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سخن نخست

ضرورت تهیه و اجرای برنامه توسعه 
پایدار برای شهر های کشور

The Necessity for Preparation 
and Implementation 0f 

Sustainable Development 
Program for the Cities of Iran

Foreword

نویســنده: دکتــر علــی نوذرپــور، 
معــاون امــور شــهرداری ها، ســازمان

شهرداری ها و دهیاری های کشور

By: Ali Nozar- pour, Ph.D., 
City Planning, Deputy for 
Municipalities Affairs, National 
Organization for Municipalities 
and Village Management

مدیریـت شـهري بـا دوگانگي هاي مختلفي روبرو اسـت. دوگانگـي برنامه ریـزي ملي)برنامه ریزي 
بخشـي(که توسـط وزارتخانه هـا و سـازمان هاي دولتـي انجـام مي گـردد و برنامه ریـزي محلـي کـه 

توسـط مدیریت شـهري انجام مي شـود. 
دوگانگـي دیگـر برنامه ریـزي در امـور محلـي اسـت. از یک سـو بـا مقوله اي بـه نـام برنامه ریزي 
شـهري مواجـه هسـتیم کـه حاصـل آن طرح هـاي جامـع و طرح هاي هـادي اسـت کـه اجـراي آن 
برعهـده همـة دسـتگاه هاي اجرایـي اعـم از دولتـي و غیـر دولتـي در سـطح شـهر اسـت و اجـراي 
کامـل آنهـا تنهـا از عهده شـهرداري ها بـر نمي آید. از سـوي دیگر بـا برنامه ریزي  محلـی متعدد در 

شـهرداري ها مواجهیـم کـه بـراي فعالیت هـاي خودشـان تهیـه و تدوین می شـود. 



  4 / فصلنامه شهرهای جهان / 1392 / شماره 12 و 13

انـرژی در شـهر و بهره گیـری از انرژي هـاي پایدار مانند انرژي خورشـیدي و بادي 
حاصل مي شـود. 

در راسـتای توسـعه پایـدار و بهبـود محیـط زیست شـهری، سیاسـت هاي عدم 
تمرکـز و تمرکـز زدایي کالنشـهرهاي کشـور و آمایش سـرزمین را باید با جدیت 

اجـرا کنیم. 
از سـویي هـواي پـاک مي خواهیـم و از سـوي دیگر در شـهرها تراکم فروشـی 
مي کنیـم. در یـک کوچـه باریـک مجـوز سـاختماني با طبقـات باال که بـا منطق 
معمـاری و شهرسـازی جـور در نمي آیـد صـادر مي کنیـم. یعنـي سـرمایه گذاري 
کنـار  در  مي سـازیم.  وسـیع تر  سـاختمان هاي  مي دهیـم.  افزایـش  را  شـهر  در 
سـاختمان های 6 طبقـه ناگهـان مجـوز سـاختمان 15 طبقـه صـادر می کنیـم. 
در نتیجـه جمعیـت شـهر را افزایـش مي دهیـم و ترافیـک شـهر را متراکم تـر 

مي نماییـم. پـس چطـور مي خواهیـم هـواي تمیـز در شـهر داشـته باشـیم.

شــوراي عالــي نظــارت بــر گســترش شــهر تهــران بــه ریاســت نخســت وزیــر، 
ــالب  ــد از انق ــا بع ــرد و ت ــت مي ک ــب و فعالی ــال هاي 1350 تصوی ــه در س ک
ــهري  ــت ش ــت و مدیری ــن دول ــي بی ــراي هماهنگ ــت داشــت، ب اســالمي فعالی

ایجــاد شــده بــوده کــه متعاقبــاً فعالیــت آن متوقــف شــد. 
کالنشــهرهاي کشــور بایــد عــالوه بــر طــرح جامــع، در چارچــوب طــرح جامع 
داراي برنامــه توســعه پایــدار شــهر باشــند. در حــال حاضــر بــراي شــهر تهــران 
ــایر  ــراي س ــم و ب ــج مي بری ــت آن رن ــاي محیط زیس ــتمراً از آلودگي ه ــه مس ک
کالنشــهرها طــرح توســعه پایــدار نداریــم. باید گفــت امــروز برنامه توســعه پایدار 
کالنشــهرهاي کشــور را بایــد تهیــه کنیــم و بــه اجــرا درآوریــم. امروزکالنشــهرها 

را بایــد در یابیــم. فــردا خیلــي دیــر اســت.

دوگانگـي دیگـر این اسـت که از یک سـو با تقاضاي شـهرداري ها و شـوراهاي 
شـهر از مجلـس شـورای اسـالمی مواجه هسـتیم تا در همـة امور محلـي قوانین 
و مقـررات مناسـب تصویـب کنـد ولـی از سـوی دیگـر بـا مقاومـت سرسـختانه 

دسـتگاه هاي دولتـي بـرای اجـرای قوانین محلـی مواجهیم. 
دوگانگـي دیگـر دوگانگي مالي اسـت. از یک سـو بحث اسـتقالل و خودکفایي 
مالـي شـهرداري ها مطرح اسـت ولـي از طرف دیگر بـا بهره گیري ناقـص از منابع 

مالي محلي روبرو هسـتیم. 
براي توسـعه پایدار شـهرهاي کشـور به ویژه کالنشـهرهاي کشـور، دوگانگي و 
ناهماهنگي هاي بین دولت و مدیریت شهري باید رفع شوند و یا به حداقل برسند.

در کالنشـهرها، دسـتگاه هاي خدماتـي دولتـی هر یک سـاز خـود را مي نوازند 
و در برخـي مواقـع در تقابـل بـا شـهرداري ها عمل مي کننـد و در نتیجـه کارآیي 
سیسـتم مدیریـت شـهري را کاهـش مي دهنـد. گاهـي اوقات بـرق، گاز یـا تلفن 
یـک دسـتگاه خدمات رسـاني و یـا پـروژه عمرانـي شـهری را بـه سـهولت تأمین 
نمي کننـد و بـه جـاي هماهنگي به مقابله مي پردازند. چرا بسـیاري از کشـورهاي 
جهـان بـه ایـن نتیجه رسـیده اند که خدمات شـهري باید در شـهر یـک پارچه و 
زیر نظر مدیریت شـهري باشـد. دلیل آن هماهنگ سـازي تالش هـا و فعالیت هاي 
عمرانـي و خدمـات شـهري بـراي رفاه مردم اسـت. بعـد از انقالب اسـالمي زمانی 
بیشـتر مدیریـت  بـراي هماهنگـي  تهـران مي خواسـت  کـه مدیریـت شـهری 
شـهر تقسـیم بندي منطقـه اي یکسـان ایجـاد کنـد، فقـط موفـق شـد بـا وزارت 
آمـوزش و پـرورش هماهنـگ شـود و سـایر دسـتگاه های دولتی این امـر منطقي 
بـراي تعییـن یـک محـدودة یـک پارچـه خدماتـي بـراي شـهر را قبـول نکردند. 
 توسـعه پایدار شـهری با کاهش مصرف سـوخت های فسـیلی و کاهش مصرف 



مدیریت خردمندانه آمایش سرزمین
Wise Management of the National Urban Planning

شهرنشیني پایدار براي ایجاد شهرهاي پایدار
Sustainable Urbanization to Provide Sustainable Cities

بام هاي سبز براي گسترش فضاي سبز شهرها
Green Roof, A Great Step Towards Sustainable 
Development of Cities
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حناچی با اشاره به مشکالت اقتصادی که به واسطه فروش شهرسازی درکشور بوجود 
آمده افزود: هزینه شهرداری ها بیشتر از درآمد آن ها است. در برخی شهرها بودجه 
شهرداری در کمتر از دو دهه از 50 میلیارد تومان به 12 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا 
کرده است. این درآمد ها از محل پایدار نیست و عمدتاً وابسته به ساخت و ساز و بویژه 

ساخت وساز در بخش مسکونی است. 
حناچی افزود: این یعنی این که افزایش ساخت وسازی که ظرف 3 دهه باید 
اتفاق می افتاد ظرف 2 سال اتفاق افتاده است. با این ساخت و سازها، شهرها آلوده تر و 

پرتراکم تر شدند درحالی که خدمات شهری کمترشد. 
معاون وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: برای جلوگیری از این ساخت وسازهای 
بی رویه باید منابع درآمد پایدار برای شهرداری ها تعریف شود. شهرداری ها را موظف 
کنیم بر اساس برنامه حرکت کنند و محل درآمد و هزینه کرد مشخص باشد تا هزینه 

اجرای پروژه ها از جیب مردم شهر تامین نشود. 

دکتر حناچی با اشاره به اشکاالت طرح های جامع شهری یا طرح تفصیلی شهر 
تهران، گفت: در برخی از طرح های جامع آن قدر موارد نقض و راه در رو وجود دارد که 
ما را از آن طرح اصلی دور می کند. مثال مطلع شدیم در آخرین جلساتی که شورای 
عالی شهرسازی در حال تصویب طرح جامع تهران بود با فشار دولت تراکم به همه 

سطوح مسکونی اضافه شد و این اصال منطقی نیست. 
وی افزود: اگر شرایطی که اکنون درشهر می بینیم تحت تاثیر طرح جامع تهران 
باشد قطعاً به تغییرات در این طرح نیاز داریم. دکتر حناچی استفاده نکردن از مدیران 
متخصص درحوزه های تخصصی، نبود برنامه با زمان بندی معین برای انجام پروژه های 
شهری و این که منابع و در آمد های شهرداری ها از منابع پایدار نیست را از عوامل 

اصلی مشکالت برنامه ریزی و اجرای طرح ها درکالنشهر ها نام برد. 

حرف اول: مدیریت 
خردمندانه آمایش سر زمین

Wise Management of 
the National Urban 

Planning

شــهرهای جهان: معاون شهرسازی و معماری وزارت راه وشهرسازی 
مطرح کرد. 

دکتر پیروز حناچی اصلی ترین وظیفه این معاونت را مدیریت خردمندانه ))فضای 
سرزمینی(( وآمایش سرزمین نام برد. وی با اشاره به این نکته که متاسفانه در دوره هایی 
شهرداری ها برخی از مصوبات شورای عالی شهرسازی را اجرا نکردند و در دوره هایی هم 
از ابزار شورای عالی شهرسازی به درستی استفاده نشده است، افزود: نقض برخی قوانین 

شهرسازی باعث بروز مشکالتی مانند سیاست مسکن مهر شد. 
او درباره ساخت مسکن مهر گفت: در خصوص مسکن مهر اول باید مکان یابی انجام 
می گرفت و بعد مسکن ها را می ساختیم درحالی که این مسکن ها در بسیاری از موارد 
خارج از محدوده شهرها ساخته شده که مشکالت قانونی دارد به طوری که اگر مردم 
عادی در این مکان ها خانه می ساختند تخریب می شد، اما دولت با نقض قانون در این 

مکان ها مسکن ساخته است. 
وی خاطر نشان کرد: از نظر قوانین شهرسازی دولت با این عمل نخستین نقض 
کننده مصوبات خود است. مسکن مهر درجاهایی بارگذاری شده که نباید می شد. در 
جاهایی اجازه ساخت و متراکم سازی داده ایم که نباید اجازه می دادیم. در هیچ دوره ای 
و درهیچ طرحی اجازه داده نشده که 100 هزار واحد مسکونی درپردیس ساخته شود. 
این یعنی ایجاد یک کالنشهر بیخ گوش کالنشهر ما ولی برای ساخت مسکن مهر از 

شورای عالی شهرسازی در جهت عکس استفاده شده است. 
معاون وزیر مسکن وشهرسازی گفت: شورای عالی شهرسازی می تواند مصوبات خود 
را اصالح کند. اما اصالح این قوانین قاعدتاً باید بر اساس مطالعه باشد نه بر اساس تحکم 
که عضو شورای عالی را مجبور کنند قانونی را تصویب کند اما برای ساخت مسکن مهر 

این اتفاق افتاده است. 
حناچی تصریح کرد: امروز اصالحیه این روش به این صورت است که اگر می خواهید 
برای کم درآمد مسکن بسازید باید این سیاست را با مسکن گران قیمت و مسکن 
متوسط ترکیب کنیم و اگر این کار را نکنیم جامعه ای دو قطبی ایجاد می کنیم و به دو 
قطبی شدن دامن می زنیم به دو قطبی شدن شهر به مصلحت هیچ کس نیست و علت 

چنین وضعیتی بی توجهی به شهرسازی است. 

معاون وزیر راه وشهرسازی در بخش دیگری از این گفتگو ایجاد قطب های مختلف 
اقتصادی را یکی از عوامل جلوگیری از مهاجرت به کالن شهرها عنوان کرد وگفت: باید 
از طریق طرح های آمایش سرزمینی عرصه کشور را برای سرمایه گذاری آماده کنیم تا 

تعادل در توزیع شغل به وجود آید. 
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شهرنشیني پایدار براي ایجاد 
شهرهاي پایدار
Sustainable Urbanization to Provide 
Sustainable Cities

برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد )UNEP( و مرکز اسکان بشر سازمان 
ملل متحد )UNCHS( شهر پایدار را چنین تعریف می کنند: شهر پایدار مکانی 
است که دارای دستاوردهای توسعه اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی مستمر و مداوم 
باشد. یک شهر پایدار دارای منابع طبیعی با دوام است که توسعه اش به آن وابسته 
است واین منابع را فقط در سطح برداشت پایدار استفاده می کند. یک شهر پایدار 
دارای امنیت مداوم در برابر خطرات محیط زیستی که ممکن است توسعه آنرا 

تهدید کند، می باشد و فقط ریسک قابل قبول را مجاز می شمارد. 
 ایـن حقیقـت که شـهر ها نقـش کلیدي را در "توسـعه پایدار" بـازي مي کنند، 
از اوایـل سـال هاي 1990 متجلـي شـد. نیـاز فـوري بـه ترویـج شـهر هاي پایـدار 
تحـت الشـعاع اختالفـات در خصـوص معنـاي پایـداري شـهري اسـت کـه چرا و 
چگونـه بایـد بـه ترویـج آن پرداخـت و ذینفعـان آن کدامنـد. عـالوه بـر ایـن آیا 

منظـور از توسـعه پایـدار شـهري فقط سـبز کردن محیط زیسـت اسـت ؟
در حـال حاضـر بـه طور گسـترده اي پذیرفته شـده اسـت که تاثیر شـهر نشـیني 
همچنـان سـبب ایجـاد تغییرات عمـده جهاني و محلـي مي گـردد. در قرن حاضر 
بسـیاري از کشـور هاي جهـان در حـال توسـعه وارد مرحلـه رشـد شـتابان شـهر 

شـده اند.  نشیني 
پیش بینــي شــده اســت تــا ســال 2030، 2/2 میلیــارد نفربــه جمعیــت جهــان 
ــت  ــن جمعی ــه بســیاري از ای ــي رود ک ــه مي شــود. انتظــار م ســال 2000 اضاف
اضافــي جــذب شــهرهاي بــزرگ و کوچــک کشــورهای فقیــر گــردد. پیــش بیني 
شــده جمعیــت شــهري ایــن کشــورها از 1/9 میلیــارد نفــر در ســال 2000 بــه 

3/9 میلیــارد نفــر در ســال 2030 افزایــش یابــد. 

ولـي تغییـرات بسـیار کمـي در جمعیـت شـهر هاي کشـورهاي بـا درآمـد بـاال 
پیش بینـي شـده اسـت. انتظـار مي رود کـه جمعیت شـهري این کشـورها از 0/9 
میلیـارد نفـر در سـال 2000 به یک میلیـارد نفر در سـال 2030 افزایش یابد. در 
واقع تغییر سـریع شـهر نشـینی در جهان به احتمال زیاد در فقیرترین کشـورها 

رخ مي دهـد. 
 ایـن کشـورها مجهـز بـه منابـع مالـي بـراي سـرمایه گذاري در زیر سـاخت هاي 
شـهري، آب، بهداشـت، مسـکن نبـوده و قـادر بـه ارائـه حداقـل فرصت هـاي 
اقتصـادي حیاتـي بـراي سـاکنان شـهري نیسـتند. در ایـن زمینه سـاکنان فقیر 
شـهري در معـرض تهدیـدات بیولوژیکي و فیزیکـي بزرگ قـرار دارند و همچنین 
در معـرض محدودیت دسترسـي بـه خدمات شـهري و زیر سـاخت هاي ارتباطی 
می باشـند. بنابرایـن رونـد شهرنشـیني معاصر در جهـان در حال توسـعه نه فقط 
بـا یـک تغییـر در کانـون فقر- از روسـتایي به شـهري مواجه اسـت اما بیشـتر به 
طـور قابـل توجهـي با فقـر شـهر نشـیني و محرومیت اجتماعـي روبرو اسـت که 

همـراه بـا نابرابري هـاي اجتماعـي و اقتصـادي، جنسـیتي و قومي خواهـد بود. 
بحـث فـوق نشـان مي دهد کـه روند معاصر شهرنشـیني نـه به سـادگي مهاجرت 
از روسـتا بـه شـهر و نقـل مـکان فقـر از مناطق روسـتایي به شـهري اسـت بلکه 
تحـول قابـل توجهـي از ارتباط جهاني و محلي، شـهري و روسـتایي، فقیر و غني، 
و باالتـر از همـه شـرایط سیسـتمیک اسـت کـه یـک آینده پایـدار را بـراي مردم 
جهـان تهدیـد مي نمایـد. از آنجـا کـه قباًل توسـعه پایـدار بـه عنـوان تقاطع هاي 
بیـن هدف هـاي اجتماعـي، زیسـت محیطـي و اقتصـادي تعریـف شـده اسـت، 
قابلیـت پایـداري بـه عنوان یـک اقـدام ترویجي عمل کرده اسـت تا یـک اقدامي 

کـه منجر به توسـعه واقعی شـده باشـد. 
مهم تریـن مشـکل ایـن مـدل نیـل همزمـان بـه اهـداف اسـت و از سـوي دیگـر 
سـاکنان شـهري براي زندگي خود وابسـته به منابع محیط زیسـت خارج از شـهر 
هسـتند. بنابـر ایـن مفهوم پایداري شـهري مورد سـؤال قـرار مي گیرد کـه اثرات 
شهرنشـیني و توسـعه شهر بر توسـعه پایدار چیسـت؟ اثرات شهرنشینی و توسعه 

شـهری بر توسـعه پایـدار چگونه ارزیابی شـود؟
پاسـخ بـه ایـن پرسـش نیاز بـه یک دیـدگاه جامـع و فراگیرتـر از مفهوم توسـعه 
پایـدار دارد کـه توسـط آن بـه انـدازه کافـي اهداف و وسـایل نیل به اهـداف روند 

تعریف شوند.  توسـعه 
ــه  ــوز ب ــي هن ــادي و اجتماع ــي، اقتص ــت محیط ــداف زیس ــف اه ــن تعری در ای
ــده اي  ــور فزاین ــه ط ــان ب ــال، در جه ــن ح ــا ای ــود. ب ــال مي ش ــتی اعم درس
شهرنشــین، محیــط ســاخته شــده یــا " طبیعــت دوم " بــه عنــوان یــک فاکتــور 

گرد آورنده: هیات تحریریه

 1

 شهرنشيني پايدار براي ايجاد شهر هاي پايدار
 
 

Sustainable Urbanization to Provide Sustainable Cities 
  گرد آورنده: هيات تحريريه

  
مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد      وUNEP)(برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد 

(UNCHS) :كاني است كه داراي  شهر پايدار م شهر پايدار را چنين  تعريف مي كنند
دستاوردهاي توسعه اجتماعي، اقتصادي و فيزيكي مستمر و مداوم  باشد. يك شهر پايدار داراي منابع 

ايدار اين منابع را فقط در سطح برداشت پطبيعي با دوام است كه توسعه اش به آن وابسته است و
ت محيط زيستي كه ممكن است ايدار داراي امنيت مداوم در برابر خطراشهر پاستفاده مي كند. يك 

  آنرا تهديد كند ، مي باشد و فقط ريسك قابل قبول را مجاز مي شمارد. هعتوس
متجلي  1990بازي مي كنند،از اوايل سال هاي  "توسعه پايدار "اين حقيقت كه شهر ها نقش كليدي را در  

عناي پايداري شهري است شد. نياز فوري به ترويج شهر هاي پايدار تحت الشعاع اختالفات در خصوص م
عالوه بر اين آيا منظور از توسعه پايدار  كه چرا و چگونه بايد به ترويج آن پرداخت و ذينفعان آن كدامند .

  سبز كردن محيط زيست است ؟ فقط شهري
غييـرات  در حال حاضر به طور گسترده اي پذيرفته شده است كه تاثير شهر نشيني همچنـان سـبب ايجـاد ت   

در قرن حاضر بسياري از كشور هاي جهان در حـال توسـعه وارد مرحلـه     .و محلي مي گرددعمده جهاني 
  رشد شتابان شهر نشيني شده اند.

انتظـار   اضافه مـي شـود.    2000جمعيت جهان سال  ميليارد نفربه 2/2،  2030تا سال  پيش بيني شده است
پـيش   .گـردد   كشـورهاي فقيـر   رود كه بسياري از اين جمعيت اضافي جذب شهرهاي بزرگ و كوچك مي

 2030ميليارد نفـر در سـال    9/3به  2000ميليارد نفر در سال  9/1بيني شده جمعيت شهري اين كشورها از 
 افزايش يابد.
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ــن، جســتجو  ــر ای ــد شــناخته شــود. عــالوه ب ــن بای ــره زمی ــات ک مرکــزي حی
ــل  ــه عوام ــته ب ــت وابس ــا محیط زیس ــازگار ب ــیني س ــاي شهرنش ــرای الگوه ب

سیاســي و تصمیم گیري هــاي ســازمانی دارنــد. 
بنابرایـن، مي تـوان اسـتدالل کـرد که بـراي ارزیابي اینکـه آیا هر عمل، سیاسـت 
و یـا خـط مشـي به سـوي شهرنشـیني پایدار حرکـت مي کند یا خیر، الزم اسـت 

کـه روابـط میـان پنج بعد مشـخص شـده در زیر را در نظـر گرفت. 

 1- پایداری اقتصادي 
پایــداری اقتصــادي بــه عنــوان ظرفیــت و توانایــي سیاســت و اقداماتــي اســت 
کــه قــادر بــه قــرار دادن منابــع محلــي/ منطقــه اي جهــت اســتفاده ســازنده دراز 
مــدت جامعــه، بــدون آســیب رســاندن یــا از بیــن بــردن منابــع طبیعــي پایــه 
کــه حیــات بــه آن بســتگي دارد و بــدون افزایــش اثــرات زیســت محیطــي شــهر 
باشــد. ایــن بــدان معنــي اســت کــه تأثیــر کامــل چرخــه تولیــد در شهرنشــیني 

مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

2-پایداري اجتماعي
ــت  ــي مدیری ــت فرهنگ ــت و کفای ــا عدال ــاط ب ــي در ارتب ــداري اجتماع پای
شــهری و دولــت اســت کــه در ترویــج حقــوق برابــر در رابطــه بــا ســرمایه هاي 
ــا  ــي، ب ــع محل ــي جوام ــراي معشــیت و زندگ ــي، فیزیکــي و اقتصــادي ب طبیع

ــد.  ــر مي باش ــیه نشــین، مؤث ــع حاش ــرا و جوام ــر فق ــاص ب ــد خ تأکی
کفایــت فرهنگــي بــه ایــن معنــي اســت کــه یــک تصمیــم و یــک راهــکار تــا چه 

انــدازه بــه میــراث فرهنگــي و تنــوع فرهنگــي اهمیــت مي دهد. 

3-پایداري محیط زیستی 
پایـداري محیط زیسـتي مربـوط بـه تأثیـر تولید و مصرف شـهري بـه تمامیت 
و سـالمت منطقـه شـهري و ظرفیـت جهانـي مي گـردد. این امـر نیاز به بررسـي 
دراز مـدت رابطـه بیـن مدیریـت شـهري و دولـت و پویایـي منابـع و خدمـات 

دارد.  محیط زیسـتی 

4-پایداري محیط زیست ساخته شده 
پایــداري محیط زیســت ســاخته شــده مربــوط بــه ظرفیــت اقدامــات بــراي 
ــراي  ــر ســاخت هاي شــهري ب ــي در ســاختمان ها و زی ــت زندگ ــش کیفی افزای
ــت  ــالل در محیط زیس ــا اخت ــارت ب ــاد خس ــدون ایج ــهر ب ــاکنان ش ــه س کلی
منطقــه شــهري مي باشــد. ایــن امــر بایــد شــامل توجــه بــه کارآیــي 
ــراي  ــد. ب ــي باش ــاد محل ــت از اقتص ــراي حمای ــده ب ــاخته ش محیط زیســت س
 Ecotown("مثــال از پایدارســازي محیط زیســت ســاخته طرح"اکوتــاون پــالن
Plan( شــهر کیتاکیوشــو )Kitakyushu( ژاپــن را مي تــوان مثــال زد. در ایــن 
ــاي  ــت پروژه ه ــهري و دول ــت ش ــر، مدیری ــت 1/015/000 نف ــا جمعی ــهر ب ش
مشــخص بازیافــت تمامــي مــواد زایــد خانگــی و صنعتــی شــامل وســایل برقــي، 

ــت.  ــرده اس ــرا ک ــتیکي را اج ــاي پالس ــوده و بطري ه ــاي فرس خودوره

 5-پایداری سیاسی
ــت  ــراي هدای ــي ب ــت سیســتم هاي حکمران ــداري سیاســي شــامل کیفی پای
اقدامــات مختلــف چهــار بعــد قبلــي مي باشــد. بدیــن ترتیــب ایــن بعــد شــهر 
نشــیني پایــدار نشــان دهنــده دموکراســي کــردن و مشــارکت جامعــه مدنــي 

ــت.  ــري اس ــای تصمیم گی ــام زمینه ه ــي در تم محل
شـکل )1( به شـیوه اي سـاده نمایانگر رابطه بین پنج بعد شهرنشـیني پایدار 
مشـخص شـده در بـاال مي باشـد. دایـره بیروني نشـانگر ظرفیت زیسـت محیطي 
هرمنطقه شـهري مي باشـد و معیاري اسـت بـراي ارزیابي تغییـرات یا تصمیمات 

در هـر یـک از 5 بعـد شـهر نشـینی پایدار کـه آیا ایـن تصمیم یا اقـدام منجر به 
پایدارسـازي مي شـود یا خیر. 

شکل1- ابعاد پنج گانه پایداري شهري

 رئـوس پایـه مربـع یـا هـرم کنـار دایـره نشـانگر ابعـاد اقتصـادي، اجتماعي، 
زیسـت محیطـي و محیط سـاخته شـده اسـت، در حالـي که بعد سیاسـي آن ها 

را تحـت تـاً ثیـر قـرار مي دهد. 
هریـک از 4 بعـد هـرم یکدیگـر را تحت کشـش قـرار می دهند به طـوري که 
اگـر هریـک بخواهـد از درون دایـره بـه خـارج نفوذ کند، بعد سیاسـي بـه عنوان 
یـک مکانیـزم تنظیـم کننـده عمـل مي کنـد و تضمیـن مي نمایـد کـه آنهـا در 

محـدوده پایداري شـهري باقـي بمانند. 
ایـن دیـدگاه وسـیع تر پایداري شـهري خواسـتار تجدیـد نظر در نحـوه درک 
مـا از شـهر ها و اثـرات متعـدد و متنـوع آن هـا بـر جامعـه و محیط زیسـت در فر 

آینـد معاصر شهرنشـیني مي باشـد. 
دلیـل ایـن امـر این اسـت که از شـهرها نمي تـوان انتظار داشـت کـه" جزایر 
اصالحـات" باشـند و در انـزوا از اقتصـاد سیاسـي جهانـي گسـترده تر کـه در آن 
تولیـد مي شـوند، قـرار گیرنـد. از ایـن رو، این پرسـش کـه چگونه باید بـه ترویج 
شـهر هاي پایـدار و در واقـع شـهر نشـیني پایـدار پرداخـت، نمي توانـد جـدا از 
جغرافیـاي ناهمـوار توسـعه که توسـط فرآیند جهاني شـدن و راهي کـه این امر 
منجـر بـه تغییـرات در روابـط بین مـردم، محیط زیسـت و مکان ها، هـم در زمان 

و هـم در فضا مي شـود، باشـد. 
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پايدار كه آيا اين تصميم يا اقدام منجر به  يبعد شهر نشين 5تغييرات يا تصميمات در هر يك از 
 پايدارسازي مي شود يا خير .

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  ابعاد پنج گانه پايداري شهري -1شكل

  
دايره نشانگر ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ،زيست محيطي و محيط ساخته شده  پايه مربع يا هرم  كنار رئوس 

  دهد.  است ، در حالي كه بعد سياسي آن ها را تحت تاً ثير قرار مي
د از درون دايـره  اگر هريك بخواه به طوري كهدهند  قرار مي بعد هرم يكديگر را تحت كشش 4هريك از 

بعد سياسي به عنوان يك مكانيزم تنظيم كننده عمل مي كند و تضمين مي نمايد كه آنها  ،به خارج نفوذ كند
  در محدوده پايداري شهري باقي بمانند.

متعـدد و   پايداري شهري خواستار تجديد نظر در نحوه درك ما از شهر هـا و اثـرات   اين ديدگاه وسيع تر 
از باشد .دليل اين امر اين است كـه   متنوع آن ها بر جامعه و محيط زيست در فر آيند معاصر شهرنشيني مي

در انزوا از اقتصاد سياسي جهاني گسترده تر  و باشند "جزاير اصالحات "شهرها نمي توان انتظار داشت كه
به ترويج شهر هاي پايدار و  بايد كه چگونه  ، اين پرسش قرار گيرند. از اين رو ، كه در آن توليد مي شوند

نمي تواند جدا از جغرافياي ناهموار توسعه كه توسط فرآيند جهـاني   ، در واقع شهر نشيني پايدار پرداخت
شدن و راهي كه اين امر منجر به تغييرات در روابط بين مردم ،محيط زيست و مكان هـا ، هـم در زمـان و    

 هم در فضا مي شود ، باشد. 
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بام سبز، گامی بلند برای توسعه پایدار شهرها
Green Roof, A Great Step Towards 
Sustainable Development of Cities

سخنی با خوانندگان
انسـان در گذشـته هاي دور تمام نیازهـاي خود را از طبیعـت تامین مي کرده 
و از جهـات گوناگـون از محیـط طبیعـي خـود بهـره مي بـرده اسـت. در طـول 
قـرون متمـادي، زندگـي انسـان هرگـز از محیط زیسـت او جـدا نبـود و همواره 
بـا آن تعاملـي هم افـزا داشـت. امـا بـا صنعتي شـدن شـهرها، فشـار مضاعفي به 
اکوسیسـتم هاي زیسـت محیطي همچـون جنگل هـا، رودخانه هـا، دریاهـا، منابع 
آب زیرزمینـي وارد شـد. معمـار، بـه عنـوان مسـئول اصلـي طراحـي و سـاخت 
محیـط فـرا سـاخته یـا مصنوعـي نقـش مهمي در این راسـتا داشـته اسـت. در 
گذشـته یعنـي زمانـي که ارتباط انسـان بـا محیط زیسـت اطـراف اش دو جانبه 
و هماهنـگ بـود ایـن هـم افزائـي مطلـوب نتیجـه ي تفکـر، نحـوه ي برخـورد و 
طراحـي معمـار محیـط آگاه بـود. بـه همیـن ترتیـب هنگامـي کـه ایـن ارتباط 
یـک طرفـه شـد و طبیعت دسـت خوش تحمیل هاي گشـت کـه قادر بـه مقابله 
بـا آن نبـود نیـز ایـن تعامـل نامطلـوب حاصـل کار معمـار محیـط نـاآگاه بود و 
هسـت. در مقیـاس شـهري نیز، طراح شـهري داراي چنین نقـش و تاثیري بوده 
و هسـت. واکنش هـاي فاجعه آمیـز کـره ي زمیـن بـه همیـن تحمیل هـاي فکـر 
نشـده بـود که انسـان را از این دخالت هاي مشـکل زا آگاه سـاخت تـا جایي که 
اکنـون کمتـر کسـي یافـت مي شـود کـه از مسـایل محیطـي، مانند گرم شـدن 

زمیـن مطلع نباشـد.
در طـول قـرن بیسـتم حـرارت سـطح کـره ي زمیـن بیـن 0/56 تـا 0/92 
سـانتي گـراد افزایـش یافته اسـت. بنابـر نظر اکثریـت متخصصین ایـن افزایش 
درجـه ي حـرارت، در پي فعالیت بشـر روي داده اسـت. علت اصلـي این افزایش 
دمـا، اسـتفاده ي بي رویـه از سـوخت هاي فسـیلي و ایجـاد بیش از انـدازه ي گاز 
دي اکسـیدکربن اسـت. تولیـد ایـن گاز و دیگـر گازهـاي موسـوم بـه گازهـاي 
گلخانـه اي بیـش از همـه بـه خاطر سـاخت ابنیـه و گرمایـش و سـرمایش آنها، 
حمـل و نقـل ) اعـم از جـاده اي، ریلـي، آبـي و هوایـي( و صنایع تولیدي اسـت.

راه حـل کلـي اي کـه تاکنـون بـراي برخـورد بـا مسـئله ي گرم شـدن زمین 
وعـوارض جانبـي آن )ماننـد آب شـدن یخ هـاي قطبي توسـعه مناطـق بیاباني، 
انقـراض روز افـزاي انـواع گیاهـي و حیوانـي، افزایش شـدت وقایع شـدید آب و 
هوایـي مثـل سـیل، گـرد باد، آتش سـوزي، زیـر آب رفتـن خشـکي ها و کاهش 
منابع آب آشـامیدني( ارایه شـده اسـت توسـعه ي پایدار اسـت. توسـعه ي پایدار 
عبـارت اسـت از الگـوي صحیـح مصـرف بـراي بهره بـرداري از منابـع بـا هـدف 
بـرآوردن نیازهـاي بشـري بـه گونـه اي کـه در عیـن محافظت از محیط زیسـت، 
پاسـخ گوي احتیاجـات فعلـي انسـان ها و متضمـن رفع نیـاز نسـل هاي آینده ي 

بشـر نیـز باشـد. توسـعه ي پایدار محـدود به عوامـل فیزیکي و محیطي نیسـت، 
بلکـه شـامل ابعـاد اقتصـادي و اجتماعـي نیـز مي شـود. بـام سـبز گامـي قابـل 
توجـه در دسـت یابي بـه توسـعه ي پایـدار شـناخته مي شـود چـرا که بـا ازدیاد 
روز افـزون جمعیـت، و بـه دنبـال آن افزایـش سـاخت و سـاز محیـط مصنـوع، 
خـواه ناخـواه از سـطح زمین هـاي طبیعـي یـا سـبز کاسـته شـده و در عـوض 
سـطح بام هـا در سراسـر جهـان افزایـش مي یابـد. بـا گیـاه کاري کـردن ایـن 
بام هـا، کمـک قابـل توجهـي بـراي جبـران و بازگردانـدن زمین هـاي سـبز از 
بیـن رفتـه انجـام مي گـردد. افزایـش فضاي سـبز متـرادف کاهـش آلودگي هاي 
زیسـت محیطي اسـت و از ایـن رو کامـاًل بـا اهـداف توسـعه ي پایـدار سـازگار 
اسـت. گـروه بین المللـي ره شـهر سـالیان متمـادي اسـت بـا هـدف قـرار دادن 
توسـعه ي پایـدار در رونـد طراحـي تمامي پروژه هاي خود در پي بسـط و انتشـار 
ایده هـا و راه کارهـاي جدیـد بـراي نیـل بـه ایـن هـدف بـوده اسـت. ایـن گروه 
امیـدوار اسـت در جهـت هـر چـه بیشـتر شناسـاندن بام سـبز و توسـعه آن در 

کشـور عزیزمـان گام هـاي موثري بـردارد. 

پژوهــش و نــگارش: گــروه بیــن المللــی ره شــهر

Research and Preparation: RAH SHAHR 
International Group

شکل 1- بام سبز در شهر آتن، یونان

تعریف و انواع بام سبز
"بام هـای سـبز" بام هایـي هسـتند کـه در آن هـا فضایي بـراي رشـد گیاهان 
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طراحـي مي شـود. ایـن بام ها انـواع مختلفي دارنـد. بعضی به شـکل روکش هایی 
از گیاهـان یک دسـت و بـا ضخامت یکسـان هسـتند؛ ایـن روکش هـا را مي توان 
روی سـطح وسـیعی از بام هـای مسـطح یـا شـیب دار قـرار داد. گاهـی ممکـن 
اسـت به دلیـل طراحـی خـاص یا قابلیـت محدود آن هـا در تحمل بـار، راه رفتن 
روی ایـن نـوع بام هـا مجـاز و میسـر نباشـد. بام هـای سـبز کـم عمـق )کشـت 
سـطحي( معمـوالً جـزو ایـن گـروه از بام هـا قـرار مي گیرنـد. محیـط رشـد این 
بام هـا ضخامـت کمـی دارد و به طـور معمـول از مواد غیرآلی تشـکیل مي شـود. 
در اروپـا تقریبـاً دربـاره ي تمـام اجزاء بام های سـبز مـدرن آزمایش هایـی انجام 
شـده و اسـتانداردهای الزم بـرای طراحـي آن هـا تعییـن گردیـده اسـت. ایـن 
اسـتانداردها شـامل مـواد و مصالـح الزم بـرای سـاخت و عایق کاري بـام، محیط 

رشـد و نـوع گیاهان قابل کاشـت اسـت. 
به جـای  کشـت"  "بسـتر  عبـارت  از  اسـتفاده  سـبز،  بام هـاي  حـوزه ي  در 
"خاک"یـا "خـاک سـطحی" به عنـوان جزء اصلی تشـکیل دهنده ي محیط رشـد 
رایـج اسـت. دلیـل ایـن نام گـذاری آن اسـت کـه ایـن جـزء معمـوالً از مـواد 
غیرآلـی تشـکیل مي شـود. ایـن مـواد از مناطـق هم جـوار تهیـه مي شـوند و بـا 
گذشـت زمـان تجزیـه نمی شـوند و به همیـن دلیـل، نیازمنـد تعویض نیسـتند. 
بـر اسـاس دسـتورالعمل هاي موجود، در ترکیب تشـکیل دهنده ی  بسـتر کشـت 
ممکـن اسـت درصـد کمـی مـواد آلـی، مغـذی7 و مـواد دیگـر در آماده سـازي 

محیـط رشـد نهایی بـه کار رود.
الیه هـای دیگـری را نیـز می تـوان زیـر محیـط رشـد نصـب کـرد. وظیفـه ی 
ایـن الیه هـا جلوگیـری از شسـته شـدن ذرات ریـز خـاک و جـذب و هدایـت 
پسـاب هاي بـاران بـه سـامانه ي جمـع آوري سـیالب ، یـا سـامانه ي ذخیرهـی 
آب بـرای اسـتفادهی مجـدد اسـت. عـالوه بـر ایـن، الیه هـای دیگری نیـز براي 
عایق بنـدی و محافظـت از بـام طراحـي مي شـوند. آخریـن الیه )الیـه ی زیرین(  
نیـز همـان سـطح بـام اسـت. در کشـورهایی ماننـد آلمـان، سـوییس و اتریش 
کـه بـازار ثابـت و معینـي بـراي بـام سـبز وجـود دارد معمـوالً از سـامانه های 
سـاده اي کـه بـه آن سیسـتم تک الیـه ای بام سـبز مي گویند اسـتفاده می شـود. 
ایـن سـامانه ها تنهـا شـامل یـک الیـه ی محافظ هسـتند که بین بسـتر کشـت 
و الیـه ي تشـکیل دهنده ي کـف بـام قـرار مي گیـرد. مطالعات نشـان داده  اسـت 
کـه اگـر عمـق کل الیـه در این سـامانه ها کافی باشـد، بـه اندازه ی سـامانه های 

چندالیـه بـرای رشـد گیاهـان و نیازهـاي زیسـت محیطی، کارآیـي دارنـد. 

در بام هـای کم عمـق از گیاهـان چندسـاله که ارتفـاع آن ها از حد مشـخصي 
فراتـر نمـي رود، اسـتفاده می شـود. ایـن گیاهـان بایـد مقاومـت الزم را بـراي 
تحمـل شـرایط آ ب وهوایـي متفاوت داشـته باشـند و بتوانند خود را بـا تغییرات 
محیـط، آب وهـوا و یـا خرداقلیـم بـام وفـق دهنـد. بادوام تریـن بام هـای سـبز 

کم عمـق، بام هایـي هسـتند کـه از ترکیبـي از گیاهـان متنـوع کـه مي توانند در 
خاک هـای کم عمـق دوام بیاورنـد و تحمـل شـرایط سـخت را دارنـد، تشـکیل 
شـده اند؛ ایـن بام هـا نیاز بـه مراقبـت چندانـي ندارنـد. در مناطق بـا آب وهوای 
معتـدل، رایج تریـن ایـن گیاهـان از خانواده ی سـدوم ها هسـتند، امـا مي توان از 
گیاهـان علفـی دیگـر نیز اسـتفاده کرد. ایـن گیاهان نیـز مقاومت باالیـی دارند، 
امـا بـا توجـه بـه نـوع بـام سـبز و اهـداف طـرح، ممکـن اسـت نیازمنـد اندکي 

باشـند.  مراقبت 
در بام هـای سـبزی کـه محیط شـان کامـاًل بازسـازي شـده اسـت، می تـوان 
گیاهانـي کاشـت کـه طـول ریشـه  ي آن هـا و عمـق نفوذشـان متغیـر اسـت. 
بام هـای سـبز عمیـق3 )کشـت عمیـق(، بام هایـی هسـتند که ضخامـت محیط 
رشـد آن هـا بـه مراتـب بیشـتر از بام هـای کم عمـق، اسـت. در ایـن نـوع بام ها، 
سـازه ي بـام به گونـه اي طراحـي مي شـود کـه قابلیـت تحمـل وزن الیه هـاي 
مختلـف بـام را داشـته باشـد و تردد انسـان نیز روي آن ها میسـر اسـت. محیط 
رشـد ایـن بام هـا ترکیبـي از خاک هـاي سـطحِی سـبک،  متشـکل از مـواد آلی 
و غیرآلـی اسـت. گیاهـاِن بام هـاي عمیـق، به  دلیـل آن کـه از لحـاظ ارتفاعـي و 
رشـد ریشـه ،  بـا محدودیـت کمتري مواجه هسـتند، نسـبت به گیاهـان بام هاي 
بـام  سـازه ی  صورتي کـه  در  هسـتند.  برخـوردار  بیشـتری  تنـوع  از  کم عمـق 
اسـتحکام کافـی داشـته باشـد، در این بام ها مي  تـوان از درخت، گلـدان، آب نما، 
گل خانـه یـا مجسـمه نیـز اسـتفاده کـرد. ایـن نـوع بام هـای سـبز بـه تعمیـر و 
نگهـداری فراوانـی نیـاز دارنـد. باغچه هـای سـنتِی طراحـي شـده روی بام ها که 
دارای پیـاده رو، نیمکـت، گل خانـه و گلـدان هسـتند، نمونـه ای از بام های سـبز 

عمیـق به شـمار مي آینـد. 
بـام سـبز نیمه عمیـق )کشـت نیمه عمیـق(، بامی اسـت که عمـق 25 درصد 
از محیـط رشـد آن 15/2 سـانتي متر یا بیشـتر اسـت. این اصطالح بـراي بام های 
سـبزی مناسـب اسـت کـه ویژگی هایـی از هـر دو نـوع بـام  کم عمـق و عمیق را 
دارنـد، ولـی به دلیـل عمق و نـوع گیاهاني که در آن هـا به کار مـي رود، دقیقاً در 

هیـچ یـک از این دو گـروه قـرار نمی گیرند. 

 مزایاي بام سبز
بام هـاي سـبز نسـبت بـه بام هـاي معمولـي مزیت هـاي فراوانـي دارنـد؛ در 
ادامـه مهم تریـن ایـن مزیت هـا بررسـي مي شـوند. البتـه در اینجـا بـه درجـه 
اهمیـت ایـن مزیت هـا نمی پردازیـم، زیـرا بـا توجـه بـه هدف هاي خـاص مورد 
نظـر در طراحـی بـام سـبز ممکن اسـت، هر کـدام از ایـن ویژگی هـا و مزیت ها، 

اهمیـت بیشـتر یـا کمتری داشـته باشـند. 
و  جلـوه  سـبز  بام هـاي  مشـخص  مزیت هـاي  از  یکـي  زیبایي شناسـي- 
طـراوت ظاهـري اسـت کـه بـه محیـط مي دهنـد و فضاهـاي سـبزي اسـت که 
جایگزیـن بام هـاي قیرانـدود و کسـل کننده شـده اند و از نقـاط مختلـف شـهر 
دیـده مي شـوند. بعضـي از بام هـاي سـبز، ماننـد باغچه هـا، در دسـترس عمـوم 
یـا صاحبان سـاختمان هسـتند و موجـب طراوات محیـط  زندگي مي شـوند. در 
محیط هـاي متراکـم شـهري نمي تـوان حتـي از تأثیـر ظاهري یک فضاي سـبز 
کوچـک نیـز بـه سـادگي گذشـت به خصـوص اگـر ایـن فضـا در معـرض دید یا 

اسـتفاده تعـداد زیـادي از مردم باشـد. 
مدیریـت سـیالب ها – هنـگام باران هـاي شـدید، گیاهـان، محیـط رشـد و 
الیـه ي پسـاب )اگـر به ایـن منظـور، مدیریت سـیالب ها طراحي شـده باشـند( 
بام هـاي سـبز حجـم قابـل توجهي از آب بـاران را جـذب مي کنند. ایـن عمل از 
حجـم آب سـرریز شـده مي کاهـد و بـه کاهـش حجـم سـیالب کمـک مي کند. 
نتیجـه ایـن کـه مي تـوان سـامانه هاي کنتـرِل سـیالب کوچک تری داشـت و از 
آلودگـي آب رودخانه هـا در اثـر سـرریز سـیالب  ها جلوگیـري کـرد. در مناطـق 
شـهري بـزرگ، بام هـاي سـبز مي تواننـد از حوادثـي کـه بـر اثـر سـرریز آب 
نیـز  مي آینـد  وجـود  بـه  بارش هـاي طوفانـي  از  پـس  و سـیالب ها  پسـاب ها 
جلوگیـري کننـد. اگر بام هاي سـبز بسـیاری در یک شـهر وجود داشـته باشـند 

شکل2- بام سبز ساختمان شورای شهر، شیکاگو، ایلی نویز، آمریکا
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مي کننــد. عــالوه بــر ایــن بام هــاي ســبز، دمــاي هــواي اطــراف خــود را نیــز 
ــده  ــتگاه هاي خنک کنن ــدي دس ــر کارآم ــت ب ــن خاصی ــد. ای ــش مي دهن کاه

مي افزایــد و از هزینه هــاي اداره ســاختمان ها نیــز مي کاهــد. 
ــد  ــر مي توانن ــوده گیاهــي دیگ ــر ت ــد ه ــاي ســبز مانن ــوا - بام ه ــه  ه تصفی
ذرات غبــار و دوده هــوا را تصفیــه کننــد. بام هــاي ســبز در مقایســه بــا 
بام هــاي معمولــي کــه هیــچ تأثیــر مطلوبــي بــر هــوا ندارنــد، بســیاري از ذرات 
موجــود در هــوا را بــه دام مي انــدازد و هــواي شــهر را بــراي تنفــس انســان و 

ــازند.  ــالم مي س ــده س ــودات زن ــر موج دیگ
کاهــش دي اکســید کربــن- گیاهــان دي اکســید کربــن هــوا را مي گیرنــد و 
ــد. دي اکســید  ــان اکســیژن آزاد می کنن ــا نشاســته مي ســازند و هم زم از آن ه
ــره  ــدن ک ــرم ش ــن و گ ــو زمی ــا در ج ــره گرم ــل ذخی ــن عام ــن مهم تری کرب
زمیــن اســت. بــا افزایــش پوشــش گیاهــي مي تــوان دي اکســید کربــن 
ــه بام هــاي ســبز،  ــد توجــه داشــت ک ــا بای ــوا را کاهــش داد. ام موجــود در ه
به صــورت غیرمســتقیم در کاهــش دي اکســید کربــن، کارآیــی چشــمگیرتری 
ــد. بام هــاي ســبز موجــب کاهــش دمــاي اطــراف ســاختمان مي شــوند و  دارن
در نتیجــه نیــاز بــه خنــک کــردن هــواي داخــل ســاختمان کاهــش مي یابــد 
ــی  ــردن و حت ــک ک ــراي خن ــیلي ب ــوخت هاي فس ــرف س ــال در مص و متقاب
گــرم کــردن ســاختمان شــاهد کاهــش چشــم گیري خواهیــم بــود. ســوختن 
ــا آزاد شــدن مقــدار بســیار زیــادي دي اکســید کربــن  ســوخت هاي فســیلي ب

همــراه اســت. 
مزیت هــاي اقتصــادي – هزینــه اولیــه یــک بــام ســبز از یــک بــام معمولــي 
ــاِم ســاختمان را  ــام ســبز، عمــر و دواِم ب ــا در دراز مــدت ب ــر اســت. ام بیش ت
ــبز از  ــام س ــه ب ــت ک ــل آن اس ــر، به دلی ــش عم ــن افزای ــد. ای ــش مي ده افزای
ــام  ــه ب ــر ب ــرب دیگ ــعه هاي مخ ــش و اش ــاوراء بنف ــعه م ــتقیم اش ــش مس تاب
ــران  ــبز، در جب ــام س ــوارد، ب ــر م ــد. در بیش ت ــری مي کن ــاختمان جلوگی س

ــد.  ــل می کن ــق عم ــده موف ــرف ش ــای ص هزینه ه
محافظتــي کــه بــام ســبز از پوســته بــام انجــام مي دهــد مزیــت اقتصــادي 
مهمــي بــراي صاحــب ســاختمان به شــمار مي آیــد. در نتیجــه گاهــي وقت هــا 
ــانده  ــبز پوش ــام  س ــا ب ــت ب ــرار اس ــه ق ــي را ک ــاختمان، بام های ــازندگان س س
ــر  ــه پیش ت ــور ک ــد. همان ط ــت می کنن ــر ضمان ــدت طوالنی ت ــرای م ــوند ب ش
ــه  ــر ب ــون کم ت ــبز چ ــام س ــاختمان هاي داراي ب ــد، س ــح داده ش ــز توضی نی
خنــک کــردن و گــرم کــردن نیــاز دارنــد انــرژي کمتــری مصــرف مي کننــد و 
ایــن خــود از لحــاظ اقتصــادي مزیــت مهمــي اســت. در مــواردي کــه بام هــاي 
ــراي ســاکنان ســاختمان هاي مجــاور نقــش  ســبز در ســطحي هســتند کــه ب
مــکان تفریحــي و رفاهــي دارنــد، مزیت اقتصــادي دیگــر ایــن بام هــا محســوب 

می شــود. 
در ســطح کالن و دولتــي، در آمریــکاي شــمالي، تســهیالت مالــي و 
ــبز  ــام س ــان ب ــه روي ساختمان هایش ــاني ک ــراي کس ــی ب ــای مالیات معافیت ه
ــه  ــر،  چنانچ ــوي دیگ ــت. از س ــده اس ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــداث مي کنن اح
ــش  ــب کاه ــود موج ــه خ ــود ک ــتفاده ش ــبز اس ــام س ــي در ب ــواد بازیافت از م
ــاي  ــتفاده از معافیت ه ــکان اس ــود، ام ــح مي ش ــل و مصال ــاي حمل ونق هزینه ه

ــود دارد.  ــز وج ــر نی ــي بیش ت مالیات
ــوان کاهــش هزینه هــاي عمومــي ناشــي از کاهــش ســرزیر شــدن  اگــر بت
ــا کاهــش خســارت هاي ناشــي از تشعشــات را نیــز اثبــات کــرد،  ســیالب ها ی
ــري  ــي بیش ت ــاز هــم تســهیالت مال دســتگاه هاي قانون گــذار ممکــن اســت ب
ــاي  ــن آیین نامه ه ــون  و تدوی ــب قان ــد. تصوی ــر بگیرن ــازندگان در نظ ــراي س ب
ــهیالتي  ــن تس ــه چنی ــرد، در حالی ک ــادي مي ب ــان  زی ــکا زم ــرای آمری الزم ب

ــا وجــود دارد.  ــا اســت کــه در اروپ مدت ه
افزایــش کارآمــدي فتوولتائیک هــا - برخــي از مزیت هــاي بــام ســبز 
ــاي  ــد اســت. معمــوالً صفحه ه ــاي جدی ــر فناوري ه ــا دیگ ــب ب ناشــی از ترکی
ــد،  ــید را دارن ــش خورش ــن تاب ــه بیش تری ــي ک ــک را روي بام های فوتوولتائی

و سـطح تحـت پوشـش بام هـای سـبز گسـترده باشـند، مي توانند بـا جذب آب 
بـاران از سـرریز شـدن آن در سـامانه هاي کنتـرل سـیالب ها و درون سیسـتم  

تصفیـه پسـاب شـهري جلوگیـري کنند.
بـا پیشـرفت  در طراحـي بام هـاي سـبز، آن ها عالوه بـر کاهش سـیالب ها در 
زمـان بارش هـاي سـنگین، توانایـي نگـه داري آب اضافـي را نیـز پیـدا  کرده اند. 
درضمن، از این آب مي توان براي آبیاري گیاهان بام هاي سـبز نیز اسـتفاده کرد. 
کاهـش اثـر پدیـده جزیـره گرمایـی شـهري 1- مجموعـه اي از بام هاي سـبز 
تأثیـر به سـزایي بـر پدیـده جزیـره گرمایی شـهري دارنـد. این موضـوع به خوبي 
در مناطـق شـهري بـزرگ اثبـات شـده اسـت. محیط هاي شـهري، بـه خصوص 
مسـیرهاي رفت وآمـد تیـره رنـگ و سـطح تحـت پوشـش مصالـح سـاختماني 
کـه فاقـد هـر گونـه گیـاه هسـتند، در طـول روز گرما را جـذب مي کننـد و آن 
را به آهسـتگي در طـول شـب  پـس مي دهنـد. در نتیجـه دمـاي مناطق شـهري 
چنـد درجـه از ییالق هـا و مناطـق روسـتایي اطراف شـان گرم تر اسـت. بنابراین 
انـرژي خورشـید به گرمـا تبدیل مي شـود و بر هـواي اطراف سـاختمان ها تاثیر 
مي گـذارد، در نتیجـه بایـد هـوا را خنـک کردکـه این امـر باعث افزایـش هزینه  
زندگـي مي شـود. ذرات موجـود در هـوا نیـز در ایجـاد پدیـده جزیـره گرمایـی 
شـهري نقـش دارنـد. این آلودگي ها هنگام شـب اشـعه مـادون قرمـزي را که از 
سـطح زمیـن بازتابیـده می شـود جذب مي کننـد و با این کار عمل خنک شـدن 
هـوا در شـب به کنـدي پیش مـي رود. از دیگر اثـرات مهم پدیده جزیـره گرمایی 
شـهري در شـهرهاي آمریـکاي شـمالي مي تـوان بـه افزایـش شـکل گیري مه- 
دود 2 و آلودگـي هـوا، افزایـش مصرف انرژي، کاهش شـرایط بهداشـتي و ازدیاد 
فشـارهاي عصبـي اشـاره کـرد. بـراي مثـال فرودگاه هاي بـزرگ با حجم وسـیع 
باندهـا و مسـیرهاي رفت وآمـد، در صورتي که پوشـش  گیاهي مناسـب نداشـته 
باشـند، خـود بـه جزیره هاي گرمـازا در محیط هاي شـهري تبدیل مي شـوند. در 
مقابـل، عمـل تبخیـر در بام هاي سـبز و عمل تعـرق3 گیاهان موجب آزادسـازي 
آب و خنـک شـدن دمـاي اطـراف سـاختمان مي شـود. اگـر بام هـاي سـبز در 
ابعـاد گسـترده، براي مثـال روي انبارها یـا ترمینال هاي فرودگاه احداث شـوند، 

مي تواننـد از اثـر پدیـده جزیـره گرمازاي شـهري بکاهند. 

ــه ی  ــد الی ــادي مانن ــاي زی ــبز از الیه ه ــاي س ــا - بام ه ــدا و گرم ــق ص عای
ــکیل  ــي تش ــزای گیاه ــد و اج ــط رش ــام، محی ــته ب ــر آب ، پوس ــق در براب عای
ــت موجــب  ــن ضخام ــد. ای ــادي دارن ــت زی ــل ضخام ــن دلی شــده اند و به همی
ــوذ  ــد و نف ــل کنن ــدا عم ــق ص ــوان عای ــبز، به عن ــاي س ــه بام ه ــود ک مي ش
صــداي ناشــي از ترافیــک، هواپیماهــا و عوامــل دیگــر را بــه درون ســاختمان 
ــق  ــان عای ــل ضخامت ش ــن به دلی ــبز هم چنی ــاي س ــد. بام ه ــش می دهن کاه
ــري  ــرژي جلوگی ــار ان ــدي از انتش ــا ح ــد و ت ــمار مي رون ــم به ش ــي ه حرارت

شکل3- بام سبز در شهر نیویورک، آمریکا
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نصــب مي کننــد. بــه ایــن ترتیــب تبدیــل انــرژي خورشــیدي بــه الکتریســیته 
ــیار  ــه بس ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توج ــرد. ام ــري صــورت مي گی ــي بیش ت ــا کارآی ب
مهــم اســت کــه ایــن صفحه هــا در محدوده هــاي دمایــي خــاص و بــا 

ــد.  ــري دارن ــي بیش ت ــم، کارآی ــی ک ــانات دمای نوس
بــراي  مناســب  دمایــي  محــدوده   آوردن  فراهــم  در  ســبز  بام هــاي 
صفحه هــاي فتوولتائیــک، بســیار موثرنــد. بام هــاي ســبز در طــول روز 
نســبت بــه بام هــاي معمولــي بســیار خنک ترنــد و ایــن مزیــت مهمــي بــراي 

اســت.  فتوولتائیــک  صفحه هــاي 
ــل  ــال تبدی ــا در ح ــه باغ وحش ه ــور ک ــت بوم ها1- همان ط ــازي زیس بازس
بــه آزمایشــگاه هایي بــراي مطالعــه، حفاظــت و تولیــد مثــل جانــوران در حــال 
انقــراض هســتند، بعضــي از بام هــاي ســبز زیســتگاه هاي گیاهــان در معــرض 
خطــر را بازســازي مي کننــد و بدیــن ترتیــب فرصــت و امــکان مطالعــه 

ــد.  ــم مي کنن ــا را فراه ــدد آن ه ــتقرار مج ــاص و اس ــي خ ــاي گیاه گروه ه
نظــارت بــر محیــط2- بام هــاي ســبز محصــول فناوري هــاي مــدرن 
هســتند و به همیــن دلیــل برخــي از آن هــا وســایل و تجهیــزات خاصــي بــراي 
نظــارت و اندازه گیــري بســیاری از متغیرهــاي محیطــی دارنــد. ایــن متغیرهــا 
شــامل دمــاي هــوا، دمــاي بــام ســبز در ســاعت هاي مختلــف روز، مقــدار آب 
جذب شــده، مقــدار ســرریز ســیالب ها، مقــدار افزایــش زیســت توده گیاهــان، 
ــور  ــازي ن ــدا و عایق س ــازي ص ــق عایق س ــزان دقی ــت آب، می ــدوده نش مح

خورشــید و مــواردي از ایــن دســت هســتند.
ــا  ــا بام ه ــا ب ــا و مقایســه آن ه ــن داده ه ــع آوري ای ــا جم ــان ب ــرور زم ــه م ب
ــود و  ــخص مي ش ــر مش ــبز بیش ت ــاي س ــراوان بام ه ــاي ف ــي مزیت ه معمول
موجــب ترغیــب بیش تــر عمــوم بــه احــداث ایــن بام هــا در آینــده خواهــد شــد. 
ــند،  ــتي باش ــي درس ــه داري طراح ــبزي ک ــاي س ــي- بام ه ــوزش عموم آم
فرصــت خوبــي بــراي آموزش هــای عمومــی محیــط زیســت فراهــم مي کننــد. 
ایــن بام هــا را معمــوالً در مکان هایــي مي ســازند کــه در معــرض عمــوم 
ــي  ــاي آموزش ــاي راهنم ــب تابلوه ــکان نص ــد و ام ــدگان باش ــه بازدی و مراجع

وجــود داشــته باشــد.

 طراحي پایدار
بام هـاي سـبز را مي تـوان جزیـي از مجموعـه بـزرگ و پیچیـده فرآیندهـا، 
روش هـاي طراحـي، مـواد و راه کار هاي ساخت وسـاز دانسـت که منجـر به ایجاد 
یـک طـرح بـادوام و پایـدار مي شـوند. یک طـرح پایـدار، طرحي اسـت که خود 
شـرایط رشـد خویـش را فراهـم کنـد و نیازهایـش را برآورده سـازد، همـه مواد 
و سـامانه هایي را کـه اسـتفاده مي کنـد، بازیافـت کنـد تـا در اثـر اسـتفاده از 
آن هـا، هیـچ نقصانـی در محیط زیسـت رخ ندهـد و بتوانـد پـس از تکمیل بدون 
تحمیـل فشـار و کاسـتن از منابـع و سـامانه هایي کـه بـه آن هـا نیـاز اسـت،  به 
فعالیـت خـود ادامـه دهـد. خیلـي پیش تـر از این کـه مفهـوم تـداوم و پایـداري 
مفهومـي آشـنا بـراي همه باشـد، ماهاتما گانـدي گفته بـود: "تـداوم و پایداري 
نیازمنـد آن اسـت کـه ما از چگونگـي تأثیر اعما ل مـان بر محیط زیسـت، اقتصاد 
و جامعـه آگاه باشـیم. مـا خودمـان بایـد آن تغییـري باشـیم کـه آرزو داریم در 

جهـان اتفـاق بیفتـد." بام هـاي سـبز مي تواننـد گامـي در ایـن جهت باشـند. 
امـا یـک طـرح پایدار بایـد از توجه صرف به بهبود مشـکالت زیسـت محیطي 
فراتـر بـرود. شـاید بتوان گفـت بهترین تعریف از یـک طرح پایدار را بوم شـناس 
اجتماعـی برجسـته، اسـتفان کلـرت4 بیـان کـرده اسـت. او طرحـي را پایـدار یا 
تجدیدپذیـر مي دانـد کـه در آن طبیعـت و محیط مصنوعي موجـب غناي "روح 

و روان انسـان"5  شود. 
عنـوان  بـا  آن  از  کـه  دارد  وجـود  پایـدار  طراحـي  بـا  مشـابه  ذهنیتـي 
طراحـي جامـع سـاختمان6 از آن یـاد مي شـود. هـدف ایـن طراحـي احـداث 
سـاختمان هایي بـا کارآیـي بـاال اسـت کـه همـه ي اجـزا آن هـا در خدمـت یک 
عملکـرد کلـي باشـند. جـن کریسـتن اسـمات7 سیاسـت مدار، فیلسـوف اهـل 
آفریقاي جنوبي و نویسـنده کتاب "کل نگری و سـیر تکامل"8 شـخصی اسـت 
که واژه "کل نگری"9 )هولیسـم( را مطرح کرده اسـت. وي این واژه را بر اسـاس 

شکل 4- نمونه ای از بام سبز در شهرهای استرالیا
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اسـتنباط خـودش از فراینـد تکاملي طبیعت براي سـاخت هـرکل ، تعریف کرده 
اسـت. او معتقـد بـود کـه در طبیعـت هیـچ بخـش مجزایي وجـود نـدارد، بلکه 
تنهـا چیـزي که وجـود دارد ترکیب هـا و منظومه هایي اسـت که خـود جزیي از 
کل هسـتند. باکمینسـتر فولر1، معمار و مخترع برجسـته ي آمریکایي در سـال 
1969 هنگامـي کـه روي برنامـه فضایـي کار مي کـرد گفـت: "هم افزائـي2 تنها 
واژه ا ي در زبـان مـا اسـت کـه مفهوم رفتـار سـامانه هاي جامع را بیـان مي کند، 
رفتـاري کـه بـا بررسـي جداگانـه رفتـار اجـزا، یـا زیرمجموعـه اي از آن هـا قابل 
دریافت و مشـاهده نیسـت... کل از مجموع اجزاي سـازنده اش بیشـتر اسـت". با 

گذشـت دهه هـا هنـوز ایـن رویکرد بسـیار کلیـدی و مهم اسـت. 

شکل 5- مرکز همایش های شهر ونکوور، کانادا

 آناتومي یک بام سبز
یک بام سبز مدرن داراي هشت الیه ي کاربردي است:

سـازه ي مقـاوم بـام: بام هـاي سـبز عمومـاً بایـد بـاري بیـن 122 تـا 488 
کیلوگـرم بـر متـر مربـع )25 تـا 100 پونـد بـر فـوت مربـع( بیش تـر از بام هاي 
مسـطح معمولـي را تحمـل کننـد. بام هـاي جدیـد )از جنـس چـوب، فـوالد یـا 
بتـن( مي تواننـد به گونـه اي طراحـي شـوند که بـا حداقـل هزینه ي اضافـي قادر 
بـه تحمـل بام هـاي سـبز باشـند. تبدیـل بام هـاي موجـود بـه بـام سـبز تقریباً 

همیشـه مسـتلزم تحکیم سـازي سـازه بـا هزینـه اي هنگفت اسـت.
الیـه ي ضـدآب قابل اطمینـان: نشـتي در بام هـاي سـبز به سـختي مي توانـد 
قابل تشـخیص باشـد و تعمیـرات یـا جایگزینـي آن هـم بسـیار هزینه بـر اسـت. 
بـراي داشـتن بـام سـبزي با عمر طوالنـي و بدون نیـاز به نگـه داري و تعمیرات، 
الیـه ي عایـق  ضـدآب بایـد به انـدازه ي کافـي قابلیـت انعطـاف داشـته باشـد تا 
قـادر بـه تحمل حرکت سـاختمان باشـد. در واقـع باید تحمل آب جمع شـده را 
داشـته باشـد، زیسـت تجزیه پذیر3 نباشـد و در برابر نفوذ ریشـه ي گیاهان مقاوم 
باشـد. برخـي از الیه هـاي السـتیکي و پالسـتیکي کـه به صورت صفحـه یا مایع 
بـه کار مي رونـد واجد این شـرایط هسـتند اما اکثریت محصوالت سـاخته شـده 

با آسـفالت  چنیـن شـرایطي را ندارند. 
الیـه ي مقـاوم در برابر ریشـه ي گیاهان و آب جمع شـده: چنان چه سـامانه ي 
اولیـه ي ضـدآب در برابـر نفوذ ریشـه ي گیاهـان مقاوم نباشـد، مي تواند توسـط 
الیـه ي ثانویـه اي کـه مقاوم در برابر ریشه هاسـت، پوشـانده شـود. ایـن الیه هاي 
ثانویـه در برخـي از سـامانه هاي بـام سـبز کـه آب به صورت عمـدي، جمع آوري 
و نگـه داري مي شـود نیـز اسـتفاده مي گـردد تـا الیـه ي اولیـه ي ضـدآب نیـز 

زه کشـي شود.
صفحـه ي محافـظ سـخت: صفحـه اي مصنوعـي4 از الیه ي ضدآب یـا الیه ي 
مقـاوم دربرابـر نفـوذ ریشـه ي گیاهـان در برابـر صدمـات مکانیکـي در طـول 
سـاخت و زمـان تعمیـر بـام، محافظت مي کند. ایـن صفحه هاي محافـظ معموالً 

وزنـي بیـن 500 تـا 900 گـرم در هـر متـر مربـع دارنـد. صفحاتـي که قـادر به 
ذخیره کـردن آب در خـود و داراي خاصیـت موئینگـي باشـند، بـراي برخـي از 

سـامانه هاي بـام سـبز ارجحیـت دارند.
الیـه ي زه کشـي نگه دارنـده ي آب: نگه داشـتن آب در بام هـاي سـبز بـراي 
کمـک کـردن بـه بقـاي گیاهـان در طـول زمان هایـي کـه آب وهـوا خشـک 
مي شـود، مطلـوب اسـت. با ایـن وجود، از سـوي دیگـر، گیاهاني کـه مخصوص 
آب وهـواي خشـک هسـتند، براي شـاداب مانـدن بـر روي بام هاي سـبز احتیاج 
دارنـد کـه آب زیـاد براي مـدت طوالني در پـاي ریشـه ي آن ها باقـي نماند، در 
غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت از بیـن برونـد. ترکیـب بهینـه ي نگـه داري آب 
و زه کشـي سـریع آب مي توانـد توسـط چندیـن محصـول مرتبـط بـا نگـه داري 
آب مهیـا گـردد، کـه شـامل مخلوطـي دانـه اي کـه به خوبـي تجزیه پذیر اسـت، 
صفحـات پالسـتیکي داراي گودي هـاي کوچـک، و ورقه هـاي داراي سـاختاري 

شـیاردار، مي شـود.
پـرده ي جداکننـده و ضدگرفتگـي: بـراي این که الیـه ي نگه داري و زه کشـي 
آب داراي عملکـرد صحیـح باشـد، بایـد از خـاک دور نگـه داشـته شـود. یـک 
پـرده ي مصنوعـي جداکننـده ي خـاک ایـن کار را انجـام مي دهد، امـا این پرده 
بایـد داراي سـاختاري باشـد کـه در برابر گرفتگي توسـط ذرات ریـز خاک مثل 

الي و لجـن و خاک هـاي ُرسـي، مقاوم باشـد.
خـاک مهندسي شـده: خـاک بام سـبز خـاک معمولي نیسـت. چنیـن خاکي 
بایـد سـبک باشـد، میـزان جـذب و نگـه داري آب آن خـوب باشـد، داراي مـواد 
ارگانیـک کمي باشـد، ویژگي هاي شـیمیایي مناسـبي داشـته باشـد و ذرات آن 

از توزیـع مناسـبي از اندازه هـا برخوردار باشـد.
گیاهـان مناسـب: گیاهـان بام هاي سـبز باید تـوان ادامه ي حیـات در محیط 
بـام سـبز را، کـه اغلب گرم و خشـک اسـت، داشـته باشـند. براي بام هاي سـبز 
کم عمـق معمـوالً انـواع گل نـاز یا سـدوم ها1 و بوته هـاي کوچک مناسـب ترند و 
بـراي بام هـاي سـبز عمیق تـر، طیف وسـیعي از گیاهان بومي مناسـب هسـتند.

 پوشش گیاهی
در مناطقـی از آمریـکای شـمالی کـه آب وهـوای معتـدل دارنـد، در بام هـای 
کـم عمـق معمـوالً از خانواده سـدوم ها برای پوشـش گیاهی اسـتفاده می شـود. 
نـژاد ایـن گیاهـان باید به گونه ای باشـد کـه توانایی رشـد در الیه هـای کم عمق 
محیط رشـد، کم آبی، سـرما، گرما، باد و فضاهای بدون حفاظ را داشـته باشـند. 
در آمریـکای شـمالی معمـوالً سـدوم ها را به صـورت نهال یـا قلمـه مي کارند. اما 
در اروپـا اسـتفاده از الیه هایـی کـه در آن هـا گیاهـان از پیش کاشـته شـده و 
حـدود 2/5  سـانتي متر رشـد کرده انـد، متداول تـر و بـه صرفه تـر اسـت. گاهـي 
اوقـات گیاهـان قبـل از نصـب، در گل خانه هـا کاشـته می شـوند تا رشـد کنند و 
سـپس بـه مـدول منتقـل می شـوند. معمـوالً سـدوم ها را بـه همـراه گیاهانی از 
خانواده هـاي دیگـر، کـه ظاهـری شـبیه سـدوم ها دارنـد مي کارند. ایـن گیاهان 
باعـث افزایـش تنـوع رنگـی بـام و حفـظ جذابیـت آن در فصل هـای مختلـف 
می شـود. اسـتفاده از گیاهـان مختلـف، روشـی موثـر بـرای تضمیـن کیفیـت 
مناسـب بام هـای سـبز اسـت، زیـرا بعضـی از گیاهـان نمی تواننـد به خوبی روی 
محیـط بـام رشـد کننـد، در نتیجه بـام در صورت نبـود گیاهان دیگـر، چهره ی 
مطلوبـی نخواهـد داشـت. افـزون بـر این، به دلیـل پایـداری گیاهـان مختلف در 
برابـر بیماری هـا و آفت هـای گوناگـون، تنوع گیاهـی موجب افزایـش مقاومت و 

حفـظ سـاختار و چهـره ی بـام در مقابـل این آسـیب ها می شـود. 
در اروپـا در بام هـای سـبز به جـای سـدوم ها از ترکیبـی از گیاهـان علفـی 
اسـتفاده می شـود. ایـن گیاهـان، به طـور معمول به صـورت دانه در محیط رشـد 
کاشـته می شـوند. در گذشـته، اروپایی هـا نیـز در بام های سـبز کم عمق سـدوم 
می کاشـتند ولـی به دلیـل عـدم تمایـل صاحبـان ایـن بام ها بـه اسـتفاده از کود 
)به دلیـل هزینـه ای کـه ایجـاد می کـرد( خیلـی زود آسـیب می دیدنـد. عـالوه 
بـر ایـن، قوانیـن محیط زیسـت در بعضـی از مناطـق، مانند سـوییس، اسـتفاده 
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قطـر تـاج پوششـی آن 3 تـا 4 متر اسـت.

)Lager stromia indica( گل توري  
گل تـوري گیاهي اسـت که بسـته بـه نیاز می توان فـرم و اندازه آن را به شـکل 
درخـت کوتـاه یـا درختچـه بـزرگ در آورد. گل هـای ایـن گونـه صورتـی و قرمز 
هسـتند. ارتفـاع ایـن گیـاه 3 تـا 7 متر  و قطر تاج پوششـی آن 3 تا 6 متر اسـت.

)Berberis thunbergii( زرشک زینتي  
زرشـک زینتـي گیاهـي اسـت کـه در در اوایل بهار بـه رنگ زرد بـا میوه هاي 
قرمـز در مي آیـد. ایـن گیـاه به دلیـل تغییـر رنـگ برگ هـا در فصل سـرما، دوام 
زیـاد خوشـه گل و میوه هـای زیبـا جلـوه زیبایـی در ترکیـب بـا گیاهـان بـرگ 

سـبز دارد. ارتفـاع ایـن گیـاه 1 تا 2 متر اسـت.

)Buxus sempervirens( شمشاد معمولي  
شمشـاد یکـي از درختـان همیشـه سـبز اسـت. برگ هـاي شمشـاد مصـرف 
دارویـي دارد و همچنیـن داراي ازت فـراوان مي باشـد. شمشـاد داراي دوایـر 

سـالیانه فشـرده و مترکـم اسـت و ارتفـاع آن بـه 8 تـا 10 متـر مي رسـد.

)Lavandula Officinalis( اسطوخودوس  
اسـطوخودوس گیاهـي اسـت چندیـن سـاله بـا برگ هایـي متقابـل، باریـک، 
دراز، سـبز و پوشـیده از کرک هـاي سـفید پنبـه اي. گل هـاي این گیـاه به رنگ 
بنفـش و به صـورت سـنبله اسـت. ارتفـاع ایـن گیاه به حـدود نیم متر مي رسـد.

 )sedum sp.( سدوم  
سـدوم گیاهـي اسـت پوششـي کـه تنـوع فراوانـي دارد. برگ هـاي آن کمـی 
حالـت سـه گوش دارد و در محـل اتصـال بـه سـاقه باریـک به نظـر می رسـند. 
نـوک برگ هـا حالـت نیم دایره داشـته و در دوطـرف آن دندانه وجـود دارد. این 
برگ هـا در حـدود یـک سـانتی متر عـرض و  1/5سـانتی متر طول دارند و سـبز 

بـراق هسـتند. ارتفـاع ایـن گیـاه بـه 7 تا 8 سـانتي متر مي رسـد.

)Carpobrotus edulis( کارپوبرتوس  
کارپوبرتـوس گیاهـي خزنده اسـت که به طور سـریع شـاخه های جانبی آبکی 
و نـرم می دهد و یکی از گیاهان گوشـتی محسـوب می شـود کـه دارای گل های 
درشت زرد یا بنفش است و با گرم شدن هوا در زیر نور کامل آفتاب باز می شوند.

)Sedum Album( سدوم آلبوم  
سـدوم آلبـوم یکـي از اصلي ترین گیاهان شـناخته شـده اسـت کـه به راحتي 
از طریـق بـذر و قلمـه تکثیـر مي شـود و سـیر رشـد آن نیـز بسـیار کند اسـت. 
ایـن گیاه در اواسـط تابسـتان گل هاي سـفید کوچکـي مي دهـد و برگ هاي آن 

نیـز در زمسـتان به رنـگ قرمـز در مي آیند. 

)Talinum Calycinum( آلیوم شوانوپراسم  
آلیـوم شوانوپراسـم سـاقه هاي بلنـدي دارد کـه روي طوقـه اي از بـرگ قـرار 
گرفته انـد. روي ایـن سـاقه ها نیـز پـر از گل هـاي صورتـي اسـت. ایـن گیـاه 
مي توانـد در آب و هـواي سـردتر به عنـوان گیاهـي یـک سـاله اسـتفاده شـود. 

برگ هـاي ایـن گیـاه در اولیـن یخ بنـدان مي ریـزد.

 سامانه هاي بام سبز
طبقه بنـدي بام هـاي سـبز براسـاس نـوع زه کشـي و عمـق اسـمي1 آن هـا 
اسـت. ترکیـب ایـن دو عامـل مشـخص کننده ي میـزان بار سـازه، شـیب مجاز، 
نـوع گیاهـان قابل اسـتفاده و ویژگي هـاي مربـوط به نگـه داري آب باران، اسـت.

از کـود را محـدود می کـرد. با گذشـت زمان مجموعه هـای مناسـبی از گیاهاني 
کـه توانایـی رشـد در محیط های با درصد پاییـن مواد مغذی را دارند شناسـایی 
شـدند. همچنیـن از آن جـا کـه ثابـت شـده اسـت کـه نهال هـا نمی تواننـد بـا 
شـرایط دشـوار بام هـای سـبز سـازگار شـوند، در اروپـا بیشـتر از دانـه یـا قلمه 
اسـتفاده می شـود. چـون نهال هـا معمـوالً در گل خانه هـا در شـرایط ایـده آل 
رشـد کرده انـد، بـه همین دلیل سـازگاری با شـرایط سـخت بام های سـبز برای 

آن ها مشـکل اسـت.
در بام هـای سـبز عمیـق، به دلیـل افزایـش عمـق محیـط رشـد، می تـوان از 
گیاهـان متنوع تـری اسـتفاده کـرد. طیـف وسـیعی از گیاهـان مانند سـدوم ها، 
گیاهـان علفـی چنـد سـاله، بوته هـا و درختـان کوچـک همیشـه سـبز و یـا 
برگ ریـز پائیـزی، بـرای بام های سـبز عمیق با محیط های رشـد عمیـق و دارای 
سـامانه های آبیـاری، مناسـب هسـتند، بـا ایـن حـال گیاهانـی کـه در بام هـای 
عمیـق کاشـته می شـوند نیـز بایـد بـا محیط هـای دشـوار و سـخت سـازگاری 

باشند.  داشـته 

شکل 6- سیتی هال شهر شیکاگو، آمریکا

 پوشش گیاهی ایران
گونه هـاي گیاهـي مـورد اسـتفاده در ایـران، بـا توجـه بـه نـوع بـام سـبز و 
مـواردي ماننـد شـرایط اقلیمـي منطقـه و خـرد اقلیـم محـدوده طـرح، هـدف 
طراحـي، شـرایط نگهـداري و منابـع آب در دسـترس انتخاب مي گردنـد. از اهم 

گونه هـاي رایـج مي تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
افـراي ژاپني/ غان سـیاه/ ماگنولیا زمسـتانه/ سـیب گل/ تـوري/ یاس بنفش/ 
بداغ/ تاک/ خاس/ شمشـاد ژاپني/ زرشـک زینتي/ شمشـاد معمولي/ گلیسـین/ 
کروپسـیس/  تابسـتانه/  بـرف  آجـوگا/  کارپوبرتـوس/  سـدوم/  اسـطوخودوس/ 
شیرخشـت/ برازمبل/سـانتولیا/ کالغک/ سـاجینا/ لیزیماخیا/ فرانکنیا/ چمانواش 

آبـي/ گلي کومـا/ پیـچ تلگرافـي/ بومـادران/ شـبدر زینتـي/ رز/ پاپیتال.
در زیـر بـه معرفـي برخـي از رایج تریـن گیاهانـي که براي بام سـبز اسـتفاده 

مي شـود، مي پردازیـم.

)Acer palmatum( افراي ژاپني  
افـراي ژاپنـي شـاخه های مـوزون و شـکیل و برگ هـای سـبز و روشـن، بـا 
بریدگی هـای عمیـق ظریـف و کوچـک دارد کـه قبـل از ریـزش در پاییـز بـه 
رنـگ قرمـز در می آیـد. ارتفـاع ایـن گیـاه 3 تـا 7 متـر  و قطر تاج پوششـی آن 

2/5  تـا 9 متـر اسـت.

)Magnolia soulangiana( ماگنولیاي زمستانه  
ماگنولیـاي زمسـتانه درختـی اسـت خـوش نمـا و گسـترده که با بـاال رفتن 
سـن تاجـی متراکـم و بیضـوی پیـدا می کنـد. ارتفـاع ایـن گیـاه 3 تـا 6 متر  و 
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صفحـات زه کشـي کار گذاشـته مي شـود و خـاک بـر روي آن پخـش مي گردد.

 سامانه های زه کشی با مخلوط دانه اي
توصیـف: این نوع از سـامانه هاي بام سـبز توسـط الیه اي از مخلـوط دانه اي 
غیرارگانیـک زه کشـي مي شـود. براي به حداکثر رسـاندن میزان نگـه داري آب و 
بـه حداقـل رسـاندن وزن، ایـن مخلوط دانـه اي باید حـاوي درصـد قابل توجهي 
از مـاده ي متخلخلـي ماننـد سـنگ بـا حـرارت منبسط شـده1 باشـد. بـراي بـه 
حداقـل رسـاندن میزان جداسـازي، مخلـوط خوب  دانه بندي شـده اي بـا اجزاي 
بـا قطـر بیـن 3 تا 13 میلي متر ارجحیت دارد. یک آب روي زه کشـي پالسـتیکي 
شـکاف دار بـا مقطـع مثلـث در داخـل ایـن مخلـوط بـراي خـارج  سـاختن آب 

اضافي، کارگذاشـته مي شـود.
کاربـرد: هرچنـد مخلـوط دانـه اي درمقایسـه با دیگر سـامانه هاي زه کشـي، 
سـنگین تر و کارگذاشـتن آن مشـکل تر اسـت، ولي محیطي بهینه را براي رشـد 
ریشـه ي گیـاه مهیا مي سـازد. مخلـوط دانه اي بـراي بام هاي داراي شـیب کم تر 

از 1/12 توصیه مي شـود.
عناصـر: الیـه ي مصنوعـي محافـظ و نگه دارنـده ي آب، بـا وزن 900 گرم در 
متـر مربـع، بـر روي الیـه ي ضدآب یـا مانع نفـوذ ریشـه ي گیاهان، کار گذاشـته 
مي شـود. بـراي بام هـاي مختص کشـت سـطحي، یـک الیـه ي 900 گـرم بر متر 
مربـع بـا خاصیت موئینگـي جهت تنظیم جریـان آب، براي عملکـرد بهتر توصیه 
مي شـود. شـبکه اي از آب روهـاي پالسـتیکي مثلثي شـکل شـکاف دار بـر روي 
ایـن الیـه کار گذاشـته مي شـود و بـه جعبه هـاي دست رسـي بـه کف شـوي هاي 
آب بـاران بـام متصـل مي گـردد. سـپس بـراي بام هـاي مختص کشـت سـطحي، 
مخلـوط دانـه اي به ضخامـت 5 سـانتي متر بـر روي ایـن الیـه پخـش مي شـود؛ 
ایـن ضخامـت بـراي بام هـاي مختـص کشـت نیمه عمیـق و عمیـق 10 تـا 15 
سـانتي متر اسـت. یـک پـرده  ي جداکننده بـا وزن 200 گرم در متـر مربع بر روي 
ایـن مخلـوط دانـه اي کار گذاشـته مي شـود و بـر روي آن خاک ریخته مي شـود. 

سامانه هاي زه کشي با الیه ي زه کشي
توصیـف: ایـن نـوع از سـامانه هاي بـام سـبز توسـط الیـه ي زه کشـي، کـه 
یـک الیـه ي مصنوعـي چندالیه اسـت، زه کشـي مي شـود کـه در آِن واحد، سـه 
عمـل  جداسـاختن خـاک، زه کشـي و محافظـت را انجـام مي دهد. درمقایسـه با 
سـامانه هاي بام هـاي سـبز کـه در آنهـا از صفحـات زه کشـي و مخلـوط دانـه اي 
زه کشـي اسـتفاده مي شـود، نصـب ایـن سـامانه سـریع تر اسـت و بـام سـبزي 
سـبک تر و کم عمق تـر ایجـاد مي کنـد.  بـا ایـن وجـود، ظرفیـت نگـه داري آب 
و زه کشـي آن محـدود اسـت، درنتیجـه بـراي بام هـاي شـیب داري اسـتفاده 

مي شـود کـه مناسـب بـراي زه کشـي نـوع P یـا نـوع G نیسـتند.
کاربـرد: الیـه ي زه کشـي تنها بـراي بام هـاي داراي شـیب بیش تـر از 1/12 
توصیـه مي شـود. بـه این دلیـل، در اغلب موارد در بام هاي سـبز سـاختمان هاي 

مسـکوني اسـتفاده مي شود.
عناصـر: الیـه ي مصنوعي محافظ و نگـه داري آب، بـا وزن 500 گرم در متر 
مربـع، در پیرامـون بـام و بـر روي الیه ي ضدآب یـا مانع نفوذ ریشـه ي گیاهان، 
کار گذاشـته مي شـود. الیـه ي زه کشـي بـر روي الیـه ي محافـظ و بقیـه ي بـام، 
به نحـوي کـه نوارهـاي برآمـده ي آن در جهـت شـیب بـام باشـند، کار گذاشـته 

مي شـود. سـپس خـاک بـر روي این الیـه ي زه کشـي پخش مي شـود. 
چنان چـه شـیب بـام بیـش از 2/12 باشـد، محصولـي کـه مختـص تثبیـت 
مکانیکـي شـیب بر روي الیه ي زه کشـي اسـت، نصـب مي گردد. اگر شـیب بیش 
از 3/12 باشـد، الیـه ي زه کشـي باید به طـور مکانیکي به باالي بام متصل شـود.

جعبه هاي زه کشي
جعبه هـاي زه کشـي از داخل شـدن خـاک و مخلوط دانه اي زه کشـي به درون 

مي جویـد،  بهـره  زه کشـي  صفحـات  از   P نـوع  زه کشـي  زه کشـي:  نـوع 
ورقه هـاي پالسـتیکي مشـبکي هسـتند کـه آب را در قسـمت فوقانـي خـود 
نگـه داري و در بخـش تحتانـي خـود زه کشـي مي کننـد. این ورقه هاي زه کشـي 
سـبک وزن هسـتند، نصـب آسـاني دارنـد و در دو انـدازه تولید مي شـوند تا قادر 
بـه پاسـخ گویي مناسـب بـه ملزومـات زه کشـي و نگـه داري آب بـراي هـر بـام 
سـبزي باشـند. زه کشـي نـوع G از مخلوطـي دانـه اي، غیرارگانیـک و متخلخل 
کارگذاشـته  مثلث شـکل  پالسـتیکي  زه کشـي  آب روي  بـا  همـراه  کـه  اسـت 
سـنگین تر  زه کشـي  صفحـات  بـه  نسـبت  دانـه اي  مخلوط هـاي  مي شـود. 
و کاربَرتـر2 هسـتند، امـا محیـط بهتـري را جهـت رشـد ریشـه ي گیـاه مهیـا 
مي سـازند. زه کشـي نـوع M از الیـه ي زه کشـي اسـتفاده مي کنـد، کـه از چنـد 
الیـه ي مختلـف - براي جداسـازي خاک، زه کشـي و محافظـت مکانیکي به طور 
هم زمـان - سـاخته شـده اسـت. ایـن سـامانه سـریع ترین روش نصـب را دارد 
به وجـود  را  سـبز  بـام  سـبک ترین  و  کم عمق تریـن  مي تـوان  آن  نصـب  بـا  و 
آورد. هم چنیـن، از آن جـا کـه ظرفیـت نگـه داري و زه کشـي آب آن محـدود 
اسـت، بـراي بام هـاي شـیب دار، کـه در آن هـا زه کش نـوع P یا G خـوب جواب 

نمي دهنـد، بسـیار مناسـب اسـت. 
ضخامت اسـمي: ضخامت اسـمي یک بام سـبز، کل ارتفاع تقریبي خاک و 
عناصر زه کشـي که تشـکیل دهنده ي سـامانه ي بام سـبز هسـتند، بـدون درنظر 
گرفتـن سـازه ي بـام، عایق بنـدي حرارتـي و عایق ضـدآب و نوع گیاهان، اسـت. 
همان طـور کـه پیش تـر اشـاره شـد، بـراي توصیـف بام هـاي سـبز بـا ضخامـت 
خیلـي کـم  کـه تنهـا قـادر بـه حفاظـت از گیاهـان بـادوام و مقـاوم در برابـر 
خشـکي ماننـد انـواع گل نـاز، بوته هـاي کوچـک و گیاهـان پایـا یا چندسـاله1 
هسـتند، از واژه ي مختـص بام سـبز کم عمق )کشـت سـطحي(2؛ بـراي توصیف 
بام هـاي سـبز بـا ضخامت کافي جهـت حفاظت از طیـف وسـیع تري از گیاهان، 
شـامل انـواع چمـن، بوته هـا، و درخت چه ها، از کلمـه ي مختص بام سـبز عمیق 
)کشـت عمیـق(3؛ و از لغـت مختص بام سـبز نیمه عمیق )کشـت نیمه عمیق(4 

بـراي بام هـاي بـا ضخامتي بیـن این دو، اسـتفاده مي شـود.
ســامانه ها: در ایــن راه نمــا، ســه نــوع زه کشــي بــا چهــار ســامانه ي ضخامتــي 
  G2, G1, P4, P3, P2, P1 ترکیــب شــده اند تــا ده ســامانه ي بــام ســبز بــا نام هــاي

M2, M1, G4, G3 را بــراي انتخــاب در اختیــار بگذارنــد.

سامانه هاي داراي صفحات زه کشي
مشـبکي  پالسـتیکي  ورقه هـاي  توسـط  سـبز  بـام  سـامانه هاي  توصیـف: 
زه کشـي مي شـوند کـه صفحـات زه کشـي نـام دارنـد. آب الزم در گودي هـاي 
بخـش فوقانـي آنهـا نگـه داري مي شـود؛ و آب اضافـي از حفره هـاي ریـز جریان 
پیـدا مي کنـد و از روي لبه هـا سـرریز مي شـود تـا از بام خـارج گـردد. فاصله ي 
موجـود بیـن سـطح بـاالي آب در ایـن صفحـات و سـطح فوقاني ایـن صفحات، 

زه کشـي صحیـح خـاک را در تمامـي مواقـع تضمیـن مي کنـد.
کاربــرد: از آن جــا کــه صفحــات زه کشــي ســبک وزن هســتند و روش نصــب 
ــراي بام هــاي ســبز تلقــي  ــن ســامانه ي زه کشــي ب ــد، محبوب تری آســاني دارن
مي شــوند. صفحــات زه کشــي بــراي بام هایــي بــا شــیب کم تــر از 1/12 

ــوند. ــه مي ش توصی
عناصـر: یـک الیه ي مصنوعـي محافـظ و نگه دارنـده ي آب کـه 500 گرم در 
متـر مربـع وزن دارد، بـر روي الیـه ي ضـدآب یـا مانـع نفوذ ریشـه، کار گذاشـته 
مي شـود. صفحـات زه کشـي بـر روي این الیـه خوابانده مي شـوند )با هم پوشـاني 
کافـي صفحـات هنگامـي که کنـار یک دیگـر قـرار داده مي شـوند(. ایـن عنصر با 
دو ضخامـت ارایـه مي شـود تـا بتوانـد از نظر زه کشـي و نگه داري آب، پاسـخ گوي 
الزامـات هر بام سـبزي باشـد: ضخامـت 25 میلي متري انـدازه ي اسـتاندارد براي 
بام هـاي کم عمـق اسـت و ضخامـت 40 میلي متـري بـراي نگـه داري و زه کشـي 
بهتـر آب در بام هـاي عمیق تـر مختـص کشـت سـطحي، نیمه عمیـق و عمیـق 
توصیـه مي شـود. یـک پرده ي جداکننـده بـا وزن 200 گرم در متر مربـع بر روي 
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تحتانـي بـا فاصلـه ي تقریبـي 1 متـر از یک دیگـر و مقاطـع فوقانـي بسـته بـه 
میـزان شـیب بـام، از 25 تـا 125 سـانتي متر از یک دیگـر نصـب مي شـوند.

مطالعات موردي
بام هاي سبز در اروپا

راسـتاي  در  توسـعه  حـال  در  و  توسـعه یافته  کشـورهاي  اکثـر  امـروزه، 
بهره گیـري از بام هـاي سـبز گام هـاي جـدي برداشـته اند کـه در ایـن میـان 
تالش هـاي برخـي از آن هـا ملموس تـر اسـت. بـراي مثـال، بام هاي سـبزه کاري 
شـده از صدهـا سـال پیـش در اوپـا رایج بوده اسـت. ایـن بام ها طـي قرن ها در 
اروپـا تکامـل پیـدا کرده انـد و از کلبه هایـي با بام هاي سـبز، به باغ هـاي مدرن و 
مجهـزي باالي سـقف خانه هـا تبدیل شـده اند. هدف بام هاي سـبز اولیـه، ایجاد 
یـک محافـظ و بـه عبـارت دیگـر، عایـق حرارتـي در برابر سـرماي شـدید بوده 
اسـت، بـه همیـن دلیـل از مـوادي ماننـد کاه که عایق حرارتي مناسـبي اسـت، 

در بـام اسـتفاده مي کردنـد. 
در دهـه ي1980، جنبـش اکولوژیکـي بزرگي سرتاسـر اروپا را فـرا گرفت که 
منجـر بـه ایجاد وحـدت میـان اصـول اکولوژیکي و اصـول صنعت ساخت وسـاز 
شـد. بـا گذشـت زمـان، پژوهش هـا ثابـت کرد که بـام سـبز از لحـاظ فني هیچ 
مشـکلي بـراي الیه هـاي بـام ایجاد نمي کنـد و اگر ایـن الیه ها، ضدآب باشـند و 
طـوري طراحي شـوند که ریشـه هاي گیاهـان در آن ها نفوذ نکند، هیچ  آسـیبي 
بـه آن هـا نمي رسـد. به ایـن ترتیب بـا افزایـش رقابـت در صنعت ساخت وسـاز، 
بـه تدریـج بام هـاي سـبز نیـز رقیـب بام هـاي آسـفالتي متـداول شـدند و بـه 

همیـن دلیـل طراحي بـام سـبز در اروپا رونـق گرفت. 
در اروپـاي مـدرن بـا جمعیـت زیاد و فضاي کم براي سـاخت سـاختمان هاي 
جدیـد، طراحـان تصمیـم گرفتنـد کـه سـازه هاي قدیمـي را احیا کننـد و آن ها 
را بـا الزامـات زیسـت محیطي ماننـد مدیریـت سـیالب ها هماهنگ سـازند. یکي 
از راه کارهـا بـراي رسـیدن بـه ایـن هـدف احـداث بام هـاي سـبز اسـت کـه در 
بسـیاري از شـهرهاي اروپـا بـراي تمـام سـاختمان هاي جدیـد، الزامـي اسـت. 
بـراي گسـترش و رایـج شـدن آن هـا مشـوق های مالي نیـز در نظر گرفته شـده 
اسـت. طـي دهه هـاي اخیـر در اروپـا شـیوه هاي متفاوتـي بـراي طراحـي بـام 
سـبز رایـج شـده اسـت. متداول تریـن روش، احـداث بام هـاي سـبز کم عمـق 
معمولـي اسـت، کـه سـطح وسـیعي بـا سـطح مقطـع یکنواخـت، پوشـش داده 
مي شـو د. شـیوه ي دیگـري نیـز رواج یافتـه اسـت، در ایـن روش عمـق بسـتر 
کشـت در بخش هـاي مختلـف بـام، متفـاوت اسـت و در آن ها از کشـت گیاهان 
بومـي اسـتفاده مي شـود. به کارگیـري ایـن روش، منجـر بـه رشـد گونه هـاي 
گیاهـي متنوع تـري مي شـود و طیف گسـترده اي از حشـرات از بام ها بـه عنوان 

زیسـتگاه اسـتفاده مي کننـد. 
در اروپـا، بام هـاي سـبز بـا اهـداف متفاوتي، طراحي مي شـوند و هـر کدام از 
آن ها پاسـخگوي شـرایط و الزامات خاص خود هسـتند. به عنوان مثال، بعضي از 
بام هـاي سـبز براي جلب پرنده اي خاص و ایجاد زیسـت گاهی بـرای آن ها ایجاد 
مي شـوند و برخـي بـراي ایجـاد فضایـي مطبـوع براي سـاکنان یک سـاختمان. 
مـدارس نیـز اغلـب از بام هـاي سـبز بـراي اهـداف آموزشـي اسـتفاده مي کنند. 
به طـور کلـي نمونه هـاي بام هـاي سـبز در اروپـا بسـیار متنـوع هسـتند و 
هدف هـاي طراحـي آن هـا، متفـاوت اسـت. در ادامـه ي ایـن بخـش بـه معرفـي 

مي پردازیـم.  بام هـا  ایـن  از  نمونه هایـي 

 فرودگاه های قاره ی اروپا
ماننـد:  دارنـد،  زیـادی  گسـترده ي  فضاهـای  معمـول،  به طـور  فرودگاه هـا، 
سـاختمان ترمینـال ، پارکینـگ ، بانـد پـرواز، انبـار، فضاهـای خدماتـی و غیـره. 
بنابرایـن در فرودگاه هـا قابلیـت زیـادی بـرای اجـرای بـام سـبز وجـود دارد. از 
سـوي دیگـر هـواي اطـراف فرودگاه هـا اصـوالً گرم اسـت و دمـاي آن ها بسـیار 

کف شـوي هاي آب بـاران بام جلوگیـري مي کنند، اما جلوي جریـان روان آب را از 
شـیارهاي موجـود در دیواره ها و سـقف جعبـه نمي گیرند. طراحـي این جعبه ها 
به گونـه اي اسـت کـه بـا سـامانه هاي مختـص کشـت سـطحي، نیمه عمیـق و 
عمیـق، از 10 تـا80 سـانتي متر، قابـل انطبـاق باشـد. دهانه هـاي مثلثي شـکل 
موجـود در هـر دیـواره ي جعبـه، اتصال آسـان آب روهاي مثلثي شـکل زه کشـي 
کـه در زه کشـي سـامانه هاي بـام سـبز بـا مخلـوط دانه اي اسـتفاده مي شـوند را 
میسـر مي سـازند. جعبه هاي زه کشـي از پالسـتیک سیاه ABS درسـت شده اند 

کـه در مقابـل تغییـرات زیـاد درجه حرارت مقاوم هسـتند.
مونتـاژ: یـک جعبه ي زه کشـي از یک پوشـش فوقاني، یک صفحـه ي زیرین 
و تعـدادي دیـواره  براي پاسـخ گویي بـه ارتفاع مورد نیـاز براي بام سـبز مربوطه 
تشـکیل شـده اسـت. هر دیـواره از چهار بخـش 10 سـانتي متري کـه به راحتي 

قابل جداشـدن از یک دیگر هسـتند، تشـکیل شـده است. 

آب روهاي مثلثي شکل زه کشي
ــردن  ــراي دور ک ــه اي، ب ــوط دان ــي در مخل ــکل زه کش ــاي مثلثي ش آب روه
ــا،  ــا آب چکان/ناودان ه ــام ی ــاران ب ــوي هاي آب ب ــوي کف ش ــي به س آب اضاف
کار گذاشــته مي شــوند. هــر آب رو 1 متــر طــول و 50 میلي متــر ارتفــاع دارد. 
مقطــع مثلثــي ایــن آب روهــا ســطح بهینــه را مهیــا ســاخته و از شــناور شــدن 
ــا 90  ــا ت ــي آب روه ــاالت انتهای ــد. اتص ــري مي کن ــاال جلوگی ــرف ب آن به ط

درجــه جــاي چرخــش دارد.
طراحـي سـامانه: تصاویر زیـر، انواع گوناگـون به کارگیـري ایـن آب روها را 
نشـان مي دهنـد. بـراي بازدهي بهینـه، حداکثر فاصلـه ي هر نقطه از بـام از یک 
آب روي زه کشـي بایـد دو متـر باشـد: ایـن امـر بـه ایـن معني اسـت کـه تقریباً 
بـراي هـر 4 متـر مربـع سـطح بـام، بایـد حداقـل یـک قطعـه آب روي 1 متري 

کار گذاشـته شود.

لبه ي آلومینیومي
لبـه ي آلومینیومـي بـراي نگه داشـتن خـاک در لبه هـاي بـام، جداسـاختن 
خاک از نوارهاي شـني و جداسـاختن خاک از سـطوح کف سازي شـده، اسـتفاده 
مي شـود. صدها سـوراخ تعبیه شـده در لبه ي عمودي این عنصر سـبب رد شـدن 
آسـان آب و در عین حـال، نگه داشـتن خـاک مي شـوند. دو ارتفـاع اسـتاندارد 
بـراي ایـن قطعـه وجـود دارد: 100 میلي متـري و 150 میلي  متـري. هـر دوي 
ایـن اندازه هـا از آلومینیـوم مسـتحکم 1/5 میلي متـري سـاخته شـده اند و هـر 
دو، لبـه ي افقـي 150 میلي متـري دارنـد تا سـبب تثبیـت هرچه  بیش تـر آن بر 
روي زمیـن شـوند. لبـه  افقـي مي توانـد بـا نوار چسـب یـا جـوش قابل اتصال به 

غشـا هاي زیریـن خـود، وصل شـود. 
بـراي  متـري عرضـه مي شـوند.  قطعـات 2  در  آلومینیومـي  لبه هـاي  ایـن 
اتصـال لبه هـاي آلومینیومـي بـه یک دیگـر و به کنج هـاي داخلي یـا خارجي، از 
رابط هایـي اسـتفاده مي شـود کـه به صـورت کشـویي در آن هـا قـرار مي گیرند و 

اتصـاالت و گوشـه هایي مسـتحکم و جـذاب را فراهـم مي سـازند.

 تثبیت بام سبز بر روي بام هاي شیب دار
هنگامـي کـه شـیب بـام بـه 2/12 یـا تقریبـاً 10 درجـه مي رسـد، بـراي 
جلوگیـري از ُسـر خـوردن خـاک بـه پاییـن، بایـد تمهیـدات خاصـي درنظـر 

گرفتـه شـود. 
مقاطـع T ضدلغـزش: علي رغـم سـامانه ي گیره/شـبکه، سـامانه ي ضدلغزش 
بـا مقطـع T، بـار خـاک را به طـرف پاییـن بـام، به دسـت انداز یـا پیشـاني باربر 
لبـه ي بـام منتقـل مي سـازد. ایـن سـامانه از دو مقطـع T- شـکل پالسـتیکي 
تشـکیل مي شـود کـه در یک دیگر قـرار گرفته و قفل مي شـوند: مقطـع تحتاني 
در جهـت شـیب بـام و مقطع فوقانـي عمود بر آن کارگذاشـته مي شـود. مقاطع 
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برخـالف سـایر فرودگاه هـای بین المللـی کـه از روش هـاي گوناگـون بـراي 
ترسـاندن پرنـدگان اسـتفاده مي کننـد، در این فـرودگاه گیاهان طـوری انتخاب 
می شـوند کـه پرنـدگان را به سـمت خود جلـب نمی کننـد. عالوه بر ایـن بیش تر 

گیاهـان ایـن فـرودگاه، آب یـاری و کوددهی نمی شـوند. 
روی بـام ترمینال هـای 1 و 2، سـاختمان بـار و ترمینـال B ایـن فـرودگاه بام 
سـبز اجـرا شـده اسـت کـه مسـاحت آن حـدود 30/000 مترمربع اسـت وفقط 
بخـش کوچکـي از آن بـه مسـاحت 2400 مترمربع بام سـبز عمیـق دارد و بقیه 
از نـوع کم عمـق اسـت. ضخامـت بسـتر کشـت در بام هـای عمیـق، 40 تـا 60 
سـانتی متر و در بام های کم عمق، 7/5 تا 10 سـانتی متر اسـت. آب اضافی ناشـی 
از بـاران، از ایـن بام هـای جمـع آوری می شـود و بـه مصرف هـاي دیگر مي رسـد. 
در پایـان بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه در اروپـا همـه ي انـواع بام هاي 
سـبز اجـرا شـده اند و در واقع بام های سـبز در اروپـا جزئی از طراحی سـاختمان 
و توسـعه شـهري به شـمار مي آینـد و در بسـیاری از شـهرها اجرای آنهـا اجباری 
اسـت. همچنیـن از آنجـا که دانشـمندان اروپایي نیـز درگیر مطالعـات مربوط به 
بام هـای سـبز شـده اند، تالش زیـادي در جریان اسـت تـا بام هاي سـبز به عنوان 
زیسـتگاه هایی بـرای گونه هـای متفـاوت زیسـتی تعریـف شـوند و راه حل هـاي 

خالقانه تـري بـراي اجـراي این نـوع بام  ارایه شـود. 

بیمارستان، دانشگاه باسل، سویس
یـک  شـبیه  تقریبـا  باسـل،  شـهر  در  دانشـگاهي  و  بیمارسـتان  مجموعـه 
مجموعـه ی دانشـگاهی اسـت و سـاختمان های آن پیرامـون یک باغ وسـیع قرار 
گرفته انـد. خـود ایـن بـاغ روي یـک پارکینگ زیرزمیني واقع شـده اسـت. عالوه 
بـر ایـن، تعـدادي از سـاختمان هاي ایـن مجموعـه کـه هـر کـدام در زمان هـاي 
متفاوتـي سـاخته شـده اند، بـام سـبز دارنـد. در این جـا روزهایي از سـال که آب  
و هـوا مطبـوع اسـت، مـردم مي تواننـد در پارک داخـل این مجموعه قـدم بزنند. 
در ایـن مجموعـه بوسـتان هاي زیبـا بـا کافي شـاپ ها، آب نماهـا و مجسـمه ها 
وجـود دارد کـه مکان هـاي بسـیار آرام و مناسـبي بـراي مالقـات بیمـاران و 
خانواده هاي شـان را فراهـم مي کنـد. فضـاي عمومـي ایـن بیمارسـتان، کمـک 

زیـادي بـه بهبـود حـال بیمـاران مي کند. 
در سـال 1990، بـه کلینیـک شـماره یـک ایـن مجموعه که در سـال 1937 
سـاخته شـده بـود، بام سـبز اضافه شـد تا بیمـاران به جـاي بام هاي خاکسـتري 
رنـگ، شـاهد مناظـر زیبایي از فضاهاي سـبز باشـند. در سـال 1978، کلینیک 
شـماره دو ایـن مجموعـه سـاخته شـد و بـام سـبز بـر روي تمام سـطح بـام آن 
اجـرا شـد. در سـال 1998، یکـي از پژوهشـگران دانشـگاه باسـل، پژوهش هایي 
دربـاره روش هـاي بام سـبز انجـام داد. بـه نظـر او، بام هاي سـبز بهترین فرصت 
بـراي پـرورش انـواع گونه هـاي گیاهـي و جانـوران هسـتند. او بـه ایـن نتیجـه 
رسـید کـه به جـاي اجـراي بام هاي سـبز، با سـطح مقطـع یکنواخت، سیسـتم 
زهکشـي یکنواخـت، بسـتر کشـت بـا عمـق یکنواخـت و همچنیـن گیاهـان 
یکنواخـت، مي تـوان از طیـف وسـیعي از گیاهـان و بسـتر کشـت هایي بـا عمق 
متفـاوت اسـتفاده کـرد. این گونـه بام هـاي سـبز، معمـوال مکان هـاي مناسـبي 
هسـتند کـه پرنـدگان و بسـیاری از گونه هـای جانـوری بی  مهـر ه  و حشـرات 

آن ها می شـوند.  جـذب 
در بـام ایـن سـاختمان، از بسـتر کشـت بومـي کـه از خـاک رس ماسـه اي و 
شـن سـاخته شـده، اسـتفاده شـده اسـت و عمق بسـتر کشـت در قسـمت هاي 
مختلـف، متفـاوت اسـت. در ایـن بـام، بیش تـر از آن که کاشـت گیاهـان انجام 
شـود، شـرایطی فراهم شـده اسـت کـه گیاهان خودشـان جوانـه بزننـد، به این 
ترتیـب کـه دانه هایـي که بر روي بسـتر کشـت پاشـیده مي شـود، جوانـه بزنند 

و رشـد کنند. 
ایـن بـام در سـال 2003 بازسـازي شـد و بسـتر کشـت آن بـه تدریـج کنده 
شـد و بسـتر جدیـدي به همراه تجهیـزات جدید بـه جای نمونـه ی قدیمی قرار 
گرفـت. شـکل ایـن بام، بـه صورت L اسـت و پیرامـون یک حیاط مرکـزي واقع 

باالتـر از نقـاط بـاز پیرامون شـان اسـت. در فرودگاه هـا حتـی اگـر سـامانه ي 
دفـع سـیالب  بـا دقت مناسـب طراحی شـده باشـد، بـاز هـم هنـگام باران های 
شـدید، ایـن سـامانه  ظرفیت دفـع آب های اضافـی را ندارد، به همیـن دلیل روي 
سـاختمان های ترمینـال، انتظـار، خدمـات و سـایر سـاختمان هاي بسـیاری از 

فرودگاه هـای بـزرگ قـاره ی اروپـا، بـام سـبز اجرا شـده اسـت. 
بـا وجـود ایـن کـه بام هـاي سـبز ایـن فرودگاه هـا تبدیـل بـه زیسـت گاه 
پرنـدگان و جانـوران گوناگـون شـده اسـت، امـا مزاحمتـي بـراي هواپیماهـا و 
کارکنـان ایجـاد نمي کننـد، زیـرا گونه هـای گیاهـی ایـن بام هـا بـا دقت بسـیار 

زیـادي انتخـاب شـده اند و پیوسـته از آنهـا مراقبـت مي شـود.
دارد.  وجـود  ویـژه اي  چالش هـای  معمـوالً  فرودگاه هـا  سـایت  طراحـی  در 
فضاهـای پیرامـون فرودگاه هـا معمـوالً فضاهـای بایر و توسـعه نیافته ای هسـتند 
کـه مي تواننـد از آلودگـی صوتی و آلودگی هـواي فرودگاه هـا بکاهند و  همچنین 
حریـم امنـی بـرای فـرود هواپیماهـا فراهـم کننـد. اما اگـر این فضاهای توسـعه 
نیافتـه به درسـتي مدیریت نشـوند، زیسـت گاهی بـرای پرندگان بزرگ می شـوند 
کـه پـرواز هواپیماهـا را به مخاطـره مي اندازند. بـرای جلوگیری از بـروز خطرات 
احتمالي، در چند سـال گذشـته، در فرودگاه ها روشـي به کار گرفته شـده اسـت 
تـا جانـوران را از سـکونت در فضـای پیرامونی فرودگاه ها دل سـرد  کنـد. به عنوان 
مثـال، گیاهانـي کـه بـراي ایـن فضاهـا انتخـاب می شـوند گل، میـوه و یـا دانـه 
نمی دهنـد و در نتیجـه جانـوران را جلـب نمي کنند. ارتفاع سـبزه ها نیـز با دقت 
تنظیـم می شـود، زیـرا اگـر ارتفـاع سـبزه ها زیـاد باشـد، جونـدگان را بـه خـود 
جلـب مي کننـد و اگـر ارتفـاع آن هـا کوتـاه باشـد، پرندگانـی ماننـد غازهـا را به 
سـوی خـود مي کشـند. بنابرایـن ارتفـاع سـبزه ها باید به گونـه ای باشـد که هیچ 

موجـودی را بـه خود جلـب نکند.
سـه فـرودگاه اصلـی در اروپا، یعنی فرودگاه بین المللی شـیفول در آمسـتردام 
هلنـد، فـرودگاه بین المللـی کلوتـن در زوریـخ سـوئیس و فـرودگاه بین المللـی 
فرانکفـورت در آلمـان، بام هـاي سـبز نمونـه  دارنـد. در اینجـا، دو نمونـه از ایـن 

فرودگاه هـا معرفی شـده اسـت.

فرودگاه بین المللی فرانکفورت، آلمان

بزرگ تریـن فـرودگاه اروپـا، فـرودگاه بین المللـی فرانکفـورت کشـور آلمـان 
اسـت. ایـن فـرودگاه در یـک منطقـه ی پرجمعیت، واقع شـده اسـت و مسـاحت 
آن حـدود 2000 هکتـار اسـت. بین دو بانـد فرودگاه، یک فضای باز به مسـاحت 
حـدود 500 هکتـار )کل فـرودگاه( وجـود دارد که این فضای بـاز، یک منطقه ی 
طبیعـی مهـم اسـت، زیـرا گیاهـان و حیوانـات در معـرض خطر، در ایـن منطقه 

می کنند. زندگـی 

شکل 7- فرودگاه فرانکفورت، آلمان
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سرتاسر دنیا پیدا کرده و حتي در برخي شهر ها قوانین اجباري براي اجراي آن 
ایجاد شود. طیف و مقیاس استفاده از بام سبز بسیار وسیع است، به گونه اي که از 
یک ایستگاه اتوبوس کوچک یا حتي خود اتوبوس گرفته تا پروژه هاي عظیم ملي 
مانند فرودگاه ها و کارخانجات بزرگ هر یک مي توانند بام سبز مناسب براي خود 
را داشته باشند و به این ترتیب به اندازه ي ُوسع خود در نجات این کره ي خاکي از 

گرم شدن بیش تر و اجتناب از تمامي عواقب فاجعه آور آن کمک کنند. 
شاید علت اصلي موفقیت و استقبال فراوان از بام سبز در کشورهاي گوناگون در 
این امر نهفته باشد که تقریباً هر توسعه اي که داراي ساختماني باشد مي تواند 
به میزان رد پاي بناهاي خود در سایت، یا به عبارت دیگر سطح اشغال زمین توسط 
ابنیه، داراي فضاي سبز در بام)هاي( خود گردد و به این ترتیب مقدار زمین طبیعي 
یا سبزي را که از بین مي برد در بام ساختمان هاي خود با ایجاد فضاي سبز مناسب 
تاکنون فضایي بدون مصرف  – که  این فضا  این درحالي است که  جبران  کند. 
مانند محل  مفیدي  بسیار  عمل کردهاي  داراي  مي تواند   - است  بوده  کاربري  و 
بازي کودکان یا مکاني براي تعامل اجتماعي بین سکنه یا کارکنان و/ یا مراجعان 
انواع  یا  یا حتي کاشت و برداشت محصوالتي مانند گوجه فرنگي  آن ساختمان، 
سبزیجات گوناگون دیگر گردد. بنابراین مي توان چنین نتیجه گیري کرد که هر 
سه بُعد توسعه ي پایدار – یعني پایداري اجتماعي، اقتصادي و زیست محیطي – در 

پدیده ي بام سبز ملحوظ است.
همان طور که در بخش هاي مختلف این نشریه مالحظه گردید، اجراي بام سبز 
هزینه ي اولیه ي طراحي و اجراي پروژه را باال مي برد، اما خوش  بختانه در طول 
دوران بهره برداري از پروژه، آن قدر باعث صرفه جویي  مي گردد که تا چندین برابر 
خرج اضافي نخستین را باز مي گرداند. افزون بر این، تأثیرات زیست محیطي آن نیز 
– چه در مقیاس خرد و چه در مقیاس کالن – سبب بهبود کیفیت محیط زندگي 

ساکنین ساختمان مربوطه و اطراف آن و در نهایت کل شهر یا روستا مي گردد. 
امیـد اسـت در کشـور عزیـز مـا نیـز مالـکان و متصدیـان خصوصـي و دولتـي 
سـاختمان هاي مسـکوني، تجـاري، صنعتـي، خدماتـي و غیـره با جدیـت هرچه 
بیش تـر در پـي ایجـاد بـام سـبز در بناهـاي خـود باشـند. هرچنـد در ایجـاد 
بـام سـبز در سـاختمان هاي موجـود، نسـبت بـه سـاختمان هایي که قرار اسـت 
طراحـي و اجـرا گردنـد، محدودیت هایـي، عمدتـاً به خاطـر میـزان تحمـل بـار 
سـازه ي بنـا مي توانـد وجـود داشـته باشـد، امـا خوش بختانـه انواع سـبک تر بام 
سـبز در اکثریـت ایـن بناها قابـل اجرا هسـتند و چنان چه بـا مالحظات صحیح 
مهندسـي طراحـي و اجـرا گردنـد در عیـن ایجـاد ارزش افزوده ي بـاال، عاري از 

هرگونـه ریسـکي خواهنـد بود.
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شـده اسـت. این حیـاط مرکزي، در واقع نور سـاختمان را تامیـن می کند. عمق 
بسـتر کشـت در ایـن بـام از 8 تـا 15  یـا 25 سـانتي متر متغیـر اسـت. ایـن بـام 
شـامل قسـمت هاي چمن کاري شـده و بخش هایي با پوشـش گیاهي کم پشـت 
اسـت، در هـر کدام از ایـن مناطق، جانـوران و گیاهان خاصـي زندگي مي کنند. 
از سـاختمان هاي دیگر این مجموعه سـاختمان روستتي است، این ساختمان 
را یـک معمـار سوئیسـي طراحـي کـرده اسـت. ایـن سـاختمان بـا شیشـه هاي 
سـبز پوشـانده شـده اسـت و نمای زیبایی از خیابان و سـاختمان هاي قدیمي تر 
بیمارسـتان فراهـم مي کنـد. ایـن سـاختمان حـدود 100متـر از رودخانـه راین 
فاصلـه دارد، طراحـان آن تصمیم گرفتند که زیسـت گاهی برای موجـودات حوزه ي 
ایـن رودخانـه، روي بام این سـاختمان احیا کنند. در این بام از بسـتر کشـت بومي 
اسـتفاده شـده اسـت، به این ترتیب 60 درصد آن از سـنگ، شـن و ماسـه سـاخته 
شـده اسـت و باقي  مانـده آن را مـواد ارگانیـک و اساسـا گیاخاک تشـکیل می دهد. 
عمـق ایـن بـام از 7/5 تـا 38 سـانتي متر متغیـر اسـت. در قسـمت هایي از بسـتر 
کشـت، تپه هـاي کوچکي بـا ارتفاع 25 تا 38 سـانتي متر وجـود دارد، ولي در سـایر 
قسـمت ها، ضخامت بسـتر کشـت، تنها 7 سـانتي متر است. قسـمت هاي عمیق تر از 
سـبزه و گیاهاني مانند چمن خشـک پوشـیده شده  اسـت، ولي در قسمت هایی که 
عمق بسـتر کشـت کم است، پوشـش گیاهي نیز پراکنده اسـت و گیاهان بیشتر از 
نوع سـدوم و آویشـن هسـتند. به طور کلي، گونه هـاي گیاهي و جانـوري گوناگوني 
در بخش هـاي مختلـف این بام، یافت مي شـوند. هـم روي بام این سـاختمان و هم 
روي بـام کلینیـک شـماره 2، گونه هـاي گیاهـي مناطـق مجاور، کاشـته شـده اند. 
روي ایـن بام هـا نیـز جانورانـي در بخش هایـي از بـام سـبز که بـا زیسـت گاه آن ها 
هماهنگـي دارد، زندگـي مي کننـد. به عنـوان مثـال در سـاختمان روسـتتي، گونـه 
کمیابـي از عنکبوت هـا زاد و ولـد کرده انـد، این گونـه از عنکبوت هـا، فضاهـای بـا 
پوشـش گیاهي کـم را بـراي زندگي ترجیـح مي دهد، به همین دلیل قسـمت هایي 
کـه پوشـش گیاهي کمـي دارند، مکان هاي مناسـبي بـراي زندگي آن ها اسـت. 
چندگونـه کمیـاب دیگـر از عنکبوت هـا روي ایـن بـام یافـت مي شـوند. نتایجي 
از ایـن قبیـل کـه از بام هـاي سـبز به دسـت مي آینـد، قابلیت هـاي بالقـوه ی بام 
سـبز را ثابـت مي کننـد و در واقـع نشـان مي دهـد کـه مي تـوان بـا به کارگیري 
مصالـح موجـود در طبیعـت، زیسـتگاه هاي طبیعـي روي بـام سـبز ایجـاد کرد. 
بایـد اشـاره کـرد کـه بیـش از 52 گونـه پروانـه، روي بـام سـاختمان روسـتتي 
یافـت مي شـوند. بـام این سـاختمان بیش تـر بـراي پژوهش هاي علمي اسـتفاده 
مي شـود. به عنـوان مثـال، یکـي از ایـن دانشـمندان، از سـه نـوع بسـتر کشـت 
سـنگي، ماسـه اي و مواد آتشفشـاني بـا عمق هـاي 5 و 8 و 11سـانتي متري، در 
زمینـي بـه مسـاحت تقریبـا 110 مترمربعـی اسـتفاده کـرد و در آن دانه هـاي 
گونه هـاي گیاهـي مشـابهي را پاشـید. او از ایـن پژوهـش دریافـت کـه نـوع و 
بسـتر کشـت، عامـل تعیین کننـده اي براي رشـد گیاهان اسـت. به عبـارت دیگر 
در بسـترهای کشـت متفـاوت، گونه هـاي گیاهـي متفاوتـي پـرورش مي یابنـد. 
ایـن دانشـمند روي همیـن بـام دربـاره جانـوران و زیسـت گاه هاي آن هـا نیـز 

پژوهش هایـي انجـام داد. 
مطالعـات ایـن دانشـمند، منجـر به ایجـاد تغییراتـي در قوانیـن و آیین نامه هاي 
بـام سـبز در شـهر باسـل شـده اسـت. امـروزه نصـب بـام سـبز بـر روي تمـام 
بام هـاي مسـطح ایـن شـهر الزامـي اسـت. همچنیـن بسـتر کشـت ایـن بام هـا 
بایـد از خـاک طبیعـي و از منابـع بومـي باشـد و عمق بسـتر کشـت در یک بام 
سـبز هـم بایـد متنوع باشـد. در ایـن بام هاي سـبز هیچ گونه آبیـاري و کوددهي 

نبایـد انجام شـود. 
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The Most Sustainable 
Cities in the World

ــي در  ونکــوور تخمیــن زده اســت کــه تنهــا 20 دســتگاه خودروهــاي کامــال برق
جاده هــاي شــهر در رفــت و آمــد هســتند و تنهــا 15 ایســتگاه شــارژ برنامه ریــزي 
ــتند  ــده هس ــراي آین ــزي ب ــال برنامه ری ــهر در ح ــات ش ــود دارد. مقام ــده وج ش
ــروش  ــد از ف ــي 15 درص ــاي برق ــي رود خودرو ه ــار م ــه انتظ ــن برنام ــق ای و طب

ــوند. ــامل ش ــال 2020 را ش ــا س ــوور ت ــد در ونک ــاي جدی خودرو ه

برترین شهرهاي پایدار جهان 

گرد آورنده: دکتر مینا ابراهیمی  
Prepared By: Mina Ebrahimi, Ph.D.              

ــه ای،  ــای گلخان ــد گازه ــر و کاهــش تولی ــای تجدیدپذی ــا اســتفاده از انرژی ه ب
ــا محیط زیســت  پنــج شــهر در سراســر جهــان در اجــرای طرح هــای ســازگار ب

پیشــرو هســتند.

ونکــوور،کانادا
هــدف بلنــد پروازانــه شــهرونکوور، تبدیــل شــدن بــه ســبزترین شــهر در جهــان 
ــاي  ــري از نیروگاه ه ــا بهره گی ــر ب ــال حاض ــوور در ح ــت. ونک ــال 2020 اس ــا س ت
آبــي و تامیــن 90 درصــد انــرژي از آن و همچنیــن بهره بــرداري منظــم از انــرژي 
تجدیدپذیــر ماننــد انــرژي بــاد، انــرژي خورشــیدي و انــرژي امــواج دریــا، در ســطح 

جهــان پیشــرو اســت.
بــه علــت اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــي، خطــوط دوچرخــه، )397 
کیلومتــر( برنامه هــاي بــه اشــتراک گــذاري اســتفاده از اتومبیــل و راه هــاي 
ــاي  ــار گازه ــزان انتش ــرانه می ــن س ــوور داراي کمتری ــبز)Greenways)، ونک س

ــت. ــاره اس ــن ق ــن در ای کرب
 مســئوالن شــهر، بــه عنوان بخشــي از اهــداف ســال 2020، در نظر دارنــد تولید 
گازهــاي گلخانــه اي را 33 درصــد کاهــش دهنــد. همچنیــن ضوابــط ســختگیرانه 
ساختمان ســازي ســبز را تصویــب کرده انــد. از جملــه ســاختمان هاي جدیــد 
ــرژي ســاختمان هاي  ــن باشــند و بهبــود بهــره وري ان ــد عــاري از گازهــاي کرب بای

موجــود بایــد 20 درصــد باشــد.
بخشــي کــه در آن ونکــوور مي توانــد بــه وضعیــت توســعه پایــدار بهبــود بخشــد، 
ــي  ــودرو الکتریک ــن خ ــت. انجم ــي اس ــه الکتریک ــایل نقلی ــتفاده از وس ــوه اس نح
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سان فرانسیسکو، ایاالت متحده آمریکا
در بـاالي لیسـت در حـال تغییـر "شـهرهاي سـبز" ایـاالت متحـده آمریـکا، 
شـهر سـان فرانسیسـکو قـرار گرفته اسـت کـه یکـي از پرجمعیت تریـن مناطق 
شـهري آمریـکا مي باشـد. نمره هـای باال بـراي کیفیت هـوا، مدیریت مـواد زاید 
و تعهـد بـه گزینه هـاي رفـت و آمـد سـازگار بـا محیط زیسـت، ایـن شـهر را در 

صـدر شـهر هاي پایـدار ایاالت متحـده آمریـکا قرارداده اسـت.
ــک در  ــوان شــهر ســبز شــماره ی ــه عن ــه تازگــي ب ــن کالن شــهر کــه ب ای
آمریــکاي شــمالي نامیــده مي شــود، 77 درصــد از زباله هــاي خــود را بازیافــت 
مي نمایــد، نزدیــک بــه 20 درصــد از زمین هــاي خــود را بــه فضاهــاي 

اسلو، نروژ
بـا بیـش از دو سـوم از سـطح شـهر کـه توسـط جنـگل، آبراه هـا، و زمین هـای 
کشـاورزی پوشـیده شـده، تعجبی ندارد که اسـلو یکی از شـهرهای پایدار پیشرو در 
اروپا اسـت. نمونه هایی از شـیوه های پیشگام پایدارسـازي، شامل روشنایی هوشمند 

اسـت کـه شـدت آن نسـبت به شـرایط ترافیـک و آب و هوا تنظیم مي شـود. 
استخراج گاز متان از زباله و تبدیل آن به نیروی برق براي استفاده از حمل و نقل 

عمومی و گرم کردن ساختمان ها اقدام دیگري در زمینه پایدارسازي مي باشد. 
تـا سـال 2030، هـدف اسـلو کاهـش انتشـار گازهاي کربن تـا 50 درصد اسـت. 
نـروژ در کل طرح هایـی را بـرای عاري شـدن از گازهـاي کربن تا سـال 2050 تهیه 

کرده اسـت. 
برنامه های به اشـتراک گذاری اسـتفاده از خودرو شخصي و دوچرخه در حال اجرا 
مي باشـند. از جمله سیستم استفاده مشـترک از خودروی برقی با 400 ایستگاه های 

ــي  ــي LEED )گواه ــش از 497 گواه ــد و داراي بی ــاص مي ده ــبز اختص س
محیط زیســتي( بــرای پروژه هــاي ســاخت و ســاز مي باشــد.

ــودرو  ــت خ ــه پایتخ ــکو ب ــان فرانسیس ــد س ــد بدانی ــودرو، بای ــورد خ در م
ــش از 160  ــهر داراي بی ــن ش ــت. ای ــهور اس ــده مش ــاالت متح ــي ای الکتریک
ایســتگاه شــارژ عمومــي و برنامه هــاي نصــب2،750 ایســتگاه دیگــر مي باشــد.
ــه  ــرویس دهي ب ــراي س ــري ب ــارژ باط ــد ش ــکاري جدی ــتگاه ابت ــک ایس ی
ــداد  ــت. تع ــده اس ــدازي ش ــز راه ان ــي نی ــي برق ــودروي تاکس ــتگاه خ 60 دس
ــه ســوز  خودروهــاي برقــي شــهر 1000 دســتگاه و تعــداد خودرو هــاي دوگان

ــند. ــتگاه مي باش ــر 5000 دس ــغ ب ــي( بال ــي و بنزین )برق

شـارژ در مرکـز شـهر در دسـت اجـرا اسـت. 1700 خـودروي برقـي در خیابان هاي 
شـهر اسـلو در حرکتنـد کـه همـه آنهـا از پارکینـگ رایـگان، معافیـت از پرداخـت 
عـوارض و دسترسـی به خطـوط ویژه برای حمـل و نقل عمومی اسـتفاده مي کنند. 
هشـتاد درصـد سیسـتم گرمایـش ایـن شـهر در حـال حاضـر از انرژی هـای 
تجدید پذیـر عمدتـاً  از تبدیـل زبالـه به انرژي تولید مي شـود. این امر سـاالنه موجب 
صرفه جویـی در انتشـار گازهـاي کربـن معـادل 60،000 خـودر و مي گـردد. در دهه 
بعدی، اسـلو قصد دارد در گسـترش سیسـتم برای رسـیدن به 100 درصد اسـتفاده 

از منابـع تجدیـد پذیـر بـرای گـرم کردن سـاختمان ها دسـت یابد. 
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کپنهاگ، دانمارک
کپنهاگ، محل مذاکرات بین المللی تغییرات آب وهوایی در سال 2009، یک گوهر 
سبز درخشان به عنوان پایتخت دانمارک است. بیش از یک سوم از جمعیت 1/2 
میلیون نفری شهر به طور منظم برای رفتن به محل کار از 3471 خطوط ویژه 
دوچرخه استفاده مي کنند. مقامات شهری امیدوارند 50 درصد از جمعیت تا سال 
2015 با دوچرخه به محل کار خود بروند. در این راستا عبور مرور خودروهای شخصی 
در برخی از خیابان ها را ممنوع و70 کیلومتر دیگر خط ویژه دوچرخه احداث مي نمایند.

 دانمارک دارای بزرگترین صنعت توربین بادی در جهان است. حدود 19 درصد از 
نیازهای برق کشور از انرژی بادی تامین مي شود. یک مزرعه تولید انرژی بادی دریایی 
در سال 2013 با 111 توربین به کار افتاده که 4 درصد دیگر انرژی برق تولید شده 
از باد را تامین مي کند. شهر کپنهاگ به عنوان بخشی از هدف خود، اولین پایتخت 
عاری ازگازهای کربن در جهان تا سال 2025 خواهد بود. در این راستا، مدیریت 
شهری سیاست بام سبز اجباری را به اجرا گذاشته است. طبق این سیاست کلیه 
ساختمان های جدید باید در طراحی خود ایجاد فضای سبز را منظور نمایند. افزون بر 
این، پارک های کوچک )به اندازه نصف یک زمین فوتبال( در هر کجا امکان دارد احداث 
مي شوند به طوری که تا سال 2015، نود درصد ساکنین شهر قادر خواهند بود با صرف 

کمتر از 15 دقیقه پیاده روی به یک فضای سبز دست یابند.

نتیجه گیری 
شـهرهای برتـر جهان که در جهت توسـعه پایدار تـالش کرده اند، هر یـک دارای 
برنامه هـای متنـوع کوتـاه مـدت وبلند مدت پایدارسـازی هسـتند. درجهـت نیل به 
توسـعه پایدار شـهرهای کشـور، ضرورت دارد برنامه های توسـعه پایدار شهرها تهیه 

و بـا اخـذ مصوبات قانونـی الزم، به اجـرا در آیند.

مزرعه اسمان خراش که برای شهر اسلو طراحی شده است

 کوریتیبا، برزیل
شـهر کوریتیبـا بـرای پایـداری و تالش هایش براي حفاظت از محیط زیسـت 
معروف اسـت. در اوایل سـال هاي 1970 این شـهر برنامه بلند مدت شـهر پایدار 
را تهیـه نمـود. در ایـن برنامـه نه تنها پیش بیني رشـد فضای سـبز در آینده در 
آن مدنظر بود، بلکه توسـعه پایدار شـهری شـامل ایجاد محیط زیسـت پاک از 
اهـداف اصلـي آن بـود. فقط فعالیت هاي پـاک و غیر آلوده کننده هـوا و حمل و 

نقـل عمومي مؤثر در این شـهر اجازه فعالیـت دارند. 
در جائي که فقط یک متر مربع ازسرانه فضای سبز وجود داشت اکنون بیش 
از 52 متر مربع سرانه فضاي سبز ایجاد شده است. بیش از 1.5 میلیون درخت 
در امتداد خیابان های شهر و شبکه ای شامل 28 پارک و جنگل کاشته شده اند. 
حدود 2.3 میلیون نفر در روز از سیستم حمل و نقل عمومي ارزان و سریع استفاده 
مي کنند. خدمات مؤثر حمل و نقل عمومي در این شهر به عنوان مدلي در شهرهای 

دیگر از جمله لس آنجلس، آمریکا و بوگوتا، کلمبیا مورد استفاده قرار گرفته است. 
نود درصد از سـاکنان شـهر، دو سـوم از زباله خود را روزانه بازیافت مي کنند. 
کوریتیبـا برنامه هـای نوآورانه اي در دسـت اجـرا دارد که اجـازه مي دهد تا مردم 
بـا تحویـل زباله، بلیط وسـایل حمل و نقل عمومـي و یا تره بار و ومیـوه دریافت 
دارنـد. اجـرای ایـن برنامـه تا حد زیـادی از پخـش زباله در برخـی از بخش های 

فقیرتر کوریتیبا جلوگیری نموده اسـت.
شهردار سابق کوریتیبا جیمی لرنر مي گوید: "هیچ تالشي نجیب تر از تالش برای 
رسیدن به یک رویای جمعی وجود ندارد. هنگامی که یک شهر ارتقاي کیفیت 
زندگی را به عنوان یک هدف تعیین مي کند، زمانی که به افرادی که در آن زندگی 

مي کنند، احترام مي گذارد، هنگامی که به محیط زیست احترام مي گذارد، زمانی که 
آن را برای نسل های آینده آماده مي سازد، مردم به اشتراک مسئولیت برای نیل به 
آن هدف، متعهد مي شوند و این امر تنها راه برای رسیدن به این هدف جمعی است. "
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ساختمان های سبز بلندمرتبه - 
مروری بر سوابق جهانی و ایده های نوین 

Green Tall Buildings 
A Review of World 

Experiences and Innovations

اولین برج جنگلی جهان در شهر میالن
اولیـن بـرج جنگلـی جهـان که طـرح اولیـه آن به صـورت مجازی شـکل گرفته 
بـود در شـهر میـالن در حال شـکل گرفتن اسـت. این بـرج جنگلی سـاختمانی 
بلند اسـت که در آن گیاهان در همه طبقات آن کاشـته شـده اند. گیاهان عالوه 
بـر کاهـش آلودگـی هوا نقش مهمـی در کاهش مصـرف انرژی سـاختمان دارند.

ایـن طـرح بـه صورت مجـازی شـکل گرفته بود و کسـی تصـور نمی کـرد روزی 
محقـق شـود امـا معمـاران ایتالیایی آن را اجـرا کردند. دو برج صـد و ده و هفتاد 
و یـک متـری در حومـه میالن سـاخته شـده کـه نمای آنهـا از درخت پوشـیده 
شـده اسـت. اسـتفانو بوئری آرشـیتکت ایتالیایی طراح این سـاختمانهای جدید 
اسـت. در حـال حاضر سـاخت فقط سـه طبقـه از برجها به اتمام رسـیده اسـت. 
هـر بـرج بیسـت هـزار درخـت، درختچـه و بوتـه دارد. هـر یـک از ایـن درختان 
یکـی یکـی بـه کمـک جرثقیـل در محـل خـود قرارگرفتـه اسـت. ریشـه های 
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درختـان در خـاک فـرو نرفته بلکـه نوعی پوکه بـه کار رفته کـه وزن خاک مورد 
اسـتفاده را بـه نصـف کاهـش مي دهد. 

بیسـت گونـه درخـت مقـاوم در برابر باد و مناسـب ارتفاعـات در این سـاختمان 
بـه کار رفتـه اسـت. نمـای ایـن برجهـا معـادل یـک هکتـار اسـت. آپارتمان هـا 

پنجره هـای بزرگـی دارنـد کـه بـه سـمت گیاهـان سرسـبز باز مي شـوند. 
در بخـش جنوبـی گیاهانـی قـرار گرفته که به آفتاب بیشـتر نیـاز دارند در بخش 
شـمالی گیاهـان مقاوم تـر کاشـته شـده اند. ایـن گیاهـان تفـاوت دمـای داخل و 

خـارج از سـاختمان را دو درجـه خنک تـر مي کنند.
کاهـش دو درجـه ای دمـای هـوا بـه معنـای کاهـش مصرف کمتـر انـرژی برای 
تولیـد گرمـا در زمسـتان و کاهـش مصـرف انـرژی بـرای تولیـد سـرما در فصل 
تابسـتان اسـت. نهایتـا هزینه هـای انـرژی در پایـان سـال سـی درصـد کاهـش 
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مي یابـد. بـه گفتـه کارشناسـان هزینـه سـاخت ایـن نـوع سـاختمان در مجموع 
سـه تـا پنـج درصـد بیشـتر از بودجـه عادی اسـت. 

مرکز Sky City در Changsha Hunan، چین
سـاختمان اسکای سـیتی در شـهر گوانگژو- ایالت هوانان چین- توسـط شـرکت 
)BSB (Broad Sustainable Building بـا تکنولـوژی مدوالر و بصورت %95 
پیش سـاخته سـاخته شـد. در ایـن پـروژه مالحظـات مربـوط بـه زلزلـه، انرژی، 

دوسـتدار محیط زیسـت و مقـرون بـه صرفـه اقتصادی بطـور جـدی مدنظر قرار 
گرفت. 

انـرژی برتـر، مـواد و زمیـن کارآمـد " آسـمان خـراش"- همزیسـتی جامعـه ای 
اختالطـی از طبقـه اجتماعی باال، متوسـط، کـم برای یکپارچه نمودن سـکونت، 
کسـب و کار و خریـد -کاهـش بیمـاری شـهری ناشـی از اختـالالت ترافیکـی، 
آلودگی هوا، منابع زباله، انزوا و بیگانگی اجتماعی- هدف نشـانه شـدن نیسـت، 
تنهـا تمرکـز بر ارزش اصلی سـاخت و سـاز - "سـاختمانی مفید برای بشـریت". 
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پایــداری: مصــرف ســاالنه انــرژی 60000 تــن مــواد نفتــی معــادل ذخیــره 
ــبی  ــم نس ــا حج ــع زمین)ب ــره 1.4 کیلومترمرب ــح و ذخی ــن مصال 600000 ت
50( – زبالــه ســاختمانی در ســایت کمتــر از 1% کل وزن- گردوخــاک در 
ســایت صفــر و مصــرف آب در ســایت صفــر- فراینــد بازیافــت زبالــه زندگــی 
ــزی، اســتفاده مجــدد پــس از رهــا کــردن.  از ســاختمان- همــه ســاختار فل

ــتم  ــوم- سیس ــاختمان های مرس ــر از س ــرژی: 80% کارآمدت ــت ان حفاظ
ــروی  ــر از نی ــرژی،50% کارامدت ــد ان ــرژی، توربین هــای مســتقل مول ــع ان توزی
ــش  ــرمایش و گرمای ــرل س ــرژی- سیســتم هوشــمند کنت ــد ان شــبکه ای تولی
ــرژی توســط  ــره ان ــد و ذخی ــراد- تولی ــا ورود و خــروج اف ــی ب ــای داخل فضاه
آسانســورهای  بیشــتر   %75 رفتــن،  پاییــن  و  بــاال  هنــگام  آسانســورها 
ــه المپ هــای ســیمی و %50  ــی- المپ هــای LED کــه 90% نســبت ب معمول
ــد- سیســتم  ــری مصــرف می کنن ــرژی کمت ــه قلورســنت ان بیشــتر نســبت ب
ــتم  ــان، سیس ــاری گیاه ــرای آبی ــاران ب ــری آب ب ــه، بکارگی ــی جداگان زهکش
بازیافــت آب شستشــو و حمــام بصــورت بیــوگاز کــه آن بــرای ســوخت 
ــود.  ــتفاده می ش ــگ اس ــاورزی ارگانی ــرای کش ــد ب ــه جام ــوا و زبال ــه ه تهوی

 مراجع:

راحتــی و آســایش: در نظــر گرفتــن چهــار خیابــان عریــض )از زمیــن تــا 
طبقــه 121 در ارتفــاع 400 متــر و مجمــوع طــول 12 کیلومتــر ادامــه دارد( 
بــا انــواع فروشــگاه ها، مغازه هــای میــوه و تره بــار، فروشــگاه های صنایــع 
ــتخر  ــک، اس ــی، کلینی ــز ورزش ــرگرمی، مراک ــارک س ــتوران، پ ــتی، رس دس
ــدارس،  ــی، م ــز آموزش ــه، مراک ــوزف کتابخان ــرا، م ــه اپ ــینما، خان ــنا، س ش
ــره در هــر دو جــداره خیابان هــای  ــک، ایســتگاه پلیــس و غی کودکســتان، بان
مرکــز مجموعــه، باغ هــای گیاه پزشــکی، پارک هــای طبیعــی، آبشــار، ســاحل 
شــنی در طبقــات ایــن بــرج ماننــد حومــه شــهری یافــت می شــوند - سیســتم 
تهویــه هــوای مرکــزی، هــوای 100% تــازه کــه در ســه مرحلــه فیلتــر گشــته 
و بــا از بیــن بــردن عفونــت 20 تــا 100 برابــر از هــوای بیــرون پاک تــر اســت 
ــانتیگراد  ــه س ــا 27 درج ــا 20 ت ــی اتاق ه ــی و تمام ــای داخل ــای فضاه - دم
ــن  ــان ممک ــه خیاب ــاب را ب ــش آفت ــه ای تاب ــای شیش ــال، دیواره ــول س در ط
می ســازند - ارتفــاع فضاهــای مســکونی و اداری 2.8 متــر و ارتفــاع مشــخص 
ــور  ــر- 16 آسانس ــر و 12 مت ــر، 9مت ــب 5.6 مت ــه ترتی ــی ب ــای فضای بلوک ه
ــر  ــه 30000 نف ــد ب ــه می توانن ــان و 31 اسانســور سریع الســیر ک ــیع نمای وس

ــد.  ــی نماین ــاعت خدمات ده ــر س در ه

www.broad.com:8089/english/down/en_sky_city.pdf 

1. www.broad.com:8089/english/down/en_sky_city.pdf 
2. http://enpundit.com/worlds-first-vertical-forest-bosco-verticale/ 
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ــق- ــهری موف ــعه ش ــل توس ــه اص س
سئول، کره جنوبـی

Three Principles for Successful Urban 
Development- Seoul, South Korea

گرد آورنده: دکتر محسن ابراهیمی، مهندس اصغر موالیی 
Prepared By: Mohsen Ebrahimi, Civ. Eng., 
Ph.D. City Planning; Asghar Molaei, Civ. Eng.

آرامش پس از کار و فعالیت، در مرکز تفریحی Cheonggyecheon )چانگی آی چن(، 
سئول، کره جنوبی. کارشناسان EMBARQ در پاسخ به سوال "توسعه شهری خوب 
به نظر شما چیست؟" نگهداشتن مردم در ذهن. وی سه حوزه را برای توسعه شهری 

خوب معرفی می نماید:
1- تامین خدمات حمل  ونقل عمومی قابل دسترسی

2- تاکید بر همگانی بودن و عدالت در خدمات حمل ونقل شهری 
3- اطمینان از سالمتی و ایمنی مسافران حمل ونقل عمومی و سایرینی که از جاده 

استفاده می کنند. 
برای تعمیق این معیارها، شبکه سیتی فیکس، شهری را در آسیا، سئول، به عنوان 
الگو برای همسایگانش و سایر کشورها معرفی می نماید. در این راستا، سوالی به این 

صورت مطرح می نماید: "چگونه توسعه شهری را می توانید ارتقاء دهید؟" در پایگاه 
سیتی فیکس بیش از 10 میلیون نفر دوستدار سئول را با عنوان روح آسیا ثبت شده 
است. سئول با تراکم جمعیتی 2 برابر شهر نیویورک، توسعه شهری بهتری را با اصول و 
روش های ذیل دارد: 1- تداوم روش های یکپارچه حمل ونقلی که آن را قابل دسترسی تر 
می نماید 2- مقرون به صرفه نمودن حمل ونقل برای همگان 3- بهبود منظر شهری و 

حذف واقعی بیماری ها و زیرساختهای ماشین محور

تالش مداوم برای یکپارچه نمودن روش های حمل ونقل
ارتقای قابلیت دسترسی برای ساکنان و مسافران هرروزه سئول از طریق حمل ونقل 
عمومی برای موفقیت توسعه و رشد شهری ضروری است، اما یکپارچه نمودن روشهای 
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مختلف حمل ونقل می تواند به بهتر شدن شهر کمک نماید. مترو سئول، که بعد از 
متروی توکیو بیشترین حجم جابجایی مسافر را در جهان دارد، در هر روز به بیش از 

7 میلیون نفر سرویس می دهد. 
در سئول برخالف توکیو، می توان بعد از تعطیلی مترو، از توبوس  با همان سیستم به 
مسیر خود ادامه داد. برای همین منظور، شهر یک سیستم پیشرفته اتوبوس را با عنوان 
"سیستم سریع السیر حمل ونقل اتوبوس سئول" پیشنهاد داد. برای تسهیل زندگی، 
سیستم اتوبوس سئول، با چهار رنگ برای برمبنای موقعیت و زمان در قالب 400 اتوبوس 
سریع السیر محلی و 8500 اتوبوس شهری برای خدمات رسانی تنظیم شده است. 
مشابه مترو، سیستم اتوبوس، راهنمای اطالعات زمان واقعی و برنامه ریزی مسیرها را از 
طریق راننده ها ارائه می دهد. همچنین سئول برای مسافران بیرون شهری، 17 ایستگاه 
تاکسی آبی را که از روخانه هانگ آنگ باال و پایین می رود، قطار سریع السیر سئول و 
برنامه دوچرخه اشتراکی سئول را نیز ارائه می دهد. در این راستا، سیستم مترو از طریق 
رمپ ها و پلکان های متصل به ایستگاه ها، امکان استفاده از دوچرخه را فراهم می نماید. 

حمل ونقل همگانی و عادالنه 
در سئول، تصویب شد که مردم برای رسیدن به مقاصدشان از حمل و نقل همگانی 
استفاده نمایند؛ آنها همچنین این تنظیمات را برای ارتقای قابلیت دسترسی و عدالت 
برای طیف وسیعی اجتماعی - اقتصادی مدنظر داشتند. در لندن یا واشنگتن دی سی 
یک سفر با سیستم مترو حدود یک دالر هزینه داشته، اما اتوبوس 0.76 دالر تا 1.750 
دالر؛ برای تاکسی آبی کمتر از 4.5 دالر و برای قطارهای منطقه ای تخفیف های 
خانوادگی را پیشنهاد می دهد. برای رضایت گردشگران بلیط های نامحدود در نظر 
گرفته شده است. قهرمان این همگانی شدن حمل ونقل، بایک سئول )شبکه دوچرخه 
سئول( است که امکان استفاده 4 ساعته بدون شارژ و خدمات ثبت نامی و استفاده از 
طریق ثبت نام به صورت 7 روزه با 3 دالر و 30 روز با 5 دالر هزینه را فراهم می نماید. 

بهبود منظر شهری
شـهرها می توانند مترو. اتوبوس سریع السـیر یا قطار سـبک برای زیرسـاخت های 
حمل ونقلی شـان انتخـاب کننـد. امـا این هـا چقـدر در ارتقـای کیفیـات محیطی از 
طریـق کاهـش فواصل اضافی، حـذف بیماری ها و منابع ماشـین محور تاثیـر دارند؟ 
تـا قبـل از 2003، بزرگراهـی، کـه روی پایه هـای در تـراز باالتر قرار گرفتـه، بیش از 
6 کیلومتـر مسـیر جریـان چانگی آی چـن، در مرکـز شـهر سـئول را طـی می نمود. 

امـا بدنبـال زمان 2 سـاله پـروژه و هزینـه 900 میلیـون دالری آن، که مـورد انتقاد 
بسـیاری بـود، ابتـدا مسـیر بزرگراهـی را حذف نمـوده و جریـان آب را احیـا نمود و 
مسـیر عبـوری باریکتر را در طرفیـن رودخانه ایجاد نمود. حاال، جریـان اب به عنوان 
یـک نقطـه کانونـی بـرای تفریـح در مرکز شـهر، جشـنواره های فرهنگی، تماشـای 
حیـات وحـش و گردشـگران عمل می نماید. احیـای جریان آب، ایـن بخش از مرکز 
شـهر سـئول را به عنوان یک مقصد شـهری جذاب نسـبت به کریدور عبوری تغییر 

شـکل داده اسـت. سـایر ابتکارات برای بهبـود این مـکان عبارتند از: 
• پارک هـا، کارهـای هنـری و جذابیت هـای دیگـر درون ایسـتگاه های متـروی 	

ی شهر
• اتوبوس های سریع السیر برقی در حوزه نامسان، که فقط به 30 دقیقه شارژ 	

نیاز دارد.
• دستور کار بهبود ایمنی دوچرخه سواری	
• در این روش ها سئول به جهان نشان می دهد که توسعه خوب و مردم مدار برای 	

رشد و پیشرفت شهری در یک مسیر طوالنی بهتر و مناسب تر است.

ماخــذ
http://sustainablecitiescollective.com                         :پایگاه اینترنتی



تجلی دستاوردهای مهندسی کشور در ساخت بزرگراه طبقاتی صدر
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زمین خراش
Earth Scraper

بخش سوم: فنی، مهندسی و مدیریت شهری
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ــور در  ــی کش ــتاوردهای مهندس تجلی دس
ــی صدر ــراه طبقات ــاخت بزرگ س

Expression of National Achievements in 
the Construction of Sadr Elevated Highway

پــروژه بزگــراه طبقاتــی صــدر در شــهر تهــران در شــانزدهمین همایــش و کنفرانــس 
ــران )3و4  ــاخه ای ــکا )ACI( – ش ــن آمری ــی بت ــه بین الملل ــه - موسس ــن و زلزل بت

دی ماه 1392( به عنوان برترین پروژه بتنی کشور انتخاب گردید.

ــس از  ــور پ ــهری کش ــروژه ش ــن پ ــوان بزرگ  تری ــه عن ــدر ب ــی ص ــراه طبقات بزرگ

26 ماه عملیات عمرانی فشرده و پیچیده، در اختیار شهروندان تهرانی قرار گرفت.

گردآورنده: هیات تحریریه با همکاری مهندس محمود اکبری)گروه تخصصی شهید رجائی(
Prepared By: Board of Editors with the Cooperation of Mahmood 
Akbari, Civ. Eng., (Shahid Rajaee Specialist Group(
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اهمیـت سـاخت ایـن پروژه و دقـت در اجـرای آن تا حدی قابل توجه اسـت که 
علـی الریجانـی، رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی در مراسـم افتتاح ایـن پروژه 
آن را سـندی درخشـان برای مدیریت جهادی دانسـت. البته در روند سـاخت و 
تکمیـل پـروژه صـدر نباید صبوری شـهروندان همسـایه این پـروژه را از یاد برد 
کـه نتیجـه شـیرین آن بهره بـرداری از بزرگـراه طبقاتـی صدر و تسـهیل ارتباط 

شـرق، غـرب، شـمال و جنوب تهـران بـه همدیگر بود.
افتتـاح بزرگـراه طبقاتی صدر روی کارکـرد ترافیکی10 بزرگراه و معبر شـریانی 
نظیـر همـت، حکیم، مـدرس، صیـاد، بابایی، ارتش، رسـالت، زین الدیـن، یادگار 
امـام، چمـران و همچنین معابری نظیر پاسـداران، کاوه، دولت و شـریعتی تأثیر 

مثبتی خواهد گذاشـت.
دکتـر قالیبـاف، شـهردار تهـران در مـورد زمـان بهره بـرداری از پل صـدر گفت: 
درسـت زمانـی کـه کار پـروژه صـدر – نیایش شـروع شـد مسـأله تحریم ها هم 
پیش آمد و باعث شـد تا از زمانبندی 6 ماه عقب بمانیم و تأخیر داشـته باشـیم.
بـه گفتـه الریجانـی پـل صدر سـندی درخشـان بـرای بخش مهندسـی کشـور 
در  وی  اسـت.  ترافیکـی  نظـر  از  ارزشـمند  بسـیار  و  نفیـس  مجموعـه ای  و 

عیـن حـال سـرعت اجـرای پـل صـدر را سـتود و گفـت: در کشـور مـا کلنـگ 
پروژه هـای عمرانـی زیـادی بـه زمیـن زده می شـود امـا در اجـرا دچـار آفـت 
خمودگـی شـده و زمـان بهره بـرداری آن تـا 17 سـال هـم بـه درازا می کشـد، 
ظرفیـت  ایـن  کشـور  داخـل  در  داد  نشـان  قالیبـاف  آقـای  مدیریـت  امـا 
وجـود دارد کـه پروژه هـا در اسـرع وقـت و بـا کیفیـت بـاال بـه اتمـام برسـد.
اسـتفاده از زمـان بسـیار ارزشـمند اسـت. بـه همیـن دلیـل در پـروژه صـدر بـا 
وجـود مخمصـه ترافیکـی درون شـهری از قـدرت تدبیـر مدیریت و سـاماندهی 

اسـتفاده شـد و کار بـا سـرعت بـه اتمام رسـید.
دکتـر مازیـار حسـینی، معـاون فنی و عمرانـی شـهرداری تهران، در سـخنرانی 
خـود دربـاره مشـخصات فنـی پـل صـدر بـه ارائـه اطالعاتـی پرداخـت کـه هر 

کـدام از آنهـا می توانـد رکـوردی در تاریـخ مهندسـی کشـور بـه شـمار بـرود.
ایـن مـوارد شـامل جابه جایـی خطـوط 230 کیلـو ولـت بـرق بـه زیـر زمیـن، 
سـاخت تونـل تاسیسـات شـهری بـرای عبـور فیبر هـای نـوری مخابـرات بدون 
نیـاز بـه حفاری در سـطح شـهر، احداث پـل طبقاتی صـدر به صـورت تک پایه 

و عـدم انسـداد ترافیکـی هنـگام سـاخت پـل مربوط می باشـند. 

پالن کلی پروژه
شامل 5000 متر پل اصلی با چهار خط عبور و یک خط  توقف اضطراری در هر طرف

6000 متر رمپهای دسترسی به پل اصلی و رمپهای تقاطع  های کاوه- قیطریه -امام علی )ع(
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چالش های اساسی در پروسه طراحی 

   وجود دکلهای انتقال کابل فشار قوی 230 کیلووات در طول مسیر

   مشکالت اجرایی احداث با توجه به ترافیک جاری در بزرگراه صدر 

   فشردگی زمانی اجرای پروژه

   ضرورت توجه به زیبائی و کیفیت مناسب 

   واقع شدن محل  احداث پروژه در  منطقه با لرزه  خیزی باال

   استفاده از ستون های بلند 

   تک پایه بودن ستو ن ها

   ابعاد محدود ستون

   بارهای  زیاد حین بهره برداری و ساخت

رویکرد کلی در طراحی

)EN1998-2(:آیین نامه طرح  لرزه ای پل
مشخصات فنی جداگرهای لرزه ای: آیین نامه یوروکد.
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طول کل پروژه با احتساب پل اصلی و رمپ های دسترسی

طول پل اصلی به عرض 22.70 متر

طول رمپ های دسترسی به عرض 6 الی 12 متر

تعداد پایه های پل اصلی و رمپ ها

تعداد کل شفت ها

تعداد کل شمع ها

تعداد سگمنت های پل اصلی

تعداد سگمنت های رمپ های دسترسی

طول زیرگذر قیطریه به عرض 10 متر

آرماتوربندی

بتن ریزی

قالب بندی

11 کیلومتر

5 کیلومتر

6 کیلومتر

 234 عدد

35 عدد

1649 عدد

3372 عدد

1640 عدد

500 عدد

71/000 عدد

350/000 مترمکعب

533/000 مترمربع

مشکالت اجرایی احداث با توجه به ترافیک جاری
بزرگراه صدر

راه حل: -  طراحی بر اساس استفاده حداکثری از قطعات پیش ساخته

- طراحی ستون های پل اصلی به صورت تک پایه  

- برنامه ریزی برای اجرای عملیات در شب  
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همچنیـن بهـره گیـری از جرثقیل هـای غـول پیکـر گنتـری کرین بـرای احداث 
پـل، جایگزینـی روش هـای صنعتـی بـه جـای روش هـای سـنتی در مهندسـی 
سـاخت پـل، فراهـم شـدن ظرفیت سـاخت 60 کیلومتر پـل با 3 خط در کشـور، 
فراهـم شـدن امـکان سـاخت 1200 متـر عرشـه ظـرف یـک شـبانه روز و اتمام 
پـروژه ظـرف 26 مـاه تنهـا بـا یـک روز تعطیلـی، از دیگـر اقدامات مهمی اسـت 
کـه در انجـام ایـن پـروژه بـزرگ روی داده اسـت. اما انجـام تسـت دوام در پروژه، 
سـاخت و نصـب دیوار های جاذب صوتی در کشـور بـا کیفیتی اسـتاندارد و انجام 

مطالعـات زیسـت محیطی و اجتماعـی پـروژه از جملـه ویژگی های دیگـر بزرگراه 
طبقاتـی صـدر می باشـد. بـا اتمام عملیـات اجرائـی بزرگـراه طبقاتی صـدر، خط 
شـش اتوبـوس تنـدرو در طبقه همسـطح این بزرگراه اجرا خواهد شـد که سـهم 

حمـل و نقـل همگانـی نیز در ایـن پروژه بـزرگ منظـور گردد. 
امیـد اسـت بـا در نظـر گرفتـن نتایـج مطالعـات زیسـت محیطی و اجتماعی این 
پـروژه، اقدامـات الزم جهت هرچه سـازنده نمـودن بر آیند اثرات زیسـت محیطی 

و اجتماعـی پـروژه برای شـهروندان تهرانی صـورت پذیرد. 

رکوردهای کسب شده در عملیات  اجرایی

طرح اختالط های بتن خود تراکم پروژه

    احداث تونل تاسیساتی شهری به طول 6/2 کیلومتر در 6 ماه

    نصب 22 قطعه )معادل 700 متر مربع( پل طره متعادل رمپی در یک روز

    تولید 44 قطعه) معادل 1400 متر مربع( پل اصلی در یک روز

    متوسط نصب 7000 مترمربع عرشه پیش ساخته پل اصلی در هفته

    نصب 4/5 دهانه از پل اصلی با هر کنتری در هفته ) هر 1000 مترمربع در 24ساعت(

    پرسنل شاغل پروژه در یک روز کاری 3700 نفر

مقاومت 
مشخصه بتن

شماره طرح
سیمان
)kg(

آب
)lit(

شن
)kg(

ماسه
)kg(

فوق روان کننده
)lit(

پودر سنگ
)kg(

VMA
)lit(

Retarder
)lit(

جریان اسالمپ
)cm(

400kg/cm2

75------141515862510652/983. کوبان کاو برای حکیمیه

245018060010000/2825/01/12572. سانو برای MK بتن

75------34201596169732/98/171. طرح اصالح شده زیرنظر دکتر رمضان پور برای حکیمیه
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  شهرهای جهان: ساختمان هرم واژگون در قلب شهر مکزیکوسیتي

ایـن سـاختمان بـه اصطـالح "زمین خـراش" قرار اسـت بـه صورت 
شـهري کامل، با واحدهاي مسـکوني، تجاري، ایسـتگاه متـرو و تصفیه 

احداث شـود. آب،  خانه 
سـاختمان هاي بلنـد یا آسـمان خراش هـاي آینده، 
بـه زیـر زمیـن میرونـد و سـاکنان آنهـا بایـد خـود را 
بـه زندگـي در ژرفـاي زمیـن عـادت دهنـد. در شـهر 
آمـاده  معمـار  مهندسـان  از  گروهـي  مکزیکوسـیتي 
شـده اند کـه سـاختماني عظیـم بـا 65 طبقـه را زیـر 

سـطح زمیـن بسـازند.
مکزیکــي  معمــار  مهندســان  گــروه  ایــن 
 Earth("ایــن پــروژه جدیــد را " زمیــن خــراش
ــروژه  ــن پ ــده ای ــد. ای ــذاري کرده ان Scraper) نام گ
ســاختن یــک آســمان خــراش واژگــون اســت کــه 
ــلوغ و  ــدان ش ــل می ــري در مح ــق 300 مت ــه عم ب
مرکــزي شــهر)Plasa de la Constitucion) بــه 
ــط  ــاس ضواب ــروژه براس ــن پ ــي رود. ای ــن م زیر زمی
شهرســازي و معمــاري شــهرداري مکزیکوســیتی 
طراحــي شــده اســت. در مرکــز قدیمــي شــهر 
مکزیکوســیتي ســاختمان هاي جدیــد بایــد حداکثــر 
ــي  ــن محدودیت ــر زمی ــي در زی ــند ول ــه باش 8 طبق

ــدارد.  ــود ن ــاختماني وج ــات س ــراي طبق ب
از  یکـي   (Arquitectura( آرکیتکتـورا  شـرکت 
دفاتـر جدیـد معمـاري در مکزیـک، سـاختمان بلنـد 
واژگونـي را طراحـي کـرده کـه هرمي شـکل اسـت و 

65 طبقـه بـه زیـر زمیـن مـي رود.
تفکـر طراحي این سـاختمان در زیـر زمین جدید 
و غیر سـنتي اسـت. ولي فقـط مهندسـان معماري و 
شهرسـازي مکزیکـي نیسـتند کـه به فکر اسـتفاده از 
فضاهـاي زیـر سـطح زمیني بـراي احداث سـاختمان 
افتاده انـد. در بسـیاري از شـهرهاي بـزرگ جهان فضا 
آنقـدر محـدود و قیمـت زمیـن آنقـدر نجومي اسـت 
کـه سـازندگان سـاختمان را بـرآن داشـته کـه براي 
احـداث سـاختمان هاي مسـکوني، اداري و تجـاري از 

فضاهـاي زیر سـطحي بهـره بگیرند. 
ایـن "زمیـن خـراش" براي زیر میدان مرکزي شـهر که بسـیار وسـیع اسـت 
طراحـي شـده اسـت. روي ایـن میـدان بـا شیشـه ضخیم پوشـانده مي شـود به 
طـوري عابـران پیـاده مي تواننـد روي شیشـه راه بروند و چشـمان کنجکاو خود 

را بـه این آسـمان خـراش واژگـون بدوزند.
طبــق اظهــارات ایــن مهندســان، بازدیدکننــدگان از ایــن ســاختمان نقــاط 
ــري  ــاي 50 مت ــد. در ژرف ــگري دارن ــدن و گردش ــراي دی ــیاري ب ــذاب بس ج
مــوزه اي ســاخته مي شــود کــه تاریخچــه آزتک هــا )Aztek) را کــه بنیان گــذار 
ــاکنان  ــوزه س ــن م ــذارد. در ای ــش مي گ ــه نمای ــد ب ــیتي بودن ــهر مکزیکوس ش
احســاس خواهنــد کــرد در شــهر باســتاني نیــاکان خــود راه مي رونــد. در ژرفــاي 
ــن  ــد. همچنی ــرار دارن ــکوني ق ــاختمان هاي مس ــر و س ــا، دفات ــتر مغازه ه بیش
ــی  ــا روش های ــه ب ــد ک ــن ســاختمان احــداث می گردن ــاي ســبز در ای پیاده روه
از جملــه توســط فایبــر گالس روشــن مي شــوند. مقــدار نــور بایــد آنقــدر زیــاد 
باشــد کــه درختــان و گیاهــان بتواننــد بــه خوبــی در ایــن فضــا رشــد نماینــد.
ایــن پــروژه عظیــم و غیــر ســنتي هنــوز روي میــز طراحــي قــراردارد. ولــي 
ــهري و  ــت ش ــراي مدیری ــرح را ب ــن ط ــت ای ــرار اس ــار ق ــان معم ــن مهندس ای
ــد،  ــب کنن ــد و اگــر سیاســتمداران طــرح را تصوی ــه نماین ــک ارای ــت مکزی دول

ــد. ــرا دارن آمادگــي ســاخت آن
1. موزه: یک موزه در ده طبقه باالی ساختمان قرار می گیرد.

زمیـن خــراش
Earth Scraper

گرد آورنده: هیات تحریریه
Prepared By: Board of Editors

1. موزه  
یک موزه در ده طبقه 
باالی ساختمان قرار 

می گیرد

2. دفاتر اداری
طبقات پائین برای 

دفاتر اداری اجاره داده 
می شوند

3. مناطق تفریحی 
هرده طبقه یک طبقه 

اختصاص به  فضای سبز دارد
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2. دفاتر اداری: طبقات پائین برای دفاتر اداری اجاره داده می شوند.

3. مناطق تفریحی: هرده طبقه یک طبقه اختصاص به فضای سبز دارد.

4. میـدان شیشـه اي: یـک میدان سـاخته شـده از شیشـه ضخیـم، میدان 
موجـود را پوشـش مي دهـد.

5. مرکـز خریـد: یـک مرکـز خریـد در 9 طبقـه سـاخته مي شـود کـه 
مراجعه کننـدگان بـه سـاختمان را جذب کرده و فضـاي زنده اي ایجـاد مي نماید.

6. ایسـتگاه قطار شـهري: میـدان موجـود دارای یک ایسـتگاه مترو اسـت 
کـه در بافـت معمـاري زمین خـراش طراحي شـده و ورودي اصلي به سـاختمان 

را تشـکیل مي دهد. 

7. تصفیه خانـه آب: یـک تصفیه خانـه آب، آب تـازه را از زیرزمین اسـتخراج 
مي کنـد و فاضـالب سـاختمان را تصفیـه مي نمایـد. جریـان آب یـک توربین آبي 

را بـه کار مي انـدازد کـه تولید بـرق مي کند. 

8. آسانسـور: تونل هـاي متحـرک بـه عنـوان آسانسـور عمـل مي کننـد و 
سـاکنان را بـه نقـاط مختلـف مي رسـانند.

گودال معدن مس تبدیل به زمین خراش مي شود
در سـایر نقـاط جهـان نیز بهره بـرداري از فضاهاي زیرزمیني آغاز شـده اسـت. 
 (Matthew Frombolati( در ایـاالت متحـده آمریـکا،  ماتیسـو فـروم بولوتـي
طرحـي بـراي تبدیـل یک گـودال معدن مس رها شـده بـه یک "زمیـن خراش" 

را تهیـه نموده اسـت. 
 ( Arizona(ــاي ــدر پیــت مایــن )Levender Pit Mine) آریزون در معــدن لوان
ــي  ــد ول ــتخراج مي ش ــس اس ــي 1974 م ــال هاي 1950 ال ــالل س ــکا در خ آمری
بعــد از ایــن ســال ایــن معــدن بــزرگ 1/3 کیلومتــر مربعــي هماننــد زخمــي بــه 
ژرفــاي270 متــر در ایــن ســرزمین بیابانــي رهــا شــده اســت. طــرح فــروم بولوتــي 
ــره اي  ــا دریچه هــاي دای ــا یــک گنبــد ب شــامل پوشــاندن ایــن ســوراخ عظیــم ب
شــکل اســت کــه طبــق نیــاز مي تواننــد بــاز و بســته شــوند. ایــن دریچه هــا نــور 

خورشــید را بــه داخــل واحدهــاي مســکوني زیرزمینــي لوکــس ایــن ســاختمان 
هدایــت مي کننــد. آپارتمان هــاي مســکوني در تراس هــاي بریــده شــده در 

ــوند.  ــاخته مي ش ــا س ــاي معدن ه کناره
هـواي تـازه از طریـق دودکش هـا تأمین مي شـود. این دودکش ها متشـکل از 
لوله هـاي طوالنـي هسـتند که در این سـرزمین بیاباني و آفتابي به آسـمان سـر 
مي کشـند. اشـعه خورشـید هـواي داخـل دودکش ها را گـرم می کند بـه طوری 
کـه جریـان هـوای قوی در داخـل دود کش هـا ایجاد مي شـود. ایـن جریان هوا 
هـم هـواي واحدهـاي مسـکوني را تهویه مي کنـد و هم توربین های نصب شـده 
در داخـل دودکش هـا را بـه کار مي انـدازد تـا براي سـاکنان این سـاختمان برق 
مـورد نیـاز را تأمین کند. آب تمیز سـاختمان توسـط آب هـاي زیرزمیني تأمین 
مي شـود و فاضـالب توسـط تصفیـه خانـه آب سـاختمان تصفیـه مي گـردد و 

دوبـاره بـراي آب یـاري گیاهان مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد.
حتـي پـروژه صحـراي آریزونـا هنـوز در مرحلـه ایـده اسـت. ولي در آن سـر 
دنیـا چیني هـا بـه اجـراي طـرح و سـاختمان یـک هتـل لوکـس 19 طبقـه که 
بخشـي عمـده آن زیرزمیـن اسـت، نزدیک شـده اند. یک معـدن 100 متر عمق 
در شـهر شـانگهاي قـرار اسـت هتلـي لوکـس بـا 380 اتـاق را در خـود جـاي 
دهـد. مهمانـان هتـل دیدگاهي به سـوي یـک دریاچـه دارنـد و مي توانند قایق 
سـواري کننـد و در رسـتوران زیـر آبـي هتل غذا میـل نمایند. ایـن هتل لوکس 

در سـال 2014 افتتـاح مي شـود. 
پـروژه سـومي که در اینجـا ذکر مي کنیم در شـهر نیویورک قـرار دارد. در این 
پـروژه یـک پارک زیرزمینـي از طریق تبدیل یک ایسـتگاه قدیمـي اتوبوس برقي 
بـه مسـاحت 6000 متر مربع، ایجـاد مي گردد. درختان و گیاهـان و فضاي چمن 
کاري ایـن پـارک نـور مورد نیـاز خود را از طریـق کابل نـوري دریافت مي کنند. 

غارها پناهگاه هاي خوبي بودند
اگرچـه خانه هـاي زیر زمیني در عصر حاضر نادر هسـتند ولي در دوران باسـتان 
زندگـي در ایـن خانه هـا بـراي مـردم عـادي بـود. در دوران باسـتان پناهگاه هـاي 
اولیـه بشـر بصورت غـار بود کـه او را در برابر حیوانات وحشـي و دشـمن محافظت 

مي کـرد و از دمـاي مناسـب برخـوردار بود. 
در برخـي از نقـاط جهـان جامعـه بشـري بصورت شـهر هایي در دل کوه شـکل 
گرفتـه بـود. براي نمونه مي تـوان منطقه کپـا دوکیـن )Kappadokien( در ترکیه 
را نـام بـرد. در زمـان اوج توسـعه این منطقـه، جمعیـت آن 17000 نفـر بود.امروز 
جمعیت این منطقه 2500 نفر اسـت و یک منطقه پر جاذبه گردشـگري به شـمار 
مي آیـد. در کشـور چین در منطقه یانـان )Yan,an( هنوز حـد اقل 30 میلیون نفر 

در غـار زندگـي مي کنند.
ایـن خانه ها در تابسـتان خنک در زمسـتان گرم هسـتند. سـاختار برخـي از آنها 
بسـیار سـاده و برخـي دیگـر مدرن و شـامل چند طبقه مي شـوند و وسـایل راحتي 
هماننـد ویالهـاي مـدرن را در خود دارنـد. یکي از مهم ترین مزایـاي خانه هاي غاري 
این است که زمین کشاورزي را که در چین بسیار مورد نیاز است، اشغال نمي کنند.

تونل به عنوان پناهگاه در چین
در اواخر سـال هاي 1960 مائو دسـتور داد که در زیرزمین شـهر پکن شهري 
بـه طـور محرمانه سـاخته شـود. روابط بیـن چین و شـوروي در سـال هاي قبل 
بسـیار وخیـم شـده بـود و مائـو از حملـه هوایـي شـوروي و برخـي کشـور هاي 

غربـي به چین وحشـت داشـت.
در خـالل سـالهاي 1969 الـي 1979 زیـر شـهر پکن عمدتاً بوسـیله دسـتي 
حفـاري شـد و حاصـل آن دیکسـیا چنـگ )dixia cheng(، یـک شـهر بـزرگ 
زیـر زمینـي شـد که در برخـي از نقـاط 18 متر زیر سـطح زمین قرار داشـت و 
ظرفیـت آن پنـاه دادن بـه 300000 نفر، شـهروندان چیني در مـدت 4 ماه بود.

یـک راه ارتباطـی30 کیلومتـري بـراي رفـت و آمـد سـاکنان ایـن شـهر زیر 
زمینـي سـاخته شـده بود. 

 هرم مصر)139متر( 

برج ایفل )300 متر بدون انتن(

زمین خراش)300متر(

زمین خراش شهر مکزیکو سیتی به بلندی برج ایفل است

4.میدان شیشه اي: یک میدان ساخته شده از شیشه 
ضخیم، میدان موجود را پوشش مي دهد.
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ایـن شـهر زیـر زمیني طوري بنا شـده بود که سـاکنان را در برابر سـالح هاي 
اتمـي و انـواع مختلـف گازهـاي شـیمیایي حفاظـت مي کـرد. اگـر چـه در ایـن 
شـهر زیرزمینـي کاربري هاي مختلف شـامل مدرسـه و سـینما پیش بیني شـده 
بود ولي هرگز از این شـهر عماًل اسـتفاده نشـد. بعد از اتمام سـاخت این شـهر 
زیرزمینـي، بـه تدریج تأسیسـات آن رو به نابودی گذاشـت و امـروزه فقط بخش 

کوچکـي از آن بـراي بازدید جهانگردان باز اسـت. 
در میـان چیني هـا عالقـه زیـادي بـه انتقـال محـل زندگـي زیرزمینـي دیـده 
نمي شـود زیرا زندگي در زیرزمین را مترادف با تاریکي و فضاي کوچک مي دانند.

شهر زیر زمیني مونتریال در کانادا
در مونتریـال کانـادا شـهر زیـر زمینـي عمـاًل مورد اسـتفاده قـرار مي گیـرد. از 
سـال 1966 یـک شـبکه زیرزمیني گسـترده زیر شـهر میلیون نفـري مونتریال 
رشـد کـرده اسـت. وسـعت ایـن شـهر 12 کیلومترمربع اسـت و متشـکل از 30 
کیلومتـر تونل هـاي عریض و به خوبي روشـن شـده و تهویه شـده مي باشـد. در 
ایـن شـهر زیرزمیني هـزاران مغازه، دفتـرکار و حتي هتل، دفاتر دولتي، سـینما 

و مرکـز فرهنگي وجـود دارد. 
این شـهر زیرزمیني بر اسـاس یک طرح جامع سـاخته نشـده اسـت بلکه به 
تدریـج از جهـت ایسـتگاه هاي دهگانـه متـرو کـه به شـهر زیرزمینـي ورود پیدا 

مي کننـد، گسـترش یافتـه و بزرگ گردیده اسـت. 
آب و هـواي خشـن مونتریـال، جائیکـه دماي هـوا مي تواند بیـن 30 + درجه 
و 30- درجـه تغییـر پیـدا کنـد، شـهر زیرزمینـي مونتریـال را بسـیار محبـوب 
کـرده اسـت بـه طـوري کـه هـر روزه 500.000 نفـر از راه هـاي عابـر پیـاده و 
تونل هـاي آن اسـتفاده مي نماینـد. شـهروندان مي تواننـد از 120 نقطه در شـهر 

بـه شـهر زیرزمیني دسترسـي پیـدا کنند. 

شـهر زیرزمینـي مونتریـال، بزرگتریـن شـهر زیرزمینـي جهـان اسـت و این 
ایده اسـتفاده از فضاهاي زیر سـطحي در شـهرها مورد اسـتقبال سـایر شهرهاي 

کانـادا نیـز قرار گرفته اسـت. 
در شـهر تورنتـو )Toronto( و ادمونتـن )Edmonton(، شـبکه اي از راه هاي 
عابر پیاده زیر شـهر سـاخته شـده اسـت. در حال حاضر 85 شـهر در آمریکاي 

شـمالي داراي شـهرهاي زیرزمیني هستند. 
در ایـن شـهرهاي زیرزمینـي فقط عابران پیـاده حضور دارند کـه بدون خطر 
ترافیـک وسـایط نقلیـه آزادانه پیـاده روي مي کنند و از گرماي سـوزان تابسـتان 

و سـرماي شدید زمسـتان در امان هستند. 

زیرزمین شهر توکیو
در کالنشـهرهاي آسـیایي به علت کمبود زمین، سـازندگان به فکر اسـتفاده 
از فضاهـاي زیرزمینـي افتاده اند. در شـهرهاي شـانگهاي )Shanghai( و شـنزن 

)Shenzhen( در کشـور چین فضاهاي وسـیع زیرزمیني سـاخته شـده اند. 
شـرکت شـیمیزو )Shimizu( طرح بزرگي براي سـاخت و سـاز در زیر شـهر 
توکیـو تهیـه کـرده اسـت. ایـن طـرح شـامل یـک شـبکه زیرزمینـي گنبدهاي 
شیشـه اي تحـت عنـوان )Urban Geo- Grid( زیـر شـهر توکیـو اسـت. ایـن 
شـبکه زیرزمیني توسـط یک سیسـتم پیشـرفته نورپـردازي نور خورشـید را به 

زیرزمیـن منتقـل مي کند.
گنبدهـا از داخـل از جملـه توسـط ایسـتگاه هاي خطـوط متـرو و تونل هـا به 
یکدیگـر بـه طـوري متصـل مي شـوند کـه یـک شـهر جدیـد زیـر خیابان هـاي 
توکیـو شـکل مي گیـرد. ایـن شـهر زیرزمیني شـامل کاربرهـاي مغازه هـا، دفاتر 
اداري، نمایشـگاه ها، هتـل و اسـتخر خواهنـد بـود و در هنـگام وقـوع حـوادث 
طبیعـي، بـه عنـوان پناهـگاه و اسـکان اضطـراري مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. 

دریچه های تامین نور خورشید 
گنبد: طرح گنبد برای ساختمان

ساختمان هماهنگ 
شده با فضای صحرا

دودکش ها: توربین های کوچک 
در لوله های بلند برای تامین 

نیروی برق

باغ سبزیجات: این باغ 
سبزیجات مورد نیاز ساختمان 

را تامین می کند

فیلتر اب: آبهای باران و 
فاضالب برای بازیافت 

تصفیه می شوند

تراس ها: واحدهای مسکونی ساخته 
شده بصورت تراس ها
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و زمیـن خـراش را بـه مکانـي خوش آیند براي سـکونت تبدیـل نماید. براي 
مثـال مي تـوان تمامـي نقـاط سـاختمان را بـا یـک اتـاق روشـن و داراي 

گیاهـان سـبز بـه یکدیگر مرتبط سـاخت.

فیبرهاي نوري، نور خورشید را به زیر زمین مي رسانند 
نیـاز مهـم مردم براي سـکونت در زیـر زمین وجود فضاهاي روشـن مي باشـد. 
انعطاف پذیـر  )رشـته هاي  نـوري  فیبرهـاي  از  اسـتفاده  حـل  راه  مناسـب ترین 
شیشـه اي( بـراي هدایـت نـور در فواصـل طوالني هسـتند. ایـن فیبرهـا فقط نور 
بسـیار کمي را در راه از دسـت مي دهند. اگر دسـته هاي زیادي از این رشـته ها با 
هـم جمع شـوند، مي توانند نور طبیعي فضاهاي بزرگ زیـر زمیني را تأمین کنند. 

مزایا و معایب زمین خراش ها
مزایــــا:

   دمـا کـم و بیـش در زیـر زمین ثابت اسـت و بنابرایـن نیاز به انـرژي کمتر 
مي باشـد. بـه ویـژه در مناطـق گرمسـیر مقدار زیـادي انـرژي بـراي تهویه خنک 

فضـا صرفـه جوئي مي شـود.
   سـازه هاي زیرزمینـي در برابـر آب و هـوا و بـاد و همچنیـن زمیـن لـرزه به 

مقاوم هسـتند. خوبي 
   مسایل ترافیک و آلودگي ها در شهرهاي بزرگ کاهش مي یابند.

   فضاهاي مرکزي، تاریخي و پر اهمیت شهر مورد استفاده بهتري قرار مي گیرند.
   آلودگی صوتی در فضای شهری کاهش می یابد.

معــــایب:
   احــداث ســاختمان هاي زیرزمینــي گــران قیمــت و دشــوار اســت زیــرا بــه 

مصالــح و تکنولوژي پیشــرفته نیــاز دارد. 
   انســان ها بــه طــور طبیعــي بــه نــور خورشــیدنیاز دارنــد )از جملــه بــراي 
هدایــت دورة زندگــي شــبانه روزي و بــراي تامیــن ویتامیــن D مــورد نیــاز بدن(

   در هنــگام وقــوع حــوادث آتش ســوزي ســاختمان هاي زیرزمینــي 
ــوند.  ــرگ ش ــاي م ــه دام ه ــل ب ــد تبدی مي توانن

   در برخي از مناطق در زیرزمین، گاز رادیواکتیو رادن )Radon) ایجاد مي شود. 
   ساختمان هاي زیرزمیني به تهویه نیاز دارند.

در شـهر تهران، سـازمان مشـاو فني و مهندسـي شـهر تهران- حوزه معاونت 
فنـي و عمراني شـهرداري تهران، تهیه طرح جامع اسـتفاده از فضاهاي زیرزمیني 

شـهر تهران را در دسـت تهیه دارد. 
شـواهد نشـانگر این هسـتند که سـاکنان شـهرهاي بزرگ در آینده زمان قابل 
توجهـي از عمـر خـود را در زیرزمیـن خواهنـد گذرانید. شـاید شـهروندان باگذر 
زمـان بـه تدریـج از نظـر فیزیکـي نیـز خـود را بـا شـرایط زندگـي در زیرزمین با 

نـور کمتر وفـق دهند. 
بیـن سـال های 1950 و 1974 از معـدن لونـدر بـا ژرفای 274 متـر 600000 
تـن مـس اسـتخراج شـد. معدن رهـا شـده تبدیل بـه سـاختمان های مسـکونی 

می شـود. لوکس 
یـک مهنـدس معماری آمریکائـی معدن مس رها شـده در صحـرای آروزینا را 

بـه یک منطقه مسـکونی با اکوسیسـتم داخلـی خود تبدیـل خواهد کرد.
بـرای مثـال یـک توربیـن آبـی آب تـازه مـورد نیـاز واحدهـای مسـکونی را از 

منابـع آب هـای زیرزمینـی تامیـن خواهـد کرد.

ســه پرســش و پاســخ ســریع در مــورد 
"زمیــن خــراش" از اســتبان ســوآرز 
)Esteban Suarez( مهنــدس معمــار، 
مســئول طراحــي زمیــن خــراش مکزیکي

ــاز در  ــاخت و س ــده س ــد ای ــر مي کنی 1- فک
ــت؟  ــد داش ــت خواه ــهرها جذابی ــن ش زیرزمی

   تصــور مي کنــم خیــر. ســاخت و ســاز در زیرزمیــن 
ــژه  ــاده و وی ــن فقــط در وضعیت هــاي فوق الع ــر ای دشــوار و گــران اســت و بناب

ــب است. مناس
2- در چه مکان هایي ساخت و ساز در زیر زمین قابل توجیه است؟ 

   در مناطق مرکزي و تاریخي شهرها جایي که فضا محدود است و یا 
ساخت و ساز در باالي سطح زمین ممنوع است، مي تواند یک راه حل باشد.
ــن  ــر زمی ــدن در زی ــاکن ش ــراي س ــردم را ب ــرس م ــور ت 3- چط

ــد داد؟  ــش خواهی کاه
   طراحـي مطالعـه شـده و دقیـق مي توانـد ایـن مشـکالت را حل کند 

پوشش: به عنوان یک آیینه عمل مي کند تا 
در تمام مدت نور منعکس شود به طوري که 

در هسته باقي بماند.

الیه عایق: از پالستیک است و فیبر نوري 
را در برابر اثرات خارجي محافظت مي کند.

هسته: شامل شیشه است و عرض آن فقط چند 
میلیمتر است. برخي هسته ها مي توانند نور را قبل 
از آن که شدت آن به نصف برسد، تا فواصل 10 الي 

15 کیلومتر هدایت کنند.
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حرف اول: 
راهکار اساسي، مشارکت بخش خصوصی در ساخت مترو است

The Essential Strategy is Participation of 
the Private Sector in Metro Construction 

دکتــر محمــد باقــر قالیبــاف شــهردار تهــران بــا اشــاره بــه برنامــه راهبــردي 
شــهرداري تهــران بــراي گســترش متــرو گفــت: معتقــدم مهم تریــن 

چالــش فعلــي شــهر تهــران، آلودگــي هــواي شــهر اســت. 
جلوگیــري از آلودگــي هــوا زیــر مجموعه هایــي دارد کــه بایــد بــه اجــراي 
آنهــا بپردازیــم. در ایــن راهبــرد و بــراي ممانعــت از تولیــد آلودگــي هــوا، 
محــور عمــده، توســعه و گســترش حمــل و نقــل عمومــي اســت کــه تمرکــز 
ــوص  ــت. وي درخص ــي اس ــل ریل ــل و نق ــر حم ــه ب ــن زمین ــتر در ای بیش

ــن  ــرو گفــت: بهتری ــراي توســعه خطــوط مت ــت ب ــاي دول اســتفاده از کمک ه
روش بــراي پیشــرفت خطــوط متــرو، گســترش و ســاخت آن روش بــي او تــي 

)BOT( اســت.
ــه  ــرا ک ــم چ ــال کنی ــه فع ــن زمین ــد مشــارکت بخــش خصوصــي را در ای بای
اســتفاده از کمک هــاي دولتــي یــک راه میــان مــدت اســت. شــهردار تهــران 
ــي  ــا بزرگ ــد گام ه ــارم مي توان ــرد. شــوراي شــهر چه ــه خاطرنشــان ک در ادام

ــردارد. در ایــن جهــت ب
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نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه کشور
The Role of the Government and 
the Private Sector in the National 

Infrastructure Development

شهرهای جهان: با دکتر محسن  صداقت  
الریجانی، مدیر عامل شرکت سیمان سفید 
بنوید در باره نقش دولت و بخش خصوصی 
در توسعه و عمران کشور گفتگویی داشتیم:

 ضـرورت وجـود شـرکت های 
بـزرگ و معتبــر ساختمانــی و 

عمرانـی چیسـت؟
تقریبـاً در تمامـی کشـور های جهـان 
امـور عمرانـی و سـاخت وسـازها توسـط 

شـرکت هایی مرتبـط انجـام می شـود کـه ظرفیـت کار و تـوان اجرایـی آنهـا بـه 
دسـته های مختلـف تقسـیم می شـود. بـه عبـارت دیگـر درجـات و رتبه هایـی 
بـرای شـرکت های عمرانـی تعریـف می شـود کـه ایـن شـرکت ها بـا توجـه بـه 
تـوان تخصصـی پرسـنل، تجربیات و سـوابق کاری و امکانات و تجهیـزات اجرایی، 
رتبه هایـی از سـطح پائیـن تـا باالتریـن آنهـا را اخـذ می نماینـد. از سـوی دیگـر 
پروژه هـای عمرانـی نیـز بـا توجـه بـه میـزان تخصـص و تجربه مـورد نیـاز و نیز 
پیـدا  شـرکت ها  رتبه هـای  متـرادف  دسـته بندی هایی  امکانـات،  و  تجهیـزات 
می کننـد کـه بـرای انجـام هـر یـک از آنهـا بـه تناسـب شـرکت های ذیصـالح با 

درجـات پاییـن یـا بـاال تعییـن می شـود.
لـذا بـه تناسـب دسـته بندی پروژه هـای عمرانی از کوچـک به بزرگ، متناسـباً 
هرچـه  و  داشـت  خواهنـد  اجرایـی  صالحیـت  آنهـا  ردیـف  هـم  شـرکت های 
پروژه هـای عمرانـی بزرگتـر و نیازمنـد تجربـه، تخصـص، منابـع مالـی و امکانات 
وتجهیـزات بیشـتری باشـند، لزومـاً شـرکت هایی که به تناسـب این منابـع را در 

اختیـار دارنـد، بایـد بـه عنـوان مجریـان ذیصـالح درگیـر انجام آن شـوند.

 آیا نمی شود پروژه های بزرگ را با تعدادی پیمانکار کوچک اجراء کرد ؟
همانطور که اشـاره شـد تناسـب معقـول و منطقی بین نیازهـای عمرانی، مالی 
پروژه هـا بـا توان تخصصـی تجهیزاتی شـرکت های عمرانی بعنـوان مجری، ضامن 
تحقـق اهـداف حاصـل از انجـام پروژه هـای عمرانـی و سـاختمانی اسـت. لـذا بـا 
تقسـیم ایـن امکانـات، تجربیات و منابع در چند شـرکت کوچـک نمی توان انتظار 
تحقـق پروژه هـای بـزرگ را از آنهـا داشـت، چه در ایـن فرض، مدیریـت یکپارچه 
و چگونگـی تجمیـع آن امکانـات و منابع کوچـک و متفرق برای انجـام یک پروژه 
بـزرگ خـود حلقـه مفقوده ای اسـت کـه گاه آنقدر بـزرگ و پیچیده می شـود که 

از انجـام اصل پـروژه دشـوارتر خواهد بود. 
انجـام چنیـن فرضـی درسـت ماننـد ایـن اسـت کـه از دو موتـور سـیکلت در 
کنارهـم انتظـار بـرآورده شـدن نیازهایـی کـه معمـوالً از یک خـودرو بـه تنهایی 

متصور اسـت را داشـته باشـیم.
لـذا متناسـباً پروژه هـای بـزرگ، مجریان هـم تراز خـود را می طلبنـد و از دور 
هـم جمـع کـردن مجریـان خـرد )هـر چنـد شـدنی( معمـوالًً نمی تـوان انتظـار 

یکسـان و هـم تـراز بـا مجریان بـزرگ را داشـت.

 آیـا دولت هـا می تواننـد کمـک کننـد شـرکت ها بـا بزرگتر 
شـدن بتواننـد پروژه هـای ملی را بـه نحو احسـن اجـرا کنند ؟ 
نقـش دولتهـا صـرف نظر از نوع نگرش آنها همیشـه و در همه حـال در تقویت 
زیـر سـاخت ها بـرای ارتقاء شـرکت های عمرانی مؤثر بوده اسـت. بدیهی اسـت با 
توجـه بـه اینکه معموال شـرکت های عمرانی بـه صورت خصوصی اداره می شـوند، 
نمی تـوان انتظـار دخالـت و تأثیـر مسـتقیم دولتهـا را در تأمین منابـع و امکانات 
و تجهیـزات شـرکت ها داشـت، بلکـه ایـن نقـش معمـوال در زیـر سـاخت های 
رتبه بنـدی شـرکت ها، توزیـع مناسـب پروژه هـا بـا بـر گـذاری مناقصـات سـالم 
و تضمیـن پرداخـت بـه موقـع حق الزحمـه پروژه هـا تعریف شـده و تحقـق اینها 
خودبخـود زمینـه رشـد و ارتقـاء کیفی و کمی شـرکت های عمرانی و سـاختمانی 

را فراهـم خواهد سـاخت.

 آیـا بخـش خصوصی در رشـته عمـران می تواننـد پروژه های 
بـزرگ طرح سـاخت تامین مالـی نگهـداری و بهره بـرداری را به 

عهـده بگیرد؟                                          
قبل از اینکه به پاسـخ سـوال وارد شـویم الزم اسـت آشـنایی مختصری با نوع 

قـرارداد پروژه های اشـاره شـده پیدا کنیم.
در سال  هــای اخیـر دو نـوع قـرارداد بنام هـای طراحـی، تـدارکات، سـاخت یـا 
سـاخت  و  طـرح  کـه   EPC (Engineering, Procurement, Construction(
یـا  Build, Design نیـز نامیـده می شـود و دیگـری سـاخت، بهره بـرداری، انتقال 
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یـا )Bot (Build, Operate, Transfer بـرای انجـام پروژه هـای بـزرگ عمرانـی، 
معمول ومرسـوم شـده اسـت کـه در ایـران نیز از این روش ها اسـتفاده می شـود در 
روش EPC که از آن به کلید در دسـت نیز یاد می شـود مسـئولیت طراحی و اجرا 
بطـور کامـل برعهـده پیمانکار قرار دارد بـه گونه ای که پس از اتمام پـروژه، کار فرما 
بـا چرخانـدن یـک کلید می تواند بهره بـرداری از پروژه را آغاز کنـد. پیمانکار در این 
روش مسـئولیت کلیـه کارهای مهندسـی )طراحـی(، تدارک، سـاخت را تا تکمیل 
و آمـاده بهره بـرداری شـدن بـر عهـده دارد وکارفرما تنهـا نظارت کلـی و کالن را بر 
رونـد انجـام پـروژه بر عهـده دارد. این روش حد اعالی سـپردن مسـئولیت طراحی 
و اجـرا بـه پیمانـکار اسـت و بعنـوان یـک قانون کلی مسـئولیت هر عیـب و نقصی 

کـه در محـدوده کار تعریـف شـده رخ دهـد بر عهده پیمانکار اسـت. 
امـا در روش BOT عـالوه بـر تمامـی خدمـات طراحـی، تـدارک و سـاخت، 
تأمیـن مالـی و بهره بـرداری از پروژه را نیز یـک واحد )معموال پیمانـکار( بر عهده 
می گیـرد، ایـن روش اجـرا از روش هـای جدیـد در واگـذاری پیمـان می باشـد و 
بـرای اولیـن بـار در قرارداد سـاخت یـک نیروگاه در کشـور ترکیه از سـوی دولت 

آن کشـور مورد اسـتفاده قـرار گرفت.                          
ایـن روش عمدتـاً بـرای اجـرای پروژه هـای بـزرگ عمرانـی وزیـر بنایـی بـکار 
گرفتـه می شـود و پیمانـکار )سـازنده( بهره بـرداری از پروژه ها را تا زمـان معین بر 
عهـده دارد. مـدت زمـان بهره بـرداری پیمانکار طبق قـرارداد مالی متناسـباً برای 

بـاز پرداخـت هزینه هـا و حق الزحمـه و سـود پیمانـکار تعییـن می گردد.

لـذا آنجـا کـه طبـق قوانیـن موجـود، منعـی بـرای ورود بخـش خصوصـی به 
پروژه هـای EPC یا BOT وجود نداشـته باشـد و او ظرفیت هـا، توان فنی، تجربی 
و منابـع مالـی الزم را بـرای انجـام اینگونـه پروژه ها داشـته باشـد، می تـوان نقش 
مؤثـری در انجـام اینگونـه پروژه هـا را از بخـش خصوصـی انتظـار داشـت. عـالوه 
بـر آن حضوربخـش خصوصـی در اینگونـه پروژه هـا زمینـه رقابـت کیفـی و ارائه 
قیمت هـای مناسـب را در مناقصـات فراهـم کرده و انجـام پروژه های بـزرگ وزیر 

بنایـی را بـرای دولت هـا، اقتصـادی و بصرفـه می نماید. 

 آیـا بخـش خصوصـی می توانـد احـداث چنـد خـط متروی 
کالنشـهرهای را بـه صـورت پـروژه طرح، سـاخت، تأمیـن مالی 

نگهـداری و بهره بـرداری بـه عهـده بگیرد؟
همانطـور کـه در پاسـخ سـوال قبـل اشـاره شـد حضـور بخـش خصوصـی در 
پروژه هـای زیـر بنایـی همچـون متـرو کالنشـهرها از یکسـو تابـع قوانیـن محلی 
اسـت و از سـوی دیگـر ارزیابی دقیق و همـه جانبه از توان واقعی فنـی، اجرایی و 

تجهیـزات الزم و منابـع مالـی بـرای شـروع تـا پایان کار می باشـد.
بدیهـی اسـت چنانچـه ایـن ارزیابـی کفایـت الزم از تـوان پیمانـکار را ننماید، 
اجـازه ورود پیمانـکار بـه ایـن گونـه پروژه هـا کـه اسـاس آن تامیـن منابـع مالی 
توسـط پیمانـکار اسـت، به معنـای تطویل خـارج از برنامـه و هدر رفـت امکانات، 

منابـع، سـرمایه های ملـی و افزایـش نارضایتـی عمومی اسـت.
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شهـرهای جهان: در گفتگو با شهردار منطقه 9 مشخص شد: 
شهردار منطقه تعهد خود را در استقرار و نگهداری سیستم های مدیـریت 
محیط زیست، مدیـریت ایمنـی و بهداشت، مدیـریت کیفیت، مدیـریت 

آموزش و مدیـریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست اعالم نموده است.

در زمینه ویــژگی هــای توسعــه عمرانی منطقه9، با مهنــدس سید 
 علیرضا  حسـینی نو کندی، شـهردار منطقـه 9 گفتگویی داشـتیم. 

   مهم ترین معضالت منطقه 9 کدامند؟
مهم ترین معضالت منطقه 9 عبارتند از: 

  وجـود بافـت فرسـوده و نـاکار آمـد. بافـت 
ایـن منطقـه قدیمـی و فرسـوده بـوده بگونـه ای 
اسـت کـه برخـی ازبناهـای ایـن منطقه بـه ویژه 
در محله هـای پرجمعیـت آن، بیـش از نیـم قرن 

قدمـت دارد. 
شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن بخشــی از ایــن منطقه بــر روی 
گســل ری ایــن منطقــه یکــی از مناطــق آســیب پذیر شــهرتهران می باشــد، بــه 
طــوری کــه در صــورت فعــال شــدن گســل ری ایــن منطقــه بعــد از مناطــق 10، 

17 و 11 و چنــد منطقــه دیگــر در جنــوب تهــران، بیشــترین میــزان تخریــب را 
در بــر خواهــد داشــت.

  وجود بافت فرسوده و ناکارآمد
ــل:  ــاکنین از قبی ــاز س ــورد نی ــهری م ــای ش ــطح کاربری ه ــود س   کمب
بوســتان وفضاهــای ســبز و بــاز، شــبکه معابــر و دسترســی، فضاهــای فرهنگــی 
  پاییــن بــودن ســطح ســرانه کاربــری مســکونی )بطــور متوســط در حــدود 

11 متــر مربــع(
  کمبود فضاهای خدماتی در پهنه های مسکونی 

ــی( در  ــتی و درمان ــهری )بهداش ــات ش ــی ازخدم ــب برخ ــع نامناس   توزی
ــه  ســطح منطق

  کمبود محیط های آبی از قبیل آبنما، فواره و حوض
  عدم تجهیز معابر و شبکه های اصلی به مبلمان و ملزومات شهری

   چشم انداز و اهداف کلی توسعه منطقه چیست؟
چشم انداز توسعه منطقه 9 عبارتست از منطقه ای:

ــراي  ــاني ب ــي انس ــد و تعال ــگاه رش ــالمي، جای ــي اس ــت ایران   داراي هوی
ــا  ــا تشــخص هاي محلــه اي و ســکونت متناســب و برازنــده ب ســاکنان، همــراه ب

کرامــت انســاني اســت.
  داراي شــان، جایــگاه و مظاهــر زیبــاي ســیماي روزانــه و شــبانه شــهري، 
ــه در  ــت ک ــران اس ــهر ته ــوري ش ــق مح ــي از مناط ــگاه یک ــا جای ــب ب متناس

ــراردارد. ــد مســافران و گردشــگران ق ــرض بازدی مع
ــي شــهري،  ــي مناســب زندگ ــي و تحــرک و پویای ــاي عموم   داراي فضاه

ــراي ســکونت. ــا عملکردهــاي متنــوع و جــاذب ب همــراه ب
ــر آســیب هاي  ــدار در براب ــل حــوادث و پای ــاوم در مقاب ــاي مق   داراي بناه

ــو و بازســازي شــده اســت. ــا ســاختمان هایي ن طبیعــي همــراه ب
  بــا تاکیــد بــر محلــه محــوري، داراي شــبکه هاي مناســب عبــوري میــان 
بافت هــاي مســکوني از شــبکه دسترســي درون منطقــه، پویایــي کافــي و 

ســهولت آمــد و شــد.
ــت مشــارکت گرا، شــهروند مدار، پاســخ گو و آینده نگــر    برخــوردار از مدیری

بــا تاکیــد بــر توانمند ســازي و توســعه منابــع انســاني اســت.
  پژوهــش محــور با پایگاه هــاي اطالع رســاني گوناگون، دانش پایه، هوشــمند 
ــت. ــي اس ــي و فرهنگ ــادي، اجتماع ــاي اقتص ــرو فعالیت ه ــن در قلم و کارآفری
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شهــرهای جهان: منطقه 9 شـهرداری تهـران  مسـاحتی بالغ بر 6/ 
19 کیلـو متـر مربـع و جمعیتـی نزدیـک بـه 170 هـزار نفـردارد. این 
منطقه که در غرب تهران واقع شـده اسـت شـامل محله های هاشـمی، 

شمشـیری، شـهید دسـتغیب، مهرآباد و سـی متری جی می باشـد. 
محدوده جغرافیایی منطقه 9 عبارت است از:

از شمال:  خیابان آزادی و جاده مخصوص کرج 
از شرق: خیابان شهیدان- خیابان سادات 
از جنوب: بزرگراه فتح و 45 متری زرند 

از غرب:  مسیل کن
 منطقـه 9 دارای 2 ناحیـه و 8 محلـه اسـت. ایـن منطقـه دارای 18 
بوسـتان می باشـد و مسـاحت کل فضـای سـبز آن 67 هکتـار اسـت 
کـه شـامل فضـای سـبز بوسـتان ها، جنگلـکاری و معابـر مـی باشـد. 
سـرانه فضـای سـبز در ایـن منطقه )بـا احتسـاب فضای سـبز عمومی 
و خصوصـی( 13/ 8 مترمربـع اسـت. از مهم تریـن نیازهـای این منطقه 
می تـوان نوسـازی و بازسـازی بافت های فرسـوده، بهبود محیط زیسـت 

و شـبکه ترافیـک را نـام برد.
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اهداف کلي توسعه منطقه عبارتند از:
  ارتقـاي نقـش منطقـه به منطقه اي بـا کارکردهاي مختلف، جاذب سـرمایه، 
همراه با فراهم سـازي زیر سـاخت ها بـه منظور واگـذاري فعالیت هاي تصدي گري 
بـه بخـش خصوصـي، جلـب مشـارکت هاي مردمـي و توسـعه ي کسـب و کار.

  توسـعه ي فعالیت هـاي عمرانـي از طریق مقاوم سـازي و بازسـازي بافت هاي 
فرسـوده و مراکز تجاري.

  سـاماندهي سـیماي شـبانه و روزانه شهري، تشـخص ها نمادها و نشانه هاي 
محلـه اي بـا تاکید بـر هویت معماري و شهرسـازي ایراني اسـالمي و تقویت حس 

تعلق شـهروندان به منطقه.
  جهت گیـري بـه سـمت نظـام مدیریـت غیـر متمرکـز از طریـق تقویـت 

نواحـي  و  شـورایاري هاي  محلـه اي،  نهادهـاي 
  ایمن و سالم سازي محیط و فضاي زندگي در برابر حوادث طبیعي

  تثبیـت رشـد جمعیـت در منطقه همـراه با تـدارک کاربري هـاي عمومي و 
خدماتـي مورد نیاز سـاکنان

  ایجـاد نظـم سلسـله مراتبـي و تفکیـک شـبکه حرکـت عبـوري از درون 
منطقـه و ارتقـاي کیفیـت زیرسـاخت هاي حمـل و نقـل ضمـن هماهنگـي بـا 

زیسـت محیطي و  کالبـدي  توسـعه ي  طرح هـاي 
  ایجـاد زیرسـاخت ها و گسـترش فضاهاي مناسـب براي تعامـالت اجتماعي 
)ورزشـي، فرهنــگي، هنـــري، صـرف اوغات فـــراغت( و توسـعه فعــالیت ها و 

محله اي. اجتماعـات 
  تشــویق مدیـــریت هاي هـم عــرض و موسسـه هاي تولیـدي صنعتـي و 
خدماتـي، در خصـوص توجه به محیط زیسـت و کاهش آلودگـي و آالیندگي، هم 

چنیـن افزایـش مسـوولیت پذیري اجتماعـي صنایـع تولیـدي، خدماتي.
  جایگزینـي منابـع پایـدار در آمـد براي تامیـن هزینه هاي مدیریت شـهري 

بـا کاهش تدریجي سـهم در آمد از سـاخت و سـاز مسـکوني.

   راهبردهای توسعه منطقه کدامند؟
راهبردهای توسعه منطقه عبارتند از:

  تثبیــت وســعت نهایــي کاربري هــاي خالــص مســکوني، ضمــن رعایــت 
ــي  ــت زندگ ــان کیفی ــه زی ــکان ب ــعه ي اس ــه توس ــوي ک ــه نح ــتانداردها ب اس

منجــر نشــود.
ــي،  ــي، ورزش ــاي عموم ــات و فضاه ــن خدم ــا و تامی ــل نابرابري ه   تعدی
تفریحــي، فرهنگــي و هنــري مــورد نیــاز منطقــه ســاماندهي وضعیــت توزیــع 
ــرا  ــه اي و ف ــاي منطق ــر عملکرده ــي ب ــاري مبتن ــي و تج ــاي خدمات فضاه

ــه اي  ــرد محل ــا عملک ــز ب ــعه مراک ــه اي و توس منطق
  توسـعه ي زیـر سـاخت ها و امکانات در حوالي میـدان آزادي و محوطه هاي 
پیرامونــي آن بـه مرکــز خدمات حــوزه ي غربــي، کوشـش در جهـت تثبیت 

جمعیـت منطقه
ــبکه هاي  ــا ش ــاط ب ــه و ارتب ــي درون منطق ــبکه هاي ارتباط ــود ش    بهب
اصلــي و محــوري و مناسب ســازي راه بــراي حرکــت و دسترســي آســان 

ــي ــمي و حرکت ــن جس معلولی
  کاهش تقاضاي سفر از طریق ارایه خدمات مورد نیاز جامعه شهري در منطقه 

  حفظ فرودگاه مهرآباد به عنوان یک فرودگاه نزدیک به فضاي شهري
  بهبـود و ارتقـاء شـبکه ارتباطـي و نوسـازي و بهسـازي بافت هاي فرسـوده به 

منظـور مقابلـه با سـوانح طبیعي و توسـعه و تجهیـز تاسیسـات زیربنایي منطقه 
  مطالعـه و بررسـي پیرامـون احصـاي منابـع پایـدار درآمـدي بـا توجـه به 
امکانـات و قابلیت هـاي بالقـوه منطقـه و سـاماندهي کانون هـاي مسـکوني در 

جنـوب شـرقي میـدان آزادي 
  جلوگیري از حذف پارکینگ در هرگونه ساخت و ساز

ــه  ــگ )IMS&HSE-MS( منطق ــت هماهن ــی مدیری   خط مش
چیســت؟ 

شـهرداري منطقـه 9 بـا عنایت به تأکید دین مبین اسـالم مبني بر سـالمتي 
جسـم و روح و افزایـش آگاهـي انسـانها، توجـه بـه حفاظـت از محیط زیسـت و 
منابـع خـدادي، همچنیـن توجـه بـه اصـل پنجاهـم قانـون اساسـي جمهـوري 
بـا  را یـک وظیفـه ملـي مي دانـد(،  از محیط زیسـت  ایران)حفاظـت  اسـالمي 
حرکـت در مسـیر رسـالت تعیین شـده در دسـتیابي به توسـعه پایـدار و گذر از 
مرحلـه تاریخـي و حسـاس تبدیـل شـهرداري تهـران از یـک سـازمان خدماتي 
بـه نهـاد اجتماعـي و همچنیـن بـا دیـدگاه ارائـه خدمات مطلـوب و بـا کیفیت 
و در خـور شـأن شـهروندان محتـرم ایـن منطقـه و همچنیـن انجـام کلیـه امور 
خدمـات شـهري بـه صـورت ایمـن، بـا اعمـال مدیریـت تغییـرات و حرکـت در 
جهـت فراهـم آوري محیطـي عـاري از مخاطـرات و بیماري هـاي شـغلي بـراي 
کلیـه ذینفعـان خـود در صـدد اسـت بـا اسـتعانت از خداونـد متعـال و بـا اتکاء 
بـه توانمنـدي نیروهـاي انسـاني کارآمد خـود، ایجـاد و تداوم سیسـتم مدیریت 

هماهنـگ )HSE-MS&IMS( را در رأس برنامه هـاي خـود قـرار دهـد. 

ــداف کالن  ــه 9 اه ــهرداري منطق ــم اندازهاي ش ــق چش ــت تحق جه
ــد: ــف مي گردن ــل تعری ذی

1.  حـذف، کاهـش و کنتـرل خطـرات و عوامـل زیـان آور محیط کار ناشـي از 
فعالیت هـا و خدمـات شـهرداري منطقه

2. حـذف، کاهـش و کنتـرل پیامدهـاي ناشـي از جنبه هـاي زیسـت محیطي 
فعالیت هـا و خدمـات شـهرداري منطقـه

3. کاهـش و پیشـگیري از آلودگي هـاي محیـط زیسـت و کنتـرل ضایعـات و 
پسـماندهاي سـطح منطقه

4. بهینه سازي مصرف منابع و مدیریت انرژي با رویکرد یکپارچه سازي سرمایه 
5. آمادگي در برابر بالیاي طبیعي و جلوگیري از حوادث احتمالي

6. گسترش و حفاظت از فضاي سبز منطقه
7. بهینه سازي کالبد شهري و افزایش سطح کیفي خدمات قابل ارائه به شهروندان
و  کارکنـان  زیسـت محیطي  و  ایمنـي  بهداشـت،  فرهنـگ  ارتقـاء سـطح   .8

شـهروندان سـاکن در منطقـه
9. توجـه ویـژه بـه توانمند سـازي منابـع انسـاني با رویکـرد مدیریـت دانش و 

ارتقـاء کیفیـت و اثربخشـي دوره هاي آموزشـي 
10. تبعیـت از قوانیـن ملـي و بین المللـي و سـایر الزامـات بهداشـت، ایمني و 

زیسـت محیطـي مرتبـط بـا فعالیت هاي شـهرداري 
11. انتخـاب، ارزیابـي عملکـرد و حصول اطمینـان از فعالیت هـاي پیمانکاران 

منطبـق بـر ایمني،  بهداشـت و محیط زیسـت 

شـهردار منطقـه تعهـد خـود را در اسـتقرار و نگهـداري سیسـتم هاي مدیریت 
محیط زیست )ISO 1400 : 2002( ، مدیریت ایمني و بهداشت)2007 : 18001 
OHSAS(، مدیریـت کیفیـت )ISO 9001 :2008( مدیریـت آمـوزش)2003: 
ISO 10015( و مدیریت ایمني، بهداشـت و محیط زیسـت )HSE-MS( اعالم و 
بـراي حفـظ و تـداوم آن با برقـراري جلسـات بازنگري مدیریت، بر بهبود مسـتمر 
و اثربخشـي آن نظارت داشـته و از کلیه همکاران انتظار مي رود نسـبت به درک 

و برقـراري ایـن خط مشـي کوشـا و در بهبود آن تـالش نمایند.
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در ادامـــه بــا مهنــدس ســید مجیــد 
غمخــوار، معــاون فنــی و عمـرانـــی  
شهـــرداری منطقــه 9 تهــران دربــاره 
ویژگی هــای بافــت ساختمانـــی و 
پروژه های عمرانی شـــاخص منطقـــه 

ــتیم. ــی داش گفتگوی

 ویـژگی های بافـت ساختمانـی منطقه 9 کدامنـد؟
یکــی از مهمتریــن ویژگــی ایــن منطقــه وجــود میــدان و بــرج آزادی اســت 
کــه یکــی از نمادهــای اصلــی شــهر تهــران می باشــد. وجــود بزرگــراه آیــت ا... 
ســعیدی و 65 متــری فتــح بــه عنــوان دو شــریان ارتباطــی مهــم بــرای شــهر 
ــارز ایــن منطقــه اســت. کارخانه هــای صنعتــی  تهــران از دیگــر ویژگی هــای ب
ــی،  ــش مل ــاس، کف ــات می م ــاک، لبنی ــیر پ ــامل ش ــیاری ش ــدی بس و تولی
ــرال اســتیل و  ساسان)پارســی کــوال(، شیشــه و گاز، پالســکو کار، آتاکــو، جن

پــارس قوطــی در ایــن منطقــه اســتقرار دارنــد. 
ــن  ــد در ای ــن و توحی ــان، صابری ــر، فرهنگی ــی ام ــن  شــهرک های ول هچنی

ــه وجــود  ــوان ب ــن منطقــه می ت ــد. از دیگــر ویژگی هــای ای ــرار دارن منطقــه ق
مراکــز هواپیمایــی کشــوری و نظامــی ماننــد فــرودگاه مهرآبــاد، پایــگاه یکــم 
شــکاری، دانشــکده هواپیمایــی شــهید ســتاری و گــروه پدافنــد تهــران در ایــن 

منطقــه اشــاره نمــود.

   پروژه های عمرانی شاخص منطقه 9 کدامند؟
اهـم پروژه هـای عمرانی شـاخص منطقه 9 عبارتنـد از: بزرگراه فتح )از کوسـه 
لـو تـا زیمنـس( مجموعـه فرهنگـی و ورزشـی شـهید جهانی پـور و مجموعـه 

فرهنگی و ورزشـی شـهدا.
   بزرگراه فتح )از کوسه لو تا زیمنس(

   عامل چهارم: ابنیه طراحان البرز
   طراح: طرح تفضیلی

   مشاور آزمایشگاه مقیم: خاک آزمون تهران
   مشاور فاز 3: مترا

   نام پیمانکاران مجری: پیشـرو ابنیه ماهان - همام سـازه - کوشـش کاران 
راه سـاز - پوشش کاران میالدشهر 

   تاریخ شروع پروژه: 1391/11/01
   تاریخ پایان پروژه: 1392/05/31

   هدف از اجرای پروژه طرح تعریض بزرگراه فتح است. عملیات انجام شده 
شامل زیرسازی، پیاده  رو سازی، جدول و نهرسازی و ایجاد فضای سبز، آسفالت و 

جدا نمودن مسیر تند رو از کندرو و مساحت کلی آن 25000 متر می باشد.

ابعـــاد

جدول بندیپیاده رو سازیآسفالت

مترطولمترمربعتناژ مصرفیمترمربع

22500708827505000

مبلغ

جدول بندیپیشرو ابنیه ماهانهمام سازهپوشش کاران میالد شهرکوشش کاران راهساز

3.000.000.0003.399.181.5222.135.387.552

بزرگراه فتح
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نام پیمانکار ان مجری

لیما اشکور
آبادگران نواندیش سما

آرمه سازه نوین
آتش فام جهان
کفپوش کاران

کاوه پوشش بنا ساز
072ر650ر906ر50مبلغ هزینه پروژه به ریال

1391/5/15تاریخ پایان پروژه1386/12/19تاریخ شروع پروژه 

4021مساحت زیر بنا4تعداد طبقات1004مساحت زمین

مساحت طبقات به 
تفکیک

پله فرار، داکت تاسیساتی و کاسه استخر، اتاق تابلوهای برق770زیر زمین 1-

استخر و جکوزی سونا، دوش، پله فرار، آسانسور، چاله تاسیسات950همکف

پله فرار، داکت تاسیساتی، آسانسور، اتاق مالی ومدیریت، سالن رزمی، کشتی، رختکن و دوش، بوفه، نورگیر وسونا خشک950اول

پله فرار، داکت، آسانسور، سالن چند منظوره و سالن بدنسازی، دوش و رختکن، کالس آموزشی1090دوم

هواساز261نیم طبقه چهارم

با ظرفیت 120 نفر19×32ابعاد سالن توپی12.5×14ابعاد سالن رزمی90.5×11.5ابعاد سالن بدنسازی

 m 60مساحت سونا10.5×11.5 ابعاد سالن کشتي 

با ظرفیت 80 نفر14×20ابعاد کاسه استخر2

هواساز وفن کوئل وچیلرسیستم سرمایش وگرمایش پروژهنفر 310گنجایش ورزشگاه

مجموعه فرهنگی ورزشی شهید جهانی پور )پهلوانسرا(

ضلع جنوب غربی میدان فتح، ابتدای خیابان دانشگاه هواییآدرس پروژه

مشاور

مرکز مطالعات ژئوتکنیکجوش

910901008کد شناسایی-کد پروژهفرآیند معماریفاز3فرایند معماریطراح ابنیه طراحان البرزعامل چهارم

اولین مجموعه فرهنگي و ورزشي طبقاتي غرب تهران، که داراي یک مجموعه کامل ورزش هاي آبي و سالن هاي ورزشي با امکانات تخصصي و فضاي آموزشي مي باشد. این 
مجموعه با مشخصات زیربنائي ذیل و بهره گیري از جدیدترین فناوري ها روز مهندسي درمحله 5 منطقه 9 و در یک بافت کامالً قدیمي شهر ساخته شده است. عملیات اجرایي 

این مجموعه از سال 1386 شروع و پس از دوبار تعطیلي سالیانه به حول و قوه خداوند در مردادماه سال 1391 به اتمام رسید.

مجموعه فرهنگی ورزشی شهید جهانی پور )پهلوان سرا(
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مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا)محله 4(

مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا)محله 4(

 خیابان سی متری جی، خ فتح آبادی، کوچه سلیمیآدرس پروژه

مشاور

آریا آزمون صنعت، فرایند کنترلجوش

910901003کد شناسایی106090809کد پروژهتهران محاسبابنیهشوراطراح ابنیه طراحان البرزعامل چهارم

نام پیمانکاران مجری
جوشنگ

آتنا سازه گستر پارسه

000ر000ر000ر30مبلغ هزینه پروژه

1392/11/22تاریخ پایان پروژه1389/6/1تاریخ شروع پروژه

49.99پیشرفت مالی77.9پیشرفت فیزیکی

2768/03مساحت زیر بنا5تعداد طبقات618/35مساحت زمین

مساحت طبقات به 
تفکیک

پارکینگ و تاسیسات583/23زیرزمین

مهد کودک و کتابخانه و نمایشگاه546/2همکف

آمفی تاتر و آموزشی546/2اول

آموزشی546/2دوم

اداری و سرای محله546/2سوم

مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا )محله 4(
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برترین پروژه های عمرانی منطقه 14شهر تهران
گفتگو با شهردار و معاون فنی و عمرانی منطقه 14 شهر تهران

The Best Development Projects of 
Tehran Municipal District 14

شـهرهای جهـان: اراضـي منطقه 14 تهران در خارج از محدوده شـرقي حصار ناصري قبل از برچیدن حصار تنها شـامل هسـته هاي روسـتایي دوالب و 
سـیلمانیه مي شـد که به تدریج گسـترش یافت. در حال حاضر منطقه 14 شـهرداري تهران در قسـمت شـرق تهران با وسـعتي برابر 22/04 کیلومتر 
مربـع اسـت، که معادل 3/2 درصد مسـاحت کل شـهر تهـران را به خود اختصـاص داده و در شـمار مناطق کم وسـعت تهران به شـمار مي آید. منطقه 
14 شـهرداري در قسـمت شـرق تهران واقع شـده اسـت و مرزهاي جغرافیایـي آن عبارتند از: از شـمال به خیابـان پیروزی، حدفاصل میدان شـهدا تا 
میـدان شـهید کالهـدوز و امتداد آن به سـمت حـوزة آبریز قصر فیـروزه، از غـرب به خیابان 17 شـهریور، حدفاصل میدان خراسـان تا میدان شـهدا، 
از جنـوب بـه خیابـان خاوران، حدفاصل میدان خراسـان تا تقاطـع میثم و 45 متري آهنگ، از شـرق به بزرگراه بسـیج مسـتضعفین، حدفاصل میدان 
شـهید کالهـدوز تـا تقاطـع آهنگ با بزرگراه بسـیج مسـتضعفین حـوزه آبریزه قصر فیـروزه. منطقه 14شـامل 6 ناحیـه و 26 محله اسـت که محالت 

دوالب- کـوي بانک رهني- سـلیمانیه سرآسـیاب- صد دسـتگاه غیاثـي و قصر فیروزه از اهم آنها اسـت.

شــهردار منطقــه 14: بــا عنایــت بــه اســتقرار نظــام مدیریــت 
ــالیانه  ــزی س ــی و ممی ــه و ارزیاب ــن منطق ــزو 14001 در ای ــت محیطی ای زیس
ایــن مدیریــت توســط شــرکت هاي خارجــی، ممیــزی داخلــی جهــت آمادگــی 
ــت  ــد محیط زیس ــط واح ــه توس ــطح منطق ــی در س ــی و اصل ــزی خارج ممی
ــرل  ــي، کنت ــط مش ــودن خ ــک نم ــون چ ــي همچ ــزار و موضوعات ــه برگ منطق

ــت.  ــرار گرف ــتور کار ق ــت در دس ــتم مدیری ــری سیس ــات و بازنگ عملی

بــا توجــه بــه موقعیــت مهــم و ویــژه منطقــه 14 شــهر تهــران، گفتگویــی بــا  
تــورج فرهــادی، شــهردار منطقــه 14 داشــتیم:

  رویکردتان به توسـعه ی عمرانی منطقه 14 شامل 
چشـم انداز، اهـداف، راهبردها و راهکارها چیسـت؟

بــا توجــه بــه اســناد تدویــن شــده در شــهرداری تهــران شــامل چشــم انداز 
توســعه، اهــداف کلــی شــهر تهــران، الیحــه برنامــه 5 ســاله و طــرح تفصیلــی 
منطقــه، اهــداف و راهبردهــای توســعه منطقــه 14 بــا تجزیــه و تحلیــل نقــاط 
ضعــف، نقــاط قــوت، فرصت هــا و تهدیدهــا، ســرانه های کاربــری زمیــن، 

ــت. ــده اس ــن گردی ــده، تعیی ــه تامین ش ــازی و بودج ــتاندارهای شهرس اس

  چشم انداز توسعه منطقه 14 چیست؟
چشم انداز توسعه منطقه 14 عبارت است از:

1( منطقـه ای بـا ارزشـها و اصالت هـای فرهنگـی و اجتماعـی پایـدار متکی بر 
هویـت ایرانی و اسـالمی

2( منطقه ای با امکانات نقش اقتصادی نوین در سطح تهران
3( منطقه ای برخوردار از محیط زیست مناسب و با کیفیت برای شهروندان

4( منطقـه ای دارای محیـط مسـکونی ایمـن از خطـر بالیای طبیعی، سـامان 
یافتـه و پرنشـاط با مسـکن مناسـب و برخـوردار از خدمـات ضروری

5( منطقـه  ای رهـا از انبوهی و آلودگی اتومبیل و برخوردار از دسترسـی سـریع 
و راحـت بـه محل هـای کار، تفریـح، تحصیـل و خریـد بـه پشـتوانه حمـل و نقل 

عمومـی متنوع با پوشـش گسـترده
6( منطقـه ای بـا امکان پذیرش و سـکونت اقشـار و رده هـای مختلف اجتماعی 

بـه واسـطه اعتـالء و تثبیت محیط و مشـارکت اجتماعی 

اهداف کلی توسعه منطقه 14 کدامند؟
اهداف کلی توسعه منطقه 14 عبارتند از:

1( ارتقـاء نقـش منطقـه در ارائـه خدمات فراغتـی و تجاری و بیـن منطقه ای، 
درهـم آمیزی عملکردهـای سـکونت، فراغت و کار
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2( تعییـن محـدوده شـرق منطقـه بـر عارضـه مشـخص کالبـدی و اعمـال 
مدیریـت بـر تمامـی عرصـه منطقـه

3( بارگـذاری جمعیـت متناسـب بـا ذخیـره اراضـی، ظرفیـت شـبکه، تأمیـن 
سـطوح و فضاهـای خدماتـی و کیفیت هـای مطلـوب زیسـت

4( سـامان بخشـی مسـائل و مشـکالت ناشـی از نحـوه اسـتقرار مراکـز کار و 
فعالیـت در سـطح منطقـه

5( برنامه ریـزی جهـت حـذف منابـع آالینـده و ممانعـت از اسـتقرار عناصـر 
مخـرب محیط زیسـت طبیعـی

6( روان سازی، ایمن گردانی و سرعت بخشی حرکت سواره و پیاده در سطح منطقه
7( تعییـن محدوده هـای نوسـازی و بهسـازی بافت های فرسـوده و احیاء نقش 
عناصـر و بافتهـای ارزشـمند، ارتقـاء کیفیت هـای فرهنگـی و اجتماعـی در رابطه 

بـا جنبه هـای کالبدی
8( طراحی شهری بدنه محورها و میادین برحسب اولویت اهمیت آنها

9( طراحی و برنامه ریزی در جهت استفاده عموم از پهنه طبیعی کوهسار شرق

راهبردهای توسعه منطقه 14 کدامند؟
راهبردهای توسعه منطقه 14 عبارتند از: 

1( تعریف حد شرقی منطقه بر عارضه مشخص کالبدی
2( توجـه بـه ویژگی هـای فرهنگـی و اجتماعـی در هویـت بخشـی به سـاختارها 
در هریـک از محدوده هـا )بافـت ارگانیـک قسـمت های غربی منطقـه بویژه 

محالت دوالب و سـلیمانیه(
3( اسـتفاده از پتانسـیل های محورهای مجهز شـهری و محورهای درون شهری و 
ایجـاد کانون های خدماتـی ـ تجاری ـ فراغتی بین منطقه ای )ایسـتگاه های 

متـرو، محـور امام علی، اراضی پهنه شـرق بزرگراه بسـیج(
4( ایجـاد و تکمیـل اسـتخوان بندی ارتباطی منطقه و تسـریع در امور بهره برداری 
از خطـوط متـرو در جهـت تقویت انسـجام فضایی )خیابان کرمـانـ  تقاطع 

بسـیج محالتـیـ  بزرگراه امام علـیـ  خیابان پیروزی(
5( سـاماندهی و گسـترش پوشش شبکه دسترسـی در بافت های ارگانیک بهمراه 

بهبود و تنوع بخشـی سیسـتم حمل و نقل همگانی
6( تهیه و اجرای طرح های نوسازی بافت های فرسوده منطقه

7( گسـترش ایسـتگاه های آتش نشـانی، ایجاد و تجهیز فضاهای باز برای اسـتقرار 
نیروهـای امداد و نجات و تقویت سـازمان و تشـکیالت امداد و نجات

8( نوسازی و تقویت شبکه فرسوده آبرسانی و گسترش شبکه فاضالب
9( تکمیل اسـتخوان بندی ارتباطی منطقه و در نظر گرفتن سـطوح مناسـب برای 
اسـتقرار کاربری هـای خدماتـی و رفاهـی در جهـت تقویت انسـجام فضایی

10( پهنه بنـدی اراضـی منطقـه بـه منظـور ایجاد زمینه هـای الزم بـرای جذب و 
اسـتقرار خدمـات متناسـب با نقش آتـی منطقه

11( اسـتفاده از امکانـات طبیعـی در توسـعه فضاهای تفرجگاهی و گردشـگری و 
تـدارک پارک های عملکـردی ناحیـه ای و محله ای 
12( تقویت و تکمیل نظام سلسله مراتبی تأمین خدمات

13( تهیه طرح های بهسازی و نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده

در ادامـه بـا مهندس عبـاس مطلوبی، معـاون فنـی و عمرانی 
منطقـه 14 شـهر تهـران دربـاره پروژه هـای عمرانی شـاخص در 

ایـن منطقه از شـهر تهران بـه گفتگو نشسـتیم.

  ویژگی های  شبکه معابرمنطقه 14  چیست؟    
 شبــکه معــابــر منطقه 14 داراي دو 
بافت متفــاوت در شرق و غرب است. در 
منطقه شرقي داراي بافت منظم و جدیدي 
از  ترکیبي  آن  معابر  شبکه  که  مي باشد 
شطرنجي و لوپ هاي شهري است در بخش 
و  ارگانیک  و  منظم  نا  بافت  داراي  غربي 
نامناسب با ترافیک سواره مي باشد شبکه 
معابر موجود در منطقه 14 به 4 گروه عمده 

تقسیم شده اند که عبارتند از:
  معابر شریاني درجه یک، بزرگراه 

  معابر شریاني درجه دو، اصلي
  معابر شریاني درجه دو، فرعي

  سایر، محلي 
  براسـاس مطالعـات موجـود، طـول معابـر موجـود با عـرض 20 متر بیشـتر به 

شـرح ذیل مي باشـد:
  طول معابر بزرگراهي 9700 متر 

  طول معابر 35 متري و باالتر 18000 متر 
  طول معابر 20 تا 35 متري 18500 متر 

  طبقه بندي عملکرد معابر:
  تعداد معابر بزرگراهي 3

  تعداد معابر شریانی درجه 2 اصلی 5
در رابطـه بـا بزرگـراه امـام علـی)ع(، بایـد اشـاره کنم که افتتـاح ایـن بزرگراه 
گام مهمـی در توسـعه جنـوب بـه شـمال شـهر تهـران و منطقـه 14بوده اسـت. 
شـهرداری منطقـه 14 بـا ایجاد فضای سـبز در اطـراف این بزرگـراه، نصب عالیم 
ترافیکـی، جدول بنـدی و آسـفالت و تکمیـل دسترسـی های محلی، عبـور و مرور 

شـهروندان را در ایـن منطقـه تسـهیل می نماید. 

      پروژه های  عمرانی  شاخص منطقه14 را  معرفی نمایید؟
پروژه های عمرانی شاخص منطقه 14 عبارتند از:    

پروژه احداث سراي محله 6  ناحیه 3
کارفرما: شهرداري منطقه 14 تهران

مشاور طراحي: دانشگاه شهید رجایي
دستگاه نظارت: معاونت فني و عمران

بهره بردار: معاونت اجتماعی
پیمانکار: شرکت سازه گستران بروج

کد پروژه: 381120814
ناحیه: سه، محله6

آدرس پروژه: بلوار ابوذر/خ مرادیان- جنب میدان تره بار
35 41َ 5ً N – 51 27َ 43ً E :GIS موقعیت
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مشخصات پروژه: 
مساحت اعیان: 4400 مترمربع مساحت عرصه: 870 مترمربع    

تعداد طبقات: 7 طبقه نوع کاربري: فرهنگي         نوع اسکلت: فلزي  
آسانسور: دارد نوع تاسیسات مکانیکي: چیلر فن کوئل   

تاریخ قرارداد: 1390/11/08     مبلغ قرارداد: 23/000/000/000 ریال شماره قرارداد: 514/57/90837 
فهرست بها: ابنیه و تاسیسات سال 88    مدت پیمان:  12ماه

 کد سامانه: 90-14-160

  پروژه احداث سراي محله غدیر )موزه شهدا(  
کارفرما: شهرداري منطقه 14 تهران   مشاور طراحي: دانشگاه شهید رجایي   دستگاه نظارت: معاونت فني و عمران

پیمانکار: شرکت عمران ابنیه آبیدر        کد پروژه:381120414 بهره بردار: معاونت اجتماعي 

ناحیه: یک، محله شاهین           آدرس پروژه: تقاطع بزرگراه امیرالمومنین و ا... دادي- جنب ساختمان ناحیه1

موقعیت N -51 27َ 34ً E :GIS 33ً 40َ 35       شماره قرارداد: 514/57/70207     تاریخ قرارداد: 1389/10/21

مبلغ قرارداد: 27/000/000/000 ریال            فهرست بها: ابنیه و تاسیسات سال88                مدت پیمان: 17 ماه

کد سامانه: 89-14-316 

مشخصات پروژه: 
مساحت عرصه:  900 مترمربع
مساحت اعیان: 4034 مترمربع

نوع کاربري: فرهنگي
نوع اسکلت: فلزي

تعداد طبقات: 7 طبقه
نوع تاسیسات مکانیکي: چیلر فن کوئل 

آسانسور: دارد
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  پروژه احداث زورخانه آالله
دستگاه نظارت: معاونت فني و عمران  مشاور طراحي: دانشگاه شهید رجایي   کارفرما: شهرداري منطقه 14 تهران 

کد پروژه: 108010614   پیمانکار: سازه گستران عروج  بهره بردار: معاونت اجتماعي 
آدرس پروژه: خ عجب گل، تقاطع عابدیني ناحیه: چهار   

شمــــاره قرارداد: 514/57/104743     35 39َ 53ً N -51 27َ 25ً E :GIS موقعیت

مبـــلغ قــرارداد: 20/000/000/000ریال  تاریخ تحویــل کارگاه :    تاریــخ قرارداد: 1390/12/20 

فهـرست بها: ابنیه و تاسیسات سال 88 مبلغ اعتبار سال جاری: 12/000/000/000 ضریب قرارداد: 2/07  

کد سامانه: 90-14-203  مدت پیمان:  9 ماه  

  احداث درمانگاه شهرداري منطقه 14 )کوثر(

مشخصات پروژه:
نوع کاربري:  ورزشي  مساحت اعیان: 1862   مساحت عرصه: 1056  

آسانسور: دارد نوع تاسیسات مکانیکي: چیلرفن کوئل   تعداد طبقات: 3   نوع اسکلت: فلزي   

کارفرما: شهرداري منطقه 14 تهران
مشاور طراحي: شرکت مهندسین مشاور انرژي پرداز سامان

دستگاه نظارت: معاونت فني و عمراني
پیمانکار: شرکت مکان شهر بهره بردار: شرکت شهر سالم 

ناحیه: یک  کد پروژه:    
آدرس پروژه: اتوبان محالتي جنب گیلکي شمالي

شماره قرارداد: 514/57/31803   : GIS موقعیت 
تاریخ تحویل کارگاه:  تاریخ قرارداد: 91/04/26  

مبلغ قرارداد: 18/094/950/747ریال
فهرست بها: ابنیه و تاسیسات سال88 

کد سامانه: 91-14-174  مدت پیمان: 12ماه  

مشخصات پروژه:
مساحت اعیان: 3500 مترمربع مساحت عرصه: 900 مترمربع 

نوع اسکلت: فلزي نوع کاربري: بهداشتي درماني 
نوع تاسیسات مکانیکي: هواساز   تعداد طبقات: 4 طبقه  

آسانسور: دارد



شماره 12 و 13 / 1392 / فصلنامه شهرهای جهان /53

  پروژه احداث مجموعه ورزشي و سالن چند منظوره ایثارگران
مشاور طراحي: شرکت مهندسین مشاور فرآیند معماري کارفرما: شهرداري منطقه 14 تهران  

بهره بردار: معاونت اجتماعي دستگاه نظارت: معاونت فني و عمران  
کد پروژه: 381020614 پیمانکار: شرکت بنا گران البرز  

آدرس پروژه: خ تاجري/خ جعفري ناحیه: دو، محله شیوا   
شماره قرارداد: 141/91/300234  35 40َ 41ً N -51 28َ 1ً GIS : E موقعیت

تاریخ تحویل کارگاه :  تاریخ قرارداد: 1391/04/06  
فهرست بها: ابنیه و تاسیسات سال 88 مبلغ قرارداد: 24/365/402/397  ریال  

کد سامانه: 91-14-170  مدت پیمان: 5 ماه   

مشخصات پروژه:
نوع اسکلت: فلزي نوع کاربري: ورزشي   مساحت اعیان: 5960 مترمربع   مساحت عرصه: 2500 مترمربع  

آسانسور: دارد نوع تاسیسات مکانیکي: هواساز چیلر    تعداد طبقات: 3  طبقه   

  پروژه احداث مسجد معمار
مشاور طراحي: دانشگاه شهید رجایي کارفرما: شهرداري منطقه 14 تهران  

پیمانکار: شرکت رس خاک بهره بردار: معاونت اجتماعي  دستگاه نظارت: معاونت فني و عمران 
ناحیه: یک، محله نیکنام  کد پروژه: 381070214  

 35ْ  41َ   6ً  N  - 51ْ  27َ  44ً  E : GIS موقعیت آدرس پروژه: خ زینتي افخم، میدان باغچه بیدي 
تاریخ تحویل کارگاه :  تاریخ قرارداد: 1390/10/26  شماره قرارداد: 514/57/88201  

مدت پیمان: 6 ماه فهرست بها: ابنیه و تأسیسات سال 88  مبلغ قرارداد: 9/000/000/000  ریال  
کد سامانه: 90-14-159 

مشخصات پروژه:

مساحت عرصه: 530 مترمربع
مساحت اعیان: 1407 مترمربع

نوع کاربري: فرهنگي مذهبي
نوع اسکلت: فلزي

تعداد طبقات: 3 طبقه
نوع تاسیسات مکانیکي: کولر و شوفاژ

آسانسور: دارد
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پروژه های عمرانی  شاخص 
منطقـه 15 شهـر تهـران

The Best Development 
Projects of Tehran 
Municipal District 15

شـهر های جهـان: منطقه 15 شـهر تهـران در جنوب شـرقی 
قـراردارد. تهران 

موقعیـت جغرافیایـی، منطقـه 15 از شـمال بـه پـادگان قصر 
فیـروزه، 45 متـری آهنـگ، خیابـان خاوران و شـوش شـرقی 
و از غـرب بـه خیابـان فدائیـان اسـالم و ازجنـوب بـه خیابان 
دولت آبـاد، کـوه بی بی شـهر بانو و کارخانه سـیمان و از شـرق 
بـه کوه هـای شـرقی تهـران و حـد شـرقی اراضـی افسـریه 
منتهی می شود.بخشـی از محـدوده منطقه نیز در حریم شـهر 
واقع اسـت. از هشـت ناحیه موجود، شـش ناحیـه در محدوده 
قانونـی شـهر تهـران و دو ناحیـه در حریم اسـتحفاظی شـهر 

قـرار دارنـد. ایـن منطقـه دارای 20 محله می باشـد.
جمعیـت منطقـه 15، 694.678 نفر و شـامل 169.444 خانوار 
منطقـه 28/5  قانونـی 25 سـاله  اسـت. مسـاحت محـدوده 
کیلومتـر مربع اسـت کـه بر اسـاس آخریـن مطالعات مشـاور 
شهرسـازی منطقـه و تغییـرات در نظـر گرفتـه در محـدوده 
قانونـی منطقـه، مسـاحت محـدوده قانونـی منطقـه بیـش از 
35 کیلومتـر مربـع خواهـد بـود. بر اسـاس ایـن تغییـرات با 
احتسـاب محـدوده ی قصـر فیـروزه 2، مسـاحت منطقـه بالغ 
بـر 3543/6 هکتـار می شـود کـه در صـورت تصویـب طـرح 
تفضیلـی پیشـنهادی منطقـه، این محـدوده مالک عمـل قرار 

گرفت. خواهـد 
مسـاحت حریم اسـتحفاظی شـهر تهران در حـوزه مدیریت 
شـهرداری ایـن منطقـه بالـغ بـر 16500 هکتـار می باشـد که 
14/6 در صـد مسـاحت کل حریـم اسـتحفاظی شـهر تهـران 
اسـت. پهنـه ایـن حریـم از لحـاظ مدیریتـی و در چارچـوب 
قانون تقسـیمات کشـوری در محـدوده دو شهرسـتان تهران و 

ری قـراردارد.
بزرگراه هـای مهم امام علـی )ع( و امام رضا)ع( از شـریان های 

مهـم ترافیکی این منطقه می باشـند.

شـهردار منطقـه 15: صحت، دقـت و سـرعت د رکارها مالک 
عمل اسـت.

گفتگویـی بـا  دکتـر علی اکبـر انجمنـی، شـهردار منطقه 15 
شـهر تهران داشـتیم:

 مختصری از  تاریخچه توسعه منطقه 15 شهر 
تهران  بیان  فرمایید. 

گسـترش بافـت کالبـدی منطقـه 15 از حدود سـال های 1340 آغاز شـد 
و بـه تدریـج بر شـتاب آن افـزوده گردید. ادامه سـاخت و سـازها حول محور 
جـاده خراسـان و تکمیـل بافـت ناحیـه یک و تکمیل نسـبی بافـت در محور 
شـهر ری، تـا سـال 1345 مسـاحت بافـت ناحیـه سـاخته شـده را بـه 393 

هکتـار کـه حـدود 11 درصـد مسـاحت کنونی منطقه اسـت می رسـاند.
بیشـترین شـتاب افزایـش جمعیـت منطقـه مربـوط بـه سـال های دهـه 
1350 و اوایـل دهـه 1360 می باشـد. مشـکالت و محدودیت هـای سـاخت و 
سـاز مسکن و سـکونت در محدوه پنج سـاله خدماتی شـهرداری تهران برای 
بسـیاری از مهاجـران در کنـار تمایالت سـود جویانه دارندگان اراضی وسـیع 
در محـدوده حـد فاصـل محـدوده خدماتـی پنـج سـاله و محدوده 25 سـاله 
)قانونـی( شـهر و همراهـی و موافقـت سـازمان ها و نهادهـای ذیربـط )ماننـد 
شـورای نظارت بر گسـترش شـهر تهران، انجمن شـهر، شـورای هماهنگی و 
شـورای طـرح و برنامه( با خواسـت های آنـان و نیز الزامات گسـترش کالبدی 
شـهر تهـران در متـن تحـوالت شـهر نشـینی در کشـور موجـب می شـود تا 
در محـدوده عرفـی یـا ثبتـی اراضـی زمیـن داران بزرگ کـه نام هایـی مانند 
مشـیریه، مسـعودیه معـرف آن اسـت و یـا زمین هـای بـزرگ دولتـی )مانند 
تدریـج طرح هـای  بـه  اسـت(  آن  از  نمونه هایـی  کـه  کیانشـهر  و  افسـریه 
شـهری )بـا هـدف اصلی ایجـاد سـکونتگاه بـرای جمعیـت( ارائـه، تصویب و 
اجـرا شـده و یـا قطعـات تفکیک شـده واگـذار شـده بـه متقاضیـان تدریجاً 
توسـط آنها سـاخته شـده و محـدوده کنونـی منطقـه در یک پروسـه تقریباً 
ده تـا بیست سـاله بـه سـرعت پذیرای جمعیت سـاکن زیـادی می شـود. آزاد 
شـدن محـدوده حـد فاصل محـدوده پنج سـاله خدمـات شـهری و محدوده 
25 سـاله )کـه بخـش اعظـم منطقـه 15 در ایـن پهنـه قـرار داشـته اسـت( 
باعـث تسـریع این فرآیند سـکنی گزینی جمعیت و پر شـدن بافـت کالبدی 
منطقـه می شـود. علیرغـم ایـن امـر، به علـت فقـدان اطالعات آمـاری امکان 
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2. سـاماندهی سـیما و منظـر شـهری منطقـه با تاکید بر سـاماندهی سـازمان 
فضایی و سـاختار کالبـدی منطقه 

3. معاصر سازی منطقه با تاکید بر اجرای طرح های عمرانی
4. رونـق اقتصـادی منطقـه با تاکید بر ایجـاد محورها و پهنه هـای جدید کار و 

فعالیـت در جهـت تامین فضـای الزم برای فرصت های شـغلی جدید
5. ارتقـای کیفـی محیط زیسـت منطقـه بـا تاکیـد بـر پاالیـش و اسـتفاده از 

ظرفیتهـای طبیعـی 
6. ارتقـای ایمنـی بافتهـا، سـازه ها و سـاختمان های منطقـه در مقابـل زلزله و 

حـوادث غیـر مترقبه
7. ارتقـای وضعیـت محیـط شـهری منطقـه در زمینـه سـکونت، کار و گذران 
اوقـات فراغـت بـا تاکیـد بـر پهنه بندی عمومـی کاربـری اراضی منطقـه و تنظیم 

ضوابـط و مقـررات شهرسـازی و سـاختمانی آنها 
8. ارتقای کمی و کیفی دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی و خدمات شهری
9. ارتقـای نفـش منطقـه ای و فرامنطقه ای بـا تاکید بر فعالیت هـای خدماتی و 

تولیدی و اسـتفاده مناسـب از ظرفیت هـا و امکانات منطقه 
10. بهبـود وضعیـت شـبکه معابـر و نظام حرکت )سـواره و پیاده( بـا تاکید بر 

آرام سـازی ترافیک در سـطح منطقه 

 راهبردهای توسعه منطقه 15 کدامند؟
راهبردهای توسعه منطقه 15 شهر تهران عبارتند از: 

1. تدقیـق مـرز جنوبـی و شـرقی منطقـه بـر روی بزرگراه هـای دولت آبـاد و 
هجـرت و تقویـت آنهـا بـا نوار سـبز 

2. ایجــاد دروازه شــرقی تهــران و پهنــه عملکــردی متناســب بــا آن در امتــداد 
ــان جاده خراس

3. ایجـاد سـاختار فضایـی مرکـز – شـعاعی بر مرکزیـت میدان بسـیج، تغییر 
سـاختار کالبـدی منطقه از طریق ایجاد تقسـیمات شـهری جدیـد،  تبدیل میدان 
بسـیج بـه یک مرکـز عملکردی منطقـه ای و فرا منطقـه ای، سـاماندهی پهنه ها و 

بـرآورد میـزان مهاجرپذیـری جمعیـت منطقـه در دهـه 1350 وجود نـدارد، هر 
چنـد بیشـترین شـدت مهاجرپذیـری محـدوده کنونـی منطقه مربـوط به همین 
دوره زمانـی اسـت. رشـد محـدوده منطقـه 15 شـهرداری تهـران طـی چند دهه 
اخیـر پیوسـته جریـان داشـته اسـت و در سـالهای اخیـر اکثـر زمین هـای خالی 

سـطح منطقـه توسـط واحد های مسـکونی اشـغال شـده اند. 

  چشم انداز توسعه منطقه 15 چیست؟
چشم انداز توسعه منطقه 15 عبارت است از:

1- منطقـه ای بـا محیـط شـهری سـامان یافتـه، معاصـر و متناسـب بـا شـان 
انسـانی شـهروندان

2- منطقه ای دارای جایگاه و نقش مناسب عملکردی- سکونتی در شهر تهران
3- منطقـه ای بـا فضاهـای سـبز و بازعمومـی، محورها و گسـتره های شـهری 

فعـال و جذاب
4-  منطقه ای با بافت های کالبدی اصالح شده و نفوذ پذیر و ایمن در برابر مخاطرات

5- منطقه ای با کیفیت مطلوب برای سکونت، کار و گذاران اوقات فراغت
6- منطقـه ای در شـرایط برابـر بـا سـایر مناطق شـهر و با دسترسـی سـهل و 
مناسـب شـهروندان سـاکن و شـاغل آن به تسـهیالت خدماتی و زیربنایی شهری

7- منطقـه ای بـا عملکـرد فـرا منطقـه ای در سـطح شـهر تهـران بـا تاکیـد بر 
عملکرد هـای گـذران اوقـات فراغـت،  صنایـع کارگاهـی و خدماتـی و فعالیت های 

دروازه ای و انبـار داری
8- منطقه ای با ترافیک روان و رها شده از ترافیک عبوری

 اهداف کلی توسعه منطقه 15 کدامند؟
    اهداف کلی توسعه منطقه 15 عبارتند از:

1. ارتقـای خوانایـی، شـفافیت و کارآمـدی مرزهای منطقه بـا مناطق همجوار 
و حریم شـهر

دروازه خراسان
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 در ادامـــه بـا مهنــدس 
علیـــرضا حالجیـان، معـاون 
فنی و عمرانی منطقه 15 شـهر 

تهـران گفتگویـی داشـتیم:

 مهم تـرین پـروژه  
سطح منطقه 15 شهـر 

تهــران کدام است؟
مهـم ترین پــروژه منطقه 15 مرکز 
تئاتــر حـرفـه ای شهـــر )خاوران( 

می باشد. 
مشـخصات کلی این پـروژه عبارت 

از: است 
آدرس: بزرگراه خاوران- ضلع غربی فرهنگسرای خاوران

کاربری: سالن های نمایش و کارگاه های آموزشی
 مرحله پروژه: درمراحل پایانی اجراء

مساحت:210000 
زیر بنا:18261

فضای اصلی: سالن نمایش1000 نفری، 4 سالن 150 نفری و سالن نمایش عروسکی
فضای فرعی:3500 متر سالن نمایش های آیینی و سنتی

  بهــره برداري ازمرکز تخصصي تئاتـر حـرفه اي 
شهـر در چه تاریخـی آغاز می شـود و ویـژگی های 

این پـروژه کدامند؟
ایـن مرکـز بـه عنـوان بزرگتریـن مرکز تئاتـر کشـور در نیمه دوم سـال جاری 
بـه بهره بـرداري خواهـد رسـید و در اختیـار هنرمنـدان و عالقـه مندان بـه تئاتر 
و موسـیقی قـرار خواهـد گرفـت. ایـن پـروژه در زمینـي بـه مسـاحت 28 هـزار 
مترمربـع و بـا زیربنایـی بالغ بـر 16500متر مربـع در محدوده شـهرداری منطقه 

15 ودر مجـاورت فرهنگسـرای خاوران سـاخته شـده اسـت. 
در قالب این پروژه یک کارگاه دکور و دو سـاختمان در سـطح اشـغال هشـت 
هزار مترمربع سـاخته شـده اسـت: حـدود 20 هـزار مترمربع از فضـای این مرکز 
نیـز، محوطه سـازي شـده کـه بـر جذابیـت و زیبایی بصـری این مجموعـه افزوده 
اسـت. فضاهـاي مرکـز تئاتـر حرفـه اي شـهر در چنـد مجموعـه فضاهـاي روبـاز، 
سـالن هاي نمایش، فضاهـاي انتظار، فضاهاي پشـتیباني، فعالیت هاي آموزشـي و 
جمعـي و فعالیت هـاي فرهنگـي و تفریحـي دسـته بندي می شـود. سـالن نمایش 
اصلـي، سـالن نمایش تئاتر تجربي، سـالن نمایش تئاتر عروسـکي، سـالن نمایش 
سـینما و آمفی تئاتر، اتاق هاي پشـت صحنه و سـالن هاي تمرین، کارگاه سـاخت 
نمایشـگاه ها،  گالري هـا،  اینترنـت،  و  تخصصـي  دکـور،کارگاه خیاطي،کتابخانـه 
کارگاه هـاي نمایشـي و آموزشـی، رسـتوران، فروشـگاه، سـالن بـازي کـودکان، 
غرفه هـاي فـروش محصـوالت فرهنگـي، بخـش اداری و فضاهـای ویـژه شـامل 
محـل اجـرای نمایش هـای خیابانـي، آئینـي و سـنتي بخش هـای مختلـف ایـن 

مجموعـه را تشـکیل می دهند. 
سـالن نمایـش اصلـي این مجموعـه در فضایي به وسـعت دو هـزار و چهارصد 
مترمربـع و بـا ظرفیـت یک هـزار نفـر پیش بیني شـده و در کنار آن چهار سـالن 
نمایـش تئاتـر تجربي، هر یـک به ظرفیت150 نفر، سـالن اجرای تئاتر عروسـکي 
بـا ظرفیـت120 نفـر و نیـز سـالن نمایش فیلـم و آمفي تئاتـر با ظرفیـت150 نفر 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. اجرای یک سـالن بـا عـرض 32 متر دهنـه صحنه و 
عمـق 45 متـر و ظرفیـت هـزار نفر نیازمنـد طراحی بسـیار پیچیده آکوسـتیکی 
اسـت کـه ایـن مهـم بـا بهره گیـری از دانـش و تجربیـات مشـاوران تخصصـی و 

بین المللـی صـورت گرفته اسـت.

محورهـای کار و فعالیـت در امتـداد خیابان هـای اصلی منطقه
4. تقویـت موقعیـت عملکردی و کالبدی ظرفیتهای شـهری موجود در منطقه 
)بویـژه فرهنگسـرای جـوان، سـیده ملـک خاتـون، امامـزاده اهـل بن علـی، تپـه 

ترکمـن و سـه تپـه و حـوزه حفاظتی کوهسـاران شـرق تهران(
5. طراحی شهری محورهای اصلی و گسترده منتخب در سطح منطقه 

6. سـاماندهی تشـکیالتی مدیریـت شـهری منطقه و متناسـب کـردن ضوابط 
اداری و مالـی آن بـا نیاز هـای جدیـد

7. تقویت شـورای برنامه ریزی توسـعه منطقه، ایجاد و تقویت سـازمان مجری 
طرح هـای موضعـی منطقه )بویژه برای نوسـازی و بازسـازی بافت های فرسـوده ( 

افزایش همکاری فنی و مهندسـی مشـاور با شـهرداری منطقه 
8. ارتقای نقش شهروندان و سازمان های مردمی در مدیریت شهری منطقه 

9. تامیـن فضـای الزم بـرای پاسـخگویی بـه نیاز هـای افزایـش فرصت هـای 
شـغلی منطقـه )از 63 هـزار شـغل بـه 165 هـزار شـغل(

10. حفاظـت موثـر و اسـتفاده کارآمد از فضاهای سـبز و محیط طبیعی داخل 
و پیرامون منطقه 

11. پاالیش منطقه از فعالیت های مزاحم و ناکارآمد شهری
12. سـاماندهی مسـیل های منطقـه، بهبـود وضعیـت شـبکه آب و فاضـالب و 

تاسیسـات زیربنایـی منطقه 
13. ارتقاء کیفی شرایط زیست محیطی منطقه 

14. ایجـاد و تقویـت فضاهـای بـاز و عمومـی و فضاهای تجهیز شـده مناسـب 
بـرای مدیریـت بحران پس از وقـوع حوادث غیر مترقبه و جلوگیـری از مخاطرات

15. تعییـن محـدوده بافت های فرسـوده و مسـاله دار منطقـه و تهیه طرح های 
مداخلـه در آنها 

16. نوسازی و بازسازی )کالبدی و عملکردی( بافتهای فرسوده و مساله دار منطقه 
17. توسـعه فضاهای سـبز عمومی در نواحی و محالت منطقه، بهبود اسـتفاده 
از فضاهـای سـبز و پارکهـای منطقـه،  ایجـاد فضاهـای بـاز عمومـی و محورهـای 

حرکـت پیـاده،  ایجـاد فضاهای تفریحی و سـرگرمی
18. پهنـه بنـدی کالبـدی اراضـی منطقـه متناسـب بـا امکانـات و ظرفیت هـا 
و نیاز هـای منطقـه در فراینـد توسـعه شـهری آن، تنظیـم ضوابـط و مقـررات 
شهرسـازی و سـاختمانی ایـن پهنه هـا در جهـت ایجـاد محیـط شـهری جذاب و 
سـرزنده در منطقـه، فراهـم آوردن امـکان اختـالط کاربری هـا با یکدیگـر و ایجاد 
سـرزندگی و تنـوع جذابیت هـای فضـای شـهری منطقه، حفاظت پهنه مسـکونی 

از هرگونـه اختـالل و مزاحمت شـهری 
19. تثبیـت جمعیت منطقه و سـاماندهی و پراکنش آنـان در نواحی و محالت 

متناسـب با ظرفیت پاسـخگویی به نیاز های خدماتی سـاکنان آن ها
20. تامیـن زمیـن کافی برای خدمات عمومی و کاربری های شـهری متناسـب 

بـا سـرانه های مورد نیـاز در محل های مناسـب و ممکن 
21. ارتقـای نقـش عملکـردی منطقه در سـطح شـهر تهـران در زمینه صنایع 

تولیـدی، صنایـع خدماتـی و خدمـات دروازه ای، فعالیت های تجـاری و اداری
22. تکمیــل شــبکه معابــر منطقــه، بهبــود وضعیــت سلســله مراتبــی عملکــرد 
شــبکه معابــر، تغییــر رده عملکــردی برخــی معابــر، خارج کــردن ترافیــک عبوری 

از داخــل منطقــه 
23. ساماندهی و مدیریت حرکت سواره و پیاده در منطقه
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این مجموعه با دارا بودن صحنه بزرگ و حرفه ای در دو بخش تفکیک پذیر، 
منحصر به فرد است. صحنه اصلی با عرض 34 متر در 12 متر عمق و برج صحنه 
به ارتفاع 22 متر و صحنه جلویی با عرض32 متر و عمق10 متر بزرگ ترین سطح 
صحنه تئاتر در ایران را ایجاد کرده است. در صحنه اصلی و صحنه جلو امکان 
حرکت دکور با سرعت باال تا 1/2 متر بر ثانیه به شکل قابل تنظیم سرعت به صورت 
کاماًل برنامه ریزی شده تا 28/000/000 برنامه بدون محدودیت فراهم شده است. 
در بخش صحنه جلو 2 لیفت بزرگ چاله ارکسترا را برای موسیقی گروهی با سطح 
حدود 300 مترمربع و امکان قرارگیری گروه های بسیار بزرگ موسیقی گروهی و 
ارکسترا تا بیش از 200 نفر فراهم نموده که با این ویژگی و در مقایسه با سالن های 

مطرح در دنیا جزو سالن های تئاتر حرفه ای انگشت شمار محسوب می شود. 
 ایـن مرکـز بـا دارا بـودن فضـای موسـیقی گروهی و مجموعه ارکسـترا ِشـل، 
رفلکتورهـای متحـرک به صـورت قطعـات ایسـتاده  متحـرک و افقـی باالبـر کـه 
توسـط میله هـای آویـز دکور جابه جا می شـوند، براسـاس محاسـبات آکوسـتیک 

امـکان برگـزاری بزرگ تریـن اجـرای موسـیقی را فراهـم نموده اسـت.



رمز موفقیت مدیریت شهري، کار و روحیه جهادي است

معرفي برترین سازه هاي بتنی کشور در سال 92

بازار مسکن رونق می گیرد

رتبه هاي پایداري شهرهاي اروپائي

ساماندهي نماهاي ساختماني در مشهد

 دهمین کنفرانس تونل ایران" فضاهاي زیرزمیني
و اهداف هزاره سوم"  برگزار شد

 آلوده ترین شهرهای جهان

اخبار
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معرفي برترین سازه هاي بتنی کشور 
در سال 92

کمیتـه داوران انجمـن بتـن ایران، تونـل نیایش و پل هاي تقاطع بزرگراه شـهید 
باکـري بـا آزادراه تهران-کـرج را بـه عنـوان طرح هـاي برتـر بتني کشـور در سـال 

برگزید.  1392
بـه همیـن مناسـبت طي مراسـمي کـه در محل مرکـز تحقیقات راه، مسـکن و 
شهرسـازي انجـام شـد از دسـت اندرکاران این دو پروژه عمراني شـهر تهـران تقدیر 

به عمـل آمد.
 دکتـر مازیـار حسـیني معـاون فنـي و عمراني شـهردار تهـران به دعـوت دکتر 
هرمـز فامیلـي رئیس هیـأت مدیره انجمن بتـن ایران، ضمن حضور در این مراسـم 

بـه معرفـي پروژه هـاي فوق الذکـر که جنبه ملـي دارنـد پرداخت.
پیـش از ایـن سـازه هایي چون پـل جوادیه و پل دسترسـي غربي بـرج میالد به 
عنـوان سـازه هاي برتـر فـوالدي کشـور در سـال هاي 1389 و 1390 معرفي شـده 
بودنـد. در سـال 1391 نیز تندیس سـیمین انجمن مدیریت کیفیـت ایران به پاس 
تحوالت گسـترده و سـریع عمراني دو سـال اخیر پایتخت به معاون فني و عمراني 

شـهردار تهران اعطا شـده بود.
بـه ایـن ترتیـب با انتخـاب 2 پـروژه عمراني دیگـر به عنـوان طرح هـاي برتر بتني 
کشـور در سـال جـاري، افتخـار دیگـري نصیـب تالشـگران عرصـه سـازندگي در 
دوره کنونـي مدیریت شـهري شـد تـا حرکت شـهرداري تهران در تحقق شـاخصه 
کیفیـت در عیـن رعایـت سـرعت و دقت، بار دیگر از سـوي نخبگان و کارشناسـان 

علـوم فني و مهندسـي مهـر تأیید دریافـت کند.

معیار هاي انتخاب
هرمـز فامیلـي، رئیـس هیئت مدیره انجمن بتـن ایران و عضو کمیتـه داوران در 
ایـن رابطـه اظهار نظر کـرد: همزمان بـا روز جهاني بتن کمیتـه داوران انجمن بتن 
ایـران کـه بـا عضویت 9 نفر از پیشکسـوتان عرصه دانشـگاه و صنعـت در این حوزه 
تشـکیل شـده اسـت، طرح ها بتني کشـور را ارزیابي و نسـبت به انتخاب برترین ها 
در سـال جـاري اقدام کـرد. فامیلي ابـداع و نـوآوري، زمان بندي، هزینه تمام شـده 
و کیفیـت اجـرا را از جملـه معیار هـاي انتخـاب طرح هـاي برتـر بتني عنـوان نمود 
و افـزود: تونـل نیایـش عالوه بـر اینکـه از امتیازات خاصـي در زمینـه پاي بندي به 
زمان بنـدي پیش بینـي شـده و هزینـه تمـام شـده برخـوردار بـوده، در نـوع بتـن 
اسـتفاده شـده نیز نوع آوري داشـته و در احـداث آن از بتن خـود تراکم که در چند 

سـال اخیـر ابداع شـده، به صـورت موفقیت آمیز اسـتفاده کرده اسـت. 

ــهری،  ــت مدیریت ش ــز موفقی رم
کار و روحیــه جهــادی اســت

رئیس انجمن بتن ایران در باره دالیل انتخاب پل هاي تقاطع بزرگراه شهید باکري با 
آزادراه تهران- کرج نیز توضیح داد: عملیات عمراني احداث این پل ها به مدد استفاده 
از سیستم هاي نوین سازه نگهبان، بدون انسداد مسیر یا انحراف ترافیکي اجرا شد؛ 
ضمن اینکه اجراي این طرح با سرعت قابل قبولي دنبال گردید و در زمان بندي 
پیش بیني شده به بهره برداري رسید. شایان ذکر است که عرض محدود رفیوژ میاني 
آزادراه تهران-کرج نه تنها یکي از محدودیت هاي جدي در طراحي و انتخاب روش هاي 
اجرایي پروژه پل هاي ارتباطي بزرگراه شهید باکري به آزاد راه تهران-کرج به شمار 
مي آید، بلکه امکان احداث پایه هاي حجیم سازه هاي نگهبان را از مجریان پروژه سلب 
کرده بود. بنابراین روش جدیدي در ایجاد سازه نگهبان مد نظر قرار گرفت و به جاي 
استفاده از سازه هاي متداول فوالدي، از ستون هاي مقاوم آلومینیومي بهره گیري شد 

که عالوه بر برخورداري از وزن کمتر با سرعت بیشتري اجرا مي شوند. 

 رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای شورای شهر و مسئوالن شهرداری تهران در دی ماه، 
رهنمودهایی را ارایه نمودند که در توسعه آتی پایتخت نقش موثری خواهد داشت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه مقام معظم رهبری رمز موفقیت 
را توکل بر خدا و کار با روحیه جهادی خواندند، گفت: »بنده فکر می کنم که کارنامه 
مدیریت شهری از سوی مقام معظم رهبری مهر تایید گرفت و این وظیفه ما را 
سنگین تر از گذشته می کند.« سید مازیار حسینی در این باره افزود: »دیدار مدیران 
شهری با مقام معظم رهبری، جلسه بسیار شیرین و انرژی بخشی بود و کلمات بسیار 
خوب و دقیق ارائه شد. در واقع یک منشور راهبردی برای 4 سال آینده شهرداری 
و شورای شهر تهران به زیبایی از سوی مقام معظم رهبری به تصویر کشیده شد.« 
معاون شهردار تهران با بیان اینکه تمام فرمایشات مقام معظم رهبری حول این محور 

بود که باید کار و روحیه جهادی را در دستورکار 
خود داشته باشیم، ادامه داد: »ایشان رمز موفقیت 
در کارها را توکل به خدا و کار با روحیه جهادی 
کرد:  اضافه  حسینی  مازیار  دکتر  کردند.«  عنوان 
»آمارهایی که شهردار تهران برای توسعه بزرگراهها، 
پل ها و تونل ها ارائه کرد، این اظهارنظر را از سوی 
مقام معظم رهبری به دنبال داشت که این توفیقات 
ناشی از توکل به خدا و داشتن روحیه جهادی بوده 
است.« معاون فنی و عمرانی شهردار تهران در ادامه 

بیان کرد: »رهبر انقالب فرمودند کاری که برای رضای خداست و با نیت الهی انجام 
می شود، باید با درایت، علم و با روحیه ای خستگی ناپذیر انجام شود.« معاون شهردار 
تهران با اشاره به جلسه ای که بعد از دیدار با مقام معظم رهبری با کمیسیون عمران 
شورای شهر تهران داشته است، بیان کرد: »در این جلسه بر فرمایشات رهبر انقالب و 

ظهور آن در برنامه 5 ساله دوم شهرداری تاکید شد.« 
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دکتـر علـي نوذرپـور رئیـس کمیتـه مسـکن و شهرسـازي دبیرخانـه مجمـع 
تشـخیص مصلحـت دربـاره شـرایط کنوني بـازار مسـکن گفت: رونـق دوبـاره بازار 
مسـکن بـه برنامه هایـي کـه وزارت جدیـد راه و شهرسـازي بـراي مسـکن اجـرا 
مي کنـد بسـتگي دارد. وي ایجـاد تمایل در بخش خصوصي و فراهم کردن شـرایط 
براي تولید بیشـتر مسـکن توسـط انبوهسـازان را 2 عامـل مؤثـر در افزایش عرضه 
مسـکن عنـوان کـرد و گفـت: از سـوي دیگـر پرداخت تسـهیالت خرید بـه مردم، 
تقاضـا بـراي خرید مسـکن را افزایش مي دهـد و این عرضـه و تقاضا کمک مي کند 

مسـکن از رکـود خـارج شـود و رونـق بـه این بخـش برگردد. 
نوذرپـور بـا اشـاره بـه برنامه هـاي دولـت براي ایجـاد ثبـات اقتصادي در کشـور 
گفـت: ثبـات در حـوزه اقتصـاد موجـب مي شـود نقدینگـي در جاي خـودش خرج 
شـود تـا بخـش مسـکن از نقدینگـي زیـاد در امـان بمانـد بـه ایـن ترتیب نـگاه به 

مسـکن بـه عنـوان کاالي سـرمایه اي تغییـر مي کند. 
ــه مجمــع تشــخیص مصلحــت  رئیــس کمیتــه مســکن و شهرســازي دبیرخان
ــا تجربــه و داراي صالحیــت در وزارت راه  ــا توجــه بــه انتخــاب مدیــران ب گفــت: ب
و شهرســازي، انتظــار مــي رود شــرایط بــازار مســکن تغییــر کنــد و رونــق معامــالت 

مســکن در زمســتان اتفــاق بیفتــد. 

طبق یک روش رتبه بندي پایداري شهرهاي اروپائي، شهر کپنهاگ 
)دانمارک( باالترین رتبه و شهر کیف )اکراین( پائین ترین رتبه را در میان 

30 شهر ارزیابي شده، کسب نمودند. 
تجزیه و تحلیل امتیازات و رتبه بندي پایداري این 30 شهر بر اساس 

عوامل زیر انجام گرفته است:
 Co2 میزان کاهش گاز   

   وضعیت ساختمان ها 
   کاهش مصرف انرژي 

   وضعیت سیستم حمل و نقل عمومي و خصوصي 
   دسترسي به آب پاک 

   مدیریت و بازیافت مواد زاید 
   کیفیت هوا 

   قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست و سیستم اجرایي آن 

5 شهری که باالترین رتبه پایداري را کسب نموده اند، به ترتیب 
عبارتند از:

1. کپنهاگ، دانمارک 
2. استکهلم، سوئد

3. اسلو، نروژ 
4. وین، اتریش

5. آمستردام، هلند
شهرهایی که پایین ترین رتبه پایداری را در بین این 30 شهر کسب 

کرده اند، عبارتند از: 
26. زاگرب، کرواسي 
27. بلگراد، صربستان 

بازار مسکن رونق می گیرد

رتبه هاي پایداري شهرهاي اروپائي
Ranking of Sustainability in European Cities

وین، اتریش

زاگرب، کرواسی

28. بخارست، رومانی 
29.  صوفیه، بلغارستان 

30. کیف، اوکراین 
 European Green City Index :منبع
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نماهاي سـاختماني مشـهد بـا توجه بـه نیازهاي این شـهر و مسـتندات قانوني 
کشـور سـاماندهي مي شود. 

سرپرست مدیریت طراحي و بهسازي محیط شهري شهرداري مشهد با بیان این 
خبر گفت: ضوابط اجراي نماسازي از تاریخ ابالغ در خصوص همه ساختمان هاي 
مسکوني، اداري، مجتمع هاي تجاري، خدماتي، درماني، آموزشي، فرهنگي، مذهبي و 
کاربري هاي مختلط شامل »مسکوني- تجاري«، »اقامتي- مسکوني« نیز الزم االتباع 
است. سرپرست مدیریت طراحي و بهسازي محیط شهري شهرداري مشهد ادامه داد: 
همه سطوح نمایان ساختمان هاي واقع در حریم شهر که از داخل معابر عمومي قابل 
مشاهده است شامل نماهاي جانبي و اصلي، نماي شهري محسوب شده که باید با 

مصالح مرغوب، به طرز مناسب، زیبا و هماهنگ نماسازي شوند. 
وي تصریح کرد: قطعاتي که بارگذاري آنها در حاشیه خیابان فرعي )خیابان با عرض 
کمتر( است، ملزم به رنگ گذاري قالب دیوارهاي جانبي، متناسب با رنگ نماي اصلي 
هستند. سرپرست مدیریت طراحي و بهسازي محیط شهري شهرداري مشهد قرارگیري 
همه الحاقات اضافي بنا از قبیل کولر، کانال کولر، سیم کشي، المپ هاي روشنایي، 
کنتورهاي تأسیسات و  نظایر آن روي نماي اصلي ساختمان ها و همچنین تعبیه لوله 

بخاري و سایر تأسیسات را روي دیوارهاي جانبي ممنوع دانست. 
وي بـا اشـاره بـه اینکه، همه مسـتحدثات جانبي از قبیل خرپشـته، انبـاري و ... با 
اسـتفاده از مصالح مشـابه و در هماهنگي نماي اصلي ساخته شـود، خاطرنشان کرد: 
بـه هنگام صدور پروانه برداشـت کدهـاي ارتفاعي ابنیه مجاور )طرفین( و ترسـیم در 

نقشه نماي پیشـنهادي الزامي است.
وي نصـب هرگونـه تابلـو اعم از تابلوي معـرف کاربري یا تبلیغاتـي و دیگر عناصر 
الحاقي عمود بر بدنه را به نحوي که مانع دید بخشـي از منظر شـهري شـود، خالف 
ضوابـط و مقـررات نماسـازي دانسـت و گفـت: هماهنگي کلي خطوط نمـا )خط لبه 
پنجره هـا، خـط بالکن ها و پیشـاني ها و ارتفاع جـان پناه( با ابنیه مجاور الزامی اسـت. 

اعضـاي سـازمان ملـل متحـد هشـت هـدف مشـترک را تحـت عنـوان اهـداف 
توسـعه هـزاره پذیرفتنـد کـه بایـد تـا سـال 2015 بـه آنهـا دسـت یابنـد و از این 
طریـق بـه چالش هـاي اصلـي توسـعة جهـان پاسـخ دهنـد. فضاهـاي زیرزمینـي 
مي تواننـد نقـش مهمـي در راسـتاي رسـیدن بـه ایـن اهـداف ایفـا نماینـد. منافع 
وجـود و توسـعه ایـن فضاها به عنوان زیرسـاخت هاي اساسـي، شـامل همه اقشـار 
جامعه مي شـود. انحراف آب، آبرسـاني و تخلیه آب و فاضالب از جمله کاربردهاي 
تونل هـا مي باشـند کـه در تضمین سـالمت و پایـداري جوامـع نقش حیاتـي دارد. 
ایجاد راه هاي دسترسـي در مناطق کوهسـتاني و کاهش فاصله در مناطق شـهري 
از طریـق تونـل باعـث کاهـش مصرف سـوخت مي شـود. در کشـورهاي داراي آب 
و هـواي سـرد یـا گـرم و خشـک، فضاهـاي زیرزمینـي مي تواننـد نقـش مهمي در 

ذخیـره آب، مـواد غذایي و سـایر ملزومات داشـته باشـند. 
ایـن سـازه ها در مقایسـه با سـازه هاي سـطحي در معـرض آسـیب هاي کمتري 
بـوده و در مقابـل زلزله، سـیل و طوفان مقاومت بیشـتري داشـته و صدمه کمتري 
مـي بیننـد. بـا توجـه به دماي نسـبتا" ثابـت زیر زمیـن، ایـن فضاهـا می توانند در 
صرفه جویـی در مصـرف انـرژی و مبـارزه بـا افزایـش گرمـاي زمیـن مؤثـر باشـند. 
اسـتخراج منابـع طبیعـی و دسترسـی بـه مـواد و مصالـح از طریـق معـدن کاری 
و حفریـات زیـر زمینـی امکان پذیـر می باشـد. عـالوه بـر مـوارد فـوق، اسـتفاده از 
سـازه هاي زیرزمینـي امـکان حفـظ شـرایط طبیعـي و محیط زیسـت و سـازه ها و 
ابنیـه سـطحي را نیـز از طریق برنامه ریزي مناسـب، انتقال علوم و فنـون و آموزش 

را فراهم مـي آورد. 
هـدف دهمیـن کنفرانـس تونـل ایـران بهره گیـري از آخریـن پیشـرفت هاي 

در دهمیـن کنفرانـس تونل ایران که در آبان ماه 1392 تهران برگزار شـد، دعوت 
بعمـل آورد ایـن همایـش با محورهاي طراحي، سـاخت و بهره بـرداري و تأکید بر 
نقـش کلیـدي فضاهـاي زیرزمیني در توسـعه پایـدار و حفاظت از محیط زیسـت، 
فرصـت مناسـبي بـه منظـور تبـادل اطالعـات و دانـش روز و نیـز آشـنایي بـا 
فن آوري هـاي جدیـد صنعـت تونـل را فراهـم سـاخت. برنامه این همایش شـامل 
کارگاه هـاي آموزشـي، ارائـه مقاالت، برگـزاري نمایشـگاه تخصصـي و بازدید بود. 
دهمیـن کنفرانـس تونـل ایـران به ریاسـت مهندس ابوالقاسـم مظفـري، رئیس 
انجمـن تونـل ایـران و به دبیری  دکتر سـیامک  هاشـمی برگزار گردید. در مراسـم 
افتتاحیـه ایـن همایش، دکتر عباس آخونـدی، وزیر راه و شهرسـازی گفت با توجه 
بـه ضـرورت تونل سـازی در کشـور، از پروژه هـای تونل سـازی حمایـت می نمایـد. 
همچنیـن الیـور ویـون )Oliver Vion( مدیـر عامـل انجمـن بین المللـی تونل در 
مـورد فضاهـای زیـر زمینی و اهداف هزاره سـوم از جمله در بـاره " زمین خراش ها" 

یـا  سـاختمان های بلند زیـر زمینی سـخنرانی نمود.

ساماندهي نماهاي ساختماني در مشهد

دهمین کنفرانس تونل ایران "فضاهاي زیرزمیني و اهداف هزاره سوم"  برگزار شد
و  تونـل  سـاخت  فن آوري هـاي  و  علمـي 
انجمـن  مي باشـد.  زیرزمینـي  فضاهـاي 
تونـل ایـران بـا تجربـه برگـزاري چندیـن 
و  بین المللـي،  و  ملـي  علمـي  کنفرانـس 
ارتبـاط بـا مجامع صنعتـي تونـل از تمامي 
دانشـمندان، متخصصان و نخبـگان علمي، 
و  پژوهشـگران  و  دانشـجویان  اسـاتید، 
دسـت اندرکاران صنعت تونل براي شـرکت 
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آب و هوا و زمین آلوده در شهر اهواز

بـاران اسـیدی درآبان مـاه امسـال بـر سـر خوزسـتانی ها باریـد و 6 هـزار نفـر 
شـهروند خوزسـتانی را راهـی بخـش اورژانس بیمارسـتان ها نمـود. بر اسـاس آمار 
سـازمانی بهداشـت جهانی، شـهر اهواز آلوده ترین شـهردنیا از نظر ریز گردها اسـت.

در صورتی کـه راهکارهایـی برای کاهش این آلودگی اندیشـیده نشـود، سـالمت 
شـهروندان اهـوازی را بـه طور جـدی به خطر می انـدازد. در اهـواز آب وهوا و زمین 

آلـوده اسـت. آلودگی های ناشـی از ریزگردها ، تاسیسـات صنعتی و نفتی. 
 )QUARTZ بـر اسـاس آمـار سـازمان بهداشـت جهانی )مجلـه تایـم وکوارتـز
آلوده تریـن شـهرهای جهـان بر اسـاس معیار مقـدار ریزگرد با قطر کوچکتـر از 10 

میکـرون متـر در هـر متـر مکعـب هوای فضـای بـاز در زیر آمده اسـت.
1- اهـواز، ایـران،  2- اوالن بـا تـور، مغولسـتان، 3- سـنندج، ایـران، 4- لودیانـا، 
هندوسـتان، 5- کتـا ، پاکسـتان، 6- کرمانشـاه، ایـران، 7- پیشـاور، پاکسـتان، 

8- کابورن ، بوستوانا،  9- یاسوج ، ایران، 10- کانپور ، هندوستان.

   2- بـر اسـاس روزنامـه مسـکو تایمـز، لیسـت دیگـری از آلوده تریـن ده شـهر 
جهـان بـر مبنـای مجموعـه مـواد آلوده کننده مـکان عبارتنـد از:

زرشینسـک )روسـیه(، نورلیسـک )روسـیه(، ماتانزاریاچولو )آرژانتین(، آگبوگ 
بلوشـی )غنـا(، کالی مانتان و رودخانه سـی تارم )اندونزی(، هـازار باق )بنگالدش(، 

نیجـر ریـور دلتا )نیجریه(، کابـوه )زامبیا(، چرنوبیـل )اوکراین(.

آلوده ترین شهرهای جهان 

اگرچـه صحـت آمـار فـوق قابل بحـث می باشـد ولـی آلودگی هـای آب و هوا و 
زمین کالنشـهرهای کشـور واقعیتی تلخ اسـت. 

از این رو مسـئوالن کشـوری و مدیریت شـهری باید به طور جدی راهکارهایی 
موثـری برای کاهش آن ها بیاندیشـند و بـه اجرا گذارند.
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ــدان و  ــش من ــا آن، دان ــه ب ــزوم مقابل ــن و ل ــدن زمی ــرم ش ــده ی گ پدی
ــته  ــر آن داش ــد- را ب ــل متح ــازمان مل ــه س ــی-از جمل ــن الملل ــای بی نهاده
ــن  ــه رک ــت. س ــدار" اس ــعه پای ــده، "توس ــن پدی ــا ای ــه ب ــا راه مقابل ــه تنه ک
اساســی پایــداری، یعنــی پایــداری اجتماعــی، پایــداری اقتصــادی و پایــداری 
ــرای ســنجش میــزان پایــداری درهــر  ــه معیــاری ب زیســت محیطی، تبدیــل ب
ــی  ــن زمینه های ــز از مهم تری زمینــه ای شــده اســت. معمــاری و شهرســازی نی
ــزایی  ــه س ــر ب ــا تاثی ــداری در آن ه ــول و ارکان پای ــت اص ــتندکه رعای هس

ــاک دارد. ــزرگ و خطرن ــکل ب ــن مش ــن از ای ــره ی زمی ــات ک درنج
ــیار  ــاالت بس ــا و مق ــبز، کتاب ه ــاری س ــا معم ــدار ی ــاری پای درموردمعم
زیــادی تاکنــون بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت، درحالی کــه ادبیــات موجود 
دربــاره ی طراحــی شــهری پایــدار یــا شهرســازی ســبز بــه مراتــب کم تــر ازآن 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و تعــداد زیــادی ازآن هــا نیــز تنهــا جنبــه ی نظــری و 
ــر پایه هــای  ــزی داشــته اند. امــا خوشــبختانه کتــاب حاضــر، عــالوه ب برنامه ری
ــوان  ــه عن ــته و ب ــی داش ــی و عمل ــر تجــارب واقع ــادی ب ــه ی زی ــوری، تکی تئ
راهنمــای آســان می توانــد بــه تمامــی دســت اندکاران برنامه ریــزی و طراحــی 
ــه  ــوط ب ــه مباحــث مرب ــد ب ــی و عالقمن ــی شــهروندان معمول ــا حت شــهرها ی
طراحــی شــهری پایــدار، اطالعــات و تجربیــات بســیار گران بهایــی را منتقــل 
ــن شــده  ــه کارگیــری قوانیــن تدوی ــوان گفــت کــه ب ــه جــرات می ت ســازد. ب
در ایــن کتــاب درطراحــی شــهرهای موجــود و جدیــد، می توانــد تاثیــر بســیار 
ــد و  ــته باش ــان داش ــطح جه ــه ای درس ــای گل خان ــش گازه ــادی درکاه زی
محیطــی بــه مراتــب ســالم تــر را بــرای زندگــی نســل های آتــی فراهــم آورد.

جــورج برنــارد شــاو )1950-1856( نمایشــنامه نویــس ایرلنــدی، جملــه ای 
ــت و  ــده اس ــل ش ــه ضرب المث ــل ب ــی تبدی ــان انگلیس ــه در زب ــروف دارد ک مع
در راهنمــا و کتــاب جیبــی فــرد انقالبــی کــه درواقــع پیوســت 58- صفحــه ای 
ــد  ــه می توان ــده: "آن ک ــر گردی ــت، ذک ــان او اس ــان و ابرانس ــنامه ی انس نمایش
ــور  ــد". پروفس ــس اش می کن ــد، تدری ــی توان ــه نم ــد؛ آن ک ــش می ده انجام
ــا کار  ــب را ب ــن مطل ــاب حاضــر، مصــداق ای ــدون، نویســنده ی کت ــک کان پاتری
ــه  ــرا ک ــت، چ ــیده اس ــش کش ــه چال ــان اش، ب ــری توام ــس نظ ــی و تدری عمل
ــه طــور موفقیت آمیــزی هــم انجــام می دهــد، هــم  طراحــی شــهری ســبز را ب
ــاری  ــکده معم ــهری در دانش ــی ش ــتاد طراح ــه اس ــد! وی ک ــس می کن تدری
ــادا اســت، در بســیاری از پروژه هــای طراحــی  دانشــگاه بریتیــش کلمبیــای کان

شــهری نیــز بــه عنــوان طــراح شــرکت داشــته اســت، بــه ویــژه درشــهر ونکــوور، 
ــادا.  واقــع در بریتیــش کلمبیــای کان

ــی  ــای نظــری و عمل ــات وی در زمینه ه ــه دســت آورد تجربی ــاب ک ــن کت ای
اســت، بــا زبانــی ســاده مســایل و مشــکالت طراحــی شــهری را در جهــان حاضر 
ــه  ــای مواج ــا و راه حل ه ــد راه کاره ــه ای نظام من ــه گون ــازد، و ب ــرح می س مط

ــا آن هــا رانیــز پیشــنهاد می کنــد. شــدن ب

چگونـه می تـوان بـا طراحی شـهری بـه مقابله بـا تغییـر آب وهوا و 
اثـرات مخـرب آن پرداخت ؟

شکل شهر چگونه می تواند بر میزان تولید گازهای گلخانه ای، که در 
حال گرم کردن سیاره ی ما هستند، تاثیر بگذارد ؟

ــا زبانــی ســاده بــه توصیــف ایــن بپــردازد چطــور  ایــن کتــاب ســعی دارد ب
ــی  ــک و طبیع ــی ارگانی ــم، دنیای ــون داری ــم اکن ــه ه ــه ک ــوان از دل آنچ می ت
بســازیم کتــاب حاضــر تالشــی اســت بــرای درک معمــاری بنیــادی شــهرها و 
ــده ای  ــرای آین ــا ب ــازی انه ــدف آماده س ــا ه ــن ب ــه ای از قوانی پیشــنهاد مجموع
ــه در  ــازد ک ــرح می س ــاده را مط ــون س ــت قان ــاب هف ــن کت ــن. ای ــم - کرب ک
ــل اجــرا  ــا یــک منطقــه قاب تمامــی مقیاس هــا از یــک قطعــه زمیــن گرفتــه ت
هســتند. پروفســور کانــدون در ایــن کتــاب مهــم، چشــم اندازی از آینــده ســبز 
و پایــدار بــرای شــهرها و مناطــق در واقــع کل ســیاره زمیــن، را ارائــه می کنــد 
و بــه جزئیــات گام هایــی می پــردازد کــه بــا یــد بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 

برداشــته شــوند.
امیــد اســت ترجمــه ایــن کتــاب ارزشــمند و انتشــار آن- کــه بــه همــت گروه 
بین المللی ره شــهر میســرگردیده اســت - ســهمی در پایدارســازی شــهرهای این 
مــرز و بــوم داشــته باشــد، کشــوری کــه در معمــاری و شهرســازی ســنتی و چند 
هــزار ســاله ی خــود، بســیاری از اصــول پایــداری را در نظــر داشــته اســت و مهــد 
نوآوری هــای محیط زیســت دوســتانه ی فراوانــی ماننــد کاریز و بادگیر بوده اســت.

بســیاری از نشــریات و کتاب هایــی کــه گــروه بین المللــی ره شــهر تاکنــون 
ــون  ــای گوناگ ــداری درزمینه ه ــث پای ــا مباح ــاط ب ــاخته در ارتب ــر س منتش
اســت. کتــاب حاضــر اختصاصــا بــه تشــریح ابعــاد پایــداری درطراحــی شــهری 
می پــردازد و حــاوی مطالــب بســیار آموزنــده و راهنمایی کننــده در ایــن 

زمینــه اســت.

هفت قانون طراحی شهری پایدار      

معرفی کتاب:

Seven Rules for Sustainable Communities

BOOK REVIEW

 )Patrick M. Condon( مولف:پاتریک م. کاندون
مترجم: گروه بین المللی ره شهر

ناشر: گروه بین المللی ره شهر ،149 صفحه، چاپ اول، 1392
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By: Mohsen Ebrahimi, Civ. Eng., Ph.D. City Planning; 
Asghar Molaei, M.S in urban design at IUST; PH.D candidate 
in urban planning at Islamic Art Tabriz University,

molaei.2488@gmail.com

 Three Principles for 
Successful Urban 
Development, Seoul, 
South Korea

Tall buildings or Sky Scrapers in the future go under the 
surface of the earth and their residents must adjust themselves 
with living deep in the earth. In Mexico City a group of 
architects have been prepared to build a great building with 
65 stories under the surface of the central part of the city.

This group of Mexican architects has named this project as 
Earth Scraper”.  The idea of this project is to build an inverted 

Inverted pyramid in the center of Mexico City 
By: Board of Editors

Earth Scraper

Keeping people in mind is the most important  factor in good 
urban development. Three key areas for action to produce 
good urban development are the followings: 1-Providing 
accessible public transport services 2-Emphasizing inclusion 
and equity in urban transport services. 3-Ensuring  health and 
safety of public transport passengers and others who share the 
road. Seoul, is making good urban development better by 1( 
Continuously integrating modes of transport, making them 
more accessible; 2( Making mobility affordable for all; and 
3( Transforming the urban landscape and actually removing 
unhealthy, car centric infrastructure. 4( Provision of parks, 
artwork, and other attractions within city subway stations.
 5) A fleet of electric buses on the Namsan circuit, which only 
require a 30 min charge time. 6( A bike safety improvement 
agenda. Prior to 2003, an elevated highway ran directly 
over the 6-kilometer course of Cheonggyecheon Stream in 
downtown Seoul. At first, the city removed the road, restored 
the stream, and constructed narrower, less invasive streets 
on either side. Now the stream serves as a focal point for 
downtown recreation, cultural festivals, wildlife viewing, and 
tourism. 

Keywords: Accessibility, public transit, Seoul, Roadways, 
Best Practices, Public Transportation, Leadership & 
Management, Safety, Urban Planning, Urbanism

sky scraper which goes 300 meters under earth at the congested 
central square of the city called “Plasa de la Constitucion”. This 
project is designed according to city planning and architectural 
regulations of the Municipality of Mexico City. In the central 
parts of the old Mexico City the new buildings must have at 
most 8 stories but there are no limits on stories for underground 
buildings.
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Sustainable urban development must be 
considered in design of tall buildings and their 
impacts on city and citizens must be accounted 
for.  Green tall building designing is an approach 
that aims to upgrade environmental qualities 
in temperature stability, energy saving, user’s 
comfort, air pollution reduction and better city 
scape. The world’s first vertical forest, Bosco 
Vertical, a residential tower, can be seen in the 
metropolis center of Milan, Italy. The towers 
will host over 900 trees, as well as a variety of 
plants and flowers. The plants will provide a 
10,000 square meter vertical forest. With Milan 
being one of the most polluted cities in Europe, 
the plants help produce oxygen, humidity, 
absorb CO2 and dust particles and protect the 
building from radiation in its surrounding urban 
environment. Sky City is a sustainable tower in 
China with many eco-friendly features such as 
15cm thermal insulators, four-paned windows 
and fresh air heat-recovery systems.

Keywords: Sustainable urban development, 
Environmental qualities, Energy saving, Bosco 
Vertical, Sky City. 

Green Tall 
Buildings, A 
Review of World 
Experiences and 
Innovations
By: Asghar Molaei, M.S in urban design at IUST; 
PH.D candidate in urban planning at Islamic Art 
Tabriz University, molaei.2488@gmail.com
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From using renewable energy to cutting back on emissions, 
five cities across the world are leading the way when it comes to 
implementing sustainable initiatives.

Vancouver, Canada 
Consistently performing well in worldwide “livable city” 

rankings, Vancouver  has an ambitious goal of becoming the 
greenest city in the world by 2020. They already lead the world in 
hydraulic power as well as regularly tapping into renewables like 
wind, solar and wave power.

San Francisco, United States of America
Atop the ever –shifting throne of green North American cities 

sits san Francisco, one of the most densely populated metropolitan 
areas in the U.S.A. High marks for air quality, waste management 
and commitment to eco – friendly commuting options continue to 
separate San Francisco from its counterparts.

Curitiba, Brazil
Curitiba is regularly commended for its sustainability and 

conservation efforts. Back in the early 1970s, the city set out to 

develop a long – term urban plan that would not only accommodate 
future growth, but also encourage green spaces and a clean 
environment. Only non- polluters were invited to resign within its 
limits and public transport was efficiently divided into concentric 
circles within commercial corridors.

Oslo, Norway
With more than two-thirds of its municipality covered in protected 

forest, waterways and agriculture land, it is no surprise that Oslo is 
one of Europe’s leading sustainable cities. Examples of pioneering 
practices include intelligent lighting that adjusts intensity depending 
on traffic conditions and weather and bio-methane from waste to 
power mass transit and heating.

Copenhagen, Denmark
Copenhagen is a shining green jewel as Denmark’s capital city. 

More than a third of the city’s 1.2 million people regularly cycle 
to work via more than 347 kilometers of dedicated bike lanes. 
Officials hope to get 50 percent of the population on two wheels by 
2015 by closing down some major roads to cars. 

The Most Sustainable Cities 
in the World
  By: Mina Ebrahimi, Ph.D.
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Sustainable Development (according to World Commission 
on Environment and development) is defined as “development 
that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs.” 

Green roof is an important step to attain sustainable 
development because it adds to green space in the cities. 
With increasing population density, building areas and traffic 
congestion of the cities of today, the natural and green spaces 

Green Roof
By: RAH  SHAR International Group

are reduced and instead the roof area of the built environment is 
increased. Accordingly, green roof helps to provide more green 
space.

A green roof or a living roof is a roof of a building that is 
partially or completely covered with vegetation and a growing 
medium planted over a water proofing membrane. It may also 
include drainage and irrigation systems.

Green roofs have several advantages for a building, such as 
filtering pollutants and carbon dioxide out of the air, providing 
insulation, creating a habitat for wildlife, absorbing rain water 
and helping to lower urban air temperatures and mitigate the 
heat island effect. 

In this article different kinds of green roofs and their anatomy 
and design are presented.    
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Rapid urbanization is arguably the most complex and important socio-economic phenomenon of the 20th and 21st centuries.
The notion that cities play a key role in sustainable development only started to become popularized and mainstreamed into 

policy making and planning since the early 1990s.
More encompassing vision of the concept of sustainability is needed, one that adequately defines the goals and means of the 

process.  Thus, it could be argued that to assess whether any given practice, policy or trend is moving towards or against urban 
sustainability, it is necessary to consider the relationships among the five dimensions as below. 

- Economic sustainability 
- Social sustainability 
- Ecological sustainability 
- Sustainability of the built environment 
- Political Sustainability 

This wider view of urban sustainability calls for re-embedding our understanding of cities and their multiple and diverse impacts 
on society and the environment within the contemporary process of urbanization.
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