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سخن نخست

با توسـعه پایـدار می توانیـم آینده ای 
بهتر داشـته باشیم

Foreword: With Sustainable 
Development, We Can Have a 
Better Future

Foreword

ــده  ــه آین ــلندر" نویســنده ســوئدی منتشــر شــد ک ــی توســط"ترد س در ســال 1969)1348( کتاب
نگری هایــی بــرای وضعیــت جامعــه شــهری در آن ارائــه گردیــده بــود. ایــن آینده نگری هــا 
جمع بنــدی مصاحبــه نویســنده بــا بیســت نفــر متخصــص توســعه، اســتاد دانشــگاه، مدیــران بانک هــا 
و مدیــران شــهری بــود و از آنــان ســئوال شــده بــود کــه جوامــع پیشــرفته شــهری تــا ســال 2000 
ــم بســیاری از  ــم، می بینی ــاب را می خوانی ــن کت ــه ای ــون ک ــد. اکن ــه چــه صــورت توســعه می یابن ب

پیش بینی هــا تحقــق نیافته انــد و غیر واقعــی بوده انــد.
در ســال 1969 متخصصیــن بــاور داشــتند در 31 ســال آینــده یعنــی در ســال 2000، خودروهــای 
برقــی بــه صــورت اســتاندارد مــورد بهره بــرداری قــرار می گیرنــد و همگــی خودروهــا بــدون راننــده 

By: Board of Editors
نویسنده: هیأت تحریریه
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کار می کننــد. پیش بینــی شــده بــود خودروهــا بــا ســرعت 200 کیلومتــر در ســاعت 
در آزاد راه هــای گــرم شــده بــا انــرژی بــرق حرکــت می نماینــد و ترافیــک بــه صــورت 
اتوماتیــک در یــک سیســتم الکترونیکــی هدایــت می شــود بــه طــوری کــه راننــدگان 

بتواننــد بخوابنــد یــا کتــاب بخواننــد.
حــال هنگامــی کــه بــه منابــع جدیــد توســعه شــهری نگاهــی می افکنیــم، می بینیــم 
ــری  ــه کارگی ــدارو ب ــهری پای ــعه ش ــر توس ــان ب ــهرهای جه ــیاری از ش ــد بس تأکی

ــت. ــت اس ــا محیط زیس ــازگار ب ــوژی س ــا وتکنول طرح ه
در ایـن شـماره تأکیـد مـا بر توسـعه شـهری پایدار اسـت. مقالـه حـرف اول در بخش 
جهانشـهر تهیـه طـرح جامـع توسـعه شـهری پایـدار بـرای کالنشـهرهای کشـور را 
ضـروری می دانـد. مقالـه "جنـگ خونیـن جهانی برای ماسـه" بـا ارائه سرگذشـتی از 
یـک کشـاورز هنـدی کـه قربانی مطامـع قاچاقچیان ماسـه می شـود، اهمیـت نظارت 

بـر اسـتخراج ماسـه را بـرای جلوگیـری از تخریـب محیط زیسـت نشـان می دهـد. در 
بخش نمونه های جهانی، برنامه توسـعه پایدار شـهر توکیو ارائه شـده اسـت. در بخش 
دنیـای سـازه ها، راهبردهایـی بـرای جلوگیـری از سـقوط پل هـا و پایدارسـازی آن هـا 
مـورد بحـث قرارگرفته اسـت. در بخش رویـداد و رویکرد مدیریت شـهری، مصاحبه ای 
بـا یکـی از مسـئوالن در خصوص مقاوم سـازی و بهسـازی لـرزه ای پل های سـواره روی 
شـهر تهـران عرضه شـده اسـت. همچنین در این بخش "سـاختمان سـبز" کـه آن را 
سـاختمان پایدار نیز می نامند، مورد بحث قرار گرفته اسـت. طراحی سـاختمان سـبز 
در جسـتجوی ایجاد تعادل بین ساختمان سـازی و محیط زیسـت پایدار می باشـد. در 
بخش اخبار، از تراکم ترافیک شـدید در شـهر اسـتانبول که سـدی در راه توسـعه این 

کالنشـهر شـده اسـت، اطالع رسـانی گردیده است.
سخن آخر این که با توسعه پایدار، آینده ای بهتر خواهیم داشت. 

آیا اینگونه ساختمان سازی در شهر تهران، ساختمان سازی پایدار است؟

توسعه پایدار در شهر سنگاپور با بهره گیری از انرژی خورشیدی

خودروهای برقی که در یک ایستگاه شارژ باطری به برق وصل شده اند



 ضرورت تهیه طرح جامع توسعه شهری پایدار
THE NECESSITY FOR PREPARATION OF THE COMPREHENSIVE 

SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT PLAN

 جنگ خونین جهانی برای ماسه
The Deadly Global War for Sand

بخش  اول: جهانشهر
I: World City
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حرف اول: 
ضرورت تهیه طرح جامع توسـعه شهری پایدار 

THE NECESSITY FOR PREPARATION OF 
THE COMPREHENSIVE SUSTAINABLE 

URBAN DEVELOPMENT PLAN
Prepared by: Mohsen Ebrahimi Mojarad, Civ. Eng., Ph.D. گردآورنده: دکتر محسن ابراهیمی مجرد

جمعیـت جهـان در مناطق شـهری سـاکن بودنـد. از این رو، شـهر نشـینی چالش 
اصلـی کشـور های جهـان در سـال های آتی خواهد بـود. در این ارتبـاط برنامه ریزی 
و مدیریـت منابـع بـرای نیل بـه پایدار سـازی شـهر ها دارای اهمیت ویژه می باشـد. 
اتخـاذ سیاسـت های موثر پایدارسـازی توسـعه شـهری، نیاز به شـاخص های کمی 
مصـرف منابع شـهرها دارد. در محاسـبات ردپـای اکولوژیکی جهانی برای شـهرها، 

خـوراک و حمـل ونقـل مهم ترین فاکتور های شناسـایی شـده اند. 
ردپای اکولوژیکی شهر آتن)یونان( 5/3 و بارسلون )اسپانیا( 4/5 هکتار جهانی به 
ازای هر نفر جمعیت محاسبه شده است. اسکندریه )مصر( و آنتالیا )ترکیه( با2/1 و2/7 
هکتار جهانی به ازای هر نفر دارای پایین ترین میزان ردپای اکو لوژیکی می باشند. 
باید توجه داشت که هر دو شهر آتن و بارسلون بیشتر از ظرفیت اکو 

مفاهیم جدید در توسعه پایدار شهری
در حـال حاضـر “شـبکه ردپـای اکولوژیکـی جهانـی” تشـکیل شـده اسـت کـه 
می خواهـد بـا پیشـبرد دانش پایدار سـازی، نحـوه مدیریت جهانی محیط زیسـت و 

منابـع طبیعـی را تغییـر دهـد و در برابر تغییـرات آب و هوایی پاسـخگو باشـد. 
تا سـال 2050 )تا 33 سـال آینده(
جمعیت جهان 9 میلیارد نفر برآورد
می شود که 70 در صد این جمعیت
در مناطق شهری زندگی خواهند

کرد. در سال 2015، 46درصد 
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لوژیکی خود که حدود 1/4 هکتار جهانی به ازای هر نفر می باشد، مصرف دارند. 
در حـال حاضـر گاز هـای کربـن متصاعد شـده 60 در صـد ردپـای اکولوژیکی 

سـاکنان کـره زمیـن را تشـکیل می دهد. اگـر این مقـدار گاز های کربـن به نصف 
کاهـش یابـد، کره زمین از نظـر پایداری اکولوژیکی وضعیـت بهتری پیدا می کند. 

نمودار 1- میزان عرضه منابع طبیعی و تقاضای منابع طبیعی بشر

محاسـبات کنونـی نشـانگر ایـن اسـت کـه از سـال 2013 تقاضای بشـر برای 
منابـع اکولوژیکـی معـادل 1/7 منابـع کره زمین اسـت. بـه عبارت دیگر، بشـر در 
حـال حاضـر بیـش از ظرفیـت منابع موجود در یـک کره زمین مصـرف می نماید. 
تفاوت هـای بیـن میـزان ردپای اکولوژیکی جهانی شـهرها )میزان تقاضای انسـان 
بـه منابع طبیعی( تابعی اسـت از فاکتور هـای اجتماعی- اقتصـادی مانند در آمد، 

زیرسـاخت ها و عـادات فرهنگی. 
میـزان عرضـه منابـع طبیعی و تقاضای منابع طبیعی بشـر در نمودار 1 نشـان 

داده شـده است.
ایــن نمــودار فاصلــه بین تقاضای بشــر بــه منابــع طبیعــی )ردپــای اکولوژیکی( 
ــان  ــان ها نش ــای انس ــن نیاز ه ــرای تامی ــی را ب ــع طبیع ــود مناب ــت موج و ظرفی
می دهــد. اگــر ردپــای اکولوژیکــی یــک کشــور از ظرفیــت بیولوژیکــی آن بیشــتر 
ــت  ــر ظرفی ــد. اگ ــی می باش ــه اکولوژیک ــود موازن ــور دارای کمب ــردد، آن کش گ
ــره  ــور دارای ذخی ــد، آن کش ــای آن باش ــتر از ردپ ــور بیش ــک کش ــی ی بیولوژیک

اکولوژیکــی اســت. 

نمودار 2 – میزان تغییرات ردپای اکولوژیکی)تقاضا برای منابع طبیعی( بر حسب افزایش جمعیت جهان در سال های مختلف 

ــی( را در  ــع طبیع ــرای مناب ــا ب ــی )تقاض ــای اکولوژیک ــزان ردپ ــودار 2 – می نم
ــودار نشــانگر آن اســت  ــن نم ــد. ای ــی 2014 نشــان می ده ســال های 1962 ال
کــه تقاضــای بشــر بــرای منابــع طبیعــی کــره زمیــن از ســال 1970 بیشــتر از 

ظرفیــت بیولوژیکــی منابــع کــره زمیــن گردیــده اســت.
محاسـبات ردپای اکولوژیکی شـهر ها نشـانگر رویداد یک "دینامیـک دوگانه"در 
شـهر ها اسـت. از یـک سـو شـهر ها سـرمایه گذاری متمرکـز را ایجـاد می کننـد و 

دسترسـی بیشـتر را بـرای مصـرف به طرق مختلـف ارائـه می نماینـد و بنابراین، با 
فرض ثابت بودن سـایر فاکتورها، مصرف سـرانه کمتری را سـبب می شوند. از سوی 
دیگـر، در سـال های اخیر شـهر ها به عنـوان "باال بـر اجتماعی" عمـل نموده اند که 
شـهروندان را قادر می سـازد در آمد باال تر کسـب نمایند و در نتیجه سـطح مصرف 
خـود را نیـز باال تـر ببرنـد. درک بهتـر تعامـل بیـن ایـن دو دینامیـک، برنامه ریزان 
و مدیـران شـهری را جهـت نیـل بـه توسـعه پایـدار شـهری هدایـت می نمایـد. 
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 برخی مسائل توسعه شهری
ــت در  ــط زیس ــت محی ــی و حفاظ ــع طبیع ــای مناب ــه و تقاض ــه عرض موازن
ــعه  ــای توس ــرای برنامه ه ــا و اج ــاذ راهبرد ه ــق اتخ ــور از طری ــهر های کش ش
پایــدار امــکان پذیــر اســت. اجــرای طرح هــای جامــع و تفصیلــی موجــود بــرای 
ــی  ــی و آت ــا فلســفه فعل ــی نیســتند و ب ــهر ها کاف ــدار ش ــعه پای ــه توس ــل ب نی

ــند.  ــازکار نمی باش ــم س ــت و یک ــرن بیس ــهری ق ــعه ش توس
فعالیـت شـورای نظـارت بر گسـترش شـهر تهران کـه در سـال 1352 در حد 
شـورای عالـی اقتصـاد تشـکیل شـد، بعـد از انقـالب اسـالمی متوقـف و وظایـف 
آن بـه عهـده کمیسـیون مـاده پنج شـورای عالـی شهر سـازی و معمـاری محول 
گردیـد. در حالـی کـه عمـده فعالیت هـای دبیرخانه شـورای نظارت بر گسـترش 
شـهر تهـران بعـد از انقـالب اسـالمی کنتـرل و محدود نمـودن گسـترش بیرویه 
پیشـبرد  و  تهـران  شـهر  در  دولتـی  دسـتگاه های  سـاختمان های  احـداث  و 
سیاسـت های تمرکـز زدایـی در شـهر تهران بـود، در سـال های اخیر کمیسـیون 
مـاده پنـج فعالیـت خود را بر تغییر کار بری و افزایش تراکم سـاختمانی و کسـب 

درآمـد از ایـن راه بـرای شـهر داری متمرکـز نموده اسـت. 
هماهنگــی بیشــتر بیــن دولــت و شــهرداری تهــران بــرای کنتــرل گســترش 
بــی رویــه شــهر تهــران، تمرکــز زدایــی و احیــای فعالیــت شــورای نظــارت بــر 

گســترش شــهر تهــران ضــرورت حیاتــی دارد. 
اکنـون شـاهد آن هسـتیم کـه مناطـق شـهری خـوب و قابل زندگی در شـهر 
تهـران تبدیـل بـه مناطـق شـلوغ، آلـوده و پـر ترافیـک شـده و سـقوط کیفیـت 
زندگـی شـهری را سـبب شـده اسـت. شـعار زمین پـاک، آسـمان آبی بیشـتر به 

صـورت نوشـته ای بـر دیوار اسـت و برنامه و اقدامـات اجرایی کافی ندارد. توسـعه 
شـبکه متروی شـهر تهران و سـایر کالنشـهر های کشـور یکی از بهترین اقدامات 
توسـعه شـهری پایدار اسـت که در سـال های اخیر انجام شـده اسـت. ولی هنوز 
اقدامات گسـترده ای در زمینه توسـعه شـبکه حمل ونقل پایـدار، آموزش ترافیک 
و اصـالح رفتـار ترافیـک شـهروندان باید انجـام پذیرد. شـهر باید بـرای زندگی و 
آسـایش مـردم سـاخته شـود. در حـال حاضر مـردم از ترافیـک وسـائط نقلیه در 
خیابان هـای شـهر می ترسـند. مـردم می ترسـند از محلـی کـه خـط کشـی عابر 
پیـاده دارد عبـور کنند. مسـئوالن و مقامـات رده باالی شـهرداری ها و دولت خود 
اتومبیـل بـا راننـده دارند وپیـاده از خیابان ها عبـور نمی کنند تا از وحشـت مردم 

در هنـگام عبـور از محـل خط کشـی عابر پیـاده با خبر شـوند.
در حـال حاضـر از ساختمان سـازی پایـدار در شـهر خبـری نیسـت. در زمینه 
بهینه سـازی مصـرف انـرژی، کاهش حجم ترافیـک خودرو های شـخصی، کاهش 
مصـرف آب و بهینه سـازی سیسـتم جمـع آوری و بازیافـت مـواد زایـد برنامـه و 
اقدامـات پیشـرفته و کافـی مشـاهده نمی شـود. در حالـی که نمای سـاختمان ها 
و دکوراسـیون داخلـی آن هـا در شـهرها، بـه ویـژه در شـهر تهران، بسـیار لوکس 
سـاخته می شـوند، از کار بـرد اصـول ساختمان سـازی پایـدار خبـری نیسـت. 
ساختمان سـازی در شـهر برای همسـایگان حدود سـه سـال آلودگی هوا، آلودگی 
صـدا، اشـغال پیـاده رو و سـایر مزاحمت هـای ذیربـط را بـه همـراه دارد. ایجـاد 
فضـای سـبز در کالنشـهر های کشـور اقدامی بسـیار خـوب و ضروری اسـت ولی 
بـرای ارتقـای کیفیـت زندگـی مـردم شـهر کافی نیسـت. سیسـتم جمـع آوری و 

بازیافـت زبالـه از مبـداء بـه جای پیشـرفت، بازگشـت به عقب داشـته اسـت.

قطار متروی تهران در ایسـتگاه حسـین آباد- نشـانه ای از توسعه پایدار
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خودرو های برقی که در یک ایستگاه شارژ باطری به برق وصل شده اند.

Sources:
- The guardian, France to ban sales of petrol and diesel cars by 

2040, August 2017.
- Global Footprint Network- Advancing the Science of Sus-

tainability, 2017

 نتیجـه گیـری- ضـرورت تهیـه طـرح جامـع توسـعه 
پایدار  شـهری 

در حالـی کـه بسـیاری از شـهر های مهـم جهـان، بـرای مثال شـهر سـیدنی 
)اسـترالیا( اکنـون دارای طـرح جامـع توسـعه پایـدار هسـتند، کالنشـهر های 
ایـران، بـه ویژه شـهر تهـران، فاقد چنیـن طرحی می باشـد. با تهیه طـرح جامع 
توسـعه شـهری پایـدار، ایمنی، رفـاه، شـادمانی و کیفیت زندگی مـردم افزایش 
می یابـد. از سـوی دیگـر، تعـادل بین زندگی مردم، سـاختمان ها، فضای شـهری 

و مصـرف منابـع طبیعـی ایجـاد می گردد. 
در طـرح توسـعه شـهری پایـدار مشـخص می شـود کـه آیـا امـروز یـا در 
آینـده مـا در کالنشـهر های خـود بایـد خودرو هـای بنزینـی داشـته باشـیم یـا 
خودرو هـای برقـی. در ایـن طـرح برنامـه زمانـی خودروسـازان ایرانـی بـرای 
توقـف تولیـد خودرو هـای سـوخت فسـیلی آلـوده کننـده محیط زیسـت و آغاز 
تولیـد خودرو هـای برقی باید مشـخص گـردد. در بسـیاری از کشـور های جهان 

ترافیـک آتـی شـهر ها تعلـق بـه وسـایط نقلیـه برقـی دارد. 
در فرانسـه برنامه ریـزی شـده اسـت کـه بعـد از سـال 2040 هیـچ گونـه 

خـودروی بنزینـی تولیـد نشـود.
انتظـار دارد مسـئوالن ذیربط دولتی، عمومی و شـهرداری ها الـزام و ضرورت 
تهیـه طـرح جامـع توسـعه شـهری پایـدار را احسـاس و همـت و اراده خـود را 

بـرای اجـرای ایـن طرح بسـیار مهـم و راهبـردی بـه کار گیرند.
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جنـگ خونین جهانـی برای ماسـه
The Deadly Global War for Sand
گردآورندگان: دکتر مینا ابراهیمی
لنا سیلوربرگ؛ کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

Prepared by: Mina Ebrahimi, Ph.D.; Lena Silverberg, M.S. B.A.

قتل به خاطر حفظ تسلط بر استخراج ماسه
ســه مــرد قــوی هیــکل کــه بــه زور خــود را روی یــک موتورســیکلت جــا داده 
ــد. ســاعت کمــی بعــد  ــو می رفتن ــه جل ــه آرامــی از کوچــه باریکــی ب ــد ب بودن
ــور گــرم خــود را  ــود. خورشــید ن ــازده صبــح در تاریــخ 31 ژوئیــه 2013 ب از ی
بــر روی خانــه ای کوچــک کــه در خیابانــی فرعــی و تنــگ در روســتای ریپــور 

ــاند.  ــت، می فش ــرار داش ــتان ق )Raipur( هندوس
بــوی ادویــه تنــد و خــاک در فضــا حــس می شــد. موتورســیکلت مــردان مرمــوز 
در بیــرون یــک در نارنجــی رنــگ خانــه ای دو طبقــه آجــری ایســتاد. دو نفــر از 
مــردان از موتورســیکلت پیــاده شــدند و در قفــل نشــده را بــا لگــد بــاز کردنــد 
ــا  ــود را ب ــا صــورت خ ــد. آن ه ــوم بردن ــک هج ــواب تاری ــاق خ ــل ات ــه داخ و ب
دســتمال ســفیدی از زیــر چشــم  ها پوشــانده بودنــد. یکــی از آن  هــا تپانچــه ای 

در دســت داشــت.

در جهـان سـاالنه 40 میلیارد تن شـن و ماسـه برای سـاخت شـهرها 
مصرف می شـود. هم زمـان باندهای جنایتـکار در 70 کشـور به دزدی 
ماسـه در برابر چشـمان مسـوالن مشغولند. صدها شـهروند که تالش 
کردنـد این فعالیت هـای غیرقانونـی را متوقـف کنند جان خـود را از 

دسـت داده اند.
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ماسه چیست؟
ماسـه مـاده ای اسـت دانه ای شـکل که متشـکل از سـنگ خـرد شـده و دانه های 
معدنـی می باشـد. ماسـه معموالً برحسـب اندازه تعریف می شـود. دانه های ماسـه 
ریزتر از شـن و درشـت تر از سـیلت اسـت. ترکیب ماسـه از مواد مختلف برحسب 
منابع سـنگی و شـرایط طبیعی متغیرمی باشـد. ولی ترکیب بسـیار معمول ماسـه 
در سـرزمین های مختلف سـیلیکا )Silica(- دواکسـید سـیلیکون )Sio2( اسـت 

کـه به صـورت کوارتز )Quartz( می باشـد.
 )Calcium Carbonate( نـوع دوم ماسـه کـه معمـول اسـت کربنـات کلسـیم
می باشـد که در خالل نیم میلیارد سـال گذشـته توسـط محیط زیسـت مرجانی 

و صـدف داران دریایی ایجاد شـده اسـت.

ماسه ساحلی- ماده اصلی کوارتز

ماسه ماده اولیه حیاتی
بایــد قبــول کنیــم کــه تمــدن جهانــی بر روی ماســه ســاخته شــده اســت. بشــر 
ــرده اســت.  ــتفاده می ک ــه اس ــازی از ماس ــرای خانه س ــه مصــر ب ــان فراعن از زم
در ســال های 1400 میــالدی یــک صنعتگــر ایتالیایــی کشــف کــرد کــه چگونــه 
می تــوان ماســه را تبدیــل بــه شیشــه شــفاف نمــود. ایــن عمــل آغــازی بــرای 
ــه شیشــه  ــی از جمل ســاخت میکروســکوپ، تلســکوپ و ســایر محصــوالت فن

پنجــره بــود کــه منجــر بــه رویــداد رنســانس و انقــالب صنعتــی گردیــد.
ــواع مختلــف مــاده اولیــه در پــودر لباسشــویی، عطریــات،  ــه عنــوان ان ماســه  ب
ــازی  ــیلیکون و خانه س ــای س ــیدی، چیپس ه ــای خورش ــدان، پانل ه ــر دن خمی
ــت  ــی در حقیق ــاختمان های بتون ــی س ــرد. همگ ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــه هــم چســبانده شــده اند. ــا ســیمان ب ــه ب ــا ماســه اســت ک متشــکل از تن ه

ــواد ســخت  ماســه کــه متشــکل از دانه هــای آزاد و کوچــک ســنگ و ســایر م
می کننــد،  را خــرد  کــه ســنگ ها  غلطــان  یــخ  توده هــای  از  می باشــد، 
از اقیانوس هــا کــه پوســت صدف هــا را حــل می نماینــد، از مــواد مــذاب 
ــکنند،  ــوا می ش ــا ه ــاس ب ــوند و در تم ــرد می ش ــه س ــان ک ــای آتش فش کوه ه
تولیــد می شــود. ولــی تقریبــاً 70 درصــد کلیــه دانه هــای ماســه در روی زمیــن 
متشــکل از کوارتز اســت و توســط آب و هوا و باد ســاخته شــده اســت. در خالل 
زمــان ســنگ های روی زمیــن و زیرزمیــن فرســوده و خــرد می شــوند و تولیــد 
ــنگی  ــای س ــن دانه ه ــماری از ای ــای بی ش ــا تن ه ــد. رودخانه ه ــه می نماین ماس
را جابه جــا می کننــد و آن هــا را در بســتر و ســواحل خــود انباشــته می نماینــد.

مسئله استخراج غیرقانونی ماسه
اسـتخراج غیرقانونـی ماسـه یـا دزدی ماسـه باعث هـرج و مرج در نقـاط مختلف 
جهان شـده اسـت. از اواسـط سـال های 2000، اسـتخراج غیرقانونی ماسـه سبب 

در اتــاق خــواب کشــاورز پنجــاه و دو ســاله ای بــه نــام “پالــرام چوهــان” بعــد از 
صــرف ناهــار، دراز کشــیده بــودو چــرت مــی زد. در اتــاق مجــاور همســرش در 
حــال جــارو کــردن و پســرش در حــال بــازی کــردن بــود. صــدای شــلیک گلوله 
در خانــه طنیــن انــداز شــد. همســرپا لــرام بــه داخــل اتــاق او دویــد. از میــان 
در مشــاهده کــرد آدم کشــان خــود را شــتابان روی موتورســیکلت انداختنــد و 

فــرار کردنــد.

محل زندگی خانواده چوهان. پدر او یکی از قربانیان مافیای ماسه شد.

پالــرام چوهــان، بــه عنــوان عضو شــورای اجرایی روســتا، رهبری مبــارزه بر علیه اســتخراج 
غیرقانونــی ماســه را در روســتا بــه عهــده داشــت. در خانــه اش به ضرب گلوله کشــته شــد.

پــا لــرام روی تخــت خــواب دارز کشــیده بــود و خــون از روی شــکم، گــردن و 
ســر او جــاری بــود. پــا لــرام پیــش از رســیدن بــه بیمارســتان مــرد.

بــا وجــودی کــه آدم کشــان نقــاب بــه صــورت خــود زده بودنــد، خانــواده پــا لــرام 
می دانســتند قاتــالن چــه کســانی هســتند. پــا لــرام در خــالل ده ســال گذشــته 
بــا شــهرداری مذاکــره می نمــود کــه یــک بانــد قدرتمنــد جنایتــکار را کــه مرکــز 
ــد  خــود را در روســتای ریپــور مســتقر کــرده بودنــد، شکســت بدهــد. ایــن بان
ــع  ــه منب ــود ک ــد، ســال ها ب ــی می نامیدن ــد مافیای ــی روســتا آن را بان ــه اهال ک
ارزشــمند روســتا را بــه غــارت می بردنــد. ایــن منبــع طبیعــی همــان مــاده خــام 

مهــم مــورد نیــاز در ســال های 2000 یعنــی ماســه بــود.
پــا لــرام چوهــان بــرای بــاز مانــدن راه تســلط مافیــا بــر اســتخراج مــاده خــام 
ماســه کشــته شــد. ولــی او اولیــن و آخریــن نفــر قربانــی شــده در ایــن راه نبــود.
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کمبومحلی شـدید ماسـه و تخریب سـواحل دریاها در نقاط مختلف دنیا گردیده 
اسـت. کمبـود عرضه ماسـه سـبب پدید آمـدن جنگ های جهانی ماسـه بـه ویژه 

در چین، هندوسـتان، سـنگاپور و امارات متحده عربی شـده اسـت.
اگــر چــه عمــوم مــردم معمــوالً از اســتخراج غیرقانونــی ماســه بی خبرنــد ولــی 
ایــن امــر بخشــی از یــک مســئله مهمتــر اســت. نابــود شــدن منابــع طبیعــی 
محــوری کــه عرضــه آن هــا محــدود اســت و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی و 

ــد. ــد می کن ــورها را تهدی ــی کش عمران
بـا وجود تشـدید فرآیند بیابانی شـدن که مناطق بیشـتری از جهان بـه ویژه چین، 
آفریقـای جنوبـی، کالیفرنیـا و صحرای آفریقـا را تحت تأثیر قرار داده اسـت، عرضه 
یک نوع به خصوص ماسـه به طور اساسـی در حال کاهش اسـت. ماسـه یک ماده 
اصلـی از مـواد تشـکیل دهنده بتـن اسـت. ولی ماسـه کویـری که به نظر می رسـد 
بـه طـور بی نهایـت در پهنـای جهـان موجـود اسـت، بـه سـبب انسـجام و خواص 
شـیمیایی آن بـرای درسـت کردن بتن بـه کار نمی آیـد. این امر به دلیل آن اسـت 
که ماسـه کویری ترکیبات دی اکسـید سـیلیکون ندارد و بسـیار ریز و صاف اسـت 

و مقـدار زیـادی خاک رس، اکسـید آهـن و آهک دارد. 
 از سـوی دیگـر، ماسـه ای کـه از کـف اقیانوس هـا، سـواحل دریاهـا و رودخانه هـا 
و بسـترهای شـنی اسـتخراج می شـود، متشـکل از مـواد معدنـی و فلزاتـی ماننـد 
تیتانیـوم،  تریـوم، سـیلیکون، و اورانیـوم می باشـد کـه آنچنـان نقـش اساسـی در 

زندگـی روزمـره مـا دارنـد کـه قابـل تصور نیسـت.
ــس، ســیلیکون  ــد میکروچیپ ــرای تولی ــزی ب ــات فل ــی و ترکیب ــواد معدن ــن م ای
ــواد  چیپــس و پانل هــای خورشــیدی، ســاختن خانه هــا و هواپیماهــا و تولیــد م
آرایشــی، شیشــه، پالســتیک و خمیــر دنــدان مصــرف می شــوند. بــرای ســاخت 
یــک خانــه بــرای یــک خانــواده، حــدود 200 تــن ماســه نیــاز اســت. طبــق آمــار 
ــرآورد  ــن ب ــارد ت ــل متحــد، مصــرف ســاالنه ماســه حــدود 40 میلی ســازمان مل

شــده اســت کــه بخــش ســاختمان در جهــان 75 درصــد آن را مصــرف می نمایــد.

شهرنشینی و ساختمان سازی جهانی
دو فاکتور کلیدی سبب نیاز مداوم به ماسه هستند:

روند رو به رشد شهرنشینی و رشد سریع جمعیت طبقه متوسط.
ــکا و  ــاالت متحــده آمری ــا، ای ــت در اروپ ــرآورد می شــود جمعی ــه ب ــی ک در حال
ژاپــن در آینــده کاهــش یابــد، جمعیــت در آســیای جنوبــی، کشــورهای عربــی و 
کشــورهای آفریقایــی بــه طــور چشــمگیری افزایــش می یابــد. هــم زمــان تقاضــا 
ــاخت های  ــروش و زیرس ــای ف ــتر، بازاره ــر کار بیش ــر، دفات ــکن بهت ــرای مس ب

ــد. ــش می یاب ــی افزای ــه طــور نجوم شــهری گســترده تر ب
بــه غیــر از ایــن، کشــورهایی ماننــد چیــن، هندوســتان و امــارات متحــده عربــی 
مقادیــر هنگفتــی از منابــع طبیعــی را بــرای برنامه هــای عمرانــی و ســاختمان 

خــود مصــرف خواهنــد کــرد کــه ایــن مصــرف غیرپایــدار می باشــد.

تقاضای روزافزون برای ماسه
بــدون در نظــر گرفتــن هــوا و آب، ماســة بی ادعــا، مــاده ای طبیعــی اســت کــه 
ــن  ــارد ت ــا بیشــتر از 40 میلی ــاالنه م بشــر بیشــترین مصــرف از آن را دارد. س
ماســه و شــن مصــرف می کنیــم. تقاضــا بــرای ماســه ایــن قــدر زیــاد اســت کــه 
بســترهای رودخانه هــا و ســواحل در سراســر جهــان تراشــیده و پــاک می شــوند. 
بایــد متذکــر شــد کــه ماســه کویــری معمــوالً بــرای ساختمان ســازی مناســب 
ــاد تولیــد شــده اســت و نــه از طریــق آب و دانه هــای  نیســت زیــرا از طریــق ب
ــی نمی چســبند. اســتخراج  ــه خوب ــر ب ــه یکدیگ ــرد می باشــند و ب آن بســیار گ

ماســه بــه طــور نجومــی در حــال افزایــش می باشــد.

کودکان در حال جداکردن ماسه و شن در سواحل رودخانه پاین - بنگالدش
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ــی  ــق جهان ــر اســت. رون ــی، پایان پذی ــع طبیع ــایر مناب ــد س ــع ماســه مانن مناب
ساختمان ســازی در ســال های اخیــر از شــهر پکــن گرفتــه تــا تهــران تــا لنــدن، 
تن هــای بی شــماری از ماســه را می بلعــد کــه قبــاًل در جهــان ســابقه نداشــته 
اســت. اســتخراج ماســه در جهــان ســاالنه بالــغ بــر 70 میلیــارد دالر می گــردد.

در ُدبــی پروژه هــای پــر کــردن دریــا و احیــاء زمیــن و ســاخت و ســاز پــر شــتاب 
آســمان خراش ها تمامــی منابــع و ذخایــر ماســه را در آن منطقــه خالــی کــرده 
ــی  ــه دب ــی از جمل ــورهای عرب ــه کش ــه را ب ــترالیا ماس ــن رو در اس ــت. از ای اس

ــد. ــادر می نماین ص
ــین های  ــا ماش ــی آن را ب ــد ملیت ــه، شــرکت های چن ــادن ماس در برخــی از مع
ــا  ــه را ب ــی ماس ــاکنین محل ــر س ــی دیگ ــد. در برخ ــتخراج می کنن ــزرگ اس ب
ــد  ــد. بع ــل می نماین ــا آن را حم ــت و در وانت ه ــری برداش ــای کوچکت ظرف ه
ــد،  از ایــن کــه معــادن ماســه و بســترهای رودخانه هــا از ماســه تهــی می گردن
ــزاران کشــتی  ــا ه ــا ب ــد و از آنج ــا می رون ــه ســوی دریا ه ــه ب ــدگان ماس جوین
ــه  ــاال می کشــند. همــان طــور ک ــا ب ــی از ماســه را از کــف دری ــر هنگفت مقادی
انتظــار مــی رود تمــام ایــن فعالیت هــا اثــرات ناگــواری بــر رودخانه هــا و 

ــد. اکوسیســتم دارن

در ایــاالت متحــده آمریــکا، از ســواحل کالیفرنیا تا دریای ویسکنســین، اســتخراج 
ماســه مقصــر فرســودگی ســواحل و آلودگی هــای آب و هــوا شــناخته می شــود. 
ــه از  ــتخراج ماس ــه اس ــرد ک ــد ک ــراً تأیی ــتان اخی ــور هندوس ــی کش دادگاه عال
ــور  ــتم کل کش ــاند، اکوسیس ــیب می رس ــا آس ــه پل ه ــا، ب ــواحل رودخانه ه س
ــذاری  ــی قانون گ ــد. ول ــدگان را می کش ــا و پرن ــد و ماهی ه ــل می نمای را مخت
در ایــن بخــش ناقــص اســت و هیــچ فــردی بــه ویــژه در کشــورهای در حــال 

ــه قوانیــن موجــود توجــه نمی کنــد. توســعه، ب
ــور  ــره کش ــار جزی ــت و چه ــه بیس ــه ماس ــی روی ــتخراج ب ــال 2005، اس از س
ــب کــرده اســت. بیشــتر ماســه های اســتخراج شــده نصیــب  ــزی را تخری اندون
ــای  ــرای پروژه  هــای احی ــر نجومــی ماســه ب ــه مقادی کشــور ســنگاپور شــده ک

ــرای گســترش ســطح کشــور الزم دارد. ــا ب ــن از دری زمی
در خــالل 40 ســال اخیــر، کشــور ســنگاپور 130 کیلومترمربــع زمیــن از دریــا 
احیــا کــرده و همیــن طــور ایــن کار ادامــه دارد و از ایــن رو این کشــور بزرگترین 
ــت محیطی  ــارات زیس ــد. خس ــان می باش ــه در جه ــر ماس ــده بی نظی واردکنن
ناشــی از ایــن کار ایــن قــدر گســترده اســت کــه کشــورهای اندونــزی، مالــزی و 

ویتنــام همگــی صــادرات ماســه بــه ســنگاپور را ممنــوع کرده انــد.
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ایــن فعالیت هــا رونــق جهانــی را در اســتخراج غیرقانونــی ماســه ایجــاد 
ــواحل  ــرقی، دور از س ــوب ش ــیای جن ــی )Bali( در آس ــت. در بال ــوده اس نم
پــر از جهانگــردان، در میــان دره ای زیبــا کــه بــه دور کوهــی ســبز می گــردد، 
گودالــی زشــت و ســیاه رنــگ بــه مســاحت 56 هکتــار دیــده می شــود کــه در 

آن ماســه و شــن مرطــوب گســترده اســت.
ــد  ــا بیــل مشــغول کارن ــاه ب ــا شــلوارهای کوت در کــف ایــن گــودال مردانــی ب
و شــن و ماســه را در کامیون هایــی کــه از لولــه اگزاســت آن هــا دود غلیظــی 

ــد. ــار می زنن ــود، ب ــد می ش متصاع
طبــق قوانیــن موجــود، افــرادی کــه ماســه اســتخراج می کننــد بایــد 
ــرکت های  ــد ش ــی 70 درص ــد ول ــود بازگردانن ــه خ ــت اولی ــه حال ــن را ب زمی
ــرکت هایی  ــی ش ــد. حت ــوزی ندارن ــه مج ــچ گون ــه هی ــتخراج کننده ماس اس
ــا بتواننــد گودال هــای  ــد رشــوه می دهنــد ت کــه مجــوز اســتخراج ماســه دارن

ــد. ــاری نماین ــت، حف ــاز اس ــه مج ــر از آنچ ــر و عمیق ت عریض ت
ــه،  ــا نیجری ــکا ت ــور، از جامائی ــدود 70 کش ــکار در ح ــای جنایت ــروزه بانده ام
ــه فــروش می رســانند. نیمــی از  ــازار ســیاه ب تن هــا ماســه را اســتخراج و در ب
تمــام ماســه ای کــه در صنعــت ســاختمان کشــور مراکــش مصــرف می شــود، 
بــه طــور غیرقانونــی اســتخراج شــده اســت. پهنه هــای طوالنــی از ماســه های 

ــود شــده اند. ــج ناب ــه تدری ــن کشــور ب ســواحل ای
در ســال 2010 تعــدادی از کارمنــدان دولــت مالــزی بــه علــت گرفتــن رشــوه 

ــنگاپور،  ــه س ــاق آن ب ــه و قاچ ــی ماس ــتخراج غیرقانون ــن اس ــده گرفت و نادی
محاکمــه شــدند.

ــری در  ــای دیگ ــر ج ــتان از ه ــه در هندوس ــوص ماس ــارزه در خص ــی مب ول
ــای  ــر برخورده ــال های اخی ــود در س ــه می ش ــت. گفت ــر اس ــان خونین ت جه
ــدان  ــر را شــامل پلیــس، کارمن ــا نف ــای ماســه، جــان صده بیــن و ضــد مافی

ــه اســت. ــان، گرفت ــرام چاه ــد پال ــی مانن ــت و شــهروندان معمول دول
ــو از  ــان کریــک )Than Creek( خــارج از شــهر بمبئــی ممل ــه ت روی رودخان
ــک  ــدود ی ــول ح ــر در ط ــه یکدیگ ــق ب ــا قای ــت. صده ــی اس ــای چوب قایق ه

ــده اند. ــته ش ــر بس کیلومت
ــت و  ــده اسـ ــیده شـ ــبز پوشـ ــان سرسـ ــا درختـ ــه بـ ــای رودخانـ کرانه هـ
ـــرب  ـــای ع ـــوند. از دری ـــده می ش ـــا دی ـــت آن ه ـــدی در پش ـــاختمان های بلن س
ـــا  ـــور قایق ه ـــزل موت ـــوی دود دی ـــا ب ـــوط ب ـــک مخل ـــف از نم ـــه ای ضعی رایح

ــد. ــام می رسـ ــه مشـ بـ
هــر قایــق دارای 6 الــی 10 سرنشــین می باشــد. چنــد نفــر از آن هــا بــه کــف 
ــد و  ــر می کنن ــزی خــود را از ماســه پ ــد، ســطل فل ــه شــیرجه می رون رودخان
در حالــی کــه آب از ســر و روی و ســبیل آن هــا ســرازیر اســت، بــه ســطح آب 
ــق ســر  ــی کــه از روی قای ــه روی تخته های ــر دیگــر پابرهن ــد. دو نف برمی گردن
ــاال می کشــند.  ــاب ب ــا طن ــرون گذاشــته اند ایســتاده اند و ســطل ها را ب ــه بی ب

انــدام پرتــوان ایــن کارگــران، بــا ایــن کار پرزحمــت فرســوده می شــود.

فسـاد. کارگـران هنـدی در یـک معـدن غیـر قانونـی ماسـه در نزدیکی روسـتای ریپـور سـنگ را می شـکنند. مسـئوالن دولتی 
می داننـد کـه دزدی ماسـه روی می دهـد و خانـواده چوهـان بـه پلیـس گـزارش داده انـد ولـی نتیجـه ای حاصل نشـده اسـت.
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یکــی از کارگــران کــه 41 ســال دارد می گویــد حــدود 200 بــار در روز بــرای 
ــه  ــه شــیرجه مــی رود و 16 ســال اســت کــه ب ــه کــف رودخان آوردن ماســه ب
ایــن کار مشــغول اســت و روزانــه 16 دالر مــزد دریافــت می کنــد. او می گویــد 
هنگامــی کــه ایــن کار را آغــاز کــردم فقــط 5 متــر بایــد تا کــف رودخانــه پایین 
می رفتیــم ولــی اکنــون تــا کــف رودخانــه 12 متــر بایــد برویــم و نمی توانیــم 
ــه شــیرجه برویــم. بنابرایــن اگــر ژرفــای  ــه کــف رودخان بیشــتر از 15 متــر ب
ــم. ــت می دهی ــود را از دس ــود کار خ ــر ش ــتر از 15 مت ــه بیش ــف رودخان ک

شـکل 1- نمـودار جریـان آب بسـتر شـن و ماسـه، نمایانگـر )A( یک نقطـه بریدگی که 
بـه سـبب حفـاری گـودال ایجاد می شـود و )B( سـربرداری باالدسـت و تخریب بسـتر در 

پایین دسـت کـه در هنـگام جریـان آب بـاال ایجـاد می گردد.

)A( یـک تختـه شـن  نمایانگـر  نمـودار سـطح مقطـع مسـیر رودخانـه  شـکل 2-   
 )B( و ماسـه در رابطـه بـا مسـیر آب پاییـن، منطقـه سـاحلی و سـطح آب زیرزمینـی و
مسـیر عریـض کـه در نتیجـه اسـتخراج بی رویه ماسـه شـکل می گیرد و سـبب فرسـایش 
سـاحل، جریـان بـه هـم تابیـده آب، رسـوب و افزایـش درجـه حـرارت آب می گـردد.

مبارزه با مافیای ماسه
خانم "عبدواللی" رهبر مبارزه با استخراج غیرقانونی ماسه در هندوستان است.

ماسه به اندازه نفت ارزش دارد.

وی زنـی از طبقـه بـاالی متوسـط بمبئـی اسـت. او به نقـاط مختلف هندوسـتان 
سـفر کرده و از مافیای شـن و ماسـه در حال کار غیرقانونی عکس گرفته اسـت. 
در ایـن فرآینـد بـه او توهین هـا شـده، تهدیدهـا شـده، شیشـه اتومبیـل او را بـا 
سـنگ شکسـته اند و حتی به صـورت او مشـت پرانی کرده انـد. عبدواللی هنگامی 
بـه طـور جـدی مبـارزه بـا مافیـای ماسـه را آغـاز کـرد که آن هـا سـاحل دریایی 
را در نزدیکـی بمبئـی بـا اسـتخراج ماسـه از بیـن بردنـد. عبدواللـی می گویـد ما 
نمی توانیـم ساختمان سـازی را متوقـف کنیـم. مـا نمی خواهیـم جلوی توسـعه و 
عمران را بگیریم. ما می خواهیم اسـتخراج کنندگان ماسـه در قبال محیط زیسـت، 

توسـعه پایـدار و مردم احسـاس مسـئولیت کنند.
در منطقه ای در نزدیکی شـهر ماهاد )Mahad(، اسـتخراج ماسه به دلیل نزدیکی 
بـه سـواحل حفاظت شـده کاماًل ممنوع اسـت. ولی در رودخانـه ای نزدیک به این 

یک شناگر ماسه آور برای سفر به کف رودخانه در نزدیکی شهر بمبئی آماده می شود.

اثرات استخراج ماسه بر پایداری سازه ها
ــازه ها  ــه س ــت ب ــن اس ــا ممک ــیر رودخانه ه ــن در مس ــه و ش ــتخراج ماس اس
ــه توســط اســتخراج شــن و ماســه  ــه ک ــرش مســیر رودخان آســیب برســاند. ب
انجــام می گیــرد بــه ســازه پل هــا آســیب می رســاند و زیرســاخت ها و 

لوله هــای دفــن شــده را نمایــان می ســازد.
مطالعات موجود، شکستن و تخریب بستر رودخانه ها را به سبب دو روش استخراج 
ماسـه می دانـد: 1- حفـاری گـودال؛ 2- ماسـه برداری بـه صـورت الیه بـرداری.
ــق دو  ــود از طری ــده می ش ــه شکســتن بســتر نامی ــه ک ــب بســتر رودخان تخری
فرآینــد انجــام می گیــرد: 1- ســربرداری؛ 2- آب گرســنه )یــا آب کــم رســوب(. 
ــتر  ــه بس ــال رودخان ــیر فع ــودال در مس ــک گ ــاری ی ــربرداری حف در روش س
ــان آب را پاییــن مــی آورد و یــک نقطــه بریدگــی ایجــاد می کنــد کــه در  جری
محــل شــیب مســیر را زیــاد می نمایــد و انــرژی جریــان آب را افزایــش می دهــد. 
در خــالل جریــان آب بــا ارتفــاع بــاال، نقطــه بریدگــی، محــل فرســودگی بســتر 

ــد. )شــکل 1( ــه طــرف باالدســت حرکــت می کن ــج ب ــه تدری می شــود و ب
حفـاری گودال در مسـیر رودخانـه عمق جریان آب را افزایش می دهد )شـکل 1( 

و عملیـات سـربرداری عرض جریان آب را افزایش می دهد )شـکل 2(.
ــر  ــرژی کمت ــان آب و ان ــر جری ــرعت کمت ــاد س ــبب ایج ــت س ــر دو وضعی ه
ــت را در  ــده از باالدس ــوبات وارد ش ــه رس ــه در نتیج ــوند ک ــان آب می ش جری
محــل اســتخراج ماســه بــه جــای می گذارنــد. همــان طــور کــه جریــان آب بــه 
طــرف خــارج از محــل اســتخراج ماســه حرکــت می کنــد و انــرژی جریــان آب 
ــدار  ــد، مق ــش می یاب ــت افزای ــیر در پایین دس ــادی مس ــکل ع ــه ش ــخ ب در پاس
رســوب حمــل شــده کــه محــل اســتخراج را تــرک می کنــد اکنــون کمتــر از 
ظرفیــت حمــل رســوب جریــان آب اســت. ایــن جریــان آب کــم رســوب یــا “آب 
گرســنه”، رســوب بیشــتری را از رودخانــه زیــر محــل اســتخراج ماســه برداشــت 

ــد. )شــکل 1( ــه کمــک می کن ــب بســتر رودخان ــه تخری ــد و ب می نمای
ایـن وضعیـت ادامـه می یابد تـا تعـادل بیـن ورودی و خروجی رسـوبات در محل 

اسـتخراج دوبـاره به دسـت بیاید.
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محـل قایق هـای متعـددی در حـال مکیـدن ماسـه از کـف رودخانه بـا پمپ های 
دیزلـی هسـتند. در جـاده اصلـی نزدیـک به ایـن محل، سـه کامیون پر از ماسـه 
دیـده می شـوند و یـک اتومبیـل پلیـس نیز در کنـار جاده پارک شـده اسـت. دو 
نفـر پلیـس در کنـار اتومبیل خود بر رفت و آمد و سـایط نقلیه نظـارت می کنند.

 افسرمسـئول این گروه پلیس با سـتارگانی روی دوش در داخل اتومبیل در حال 
اسـتراحت اسـت. او کفش های خود را درآورده است. به او می گوییم: کامیون هایی 
را که داشـتند ماسـه حمل می کردند و از جلوی شـما گذشـتند ند ید ید؟ پلیس 
می گویـد: چنـد مـورد را امـروز صبـح ثبـت کردیـم. حـاال وقـت ناهـار ما اسـت.

بعدهـا کـه از یـک مسـئول محلـی دولتـی دربـاره مسـئولیت پلیس می پرسـیم 
می گویـد: پلیـس در تبانـی بـا معدن کاران ماسـه هسـتند. هنگامی کـه از پلیس  
درخواسـت می کنیـم بـرای بازرسـی ما را اسـکورت نماینـد، آن ها خبـر آمدن ما 
را بـه معـدن کاران می رسـانند. حتـی در دادگاه هـا، مافیای ماسـه هر طور شـده 

رهایـی پیـدا می کنند.

استخراج ماسه از ساحل دریا در مراکش

در ایـن بیـن دولـت هندوسـتان گام هـای جدی برای اسـتخراج ماسـه برداشـته 
اسـت. دادگاه ملـی سـبز )National Green Tribunal( کـه دادگاه فدرالـی 
بـرای تخلفـات زیسـت محیطی اسـت، درهای خود را برای رسـیدگی به شـکایات 
شـهروندان در خصوص اسـتخراج ماسـه باز کرده اسـت. برخی مواقع این دادگاه 

کامیون هـای حمـل ماسـه غیرقانونـی را ضبـط، جریمـه و بازداشـت می نماید.

استخراج ماسه و محیط زیست
ــت اســت و ا  ــارد جمعی ــک میلی ــا بیشــتر از ی ــاور ب ــتان کشــوری پهن هندوس
ــع  ــم مراج ــه دور از چش ــتخراج ماس ــی اس ــات غیرقانون ــزاران عملی ــاالً ه حتم
قانونــی انجــام می پذیرنــد. در اصــل بایــد بــه مســئله عرضــه و تقاضــا برگردیــم. 
ــل اســتخراج اســت، محــدود می باشــد  ــدار قاب ــه طــور پای عرضــه ماســه کــه ب

ــرای آن محــدود نیســت. ولــی تقاضــا ب
 

استخراج ماسه از ساحل دریا

جمعیـت جهـان هـر روزه در حال رشـد اسـت. مردم در کشـور هندوسـتان و در 
هـر جـای دیگـر دنیا نیاز به مسـکن،  دفتر کار، کارخانـه، مرکز خریـد و راه دارند. 
توسـعه اقتصـادی و توسـعه شـهری نیاز بـه بتن و شیشـه دارد که آن هـا نیز نیاز 

به ماسـه دارند.
مشـکل اساسـی سـاخت و سـاز گسـترده سـاختمان های بتنی اسـت که شـن و 
ماسـه مصـرف می کننـد. بـه این دلیل اسـت کـه مافیای ماسـه بزرگ شـده و به 

غولـی ترسـناک تبدیل گردیده اسـت.
هنگامـی کـه پهنه های گسـترده ماسـه در بزرگتریـن کویر جهان یعنـی “صحرا” 
)Sahara( در آفریقـای شـمالی بـا مسـاحت 000، 600، 8 کیلومترمربع و سـایر 
کویرهـای وسـیع دنیـا مشـاهده می شـوند، بـه سـختی می تـوان درک کـرد کـه 
چطـور می شـود عرضـه ماسـه کـم گـردد. ولـی بایـد گفـت کـه عرضـه انـواع به 

خصوصـی از ماسـه در جهـان کم می باشـد.
صنعـت  اسـت.  آب  از  بعـد  جهـان  پرمصـرف  طبیعـی  منبـع  دومیـن  ماسـه 
ساختمان سـازی و راه  سـازی بزرگتریـن مصرف کننـده ماسـه در جهان می باشـد.

یـک بیمارسـتان 3000 تـن ماسـه مصـرف می نمایـد. هـر کیلومتـر بزرگـراه، 
30000 تـن ماسـه نیـاز دارد. در سـاخت یـک کارخانـه انرژی اتمـی 12 میلیون 

تـن ماسـه مصـرف می شـود.

اثرات زیست محیطی استخراج بی رویه ماسه عبارتند از:
- فرسوده شدن و نابود شدن زمین

- اختالل در عملکرد هیدرولیکی
- اختالل در عرضه آب سالم

- خسارت به زیرساخت ها
- آلودگی آب و هوا

- فرسودگی دشت ها و سواحل
- تغییر جریان آب

- کمک به جریان سیل
- اختالل در جریان های دریایی

- پایین آوردن سطح آب های زیرزمینی
- آلودگی محیط زیست طبیعی

- خسارات به پل ها
- آلوده کردن محیط زیست توسط تولید سیمان

ماننــد طوفان هــای شــدید،  اقلیمــی  برابــر حــوادث  - آســیب پذیری در 
ســاحلی شــدید  جریان هــای  و  خشکســالی 

پایان سخن
زمیـن در حـال خالی شـدن از ماسـه اسـت. ماسـه مانند هر چیز دیگـری منبعی 
محـدود و تمـام شـدنی اسـت. بـرآورد می شـود 75 تـا 90 درصـد ماسـه طبیعی 
جهـان بـه علـت اصلـی توسـعه سـواحل دریاهـا در حـال نابود شـدن می باشـد. 
اسـتخراج ماسـه از معـادن بـه طور نجومی در حال افزایش اسـت. همـان طور که 
معـادن ماسـه و بسـترهای رودخانه هـا در حـال خالی شـدن از ماسـه می باشـند، 
اسـتخراج کنندگان غیرقانونـی ماسـه بـه سـوی دریاها هجـوم برده انـد، جایی که 
اکنـون هـزاران کشـتی مقادیر عظیمی از ماسـه را از کف اقیانوس هـا به باال پمپاژ 
می کننـد. بعـد از اسـتخراج غیرقانونـی ماسـه از سـواحل دریاهـا، ماسـه توسـط 
قاچاقچی هـا حمل می شـود و از سـوی باندهای سـازمان یافته جنایتـکار در نبود 
قوانیـن و مقـررات و فسـاد بوروکراسـی، داد و سـتد می گردنـد. ماسـه بـه انـدازه 

نفـت ارزش دارد.
مدیریــت و برنامه ریــزی پایــدار اســتخراج و بهره بــرداری از معــادن ماســه بایــد 

در صــدر برنامه هــای توســعه ملــی منطقــه و شــهری قــرار گیــرد.
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Sand Extraction in Some Countries 
of the World

استخراج ماسه در برخی از کشور های جهان

By: Board of Editorsگرد آورنده: هیات تحریریه

هندوستان
در هندوسـتان اسـتخراج ماسـه بـرای توسـعه شـهری و احـداث سـاختمان ها و 
راه هـا الزم اسـت ولـی اثـرات منفی آن سـبب از بین رفتن دائمی ماسـه در منابع 
طبیعی و تخریب محیط زیسـت شـده اسـت. به عبارت دیگر، اسـتخراج ماسه در 
هندوسـتان تبدیل به مسـئله زیسـت محیطی گردیده اسـت. بنیاد )دادخواسـتی 
بـه دادگاه عالـی بمبئـی Awaaz Foundation غیردولتـی اواز(تقدیـم کـرد و 
 )Konkan(درخواسـت نمـود کـه فعالیـت اسـتخراج ماسـه در سـاحل کـن کان
ممنـوع گـردد. بنیـاد اواز با مشـارکت انجمن تاریـخ طبیعی بمبئـی در کنفرانس 
"بیو دایورسـیتی" حیدرآباد در سـال 2012 مسـئله اسـتخراج ماسـه را به عنوان 
یـک تهدید بزرگ جهانی برای محیط زیسـت سـاحلی مطرح کرد. آقـای"راوی"، 
کـه مدیـر خدمـات اداری ایالـت "کارناتـا" بـود و بـرای موضـع جـدی در برابـر 
اسـتخراج غیرقانونـی ماسـه در منطقه "کوالر" مشـهور بـود، در 16 مارس 2015 

در خانه اش در"بنگالورو" توسـط مافیای اسـتخراج ماسـه کشـته شـد.

توقف استخراج غیرقانونی ماسه 
توسط پلیس منطقه "میسورو" 

در هندوستان

سیرالئون
در سـیرالئون در غرب آفریقا، اخیراً فعاالن محیط زیسـتی و روسـتائیان محلی بر 
ضد اسـتخراج بی رویه ماسه در مناطق غرب سیرالئون شکایت کرده اند. استخراج 
ماسـه سـبب تخریب سـواحل سـیرالئون با سـرعت 6 متر در سـال شـده اسـت.

ایاالت متحده آمریکا
درایــاالت  ماســه  اســتخراج 
بــر  بالــغ  آمریــکا  متحــده 
یــک میلیــارد دالر در ســال 
"ویســکن  ایالــت  می گــردد. 
ســین" یکــی از 5 ایاالتی اســت 
کــه حــدود دو ســوم ســیلیکای 
آمریــکا را تولیــد می کنــد. از 
ــین و  ــکن س ــال 2009 ویس س
ســایر ایــاالت شــمالی آمریــکا با 

رونــق صنعتــی مواجه انــد کــه "رونــق ناگهانــی ماســه" نامیــده می شــود. رونــق 
ناگهانــی صنعــت اســتخراج ماســه بــه ســبب تقاضــای جدیــد شــرکت های بــزرگ 

ــد.  ــاد گردی ــیلیکا ایج ــه س ــرای ماس ــی ب نفت
از اوایــل ســال 2013 اســتخراج صنعتــی ماســه ســبب ایجــاد گروه هــای فعــال 
بــرای کنتــرل اســتخراج ماســه بــه ویــژه در جنــوب شــرقی ایالــت "مینــه ســوتا" 
شــمال شــرقی"آیووا"و جنــوب غربــی ویســکن ســین شــده اســت. ایــن گروه هــای 
ــر  ــی اســتخراج ماســه ب ــرات منف ــان کاهــش اث ــط زیســت خواه ــدار محی طرف
محیــط زیســت شــامل ســر وصــدا، ســاعات بهره بــرداری، خســارت بــه راه هــا بــه 
دلیــل ترافیــک پرتراکــم کامیون هــا، کاهــش ایمنــی ترافیــک بــه ســبب حجــم 
بــاالی ترافیــک کامیــون و خســارات ناشــی از تغییــرات کار بــری زمیــن می باشــد.

استخراج ماسه در ویسکن سین ایاالت متحده آمریکا استخراج ماسه در سیرالئون
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معادن شن و ماسه تهران در وضعیت بحرانی

Tehran’s Gravel and Sand Mines in 
Emergency Situation

مشــکالت موجــود در خصــوص معــادن شــن و ماســه منطقــه 18 شــهر تهــران، 
شــهریار و خــادم آبــاد هــر از گاهــی پــای مســوالنی از اداره کل محیــط زیســت 
ــا  ــن مکان ه ــه ای ــهری را ب ــران ش ــران و مدی ــتانداری ته ــران، اس ــتان ته اس
ــوان  ــرج می ت ــه ک ــده رودخان ــار بســتر خشــک ش ــه در کن ــاند. از جمل می کش

ــد.  ــرار گرفته ان ــاغ ق ــدادی ب ــوار تع ــی در ج ــای عمیق ــه گودال ه ــد ک دی
گاه گاهـی هشـدار ها یـی در مورد معادن شـن و ماسـه متخلف غرب شـهر تهران 
و گودال هـای عمیـق آن هـا داده می شـود ولـی اقدامـی در خصـوص آنهـا انجـام 
نمی گیـرد. گـزارش سـازمان مدیریت بحران شـهر تهران و اعضای شـورای شـهر 
هشـدار احتمال جاری شـدن سـیل و بروز فاجعـه را در اطـراف گود های عمیق و 
رهـا شـده را می دهند.کارشناسـان محیط زیسـت نیز هشـدار رویـداد پدیده گرد 
و غبـار را بـا فـرا رسـیدن روز هـای گـرم سـال می دهند. از سـوی دیگـر قوانین و 

مقـررات معدنـی و زیسـت محیطی متعددی وجـود دارد که در صـورت اجرا قادر 
اسـت از حفـر و اسـتخراج منابـع طبیعی محدود شـن و ماسـه جلوگیری کند.

در حالــی کــه معــادن شــن و ماســه جنــوب غــرب شــهر تهــران در منطقــه 18 
ــادن  ــه مع ــی روی ــت شــهری تعطیــل شــدند، اســتخراج ب ــری مدیری ــا پی گی ب
ــر از  ــو مت ــر از 20 کیل ــه ای کمت ــه دارد. در شــهر قــدس، در فاصل دیگــری ادام
تهــران، 7 معــدن تولیــد شــن و ماســه قــرار گرفتــه، کــه طــی ســال های اخیــر 
ــه کانون هــای تولیــد گــرد و غبــار در  ــا اســتخراج بی رویــه از آن هــا تبدیــل ب ب

شــهر قــدس، شــهریار، اسالمشــهر، ربــاط کریــم و پایتخــت شــده انــد. 
ــرای  ــر فعالیــت معــادن شــن وماســه ب نظــارت جــدی دســتگاه های مســئول ب
جلوگیــری از آلــوده شــدن محیــط زیســت شــهر های هــم جــوار آن هــا امــری 

فــوری و ضــروری اســت.

By: Board of Editorsگردآورنده: هیات تحریریه



  20 / فصلنامه شهرهای جهان / 1396 / شماره 20 و 21

منطقـه شـهری توکیـو با جمعیـت 35 میلیون نفـر، بزرگترین منطقه شـهری در 
جهـان اسـت. توکیـو به عنـوان مرکز فن آوری های آتی شـناخته شـده اسـت. در 

نتیجـه ممکـن اسـت فرض شـود توکیو یـک کالنشـهر غیرپایدار می باشـد.
ولـی بـر خـالف ایـن فرضیـه، توکیـو بـرای اندیشـیدن بـه آینـده و حفاظـت از 

محیط زیسـت شـناخته شـده اسـت.
در سـال 2009 گزارشـی توسـط بانـک جهانـی منتشـر شـد که برنامه کالنشـهر 
توکیـو را بـرای 10 سـال آینـده تدویـن نمـوده بـود. ایـن برنامـه شـامل اهداف، 
سیاسـت ها و اقداماتـی بـود کـه بایـد بـه مرحلـه اجـرا در می آمدنـد. اهـداف 

پنج گانـه ایـن برنامـه عبارتنـد از:
1. رویکـرد جدیـد اسـتفاده از انـرژی: هدف تغییـر از جامعه فعلی بـه یک جامعه 
بـا کاهـش گاز هـای اکسـید دو کربن می باشـد. ایـن جامعه جدیـد بایـد بتواند از 

یـک زندگـی شـهری با حد اقـل اسـتفاده از انرژی لـذت ببرد.
2. اسـتفاده بیشـتر از انرژی هـای قابـل بازیافـت: ماننـد انـرژی خورشـیدی، بـه 

طـوری کـه اسـتقالل توکیـو را از سـوخت های فسـیلی بیشـتر نمایـد.
3. پیشرفت در استفاده غیر عامل از انرژی: با استفاده از انرژی باد، انرژی خورشید 
و گرمـا بـه طورطبیعی بـه ویژه در سـاختمان های مسـکونی. این ایـده دینامیک 
بیـن سـاختمان ها و رابطـه آن بـا طبیعـت محیـط را مـورد توجـه قـرار می دهد.

4. توسعه یک شهر سبز: با سیستم های اجتماعی و فنی که مقدار کمی اکسید دو 
کربن تولید می نمایند و کسب و کار های جدیدی برای شهر ایجاد می کنند.

5. کاهـش 25 در صـدی آلودگی هـا: در نهایـت این برنامه 10 سـاله آلودگی های 
ناشـی از گاز هـای گلخانـه ای را 25 در صـد کاهش می دهد.

برای نیل به این هدف ها، 5 اقدام به شرح زیر طراحی شدند:
1. تالش هـای بخش هـای خصوصـی بـرای کاهـش گاز اکسـید دو کربـن افزایش 
و  تجـاری  مناطـق  از  گلخانـه ای  گاز هـای  از  ناشـی  آلودگی هـای  شـود.  داده 

صنعتـی بالـغ بـر 40 درصـد از آلودگی هـای شـهر اسـت. در نتیجـه کنتـرل و 
کاهـش آلودگی هـای ناشـی از ایـن بخش ها بـرای کاهـش آلودگی هـای گاز های 

گلخانـه ای بسـیار مهم اسـت.
2. در مناطـق مسـکونی آلودگی هـای ناشـی از گاز اکسـید دو کربـن کاهش داده 
شـود. ایـن اقـدام شـامل افزایش بـه کارگیری وسـائل خانگـی کم مصـرف مانند 
المپ هـای کـم مصرف می باشـد. این اقدام شـامل احداث سـاختمان هایی اسـت 

کـه بیشـترین اسـتفاده از انـرژی نور، گرمـا وباد طبیعـی می گردد.
3. مقررات کاهش گاز های اکسید دو کربن در توسعه شهری تهیه و اجرا گردد.

4. به تالش ها برای کاهش اکسید دو کربن شتاب بخشیده شود.
فعالیت هـا در  ایـن  از  بـرای حمایـت  توکیـو  5. مکانیزمـی توسـط شـهرداری 

گـردد.  ایجـاد  اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای 
در نتیجـه اجـرای ایـن برنامـه، در سـال 2011 توکیـو به عنوان سـبزترین شـهر 
در منطقـه آسـیا پاسـیفیک نامیـده شـد. ایـن ارزیابـی بر اسـاس میـزان کاهش 
آلودگی هـای اکسـید دو کربـن، میـزان اسـتفاده از انـرژی، تسـهیالت حمـل و 
نقـل، کیفیـت هـوا، کیفیـت آب، مدیریـت پـس مانـدف فضـای سـبز و مدیریت 
زیسـت محیطی انجـام گرفـت. اگـر چـه کالنشـهر توکیـو بیشـتر از 43 درصـد 
جمعیـت شـهری ژاپـن را در بـر می گیـرد، سـطح سـرانه آلودگی های آن بسـیار 

پائین تـر از سـایر کشـور های توسـعه یافتـه بـادر آمـد بـاال می باشـد. 

سخن آخر
کالنشــهر توکیــو اهــداف باالتــری را بــرای کاهــش آلودگی هــا تــا ســال 2020 
ــای  ــه دولت ه ــت ک ــان داده اس ــو نش ــهر توکی ــت. کالنش ــوده اس ــن نم تدوی
ــش  ــد در کاه ــازی می توانن ــای پایدار س ــدی برنامه ه ــرای ج ــا اج ــهری ب ش

ــوند.   ــروز ش ــهری پی ــای ش آلودگی ه

نگاهی بـه برنامه های توسـعه پایدار 
ــان- ــهرهای جه ــی از ش در برخ
ــو ــدار توکی ــعه پای ــه توس برنام
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ــودن  ــی ب ــانگر ناکاف ــه نش ــود ک ــازه ب ــیدگی س ــودگی و پوس ــی و فرس خوردگ
ــد  ــال زده ش ــن احتم ــد. همچنی ــل می باش ــداری پُ ــی و نگه ــات بازرس اقدام
صفحه هــای فــوالدی کــه تیرهــا را بــه ســتون وصــل می کننــد، ممکــن اســت 

ــد. ــی بوده ان ــف و ناکاف ضعی
بــه هــر حــال شکســت پُل هــا اغلــب بــه علــت فاکتورهایــی خــارج از ســازه پـُـل 
مخصوصــا بــه علــت وقــوع حــوادث غیرمترقبــه شــدید، روی می دهــد. حــوادث 
ــل  ــازه پُ ــه شکســت س ــد منجرب ــه می توان ــه بســیاری وجــود دارد ک غیرمترقب
شــود ماننــد، نیــروی بــاال آمــدن آب رودخانــه، تصــادف وســائط نقلیــه حمــل 
ــائط  ــی از وس ــور گروه ــدید، عب ــای ش ــن لرزه ه ــل، زمی ــتون پُ ــا س ــوخت ب س
نقلیــه کــه بــار آنهــا بیــش از مقــدار مجــاز می باشــد، حملــه تروریســتی و انفجار.

ــه  ــه ب ــد ک ــال می نمای ــل اعم ــذاری روی پُ ــرات بارگ ــدید اث ــه ش ــک حادث ی
ــان  ــود. طراح ــه می ش ــوری اضاف ــه عب ــائط نقلی ــل و وس ــود پُ ــای وزن خ باره
ــار در طــول مــدت  ــل را طراحــی می نماینــد کــه ظرفیــت تحمــل ب طــوری پُ

ــاز اســت، باشــد. عمــر آن بیشــتر از آنچــه نی
هنگامیکــه یــک پُــل بــر اثــر بارهایــی کــه بایــد تحــت اســتانداردهای حرفــه ای 
ــر  ــر اث ــل ب ــه پُ ــود ک ــه می ش ــد، گفت ــقوط کن ــرد، س ــل می ک ــی تحم مهندس
ــت  ــه عل ــل ب ــر اینصــورت، پُ ــود شکســته اســت. در غی ــی خ ــت مقاومت ظرفی
ــن بارهــا  ــی کــه توســط حــوادث خارجــی اعمــال شــده می شــکند و ای بارهای
بیشــتر از بارهایــی اســت کــه پُــل طبــق اســتانداردهای طراحــی پُــل بــرای آن 
طراحــی و ســاخته شــده اســت. مــورد دوم در ســقوط پُل هــا معمول تــر اســت 

ــود. ــث می ش ــوص آن بح ــه در خص ــن مقال و در ای

ــرب در  ــی 35 غ ــن ایالت ــل بی ــرداد 1386(، پُ ــاه اوت 2007 )م در روز اول م
"مینــه پلیــس" در خــالل ســاعت اوج ترافیــک، بطــور فاجعه آمیــز ســقوط کــرد 
ــه  ــی از روی رودخان ــاط حیات ــدند و ارتب ــته ش ــر کش ــه 13 نف ــن حادث و در ای
"مــی ســی ســی پــی" قطــع گردیــد. شکســت و ســقوط پـُـل مینــه پلیــس بحث 
در خصــوص اینکــه آیــا ایــاالت متحــده آمریــکا بــه انــدازه کافــی بــرای نظــارت 
و نگهــداری زیرســاخت هایش ســرمایه گذاری می نمایــد، دوبــاره داغ شــد.
ــل ایــن اســت کــه یــک یــا چنــد قســمت از ســازه ی پُــل  منظــور از ســقوط پُ
ــت  ــود. شکس ــل می ش ــرویس دهی پُ ــف س ــبب توق ــد و س ــن می افت ــه پایی ب
پـُـل شــامل از دســت دادن کارکــرد پـُـل ماننــد تــرک برداشــتن اجــزای ســازه ای 
ــل گــردد.  ــل می باشــد کــه اگــر کنتــرل نشــود، می توانــد منجربــه ســقوط پُ پُ
ــل نگهــداری ناکافــی و یــا انحــراف از  بــه طــور کلــی دلیــل اصلــی شکســت پُ
ــرات  ــرا اث ــد زی ــقوط می نماین ــا س ــت. پُل ه ــل نیس ــی پُ ــتاندارد های طراح اس
ــی کــه  حــوادث غیرمترقبــه شــدید را نمی تواننــد تحمــل نماینــد. از اینــرو، پُل
بــرای وضعیت هــای اســتاندارد طراحــی شــده و بــه صــورت مناســب نگهــداری 

شــده اســت، ممکــن اســت بــا وجــود ایــن بشــکند. 
ایــن امــر بــه ایــن علــت اســت کــه هنــوز بــه انــدازه کافــی نمی دانیــم چطــور 
ــن  ــد. بنابرای ــزل نماین ــل را متزل ــداری پُ ــد پای ــتثنائی می توانن ــارهای اس فش
ــت  ــه عل ــه ب ــاده ک ــای فوق الع ــا باره ــه ب ــرای مقابل اســتانداردهای مهندســی ب
شــرایط جــوی، ســیل و زلزلــه و ســایر حــوادث غیرمترقبــه ایجــاد می گردنــد، 

ــل بــه کار گرفتــه شــوند.  بایــد در طراحــی پُ
در خصــوص ســقوط پُــل مینــه پلیــس، احتمــال زده شــد کــه علــت آن تــرک 
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تجزیه و تحلیل علل شکست پُل ها
ــل مشــکل اســت زیــرا ســقوط و  در اغلــب مــوارد شناســایی علــت شکســت پُ
شکســت پُــل تحــت شــرایط و ارتباطــات پیچیــده بیــن مقاومــت و بــار انجــام 
ــردد،  ــل می گ ــازه ای پُ ــت س ــا مقاوم ــط ب ــه مرتب ــل ک ــت پُ ــرد. شکس می گی
ممکــن اســت بــه علــت خطاهــای رخ داده در طراحــی ســازه پُــل یــا شکســت 
ــکار،  ــط پیمان ــده توس ــه ش ــل ارائ ــی پُ ــه های تفصیل ــای نقش ــت خطاه ــه عل ب
خطاهــای عملیــات اجرایــی ســاخت پُــل، نقــص در مصالــح ســاختمانی، 
فرســودگی محیــط پُــل در خــالل زمــان و یــا بررســی و نگهــداری ناکافــی پُــل 
باشــد. در غیــر اینصــورت شکســت پُــل مربــوط بــه بارهــای اضافــی می گــردد. 
بــرای هــر مــورد شکســت پـُـل بایــد مطالعــات قانونــی انجــام پذیــرد بــه طوریکه 
ــل شکســته شــده  ــه در طراحــی ســاخت پُ ــن شــود ک ــه طــور علمــی تعیی ب
ــر. همچنیــن  ــا خی ــی رعایــت شــده ی مقــررات و اســتانداردهای طراحــی قانون
بایــد مشــخص شــود کــه طبــق اســتاندارهای مــورد قبــول، مشــکالت ســازه ای 
ــد و  ــته می ش ــک بس ــه روی ترافی ــد ب ــل بای ــایی و پُ ــل شناس ــد از قب ــل بای پُ
مقاوم ســازی می گشــت، بنابرایــن بعــد از انجــام مطالعــات مهندســی و قانونــی 

ــود. ــان نم ــل را بی ــت شکســت پُ ــوان عل می ت
جــدول )1( شــامل علــل داخلــی )مقاومــت پُــل( و علــل خارجــی )بارگــذاری( 
می باشــد. شکســت پـُـل کــه به آســانی می توان مربــوط به علل خارجی تشــخیص 
داد، حــدود 82 درصــد علــل ســقوط و یــا شکســت پُل هــا را شــامل می شــوند.

تهدیدات تروریستی
ــر  ــوال ب ــتی معم ــدات تروریس ــات، تهدی ــی و تصادف ــوادث طبیع ــالف ح برخ

ــد. ــز دارن ــادی تمرک ــتراتژیکی و اقتص ــم اس ــای مه پُل ه
معمــوال حملــه تروریســتی بــه یــک پـُـل تهدیــد کمتــری نســبت بــه حملــه بــه 
ــل در حــال عبــور از ســازه  ــرا اســتفاده کننــدگان از پُ یــک ســاختمان دارد زی
هســتند در حالیکــه در یــک ســاختمان اســتفاده کننــدگان در آن اقامــت دارنــد.
ــل از وســائط نقلیــه اشــباع نشــده باشــد، بــا جلوگیــری از ورود وســائط  اگــر پُ
ــه  ــا ب ــود. ب ــه نم ــک تخلی ــل را از ترافی ــه ســرعت پُ ــوان ب ــد، می ت ــه جدی نقلی
ــگام  ــرعت در هن ــه س ــوان ب ــا را می ت ــی، پُل ه ــتورالعمل های فن ــری دس کارگی

ــت. ــکوک بس ــای مش فعالیت ه
ــدات تروریســتی  ــر تهدی ــا بیشــتر از ســاختمان ها در براب ــوارد پُل ه در ســایر م
ــه در  ــک هســتند ک ــان ترافی ــا همیشــه دارای جری آســیب پذیر هســتند. پُل ه
ــودن مــواد منفجــره بازرســی نمــود.  ــوان ترافیــک را از نظــر دارا ب عمــل نمی ت
ــق   ــای معل ــرض خطــر بیشــتری هســتند. پُل ه ــض در مع ــای عری ــازه پُل ه س
ــک  ــدن ی ــاره ش ــرا پ ــند زی ــی می باش ــیب پذیری باالی ــز دارای آس ــی نی کابل
کابــل اصلــی پُــل ممکــن اســت ســبب شکســت غیرقابــل توقــف و فاجعه آمیــز 

پُــل گــردد.
از ســوی دیگــر، تهدیــدات بمبــاران و تــرس از تروریســم ســبب قطــع خدمــات 
ــئول  ــازنده های مس ــن س ــردد. بنابرای ــل می گ ــط پُ ــده توس ــه ش ــی ارائ ترافیک
ممکــن اســت بــرای پُل هــای منتخــب و مهــم، اقدامــات پیشــگیری و احتیاطــی 

ضــد تروریســم انجــام دهنــد.

حوادث پرخطر
ــرات بارهــای  ــرا اث ــل بایــد همــواره مــورد توجــه مســئوالن باشــد زی ایمنــی پُ
ــد.  ــش ده ــل را افزای ــت پُ ــر شکس ــده و خط ــب ش ــد ترکی ــه می توان جداگان
امــواج و طوفــان تولیــد شــده توســط ســونامی، نیروهــای جانبــی را بــه پـُـل وارد 
ــل  می نماینــد و ممکــن اســت گودال هایــی در کنــار فونداســیون ســتون های پُ

ایجــاد کننــد.

تاریخچه شکست پل در ایاالت متحده آمریکا

جدول 1 - علل شکست و تعداد رویداد شکست پل ها را در خالل سالهای 
1989 الی 2000 

برحسب
درصد کل تعداد رویداد علل شکست و نوع حادثه

52/88 266 سـیل، امواج، ضربات بر پل توسـط اشـیای بزرگ، گودشـدن 
پـای فونداسـیون پل وغیره )عامـل خارجی(

11/73 59 تصادف )وسیله نقلیه و غیره( )عامل خارجی(

8/75 44 بار اضافی )عامل خارجی(

8/55 43 فرسودگی

3/18 16 آتش سوزی )عامل خارجی(

2/58 13 ساختمان سازی

1/99 10 یخ بندان )عامل خارجی(

3/38 17 زلزله )عامل خارجی(

0/99 5 پوسیدگی و فرسودگی فوالد

0/60 3 طراحی

0/60 3 خاک

0/40 2 طوفان، سونامی )عامل خارجی(

4/37 22 سایر

100/00 503 جمع

Wardhana and Hadipriono منبع:

مهم تریـن علت سـقوط و شکسـت پُل هـا عوامـل هیدرولیکی مانند سـیل، جمع 
شـدن و گیـر کـردن آشـغال در آب و غیره و بعـد از آن تصادفات می باشـد. 
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ــه  ــی ارائ ــات ترافیک ــد خدم ــه می توانن ــی ک ــیل، پُل های ــوع س ــالل وق در خ
ــد. ــاده گردن ــی فوق الع ــار ترافیک ــا ب ــه ب ــت مواج ــن اس ــد، ممک دهن

حوادث پر خطر را می توان به پنج گروه تقسیم نمود: 
 حادثــه ســاده کــه در آن یــک رویــداد فوق العــاده فقــط یــک نیــروی واحــد 

ــد. ــل وارد می نمای ــه پُ ب
ــاده  ــداد فوق الع ــک روی ــه در آن ی ــی ک ــر ترکیب ــد خط ــه چن ــک حادث  ی
چندیــن اثــر بــاری را بــه پُــل وارد می کنــد. بــرای مثــال یــک زمیــن لــرزه کــه 

ــردد. ــاک می گ ــت خ ــش مقاوم ــن وکاه ــلش زمی ــرزش و گس ــبب ل س
 یــک حادثــه چنــد خطــر مرتبــط بــه هــم کــه در آن یــک رویــداد فوق العــاده 
یــک یــا چنــد اثــر بــار اولیــه را وارد می نمایــد و ایجــاد حــوادث ثانویــه می کنــد 
کــه هــر کــدام از آنهــا نیروهــای اضافــی بــر ســازه وارد می نماینــد. بــرای مثــال 
ســیل و طوفــان کــه ســبب برخــورد اشــیاء بــه پُــل می شــوند و یــا زلزلــه کــه 

ســبب تصــادف وســائط نقلیــه و آتــش گرفتــن آنهــا می شــود. 
ــاده  ــداد فوق الع ــه در آن دو روی ــی ک ــی در پ ــر پ ــد خط ــه چن ــک حادث  ی
ــا اثــرات ثانویــه، کــه  جداگانــه در زمان هــای مختلــف، حتــی چندیــن ســال، ب
بخشــی از ســازه را کــه قبــال در رویــداد اولــی تضعیــف شــده، متأثــر می ســازد. 
ــد از اینکــه  ــاه بع ــد م ــل، چن ــک ســتون پُ ــا ی ــه ب ــق ک ــک قای ــال ی ــرای مث ب
ــورد و  ــده، برخ ــف ش ــار آن تضعی ــده در کن ــاد ش ــودال ایج ــط گ ــتون توس س

ــد.  ــادف می نمای تص
ــاده  ــداد فوق الع ــه در آن دو روی ــان ک ــر همزم ــد خط ــا چن ــه ب ــک حادث  ی

ــد. ــل می نماین ــان عم ــط همزم غیرمرتب
بــرای مثــال یــک گــروه کامیــون ســنگین کــه در حــال عبــور از پـُـل در خــالل 
وقــوع ســیل هســتند و یــا یــک زمیــن لــرزه در خــالل زمســتان هنگامیکــه هــوا 

فوق العــاده ســرد اســت و یــا فشــار از یــک تــوده یــخ.
ــد  ــا بای ــزی و طراحــی پُل ه ــه در برنامه ری ــن اســت ک ــم ای ــری مه نتیجــه گی

ایــن نــوع ترکیــب رویدادهــا را منظــور نمــود.

نظارت و کنترل جامع
 مهندســان و کارشناســان پـُـل بیــش از پیــش بــه اهمیــت مــکان یابــی، طراحی، 
مقاوم ســازی و نگهــداری پل هــا بــا توجــه بــه گســتردگی بارهــای فوق العــاده و 

ترکیبــات آنهــا، آگاه شــده اند.
مدل ســازی رابطــه بیــن بارهــا )شــامل بارهــای چنــد مخاطــره ای( و مقاومــت 
ــه پیشــرفت  ــد منجرب پــل و مدل ســازی ســازه ای و مصالــح ســاختمانی می توان

در ایمنــی پــل گــردد.
ــن  ــد طراحــی و اجــرا گــردد، ای ــا بای ــرل ســالمت ســازه ای پل ه سیســتم کنت
ســیتم اثــرات فشــار، کشــش و ســایر شــرایط مؤثــر بــر ســازه پــل را شناســایی، 
ــیتم از  ــن س ــری ای ــه کارگی ــج ب ــد. نتای ــری می نمای ــدازه گی ــی و ان مکان یاب
جملــه در مدیریــت شــرایط اضطــراری و بحــران، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

نگاهی به علل شکست پل ها در نقاط مختلف جهان 
پژوهش هــای دیگــری در خصــوص آســیب دیدگــی، شکســت و ســقوط پل هــای 
ــال(  ــون )150 س ــا کن ــم ت ــرن نوزده ــل ق ــان از اوای ــر جه ــزی را در سراس فل
انجــام گرفتــه اســت. بانــک اطالعــات ایــن پژوهش هــا شــامل 164شکســت و 
ســقوط پــل می باشــد. در شــکل های زیــر تجزیــه و تحلیــل اطالعــات شکســت 

و ســقوط پل هــای فلــزی نشــان داده شــده اســت.
ــه ســقوط پل هــای فلــزی  شــکل )1( نمایانگــر علــل شکســت پــل کــه منجرب
ــقوط  ــه س ــه منجرب ــل ک ــت پ ــل شکس ــن عل ــد. مهم تری ــردد می باش می گ

سقوط پل 35w+I به داخل رودخانه می سی سی پی در سال 2007 که منجربه یک کشته و 28 زخمی گردید 
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پل هــای فلــزی می گــردد عبارتنــد از:
1 - علت نامشخص و اطالعات محدود

2 - خطاهای طراحی پل
3 - حوادث طبیعی 

شــکل )2( نحــوه شکســت پــل کــه منجربــه ســقوط پل هــای فلــزی می گــردد 
ــقوط  ــه س ــه منجری ــل ک ــای شکســت پ ــن نحوه ه ــد. مهمتری را نشــان می ده

ــد از: ــردد عبارتن ــزی می گ ــای فل پل ه
1 - ایجاد گودال در کنار فونداسیون

2 - خمش پل
3 - علت نامشخص

ــل نشــده  ــقوط پ ــه س ــه منجرب ــزی ک ــای فل شــکل )3( نحــوه شکســت پل ه

پل شکسته شده تاگبوانه)Tagbuane(، آلبورکورکو)Alburquerque( - فیلیپین

ــه  ــزی ک ــای فل ــای شکســت پل ه ــن نحوه ه ــد. مهمتری اســت را نشــان می ده
منجربــه ســقوط پــل نشــده اســت، عبارتنــد از:

1 - خستگی و فرسودگی سازه
2 - نامعلوم

3 - برخورد با اشیاء 

ــزی  ــای فل ــودگی در پل ه ــتگی و فرس ــی خس ــرک خوردگ ــوع ت ــکل )4( ن ش
ســقوط نکــرده را نشــان می دهــد. مهمتریــن نــوع تــرک خوردگــی خســتگی و 

ــد از: ــرده عبارتن ــزی ســقوط نک ــای فل فرســودگی در پل ه
1 - کجی و اعوجاج

2 - اتصاالت ضعیف و فشارهای ثانویه
3 - مصالح ضعیف و جوش ضعیف
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شکل 4 - نوع ترک خوردگی خستگی و فرسودگی در پل های فلزی سقوط نکرده

 شکل 3 - نحوه شکست پل های فلزی که منجربه سقوط پل نشده است
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نتیجه گیری
بررسی اطالعات شکست و سقوط پل ها نمایانگر موارد زیر می باشد:

ــوص  ــدود در خص ــات مح ــی و اطالع ــوادث طبیع ــی، ح ــای طراح  خطاه
شکســت پــل فاکتورهــای اصلــی ســقوط پل هــا می باشــند. در ســالهای اخیــر 

ــه اســت. ــت اطالعــات محــدود کاهــش یافت ــه عل ــل ب شکســت پ
 ایجــاد گــودال و حفــره در کنــار فونداســیون پــل معمولتریــن علــت ســقوط 

ــند.  ــزی می باش ــای فل پل ه
ــای  ــورد پل ه ــل در م ــت شکســت پ ــن عل  خســتگی و فرســودگی معمولتری

ــده( می باشــد. ــرده )آســیب دی ــزی ســقوط نک فل
 حــوادث طبیعــی و تصادفــات ترافیــک در ســالهای اخیــر بیشــتر منجــر بــه 

ــده اند. ــا ش ــقوط پل ه ــت و س ــی، شکس ــیب دیدگ آس
 درصــد خطاهــای طراحــی و خطاهــای انســانی در خــالل 150 ســال پژوهــش 

فــوق الذکــر نســبتا ثابــت باقــی مانده انــد. 
 شکســت پل هــا ایجــاب می کنــد کــه ارزیابــی ریســک در خــالل ســاختمان 

ــرد. ــل انجــام پذی ــرداری از پ و در خــالل ســرویس دهی و بهره ب
ــور  ــه منظ ــرداری ب ــت بهره ب ــای در دس ــازه های پل ه ــک س ــی ریس  ارزیاب
تعییــن معیارهــای انجــام بازرســی ها و مقاوم ســازی و تعمیــرات پل هــا جهــت 
پاســخ گویــی بــرای حــوادث خارجــی شــدید، ماننــد حــوادث طبیعــی و تصادف 

و برخــورد وســائط نقلیــه و تصادفــات ترافیــک بایــد انجــام گیــرد. 
 ایجــاد سیســتم گزارش دهــی و آســیب های حــوادث ســازه های زیرســاختی 
ــرورت  ــا ض ــی پل ه ــالمت و ایمن ــارت س ــرل و نظ ــتم کنت ــرای سیس ــا ب پل ه
دارد. ایــن سیســتم فقــط بــر روی پل هــا تمرکــز خواهــد داشــت. ایــن سیســتم 
ــایی و  ــزای آن شناس ــل و اج ــازه پ ــرایط را برس ــایر ش ــا و س ــارها، تنش ه فش
مکان یابــی و اثــرات آنهــا را انــدازه گیــری می نمایــد. نظــارت و گــزارش دهــی 
عملکــرد پــل می توانــد از طریــق حســگرهای هوشــمند کــه در داخــل پــل کار 
گذاشــته می شــوند، بــه صــورت الکترونیکــی انجــام گیــرد. عــالوه بــر جمــع آوری 
ــن  ــا، ای ــازی پل ه ــداری و مقاوم س ــا نگه ــه ب ــات در رابط ــن اطالع ــل ای و تحلی
ــه مســئوالن  ــت شــرایط اضطــراری و اطــالع رســانی ب ــرای مدیری ــات ب اطالع
ــل اســتفاده اســت. ــرداری از پــل در خــالل و بعــد از حــوادث شــدید قاب بهره ب

منابع و مآخذ:
- George C. Lee, Ernest Stenberg, Perspective: A New System 

for Preventing Bridge Collapses

- B.M. Imam Chryssanthopoulos, A Review of Metallic Bridge 
Failure Statistics, Faculty of Engineering and Physical 
Sciences, University of Surrey, Guildford, Gu2 7XH,UK, 
London, 2012
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مرمت و نگهداری پل ها
Repair and Maintenance 
of Bridges
گرد آورنده: هیات تحریریه

Prepared By: Board of Editors

شرح کلی
در کشــورهای مختلف، کارکنان مهندســی ســاختمان و پل 24 ســاعته مشــغول 
تعمیــرات و نگهــداری پل هــا هســتند بــه طــوری کــه میلیون هــا مــردم بتواننــد 
از ایــن ســازه ها اســتفاده نماینــد. در حــال حاضــر تعــداد محــدودی روش هــای 
دقیــق و اقتصــادی بــرای آزمایــش ایــن ســازه ها در رابطــه بــا انســجام، مقاومــت 
ــن ســازه ها مشــخصات  ــه ای ــن ک ــان از ای ــن کســب اطمین ــی و همچنی و ایمن
ــا،  ــن روش ه ــود دارد. ای ــد، وج ــظ نموده ان ــود را حف ــی خ ــرح اصل ــی ط فن
ــوند. ــده می ش ــی نامی ــازه های بتون ــا و س ــرب پل ه ــت غیرمخ ــای تس روش ه
فنـون مختلفـی را می تـوان برای مشـخص کردن وضعیـت غیرعـادی در داخل و 
زیـر بتـون بـه کار گرفت. ایـن فنون انجام بررسـی های زیـر را تسـهیل می نماید.

- جانمایی خالءها و الیه الیه شدن سطح راه و خالی شدن دور ستون های پل
- مشخص کردن مکان و نوع فوالد در داخل بتون

- کنترل کیفیت سازه های جدید بتونی

- فنون عیب یابی و کنترل سازه پل ها
 

ترموگرافی با اشعه مادون قرمز و رادار نفوذ در زمین
)Infrared thermography and ground- penetrating radar(

ترموگرافـی با اشـعه مـادون قرمز و رادار نفـوذ در زمین به منظـور مکان یابی خأل 
و الیه الیـه شـدن سـازه های بتونـی ماننـد عرشـه پـل، راه هـا و سـطح فرودگاه ها 
بـه کار گرفتـه می شـود. هنگامـی کـه خألهـا و الیـه الیه شـدن بتون مشـخص 
می شـوند، مهندسـان نگهـداری سـازه می تواننـد ترک هـای واقعـی و تضعیـف 

سـطح معابـر بتونـی را قبـل از شکسـت مخـرب آن هـا، بـا دسـتگاه ترموگـراف 
اندازه گیـری نماینـد.

سـازه های بتنـی ماننـد پل هـا، براسـاس دمای خالص سطوحشـان از خـود انرژی 
بیـرون می دهنـد و دمای سـطوح متناسـب با شـرایط داخلی بتون می باشـد. این 

شـرایط داخلی می توانند شـامل شـرایط فیزیکی زیر باشـند:
- تغییرات تراکم در بتن

- خألهای ناشی از فرسودگی زیر صفحات بتنی
- الیه الیه شدن افقی بتن ناشی از انبساط زنگ زدگی

- زنگ زدن فوالد تقویتی داخل بتن
رادیومتـر ترموگرافیـک اشـعه مادون قرمـز یـا »IR Imager« شـرایط غیرنرمال 
حرارتـی را مکان یابـی می نمایـد. این دسـتگاه می تواند صدها هـزار نقطه حرارتی 
را در هـر ثانیـه اندازه گیـری نمـوده و این اطالعـات را تبدیل به نقشـه حرارتی یا 
تصاویـر دمایـی بنمایـد. توسـط مکان یابی سـطوح غیرعـادی یا الگوهـای دمایی 
روی ایـن تصاویـر که با اسـتانداردهای مربوطه اختالف دارند، مهندسـان آموزش 
دیـده قـادر خواهنـد بـود سـطوح  غیرعـادی را که می توانند به شکسـت سـازه و 
خاکریـز پـل و در نهایـت بـه حـوادث فاجعه بـار منجر شـوند، مکان یابـی نموده و 

ترمیـم نمایند.
رادار نفـوذ در زمیـن اطالعاتـی را ارائـه می کنـد کـه در تعیین مشـخصاتی مانند 
مصالـح مـورد نظـر، خألهـا، مایعـات، خاک یـا الیه هـای خاکریز و مقـدار میلگرد 

تقریبـی در بتن ارزشـمند می باشـد.  
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)Magnetometer( مگنتومتر
مگنتومتـر دسـتگاهی اسـت که بـرای مکان یابی مواد آهنی طراحی شـده اسـت. 
ایـن دسـتگاه می توانـد موادی را کـه دارای آهن می باشـند تا عمق حـدود 3 متر 
کشـف نمایـد. ایـن دسـتگاه بـرای مکان یابـی میلگـرد بتـن و یـا این کـه در بتن 

میلگـرد وجـود دارد به کار گرفته می شـود. 

)Bridge Monitoring( کنترل و مراقبت پل 

روش هـای متعـددی بـرای کنتـرل فشـار یـا اسـترس روی پل هـا وجـود دارد. 
ایـن  اسـت.   )Accelerometer( متـر  شـتاب  از  اسـتفاده  روش،  معمول تریـن 
دسـتگاه در داخـل سـازه پـل در هنـگام احـداث پـل کارگـذارده می شـود. ایـن 

تکنولـوژی بـرای مراقبـت درازمـدت پـل بـه کار مـی رود.
 )Non- contact monitoring( روش دیگر کنترل انسجام پل، کنترل بدون تماس
اسـت کـه از Doppler effect یا Doppler shift اسـتفاده می نمایـد. در این روش 
یـک اشـعه لیزر از یک لیـزر داپلـر وایبرومتـر )Laser Doppler Vibrometer( به 
طـرف نقطه مورد نظر در پل نشـانه گیری شـده و دامنه و فرکانـس ارتعاش از داپلر 
شـیفت فرکانس اشـعه لیزر ناشـی از حرکت سـطح پل اسـتخراج می شـود. مزیت 
ایـن روش ایـن اسـت کـه زمـان تنظیـم دسـتگاه سـریع تر و برعکس اکسـلرومتر،  
اسـتفاده ازایـن دسـتگاه اندازه گیـری در سـازه های مختلـف در زمـان بسـیار کوتاه 
امکان پذیـر می باشـد. از سـوی دیگـر بـا بـه کارگیـری ایـن روش می تـوان نقـاط 

مشـخصی روی پـل کـه دسترسـی به آن ها مشـکل اسـت،  را اندازه گیـری نمود.

نگهداری پل
نگهــداری پــل شــامل مجموعــه ای از سیســتم های کنتــرل ســالمت و معاینــه و 

آزمایــش پــل می باشــد.
ــور  ــه ط ــده اســت و ب ــل مشــخص ش ــداری پ ــتاندارد های نگه ــردر اس ــن ام ای

ــوارد زیراســت: ــال شــامل م مث
- کنترل پل هر 3 الی 6 ماه

- بازرسی و یا تست ساده پل هر 2 الی 3 سال
- بازرسی تفصیلی هر 6 الی 10 سال

 
 

منابع و مأخذ:
Weil, Gary J. "Non-destructive Testing of Larger Concrete 
Structures." SPIE 3399 )1998(
"Basic Principles of Vibrometry", Polytec. com. Retrieved 
Jauaury 2012 .

)Pachometer( پچومتر
پچومتـر بـرای مکان یابـی فـوالد تقویتـی بتـن طراحـی شـده اسـت و در تعیین 

انـدازه میلگردهـای پنهـان در بتـن بـه کار گرفتـه می شـود.



مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های سواره روی شهرتهران
Strengthening and Seismic Retrofitting of Vehicle Bridges in 
Tehran Are Being Done

ساختمان سبز
Green Building

بخش چهارم: رویداد و رویکرد مدیریت شهری
IV: Event and Approach in Urban Management



در دست انجام است:
مقاوم سـازی وبهسـازی لرزه ای 
پل های سـواره روی شـهرتهران
Strengthening and Seismic 
Retrofitting of Vehicle Bridges in 
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شــهرهای جهــان: شــرکت یادمــان ســازه شــرکتی ویــژه بــا ماموریت هــای نویــن مدیریــت پروژه های 
ــران  ــواره رو کالنشــهر ته ــای س ــداری پل ه ــت اساســی و نگه ــازی، مرم ــزرگ و مقاوم س ــی ب عمران
ــا مهنــدس  ــی شــهرداری تهــران می باشــد. ب ــت فنــی و عمران ــه حــوزه معاون اســت کــه وابســته ب
ــان  ــاوم ســازی پل هــای شــهر تهــران، شــرکت یادم ــر و مق ــر گــروه تعمی مهــدی پورشاســب، مدی

ســازه، در خصــوص فعالیت هــای ایــن شــرکت گفتگویــی داشــتیم.
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ــای  ــداری پل ه ــی و نگه ــت اساس ــازی، مرم ــاوم س ــت مق ماموری
ــی  ــی- فن ــد و تخصص ــت جدی ــران، ماموری ــهر ته ــواره رو کالنش س
ــام  ــال انج ــازه در ح ــان س ــرکت یادم ــط ش ــه توس ــت ک ــی اس مهم
ــما دارد؟ ــرای ش ــی ب ــه چالش های ــا چ ــن فعالیت ه ــد. ای می باش

ــرزه ای و  ــازی ل ــازی، بهس ــی مقاوم س ــرای تخصص ــال 1392 اج ــدای س از ابت
ــی  ــی و عمران ــت فن ــران توســط معاون ــهر ته ــواره رو ش ــای س ــداری پل ه نگه
ــد  ــت جدی ــن ماموری ــد. ای ــذار ش ــرکت واگ ــن ش ــه ای ــران ب ــهر داری ته ش
چالش هــای فراوانــی بــرای ایــن شــرکت بــه همــراه دارد. ایــن ماموریــت شــامل 
فعالیت هــای تخصصــی بســیار مهمــی اســت کــه در اجــرای آن بایــد مهندســان 
مشــاور و پیمانــکاران مجــرب در ایــن رشــته تخصصــی بــه کار گرفتــه شــوند. 
مشــاوران و پیمانــکاران متخصــص در ایــن رشــته محدود هســتند ولی مشــاوران 
ــازی و  ــاوم س ــای مق ــرای پروژه ه ــی و اج ــون طراح ــا کن ــه ت ــی ک و پیمانکاران
تعمیــرات پل هــا را انجــام داده انــد، تجربیــات بــا ارزشــی در ایــن زمینــه کســب 
ــان ســازه در خصــوص مقاوم ســازی، مرمــت  ــات شــرکت یادم ــد. اقدام نموده ان
اساســی و نگهــداری پل هــای ســواره رو بــه منظــور ارتقــای کیفیــت و شــرایط 
ــت.  ــدان اس ــهر ون ــط ش ــران توس ــهر ته ــواره رو ش ــای س ــرداری از پل ه بهره ب
ایــن امــر چالشــی مهــم بــرای ایــن شــرکت می باشــد کــه تــالش نمایــد ایــن 
ــان از عملکــرد  ــا اطمین ــر و ب ــرد فنــون موث ــه ای و باکارب ــه صــورت حرف ــر ب ام
ــواره رو  ــای س ــرداری از پل ه ــرد. بهره ب ــورت پذی ــا ص ــن پل ه ــتمرو ایم مس
ــدت  ــرکت در م ــالش ش ــرد و ت ــام گی ــبانه روز انج ــاعات ش ــام س ــد در تم بای
ــا  ــک روی پل ه ــه ترافی ــت ک ــن اس ــا ای ــرات پل ه ــازی و تعمی ــان مقاوم س زم
متوقــف نگردنــد تــا شــهروندان بتواننــد مســتمرا از پل هــا اســتفاده نماینــد. از 

ســوی دیگــر مقــاوم ســازی و نگهــداری پل هــای ســواره رو بایــد طــوری انجــام 
پذیــرد کــه پل هــا در برابــر حــوادث غیــر مترقبــه ماننــد زلزلــه و ســیالب های 
فصلــی مقــاوم و تــاب آور باشــند و عملکــرد آن هــا در هنــگام وقــوع ایــن گونــه 

حــوادث ادامــه یابــد.
مهم تریـن چالـش شـرکت در خصـوص مقـاوم سـازی و بهسـازی لـرزه ای پل ها، 
تامیـن بودجـه الزم بـرای مقـاوم سـازی و مرمـت اساسـی پل هـا و بـه کار گیری 
مشـاوران و پیمانـکاران توانمنـد و بـا تجربـه در اجـرای موثر وتخصصـی اقدامات 

مقـاوم سـازی و بهسـازی لـرزه ای پل های سـواره رو می باشـد.

ــداری  ــرزه ای و نگه ــازی ل ــازی، بهس ــاوم س ــت مق ــام ماموری انج
پل هــای ســواره رو چــه نتایجــی بــرای شــهروندان دارد؟

شــهر تهــران در حــال حاضــر دارای 756 پــل ســواره رو بــا 60 کیلومتــر طــول 
ــه عنــوان بخشــی از شــریان های حیاتــی شــهر  می باشــد. پل هــای ســواره رو ب
تهــران در عملکــرد روز مــره ترافیــک و در هنــگام رویــداد حــوادث غیــر مترقبــه 

ماننــد زلزلــه، نقــش حیاتــی دارنــد.
اقدامــات شــرکت یادمــان ســازه در اغلــب مواقــع بــدون انســداد کامــل مســیر و 
طــی ســاعات پایانــی شــب انجــام می گیــرد بــه طــوری کــه شــهروندان بتواننــد 
بــه صــورت مســتمرو شــبانه روزی از پل هــا اســتفاده نماینــد. بــرای مثــال، پــل 
پــارک وی در تقاطــع بزرگــراه شــهید چمــران بــا خیابــان ولــی عصر)عــج( کــه 
ــمار  ــه ش ــران ب ــهر ته ــواره رو ش ــای س ــن پل ه ــد تری ــت و آم ــر رف ــی از پ یک
ــام  ــب انج ــی ش ــاعات پایان ــی س ــیر و ط ــل مس ــتن کام ــدون بس ــی رود، ب م

پذیرفــت و حــدود 750 تــن آســفالت در مســیر پخــش و اجــرا گردیــد.

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل چمران- مالصدرا
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ــواره رو  ــای س ــداری پل ه ــرزه ای و نگه ــازی ل ــازی، بهس ــاوم س ــات مق اقدام
ــاوم  ــدف مق ــا ه ــرد، ب ــام می گی ــازه انج ــان س ــرکت یادم ــت ش ــا مدیری ــه ب ک
ــه  ــد ب ــه شــهروندان بتوانن ــا می باشــد بطــوری ک ســازی و ایمــن ســازی آن ه
ــوی  ــد. و از س ــتفاده نماین ــا اس ــن از پل ه ــی ایم ــتمر ودر محیط ــورت مس ص
دیگرهرچقدرتعمیــر و مرمــت پلهــا بــه تعویــق بیافتــد وضعیــت پلهــا بحرانــی تر 

ــر خواهــد شــد. و هزینــه آنهــا چنــد براب

اهـم اقدامات شـرکت یادمـان سـازه در مورد پل های سـواره رو شـهر 
تهـران کدامند؟

ــهر  ــواره رو ش ــای س ــوص پل ه ــازه در خص ــان س ــرکت یادم ــات ش ــم اقدام اه
ــد از:  تهــران عبارتن

- تهیه شناسنامه پل های سواره رو
- رفع خطر احتمالی و آسیب های وارده بر پل ها

- تعمیرات تخصصی و مرمت اساسی پل ها
- تعمیر و تعویض درز های انبساط

- مطالعــه کاهــش درز هــای انبســاط در پل هــای ســواره رو بــه منظــور کاهــش 
ــداری ــای نگه هزینه ه

- تعمیر و تعویض نئوپرن ها
- نصب هند ریل و تعویض روکش آسفالت پل ها

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

- مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل ها
- مقاوم ســازی و در صــورت لــزوم تبدیــل وضعیــت پــل و تخریــب عرشــه فلــزی 

و احــداث عرشــه بتنی

اهمیت راهبردی پل های سواره رو شهر تهران چیست؟
پل هــای ســواره رو نقــش مهمــی در ایجــاد دسترســی بــه نقــاط مختلــف داخــل 
و خــارج شــهر دارنــد. پل هــای شــهری از جملــه ســازه های حیاتــی می باشــند 
کــه در صــورت آســیب پذیری در هنــگام رویــداد حــوادث طبیعــی ماننــد ســیل 
ــوادث  ــوع ح ــگام وق ــوند. در هن ــده می ش ــارات عم ــاد خس ــث ایج ــه باع و زلزل
غیرمترقبــه تــاب آوری و مقــاوم بــودن پل هــا در مدیریــت بحــران حادثــه نقــش 
راهبــردی داردو توجــه بــه مقــاوم ســازی و بهســازی لرزهــای پل هــای ســواره رو 
از دو جنبــه اهمیــت فــراوان دارد. یکــی ایــن کــه اســتمرار عملکــرد و تــاب آوری 
شــریان های حیاتــی و دسترســی در هنــگام رویــداد بالیــای طبیعــی و حــوادث 
ــن  ــا از مهم تری ــه پل ه ــن ک ــری ای ــت. دیگ ــروری اس ــیار ض ــه بس ــر مترقب غی
ــوزه  ــتند. ح ــک هس ــل و ترافی ــل و نق ــبکه های حم ــی در ش ــرمایه های مل س
معاونــت فنــی و عمرانــی شــهر داری تهــران آمــاده تبــادل تجربیــات و دانــش 
مقــاوم ســازی، بهســازی لــرزه ای و نگهــداری پل هــا بــا متخصصیــن و اســاتید  
ــران  ــت بح ــگیری و مدیری ــازمان پیش ــن س ــگاه ها وهمچنی ــته دانش ــن رش ای
شــهر تهــران می باشــد. بــا ایــن تشــریک مســاعی انتظــار دارد دانــش مدیریــت 

نگهــداری پل هــا در راســتای توســعه پایــدار شــهری گســترش یابــد.  

مقاوم سازی پل بزرگراه های صدر و شهید مدرس
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ساختمان سبز
Green Building

سـاختمان سـبز کـه آن را سـاختمان پایـدار نیـز می نامنـد، مربوط اسـت هم به 
سـازه سـاختمان و هم بـه بهره  برداری از سـاختمان کـه در آن حفاظت از محیط 
زیسـت و بهینه سـازی مصـرف منابـع در خالل دوره عمر آن، منظور شـده اسـت. 
دوره عمـر سـاختمان شـامل مکان یابـی محـل سـاختمان، طراحـی، سـاختمان، 
بهره  بـرداری، تعمیـر و نگهـداری، نوسـازی و تخریـب می باشـد. بـه عبـارت دیگر 
طراحـی سـاختمان سـبز در جسـتجوی ایجـاد تعـادل بیـن ساختمان سـازی و 

محیط زیسـت پایـدار می باشـد.
اهداف کلی سـاختمان های سـبز یا سـاختمان های پایدار عبارتند از کاهش اثرات 
محیط زیسـت سـاخته شـده بر سـالمت انسـان و محیط زیسـت طبیعی توسـط:

- بهینه سازی استفاده از انرژی، آب و سایر منابع
- حفاظت از سالمت ساکنین ساختمان و بهبود کارآیی کارکنان در ساختمان

- کاهش مقدار مواد زاید، آلودگی ها و تخریب محیط زیست

بهینه سازی انرژی
بهینه سازی استفاده از انرژی شامل موارد زیر است:

- کاهش نشت هوا از میان ساختمان
- بهره گیری از پنجره های دو و سه جداره و عایق کننده

ــا و ســقف  ــه پنجره ه ــد ســایه دهی ب ــل مانن ــور خورشــید غیرعام - طراحــی ن
ــور خورشــید  ــر اســتفاده از ن ســاختمان در خــالل ماه هــای تابســتان و حداکث

ــتان ــای زمس در ماه ه
- اســتقرار کارآیــی پنجره هــا بــرای تأمیــن نــور طبیعــی بیشــتر و کاهــش نیــاز 

بــه روشــنایی الکتریکــی در خــالل ســاعات روز
- گرم کردن آب با نور خورشید جهت کاهش هزینه  های مصرف انرژی

- تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر در محــل ســاختمان از طریــق نیروی نور خورشــید، 

گردآورنده: هیأت تحریریه
By: Board of Editors

و نیــروی بــاد جهــت کاهش اثــرات زیســت محیطی ســاختمان

بهینه سازی مصرف آب
کاهــش مصــرف آب و حفاظــت از کیفیــت آب هدف  هــای اصلــی ســاختمان های 

پایــدار هســتند. روش هــای بهینه  ســازی مصــرف آب عبارتند از:
ــاران  ــه کــه آب مصرفــی در دستشــویی ها یــا آب ب - طراحــی لوله کشــی دوگان
را بازیافــت و بــرای آب یــاری و یــا شســتن خودروهــا دوبــاره اســتفاده می نمایــد.

- استفاده از شیرهای آب و دوش که آب کمتری مصرف می نمایند.

بهینه سازی مصرف مصالح ساختمانی
بهینه سازی مصرف مصالح ساختمانی شامل موارد زیر است:

- استفاده از سنگ های ساختمانی بازیافت شده
- استفاده از مصالح ساختمانی فلزی بازیافت شده

- استفاده از مصالح ساختمانی غیر سمی
- استفاده از مصالح ساختمانی قابل بازیافت

)Foundry sand( استفاده از ماسه کارگاهی -
- استفاده از نخاله های ساختمانی و نخاله های تخریب ساختمانی

کاهش تولید مواد زاید
راه های کاهش تولید مواد زاید عبارتند از:

- کاهش اتالف انرژی، آب و مصالح در خالل ساختمان سازی
- بازیافـت مـواد زایـد تولید شـده توسـط سـاکنین سـاختمان از جملـه از طریق 
مخزن های کمپوست و کاهش مواد زاید که به مکان های دفن زباله حمل می شوند.
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هزینه های ساختمان سبز و توجیه اقتصادی آن
مهمتریــن مشــکل و انتقــاد بــه احــداث ســاختمان های ســبز و پایــدار، 
هزینه هــای آن می باشــد. بیشــتر ســاختمان های ســبز حــدود 2 درصــد بیشــتر 
هزینــه دارنــد ولــی ده برابــر آن را در خــالل عمــر ســاختمان برمی گرداننــد. در 
ــت  ــال، برگش ــالل 20 س ــبز، در خ ــاختمان های س ــی س ــع مال ــا مناف ــه ب رابط
مالــی معمــوالً حــدود 5 برابــر هزینه هــای اضافــی پایدارســازی می باشــد. منافــع 
ــا،  ــایر آلوده کننده ه ــه ای و س ــای گلخان ــش گازه ــد کاه ــتی مانن ــط زیس محی

دارای اثــرات مثبــت بــر جوامــع شــهری و بــر روی کــره زمیــن خواهــد بــود.

ضوابط و مقررات ساختمان سازی سبز
ــط،  ــان، ضواب ــطح جه ــبز در س ــازی س ــش ساختمان س ــه افزای ــه ب ــا توج ب
اســتانداردها و کدهــا و سیســتم های ارزیابــی و امتیازدهــی توســط ســازمان  های 
مختلــف توســعه یافتــه اســت. ایــن ضوابــط توســط دولت هــا و شــهرداری ها بــه 
عنــوان مقــررات ســاختمانی بــرای کاهــش اثــرات محلــی ساختمان ســازی بــر 

ــه کار گرفتــه شــده اند. محیــط زیســت ب
سیستم های ارزیابی ساختمان های سبز عبارتند از:

)LEED( رهبری در انرژی و طراحی زیست محیطی
)Leadership in Energy and Environmental Design(

ــرداری  ــرای طراحــی، ســاخت، بهره ب یــک ســری از سیســتم های امتیازدهــی ب
ــاختمان  ــورای س ــط ش ــه توس ــد ک ــبز می باش ــاختمان های س ــداری س و نگه
ســبز ایــاالت متحــده آمریــکا تهیــه گردیــده اســت. ایــن سیســتم ارزیابــی در 

ــرد. ــرار می گی ــادا مــورد اســتفاده ق ــکا و کان ــاالت متحــده آمری کشــورهای ای

)BREEAM( بریم
 Building Research Establishment Environmental(

)Assessment Method
سیستم صدور گواهی تأیید پایداری ساختمان های کشور انگلستان می باشد.

DGNB )دی- جی- ان- بی )آلمان -
Milgo bygnad 3.0 )میلیوبیگناد )سوئد -

VERDE )ورده )اسپانیا -

سازمان های بین المللی مربوطه به ساختمان سبز
مهمترین سازمان های بین المللی مربوط به ساختمان سبز عبارتند از:

 
Agend 21

ــه  ــت ک ــد اس ــل متح ــازمان مل ــه ای از س ــرن 21( برنام ــه ق ــدا 21 )برنام ا جن
مربــوط بــه توســعه پایــدار می باشــد. ا جنــدا 21 شــامل یــک ســری اقدامــات 
در ســطح جهانــی، ملــی و محلــی توســط ســازمان ملــل متحــد و دولت  هــا در 

ــای بشراســت. ــرات زیســت محیطــی فعالیت ه ــورد اث م

Fidic's PSM
فدراسـیون بین المللـی مهندسـان مشـاور )فیدیـک( دفتـر راهنمـای مدیریـت 
پایدارسـازی پروژه را تهیه نموده که مهندسـان پروژه را در نیل به اهداف توسـعه 
پایدار با توجه به فاکتورهای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی راهنمایی کند.

GHG Indicator
شـاخص گازهای گلخانه ای )GHG( شـامل رهنمودهایی از برنامه محیط زیسـت 
سـازمان ملـل متحـد )UNEP( اسـت کـه میـزان تصاعد گازهـای گلخانـه ای را 

بـرای سـاختمان های تجـاری و سـازمان های غیرتجـاری محاسـبه می نماید.

IPCC Fourth Assessment Report
چهارمیــن گــزارش ارزیابــی پانــل بیــن دولتــی ســازمان ملــل متحــد در مــورد 
تغییــرات آب و هوایــی ســال 2007 اطالعــات مربــوط بــه تغییــرات آب و هوایــی 

و اثــرات آن را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد.

IPD Environment Code
کـد محیـط زیسـت توسـعه حرفـه ای بین المللـی )IPD( در سـال 2008 تهیـه 
شـده اسـت. ایـن کـد بـه عنـوان اسـتاندارد بین المللـی بـرای اندازه گیـری اثرات 
زیسـت محیطـی سـاختمان های شـرکت ها بـه کار گرفتـه می شـود. هـدف ایـن 
کـد اندازه گیـری دقیـق اثرات زیسـت محیطی سـاختمان های مختلف شـرکت ها 
و سـازمان ها، از دفاتـر اداری تـا سـاختمان فرودگاه، می باشـد و مدیـران امالک و 
سـاختمان ها را قـادر می سـازد که اطالعـات کاملی دربـاره ساختمان هایشـان در 

نقـاط مختلف جهـان ارائـه نمایند.

ISO 21931
ایــزو 21931- 2006 گــزارش پایــداری در ســاخت و ســاز و چارچــوب روش های 
ارزیابــی اثــرات زیســت محیطی ســاختمان ها اســت. هــدف ایــن گــزارش ایجــاد 
ــت محیطی  ــرات زیس ــی اث ــای ارزیاب ــت روش ه ــود کیفی ــرای بهب ــی ب چارچوب
 14000 ISO ســاختمان ها می باشــد. ایــن ایــزو همــراه بــا اســتانداردهای

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق م

UNEP and Climate Change
برنامـه محیط زیسـت سـازمان ملـل متحـد )UNEP( در زمینه کاهـش گازهای 
کربـن در جوامع شـهری و افزایش سـطح دانش تغییـرات آب و هوایی و باال بردن 

سـطح آگاهـی عموم مـردم در خصوص این چالـش جهانی فعالیـت می نماید.
در پایـان بایـد متذکـر شـد کـه ساختمان سـازی سـبز نگاهـی جدی به سـالمت 
انسـان ها در محیـط سـاخته شـده بـه دسـت بشـر و نگاهـی جـدی بـه حفاظت 

محیط زیسـت طبیعـی دارد.
پس می ارزد ساخت و سازهایمان سبز باشد.

منبع:
- Sweden Green Building Council
- World Green Building Council
- United States Green Building Council



 تراکم ترافیک، سدی در راه توسعه پایدار شهر استانبول

 مراسم بزرگداشت مهندس سید مهدی مجابی به پاس چهل سال حضور و
فعالیت پیوسته در حوزه میراث فرهنگی

سازه پل به تونل هنگ کنگ-زوهائی-ماکائو

معادن شن وماسه منطقه 18 شهر تهران در وضعیت قرمز

نشست ارزیابی فروریزش ساختمان پالسکو و مدیریت حادثه برگزار شد

کنفرانس شهرهای هوشمند

شهرداری تهران در مسیر تغییر و تحول

اخبار
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ناپلئـون، تحـت تاثیـر جذابیـت شـهر اسـتانبول، در مـورد ایـن شـهر گفـت: اگر 
همـه جهـان یک کشـور می بود، اسـتانبول بایـد پایتخت آن بود. یک نسـل پیش 
اسـتانبول شـهری غـرق در خواب غفلت بـود. ولی اکنون این کالنشـهر در تقاطع 
اروپا و آسـیا دارای سـیمایی مشـهور و ترافیکی جهانی و پر تراکم است. استانبول 
حاال شـهری پر جنب و جوش اسـت که سـاالنه 50.000 کشـتی از کنار آن عبور 
می نمایـد و 60 میلیـون مسـافر در سـال 2015 بـه 273 مقصد در سـطح جهان 
از فـرودگاه بین المللـی آن پـرواز نمودند. بر حسـب تعـداد پروازها بـه مقصد های 
بین المللـی، فـرودگاه شـهر اسـتانبول در رتبـه پنجـم جهانـی قـرار می گیـرد.

در سـال 2010، فرودگاه بین المللی آتاتورک اسـتانبول در رتبه 37 فرودگاه های 
جهـان از نظـر تعـداد مسـافر بود. در سـال 2014 این فـرودگاه به رتبه سـیزدهم 
صعود کرد. شـهر اسـتانبول یک فرودگاه دوم نیز دارد و به سرعت در حال ساخت 
فرودگاه سـوم می باشـد. فرودگاه سـوم شـهر اسـتانبول قرار اسـت در سال 2018 
بـه بهره بـرداری برسـد. هنگامـی کـه تمامی فاز هـای این فـرودگاه تکمیل شـود، 
بزرگتریـن فرودگاه جهان با 150 میلیون مسـافر در سـال خواهـد بود. هزینه این 
پـروژه حـدود 30 میلیـارد دالر می باشـد. سـاخت ایـن پـروژه مورد انتقـاد برخی 
شـهر سـازان و شـهروندان به ویژه از جنبه های زیسـت محیطی قرار گرفته است.

شـهر اسـتانبول هـم اکنون حدود 16 میلیـون نفر جمعیـت دارد. جمعیت همین 
شـهر در سـال 1975 فقط 2 میلیون نفر بود. کشـور های هندوسـتان و چین نیز 
بـا همیـن گونـه انفجـار جمعیـت رو بـه رو بوده انـد ولی شـهر های ترکیـه از نظر 
کیفیـت زندگـی پیشـرفت خوبـی داشـته اند. در حـال حاضر 75 درصـد جمعیت 
کشـور ترکیـه در شـهرها زندگـی می نماینـد. حتـی در مناطـق حاشیه نشـین 
شـهر های شـرق ترکیـه ماننـد "گازیـان تـپ" سیسـتم فاضـالب و خیابان هـای 
آسـفالت شـده، پـارک و فضـای سـبز و مدارس مناسـب مشـاهده می شـود. ولی 
سـیمای شـهرها در ترکیه همیشـه این طور سـامان یافته نبود. سـی سـال قبل 
تپه هـای حاشـیه شـهر های ترکیـه هماننـد آلونک هـای شـبانه سـاخته شـده در 
حاشـیه شـهر های برزیـل بـود. کیفیت آب و هـوای این شـهرهای حاشـیه ای در 

اسـتانبول از قاهـره بدتـر بود.  
اکنـون آسـمان اسـتانبول بـه طـور قابـل توجهـی آبـی اسـت و ماهیگیرانـی که 
روی پل"گاالتـا" صـف کشـیده اند، مرتـب سـطل های پـر از ماهـی سـاردین را 

تراکم ترافیک، سـدی در راه توسـعه پایدار شـهر استانبول 

از آب صـاف بـه بـاال می کشـند. ایـن تغییـرات چشـم گیر تنهـا در نتیجـه ایجـاد 
سیسـتم فاضـالب بهتـر و بهره گیـری از سـوخت تمیزتـر گاز طبیعـی لوله کشـی 
شـده از روسـیه نیسـت. این تغییرات در نتیجه تغییر در قوانین مهم در مدیریت 
شـهری و افزایش مالکیت زمین شـهری توسـط شـهرداری ها نیز هسـت. مناطق 
39 گانـه شـهرداری اسـتانبول ویترینـی بـرای شـهر داران آن هـا اسـت کـه برای 
ارائـه خدمـات شـهری بـا یکدیگـر رقابـت می نمایند. در بیشـتر شـهر های ترکیه 
جاروکشـی معابـر و جمـع آوری زبالـه دسـت کم یک بـار در روز انجـام می پذیرد. 
شـهرداری اسـتانبول دارای منابـع مالـی برای احـداث و مدیریت زیرسـاخت های 
شـهری ماننـد سیسـتم متـرو با 5 خـط می باشـد. اولین خـط متروی اسـتانبول 
در سـال 2000 افتتـاح شـد. در سـال 2013 خـط دیگر مترو که بخش آسـیایی 

اسـتانبول را بـه بخـش اروپایـی آن متصـل می نماید، تکمیـل گردید.
ولـی همـه امـور شـهری اسـتانبول در وضعیـت مطلـوب قـرار نـدارد. بـا وجـود 
سـرمایه گذاری های هنگفت در توسـعه شـهری اسـتانبول، فقط 15درصد سـفرها 
توسط حمل و نقل عمومی انجام می پذیرد. تراکم ترافیک در شهر استانبول بیشتر 
از هر شـهری در جهان اسـت. از سوی دیگر شهر های بسیاری در ترکیه به صورت 
بـی رویـه تحـت نفوذ فعالیت هـای تجاری حمایت شـده از سـوی سیاسـتمداران 
قدرتمنـد رشـد نموده انـد. این گونه توسـعه، با مبانی توسـعه پایـدار فاصله زیادی 
دارد. تراکم ترافیک مانعی بزرگ در راه توسـعه پایدار شـهر اسـتانبول شـده است.
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مراسـم بزرگداشـت سـید مهـدی مجابـی بـه پـاس 40 سـال حضـور و فعالیـت 
پیوسـته در حـوزه میـراث فرهنگـی توسـط اداره کل حفـظ و احیـاء بناهـا و 
محوطه هـای تاریخـی، سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
مقـارن بـا هفته میراث فـر هنگی، در 24 اردیبهشـت 1396 در سـالن اجتماعات 

مـوزه ملـی ایـران در تهـران برگزار شـد.
ــد. وی  ــد ش ــن متول ــهر قزوی ــان 1323 در ش ــی در 26 آب ــدی مجاب ــید مه س
پــس از اخــذ مــدرک تحصیلــی فــوق لیســانس مهندســی معمــاری از دانشــکده 
هنر هــای زیبــا ی دانشــگاه تهــران در ســال 1349 و گذرانــدن دوره تخصصــی 
ــازمان  ــت س ــه عضوی ــس ب ــز شــهری در دانشــگاه فلوران ــاء مراک ــت و احی مرم
میــراث فرهنگــی در آمــد. نامبــرده در طــی مدتــی بیــش از 40 ســال، چــه در 
ــی  ــات فراوان ــواره منشــا خدم ــدرس، هم ــت م ــب متخصــص و چــه در قام قال
ــی را  ــان فراوان ــوده و کارشناس ــران ب ــز ای ــن عزی ــی میه ــراث فرهنگ ــرای می ب

ــوزش داده اســت. آم
برخــی ســوابق اجــرای پروژه هــای حفاظــت و مرمــت و احیــاء آثــار فرهنگــی-

تاریخــی ایــران ســید مهــدی مجابــی بــه شــرح زیــر اســت:
- ناظــر پــروژه مرمــت مجموعــه تاریخــی تخــت جمشــید - پاســارگاد - مجموعه 

زنــد شــیراز )اســتان فارس(
-مدیــر پروژه هــای مرمــت و احیــاء مجموعــه گنبــد ســلطانیه زنجــان و مســجد 

ــع قزوین جام
- مدیر و طراح پروژه ساختار فرهنگی-تاریخی تهران

- مدیر پروژه آماده سازی اراضی 500 هکتاری شهرک مینو در قزوین

ــی  ــراث فرهنگ ــاون می ــان، مع ــن طالبی ــد حس ــور محم ــا حض ــم ب ــن مراس ای
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، ســید محمد بهشــتی، 
رئیــس پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری، جبرئیــل نــو کنــده، مدیــر 
مــوزه ملــی ایــران، غالمرضــا میثاقیــان، مدیــرکل دفتــر حفــظ واحیــای بناهــا 
و محوطه هــای تاریخــی، اعضــای خانــواده و همــکاران ایــن چهــره پیشکســوت 
میــراث فرهنگــی و ســایر مدیــران و کارکنــان ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری برگــزار شــد. در آغــاز مراســم غالمرضــا میثاقیــان، مدیــر 
ــراث   ــت می ــای بنا هــا، محوطه هــا و بافت هــای تاریخــی معاون کل حفــظ و احی
فرهنگــی، ضمــن تبریــک هفتــه میــراث فرهنگــی، گفــت: بناهــا عامــل توســعه 
ــا بیــش از 40 ســال کار  ــی ب ــدس ســید مهــدی مجاب شــهرها هســتند و مهن
ــوزش  ــت و آم ــی در مرم ــات فراوان ــی، منشــا خدم ــراث فرهنگ ــالش در می و ت
ــرای  ــی کــه ب ــی از عزیزان ــد. میثاقیــان قــدر دان ــران بوده ان میــراث فرهنگــی ای
حفــظ و پایــداری میــراث فرهنگــی ایــن آب و خــاک تــالش کرده انــد را یــک 
ســنت حســنه دانســت و اظهــار امیــدواری نمــود در آینــده ای نزدیــک مراســم 
نکــو داشــت بــرای تمامــی اســاتید حوزه هــای مختلــف برگــزار گــردد.  در ادامــه 
محمــد حســن طالبیــان، معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگــی به 
ایــراد ســخنانی پرداخــت و بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه میــراث فرهنگــی، 
ــه داد. وی  ــته ارائ ــال گذش ــت در س ــا ون ــن مع ــتاورد های ای ــی از دس گزارش
ــی،  ــدی مجاب ــی ســعیدی و مه ــرادی چــون محبعل ــل از اف ــاد آور شــد: تجلی ی
ــک  ــی ی ــه تنهای ــک ب ــر ی ــه ه ــری اســت ک ــم نظی ــل از پیشکســوتان ک تجلی
ــات و  ــال تجربی ــیله انتق ــه وس ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــتند و وظیف ــازمان هس س
دانــش ایــن بــزرگان بــه عنــوان الگــو بــه نســل جــوان باشــیم. وی افــزود: هــر 
جایــی کــه اســتاد مجابــی باشــد شــأن کارشناســی آن مجلــس ارتقــا می یابــد 
و تجربیــات ایــن اســتاد پیشکســوت چــراغ راه همــه دســت انــدرکاران میــراث 
فرهنگــی اســت. طالبیــان همجنیــن افــزود: امیدواریــم بــا همــکاری پژوهشــگاه 
ــره پیشکســوت و  ــن چه ــات ای ــم تجربی ــراث فرهنگــی و گردشــگری بتوانی می

ســایر پیشکســوتان ایــن حــوزه را بــه صــورت مکتــوب منتشــر کنیــم.
نشــریه شــهر های جهــان بــه نوبــه خــود از خدمــات علمــی و عملــی ارزشــمند 
ایــن اســتاد گرانقــدر در زمینــه حفاظــت و احیــای میــراث فرهنگــی، معمــاری 

ــد. ــی می نمای ــدر دان ــل و ق ــران تجلی ــن ای ــن که وشهر ســازی در ســر زمی

مـراسـم بــزرگداشت مهنـدس 
سـید مهـدی مجابــی بـه پاس

چهل سـال حضور و فعالیت پیوسته 
در حــوزه میــراث فرهنگــی
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امـکان رانـش و ریـزش زمین هـای اطـراف معادن شـن و ماسـه منطقه 18 شـهر 
تهـران وجـود دارد، از ایـن رو بایـد فعالیـت ایـن معـادن بـه طـور کامـل متوقف 
شـود. عمـق گودال هـای ایـن معـادن 400 هکتـاری به جـای 35متر بـه 60 الی 
138 متـر رسـیده اسـت. شـکاف هایی در دیوار هـای ایـن گـو دال ها ایجاد شـده 
و از آنجـا کـه فاصلـه ایـن گودال ها در برخـی از نقاط کمتـر از 4 متر بـا رودخانه 

کـن اسـت، تهدیـدی جـدی بـرای منطقه با ال دسـت می باشـد.  
طبـق اعـالم شـهردار منطقـه 18 تهـران، فعالیت هـای غیـر قانونـی معادن شـن 
و ماسـه  در حریـم رود دره کـن تهدیـد جـدی بـرای محله هـای جنـوب غـرب 
تهـران اسـت. وی از توقـف کامـل فعالیـت غیـر قانونی تمام معادن شـن و ماسـه 
حاشـیه رود دره کـن خبـر داد. در اوایـل تیـر مـاه 1395 تفاهم الزم بـرای پایان 
فعالیـت 50 سـاله معـادن شـن وماسـه در منطقـه 18 شـهر تهـران بیـن مالکان 
آن هـا و شـهرداری تهـران انجـام گردیـد. طبـق تفاهم هـای صورت گرفتـه، طرح 
تفرجگاهـی با مشـارکت مالـکان معادن، شـهرداری تهران و همچنین شـهروندان 
انجـام می گیـرد. در ایـن طرح ایمنی گودال ها که سـبب نگرانـی اهالی محله های 

اطـراف بـه ویـژه محلـه خلیج فارس اسـت، تامیـن می گردد. همچنین مشـکالت 
ایـن گودال هـا بـه عنـوان کانـون تولیدگـرد و غبـار برطـرف خواهد شـد. در این 
طـرح کاربـری فضـای سـبز، تفریحـی، ورزشـی، فرهنگـی، آموزشـی، درمانـی و 
تجـاری منظـور شـده اسـت.  بخـش عظیمـی از محـدوده 400 هکتـاری معادن 

شـن و ماسـه تبدل بـه فضـای سـبز می گردد. 
انتظــار دارد تغییــر وضعیــت معــادن شــن و ماســه منطقــه 18 از قرمــز به ســبز، 
بــا شــتاب بیشــتری انجــام پذیــرد. امیــد اســت پــروژه عمرانــی تغییــر وضعیــت 
معــادن شــن و ماســه کــه نقــش مهمــی در توســعه پایــدار شــهر تهــران دارد، در 

مــدت زمــان منطقــی اجــرا و بــه بهره بــرداری برســد.  

معــادن شــن وماســه منطقــه 18 
شــهر تهــران در وضعیــت قرمــز 

سازه پل به تونل هنگ کنگ-زوهائی-ماکائو
ایـن سـازه شـامل یک سـری پـل و تونل اسـت کـه از کانـال "لیندینـگ یانگ" 
عبـور می نمایـد و هنـگ کنگ، ماکائو و زوهائی را که سـه شـهر بـزرگ در دلتای 
رودخانـه "پـرل" در چین هسـتند، به یکدیگر و به سـر زمیـن اصلی چین متصل 
می نمایـد. سـاخت ایـن سـازه در این مسـیر 50 کیلومتـری  10/6 میلیـارد دالر 
هزینـه دارد. طوالنی تریـن بخـش پـل ایـن پـروژه 29/6 کیلومتـر طـول دارد که 
شـامل سـه دهانـه پل کابل کششـی بین 280 و 460 متر می باشـد. طـول 29/6 

ایـن پـل آنـرا به عنـوان طوالنی تریـن پل جهان برجسـته می سـازد.
انتظـار مـی رود ایـن سـازه زمـان سـفر بین هنگ کنـگ و زوهائـی یا ماکائـو را از 

4/5 سـاعت فعلـی )از طریـق جـاده( بـه 40 دقیقـه کاهش دهد.
ــو، یکــی از 25 ســازه های  ــی- ماکائ ــل هنــگ کنــگ- زوهائ ــه تون ســازه پــل ب
بــزرگ جهــان اســت. ســاخت ایــن ســازه 8 ســال طــول می کشــد. ایــن ســازه 
ــول  ــه ط ــد ک ــل می باش ــل و تون ــم پ ــه ه ــامل دو بخــش متصــل ب ــم ش عظی
بخــش تونــل آن حــدود 6/4 کیلومتــر اســت. دو جزیــره مصنوعــی بــرای اتصــال 
تونــل بــه پــل ایجــاد می شــود. ســاخت ایــن ســازه در 15 دســامبر 2009 آغــاز 
ــامبر 2017  ــده، در دس ــزی ش ــان برنامه ری ــر از زم ــال تاخی ــک س ــا ی ــد و ب ش

بهره بــرداری از آن آغــاز می گــردد.



 شماره 21 و 20 / 1396 / فصلنامه شهرهای جهان /41

ــط  ــه توس ــت حادث ــکو و مدیری ــاختمان پالس ــزش س ــی فروری ــت ارزیاب نشس
کمیتــه تخصصــی بررســی فنــی ، مدیریــت بحــران و حقوقــی حادثه ســاختمان 
پالســکو بــا همــکاری دانشــکده عمــران و انجمــن علمــی دانشــجویی دانشــگاه 
ــن 1396 در ســالن همایــش شــهید چمــران،  تربیــت مــدرس در 29 فروردی

دانشــگاه تربیــت مــدرس برگــزار شــد.
در ایــن نشســت دکتــر حمــزه شــکیب، دبیــر علمــی نشســت، خالصــه گــزارش 
ــی  ــی و حقوق ــی فن ــی بررس ــه تخصص ــده کمیت ــن ش ــه ای تدوی 370 صفح

ــه نمــود. حادثــه ســاختمان پالســکو را ارائ
ــاختمان،  ــازه ای س ــار س ــاخت و رفت ــون س ــه های چ ــه نقش ــوه تهی ــپس نح س
وضعیــت تاسیســات برقــی ســاختمان، وضعیــت تاسیســات مکانیکی و گســترش 
حریــق در ســاختمان، محتمل تریــن ســناریوی فروریــزش ســاختمان، مدیریــت 
حادثــه ســاختمان و برنامه هــای خطرپذیــری و ایمن ســازی ســاختمان های پــر 

خطــر توســط اعضــاء کمیتــه تخصصــی ارائــه گردیــد. 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــکو نش ــه پالس ــوص حادث ــده در خص ــه ش ــای ارائ گزارش ه
ــه  ــازی، اتحادی ــای کار و شهرس ــاختمان ها، وزارت خانه ه ــران س ــن و مدی مالکی
ــت بحــران شــهرها مســئوالن  ــی مدیری ــوف و مشــاغل و شــورای هماهنگ صن
ــه  ــه وضعیــت ایمنــی ســاختمان های مشــابه هســتند. کلی ــی رســیدگی ب اصل
ــوزی و  ــش س ــه آت ــران حادث ــد از تجربه گ ــط بای ــهروندان ذیرب ــئوالن و ش مس
فروریــزش ســاختمان پالســکو در قلــب شــهر تهــران درس عبــرت بیاموزنــد و 
ــوع مجــدد  ــاختمان ها، از وق ــری س ــات پیشــگیری وکاهــش خطرپذی ــا اقدام ب

ــد. ــری نماین ــخ جلوگی ــوادث تل ــه ح این گون

نشسـت ارزیابی فروریزش ساختمان پالسـکو و مدیریت حادثه برگزار شد 
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کنفرانــس شــهرهای هوشــمند روزهــای 22 و 23 نوامبــر 2017 مطابــق 1 و 2 
آذر 1396 در شــهر اســتکهلم ســوئد برگــزار می شــود. در ایــن کنفرانــس دانــش، 
ــادل  ــورد تب ــده م ــای شــهرهای آین ــه چالش ه ــوط ب ــات مرب ــات و خدم تجربی
ــک و  ــاز اکولوژی ــاخت و س ــوع س ــس موض ــن کنفران ــد. ای ــرار می گیرن ــر ق نظ
توســعه شــهری پایــدار و ســاختمان ســبز را در یــک قالــب مــورد بحــث قــرار 
می دهــد. یــک شــهر هوشــمند دارای چشــم انداز توســعه شــهری پایــدار شــامل 

ــوژی ارتباطــات و اینترنــت می باشــد. ــرد اطالعــات، تکنول تجمیــع و کار ب
مــدل شــهر هوشــمند در نمــودار )1( نشــان داده شــده اســت. شــهر هوشــمند 
شــهری اســت کــه در 6 زمینــه توســعه شــهری کــه در نمــودار آمــده اســت، بــه 

خوبــی عمــل نمایــد. 
 

ــا  ــخ 6 شــهریور 1396 ب ــی، از تاری ــی نجف ــران، محمــد عل ــد ته شــهردار جدی
ــا توجــه بــه هــم ســوئی  حکــم وزیــر کشــور رســما کار خــودرا آغــاز نمــود.  ب
سیاســت های دولــت و شــهردار تهــران، امیــد اســت رابطــه دولــت و شــهرداری 
تهــران بــه ارتباطــی مســتحکم در جهــت توســعه شــهری پایــدار تهــران تبدیــل 

گــردد.
یکــی از مکانیزم هــای هماهنگــی سیاســت هــا و برنامه هــای شــهر داری 
تهــران بــا سیاســت هــا و برنامه هــای ملــی، حضــور شــهردار تهــران در جلســات 
ذیربــط هیــات دولــت و احیــای جلســات شــورای عالــی نظــارت بــر گســترش 
شــهر تهــران می باشــد. همچنیــن اجــرای برنامــه مدیریــت یکپارچــه شــهری 
می توانــد در توســعه متعــادل و پایــدار شــهر تهــران بســیار موثــر باشــد و هــم 
ــاد  ــهری ایج ــدار ش ــعه پای ــای توس ــرای برنامه ه ــری در اج ــم گی ــی چش افزائ

نمایــد. 

کنفرانس شهرهای هوشمند

شهرداری تهران در مسیر تغییر و تحول

در شهر استکهلم برگزار می شود

در جــوار برگــزاری کنفرانــس شــهرهای هوشــمند اســتکهلم، نمایشــگاه 
ــرکت ها،  ــگاه ش ــن نمایش ــود. در ای ــا می ش ــر پ ــز ب ــمند نی ــهر های هوش ش
ســازمان ها و دســتکاه های دولتــی و شــهرداری ها راه حل هــا، محصــوالت و 

ــد. ــش می گذارن ــه نمای ــود را ب ــه خ ــوط ب ــات مرب خدم

نمودار )1(  مدل شهر هوشمند
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این کتاب منبع ارزشـمندی برای کسـب دانش و کار کردن در زمینه روانشناسـی 
ترافیک اسـت. فصل های کتاب در شـش بخش اصلی تنظیم شـده اند:

)1( تئوری هـا، مفاهیـم و روش هـا. ایـن بخـش شـامل تئـوری کنتـرل راننـده 
می باشـد کـه بـه خواننـده دیـدی اجمالـی از روانشناسـی ترافیـک در زمینه های 
مشـارکت های نظری، چگونگی روشـهای کاربردی در زمینه روانشناسـی ترافیک، 
کنترل هـای مـوردی، مشـاهدات مسـتقیم، اسـتفاده از  ابـزار دقیـق در خـودرو، 
شبیه سـازی و اسـتفاده از داده هـای گرداوری شـده در تصادفـات را ارائه می دهد.
)2( بخش 2 شـامل کاوش گسـتره وسـیعی از متغیر های کلیدی در روانشناسـی 
ترافیـک می باشـد کـه مهتریـن تفکـرات دقیـق در جهـت درک مفهـوم فـوق را 
گـردآوری نمـوده اسـت. ایـن بخـش شـامل سـالمتی روانـی، رفتـار راننـدگان 
جـوان، رفتـار رانندگان مسـن تر و فرهنـگ ترافیک می باشـد. همچنین مهمترین 
زمینـه  در  پژوهشـی  سـواالت  بـه  پاسـخگویی  جهـت  اطالعـات  و  تحقیقـات 
تاثیـر فعـل و انفعـاالت رفتـار فـردی در رفتارهـای اجتماعـی جامعـه در مسـاله 
روانشناسـی ترافیـک را بـرای خواننـده ارائـه می دهـد. )3( رفتار های مسـئله دار 
در ترافیـک. ایـن بخـش شـامل فاکتور های موثـر در اسـتفاده از کمربنـد ایمنی، 
سـرعت و خسـتگی راننـده می باشـد. همچنین در ایـن بخش یافته هـای جدید و 
شـناخته شـده ای دربـاره مشـکالت رفتاری عمـده که منجـر به بحـران ترافیکی 
بـزرگ )خسـارات مالـی و جانی( و نه فقط مشـکالت روانشناسـی ترافیکی، آورده 
شـده اسـت. )4( افراد آسـیب پذیر در ترافیک شـامل کـودکان، راننـدگان جوان، 
راننـدگان مسـن تر، عابـران پیـاده، دو چرخه سـواران، موتـور سیکلت سـواران و 
راننـدگان حرفـه ای در ایـن بخـش مـورد بررسـی قـرار گرفته انـد. همچنیـن در 
ایـن بخـش بـه خسـارات و خطرات رفتـار ترافیکی این گـروه از افراد در اسـتفاده 
از جاده هـا پرداختـه شـده اسـت. )5( اقدامـات مهم جهت کاهش ریسـک شـامل 
آمـوزش راننـدگان و اجـرای قوانیـن و مقـررات ترافیـک و )6( مسـائل هماهنگی 
بین بخشـی شـامل ایمنـی ترافیک، سیاسـت های عمومـی و انتخاب نوع وسـیله 
نقلیـه. در ایـن بخـش خواننـدگان بـا چگونگـی مواجهـه روانشناسـی ترافیکی با 

سیاسـت های عمومـی و سـالمت اجتماعـی آشـنا می شـوند.
مطالـب کتـاب از منابـع معتبـر در سـطح جهانـی گـرد آوری شـده اند که شـامل 
مقـاالت 32 اسـتاد دانشـگاه و متخصـص از 12 کشـور در 5 قـاره می باشـد. ایـن 
متخصصین از رشـته های مختلف شـامل روانشناسـی، مهندسـی، پزشـکی، علوم 

سیاسـی و بهداشـت عمومـی انتخاب شـده اند.

کتاب راهنمای روانشناسی ترافیک
معرفی کتاب:

Handbook of Traffic Psychology

Edited by: Bryan E. Porter, Professor, Old Dominion University, Norfolk, VA, USA
First Edition 2011, Academic Press, London

Prepared by: Alireza Soleymaniha, M.O.T(MSc)

BOOK REVIEW

ویرایش: پروفسور بریان پرتر

تهیه کننده: علیرضا سلیمانیها، کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی صنعتی

خواننـد گان کتـاب مالحظـه خواهنـد کـرد کـه چطـور روانشناسـی ترافیـک بـا 
رشـته های بهداشـت عمومـی. سیاسـت های عمومـی و حفاظـت محیـط زیسـت 
از طریـق کاهـش اسـتفاده از خودروهای شـخصی و افزایش اسـتفاده از سیسـتم 
حمـل و نقـل عمومی دارای وجوه مشـترک اسـت. از سـوی دیگر توجه می شـود 
کـه روانشناسـی ترافیـک نقـش مهمـی در جلـو گیـری از تصادفـات، تلفـات و 

جراحـات ناشـی از ترافیـک دارد.
ایـن کتـاب بـه صـورت دیجیتالـی در کتابخانه تخصصی و مر کز اسـناد سـازمان 

مهندسـی و عمـران شـهر تهران موجود اسـت.
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Shahrhaye Jahan had an interview with Civil Engineer 
Mehdi Pourshasb, Repair and Retrofitting of Tehran Vehicle 
Bridges Group, Yadman Saze Company, Deputy Mayor 
of Tehran for Technical and Development Affairs, on the 
activities of the Yadman Saze Company on strengthening and 
seismic retrofitting of vehicle bridges in Tehran.

*The mission for strengthening, basic repair and maintenance 
of Tehran vehicle bridges is a new and important task which is 
being executed by Yadman Saze Company. What challenges 
will these activities have for you?

*From the year 2012 the function of strengthening and 
seismic retrofitting of vehicle bridges has been assigned to 

Strengthening and Seismic 
Retrofitting of Vehicle Bridges
in Tehran Are Being Done
Prepared by: Board of Editors

Yadman Saze Company by the Municipality of Tehran. This 
new task has many challenges. Experienced engineering 
consultants and construction contractors should be assigned 
to these projects. On the other hand, while the maintenance 
work on the bridge is going on, the citizens should be able to 
use the bridge. Moreover, strengthening and maintenance of 
vehicle bridges should be done  in such a way that bridges will 
be resistant and able to continue  operating after incidents like 
earthquake, flooding,  terrorist activities and traffic accidents.

*What benefits have the bridge seismic retrofitting and 
maintenance projects for the citizens?

Presently Tehran has 706 vehicle bridges with about 60 km 
length. The strengthening and seismic retrofitting projects that 
are being executed by the Yadman Saze Company have the 
objective of making bridges safe such that citizens are able to 
use them continuously in a safe environment.
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Collapse of Interstate 85 in Atlanta, USA - March 30, 2017
The eight-lane Interstate 35W bridge in Minneapolis )USA( 
collapsed during rush hour on 1 August 2007. This incident 
killed 13 persons and severed a crucial connection across the 
Mississippi River. The Minneapolis bridge failure had reignited 
an old debate whether the government was investing enough in 
maintaining the infrastructure.
In General, the primary cause of bridge failure is not sloppy 
maintenance or deviation from design standards. Bridges 
collapse because extreme events are too much for them to bear. 
A bridge designed to current standards and properly maintained 
can still fail. That because we still do not know enough about 
how exceptional stresses and interaction of exceptional stresses 
can compromise a bridge’s integrity.
Fatigue cracking and corrosion may cause bridge collapse. 
However, most catastrophic bridge failures occur because of 
factors outside the bridge structure itself, especially extreme 
events. There are many kinds of extreme events, including the 
force of surging river current; the collision of fuel-carrying 
vehicles with a bridge support; large ground acceleration in 

an earthquake; a group of trucks carrying more weight than 
allowed by law; and unprecedented events such as a terrorist 
attack through blast at piers or support cables.
Analysis of failure and collapse of bridges provide the following 
results:
- Design deviations from design standards, natural incidents 
and overloading are the major factors for bridge collapse.
- Provision of bridge scours around bridge abutments or piers 
are the most common cause for steel bridge collapses.
- Fatigue is the most common cause of bridge failure for steel 
bridges which have not collapsed.
- Natural disasters and traffic accidents have resulted in 
damaging, failure and collapse of bridges.
- Structural risk assessment of bridges under operation should 
be done regularly.
- Bridge incident reporting and data collection on structural 
damage should be done with developing bridge damage models 
so as to be able to predict failure processes for various kinds of 
structures and materials under extreme events.

Strategies for Preventing Bridge 
Collapses
Prepared by: Board of Editors
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Repair and Maintenance of Bridges
Prepared BY: Board of Editors

In different countries of the world civil engineers are repairing 
and maintaining urban bridges 24 hours a day such that citizens 
can continuously use them. Nowadays there are a limited number 
of accurate and economical techniques to test bridges concerning 
their integrity, safety and strength. These techniques are named 
non-destructive tests of bridges and concrete structures.

 Bridge Test Techniques include infrared thermography and 

ground-penetrating radar, magnetometer and pachometer. These 
techniques along with data fusion can assist to locate physical 
anomalies and detecting defects in and below the concrete in the 
following investigations:

*Determining location and types of reinforcing steel in concrete
*Locating voids and delamination in bridge pavements and 

scour around bridge support columns. 
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A Glance at the Sustainable Development in 
Some of the World Cities- Tokyo Sustainable 
development Plan

Tokyo is regarded a city that fosters technologies of tomorrow. 
Tokyo is the largest region in the world, having reached 35 
million inhabitants by 2007. In spite of such a great population, 
Tokyo is renowned for its forward-thinking environmental 
conservation and sustainable development.
  In 2009, a report was released by the World Bank, demonstrating 
Tokyo’s 10 year Climate Change Strategy project that started 
in 2007. The 5 goals of this project were: )1( A new approach 
towards energy use. The target was to shift to a low-CO2 
society where people are able to enjoy a comfortable urban life 
on minimal use of energy. )2( More effective use of renewable 
energies, such as solar power, to enhance Tokyo’s independence 
on fossil fuels. )3( Progress in the passive use of energy, using 

wind, light and heat naturally, especially in homes. )4( The 
development of a greener city, with low-CO2 social systems. 
)5( The 10-Year Project for a Carbon-Minus Tokyo on reducing 
Tokyo’s 2000 GHG by 25% in 2020. 

In order to achieve these goals, 5 initiatives were created: )1( 
Promote private enterprise efforts to achieve CO2 reduction. )2( 
Achieve CO2 reductions in households by low-CO2 lifestyles. 
)3( Lay down rules for CO2 reduction in urban development. )4( 
Accelerate effort to reduce CO2 from vehicle traffic. (5) Create 
a TMG mechanism to support activities in respective sectors.

Considering that 67% of energy related GHG are produced 
from cities around the world, cities should be on all government’s 
priority lists for sustainable development.

Prepared by: Mina Ebrahimi, Ph.D.
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On 31 July 2013, Paleram Chauhan was killed by sand mafia 
in Raipur, India. Chauhan was a known activist against illegal 
sand extraction in his village. He was killed to let open the 
road to the domination of mafia to illegal extraction of sand. 
However, he was not the first and the last person to be offered 
in this way. 

We must accept that the world’s civilization is built on sand. 
Man used sand for building houses from the times of the 
Egyptian Pharaohs. However, today illegal extraction of sand 
or stealing sand is causing chaos in different parts of the world. 
Shortage of sand supply is the main factor of appearing global 
wars especially in China, India, Singapore and United Arab 
Emirates.

Although usually the general public is not aware of the 
illegal extraction of sand, however, this matter is a part of a 
more important problem. Destruction of vital natural resources 
which supply are limited, threatens the economic and social 
development of nations.

Two key factors are the reason for continuous global demand 
for sand: Urban growth and rapid growth of middle class 

population. Without considering air and water, the humble raw 
material, sand is a natural resource which man has the highest 
demand for it. Every year we consume more than 40 milliard 
ton sand and gravel which costs 70 milliard US D. The demand 
for sand is so high that the river beds and sea coasts in all over 
the world are being scraped and cleaned.

A comprehensive plan for sustainable sand extraction 
management is urgently needed for all urban regions.

In Dubai, sea filling and land –use projects including 
construction of huge number of skyscrapers have consumed 
all sand resources in that region. Therefore sand is now being 
imported from Australia.

Today criminal gangs in about 70 countries of the world, from 
Jamaica to Nigeria, illegally extract sand and sell it in black 
markets. However, the war against illegal sand extraction is 
more deadly in India than any other place in the world.

Illegal sand extraction destroys the natural environment.  
Sustainable Planning and management of sand extraction and 
exploitation of sand mines should have high priority in national, 
regional and local development plans.

The Deadly Global War for Sand
Prepared By: Mina Ebrahimi, Ph.D.; Lena Silverberg, M. Sc.
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We need shelter and food to survive. Our planet’s 
ecological resources help fulfill these needs. But how much 
resources do we consume? Ecological Footprint accounting 
measures a population’s demand for ecosystem’s supply 
of resources and services. The current calculations show 
that from the year 2013, the demand of world population 
for ecological resources has become 1.7 times the existing 
resources of our planet. 

Balancing demand and supply of natural resources and 
protection of natural environment in the cities of Iran is 
possible through implementation of sustainable development 
programs. Implementation of the existing Comprehensive and 
Detail Plans are not sufficient for sustainable development 

of cities. These plans are not compatible with the present 
and future development philosophy of the 21st century. 
With implementation of a comprehensive sustainable urban 
development plan, safety, welfare and life quality of the 
citizens are increased. On the other hand, a balance between 
population, buildings, urban spaces and consumption of 
natural resources is attained.

THE NECESSITY FOR PREPARATION OF 
THE COMPREHENSIVE SUSTAINABLE 
URBAN DEVELOPMENT PLAN
By: Mohsen Ebrahimi Mojarad, Civ.Eng., Ph.D.
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