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How can drones improve construction and 
maintenance processes for our rail networks?  
LTA’s chief drone trainer tells us why these flying 
robots are the future of rail maintenance.

As the city heads into deep 
slumber, a squadron of drones 
buzz around the MRT tunnels, 
scanning the subterranean 
network for traces of structural 
cracks, leaks, and foreign objects. 
Just then, a lone drone on patrol 
detects a small crack high up on 
the concrete ceiling. 

It hovers closer to the ceiling and 
takes an accurate measurement 
of the defect before moving on. 
The data collected is subsequently 

DRONES:  THE  FUTURE 
OF  R AIL  MAINTENANCE

analysed against historical 
records to determine if things 
require fixing before faults occur.

This future scenario where 
intelligent airborne gadgets are 
used for predictive maintenance 
in rail systems could soon be 
 a reality.

THE DRONE MOVEMENT

Leading the way to this airborne 
future is 64-year-old Low Yew 

Huat, who defies the conventional 
belief that only millennials 
embrace new technology. 

His fascination with the flying 
machines spurred him to enrol in 
a drone based aerial videography 
and photography workshop at 
Republic Polytechnic in May 2015.

He is now the proud owner of two 
drones that he flies recreationally 
around Singapore and even 
brings on trips abroad. “I am very 
passionate about drones,” shared 
Yew Huat, who helms the Land 
Transport Authority’s (LTA) team 
of 11 drone trainers. 

FLYING SENTINELS  Drones are 
not just used for aerial photos and 
videos – they may become the new 
automated flying assistants helping 
to inspect MRT tunnels.

#DidYouKnow

Drones can 
reach difficult-

to-access 
locations like 

the under-
bridge of 

viaducts. This 
is useful for 
bridges that 

go over water 
bodies where 

it is more 
challenging 
to carry out 

under-bridge 
inspection. 
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دکتر مازیار حسینی؛ معاون سابق امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

THE NEED FOR IMPLEMENTATION 
OF “THE NATIONAL BUILDING 
CONSTRUCTION SYSTEM”
BY: MAZIAR HOSSEINI, FORMER DEPUTY MINISTER FOR HOUSING 
AND CONSTRUCTION, MINISTRY OF ROAD AND CITY PLANNING

Foreword

ــه در دوران  ــته های دور و چ ــه در گذش ــور، چ ــی کش ــاله مهندس ــزار س ــخ 5 ه تاری
اخیــر، از آثــاری فاخــر و قابــل رقابــت در عرصه هــای بیــن المللــی برخــوردار اســت امــا 
امــروز ایــن پرســش اساســی مطــرح اســت کــه شــهروندان بــه عنــوان مصــرف کننــده 
اصلــی ســازه های مهندســی، تــا چــه میــزان از خانه هایــی کــه در آن ســاکن هســتند 

اطمینــان و رضایــت دارنــد؟
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه بخش عمــده صنعت ســاخت و ســاز در کشــور توســط بخــش خصوصی 
اداره شــده و کمتــر از 5 درصــد از کل ســاخت و ســازها توســط دولــت و بــه وســیله نظــام ســه عاملــی 
کارفرمــا، مشــاور و پیمانــکار انجــام می شــود. در چنیــن شــرایطی آنچــه در عرصــه ســاخت و ســاز 
مغفــول واقــع شــده اســت، مفهــوم ســاختمان اســتاندارد اســت کــه بایــد در کنــار توجــه بــه ضــرورت 

Maziar Hosseini, Civ Eng., Ph.D.
دکتر مازیار حسینی  



  4 / فصلنامه شهرهای جهان / 1398 / شماره 25 و 26

مقولــه ای بــه نــام گارانتــی یــا ضمانــت ســاختمان بازتعریــف شــود چراکــه لــزوم 
وجــود گارانتــی در مســکن، بــدون شــک از گارانتــی کاالهایــی همچــون خــودرو 

و یــا تلفــن همــراه مهم تــر اســت.
آنچــه در تعریــف شــاخصه های ســاختمان اســتاندارد بایــد بــدان اشــاره کــرد، 
آرامــش، آســایش، ایمنــی و دوام ســاختمان اســت. ســاختمان اســتاندارد بایــد به 
ترکیبــی منطقــی از آرامــش ســاختمان های قدیمــی و آســایش ســاختمان های 
جدیــد دســت یابــد و البتــه ایمنــی و دوام نیــز بــرای یــک ســاختمان اســتاندارد 

بــه عنــوان کاالیــی ســرمایه ای، امــری ضــروری اســت.
ــر  ــهر، از دیگ ــه و ش ــن محل ــاختمان در مت ــی س ــف مفهوم ــی و تعری دسترس
ماحظــات تعریــف ساختمـــان اســتاندارد بــه شــمار مــی رود. ایــن مفاهیــم کــه 
اتصــال 4 رشــته اصلــی مهندســی ســاختمان یعنــی معمــاری، عمــران، مکانیــک 
و بــرق را بــا علــوم مهندســی ترافیــک و شهرســازی برقــرار می ســازد، گویــای آن 
اســت کــه هــر ســاختمان در نقطــه - مــکان مشــخصی از شــهر واقــع شــده و 
بایــد دارای هویتــی مشــخص در کوچــه، محلــه و شــهر باشــد و همچنیــن بایــد 
دســترس پذیر بــودن آن نیــز بــر حســب نوع کاربــری به خوبی دیده شــده باشــد.

امــا در مقولــه راهکارهــای دســتیابی بــه ســاختمان اســتاندارد، ضرورت اســتقرار 
نظــام ملــی ســاخت و ســاز احســاس می شــود. در حالــی کــه بــرای ســاماندهی 
ســاخت و ســازهای بخــش خصوصــی هیــچ نظامــی تعریــف نشــده اســت امــا 
ــن بخــش  ــن صنعــت توســط همی بیــش از 95 درصــد ســرمایه گذاری ها در ای

ــوان  ــه عن ــری ب ــت عنص ــام می بایس ــن نظ ــا در ای ــرد. طبیعت ــورت می پذی ص
ــه ای خــود  ــت محــرز شــده حرف ــت و صاحی ــا ضمان ــاختمان را ب ــازنده، س س

بســازد و کیفیــت آن را تضمیــن نمایــد.
ــری  ــی و ام ــاله ای حاکمیت ــاخت، مس ــد س ــی فرآین ــرل و بازرس ــی کنت از طرف
ــت  ــر صنع ــارت ب ــک اســت. نظ ــا مال ــذار ی ــه سـرمایه گـ ــذاری ب ــل واگ غیرقاب
ســاختمان حــق عمومــی جامعــه اســت کــه می بایســت توســط حاکمیــت انجــام 
ــم  ــد فراه ــه، نیازمن ــن عرص ــود در ای ــکات موج ــاختن مش ــرف س ــود. برط ش
ســاختن زمینــه بــروز و ظهــور نســل پنجــم ســاخت و ســاز در کشــور اســت تــا 
ــود. ــازی آن ش ــن سنتی س ــاختمان جایگزی ــازی س ــب صنعتی س ــن ترتی ــه ای ب

ــج  ــت، از نتای ــن کیفی ــام تضمی ــتقرار نظ ــاختمانی و اس ــای س ــریع پروژه ه تس
عینــی ســاخت و ســازهای صنعتــی اســت. بدیــن لحــاظ امیــد مــی رود نظــام 
ملــی ســاخت و ســاز بــه تدریــج و تــا پایــان دوره دولــت دوازدهــم در صنعــت 
ساختمان ســازی مســتقر شــود تــا شــهروندان ایــن اطمینــان را داشــته باشــند 
کــه ســاختمان محــل زندگــی آنهــا و بــه طــور کلــی محصــوالت نظام مهندســی 
ــط  ــوده و توس ــت ب ــت و ضمان ــتاندارد و دارای کیفی ــه ای اس ــاختمان، نمون س
ــتاندارد  ــت و اس ــا کیفی ــی ب ــا مصالح ــت و ب ــا صاحی ــد و ب ــازنده ای توانمن س
توســط عواملــی ذی صــاح تولیــد شــده اســت. بالطبــع اقدامــات کنترلــی و نظام 
بازرســی قــوی اعمــال شــده در ایــن فرآینــد، ضامــن تولیــد محصــول اســتاندارد 

خواهــد بــود.
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مقررات پرواز پهپادها در سنگاپور

چشم تیز پهپادها در خدمت تعمیر و نگهداری تونل های مترو

روروک برقی بزرگساالن در ترافیک شهری

آغاز عملیات اجرائی خط 4 متروی مشهد 

همایش جهانی برای ساختمان های سبز و پایدار

رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شیراز از افزایش سرعت حفاری در خط 2 خبر داد

معرفی  برگزیدگان سیزدهمین دوره جایزه معماری پویا

ساخت قطار بدون راننده برای متروی بمبئی

تازه ها و اخبار
News



  6 / فصلنامه شهرهای جهان / 1398 / شماره 25 و 26

1420 بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت، تعــداد ســفر های متــرو روزانــه بــه حــدود 
10 میلیــون ســفر برســد. 

مدیرعامــل شــرکت راه آهــن شــهری تهــران و حومــه )متــرو( گفــت: البتــه بایــد 
در نظــر داشــت کــه در برنامــه 5 ســاله شــهرداری تهــران کــه در ســال گذشــته 
بــه تصویــب رســید، متــرو مکلــف شــده اســت تــا ســهم خــود را از ســفر های 
درون شــهری بــه 20 درصــد برســاند کــه ایــن امــر مســتلزم تــاش بســیار ویــژه 

و تمرکــز خــاص و دو چنــدان مدیریــت شــهری بــر روی متــرو اســت.

امــام ادامــه داد: خوشــبختانه بازنگــری طــرح جامــع حمــل و نقــل ریلــی شــهر 
تهــران بــه پایــان رســیده و بــرای بررســی بــه شــورای عالــی ترافیــک کشــور 
ــرکت  ــه کار ش ــب، در برنام ــد و تصوی ــد از تایی ــا بع ــت ت ــده اس ــتاده ش فرس

ــرد. ــرار گی ــرو( ق ــه )مت ــران و حوم راه آهــن شــهری ته

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(:

ــران و  ــهری ته ــن ش ــرکت راه آه ــل ش ــی و بین المل ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه ایــن کــه در طــرح جامــع  ــا اشــاره ب حومــه )متــرو(، مهنــدس علــی امــام ب
حمــل و نقــل ریلــی شــهر تهــران در ســال 1387، هشــت خــط داخل شــهری و 
چهــار خــط اکســپرس )سریع الســیر( بــرای پایتخــت در نظــر گرفتــه شــده بــود 
ولــی در تصویــب طــرح توســط دولــت در ســال 1387، فقــط 7 خــط تصویــب 
شــد و خطــوط اکســپرس حــذف و مابقــی خطــوط هــم بــه منــو ریــل تغییــر 
یافــت، گفــت: خطــوط اکســپرس، خطوطــی هســتند کــه زیــر ســایر خطــوط 
متــرو حرکــت کــرده و فواصــل ایســتگاه های آن هــا بیشــتر از خطــوط معمــول 
بــوده و بــا خطــوط داخــل شــهر ارتبــاط و تبــادل و در امتــداد خطــوط اقمــاری 
خواهنــد بــود. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در حــال حاضــر متــروی تهــران، شــش 
ــی)ره(  ــام خمین ــرودگاه ام ــرج و ف ــاری )ک ــط اقم ــهری و دو خ ــط درون ش خ
تــا شــهر جدیــد پرنــد( دارد، بیــان داشــت: در بــاز نگــری طــرح جامــع کــه بــا 
مشــارکت مشــاوران داخلــی و خارجــی تهیــه شــده، 11 خــط عــادی و 2 خــط 

اکســپرس بــرای تهــران در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بنــا بــر مصوبــات بــاال دســتی 75 درصــد حمــل و  
نقــل داخــل شــهر بایــد توســط حمــل و نقــل عمومــی انجــام شــود، گفــت: در 
ــه عهــده متــرو اســت  ایــن میــان 30 درصــد حمــل و نقــل در داخــل شــهر ب
ــون مســافر، 13 درصــد آن  ــه دو میلی ــی روزان ــا جابجای کــه در حــال حاضــر ب

محقــق شــده اســت.
مهنــدس امــام بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــر اســاس طــرح جامــع حمــل و نقــل 
ریلــی و برنامــه دوم توســعه شــهر تهــران بایــد امــروز شــاهد جابجائــی روزانــه 
حداقــل 5 میلیــون مســافر از طریــق متــرو بودیــم، ادامه داد: متاســفانه بــه دلیل 
ــاز خطــوط مصــوب،  ــورد نی ــل نشــدن زیرســاخت های م ــود بودجــه، کام کمب
ــر  ــن س ــش نیافت ــد و کاه ــوط جدی ــب خط ــدم تصوی ــل ع ــه دلی ــن ب همچنی
فاصلــه حرکــت قطارهــا، ایــن امــر محقــق نشــده اســت، امــا امیدواریــم بــا توجه 
بــه تکمیــل خطــوط 6 و 7 و ســاخت 6 خــط دیگــر پیش بینــی شــده تــا ســال 

تهـران به 6 خـط جدیـد متـرو نیاز دارد
مدیرعامــل شــرکت راه آهــن شــهری تهــران و حومــه )متــرو( بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بــر اســاس طــرح جامــع 
حمــل و نقــل ریلــی شــهر تهــران بایــد چهــار خــط دیگــر بــا عناویــن خطــوط 8، 9، 10 و 11 در پایتخــت ســاخته 

شــود، گفــت عــالوه بــر ایــن چهــار خــط، دو خــط اکســپرس A  و B  هــم بایــد ســاخته شــود.
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اعضای هیئت مدیره اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور بر اولویت قرار دادن تامین مالی اجرای پروژه های قطار شهری تاکید کردند.

عزم کالنشهـرها  برای رونق  متـرو تا  1400 

بــه گــزارش روابــط عمومــی و بین الملــل شــرکت قطــار شــهری مشــهد، کیانوش 
ــی  ــت هم اندیش ــهد در نشس ــهری مش ــار ش ــرکت قط ــل ش ــرز، مدیرعام کیام
ــور  ــا حض ــه ب ــور ک ــهری کش ــار ش ــرکت های قط ــه ش ــره اتحادی ــت مدی هیئ
شــهردار مشــهد، در مشــهد مقــدس برگــزار شــد، گفــت: اتحادیــه شــرکت های 
قطــار شــهری کشــور یکــی از فعال تریــن اتحادیه هــا در حــوزه پیگیــری اجــرای 
خطــوط قطــار شــهری اســت. وی اظهــار داشــت: یکــی از تصمیماتــی کــه در 
ــاز اجــرای پروژه هــای  ــورد نی ــزات م ــادل کاال و تجهی ــه شــد تب ــه گرفت اتحادی
ــک  ــا کم ــبرد پروژه ه ــه پیش ــه ب ــت ک ــهرها اس ــان کانش ــهری می ــار ش قط
زیــادی می کنــد. مدیرعامــل اتحادیــه شــرکت های قطــار شــهری بیــان داشــت: 
ــای  ــی، یکــی از دغدغه ه ــع مال ــن مناب ــاره تامی ــدات شــهردار مشــهد درب تاکی
ــی  ــع داخل ــه جــر اینکــه از مناب ــم ب ــزود: چــاره ای نداری ــه اســت. وی اف اتحادی
اســتفاده کنیــم. لــذا بایــد تامیــن منابــع مالــی پروژه هــای قطــار شــهری را بــه 
بنــد "الــف" مــاده 57 قانــون برنامــه ششــم توســعه کشــور کــه بخــش زیــادی از 
منابــع مــورد نیــاز قطــار شــهری را تامیــن می کنــد، پیونــد دهیــم. در ادامــه وی 
تصریــح کــرد: اتحادیــه از تــوان هــم افزایــی خوبــی برخــوردار اســت و امیدواریــم 
ــت  ــان دس ــه اهدافم ــهرها ب ــهر کانش ــوراهای ش ــهرداری ها و ش ــک ش ــا کم ب

پیــدا کنیــم.
ســعیدیان معــاون امــور راه و زیربنائــی ســازمان مدیریــت برنامــه و بودجه کشــور 
گفــت: یکــی از اهدافــی کــه بــرای قطــار شــهری کانشــهر های کشــور تعریــف 

شــده بهره بــرداری از خطــوط قطــار شــهری تــا ســال 1400 اســت.
وی بیــان داشــت: هــدف مــا ایــن اســت کــه تــا جائــی کــه امــکان دارد از دولــت 
ــا همــان انتشــار  ــج ی ــد "د" تبصــره پن ــع بن ــم کــه یکــی از مناب ــع بگیری مناب
اوراق مشــارکت اســت کــه طــی دو ســال گذشــته کانشــهرها از جملــه تهــران 
ــی از ایــن محــل داشــته اند کــه خوشــبختانه از ســوی  و مشــهد اســتفاده خوب
مجلــس اعتبــارات از ایــن محــل افزایــش پیــدا کــرده اســت. ســعیدی افــزود: 

مشــهد بــا راه انــدازی خــط یــک و بخشــی از خــط دو و همچنیــن اجــرای ادامــه 
ــرار  ــی ق ــگاه خوب ــهری مشــهد، در جای ــار ش ــه قط ــروژه خــط س ــط دو و پ خ
ــه ســال 1398 را ســال ســختی  ــی ک ــم پیش بینی هائ ــم علیرغ دارد و امیدواری

ــیم. ــهری باش ــای قطارش ــرفت پروژه ه ــکوفایی و پیش ــاهد ش ــد، ش می دانن

در ادامـه ایـن نشسـت، مهنـدس علـی امـام، مدیرعامـل متـروی تهـران بیـان 
داشـت: در سـنوات گذشـته در کنـار بودجه هـای مصـوب شـهرداری، کمک های 
دولـت را نیـز داشـتیم کـه بـا توجـه بـه مشـکات اقتصـادی در سـال های اخیر 
دچـار مشـکل شـده اسـت. بدهـی 21 هـزار میلیـارد تومانـی مـا بـه بانک هـا 
نیـز تعاملمـان را بـا بانک هـا مشـکل کـرده اسـت. امـا بـا ایـن حـال هیـچ وقـت 
متوقـف نشـده ایم. وی اظهـار داشـت: اگـر تنهـا بخواهیـم روی درآمدها از سـوی 
انتشـار اوراق مشـارکت حسـاب کنیـم، زمانـی طوالنی باید بـرای انجـام پروژه ها 
منتظـر بمانیـم. لـذا باید بـه دنبـال تامین منابع از سـوی سـرمایه گذاران باشـیم 
کـه ایـن موضـوع نیازبـه آماده سـازی شـرایط قانونـی توسـط مجلـس و حمایت 
دولـت دارد در غیـر ایـن صـورت ایـن بـار سـنگین را نمی تـوان به مقصد رسـاند.
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مقـررات پـرواز 
ــا در  پهپـادهـ
سنــگاپـــور 

پرنــده هدایـت پذیـــر از دور یــا 
پهپادهــا، بــدون خلبــان پــرواز 

می کننــد. 
ــای  ــک هواپیم ــامل ی ــاد ش پهپ
ــتگاه های  ــان و دس ــدون خلب ب
کنتــرل از راه دور مـی باشـــد. 
ــد  ــا بای ــرواز پهپاده ــک پ ترافی
ایمــن باشــد. اگــر پــرواز پهپادها 
بــه درســتی انجــام نگیــرد، برای 
مــردم و ترافیــک هوایــی خطــر 

ــد. ــاد می نمای ایج

اهم مقــررات پــرواز پهپاد در ســنگاپور 
از: عبارتند 

بــرای پهپـادهائـــی که وزنـشـــان   
ــت و در  ــر اس ــرم و کمت 7 کیلوگ
ــرواز  ــر پ ــر از 60 مت ــاع کمت ارتف
می کننــد، مجــوز پــرواز مــورد 

ــت. ــاز نیس نی

اگــر پهپــاد سنـگیـن تـــر از 7   
ــر  ــاع 60 مت ــرم و در ارتف کیـلوگـ
ــوز  ــد، مج ــرواز کن ــر پ ــا باالت و ی

دارد. الزم  پــرواز 

پهپـــادها بــاالی ســر مــردم مجــاز 
ــا  ــتند. پـهپـادهـ ــرواز نیس ــه پ ب
ــا ترافیــک وســایل نقلیــه  نبایــد ب
ــه  ــدادی و اضطــراری مـداخلـ امـ
داشــته باشـــند و یــا پــرواز آن هــا 
ســبب اختال - در کار راننـــدگان 

وسـایـــل نقلیـه شـود.

پهپـــادها در فاصلـــه حـداقـــل 5   
کیلـومتــری از فـرودگاه هـا مجـاز 

ــد. به پـروازنـ
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مســئوالن ســازمان متــروی ســنگاپور پهپادها را برای بازرســی شــبکه 
تونل هــای حمــل و نقــل ریلــی شــهری بــکار می گیرنــد. شــرکت های 
ــا طراحــی و  همــکار ســازمان متــروی ســنگاپور مســئول شــده اند ت
ــی  ــه و نرم افزارهائ ــه برداری 60 3 درج ــای نقش ــعه تکنولوژی ه توس

خدمــت  در  پهپـادهـــا  تیــز  چشــم 
تعمیــر و نگهــداری تونـــل های متــرو

7

ON  THE  GO
T E C H N O L O G Y  T H A T  T R A N S P O R T S  Y O U

How can drones improve construction and 
maintenance processes for our rail networks?  
LTA’s chief drone trainer tells us why these flying 
robots are the future of rail maintenance.

As the city heads into deep 
slumber, a squadron of drones 
buzz around the MRT tunnels, 
scanning the subterranean 
network for traces of structural 
cracks, leaks, and foreign objects. 
Just then, a lone drone on patrol 
detects a small crack high up on 
the concrete ceiling. 

It hovers closer to the ceiling and 
takes an accurate measurement 
of the defect before moving on. 
The data collected is subsequently 

DRONES:  THE  FUTURE 
OF  R AIL  MAINTENANCE

analysed against historical 
records to determine if things 
require fixing before faults occur.

This future scenario where 
intelligent airborne gadgets are 
used for predictive maintenance 
in rail systems could soon be 
 a reality.

THE DRONE MOVEMENT

Leading the way to this airborne 
future is 64-year-old Low Yew 

Huat, who defies the conventional 
belief that only millennials 
embrace new technology. 

His fascination with the flying 
machines spurred him to enrol in 
a drone based aerial videography 
and photography workshop at 
Republic Polytechnic in May 2015.

He is now the proud owner of two 
drones that he flies recreationally 
around Singapore and even 
brings on trips abroad. “I am very 
passionate about drones,” shared 
Yew Huat, who helms the Land 
Transport Authority’s (LTA) team 
of 11 drone trainers. 

FLYING SENTINELS  Drones are 
not just used for aerial photos and 
videos – they may become the new 
automated flying assistants helping 
to inspect MRT tunnels.

#DidYouKnow

Drones can 
reach difficult-

to-access 
locations like 

the under-
bridge of 

viaducts. This 
is useful for 
bridges that 

go over water 
bodies where 

it is more 
challenging 
to carry out 

under-bridge 
inspection. 

در هنــگام شــب کــه ســنگاپور بــه خــواب عمیــق فــرو مــی رود، گروهــی از پهپاد هــا 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــکن می نماین ــا را اس ــد و تونل ه ــت می زنن ــای متروگش در تونل ه
ردپائــی از تــرک خوردگی هــای ســازه ای، نشــت آب و اشــیائ اضافــی مزاحــم پیــدا 
کننــد. پهپــادی ترک خوردگــی را در ســقف بتنــی تونــل کشــف می کنــد. پهپــاد 
بــه ســقف تونــل نزدیــک می شــود، ترک خوردگــی را بــه طــور دقیــق اندازه گیــری 
ــرواز خــود ادامــه می دهــد. اطاعــات جمــع آوری شــده  ــه پ می کنــد و ســپس ب
توســط پهپادهــای بازرســی تونــل متعاقبــا تجزیــه و تحلیــل می شــود و مشــخص 

می گــردد کــه آیــا تعمیــرات الزم اســت انجــام گیــرد، یــا خیــر.

در آینده عملیات بازرسـی و شناسـائی نقـاط معیوب تونل های متـرو، به ویژه نقاط 
مرتفع که دسترسـی به آنها مشـکل اسـت، توسـط پهپادها انجام خواهد پذیرفت. 
بـا اسـتفاده از نتایـج بازرسـی پهپادهـا می توان نقشـه های 3 بعـدی و فتوگرامتری 
کـه بـه طـور خـود کار تصاویر سـه بعـدی کامپیوتـری تولیـد می کنند، اسـتخراج 
نمـود. چالش هـای اسـتفاده از پهپادهـا بـرای بازرسـی تونل ها، شـامل جریـان باد، 
محدودیـت عمـر باطـری و مشـکات مربـوط به هدایـت پـرواز و شناسـائی مکان 

دقیـق ترک خوردگی هـا و نواقـص تونل می باشـد.
SOURCE: Mashable, yi shung, 2019

ــل  ــف و مح ــا را کش ــص تونل ه ــد نواق ــودکار بتوانن ــور خ ــه ط ــه ب ک
ــوژی هوشــمند  آن هــا را تعییــن کننــد، انجــام دهنــد. ایــن تکنــو ل

مکمــل مراحــل بازرســی دســتی خواهدشــد.
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اسـتفاده از اسـکوترهای برقـی بزرگسـاالن در حـال حاضر در شـهرهای انگلسـتان 
ممنوع اسـت. در فرانسـه راندن روروک های برقی در باندهای دوچرخه رو و پیاده رو 
با سـرعت تعیین شـده مجـاز اسـت. در آلمان راندن اسـکوترهای برقـی با حداکثر 
سـرعت مجـاز 6 کیلومتـر در سـاعت در پیاده روهـا مجاز می باشـد. در کشـورهای 
سـویس و اتریـش رانـدن اسـکوتر برقـی در باندهـای دوچرخـه با حداکثر سـرعت 
25 کیلـو متـر در سـاعت مجاز اسـت. در کالیفرنیا، ایـاالت متحده آمریکا، سـفر با 
اسـکوتر برقـی بـرای شـهروندان 16 سـاله و بزرگتر بـا کاه ایمنی مجاز می باشـد.

از ســال 2018 اســتفاده از روروک برقی اجاره ای در ترافیک شــهری کشــور ســوئد 
معمــول شــده اســت. در ایــن کشــور اســتفاده از روروک برقــی در بانــد دوچرخه رو 
مجــاز می باشــد. همچنیــن روروک برقــی را می تــوان در خیابان هائــی کــه 
ســرعت مجــاز در آن هــا 50 کیلومتــر در ســاعت اســت، اســتفاده نمــود. ســوار 
شــدن بــه روروک برقــی در ترافیــک شــهری بــرای شــهر ونــدان ســالم 18 ســال 
بــه بــاال مجــاز اســت. اســتفاده از کاه ایمنــی الزم و رانــدن در پیــاده رو ممنــوع 
ــک  ــرگ در ترافی ــه م ــر ب ــادف منج ــک تص ــال 2019 ی ــار س ــد. در به می باش

روروک برقــی در شــهر هلســینبورگ ثبــت شــده اســت.
کســانی کــه نخواهنــد ایــن روروک هــای برقــی را اجــاره کننــد، می تواننــد آن را 
خریــداری نماینــد. قیمــت این روروک ها بیــن 2 تا 8 میلیون تومان می باشــد. نحوه 
اســتفاده از روروک هــای برقــی در ترافیــک شــهری ســوئد بــه شــرح زیر می باشــد:

 حــد اکثــر ســرعت مجــاز روروک هــای برقــی در ترافیــک شــهری 20 کیلومتــر 
ــد. ــاعت می باش در س

ــهرها  ــف ش ــاط مختل ــا را در نق ــی آن ه ــای برق ــک روروک ه ــرکت های مال  ش
ــد. ــتقر می نماین مس

ــد روروک را از  ــهروند می توان ــراه، ش ــن هم ــن در تلف ــک اپلیکیش ــق ی  از طری

خیابــان بــر دارد و بــا آن بــه مقصــد بــرود و در مقصــد آن را در محــدوده مجــاز، 
هــر جــا دلــش بــه خواهــد، تــرک نمایــد.

 الزم نیسـت روروک برقـی را در محـل مشـخص شـده ای گذارد و یا پـارک کرد.
 بــرای اجــاره کــردن رو روک، بایــد نــزد شــرکت مربوطــه ثبت نــام نمــود. بعــد 
از ثبت نــام، از طریــق اپلیکیشــن تلفــن همــراه می تــوان قفــل ایــن وســیله نقلیــه 
بــاز کــرد و هزینــه اســتفاده از آن، شــامل هزینــه اولیــه بــه اضافــه هزینــه مــدت 

زمــان رانــدن، را پرداخــت نمــود. 

 شــب هنــگام روروک هــا جمــع  آوری و باتــری آن هــا شــارژ می شــود و ســپس 
در ســطح شــهر بــرای اســتفاده شــهروندان گــذارده می شــوند.

Source: Metro News, 2018. Aftonbladet, 2019.

ــهری ــک ش ــاالن در ترافی ــی بزرگس روروک برق

ــی(  ــکوترهای برق ــای برقی)اس ــر روروک ه ــال های اخی در س
بزرگســاالن در ترافیــک شــهرهای بــزرگ جهــان، بــه عنــوان 
ــاهده  ــاه، مش ــافت های کوت ــرای مس ــاک ب ــه پ ــیله نقلی وس
می شــوند. ایــن وســیله نقلیــه اگــر دارای حداکثــر ســرعت 
20 کیلومتــر در ســاعت و یــا حداکثــر تــوان موتــور 250 وات 
ــر  ــود. اگ ــدی می ش ــه طبقه بن ــوان دوچرخ ــه عن ــد، ب باش
یــک  دوچرخــه دارای ایــن ویژگــی نباشــد، بــه عنــوان موتور 

ــردد. ــدی می گ ــیکلت طبقه بن س
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آغاز عملیـات اجرائـی خط 4 متـروی مشهـد  
بــه گــزارش روابــط عمومــی و بین الملــل شــرکت قطــار شــهری مشــهد، مراســم بهره بــرداری از ایســتگاه پایانــی خــط 2 و 

آغــاز عملیــات اجرائــی خــط 4 قطــار شــهری مشــهد بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور انجام شــد.

 کیــا نــوش کیامــرز، مدیــر عامــل شــرکت قطــار 
ــر از 17/5  ــت: 14/5 کیلومت ــهد گف ــهری مش ش
کیلومتــر خــط 4 بــا 15 ایســتگاه نیازمنــد حفــاری 
بــا دســتگاه و احــداث تونــل اســت. وی افــزود: هــر 
ــاوگان و ســایر  ــا ن کیلومتــر خــط قطــار شــهری ب
ــا ایــن  مــوارد 650 میلیــارد تومــان هزینــه دارد. ب
ــی ارز، حــدود 10  ــرخ کنون ــا ن حســاب، خــط 4 ب
ــرز  ــاز دارد. کیام ــار نی ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ه
ــل خــط 4 متــرو حــدود 5  بیــان کــرد: پیــش بینــی می شــود کــه حفــاری تون

ســال بــه طــول بیانجامــد. 
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مهنــدس حســن مــرادی، رئیــس ســازمان حمــل و نقــل 
ــاب  ــیراز و اصح ــهر دار ش ــد ش ــیه بازدی ــی در حاش ریل
ــون  ــم اکن ــت: ه ــهری گف ــار ش ــط 2 قط ــانه از خ رس
عملیــات حفــاری در خــط 2 متــرو بــه صــورت دو 
شــیفته اســت کــه در نظــر داریــم بــا ســه شــیفته کــردن 
فعالیــت در ایــن خــط، عــاوه بــر افزایــش ســرعت پــروژه، 
ــم.   ــم کنی ــز فراه ــان را نی ــتر جوان ــتغال بیش ــه اش زمین
وی افـزود: خـط 2 قطـار شـهری شـیراز بـه طـول 15 
کیلومتـر از شـهرک میانـرود آغـاز و تا کلبه سـعدی ادامه 
دارد. حفـاری ایـن خـط از شـهرک میانـرود تـا ایسـتگاه 
دسـتگاه  از  اسـتفاده  بـا  آزادی  میـدان  در  واقـع  آزادی 

حفـاری مکانیـزه تی-بی- ام و از ایسـتگاه آزادی تا ایسـتگاه 
سـعدی بـه دلیـل جنـس زمیـن، بـه صـورت سـنتی انجام 
خواهـد شـد. تـا کنـون 7300 متـر از خـط 2 از میانـرود تـا 
ایسـتگاه رحمـت بـه صـورت مکانیـزه حفاری شـده اسـت. 
مهنـدس مرادی در ادامه بیان داشـت: ایسـتگاه میـدان امام 
حسـین)ع( محل تقاطع خط یک و دو قطار شـهری شـیراز 
اسـت کـه ایسـتگاه خـط یـک آن مـورد بهره بـرداری قـرار 
گرفتـه اسـت. او اضافـه کـرد: در حـال حاضر هزینـه هر متر 
حفـاری مکانیـزه تونـل شـهری مبلغی بالـغ بـر 35 میلیون 

تومان اسـت. 

رئیس سازمان حمـل و نقـل ریلی شیراز از
 افـزایش سرعت حفـاری در خط 2 خبر داد

ــه آخریــن  ــت. هــدف ایــن کنفرانــس و نمایشــگاه ارائ ــدار اس ــبز و پای ــاختمان های س ــی س ــس جهان ــن کنفران ــد بزرگتری ــن بیل گری
اطاعــات، منابــع و راه حل هــای بهبــود تــاب آوری، پایــداری و کیفیــت زندگــی در ســاختمان ها، شــهرها و جوامــع شــهری اســت. موضــوع اصلــی 

کنفرانــس امســال "اســتاندارد جدیــد زندگــی" اســت.

همایـش جهانی برای سـاختمان های سـبز و پایدار
GREENBUILD INTERNATIONAN CONFERENCE 

AND EXIBITION
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مراسـم سـیزدهمین دوره یادمـان و جایـزه معمـاری »میرمیـران« و 
بزرگداشـت »روز معمـار« بـا حضـور اعضای هیـأت داوران ایـن جایزه 
برگـزار شـد. ایـران  اردیبهشـت در خانـه هنرمنـدان  سه شـنبه، 3 

بـه گـزارش ایسـنا، در ایـن مراسـم جوایـز سـیزدهمین دوره جایـزه معمـاری 
میرمیـران )مسـابقه طراحـی مفهومـی: معمـاری پویـا( نیـز اهـدا شـد.

همچنیـن آثـار منتخـب سـیزدهمین دوره جایـزه معمـاری میرمیـران و آثـار 
منتخـب دوازدهمیـن دوره ایـن جایزه )مسـابقه طراحی مفهومی: معمـاری نور و 

سـایه( در دو گالـری میرمیـران و پاییـز بـه نمایـش در آمدنـد.
پیـروز حناچی، شـهردار تهـران کـه در این برنامـه حضور پیـدا کـرد، با یاد 
کـردن از هـادی میرمیـران )معمـار( و بیـان خاطـره ای از او گفت: امیـدوارم همه 
معمـاران مـا بـا افـق دیـد و خاقیـت میرمیران به مسـائل معمـاری ایـران توجه 

کننـد و آینـده کار خود را بسـنجند. 
او ادامـه داد: بایـد بتوانیـم در معمـاری از خرد جمعی اسـتفاده کنیـم و در فضای 
رقابتـی آن هـم قضـاوت درسـت بـه وجـود آوریـم. می توانیـم بـا ایجـاد فضـای 
شـهری بـا معمـاری درسـت بـا جـذب توریسـت به ثـروت ملـی نیز دسـت پیدا 
کنیـم. بایـد از ظرفیت هـای خالقانـه جوانـان معمـار در کنـار تجربـه 

بزرگترهـا فضـای بهتـری را برای شـهرهای ایـران به وجـود آوریم. 
وی اظهـار داشـت: تاشـمان در شـهر تهران بر این اسـت که بتوانیـم از خاقیت 

بـرای تولید ثـروت نیز اسـتفاده کنیم.
حناچـی با اشـاره به سـیل های اخیـر از اهمیت معماری سدسـازی گفـت و ادامه 
داد: در سـیل اخیـر هسـته قدیمـی هیچکـدام از شـهرها زیر آب نرفت. همیشـه 
فکـر می کـردم کـه چرا بازار زند شـیراز متفـاوت از بازارهـای دیگر اسـت. در این 
سـیل مـردم تـا مـچ زیـر آب بودند ولـی بـرای مغازه ها اتفاقـی نیفتاد. این نشـان 
دهنـده هـوش معماران آن موقع اسـت. همچنین پل های قدیمی دوران ساسـانی 
در خرم آبـاد نیـز تخریـب نشـدند. این هـا درس هایـی اسـت کـه بایـد از معماری 
گذشـته گرفـت. قـرار اسـت یـک گـزارش ملـی از سـیل های اخیـر تهیـه شـود. 
امیـدوارم ایـن امـر در بهبود شهرسـازی و خیلی مـوارد مربوطه مفید واقع شـود. 
ایرج  اعتصام،  مدیریت بنیاد میرمیـران سخنـانی دربـاره معـرفی این بنیــاد 
و برنامه هـای آن طـی سـال های اخیـر بیـان کرد: به دلیـل عاقه آقـای میرمیران 

به جوانان و دانشـگاه، ما بعد از فوت او یک شـورای سیاسـتگذاری تعیین کردیم
تـا بتوانیـم عقاید و ایده هایش را ادامه دهیم. در دوره اول این مسـابقه از بین سـه 
نفـر اول کنکـور معمـاری که هر سـه دختـر بودند اسـتفاده کردیـم. در دوره دوم 
بـه سـراغ فارغ التحصیـان ایـن رشـته رفتیـم. در دوره سـوم بـه سـراغ رابطه نور 
و معمـاری و در دوره چهـارم نیـز رابطـه آب با معماری. همچنیـن در دوره پنجم 
بـه سـراغ رابطـه معمـاری بـا گیاهـان و دوره بعـدش معماری بـا خـاک. در دوره 
هفتـم رفتیـم ببینیـم کـه فـردای معمـاری چـه هسـت و تکنولوژی چـه تأثیری 

روی معماری داشـته اسـت.
او اضافـه کـرد: در دوره هشـتم خواسـتیم رابطه معماری و سـینما و پس از آن به 
ساختارهای بلند رسیدیم. در نهایت نیز به دوره 13 که معماری پویا است آمدیم.
محمــود گالبچــی - اســتاد دانشــگاه تهــران نیــز در ایــن مراســم اظهــار 
ــه کســانی برســد کــه  کــرد: امیــدوارم جوایــز معمــاری هماننــد ایــن جایــزه ب
واقعــاً الیــق آن هســتند و اینگونــه بتوانیــم دوبــاره بــه ســابقه و تاریخ قــوی خود 
در معمــاری دســت پیــدا کنیــم. البتــه امیــدوارم بــه جایــگاه خوبــی در دیگــر 
حوزه هــای مهندســی کــه خیلــی امکانــات آن را نداریــم هــم دســت پیــدا کنیــم.

او در ادامه توضیحاتی را درباره معماری پویا بیان کرد.
داراب دیبـا از معماران پیشکسـوت کشـورمان دربـاره داوری این مسـابقه 
بیـان کـرد کـه وقتـی کاری اینقـدر مفهومـی می شـود قضـاوت در کوتـاه مـدت 
دربـاره آن ممکـن نیسـت بـه همیـن دلیل قضـاوت را در سـه دوره انجـام دادند.
او ادامـه داد: کارهـا را در زمینه هـای مختلـف هنری پردازش کردیـم و از نظریات 
مختلـف اسـتفاده کردیـم و رأی داوران را بـا دلیل و توضیـح می پذیرفتیم. در کل 
این مسـابقه مهم اسـت و سـعی کردیم قضاوت در آن را به درسـتی انجام دهیم.

در پایان جوایز و تقدیرنامه ها به شرح زیر اهدا شد:
نفــر اول: طــرح مشــترک امیرعلــی رســتگار رازی، پیمــان برخــورداری، محســن 

ــور ــین رنجه پ ــکن و حس صف ش
نفر دوم: طرح مشترک علیرضا زیبایی نژاد، محسن نورپور و امیرحسین قمی

جایـزه نفـر سـوم بـه دو طـرح از جملـه طـرح مشـترک امیرحسـین حیدر پـور و 
امیرحسـین زارعـی طـرح کیـا تدیـن تعلـق گرفت.

مراسـم یادمـان و جایـزه معمـاری "میر میـران" هـر سـال در "روز معمار" در 
خانـه هنر منـدان تهـران برگزار می شـود.

معرفـی  برگزیـدگان سـیزدهمین دوره جایـزه معمـاری پویـا
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ــی ــروی بمبئ ــرای مت ــده ب ــدون رانن ــار ب ــاخت قط س

ــده را  ــدون رانن ــای ب ــرارداد ســاخت قطاره ــی ق ــه شــهری بمبئ ــازمان توســعه منطق س
ســال گذشــته بــا شــرکت بــی- ای- ام- ال منعقــد کــرد. ایــن قــرار داد شــامل تامیــن 63 
ــی می باشــد.  ــروی بمبئ ــرداری در خطــوط 2آ، 2ب و 7 مت ــرای بهره ب ــی ب ــار 6 واگن قط
بــی- ای- ام- ال واگن هــای فوالدضــد زنــگ را در کارخانــه "بانگلــور" تولیــد می نمایــد. 
قطارهــای 25 کیلــو ولــت، 50  هرتــز، دارای سیســتم تهویــه مطبــوع، CCTV و 
ــت  ــار درب و ظرفی ــا دارای چه ــند. واگن ه ــیر می باش ــل و مس ــرل ری ــزات کنت تجهی

قطــار 1800 نفــر اســت.   
Source: Metro-report.com

ــن  ــد واگ ــه تولی ــن کارخان BEML بزرگتری
ــن  ــاژ 378 واگ ــتان، مونت ــرو در هندوس مت
را بــرای بهره بــرداری در قطارهــای بــدون 
راننــده در ســه خــط متــرو آغــاز کرده اســت.

 ایــن ســه خــط متــرو در شــهر بمبئــی کــه 
ــا  ــتان ب ــهری هندوس ــه ش ــن منطق بزرگتری
جمعیــت  حــدود 18 میلیــون نفــر می باشــد، 

ــت. ــاخت اس ــت س در دس



 برنامه توسعه پایدار هنگ کنگ - 2030
HONG KONG SUSTAINABLE DEVELOPMENT PLAN-2030

بخش اول: توسعه پایدار
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ــدار  ــعه پای ــه توس برنام
2030 - هنــگ کنـــگ 

HONG KONG SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT PLAN-2030

Prepared by: Board of Editors گردآورنده: هیئت تحریریه
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مرحله 1- زمان بندی و تجدید نظر پایه ای
مرحله 2- تحلیل مشکات کلیدی برنامه ریزی و ایجاد چارچوب ارزیابی

مرحله 3- تعیین سناریوها و گزینه های توسعه پایدار
مرحله 4- تعیین استراتژی های برنامه توسعه پایدار

چشم انداز آینده
چشــم انداز آینــده توســعه پایــدار هنگ کنــگ "تقویــت جایــگاه ایــن شــهر بــه 

عنــوان شــهر جهانــی آســیا" اســت.
کمیســیون توســعه راهبــردی هنگ کنــگ در گــزارش ســال 2000 خــود 
می گویــد: "هنگ کنــگ نــه تنهــا بایــد یــک شــهر بــزرگ کشــور چیــن باشــد، 
ــد  ــی همانن ــوده و ویژگی های ــاره آســیا ب ــن شــهر در ق ــد مهم تری ــه می توان بلک
شــهر نیویــورک در قــاره آمریــکا و شــهر لنــدن در قــاره آســیا داشــته باشــد."

توصیه های مرتبط با این چشم انداز عبارتند از:
تقویت ارتباط هنگ کنگ با سرزمین اصلی چین  

ارتقاء کیفیت زندگی  
تقویت هویت شهری  

ــداف  ــهری، اه ــای ش ــزی فض ــه برنامه ری ــا ب ــم انداز و توصیه ه ــل چش در تبدی
ــا ســال 2030 تعییــن شــد: ــدار هنگ کنــگ ت ــه توســعه پای برنام

ــه  ــا توج ــزی ب ــت خــوب توســط برنامه ری ــا کیفی ایجــاد محیط زیســت ب  -1
ــی. ــهری قدیم ــق ش ــظ مناط ــازی و حف ــت و نوس ــط زیس ــت محی ــه حفاظ ب
حفاظــت محیــط طبیعــی کــه دارای اهمیــت اکولوژیکــی، زمیــن شناســی   -2

و علمــی باشــد و حفاظــت میــراث فرهنگــی.
ــی  ــن کاف ــره زمی ــط ذخی ــگ توس ــت هنگ کن ــرد مرکزی ــش عملک افزای  -3

ــارت. ــت و تج ــی صنع ــای آت ــن نیازه ــرای تامی ب
ــی و تجــاری، حمــل و  ــز مال ــوان مرک ــه عن ــگ ب ــت نقــش هنگ کن تقوی  -4
نقــل و لجســتیک جهانــی و منطقــه ای، و توســعه هنگ کنــگ بــه عنــوان 

ــن. ــوب چی ــوژی در جن ــا و تکنول ــز خاقیت ه مرک
توسعه خانه سازی، زیر ساخت ها و تاسیسات شهری.  -5

پیشــبرد هنــر، فرهنــگ و جهانگــردی بــرای کســب اطمینــان از ایــن کــه   -6
هنگ کنــگ بــه عنــوان مقصــد جهانگــردی بــا فرهنــگ منحصــر بــه فــرد 

خــود باقــی بمانــد.
ــه رشــد  ــرای پاســخگویی ب ــا ســرزمین اصلــی چیــن ب تقویــت ارتبــاط ب  -7

ــی. ــرزمین اصل ــا س ــل ب ــه تعام ــاز ب ــریع نی س

محیط زیست مطلوب
بـر اسـاس تحقیقـات و اخذ نظـرات شـهروندان، ویژگی های تأمین محیط زیسـت 

مطلـوب بـرای برنامه ریزی توسـعه پایدار به شـرح زیر شناسـایی شـده اند:
تأمین محیط زیست سبز و پاک.  

زیباسازی محیط و طراحی کیفی شهری.  
ــر از  ــب و موث ــی مناس ــرای جابجای ــاخت ها ب ــات و زیرس ــن امکان تأمی  
نقــل. از زمیــن و حمــل و  برنامه ریــزی یکپارچــه اســتفاده  طریــق 

تأمین گزینه های مختلف زندگی برای شهروندان.  
ایجــاد ویژگی هــای معمــاری، اجتماعــی، فرهنگــی و ســنتی بــرای ایجــاد   

ــهری. ــه ش ــق در جامع ــت و تعل ــس هوی ح
تأمیـن زیرسـاخت های شـهری مناسـب و کارا، شـامل تاسیسـات شـهری،   
و  فاضـاب، سیسـتم های جمـع آوری  پـاک،  انـرژی  تأمیـن  بـاز،  فضـای 

بازیافـت زبالـه.

فهرست مطالب
تجدید نظر استراتژی توسعه جامع هنگ کنگ  

چشم انداز آینده  
محیط زیست مطلوب  

جوانب ملی  
اقتصاد در حال تغییر  

پویائی جمعیت  
تعریف نیازها  

گزینه های برنامه ریزی  
گزینه انتخاب شده توسعه پایدار  

ارزیابی پایه ای گزینه انتخابی توسعه  
ارزیابی اثرات برنامه توسعه  

نقشه راه آینده  
سناریوهای اگر نشد چکار کنیم  

مکانیسم پاسخگویی  
جمع بندی  

تجدید نظر استراتژی توسعه جامع هنگ کنگ
برنامــه توســعه پایــدار هنگ کنــگ بــرای تجدیــد نظــر اســتراتژی توســعه جامــع 
هنگ کنــگ تهیــه شــده اســت. ایــن اســتراتژی بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای 
ــا ســال 2030 مــورد تجدیــد نظــر  اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی ت

قــرار گرفتــه اســت.
ویژگی های شهر هنگ کنگ عبارتند از:

آزادترین اقتصاد جهان  
مرکز فعال مالی بین المللی  

کانون تجارت جهانی  
زیرساخت های فاخر فرودگاهی و بندری  

بــا تغییــرات انجــام شــده و در حال انجــام اجتماعــی، اقتصادی و زیســت محیطی 
و همچنیــن پیشــرفت های تکنولوژیکــی، نحــوه زندگــی در هنگ کنــگ در حــال 
تغییــر اســت. از ایــن رو سیاســت های توســعه آینــده هنگ کنگ الزم بــود تجدید 
نظــر شــوند تــا اطمینان حاصــل گردد در مســیر درســت گام برداشــته می شــود.

ــه  ــار مرحل ــال 2030 در چه ــا س ــگ ت ــدار هنگ کن ــعه پای ــه توس ــه برنام تهی
ــه اســت: انجــام گرفت

ویژگی های شهر هنگ کنگ )منطقه اداری ویژه چین(
مساحت: 1.106 کیلومتر مربع  

جمعیت سال  2019: 7/5 میلیون نفر  
آزادترین منطقه اقتصادی جهان  

سی و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان  
دارای بیشترین تعداد برج های ساختمانی در جهان  

نقل عمومی: و  از سیستم حمل  استفاده شهروندان  میزان   
90 درصد سفرهای روزانه 

نقل عمومی: و  از سیستم حمل  استفاده شهروندان  میزان   
  90 درصد سفرهای روزانه
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تأمیـن امکانات الزم برای همه اقشـار جامعه بدون توجـه به درآمد، مذهب،   
نـژاد و توانمنـدی، بـرای ارتقاء حـس زندگی اجتماعی و سـرمایه اجتماعی.

جوانب ملی
ارتباط هنگ کنگ با سـرزمین اصلی چین به طور مداوم افزایش پیدا کرده اسـت. 
از ایـن رو پـل هنگ کنـگ- زوهائی- ماکائو و سیسـتم قطار سریع السـیر گوانجو- 
شـنزن- هنگ کنگ سـاخته می شود. هنگ کنگ برای رسـیدن به هدف یک شهر 
جهانـی بـا محیط زیسـت خوب باید برنامه توسـعه پایـدار را به خوبی اجـرا نماید.

اقتصاد در حال تغییر
خدمات مالی و کسب و کار

انتظــار مــی رود خدمــات مالــی و تجــاری در آینــده افزایــش یابد و تعداد بیشــتری 
از شــرکت های چنــد ملیتــی در هنگ کنــگ دفتــر کار ایجــاد نماینــد.

تجارت
هنگ کنگ یازدهمین اقتصاد تجاری جهان اسـت، در برنامه توسـعه پایدار، گسترش 
فعالیت هـای تجـاری شـامل ایجـاد مراکـز کنفرانـس و نمایشـگاه های بین المللـی 
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پیش بینی شـده اسـت.

لجستیک
در رقابــت منطقــه ای، صنعــت لجســتیک هنگ کنــگ تــاش خواهــد کــرد کــه 

خدمــات لجســتیکی بنــدری و فرودگاهــی را بــه نحــو احســن ارائــه نمایــد.

صنایع ویژه
دولـت نوآوری هـا و تکنولـوژی را حمایـت و تقویـت می نمایـد تـا اقتصـاد رشـد 
بیشـتری داشـته باشـد. در ایـن راه پارک هـای علمـی و صنایـع دانـش پایـه بـا 

تکنولـوژی نویـن گسـترش می یابنـد.

صنایع فرهنگی
صنایــع فرهنگــی بــرای پــرورش خاقیــت، تولیــد اشــتغال و حمایت شــبکه های 

فرهنگــی منطقــه ای و بین المللــی گســترش خواهنــد یافت.

جهانگردی
صنعــت جهانگــردی بــه رشــد اقتصــادی و اشــتغال هنگ کنــگ کمــک می کنــد. 

هنگ کنــگ می توانــد بــه عنــوان دروازه جهانگــردی چیــن عمــل نمایــد.

منابع انسانی
کیفیــت ســرمایه انســانی اثــرات مســتقیم بــر رشــد اقتصــادی هنگ کنــگ دارد 

و از ایــن رو منابــع انســانی کافــی و بــا کیفیــت بایــد تامیــن گــردد.

پویائی جمعیت
ــت و  ــده اس ــر ش ــگ دو براب ــت هنگ کن ــته جمعی ــال گذش ــال 40 س در خ

ــت،  ــد جمعی ــی رش ــت اصل ــید. عل ــر رس ــون نف ــه 7/5 میلی ــال2019 ب در س
ــد. ــگ می باش ــه هنگ کن ــن ب ــی چی ــرزمین اصل ــرت از س مهاج

تربیــت نیــروی انســانی و ارتقــاء ســطح مهــارت نیــروی کار در برنامــه 
ــه  ــارج و ب ــه خ ــگ ب ــت از هنگ کن ــی جمعی ــت. جابجای ــده اس ــده ش گنجان
داخــل هنگ کنــگ افــزاش یافتــه و زیرســاخت های الزم بــرای ایــن کار بایــد 
ــه  ــال 2036 ب ــگ در س ــت هنگ کن ــده جمعی ــی ش ــود. پیش بین ــم ش فراه
8/6 میلیــون نفــر برســد. بعــد خانــوار از 3 در حــال حاضــر، بــه 2/6 در ســال 

ــید. ــد رس 2033 خواه

تعریف نیازها
بــرای برنامه ریــزی توســعه پایــدار یــک ســناریوی مرجــع بــرای ســال 2030 بــه 

شــرح زیــر تعریف شــده اســت:

- جمعیت )میلیون نفر( 8/4
- اشتغال )میلیون نفر( 4/0

- رشد ساالنه GDP )درصد( 3/0
- مسکن)به هزار( 3/319

گزینه های برنامه ریزی
دو گزینه برنامه توسعه تعریف شده است:

ــهیل  ــود، تس ــهری موج ــق ش ــتر از مناط ــتفاده بیش ــز: اس ــه تمرک 1( گزین
ــهری ــای ش ــر از زمین ه ــتفاده موثرت ــهری، اس ــازی ش نوس

2( گزینــه تمرکــز زدائــی: تراکــم جمعیتــی کمتــر در منطقــه مرکزی شــهر، 
ــه  ــاز ب ــر جمعیــت در ســرزمین، نی ــع متعادل ت بهبــود مناطــق روســتایی، توزی

ــر ــه زمــان ســفر طوالنی ت ــت، نیــاز ب ســرمایه گذاری بیشــتر دول
Annex VI — Recommended Development Pattern
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گزینه انتخاب شده توسعه پایدار
نظــر بــه ایــن کــه هیچکــدام از دو گزینــه برنامه ریــزی قابلیــت انتخاب نداشــتند، 
یــک گزینــه ارجــح توســعه به نــام الگوی توســعه فضائی بــا منظور کــردن مزایای 
ــر می باشــد: ــای زی ــه شــامل طرح ه ــن گزین ــن شــد. ای ــی تدوی ــه قبل دو گزین

توسعه منطقه مرکزی شهر شامل منطقه تجاری و مسکونی  
توسعه محور مرکزی شامل منطقه مسکونی، آموزشی و تاسیسات دانش پایه  

توسعه محور جنوبی شامل تاسیسات لجستیک و جهانگردی  
توسعه محور شمالی شامل مناطق تکنولوژی و کسب و کار  

مسکن
ــق  ــتر در مناط ــدار بیش ــعه پای ــده توس ــاب ش ــناریوی انتخ ــق س ــکن طب مس

ــود. ــاخته می ش ــزی س ــه مرک ــامل منطق ــود، ش ــهری موج ش

منطقه اداری ویژه
ــرای جــذب شــرکت های چنــد ملیتــی بــزرگ در مرکــز  منطقــه اداری ویــژه ب

ــود. ــاخته می ش ــهر س ش

مناطق جدید برای توسعه
مفهــوم اصلــی ســاختن شــهرهای جدیــد بــه کار گرفتــه نمی شــود ولی شــهرهای 
ــاخته  ــود س ــد موج ــهرهای جدی ــدازه 1/4 ش ــه ان ــهرک( ب ــد )ش ــک جدی کوچ
می شــوند کــه تراکــم جمعیتــی آن هــا نیــز کــم می باشــد. برنامه ریزی شــده اســت 
کــه تعــدادی از جمعیــت از منطقــه مرکــزی شــهر به مناطــق جدید جذب شــوند.

ارزیابی پایه ای گزینه انتخابی توسعه
گزینه انتخابی براساس مفاهیم توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ارزیابی اثرات برنامه توسعه
محیط زیست

برنامه توسعه مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفته است.
این ارزیابی در هر مرحله مطالعات انجام شده است.

ــا،  ــایی محدودیت ه ــرای شناس ــرات ب ــی اث ــه ای، ارزیاب ــی پای ــر ارزیاب ــاوه ب ع
ــی و مشــکات  ــه محیط زیســت محل ــوط ب فرصت هــا و مشــکات کلیــدی مرب

ناشــی از توســعه فیزیکــی در منطقــه انجــام گرفتــه اســت.
گزینه هـای توسـعه بر اسـاس 9 فاکتور به شـرح زیر مـورد ارزیابی قـرار گرفته اند:

1- کیفیت هوا
2- کیفیت آب
3- زباله جامد
4- سر و صدا
5- اکولوژی

6- میراث فرهنگی
7- منظره شهری
8- مواد خطرناک

9- انرژی 

اقتصادی و مالی
ارزیابــی اقتصــادی و مالــی انجــام گرفتــه در مرحلــه 4 مطالعــات، تاییــد کــرد که 
هزینه هــای مالــی توســعه زیــر ســاخت ها بــرای دولــت بــه طــور کلــی توســط 
ــوع،  ــد. در مجم ــن می باش ــل تامی ــاخت ها قاب ــداث زیرس ــی از اح ــد ناش درآم
ــه  ــاد منطق ــق ایج ــگ را از طری ــت اقتصــادی هنگ کن ــی، وضعی ــه انتخاب گزین
اداری ویــژه، منطقــه کســب و کار، توســعه صنایــع ویــژه، زیرســاخت های جدیــد 

ــه جدیــد کانتینــر، بهبــود می بخشــد. اســتراتژیک و پایان

اجتماعی
ــد  ــای رش ــع نیازه ــرای رف ــاخت الزم را ب ــر س ــکن و زی ــی، مس ــه انتخاب گزین
ــرای  ــدار ب ــه ایجــاد محیط زیســت پای ــن ب ــد. همچنی جمعیــت تامیــن می نمای

ــد. ــک می کن ــکونی کم ــق مس مناط

برنامه ریزی نحوه استفاده از زمین
ــایر  ــکونی و س ــای مس ــرای کاربری ه ــاز ب ــورد نی ــن م ــی زمی ــه انتخاب گزین
ــتغال  ــی اش ــز زدای ــه تمرک ــی ب ــه انتخاب ــد. گزین ــن می نمای ــا را تامی کاربری ه

ــد. ــک می کن ــه کم ــعه یافت ــد توس ــهرک های جدی ــه ش ــی ب آت

حمل و نقل
ــی وجــود  ــه انتخاب ــه در گزین ــی ک ــل ریل ــای حمــل و نق ــل پروژه ه ــا تکمی ب
دارنــد و بــا یــک پارچــه نمــودن آن هــا بــا چارچــوب برنامه ریــزی یــک پارچــه 
ــویق  ــتری تش ــهروندان بیش ــل، ش ــل و نق ــن و حم ــتفاده از زمی ــوه اس نح
خواهنــد شــد کــه از سیســتم حمــل و نقــل ریلــی اســتفاده نماینــد و از ایــن 
رو ســهم اســتفاده از حمــل و نقــل ریلــی در ســال2030 بــه طــور چشــمگیری 

ــد. ــش می یاب افزای



 شماره 26 و 25 / 1398 / فصلنامه شهرهای جهان /21

نقشه راه آینده
ــرات، الگــوی توســعه  ــی اث ــج ارزیاب ــی توســعه و نتای ــه انتخاب ــر اســاس گزین ب
توصیــه شــده تعییــن شــد کــه اهــداف مطالعــه در خصــوص توســعه پایــدار و 

ــردارد. ــی را در ب ــزی فضای برنامه ری
توســعه پایــدار بایــد تعــادل مناســبی بیــن جوانــب اجتماعــی، زیســت محیطــی 

و اقتصــادی را ایجــاد نمایــد و مدیریــت منابــع را بــه خوبــی انجــام دهــد.
اســتراتژی های پیشــنهادی برنامــه توســعه پایــدار در ســه اســتراتژی خاصــه و 

بــه شــرح زیــر ارائــه شــده اند:

- تامین محیط زیست با کیفیت
- افزایش توانمندی رقابت اقتصادی
- تقویت ارتباطات با سرزمین اصلی

استراتژی 1- تامین محیط زیست با کیفیت
بـرای تامیـن محیط زیسـت بـا کیفیـت، الزم اسـت از طریـق سلسـله مراحـل 
ارتباطـات و تفهیـم، حـس تعلـق بـه مـکان و حـس هویـت و تعلق محلـی ایجاد 
شـود. در انجـام ایـن امـر، تامیـن نیازهای شـهروندان بـا ویژگی هـای اجتماعی و 

توانایی هـای مختلـف الزم اسـت.
ــل و  ــل و نق ــن، حم ــتفاده از زمی ــوه اس ــن نح ــک بی ــه نزدی ــل رابط ــه دالی ب
محیط زیســت، یــک نقشــه خــوب اســتفاده از اراضــی بــه کاهــش ترافیــک کمک 
ــعه  ــاند. توس ــل می رس ــه حداق ــک را ب ــی از ترافی ــای ناش ــد و آلودگی ه می کن
شــهری بــر اســاس توســعه حمل و نقــل ریلی بایــد به طور جــدی رعایــت گردد.

استراتژی2- افزایش توانمندی رقابت اقتصادی
بــرای افزایــش توانمنــدی رقابــت اقتصــادی، عملکرد هــای مرکزیــت اقتصــادی 
هنگ کنــگ توســط تامیــن زمیــن و زیــر ســاخت های مربوطــه تقویــت 
می گــردد. ایــن اقــدام شــامل عرضــه ادارات در مرکــز تجــاری شــهر و در ســایر 
ــاد  ــدی در ایج ــور کلی ــانی فاکت ــع انس ــعه مناب ــد. توس ــهری می باش ــز ش مراک

ــدار اســت. ــت اقتصــادی پای توانمنــدی رقاب

استرتژی3- تقویت ارتباطات با سرزمین اصلی
ــن  ــی چی ــریع اصل ــعه س ــش آن در توس ــت نق ــه تقوی ــگ ب ــده هنگ کن آین
ــه  ــه و کاال ب ــایل نقلی ــردم، وس ــتمر م ــک مس ــن رو ترافی ــت. از ای ــته اس وابس

ــت. ــگ الزم اس ــد هنگ کن ــتمرار رش ــرای اس ــی ب ــرزمین اصل س

بــه عنــوان دروازه کشــور چیــن، بایــد ارتباطات مناســب زمینــی، هوایــی و آبی با 
شــبکه حمــل و نقــل ســرزمین اصلــی چیــن برقرار شــود. در این راســتا سیســتم 
حمــل و نقــل ریلــی کــه مکمــل سیســتم حمــل و نقــل هوایــی اســت، توســعه 
ــا نیازهــای شــهروندان و فعالیت هــای بازرگانــی تامیــن شــود. خواهــد یافــت ت

چارچــوب کلــی شــهر هوشــمند، ســبز و تــاب آور 

ــز  ــاب آور تمرک ــر اســتراتژی شــهر هوشــمند، ســبز و ت ــه توســعه ب برنام
ــر اســت. ــه شــرح زی ــه ب ــی برنام ــی طراحــی فضائ دارد. چارچــوب مفهوم

1- مرکز تجاری شهر در جوار بندر ویکتوریا توسعه می یابد.
2- مناطـق کلیـدی برای توسـعه عبارتند از: شـهر السـیت النتو، سـرزمین 

جدید شـمالی.
3-  محورهــای جدیــد توســعه عبارتنــد از: کریــدور اقتصــادی غربــی بــا 

کمربنــد اقتصــادی شــمالی، کریــدور دانــش و تکنولــوژی شــرقی.
4- شــبکه حمایت کننــده و مکمــل حمــل و نقــل بــا شــبکه حمــل و نقــل 

عمومــی ریلــی بــه عنــوان شــبکه اصلــی، احــداث می شــود.

چارچـوب کلـی برنامـه توسـعه بـه شـرح زیر می باشـد:

اصول کلیدی :
ــل رســاندن تقاضــای اســتفاده از  ــه حداق ــاندن: ب ــل رس ــه حداق ب  

ــی. ــط طبیع ــعه محی ــرات توس ــع و اث مناب
کاهش اثرات: کاهش اثرات منفی توسعه.  

ــرات  ــا اث ــه ب ــرای مقابل ــاق: انجــام اقدامــات انطباقــی مناســب ب انطب  
ــاب. ــل اجتن ــده غیرقاب ــی ش پیش بین

تــاب آوری: ایجــاد آمادگــی و افزایــش توانایــی پاســخگویی شــهر بــه   
مســائل شــهری و تغییــر اقلیــم و حفــظ عملکــرد اجرائــی.

ایجاد سیستم جامع زیر ساخت های هوشمند، سبز و تاب آور

ساختمان های سبز، صرفه جویی کننده انـرژی و تبدیل مواد زائد به انـرژی.  
سیستم پایدار دفع آب های سطحی و حفاظت از سیل.  

زیرسـاخت ها برای سیسـتم حمل و نقل سـبز )برای مثال ایسـتگاه های   
شـارژ کردن خودروهـای برقی(.
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استفاده از سیستم های دارای گاز های کربن کم و اقتصاد هوشمند.  
مدیریت جامع مواد زاید.  

برنامه ریزی تاب آور در برابر لغزش زمین، سیل، طوفان و غیره.  
برنامه ریزی تاب آور در برابر تغییرات آب و هوائی.  

جا بجائی هوشمند

ــای  ــا گزینه ه ــمند ب ــی هوش ــل عموم ــل و نق ــتم حم ــتفاده از سیس اس  
انتخــاب مســیر هوشــمند و گاز هــای کربــن کــم.

ــه  ــمند ب ــات هوش ــه اطاع ــواری و ارائ ــاده روی و دوچرخه س ــهیل پی تس  
ــفر. ــوه س ــر نح ــاب بهت ــرای انتخ ــافران ب مس

برنامه ریزی سیستم یکپارچه سفر.  
گسترش شبکه حمل و نقل عمومی ریلی.  

سناریوهای اگر نشد چکار کنیم
بــرای آمادگــی در برابــر وضعیت هایــی غیــر از آن هایــی کــه در ســناریوی مرجــع 
ــتراتژی های  ــتحکام اس ــان از اس ــب اطمین ــور کس ــه منظ ــده اند و ب ــرض ش ف
پیشــنهادی برنامه ریزی،"ســناریوهای اگــر نشــد چــکار کنیــم." تعییــن شــده اند.

در این راستا دو سناریو در نظر گرفته شده اند.

سناریوی1- رشد جمعیت پایین- رشد اقتصادی متوسط
سناریوی2- رشد جمعیت باال- رشد اقتصادی باال

ســناریوی1- وضعیتــی را تعریــف می کنــد کــه هنگ کنــگ ســطح رشــد 
ــد. ــظ می کن ــع را حف ــناریوی مرج ــده در س ــرض ش ــادی ف اقتص

ســناریوی 2- رشــد اقتصــادی 0/5 درصــد بیشــتر از ســناریوی مرجــع اســت و 
در ایــن ســناریو اشــتغال بیشــتری ایجــاد خواهــد شــد.

مکانیسم پاسخگویی
ــرای تنظیــم چارچــوب توســعه و برنامــه  ــی ب مکانیســم پاســخگویی و راهنمای
اجرایــی اســت بــه طــوری کــه بتوانــد بــه وضعیت هــای غیرمنتظــره در خــال 

ــا ایــن وضعیت هــا مطابقــت دهــد. اجــرای برنامــه پاســخ داده و برنامــه را ب
ــت، نیازهــای  ــد رشــد جمعی ــدی مانن ــات کلی ــه فرضی ــه شــده اســت ک توصی
ــرل  ــارت و کنت ــورد نظ ــال م ــه س ــا س ــر دو ی ــادی ه ــرایط اقتص ــکن و ش مس

قــرار گیرنــد و اگــر رونــد توســعه بــه طــرف ســناریوهای اگــر نشــد پیــش بــرود، 
ــوند. ــه می ش ــه کار گرفت ــخگویی الزم ب ــای پاس برنامه ه

جمع بندی
ــدار شــهر هنگ کنــگ، یکــی از مطالعــات جامــع  مطالعــات برنامــه توســعه پای
و پیشــرفته بــرای تهیــه برنامــه توســعه شــهری بــا مفاهیــم نویــن و نــوآوری در 
ــه  ــکات برنامــه توســعه ب برنامه ریــزی توســعه پایــدار شــهری می باشــد. اهــم ن

ــود. ــدی می ش ــر جمع بن ــرح زی ش

نگاه نوین به برنامه ریزی شهری
مطالعــات برنامــه توســعه پایــدار هنگ کنــگ شــامل سلســله مراحــل مشــارکت 
برنامه ریــزی  زمینه هــای  در  بحــث  و  برنامه ریــزی  در  شــهروندان  عمــوم 
توســعه شــهری می باشــد. محصــول ایــن کار نــه فقــط برنامــه توســعه پایــدار 
ــعه  ــرای توس ــدی ب ــه راه جدی ــن و نقش ــی نوی ــه نگاه ــت بلک ــگ اس هنگ کن

ــد. ــهری می باش ش

نظارت مستمر
وضعیــت شــهر در گــذر زمــان تغییــر می یابــد و بــر طبــق آن نیازهــا و نظــرات 
جامعــه نیــز تغییــر می کنــد. بنــا برایــن رونــد کلــی برنامــه توســعه مــورد نظارت 
ــی  ــه تفصیل ــدار هنگ کنــگ، برنام ــه توســعه پای ــرد. برنام ــرار می گی مســتمر ق
توســعه نیســت بلکــه اســتراتژی مســتحکمی اســت کــه تــاب آور و انعطاف پذیــر 
می باشــد تــا بتوانــد تغییــرات را در بــر بگیــرد. گرایش هــا و سیاســت های کان 
برنامــه براســاس گفتگوهــای مســتمر بــا شــهروندان دربــاره مســائل و مشــکات 
زندگــی شــهری تدویــن شــده اند تــا اطمینــان حاصــل گــردد اســتراتژی برنامــه، 
ــه طــور مــداوم توســط خــرد جمعــی  ــی اســت کــه ب ــده و پویای اســتراتژی زن

ــردد. ــت می گ ــزان تقوی ــردم و برنامه ری م

Sources:
- Hong Kong Special Administrative Government, Hong Kong 

2030-Planning Vision and Strategy, Hong Kong 2017.
- Hong Kong Planning Department, The Facts, Town Planning, 

www.pland.gov.hk, Hong Kong, April 2019.
- Environment Bureau, Council for Sustainable Development, 

Hong Kong, 2019.
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مقدمه
بــا توجــه بــه ایــن کــه کشــور مــا در زمــره کشــورهای در حــال توســعه قــرار 
ــر  ــاختی نظی ــف زیرس ــای مختل ــات در بخش ه ــش امکان ــه افزای ــاز ب دارد نی
حمــل و نقــل، انــرژی، توســعه شــبکه راه هــا، کشــاورزی، شهرســازی، خدمــات 
اجتماعــی و غیــره در آن بســیار محســوس اســت. ایــن موضــوع در کنــار وســعت 
ــای  ــی از پروژه ه ــم عظیم ــام حج ــزوم انج ــه ل ــر ب ــور، منج ــی کش جغرافیای

ــد.  ــور می باش ــاختی در کش زیرس
لــذا اســتفاده کارآمــد از توانایــی مالــی و مدیریتــی از مهم تریــن مباحــث حــال 
ــه  حاضــر در کشــور اســت. از مهم تریــن پروژه هایــی کــه در ســال های اخیــر ب
آن توجــه ویــژه ای شــده اســت و بــرای توســعه اقتصــادی کشــور و رفــع معضــل 
ــد  ــرو می باش ــبکه مت ــعه ش ــای توس ــد، پروژه ه ــم می باش ــیار مه ــک بس ترافی
ــوان نمــادی از توســعه  ــه عن ــر بهبــود کارکــرد فیزیکــی شــهر، ب کــه عــاوه ب

ــرد. ــرار می گی ــر ق ــک مدنظ ــزرگ و کوچ ــهر های ب ش
ــد  ــابه جدی ــای مش ــروع پروژه ه ــکان ش ــا و ام ــن پروژه ه ــرای ای تســریع در اج

COMPARATIVE STUDY OF 
CONSTRUCTION COSTS OF NEW METRO SYSTEMS 

IN THE WORLD

بررسـی مقایسه ای هزینه  ساخت متـروهای جدید در دنیا

می توانــد نقــش مهمــی در ایجــاد اشــتغال، افزایــش رونــق اقتصــادی و بهبــود 
ــای کیفیــت  ــه ارتق ــا همگــی منجــر ب منظــر شــهری داشــته باشــد کــه نهایت
زندگــی شــهروندان می گــردد. مقایســه تطبیقــی ســاخت خطــوط متــرو در ایران 
و جهــان هــدف اصلــی تــاش پژوهــش حاضــر بــوده اســت بویــژه کــه کشــور 
ــت و  ــازی دول ــاس کوچک س ــیر حس ــر مس ــال های اخی ــران، در س ــان ای عزیزم
ــد. ــی می کن ــرعت ط ــه س ــی را ب ــش خصوص ــه بخ ــئولیت ها ب ــذاری مس واگ

ــردم در  ــه م ــانی ب ــوی خدمت رس ــن تابل ــرو بهتری ــعه مت ــز توس ــران نی در ای
ــاد توســعه  ــک نم ــوان ی ــه عن ــل درون شــهری اســت و ب عرصــه حمــل و نق
و پیشــرفت بــه حســاب می آیــد و هــر عملیاتــی کــه بــرای احــداث و 
ــت.  ــعه اس ــزان توس ــاخص در می ــک ش ــود ی ــام می ش ــرداری آن انج بهره ب
ــه  ــز ب ــرو نی ــرداری مت ــاخت و بهره ب ــث س ــه بح ــا ب ــر واقع ــر آن اگ ــاوه ب ع
عنــوان یــک فرآینــد توجــه کنیــم، می تــوان آن را یــک شــاخص پیشــرفت در 
توســعه کشــور تلقــی کــرد. از دیــد صاحب نظــران کامــا پذیرفتــه اســت کــه 
حرکــت موثــر و ســازنده در مســیر توســعه متــرو می توانــد تصویــر روشــنی در 

تهیه کننده: دکتر محمد منتظری، مدرس دانشگاه و مدیر دفتر هماهنگی انجمن بین  المللی حمل و نقل عمومی )UITP( در ایران

Prepared by:  Mohammad Montazeri, Ph.D., University Professor, Director of Coordination Office of 
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رســیدن بــه اهــداف ســند چشــم انداز فراهــم نمایــد. البتــه یکــی از بزرگتریــن 
موانــع انجــام بــه موقــع پروژه هــای حمــل و نقــل ریلــی درون شــهری کــه بــه 
طــور غیرمســتقیم بــر تعریــف پروژه هــای مشــابه جدیــد نیــز اثــر می گــذارد، 
ــا  ــن پروژه ه ــی ای ــن مال ــا می باشــد. موضــوع تامی ــی آن ه ــن مال مســئله تامی
در ایــران، عمومــا بــا تاخیــرات پیش بینــی نشــده خــود باعــث کنــدی و بعضــا 
ــن  ــه مقایســه بی ــه ب ــن مقال ــردد. ای ــا می گ ــن پروژه ه ــی ای ــای طوالن توقف ه
خطــوط ریلــی در حــال احــداث و تــازه تاســیس در جهــان و خــط 4 متــروی 

ــردازد. ــران می پ ته

متروی تهران و توسعه خط چهار
حمــل  و نقــل شــهری در ایــران و علی الخصــوص شــهر تهــران کــه عمدتــا بــا 
وســایل  نقلیــه شــخصی شــهروندان حاصــل می شــود باعــث آلودگــی صوتــی 
و آلودگــی هــوای شــهر شــده اســت. آلودگــی تاثیراتــی در زندگــی انســان ها 
اعــم از خردســال و بزرگســال دارد کــه ایــن امــر مســئولین را بــه فکر واداشــته 

تــا بــرای ایــن معضــل راهکارهایــی بیاندیشــند. 
ــی  ــل عموم ــل  و نق ــت مناســب حم ــعه و مدیری ــا، توس ــن راهکاره از مهم تری
اســت و از بهتریــن وســایل حمــل  و نقــل عمومــی، حمــل  و نقــل ریلــی شــهری 
یــا همــان متــرو اســت. متــرو بــه عنــوان کارآمدتریــن سیســتم حمــل و نقــل 
ــدا  ــن آن، ج ــن محاس ــی از مهم تری ــه یک ــد ک ــهری می باش ــوه درون ش انب

بــودن مســیرش از ســایر مســیرهای شــهری اســت.
بــه ایــن ترتیــب ترافیــک مســافران متــرو بــا ترافیــک شــهری گــره نمی خــورد 
ــه  ــی دارد و ب ــر م ــهر ب ــای ش ــاری را از دوش خیابان ه ــرو ب ــت مت و در حقیق
ــرو جابه جــا  ــا مت ــاالی مســافری کــه ب ــه دلیــل حجــم ب ــرد. ب زیرزمیــن می ب
ــزرگ  ــهرهای ب ــهری در ش ــل ش ــل  و  نق ــتم حم ــه سیس ــرو پای ــود، مت می ش
ــی  ــوس و تاکس ــد اتوب ــر مانن ــل دیگ ــل  و  نق ــتم های حم ــد و از سیس می باش
ــته  ــال های گذش ــی س ــود. در ط ــتفاده می ش ــرو اس ــل مت ــوان مکم ــه عن ب
ــه اســت.  ــان ســرعت بیشــتری گرفت ــرو در شــهرهای جه ایجــاد خطــوط مت
ایــن روزهــا در بســیاری از شــهرهای جهــان شــهروندان ســفر درون شــهری 
ــا هــر وســیله ای کــه آغــاز کننــد، حداقــل در یــک مســیر از متــرو  خــود را ب

ــد.  ــتفاده می نماین اس
در تهــران نیــز خــط4 متــرو بــه عنــوان یکــی از برنامه هــای کلیــدی مدیریــت 
ــا انتخــاب  ــاً ب ــران راس ــروی ته ــدازی شــده اســت. شــرکت مت شــهری، راه ان

مشــاوران و پیمانــکاران داخلــی، عملیــات احــداث ایــن خــط را آغــاز نمــود. در 
ــا بهره بــرداری از کل مســیر حدفاصــل میــدان شــهیدکاهدوز  حــال حاضــر ب
ــام  ــال انج ــط درح ــده خ ــای باقیمان ــل فعالیت ه ــان؛ تکمی ــتگاه اکبات ــا ایس ت
ــی خــط 4 و همچنیــن انشــعاب خــط  می باشــد. از ســوی دیگــر توســعه غرب
ــام  ــال انج ــه، درح ــتگاه های مربوط ــام ایس ــه  انضم ــاد ب ــرودگاه مهرآب ــا ف ت
اســت. بــا توجــه بــه شــرایط توصیــف شــده، بررســی مقایســه ای ایــن خــط بــا 
خطــوط در حــال احــداث و بهره بــرداری در نقــاط مختلــف دنیــا ایــن امــکان 
ــل  ــک ســنجه قاب ــه ی ــی آورد ک ــران فراهــم م ــرای سیاســت گذاران و مدی را ب
قبــول بــرای ارزیابــی وضعیــت خطــوط در حــال احــداث کشــور بدســت آورنــد.

معرفی 4 مترو تازه تاسیس در شهرهای منتخب دنیا
در راســتای یــک مقایســه کارا بیــن خطــوط تــازه تاســیس و در حال احــداث در 
دنیــا و خــط چهــارم متــروی تهــران کــه در حــال حاضــر عملیــات بهره بــرداری 
خــود را طــی می نمایــد، چهــار شــهر منتخــب کــه اطاعــات آن هــا در دســترس 

ــود، انتخاب شــدند. ب
ــره  ــروی الجزی ــن، مت ــیان کشــور چی ــروی ش ــارت از مت ــهر عب ــار ش ــن چه ای
کشــور الجزایــر، متــروی آلماتــی کشــور قزاقســتان و متــروی ســوژوی کشــور 

ــند. ــن می باش چی

مترو شیان، کشور چین 

شــیان یــا شــی آن )X'IAN( مرکــز اســتان شاآن شــی در 
بخــش مرکــزی فــات و منطقــه میانــی چیــن واقع شــده اســت. 
ایــن شــهر بــا قدمــت تاریخــی بیــش از ســه هــزار ســال، یکــی 
از چهــار پایتخــت باســتانی چیــن بــه حســاب می آمــده اســت. 
جمعیــت آن در ســال 2012 میــادی حــدود 5 میلیــون نفــر تخمیــن زده شــده 
ــه بیــش از هشــت میلیــون نفــر می رســد.  ــا حومــه ب اســت و ایــن جمعیــت ب
ــوزش و  ــوژی، آم ــم و تکنول ــت، عل ــاظ صنع ــردی و از لح ــهر جهانگ ــیان ش ش
فرهنــگ، تجــارت و بازرگانــی و مالــی جــزو نواحــی مهــم مرکــز چیــن محســوب 
می شــود. ایــن شــهر دارای 8 بخــش و 5 منطقــه در قلمــرو خــود اســت کــه در 
برگیرنــده وســعتی حــدود 10.000 کیلومتــر مربــع می باشــد و از ایــن مســاحت 

162 کیلومتــر مربــع منطقــه شــهری توســعه یافتــه اســت.
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 ایــن شــهر کــه در زمــان باســتان چانــگان نامیــده می شــد، یکــی از زادگاه  های 
اولیــه تمــدن انســانی اســت و بــه عنــوان یــک پایتخــت باســتانی معــروف در 
تاریــخ و فرهنــگ جهــان دارای قدمــت تاریخــی بیــش از 3100 ســال اســت. 
شــهر شــیان در معــرض آلودگــی شــدید هــوا قـــرار دارد به طوری کــه ســازمان 
ــیا  ــوده آس ــهر آل ــن ش ــن شــهر را دومی ــال 2006 ای ــی بهداشــت در س جهان
ــزو  ــی ج ــور متوال ــر به ط ــای اخی ــهر در دهه ه ــن ش ــود. ای ــام نم ــا اع و دنی

ــوده اســت.  آلوده تریــن شــهرهای آســیا و جهــان ب
آلودگــی ایــن شــهر شــامل گازهــا، مایعــات و ذرات معلــق اســت. مــردم ایــن 
ــد.  ــتفاده می کنن ــک اس ــهر از ماس ــای ش ــادی از روزه ــداد زی ــهر در تع ش
آلودگــی هــوا در شــهرهای کشــور چیــن از جملــه ایــن شــهر، عمدتــا در اثــر 

مترو الجزیره، کشور الجزایر 

شـهر الجزیـره )Algiers( پایتخت و مهم ترین  بندر کشـور 
الجزایـر می باشـد. این شـهر بـا وسـعت 273 کیلومترمربع 
پـس از کازابانـکا دومیـن شـهر بـزرگ در شـمال آفریقـا 

اســتفاده از ذغــال ســنگ اســت. 
در فوریــه ســال 2004 پــس از بررســی های مجــدد کارشناســی، پیش نویــس 
طرحــی جدیــد از شــبکه متــرو بــا 6 خــط و بــه طــول تقریبــی 251 کیلومتــر 
)بــا بیــش از 150 ایســتگاه، 16 ایســتگاه انتقالــی و تبادلــی، 2 مرکــز کنتــرل، 
4 پارکینــگ و 10 انبــار قطعــات و تجهیــزات( بــه دولــت اســتانی ارائــه گردیــد 

کــه ایــن طــرح تــازه، در 13 ســپتامبر 2006 بــه تصویــب نهایــی رســید.
سیســتم متــرو شــیان بــا 6 خــط طراحــی شــده اســت و فــاز اول خــط 2 بــه 
طــول 20/5 کیلومتــر بــا 17 ایســتگاه بــه عنــوان اولیــن خــط متــرو در تاریــخ 
ــرداری رســید و بقیــه خطــوط  ــه بهره ب 16 ســپتامبر 2011 به طــور رســمی ب

بــر اســاس برنامــه تــا ســال 2017 راه انــدازی خواهنــد شــد.

اسـت. الجزایـر دارای آب و هـوای مدیترانـه ای یا بـه عبارتی تابسـتان های گرم و 
زمسـتان های معتـدل اسـت. در طـی سـالیان اخیر به واسـطه افزایـش خودرو و 
جمعیت، سـطح آلودگی و ترافیک شـهری رو به گسـترش نهاده اسـت در نتیجه 
مقامـات شـهری بـرای مقابلـه بـا آن در صـدد افزایـش سـرمایه گذاری در بخش 

حمل ونقـل عمومـی بـه ویژه متـرو و تراموا هسـتند.

 شبکه مترو شیان  با 6 خط

آلودگی هوا و ترافیک در الجزیره
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حمــل و نقــل درون شــهری الجزیــره شــبکه ای از روش هــای مختلــف را 
ــت.  ــرده  اس ــه ک ــره را احاط ــهر الجزی ــی ش ــراه اصل ــردد. 4 بزرگ ــامل می گ ش
ــرای  خطــوط اتوبوســرانی شــهری و حومــه )ETUSA( متشــکل از 54 خــط ب
خدمات رســانی بــه مــردم در داخــل و حومــه شــهر می  باشــد. ایــن شــرکت در 

ــت دارد.  ــر فعالی ــزار کیلومت ــش از 91 ه ــا بی ــی کشــور ب تمام
در برنامـه آتـی قـرار اسـت تـا سـال 2014 ، 65 خـط جدیـد و همچنیـن 400 
دسـتگاه اتوبـوس نـو به حمل و نقل شـهر افـزوده گـردد. تراموای الجزیره شـامل 
یـک خـط بـا 23 کیلومتـر برنامه ریزی شـده اسـت کـه در واقـع تکمیل کننـده 
شـبکه متـرو شـهر خواهـد بـود. اولیـن بخـش ترامـوای الجزایـر در تاریـخ 8 

مـی 2011 از منطقـه "بـرج اللیفـان" بـه "دار البیضـاء" در شـرق الجزیـره و بـه 
طـول 7/2 کیلومتـر گشـایش یافـت که بـا تکمیل و اتصـال آن به مرکـز و حومه 
شـهر بـه طول 23 کیلومتر خواهد رسـید. در حـال حاضر در خط تراموای شـهر، 
12 دسـتگاه قطار در 6 ایسـتگاه، روزانه 10 تا 15 هزار مسـافر را جابجا می کنند. 
ــت  ــده اس ــاز ش ــه 1980 آغ ــره )Algiers Metro( از ده ــرو الجزی ــاخت مت س
و بخــش عمــده خــط 1 آن بــه طــول 9/4 کیلومتــر بــا 10 ایســتگاه در تاریــخ 
اول نوامبــر 2011 افتتــاح شــد کــه بــر ایــن اســاس روزانــه بیــش از 120 هــزار 
مســافر از طریــق آن جابجــا می شــوند. در برنامــه آتــی عــاوه بــر تکمیــل ایــن 

خــط، دو خــط دیگــر نیــز بــه آن اضافــه خواهــد شــد. 

مترو آلماتی، کشور قزاقستان
کشـور  شـهر  بزرگ تریـن   )Almaty(آلماتـی شـهر 
بـه  آلماتـی  اسـت.  آن  پیشـین  پایتخـت  و  قزاقسـتان 
عنـوان مرکز اصلی تجاری در جنوب شـرقی این کشـور 
و در امتـداد رشـته کوه هـای مرتفـع تیان شـان و نزدیکـی مرزهـای قرقیزسـتان 
قـرار گرفتـه اسـت. این شـهر از سـال 1927 تـا سـال 1997 به عنـوان پایتخت 
قزاقسـتان بـه شـمار می رفـت )از 1927 تـا 1936 مرکـز جمهـوری خودمختـار 
قزاقسـتان شـوروی سوسیالیسـتی- از 1936 تا 1991 مرکز جمهوری قزاقستان 
اتحـاد جماهیـر شـوروی- از 1991 تـا 1997 پایتخت جمهوری اسـتقال یافته 
قزاقسـتان( تـا آنکـه در سـال 1997 پایتخـت بـه شـهر آسـتانا انتقـال یافـت. 

مسـاحت ایـن شـهر 324.8 کیلومترمربـع می باشـد. 
آلماتـی شـهری زیبـا و سرسـبز بـا خیابان هـای عریض، سـاختمان های شـیک، 
پارک هـای متعـدد و فواره هـای فـراوان )بیـش از 120 فـواره( اسـت. خیلی ها به 
ایـن شـهر لقـب شـهر بـاغ را داده اند در بهـار حومه جنوبی شـهر از شـکوفه های 
سـیب، آلبالـو، گیـاس و زرد آلـو پوشـیده می شـود. ایـن شـهر با لباس سـبز بر 
تـن، نمـای زیبـای کوه هـای اطـراف و 8 هـزار هکتـار پوشـش سـبز در داخـل 
شـهر بـه شـهری رویایـی می نمایـد. هـر چنـد امـروزه بـا حجم وسـیع خـودرو 
)500 هـزار خـودرو ثبت شـده در سـال 2007( در سـطح شـهر تا حـدودی این 
خاصیـت خـود را از دسـت داده ولـی مقامـات شـهر امیدوارند با گسـترش مترو 
و خطـوط اتوبـوس BRT و بـه طـور کلـی بهبـود حمـل و نقـل عمومـی تـا حد 

زیـادی از این مشـکل کاسـته شـود. 

نقشه کلی شبکه متروی الجزیره

تصاویری از وضعیت عادی شهر  آلماتی در اغلب اوقات و آلودگی هوا در برخی روزها
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ALMATY
 Kazakhstan

 ALMATY
Almaty (Alma Ata) has about 1.4 million inhabitants and used to be the capital of Kazakhstan before the government moved to Astana in
1997.

Construction of the first metro line began in 1988, but was suspended after the dissolution of the former Soviet Union.
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 نقشه خط 1 مترو آلماتی و امتداد آن در برنامه های آینده

بـر اسـاس اطاعـات مرکـز آمـار قزاقسـتان جمعیـت ایـن شـهر در پایـان سـال 
2010 به 1.404.300 نفر رسـیده اسـت )پرجمعیت ترین شـهر قزاقسـتان( البته 
کارشناسـان معتقدنـد بـا توجه بـه جمعیت مهاجر اطـراف که از سـایر نقاط برای 
کار بـه آلماتـی می آینـد، جمعیـت ایـن شـهر در طی روز بـه بیـش از دو میلیون 
نفـر می رسـد. آلماتی حدود بیسـت درصـد تولید ناخالـص ملی کل قزاقسـتان را 
بـه خـود اختصاص داده اسـت )36 میلیارد دالر در سـال 2010(. این شـهر مرکز 
مالـی آسـیای میانـه اسـت و از لحاظ سـطح تـوان مالی هـم رده شـهرهای بزرگ 

دنیـا ماننـد دیترویت، منچسـتر، سـان دیگو، بیرمنگام و ... قـرار دارد.
ــوس   ــی، اتوب ــوس معمول ــامل اتوب ــی ش ــهری آلمات ــه درون ش ــایط نقلی وس
ــران  ــد ای ــه مانن ــد )البت ــرو می باش ــوا، تاکســی و مت ــی)Trolleybus(، ترام برق
ــز  ــافر نی ــی مس ــه جابجای ــخصی ب ــواری های ش ــران س ــتر از ته ــی بیش و حت

می پردازنــد(. 24 شــرکت حمــل و نقــل دولتــی متشــکل از تعــداد 2000 
دســتگاه اتوبــوس معمولــی، 46 دســتگاه ترامــوا و 191 دســتگاه اتوبــوس  برقــی 
ــا بیــش از 480 دســتگاه تاکســی مجهــز  ــه همــراه 9 شــرکت تاکســی رانی ب ب
ــردم  ــرو( م ــر از مت ــه غی ــی جابجایی)ب ــه اصل ــاط راه دور وظیف ــه وســیله ارتب ب
ایــن شــهر را بعهــده دارنــد. ایــن شــبکه همچنیــن دارای 131 مســیر، شــامل 
ــرای  ــیر ب ــوا و 10 مس ــردد ترام ــت ت ــیر جه ــی، 2 مس ــیر اتوبوس ران 119 مس
اتوبوس هــای برقــی اســت. ســاخت و ســاز متــرو شــامل شــبکه ای متشــکل از 
ــا  ــزی شــده اســت ام ــر از ســال 1988 برنامه ری ــه طــول 45 کیلومت 3 خــط ب
ــه تعویــق افتــاد.  ــدازی ایــن پــروژه ب ــه دالیــل متعــدد سیاســی و مالــی راه ان ب
ــدازی شــد. خــط  فــاز اول از خــط یــک متــرو آلماتــی در دســامبر 2011 راه ان

ــد. ــتگاه می باش ــا 7 ایس ــیر ب ــر مس ــامل 8/5 کیلومت ــده ش ــرداری ش بهره ب

مترو سوژو، کشور چین
سـوژو )Suzhou( در اسـتان جیانگ سـو در شرق کشور 
چیـن و حـدود 100 کیلومتـری غرب شـانگهای و 200 
کیلومتـری شـرق ناجینـگ قـرار گرفته اسـت. سـوژو از 
شـهرهای مهم صنعتی و توریسـتی اسـتان جیانگ سو محسوب می شـود. با توجه 
بـه قـرار گرفتـن ایـن شـهر در حد فاصـل رودخانـه بزرگ یانـگ تسـه و دریاچه 
تای هو، سـطح عمومی آب های زیرزمینی منطقه باال بوده و حتی در قسـمت هایی 
از شـهر، رفـت و آمـد بوسـیله قایـق در کانال هـای بـزرگ آبـی انجـام می شـود.

جمعیــت آن در ســال 2012 برابــر 1.816.452 نفــر تخمیــن زده شــده اســت. 
البتــه جمعیــت آن بــا حومــه بــه بیــش از شــش میلیــون نفــر می رســد. ایــن 
ــد  ــا )معاب ــا، پاگوداه ــای ســنگی زیب ــای ســنتی و پل ه ــر باغ ه ــه خاط شــهر ب
بودایــی( و همچنیــن مجســمه های ســنگی اش بــه عنــوان منطقــه گردشــگری 

ــله  ــان سلس ــی از زم ــت جغرافیای ــطه موقعی ــه واس ــن ب ــهرت دارد. همچنی ش
ــانگ )960-1279( ــاهی س پادش

تبدیــل بــه یــک مرکــز مهــم بــرای ابریشــم چینــی بــوده و ایــن موقعیــت را تا به 
امــروز حفــظ کــرده اســت. ســوژو به واســطه صنایــع گردشــگری، صنایع ســنتی 
و فنــاوری الکترونیــک یکــی از مرفه تریــن شــهرهای چیــن محســوب می شــود.

ــط  ــور مرتب ــاط کش ــایر نق ــه س ــی ب ــراه اصل ــه بزرگ ــط س ــوژو توس ــهر س ش
ــه شــهر  می شــود. همچنیــن ســوژو محــل اتصــال راه آهــن شــانگهای-پکن ب
ــزو  ــوژو ج ــن س ــتگاه راه آه ــت. ایس ــو اس ــتان جیانگ س ــز اس ــگ مرک نانجین
شــلوغ ترین ایســتگاه ها در چیــن بــا داشــتن روزانــه 139 توقــف قطــار اســت. 
ــن مســیر  ــه ســال 2010 در ای ــوق ســریع از ژوئی ــد قطارهــای ف ســری جدی
مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت و مســافران را از شــهر ســوژو تنهــا در 

ــاند. ــانگهای می رس ــتگاه Hongqiao ش ــه ایس ــه ب ــدود 30 دقیق ح



 شماره 26 و 25 / 1398 / فصلنامه شهرهای جهان /29

همچنیــن ســوژو دارای 3 ایســتگاه اصلــی اتوبــوس بیــن شــهری به شــرح ذیل و 
ایســتگاه های متعــدد شــهری اســت. ایســتگاه جنوبــی کــه بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــده  ــده و عم ــع ش ــهر واق ــز ش ــی مرک ــال در بخــش جنوب ــن ترمین و مدرن تری
مقاصــد آن شــهرهای شــانگهای، نانجینــگ و ســایر شــهرهای شــرقی کشــور 
ــی متصــل  ــرانی و تاکســی های محل ــه خطــوط اتوبوس ــن ایســتگاه ب اســت. ای
 Wuxi، ــه شــهرهای نزدیــک اســت. ایســتگاه شــمالی کــه در خدمت رســانی ب
Changzhou و ... می باشــد و ایســتگاه غربــی در منطقــه Xinqu واقــع شــده و 

خدمــات آن بــه طــور عمــده بــه شــهرهای همجــوار اســت. 
ــه  ــن تاکســی  ها موظــف ب ــز در تمــام شــهر پراکنــده هســتند. ای تاکســی ها نی
ــر و 1/4 و 1/8  ــرای ســه کیلومت ــوآن ب ــا 10 ی ــه آنه ــوده و کرای ــه رســید ب ارای
یــوآن بــه ازای هــر کیلومتــر اضافــی بــا توجــه بــه نــوع تاکســی اســت.  بــا توجه 
بــه اینکــه شــهر ســوژو در مســیر دو رودخانــه بــزرگ واقــع شــده اســت، حمل و 

نقــل آبــی بصــورت محلــی و غیرمحلــی انجــام می گیــرد. ایــن شــهر از راه آبــی 
 Changshu ،Liujiagang ــه شــهرهای ــزرگ ب ــال ب ــق کان ــژه از طری ــه وی و ب
ــه پکــن، شــانگهای و  ــه طــور محــدود ب ــی ب Luzhi ،  Zhangjiagang و حت

ــن متصــل می شــود.  همچنیــن شــهر Shimonoseki ژاپ
اســتفاده از دوچرخــه در ایــن شــهر ماننــد ســایر شــهرهای چیــن از مقبولیــت 
و عمومیــت برخــوردار بــوده و امکاناتــی نظیــر دوچرخه هــای عمومــی رایــگان و 
ــه  ــه ای، پارکینــگ مخصــوص، وجــود مســیرها و ایســتگاه های جداگان ــا کرای ی
ــگان،  ــای رای ــا دوچرخه ه ــه ب ــود دارد. در رابط ــهر و ... وج ــی از ش در بخش های
ــه  ــه و ب ــدت 90 دقیق ــه م ــمند ب ــتفاده از کارت هوش ــا اس ــد ب ــردم می توانن م
ــه،  ــس از 90 دقیق ــر پ ــا اگ ــد ام ــتفاده نماین ــه  اس ــگان از دوچرخ ــورت رای ص
دوچرخــه بازگردانــده نشــود، از کارت هوشــمند آنهــا مبلغــی بــه عنــوان کرایــه 

ــود. ــر می ش کس

تصاویری از سالن و سکوی ایستگاه راه آهن سوژو

ترافیک و آلودگی هوای شهر سوژو

بــا توجــه بــه توســعه صنعتــی منطقــه و افزایــش جمعیــت و نیــاز روز افــزون بــه 
ــا  سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی، طبــق برنامه ریزی هــای انجــام شــده ت
ســال 2016 چهــار خــط متــرو در ایــن شــهر بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. 
ــال 2009  ــز از س ــط دوم نی ــال 2007 و خ ــط اول از س ــی خ ــات اجرای عملی
ــا  ــر ب ــول 25/7 کیلومت ــه ط ــط اول ب ــل 2012 خ ــد و در 28 آوری ــاز گردی آغ
ــه طــول  ــرداری رســید. طبــق برنامــه، خــط دوم نیــز ب ــه بهره ب 24 ایســتگاه ب
27 کیلومتــر بــا 22 ایســتگاه تــا ســال 2014 بــه طــور کامــل افتتــاح خواهــد 
ــی  ــده و پیش بین ــروع ش ــال 2012 ش ــز در س ــرای خطــوط 3 و 4 نی ــد. اج ش
ــی،  ــای آت ــه برنامه ه ــا توجــه ب ــام برســند. ب ــه اتم ــا ســال 2016 ب می شــود ت

ــی و  ــوط ریل ــر خط ــش از 140 کیلومت ــوژو دارای بی ــهر س ــروی ش ــبکه مت ش
109 ایســتگاه خواهــد شــد. ســوژو چهاردهمیــن شــهر چیــن اســت کــه صاحب 
ــه  ــن شــهر ب ــز یکصــد و هشــتاد و چهارمی ــان نی ــرو شــده اســت و در جه مت

شــمار مــی رود. 
ــان  ــه پای ــر 2003 ب ــط 1 در نوامب ــرای خ ــنجی ب ــی امکان س ــه و بررس مطالع
رســید و طراحــی کلــی در مــاه مــارس 2004 آمــاده شــد. مناقصه هــا در مــاه 
ــال  ــاز در س ــاخت و س ــد. س ــد گردی ــا منعق ــام و قرارداد ه ــارس 2008 انج م
2008  آغــاز  و تــا پایــان ســال 2011  کامــل شــد و در 28 آوریــل 2012 بــه 

طــور رســمی افتتــاح شــد.
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خــط 1 از منطقــه Mudu در غــرب ســوژو آغــاز، ســپس بــا یــک چرخــش بــه 
ــارک تفریحــی شــهر وارد و از آنجــا  ــان Zhongnan و پ ــه خیاب ــاال ب ســمت ب
مســتقیم بــه ســمت شــرق و بــه Zhongnanjie متصــل می گــردد. ایــن خــط 
ــول  ــه ط ــیری ب ــده و مس ــاخته ش ــن س ــو در زیرزمی ــل دو قل ــورت تون ــه ص ب

ــود. ــامل می ش ــتگاه را ش ــر و 24 ایس 25/74 کیلومت

مقایسه چهار متروی منتخب و خط 4 متروی تهران
ــر نشــان  ــه در نمــودار زی ــورد مطالع ــازه تاســیس م مقایســه طــول خطــوط ت
داده شــده اســت. خــط 4 متــروی تهــران بــه طــول 21 کیلومتــر پــس از خــط 
1 متــروی ســوژو بــه طــول 25.74 کیلومتــر در کنــار متــروی شــیان چیــن در 

رتبــه دوم قــرار دارد.

نقشه خط یک متروی سوژو
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از نظــر تعــداد واگــن بــرای هــر قطــار خــط 4 متــروی تهــران در رتبــه اول قــرار 
دارد و متروهــای شــیان و الجزیــره بــا 6واگــن تخصیــص یافتــه بــه هــر قطــار در 

رتبــه دوم قــرا دارنــد. متــروی ســوژو و آلماتــی در ایــن رده بنــدی در رتبــه ســوم 
و چهــارم قــرار گرفتنــد.
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ظرفیـت جابجایی روزانه مسـافر یکـی از پارامترهای مهم در ارزیابی سیسـتم های 
حمـل و نقـل بـه شـمار می آید. خـط چهار متـروی تهـران در میان پنـج متروی 

ــی  ــزان توســعه صنعت ــت اقتصــادی و می ــر وضعی ــل بیانگ ــت حمــل و نق صنع
ــه طــوری کــه ایــن صنعــت را بایــد یکــی از عوامــل مهــم در توســعه  اســت ب
اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی هــر کشــوری دانســت، اهمیــت ایــن صنعــت 
ــرن  ــاز ق ــد اگــر در آغ ــا معتقدن ــه اندیشــمندان اقتصــادی دنی ــان اســت ک چن
21 کشــورهای توســعه نیافتــه بــه ایــن صنعــت توجــه الزم را نداشــته باشــند، 
رشــد و توســعه آنهــا بــه حداقــل خواهــد رســید. در حالــی کــه ســرمایه گذاری 
ــرای کشــورهای در حــال  ــرم ب ــاز مب ــی یــک نی هنگفــت در طرح هــای زیربنای

مـورد بررسـی در رتبـه اول قـرار گرفـت. در این میان خـط یک متـروی الجزیره 
و خـط یـک متـروی سـوژو رتبه های دوم و سـوم را بـه خود اختصـاص داده اند.

توســعه اســت، دولت هــا قــادر نیســتند ســرمایه الزم بــرای تامیــن مالــی ایــن 
پروژه هــا را تامیــن کننــد. در ایــن میــان مقایســه هزینــه ســاخت خــط 4 متروی 
تهــران بــا چهــار متــروی منتخــب دیگــر بیانگــر ایــن واقعیــت مهــم اســت کــه 
متــروی تهــران از نظــر حداقــل قیمــت تمــام شــده ســاخت یــک کیلومتــر در 
رتبــه اول قــرار دارد. بــا توجــه بــه ایــن کــه احــداث خطــوط متــرو بــه صــورت 
کامــا زیرزمینــی از هزینــه بســیار باالتــری برخــوردار اســت، می تــوان ایــران را 

پیشــروترین کشــور در زمینــه احــداث خطــوط در نظــر گرفــت.
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خط 4 متروی تهران از نظر متوسـط هدوی در رتبه اول قرار دارد. خط یک متروی الجزیره و خط یک متروی سـوژو رتبه های دوم و سـوم را به خود اختصاص داده اند.
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بـا مقایسـه شـاخص قیمت تمام شـده یک کیلومتر بـه ظرفیت جابجایی مسـافر 
بـر حسـب دالر نیـز خـط 4 متـروی تهـران در رتبـه اول قـرار خواهـد گرفـت. 
مقایسـه شـاخص قیمت تمام شـده یک کیلومتر به ظرفیت جابجایی مسـافر در 

نتیجه گیری
ــود  ــش خ ــهری نق ــی درون ش ــل ریل ــل و نق ــی حم ــان کنون ــد درجه بی تردی
ــاک،  را بعنــوان یــک سیســتم حمــل و نقــل عمومــی انبــوه، ســریع، ایمــن، پ
ــه  ــده از جمل ــای عم ــری از آن بهبوده ــه بهره گی ــت ک ــن، ارزان و راح مطمئ
کاهــش تراکــم ترافیــک خودروهــا در ســطح شــهر، کاهــش آلودگی هــوا، کاهش 
مصــرف ســوخت و حامل هــای انــرژی، ارتقــاء کیفیــت زندگــی اجتماعــی و رونق 
کســب و کار ســاکنین شــهرها و حومــه را به همــراه دارد، بیــش از پیــش آشــکار 
ــه نیــز جایــگاه ویــژه متــروی تهــران  نموده اســت. دســتاورد کلیــدی ایــن مقال
ــر  ــد. قیمــت تمــام شــده هــر کیلومت در ســاخت خطــوط را مشــخص می نمای
خــط 4 متــروی تهــران بــا توجــه بــه زیرزمینــی بــودن تمامــی طــول خــط از 4 
متــروی دیگــر کمتــر اســت. همچنیــن ایــن خــط از متوســط هــدوی پایین تــر و 

ظرفیــت جایجایــی مســافر و تعــداد واگــن باالتــری برخــودار می باشــد.

مراجع
بــا توجــه بــه ماهیــت پژوهــش صــورت گرفتــه کــه بــر مبنــای مقایســه تحلیلــی 
ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــه روز از اهمی ــات ب ــتفاده از اطاع ــزوم اس ــد، ل می باش
اســت. بــه همیــن جهــت از جدیدتریــن اطاعــات متروهــای در حــال ســاخت 
دنیــا کــه در ســایت های معتبــر ایــن متروهــا و کشــورها وجــود دارد، اســتفاده 

گردیــد کــه در ذیــل آورده شــده اســت.

نمودار زیر نمایش داده شـده اسـت. الزم به ذکر اسـت قیمت تمام شـده سـاخت 
یـک کیلومتر با احتسـاب تجهیزات متحرک محاسـبه شـده و ظرفیـت جابجایی 

مسـافر در سـاعت و در هـر جهـت ماک محاسـبه قرار گرفته اسـت.

1. www.railway-technology.com 
2. www.railwaygazette.com
3. www.urbanrail.ne
4. www.sz-mtr.com
5. www.csrgc.com
6. www.en.wikipedia.org
7.  www.bmrc.co.in
8. www.praja.in/en
9. www.bengaluruairport.com
10.  www.bmrc.co.in
11. www.hyundai-rotem.co.kr/eng
12. www.almaty.kz
13. www.almatymetro.kz
14. www.wikitravel.org/en/Almaty
15. www.metroalger-dz.com
16. www.citypopulation.de/Algeria-Cities.htm
17. www.sntf.dz
18. www.etusa.dz
19. www.cgie.org.ir
20. www.AeroportAlger.dz
21. www.alrroya.com
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متروي شيان 2خط 

متروي سوژو 1خط 

)دالر(شاخص قيمت تمام شده يك كيلومتر به ظرفيت جابجايي مسافر  
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حمل و نقل شـهری، چالش هـا و فرصت ها

URBAN TRANSPORTATION, 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Prepared by: Board of Editorsتهیه کننده: هیئت تحریریه

مناطق شهری، جمعیت شهری و حمل و نقل شهری در سطح جهان شتابان در حال گسترش هستند . 
حمـل و نقـل شـهری به طور قابـل توجهـی هزینه هـا و درآمدهای سـرانه  و تولیـد  ناخالص ملـی را تحت 

تاثیـر خـود قـرار می دهد .

تالش برای موازنه عرضه و تقاضای سفرهای شهری 
ــم در  ــه و ه ــعه یافت ــورهای توس ــم در کش ــهری ه ــفرهای ش ــرای س ــا ب تقاض
کشــورهای در حــال توســعه همــواره در حــال رشــد بــوده اســت. رشــد فزاینــده 
جمعیــت و شهرنشــینی منجــر بــه رشــد شــتابان شــهرهای بــزرگ شــده اند و 
ایــن شــهرها توســط افزایــش ســریع و ناگهانــی تقاضــای ســفر فلــج  گردیده انــد. 
از ســوی دیگــر، عرضــه زیــر ســاخت ها و خدمــات حمــل و نقــل از تقاضــا عقــب 

ــت. مانده اس
ــه  ــه اســت ک ــاال رفت ــز شــهرها ب ــز در مراک ــزان اجــاره نی ــن و می قیمــت زمی

تغییــر مــکان فعالیت هــای بازرگانــی و کســب و کار و مســکن بــه حاشــیه شــهر 
ــی از  ــد. برخ ــش می ده ــهرها را افزای ــه ش ــه حوم ــد ب ــت  وآم ــویق و رف را تش
ــه  ــد. ب ــق بوده ان ــک موف ــای ترافی ــرل تقاض ــه در کنت ــعه یافت ــورهای توس کش
برخــی سیاســت های اتخــاذ شــده در ایــن کشــورها، در زیــر اشــاره می کنیــم: 
عــوارض نســبتاً باالیــی بــرای اســتفاده از خودروهــای شــخصی در محدوده   -
مرکــزی شــهر بــه عنــوان عــوارض تراکــم ترافیک وضع شــده اســت. ســایر 
ــودرو،  ــوخت خ ــر س ــات ب ــودرو، مالی ــماره گذاری خ ــامل ش ــوارض ش ع
هزینــه پارکینــگ و همچنیــن هزینــه تولیــد گازهــای کربــن )ماننــد شــهر 

ــد. ــدن( می باش لن

کالن شهر توکیو
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زیرساخت های شهری اغلب دارای کیفیتی پائین هستند.   - 
هزینه هــای خریــد، بیمــه، نگهــداری و بهره بــرداری از خودروهــا افزایــش   -

ــه اســت. یافت
کمبـود فضاهـای پارکینـگ همـه جا هسـت و منظر شـهری را ناخوشـایند   -

سـاخته اسـت. 

استفاده از خودروی شخصی بدون کنترل   
لوئیــس ممفــورد )Lewis Mumford( می گویــد: "تعریــض جــاده بــرای بهبــود 

تراکــم ترافیــک ماننــد شــل کــردن کمربندتــان بــرای درمــان چاقی اســت."

ــر مصــرف ســوخت خــودرو و  ــات ب ــا اعمــال سیاســت های وضــع مالی -  ب
مالکیــت و نگهــداری خودروهــای شــخصی، جذابیــت مالکیــت خودروهای 

ــود.  ــش داده می ش ــخصی کاه ش
ــه  ــگان عرض ــی رای ــل عموم ــل و نق ــان حم ــهرهای جه ــدادی از ش تع  -
ــر دارای  ــن اواخ ــا ای ــک ت ــلت )Hasselt( در بلژی ــهر هاس ــد. ش می نماین
ــن در  ــهر تالی ــه 2013 در ش ــود. از ژانوی ــگان ب ــی رای ــل عموم ــل نق حم
اســترالیا، حمــل نقــل عمومــی بــه طــور رایــگان ارائــه می شــود. از ســوی 
ــت های  ــعه سیاس ــال توس ــورهای درح ــب کش ــت در اغل ــد گف ــر بای دیگ

ــتند.  ــرا نیس ــل اج فوق قاب

مشکالت کلیدی 
ــزی و مدیریــت حمــل و نقــل شــهری  مشــکات کلیــدی موجــود در برنامه ری

بســیارند. تعــدادی از ایــن مشــکات عبارتنــد از:
ســاعت های زیــادی از وقــت هــر شــهروند در تراکــم ترافیــک بزرگراهــا و   -

خیابان هــا تلــف می شــود.
ــور  ــه ط ــه، ب ــد جامع ــم درآم ــات ک ــرای طبق ــژه ب ــه وی ــفر ب ــه س هزین  -

چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت. 
ــرای ایــن  ــرا ب ــد زی ســفرهای پیــاده و دوچرخــه کاهــش شــتابان یافته ان  -
نــوع ســفرها تســهیات و زیرســاخت الزم در شــهرها ایجــاد نشــده اســت. 
ــده  ــه شــهرها گردی ــه توســعه حوم ــن منجــر ب ــش قیمت هــای زمی افزای
کــه فواصــل ســفر را افزایــش داده اســت و از ایــن رو از انجــام ســفر بــدون 

ــد. ــری می نمای ــه جلوگی ــایل نقلی وس
تصادفات ترافیک منجربه فوت و جرح در اغلب شــهرها افزایش یافته اســت.   -
افزایـش شـتابان خودروهـای شـخصی و فقـدان کنترل جـدی معاینه فنی   -
خودروهـا، منجربـه تولیـد آلودگی هـای گازهـای کربـن و آلودگی های صدا 
گردیـده اسـت. این امـر به نوبه خـود هوای ناسـالم ایجاد نمـوده و منجربه 

صدمه به سـامت شـهروندان شـده اسـت.
-   طبق آمار برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، حمل و نقل شهری دومین بخش 
بزرگی است که گاز دی اکسیدکربن از سوخت های فسیلی تولید می نماید. 
از 23 % تولیـد گازدی اکسـیدکربن توسـط بخـش حمـل و نقـل، مقـدار گازهای 
تولیـد شـده از حمـل و نقـل جاده ای بالـغ بر 73 % می باشـد. )نمودار شـماره 1(

نمودار شماره 1 – منابع تولید گاز دی اکسیدکربن توسط بخش های مختلف
منبع: برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد

  تراکم ترافیک شهر مادرید
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ــخصی" در  ــای ش ــرای خودروه ــهر ب ــوی "ش ــروی از الگ ــال ها پی ــد از س بع
کشــورهای توســعه یافتــه، اکنــون شــهرهای بســیاری در کشــورهای در حــال 
ــی، دوره  ــل عموم ــه حمــل و نق ــت دادن ب ــا اولوی ــد ب ــاش می نماین توســعه ت
ــر  ــن ام ــد. ای ــان دهن ــهری را پای ــعه ش ــر توس ــای شــخصی ب ــلطه خودروه س

روند حمل و نقل شهری 
ــعه  ــزی و توس ــهری، برنامه ری ــاخت های ش ــرمایه گذاری در زیرس ــود س ــا وج ب
اســتفاده از اراضــی و حمــل و نقــل، شــهرهای بســیاری بــا مســائل تراکم شــدید 
ــتند. از  ــه رو هس ــدا روب ــوا و ص ــای ه ــک و آلودگی ه ــات ترافی ــک، تصادف ترافی
ایــن رو بایــد تــاش گــردد انــواع وســائط نقلیــه و شــبکه تغذیه کننــده آن هــا 
بــا یکدیگــر تجمیــع و هماهنــگ گــردد تــا از تراکــم ترافیــک بکاهــد. روند هــای 
اخیــر در بســیاری از کشــورهای جهــان ســرمایه گــذاری ســنگین در حمــل و 
ــرو،  ــدد مت ــای متع ــر پروژه ه ــی شــهری می باشــد. در ســال های اخی ــل ریل نق
ــاز  ــان آغ ــف جه ــهرهای مختل ــل در ش ــبک و مونوری ــی س ــل ریل ــل و نق حم
ــت حمــل و نقــل  ــا مدیری ــردی ب ــر برخــوردی راهب ــن ام ــد. ای ــه کار نموده ان ب
ــت  ــرای مدیری ــهری ب ــی ش ــل ریل ــل و نق ــری حم ــه کارگی ــت. ب ــهری اس ش
ترافیــک شــهری بــه دالیــل زیــر مــورد توجــه  مدیریــت دولتــی و شــهری در 

ــد: ــا می باش ــر دنی سراس
-  سیسـتم راه آهـن شـهری در مقایسـه بـا سـایر وسـایل نقلیـه، دارای ظرفیـت 
حمـل مسـافر بسـیار بـاال و نیـاز بـه سـرمایه گذاری سـنگین دارد. بنابراین 
برنامه ریـزی پروژه هـای حمـل و نقـل ریلـی بایـد تخصصـی و بـدون عیب 

و اشـتباه باشد.
سیسـتم راه آهـن شـهری، یـک سیسـتم حمـل و نقـل عمومی   -
سـریع، سـالم و ایمن اسـت که عملکـرد آن کار آمدتر از شـبکه 
راه هـا بـرای تأمیـن ظرفیـت کافـی بـرای تقاضـای ترافیک اسـت. 
در پروژه هــای حمــل و نقــل ریلــی شــهری، مجموعــه ای از متخصصیــن   -
ــن  ــاز اســت. بنابرای ــزی، مهندســی و مدیریــت مــورد نی مجــرب برنامه ری

ــخصی  ــه ش ــائل نقلی ــرای وس ــتر ب ــاخت های بیش ــاد زیرس ــف ایج ــط توق توس
ــل  ــل و نق ــی و حم ــل عموم ــل و نق ــرای حم ــهری ب ــای ش ــص فض و تخصی

ــماره 1( ــکل ش ــت. )ش ــده اس ــر ش ــوری، امکان پذی غیرموت

ــزان، مهندســین راه و ســاختمان،  ــروژه، مجموعــه ای از برنامه ری در هــر پ
مکانیــک و برق، ســازندگان زیرســاخت ها، مهندســین نگهــداری و مدیریت 
مشــارکت دارنــد. از ســوی دیگــر، اســتفاده از تجربیــات بین المللــی 
ســاخت و بهره بــرداری از سیســتم حمــل و نقــل ریلــی شــهری، در ارتقــاء 

کیفیــت آن نقــش قابــل توجهــی دارد. 
چهــار سیســتم حمــل و نقــل عمومــی شــهری بــه علــت کار آمــدی بــاال،    -

ــد از: ــه عبارتن ــند ک ــان می باش ــطح جه ــه در س ــورد توج ــتر م بیش
1- حمل و نقل ریلی شهری
2- حمل و نقل ریلی سبک

3- اتوبوس بی.آر.تی
4- مونوریل  

ــی( در  ــوس )بی.آر.ت ــیر اتوب ــی سریع الس ــل عموم ــل و نق ــتم حم ــاد سیس ایج
ــتم  ــن سیس ــت. ای ــوده اس ــهری ب ــت ش ــه مدیری ــورد توج ــر م ــال های اخی س
دارای مزایایــی از قبیــل هزینــه نســبتاً پائیــن اجــرا، زمــان محــدود بــرای ایجــاد، 
کیفیــت بــاالی عرضــه خدمــات حمــل و نقــل و ظرفیــت بــاال بــرای ســفرهای 

ــد. ــهری می باش ش
سیســتم های متــرو و حمــل و نقــل ریلــی ســبک از دیگــر سیســتم های 
سریع الســیر و مقــرون بــه صرفــه از نظــر اقتصــادی و زیســت محیطــی 
می باشــند. در حــال حاضــر حــدود 150 شــهر کــه اغلــب آن هــا در کشــورهای 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــند. ع ــرو می باش ــتم های مت ــد، دارای سیس ــی قراردارن صنعت

ــتند. ــبک هس ــی س ــل ریل ــل و نق ــتم حم ــهر دارای سیس ــدود 400 ش ح
ــروژه  ــرو و 162 پ ــاخت مت ــروژه س ــان 139 پ ــطح جه ــر در س ــال حاض در ح

ــرا هســتند. ــال اج ــل ســبک در ح ســاخت ری

    شکل شماره 1: دایره خبیثه توسعه شبکه حمل و نقل با خودروهای شخصی
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بیشــترین پروژه هــای حمــل و نقــل ریلــی شــهری بــه ترتیــب در اروپــا، آســیا، 
آمریــکا، اســترالیا، آفریقــا وجــود دارنــد. یکــی از موفق تریــن سیســتم های حمــل 
و نقــل شــهری پــروژه ترانــس میلنیــو در شــهر بوگوتــای کلمبیــا می باشــد. ایــن 

نتیجــه اجــرای ایــن پــروژه کاهــش چشــمگیر آلودگــی هــوا، تراکــم ترافیــک و 
ــد.  ــک می باش ــات ترافی تصادف

ــد  ــی نبای ــار درآمدزائ ــی انتظ ــل عموم ــل و نق ــتم حم ــی از سیس ــه طورکل  ب
ــط  ــه فق ــود ک ــن می ش ــوری تعیی ــط ط ــت بلی ــوأل  قیم ــیم. معم ــته باش داش
ــتم  ــد سیس ــی درآم ــد. ول ــن نمای ــتم را تأمی ــرداری از سیس ــای بهره ب هزینه ه
ــرداری  ــای بهره ب ــی بیشــتر از هزینه ه ــهر دب ــرو ش ــی و مت ــهر دهل ــروی ش مت

آن هــا شــده اســت. 
بــرای برنامه ریــزی، احــداث و بهره بــرداری شــبکه حمــل و نقــل ریلــی 
شــهری نیــاز بــه تــاش هماهنــگ و همــه جانبــه سیاســتمداران، برنامه ریــزان، 

ــای  ــی(، راه ه ــی. آر. ت ــوس سریع الســیر )ب ــک سیســتم اتوب سیســتم شــامل ی
دوچرخــه رو و معابــر ویــژه پیــاده رو  و محدودیــت شــدید اســتفاده از خــودروی 

ــد.   ــخصی می باش ش

ــری،  ــای کامپیوت ــدگان نرم افزاره ــک، تهیه کنن ــازان ترافی ــان، مدل س مهندس
ــد.  ــی می باش ــور مال ــان ام ــان و کارشناس ــان، حقوقدان بازاریاب

منابع
- Shanghai Declaration on Better Cities, Better Life, 

Sustainable Urban Transport.
- The 2030 Urban Mobility.
- Paris Innovation Review, Paris Sciences & Letters, Research 

University Paris,Sundaravalli Narayanaswami.    

متروی پاریس

توسعه پایدار سیستم حمل و نقل ریلی شهری در سنگاپور
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بهتریـن متـروهای جهـان 
WHAT ARE THE BEST METRO SYSTEMS

OF THE WORLD?
    Prepared by:  Board of Editorsگرد آورنده: هیئت تحریریه

در حــال حاضــر حدود 150 سیســتم متــرو در 
شــهرهای جهــان وجــود دارند.

وجــود  جهــان،  بــزرگ  شــهرهای  در 
سیســتم های متــرو بــرای شــهروندان نعمتی 
اســت بزرگ کــه آن هــا را از زحمــات رانندگی، 
یافتــن مقصــد و پیــدا کــردن جــای پارکینگ 

ــازد.  ــا می س ــاب ره کمی
ــهرهای  ــرو در ش ــتم های مت ــتر سیس ــروزه بیش ام
جهــان بــه طــور نســبی پــاک، ایمــن و ارزان هســتند 
و تعــدادی از ایــن سیســتم ها بهتــر از دیگــران 
ــد.  ــزه را دارن ــت جای ــتگی دریاف ــند و شایس می باش
ــی  ــی، دسترس ــن صندل ــد گرمک ــی مانن ویژگی های
بــه wifi و ایســتگاهای زیبــا و تزئیــن شــده بــا آثــار 
هنــری و فرهنگــی، ســفر در ایــن شــهرها را تجربه ای 
از  لــذت بخــش می ســازد. در پــی 13 نمونــه 
ــان  ــهرهای جه ــروی ش ــتم های مت ــن سیس بهتری
ــا قیمــت بلیــط آن هــا بــه طــور خاصــه  همــراه ب

تشــریح می شــوند.
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1- متروی لندن
متــروی لنــدن، اولیــن سیســتم متــروی شــهرهای جهــان اســت کــه در ســال 
ــافران  ــد. مس ــازی گردی ــال 1905 نوس ــد و در س ــاح ش ــادی افتت 1893 می
بســیاری معتقدنــد متــروی لنــدن بهتریــن متــروی دنیــا اســت. متــروی لنــدن 

2- متروی هنگ کنگ 
متــروی شــهر هنگ کنــگ منظــم اســت و همیشــه طبــق زمان بنــدی حرکــت 
می کنــد. ایــن متــرو بســیار تمیــز و شــیک نگهــداری می شــود. قیمــت 
ــد  ــت و آم ــن رف ــریع و ایم ــای آن س ــگ ارزان و قطاره ــرو هنگ کن ــت مت بلی
می نماینــد. در هــر یــک از ایســتگاهای متــروی هنگ کنــگ شــما از wifi رایگان 
ــم اســت.  ــا فراه ــن در واگن ه ــرای معلولی ــات الزم ب ــوید. امکان ــد می ش بهره من
ــد.  ــتگاه ها فراوانن ــا در ایس ــا و مغازه ه ــعبات بانک ه ــویی، ش ــالن های دستش س
ــت  ــتم پرداخ ــن سیس ــه بزرگتری ــگ، ک ــروی هنگ کن ــوس" مت کارت " اختاپ
ــرد در سوپـــرمارکت ها،  بلیــط حمــل و نقــل در شــهر شــده اســت، دارای کارب

ــد.    ــز می باش ــم نی ــگاه های مه ــایر فروش ــتوران ها و س رس

بــه عنــوان یــک سیســتم متــروی قدیمــی چندیــن بــار نوســازی شــده و دارای 
تهویــه مطبــوع و خدمــات wifi می باشــد. در ایــن شــهر گــران، قیمــت بلیــط 

ــه طــور نســبی ارزان می باشــد. ــرو ب مت
قیمت یک بلیت در زون )1و2( معادل 3/90 دالر آمریکا است.

قیمت یک بلیـط در متـرو هنـگ کنـگ معـادل 50 سنت تا 3/30 دالر 
آمریکا می باشد.

 
3- متروی سنگاپور

ــرق  ــرژی ب ــد. ان ــدرن می باش ــز و م ــد، تمی ــتمی کارآم ــنگاپور سیس ــروی س مت
مصرفــی ایــن متــرو کــم اســت. تونل هــای سیســتم متــروی ســنگاپور بــه عنــوان 
پناهــگاه در هنــگام بمبــاران عمــل می نماینــد و خدمــات 3G را ارائــه می کنــد. از 
ســوی دیگــر، برخــی شــهروندان از شــر گرمــای شــدید تابســتانی به ایســتگاه های 

راحــت و بــا تهویــه مطبــوع متــرو پنــاه می برنــد.
قیمت یک بلیط مترو حدود 3 دالر آمریکا می باشد.
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4- متروی پاریس 
ــا  ــس ب ــروی پاری ــد. مت ــاح ش ــادی افتت ــال 1900 می ــس در س ــروی پاری مت
208 کیلومتــر تونــل زیــر شــهر پاریــس، سیســتم حمــل و نقــل ریلــی شــهری  
ــط و 1/5  ــا 14 خ ــس ب ــروی پاری ــتم مت ــت. سیس ــدی اس ــوب و کارآم محب

ــد. ــافر می باش ــر از مس ــال وپ ــه فع ــال، همیش ــافر در س ــر مس ــارد نف میلی
قیمت یک بلیط مترو معادل 2/16 دالر آمریکا می باشد.

5- متروی نیویورک
سیستم متروی شهر نیویورک در سال 1904 افتتاح شد. 

سیســتم متــروی شــهر نیویــورک شــما را از شــر ترافیــک شــلوغ و قفــل شــده 
خیابان هــای نیویــورک نجــات می دهــد. متــروی نیویــورک بــا 21 خــط بهتریــن 
وســیله حمــل و نقــل عمومــی در شــهر اســت، البتــه بجــز بــرای کســانی کــه 
ثــروت کان دارنــد و مالــک یــک هلی کوپتــر هســتند. متــروی شــهر نیویــورک 

24 ســاعت در شــبانه روزو 7 روز هفتــه کار می کنــد.  
ــد.  ــن یافته ان ــری تزئی ــی و هن ــار فرهنگ ــا آث ــورک ب ــروی نیوی ــتگاه های مت ایس
مدیریــت شــهری نیویــورک برنامه هایــی بــرای اجــرای موســیقی در ایســتگاه های 
ــر  ــد اگ ــب نکنی ــورک تعج ــروی نیوی ــا مت ــفر ب ــد. در س ــه می نمای ــرو ارائ مت
نوازنــدگان و آوازه خوانــان دوره گــرد را نیــز دیدیــد. در قطــار متــروی نیویــورک 
اگــر پاهایتــان را روی صندلــی بگذاریــد جــرم اســت و ممکن اســت توســط پلیس 

دســتگیر و جریمــه شــوید. 
قیمت ثابت بلیط مترو 2/50 دالر آمریکا می باشد.

6- متروی توکیو 
سیستم متروی شهر توکیو مانند ساعت منظم کار می کند.

ــو شــلوغ ترین شــبکه متــروی  ــر شــبکه متــروی شــهر توکی ــا ســال های اخی ت
جهــان بــود. هنــوز هــم در ایســتگاه های متــروی توکیــو مامورانــی بــرای کمــک 
بــه ســوار شــدن ایمــن و ســریع مســافران، مســئول هــل دادن آن هــا بــه داخــل 

قطــار هســتند.
ــی از  ــت، یک ــد اس ــع و کارآم ــه موق ــیر، ب ــتم سریع الس ــن سیس ــرد ای کارک
ویژگی هــای متــروی توکیــو تابلوهــای حفــظ انضبــاط در قطارهــا اســت.

عــاوه بــر تابلــوی ســیگار کشــیدن ممنــوع، تابلوهــای اســتفاده از تلفــن همــراه 
ممنــوع، زنــگ خــوردن تلفــن همــراه ممنــوع و انتشــار بــوی بــد از مســافران 
ممنــوع نیــز مشــاهده می گــردد. همچنیــن شــرط ادب اســت کــه شــما همیشــه 
صندلــی خــود را بــه یــک زن بــاردار، شــهروند ســالمند و معلــول بــرای نشســتن 
بســپارید. واگن هــای ویــژه بانــوان در قطارهــای متــروی توکیــو وجــود دارنــد.  

قیمت بلیط مترو بین 1/45 تا 2/64 دالر آمریکا متغیر می باشد.

7- متروی مسکو
طراحی سیسـتم متروی مسـکو زیبا و با شـکوه و مانند یک کاخ زیر زمینی است. 
ــی از  ــط یک ــکل از 14 خ ــبکه ای متش ــا ش ــکو ب ــهر مس ــروی ش ــتم مت سیس

شــلوغ ترین متروهــای جهــان می باشــد. 
قیمت یک بلیط مترو حدود 50 سنت آمریکا می باشد.
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8- متروی استکهلم 
ــان  ــروی جه ــن مت ــتکهلم زیباتری ــهر اس ــروی ش ــتم مت ــت سیس ــوان گف می ت
ــز  ــدرن، تمی ــای م ــیر، واگن ه ــای سریع الس ــن سیســتم دارای قطار ه اســت. ای
ــا موضوعــی  و راحــت می باشــد. هــر یــک از ایســتگاه های وســیع آن شــما را ب
ــخ ســوئد آشــنا می ســازد. بیشــتر  ــر و تاری ــگ و هن ــب در خصــوص فرهن جال

9- متروی سئول
ــه از  ــت ک ــدرن اس ــوق م ــوژی ف ــا تکنول ــدرن ب ــتمی م ــئول سیس ــروی س مت
ــن  ــرای فصــل زمســتان می باشــد. شــبکه ای ــی ب ــه دارای گرمکــن صندل جمل
ــات  ــاوری اطاع ــات فن ــا خدم ــت. قطاره ــط اس ــه دارای 20 خ ــا حوم ــرو ب مت

ــد.  ــرو شــرکت نموده ان ــن ایســتگاه های مت ــد در طراحــی و تزئی از 150 هنرمن
حــدود نیمــی از مســیر حمــل و نقــل ریلــی شــهر اســتکهلم روی زمیــن اســت 
ــز  ــهر نی ــی ش ــبز و دیدن ــر س ــفر از مناظ ــن س ــد در حی ــما می توانی ــه ش ک

ــوید.  ــد ش بهره من
قیمت یک بلیت مترو در یک زون معادل 4/42 دالر آمریکا می باشد. 

ــا دارای  ــن قطاره ــد. همچنی ــه می دهن ــما ارائ ــه ش ــراه و wifi را ب ــن هم تلف
ــند.  ــوع می باش ــه مطب ــون و تهوی تلویزی

قیمت یک بلیت مترو سئول حدود 1/25 دالر آمریکا می باشد. 
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10- متروی آتن
ویژگـی برجسـته دربـاره سیسـتم متروی شـهر آتـن این اسـت کـه حفاری های 
تونل آن سـبب کشـف بیشـتر از 50000 آثار صنایع دسـتی باسـتانی ارزشـمند 

11- متروی مادرید
شـهر مادرید دارای 294 کیلومتر متروی داخل شـهری و 386 کیلومتر متروی حومه 
شـهری بـا 21 خط می باشـد. با جمعیت بـه حدود 6/5 میلیون نفری منطقه شـهری، 
سیسـتم متـروی مادریـد پوشـش خوبی در سـطح شـهر و حومه شـهر مادرید تأمین 
نمـوده اسـت. ایسـتگاهای مترو بسـیار وسـیع هسـتند. یکـی از ایسـتگاهای متروی 
شـهر مادریـد دارای یـک مـوزه باستان شناسـی به مسـاحت 200 متر مربع می باشـد. 
متروی مادرید دارای 1656 آسانسـور است که بیشترین در سطح جهان می باشد. 

قیمت یک بلیت مترو مادرید حدود 2/44 دالر آمریکا می باشد.

12- متروی گوانگجو
اولیــن خــط متروی شــهر گوانگجــو در چین در ســال 1997 میادی افتتاح شــد. 
در سـال2004 بـه علـت سـرمایه گذاری عظیـم روی شـبکه مترو بـرای برگزاری 
بازی های آسـیایی 2010، احداث سیسـتم مترو شـتاب بسیاری گرفت. در 6 سال 
بعـد تـا سـال 2010، 11 میلیارد دالر صرف توسـعه شـبکه مترو این شـهر شـد. 
در حـال حاضـر متـروی گوانگجـو دارای 8 خـط، 144 ایسـتگاه و 240 کیلومتـر 

طـول می باشـد. 
قیمت یک بلیت مترو حدود 0/3 دالر آمریکا ) 30 سنت ( است.

سخن آخر 
بهتریـن سیسـتم های متـرو شـهرهای جهـان عـاوه بـر عرضـه خدمـات حمـل 
و نقـل ریلـی شـهری راحـت، ایمـن، پـاک و مناسـب، می تواننـد بـه عنـوان 
جاذبه هـای گردشـگری نیـز عمـل نماینـد. بـا مقایسـه قیمت هـای بلیـط متـرو 
در ایـن شـهرها، مشـاهده می شـود کـه قیمـت بلیـط متـروی شـهر اسـتکهلم 
بـا 4/42 دالر آمریـکا، گران تریـن و بلیـط متـروی شـهر کوآنجـو بـا 30 سـنت 
آمریـکا، ارزانتریـن اسـت. بایـد توجـه نمـود بلیـط متـرو در تهـران بـه مراتـب 
ارزانتـر و فقـط 1000 تومـان، معادل حدود 9 سـنت آمریکا می باشـد. )شـکل 1(

در گـذر زمـان سیسـتم حمـل و نقـل ریلـی شـهری کارامـدی خـود را در حمل 

گردیـد. امـروزه ایـن آثـار در ایسـتگاه های متـرو به نمایش گذاشـته شـده اند.
قیمت یک بلیت مترو معادل 1/44 دالر آمریکا می باشد.

و نقـل عمومـی سـالم، پایدار، ایمن و سـریع شـهروندان به اثبات رسـانده اسـت. 
از ایـن رو مدیـران شـهری و دولتـی در اغلـب شـهر های دنیـا کمـر همـت بـرای 

احـداث و گسـترش آن بسـته اند.

شکل 1: مقایسه کلی قیمت یک بلیط مترو در سیزده شهر جهان

منابع
- The Vacation Times, 10 Best Subway Systems in the World, 

December 2017.
- www.cnn.com / travel / article, 9 best metro systems in the 

world.
- www.fodors.com / news / World's Best Subway Systems, 

2017. 
- www.frommers.com / The World's Best Subways.
- www.Citymetrics.com, What is the largest metro system in 

the world? 
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ــو آغــاز  ــس کی ــه در ســال 1990 فعالیــت شــرکت آچیلس-تران هنگامــی ک
شــد، مســئوالن شــرکت متوجــه شــدند خریــداران کاال و خدمــات، سیســتم 
کنتــرل دقیق تــری طلــب می نماینــد. از ایــن رو ایــن شــرکت مــدل جامــع، 
خدمــات پشــتیبانی و تکنولــوژی را تحــت عنــوان "سیســتم آچیلس-ترانس 

کیــو" طراحــی نمــود.
یکــی از مدیــران ایــن شــرکت می گویــد: "می خواســتیم نوعــی نویــن از سیســتم 
ــتیم  ــان می خواس ــم. همزم ــاد کنی ــر ایج ــه کمت ــک و هزین ــا ریس ــدارکات ب ت
تامین کننــدگان کاال را بیشــتر کمــک نمائیــم کــه نیازهــای خریــداران را بهتــر 
تامیــن نمایند."امــروزه بــا وجــود اســتانداردهای بــاالی احــداث زیرســاخت ها و 
ــات مهــم اســت کــه  ــداران کاال و خدم ــان و خری ــرای کارفرمای ســاختمان ها، ب

تصویــر کاملــی از زنجیــره عرضــه در اختیــار داشــته باشــند.
در حــال حاضــر ایــن شــرکت در سراســر جهان فعال اســت و شــبکه ای متشــکل 
از 800 خریــدار و 000/ 175 عرضه کننــده کاال و خدمــات را ســرویس دهی 
ــا  ــا ب ــد: "م ــس می گوی ــرکت آچیل ــل ش ــزن" مدیرعام ــی کات ــد. "ج می نمای
ــداری کســب و کار  ــا عملکــرد و پای مشــارکت مشــتریان خــود کار می کنیــم ت
آن هــا را بــا بــاال بــردن اســتانداردها و بهبــود زنجیــره عرضــه خدمــات، ارتقــاء 
ــع  ــرای همــگان دارای مناف ــات کارا ب ــای عرضــه کاال و خدم ــم." زنجیره ه دهی
می باشــند. بــا اســتفاده از ایــن سیســتم، عرضه کننــدگان کاال و خدمــات بهتــر 
می تواننــد قراردادهــای فــروش منعقــد نماینــد و خریــداران قــادر خواهنــد بــود 

بــا اطمینــان کامــل نیازهــای تدارکاتــی خــود را بــرآورده نماینــد.
"مــا بــا مشــارکت مشــتریان خــود کار می کنیــم تــا عملکــرد و پایــداری کســب 
ــات،  ــره عرضــه خدم ــود زنجی ــردن اســتانداردها و بهب ــاال ب ــا ب ــا را ب و کار آن ه

ارتقــاء دهیــم.
ــات  ــدگان کاال و خدم ــت عرضه کنن ــرل کیفی ــت و کنت ــو سیســتم ثب ترانس کی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــل م ــل و نق ــداران بخــش حم ــه توســط خری ــد ک می باش
ــده  ــی ش ــات ارزیاب ــتم اطاع ــن سیس ــتفاده از ای ــا اس ــداران ب ــرد. خری می گی
ــای  ــد نیازه ــه می توانن ــوری ک ــه ط ــد ب ــت می نماین ــدگان دریاف از عرضه کنن
ــن  ــه کاری ای ــد. مجموع ــن نماین ــاال تامی ــی ب ــا کارائ ــان را ب ــی خودش تدارکات
ــل  ــل ونق ــاده ای، حم ــل ج ــل و نق ــی، حم ــل ریل ــل و نق ــامل حم ــرکت ش ش
ــه  ــی ک ــد. هنگام ــا می باش ــمال اروپ ــورهای ش ــتیک در کش ــتی و لجس پس
ــام  ــه ثبت ن ــت و منطق ــوع صنع ــر حســب ن ــه ب ــک جامع ــدکان در ی عرضه کنن
کرده انــد، کلیــه خریــداران قــادر بــه مشــاهده وضعیــت اعتبــار کاری و تخصــص 
آن هــا هســتند. ایــن امــر عــاوه بــر صرفه جویــی در وقــت، ویژگی هــای شــرکت 
عرضه کننــده کاال و خدمــات را جلــوی خریــدار می گــذارد و خریــدار را کمــک 
ــای  ــرد. تیم ه ــده بگی ــد از عرضه کنن ــه خری ــم ب ــریع تر تصمی ــا س ــد ت می کن
ــار و صاحیــت  ــد اعتب ــرای تایی ــداوم ب ــه طــور م ــی و کنتــرل شــرکت ب ارزیاب
عرضه کننــدگان کار می نماینــد. هنگامــی کــه عرضه کننــده گان ثبت نــام 
می شــوند، بــدون اینکــه مراحــل طوالنــی اخــذ صاحیــت اولیــه را طــی کننــد، 
می تواننــد بــرای شــرکت در فرصت هــای قــرار دادهــای کاری در ســطح جهــان 

صاحــب صاحیــت شــوند. 
ــت حمــل و نقــل و ترافیــک ســوئد  ــی مدیری "کــی" از مســئوالن ســازمان مل
می گویــد: "اســتفاده از ترانــس کیــو، سلســله مراحــل ســریع و کارای تدارکاتــی 
را بــرای مــا ایجــاد می کنــد زیــرا عرضه کننــده از قبــل بــرای ســازمان مدیریــت 

حمــل و نقــل مــورد تاییــد اولیــه قــرار گرفتــه اســت."

Achilles-Trans Q Systemسامانه ای برای پشتیبانی کاال و خدمات
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معرفی کتاب دانش بنیان

راهنمای یک زندگی پایدار

ایـن کتـاب در سـال 2018 بـه عنوان 
بهترین کتاب سـال در سـوئد انتخاب 
شـده اسـت. کتـاب راهنمـای انجمن 
حفاظـت محیط زیسـت سـوئد بـرای 
پایـداری  بـا  روزمـره  زندگـی  یـک 
بیشـتر،  نشـان می دهد چطور همگی 
می توانیـم کار هـای کوچـک و بـزرگ 
بـرای حفاظـت از کـره زمیـن انجـام 
بدهیـم. ایـن کتـاب راهنما بر اسـاس 
مکان هـا و کار هـای روز مـره معمـول 
در زندگـی مـا نوشـته شـده اسـت. 
بـرای مثـال، توصیه هایـی در خصوص 
این کـه در هنـگام خرید چطـور باید 
فکـر کنیـم و یـا چطـور می توانیـم 
محل سـکونت خـود را پایدارتر کنیم، 
ارائه شـده اند. در ایـن کتاب همچنین 
دربـاره راه حل هـای علمـی و پایدارتر 
در محل کار، در مدرسـه، در تعطیالت 
و در مراسـم مختلـف اجتماعـی ارائه 
شـده اند. ایـن کتـاب راهنمائـی برای 
برداشـتن گام هـای نویـن در راه نیـل 
به پایـداری بیشـتر جامعه می باشـد.

را  کتــاب  کاربــردی  توصیــه   365
در  ابــزاری  عنــوان  بــه  می توانیــد 
نقش هــای روزانــه خودتــان بــه عنــوان 
ــت،  ــایه، دوس ــهروند، همس ــان، ش انس
خواهــر یــا بــرادر، پــدر یــا مــادر، 
شــریک، شــاغل، صاحــب شــرکت یــا 
ــد.  ــه کار بری ــت ب ــط زیس ــال محی فع
ــما  ــت ش ــد دوس ــاب همانن ــن کت ای
ــته  ــز نشس ــا روی می ــه آنج ــت ک اس
ــد. در  ــه کار کن ــاز ب ــاده اســت آغ و آم
ایــن کتــاب کار هــای جدیــد بســیاری 
ــد کــه می توانیــد امتحــان  وجــود دارن
کنیــد. بــا ایــن کار هــا می توانیــد 
ــه  ــوی جامع ــه س ــی ب ــای نوین گام ه
پایدار تــر برداریــد. ســاده تر بگوئیــم در 
ایــن کتــاب بهتریــن نــکات بــرای یــک 
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ــت. ــده اس ــه ش ــر ارائ ــی پایدارت زندگ
هنگامــی کــه وضعیــت کــره زمیــن را می خوانیــم و می شــنویم، ممکــن اســت 
احســاس نــا امیــدی کنیــم. یخ هــای قطب هــا کــه در حــال آب شــدن هســتند، 
ــرو  ــی و میک ــای طبیع ــالی گســترده، فاجعه ه ــده، خشکس ــوای فزاین ــای ه دم
ــا  ــن مســائلی هســتند کــه ب ــا، برخــی از ای ــدن م پاســت ها در دریا هــا و در ب
آن هــا روبــرو هســتیم. ولــی بــا وجــود ایــن وضعیــت اســفناک، بــاز می توانیــم 
در زندگــی خــود تغییــر ایجــاد نمائیــم. یــک یــک مــا بایــد در حــد امــکان بــه 

بهبــود محیط زیســت کمــک کنیــم.
مجلــه شــهر های جهــان در نظــر دارد بــر مبنــای ایــن کتــاب، در هــر یــک 
ــدار را  ــره پای ــی روزم ــای زندگ ــدادی از توصیه ه ــود، تع ــی خ ــماره های آت از ش

بــرای خواننــدگان خــود ارائــه دهــد.
 

 پنج توصیه برای زندگی پایدارتر

 چراغ ها را خاموش کنید. وسایل برقی را خاموش کنید.
ــاز  ــتگاه نی ــه دس ــه ب ــی ک ــد. هنگام ــوش کنی ــا را خام ــد المپ ه ــادت کنی ع
نداریــد، دگمــه خامــوش کــردن دســتگاه را فشــار دهیــد. تلویزیــون، کامپیوتــر و 

ــد. ــوش کنی ــل خام ــتگاه ها را کام ــایر دس س

 پشت یخچال و فریزر را جارو برقی بکشید.
ــرژی  ــل توجهــی ان ــا تمیــز نگهداشــتن پشــت یخچــال می توانیــد مقــدار قاب ب
ــور های  ــد، کمپرس ــاک نباش ــرد و خ ــه گ ــی ک ــد. هنگام ــی کنی صرفـه جوئـ

ــد. ــر کار می کنن ــزر کمت ــال و فری یخچ

 با حمل و نقل عمومی سفر کنید.
بـا اتوبـوس، متـرو، قطـار حومـه شـهری و سـایر وسـایل حمـل و نقـل عمومـی 
سـفر کنیـد. سـفر همـراه بـا سـایر شـهروندان از نظـر اقتصـادی به صرفه اسـت، 
انعطاف پذیـری خوبـی ارائـه می دهـد و از نظـر محیط زیسـتی مطلـوب اسـت. 
سـفر بـا حمـل و نقـل عمومـی شـما را از شـر عـوارض طـرح ترافیک، جسـتجو 
بـرای محـل پارکینـگ و هزینـه پارکینـگ خـاص می نمایـد. سـفر بـا حمـل و 
نقـل عمومـی و یـا دوچرخـه را بـرای خودتان عادی سـازی و اسـتاندارد کنید و از 

خـودرو شـخصی فقـط در مواقـع خـاص اسـتفاده نمائید.

 باد الستیک خودرو را تنظیم کنید.
ــاد  ــد. ب ــاد خــودرو ســواری می کنن ــا الســتیک کــم ب بســیاری از شــهروندان ب
الســتیک را درســت تنظیــم کنیــد. ایــن کار 80 کیلو گــرم دی اکســید کربن در 
ســال از آلودگــی هــوا کــم می کنــد و هزینــه بنزیــن شــما را نیز کاهــش می دهد.

 از ظروف یک بار مصرف دوری کنید.
اگــر در محــل کارتــان از فنجــان و یــا لیــوان چــای یــک بــار مصــرف اســتفاده 

ــد. ــض نمائی ــی تعوی ــای چین ــا فنجان ه ــا را ب ــر اســت این ه ــد، بهت می کنی
سـاختن فنجان هـای چینـی در مقایسـه بـا سـاختن فنجان هـای پاسـتیکی یـا 
کاغـذی، اثرات بیشـتر محیط زیسـتی دارد ولـی مجموع اثرات منفـی فنجان های 
چینـی در دراز مـدت کمتـر اسـت. بعـد از 16 بـار، مصـرف فنجان هـای چینی از 
فنجان های پاسـتیکی بهتر می شـود. بعد از 64 بار مصـرف، فنجان های چینی از 
فنجان هـای کاغـذی نیز بهتر می شـود. بنابراین به صرفه اسـت به جای فنجان های 
یـک بـار مصـرف پاسـتیکی و کاغـذی، از فنجان هـای چینـی اسـتفاده کنیـد.
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ساختمان مرکز آموزش محیط زیست آمستردام، هلند

آشنایی با ساختمان های پایدار

ENVIRONMENT LEARNING CENTER, 
AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

 Prepared by: Board of Editorsگرد آورنده: هیئت تحریریه

SUSTAINABLE BUILDING DESIGN

در مرکــز آمــوزش محیط زیســت 
ــدی ــرکت هلن ــتردام، ش آمس
ســاختمانی  Bureau SLM
ــرده  ــی ک ــا طراح ــد و زیب جدی
ــی از  ــاختمان یک ــن س ــت.  ای اس
ــبز  ــاختمان های س ــن س بهتری
ــه  ــد ک ــان می باش ــدار جه و پای
ــرای تدریس  ماموریــت مرکــز را ب
ــدار  و مشــاهده آســان نحــوه پای

ــد. ــان می ده ــازی نش س
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ــه  ــه ب ــه باغچ ــک قطع ــتان ی ــوز دبس ــر دانش آم ــه ه ــتردام ب ــهر آمس در ش
مســاحت 6 متــر مربــع تحویــل داده می شــود کــه آن را نگهــداری کنــد. ایــن 
ــان  ــه آن ــه ب ــوند ک ــام می ش ــی ثبت ن ــن در کاس هائ ــوزان همچنی دانش آم
ــت و  ــای طبیع ــد. کاس ه ــوزش می دهن ــت آم ــت و محیط زیس ــاره طبیع درب
ــا  ــن کاس ه ــزاری ای محیط زیســت در یکــی از ســاختمان های مخصــوص برگ
ــن  ــال 2019 ای ــود. از س ــزار می ش ــد، برگ ــود دارن ــهر وج ــطح ش ــه در س ک
کاس هــا در ایــن مــر کــز جدیــدا الحــداث بــر گــزا می شــود. ایــن مرکــز بــه 
مســاحت 281 متــر مربــع، بــه عنــوان یــک آزمایشــگاه آموزشــی عملکــرد دارد 
ــل  ــوزان قاب ــط دانش آم ــانی توس ــه آس ــاختمان ب ــازی س ــوه پایدارس ــرا نح زی
مشــاهده و لمــس کــردن می باشــد. ایــن مرکــز در یــک قطعــه زمیــن مســتطیل 
ــرار دارد. یکــی از  شــکل در وســط باغچه هــای مدرســه آمســتردام – شــمال ق
ــای  ــه در آن پانل ه ــام آن، ک ــه ب ــت ک ــن اس ــاختمان ای ــن س ــای ای ویژگی ه
خورشــیدی نصــب شــده، تقریبــا بــا زمیــن تمــاس دارد بــه طــوری کــه دانــش 

ــد. ــاهده نماین ــیدی را مش ــای خورش ــد پانل ه ــانی می توانن ــه آس ــوزان ب آم

شــکل ســاختمان طــوری انتخاب شــده کــه بهتریــن جهــت را در برابر خورشــید 
داشــته باشــد تــا کارائــی پانل هــای خورشــیدی را بــه حداکثــر برســاند. از ســوی 
دیگــر دال هــای بتنــی در جلــوی ســاختمان نصــب شــده اند کــه هــوای ســرد 
بیــرون را قبــل از ایــن کــه بــه داخــل کاس هــا بیایــد، گــرم کننــد و از ایــن رو 
تقاضــا بــرای سیســتم گرمایــش ســاختمان را کاهــش می دهنــد. دال بتنــی کــه 
پشــت پنجــره بیــرون نصــب شــده، توســط تابــش نــور خورشــید گــرم می شــود. 
در فاصلــه بیــن شیشــه پنجــره و دال بتنــی هــوای تــازه وجــود دارد کــه بــه نوبه 
خــود گــرم می شــود. از داخــل ســاختمان دریچه هــای کوچکــی وجــود دارنــد 
کــه بــاز و بســته می شــوند. در یــک روز ســرد، دریچــه بــاز می شــود و هــوای تازه 
را کــه توســط دال بتنــی گــرم شــده بــه داخــل هدایــت می کنــد. در روز هــای 
گــرم، دریچــه بســته می شــود و هــوای گــرم بــه داخــل ســاختمان راه نمی یابــد.
در دیــوار بیرونــی شــرقی ســاختمان 21 النــه زیبــای پرنــدگان ســاخته شــده 
ــوش   ــب و ج ــادی از جن ــان نم ــت آن ــد و رف ــدگان و آم ــه آوای پرن ــت ک اس

طرب انگیــز طبیعــت را متجلــی می ســازد.
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UNDER GROUND SPACE USE
IN HONG KONG

کار بری فضاهای زیر زمینی در هنگ کنگ

Prepared by: Board of Editorsگرد آورنده: هیات تحریریه

حـدود 25 در صـد منطقه هنگ کنگ با مسـاحت 1.106 کیلو متر مربع توسـعه 
یافتـه اسـت. باقیمانـده اراضی هنـگ کنگ به علـت عوامل زیسـت محیطی و 
مشـکالت اجتماعـی و قانونی قابل سـاخت نمی باشـد. با توجه به تپـه ای بودن 
اراضـی و تراکـم سـاختمانی زیـاد، مدیریت شـهری هنگ کنگ برای اسـتفاده 
کارا از اراضـی تـالش می نمایـد. بـرای حـل مسـئله کمبـود فضای مـورد نیاز 
رو سـطحی، از فضـای زیـر زمینی و ایجاد غارهای سـنگی اسـتفاده می شـود.

ــت  ــوپر مارک ــرو، س ــبکه مت ــامل ش ــگ ش ــن هنگ کن ــر زمی ــود در زی ــات موج تاسیس
ــند. در  ــیاب می باش ــره س ــاده رو و مخــزن ذخی ــی، پی ــر زمین ــروی زی ــی، راه زیرزمین
غار هــای ســنگی، تاسیســات موجــود شــامل ایســتگاه متــرو، مــکان انتقــال زبالــه، مخــزن 

ــواد منفجــره می باشــند. ــار م ذخیــره آب، محــل تصفیــه فاضــاب و انب
مدیریــت شــهری هنگ کنــگ در حــال مطالعــه بهبــود و توســعه فضــای زیــر زمینــی بــا 

هــم آهنگــی مســئوالن دولتــی می باشــد. 

در حــال حاضــر مطالعاتــی بــرای انتقــال برخــی تاسیســات موجــود از ســطح زمیــن بــه 
زیرزمیــن در دســت انجــام اســت. ایــن تاسیســات شــامل ســه کارخانــه تصفیــه فاضــاب 
ــر زمیــن  ــه زی ــرای انتقــال ب و دو منبــع ذخیــره آب می باشــد. ســایر تاسیســاتی کــه ب

ــد، عبارتنــد از: ــرار می گیرن مــورد بررســی ق
- بایگانی اسناد و مدارک
- ایستگاه های انتقال زباله
- آزمایشگاه های مختلف

ــتانداردهای  ــه اس ــود ک ــه می ش ــنگی تهی ــای س ــع غاره ــرح جام ــر ط ــوی دیگ از س
برنامه ریــزی و ضوابــط ایجــاد غارهــای ســنگی زیرزمینــی را تعییــن می کنــد.

 Sources:
-www.cavern.gov.hk
-www.undergroundspace.gov.hk
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BUS RAPID TRANSIT PLAN IN
CURITIBA, BRAZIL

جوالن  اتوبوس های 30 متری  در شهر " کوریتیبای" برزیل

در شـهر کوریتیبـا که به سـرعت در حال رشـد اسـت، طـرح اسـتفاده از اتوبوس های سریع السـیر )BRT( توسـعه پایدار شـهر 
را شـتاب بخشـیده اند. در سراسـر شـهر اتوبوس هـای سریع السـیر حمـل و نقل عمومی شـهروندان را بـه خوبی انجـام می دهند. 

“رافائـل گـرکا” شـهردار کوریتیبـا می گویـد "می خواهیم شـهر کوریتیبا پایدارترین شـهر جهان باشـد."

در سـال 2010 جایـزه شـهر پایـدار جهانـی "بـه کوریتیبـا اهدا شـد. کارشناسـان 
مدیریت شـهری، شهر کوریتیبا را "سرسبزترین" شهر دنیا می نامند. منطقه شهری 
کوریتیبـای بـزرگ با 3/5 میلیون نفر جمعیت، هفتمین کانشـهر برزیل می باشـد.
یـک گـروه متخصص پرانگیزه و پرانرژی شهرسـازی پایدار، شـهر کوریتیبا را تبدیل 

به بهترین شـهر برزیـل برای زندگـی نموده اند.
در سـال های 1960 کوریتیبـا بـرای ترافیـک خـودروی شـخصی طراحی شـده بود 
ولـی در اوایـل سـال 1970 تمامـی خیابان ها پر از ترافیک خودروی شـخصی شـده 

بودنـد و راه بندان هـای مکـرر و طاقت فرسـا ایجاد می شـد.
"جامی لرنر" در این سـال شـهردار کوریتیبا شـد و طرحی نوین برای شـهر داشـت. 
او مهندسـی معمـاری در دانشـگاه خوانـده بـود و در پایان نامه اش شـهری با تراکم 
جمعیـت زیاد بر اسـاس شـبکه حمـل و نقل عمومـی و اکولوژی طراحی کـرده بود.

در سـال 1972 لرنـر فرصتـی طائـی بـرای تحقـق چشـم انداز خود درطـرح جامع 
توسعه شـهر به دسـت آورد.

وی در طـرح خـود، علی رغـم اعتراضـات مغازه داران، بـا الویت دادن بـه حمل و نقل 
عمومـی و معابـر ویژه پیـاده رو، مرکز شـهر را متحول کرد.

حمل و نقل شـهری مترو و یا تراموا به علت هزینه باال و زمان طوالنی سـاخت، قابل 
)BRT- BUS RAPID TRANSIT( استفاده نبود. به جای آن از اتوبوس سریع السیر

هماننـد یـک قطـار مترو روی چرخ اسـتفاده کـرد. در حال حاضر حدود 200 شـهر 
در نقـاط مختلف جهان از این سیسـتم حمل و نقل عمومـی بهره برداری می نمایند 
ولـی در کوریتیبـا سیسـتم حمل و نقـل عمومی اتوبوس سریع السـیر بیشـتر از هر 
شـهر دیگـر جهان، گسـترش یافته اسـت. 5 خط اصلـی ویژه اتوبوس از مرکز شـهر 
بـه طـرف خـارج شـهر با اتصـال به خطـوط فرعـی اتوبـوس، مسـافران را به مقصد 
می رسـانند. ایـن اتوبوس هـا کـه 30 متر طـول و برای حـدود 300 نفر جـا دارند، از 

ایسـتگاه ها و پایانـه هایـی با طراحی مدرن اسـتوانه ای شـکل بهـره می گیرند.

رافایل گرکا، شهردار کوریتیبا: می خواهیم پایدارترین شهر جهان باشیم.

شــهردار 63 ســاله فعلــی کوریتیبــا، "رافایــل گــرکا" کــه دوره دوم پســت شــهردار، 
ــهر  ــن ش ــم پایدارتری ــد: می خواهی ــد، می گوی ــر، را می گذران ــی لرن ــد از جام بع
ــا  ــهر کوریتیب ــوس در ش ــال، 1400 اتوب ــان امس ــل از پای ــا قب ــیم. ت ــان باش جه
ــل و  ــافر در روز را حم ــر مس ــون نف ــه 1/3 میلی ــرد ک ــد ک ــانی خواهن خدمت رس
نقــل خواهنــد نمــود. در نتیجــه اولویــت دادن بــه حمــل و نقــل عمومــی اتوبــوس، 
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــته ش ــخصی کاس ــودروی ش ــک خ ــد از ترافی 30 درص
ــه اســت. ــه طــور چشــم گیری کاهــش یافت آلودگــی هــوای ناشــی از ترافیــک ب

او ادامـه می دهـد: اسـتفاده از خـودروی شـخصی و حتـی تاکسـی ها بایـد دارای 
هزینـه بـاال باشـد. پـارک کـردن خـودرو در مرکـز شـهر باید مشـکل باشـد. این 
طرح هـا سـبب می شـود کـه حجـم ترافیک خـودروی شـخصی کاهش و سـفر با 

اتوبـوس افزایـش یابد.
SOURCE: Svenska Dagbladet, 11 augusti 2019.
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THE NEW EUROPEAN RAIL TRAFFIC 
MANAGEMENT SYSTEM (ERTMS)

سامانه ای جدید برای مدیـریت ترافیک ریلـی در اروپا 

ای-آر-تی-ام-اس یک پروژه بزرگ صنعتی اسـت که توسـط هشـت عضو اتحادیه صنایع ریلی اروپا شـامل آلسـتوم ترانسپورت، 
آ-ز-د پراهـا، بمباردیـر ترانسپورتیشـن، سـی-آ-اف، هیتاچـی ریـل، مرمـک، زیمنـس و تالـس توسـعه و تکامـل یافته اسـت.

این پروژه دارای دو جزء اصلی است:
1- سیســتم کنتــرل قطــار اروپــا سیســتم کنتــرل و حفاظــت اتوماتیــک قطــار 

کــه جایگزیــن سیســتم های موجــود کنتــرل قطــار خواهــد شــد.
2- سیســتم رادیوئــی تامیــن ارتباطــات صــدا و اطاعــات بیــن مســیر ریلــی 
ــا  ــل )جــی -   اس- ام( ب ــی ارتباطــات موبای ــر اســاس سیســتم جهان و قطــار ب
ــی  ــای ریل ــرای کاربرده ــره شــده ب ــای مخصــوص ذخی اســتفاده از فرکانس ه

اروپـا در حـال جایگزیـن کـردن  اتحادیـه  در حـال حاضـر کشـور های عضـو 
سیسـتم های موجـود کنتـرل قطـار بـا این سیسـتم جدید پیشـرفته می باشـند.

بـه موازات توسـعه این سیسـتم در اروپا، سـایر کشـور های جهان نیـز برنامه های 
سـرمایه گذاری برای این سیسـتم را در دسـت اقدام دارند. این کشورها عبارتند از 

ــرفته. ــخص و پیش ــای مش ــا عملکرد ه ب
ــف  ــی مختل ــتم های مل ــردن سیس ــن ک ــی- ام- اس جایگزی ــدف ای- آر- ت ه
ــن  ــرای ای ــا اج ــت. ب ــی اس ــور های اروپائ ــار در کش ــت قط ــرل و هدای کنت
سیســتم کارائــی و هماهنگــی کنتــرل قطارهــا بــه طــور چشــم گیری افزایــش 
ــرعت و  ــش س ــش، افزای ــش گنجای ــبب افزای ــد س ــتم جدی ــد. سیس می یاب

ــردد. ــا می گ ــی قطاره ــود ایمن بهب

چیـن، تایـوان، کـره جنوبـی، هندوسـتان، الجزیـره، لیبـی، عربسـتان سـعودی، 
مکزیکـو، نیوزیلنـد و اسـترالیا. انتظـار مـی رود این سیسـتم بـه عنوان اسـتاندارد 

جهانـی سـیگنالینگ قطـار مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
  Source: UNIFE
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The aim of this article is to compare construction costs 
of metro lines in Iran to those of other cities in the world. 
In this article the construction costs of four new metro 
lines are compared to construction costs of line 4 of Tehran 
Metro. Line 4 and the Tehran Metro Network have greatly 
contributed to the sustainable development of the public 
transport system of Tehran.

Four cities whose metro network data were available, were 
selected as follows:

XIAN, China; AlGIERS, Algeria; ALMATY, Kazakhstan; 
SUZHOU China.
The comparison of the costs of construction of one kilometer 
of metro line in these recently operational metro lines are 
shown in the following figure.
The key result according to this comparison is that the costs 
of each kilometer of line 4 of Tehran Metro is less than those 
of the other four cities. It should be pointed out that the whole 

length of line 4 of Tehran Metro goes underground, it has also 
lower headway, higher passenger capacity and higher number 
of wagons than those other 4 cities metro.

COMPARATIVE STUDY OF THE CONSTRUCTION 
COSTS OF NEW METRO SYSTEMS IN THE WORLD
Prepared by: Mohammad Montazeri, Ph.D., University Professor, Director of Coordination Office of International 
Association of Public Transport in I.R. of Iran
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Hong Kong’s population in 2019 is 7.5 million and land area 
is 1,106 square kilometers. Hong Kong as an international 
city in a globalized world is facing rapid social, economic 
and technological changes. Hong Kong needs to respond 
strategically to meet the changes. 
Hong Kong sustainable development plan is an action-oriented 
strategic plan to respond for future development of Hong Kong. 
The vision for Hong Kong is that it continues to be a livable, 
competitive and sustainable ”Asia’s World City“. To this end, the 
updated territorial development strategy reflects three underlying 
aims: 
1) Enhancing livability in the high-density compact city. 2) 
Embracing economic challenges and opportunities. 3) Creating 
capacity for sustainable growth.
This strategic plan will guide Hong Kong planning, land and 
infrastructure as well as shaping the built environment beyond 
2030. The plan focuses on a smart, green and resilient city strategy 

HONG KONG SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
PLAN-2030
Prepared by: Board of Editors 

for sustainable development of Hong Kong. The conceptual 
spatial framework is:
1. Metropolitan business core around Victoria Harbour
2. Key strategic growth areas: East Lantau Metropolis; New 

Territories North
3. Emerging Development Axes: Western Economic Corridor; 

North Economic Belt; Eastern Knowledge and Technology 
Corridor

4. Supporting Transport Network with railway transportation 
as the backbone.

The general framework of the plan for smart, green and resilient 
built environment is as follows.
KEY APPROACHES:
-Minimization: to minimize demand for use of the resources and 
impacts of development of the natural environment.
Mitigation: to mitigate any adverse impact of the development.
Adaptation: to undertake appropriate adjustment measures to 
deal with any anticipated unavoidable impacts.
Resilience: to prepare for and enhance responsiveness of the city 
to urban and climate problems and maintain functional operation.
DEVISING AN INTEGRATED SMART, GREEN AND 
RESILIENT INFRASTRUCTURE SYSTEM
-Green building, energy saving and waste to energy
-Sustainable urban drainage and flood protection
-Infrastructure for green transport )e.g. electric vehicle charging(
-Integrated waste management
-Total water management
-Resilient to landslides, flooding, typhoon, etc.
PROMOTING SUSTINABLE PLANNING AND URBAN 
DESIGN FOR FUTURE NEW TOWNS AND DISTRICTS
-Minimize use of land resources
-Smart and green planning and design at different scales
-Promote low carbon and smart economy
-Climatic resilient planning
PROMOTING SMART MOBILITY
-Promote multi-modal public transport with smart travel choices 
and low carbon options
-Promote walking and cycling and provide smart travel 
information for better choice
-Integrate intelligent transport system 
-Expand rail network
The strategic Plan is open for community to give their views on 
the direction the plan should take for the future of Hong Kong.
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The precious and great monuments remind us of five 
thousand years history of the Iranian engineering. However, 
today the principal question is to what extent the citizens, 
as major consumers of engineering structures, are satisfied 
with the houses they live in.

 This is a fact that the major part of the construction 
industry in I.R. Iran is administrated by the private sector 
and less than five per cent of total construction is done by the 
government through the three actor system of client, consultant 
and contractor. In such a situation, what is neglected in the 
field of building construction is the significance of standard 
construction. Accordingly, construction standard should be 
redefined together with the guarantee of construction quality.
Tranquility, comfort, safety and durability are the factors of 
construction standard. Accessibility and description of concepts 
of building construction at the neighborhood and city levels 
are also a part of description of standard building construction. 
These concepts, integrate four major fields of construction 

THE NEED FOR IMPLEMENTATION OF
“THE NATIONAL BUILDING CONSTRUCTION 
SYSTEM”
Written by: MAZIAR HOSSEINI, FORMER DEPUTY MINISTER FOR HOUSING AND 
CONSTRUCTION, MINISTRY OF ROAD AND CITY PLANNING

engineering, that is, architecture, civil, mechanical and electrical 
engineering, together with traffic engineering and city planning. 
This indicates that any construction is located in a specific place 
of the city and it should have a specific identity in an alley, 
street, neighborhood unit, district and city. Moreover, the access 
to it should also be clearly defined.
To produce a standard construction, it is needed to implement 
the national building construction system. According to this 
system, a competent builder should build the construction and 
guarantee its quality. On the other side, inspection and control 
of building construction process is a government affair and 
cannot be delegated to the investor or the owner. 
Industrialization and prefabrication of building construction 
can solve the existing quality control of traditional building 
construction methods. Industrialized building construction can 
enhance the speed of building construction and implementation 
of quality guarantee system. Accordingly, it is expected to 
implement the national building construction system until the 
end of the current government mandate period. This action 
will ensure the citizens having a standard dwelling which has 
quality guarantee, produced by a competent builder.

ENGLISH SECTION
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