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مهاجرت روستاییان به شهرها، پدیده ای اجتماعی است که در همه شهرهای جهان اتفاق افتاده و باعث رویدادهای محوری در تاریخ بشر شده است.
در سال 1900، بیشتر جمعیت جهان در روستاها زندگی می کردند و تنها 10درصد جمعیت در شهرها بودند. در سال 2007 بنابر گزارش تقسیمات 
منطقه ای سازمان ملل، برای اولین بار در تاریخ بشر، شهرنشینی بیش از روستانشینی شد. رشد بی سابقه ابرشهرها که در حال حاضر شمارشان به 20 
رسیده است، مشکالت اجتماعی و محیطی زیادی با خود همراه داشته است. تنها 2 درصد سطح زمین را شهرها اشغال کرده اند، اما ساالنه مصرف کننده 
سه چهارم منابع طبیعی هستند و در سال، میلیون ها تن زباله و گازهای گلخانه ای نیمه تجزیه شده تولید می کنند و مواد سمی فراوانی را وارد رودخانه ها 

می کنند.
شهرنشین ها، برای تولید غذا، چوب و کاغذ مورد نیازشان، آسیب های جبران ناپذیری به ذخایر آب، خاک و جنگل ها وارد می کنند. مثال در لندن، 
برای تأمین منابع مصرفی مردم، فضایی معادل با 125 میلیون برابر فضای شهری الزم است. اگر به ابرشهرهای اروپایی به اندازه ابرشهرهای آمریکایی 
اجازه توسعه و ترقی داده شود، آسیب های ناشی از آن فاجعه آمیز خواهد بود. دانشمندان محاسبه کرده اند که در تقسیمات اکولوژیکی، سهم هر نفر 
از منابع زمین حدود 1/8 هکتار خواهدبود. تقسیم سیاره به قطعه زمین های کوچک که مردم بتوانند در آن ها خودکفا زندگی کنند، فجایع فراوانی به 
بار خواهدآورد. اگر ما واقعا درصدد حفاظت از آنچه در طبیعت به جای مانده هستیم، باید برای بهبود کیفیت زندگی ملت های در حال توسعه، به فکر 

ایجاد گونه جدیدی از شهرها باشیم.
اندازه یک شهر، مقیاس اقتصادی تولید انرژی، بازیافت و حمل ونقل عمومی را در آن شهر معین می کند. شهرهای جدید، حتی می توانند نیازهای خود 
را نیز برطرف کنند. اگر شهرها انگل های جهان نشوند، می توانند زندگی قابل دوامی را برای جمعیت روبه انفجار جهان ایجاد کنند. این مهم زمانی اتفاق 
می افتد که شهرها درست ساخته شده باشند. دولت ها، برنامه ریزان، معماران و مهندسان با این نظریه به ایده های تازه تری دست یافته اند و در فکر راه های 
جدیدی برای ایجاد ابرشهرهای سبز هستند. شیوه های آن ها بر پایه2 اصل اساسی است: بازیافت هر آنچه ممکن است و کاهش استفاده از ماشین تا 

حد ممکن. بنابراین تأکید بر گسترش ساختارهای انرژی کارآمد و افزایش استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی است.
برنامه ریزان همچنین درصدد طراحی دوباره سازمان شهری برای ایجاد کار و ایجاد مناطق مسکونی بیشتر هستند. این کار از جداسازی شهرها به مناطق 
مسکونی، تجاری و صنعتی مطمئن تر است. تکثر این طرح های بزرگ، هنوز روی کاغذ هستند. اما شهرهای بسیاری، هم اکنون طرح های اکوزیستی 
دارند. مثال، در خانه های نوساز ملبورن که هزینه ساخت آن ها حدود 50میلیون دالر استرالیا )40میلیون دالر آمریکا( است، باغ های معلق، توربین های 

آبی و سلول های خورشیدی به کار رفته اند.
این توربین ها و سلول های خورشیدی، حدود 85 درصد الکتریسیته مورد استفاده در ساختمآن ها را تأمین می کنند. 

از طرفی، آب باران در سقف خانه ها ذخیره شده و حدود 70درصد آب مصرفی خانه ها را تأمین می کند. در برلین، ساختمان جدیدالتأسیس رایشتاگ 
)پارلمان( با استفاده از سوخت های طبیعی، همچون کربن و روغن های گیاهی، 94درصد انتشار دی اکسیدکربن را کاهش داده است. در سن دیگوی 

کالیفرنیا، با کاهش استفاده از کامیون، مقدار متان در شهر، به طور فاحشی کم شده است.
در استرالیا، حدود 1500 دوچرخه، اطراف حومه وینا بین مردم توزیع شده است. شهر »ری جاویک« در ایسلند، از اولین مصرف کنندگان وسایل حمل 
ونقل هیدروژنی است و در شانگهای دولت با استفاده از یارانه نصب پنل های سقفی، حدود 100 هزار پنل خورشیدی در سقف خانه ها تعبیه کرده است. 

درحال حاضر، در چندین شهر چینی طرح اکوشهر درحال آزمایش است.
با این وجود متأسفانه در100سال گذشته توسعه شهرها روند اشتباهی را طی کرده است. طراحان شهرها، طوری شهرها را ساخته بودند که گویی، منابع 

سخن نخست: دوستی مهندسی و اکولوژی، حل مشکل شهرهای امروز
Foreword: Friendship of Engineering and Ecology,

 Solution for Problem of Today’s Cities
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زمین پایان ناپذیرند و مواد زاید، مشکل خاصی برای جهان ایجاد نخواهند کرد. بدتر آن که، بنای شهرها بیش 
از بهره وری انسان، بر پایه ماشین ها ساخته شده است. پیشرفته ترین کشور در ساختار نوین شهری، آمریکاست. 
در این کشور، معمارانی همچون فرانک لوید، طرح کلی ای از شهرهای مدرن آماده کرد. امروز، این طرح تبدیل 

به الگویی جهانی شده که از شهرهایی مانند میلتون انگلستان تا شهرهایی در برزیل از آن استفاده می کنند.
در حال حاضر، طراحان و معماران معتقدند که در درجه اول باید شرایط اجتماعی و محیطی شهرها را بهبود 

داد و سپس به فکر کاهش استفاده از ماشین بود.
آنچه هم اکنون اهمیت دارد، بررسی شکل گیری شهرهای جدید و چگونگی توسعه آن هاست. به عنوان مثال 
اولین راه ممکن و مؤثر برای کاهش اتومبیل ها در شهر، ساخت شهرها به گونه ای است که مردم بتوانند با 

پیاده روی، دوچرخه سواری و وسایل حمل ونقل عمومی، به راحتی خود را به محل کارشان برسانند.
در بسیاری از کشورها این طرح درحال اجراست. از طرف دیگر بعضی طراحان معتقدند که با زندگی در 
ساختمان های بلند و شهرهای تازه ساز، دسترسی مردم به فضای سبز کمتر و کمتر خواهدشد. آن ها معتقدند 
مردم برای یک زندگی سالم و شاد، نیاز به فضای سبز و طبیعت دارند. درحال حاضر، عقیده این دسته از 

طراحان موجب ایجاد بحث هایی با طراحان نواندیش شده است.
پژوهش ها نشان داده که با افزایش ساخت شهرهای متراکم )شهرهایی به سبک جدید(، میزان انرژی مصرفی 
اتومبیل ها، کاهش می یابد. انرژی مصرفی در حمل ونقل شهرهای در حال توسعه عمودی، مانند هوستون، به 
مراتب بیشتر از انرژی مصرفی در حمل ونقل شهرهایی با معماری کم ارتفاع مانند لندن و کپنهاگ است. اما با 

متراکم شدن هرچه بیشتر شهرها، با مشکالت متفاوت دیگری روبه رو می شویم. 
شهرهای متراکم، هوا را گرم تر از معمول می کنند، چرا که سنگ، بتن و آسفالت به مراتب گرما و انرژی 
بیشتری جذب می کنند و توانایی آن ها در انعکاس این گرما و انرژی، بسیار کمتر از منابع طبیعی همچون 

سبزه، آب و درختان است.
این مواد مصنوعی، انرژی و گرمای جذب شده را در شب آزاد می کنند. از طرفی، وسایل نقلیه، وسایل تهویه 
هوا و وسایل الکتریکی نیز گرما آزاد می کنند و ساختمآن های بلند نیز از پراکنده شدن این گرما توسط باد 
جلوگیری می کنند. بنابراین، دمای هوای این شهرها حدود یک درجه سانتی گراد در روز و6 درجه سانتی 

گراد در شب، گرم تر از هوای اطراف است.
همچنین طراحان در پی کم کردن مصرف انرژی در شهرهای بزرگ هستند. آن ها در مطالعه های وسیع 
خود، با حلبی آبادها روبه رو شده اند. با این که حلبی آبادها ساخته دست مردم عادی و بدون هیچ گونه 
نظارت طراحان حرفه ای ساخته شده اند، اما نمونه کوچکی از شهرهای نوساز هستند. حلبی آبادها هم 
بسیار متراکم هستند، اما خالف شهرهای نوساز، کم ارتفاع اند. کوچه ها و خیابان های آن ها، بیشتر برای عبور 
پیاده ها مناسب است تا خودروها. از طرفی، ساکنان این حلبی آبادها، از مواد دورریز شهرهای بزرگ برای 
ساختن زندگی شان استفاده می کنند. به عبارتی، آن ها این مواد دورریز را بازیافت می کنند و این خود یکی 
از بزرگ ترین هدف های شهرهای نوساز است. درست است که در این مناطق، مراقبت بهداشتی و امنیتی 
زیادی وجود ندارد، اما تحرک و سرزندگی گمشده در شهرها را می توان به راحتی در این مناطق یافت. 
طراحان گمان می کنند که در کنار آشوب ها و ناآرامی های این حلبی آبادها، می توانند چیزهایی پیدا کنند 

که در ساخت زیربنای شهرهای نوساز مفید باشد.
در کل دراین شماره از نشریه شهرهای جهان قصد داریم به شما نشان دهیم در دنیای امروز به تکیه بر توان 
مهندسی نیاز به ساخت شهرهایی داریم که در کنار همه ویژگی های که در باال ذکر آن ها رفت، شهرهایی 
طبق عالقه مردم باشند و ما در آخر به این نتیجه رسیدیم که راه حل مناسب برای ساختن شهرها بنابه 
عالقه مردم و متناسب با زندگی امروز، این است که مردم و اکولوژی با هم متصل شوند. این نتیجه گیری 

راه حل بسیاری از مشکالت شهری امروز جهان ماست.
 هیأت تحریریه

بخش اول: جهانشهر



بخش اول: جهانشهر

اکو شهرها و شهرسازی)جهانشهر(
 Eco - towns and City Planning )World Cities(



6
61390  •  3 • شماره  فصلنامه شهرهای جهان 

گزیده ای از شهرهای سبز جهان
A Selection of Green Cities of the World

شهري را تصور کنید که تولید کربن در آن صفر است و تمام انر      ژي آن با تابستان 50 درجه سانتیگراد 
توسط خورشید باد و بازیافت زباله هاي آن تامین مي شود.

خیابان هاي خالي از ماشین این شهر سایه بان دار شده است و جمعیت 50 هزار نفري این شهر با 
سیستم ریلي نوري یا ماشین هاي شخصي بدون راننده سریع که هیچ کدام Co2 تولید نمي کنند به 
سر کار مي روند. به جاي سیستم هاي تهویه هواي مصرف کننده انرژي ساختمان ها که همه کمتر از 5 
طبقه هستند توسط برج هایي که نسیم و باد را جمع آوري و حرارت را دفع مي کنند خنک مي شوند. 
99درصد زباله هاي شهر براي تولید انرژي وکمپوست مورداستفاده قرار می گیرند. در همین حال آب 

مصرفي شهر با انرژي خورشید تصفیه مي شود و تمامي آلودگي هاي آن بازیافت مي شود.

آیا این شهر متعلق به آینده اي دور است؟ خیر. این شهر مصدر )Masdar( است که امارات 
متحده عربی به وسعت 7 کیلومتر مربع خارج از شهر ابوظبي اغاز به ساخت آن کرده است. این 
شهر تا سال 2012 کامل مي شود و اولین شهر توسعه پایدار و مرکز تحقیق و توسعه انرژي هاي 

پاک خواهد بود.
این شهر با شهر Dongtan در نزدیکي شانگهاي در رقابت است. اولین فاز شهر دانگتان که به وسعت 
منهتن مي باشد و در مصب رودخانه یانگتز )Yangtze( قرار دارد، در سال 2010 تکمیل شد. اِکو 
شهر چیني انرژي خود را از منابع تجدید پذیر باد، خورشید و سوخت هاي زیستي و بازیافت زباله ها 
به دست می آورد. همچنین مواد غذایي ارگانیک پرورش می دهد. رفت وآمد ماشین ها در مرکز شهر 
ممنوع بوده و سیستم حمل و نقل عمومي از سلول هاي سوختي هیدرژوني استفاده مي کنند. انتظار 

مي رود تا سال 2040 نیم میلیون نفر در این شهر سکني گزینند.

تغییر در رفتار
سال 2008 براي اولین بار نصف جمعییت 6/6 بیلیون نفري انسان ها شهر نشین شده است. تا سال 
2013 این جمعییت 3/3 بیلیون نفري شهري 5 بیلیون نفر خواهد شد. در حال حاضر هر چند شهرها 
فقط 3% کره زمین را اشغال کرده اند، اما 75% انرژي مصرفي مربوط به آن ها بوده و 80% گازهاي 
گلخانه اي را آنها تولید مي کنند. در عین حال شهرها پتانسیل باالیي براي زندگی پایدار دارند. از آن جا 
که تراکم جمعیت در آن ها باال است مي توانند داراي سیستم هاي حمل ونقل عمومي کارآمد بوده و 
کارهایي مانند خرید، مدرسه رفتن، خدمات پزشکي و بهداشتي در فاصله هاي نزدیک باشد تا پیاده به 
آن ها مراجعه شود. بهتر است که در مصرف انرژي توسط طرح هاي دقیق گرمایي و منابع و شهرونداني 
باشند که حمایت کننده سیاست هاي سبز باشند. در واقع 1000شهر کوچک و بزرگ در سراسر جهان 

تاکنون به میزان زیادي دی اکسید کربن تولیدي خود را کاهش داده اند.

حمل و نقل های شهری مردم 
Curitiba در جنوب برزیل در برنامه های فوق یک دهه جلوتر بوده است. در 1972 دولت یکی از 
اصلی ترین بلوارهای شهر را بر روي ماشین ها بست و آن جا را گل کاري کرد و دو روز بعد با نام منطقه 
پیاده روي شهري آن را افتتاح کرد. این تنها شروعي براي انچه که تبدیل به یک نمونه زیست محیطي 
کاشت گیاهان در محیط هاي شهري خواهد شد مي باشد. اتوبوس هاي این شهر جایگزین 27 میلیون 
سفر ماشین هاي شخصي در سال شدند. میزان دي اکسید کربن تولیدي توسط شهروندان این شهر 

دو سوم دي اکسید کربن تولید شده در شهرهاي مشابه مي باشد.

در لندن رانندگاني که به مرکز شهر وارد مي شوند باید روزي 16 دالر بپردازند که از این پول جهت 
توسعه سیستم حمل و نقل عمومي استفاده مي شود. این کار حجم ترافیک را 21% کاهش و دوچرخه 

سواري را 43% افزایش داده و پیشرفت چشمگیري در حمل ونقل عمومي ایجاد کرده است.

منطقه ای از شهر لندن که ورود به آن مستلزم پرداخت مبلغی مشخص است. )این مناطق با حرف c نشان داده شده اند.(

گردآورنده:مریم عباس نژاد
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پاریس به زودي داراي سیستمي خواهد شد که 2000 ماشین الکتریکي کرایه اي خواهد داشت. 
همچنین 10 هزار دوچرخه در 750 نقطه شهر قرار خواهد گرفت.

هدف از این برنامه ها کاهش استفاده ي شهروندان از ماشین هاي شخصي مي باشد. این کار تا سال 
2020 حجم ترافیک را تا 40% کاهش خواهد داد. 

شرکت آلمانی DeutscheBahn برنامه استفاده از دوچرخه را در بسیاری از شهرهای آلمان اجرا 
کرده است، همچنین در شهر کپنهاگ دانمارک نیز دوچرخه ها رایگان در اختیار شهروندان قرار 

می گیرد. 

دسترسی آسان و کرایه دوچرخه در بسیاری از شهرهای آلمان، که توسط شرکت 
DeutscheBahn مهیا شده است. 

خودروهای الکتریکی در پاریس

محل های تفکیک شده برای تردد دوچرخه سواران در شهر کپنهاگ - دانمارک 

در دیگر شهرها از سوخت هایي با دي اکسید کربن تولیدي کمتر استفاده مي شود. یک ناوگان اتوبوس 
با سوخت بیو دیزل در شهر Graz )گرز( اطریش و یک سیستم حمل ونقل عمومي رفت و بر گشت با 
قطار در سوئد با سوخت بیوگاز که بین دو شهر Linkoping )لینکوپینگ( و شهر Vastervik )واستر 
 Bayamo ویک( در رفت وآمد است نمونه هایي از این وسایل نقلیه با سوخت بیو دیزل مي باشد. اما
)بایامو( در کوبا ارگانیک ترین راه را انتخاب کرده است. تا سال 2004 فقط 15%سیستم حمل ونقل 
رقت و برگشت آن موتوریزه بوده است. اکنون در این شهر از یک سرویس مجهز به کالسکه هاي اسب 

دار استفاده مي شود که 40% نیاز ایاب و ذهاب محلي را در بر می گیرد. 

قطار بین شهری لینکوپینگ با سوخت بیو-دیزل، سوئد

و بهترین روش برای بعضی قسمت ها در بوگوتا یا سئول انجام می شود، که روزهای بدون ماشین دارند: 
که گاهی در پایتخت کره در یک روز از تردد حدود دو میلیون ماشین جلوگیری می شود. 

کالسکه هاي اسب دار در شهر بایامو 
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پانل های خورشیدی روی پشتبام گورستانی در بارسلونا

نور و گرما
یکي از مهم ترین منابع انتشار Co2 ساختمان ها است و اکنون دولت ها به دنبال منابع تولید این 
گاز درساختمان ها هستند. انگلستان قدرتمندانه اعالم کرده که تا سال 2016 همه خانه هاي 
نوساز خود را با کربن خنثي خوهد ساخت. همچنین تعداد 10 اکو شهر خواهد ساخت که استفاده 

کربن در آن ها صفر باشد.
فرانسه از این هم جلوتر خواهد بود. این کشورتصمیم گرفته که تا سال 2020 تمام ساختمان هایش 
کربن مثبت باشند و در تمامي آن ها به جاي انرژي هاي فسیلی از سوخت هاي تجدید شونده 
استفاده شود. هم چنین این کشور برنامه اي را اعالم کرده است که با اجراي آن 400.000 خانه 

مصرف انرژي خود را در یکسال به کمتر از دو سوم خواهند رساند. 
بارسلونا در سال2000 قانوني وضع کرد که به موجب ان باید 60% آب مصرفي ساختمان هاي 
این وسیله  به  انرژي خورشیدي گرم شود و  با  بازسازي مي شوند  نو ساز و ساختمان هایي که 
اولین کشور اروپایي شد که سیستم گرمایي خورشیدي را در 60 شهر دیگر در سرتا سر اسپانیا 

راه اندازي کرد.
در سیدني استرالیا امکاناتي راه اندازي شده که ضایعات مواد غذایي را به بیوگاز تبدیل مي کنند و برق 

کافي براي 3،000 خانه از این طریق تأمین شده است.
درشهر VAXJO )واکسهو( در جنوب سوئد خاک اره هایي که از کارخانه هاي چوب بري محلي 
جمع آوري مي شوند را براي تولید برق و گرماي ساختمان ها به کار مي گیرند و با استفاده از دیگر 
انرژي هاي کار آمد انتشار گاز Co2 را براي هر نفر به 3/5 تن در سال کاهش داده است. این عدد را با 

متوسط اروپایي آن که 10 تن در سال براي هر نفر مي است مقایسه کنید. 

هم پیماني شهرها 
50 شهر از بزرگترین شهرهاي دنیا به هم پیوسته اند تا از انتشار گاز Co2 که منجر به گرم شدن کره 
زمین و تغییرات آب و هوا می شود، به وسیله استفاده 
از انرژي هاي پاک و تولید کاالهاي سبزجلوگیري کنند. 
روش های آن ها در بسیاری از موارد از دولت هاي ملي 

شان توسعه یافته تراست.
برنامة   آشیم استینر )Achim Steiner( مدیر اجرایي 

محیط زیست سازمان ملل متحد )UNEP( مي گوید: 
"در واقع یک شهر فقط وقتي مي تواند موفق باشد که به 
گونه اي متقاعد کننده با تشخیص سرمایه هاي طبیعي - 
تولید آب به اندازه ي کافي- تولید انرژي حمل و نقل زیر 
بنایي و محافظت از شهروندان خود در مقابل تغییرات آب و هوایي در حال و آینده گواهي نامه  سبز 

خود را دریافت کند." کارخانه تولید برق از خاک اره  در شهر واکسهو، سوئد
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مدیریت شهری استکهلم شتابان در راه پایدارسازی گام برمی دارد.

استکهلم به عنوان یک شهرپایدار پیشرو در سطح جهان مطرح است. شهرهای جدید همربی و 

نورایوردگرد مناطقی از شهر استکهلم هستند که با ضوابط اکو شهر و شهر پایدار ساخته می شوند. 

در این شهرها از ابتکارها و فن آوری های جدید حفاظت محیط زیست در ساختمان ها بهره برداری 
می شود.

گردآورنده: لنا سیلوربرگ

استکهلم به عنـوان اولیـن شهـر پایـدار اروپا انتخاب شد
Stockholm is Selected as the First Sustainable City of Europe
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ویژگی های شهرسازی
در طرح جامع سال 1999 برای شهر جدید همربی مقررات ویژه محلی وضع شد زیرا 
مسؤوالن شورای شهر محلی معتقد بودند که انگیزه های سازمان های دولتی و شهرداری 
برای ارتقاء سطح کیفیت شهرسازی در این شهر جدید ناچیز است. مشکالت وضع موجود 
شهری شامل مشکالت مربوط به دسترسی به حمل و نقل عمومی، دسترسی توسط 
اتومبیل شخصی، کمبود فضای باز، کمبود نور در ساختمان های مسکونی بود. در طرح 
شهرسازی این منطقه طراحی بهتر آپارتمان ها با ارتفاع بیشتر، سطح بیشتر پنجره ها و 
وجود بالکن مطرح شده است. در شهر جدید همربی مرکز شهر دارای تراکم ساختمانی 
کم و با فاصله از مرکز شهر، تراکم ساختمانی بیشتر می شود. بنابراین تیپولوژی آن با 

بسیاری از شهرهای موجود در جهان متفاوت است.

در شهر جدید همربی نگاه کلی این است که این شهر نباید فقط یک شهر باشد. باید 
تقریباً همه چیز باشد، مدرن و سنتی، سبز و رنگارنگ شهری، بسته و باز، متراکم همراه 
با ویالسازی، ساختمان های جدید ولی با حفظ ساختمان های سنتی قدیمی. نشان های 
بارز شهر مدرن در شهر جدید همربی شامل دل باز بودن شهر، وجود مناظر زیبا، نور، آب، 
سبزی و زمین و فضاهای باز بیشتر از خود بافت شهری. هدف زندگی با نشاط شهری 
است. از این رو، فقط سبزی، فضاهای زیبا و پایداری مطرح نیستند، وجود روح و روان قوی 
شهر نیز باید مطرح باشد. در شهر جدید همربی پایداری نشان مهمی است. استانداردهای 
شهرسازی عالوه بر خالقیت، زندگی اجتماعی پویا و رشد اقتصادی، نیم رخ زیست محیطی 
شاخصی را ایجاد کرده است. از ویژگی های دیگر شهر ویژگی "شهر پیاده رو" بودن آن 

است. این بدان معنی است که در این شهر بدون اتومبیل هم می توان زیست.

در 15 سال گذشته هیچ پروژه ی شهرسازی در کشور سوئد به اندازه شهر جدید همربی بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون معماری، ساختمان های 
مسکونی و توسعه شهری نداشته است. شهر جدید همربی تحولی در جامعه شهری ایجاد کرده است که نگاه به مسکن را از یک ضرورت به یک 
الگوی نوین زندگی تغییر داده است. بافت شهر جدید به صورت بافت شهری شطرنجی طراحی شده است. هدف کلی ساخت این شهر جدید این 

بود که از نظر اکولوژی، این شهر دو برابر بهتر از شهرهای موجود باشد. 
در این مقاله در مورد نقشه شهر، چشم انداز شهرسازی، ساختمان های مسکونی و زیرساخت های شهری پایدار بحث می شود.

زیرساخت های زیست محیطی در این شهر جدید از برترین زیرساخت های شهری در جهان هستند. 
ولی ساختمان ها دارای کارآیی انرژی پایداری نیستند.

شهر پایدار- شهر جدید همربی )استکهلم – سوئد(
Hammarby New Town -Sustainable Town )Stockholm-Sweden(

برترین زیر ساخت های شهری پایدار در شهر جدید همربی
The Best Urban Structure in Hammarby New Town

بسیاری از شهرسازان، مهندسان ساختمان و مهندسان معمار در گوشه و کنار جهان در 
مورد توسعه شهرهای پایدار کار می کنند. شهر جدید همربی نمونه ای از این شهرهای 
پایدار است که تالش می کند ایده ترکیب یک شهر متراکم را با یک شهر سبز تحقق 

بخشد. در این شهر عملکردها با یکدیگر مخلوط می شوند تا بتوانند چند منظوره شوند و 
به فضاهای عمومی زندگی بخشند. 

تفکر اصلی این است که شهری ساخته شود که شهروند در آن به اکثر خدمات شهری 
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نزدیک باشد. این امر به نوبه خود نیاز به حمل و نقل و ترافیک را کاهش می دهد و ساختار 
خوبی برای دوچرخه سورای و عابر پیاده همراه با سرویس حمل و نقل عمومی خوب در 

آن وجود دارد. این ساختار بهترین روش برای کاهش ترافیک اتومبیل شخصی است.
ایده شهر مخلوط عکس العملی است بر ضد "فانکشنالیزم" که شهر را بر حسب عملکرد آن 
تقسیم بندی می کند و شهرهای مسکونی خواب آلود و بزرگراه های مملو از اتومبیل شخصی 
می آفریند. در شهر جدید همربی نه تنها خانه های مسکونی وجود دارد، بلکه محل های 
اشتغال و سایر فعالیت ها نیز ساخته شده اند. بسیاری از نیازهای اساسی شهروندان به صورت 

محلی تأمین می شوند. در این جا مغازه ها، کافه ها،رستوران ها و کتابخانه ها وجود دارند.
احداث  این مکان  پیاده روری در  فاصله  مراکز خرید کشور سوئد در  بزرگترین  از  یکی 
شده است. این مکان نزدیک ساحل شنا، سالن های ورزشی، تئاتر، کارگاه های فرهنگی و 
سالن های کنسرت موسیقی است. برای زندگی در شهر جدید همربی نیاز به داشتن اتومبیل 

شخصی نیست.
مشکل ترافیک با ساختن یک شبکه گسترده پیاده رو و دوچرخه رو، ایستگاه اتوبوس برقی، 

ایستگاه اتوبوس و موتورپول با 350 عضو حل شده است.

مدیریت زباله
مدیریت زباله در شهر جدید همربی بر اساس تفکر چرخه حیات با جداسازی و بازیافت مواد 
زاید انجام می شود. سیستم مدیریت زباله براساس سه اصل زیر طراحی و ساخته شده است.

1- زباله نباید دیده شود.
2- باید به آسانی جداسازی شود.

3- باید بهداشتی باشد.
هنوز در بسیاری از شهرهای اروپا مخزن های زباله زشت، سر ریز از زباله و بدبو دیده می شود. 
طرح مدیریت زباله در شهر جدید همربی برای سایر شهرهای جهان الگو خواهد شد. زباله ها 
جداسازی و تفکیک می شوند. بخش های سنگین و حجیم از طریق یک سیستم زیرزمینی 
با مکانیزم مکش زباله جمع آوری می شوند. از این رو، کامیون های جمع آوری زباله لزومی به 
ورود به مناطق مسکونی این شهر را ندارند. برای بخش های کوچک تر، مراکز بازیافت زباله 
پیش بینی نشده است. زباله قابل سوزاندن به کارخانه زباله سوز حمل می شود. زباله ارگانیک 

در کارخانه تبدیل به بیوگاز می شود.

مدیریت فاضالب
برای سیستم فاضالب نیز طرح جدیدی تهیه شده است. در حالت عادی، فاضالب خانه ها، 
صنایع و ترافیک مخلوط می شود که دارای فلزات سنگین و مواد شیمیایی خطرناک است. 
در شهر جدید همربی انواع فاضالب جداسازی و تفکیک می شوند. آب های سطحی شامل 
آب های پشت بام ها و نظایر آن که از طریق مجاری با مصالح غیرآلوده کننده عبور می کنند 
به دریا هدایت می شوند. آب های سطحی ناشی از معابر، بزرگراه ها و محل های پارکینگ با 
گازهای ناشی از اتومبیل، الستیک و ترمز آلوده می شوند. این نوع آب های سطحی جداگانه 
مدیریت شده و تفکیک می شوند و قبل از این که به محیط زیست هدایت شوند از طریق 

فیلترهای مخصوص تصفیه می شوند. 
فاضالب خانگی در کارخانه مخصوص خود تصفیه می شود و از لجن آن بعد از طی مراحل 
مختلف گاز بدست می آید که به عنوان سوخت خودرو از آن بهره برداری می شود. باقیمانده 
لجن به عنوان کود در مزارع کشاورزی استفاده می شود. به آب تصفیه شده اکسیژن اضافه 

و به دریا هدایت می شود.

تولید برق و کارخانه پمپاژ آب گرم
کارخانه پمپاژ آب گرم در ورودی به شهر جدید همربی احداث شده است و یکی از بزرگترین 
کارخانه های پمپاژ آب گرم در جهان است. در این کارخانه انرژی از فاضالب تصفیه شده 20 
درجه سانتی گرادی اخذ می شود و آب گرم و تهویه خنک از راه دور منطقه شهری را تأمین 
می کند. زباله قابل سوخت و سوخت بیولوژیک در کارخانه دیگری سوزانده می شوند و تولید 
برق و گرما برای شهر جدید همربی می کنند. در این منطقه یک پمپ سوخت اتومبیل با گاز 
تولید شده از کارخانه بیوگاز در کارخانه"هنریک" احداث شده است. در پشت بام تعدادی از 
خانه ها دستگاه جذب نور خورشید برای آماده سازی آب گرم و در تعدادی دیگر سلول های 

خورشیدی وجود دارد.

نتیجه گیری
همانطور که مشاهده می شود در شهرجدید همربی شبکه زیرساخت های شهری شامل 
انرژی، آب، فاضالب زباله و حمل و نقل از نظر زیست محیطی و اکولوژی کامالً تجزیه و 
تحلیل و پایدارسازی شده اند.ولی ساخت و ساز این شهر جدید نتوانسته است به طور کامل 

به اهداف طراحی این شهر برسد. 
هدف اولیه شهرسازی این بود که این ساختمان ها نصف ساختمان های موجود انرژی، برق، 
آب و غیره مصرف کنند. به طور متوسط در سال این ساختمان هاحدود 150 کیلو وات 
ساعت به ازای هر متر مربع )در مقایسه با استاندارد سوئد که 110 است( انرژی مصرف 
مصرف می کنند. بخشی از اتالف انرژی به سطوح وسیع شیشه ای مربوط می شود. تعدادی 

بسیاری از خانه ها هزینه های باالی تعمیرات و نگهداری را باید بپردازند.

چطور خانه های آینده پایدارتر ساخته شوند:
در یک شهر پایدار، تمام خانه ها باید حداقل انرژی را مصرف کنند. برای   •
این منظور باید خانه ها دارای پنجره های خوب و سازه های عایق در برابر هوا 

باشند.
مصالح ساختمانی نباید دارای مواد شیمیایی که سالمت و محیط زیست را   •

تحت تأثیر قرار می دهند، باشند.
گرمای ناشی از آب گرم را می توان بهتر بازیافت و هوای بهتری را در داخل   •

ساختمان ایجاد کرد.
برای ایجاد ساختمان های پایدار و مطابقت داده شده با محیط زیست، باید   •
هدف های زیست محیطی مشخصی را تعیین ودستورالعمل هایی را تهیه کرد 

تا پیمانکاران ساختمانی موظف شوند به این هدف ها نایل آیند.

Arkitekture,5,2010, Stockholm.Sweden :منبع
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تجلی شهرسازی و اکولوژی در شهر جدید نورایوردگرد – استکهلم
Norra Djurgårdsstaden – Stockholm Royal Seaport 

شهر جدید نورایودگرد یک منطقه جدید شهری در شمال شرقی شهر استکهلم با جمعیت حدود 50،000 نفر، 10،000 واحد مسکونی و 30،000 شغل به 
مساحت 236 هکتار است.

ساخت این شهر به صورت یک اکوشهر پایدار در سه مرحله از سال 2011 آغاز و تا سال 2030 ادامه می یابد.
ویژگی های زیست محیطی این اکوشهر در نمودار نشان داده شده است.
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هدف از ایده به صفر رساندن تولید گازهاي گلخانه اي، شکل گیری جامعه صنعتی جدید براساس شیوه 
چرخه  استفاده از منابع است که در آن تمام مواد زاید تولید شده توسط هر صنعت به عنوان مواد خام 
اولیه دوباره در زمینه های دیگر مورد استفاده قرار مي گیرند و در نتیجه هدف به صفر رساني تولید 

گازهاي گلخانه اي ناشي از مواد زاید محقق مي شود.

مفهوم به صفر رساندن تولید گازهاي آالینده و گلخانه اي
بر اساس مفهوم به صفر رساندن تولید گازهاي آالینده و گلخانه اي، همه عوامل آالینده ورودي به 
فرایند تولید به طور کامل، مصرف و مستهلک می شوند. عوامل، یا در محصوالت نهایی مصرف مي شوند 
و یا به صورت مواد خام با ارزش برای دیگر صنایع درمي آیند. چون هدف نهایی این است که حجم 
کل ورودی برابر با حجم کل تولیدات باشد، آرمان ایده آل آن است که صنایع، تولید مواد زاید را به 
صفر برسانند. از آنجا که مفهوم به صفر رساندن مواد زاید، )عالوه بر دیگر محاسن خود( تولید گازهای 
گلخانه ای را در مرحله پردازش زباله کاهش می دهد، نتیجه کار )از طریق بازیافت( فراتر از صرف 
استفاده مؤثر از منابع خواهد بود چون سهم عمده اي نیز در کاهش بار زیست محیطی خواهد داشت. 
همچنین، با استفاده از حرارت مواد زاید که طی فرآیندهای بازیافت برای تأمین گرمایش و آب گرم 
تولید مي شوند و با تولید سوخت جامد و انرژی های دیگر با فشرده سازی و احتراق زباله به صرفه جویي 

در مصرف انرژی کمک فراوان مي کند.
اگر هدف آن باشد که صنعت و اقتصاد و جوامع در قرن بیست ویکم به توسعه پایدار دست یابند، 
فرآیندهای تولید اجباراً باید دوباره طراحی شوند، مواد قابل بازیافت براساس اولویت مصرف شوند و 
هدف نهایی به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه ای تعیین شود. ضروری است درک شود که این 
راهي است که به سوي آینده مي باید طي شود و تالش پیشروي نیز برای دستیابی به آن نوع ساختار 

نیاز است.
اگرچه به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه ای برای هر صنعت منفرد مشکل است، کاهش تولید مواد 

زاید از طریق تالش های جمعی گروه صنایع، یا در سراسر حوزه عمل دولت بطور فزاینده اي امکان پذیر 
شده است. طبق این رویکرد، مفهوم به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه اي، توان بالقوه ایجاد سیستم 

تولید جدیدي از نوع چرخه اي، یعني سامانه کامال متفاوت از روش سابق تولید انبوهي را دارد.

رئوس کلی این پروژه 
به منظور تشویق به پذیرش مفهوم تولید صفر گازهای گلخانه ای، وزارت تجارت بین الملل و صنعت 
ژاپن، پروژه شهرک زیست محیط پایدار را در سال مالی 1376 تأسیس کرد. این طرحي است برای 
ایجاد شهرک های جدید زیست محیطی در قرن بیست ویکم و با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و 

رفاه، که شریک وزارت تجارت بین الملل و صنعت در سیاست بازیافت است انجام خواهد شد.

Eco-towns in Japan اکو شهرهای ژاپن
تشویقی برای به صفر رساندن توليد گازهاي گلخانه اي

براساس اطالعات کسب شده از دفتر زیست محیطي - صنعتی، دفتر حفظ محیط زیست و مکان یابي صنعتی، وزارت تجارت بین الملل و صنایع 

گردآورنده: محمدرضا ابراهیمی
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اهداف پروژه شهر زیست محیط پایدار عبارتند از:
ترویج توسعه صنعت زیست محیطي با بهره گیری از صنایعي که تا کنون در هر منطقه منفرد   -1

در یکدیگر ادغام شده اند تا بدین گونه، توسعه منطقه ای را رواج دهند.
توسعه سیستم کامل و جامعي )صنایع فراگیر، بخش عمومی، و مصرف کنندگان( که با محیط   -2
زیست در هماهنگی و با هدف بهره مندي از سبک چرخه  استفاده از منابع در هر منطقه ایجاد 

شده  باشد.
به طور خاص، یارانه هاي "سخت افزار یا ساختار فیزیکي– زیربنایي" و "نرم افزار یا تمهیدات حفظ 
طبیعت" در شهر زیست  محیط پایدار پس از ارایه طرح هاي ارتقای زیست محیطي از سوي نهادهای 
دولتی محلی و تصویب آنها تخصیص داده خواهد شد. یارانه هزینه هاي امکانات ارتقای منطقه ای 
به سبک توازن زیست محیطی به لحاظ سخت افزار، کمک هایي را برای ساخت امکانات مرتبط با 
بازیافت )مانند کارخانه های سازگار با محیط زیست براي تولید سیمان و امکانات بازیافت بطری هاي 
پالستیکي( فراهم مي کنند. در مورد نرم افزار، یارانه هزینه هاي اجرایي ارتقاء منطقه ای به لحاظ محیط 
زیست، کمک هایي را برای )الف( تالش هاي بازاریابی صنعت زیست محیطی از قبیل برگزاری نمایشگاه 
تجارت محیط زیست، فستیوال فن آوری، و برگزاري همایش هایي برای مذاکرات مشترک بازرگاني، 
)ب( پروژه های ارایه اطالعات در زمینه اطالعات رساني به ساکنان محلی و بازرگاني مرتبط در مورد 
بازیافت، و )ج( برگزاری سخنرانی های زیست محیطی و دوره های آموزشی و ارایه راهنمایی های 
زیست محیطی. بنابراین، پروژه شهر زیست محیط-پایدار حمایت جامع و چند جانبه را، مطابق با 
ویژگی های متمایز هر منطقه محلی فراهم می کند. )حداکثر یارانه برای هر پروژه %50 هزینه های 

متحمل شده خواهد بود(.

اهمیت پروژه شهر زیست محیط پایدار
با استفاده از تجهیزات موجود میدان هاي پردازش و دفع مواد زاید، نهادهای دولتی منطقه ای از این 
پس پاسخگوي حجم مواد زاید، که هر سال نیز افزایش می یابد نیستند. همزمان، ساخت تأسیسات 
مواد زاید و قبول آن مواد از دیگر نهادهای دولتی محلی به طور فزاینده ای دشوار شده است. در نتیجه، 

کاهش میزان مواد زاید تولید شده و ترویج بازیافت به موضوعي با نیاز به توجه فوری بدل شده اند.
در گذشته، محیط زیست طبیعی به عنوان یک منبع نامحدود که می توانست بطور رایگان مورد 
استفاده قرار گیرد تصور مي شد. به  دلیل آنگونه نگرش، هزینه حفاظت از محیط زیست در فعالیت های 
اقتصادی به درستی منعکس نشده است. اما مهم است که در آینده هزینه های حفاظت از محیط 
زیست، براساس منطق پذیرفته شده که محیط زیست منبع محدودي است که بهاي آن باید پرداخت 
شود، در بودجه معین فعالیت های اقتصادی گنجانده شود. در عمل، اقدامات مقابله با تخریب محیط 
زیست باید از طریق تالش های هماهنگ برای به حداقل رساندن هزینه های حفاظت از محیط زیست 
کارآمدتر شود. این کار می تواند به بهترین صورت با تهیه بستر مناسبي براي ترویج توسعه صنعت 

محیط زیست با بهره گیری از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و تاریخی هر بخش، منطقه، 
روستا و شهر انجام شود.

این هدفي است که تالش همگي به سوي آن است. در حال حاضر، مفهوم به صفر رساندن تولید 
گازهای گلخانه اي، از طریق پروژه شهر زیست محیط-پایدار که در باال توصیف شد، به عنوان اصل 
راهنما در شکل گیری واقعی اقتصاد منطقه ای و جوامعی که در هماهنگی با محیط زیست طبیعی 
قرار دارند، عمل مي کند. بدین ترتیب، ایده به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه اي به عنوان محور 
توسعه منطقه ای نیز نقش خود را ایفا مي کند. ترویج پروژه شهر زیست محیط-پایدار براي شکل گیری 
اقتصاد منطقه ای و جوامعی که در هماهنگی با محیط زیست هستند و در چارچوب هایي که تا به 
امروز پذیرفته شده اند محصور نمي باشند حیاتي است. پروژه شهر زیست محیط-پایداربراي باال بردن 
بهره وری اقدامات مقابله با تخریب محیط زیست با استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی نیز بسیار 

مهم است.

منوی یارانه 
 )1( یارانه هزینه هاي اجرایي ارتقای تعادل زیست محیطی منطقه اي )یارانه هاي نرم افزاري شهر 

زیست محیط-پایدار(
الف( هزینه های اجرایي تهیه طرح ها 

مطالعه امکان سنجی و بررسی هزینه ها برای طراحی ایده مفهوم و سیستم 
ب( هزینه های اجرایي برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره هاي تجارت 

هزینه های مشترک بازاریابی صنعت محیط زیست )برگزاری نمایشگاه تجارت محیط زیست، 
جشنواره فن آوری، و برگزاري همایش هایي برای مذاکرات مشترک بازرگاني(

ج( هزینه های اجرایي به روز رسانی اطالعات منطقه ای 
پروژه اطالع رساني )پروژه های ارایه اطالعات در زمینه اطالعات رساني به ساکنان محلی و بازرگاني 
مرتبط در مورد بازیافت وایجاد روابط عمومی براي جذب تجارت زیست محیطی در این منطقه، 

شبکه های بازرگاني، و غیره(
د( هزینه های اداری برای سخنرانی ها و دروس مطالعاتي 

راهنماي محیط زیست، برگزاری سخنرانی های زیست محیطی و دوره های آموزشی، و غیره 
)2( یارانه هزینه هاي ارتقای تعادل زیست محیطی منطقه ای به لحاظ سخت افزار )یارانه هاي سخت 

افزاري شهر زیست محیط-پایدار(
نصب و راه اندازی امکانات مربوط به بازیافت )تأسیسات بازیافت بطری هاي پالستیکي، کارخانه های 

تولیدی سیمان سازگار با محیط زیست، و غیره(
انتظار می رود پرداخت یارانه های نرم افزاری و سخت افزاری شهر زیست محیط پایدار، در توسعة شتابان 

اکو شهرهای ژاپن نقش مهمی را ایفا کند. 
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در فهرست کوتاه برنامه اکو شهرها دولت انگلستان، نام چهار شهر جدید با بیش از 15،000 خانه 
در هر کدام از آن ها منتشر شده است. هدف اصلی این طرح که انتظار می رود تا سال 2020 اجرایی 
شود، ایجاد شهرهایی است که بین 5،000 تا 20،000 خانه داشته باشند. البته گمان می رود اجرای 

این طرح عمرانی با مخالفت های شدیدی نیز مواجه شود. 
در میان پیشنهاد هایی که برای به صفر رساندن انتشار کربن، حفظ آب پاک و شهرهای کم  خودرو 
در اختیار مجریان این طرح ها قرار گرفت، 75 مورد تأیید و بررسی شد. برای شروع کار پیشنهاد 
داده شد تا در فاصله شش کیلومتري جنوب شرق میدان Leicester و در جنوب یورک شایر برای 
اجرای این طرح روستای ذغال سنگ بازسازی شود. البته پیشنهاد توسعه 5000 خانه در نزدیکی 

وستون در چمن )آکسفوردشایر( نیز در این فهرست جای داشت. 
البته با توجه به این که دولت قول داده است هیچ خانه جدیدي در محدوده کمربند سبز حفاظت 
شده ساخته نشود، بخشی از مخالفت ها با این طرح عمرانی کاسته شده است. دولت انگلستان قصد 
دارد که اجاره بهای خانه هایی که در این شهرک های جدیدساخته می شود 30 تا 50 درصد ارزان تر 
از اجاره بها خارج ازاین شهرک ها باشد. همچنین در شهرک های جدید طرح هایي را براي کمک به 
خانواده های کم درآمد به لحاظ بودجه مسکن ارایه دهد. آن ها ادعا مي کنند که بیش از 30 درصد 

از خانه های نوساز این شهرک ها در رده مقرون به صرفه قرار دارند.
وزیر مسکن در این باره گفت: در حال حاضر یکی از مشکالت کشور نبود مسکن مناسب و مقرون 
به صرفه است و خریداران نمی توانند مسکن مناسب و مورد استفاده خود را پیدا کنند. همچنین 
در حال حاضر میزان کربنی که از منازل مسکونی وارد محیط زیست می شود بسیار زیاد است ودر 

طرح های آتی باید این مشکل را نیز حل کرد.
برای ساخت این شهرک ها لیست کوتاهی از مکآن هایی که می شود که اکو شهر در آن ها تأسیس 
و  استفاده  غیرقابل  فرودگاه هاي  دفاع،  وزارت  سابق  امالک  شامل  مناطق  این  شد.  تهیه  شود 

سایت های صنعتی مي شود.
وزارت مسکن برای باقی مانده چنین امالکي “مقررات شدید شناسایي و ضمیمه سازي” وضع کرده 
و کارشناسان برجسته اي در زمینه محیط زیست، انرژی، مسکن و حمل و نقل، در زمینه تنظیم و 

پیشبرد مقررات ذیربط به وزارت مسکن مشاوره ارایه مي دهند. 
در طرح هایی که آن ها ارایه کرده اند ایده های سبز و نوآورانه ای از حمل و نقل عمومی رایگان برای 
همه ساکنان گرفته تا استفاده از انرژی حرارتی تلف شده از نیروگاه های برق در آن نزدیکی براي 
گرمایش خانه ها و محل کار به چشم می خورد. با این وجود این طرح نیز مخالفانی داشته و آن ها 

به سرعت واکنش نشان دادند. 
مخالفان از ساخت 6000 خانه در شهر جدی Middle Quinton، شهري در شش مایلی جنوب 
غرب استراتفورد که در حال حاضر بیشتر به عنوان Long Marston شناخته مي شود شکایت 
ارتباطي  انبار سابق مهندسین سلطنتی داراي راه هاي  این شهر  کردند. آن ها معتقد بودند که 
ضعیفي است و هیچ نیازی به بازسازی و یا خانه سازي در آن وجود ندارد و مناطق اطراف را از بین 
خواهد برد Izzi Seccombe، عضو انجمن شهر “وارویکشایر” مي گوید: “این کار فشار غیر قابل 

تحملي را بر حمل و نقل، زیرساخت ها و خدمات محلی استراتفورد وارد خواهد کرد.«
زیرا  بود.  ناامیدکننده   Pennbury پروژه از  معترضان در Leicestershire مي گویند: پشتیبانی 

Eco - towns in England اکوشهرها در انگلستان
طرحی که نگرانی دوستان محيط زیست را برانگيخته 

گردآورنده: مهندس مانا مجرد، کارشناس ارشد معماری
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اجرای این پروژه باعث می شود 30،000 تا 40،000 اتومبیل روز به منطقه اضافه شود و این تعاونی 
در مورد کمک به جاده ها در خارج از شهر اشاره اي نکرده است. 

حافظان محیط زیست مناطق خارج شهري انگلستان از پیشنهادهای بسیاری که فهرست کوتاه 
را تشکیل داده اند انتقاد دارند و مي گویند: با اجرای این طرح تعدادی از مکان ها، مزارع سبز و 
زمین های کشاورزی خود را از دست خواهند داد، و به مناظر جذاب طبیعي آسیب وارد خواهد شد.

گروه مشارکت حامي پیشنهاد شهر زیست محیط پایدار Rossington، که معادن ذغال سنگ در 
آن قرار دارند قول داد تا مشورت های گسترده ای انجام دهد و منطقه جدیدي را بسازند. ساخت 
این شهر ممکن است تا دوسال دیگر آغاز شود اما به طور حتم تا سال 2013 طرح های این شهر 
تکمیل می شود. این طرح شامل پنج محله است که هرکدام بین 2000 و 3500 خانه دارند. رئیس 
هیأت مدیره مشارکت شهر زیست محیط پایدار Rossington دراین باره گفت: مهم است درک 

شود که پیشنهادهاي شهر زیست محیط پایدار در حال حاضر در مرحله بسیار ابتدایی قرار دارد.
البته برای ساخت این شهر زیست محیط پایدار پیشنهادهای دیگری مانند کینگستون در جنوب 
ناتینگهام نیز بود که دنیال نشد و متولیان دولت در حال حاضر علت اجرایی نشدن آن را خواستار 
هستند. همچنین تعدادي از پیشنهادها برای منطقه شهر لیدز بود که 11 روستا را پوشش می دهد. 
این حوزه ها به طور عمده بین لیدز و سلبی قرار دارند. در حال حاضر باید قبل از آنکه سایت هاي 

جدید ارایه شوند، مطالعات بیشتري انجام گیرد.
جامعه انگلیس از آن ترس دارند که روستا در اثر این تحوالت نابود و لذت بردن از آن غیرممکن 
شود. آن ها مي گویند: “اگر می خواستیم مي  توانستیم در یک شهر زندگی کنیم، اما ما عاشق زندگی 

روستایی هستیم.«
وی گفت: این پروژه می تواند باعث شود تا هفت یا هشت روستا در شعاع کمتر از پنج کیلومتري 
»زندگی ساده و سالم روستایي خود را از دست بدهند و مردم از آن وحشت دارند که 20،000 نفر 

جدید زندگي خود را بر آن ها تحمیل کنند.«
مردم روستا می گویند: »چه سود از داشتن ساختمان خنثي از کربن یا سازگار با محیط زیست در 
وسط ناکجا آباد بدون امکانات، بطوري که مردم باید چندین کیلومتر رانندگي کنند تا چند قرص 

نان بخرند یا کودکان خود را به مدرسه ببرند.«
مردم مي  ترسند مبادا تغییرات در مقررات برنامه ریزی بدان معنا باشد که چنین مسایلی دیگر محلي 
در تصمیم گیری ها نداشته باشند که در این صورت اگر بدون توجه به امکانات شغلي، آموزش و 
زیر ساخت هاي شهري رها شوند اکو شهرها به اکو حلبي آباد یا اکو زاغه نشین هاي آینده تبدیل 

خواهند شد. 
رئیس فدراسیون خانه سازان مي گوید: اکوشهرها مي توانند محیطي را فراهم کنند که در آن 
فن آوری و طراحي جدید می تواند در مقیاس بزرگ آزمایش شوند؛ اما حتی اگر تمام مکان های 
مندرج در فهرست کوتاه توسعه یابند، خانه هاي ساخته شده کمتر از 5 % سه میلیون خانه هایي 

است که باید تا پایان سال 2020 ساخته شوند.
طرفداران محیط زیست در انگلستان مي گویند: “با مشارکت مناسب جوامع محلی و استانداردهای 
سختگیرانه، اکوشهرهاي جدید دولت می توانند زمینه الهام بخش زندگی کم کربن را فراهم سازند، 
با این حال فقط قطره اي در اقیانوس گسترده تر خانه سازي دولت خواهند بود. تمام خانه هاي جدید 

باید با باالترین استانداردهای سبز ساخته شوند.«
ولی این پرسش باقی می ماند که دولت چگونه تولید گازهای گلخانه ای از خانه های موجود را )که 
بیش از یک چهارم از تاثیرات کربن در انگلستان را به خود اختصاص می دهند( کاهش خواهد داد؟ 
دولت باید به این منطقه اولویت دهد و روند کم کردن انتشار کربن )یا سبز شدن( خانه ها را برای 
مردم ارزان تر و آسان تر کند و در جهت صرفه جویی در انرژی و فن آوری های پاک تجدید پذیر 

مانند پانل های خورشیدی سرمایه گذاری کند. 
بهبود  را  اکوشهرها که معتقد است زندگی مردم و طبیعت  ابتکار  از  انگلستان طبیعی  نهضت 
مي بخشد استقبال مي کند. آن ها معتقدند "ابتکار عمل اکوشهرها یکبار این فرصت را برای نسل 
فراهم مي آورد تا زندگی سبز در این کشور دوباره تعریف شود.« زیرساخت سبز و با اهمیت بسیار 
زیاد باید در مرکز توجه تمام توسعه های جدید قرار داده شود. سیستم مهم پشتیبانی زندگي در 

محیط زیست طبیعي، آن چیزي است که هر جامعه جدید بدان نیاز دارد و سزاوار آن است. 
مانند  ندارند زیرساخت های خاکستری،  انتظار  تأکید می کنند: »توسعه دهندگان هرگز  آن ها 
فاضالب و سیستم توزیع آب را در این تحوالت نادیده بگیرند، بنابراین چرا باید زیرساخت های 
سبز را که در بهبود سالمت افراد و کیفیت زندگی آن ها ثابت شده، در کاهش جاری شدن سیل، 
در تنظیم دماهاي کرانه اي، و در تهیه مکان هایی برای شکوفایی حیات وحش تأثیر مثبت دارند 

نادیده بگیرند؟«



گردآورنده: دکتر مینا ابراهیمی کیهانی 

 توسعه منطقه آسمان آبی
Indigo Development - Creating Systems 
Solutuons for Sustainable Development 
Through Industrial Ecology
 ایجاد راه حل های توسعه پایدار از طریق زیست بوم گرایی صنعتی 

همزیستی صنعتی در کلندبورگ، دانمارک
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یکی از موارد مورد عالقه عنوان شده توسط کارشناسان محیط زیست صنعتی، داستان تکامل آهسته 
و پیوسته »همزیستی صنعتی« در کلندبورگ دانمارک است. این جریان )یا چرخه( تبادالت مواد و 
انرژی بین شرکت ها )و یا جامعه( طي بیش از 20 سال گذشته در ناحیه صنعتی کوچکي در منطقه 
ساحلي در 100 کیلومتري غرب کپنهاگ شکل گرفت. در ابتدا، انگیزه اکثریت این تبادالت، کاهش 
هزینه ها با تالش براي یافتن موارد استفاده درآمدزا از محصوالت "زباله یا مواد زائد" بود. به تدریج، 
مدیران و ساکنان شهر متوجه شدند که این کار فواید زیاد زیست محیطی نیز دارد. یک تیم دانشجویی 
که در اوایل سال هاي دهه 1370 بر روی پروژه روز زمین کار مي کردند، شبکه تبادالت محصوالت 

جانبي را بر روي نقشه با نخ تهیه و آن را به مدیران کارخانجات نشان دادند.
نیروگاه Asnaes نقطه انشعاب شبکه تبادالت محصوالت جانبي مواد و انرژی در کلندبورگ است. 
لوله هاي جلویي )در شکل( بخار داغ را به شهر کلندبورگ مي رسانند. پاالیشگاه Statoil در شمال و 
در وراي دودکش ها قراردارد. تأسیسات Novo Nordisk و نیروگاه Gyproc در یک کیلومتري به 

طرف جنوب قرار دارند.

سیستم کلندبورگ شامل پنج شریک اصلی است:
1- نیروگاه Asnæs، بزرگترین نیروگاه برق با سوخت ذغال سنگ در دانمارک با ظرفیت 1500 

مگاوات؛ 
2- پاالیشگاه Statoil KTJ، بزرگترین از نوع خود در دانمارک با ظرفیت 3/2 میلیون تن در سال 

)قابل افزایش تا 4/8 میلیون تن در سال(؛ 
3- کارخانه پانل گچي Gyproc که ساالنه 14 میلیون متر مربع پانل گچي )تقریبا به اندازه کافی برای 

ساخت همه خانه ها در 6 شهر به اندازه کلندبورگ( تولید می کند.
Novo Nordisk -4، یک شرکت بین المللی بیوتکنولوژی با فروش ساالنه بیش از 2 میلیارد دالر 
است. کارگاه کلندبورگ، بزرگترین کارخانه آن شرکت، دارو )شامل 40 % انسولین مورد نیاز جهان( 

و آنزیم های صنعتی تولید می کند.
5- شهر کلندبورگ تامین گرمایش براي 20000 خانوار و همچنین تامین آب براي منازل و صنایع 

رابه عهده دارد.
در طول دو دهه گذشته، این شرکا خود به خود یک سری از تبادالت دو جانبه را همراه با تعدادی 
دیگر از شرکت ها توسعه دادند. هیچ برنامه ریزی اولیه شبکه آماده نشده بود و فقط مجموعه ای از 
معامالت یک به یک بین شرکا وجود داشت که از نظر اقتصادی برای هرجفت از آن ها قابل توجیه بود.

همزیستی زمانی آغاز شد که Gyproc تسهیالت خود را در کلندبورگ مستقر کرد تا از سوخت گاز 
در دسترس از Statoil استفاده کند. در حال حاضر، Gyproc تنها شرکتي است که به منظور استفاده 

از سوخت گازي در دسترس هنوز در آنجا حضور دارد.

شبکه کلندبورگ 1995
نمودار زیر شبکه موسسات مشارکت در همزیستی و حد تبادالت مواد و انرژی در سال 1995 که 
 Douglas B. در حال حاضر به حدود 3 میلیون تن در سال مي رسد را نشان می دهد. )تصویر از

)Holmes

جریان انرژی
نیروگاه سوخت ذغال سنگ Asnæs با حدود 40 درصد راندمان حرارتی کار می کند و همانند دیگر 
نیروگاه های سوخت فسیلی، بخش اعظم انرژی تولید شده از دودکش خارج می شود. همزمان، یکی 
دیگر از مصرف کنندگان بزرگ انرژی، پاالیشگاه Statoil، بیشتر محصوالت جانبي گاز مصرفي خود 

را به هدر مي دهد.
در اوایل سال هاي دهه 70، یک سری از معامالت بین شرکا انجام شد که عبارتند از:

* با توجه به مصرف بي رویه و اغلب بي مورد سوخت گازي که منبع ارزان قیمت انرژي شناخته شده 
است، پاالیشگاه موافقت کرد تا گاز اضافی خود را به Gyproc ارایه دهد. 

* نیروگاه Asnæs شروع به عرضه بخار داغ برای سیستم گرمایش منطقه  جدید شهر در سال 1981 
نمود و پس از آن Novo Nordisk و Statoil را به عنوان مشتریان جدید بخار داغ پذیرفت. گرمایش 
منطقه اي که مورد تشویق مقامات شهر و دولت دانمارک قرار گرفت، جایگزین 3500 بخاري نفتي 

)منبع قابل توجه و غیرمتمرکز آلودگی هوا( شد.
* نیروگاه از آب نمک آبدره براي خنک کردن برخي دستگاه ها استفاده می کند و با انجام این کار، 
برداشت آب شیرین از دریاچه Tissø را نیز کاهش می دهد. محصول بدست آمده، آب نمک داغ است 

که بخش کوچکي از آن نیز به 57 حوضچه تأسیسات پرورش ماهی عرضه مي شود.
* در سال 1992، با استفاده از مازاد گاز پاالیشگاه بجاي ذغال سنگ، نیروگاه شروع به جایگزین 
کردن سوخت نمود. این کار تنها وقتي امکان پذیر شد که Statoil واحد بازیابی گوگرد را مطابق با 
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مقررات انتشار گوگرد راه اندازي کرد و پس از آن، گاز به اندازه کافی پاک بود تا اجازه استفاده در 
نیروگاه را داشته باشد.

جریان مواد
در  انرژی  تحول جریان  با  مطابق  مواد،  الگوی جریان   Novo Nordisk نیروگاه در سال 1976 

کلندبورگ را آغاز کرد.
* لجن ناشی از فرآیندهای Novo Nordisk و از تصفیه خانه آب کارگاه پرورش ماهی به عنوان کود 
در مزارع نزدیک مورد استفاده قرار می گیرد. این بخش بزرگی از شبکه تبادالت کلندبورگ است که 

در مجموع به بیش از یک میلیون تن در سال بالغ مي گردد.
* یک کارخانه سیمان، خاکستر بادی گوگرد زدایي شده حاصل از نیروگاه را استفاده می کند. 
Asnæs،SO2 موجود در گاز خروجي دودکش را با کربنات کلسیم ترکیب می کند تا در نتیجه 

سولفات کلسیم )گچ( تولید شود که به Gyproc فروخته می شود تا 3 / 2 از نیازهایش تأمین گردد. 
 ،Kemira عملیات گوگرد زدایي پاالیشگاه، گوگرد مایع خالص تولید می کند که بوسیله کامیون به *

تولید کننده اسید سولفوریک حمل مي شود.
* مخمر مازاد تولید انسولین در Novo Nordisk به عنوان غذاي دام به کشاورزان داده مي شود. این 
جریان بازیافت و استفاده مجدد موجب درآمد جدید و صرفه جویی هزینه برای شرکت های درگیر و 
کاهش آلودگی هوا، آب، و زمین در منطقه شده است. به بیان زیست محیطی، کلندبورگ ویژگی های 
چرخه ساده غذایی را ایفا می کند: موجودات، مواد زائد و انرژی یکدیگر را مصرف مي کنند و در نتیجه 

به یکدیگر وابسته مي شوند.
این طرح )بین شرکتي( استفاده مجدد و بازیافت، آلودگی آب، هوا، زمین، ذخایر آب زیرزمیني و سایر 

منابع را کاهش داده است، و جریآن های جدید درآمد از تبادل محصوالت جانبی را ایجاد کرده اند.
تا پایان سال 1993، 60 میلیون دالر سرمایه گذاری در زیرساخت )براي حمل و نقل انرژی و مواد( 

120 میلیون دالر درآمدها و صرفه جویی در هزینه تولید کرده است.

درس هایي از کلندبورگ 
از تجربیات دو دهه گذشته دانمارک چه می توان آموخت؟ برخی از نظرات کسانی که به طور مستقیم 

درگیر بوده اند در اینجا ارایه می شود: 
1- همه قراردادها به صورت دو جانبه مذاکره شده اند.

2- هر قراردادي از نتیجه مذاکرات دو شرکت درگیر مبني بر جذابیت پروژه از لحاظ اقتصادی حاصل 
شده است.

3- فرصت های کاري که در رشته اصلي فعالیت شرکت نباشند، بدون توجه به جذابیت زیست محیطي 

آن ها عملي نخواهند شد.
4- هر یک از شرکا بهترین تالش خود را انجام مي دهد تا اطمینان حاصل شود که خطرات به حداقل 

رسیده است.
5- هر شرکت درگیر، معامالت خود را به طور مستقل ارزیابی می کند و روش ارزیابی فراگیري 
براي عملکرد در سطح کل سیستم وجود ندارد و همگي، مشکالت رسیدن به این هدف را احساس 

مي کنند.
Jørgen Christensen، نایب رئیس Novo Nordisk در کلندبورگ، شرایط متعدد و مطلوبی را برای 

مجموعه تبادالت )یا چرخه تبادالتي( مشابه شناسایی کرده است:
1- صنایع باید متفاوت باشد و در عین حال مکمل یکدیگر باشند.

2- چینش )یا انتخاب( طرف معامله باید به لحاظ تجاری بي عیب و سودآور باشد.
3- توسعه باید آزاد و داوطلبانه، در همکاری نزدیک با سازمان های نظارتی باشد. 

4- فاصله فیزیکی کوتاه بین شرکا در جهت حمل و نقل اقتصادي )در مورد گرمایش و برخی مواد( 
ضروری است.

5- در کلندبورگ، مدیران کارخانجات مختلف همدیگر را می شناسند.
کلندبورگ شهري بندري است که قدمت ساختمان هاي آن به قرن دوازدهم مي رسد. گرمایش منطقه، 
با استفاده از بخار داغ حاصل از نیروگاه Asnaes بجاي بخاری هاي نفت سوز به شدت آالینده در منازل 

شخصی جایگزین شد.
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ابوالهول وهرم خفره، ساخته شده در دوران پادشاهی قدیم، قلب رونق صنعت گردشگری در مصر

معبدپانتئون، یکی از پر آوازه ترین و با نفوذترین بناها در تاریخ معماری جهان - ایتالیا

با محیطی که  اجتماعی و تاریخی، طبیعی و بومی ساختی 
که  نیست  شکی  آیند.  نایل  برگزیده اند،  اقامت  برای  را  آنجا 
ارایه خدمات مناسب و قابل قبول و دارا بودن تسهیالت ارایه 
خدمات گردشگری و ظرفیت مناسب آن ها، در ارتقای سطح 
توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و در عرصه های مربوط به 
گردشگری نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. در این مقاله 
به اختصار به توضیح درباره آن ها پرداخته شده است. مهمترین 
اصل مورد توجه در این نوشته، در ارتباط قرار دادن مفاهیم 
توسعه اقتصادی و اجتماعی با گسترش برنامه های گردشگری از 
دیدگاه برنامه های شهرسازی و بهبود کمیت و کیفیت تسهیالت 

شهری مورد نیاز گردشگران است.
کلید واژه ها: گردشگری، خدمات شهری، کاربری زمینی 

شهری، توسعة اقتصادی و اجتماعی

1- مقدمه
در عرصه های مربوط به شکوفایی و رشد اقتصادی در شهرها، از 
زمینه های مختلفی یاد می شود، از جمله آن هامی توان عالوه بر 
ارتقای سطح تخصص و تجربه در عرصه های مختلف اقتصادی، 
به بهره گیری از دیگر امکاناتی که زمینه توسعه اقتصادی و 

اجتماعی را فراهم می آورد، اشاره کرد.

خالصه: 
دامنه های  تقویت  برای  زمینه سازی  مقاله،  این  ارایه  از  هدف 
کیفی خدمات شهری در پاسخگویی 
به نیازهای گردشگرانی است که برای 
خود  فراغت  اوقات  گذران  و  بازدید 
دست به مسافرت می زنند و سعی دارند 
اوقات  از  بهره جویی کامل  که ضمن 
فراغت به ارتقای سطح آشنایی خود از 

دیدگاه فرهنگی و هنری، 

گردشگــری عامــل توسعــــه پایــدار اقتصــادی و اجتماعی

تقویت خدمات و کاربری های زمين شهری در راستای توسعه گردشگری

es_shieh@iust.ac.ir نویسنده: دکتر اسماعیل شیعه، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

Tourism, A Factor of Sustainable Economic & Social Development
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جذب سرمایه  به محدوده مورد مطالعه و سرازیر شدن پول به حوزه تحت برنامه ریزی و همچنین 
افزایش صادرات کاال از آن جمله است. سرازیر شدن پول و افزایش صادرات که از پایه های اصلی 
رشد اقتصادی است، به معنای ویژه خود، به صادر کردن انواع محصوالت – اعم از صنعتی، کشاورزی، 
معدنی و نظایر آن ها - که نقش مهمی در روند رشد اجتماعی و اقتصادی ایفا می کند، مربوط نمی شود، 
بلکه در این مورد عواملی مانند وجود جاذبه های طبیعی و تاریخی و ارایه خدمات مناسب مرتبط با 
آن ها و انجام خدماتی همچون خدمات پزشکی، خدمات دانشگاهی، به عنوان عوامل جاذب پول و 
سرمایه و در نتیجه رشد اقتصادی نیز مورد نظر می باشد. زیرا باعث افزایش اشتغال و سطح تولید 

شده و تأثیر خود را بر ارایه خدمات جنبی مرتبط باقی گذاشته و زمینه های رشد را فراهم می سازد.
بدیهی است که الزمه رشد به طور مستقیم، توسعه اقتصادی و اجتماعی را نتیجه نمی دهد. ممکن 
است که بر فرض در یک اجتماِع شهری رشداقتصادی اتفاق بی افتد، ولی از توسعه اجتماعی و 
اقتصادی مرتبط با آن خبری نباشد. از این نظر می توان به این نتیجه رسید که رشد و توسعه با 
یکدیگر تفاوت های اساسی دارند.یکی از این تفاوت ها آن است که رشد دارای نتایج کمی و توسعه 
دارای نتایج کیفی است. کیفیت در کنار کمیت می تواند بردامنه های نایل شدن به مفاهیم توسعه ای 

نقش به سزایی را ایفا نماید.

2- مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی
در تبیین رشد )GROWTH( و توسعه)DEVELOPMET(مفاهیم مختلفی مورد نظر می باشد. 
قدر مسلم آن است که رشد در عرصه های کَمی اتفاق می افتد و در یک خصوصیت از نقطه ای به 
نقطه ای دیگر منتقل شدن را معنی می دهد. با این مفهوم بر فرض اگر سطح متوسط در آمد یک خانوار 
شهری از مبلغی معین به مبلغی دیگر کاهش یا افزایش یابد و یا آنکه چند نفر بر جمعیت یک شهر 
افزوده شده و یا چند مدرسه، بیمارستان یا کتابخانه در آن به وجود می آید، یا چه مقدار پول به شهر 
وارد یا خارج می شود، رشد اتفاق افتاده و معنی و مفهوم رشد را می سازد. ولی توسعه به مفاهیم کیفی 
و شرایط ارایه آن بستگی دارد. در اینکه کیفیت ارایه خدمات و بر فرض کیفیت خدمات در مدرسه یا 

بیمارستان چیست و یا روند تولید و عرضه به چه نسبتی با یکایک اقشار ساکن در شهر ارتباط پیدا 
می کند و یا رفتارها، مشارکت ها و نحوه برخوردها، رفاه اجتماعی و عوامل نظیر آن ها در یک شهر 
از چه سطحی برخوردار است، همه با مفهوم توسعه ارتباط پیدا می کند. بنابراین در دگرگونی های 
اجتماعی و اقتصادی، صرفاً نایل شدن به سطوح عددی و کّمی که به عرصه های رشد مربوط می شود، 
از شرایط این تحول محسوب نشده، بلکه کیفیت، کارآیی، ارزش، نگرش، رفتار و برخورد اجتماعی 
درست، بهداشت، آرامش، سالمت و رفاه و از طرفی حفاظت از محیط زیست از الزمه های توسعه 

اقتصادی و اجتماعی است.

3-گردشگری و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی

از جمله ضروریات توسعه یافتگی، کیفیت انجام و ارایه خدمات و شرایطی است که عالوه بر رشد 
اقتصادی مورد انتظار، در عرصه های توسعه اجتماعی و اقتصادی نیز شرایط قابل قبولی را دارا باشد. 

در این مورد گردشگری که از آن به عنوان صنعت گردشگری نیز یاد می شود، در مفهوم ویژه خود به 
صادرات و واردات کاال مربوط نیست. بلکه با آن گونه از عرصه های خدماتی روبرو می باشد که شرایط 
مناسب را برای بهره وری اجتماعی و اقتصادی به وجود می آورد. مراد آن نیست که در معرض بازدید 
قرار گرفتن ساختمان ها، بناهای تاریخی، جاذبه های طبیعی ومصنوعی گردشگری یا فروش مواد 
غذایی سنتی به سرازیر شدن پول به حوزه مورد نظر بیانجامد، بلکه وجود چنین مواردی از جمله 
زمینه های مناسبی است که از طریق آن هامی توان عالوه بر بهره جویی اقتصادی به صورتی هر چه 
بهتر، مرفه تر، راحت تر و دلپذیرتر، ضمن گسترش و ارتقای سطح ارایه خدمات، دامنه های آن ها را نیز 
گسترش داد و به ایجاد فرصت های شغلی، ارایه خدمات مناسب و با کیفیت و ارتقای سطح محتوایی 
آن ها از نظر کیفی خدمات نیز پرداخت. در این میان ارتقای سطح روابط سالم اجتماعی، رفتارهای 
فردی و اجتماعی و قانون مند در حوزه تحت برنامه ریزی به عنوان یک عامل توسعه اقتصادی و 

اجتماعی مورد انتظار می باشد.
در ارتباط با تولیدات مرتبط با گردشگری مانند تولید صنایع دستی و سنتی، صنایع غذایی و دیگر 

نمای شمس العماره ازدرون محوطه کاخ گلستان - تهران

میدان نقش جهان - اصفهان

دروازه قران شیراز  - شیراز

باغ ارم - شیراز
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محصوالتی که می توان در سطح محلی از آن ها به منظور رواج رشد اقتصادی نام برد، این مقاله جای 
بحث را به دیگر تخصص ها وا می گذارد. ولی یکی از خدمات مهمی که در این مورد به دانش شهر سازی 
مربوط می شود، صرفاً به وجود آوردن کیفی فضاها به منظور استفاده گردشگران است. هر اندازه 
فضاهای شهری مناسب سازی شود و ارایه خدمات مورد نیاز گردشگری را با کیفیت بهتری عرضه 
نماید، ضمن زمینه سازی در طوالنی ساختن مدت اقامت گردشگران در محلی که برای بازدید از آن 
آمده اند، آنان درهنگام بازگشت نیز یادمان های خاطره انگیز و برداشت ها و خاطرات و ذهنیت های 
مناسبی را با خود به همراه خواهند برد که چه بسا ضمن زمینه ای مناسب برای بازگشت مجدد 
گردشگران و بازدید دوباره آن ها، به حساب آمده و خود عامل مشوقی برای دیگر گردشگران در بازدید 
از محل محسوب خواهد شد که از بسیاری از برنامه های تبلیغاتی برای جلب گردشگر به مراتب مهم 

تر و اولویت دارتر است.
در این زمینه باید از اولین برخورد گردشگر با فضای انتخابی برای گردشگری یعنی کارکنان و 
خدمات مربوط به تاکسی ها و اتوبوس های موجود در فرودگاه، ایستگاه راه آهن و پایانه های حمل 
و نقل دیگر و شرایط خود در این مراکز آغاز کرده به شهر رفت. برای دسته دسته و جزء به جزء 
از دارندگی های گردشگری شهر برنامه ریزی نمود و در نهایت مجدداً آن ها را به فرودگاه و ایستگاه 
راه آهن و دیگر پایانه های حمل و نقل رهسپار ساخت. هدف آن است که کیفیت ارایه خدمات در 
عرصه های شهری نیز گسترش پیدا کند و با شرایطی برخواسته از مفاهیم محیطی همراه شود. اماکن 
دیدنی، استراحت گاهی، تفریحی، تاریخی و دیگر مراکز گذران اوقات فراغت در شرایطی مورد استفاده 

قرار گیرد که کیفیت خدمات ناشی از ارائه آنها نیز در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد.

4- ایجاد فضای مناسب گردشگری در شهر
در  و  مختلف  انواع  در  را  خدمات  ارائه  می توان  شهر،  در  گردشگری  مناسب  فضای  ایجاد  برای 

دسته بندی های گوناگون مورد توجه قرار داد. اهم این موارد را به شرح زیر مطرح می سازد:
- کاربری مناسب زمین: از نظر سطح و سطوح متناسب با خدمات گردشگری؛

- سلسله مراتب در سـازمان فضایـی شهـر: مانند زیـر محلـه ها، محلـه بنـدی ها، ناحیـه بنـدی ها و 
منطقه بندی های شهر...؛

- ایجاد زمینـه در ایجاد چشم اندازهای مطلوب: جلوگیری در از بین رفتن چشم انداز به فضاهای 
طبیعی و عمومی شهر، ایجاد فضاهای باز و سبزدر نقاط مناسب شهر؛ 

- ایجاد سلسله مراتب مناسب شبکه راه ها– شامل خیابان ها و معابر اصلی و فرعی و جمع کننده؛
- مکان یابی مناسب تأسیسات حمل و نقلی مرتبط با مسافرت و گردشگری: مانند پایانه های حمل 
و نقل، فرودگاه، ایستگاه راه آهن، پایانه اتوبوس و سواری، بار اندازهای مسافری بندری، همچنین 
ایستگاه های مترو، ایستگاه های اتوبوس و تاکسی، جایگاه های توزیع سوخت وسیله نقلیه، توقفگاه 

خودرو و ظرفیت مناسب آنها؛
- تأسیسات پذیرایی مناسب: شامل مکان مناسب هتل ها و مسـافرخانه ها، تاالرهای اجتماعات، 
پذیرایی و خوراک خوری ها، سینماها و تماشاخانه، مراکز ورزشی، سرگرمی های شهری، فضاهای 

ساحلی مناسب در شهرهای ساحلی و مانند آن ها.
- فضاهای کالبـدی مناسب: شامل وجود پیاده روها و پیاده راه های مناسب، سواره روهای مناسب، 
چشم اندازهای مناسب، ایجاد منظره در روز و شب، تعبیه یادمان  و نمادهای مناسب، کف سازی 
مناسب راه ها و معابر، ایجاد فضاهای سبز، ایجاد فضاهای مرتبط با معرفی سطح فرهنگ و تاریخی 

شهر، طراحی مناسب کالبدی فضاها.

- خدمات رفاهی مناسب: مانند خدمات اقامتگاهی، مراکز سریع امداد رسانی و موقعیت مناسب 

مراکز درمانی و بهداشتی، وجود تأسیسات آتش نشانی، بانک خدمات بیمه ای، تأسیسات پست و 
مخابرات، خدمات استفاده از شبکه جهانی )Internet(مراکز خرید مناسب با قیمت های متعادل، 
مکان مناسب نیروهای انتظامی به منظور ایمنی بیشتر ساکنان و گردشگران، مراکز فروش کتاب و 
روزنامه ها، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، خدمات بهداشتی و آبریزگاه کافی، وجود مراکز مورد نیاز 

مانند مرکز مذهبی....
- مبلمان شهری مناسب: محوطه سازی و باغ آرایی راه ها، فضاهای باز و میدان ها، فضاهای باز اطراف 
بناهای تاریخی و دیگر ساختمان های مرتبط، استفاده از چشم اندازهای مطلوب به فضاهای عمومی، 
استفاده از نیمکت، کیوسک تلفن، سطل زباله در فضاهای عمومی و راه های ارتباطی، عالیم و تابلوهای 
راهنمای مناسب برای گردشگران و حرکت کنندگان در شهر، استفاده از درخت های بومی و موقعیت 
مناسب آن ها در طراحی و سیمای محیط، استفاده از گلدان های شهری، بدنه سازی راه ها و دیواره های 
اطراف آن ها، نمای هماهنگ و تعریف شده ساختمان ها، ظواهر شهری مناسب مترادف با ساخت های 

محیطی، استفاده از آب نماها و جویباره ها.
- خدمات محیط زیستی مناسب: هوای سالم و مناسب، نبودن بو در مسیرهای گردشگری و مراکز 

اقامت یا بازدید آن ها؛
- جلوگیری از بروز سرو صدای نامناسب ؛

- نبودن مراکز دفع زباله و فاضالب در مسیر یا محل اقامت گردشگران ؛
- پوشش دیوارهای مرتبط با استقرار قبرستان ها؛ 

- گسترش دامنه های فضاهای سبز، استفاده از گیاهان بومی؛
همجواری های مناسب: موقعیت عوامل مرتبط با گردشگری و نیازهای گردشگران در کنار بناها و 

فضاهای محل بازدید آن ها ؛

- جلوگیری از ایجاد تأسیسات مرتبط با گردشگری در کنار عوامل مزاحم مانند کارخانجات دودزا، 
دامداری ها، مراکز دفع زباله و فاضالب بیمارستان ها، گورستان ها، مراکز تولید برق، انبارهای قابل 
اشتعال و انفجار، مراکز پر سر و صدا و شلوغ مانند مدارس و فاصله مناسب آن ها با مراکز خرید، 

رعایت حریم تأسیسات زیر بنایی و مخاطره انگیز برای مراکز گردشگری 
- پاالیش های بصری شهر: جلوگیری از استیالی تابلوهای تبلیغاتی بر مناظر طبیعی و فضاهای 
عمومی، محو فضاهای زشت و آلوده کننده بصری، روشن بودن و نور کافی معابر اصلی و راه های 
منتهی به مراکز رفت و آمد گردشگران و بزرگراه ها درطول شب، جلوگیری از تابلوهای تبلیغاتی 
مغایر با فرهنگ اصیل و تاریخی و فرهنگی شهر، شستشوی نمای ساختمان های آلوده شده توسط 
آلودگی هوا و باران ریخته شده بر ساختمان ها و شیشه ها و نمای ساختمان ها، پاالیش نوشته ها و 

تبلیغات روی نما و شیشه ساختمان ها
- جنبه های کیفی مناسب: ایجاد آرامش در فضاهای گردشگری و مرتبط باگردشگری، صدای مالیم 
در مراکز اجتماعی، پخش آرام و مالیم پیام ها در پایانه های حمل و نقل و مراکز اجتماعات شهری، 
استفاده از لباس های متناسب و بهداشتی و ظاهر آرام و مناسب در پذیرایی و برخورد با گردشگران، 
حذف موانع حرکتی خطر زا در مسیر عابران، وجود نقشه های مناسب راهنمای شهر به نحوی که 
به راحتی راهنمای گردشگران در رفع نیازمندی های آنان مانند موقعیت مراکز دیدنی، مراکز خرید، 
توقفگاه های عمومی، مراکز درمانی و فوریت های پزشکی، دستشویی ها، خوراک خوری ها، اقامتگاه ها، 
مراکز تفریحی، مراکز مذهبی و مانند آن ها باشد . نظافت کامل فضاها از نظر بهداشتی و بصری، بو، 

منظر، مدیریت جمع آوری زباله، نظافت فضاها و آبیاری گیاهان و نظایر آن.
- جلوگیری از اختالل در زندگی ساکنان اصلی شهر: جدایی کامل مراکز سکونتی با مراکز فعالیتی 

پهنه گردشگری سواحل دریای خزر - شمال ایران 

غار کتله خور - زنجان



24
241390  •  3 • شماره  فصلنامه شهرهای جهان 

گردشگری تا حد ممکن، جلوگیری از ایجاد تأسیسات تفریحی پر سرو صدا مرتبط با گردشگری در 
کنار مراکز مسکونی، ظرفیت کافی توقفگاه های گردشگری به نحوی که با توقفگاه های ساکنان اصلی 
مختلط نشود. تأسیسات حمل و نقلی کافی برای گردشگران تا در جریان سکونتی ساکنان اصلی 
اختالل ایجاد نکند. عدم همجواری تأسیسات گردشگری با تأسیسات مرتبط با نواحی مسکونی شهر 

مانند مدرسه ها، راه های محله ای و نظایر آن ها

- تأسیسات زیربنایی مناسب: تعبیه تأسیسات آب، برق، تلفن، گاز و مانند آن ها به نسبت انواع خدمات 
گردشگری و ظرفیت کافی آن ها، تعبیه سطوح زیربنایی مناسب به منظوررفع سریع آبهای سطحی و 

هرز آب ها، جوی ها و جویباره ها رعایت اصول ومعیارهای زیر بنایی در خدمات رسانی به گردشگران.
- مدیرت شهری مناسب: نظارت بر برنامه های گردشگری، ایجاد موقعیت های ویژه برای گردشگر، 
ایجاد تشکیالت مرتبط با گردشگری مانند برقراری سازمان شهرداری مربوط به بافت های تاریخی، 
فضاهای گردشگری، مراکز زیارتی و نظایر آن ها، مدیریت و ارتباط همگام با نهادهای هم سوی شهر 

مانند مراکز تفریحی، فرهنگی، مذهبی، درمانی، ایمنی، تأسیساتی و تجهیزاتی شهر 
- خدمات مناسب منطقه ای: وجود راه های ایمن منطقه ای، استفاده از وسایل نقلیه عمومی سالم، 
رانندگی و خدمات حمل و نقل مناسب، وجود توقفگاه های حمل و نقل و پذیرایی در فاصله راه ها، 
ایمنی جاده ای، رعایت بهداشت برای کلیه تأسیسات بین راهی از جمله اتوبوس ها، پایانه های اتوبوس 
و تاکسی، قطارها، فرودگاه ها و مانند آن ها، عالیم جادهای هدایت کننده گردشگری، تبلیغ و پیام 

جاده ای از طریق وسایل ارتباط جمعی 

5- فضاهای مورد انتظار گردشگر 
بر جمع موارد فوق، موارد بسیار دیگری را می توان افزود که نسبت به انواع شهر ها و نقش و وظایف 
آن ها با یکدیگر فرق می کند. برای یک گردشگر، فضای شهر و استفاده ازانواع فضاهای آن مهمترین 
برداشتی است که درذهن او باقی می ماند. گردشگر انتظار دارد که سیما و منظر و اثاثیه شهر، انعکاسی 
از شرایط بومی محیطی باشد که عالوه بر دارا بودن محیط مناسب، مرفه و ایمن، او را به دیدار به 
شهر مشتاق کرده و مصمم به دیدار از آن بنماید، او آماده است که با صرف مبالغی که می پردازد، 
باالترین سطح رفاه وگذران سالم و ایمن اوقات فراغت خود را به دست آورد. معموالً گردشگران به 
خاطر تنوع و خستگی از کار روزانه و شرایط محل اقامت خود دست به مسافرت و گردشگری می 
زنند. بنابراین انتظار دارند که در این سفر عالوه بر رفع خستگی های ناشی از کارهای روزانه، دراوقات 

مرخصی و استراحت خود، یک محیط متنوع و متفاوت با شهر و دوران کار طاقت فرسای خود را 
مالقات نمایند. بدیهی است که گردشگران و فضاهای گردشگری با یکدیگر متفاوت است و انگیزه های 
ناشی از گردشگری نیز متنوع می باشد، گردشگری فرهنگی، گردشگری مذهبی، گردشگری تاریخی، 
گردشگری تفریحی و نظایر آن ها از آن جمله است. بنابراین فضاهای گردشگری باید نسبت به شرایط 
آن ها قابلیت انعطاف داشته باشد. همان گونه که بیان شد، گردشگر انتظار دارد که ضمن آنکه فضای 
مورد گردشگری با محل سکونت اصلی او متفاوت باشد، ظاهر و سیمای آن نیز به خوبی نشانگر محیط 
طبیعی، تاریخ، فرهنگ، معیشت و روال زندگی مردم آن باشد. گردشگر به جایی نمی آید که مناظر 
شلوغ و متداخل، پیاده روهای تنگ، خیابان هایی که با عدم تعادل سطح خود با پیاده روها پیوند می 
یابند، کف سازی های نامناسب و زشت معابر و جلوه های بصری متداخل برخورد کند. راه های داخلی 
شهر باید برای گردشگر تعریف شده باشد.چنین فضاهایی در اوقات روز باید به صورتی مطمئن و بدون 
خطرات رفت و آمد سواره، به صورتی مطمئن برای گردشگر زمینه های جهت یابی، دیدن مناظر عمومی 
شهر و جلوه های طبیعی و فرهنگی وتاریخی آن را به وجود آورد و در اوقات شب نیز با نورپردازی 
فضاهای باز و ساختمان های ارزشمند و با استفاده از چراغ های مناسب خیابانی، ضمن تأمین روشنایی 
برای راه ها و به ویژه بزرگراه ها و راه های اصلی، استفاده از اوقات شب را نیز برای گردشگر فراهم سازد. 
اصلی ترین راه های شهر آن هایی است که ضمن ارتباط با حوزه های منطقه ای شهر، به پایانه های حمل 
و نقل شهر، اقامتگاه ها، خوراک خوری ها و فضاهای فرهنگی و دیدنی شهر که در اوقات شب نیز قابل 
استفاده است، دسترسی داشته باشد . ایمن بودن راه ها با استفاده از عالیم راهنمایی مناسب و کف سازی 
مناسب و عالیم راهنمای جهت دهنده در تبیین فضا برای گردشگران نقش تعیین کننده دارد.

6- جمع بندی
زمانی که امکانات گردشگری در یک محیط شهری، درکنار کّمیت خود از کیفّیت مناسبی برخوردار 

شد، نتایج مختلفی را به دست خواهد داد که مهم ترین آن ها به قرار زیر است:
- تحول کیفی در شرایط شهر که حتی برای ساکنان اصلی شهر نیز مفید خواهد بود.
- زیباسازی و محوطه سازی فضاهای شهری که برای ساکنان قابل استفاده خواهد بود.

- زمینه سازی در گسترش دامنه های توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق برقراری رفاه عمومی، 
فضاهای تعریف شده، حقوق شهروندی، محیط زیست پایدار، ارتقای سطح روابط فرهنگی و اجتماعی؛

- بهره وری از امکانات اقتصادی مناسب، افزایش تخصص جمعیت شاغل به عنوان یکی از مفاهیم اصلی 
توسعه اقتصادی و اجتماعی که بر باقی ماندن سرمایه ها و تأسیسات محلی، تخصص های محلی، سوابق 

و اندوخته های تجربی در محل تأکید دارد؛
- زمینه های مشوق مناسب در گسترش دامنه های گردشگری؛

- زمینه  سازی در توسعه اقتصادی و اجتماعی و رشد کالبدی شهر را برای مراحل بعدی؛
- برخورداری شهرها از قابلیت های بهتر در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و کالبدی که یکی از 

مهم ترین گام هایی است که شهررا برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار آماده می کند.
با توجه به موارد یاد شده که می توان موارد دیگری را بر جمع آن ها افزود، گسترش دامنه های کّمی 
و کیفی در عرصه های کالبدی شهر و عرضه خدمات گردشگری زمینه های الزم را به منظور یکی 
از عرصه های دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب آماده می کند. در کنار آن، توجه به کیفیت عرضه 
خدمات و کیفیت های کالبدی شهر، راه را برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز هموار 

خواهد ساخت.
مأخذ: مأخذ اصلی این نوشتار، تجربه 35 ساله نویسنده در تخصص شهرسازی، مطالعات علمی او، 
بازدید از شهرهای مختلف گردشگری در ایران و جهان و تحلیل های مرتبط با تبیین راهکارهای بهبود 

شرایط گردشگری شهری است.

هتل عباسی -اصفهان

مجموعه ساسانی طاق بستان - کرمانشاه

تاالر موسیقی عالی قاپو - اصفهان
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سیستم جدید اندازه گیري که با همکاري صنعت و دانشگاه تهیه شده است در نظر دارد
 پایدار سازي راه ها را بهبود بخشد و اثرات زیست محیطي آن ها را کاهش دهد.

در بحث های عمومی در مورد جاده سازي و پروژه هاي تعمیر و نگهداري راه ها در ایاالت متحده، 
بطور مکرر دیدگاه هاي مخالف از نقاط مختلف کشور بیان می شود. نیاز به کاهش تراکم ترافیکي 
مغایر است با آنچه که بسیاری آن را به عنوان شیطان گسترش دامنه پراکندگی حومه شهرهاي 
بزرگ مي پندارند. به نظر می رسد که مزایای سیستم حمل و نقل عمومی در تضاد با ایده آمریکایی 
آزادی رفت و آمد باشد. حتی شایستگی های بتن در مقابل آسفالت )براي روسازي( هنوز در برخی 

محافل مورد بحث است.
اّما وقتی بحث اثرات طراحی و ساخت جاده ها بر محیط زیست پیش می آید، اختالف عقاید به 
و  تغییر مي دهد  را  از محیط زیست  تعریف، جاده سازي بخشی  به  بنا  حداقل ممکن می رسد: 
تخریب مي کند. روند ساخت و ساز، به علت کاربرد ماشین آالت سنگین و پرمصرف سوخت فسیلي 
براي کندن، جابه جایي و حمل، و تسطیح و هموار سازي، در کوتاه مدت، مقدار عظیمي ضایعات 
ساختماني ایجاد مي کند، رواناب جاري شده، آب های زیرزمینی را مسموم و سیستم  های فاضالب 
را کور مي کند و آلودگی هاي صوتي و جوي را سبب مي شود. بنابراین در دراز مدت، جامعه با گستره 
کمتري از طبیعت و وسعت بیشتري از سطوح روسازي شده مواجه مي شود که غیر قابل نفوذ و 
تولید کننده گرما بوده و تعداد روزافزوني از وسایل نقلیه انتشار دهنده گاز دی اکسید کربن از روي 

آن ها مي گذرند. برای طبیعت، این یک جنگ مغلوبه است.

اما اجباراً نباید این چنین باشد.
 CH2M محققان دانشگاه واشنگتن با تیمی از مهندسان عمران شرکت جهانی مهندسان مشاور
Hill برای توسعه روش Greenroads، سیستمی برای کمیت سنجی، اندازه گیری، و در نهایت 
کم کردن آالیندگی زیست محیطی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای و بهبود عملکرد پروژه های 

روسازی(  تجدید  طرح  ترین  ساده  تا  بزرگراه  بزرگترین  ساخت  در  تالش  )شامل  سازی  راه 
همکاری می کنند. این همکاری، شامل هر دو فرایند طراحی و فعالیت های ساخت و ساز می شود 
و گویای شیوه های متعددی است که می توان برای انجام اهداف خاصی مثل بهبود طول عمر 
آسفالت، استفاده بهتر از تکنیک های مدیریت سیل، کاهش رواناب، محدود کردن میزان انتشار 
دی اکسیدکربن، استفاده مجدد و بازیافت مصالح، و بهبود دسترسی عابران پیاده و دوچرخه سواران 

به منظور تشویق شکل کم خطرتری از حمل ونقل برای محیط زیست، مورد استفاده قرار داد.
روش یا سیستم Greenroads طی چند سال گذشته توسط Stephen T. Muench، مهندس 
پروژه، عضو انجمن مهندسین عمران آمریکا، و استادیار گروه مهندسی عمران و محیط زیست 
دانشگاه واشنگتن؛ Jeralee L. Anderson، مهندس پروژه، استادیار و عضو تیم نهاد راهنمای 
طراحی برای کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست )یا LEED(، عضو انجمن مهندسین 
عمران آمریکا، پژوهشگر ارشد و دانشجوی دکترا در همان دانشگاه؛ Tim Bevan، مدیر فن آوری 
منطقه ای برای گروه حمل و نقل تجاری مؤسسه CH2M Hill؛ Sam Seskin، مدیر برنامه ریزی 
حمل و نقل در مؤسسه CH2M Hill و چند متخصص و دانشگاهی دیگر توسه یافت. Bevan با 
پیشدستی اعالم کرد که Greenroads هنوز یک سیستم ارزیابی یا رتبه دهی نیست و گفت: تیم 
یاد شده از سال 2008، زمانی که اندرسون – عضو گروه Muench - سرپرستی پروژه نظارت بر 
عملکرد زیست محیطی جاده ها را از مبتکر اولیه آن، Martina Söderlund، دانشجوی کارشناسی 

ارشد، تحویل گرفت و کارآیی آن را بهبود بخشید، بر روی این سیستم کار می کند.
 Muench،Anderson و Bevan در جهت ارتقای سیستم با یکدیگر کار کردند و نسخه فعلی آن 
به نام Greenroads 1.0 را در وب سایت خود به آدرس www.greenroads.org ارایه دادند و برای 
دریافت بازخوردها و نظرات اصالحی و چگونگی بهبود سیستم، آن را در اختیار اعضای حرفه ای، 

بـــزرگــراه هاي سبــزتر در پیش رو
Greener Roads Ahead

)Laurie A. Shuster( نوشته الري شوستر، مدیر هیأت تحریریه مجله جامعه مهندسان راه و ساختمان آمریکا
ترجمه و تدوین: دکتر محسن ابراهیمي، مهندس تورج صدیقیان
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دانشگاهیان، و همه عالقمندان قرار دادند. 
در همین حال اندرسون از آن سیستم برای ارزیابی چند پروژه جاده سازی پایان یافته، تحت عنوان 
مطالعات موردی، برای تعیین آنکه تا چه حد به اصول پایداری )زیست محیطی( متعهد بوده اند 
استفاده کرد. در ضمن تعدادی از نهادهای رسمی نیز آن سیستم را به عنوان دستورالعملی برای 

پروژه های آزمایشی پذیرفتند.
 Greenroads با استفاده از نتایج نظرات و مطالعات آزمایشی، این تیم امیدوار است که سیستم
در نهایت بتواند در قالب مجموعه مستقلی از معیارهای مورد استفاده در تایید پایداری و رعایت 
اصول زیست محیطی یک پروژه راه  سازی تکامل یابد و عمل کند، همان طور که ساختمان ها در 
ایاالت متحده می توانند گواهینامه زیست محیطی را از نهاد “راهنمای طراحی برای کاهش مصرف 
انرژی و حفظ محیط زیست )LEED(” به عنوان سیستم رتبه دهی ساختمان سبز، وابسته به 
شورای ساختمان سبز در آن کشور دریافت کنند. Bevan مي گوید: “ما همه جوانب مربوط به 
پایداری )زیست محیطی( بیشتر جاده ها را بررسی کردیم و سعی کردیم سیستم رتبه دهی مشابه 
)LEED( اما برای جاده ایجاد کنیم؛ از نظر ما جاده، محصولی از زیرساخت مهندسی عمران است 
که به سادگی قابل وصول می باشد، عمدتاً بدان دلیل که جاده ها در همه جا حضور دارند و در 
مناطق شهری نیز تا سی درصد از زمین ها در اختیار حریم راه ها قرار دارند. با توجه به جنبه های 

خاص طراحی و ساخت و ساز زیربنایی، اثرات بسیار سودآوری را می توان انتظار داشت.” 
به گفته Bevan “این تیم، با هدف توسعه سیستم Greenroads، همه موارد عملی و هر چیزی 
که اصالح یا بهبود پذیر بود را در روزهای اولیه توسعه 
بررسی   )LEED( رتبه دهی  استاندارد 
عدم  مسأله،  مهمترین  کرد. 
سیستم  توانایی 
در   )LEED(
هی  ن د ز و
هر  به 

یک از فعالیت های خاصی که شاید بتواند به پایداری بیشتر منجر شود تشخیص داده شد. از آنجا 
که سیستم )LEED( به بهره برداران وابسته بود، اساساً لیست طوالنی از ایده ها وجود داشت و 
همه آن ها نیز وزن برابر داشتند. از سوی دیگر، سیستم Greenroads، به دنبال ایجاد }مقیاس 
منسجمي برای تعیین وزن نسبی ارزش هریک از راه حل ها است{. مثاًل، ارزش فعالیتي مانند 
استفاده از آسفالت با طول عمر خدماتی غیر منتظره زیاد که طي 50 سال سهم بزرگي در پایداری 
داشته است، به شدت بیشتر از ارزش فعالیتي مانند سوخت رسانی بیودیزل به خودروهای ویژه 
ساخت و ساز است که تنها یک بار سودآوري دارد. تیم، در راستاي توسعه سیستم وزنی، به دنبال 
جذب نظرات افراد حرفه ای در زمینه تحلیل تصمیم گیری و ارزشیابی است تا بتوان زمان دستیابي 

به هدف را بطور علمي فهمید.
همیشه  سیستمي  چنین  که  دارد  اذعان   Greenroads تیم  که  دهد  می  توضیح   Muench
غیردقیق خواهد بود. “توسعه پایدار همیشه شامل بده- بستان )یا تهاتر( هایي است که در میان 
انتخاب هایی که واحد مشترک ندارند انجام مي شود.” “مثاًل در مورد چند لیتر آب در مقابل چند 
هکتار از اراضي خوش منظره در مقابل چند تن آسفالت مخلوط داغ. چگونه می توان این اقالم را با 
یکدیگر تهاتر کرد )یا به یکدیگر تبدیل کرد(؟ اما این کار بطور معمول در هر پروژه انجام مي شود. 
انتخاب دشواري از میان طراحی و ساخت و ساز باید اعمال شود، و وزن دهي عددی می تواند در 

تصمیم گیری مفید باشد.” 
 ،Bevan،Muench فعالیت      ها و وزن هاي متناظر آن ها - همانطور که در مقاله نوشته شده توسط 
و Anderson با عنوان “Greenroads: به عنوان معیاري براي سنجش عملکرد پایداری جاده ها”، 
 Transportation Research(منتشر شده توسط هیأت مدیره مؤسسه پژوهش حمل و نقل
Board( در مجموعه مقاالت جلسات ساالنه سال 2010 آن مؤسسه - در جدول ضمیمه ارایه شده 
است. به گزارش نویسندگان، سیستم Greenroads “پایداری” را به عنوان دربرگیرنده هفت اصل 
کلیدی تعریف مي کند، و فعالیت هاي “پایداري”، با حداقل یکی از این اصول همراستایند. این هفت 
فعالیت عبارتند از: زیست بوم شناسی، عدالت و مساوات، اقتصاد، دامنه فعالیت، انتظارات، تجربه، و 
در معرض قرار گرفتن. براساس این مقاله، زیست بوم شناسی )یا اکولوژی( اشاره به دامنه اي دارد 
که یک پروژه “اکوسیستم زمین را تا آن حد حفظ وحراست مي کند”، و دربرگیرنده تالش ها برای 
جلوگیري از استخراج مواد از زمین با سرعتي سریع تر از آنکه بتوانند بازسازی و تجدید شوند، و 
تولید مواد با سرعتي فراتر از آنکه بتوانند تجزیه شوند و به طبیعت برگردند، و یا تخریب و از بین 
بردن اکوسیستم به حدی که بتواند سالمت انسان یا حیات وحش را تحت تأثیر سوء قرار دهد.

به گفته Anderson عدالت و مساوات اشاره به حدي دارد که یک پروژه مي تواند نیازهاي 
بنیادین انساني مثل معاش، ایمني، مشارکت، و آزادی را تحقق بخشد. “تعریف مساوات 
اجتماعي، تأمین کیفیت زندگی برای همه مي باشد”. “حمل و نقل عاملي است 
که مردم را به یکدیگر ارتباط مي دهد، بنابراین همه مردم در آن و در نحوه 

عملکرد آن سهیمند.”
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اقتصاد، آنطور که در سیستم Greenroads استفاده شده است، به مدیریت منابع، شامل انسانی، 
تولیدي، طبیعی، و مالی اشاره دارد و در نتیجه نه تنها تأمین مالی پروژه، بلکه تأثیر آن بر محیط 
زیست را نیز دربر مي گیرد. اقتصاد به دنبال آن است تا تمام هزینه ها را به حساب آورد، نه فقط 
نقدینگي سرمایه گذاری اولیه را. به عقیده Anderson “آنچه که اکنون غلط به نظر می رسد این 
است که مردم واقعاً هزینه خدماتي که حمل و نقل ارایه می دهد را }به طور کامل{ پرداخت 
نمی کنند”. “و در عین حال اقتصاد، بدون جنبه ارتباطي که جاده ها ارایه می دهند غیرپویا و بي 

تحرک خواهد بود.”
دامنه فعالیت ها، به گستره یا محدوده عمل یک پروژه به لحاظ سطح پیچیدگی آن، فضای فیزیکی 
که اشغال مي کند، و طول زمان برنامه طراحی و ساخت آن اشاره دارد- برای مثال، هرچه زمان 
ساخت طوالني تر باشد، آلودگی بیشتری انتشار خواهد یافت. اصل انتظار، از جمله ویژگی های 
دیگر، به عمر طراحي پروژه، سطح عملکرد پیش بینی شده و خطرات ذاتی آن اشاره دارد. تجربه، 
به تخصص فنی افراد مسؤول در پروژه که می توانند در تصمیم گیری ها تأثیر گذار باشند اشاره دارد.

در معرض قرار گرفتن، به دامنه اي که دست اندرکاران این پروژه حاضرند تا آن حد اطالع رسانی 
کنند و به دیگران و عموم در مورد پایداری این پروژه، شامل تأثیر آن بر جامعه و محیط زیست 
و مردم آموزش حرفه ای بدهند. اندرسون می گوید، “این سیستم عمداً قابل دسترس براي عموم 
توسعه داده شد” تا آنکه دیگر حرفه ای ها از پروژه های تکمیل شده بیاموزند و شیوه های پایدار سازي 

عماًل به جریان روزمره و متداول تبدیل شود. 
 Greenroads همان طور که در جدول پیوست نشان داده شد، برای رسیدن به این هفت آرمان، پروژه
باید الزامات 11 گانه را تأمین کند و 108 “نمره یا امتیاز” از 37 دسته مختلف امتیازات داوطلبانه از 
پیش تعریف شده، و همچنین تا 10 نمره از امتیازات داوطلبانه در رده تخصصي طراحی سفارشی 

دریافت کند.
حداقل الزامات معرف بهترین عملکرد در هر صنعت خواهد بود. الزامات شامل عناصري است مانند 
منطبق بودن با همه مقررات وضع شده توسط قانون سیاست ملی محیط زیست، انجام تحلیل و 
ارزیابی هاي چرخه عمر، داشتن برنامه کنترل کیفیت، کاهش اثرات آلودگي صوتي در حین و پس 
از ساخت، ایجاد برنامه برای مدیریت مواد زائد و آلودگی های دیگر، استفاده از روش هاي توسعه 
کم تأثیر بر محیط زیست، برقراري طرح هایی برای حفظ و نگهداري روسازي و حریم آن، و اطالع 

رسانی در مورد آموزش های قابل ارائه.
امتیارات داوطلبانه به آن دسته از اقدامات انجام شده توسط صاحبان، طراحان و پیمانکاران تعلق 
مي گیرد که فعالیت های آنان فراتر از حداقِل تالش الزامي بوده است؛ ارزیابي شوندگان آزادند تا از 
میان این تالش های داوطلبانه گزینه هایی را انتخاب کنند که مي توانند نیازهاي خاص پروژه آن ها را 
برآورده کنند تا بدین صورت بتوانند امتیاز بدست آورند. براي مثال، امتیاز معیني ممکن است برای 
استفاده از مصالح بازیافتي یا مصالح محلی در روسازي ها تعلق گیرد. اما اگر مصالح بازیافتي در محل 
در دسترس نباشند، ممکن است چنین به نظر برسد که این دو هدف برخالف یکدیگرند. بنابراین، 
برنامه، این گزینه را به متخصصان مي دهد تا یکی یا دیگری را انتخاب کنند. Muench می گوید: 

“یک پیمانکار به وي گفته است که در یکی از کارهاي قبلی از او خواسته بودند تا از مصالح بازیافتي 
استفاده کند و او به کارفرما جواب داده است که در این صورت او مجبور خواهد بود هشتاد کیلومتر 
راه را طي کند تا مصالح را تهیه کند که مقرون به صرفه نیست.« اما به گفته Muench در صورت 
استفاده از سیستم Greenroads، این پیمانکار مي توانست تصمیم بگیرد و به کارفرمایان ثابت کند 

که کدام گزینه پایدارترین بوده است. 
انواعی از فعالیت ها می توانند امتیازات داوطلبانه کسب کنند. در میان آن ها، داشتن اثرات مثبت 
)و یا حداقل، نداشتن تأثیر منفی( بر محیط زیست و منابع آب، بهره وري از سیستم های حمل و 
نقل هوشمند برای مدیریت روان ترافیک، روي آوردن به دوچرخه و حمل و نقل عمومي، استفاده 
از سوخت های جایگزین براي ماشین آالت ساختماني و تأمین تجهیزات بازیافت در کارگاه، انجام 
تحلیل و ارزیابي کامل چرخه عمر براي همه مصالح مصرفي، استفاده مجدد از مصالح بازیافتي، 
کاربرد فناوری های برتر روسازي مانند مخلوط آسفالت گرم به جای مخلوط آسفالت داغ، و استفاده 
از روسازي بي صدا به منظور کاهش آلودگی صوتی را مي توان نام برد. خانم اندرسون خاطرنشان 
می کند که نقطه اصلي دغدغه سازنده جاده در داخل یک پارک ملی، اثرات آن بر منابع آب و حیات 
وحش خواهد بود. با این حال، در یک محیط شهری، تشویق تردد عابران پیاده و دوچرخه سواران 
بسیار مهم است. امتیازات داوطلبانه و وزن هاي متناظر آن ها امکان انعطاف پذیری را فراهم مي کنند. 
وي مدعي است امتیازات داوطلبانه گامي فراتر از عملکردهای متداول است و با آنکه ممکن است 
در پروژه های زیادي به کار برده نشده باشند، اما شواهد تجربی زیادي حاکي از آنند که کاربرد آن ها 

به نفع سیستم خواهد بود.
اگر سیستم Greenroads همانند برنامه LEED به عنوان معیار صدور گواهینامه شود، مي تواند 
دستاوردهاي مختلف را ارزیابي و رتبه بندي کیفي کند. توسعه دهندگان سیستم پیشنهاد کرده اند: 
براي آن که یک پروژه “تایید شده” تلقي شود باید حداقل شرایط الزامي را برآورده کند و 32 تا 42 
امتیاز داوطلبانه را کسب نماید. دریافت گواهینامه رتبه نقره مستلزم کسب 43 تا 55 امتیاز؛ طال، 
54 تا 63 امتیاز، و “بسیار با دوام” 64 امتیاز یا بیشتر خواهد بود. به گفته Muench “این سیستم- 

روش مستقل اعتبار سنجي پروژه- که مورد قبول جامعه فني است، تعیین کننده خواهد بود”.
همه پروژه های جاده اي، در عمل، حداقلي از ابتکارات سازگاري با محیط زیست را رعایت کرده اند. 
اما تأمین بودجه، اغلب براي کارفرمایان محدودیت ایجاد مي کند. به نقل از Muench “الزم است 
کار صحیح را انجام دهند، اما به ازاء کار باید پول نیز دریافت کنند.” بنابراین، مسؤوالن در حال 
توسعه ابزاري در درون سیستم Greenroads هستند که بتواند هم هزینه ها را برآورد کند و هم 
منافع اقتصادی دراز مدت طراحی پایدار را محاسبه کند. “آنچه که در حال حاضر برداشت مي شود 
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آن است که بسیاری از ویژگي هاي مطرح، نه تنها هزینه اضافي در ابتدا در بر ندارند بلکه، در واقع، 
بیانگر صرفه جویی در هزینه اولیه نیز مي باشند. و در مورد بسیاري از دیگر ویژگی ها، اگر هزینه های 
اضافی وجود دارد، بازپرداخت ها، طي چند سال، آن را مستهلک خواهند کرد. براي مثال، استفاده 
مجدد از مصالح مصرفي براي پروژه هاي روسازي آسفالت، راه حل ارزان و آساني است. “قسمتي از 
یک جاده موجود را تخریب میکنیم و مصالح آن یا دور ریخته مي شود یا بازیافت مي شود. “اما حتي 
دور ریختن هم مجاني نیست. پس اجباراً برگردانده شده و بازیافت مي شود. پیمانکاران نیز معموالً 
استفاده از مصالح بازیافتي را ترجیح مي دهند. آن ها می دانند که چگونه این کار را انجام و آن را به 
خوبی انجام مي دهند تا هزینه ها را کاهش دهد. به همین دلیل است که بتن و آسفالت دو مصالحي 
هستند که بیشترین بازیافت در کشور را دارند و از نظر اقتصادی نیز به صرفه است. بنابراین، یک 

تراکنش برد- برد انجام مي شود.” 
سیستم Greenroads هر چند که از نظر فنی هنوز در مرحله توسعه قرار دارد، اما در حال حاضر 
در برخی پروژه های جاده سازی مورد استفاده قرار مي گیرد. بعضی از مدیران پروژه ها از آن به 
عنوان چک لیست استفاده می کنند تا بفهمند چه اقالمی را می توانند در ترکیب پروژه های آینده 
ادغام نمایند. سایر مدیران آن را با روال عملکرد کنونی خود مقایسه می کنند و فعاالنه به دنبال 
زمینه های بهبودند و یا از آن به عنوان ابزاری برای کمک به برقراری ارتباط با مردم در مورد ارزش 

تالش برای پایداری استفاده می کنند. 
عالوه بر این، سازمان فدرال حمل و نقل ایالت اورگان با استفاده از سیستم Greenroads به انجام 
چهار پروژه آزمایشی از تالش برای تعریض بزرگراه سراسري تا برنامه روسازي مجدد جاده اي در 
مقیاس کوچک پرداخته است. Muench می گوید، اگر معلوم شود که سیستم Greenroads برای 
هر نوع پروژه و هر اندازه پروژه مناسب و جوابگو است، در این صورت نتایج اهمیت فوق العاده 
خواهند داشت. “در یک بررسي اجمالي بزرگراه ها و خیابان ها مشخص مي شود که هفتاد درصد از 
بودجه ساخت و ساز تنها در روسازي خرج مي شود و بیشتر آن در نگهداري پروژه ها یعني براي الیه 
رویي 5 سانتي”. “بنابراین اگر این برنامه همین تکه کار را نتواند انجام دهد، بخش واقعاً بزرگي از کار 
جاده سازي به هدر رفته است”. تیم Greenroads در انتظار نتایج آزمون ها و نکته هاي صاحبنظران، 
به دنبال بهبود قدم به قدم برنامه هستند. “طراحان سیستم مایلند طي حدود یکسال آینده، نظرات 
همه ذینفعان در این رابطه را بدانند تا براساس آن ها و نتایج پروژه هاي آزمایشي، و همه چیزهایی 
که آن را برای افراد حقیقي و حقوقي که طراحی و ساخت جاده ها را به عهده دارند بیشتر قابل 
استفاده کنند و سیستم را با دقت تنظیم کنند. “طراحان سیستم مایلند که از Greenroads در 

واقع به طور روزمره در پروژه ها بهره برداري شود”.

فهرست بندی بزرگراه های سبز براساس احراز صالحیت ضوابط

توضیحاتامتیازعنوانشماره

:)PR( الزامات پروژه

PR-1مطابقت با قانون سیاست ملی زیست محیطی یا معادل آن-مطابقت با قانون سیاست ملی زیست محیطی

PR-2انجام تحلیل هزینه چرخه عمر برای بخش روسازي-تحلیل هزینه چرخه عمر

PR-3تهیه صورت کاالهاي چرخه عمر براي بخش روسازي-صورت کاالهاي چرخه عمر

PR-4طرح رسمي کنترل کیفیت پیمانکار در اختیار داشته باشید-طرح کنترل کیفیت

PR-5طرح کاهش آلودگي صوتي ساخت و ساز در اختیار داشته باشید-طرح کاهش آلودگي صوتي

PR-6طرح بازیافت ضایعات و پسماند تخریب ساختماني -طرح مدیریت مواد پسماند

PR-7طرح موقت کنترل فرسایش و انباشت رسوبات / پیشگیری از آلودگی سیالب در اختیار داشته باشید-طرح پیشگیری از آلودگی

PR-8هدایت سیالب بر طبق اصول توسعه با کمترین تأثیر سو در هرجا که قابل اجرا باشد-توسعه با کمترین تأثیر سو

PR-9یک سیستم حفاظت از روسازي در اختیار داشته باشید-تعمیر و نگهداری روسازی

PR-10طرحي براي تعمیر و نگهداری کناره جاده ها در اختیار داشته باشید-تعمیر و نگهداری سایت

PR-11اطالع رسانی در مورد پایداری پروژه ها را بطور مستمر انتشار دهید-اطالع رسانی آموزشی

امتیازات عملکرد داوطلبانه

:)EW( محیط زیست و آب

EW - 1آیین نامه 14001سازمان بین المللی استاندارد براي صدور گواهینامه پیمانکاران عمومی2سیستم مدیریت زیست محیطی

EW– 2کاهش مقدار رواناب3مقدار رواناب

EW- 3طوفان-آب تا سطح باالتری از کیفیت تصفیه شود3کیفیت رواناب

EW- 4
 )LID( تحلیل هزینه سیالب براساس توسعه با کمترین تأثیر سو

)BMPs( و بهترین شیوه های مدیریت
1)BMPs( و بهترین شیوه های مدیریت )LID( انجام تحلیل هزینه چرخه عمر برای انتخاب سیستمي براساس توسعه با کمترین تأثیر سو

EW- 5استفاده از گیاهان بومی که به آب بي نیازند یا نیاز کمي به آب دارند3تجدید نظر در پرورش گیاهان بومی

EW- 6ایجاد زیستگاه جدید فراتر از آنچه مورد نیاز است3ترمیم و بازیابي زیستگاه

EW- 7زیستگاه در تماس با همه جاده هاي محیط اطراف نگهداشته شود3ارتباط با محیط اطراف

EW- 8آلودگی نوري حذف شود3آلودگی نوری

EW 21جمع جزء محیط زیست و آب

:)AE( دسترسی و تعمیم دسترسي

AE-1انجام بررسي وضعیت سواره رو به لحاظ ایمنی2بررسي ایمنی جاده

AE-2اجرای راه حل  های مبتنی بر سیستم  های هوشمند حمل و نقل5سیستم های هوشمند حمل و نقل
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AE-3کاهش استفاده از وسیله نقلیه تک مسافر به روش های سنجش  پذیر5کاهش وسیله نقلیه تک مسافر

AE-4ارائه طرح راه  حل   های حساس نسبت به موضوع هدف5برنامه ریزی حساس نسبت به مفهوم مورد نظر

AE-5ارائه و بهبود قابلیت دسترسی2دسترسی عابر پیاده

AE-6بهبود دسترسی دوچرخه2دسترسی تردد با دوچرخه

AE-7تامین و بهبود دسترسی حمل و نقل عمومی5دسترسی حمل و نقل عمومی

AE-8تامین مناظر چشم نواز2مناظرزیبا و چشم انداز

AE-9ترویج هنر، فرهنگ و ارزش های مردمی2توسعه فرهنگی

AE 30جمع جزء دسترسی و تعمیم

: )CA( فعالیت های ساخت و ساز

CA-1آیین نامه 9001 سازمان بین  المللی استاندارد، صدور گواهینامه پیمانکار عمومی2مدیریت فرآیند کیفیت

CA-2ارائه آموزش های زیست محیطی1آموزش آگاهی زیست محیطی

CA-3ارائه بازیافت و جمع آوری مواد زاید در محل1طرح بازیافت در محل

CA-4استفاده از سوخت های جایگزین در تجهیزات ساخت و ساز2کاهش استفاده از سوخت های فسیلی

CA-5رعایت استاندارد چهارم سازمان حفاظت محیط زیست برای تجهیزات غیرجاده  ای2کاهش انتشارآالینده ها از تجهیزات

CA-6استفاده از ماشین  آالت روسازی که مقررات مؤسسه ملی ایمنی شغلی و الزامات بهداشت1کاهش انتشار آالینده ها از سطح روسازی

CA-7توسعه اطالعات و آمار در استفاده از آب در ساخت و ساز2نظارت براستفاده از آب

CA-8گارانتی در مورد رو سازی ساخته شده3گارانتی مبتنی بر عملکرد

)CA( 14جمع جزء فعالیت های ساخت و ساز

) MR( مصالح و منابع

MR-1انجام ارزیابی دقیق چرخه عمر در مورد کل پروژه2ارزیابی چرخه کامل عمر

MR-2استفاده مجدد از مقطع آسفالت موجود5استفاده مجدد از آسفالت روسازی

MR-3استفاده از خاک بومی به جای واردات پر کننده1مقاوم سازی خاک

MR-4استفاده از مصالح بازیافتی برای روسازی جدید5مصالح بازیافتی

MR-5استفاده از مصالح منطقه  ای برای کاهش حمل و نقل5مصالح منطقه  ای

MR-6بهبود بهره وری انرژی در سیستم های عملیاتی5بازدهی انرژی

)MR( 23جمع جزء مصالح و منابع

) PT(فن آوری های روسازی

PT-1طراحی روسازی برای عمر طوالنی5روسازی با عمر طوالنی

PT-23روسازی نفوذپذیر)LID( استفاده از روسازی نفوذپذیر به عنوان تکنیک توسعه روسازی با تأثیر سوء کم

PT-3استفاده از آسفالت مخلوط گرم بجای آسفالت مخلوط داغ3آسفالت مخلوط گرم

PT-4عدم کمک به اثر حرارت جزیره  ای شهری5آسفالت سرد

PT-5از روسازی بی صدا در جهت کاهش سر و صدا3روسازی بی صدا

PT-6 ساخت و ساز با داده های عملکردی مرتبط شود1نظارت برعملکرد روسازی

)PT( 20جمع جزء تکنولوژی آسفالت

108جمع امتیازات عملکرد داوطلبانه

)CC( امتیازات اختصاصي

CC-1امتیازات اختصاصي را خود طراحي کنید10امتیازات اختصاصي

10جمع جزء امتیازات اختصاصي

118جمع امتیازات جاده هاي سبز
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چکیده
روي کالنشهرها  پیش  زیرساختي  بزرگترین چالش های  از  یکی  عنوان  به  نقل  و  حمل 
شناخته شده است؛ چنانکه عملکرد کارآمد کالنشهرها تا حد زیادي وابسته به وجود یک 
سیستم حمل و نقل کارآمد است. در واقع اگر بپذیریم که کالنشهرها موتور اقتصاد جهاني 
هستند، این شبکه حمل و نقل است که این موتورها را کارآمد نگه مي دارد. ناکارآمدي 
سیستم حمل و نقل شهري نتایج زیست محیطي مانند آلودگي هوا و اثرات منفي اقتصادي 
به دنبال خواهد داشت و باعث ناکارآمدي عملکرد شهري می شود. در این میان شهر تهران 
به عنوان بزرگترین کالن شهر در کشور و خاورمیانه، با مشکالت جدي و عدیده اي در 
سیستم حمل و نقل خود مواجه است. این مشکالت تا حدي از ویژگیهاي خاص این شهر 
به عنوان کالنشهر جهاني واقع در یک کشور در حال توسعه و نیز تا حدي از ویژگي هاي 
خاص اقتصادي و سیاسي کشور و شرایط ویژه کالبدي ـ فضایي شهر ناشي مي شود. در 
این مقاله قصد بر آن است که مشکالت و مسایل پیش روي حمل و نقل تهران و علل به 
وجود آمدن آنها مورد بررسی قرار گیرد. از این رو ابتدا به بررسي ویژگي هاي مشترک و 
چالش هاي پیش روي کالنشهرها به طور عام پرداخته شده و در ادامه مسئله حمل و نقل 
در کالنشهرها به طور عام و چالش هاي کالنشهرها در کشورهاي در حال توسعه به طور 
خاص مورد بررسي قرار گرفته و نهایتا مسایل و مشکالت حمل و نقل در تهران و عواملي 

که این مسایل را به وجود آورده اند، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کلید واژه: کالنشهرها، چالش هاي حمل ونقل، تهران، کشور های در حال توسعه

مقدمه
بر اساس تعریف سازمان ملل متحد و به دنبال آن موسساتی همچون بانک توسعه آسیا، 
واژه »کالنشهر« براي تمامی اجتماعات شهري دارای  جمعیت ده میلیون نفر به باال بکار 
می رود. کالنشهرها، زاییده رشد فزاینده شهرنشینی هستند که به دلیل تحوالت جمعیتی 
آمده اند.  بوجود  تکنولوژي  رشد  همچنین  و  درمان  و  بهداشت  وضعیت  بهبود  از  ناشي 
وجود تمرکز باالی خدمات و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهره مندی از 
شاخصه های یک زندگی مدرن و پویا و بعضاً برخی عوامل دافعه نظیر مشکالت محیطي و 
بالیاي طبیعي موجود در روستاها و شهر های کوچک، از جمله مواردی است که کالنشهرها 
را به عنوان مقصد نهایی مهاجران مشخص می نماید. با توجه به موارد مذکور و همچنین 
برخورداری از مقیاس وسیع جمعیتي، کالنشهرها داراي خصوصیات و مسایل منحصر به 
فردي بوده و لذا چالش های پیش روی آنها بایستی در مقیاسی فراتر از مسایل و مشکالت 

شهرهاي معمول مورد بررسي قرار گیرند.
تحقیقات مختلف نشان دهنده این واقعیت مهم است که یکی از مهمترین مشکالت و 
چالش های زیرساختي پیشروي کالنشهرها در سال های اخیر، وجود یک سیستم حمل 
و نقل کارآمد است. حجم باالی سفر های روزانه و تاثیر ناخوشایند مشکالت ترافیکي بر 
منافع اقتصادي کالنشهرها از یک سو و همچنین تاثیر نامطلوب حجم باالی حمل و نقل 
جاد ه ای بر محیط زیست پیرامون کالنشهرها از سوی دیگر، موجب شده تا مدیران شهری، 
کشف و اجرای راهکار های عملی برای برون رفت از این بحران را در متن برنامه های اصلی 

خود قرار دهند.
در این بین، شهر تهران به عنوان بزرگترین کالنشهر خاورمیانه با مشکالت جدي در زمینه 
حمل و نقل شهري روبرو است. وجود عوامل بازدارنده از جمله عدم وجود زیرساخت هاي 
متناسب با میزان جمعیت، ضعف عمده در ظرفیت و کیفیت خدمات رسانی سیستم حمل 
و نقل عمومي همراه با عدم فرهنگ سازي مناسب از یکسو و وجود عوامل تشویقی از جمله 

بخش دوم: فنی، مهندسی و مدیریت شهری

نویسندگان: دکتر امیرعلي مصطفوي مقدم، الهام فالح منشادي 

کالنشهر تهران و بررسی چالش هاي آن در حوزه حمل و نقل
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ساختار فضایي خاص شهر تهران، قیمت نسبتاً ارزان سوخت و تسهیالت خرید اتومبیل شخصي 
از سویی دیگر، موجب گسترش بیش از پیش استفاده از اتومبیل شخصي در این شهر شده است. 
همچنین نبود طرح جامع حمل و نقل و مدیریت واحد شهري و فرهنگ ترافیک بر مشکالت 
موجود دامن زده و مسایل آن را هر روز بغرنج تر مي کند. از اینرو، در این نوشتار سعی شده است 
که مهمترین مشکالت پیش روی شهر تهران در زمینه حمل و نقل شناسایی و علل پیدایش آنها 

مورد بررسی قرار گیرد.

کالنشهرها و چالش هاي پیش رو
تا قبل از قرن بیستم تنها دو گونه سکونت گاهي براي بشر وجود داشت: شهر و روستا؛ که تا پیش 
از سال 2007 میالدي تعداد روستانشینان به مراتب بیش از تعداد شهرنشینان بود. به طوریکه 
تا سال 1900 تنها 13% از جمعیت جهان در شهرها زندگي مي کردند. ولي با تحوالت ناشي از 
صنعتي شدن این روند تغییر نمود و به خصوص تراکم در مناطق شهري به طور گسترده اي 
افزایش یافت که نتیجه آن پیدایش شهرهاي با جمعیت بیش از ده میلیون نفر یا کالنشهر بود. 
پیدایش کالنشهرها یک تحول تاریخي برجسته بوده و بررسي ویژگي ها و چالش هاي پیش روي 
آنها مطالعه متفاوتي را طلب مي کند. اگرچه پیدایش کالنشهرها به واسطه انقالب صنعتي بوده 
و ابتدا در کشورهاي توسعه یافته و شهرهایي چون لندن و نیویورک اتفاق افتاده است، ولي روند 
توسعه و پیدایش این سکونتگاه ها امروز در کشورهاي در حال توسعه در آسیا، افریقا و امریکاي 
التین دیده مي شود و مشکالت مضاعف ناشي از ویژگي هاي خاص کشورهاي در حال توسعه و 

ضعف زیرساختها به مسایل و چالش های پیش روي این سکونتگاه ها دامن مي زند. 

به طور خالصه مشکالت کالنشهرها را مي توان به شرح زیر برشمرد:
- تراکم جمعیت باال، کمبود فضای سبز و از بین رفتن ساختمانهایي که میراث فرهنگ محلي و 

ارزش هاي تاریخي و معماري محلي را منعکس می کنند.
- توسعه غیررسمي مناطق شهری، ساخت و ساز غیرقانوني هم در داخل و هم در پیرامون شهر، 

مراکز شهري ویران شده، پیدایش زاغه ها
-کاربري ناپایدار زمین

-مشکالت رفت و آمدي، ازدحام ترافیکي
- عدم امنیت ناشي از احتمال کمبود غذا، آب و انرژي

- نامناسب بودن خدمات اساسي مانند حمل و نقل عمومي، آب تازه، نواحي پارکینگ، مدیریت 
زباله ها و فاضالب 

- مدیریت ضعیف مقابله با حوادث و بالیاي طبیعي در نواحي پرجمعیت )سیل، آتش سوزي، زلزله(
- جرم و جنایت، افزایش ناامني اجتماعي و اقتصادي

- آلودگي آب، خاک و هوا؛ تنزل کیفیت زیست محیطي
- تغییرات نامساعد آب و هوایی

 .FIG Commission3( مدیریت ناکارآمد و عدم وجود کنترل هاي مناسب بر مسایل شهري -
.)2010

- پراکنش شهري 

چالش هاي حمل و نقل
چالش  بزرگترین  عنوان  به  همواره  نقل  و  حمل  که  است  مطلب  این  بیانگر  کلي  تحقیقات 
زیرساختي پیشروي شهرها و حاشیه هاي شهر های بزرگ مطرح بوده است. به چند دلیل موضوع 
از  بعضي  حالیکه  در  اینکه  اول  دارد.  قرار  زیرساختهاي شهري  اهمیت  رأس  در  نقل  و  حمل 
مشکالت زیرساختي، مانند کمبود آب، در درجه اول بر فقیرترین نواحي شهر تأثیر مي گذارد؛ 
ازدحام، شلوغي قطارها و ترافیک همراه با آلودگي هوا و آلودگی صوتی در همه سطوح جامعه 
ملموس و قابل رویت است. نکته دیگر وجود یک ارتباط مشهود و مستقیم بین کارآمدي سیستم 
حمل و نقل و برتری کالنشهرها در عرصه رقابت در اقتصاد جهاني می باشد. به عبارت دیگر، اگر 
کالنشهرها را موتور اقتصاد جهاني بدانیم، در واقع این شبکه حمل و نقل است که این موتورها 
را کارآمد نگاه مي دارد. از این رو، به منظور بررسي چالش هاي حمل و نقل در کالنشهرها ابتدا از 
جنبه هاي مختلف، تمایالت سرمایه گذاري بر روي بخش حمل و نقل شهري مورد بررسي قرار 
مي گیرد. در ادامه به طور ویژه به پدیده موتوریزه شدن شهرها و علل گسترش آن پرداخته شده 
و نهایتاً مسئله حمل و نقل شهري در کالنشهرهاي کشورهاي در حال توسعه به طور مجزا مورد 

بررسي قرار خواهد گرفت.

الف- چالش هاي حمل و نقل در کالنشهرها و تمایالت سرمایه گذاري در این بخش
همانند دیگر چالش های اجتماعي، مشکالت موجود در بخش حمل و نقل در تمامي سطوح 
توسعه بر شهرها اثر مي گذارند. در یک نگاه کلي، مي توان مشکالت مربوط به زیرساخت هاي 
در  و همچنین ظرفیت سیستم  ناوگان  بودن  فرسوده  با  را  در کالنشهرها  نقل  و  بخش حمل 

.Hazel(. بر این اساس متخصصین معتقدند در شهرهاي پیشرفته مانند  ارتباط دانست )2007
ناوگان، امکانات و تجهیزات سیستم  لندن، مشکل اصلی در بحث حمل و نقل فرسوده بودن 
می باشد؛ در حالیکه در شهرهاي در حال ساخت و یا در حال تحول، مشکل اصلي کمبود ظرفیت 

سیستم هاست؛ چراکه در بعضي از این شهرها زیرساخت هاي پایه ای وجود ندارد.
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بر اساس مطالب ذکر شده می توان اینطور نتیجه گرفت که سرمایه گذاري در بخش حمل و نقل 
به دو دسته کلی تقسیم مي گردد: اول آن دسته از سرمایه گذاري هایي که موجب افزایش ظرفیت 
سیستم حمل و نقل یا ایجاد یک سیستم حمل و نقل جدید می گردند؛ دوم آن نوع سرمایه گذاری 
که ارتقای کارایي و کیفیت زیرساخت هاي موجود را به دنبال داشته باشد. تحقیقات صورت گرفته 
نشان مي دهند به هنگام یک سرمایه گذاری جدید، اغلب افزایش ظرفیت سیستم حمل و نقلي 
)براي مثال، اضافه کردن خطوط جدید به متروی موجود یا افزایش سرویس هاي جدید اتوبوس( 

 .)Hazel,2007( نسبت به اجراي پروژه هاي جدید حمل و نقل ارجحیت دارد

همچنین بایستی توجه داشت که چالش هاي ناشي از ازدحام وسایط نقلیه در سطح کالنشهرها، 
داشت.  خواهد  همراه  به  را  اقتصادي  هزینه هاي  افزایش  همچنین  و  زیست محیطي  مشکالت 
همانطور که در بخش قبل اشاره شد، آلودگي هوا و مشکالت ترافیکي دست در دست هم به دو 

مشکل برجسته فراروي کالنشهرها تبدیل شده اند. 
امروزه در مباحث مطرح شده در بحث حمل و نقل پایدار، بیشترین توجه معطوف راه حل مدیریت 
تقاضا است؛ هرچند درصد کمي از سرمایه گذاران این روش را بهترین راه براي حل مشکالت حمل 
و نقل مي دانند. عموماً در بحث مدیریت تقاضای حمل و نقل، دو راهکار کلی مطرح می شود: اولین 
راهکار، بکارگیری ابزارهاي جاذب و تشویقي که امکان جایگزیني استفاده از حمل و نقل عمومي 
به جاي استفاده از اتومبیل شخصي را براي صاحبان آنها به همراه داشته باشد و دومین رویکرد 
استفاده از ابزارهاي دافعه و تنبیهي که هزینه یا سختي استفاده از اتومبیل را در نواحي ویژه فراهم 
آورند. امروزه مدیران شهرهاي مختلف مانند لندن، استکهلم و اسلو مدیریت تقاضا را به شکل 
قیمت گذاري جاده یا هزینه ازدحام در شهر های خود اجرا نموده اند. با اجراي مدیریت تقاضا در 
شهر های لندن و استکهلم، ازدحام ترافیکی تا حدود 30% کاهش یافته و هر دو شهر کاهش 10 تا 

20% در مصرف سوخت و تصادفات جادهاي را تجربه نموده اند. 

بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده می توان اینطور نتیجه گرفت که:
هزینه  که  شده  محسوب  کالنشهرها  در  زیرساختي  چالش  بزرگترین  نقل  و  حمل  مسئله   -
سرمایه گذاري آن باال بوده و در رقابت شهرها در عرصه اقتصاد جهانی یک عامل کلیدي به شمار 

مي رود.
- با توجه به آلودگي هوا و ازدحام پدید آمده به عنوان دو چالش زیست محیطي مهم در کالنشهرها، 
سرمایه گذاران و صاحبنظران این حوزه، تاکید زیادي بر استفاده مردم از حمل و نقل عمومی حجیم 

دارند.
- به نظر مي رسد تمایل شهرها بیشتر بر بهبود و افزایش زیرساخت هاي موجود بوده تا استقرار 

سیستم هاي جدید حمل و نقلی.
- مدیریت تقاضا به ندرت به عنوان استراتژي اصلي براي حل مشکالت حمل و نقل شهري مطرح 

مي شود.

ب- موتوریزه شدن شهرها و علل گسترش آن
یکی از عوامل کلیدي که باعث تسریع روند موتوریزه شدن مي گردد، افزایش درآمد سرانه هر نفر 
است. با توجه به افزایش روند تولید داخلي اتومبیل )و کاهش نسبي قیمت آن در بازار ملي(، درآمد 
آستانه واقعي مردم به قدرت خرید )PPP( نزدیک تر شده و این امر باعث افزایش میزان خرید 

خودرو و افزایش تعداد مالکیت اتومبیل در کالنشهرها خواهد شد.
موضوع دیگر ارتباط بین تراکم شهري و نرخ مالکیت اتومبیل است. در واقع تراکم شهري رابطه 
عکس با مالکیت اتومبیل دارد. به عبارتي هرچه تراکم شهري افزایش پیدا کند، نرخ مالکیت 
اتومبیل کاهش مي یابد و برعکس. تراکم شهري ممکن است بر مالکیت اتومبیل از طرق مختلفي 
تاثیر بگذارد، مانند تاثیر تشویقی و جاذب آن بر افزایش میزان دسترسي و در نتیجه کاهش 
نیاز به مالکیت اتومبیل و یا تاثیر منفي و دافعه آن بر مالکیت اتومبیل به علت افزایش پدیده 
ازدحام. به عالوه مطالعات نشان مي دهد که متوسط سرعت جاد ه ای تاثیر زیادي بر نرخ استفاده 

از اتومبیل دارد.
یکي دیگر از عوامل موثر بر افزایش مالکیت اتومبیل در کالنشهرها، سیاستگذاري هاي دولت براي 
استراتژي رشد  در  اصلي  المان هاي  از  یکي  واقع  در  اتومبیل سازي مي باشد که  تشویق صنایع 
اقتصادي به شمار مي رود. براي مثال، دولت چین در سال 1994، سیاستي مبتني بر صنعت به 
منظور بازشناسي صنعت خودرو به عنوان پایه اقتصاد معرفي نمود که این استراتژي در کشورهاي 
دیگر نیز تجربه شده است. اجراي این سیاست، افزایش تولید داخلي اتومبیل و در نتیجه کاهش 
قیمت اتومبیل را به دنبال داشته است. به عالوه سیاست هاي دولتي، موسسات مالي را تشویق به 
پرداخت وام به متقاضیان جهت خرید خودرو مي  نمایند که تمامي اینها عواملی هستند که امکان 

خرید اتومبیل را براي تعداد زیادي از افراد جامعه امکان پذیر می سازند.
در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، درصدي از جمعیت طبقه متوسط، مالکیت اتومبیل 
را ابزاري در جهت ارتقاء موقعیت اجتماعي، آزادي فردي و موفقیت شخصي خود مي دانند. در 
حقیقت، در بسیاري از کالنشهرها به علت موقعیت ناکارآمد حمل و نقل عمومي، افراد این امر 
را یک تصمیم منطقي دانسته که از اتومبیلي با کیفیت مطلوب به عنوان یک وسیله خدماتي 

برخوردار باشند. 
پارامتر مهم دیگر در کالنشهرها به خصوص در شرق آسیا، تمایل مردم به استفاده از موتورسیکلت 
به جاي اتومبیل است. چند عامل دلیل این موضوع مي باشند: عامل اول قیمت پایین موتورسیکلت 
نسبت به اتومبیل که به جمعیت طبقه متوسط رو به رشد اجازه مي دهد که وسیله نقلیه شخصي 
اینچنینی داشته باشند. دلیل دوم آن است که نیاز به استفاده از موتورسیکلت بیشتر به علت 
ضعف در سیستم حمل و نقل عمومي است. پارامتر سوم آن است که در شهرهایي مانند بانکوک و 
جاکارتا، سلسله مراتب نامناسب دسترسی و وجود معابر تنگ و صعب العبور فقط به موتورسیکلت ها 
این اجازه را مي دهد که به محالت دروني شهر دسترسي داشته باشند. در این شرایط، موتورسواران 
از امکان قابلیت حرکت در بین ازدحام ترافیکی نیز برخوردار می باشند. به همین علت، انتظار 

مي رود که در این کالنشهرها موتورسیکلت به عنوان وسیله غالب در آینده همچنان باقي بماند. 
از دیگر عوامل موثر بر موتوریزه شدن شهرها می توان امکان دسترسي به اتومبیل، هزینه استفاده 
از اتومبیل و همچنین سطح هزینه و سطح خدمات حمل و نقل عمومي را برشمرد. نتایج نشان 
مي دهند که سیاست هاي معمول انجام شده در راستاي کنترل موتوریزه شدن بیشتر در کنترل 
نرخ استفاده از اتومبیل موثر بوده است تا نرخ مالکیت اتومبیل. حقیقت آن است که با توجه به 
روند رشد درآمد و شهرنشیني، افزایش در نرخ مالکیت اتومبیل امری طبیعي است. این واقعیت 
نشاندهنده آن است که همچنانکه میزان درآمد افراد یک جامعه افزایش پیدا مي کند، میزان افزایش 
در مالکیت اتومبیل امری غیرقابل اجتناب است. اما از طرفی دیگر، نرخ استفاده از اتومبیل مي تواند 
با بهبود سطح استفاده از سیستم حمل و نقل عمومي )با توسعه شبکه MRT( و یا اعمال افزایش 
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هزینه جهت استفاده از اتومبیل بهبود پیدا کند. مطالعات دقیق تر درکالنشهرهاي کشورهاي توسعه 
یافته نشان مي دهند که مالکان اتومبیل فقط در شرایطي به سمت حمل و نقل عمومي گرایش 
اتومبیل کمتر  نداشته و سرعت تردد  پارکینگ در محدوده مورد نظر وجود  پیدا می کنند که 
از 15 کیلومتر در ساعت باشد. همچنین شواهد تجربي نشان مي دهند که استفاده از اتومبیل 
)مالکیت اتومبیل( فقط در شرایطي کاهش مي یابد که پیاده روي و دوچرخه سواري نیز بخش قابل 

.)Mohan.2009 ( مالحظه اي از سفرهاي شهري را تشکیل دهند

ج- چالش هاي حمل ونقل در کشورهاي در حال توسعه
عملکرد کارآمد کالنشهرها به وجود یک سیستم حمل و نقل کارآمد بستگي دارد. در بسیاري از 
کالنشهرهاي کشورهاي در حال توسعه به خصوص در آسیاي جنوب شرقي، چین، هند و بسیاري از 
کشورهاي آمریکاي التین، با رشد سریع تقاضا در حمل و نقل شهري و پیشي گرفتن آن از ظرفیت 
سیستم حمل و نقل، حجم باالیي از ازدحام در شهر اتفاق مي افتد که بر روند توسعه اقتصادي آن 
منطقه تاثیر منفي خواهد داشت. براي مثال در شهر بانکوک، روزانه بطور متوسط سه میلیون نفر 
ساعت به علت تاخیر ترافیکي دو ساعته در هر سفر تلف می شود )Daniere.1996(. به عالوه در 
بسیاري از شهرهاي بزرگ، وجود تراکم بیش از حد در شبکه هاي جاده اي منجر به کاهش قابل 

مالحظه کیفیت هوا شده است.
در ارتباط با فرایند موتوریزه شدن، چند تفاوت بنیادین مابین شهرهاي بزرگ کشورهاي در حال 

توسعه و کشورهاي توسعه یافته وجود دارد:
- مهمترین تفاوت موجود، سرعت موتوریزه شدن است )Gakenheimer.1995(. در کشورهاي 
توسعه یافته، شهرها و مناطق پیراموني آنها ده ها سال است که به چالش هاي ناشي از استفاده 
گسترده از اتومبیل شخصي پاسخ داده اند؛ در حالیکه در طی بیست سال گذشته، در بسیاري از 

شهرهاي کشورهاي در حال توسعه میزان استفاده از این نوع وسایل همچنان در حال افزایش 
بوده است. 

- در کشورهاي در حال توسعه، بسیاري از شهرهاي بزرگ یک الگوي پرتراکم از توسعه را دنبال 
براي ساکنین شهري  را  ایجاد خدمات حمل و نقل عمومي  تولید جاده و  می کنند که فرایند 
دشوار مي کند. همچنین در مقایسه با شهرهاي کشورهاي پیشرفته، شهرهاي کشورهاي در حال 
توسعه در طي مراحل اولیه موتوریزه شدن، فضاهاي بسیار کمتري را به جاده ها اختصاص داده اند 

.)Gakenheimer.1995(
- در شهر های کشور های در حال رشد، توسعه متراکم و کمبود نسبي زمین هاي اختصاص یافته 
به جاده ها، ساخت و اداره اشکال کارآمد حمل و نقل را مشکل تر کرده و هزینه تامین زمین مورد 
نیاز براي توسعه شبکه شهري را افزایش داده است. در چنین شرایطي معموالً به نسبت کشورهاي 
صنعتي، شهر های بزرگ در کشورهاي در حال توسعه منابع مالی کمتري جهت تخصیص به احداث 
و یا توسعه زیرساختهاي شهري در اختیار دارند. همچنین در بیشتر شهرهاي کشورهاي در حال 
توسعه، میزان تقاضا براي حمل و نقل عمومي )هم موتوریزه و هم غیرموتوریزه( بسیار سریع تر از 
میزان جمعیت آنها افزایش یافته و در نتیجه هزینه های مربوط به توسعه زیرساختها را بنحو قابل 

 .)Armstrong-Wright.1993( توجهی افزایش داده است
-تفاوت دیگر مابین کالنشهر های کشور های توسعه یافته و کشور های در حال توسعه در ارتباط با 
فرآیند موتوریزه شدن آن است که به نسبت کشورهاي صنعتي، کالنشهر های کشورهاي در حال 
توسعه با موانع غامض تري جهت اجراي سیاستها در بخش حمل و نقل مواجه هستند. در بعضي 
موارد، موانع ذاتاً بنیادي بوده و ناشی از تداخل مسئولیت ها و یا عدم هماهنگي بخش های مختلف 
سازمان با یکدیگر، آموزش نامناسب پرسنل جهت برنامه ریزي و اجراي امور، کمبود ظرفیت هاي 
قانوني به منظور اجباري کردن قوانین و مقررات و همچنین عدم برخورداري از حمایت نهادي 
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مناسب جهت اجراي سیاستهاي جدید می باشند. در دیگر موارد، مانع اصلي در اجراي سیاست هاي 
می باشد  می گیرد،  انجام  اساس  آن  بر  تصمیم گیري  که  رویکرد سیاسي  ماهیت  نقل،  و  حمل 
)Daniere.199(. این موانع صرفاً مي توانند با ایجاد درک بهتر از وجود ارتباط بین ماهیت طرح، 
سیاست و اجرا در هر شهر و همچنین بر اساس اعمال تغییرات در وضع قوانین بومي، انتقال 

توانایي هاي بنیادي، آموزش بهتر کارکنان و تقویت مشارکت های شهروندي برطرف گردد. 
- در برخی موارد، کالنشهر های کشورهاي در حال توسعه از مزایاي حمل و نقلي قابل توجهی 

نسبت به شهرهاي کشورهاي توسعه یافته برخوردار می باشند.
 براي مثال به نسبت کشورهاي توسعه یافته، معموالً شهروندان کشورهاي در حال توسعه کمتر 
به اشکالي از حمل و نقلي متکي هستند که محیط زیست را آلوده کرده و یا دولت برای آنها یارانه 
پرداخت می کند. همچنین در اینگونه شهرها شرایط بگونه ای است که شهروندان در استفاده از 

روشهاي گوناگون حمل و نقل آزادتر هستند. 
- در خصوص بخش حمل و نقل موتوریزه نیز دامنه وسیع تري از گزینه هاي در دسترس در 
 ،Gwilliam( شهرهاي کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي توسعه یافته وجود دارد
1995(. در نواحي شهري در قاره آفریقا و آسیا جابجایی مسافران توسط انبوهي از وسایط نقلیه دو 
و سه چرخه مانند کالسکه هاي خودرو، وسایط نقلیه شش صندلي، موتورسیکلت هاي دو یا چهار 

ظرفیتي و قایق هاي موتوري صورت می گیرد. 
همچنین جاده هاي شهري در این مناطق به انضمام آمریکاي التین، مملو از مجموعه اي از وسایط 
انواع  تاکسی،  تاکسي های معمول شامل ون های  بر  است که عالوه  موتوري چهارچرخه  نقلیه 
میني بوسها و اتومبیل هاي شخصي نیز بوده و وسایط نقلیه موتوري سنگین نیز همانند اتوبوس ها، 
التین،  آمریکاي  در  بزرگ  بیشتر شهرهاي  در  می گردند.  اضافه  آن  به  کامیون ها  و  تراکتورها 
اتوبوس هاي عمومي روش حمل و نقل غالب شهروندان می باشد. نکته مهمی که در اینجا حائز 
اهمیت می باشد آنست که اغلب سرویس هاي حمل و نقل در کشورهاي در حال توسعه بوسیله 

بخش خصوصي اداره شده و هیچگونه یارانه دولتي دریافت نمی کنند.
نهایتاً این نکته بایستی مدنظر قرار گیرد که با وجود بسیاري از شباهت ها مابین کالنشهرهاي 
کشورهاي در حال توسعه، سطح موتوریزه شدن و سهم گونه هاي مختلف حمل و نقل مابین آنها 
به طور گسترده اي متفاوت است. براي مثال در کشورهاي آمریکاي التین تعداد کمي از مردم 
از دوچرخه استفاده کرده و در مکزیک، آرژانتین، اوروگوئه و برزیل یک سوم از ساکنین شهري 
اتومبیل شخصي دارند. این امر به طور مشخصي با کشورهایی نظیر چین یا هند متفاوت است. در 
این کشورها، مود اصلی حمل و نقل، دوچرخه بوده و درصد بسیار کمی از شهروندان از حمل و 
نقل عمومي استفاده کرده و یا اتومبیل شخصي دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که به منظور 
طراحی و برنامه ریزی جهت ایجاد و یا توسعه سیستم حمل و نقل براي یک کالنشهر خاص، 
تحلیل الگو های حمل و نقلی موجود و مختص آن شهر بایستی جزو مولفه های اصلي مطالعه باشد 

.)Daniere.1996(

چالش هاي حمل ونقل در تهران
شهر تهران با جمعیت مقیم نزدیک به 7/8 میلیون نفر و با احتساب سفرهاي دروازه اي که جمعیت 
شناور آن را به بیش از 8/5 میلیون نفر در روز مي رساند بزرگترین کالن شهر در کشور و خاورمیانه 
است که با مشکالت جدي و عدیده اي در سیستم حمل و نقل خود مواجه است. در طي 10 ساله 
اخیر با افزایش مالکیت خودرو و همچنین افزایش رفاه نسبي شهروندان، نرخ سفر به حد 1/5 سفر 
سواره به ازاء هر نفر رسیده بطوریکه قریب به 15 میلیون سفر سواره در طي روز در شبکه معابر 
شهر تهران جریان دارد )طرح جامع ترافیک و حمل و نقل تهران(. مشکالت اصلي ترافیک تهران 

ریشه ها و دالیل ایجاد آن به شرح زیر خالصه مي گردد:
اساس  بر  تهران  ونقل در شهر  توسعه شبکه حمل  اتومبیل هاي تک سرنشین:  باالي  - حجم 
سیستم آمریکایي استوار بوده و عمده تمرکز توسعه شبکه ارتباطي شهري بر توسعه بزرگراه ها و 
جهت تسهیل عبور و مرور با وسایل نقلیه شخصي باشد )کامروا. 1385(. سهم کمي از کل رفت 
و آمدهاي روزانه را وسایل حمل ونقل عمومي تشکیل مي دهند که این مسئله از دو جهت قابل 
بررسي است: از یک طرف ضعف زیرساختهاي حمل ونقل عمومي و توسعه فضایي شهر تهران 
که با توجه به ساختار چند هسته اي و همچنین گسترش شبکه بزرگراهي دافع استفاده از حمل 
ونقل عمومي است و از طرف دیگر قیمت پایین بنزین در کشور و افزایش نرخ مالکیت اتومبیل 
با توجه به گسترش صنعتي بومي تولید خودرو و سیاست هاي دولت و بانک ها در اعطاي وام و 

تسهیالت خرید خودرو جاذب استفاده از اتومبیل شخصي است.
- توسعه محدود شبکه حمل ونقل عمومي: بنا به نظر کارشناسان تنها راه برون رفت از مشکالت 
ترافیک، گسترش حمل ونقل عمومي است. در تهران به دلیل عدم پوشش کامل شبکه مترو و 
نبود سایر سیستم هاي قطار شهري، قسمت عمده جا به جایي با وسایل حمل ونقل عمومي بر 

به وسعت شهر و محدودیت هاي شرکت واحد  با توجه  اتوبوسراني قرار گرفته است که  عهده 
اتوبوسراني، سطح سرویس این وسیله در تهران نسبت به استانداردهاي جهاني پایین تر است. 

- عدم مدیریت تقاضا: عدم مدیریت تقاضا باعث مي گردد که مجموعه سیستم حمل ونقل و ترافیک 
از کارایي مناسب برخوردار نبوده و باعث نارضایتي بسیار ساکنان شهر گردد.

- نبود سیستم حمل ونقل یکپارچه و مدیریت واحد شهري: کالنشهرها با مسایل و چالش هایي 
رو به رو هستند که مدیریت شهري منحصر به فردي را طلب مي کند. مبهم بودن مسئولیت ها و 
 FIG( مدیران مشکل اصلي در مطالعه کالنشهرهاست )اختیارات )درون یا بین سطوح مدیریتي
Commission3، 2010(، که این مسئله به خصوص در تهران و در ارتباط با حمل ونقل نیاز به 

مدیریت واد شهري را ضروري می کند.
- مشکالت ناشي از ترافیک ساکن: بررسي ها نشان مي دهد که در تهران خودروهاي شخصي به 
طور متوسط فقط 2 ساعت در شبانه روز در حال حرکتند و 22 ساعت باقي مانده را ساکن هستند 

و الزم است تدابیري جهت ترافیک ساکن در نظر گرفته شود. 
- عدم برنامه ریزي همزمان کاربري زمین و حمل و نقل )نادیده گرفتن مصوبات طرح جامع(: 
مروري بر مطالعات انجام شده در شهر تهران و بررسي پیشنهادهاي ارائه شده در مورد سیستم هاي 
حمل ونقل شهري و نحوه کاربري زمین در این شهر در 35 سال گذشته نشان دهنده عدم توجه 

کافي به ارتباط منطقي و تاثیر پذیري سیستم حمل ونقل و نحوه کاربري زمین از یکدیگر است.
- عدم رعایت سلسله مراتب دسترسي: سلسله مراتب دسترسي در ترافیک شهري وظیفه توزیع 
متعادل ترافیک را به عهده دارد و از مهم ترین نتایج آن توجه به فواصل تقاطع هاي فرعي به اصلي 
)در سطوح مختلف( مي باشد )قریب، 1372( که عدم توجه به این موضوع در تهران عالوه بر 
افزایش تعداد تقاطع هاي خیابان هاي اصلي و بالتبع آن تشدید ترافیک در خیابان هاي اصلي، باعث 

ورود ترافیک عبوري به محالت و تهدید امنیت و آسایش همسایگان گردید ه است. 
- ساختار فضایي شهر تهران: با توجه به مطالعات انجام شده توسط آلن برتو )برتو. 1383( تراکم 
باالي شهر تهران به کارگیري سیستم حمل ونقل عمومي در این شهر را توجیه مي کند، لیکن 
توزیع پراکنده اشتغال و تجارت در سراسر شهر و یا به عبارتي دیگر فقدان یک مرکز تجاري قوي به 
عنوان مقصد نهایي براي تعداد زیادي از سفرها، بکارگیري سیستم حمل ونقل عمومي را با مشکل 

مواجه مي سازد، مگر اینکه چنین سیستمي کل شهر را پوشش دهد.
-کمبود فرهنگ ترافیک در تهران: بررسي مشکالت ترافیکي در تهران نشان مي دهد که سهم قابل 
توجهي از تصادفات و راه بندان هاي ایجاد شده ناشي از عدم رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي و 

ناآشنایي و علي الخصوص دروني نشدن فرهنگ ترافیک در بین شهروندان است. 
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1- بررسي ها و مطالعات شخصي اینجانب نشان مي دهد که تونل توحید حداقل سالیانه 93 میلیارد 
تومان فقط از محل کاهش مصرف سوخت به شهر تهران و کشورمان سود مي رساند و چنانچه منافع 
حاصل از کاهش آلودگي هوا و تأثیرات مثبت این تونل بر ماتریس سفرهاي شبکه را در نظر بگیریم 

این سود رساني به مراتب بیشتر خواهد بود.
 400 ppm1 2- ضوابط آیین نامه اي حداکثر آلودگي مجاز مونواکسید کربن در داخل تونل ها را
)45 دقیقه تنفس( اعالم نموده است. بر اساس برخي از سنجش هاي انجام گرفته میزان آلودگي 
 130 ppm 70 و ppm مونواکسید کربن در داخل تونل توحید در بدترین شرایط ترافیکي بین
بوده است این میزان آلودگي براي 2 الي 3 ساعت تنفس در محدوده مجاز قراردارد، در حالیکه 
در برخي از میادین و معابر مرکزي شهر در ساعت اوج ترافیک این آلودگي در بازه هاي زماني کم 
تا حدود ppm 160 اندازه گیري شده است، مالحظه مي کنید که هواي تونل توحید در بدترین 
شرایطاندازه گیري شده از بسیاري از معابر و میادین تهران بهتر است. ضمناً باید عنوان کنم که 
تنفس آلودگي ppm 160 تا یکساعت و نیم هیچ مشکلي ایجاد نمي کند و ادامه تنفس این مقدار 
آلودگي تا 5 ساعت ابتدا موجب سردرد شدید و سپس سرگیجه و بتدریج از دست دادن هوشیاري 

و حالت تهوع مي شود.

جدول اثرات گاز مونوکسید کربن بر روی انسان بر حسب غلظت – زمان تماس

زمان تماس
)ساعت(

Exposure 
)hours(

)ppm( غلظت گاز مونوکسید کربن
CO Concentration )ppm(

به سختی محسوس
)Perceptible(

حالت بیماری
)Sickness(

کشنده
)Deadly(

0.5 600 1000 2000

1 200 600 1600

2 100 300 1000

4 50 150 400

6 25 120 200

8 25 100 150

همچنین باید عنوان نمود که تنفس چگالي هاي باالي مونواکسید کربن تا ppm 1000 حتي تا 
مدت نیم ساعت نیز موجب مرگ نمي شود.

3- از نظر کارشناسان امور راه و تونل و پل و سد سازي و سایر زمینه هاي عمراني، هر یک از این 
سازه ها برگ افتخاري در تاریخ استقالل مهندسي کشور است. پانزده سال قبل با یک مهندس 
ژاپني در یکي از شرکت هاي وزارت نیرو همکاري داشتم، اتفاقاً چند هفته قبل ایشان را در یکي 
از پروژه ها دیدم و همراهي کردم. او که بعد از 5 سال دوري به ایران بر گشته بود قبل از هر چیز 
از اینکه ترافیک تهران هنوز قفل نشده اظهار شگفتي مي کرد و سپس از تحول عظیم در ساخت و 
سازهاي شهري و خصوصاً از تونل توحید و تونل رسالت و همچنین تحول شگرف در ساخت این 
همه پل ها و بزرگراه هاي شهري اظهار شگفتی مي کرد. شایسته است به نقاط قوت این سازه های 

پیشرفته و ارزشمند شهری توجه بیشتری داشته باشیم.
4- شخصاً هر بار که از یک راه یا پل یا تونل جدید عبور مي کنم براي سازندگان آن دعا مي کنم 
و به قول امروزي ها انرژي مثبت مي فرستم که هر چه باشد کاري براي این مملکت و مردم انجام 

داده اند و با همه ریخت و پاش ها و کم و زیادها باالخره از پول مردم برایشان کاري انجام دادند. نمودار اثرات گاز مونوکسید کربن بر روی انسان بر حسب غلظت – زمان تماس

زمان تماس با گاز)ساعت(

Parts Per Million یک روش بیان غلظت مواد بسیار رقیق است. همانطور که درصدیعنی ازصد؛ بنابراین قسمت در هرمیلیون و یا پی پی ام یعنی از یک میلیون. معموالً برای توصیف غلظت چیزی در آب یاخاک است. .1
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5- تونل توحید تجلی اسقالل مهندسی کشور است. تعریف از تونل توحید دلیل بر چشم پوشي بر 
خطاهایي که در طراحي و ساخت این تونل احتماالً وجود داشته نیست. در بعضی موارد جداً کارد 
به استخوان مي رسد یا بهتر بگویم آنقدر آش شور مي شود که خود آشپز هم مي گوید شور است. 
مانند تونل رسالت که بیش از یک دهه طول کشید تا ساخته شود و تقریباً فریاد همه به آسمان 
رسیده بود که سرانجام ارادة مدیریت شهري به امداد آمد و به سرعت این تونل را به اتمام رساند.

6- امیدوارم کارشناسان دل سوز و مهندسان مجرب کشور با هم افزایي، و تالش شبانه روزي راه 
را براي پیشرفت هر چه بیشتر امور عمران شهري و کشوري فراهم آورده و با جلب اعتماد عمومي 

بر ذخیره سرمایه هاي اجتماعي شهر و کشور بیافزایند.

 خالصه محاسبات مربوط به حداقل منافع مستقیم 
 حاصل از صرفه جویي سوخت در تونل توحيد

- تونل توحید سه خط رفت و سه خط برگشت دارد و بطور متوسط میزان تردد در آن درشبانه 
روز 240 هزار تردد است.

- کاهش متوسط زمان سفر براي هر خودرو 10 الي20 دقیقه و بطور متوسط 15دقیقه اندازه گیري 
شده است که با احتساب تعداد تردد روزانه و معادل سالیانه آن یعني 87 میلیون و 600هزار 
تردد، بالغ بر بیست و یک میلیون و نهصد هزار ساعت صرفه جویي در زمان ترددها در سال 

مي گردد.
- با توجه به اینکه هر خودرو در حالت ساکن و دنده سنگین مصرف سوختي معادل 5 لیتر در 
ساعت دارد، زمان صرفه جویي شده فوق معادل 109 میلیون و پانصدهزار لیتر صرفه جویي 
سوخت در سال است که با احتساب قیمت واقعي سوخت یعني 850 تومان در هر لیتر 

معادل 93 میلیارد تومان صرفه جویي سوخت در سال مي باشد.
- چنانچه منافع حاصل از کاهش عمر تلف شده انسان ها و همچنین کاهش ترافیک در ماتریس 
شبکه معابر اطراف و همچنین منافع کاهش آلودگي هوا را نیز در نظر بگیریم رقم منافع 

حاصل از ساخت تونل توحید بسیار بیشتر مي گردد. 
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اگر قرار باشد در جایي سکونت کنید که مصرف آب در حداقل ممکن است و خبري از سوخت هاي 
فسیلي و رد پاي کربن و گازهاي گلخانه اي نیست و خیابان ها نیز خالي از ماشین باشد، اگر خیاالتي 
نشده باشید و هر چه مي بینید واقعیت داشته باشد چه نامي بر آن مي گذارید؟ این همان جایي 
است که 3 راس مثلث ابتکار، فناوري و پایدارسازي به هم رسیده اند و نوع نویني از شهر را ایجاد 

کرده اند. 
شما مي توانید شهري زیبا، پر طراوت و در حال جنبشي را تصور کنید که با منبع انرژي تجدیدپذیر 
نیروي حیات مي یابد و حد اعالي ساختمان سازي ابتکاري و استانداردهاي نوین در عرصه زندگي 
پایدار در آن جاري است. اینجا شهر مصدر نخستین شهر بدون کربن و عاري از زباله جهان است 
که به تمامي امکانات و تسهیالت مدرن، خدمات و مزایاي زندگي در ابر شهرهاي دنیا ولي در 
محیط زیستي اکولوژیکي و فاقد کربن مجهز است. بله این همان شهر آینده است که در حال 
حاضر در حول و حوش مرکز امیر نشین ابوظبي در حال شکل گرفتن است. شهر مصدر به عنوان 
آتي شهر قرار است منحصرا با انرژي تجدیدپذیر تغذیه شود و هیچ گونه دي اکسیدکربن یا زباله و 
زایدات شهري را تولید نکند. هم اکنون پژوهشگران انستیتوي تحقیقات فرون هافر مشغول توسعه 
فناوري هاي جدیدي در مورد برنامه ریزي، طراحي و تحقق بخشیدن مدل واقعي شهر اکولوژیکي یا 
آتي شهر هستند. معماري این شهر آینده از معماري سنتي شهرها، کوشک ها و بادگیرهاي جهان 
عرب الهام گرفته است. به اعتقاد متخصصان شهرسازي و آینده نگران این شهر بیشتر از یک مفهوم 

صرف بوده و پدیده اي در حال اتفاق افتادن است.
به تازگي انستیتوي فرون هافر و شرکت فیوچر انرژي ابوظبي با معرفي پروژه شهر مصدر، موافقتنامه 
همکاري براي یک مشارکت راهبردي را امضا نمودند. هر چند هدف همکاري میان بزرگترین 
موسسه اروپایي تحقیقات کاربردي و شهر آینده نگر اکولوژیکي در وهله نخست یافتن یک گروه 
برقراي  نگر  آینده  ساختماني  عظیم  پروژه  این  هدف  درازمدت  در  اما  است،  مشترک  پروژه اي 

مشارکتي نزدیک در زمینه توسعه پایدار شهري و برنامه ریزي و طراحي ساختمان است.
در این میان و به ادعاي مدیران این پروژه، همراه شدن تحقیقات کاربردي با مقوله پایدارسازي یکي 
از استعدادها و توانایي هاي بخش هاي مختلف مهندسي صنعتي، فیزیک ساختماني و نیز سامانه هاي 
انرژي خورشیدي مجموعه آنهاست که پاي آنها را به پروژه عظیم اکو شهر مصدر کشانده است و 
در واقع این مشارکت نمایشگر مرحله برجسته اي در توسعه راه حل هاي پایدار براي پیش کشیدن 
چالش هاي جهاني به شمار مي رود. ماموریت این گروه پیشرو به گفته خودشان شتاب بخشیدن 
به روند ابداع و نوآوري در عرصه فناوري هاي پاک و تجدیدپذیر و نیز قابل دسترس ساختن و قابل 
تهیه و خریداري نمودن چنین فناوري هایي در مقیاسي جهاني است. البته دامنه این همکاري به 
دانشگاه ها و موسسات معتبري همچون ام آي تي، کالج سلطنتي بریتانیا و انستیتوي فناوري توکیو 
نیز رسیده است و در واقع حضور نام آنها گواهي بر باور طراحان آتي شهر مصدر نسبت به ضرورت 
مشارکت جهاني براي تحقق یافتن این ماموریت است. طراحان اطمینان مي دهند که این شهر 
اکولوژیکي نقشي کلیدي در توسعه بخش انرژي تجدیدپذیر این امیرنشین از یک سو و راه اندازي 
نسل نویني از اختراعات و ابداعات و همچنین تجاري سازي فناوري هاي حوزه انرژي پایدار و پاک 

از سوي دیگر ایفا خواهد کرد.
آتي شهر مصدر روي منطقه اي به مساحت تقریبي 6 کیلومتر مربع واقع در 30 کیلومتري شرق 
امیرنشین ابوظبي بنا مي شود و براي میزباني جمعیتي در حدود 50000 نفر برنامه ریزي شده است. 
این شهر با برنامه ریزي انتشار بدون کربن قرار است کامال توسط انرژي تجدیدپذیر تامین شود و 
در این راه بهره گیري از تکنیک هاي بازیافت سیستماتیک مي تواند شهر را به مرزي تقریبا عاري از 
زباله و زائدات شهري برساند و صد البته به شکل چشمگیر و معني داري مصرف آب را کاهش دهد. 
نکته جالب توجه در طراحي و برنامه ریزي این آتي شهر اکولوژیکي داشتن خیابان هایي فاقد ماشین 

است که در نتیجه وجود سامانه ترابري و حمل و نقل زیر زمیني آن میسر خواهد شد.
شهر  مصدر نخستین شهر بدون کربن و عاري از زباله جهان است که به تمامي امکانات و تسهیالت 

مدرن، در ابر شهرهاي دنیا ولي در محیط زیستي اکولوژیکي و فاقد کربن مجهز است.
انرژي خورشیدي با مجموعه گسترده اي از زمینه هاي کاربردي خود به عنوان کانون اصلي کار در این 
آتي شهر مطرح است. مشابه همین اهمیت در زمینه فناوري هاي پایداري همچون ساختمان هاي با 

مصرف بهینه انرژي، منابع پایدار طبیعي، فناوري هاي نمک زدایي، مفاهیم تامین و عرضه هوشمند 
نیروي برق، حرکت وانتقال الکتریکي، شبیه سازي معماري و مهندسي و رفتار پایدار نیز وجود 
خواهد داشت. عالوه بر این فناوري ها کاربران و ناظران مي توانند از قبل و در خالل فاز طراحي 
از فناوري واقعیت مجازي استفاده کنند و همزمان فرایند نقشه کشي و برنامه ریزي شهر بي کربن 
را تجربه کنند. نرم افزار واقعیت مجازي مورد استفاده طراحان مي تواند کل فرآیندهاي طراحي 
را پشتیباني نموده و به مشتریان و بازدیدکنندگان اجازه مي دهد از طریق گرافیک هاي رایانه اي 
احساس برانگیز و پر ابهت که در آن واحد ارائه مي شود به تجربه نزدیک این آتي شهر نایل شوند.

براي کاهش انتشارات به خصوص در چنین محیط نامالیم و خصمانه طبیعي، شهر مجموعه کامل و 
متنوعي از فناوري هاي عجیب و غریب را به خدمت گرفته است. در این اکو شهر تمامي ساختمان ها 
و ابنیه از بهره وري انرژي بسیار مطلوب برخوردار بوده و به منظور کاهش نیاز به نمک زدایي، آب 

باز یافت خواهد شد. 
براي تحقق باالترین حد بهره وري مصرف آب در طراحي شهر از سامانه هاي شبنم گیري، استحصال 
باران و حسگرهاي الکترونیکي به کار گرفته خواهد شد تا در مواردي مثل نشت کردن لوله ها هشدار 
الزم صورت گیرد. در عوض محوطه هاي چمني و گل ها و گیاهان نیازمند آب فراوان که به قاعده اي 
در فضاي شهري ابوظبي بدل شده است، فضاهاي سبز ولي با پوشش گیاهان مقاوم به خشکي 
وجود خواهند داشت. در آتي شهر مصدر هیچ ماشیني اجازه تردد ندارد و در عوض مردم شهر 
با مهندسي خاصي که در برقراري شریان هاي ارتباطي و مسیرهاي حرکتي شهر پیش بیني شده 
به قدم زدن خواهند پرداخت یا از سامانه پیشرفته حمل و نقل سریع شخصي استفاده مي کنند 
و کاالها نیز به همین شیوه جابه جا مي شود. نکته جالب توجه دیگر دیوار کشي شهر به منظور 
محافظت از بادهاي صحرایي گرم است. البته فقدان ماشین ها امکان خیابان هایي باریک و پوشیده 
را فراهم خواهد نمود که همچون قیف هایي به وزیدن نسیم مطبوع و خنک از سویي به سوي 
دیگر شهر کمک مي کند. در این شهر بام ها، سایبان ها و بخش بزرگي از زمین واقع در حاشیه 
شهر از صفحات خورشیدي پوشیده مي شود و از توربین هاي بادي در نوع خود عجیب و غریب، 
آبگرمکن هاي خورشیدي و تاسیسات کوچک تبدیل زباله به انرژي استفاده مي شود. در بخش هایي 
از شهر نقاطي براي احداث استخرهاي جلبکي منظور شده تا به عنوان مثال روزي به کار تولید 
سوخت زیستي بیاید و تا آن زمان براي تحقیقات استفاده خواهد شد. نکته جالب دیگر این که کل 
شهر بر روي پایه و سکویي باال آمده بنا مي شود که امکان دسترسي آسانتر به سامانه هاي لوله کشي 
و سیم کشي را فراهم خواهد آورد که به طور طبیعي در زیرزمین دفن مي شوند و از طرفي نصب 
و راه اندازي سامانه تاسیساتي و ابزاري جدید و در نوع خود چالش برانگیزي را در آینده آسانتر 

خواهد ساخت.

تبلور پاکیزگي در شهرهاي آینده
Embodiment of Cleanliness in the Sustainable Cities of the Future
گردآورنده: روشنک محمدی



بخش چهارم: نمونه های جهانی 

اکنون در شهر استکهلم می توانید از شهرداری دوچرخه قرض کنید و به مقصد خود با دوچرخه 
سفر کنید. بعد از اینکه یک ماه از افتتاح این طرح گذشت تعداد کارت های فروخته شده برای 
استفاده از دوچرخه به منظور سفرهای شهری به دو برابر رسید. ساختار نحوه  قرض کردن دوچرخه 

نیز با استقبال خوبی از سوی شهروندان روبرو شده است.
استفاده  قرضی  دوچرخه های  از  بسیاری  شهروندان  استکهلم  قطار شهری  مرکزی  ایستگاه  در 
می کنند. مدیریت محل پارک دوچرخه ها باید طوری باشد که همیشه دوچرخه برای قرض کردن 
در این مکان موجود باشد و همچنین جای پارک برای تحویل گرفتن یا پس دادن دوچرخه وجود 

داشته باشد.
شّکی در اشتیاق شهروندان برای بهره برداری از این سیستم دوچرخه سواری وجود ندارد.یک مرد 
میان سال با یک گوشی تلفن همراه و یک کیف در دست از جلوی ایستگاه مرکزی قطار عبور 
می کند. او با دوچرخه آبی رنگ خودش با خوشحالی از خودروهایی که در یک صف طوالنی متوقف 

هستند، سبقت می گیرد.
تا هفته گذشته 3000 کارت قرض کردن دوچرخه به فروش رفت. این دو برابر تعدادی است که 
سال گذشته فروخته شده بود. پیش بینی می شود که امسال 20،000 کارت قرض کردن دوچرخه 
به فروش برود.در مجموع 800 دوچرخه در 6 توقفگاه وجود دارد.شهرداری استکهلم برای ساخت 
20 الی 30 توقفگاه دیگر برنامه ریزی کرده است. سال گذشته 350 دوچرخه مفقود شد. در سال 
جاری فرمان جدید و قفل جدید مورد استفاده قرار می گیرد تا سرقت دوچرخه ها محدود شود.

از طریق سیستم کامپیوتر به یک کامیون پر از دوچرخه، اطالع رسانی می شود که کدام توقفگاه 
بدون دوچرخه است و این کامیون فوراً خود را به این ایستگاه می رساند و دوچرخه های مورد نیاز 
را از کامیون پیاده کرده و در توقفگاه پارک می کند تا شهروند بعدی متقاضی دوچرخه سواری از 

آن استفاده کند.
DN.Se :منبع

در شهر لندن گروه مشاور گرین هومز )Green Homes( وجود دارد که با اخذ حق الزحمه ای، 
شهروندان لندنی را کمک می کند تا مصرف انرژی خود را کاهش دهند، مواد غذایی مناسب محیط 

زیست بخورند و خیلی چیزهای دیگر.
کارین یم تین یک شهروند استکهلمی می گوید: با خواندن مطالب درباره نحوه ی زندگی مناسب 
محیط زیست پایدار و صرفه جویی در انرژی می توان آموزش الزم را فراگرفت. ولی فکر می کنم که 
تعداد بسیاری از شهروندان در این مورد مایلند که یک مربی درباره این موضوع تعریف کند و درباره 

زندگی برای حفظ محیط زیست پایدار به آنها مشورت بدهد.
باید پول پرداخت کرد ولی شهروند  باره  این  برای اخذ راهنمایی و مشورت در  لندن  در شهر 
استکهلم عقیده دارد که این امر باید رایگان باشد اما او می گوید اگر یک خانواده بخواهد کمک 
گسترده تر و با مطالب تفصیلی برای مثال برای راهکارهای صرفه جویی در انرژی بگیرد، می تواند 

برای این کار هزینه مشورت با متخصص محیط زیست را بپردازد.
DN.Se :منبع

مربیان اکولوژی قرار است به شهروندان استکهلم آموزش بدهند که مواد غذایی مناسب محیط زیست بخورند 
و طوری زندگی کنند که گرم شدن کره زمین را به حداقل برسانند.

دوچرخه ها را از شهرداری قرض کنيد و سوار شوید.
  Bicycling  in Eco-town  دوچرخه سواری در اکوشهر

مربیان اکولوژی در شهر
  Ecology Trainers  in Town 
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سـازه ای برای المپیک تابستــانی ریــو
The Monolithic Sructure of Rio Summer Olympics

طبق پیشنهاد ارایه شده از سوي شرکت معماري و طراحي در زوریخ، سوئیس، برق بخشي از انرژی تاسیسات ریو دو ژانیرو، برزیل، و مناطق شهری اطراف 
آن را براي بازی های المپیک تابستاني 2016 می توان از یک نیروگاه خورشیدی حرارتی ساخته شده در جزیره کوچکي در سواحل برزیل 
تأمین کرد. این برج شهري خورشیدی، همانطور که نامش معلوم است، ساختار یکپارچه اي خواهد بود با 45 متر ارتفاع که پالن 
عمودي آن به شکل یک بشقاب تقریباً عدسي شکل است. سطح پانل هاي خورشیدي این ساختمان تقریبا 920 مترمربع 

و متصل به پمپ هایي است که آب دریا را به داخل مخازني در نزدیکي بام ساختمان مي کشند. 
در این سازه انرژی اضافی از نیروگاه خورشیدی مجدداً به پمپ ها بازگردانده مي شود و آب مخازن در شب با ورود 
به توربین ها، برق بیشتري تولید مي کنند و در ضمن آبشار مصنوعي نیز در یک طرف برج پدید مي آورند. این 
ساختمان در Ilha de Cotonduba، جزیره اي در دهانه خلیج Guanabara، در مسیر پرواز به سوي فرودگاه 

بین المللی ریو دو ژانیرو ساخته خواهد شد. 
همچنین ساختمان پیشنهادي یک سالن سخنراني، یک سالن آمفی تئاتر، یک تریا و یک فروشگاه در 
نزدیکی پایه دو طبقه خود خواهد داشت. یک آسانسور، بازدیدکنندگان را به عرشه مشاهده در نزدیکی باالی 
ساختمان و از آنجا به بالکن 127مترمربعي روي پشت بام و سپس به راهرو شیشه اي و شفاف 78 مترمربعي 
خواهد برد. برای یک ماجراجویي واقعي، طراح، یک سکوي پرش 6 مترمربعي را در ارتفاع 30/5 متري باالي 

آبشار برج در نظر گرفته است که می تواند برای پرش با طناب از ارتفاع استفاده شود.
Civil Engineering, 2011 :منبع
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سازه سایبان، سقفی انرژی زا
An Innovative Canopy Structure 

Referred to as "Energy Roof "
ساختار نوآورانه سازه سایبان که سقف انرژی نیز بدان اتالق مي شود، از آفتاب و باد براي تولید 
 COOP HIMMELB)L(AU برق استفاده مي کند، این سازه توسط شرکت معماری اتریشی
مستقر در وین طراحی شد. این سقف که بر فراز خیابان باریک Mazzini Via بین ردیف هایي از 
ساختمان های مهم تاریخي در مرکز شهر Perugia در ایتالیا ساخته مي شود داراي 80 متر طول 

و 16 متر پهنا است و بر روي یک سازه سه پایه مانند استوار است. 
قسمت باالیی سقف سه الیه و داراي یک سری از عناصر شیشه اي بدون قاب همراه با سلول های 

فتوالکتریک با قدرت تولید ساالنه 100 میلیون وات ساعت برق است. 
بخش میاني که الیه سازه ای است داراي 4 خرپا بوده که تکیه گاه اصلي سقف را تشکیل مي دهند 
و شش خرپاي اضافی نیز براي تقویت سازه اي سقف و میله هاي فوالدي تنشي متصل به کف 
خیابان برای جلوگیری از چرخش سقف به دور سه پایه پشتیبان یا کج شدن آن تعبیه شده 
است. بخش میاني همچنین مجهز به 5 توربین بادی برای تولید برق اضافی است. ترکیبی از 
احجام توخالي مانند بالشتک بادي شیشه اي و شیشه هاي لعاب دار شفاف، الیه زیرین سقف را 
تشکیل می دهند. Mazzini Via خود نیز داراي ورودي به پاساژ زیرزمینی است که مرکز شهر را 
به ایستگاه مترو متصل می کند و به عنوان فضای نمایشگاه برای ارایه تاریخچه تصویري منطقه 
بکار مي رود. به عنوان بخشی از این طرح، پاساژ Giacomo Matteotti در نزدکي محل سقف 
برای کمک به ایجاد یک گالری عمومی حفاري خواهد شد تا وجود دیوار باستانی مربوط به دوران 

Etruscan نمایش داده شود.

 Guidelines of Counter Terrorism Design طراحی براي مقابله با تروریسم
مؤسسه معماران بریتانیا در تالش برای کمک به معماران و طراحان در طراحی سازه با قابلیت 
ارتجاعي زیاد، دستورالعمل جدید ضد تروریستی خود را منتشر کرد. این دستورالعمل به عنوان 
بخشی از کارهاي مشترک آن مؤسسه با وزارت کشور و دفتر امنیت ملّی مبارزه با تروریسم برای 
حفاظت از فضاهای عمومی منتشر شده است. باال بردن سطح آگاهی نقش مهمي است که طراحی 
در امنیت سازه ها ایفا مي کند، براین اساس این دستورالعمل، عمومي ترین مسایلي که در طراحی 
برای مبارزه با تروریسم با آن مواجه هستیم را مطرح و روش های مختلفی را که در آن مهندسان 
حرفه ای می توانند نگرانی های محیط هاي ساخته شده را برطرف کرده و فضاهایی را ایجاد کنند 

که احساس امنیت به مردم و شهروندان منتقل شود را مورد بحث قرار می دهند.
این دستورالعمل، روش های مختلف ساخت فضایی که کمتر در معرض خطر تروریسم باشد را 
مطرح مي سازد. همچنین مراحل مهار آسیب شامل آسیب هاي فیزیکی، فنی، و جریان اقدامات 
حفاظتی مانند رفع موانع، محوطه سازی حفاظ دار، و نظارت، و استفاده از موادي مانند شیشه و 
نمای لعابدار که در برابر انفجار و پرواز اشیای مقاوم هستند و با توجه به جنبه های امنیت عمومی 

از جمله دسترسی وسایل نقلیة آتش نشاني به محل و راه فرار و تخلیه مردم را توضیح مي دهد.
Civil Engineering, 2011 :منبع  
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اکو شهر گنبدی
ساختمانی با معماری ابتکاری

Dom Eco-town-A Building with 
Unusual Architecture

 ساختمانی با معماری غیر عادی که پاسخگوی تمام استانداردهای فنی و اکولوژیکی است در 
سالِخاردا پایتخت یامال ظاهر شده است. این پروژه که در آینده مجتمع نمایشگاهی بین المللی 
قطب خواهد شد، در همایش اورالی صنعت و نوآوری تحت عنوان »اینوپروم – 2011« که در 
تومن جریان داشت معرفی شد. این شهر در قرن بیست و یکم، »اکو شهر گنبدی« است. والدیمیر 
والدیمیروف معاون اول استاندار یامل – نِِنتسکی گفت که این اکو شهر، باید مسایلی در مقیاس 
جهانی را حل کند و موج جدید نوآوری را ایجاد کرده، کشف و استفاده از فناوری های نو در یامال 

و دیگر مناطق قطب را ممکن سازد.
ساختمان هفت طبقه - اکو شهر - با اقلیم مصنوعی که از نظر ظاهری شبیه یک گنبد بزرگ 
است، مرکز مجتمع نمایشگاهی را تشکیل خواهد داد. در این شهر هر آنچه برای زندگی الزم است، 
وجود خواهد داشت. مراکز تجاری و سرگرم کننده و پزشکی، سالن های ورزشی، نمایشگاهی و 
رصدخانه و اخترنما و آزمایشگاه های علمی. گنادی ِدتِر رئیس دپارتمان علم و نوآوری خودمختاری 
یامال- نِِنتسکی دراین باره گفت: سالِخارد شهری در شمال روسیه، تنها شهر در جهان است که در 
ناحیه قطبی قرار دارد. زیرساخت آن در زمان حاضر برای برگزاری نمایشگاه های بزرگ آماده نیست، 
در حالی که ضرورت چنین کاری محسوس است. ذخایر مواد هیدروکربوری در خشکی بزرگ رو 
به پایان است و ذخایر بزرگ فقط در قطب باقی مانده است. به این دلیل ما باید ذخایر موادانرژی 
زای قطب را وارد گردش اقتصادی بکنیم. ما می خواهیم که استخراج این معادن با کاربرد فناوری 
بی خطر و نو، حداقل تأثیر منفی را بر محیط زیست بگذارد. بشریت اشتباهات زیادی انجام داده و 
دلمان نمی خواهد در قطب نیز آن ها را تکرار کنیم. به این دلیل می خواهیم این مجتمع نمایشگاهی 
قطبی را ایجاد کنیم. بر اساس آن نمایشگاه هایی ترتیب بدهیم و از دانشمندان سراسر جهان دعوت 
به همکاری کرده و با فناوری های جدید آن ها را آشنا کنیم. و اّما مهمترین هدف ما حفظ اقوام 
کم جمعیت در قطب است. در نزدیکی ساختمان مرکزی مجتمع نمایشگاهی، هتل و دهکده قوم 
شناسی و باغ نباتات و موزه ساخته خواهند شد. غرفه های موضوعی کشورهای قطبی و مناطق نیز 
از روسیه، آالسکا، کانادا، اسکاندیناوی و گرنلند ظاهر خواهند شد. همچنین کلکسیونی مختص 

تاریخ قطب و طبیعت و آب و هوا و ساکنان آن به نمایش گذاشته خواهدشد.
با بهره برداری از این مجتمع نمایشگاهی، سمینارها و کنفرانس های بین المللی، پروژه های نوآورانه 

و میزگردها در مسایل بین المللی – حقوقی قطب برگزار خواهند شد.
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گـزارش تصـویـری از تمیـزترین شهـرهای جهان
Pictorial Report on the Greenest Cities of the World

هانلولو- هاوایی

ولینگتون- نیوزلند

رده بندی زیر چند شهر از تمیزترین شهرهای جهان را نشان می دهد که این رتبه بندی از سوی مجمع کشورهای عضو اکو شهرها و 
بر اساس ذخایر آب آشامیدنی، چگونگی دفع زباله و مواد زاید، فاضالب شهری، آلودگی هوا و تراکم ترافیک بدست آمده است.

مینیاپولیس- امریکا
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کوبه – ژاپن

اسلو- نروژ
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برترین طرح های عمرانی منطقه 6 شهر تهران در قلب پایتخت چه می گذرد
The Best Development Projects of District 6

of  Tehran Municipality

مهندس رحمانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 6 از روند پیشرفت طرح های عمرانی 
منطقه خبر داد.

شهرهای جهان: منطقه 6 یکی از مناطق نسبتاً قدیمی شهر تهران محسوب می گردد که در مرکز 
شهر قرار دارد این منطقه از سه سمت شرق، شمال و غرب به سه بزرگراه اصلی شهر تهران یعنی 
مدرس، همت و چمران و از سمت جنوب نیز به بزرگترین محور شرقی – غربی یعنی خیابان انقالب 
محدود می گردد و یکی از قدیمی ترین و طوالنی ترین خیابان های تهران یعنی خیابان ولیعصر از مرکز 
ثقل این منطقه عبور می کند. این منطقه با مساحتی معادل 2139 هکتار حدود 3/2 درصد از شهر 

تهران را شامل شده است.
بررسی های آماری نشان دهنده تمرکز درصد قابل توجهی از وزارتخانه ها، واحدهای آموزش عالی، 
مراکز درمانی، سازمان ها و ادارات دولتی و مراکز فرهنگی و تفریحی در این منطقه است. از این 
رو منطقه 6 روزانه پذیرای خیل وسیعی از جمعیت شهر تهران است. بنابراین، این منطقه به سبب 
حضورو استقرار کاربری های یاد شده نقش حساسی در حیات شهری و ملی داشته است. به همین 

سبب منطقه 6 به عنوان "قلب تپنده تهران" معرفی می شود.

روان سازی بار ترافيکی تهران از مهمترین اهداف منطقه 6 است.

بخش پنجم: برترین طرح های عمرانی
 مناطق شهر تهران
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ویژگی های یاد شده منطقه 6 را از لحاظ حمل و نقل شهری نیز دارای پیچیدگی های خاص خود 
نموده است. مسأله ترافیک در کالن شهر تهران امروزه به عنوان یکی از حادترین و پیچیده ترین 
مشکالت شهری جلوه می نماید در این میان منطقه 6 به عنوان یکی از مرکزی ترین مناطق شهر 
تهران با مشکالت دو چندان ترافیکی مواجه شده است به گونه ای که بیشترین میزان فشار بار ترافیکی 

را در سطح شهر تهران تحمل می نماید.
از این رو با توجه به موقعیت ویژه منطقه 6 و اهمیت حمل و نقل شهری وتوسعه شبکه بزرگراهی طی 
نشستی که با مهندس رحمانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه برگزار شد، طرح ها و پروژه های 

عمرانی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

چه  دارای  شهری  درون  روزانه  سفرهای  بیشترین  بودن  دارا  به  توجه  با  شش  منطقه 
ویژگی هایی می باشد؟

منطقه 6 به علت واقع شدن درحاشیه شمالی محدوده مرکزی تهران نه تنها درگیر مشکالت حمل 
و نقل و تولید جذب سفر مربوط به خود است بلکه مشکالت ومسایل حمل و نقل عبوری نیز بر آن 
تحمیل می شود. قرار گرفتن این منطقه درمرکز ثقل ارتباطی شهر تهران خصوصیات خاص ترافیکی 
را در این منطقه سبب شده است. با توجه به سفرهای روزانه درون شهری این منطقه ضمن آنکه از 
بیشترین میزان جذب سفرهای روزانه برخوردار است در مسیر ترافیک عبوری از مناطق 1،2،3،4،5،7و 

22 به سمت مرکز شهر قرار گرفته است.
بر این اساس حمل و نقل منطقه 6 از دو بخش تشکیل شده است. یکی ترافیکی که خود منطقه تولید 
می کند و دیگری ترافیکی که ربطی به منطقه 6 ندارد ولی به علت واقع شدن این منطقه درمسیر 

شبکه معابر اصلی تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

با توجه به ویژگی های خاص این منطقه شبکه بزرگراه های موجود چه سهمی از بار ترافیکی 
تهران را به خود اختصاص داده است؟ 

شبکه معابر شهری منطقه از سلسله مراتب منظمی متشکل از بن بست ها و کوچه ها تا بزرگراه های 
شهری را در برمی گیرد.

بزرگراه هایی نظیر رسالت، همت، چمران، مدرس و کردستان از داخل و یا حاشیه منطقه عبور می 
نمایند و نقش مهمی را در تسریع ترافیکی شهر بر عهده دارند. این منطقه معموالً رابط بین شمال و 

جنوب شهر تهران و تا حدودی شرق و غرب آن است. 
منطقه 6 به لحاظ نقش فرا منطقه ای و تمرکز بسیاری از کاربری های تجاری، اداری، فرهنگی، آموزشی 

با هجوم سنگین خودروها در غالب ساعات روز به ویژه در زمان اوج ترافیک مواجه می گردد.

با توجه به نقش حساس این منطقه چه اقداماتی جهت کاهش بار ترافیکی و روان سازی آن 
درنظر گرفته شده است؟

شهرداری منطقه 6 با توجه به وضعیت موجود ترافیکی و نقش حساس این منطقه در حمل و نقل 
درون شهری اقدام به اجرای پروژه های ویژه ای به منظور کاهش بار ترافیکی در سطح بزرگراه های 
موجود درمنطقه کرده است. از جمله این پروژه ها می توان به پروژه احداث پل و زیرگذر تقاطع 
بزرگراه های شهید گمنام و کردستان و پروژه احداث رمپ و لوپ ضلع جنوب غربی تقاطع بزرگراه های 

همت و کردستان اشاره کرد.

ویژگی پروژه های یاد شده چه بوده و چه سهمی از کاهش بار ترافیکی را به خود اختصاص 
خواهد داد؟

یکی از نقاط مهمی که در سطح کالن شهر تهران دارای بار ترافیکی بوده و موجب ناراحتی شهروندان 
گردیده است ترافیک تقاطع گمنام – کردستان است که عالوه بر مشکالت ناشی از معضل ترافیکی 
موجب آلودگی های زیست محیطی نیز در سطح شهر تهران به ویژه مرکز این شهر شده است. بر این 
اساس با توجه به مطالعات دقیق صورت پذیرفته شده پروژه احداث پل و زیر گذر بزرگراه های شهید 

گمنام و کردستان جهت تسهیل در تردد شهروندان در این محور پایه ریزی شده است.
با اجرای این پروژه فرا منطقه ای که تقریباً در غربی ترین نقطه منطقه واقع شده است عالوه بر حذف 
چراغ راهنمایی تقاطع یاد شده بار ترافیکی این بزرگراه کاهش یافته و دسترسی بزرگراه گمنام غرب 
به گمنام شرق و بالعکس به سهولت امکان پذیر می شود. همچنین در خیابان کارگر مسیر جنوب به 

شمال نیز با روانی بار ترافیکی مواجه خواهیم شد.
یکی دیگر از پروژه های در دست اقدام منطقه پروژه احداث رمپ و لوپ بزرگراه های همت وکردستان 
است. در این طرح جهت سهولت تردد شهروندان امکان دسترسی آنان از طریق بزرگراه کردستان به 
بزرگراه شهید همت به سمت شرق تسهیل شده و همچنین با ایجاد دسترسی بزرگراه شهید همت به 

برترین طرح های عمرانی منطقه 6 شهر تهران در قلب پایتخت چه می گذرد
The Best Development Projects of District 6

of  Tehran Municipality
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کردستان جنوب بخش عظیمی از بار ترافیکی این ناحیه کاسته خواهد شد.

با توجه به اهمیت پروژه های یاد شده چه مدت زمانی برای اجرا و بهره برداری از طرح های 
یادشده پیش بینی می گردد؟

با توجه به اتمام تملک امالک معارض طرح رمپ و لوپ همت پیش بینی می شود ظرف مدت زمانی 
2 ماهه آینده شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم. پروژه پل و زیر گذر بزرگراه گمنام و کردستان 
نیز از ابتدای تیرماه آغاز شده و پیش بینی می شود ظرف مدت زمان 18 ماهه به بهره برداری برسد.

معاون فنی و عمرانی منطقه 6 از توسعه 
و گسترش فضاهای ورزشی و احداث 
پياده روسازی در سطح منطقه خبر داد

شهرهای جهان: کمبود فضاهای ورزشی با توجه به موقعیت ویژه منطقه 6 یکی 
از معضالت موجود در این منطقه است.

بر همین اساس بخش وسیعی از پروژه های ساخت و ساز منطقه براساس 
توسعه و گسترش فضاهای ورزشی تمرکز یافته است. با توجه به این موضوع با 
مهندس حسن رحمانی معاون فنی و عمرانی منطقه پیرامون چگونگی توسعه 

و گسترش این فضاها نیز به بحث و تبادل نظر پرداختیم.

فعالیت های  اولویت های منطقه در بحث  از عمده  و گسترش فضاهای ورزشی  توسعه 
عمرانی می باشد. تاکنون چه اقداماتی در این زمینه در نظر گرفته شده است؟

طرح های بسیاری در این زمینه در نظر گرفته شده است که از عمده ترین این طرحها می توان به 
احداث سه سوله ورزشی و سه زمین چمن مصنوعی فوتبال از جمله سوله ورزشی دانشکده تربیت 
بدنی واقع در خیابان کارگر شمالی، احداث سوله ورزشی جهان آرا واقع در خیابان جهان آرا، احداث 
سوله ورزشی شهرک والفجر واقع در شهرک والفجر، احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال و زمین 
تنیس شهرک والفجر، احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال شهید فالح پور واقع در خیابان فالح پور 
و زمین چمن مصنوعی فوتبال در بوستان باغچه بان اشاره کرد. زمین های چمن مصنوعی و تنیس 
ذکر شده آماده بهره برداری بوده و با تکمیل سوله های ورزشی بخش وسیعی از سرانه فضاهای ورزشی 

منطقه ارتقا می یابد.

در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری چه اقداماتی به اجرا گذارده شده و یا در دست 
اقدام است؟

مناسب سازی فضاهای شهری با تاکید بر ضرورت پیاده رو سازی در سطح معابر یکی از اولویت های 
منطقه 6 محسوب می شود. بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 40 هزار متر مربع 
پیاده رو سازی، بالغ بر 11 هزار متر طول سرپوشیده شدن نهرها و بیش از 12 هزار متر طول لوله 
گذاری جهت آبیاری و آبرسانی مکانیزه فضای سبزدر خیابان های جهان آرا، شهرک والفجر، نصرت، 
فرصت، اسکندری، دکتر محمد قریب، اسد آبادی،گمنام، ایرانشهر و طالقانی به اجرا گذارده شده 
است. درهمین راستا به منظور تسهیل در هدایت آب های سطحی نیز طی مدت یاد شده بالغ بر 
22،500 متر طول معابر خیابان های محدوده نواحی ششگانه، جدول گذاری، کانیو بندی و نهرسازی 

شده است.

 احداث بوستان باغچه بان نیز یکی دیگر از پروژه های منطقه محسوب می گردد در این 
زمینه چه اقداماتی اجرا شده است؟

بوستان باغچه بان یکی از پروژه های توسعه فضاهای شهری این منطقه است. این بوستان دارای 
متراژی بالغ بر 7 هزار متر مربع بوده که پس از پایان تمامی مراحل احداث، ارتباط بین خیابان 

توانیر و اسد آبادی و رینگ پارک نظامی گنجوی برقرار می شود.
فاز اول این بوستان در حال حاضر مورد بهره برداری قرار گرفته و فاز دوم پروژه مذکور نیز در نیمه 
دوم سال جاری به بهره برداری می رسد. از جمله دیگر ویژگی های این بوستان می توان به اتصال 
خیابان توانیر به بوستان مذکور و احداث زمین چمن مصنوعی جهت استفاده شهروندان اشاره کرد. 
از دیگر ویژگی های پروژه مذکور آب رسانی و آبیاری این بوستان بصورت کامالً  مکانیزه و استفاده از 

انرژی های نظیر چراغ های خورشیدی است. 

آیا طرح عمرانی خاص دیگری نیز درسطح منطقه در حال اجرا است؟
بله، از دیگر طرح هایی که مرحله مطالعه آن به پایان رسیده و در حال آغاز به کار است می توان 
به پروژه احداث دانشکده طب سنتی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی با مساحتی بالغ بر 13 هزار 
متر مربع در خیابان کارگر شمالی و پروژه مشارکتی احداث سوله ورزشی چند منظوره با همکاری 
دانشکده مدیریت واقع در ضلع جنوب پل نصر اشاره کرد که این پروژه هم اکنون آغاز شده و پیش 

بینی می شود تا نیمه اول سال 91 جهت استفاده شهروندان به مرحله بهره برداری برسد. 

احداث سوله ورزشي شهرک والفجر

اجرای فوندانسیون  سوله ورزشی جهان ارا
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گفتگو با شهردار و معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 18 شهر تهران
طرح های شاخص عمرانی شهرداری منطقه 18 تهران

The Best Development Projects of
Municipality District 18 of  Tehran

شهرهای جهان: 
معرفی منطقه: منطقه 18 شهرداری تهران که در سال 1359 به عنوان 
منطقه ای جدید به شهر تهران الحاق گردید در جنوب غربی این شهر 
لبه  بر  منطبق  کامل  بطور  منطقه  قانونی  محدوده  است.  شده  واقع 
بزرگراه آزادگان در سمت غرب، بزرگراه فتح در شمال و محور آیت ا... 
سعیدی در جنوب است. مساحت منطقه معادل 3809 هکتار بوده و 

جمعیتی حدود 390000 نفر را در خود جای داده است. 
این منطقه به لحاظ موقعیت استقرار و شکل گیری آن در محور تهران 
ساوه و نیز تهران –کرج به عنوان دو محور ورودی اصلی شهر تهران 
از دیرباز و ایجاد بزرگراه ساوه در سالهای اخیر که از داخل این منطقه 
عبور می کند به عنوان دروازه اصلی ورودی جنوب غرب و غرب شهر 
تهران به شمار می آید. منطقه 18 نقش ارتباطی موثری با عناصر مهم 
فرامنطقه ای و فراشهری از جمله ارتباط سریع با فرودگاه بین المللی 
امام خمینی )ره(، نمایشگاه بین المللی تهران در جوار شهر جدید پرند 

را از طریق بزرگراه ساوه در آینده ای نزدیک برعهده خواهد داشت.
 

شکل1: موقعیت منطقه 18 در شهر تهران
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از جمله مشکالت و تنگناهای منطقه می توان به مهاجر نشین بودن عمده ساکنین، تراکم زیاد 
و ریز دانه بودن بافت مسکونی، عرض کم معابر و کمبود دسترسی ها، عدم کفایت و ضعف زیر 
ساخت های منطقه، فقدان هویت و سیمای نامطلوب شهری، وجود آالینده های زیست محیطی در 
مجاورت بافت مسکونی، عدم تناسب تقسیمات داخلی منطقه، فقدان پوشش کامل طرح تفصیلی 

برای اراضی واقع در محدوده قانونی منطقه اشاره کرد. 
بر این اساس اقداماتی در راستای توسعه در جهت منطقی کردن و بهبود بخشیدن به سیمای 
شهری، اصالحات ساختاری، جبران کمبودها و نیازهای ضروری منطقه انجام گردید. از مهم ترین 

اقدامات شاخص انجام شده طی سه سال اخیر از سوی شهرداری منطقه می توان به:
1- ایجاد محورهای ارتباطی جدید در راستای تقویت و توسعه شبکه های ارتباطی و معابر موجود

2- ساماندهی رود درة کن و اراضي غرب آن )تفرجگاه خلیج فارس( 
افزون  روز  تأمین خدمات  و  استقرار  در جهت  منطقه  مرکزی شهرداری  احداث ساختمان   -3

منطقه ای و انسجام در خدمات رسانی به شهروندان اشاره نمود.

مهندس شهرام باقری معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 18:

از   18 منطقه  شهرداری  گذشته  سال  چند  در 
عدم  بدلیل  که  بود  شده  تشکیل  محله  چند 
و  جمع  اصلی  شبکه های  مناسب  گیری  شکل 
پخش کننده و شبکه های شریانی منطقه شاهد 
به  منطقه  نقل  و  حمل  شبکه  نامناسب  اتصال 
بودجه های  بیشتر  و  بودیم  اصلی  شبکه های 
بر  می شد؛  محالت  آن  بهسازی  صرف  عمرانی 
این اساس در سال 1387 طرح مطالعات جامع 
معابر منطقه انجام و برنامه کاری توسعه معابر از 
آن استخراج شد. بررسی و توسعه شبکه معابر 

نه تنها از سرگردانی تردد در سطح منطقه خواهد کاست بلکه موجب افزایش حجم سرمایه 
و بهبود کاربری معابر موجود خواهد بود.

1- ایجاد محورهای ارتباطی جدید در راستای تقویت و توسعه شبکه های ارتباطی و 
معابر موجود

از نقطه نظر نحوه تعیین مشخصات هندسی، شبکه معابر شهری تهران با توجه به نقش آن ها به 
چهار گروه کلی متمایز از یکدیگر طبقه بندی می شوند: 

1. بزرگراه ها
2. معابر شریانی

3. معابر دسترسی محلی و جمع و پخش کننده ها
4. رمپ و لوپ ها 

بر اساس تحقیقات شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، درصد سهم هر یک از 
گروه های فوق در سطح شهر تهران در مقایسه با آمار منطقه 18 به شرح شکل 2 ارایه شده است.

 شکل2- مقایسه درصد شبکه معابر موجود شهر تهران و منطقه 18

و  به معابر  تا 25 درصد فضاهای شهری  استانداردهای شهرسازی حدود 20  بر اساس آخرین 

شبکه های دسترسی بایستی اختصاص یابد. درحال حاضر حدود 55 درصد از معابر پیش بینی 
شده در طرح تفصیلی منطقه در دست طراحی یا اجرا می باشد که با تکمیل عملیات اجرایی آن ها 
حدود 15 درصد از وسعت منطقه به معابر اختصاص خواهد یافت که این میزان در جهت نیل به 

حد استاندارد مذکور می باشد.
با توجه به اهمیت و نقش فرا منطقه ای منطقه 18، تجزیه و تحلیل مشکالت موجود، نیازهای 
ترافیکی، پتانسیل ها، نیازهای آینده و ساختار فضایی منطقه؛ تقویت شبکه های موجود )با توجه به 
فشار شدت فعالیت ناشی از استقرار کاربری های کالن و فرامنطقه ای( و ایجاد شبکه های جدید به 
منظور افزایش ظرفیت معابر از طریق مشاور طراح در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری 

منطقه قرار گرفت. 
همچنین با توجه به گزارش تحلیل ترافیکی منطقه 18 و مقایسه آن با متوسط میانگین کل شهر 
تهران )آمار شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران(، درصد ترافیک با جریان 
مناسب منطقه از متوسط میانگین کل شهر تهران کمتر بوده که در نهایت منجر به لزوم تحلیل 

معابر و شناسایی معابر بحرانی منطقه شد.

مهندس ابراهیم مداحی شهردار منطقه 18:

سه بازار بزرگ مبل، پرندگان و آهن آالت مستقر 
وسایل  تردد  از  روزانه حجم سنگینی  منطقه  در 
ایجاد  که  می کند  تحمیل  منطقه  به  را  نقلیه 
حجم  کاهش  در  مترو  و  بزرگراهی  شبکه های 
گذار  تاثیر  معابر  ترافیک  روان سازی  و  ترافیک 

خواهند بود.

از آنجا که طرح های عمرانی در راستای نیل به اهداف آینده اتخاذ می گردند و با نظر به هزینه های 
باالی این طرح ها، پیش بینی های کارشناسانه مطالعات راه و باند، باز بینی های مداوم طرح جامع 
با توجه به پروژه های در دست اجرا و آینده که می تواند ظرفیت  های مناسبی برای بهبود ترافیک 
منطقه با توجه به اهداف مذکور باشد، از جمله برنامه های دراز مدت منطقه 18 بوده است. بر این 
اساس طراحی و شروع عملیات اجرایی پروژه هایی از جمله بزرگراه سعیدآباد )شهید بروجردی(، 
خیابان  رهنما،  خیابان  عمرانی،  خیابان  )شهید هاشمی(،  بهاران  بلوار  آزادگان،  راه  آزاد  تکمیل 
ابوسعید، خیابان مهر، بلوار 17 شهریور، ادامه بلوار معلم )شهید مهتدی( و... با هزینه ای بالغ بر 

دویست میلیارد تومان از سال 1389 در سطح منطقه آغاز شده است. 

شکل3- عملیات اجرایی بزرگراه 76 متری سعید آباد

2- ساماندهی رود درة کن و اراضی غرب آن )تفرجگاه خلیج فارس(
مسیل کن به عنوان تنها مسیل ممتد شهر تهران می باشد که از کوهپایه های شمالی)دامنه قله 
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3933 متری( شروع، از بافت شهر عبور می کند و در ادامه مسیر طبیعی خود را در زمین های خارج 
از محدوده شهر و اراضی زراعی طی می کند و بعد از پیوستن به رودخانه کرج در نهایت به دریاچه 

نمک منتهی می شود. 
بخشی از این مسیل به طول حدود 3/6 کیلومتر بین بزرگراه فتح و آزادگان در محدوده طرح ویژه 

و منطقه 18 واقع شده است. عواملي همچون:
 تخریب حاشیه و بستر رودخانه به ویژه در بخش هاي باالدست محدوده،

 وجود انواع آلودگي ها در آب و حریم اطراف رودخانه،
 تخریب خاک و پوشش گیاهي حاشیه رودخانه

 ساخت و ساز در شرق رودخانه
 انتقال فاضالب ناشي از شستشوي شن وماسه به رودخانه و افزایش کدورت و گل آلودگي آب

 عدم تدقیق حرایم رودخانه کن
 آلودگی های صوتی و زیست محیطی از سوی معادن شن و ماسه مستقر در محدوده توجه خاص و 
مدیریت صحیحی را در تغییر کاربری اراضی و نحوه استفاده از زمین های موجود و همچنین 

پایدار سازی دیواره ها و لبه هایی ناشی از آن را ضروری کرده است. 
طرح ساماندهی مسیل کن در محدوده منطقه 18 با هدف ایجاد یک محور سبز شهری و ایجاد 
فضاهای تفریحی جذاب و با طراوت، تفرجگاهی و گردشگری بعنوان طرحی از طرح های شاخص 

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ضرورت و اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. 

مهندس شهرام باقري معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 18:

محور کن به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان فضایی شهر تهران 
تعریف شده است و یکی از مهمترین عناصر ساختار طبیعی شهر به 
شمار می آید و لذا تحقق ساماندهی آن تحقق بخش مهمی از ایده 

ساختار طبیعی شهر تهران محسوب می شود.

طرح مجموعه با استقرار فعالیت ها و عملکردهای متنوع و در ارتباط متقابل با شهر تهران درصدد 
ایجاد محیطی پویاست تا بتواند عالوه بر تعریف منظره و چشم انداز مناسب برای یکی از اصلی ترین 
دروازه های شهر تهران و استقرار فعالیت هایی مناسب با یک ورودی شهری و بین المللی بخشی از 
کمبودهای خدماتی فرا منطقه ای و منطقه ای نواحی مجاورش را تأمین کند و راه حلی برای انسجام 
شهری و پیوستگی فضایی بافت گسسته موجود باشد. همچنین بتواند با ارتقای محیط فیزیکی و 

اجتماعی اسباب پاالیش محیط بالفصل مسکونی و صنعتی را فراهم سازد و در حفظ ارزش های 
محیط طبیعی موجود و ارتقای آن ها مؤثر باشد.

در این طرح سطح گودهای موجود به هفت باغ اختصاص یافته است. در این طرح باغ ها محل تولید 
عرضه محصوالت گیاهی هستند. نمایشگاه های گل و گیاه و مواد گیاهی در ترکیب با فضای باغات 

مکان هایی برای گردش و خرید توام محسوب می شوند. 
زمین های باالدست که مستعد برای کاربری های شهری هستند عالوه بر رفع نیاز محیط بالفصل 

هفت فعالیت اصلی را در خود جای داده اند. 
از جمله راهبردهای طراحی در ساماندهی رودخانه می توان به حفظ حدود شکل هندسی و طبیعی 
رودخانه، تغییر مسیر موضعی رودخانه در صورت نیاز برای حفظ فاصله مناسب با دیواره غربی 
گودال های شن و ماسه، تأمین هماهنگی و پیوستگی طرح حرکت آب – طرح فیزیکی رودخانه و 
سکوها و محیط باالدست، تأمین امکان جذب آب در کف رودخانه به منظور تغذیه متعادل آبخوان ها 
اشاره نمود. به طور کلی در طراحی مسیر رودخانه تالش شده است که تا حد امکان مسیر طبیعی 
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  )تفرجگاه خليج فارس( 
كـه  باشد  مي ل ممتد شهر تهران مسيل كن به عنوان تنها مسي

، از بافـت  شروع )متري 3933دامنه قله (هاي شمالي از كوهپايه
 هاي زمينمسير طبيعي خود را در در ادامه و  كند ميشهر عبور 

و بعـد از   كنـد  مـي خارج از محدوده شهر و اراضي زراعـي طـي   
در نهايـت بـه درياچـه نمـك منتهـي      به رودخانه كرج  پيوستن

  . شود مي
بين بزرگراه كيلومتر  6/3به طول حدود شي از اين مسيل بخ

واقع شده  18و منطقه در محدوده طرح ويژه  فتح و آزادگان
  :عواملي همچون .است

 هاي بخش در ويژه به رودخانه بستر و حاشيه تخريب •
 ،محدوده باالدست

 ،رودخانه اطراف حريم و آب در ها آلودگي انواع وجود •
 رودخانه حاشيه گياهي پوشش و خاك تخريب •
 رودخانه شرق در ساز و ساخت •
 به وماسه شن شستشوي از ناشي فاضالب انتقال •

 آب آلودگي گل و كدورت افزايش و رودخانه
 كن رودخانه حرايم تدقيق عدم •
 معـادن  از سويزيست محيطي  و هاي صوتي آلودگي •

 شن و ماسه مستقر در محدوده  

و  بري اراضيكارتغيير را در  و مديريت صحيحي توجه خاص
و همچنين پايدار سازي هاي موجود نحوه استفاده از زمين

   .است كردهضروري  راهايي ناشي از آن  ها و لبه ديواره
 با هدف 18طرح ساماندهي مسيل كن در محدوده منطقه 

د فضاهاي تفريحي جذاب و ايجاد يك محور سبز شهري و ايجا
 هاي طرحز بعنوان طرحي او گردشگري ، تفرجگاهي با طراوت

ضرورت و شاخص معاونت فني و عمراني شهرداري منطقه  
   .اي پيدا كرده است اهميت ويژه

  
شهرداري منطقه  يمعاون فني و عمران مهندس شهرام باقري

18:  
  
  
  
  
  
  
  

در  ها و عملكردهاي متنوع وطرح مجموعه با استقرار فعاليت
ست تا صدد ايجاد محيطي پويادرارتباط متقابل با شهر تهران 

   بتواند عالوه بر تعريف منظره و چشم انداز مناسب براي يكي از 
هايي مناسب  هاي شهر تهران و استقرار فعاليت ترين دروازه اصلي

شي از كمبودهاي با يك ورودي شهري و بين المللي بخ
كند  تأميناي نواحي مجاورش را  منطقهاي و  خدماتي فرا منطقه

تگي فضايي بافت گسسته و راه حلي براي انسجام شهري و پيوس
محيط فيزيكي و  همچنين بتواند با ارتقاي. موجود باشد

مسكوني و صنعتي را  اجتماعي اسباب پااليش محيط بالفصل
زش هاي محيط طبيعي موجود و فراهم سازد و در حفظ ار

  .باشد مؤثر ها آن ارتقاي
  

 

 
  
  
  
 
  
  

هفت گروه اصلي فعاليت پيشنهادي در طرح  - 4شكل
  ساماندهي مسيل كن

 مجموعه خدماتي بازارهاي تخصصي و عمومي

 شهر فرهنگ و هنر

 پارك خطي

 مجموعه اقامتي و هتل ها

 ذخيره مجموعه ورزشي

كن به عنوان يكي از اركان اصلي سازمان محور 
فضايي شهر تهران تعريف شده است و يكي از 

آيد  اصر ساختار طبيعي شهر به شمار ميمهمترين عن
تحقق بخش مهمي از ايده و لذا تحقق ساماندهي آن 

 .شودساختار طبيعي شهر تهران محسوب مي

 شهر گل و گياه
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شکل 5- ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 18شکل4- هفت گروه اصلی فعالیت پیشنهادی در طرح ساماندهی مسیل کن

پارک خطی

مجموعه خدماتی

شهر فرهنگ و هنر

مجموعه ورزشی

شهر گل و گیاه

بازارهای تخصصی و عمومی

مجموعه اقامتی و هتل ها

ذخیره



بخش ششم: نام داران فنی و عمرانی شهری
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بهترین وجهی آموخته های خود را به دانشجویان خویش انتقال می داد.
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Famous Protessionals in the Field of 

City Development and civil Engineering
دکتر قاليبافيان به عنوان یک معلم و استاد دانشگاه



51 1390  • 3 فصلنامه شهرهای جهان • شماره  

نتایج پژوهش های دانشگاهی خود را از طریق انتشار مقاالت و سخنرانی های علمی به مهندسین 
اجرایی کشور انتقال می داد و از این جهت می توان ایشان را به عنوان پل بین صنعت و دانشگاه 
دانست. ایشان از دانش فنی و تجربه کارگاهی خود به  نحو احسن در تهیه استانداردها و آیین نامه های 

و مقررات ساختمانی بهره می گرفت.
زنده یاد نقش برجسته و کلیدی در تدوین آیین نامه 2800 طراحی ساختمان در برابر زلزله، آیین نامه 
بتن ایران، مقررات ملی ساختمان و ده ها استاندارد مربوط به ساختمان داشته و همواره در این 

اندیشه بود که کیفیت ساخت و ساز در کشور ارتقاء یابد.

نقش حرفه ای و مهندسی ایشان در عمران و آبادانی کشور
زنده یاد دکتر قالیبافیان در طول عمر پربرکت خود همواره به آبادانی کشور خود ایران می اندیشید 
و تا آخرین دقایق عمر خود دست از تالش برنداشت. او در طراحی و نظارت بر اجرای بسیاری از 
طرح های مهم مملکتی و حتی برخی از پروژه های عمرانی برون مرزی نقش عمده داشت. سرپرستی 
بسیاری از طرح های بزرگ صنعتی، به ویژه طراحی و نظارت بر اجرای دقیق این پروژه ها از کلیه 
این طرح ها در اقصی نقاط کشور با صرف وقت و حوصله فراوان شخصاٌ بازدید می نمود. حاصل این 
زحمات و پیگیری های شبانه روزی ایشان پروژه های برجسته ای بود که در بسیاری از مسابقات ملی 

رتبه نخست را کسب کردند.
به عنوان مثال می توان ساختمان بیمارستان قلب تهران و کارخانه سیمان اردستان را که از طرف 
کمیته داوران طرح های برتر بتنی انجمن بتن ایران در مراسم روز ملی بتن سال های گذشته معرفی 

شدند، نام برد.
از دیگر ویژگی های ممتاز زنده یاد دکتر قالیبافیان توجه به بحث اقتصاد مهندسی بود. ایشان بر 
این باور بود که مهندسی، عبور دادن مشخصات فنی از دروازه اقتصاد است و در مقام یک مهندس 
برجسته طراح، محاسب و ناظر به صرفه جویی و کم کردن هزینه های پروژه ضمن رعایت کلیه الزامات 

مشخصات فنی اهتمام می ورزید.
از دیگر خصایص کم نظیر دکتر قالیبافیان اهمیت حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی 
کشور بود و جامعه مهندسی را به برخورد انسانی با مظاهر محیط زیست و بهره وری حداکثر از منابع 
معدنی تجدیدناپذیر دعوت می نمود و به نحوی که در سوگند نامه مهندسی که به نوعی وصیت نامه 

حرفه ای ایشان است نیز بدان تأکید نموده است.
تالش های ایشان در زمینه تدوین آیین نامه های کاربردی برای صرفه جویی در مصرف انرژی در 
ساختمان ها، عایق بندی در ساختمان ها و حفاظت ساختمان ها در برابر حریق که از مباحث مقررات 
ملی ساختمانی است همه و همه نشان از توجه ایشان به بهره گیری صحیح از منابع طبیعی و 

حفاظت منابع زمینی می باشند.
همکاری استاد با انجمن های علمی و حرفه ای

دکتر قالیبافیان از اعضای مؤسس انجمن بتن ایران و چندین انجمن علمی و حرفه ای دیگر بود و با 
عالقه ای زائدالوصف در تأسیس و راه اندازی این انجمن های ملی می کوشید و در این نهادهای مدنی 

از هیچ تالشی کوتاهی نمی کرد.
محتوای سخنرانی دکتر قالیبافیان در جلسات ماهانه انجمن بتن ویژگی های ممتازی داشت که بسیار 

مورد توجه حاضران قرار می گرفت. زیرا که از پشتوانه علمی و تجارب کارگاهی عمیقی برخوردار بود 
و موضوعات سخنرانی ها از دل نیازهای واقعی موجود جامعه برخواسته بود.

انتخاب دکتر مهدی قالیبافیان به عنوان چهره ماندگار دانشگاهی
این جلسه بزرگان است، بزرگان و پیشکسوتان مهندسی عمران در صنعت و دانشگاه گردهم آمده اند 
تا برای انتخاب ))چهره ماندگار(( حوزه فعالیت خود با یکدیگر رأی زنی کنند. پشتوانه اعتبار آنها، 
هزاران سد و پل و ساختمانی است که در سراسر این کشو پهناور ساخته اند و مهندسان کارآمد، 
توانمند و متعهدی است که تربیت کرده اند. این اولین باری است که چنین جلسه ای تشکیل می شود 
و وجود اختالف نظرهای فراوان در تدوین معیارهای گزینش و همچنین در تعیین مصداق آن ها دور 
از انتظار نیست. در نهایت شگفتی اما، هیچ اختالف نظری نیست. رئیس هیئت مدیره انجمن بتن 
ایران پیشنهادش را بی آنکه نیازی به توضیح بیشتر داشته باشد بیان می کنند و بزرگان حاضر در 

جلسه این پیشنهاد را بی آنکه نیازی به بحث باشد می پذیرد.
))بزرگا مردا که تو بودی(( انتخاب دکتر مهدی قالیبافیان به عنوان ))چهره ماندگار دانشگاهی(( 
تصمیمی است خود به خود گرفته می شود. بی هیچ مخالفتی یا تردیدی در معیارها اصوالً کسی 
نمی پرسد که معیار انتخاب او چیست، او انتخاب می شود. با هر معیاری و هر دیدگاهی که عقل و 
واقع نگری را در خود داشته باشد. همه متفق القول هستند که ماندگاری او یک مفهوم واقعی است 
که اعتبار خود را از مراسم رأی گیری به دست نمی آورد. ماندگاری او ریشه در بیش از نیم قرن تالش 
بی وقفه اش دارد. تالشی خالصانه و صادقانه برای آبادانی و سرافرازی و طنش. وطنی که عاشقانه 
دوست می داشت و اینک بزرگان و خردمندان وطن نشان دادند که آنها هم به نمایندگی از وطن 
او را دوست دارند. شگفت انگیز است که همه او را دوست دارند چه شاگردش باشند، چه نباشند. 
چه برنده مسابقه باشند چه بازنده آن. چه مهندسی باسابقه باشند، چه دانشجو جدید الورود. همه او 
را دوست دارند و وقتی مصاحبه اش از تلویزیون پخش می شود با صدها پیام کوتاه و تماس تلفنی 
یکدیگر را با خبر میکنند. همه او را دوست دارند و پیشکسوتان و بزرگان مهندسی عمران بی آنکه 
هیچ نشانه ای از حسادت و رقابت دیده شود، او را به عنوان ))چهره ماندگار(( انتخاب می کنند، آری؛

))تو خوبی و این همة اعتراف هاست((
نیکی می ماند، قالیبافیان از میان نرفته است. او تا ابد باقی خواهد ماند. یاد او در دل های ما، روح او 
در روش ها و شیوه نامه هایی که برای آموزش عمران در کشور تدوین کرد، تعهد او در انجمن ها و 
سازمان های مدنی و آیین نامه های حقوقی و مرام نامه های اخالقی که برای یادآوری تعهد اجتماعی 
مهندسان بن نهاد و دانش و پشتکار او در نسل هایی از مهندسان عمران که تربیت و به جامعه تقدیم 

کرد، زنده و جاودان خواهد ماند.
آری، قالیبافیان می ماند تا اثبات کند نیکی ماندگار است.

تعدادی از کتاب های مرحوم دکتر مهدی قالیبافیان
1- دستورالعمل طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه ساختمان ها، جلد 1 وجلد 2

2- اجرای ساختمان های بتن آرمه
3- محاسبه دال های بتن آرمه به روش لوالهای گسیختگی

4- طرح محاسبه و اجرای کف ستون ها
5- دستنامه تکنولوژی قالب بندی

6- راهنمای قالب بندی
در خاتمه باید یادآور شد که باتوجه به آثار مهندسی برجسته ای که از زنده یاد دکتر قالیبافیان در 
جای جای کشور ایران باقیمانده و باتوجه به تعداد کثیری از مهندسین عمران کشور که با الهام 
گرفتن از آموخته ای استاد در آبادانی کشور گام بر می دارند و آموخته های خود را به نسل های آینده 
منتقل می کنند و باتوجه به آثار مکتوب فراوان باقیمانده از ایشان به جامانده، دکتر قالیبافیان از بین 
ما نرفته است و همانطور که در انجمن بتن ایران ایشان به عنوان چهره ماندگار بتن کشور انتخاب 

شدند، یاد و خاطره ایشان برای همیشه در این سرزمین باقی خواهد ماند.

عشق  هب  شد  ه  ند ز لش  د نکه  آ د  نمیر هرگز  ( (

) ) ما م  وا د لم  عا ه  ید جر رب  ست  ا ثبت 

منبع: 
- انجمن بتن ایران، نشریه داخلی، شماره 25، بهار 1386.

- مهندس مهرداد اشتری
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گام بلند شهرداري تهران درحفظ و نگهداشت سرمایه هاي شهر

اخبار

گذاريوروكشĤسفالت ،جدول سازي رو شدناجرايعملياتپياده مند محترمتهرانبانظامضمناينكهطبقبخشنامهاخيرشهردار
 22 بهمعابر،مدنظرهمكاراندرمناطق هايمربوط رودازاينپساولويتاجراييدرپروژه درسطحمناطقونواحي،انتظارمي

  . گانهقرارگيرد

  

هايعمرانيشهرتهرانگف قصاتپروژهاشارهبهدستورالعملتعيينقيمتعادلهدرمنا معاونفنيوعمرانيشهرداريتهراندرادامهبا
:  ت

كيفيتبهمناقصاتونيزپيشنهاداتنامتناسب گرديدكهورودپيمانكارانبي هايعمراني،ايننتيجهحاصل شناسيپروژه باآسيب
بردهوبستركارهايعمرانيرادرموارد صالحيتراازبين شود،شرايطبرايرقابتسالمدرميانپيمانكارانصاحب مي يكهبعضاًارائه
هاي عمالدستورالعملجديد،انشاءاللهزمينهورودپيمانكارانتوانمندكهبرآوردهايواقعيبرايپروژهساختاماباا يمخدوشمي

  . پيشفراهمخواهدشد از شهريدارند،بهدايرهمناقصاتبيش

  

  

  

  

در نشست دوره اي مدیران حوزه معاونت فني و عمراني و معاونان 
فني و عمراني مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بخشنامه اخیر 
دکتر قالیباف با موضوع اولویت اجرایي در پروژه ها و دستورالعمل 
مورد  معابر  به  مربوط  پروژه هاي  براي  توجیهي  گزارش  تهیه 

بررسي قرارگرفت و همچنین مفاد دستورالعمل تعیین قیمت 
عادله در مناقصات پروژه هاي عمراني تشریح شد.

به گزارش پایگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، 
دکتر مازیارحسیني معاون فني و عمراني شهرداري تهران در 
نشست مذکور ضمن تقدیر از توجه دکتر قالیباف به مقوله کار 
کیفي و جهادي، اجراي بخشنامه هاي اخیر شهردار محترم تهران 
را تکلیفي دانست که بي شک رضایت پروردگار متعال و مردم 

را در پي دارد. 
جزو  معابر  گفت:  شهري  معابر  توصیف کردن  ارزشمند  با  وي 
آنها را دانست. همان طور  باید قدر  دارایي هاي شهر هستند و 
که امروز به لطف خدا و با همت معاونان فني و عمراني مناطق 
حتي یک جدول غیراستاندارد در پروژه هاي عمراني شهر مورد 
استفاده قرار نمي گیرد، در مورد معابر و روسازي آسفالتي آنها 
نیز توقع مي رود حلقه مفقوده این بحث که همانا مقوله نگهداري 
مي باشد، به دقت مورد توجه قرارگرفته و جلوي اقدامات غیرضرور 
گرفته شود. به همین منظور از معاونان فني و عمراني مناطق 
را  اجرائي طرح ها  با حضور میداني خود، جزئیات  انتظار داریم 
مد نظر قرارداده و اجازه ندهند با برخي کم توجهي هاي احتمالي 
به مسائل درظاهر کم اهمیت، خدشه اي به زحمات گسترده اي 
که در اجراي پروژه هاي وسیع عمراني مناطق کشیده مي شود، 

وارد گردد. 
دکتر حسیني در ادامه افزود : معاونان فني و عمراني مناطق 

پروژه هاي ضروري و  ضمن گرفتن گزارش کیفیت کار در مورد 
جهادي  طرح  به فکر  باید  هم اکنون  از  معابر،  روسازي  مصوب 
استقبال از بهار باشند و سعي کنند با کار کارشناسي، فضاهاي کار 
شناسایي و اولویت بندي گردد و در زمان مناسب به انجام برسد 
تا به کیفیت کارها لطمه اي وارد نشده و تعجیلي در امور صورت 
نپذیرد. دراین میان نظارت میداني بر کار پیمانکاران ضروري 

بوده و از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است.
با  تهران  محترم  شهردار  اخیر  بخشنامه  طبق  اینکه  ضمن 
و  جدول گذاری  پیاده رو سازی ،  عملیات  اجرای  نظام مند شدن 
روکش آسفالت در سطح مناطق و نواحی، انتظارمي رود ازاین 
پس اولویت اجرایي در پروژه هاي مربوط به معابر، مدنظر همکاران 

در مناطق 22 گانه قرارگیرد. 
به  با اشاره  ادامه  در  تهران  شهرداري  عمراني  و  فني  معاون 
دستورالعمل تعیین قیمت عادله در مناقصات پروژه هاي عمراني 
شهر تهران گفت: با آسیب شناسي پروژه هاي عمراني، این نتیجه 
حاصل گردید که ورود پیمانکاران بي کیفیت به مناقصات و نیز 
پیشنهادات نامتناسبي که بعضاً ارائه مي شود، شرایط براي رقابت 
سالم در میان پیمانکاران صاحب صالحیت را از بین برده و بستر 
کارهاي عمراني را در مواردي مخدوش مي ساخت اما با اعمال 
دستورالعمل جدید، انشاءاله زمینه ورود پیمانکاران توانمند که 
برآوردهاي واقعي براي پروژه هاي شهري دارند، به دایره مناقصات 

بیش از پیش فراهم خواهدشد. 
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آغـــاز اجـــراي دایک ســاحلي و عملیـات آب بندي

 در پـــروژه احداث دریاچه چیتگـــر
عملیات اجرایي پروژه دریاچه چیتگر در چند جبهه کاري به طور همزمان پیش مي رود و عالوه بر 
تالش براي آب بندي سطح دریاچه، احداث بند انحرافي، سد، دایک ساحلي و مسیر دسترسي حاشیه 

دریاچه نیز درحال انجام است.
به گزارش پایگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، درحال حاضر به منظور آب بندي 
سطح دریاچه اجراي پوشش هاي ژئوتکستایل و ژئوممبران در دستورکار مجریان طرح قرار گرفته 
که این عملیات به زودي درسطح وسیعي آغاز مي شود. پوشش هاي یادشده عالوه  بر مزیت اقتصادي 
نسبي در مقایسه با پوشش خاک – سیمان، با سرعت باالتري قابل اجرا بوده و امکان تهیه آن ازطریق 

تولیدکنندگان داخلي وجوددارد. 

از دیگر بخش هاي پروژه احداث دریاچه چیتگر نیز خبر مي رسد عالوه بر پیشرفت فیزیکي 13 
درصدي عملیات احداث بند انحرافي که به منظور باالبردن سطح آب در باالدست رودخانه کن 
انجام مي شود، تالش براي احداث کانال انتقال آب و دیواره سد انتهاي دریاچه همچنان ادامه دارد. 

مسیر دسترسي 2  کیلومتري حاشیه دریاچه چیتگر که درامتداد بزرگراه حکیم درحال احداث است 
نیز به مرز23 درصد پیشرفت فیزیکي رسیده و بسترسازي و عملیات خاکي آن طبق زمان بندي 

پیش مي رود. 
دریاچه مصنوعي چیتگر دریاچه اي به وسعت 135 هکتار است که همزماني طرح و اجرا و نیز 

فشردگي زمان احداث آن درطول 18 ماه ، از پیچیدگي هاي خاص این پروژه محسوب مي شود.

یکی از مهمترین اهداف تشکیل شورای عالی فنی، تدوین و ترویج نظام فنی و اجرایی شهرداری 
تهران است که همواره به عنوان یک نیاز اساسی و زیربنایی در تسهیل فعالیت های عمرانی در ارتقاء 

کیفیت و بهره مندی از مشاوران و پیمانکاران توانمند در امور اجرایی مطرح بوده است.
متن مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در مورد وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران به 

شرح زیر است:
ماده واحده:

نظر به اینکه دستورالعمل های اجرایی و بخشنامه ها و حدود اختیارات شورای عالی فنی کشور در 
چارچوب طرح های عمرانی ملی تعریف شده است و با توجه به وضعیت خاص پروژه های شهرداری 
به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به تشکیل شورای فنی شهرداری با وظایف و اختیارات 

به شرح ذیل اقدام نماید.
تبصره یکم )1(:

اعضای این شورا مرکب از سه نفر افراد با تخصص و سوابق مرتبط، خبره و بصیر به پیشنهاد شهردار 
تهران و تصویب شورای اسالمی شهر تهران انتخاب خواهند شد.

تبصره دوم )2(:
وظایف و اختیارات شورای فنی شهرداری تهران به شرح زیر می باشد.

الف: تدوین نظام فنی و اجرایی و پیشنهاد آن به شورای اسالمی شهر تهران جهت تصویب؛
ب: تصویب نرخ قراردادهای خاص؛

ج: بررسی و اظهار نظر درباره قیمت های پیشنهادی مناقصه ها در مواردی که باالتر از نصاب تعیین 
شده باشد؛

د: تصویب شرح کارهای خاص؛
ه: تصویب قیمت های جدید؛

و: تصویب نسبت اقالم ستاره دار نسبت به کل برآورد؛
و  ضوابط  و  نباشد(  موجود  بها  فهرست  که  مواردی  )در  پایه  قیمت های  تصویب  و  بررسی  ز: 

دستورالعمل های مربوطه به آن؛
و  شهرداری  واحدهای  سؤال  مورد  که  تخصصی  و  فنی  مسائل  در  تصمیم  اتخاذ  و  بررسی  ح: 

کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارئه ننموده است؛
ط: تجدید نظر در نرخ پیمان ها در صورت لزوم وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب 
قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی الزم برای جزئیات جبران هزینه و خسارت مورد بحث نشده 

باشد.
ی: بررسی ضرر و زیان ادعایی طرف های قرارداد؛

تبصره سوم )3(: 
وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی به عهده حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران است.

امید است با فعالیت های اعضای شورای عالی فنی که از نخبه ها و متخصصین برجسته علمی – 
اجرایی کشور هستند، کیفیت نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران به صورت چشم گیری ارتقاء یابد.

اعضای شورای عالی فنی شهرداری تهران منصوب شدند

شهرهای جهان: در راستای اجرای تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران مورخ 1383/7/5 و مصوبه شورای اسالمی شهر 
تهران ابالغی طی نامه شماره 160/1545/30 مورخ 1390/1/8 مبنی بر موافقت با پیشنهاد اعضای معرفی شده، دکتر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، طی احکامی مهندس 

اکبر ترکان، مهندس عطاءاهلل هاشمی و دکتر مازیار حسینی را به عنوان اعضای شورای عالی فنی شهرداری تهران منصوب کردند.
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خط یک متروی مشهد افتتاح شد

هم زمان با میالد با سعادت امام رضا )ع(، خط یک مترو مشهد روز 17 مهرماه سال جاری 
)11 ذی القعده 1432 هجری( با حضور رییس جمهور افتتاح شد.

در حال حاضر در 9 شهر کشور در مجموع 144 کیلومتر مترو به بهره برداری رسیده و 220 
کیلومتر دیگر در دست احداث است. در 6 سال اخیر توسعة شبکه های راه آهن شهری سریع 
السیر )مترو( در سطح کشور شتاب قابل توجهی داشته است. بی شک احداث و بهره برداری 
از شبکة حمل و نقل عمومی مترو در کالن شهرهای ایران گامی ارزشمند در بهبود محیط 

زیست شهری و ارتقای کیفیت زندگی در این شهرها است.

انتظار می رود احداث شبکة حمل و نقل عمومی مترو در کالن شهرهای کشور با سرعت بیش 
از پیش به جلو گام بردارد.

اسناد مهم نظام فني و اجرایي، زیر ذره بین کارشناسان 

کمیته کارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران، پیش نویس 4 سند مهم از نظام 
فني و اجرایي را در معرض بحث و بررسي متخصصان و کارشناسان قرارداد.

به گزارش پایگاه خبري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران، پس از آنکه اسناد 
راهنماي ارزیابي معابرشهري، پیش نویس شرایط عمومي پیمان، پیش نویس موافقت 
نامه و شرایط عمومي همسان خدمات مشاوره و در  نهایت پیش نویس موافقت نامه و 
شرایط عمومي همسان خرید مصالح، کاال و تجهیزات در کارگروه هاي تخصصي مربوطه 
مورد تهیه و تدوین قرارگرفت، کمیته کارشناسي شوراي عالي فني شهرداري تهران 
به عنوان نهاد تصویـب کننـده نظـام فني و اجرایي، پیش نویس این اسناد را دراختیار 

متخصصان و کارشناسان ذیصالح قرارداد تا نظرات آنان را در تصویب اسناد یادشده 
لحاظ کند. این اسناد براي کارشناساني چون اعضاي کمیسیون عمران مجلس شوراي 
اسالمي، اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران، شهرداران منـاطق، معـاونـان فني و عمراني 
شهرداري مناطق و مشاوران و پیمانکاران توانمند عمراني ارسال شده تا از نظراتشان در 

تدوین هرچه بهتر نظام فني و اجرایي بهره گیري شود. 
گفتني است اداره کل هماهنگي فني و عمراني مناطق و سازمانها، تدوین نظام فني و 
اجرایي شهرداري تهران را از ابتداي سال 89 در دستورکار خود قرار داده تا کیفیت 

پروژه هاي عمراني بیش از پیش ارتقاء یابد.

کنگره جهانی سال 2012

فدراسیون بین المللی مهندسی شهرداری، 
هلسینکی، فنالند

)www.ifme2012.com(

کنگره جهانی فدراسیون بین المللی مهندسی شهرداری در تاریخ 4 الی 10 ژوئن 2012 )14 
الی 20 خرداد 1391( در شهر هلسینکی، فنالند برگزار می شود. موضوع اصلی کنگره”جوامع 

پایدار – برنامه ریزی، طراحی، ساخت و نگهداری برای آینده ای بهتر" است.
در این کنگره عناوین گسترده ای شامل موارد زیر ارایه می شود.

• برنامه ریزی شهری؛
• راه حل های مشکالت ترافیک؛

• راه کارهای صرفه جویی در انرژی؛
• طراحی و مهندسی سازه های شهری و شهرداری؛

• پروژه های ساخت، نوسازی و نگهداری؛
کنگره جهانی فدراسیون بین المللی مهندسی شهرداری هر سه سال یک بار برگزار می شود. 
آخرین کنگره در سال 2009 در ملبورن – استرالیا برگزار شد. این کنگره به طور مشترک با 
مشارکت جامعه مهندسین شهرداری سوئد و جامعه مهندسی شهرداری فنالند برگزار می شود. 

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت کنگره مراجعه فرمایید.



55 1390  • 3 فصلنامه شهرهای جهان • شماره  

معرفی کتاب

آیین نامه ایمنی و نگهداری مواد خطرناک در سطح شهر تهران
تألیف وتدوین: دکتر مازیار حسینی – دکتر محسن ابراهیمی مجرد

نگهداری پل ها بر اساس آشتو و سایر منابع
تألیف: دکتر عبدالرضا جغتایی، عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف 

مهندس ابوالفضل علیخانی، کارشناس ارشد تعمیر و نگهداری پل های شهر تهران، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

در کوچه های پیچ در پیچ، در مرکز شلوغ و پرهیاهوی شهر، در 
انبارها  این  لمیده اند.  انفجاری  انبارهای  فرسوده  خانه های  کنج 
می توانند آوار شوند برسر شهروندان این بمب های ساعتی در کدام 

روز، کدام هفته، کدام سال عمل می کنند؟
بشکه های زرد، نارنجی و قرمز حاوی موارد شیمیایی خطرناک 

حباب های نازک انفجارند.
اگرچه سوانح ناشی از انفجار یا نشت مواد خطرناک به ندرت روی 
می دهند، ولی درصورت وقوع ابعاد فاجعه بسیار گسترده خواهد 

بود.
فکری عاجل، همتی جمعی و عزمی راسخ باید تا این معضل بزرگ 

برای همیشه از فراز شهرمان رخت بربندد.
باتوسعه فعالیت های صنعتی، اقتصادی در شهرها، بهره گیری از 
مواد شیمیایی خطرناک نیز افزایش یافته است. تمرکز جمعیت 
در کالنشهرهای کشور به ویژه کالنشهر تهران خطرپذیری این 
شهرها را در برابر حوادث ناشی از مواد خطرناک بطور افزاینده ای 

افزایش داده است.
برابر  تهران در  ایمنی شهر  افزایش  و  برای کاهش خطرپذیری 
مواد شیمیایی خطرناک، طرح پیشگیری از سوانح ناشی از مواد 
شیمیایی خطرناک و نگهداری از آن ها در جلسات متعدد شورای 
اسالمی شهر تهران )دوره دوم( مورد بحث و بررسی قرار گرفت و 
در 82/12/5 در پنجاهمین جلسه علنی – عادی شورا این طرح 
)مشتمل بر ماده واحده و تبصره ذیل آن( به تصویب نهایی رسید. 
و در نامه شماره 160/481/19025 مورخ 82/12/19 برای اقدام 

به شهردار محترم وقت تهران ابالغ شد. شهردار محترم تهران نیز 
در نامه شماره 8210/8299101 مورخ 82/12/24 این مصوبه را 
برای تهیه طرح و اقدام الزم به مرکز وقت پیشگیری و مدیریت 

بحران شهر تهران ابالغ کرد.
پیرو دستور شهردار تهران، مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران، ضمن تهیه متن اولیه آیین نامه بافراخوانی سازمان های 
مسوول و دست اندرکار در زمینه ایمنی، محیط زیست، ساماندهی 
مشاغل، حقوقی و انتظامی و برگزاری جلسات متعدد، پیش نویس 
"آیین نامه پیشگیری و مدیریت سوانح ناشی از مواد شیمیایی 
نظرات  کسب  از  پس  و  تهیه  را  بزرگ  تهران  در  خطرناک" 
کارشناسی از سازمان های ذیربط، متن مذکور در 223 ماده، 86 
بند، 35 تبصره و 7 پیوست در نامه شماره 190/6792 مورخ 
83/4/29 به شهردار محترم تهران برای ارسال به شورای اسالمی 

شهر تهران و بررسی و در مراحل تصویب تقدیم شد.
پس از مراحل کارشناسی و رسیدگی در کمیسیون شهرسازی، 
فنی و معماری شورای شهر تهران سرانجام متن نهایی "آیین نامه 
ایمنی و نگهداری مواد خطرناک در سطح شهر تهران" در یکصد 
و نودمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر تهران )دور دوم(، روز 

یکم آذر ماه 1384 به تصویب اعضاء محترم شورا رسید.
امید می رود با اجرای این مصوبه انبارهای خاموش مخرب در 
گوشه و کنار شهر برچیده شود و شهر و شهروندان در برابر حمل 

و جابه جایی این مواد نیز به ایمنی مطلوب دست یابند.

این کتاب نکات اصلی و ضروری در نگهداری فنی پل ها را بیان 
می کند. با توجه به اینکه تعداد زیادی از پل های کشورمان در 
طی زمان آسیب هایی دیده اند و حتی برخی از آنها احتماالً در 
خطر جدی زوال اند، ارزیابی وضعیت، مرمت، تقویت، مقاوم سازی 
و به طور کلی نگهداری پل ها اهمیت اساسی دارد. نگهداری، 
عمدتاً شامل عملیات گوناگونی است که پیوسته شرایط ایمنی 
و خدمت پذیری یک پل را در بازه زمانی عمر مفید آن فراهم 
می سازد. بسیاری از پل ها، نه تنها در کشورمان بلکه در سراسر 
جهان، بیش از پنجاه سال عمر دارند و مسئله بازرسی و نگهداری 
پل ها در زمان ساخت، هنوز مبحثی نوپا است. بنابراین نگهداری 
جدی  توجه  مورد  آنها  ساخت  سال های  اولین  در  پل ها  این 
شده اند  متحمل  جدی  آسیب هایی  پل ها  و  است  نگرفته  قرار 
نیاز به تعمیرات اساسی و مقاوم سازی  و نگهداری کنونی آنها 
دارد که بسیار هزینه بر است. با نگهداری به هنگام پل ها نه تنها 
می توان کیفیت خدمت پذیری آنها را در سطح باالیی نگه داشت، 
بلکه می توان از صرف هزینه های هنگفت تعمیر و مقاوم سازی 

آنها جلوگیری کرد.

آیین نامه آشتو از معتبرترین آیین نامه های جهان در مورد راه ها 
و پل های می باشند. از این آیین نامه ها و منابع دیگر در تهیه 
مطالب این کتاب بهره گرفته شده است. همچنین فصل بندی و 
تا حد امکان بخش بندی کتاب، مطابق با آشتو )1987( تنظیم 
شده است. تا خواننده عالقمند به مراجعه به منابع آشتو بتواند 

مطالب را با راحتی بیشتر یافته و مطالعه کند.
در این چاپ کتاب، به طور ویژه از تجربیات و اطالعات موجود 
در شهرداری تهران بهره گرفته شده است تا کاربردی تر و پربارتر 

باشد.
تا ده آن درباره  یازده فصل است که فصل یک  کتاب دارای 
یازده حاوی  نگهداری پل ها می باشد و فصل  مطالب عمومی 
مطالبی درباره نگهداری پل های تحت نظارت شهرداری تهران 
و اطالعات تصویری درباره آسیب های وارد شده بر تعدادی از 
پل های تحت مدیریت شهر تهران است. شناخت و تشخیص 
آسیب ها، بخش مهم و اولیه مرحله از کار تعمیر و نگهداری 
تکنسین  و  برای هر متخصص  آن  از  اطالع  و  پل ها می باشد 

نگهداری الزم است.
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Embodiment of 
Cleanliness in the 
Sustainable Cities of the 
Future

Prepared by: Roshanak Mohammadi

 Suppose that you were to reside in a place where water 

consumption is the least possible with no fossil fuel, carbon 

footprint and greenhouse gases and with streets  empty of 

cars, knowing that what you see is for real and you are not 

hallucinating, what would you name such city?

This is where the three triangle vertices namely: innovation, 

technology and sustainability have converged and created a 

new type of city.

You may imagine a beautiful, succulent and vibrant city that 

lives off renewable energy source and that Supreme innovative 

construction and new standards adapted to sustainable living 

are prevalent in it. Here, “the Masdar” is the world first 

carbon-free city devoid of waste that has all modern facilities, 

services and privileges of living in megacities, but in a fully 

ecological environment and free of carbon. Yes, this is the 

future city that is currently being built around the capital of 

the Abu Dhabi emirate.

The Masdar as the future city is supposed to be fed 

exclusively with renewable energy and produce no Carbon-

Dioxide or urban waste. Researchers at the Froon Hoffer 

Research Institute are currently developing new technologies 

concerning planning, design and realization of the true model 

of the ecological or the future city. The city’s architecture is 

an inspiration of the traditional architecture of cities, palaces, 

and vents of the Arab world. According to urban development 

experts and providential, the city is more than merely a 

concept, it is a happening phenomenon.

Tehran Metropolitan Area 
and its Challenges in the 
Field of Transportation

 
By: Amir Ali Mostafavi Moghaddam, Ph. D., Civil 
Engineering, Development Studies; Elham Fallah 
Menshady, Expert, Traffic and Transportation Studies, 
Center for Studies and Planning of the City of Tehran
 
Transportation infrastructure is known as one of the greatest 
challenges facing metropolitan areas, as efficient operation 
of megacities depends largely on an efficient transportation 
system. If we accept that megacities are in fact the world 
economy engine, it is the transport network that keeps the 
engine running efficiently. Inefficiency of urban transportation 
systems would cause undesirable environmental outcomes 
such as air pollution and negative economic impacts as well 
as inefficiency in the city operations. The city of Tehran as the 
country’s largest metropolitan city in the Middle East is facing 
many serious problems in its transportation system. These 
problems are provoked partly because of some special features 
of the city as a world metropolis in a developing country and 
to a certain extent of economic and political conditions and 
also specific physical and spatial characteristics of the city. 
The purpose of this paper is to assess and analyze problems 
and issues facing transportation in Tehran and the factors 
causing them. Common characteristics and challenges facing 
megacities are generally dealt with in the first phase followed 
by the more general problem of transport in those cities and 
their challenges in developing countries, specifically. Finally, 
the transportation problems in Tehran and the factors that 
have created them are assessed.
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Indigo Development Creating Systems Solutions 
for Sustainable Development  through Industrial 

Ecology The Industrial Symbiosis at  Kalundborg, 
Denmark

One of the favorite cases presented 
by industrial ecologists is the story of 
the spontaneous but slow evolution of 
the“industrial symbiosis” at Kalundborg, 
Denmark. This web of materials and 
energy exchanges among companies )and 
with the community( has developed over 
the last 20 years in a small industrial 
zone on the coast, 75 miles west of 
Copenhagen. Originally, the motivation 

Prepared by:Mina Ebrahimi Keyhani;Ph.D

Tourism, a Factor of 
Sustainable Economic and 
Social Development 
Enhanced Services for 
Land and Urban Tourism 
Development

By: Dr. Ismail Shieh, Associate Professor, 
Department of Urban Development, Iran University 

of Science and Technology

es_shieh@iust.ac.ir
The objective of this paper is to provide grounds to enhance the 
qualitative scope of urban services in response to the needs of tourists 
who decide to travel to visit around and spend their leisure time. 
Meanwhile tourists may take full advantage of their spare time and 
improve their level of understanding of art and cultural, social and 
historical, natural and indigenous texture of the environment that they 
have chosen to stay.
There is no doubt that good and acceptable services and provision of 
facilities for enhanced tourism services capacity, would play a decisive 
role in promoting sustainable economic and social development 
in areas related to tourism, which are briefly explained in this short 
article. 
The most important consideration in this paper is to relate the concepts 
associated with economic and social development with the expansion 
of tourism programs in terms of urban planning and improvement of 
the quantity and quality of urban facilities needed by the tourists.

Greener Roads Ahead
By: Laurie A. Shuster

When it comes to the impact that the design and construction 
of roadways have on the environment, there seems to be little 
dissension road construction, by definition, destroys part of 
the environment. In the short term, the construction process 
generates large quantities of construction debris, produces runoff 
that poisons groundwater and chokes sewer systems, and creates 
noise and air pollution, primarily from the massive fossil fuel 
burning machinery that digs, scoops, levels, and paves. In the 
long term, society is left with less nature and more pavement–
impervious, heat- producing surfaces– that are traversed by ever- 
more carbon-dioxide-belching vehicles. For Mother Nature, it’s 
a losing battle.

Researchers at the University of Washington have teamed up 
to develop Greenroads, a system for quantifying, measuring, 
and ultimately lightening the environmental footprints and 
improving the performance of roadway projects, from the 
largest highway construction effort to the simplest re-pavement 
plan. It addresses both the design process and the construction 
activities, enumerating various methods that can be used to 
accomplish specific goals–for example, improving the lifetime 
of pavement, using better storm-water management techniques, 
reducing runoff, limiting Carbon Dioxide emission, reusing and 
recycling materials, and improving access for pedestrians and 
bicyclists to encourage more environmentally friendly forms of 
transportation.

behind most of the exchanges was to 
reduce costs by seeking income-producing 
uses for “waste” products. Gradually, the 
managers and town residents realized 
they were generating environmental 
benefits as well, through their transactions. 
)A student team working on an Earth Day 
project in the early 90s mapped 
the network of by-product exchanges with 
yarn and showed it to the plant managers!(
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Eco-towns in England
Prepared by: Mana Mojarad

Four proposed new towns of 15,000 homes or more are on a shortlist of 15 sites for cherished Eco-town program published 
by the government of England. 
The program, which aims to have up to 10 settlements of between 5,000 and 20,000 homes well under development by 2020, 
is expected to provoke strong local opposition. Many of the most controversial bids among the 57 originally submitted as 
zero-carbon, water neutral and car-curbing towns have survived the first round of competition for the first new small towns in 
England since the 1960s. A proposed 5,000-home development near Weston-on-the Green, Oxford-shire is also on the shortlist.  
But ministers have promised that no new homes will be built on protected green belt land, leading to the rejection of several 
schemes. They have also turned down proposals which they believe are simply recycled schemes already rejected by planners.  
Despite government hopes that each new town would have 30% to 50% of their new homes classed “affordable” for social rent 
or schemes that helped low-income families people on the housing ladder, some of those backed at present do not reach that 
level. Instead, the government claimed that more than 30% of new homes altogether would fall into the affordable category. 
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The Zero Emissions Concept is aimed at the formation of a new cyclical-resource-usage-style 
industrial society, in which all of the waste products generated by any given industry are re-used 
as raw materials in other fields, thus achieving zero emissions in terms of waste products. 
Under this concept, all of the input production factors are completely used up. The factors are 
either utilized in the final products or become high value-added raw materials for other industries. 
As the final goal is to have the total input volume equal the total production volume, the ultimate 
objective is for industries to generate no waste products whatsoever. Because the Zero Emissions 
Concept reduces the generation of greenhouse gases in waste processing )in addition to its other 
merits(, it goes beyond the mere effective utilization of resources via recycling-it makes a major 
contribution to reducing the environmental load. As well, it contributes to energy conservation 
by using the waste heat generated during recycling processes to provide heating and hot water, 
and by producing solid fuel and other energy from the compression and combustion of refuse. 
While it is difficult for any single industry to achieve zero emissions, the reduction of waste 
products becomes increasingly feasible through the collective efforts of groups of industries, 
or throughout a wide-area government administrative zone. Under this approach, the Zero 
Emissions Concept has the potential to create a new, cyclical type of manufacturing system, one 
that is entirely different from the mass-production system of the past.

Eco-towns in Japan
P re p a re d  b y :  M o h a m m a d  R e z a  E b r a h i m i
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In the Name of God

The City Management Stockholm is working hard on making this city 
sustainable.
HAMMARBY and NORRA Jordgard: New towns are districts of 
Stockholm which are being developed on the basis of Eco-towns 
and sustainable towns. New technologies and innovations regarding 
sustainability and environmental protection are used in these new towns.
One of the most important aspects of the comprehensive plan of these 
new towns is that they are pedestrian towns; in other words, citizens can 
live in these towns without using private cars.
The urban infrastructures in these new towns are the best sustainable 
infrastructures in the world. However, the buildings do not have high 
energy sustainability. The land-use idea of these new towns is “Anti 
Functionalism.” That is a mix of residential, administrative, commercial 
and cultural land-uses are planned in these new towns.
The traffic problem is resolved by planning an extensive pedestrian and 
bicycle network, trolley-bus and Bus Network.
Most of the garbage of the residential areas are collected and transported 
via an underground with suction mechanism. Therefore, garbage 
disposal trucks are not needed to enter the residential areas.
Different sorts of sewage, including residential areas, industries, traffic 
and building roofs sewage are separated and recycled.
The warm water of buildings is provided by a remote water pumping 
factory. There are sun cells on the roofs of some buildings for generating 
electricity.
Urban infrastructures in the new towns, including energy, water, sewage, 
garbage and transportation are analyzed with respect to environmental 
and ecology and are made sustainable.

 Stockholm is Selected as the
 First Sustainable City of

Europe
Prepared by: Lena Silverberg


