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Foreword

پروفســور پرویــز کردوانــی )زاده 1310 خورشــیدی در روســتای مندلــوک گرمســار( جغرافیــدان 
ایرانــی در ســال 1384 بــه عنــوان چهــره مانــدگار در زمینــه جغرافیــا معرفــی شــده اســت.

ــر  ــران کوی ــب عم ــه کت ــوان ب ــان می ت ــه از آن می ــت ک ــه اس ــاب پرداخت ــف کت ــه تألی ــتر ب او بیش
ــاک،  ــت خ ــا، حفاظ ــای خاک ه ــوار آن(، جغرافی ــق همج ــران و مناط ــزی ای ــزرگ مرک ــزار ب )نمک
ــی؛ آب هــای شــور؛ آب هــای  ــوژی )اکوسیســتم های طبیعــی(، آب شناســی )اکوسیســتم های آب اکول
ســطحی و زیرزمینــی؛ ژئوهیدرولــوژی(، مرتع شناســی)مراتع ایــران(، ســرانجام خشــکی و مســائل آن 
)مناطــق خشــک: ویژگی هــای اقلیمــی، علــل خشــکی، مســائل آب و خشکســالی و راه هــای مقابلــه 
بــا آن در ایــران(، دانشــنامه شــهر در آینــه ادبیــات )دانشــنامه ای تاریخــی و ادبــی در حــوزه جغرافیای 

شــهری و ریشــه های تاریخــی شــهرها( اشــاره کــرد.

Prepaed By:
Mohammad Reza Ebrahimi

تهیه کننده: محمدرضا ابراهیمی 
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وی همچنیــن نظریــات بحــث برانگیــز و جنجالــی هــم داشــته از جملــه: طــرح 
پیشــنهادی بــرای حــل مشــکل گــرد و غبــار در ایــران، طــرح خشــک کــردن 
ــران  ــر خشکســالی های ای ــه نقــش ســایر کشــورها ب ــه، رد نظری دریاچــه ارومی

ــع معتبــر اطالعــات کســب کنیــد. ــاره آنهــا از مناب کــه می توانیــد درب
نشــریه شــهرهای جهــان در ایــن شــماره بــه ســراغ ایــن پروفســور 
ــی  ــل آلودگ ــوص عوام ــان را در خص ــرات ایش ــه و نظ ــدر رفت عالیق
محیط زیســت و راهکارهــای مقابلــه بــا آن جویــا شــده کــه در ادامــه 

ــد. ــما می رس ــر ش ــه نظ ب
پروفســـور کردوانـــی: در فصـــل زمســـتان بـــا پدیـــده هـــوای معکـــوس 
مواجـــه هســـتیم و الزم اســـت شـــهرداری در ایـــن خصـــوص تدبیـــری بیاندیشـــد. 
ـــرار  ـــتور کار ق ـــد در دس ـــده بای ـــوده کنن ـــع آل ـــردن مناب ـــن ب ـــه اول، از بی در وهل
ـــت.  ـــل اس ـــن معض ـــردن ای ـــرف ک ـــل در برط ـــن عام ـــاد مهمتری ـــه ب ـــرد ک گی
ـــی  ـــنگینی آلودگ ـــان س ـــدارس و ادارات در زم ـــی م ـــا تعطیل ـــف ب ـــان مخال ایش
هســـتند چـــرا کـــه معتقدنـــد مدیـــران دانش آمـــوزان را بـــه مراتـــب بهتـــر 
ــر  ــد در امـ ــی نبایـ ــد و از طرفـ ــت می کننـ ــرل و مدیریـ ــا کنتـ از خانواده هـ

تحصیـــل آن هـــا خللـــی وارد شـــود.

در هنگام برف باید به جای نمک پاشی از ماسه بادی استفاده کرد.

پروفســور کردوانــی: از عوامــل کلیــدی آلودگــی شــهرهایی همچــون تهــران 
می تــوان بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــن مناطــق اشــاره کــرد. در تهــران، جریــان 
هــوا هــم بــه آلودگــی دامــن می زنــد. جهــت وزش بــاد در تهــران از غــرب بــه 
ــی تهــران واقــع  شــرق اســت و اکثــر کارخانه هــا و صنایــع نیــز در بخــش غرب
ــهر  ــل ش ــه داخ ــع ب ــن صنای ــی ای ــه ورود آلودگ ــن موضــوع ب ــه ای ــده اند ک ش

ــد.  ــک می کن کم
ایشــان معتقدنــد اســتفاده از ســلول های خورشــیدی حتــی در ســطح خانه هــا 
بــه جــای نیروگاه هــای تولیــد بــرق کــه منبــع آلودگــی هســتند، می توانــد بــه 
کاهــش آلودگــی کمــک شــایانی کنــد کــه نیازمنــد برنامه ریــزی جــدی در ایــن 

ــد.  ــوزه می باش ح

کاشــت درخــت کاج و ســرو شــیراز در حال حاضــر بهتریــن راه مقابله 
بــا آلودگــی هــوا و پدیــده هــوای معکــوس در شــهر تهــران اســت. 
پروفســور کردوانــی: در حــال حاضــر شــهرداری برنامه هایــی جهــت کاشــت 

چمــن و درخــت بــرای کاهــش آلودگی هــا دارد. امــا نکتــه ای کــه حائــز اهمیــت 
ــاًل  ــن کام ــع کاشــت چم ــد. در واق ــن می باش ــودن کاشــت چم اســت مضــر ب
اشــتباه اســت، زیــرا بــرای کاشــت چمــن بایــد از خــاک مــرده اســتفاده کــرد 
ــد از اعمــاق زمیــن خــاک رس خالــص اســتخراج شــود و  ــه ایــن منظــور بای ب
ــه شــود.  ــز اضاف ــه آن کــود اســب نی ــذر چمــن در خــاک، ب ــن ب بعــد از ریخت
چــرا کــه اگــر کــود گوســفند باشــد علــف هــرز ســبز می شــود، پــس منجــر 
بــه صــرف هزینــه بســیاری اســت. از طرفــی چمــن باعــث بیشــتر شــدن گرمای 
کــره زمیــن می شــود و ســرطان زاســت. ضمــن اینکــه دســتگاه چمــن زن نیــز 
ــراوان اســت. حتــی کاشــت  آلودگــی ایجــاد می کنــد. از طرفــی نیازمنــد آب ف
گل هــم اشــتباه اســت، چــرا کــه هــم گرانتــر اســت و هــم در روز دوبــار نیــاز 

بــه آبیــاری دارد. 
ــه  ــا ب ــح آنه ــه ترش ــت ک ــی کاش ــد درخت های ــی بای ــا آلودگ ــه ب ــرای مقابل ب
ــا درخــت کاج.  ــوس ی ــل درخــت اکالیپت ــد، مث ســالمت انســان کمــک می کن
ــه چمــن ســطح  ــی ک ــد در حال ــادی ســایه ایجــاد می کنن ــان حجــم زی درخت
ــرای کاهــش  ــد ســراغ چمــن ب ــز نبای ــن هرگ ــد بنابرای ــی درســت می کن آفتاب

ــت.  آلودگــی رف

بهترین راه مقابله با آلودگی کاشت درخت است.

درخــت ســایه دارد و باعــث خنکــی می شــود. همچنیــن قــدرت تصفیه کنندگــی 
دارد. پــس بایــد بــرای مقابلــه بــا پدیــده هــوای معکــوس اواخــر پاییــز و اوایــل 
زمســتان بــه ســمت پوشــش درخــت رفــت. امــا درختــان تهــران همــه پهــن 

ــزد. ــرگ هســتند و در نیمــه دوم ســال برگ هایشــان می ری ب
بایــد بیــن درختــان هــر دو طــرف خیابــان کاج کاشــت و وســط بلوارهــا از ســرو 
شــیراز اســتفاده کــرد. درخــت ســرو بــدون نیــاز بــه آب زیــاد رشــد می کنــد و 
درخــت کاج نیــز آب کمــی مصــرف می کنــد، دچــار آفــت نمی شــود و از همــه 
مهمتــر در زمســتان هنــگام بــارش بــرف، برف هــا روی کاج هــا می مانــد. برفــی 
کــه روی درخت هــای ســوزنی شــکل مثــل کاج می مانــد هنــگام تابــش آفتــاب 

بخــار می شــود و باعــث طــراوت وشــادابی هــوا می گــردد. 
امــا در حــال حاضــر شــاهد ایــن هســتیم کــه ســطح شــهر تهــران را درخــت 
ــف  ــی نقطــه ضع ــد ول ــن درخــت آب کمــی می خواه ــه اســت. ای ــر گرفت عرع
ــزان زود  ــرگ آن در خ ــد و ب ــرگ می ده ــر ب ــار دی ــه در به ــت ک ــن اس آن ای
ــان اســت. از  ــرگ درخت ــای اشــتباه، جمــع آوری ب ــزد. یکــی از عملکرده می ری
آنجــا کــه درخــت ســاکن اســت و بایــد از همانجایــی کــه قــرار دارد تغذیه شــود، 

ــه شــود.  ــای همــان درخت هــا ریخت ــان پ ــرگ درخت ــد ب بای
بهتریـن زمـان آبیـاری در شـهری ماننـد تهـران، صبـح زود و سـحر قبـل از اذان 
صبـح می باشـد، چـون در این زمان، زمین سـرد اسـت و تا نزدیـک ظهر که هنوز 
زمیـن سـرد اسـت آب پـای درختـان می مانـد. که در ایـن صورت مصـرف آب به 
یـک سـوم می رسـد. امـا در پاییـز و زمسـتان به دلیـل اینکـه گرمـای آب را نیاز 
داریـم بایـد سـاعت دو بعـد از ظهـر به بعد شـروع به آبیـاری کنیم. بـرای آبیاری 
فضـای سـبز دو روز در هفتـه آن هـم به صورت سـطحی کافیسـت. زیـرا درخت 

عـادت می کنـد کـه در همین حد سـطحی آب نیاز داشـته باشـد.

 پـس بایـد در وهلـه اول گیاهانـی کاشـت که نیاز بـه آب کمتـر دارند 
بعـد برگ هـا را زیـر درختـان باقـی گذاشـت و در نهایت به میـزان کم 
در طـول هفتـه آنها را آبیـاری کـرد. همچنین نبایـد گیاهانـی که نیاز 

آبـی متفـاوت دارنـد را کنار هم کاشـت.  
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ایمنی مردم را با هیچ چیز معا مله نمی کنیم
مهنــدس علــی امــام، مدیــر عامــل شــرکت راه آهــن شــهری تهــران و 
ــاح بخــش شــمالی و ســه ایســتگاه خــط هفــت  ــرو( در مراســم افتت حومه)مت
متــروی تهــران، بیــان داشــت: هــم اکنــون 1/7 میلیــون ســفر در روز در خطــوط 
ــل  ــت کام ــافران در امنی ــم مس ــد داری ــود و تعه ــام می ش ــران انج ــروی ته مت

ــم. ــه نمــی کنی ــزی معامل ــچ چی ــا هی ــردم را ب ــی م ــز ایمن باشــند و هــر گ
مدیــر عامــل متــروی تهــران گفــت: خوشــحالیم کــه امــروز بخــش شــمالی یکی 
از مهم تریــن خطــوط متــروی تهــران را افتتــاح می کنیــم و در ایســتگاهی قــرار 
داریــم کــه بلند تریــن پلــه برقــی ایران بــه ارتفــاع 18 متــر در آن قــرار دارد. امروز 
13/5 کیلــو متــر از خــط 7 متــروی تهــران بــا ســه ایســتگاه افتتــاح می شــود و 
5 ایســتگاه باقــی مانــده تــا چنــد مــاه دیگــر آمــاده بهره بــرداری خواهــد شــد.

مهنــدس علــی امــام بیــان داشــت: تاکیــد مــا بــر رعایــت اســتاندارد های ایمنــی 
در خطــوط متــروی تهــران اســت.  

پیــروز حناچــی، شــهردار تهــران در میــدان صنعــت در شــهرک غــرب تهــران 
ــوی در  ــدان مول ــی می ــر در نزدیک ــتگاه هالل احم ــد و در ایس ــرو ش ــوار مت س
ــت  ــط هف ــمالی خ ــش ش ــرداری از بخ ــتگاه و بهره ب ــن ایس ــاح ای ــم افتت مراس

ــروی تهــران شــرکت کــرد. مت
طرح متروی تهران با یک خط کمربندی تکمیل می شـود. خطوط شـش و هفت 
بخش هائـی از ایـن کمربندی هسـتند که در دسـت تکمیل می باشـند. بخشـی از 
خط هفت متروی تهران به طول 7/5 کیلومتر و با سـه ایسـتگاه که چندی پیش 
بـرای انجـام عملیات تکمیلی و ایمن سـازی تعطیل شـده بود، بعد از ایمن سـازی 
رسـید. بهره بـرداری  بـه  مـاه 1397  اسـفند  در  تجهیـزات،  استاندارد سـازی  و 

شــهردار تهــران در ایــن مراســم گفــت: هــدف نهائــی تکمیــل شــبکه متــروی 
ــه 7  ــی، ب ــافر در روز فعل ــون مس ــرو از 1/7 میلی ــت مت ــش ظرفی ــران افزای ته
میلیــون مســافردر روزدر آینــده اســت. ایــن امــر بــا کاهــش زمــان بیــن دو قطــار 

ــرد. ــل خطــوط شــبکه متروانجــام می پذی و تکمی
ــه طــول 27 کیلومتــر و شــامل 22 ایســتگاه، از  خــط هفــت متــروی تهــران ب
ورزشــگاه جهــان پهلــوان تختــی در جنــوب شــرق تهــران آغــاز و پــس از عبــور 
ــان  ــان هــالل احمــر، خیاب ــان مولــوی، خیاب از مناطــق پرجمعیــت ماننــد خیاب

ــرج  ــان آزادی، میــدان توحیــد، ب ــواب صفــوی، خیاب ــن، بزرگــراه شــهید ن قزوی
ــه میــدان بوســتان در ســعادت آباد ختــم می شــود. میــالد و میــدان صنعــت، ب
همچنیــن در فروردیــن 1398، بخــش جنوبــی خــط شــش متــروی پایتخــت به 
ــا حضــور رئیس جمهــور، رئیــس شــورای  ــا 3 ایســتگاه، ب طــول 9 کیلومتــر و ب
ــم  ــن مراس ــور در ای ــد. رئیس جمه ــاح ش ــران افتت ــهردار ته ــران و ش ــهر ته ش
بیــان داشــت: امــروز شــاهد یــک تحــول بســیار مثبــت بــرای محیــط زیســت 

تهــران و حمــل ونقــل ســریع، امــن و ســالمت هســتیم. 
محســن هاشــمی، رئیــس شــورای شــهر تهــران گفــت: متــرو یکــی از نمادهــای 
توســعه پایــدار کشــور اســت و حــاال همــه کالنشــهرها صاحــب متــرو هســتند 
کــه ایــن مســئله موجــب کاهــش مصــرف ســوخت، عدالــت اجتماعــی، کاهــش 
ــا  ــران ب ــروز ته ــان داشــت: ام ــره شــده اســت. هاشــمی بی ــوا و غی ــی ه آلودگ
وجــود 7 خــط متــرو دارای 300 کیلومتــر خــط متــرو بــا حــدود 140 ایســتگاه 
اســت کــه بــا یــک حســاب سرانگشــتی می توانیــم بگوئیــم تــا کنــون 60 هــزار 
میلیــارد تومــان در متــروی تهــران ســرمایه گذاری شــده اســت کــه بایــد بیــش 
از 7 میلیــون ســفر توســط متــرو انجــام شــود. امــا از آنجائــی کــه ایــن خطــوط 

ــن 7 میلیــون ســفر در روز برســیم.  ــه ای ــز نشــده اند، نمی توانیــم ب تجهی

تکمیــل خــط هفــت و شــش متــروی تهران
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صـف هزاران شـهروند برای گرفتـن یارانه دوچرخه برقی در اسـتکهلم

ــهروندانی  ــه ش ــت  ب ــوده اس ــالم نم ــوئد اع ــت س ــت از طبیع ــازمان حفاظ س
ــرای رفت  وآمــد در شــهرها اســتفاده نماینــد،  کــه مایلنــد از دوچرخــه برقــی ب
ــه پرداخــت  ــان یاران ــون توم ــر 6 میلی ــا حداکث 25 درصــد قیمــت دوچرخــه ت
می کنــد. تــا اواخــر ســال 1397 270.000 درخواســت بــرای اخــذ یارانــه خریــد 
دوچرخــه برقــی بــه ســازمان حفاظــت از طبیعــت رســیده اســت. طبــق مصوبــه 
ــارد تومــان  ــا ســه ســال آینــده، هــر ســال معــادل 210 میلی ــت ســوئد، ت دول

ــه شــهروندان پرداخــت می گــردد. ــی ب ــد دو چرخــه برق ــه خری ــرای یاران ب
ــه اســتفاده از دوچرخــه  ــه، تشــویق شــهروندان ب ــن یاران هــدف از پرداخــت ای

ــد. ــل می باش ــر از اتومبی ــتفاده کمت ــه و اس ــفرهای روزان ــرای س ب
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ــه علــت از کار  دو ایســتگاه مرکــزی متــرو و قطــار حومــه شــهری اســتکهلم ب
ــدند. ــته ش ــی بس ــای برق ــادن پله ه افت

ایسـتگاه مترو و قطار حومه شـهری "ادن پالن" اسـتکهلم به علت خراب شـدن 
پله های برقی سـه روز تعطیل شـد. این ایسـتگاه دارای 21 پله برقی است که بعد 
از کنترل آن ها مشـخص شـد 16 دسـتگاه سالم و 5 دسـتگاه نیاز به تعمیر دارند. 
ایســتگاه مرکــزی متــروی شــهر اســتکهلم دارای 50 دســتگاه پلــه برقــی اســت 
ــر دارد.  ــه تعمی ــاز ب ــتگاه آن نی ــد 16 دس ــخص ش ــی مش ــد از بازرس ــه بع ک
ــرای  ــی اتیــس، ســازنده پله هــای برقــی ب ــه آلمان 20 نفــر متخصــص از کارخان
بازرســی، تعمیــرات و آزمایــش عملکــرد پله هــای برقــی ایســتگاه مرکــزی متــرو 
بــه کار گرفتــه شــده اند. در کنتــرل ایمنــی پله هــای برقــی مشــاهده شــد جزئــی 
از دســتگاه گیربکــس پلــه برقــی بــه علــت نامعلومــی بســیار فرســوده و زنگ زده 
شــده اســت. در صورتــی کــه بــه طــور عــادی بایــد ایــن اجــزا تــا ســن عمــر 

ــد. عــدم وجــود وســایل یدکــی دســتگاه های  ــی خــوب کار نماین پله هــای برق
ــاز شــدن مجــدد  گیربکــس در محــل، ســبب تاخیــر در اجــرای تعمیــرات و ب

ایســتگاه بعــد از 7 روز تعطیلــی گردیــد.
در تاریــخ نهــم ژوییــه 2018 یــک پلــه برقــی در ایســتگاه مرکــزی قطار شــهری 
و متــروی اســتکهلم در ســاعت اوج ترافیــک خــراب شــد و شــروع بــه حرکــت به 
طــرف مخالــف کــرد. در این حادثه چند نفر از مســافران آســیب ســطحی دیدند. 
ســازمان ملــی ترافیــک و شــرکت ترافیــک شــهر اســتکهلم اتوبوس هــای اضافــی 
را بــرای جبــران تعطیلــی ایســتگاه های "ادن پــالن" و ایســتگاه مرکــزی متــرو 

تجهیــز نمودنــد کــه ســفرهای جایگزیــن متــرو را تامیــن نماینــد.
 ضــروری اســت کنتــرل کیفیــت عملکــرد و ایمنــی پله هــای برقــی در تمامــی 

ایســتگاه های متــرو و قطــار حومــه شــهری مرتبــاً انجــام پذیــرد. 
Dagens nyheter, Stockholm, 16 Juli 2018 منبع:   

خراب شـدن پله هـای برقی ایسـتگاه های متروی اسـتکهلم
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دولـت مسـکو منطقـه ای در شـهر را بـه عنـوان طرح آزمایشـی بـرای پیاده سـازی 
30 فنـاوری جدید هوشـمند به منظور بهبود توسـعه شـهری انتخاب کرده اسـت. 
منطقـه ای کـه بیـش از 8000 نفـر جمعیـت دارد. ایـن ایـده در زمینـه روشـنایی 

هوشـمند، مدیریت هوشـمند جمع آوری و بازیافت زباله و مدیریت هوشـمند انرژی 
پیاده سـازی می شـود . این شـهر قصد دارد به طور آزمایشـی فناوری های تاثیرگذار 

بـرای سـاکنین را ارزیابـی کند و برنامه شـهری خـود را مجـدداً تنظیم نماید.

راه اندازی منطقه شهری هوشمند در مسکو در قالب طرح آزمایشی

هنــگام ایجــاد یــک منطقــه هوشــمند، افــراد تمایــل دارنــد تــا مناطــق جدیــد، 
خالــی از ســکنه یــا حتــی محــروم را از ابتــدا انتخــاب کننــد که ســریع تر، آســان تر 
و ارزان تــر اســت. بــا ایــن حــال، مقامــات مســکو تصمیــم بــه اســتفاده از محلــه 
موجــود بــرای پیاده ســازی فناوری هــای نویــن گرفتنــد. در آوریــل 2018، مقامــات 
ــه  ــع در منطق ــب واق ــاختمان های منتخ ــا در س ــرای فناوری ه ــه اج ــروع ب ش

Maryino در جنــوب شــرقی مســکو کردنــد. 
ایــن ناحیــه شــامل هفــت ســاختمان آپارتمــان بــا ســال های مختلــف ســاخت از 
ســال 1996 تــا 1998 اســت. هــر ســاختمان مســکونی دارای نــوع ســاخت و ســاز 
متفــاوت اســت کــه مزیتــی بــرای آزمایــش فناوری هــا در شــرایط متفــاوت اســت.

Andrey Belozerov مشــاور ارشــد اســتراتژی و نــوآوری CIO مســکو توضیــح 
داد: "مــا نمی خواســتیم یــک منطقــه را از ابتــدا بــه عنــوان بســتر آزمایشــی دور از 

مشــخصات دنیــای واقعــی ایجــاد کنیم. 
ــم  ــا بتوانی ــود ت ــکنه ب ــای دارای س ــا در محله ه ــش فناوری ه ــا آزمای ــدف م ه
ارزیابــی کنیــم شــهروندان چــه مقــدار از فناوری هــای جدیــد در کارهــای روزمــره 
ــید،   ــام رس ــه اتم ــی ب ــرح آزمایش ــه ط ــی ک ــوند. هنگام ــد می ش ــود بهره من خ

ــم." ــزی شــهری را مجــدداً اصــالح کنی ــم طــرح برنامه ری قصــد داری
ــه سیســتم های هوشــمند گرمایشــی،  ــد ب ســاکنین مناطــق هوشــمند می توانن
ــه دسترســی داشــته باشــند. در کل ســاختمان های  روشــنایی و جمــع آوری زبال
مســکونی انتخــاب شــده بــا ســی فنــاوری هوشــمند مختلــف مجهــز شــده اند. بــه 
عنــوان بخشــی از ایــن پــروژه، اولیــن ایســتگاه شــارژ وســایل نقلیه الکتریکــی واقع 

در منطقــه مســکونی در مســکو نصــب شــده اســت کــه در حــال حاضــر تبدیــل 
بــه محبوبتریــن ایســتگاه شــارژ خودروهــای الکتریکــی در شــهر شــده اســت. در 
واقــع هــدف از ایــن پــروژه بهبــود کیفیــت زندگــی و ارائــه آســایش و ایمنــی برای 

ــد.  ــاکنین می باش س
www.Archdaily.com منبع:       
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ســازمان حمــل ونقــل زمینــی ســنگاپور در نظــر دارد پهپادهــا و سیســتم های 
بــدون راننــده را بــرای بازرســی شــبکه قطــار شــهری زیــر زمینــی بــه کار گیــرد. 
یکــی از مســئوالن ســازمان حمــل و نقــل زمینــی ســنگاپور گفت: "ســه ســاعت 

ــام  ــا انج ــه از تونل ه ــی360 درج ــه برداری ویدئوئ ــن کار نقش ــام ای ــرای انج  ب
می گیــرد و بــا یــک نرم افــزار، محــل نواقــص ماننــد ترک خوردگــی، شکســتگی 

سـنگاپور پهپادها را برای بازرسی تونل های قطار شـهری به کار می گیرد

طــول می کشــد کــه دو نفــر مهنــدس در تونل هــای قطــار شــهری کار بازرســی 
را انجــام دهنــد. 

پهپادها کار بازرسـی را به طور اتوماتیک بسـیار سریع تر و ایمن تر انجام می دهند."

ــا نشــت آب مشــخص می شــوند. و ی
Source: UAS Vision, russ@uasvision.com
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راه حل هــای مدیریــت ترافیــک پهپادها در فضــای هوایی ســنگاپور

پژوهشــگران دانشــگاه فنــی "نــان یانــگ" ســنگاپور راه هــای مدیریــت ترافیــک 
ــد. هــدف مطالعــه ایجــاد سیســتم مدیریــت  پهپادهــا را در دســت مطالعــه دارن
ترافیــک ایمــن بــرای "وســایل نقلیــه هوایــی بــدون خلبــان" یــا پهپــاد می باشــد. 
در ایــن سیســتم خطــوط هوایــی و بلــوک بــه پهپادهــا تخصیــص داده می شــود. 
ایــن سیســتم ماننــد تخصیــص چــراغ راهنمایــی و خطــوط ترافیــک بــه خودروها 
می باشــد. در ایــن سیســتم تکنولوژی هــای پیشــرفته، شــامل مســیریابی 
ــرای  ــک ب ــت ترافی ــف و دور زدن و مدیری ــتم های کش ــن، سیس ــمند و ایم هوش

ــد.  ــی، توســعه می یابن هماهنگــی ترافیــک هوای
ــی  ــل توجه ــا رشــد قاب ــک پهپاده ــده ترافی ــه آین ــی رود درخــالل ده ــار م انتظ
درســنگاپور داشــته باشــند. بــرای کســب اطمینــان از ایــن کــه ترافیــک پهپادهای 
کل منطقــه ســنگاپور تحت کنتــرل اســت، ایســتگاه های هماهنگی بــرای ترافیک 
ــا را در فضــای  ــد مســیر پهپاده ــن می شــوند. ایســتگاه ها می توانن ــا تامی پهپاده
ــرل  ــا را کنت ــرعت آن ه ــدی و س ــک را زمان بن ــان ترافی ــی و جری ــی ردیاب هوای

طرح مدیریت ترافیک پهپادها در سنگاپور

ــری  ــد. نرم افزارهــای کامپیوت ــه امــن بیــن پهپادهــا ایجــاد نماین ــد و فاصل نماین
بــرای مطلــوب کــردن مســیر های پهپادهــا و بــه حداقــل رســاندن تراکــم ترافیــک 
ــای  ــد فضا ه ــود مانن ــاخت های موج ــتم از زیرس ــن سیس ــوند. در ای ــه می ش تهی
ــرای برخاســتن و فــرود آمــدن اســتفاده می شــود. برخــی از ســاختمان ها  ــاز، ب ب
بــه عنــوان محــل فــرود اضطــراری پهپادهــا مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد تــا 
ریســک برخــورد بــا شــهروندان بــه حداقــل برســد. پهپادهــا در مناطــق ممنوعــه 
ــه دور آن هــا حفاظ هــای مجــازی  ماننــد فرودگاه هــا و تاسیســات نظامــی کــه ب
ایجــاد می شــود، پــرواز نمی کننــد. پهپادهــا دارای حســگرهایی خواهنــد بــود کــه 

از تصــادف آن هــا بــا یکدیگــر جلوگیــری شــود.

منبع:
PHYS. ORG., Traffic management solutions for drones in 
Singapore’s air space.
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ــای  ــرای فض ــی ب ــز پژوهش ــن مراک ــی انجم ــس جهان ــن کنفران هفدهمی
زیرزمینــی شــهری در 16 و 17 ســپتامبر 2020 در شــهر هلســینکی، 
ــد برگــزار می شــود. شــانزدهمین کنفرانــس در ســال 2018 در شــهر  فنالن

هنگ کنــگ برگــزار گردیــد.
محورهای کنفرانس عبارتند از:

- برنامه ریزی، معماری و طراحی سازه های زیر زمینی

ــن  ــی انجم ــس جهان ــن کنفران ــزاری هفدهمی برگ
مراکــز پژوهشــی بــرای فضای زیــر زمینی شــهری
هلســینکی-فنالند  ،2020 ســپتامبر   17 و   16

- راه حل ها و نوآوری های فنی
- پایدارسازی و ایمنی محیط و فاکتورهای انسانی

- ویژگی های ساخت و اجرا
ــای  ــرای فض ــی ب ــز پژوهش ــن مراک ــکاری انجم ــا هم ــس ب ــن کنفران ای
ــار  ــان معم ــن مهندس ــد و انجم ــل فنالن ــن تون ــهری، انجم ــی ش زیر زمین

فنالنــد برگــزار می شــود.

ACUUS 2020
17th World Conference of the Associated Research 

Centers for the Urban Underground Space 
16-17 September 2020, Helsinki, Finland 

 acuus2020.org



  12 / فصلنامه شهرهای جهان / 1398 / شماره 23 و 24

در تاریــخ 9 تــا 11 ژوئــن 2020، شــهر گوتنبــرگ در ســوئد میزبــان دوره 
بعــدی کنفرانــس جهانــی محیــط ســاخته شــده پایــدار می باشــد.

کنفرانــس توســط دانشــگاه فنــی چالمــرز و انســتیتوی تحقیقــات ســوئد 
بــا حمایــت پــارک علمــی یوهانســبری و شــهرداری شــهر گوتنبــرگ بــر 

ــردد.  ــزار می گ گ
ــداف  ــه اه ــاختمان ب ــی س ــش جهان ــاط دادن بخ ــس ارتب ــدف کنفران ه
توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد و تعریــف نقــش آن در راســتای نیــل 

کنفرانس جهانی محیط ساخته شده پایدار
نهم تا یازدهم ژوئن 2020، گوتنبرگ، سوئد

بــه اهــداف ســال 2030 می باشــد. محــور اصلــی مباحــث کنفرانــس نحــوه 
نیــل بــه اهــداف توســعه پایــدار ســازمان ملــل متحــد اســت.

ــته  ــی در رش ــای جهان ــن کنفرانس ه ــی از مهم تری ــس یک ــن کنفران ای
ــدود 2000  ــی رود ح ــار م ــد. انتظ ــدار می باش ــده پای ــاخته ش ــط س محی
نماینــده از سراســر جهــان در بخش هــای دانشــگاهی، اقتصــادی، صنعتــی 

و سیاســی در ایــن کنفرانــس شــرکت نماینــد.
beyond2020.se

BEYOND2020
WoRld SUStAINAble bUIlt eNvIRoNmeNt

June 9-11, 2020       Gothenburg, Sweden
let SHAPe tHe SUStAINAble CItIeS ANd CommUNItIeS oF tHe FUtURe



 ساختمان سازی پایدار در سوئد
Sustainable Building Construction in Sweden

 آیا کالنشهرهای جهان در راه نابودی هستند؟
Are the World’s Metropolitan Cities on the Way of Collapsing?

بخش اول: توسعه پایدار
I: Sustaiable Development
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ساختمان اداری" ایکه آ" )IKEA( در شهر مالمو

ساختمان سـازی پایـدار در سوئـد
Sustainable building Construction in Sweden
Prepared by: Board of Editors گردآورنده: هیئت تحریریه
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ـــاخته  ـــو س ـــهر مالم ـــه( در ش ـــایل خان ـــان و وس ـــره ای مبلم ـــگاه زنجی )فروش
ـــد.  ـــی می باش ـــه عال ـــاختمان درج ـــداری س ـــی پای ـــت و دارای گواه ـــده اس ش
ــد بـــرق  ــرای تولیـ ــلول های خورشـــیدی بـ ــاختمان سـ ــام سـ در پشـــت بـ
ـــروگاه  ـــق نی ـــی از طری ـــرق اضاف ـــروی ب ـــن نی ـــت و همچنی ـــده اس ـــب ش نص
ـــه  ـــعبات ایک ـــرق سایرش ـــه ب ـــود ک ـــن می ش ـــاختمان تامی ـــارج از س ـــادی خ ب
آ در ســـوئد را نیـــز تامیـــن می کنـــد. زبالـــه ناشـــی از مـــواد غذایـــی کافـــه 
ــرم در  ــدود 12600 کیلوگـ ــه حـ ــود کـ ــل می شـ ــوگاز تبدیـ ــه بیـ ــا بـ تریـ
ـــت و  ـــات بهداش ـــد. اقدام ـــش می ده ـــیدکربن را کاه ـــای دی اکس ـــال گازه س
ـــود  ـــتانداردهای موج ـــاختمان از اس ـــارج س ـــل و خ ـــان در داخ ـــالمتی کارکن س

ـــت. ـــه اس ـــر رفت فرات
ـــای  ـــاختمان 100 درصـــد از انرژی ه ـــن س ـــوع ای ـــه مطب ـــرما و تهوی ـــا و س گرم
ـــه  ـــاز مجموع ـــورد نی ـــود. آب م ـــذ می ش ـــاد اخ ـــیدی و ب ـــر خورش تجدیدپذی
ـــه  ـــه آ دفترچ ـــردد. ایک ـــن می گ ـــی تامی ـــاه اختصاص ـــق چ ـــاختمانی از طری س
ـــه  ـــت ک ـــرده اس ـــه ک ـــود تهی ـــتریان خ ـــان و مش ـــرای کارکن ـــی را ب راهنمائ
بـــه آن هـــا نحـــوه اســـتفاده هوشـــمندانه و پایـــدار ازســـاختمان را همـــراه 
ـــی از  ـــاختمان یک ـــن س ـــد. ای ـــوزش می ده ـــرژی، آم ـــل ان ـــرف حداق ـــا مص ب

بهتریـــن ســـاختمان های پایـــدار ســـوئد در ســـال2017 بـــود.

2- لیدل )LIDL( در شهر وکشو
ــوپرمارکت  ــد سـ ــاختمان جدیـ ــک سـ ــو یـ ــدل در وکشـ ــاختمان لیـ سـ
ـــاختمان  ـــی س ـــاختمان دارای گواه ـــن س ـــد. ای ـــوئد می باش ـــره ای در س زنجی

پایـــدار عالـــی اســـت.
ایـــن پـــروژه شـــامل ســـلول های خورشـــیدی و روشـــنایی توســـط 
ــارژ  ــرای شـ ــیدی بـ ــای خورشـ ــد. پانل هـ ــای ال- ای- دی می باشـ المپ هـ
ـــه  ـــا دوچرخ ـــی و ی ـــودروی برق ـــا خ ـــه ب ـــتریانی ک ـــای مش ـــری خودروه باط
برقـــی بـــرای خریـــد می آینـــد، نصـــب شـــده اند. شـــبکه دفـــع آب هـــای 
ســـطحی و حفاظـــت در برابـــر ســـیل پیشـــرفته ای در مجموعـــه ســـاخته 

شـــده اســـت.

مقدمه
ـــر  ـــوئد را تغیی ـــاختمان س ـــازی، بخـــش س ـــوم پایدارس ـــال های اخیرمفه در س
ـــازی  ـــرای پایدار س ـــا ب ـــر تقاض ـــال حاض ـــت. در ح ـــگرفی داده اس ـــول ش و تح
ســـاختمان بـــه طـــور دائـــم در حـــال رشـــد اســـت و تقریبـــا غیرممکـــن می باشـــد 
ـــازی را  ـــه پایدارس ـــت ک ـــده را یاف ـــداث ش ـــد اح ـــاختمان جدی ـــک س ـــه ی ک
در ساختمان ســـازی در نظـــر نگرفتـــه باشـــد. همچنیـــن فاکتور هـــای 
پایدارســـازی در شهرســـازی و شهرک ســـازی نیـــز منظـــور می گردنـــد.

ــدار  ــاختمانی پایـ ــر سـ ــروژه برتـ ــج پـ ــای پنـ ــه ویژگی هـ ــن مقالـ در ایـ
ــبز  ــاختمان سـ ــورای سـ ــات شـ ــاس تحقیقـ ــر اسـ ــوئد، بـ ــهر های سـ درشـ

ــود. ــه می شـ ــوئد، ارائـ سـ
ـــوژی  ـــرد تکنول ـــازی، کارب ـــر پایدارس ـــی برتفک ـــروژه مبتن ـــج پ ـــن پن ـــی ای تمام
ــای  ــا نمونه هـ ــند. این هـ ــبز می باشـ ــت سـ ــط زیسـ ــاد محیـ ــد و ایجـ جدیـ
ـــترین  ـــه بیش ـــتند ک ـــکونی هس ـــاری و مس ـــاختمان های اداری، تج ـــی از س عال

ـــد. ـــت داده ان ـــط زیس ـــردم و محی ـــی م ـــت زندگ ـــه کیفی ـــت را ب اهمی
ـــه  ـــوئد ب ـــور س ـــداردر کش ـــهرهای پای ـــده ش ـــرای آین ـــروژه ب ـــه پ ـــن س همچنی

شـــرح زیـــر ارائـــه شـــده اند:
)C/O CITY )1، شامل پروژه بندر رویال استکهلم 

)2( دی کـــود)DECODE(، شـــامل پروژه هـــای توســـعه شـــهری در 
شـــهرهای تبـــی، واربـــری و اپلنـــد وســـبی

)CITY LAB( برنامه گواهی پایدارسازی سوئدی سیتی لب )3(
ایـــن پروژه هـــا اصـــول و ویژگی هـــای شهر ســـازی و ساختمان ســـازی 

ــد. ــه می دهنـ ــدار را ارائـ پایـ
ـــدار  ـــده پای ـــاخته ش ـــت س ـــی محیط زیس ـــس جهان ـــا در کنفران ـــن پروژه ه ای

ــده اند. ــه شـ ــگ )WSBE17( ارائـ در هنگ کنـ

1- ســـاختمان اداری" ایکـــه آ" )IKEA( در 
شـــهر مالمـــو

ـــه آ  ـــزی ایک ـــگاه مرک ـــر و فروش ـــوان دفت ـــه عن ـــد ب ـــاختمان جدی ـــن س ای
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3- ساختمان آپارتمانی گلخانه، شهر مالمو
 ســـاختمان آپارتمانـــی گلخانـــه طـــوری طراحـــی و ســـاخته شـــده کـــه 
می توانـــد بـــرای ســـاکنان خـــود انگیـــزه ایجـــاد کنـــد کـــه روش زندگـــی 

پایـــدار را انتخـــاب کننـــد.
ــرج ســاختمانی اســت کــه فرصت هــای  ــک ب ــه" ی ــی "گلخان مجتمــع آپارتمان
شــگرفی را بــرای کاشــت محصــوالت کشــاورزی خانگــی بــرای تشــویق ســاکنان 
بــه پیــروی از یــک روش زندگــی پایــدار عرضــه می نمایــد. ایــن بــرج مســکونی 

ــدار می باشــد. ــی ســاختمان پای دارای گواهــی طالی
ایــن ســاختمان شــامل 56 آپارتمــان اســت و در ســپتامبر 2016 افتتــاح 
ــرف  ــرژی مص ــود و ان ــرف می ش ــرژی مص ــل ان ــاختمان حداق ــد. در س گردی
شــده تجدید پذیراســت. در ایــن مجتمــع مســکونی همــکاری گســترده ای بیــن 
ســاکنین در جهــت نیــل بــه زندگــی پایــدار وجــود دارد. پانل هــای خورشــیدی، 
ــه در  ــا و گلخان ــی در بالکن ه ــبزی خانگ ــه س ــه، باغچ ــک زبال ــتم تفکی سیس
پشــت بــام نمونه هایــی از اقدامــات ســاکنین در جهــت نیــل بــه محیط زیســت 

ــد. ــدار می باش ــی پای و زندگ

4- خانه های ویالیی- شهر وکشو
ــا  ــای ب ــرای ســاخت خانه ه ــروژه ســاختمانی ســوئد ب ــن پ ــروژه اولی ــن پ ای
مصــرف انــرژی صفراســت. خانه هــا دارای زمینــی بــه مســاحت 1785مترمربــع 

ــده اند. ــاخته ش ــا 2015 س ــال های 2014 ت ــند و در س می باش
عمـــده مصالـــح ســـاختمانی چـــوب برگرفتـــه از منابـــع محلـــی می باشـــد. 
ـــای  ـــنایی از المپ ه ـــع روش ـــه مناب ـــتند. کلی ـــه هس ـــای باغچ ـــا دارای فض خانه ه
ال- ای- دی اســـتفاده می نماینـــد. شـــیرها و لولـــه کشـــی آب طـــوری 
ـــد.  ـــن می برن ـــد پایی ـــرف آب را 43 درص ـــه مص ـــده اند ک ـــب ش ـــی و نص طراح
ـــیمیایی  ـــواد ش ـــرد م ـــر اســـت. کارب ـــرژی تجدیدپذی ـــا ان ـــی خانه ه ـــرژی مصرف ان

ـــت. ـــر اس ـــع صف ـــن مجتم ـــاک درای خطرن
ــدی  ــرق تولی ــه ب ــت ک ــیدی اس ــای خورش ــاختمانی دارای پانل ه ــع س مجتم
ــرژی شــامل گــرم کــردن خانه هــا، تولیــد  آن هــا بیشــتر از مصــارف ســاالنه ان
ــهری  ــرق ش ــبکه ب ــه ش ــی ب ــرق اضاف ــت. ب ــاختمان اس ــرق س ــرم و ب آب گ
ــرق  ــروش ب ــد ف ــهمیه ای از در آم ــه س ــن خان ــاکنان ای ــود. س ــه می ش فروخت
ــد. کلیــه انبارهــا و مخزن هــای تفکیــک  اضافــی تولیــد شــده در مجتمــع دارن
ــنایی از  ــایل روش ــا و وس ــه چراغ ه ــتند. کلی ــبز هس ــای س ــه دارای بام ه زبال
ــارژ  ــتگاه های ش ــن ایس ــد. همچنی ــتفاده می نماین ــای ال- ای- دی اس المپ ه

ــد. ــع وجــود دارن ــی در مجتم ــای برق باطــری خودروه



 شماره 24 و 23 / 1398 / فصلنامه شهرهای جهان /17

5- سـاختمان مسـکونی ویوا در شـهر یوتـه بوری
مجتمــع مســکونی تعاونــی ویــوا دارای گواهــی طالیی پایدارســازی می باشــد.

ــه  ــت کـ ــن اسـ ــی بتـ ــاختمان نوعـ ــوع سـ ــن نـ ــه در ایـ ــه کار رفتـ ــن بـ بتـ
دی اکســـید کربن کمتـــری در خـــالل تولیـــد متصاعـــد می کنـــد. روش هـــای 

ـــه کار  ـــن در مجتمـــع ب ـــل رســـاندن اســـتفاده از بت ـــه حداق ـــرای ب ـــز ب دیگـــری نی
ـــیدی  ـــای خورش ـــاختمانی دارای پانل ه ـــع س ـــن مجتم ـــت. ای ـــده اس ـــه ش گرفت
ـــن  ـــد. ای ـــره می کن ـــوس ذخی ـــت شـــده اتوب ـــای بازیاف ـــرق را در باطری ه اســـت و ب
ـــتم های  ـــده و سیس ـــازی در آین ـــوه ساختمان س ـــته از نح ـــادی برجس ـــروژه نم پ

تولیـــد انـــرژی پایـــدار می باشـــد.

)C/O CITY( 6- پروژه سی او سیتی
ــزی  ــی برنامه ری ــرای ارزیاب ــزاری ب ــش اب ــروژه C/O CITY آفرین ــدف پ ه
ــر  ــه حداکث ــرای ب ــهری ب ــعه ش ــتم در توس ــات اکوسیس ــتفاده از خدم و اس
رســاندن منافــع جامعــه اســت. ایــن پــروژه در مــاه اوت 2011 آغــاز شــد و در 
نوامبــر2017 بــه پایــان رســید. شــهرداری اســتکهلم کار فرمــای پــروژه اســت 
ــاران و  ــاور، معم ــان مش ــاختمان، مهندس ــی س ــش خصوص ــکاری بخ ــا هم و ب

ــد. ــت می نمای ــروژه را مدیری ــی پ ــات پژوهش موسس

ــات بالقــوه خدمــات اکوسیســتمی  ــروژه افزایــش آگاهــی امکان چشــم انداز پ
ــد  ــروژه می خواه ــال پ ــن ح ــت. در عی ــاب آوری شهرهاس ــش ت ــت افزای جه
ســهمی در اقدامــات جهانــی توســعه شــهری داشــته باشــد. پــروژه در نظــر دارد 
ارزش بیولوژیکــی، اجتماعــی و اقتصــادی طبیعــت در شــهرها را برجســته نماید. 
اهــداف پــروژه عبارتنــد از کمــی نمــودن خدمات اکوسیســتمی برای توســعه ابزار 
برنامه ریــزی، کنتــرل و تولیــد اطالعــات بــرای نشــان دادن رابطــه بیــن خدمــات 
اکوسیســتم شــهری و تــاب آوری جهــت حمایــت از برنامه ریــزی شــهری پایــدار.
ــن  ــه بزرگتری ــتکهلم ک ــال اس ــدر روی ــدا در بن ــروژه C/O CITY از ابت ــر پ مق
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پروژه سیتی لب شامل سه بخش مختلف به شرح زیر است:

اقدامات سیتی لب
ــهری  ــق ش ــهر ها و مناط ــوص ش ــت در خص ــف فعالی ــای مختل ــامل راه ه ش
پایــدار اســت کــه تمرکــز قــوی بــر گفتگــو و مشــارکت دادن شــهروندان دارد. ایــن 
ــای مشــارکت کننده  ــه پروژه ه ــد ک ــه می ده ــاله ای را ارائ ــک س ــه ی بخــش برنام
می تواننــد تبــادل تجربیــات نماینــد و بــا تبــادل دانــش بــه یکدیگــر کمــک کننــد. 
اقدامــات ســیتی لــب برنامــه اهــدای گواهــی بــرای تاییــد اقدامــات پایدارســازی 
ــای  ــه راهنم ــه کتابچ ــد ب ــروژه می توان ــر پ ــت ه ــد. در نهای ــازی می باش شهرس
توســعه پایــدار دسترســی داشــته باشــد کــه نمونه هایــی در خصــوص مــواردی کــه 

ــد. ــه می ده ــد، ارائ ــزی منظــور گردن ــه برنامه ری ــد در مرحل بای

آموزش سیتی لب
ــران و  ــین عم ــد مهندس ــه ای مانن ــان حرف ــرای کارکن ــی ب ــه آموزش  برنام
مهندســان معمــار اســت کــه در برنامه ریــزی و توســعه شــهرهای پایــدار فعالیــت 
می نماینــد. ایــن بخــش دوره هــای آموزشــی در خصــوص برنامه ریــزی شــهری و 
توســعه پایداربــه صــورت آن- الیــن و همچنیــن بــه صــورت کالس ارائــه می دهد.

شبکه سیتی لب
ــدار کار  ــورد شهرســازی پای ــه در م ــه ای ک ــان حرف ــاط دادن کارکن ــه ارتب برنام
می کننــد، بــا یکدیگــر اســت. اعضــای ایــن شــبکه بــه گردهمایی هــای دیجیتــال 
ــن در  ــد و همچنی ــر نماین ــادل نظ ــا تب ــایر اعض ــا س ــه ب ــوند ک ــوت می ش دع

ــد. ــرکت می نماین ــک روزه ش ــر ی ــادل نظ ــای تب کنفرانس ه

ــن منطقــه شــهری دارای  ــرار دارد. ای منطقــه توســعه شــهری ســوئد اســت، ق
1200 خانــه جدیــد و 35000 محــل کار می  باشــد. ایــن منطقــه شــهری مدلــی 
ــن زیســت  ــای نوی ــری فن آوری ه ــه کارگی ــا ب ــهری ب ــدار ش ــعه پای ــرای توس ب

محیطــی اســت.

)DECODE( 7- دی کد
یکــی از برنامه هــای توســعه شــهری ســوئد، دو برابــر کــردن تعــداد 
خانه هــای ســاخته شــده تــا ســال 2025 اســت. در ایــن برنامــه توســعه شــهری 

فاکتور هــای پایدارســازی منظــور می شــوند.
ــهرداری ها،  ــی ش ــارکت و هماهنگ ــا مش ــزی ب ــل برنامه ری ــروژه مراح ــن پ در ای
ــوه در  ــوآوری بالق ــود. ن ــی می ش ــهروندان ط ــگاه ها و ش ــی، دانش ــش خصوص بخ
ایــن پــروژه نهفتــه اســت. ایــن پــروژه از ســطح محلــه و از شــرایط محلــی، کار 
برنامه ریــزی را آغــاز می کنــد و پــروژه را بــا اهــداف کیفــی بــرای نیــل بــه توســعه 
پایــدار دنبــال می نمایــد و در عیــن حــال از دنبــال نمــودن راه حل هــای معمولــی 
و اســتاندارد دوری می کنــد. پــروژه ویژگی هــای فرهنــگ مشــارکتی را در بــر دارد 

کــه دارای منافــع اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی می باشــد.

)CITY LAB( 8- سیتی لب
ــود  ــش وج ــال ها پی ــدار از س ــهرهای پای ــداز ش ــم ان ــوئد چش ــور س در کش
ــا همــکاری  داشــته اســت. در حــال حاضــر شــورای ســاختمان ســبز ســوئد ب
بخــش خصوصــی، شــهرداری ها، ســازمان های دولتــی و موسســات دانشــگاهی 
مجموعــه ای را بــرای تبــادل دانــش در زمینــه توســعه پایــداردر شــهرها تشــکیل 

داده اســت. 

 پایان سخن
ــترده در  ــدی و گس ــورت ج ــه ص ــازی ب ــازی شهرس ــای پایدارس فعالیت ه
ســطح جهــان در حــال انجــام اســت. در شــهرهای ایــران، بــه ویــژه شــهر تهــران 
کمتــر بــه ساختمان ســازی پایــدار و توســعه پایــدار شــهری توجــه شــده اســت. 
ــی  ــای لوکــس و دکوراســیون داخل ــران دارای نم ســاختمان ها در شــهرهای ای
ــر  ــا کمت ــاختمان در آن ه ــازی س ــانه هایی از پایدارس ــی نش ــت ول ــس اس لوک

ــود. ــاهده می ش مش

زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه انبوه ســازان و ســازندگان در کشــور و همچنیــن 
مســئوالن شــهرداری ها بــه اهمیــت پایدارســازی ســاختمان ها و توســعه شــهری 
پایــدار توجــه کافــی نماینــد تــا طبیعــت و محیط زیســت شــهری بیشــتر از ایــن 
ــا غفلــت  صدمــه نبینــد. ســیل های ویرانگــر اخیــر بایــد درس عبرتــی باشــد ت

نکنیــم و بــا جدیــت بــه توســعه پایــدار شــهری بپردازیــم. 

Source: Sweden Green Building Council, Sweden Builds for Sustaiability, 
Sundbyberg, 2018.
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در کالنشـهرها همراه با بحث اسـتفاده از خودروهای شـخصی در برابر اسـتفاده از 
حمـل و نقـل عمومی، جنگ قدرت هـای جهانی و عدالت جهانی مطرح می شـود.

در سـال 2012، 32 میلیـون نفـر مجبـور شـدند بـه طـور موقـت و یـا دائمی به 
دلیـل وضعیـت وخیـم آب و هوایـی از خانـه خـود فرار کننـد و در سـال 2015، 
19/2میلیـون نفـر مجبـور به تـرک خانه های خـود در اثر حوادث طبیعی شـدند 
کـه ایـن رقـم دو برابـر تعـداد افرادی اسـت که بر اثر جنـگ و مقابله مسـلحانه از 

آیا کالنشهرهای جهان تا صد سال آینده سقوط خواهند کرد؟
آیا کالنشهرهای جهان قربانی تغییرات آب و هوایی خواهند شد؟

در خـالل سـال های 1900 شـهرها نمـادی از کنتـرل کامل بشـریت بـر طبیعت 
بـه شـمار می رفتنـد. امروز مراکز شـهری تحـت فشـار تغییـرات آب و هوایی، 
بـه تدریج به سـوی نقاط سـوزان غیر قابـل کنترل و آسـیب پذیر رهسـپارند.
7 درصـد ثروتمندتریـن جمعیت جهـان، مسـبب 50 درصد آلودگی هوا ناشـی 
از گازهـای اکسـید کربن هسـتند. 82 در صـد مـردم هرگـز در یـک هواپیمـا 

ننشسـته اند کـه آلودگـی هـوا را افزایـش دهند.

آیـا می شـود بـه مـردم اطالع رسـانی کـرد و آن هـا را قانـع کـرد کـه بایـد 
در تحولـی تاریخـی و جدیـد شـرکت کننـد و بـه سـوی"جامعه ای بـا پایـداری 

اکولوژیکـی" شـتابان گام نهنـد.
افزایـش ترافیـک خودروهـای شـخصی، افزایش ترافیـک هوایـی فرودگاه های 
شـهرهای جهـان )بـرای مثـال افزایش تعـداد مسـافران هوایـی از 17 میلیون در 
سـال 2010 بـه 26 میلیـون مسـافر هوایـی در سـال 2018 ( همـراه بـا آلودگی 

محیـط زیسـتی آن هـا، تعـادل طبیعـی شـهرها را مختل کرده اسـت. 

گردآورنده: هیئت تحریریه

آیا کالنشهرهای جهان در راه نابودی هستند؟
Are the World’s metropolitan Cities on the 
Way of Collapsing?
Prepared by: Board of Editors
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خانه هـای خـود فـرار کردنـد. معمولی ترین محل های جمع شـدن ایـن مهاجران 
کشـورهای اروپایـی و آمریـکا نیسـتند بلکـه حاشـیه فقیرنشـین کالنشـهرهای 

کشـورهای در حال توسـعه می باشـند.
تغییـرات آب وهوایـی و سـیل منجر بـه مهاجرت و پناهندگی جمعیت می شـوند 

و سـبب بـروز تنش هـای اقتصـادی و اجتماعی و حتی جنـگ می گردند.
در سـیل سراسـری بهـار سـال 1398 ایـران، مدیـر کل دفتـر کنتـرل سـیالب و 
آبخوانـداری سـازمان جنگل هـا و مراتـع گفـت: ایران چهارمین کشـور سـیل خیز 
دنیاسـت و حـدود 26 درصـد از پهنـه کشـور در معـرض سـیل های شـدید و 
طغیانـی قـرار دارد. او همچنیـن گفـت: طبیعـت عامـل مهمـی در پیشـگیری از 

است. سـیالب 
خسـارات سـیل اخیر در ایران شـامل 78 نفر کشـته و تخریب 179 هزار واحد 

مسـکونی، 235 شـهر، 4304 روسـتا و30 هزار میلیارد تومان خسـارات مالی بود.

ــران نتیجــه کارهــای اشــتباه  ســیل ویرانگــر اخیــر در شــهرهای ای
ــیالب و  ــرل س ــده کنت ــام نش ــم انج ــای مه ــده و کاره ــام ش انج

ــت. ــطحی در شهرهاس ــای س آب ه
در سـال های 1900 برخی نویسـندگان شـهرها را " شـهرهای قدرت" می نامیدند 
کـه بشـریت آن ها را تحـت کنترل کامل خود داشـت. ولی امروز مراکز شـهرهای 
بـزرگ از کنتـرل انسـان خـارج شـده اند. برخـی کالنشـهرها، ماننـد جاکارتـا، 
پایتخـت اندونـزی کـه دومین منطقه شـهری جهان با سـی میلیـون نفر جمعیت 
اسـت، بـه سـرعت در حـال فـرو رفتـن و نشسـت بـه داخـل زمیـن می باشـند. 

کالنشـهر جاکارتـا هر سـال7/5 سـانتیمتر نشسـت می کند.

در دوران حاضــر گــروه هایــی ثروتمنــد از جمعیــت بشــری زمیــن، بــه خــود 
حــق می دهنــد از اراضــی اســتفاده بــی رویــه نماینــد و بــه تخریــب اکولوژیکــی 

کــره زمیــن بپردازنــد.
البتــه بیشــتر جمعیــت کــره زمیــن ماننــد همــان 82 درصــد جمعیــت جهــان 
کــه هرگــز در یــک هواپیمــا بــرای پــرواز ننشســته اند، در تخریــب محیط زیســت 

ــد. بی تقصیرن
در کالنشـهرهای جهان تعداد بسـیاری از سـاختمان های مسـکونی سـاخته شده 
خالی هسـتند زیرا تعداد زیادی از این سـاختمان ها برای سـکونت بشـر سـاخته 
نشـده اند بلکـه برای کسـب سـرمایه بیشـتر سـاخته شـده اند. امروزه یـک چهارم 
کل آپارتمان هـای سـاخته شـده در نیویـورک، لنـدن و هنـگ کنـگ خانه هـای 
دسـت اول نیسـتند بلکه "خانه های دوم و سـوم" لوکس ثروتمندان هسـتند که 

در انتظـار بـاال رفتـن بیشـتر قیمت می باشـند و تقریبا همیشـه خالی هسـتند.
چرا تالش برای توسـعه پایدار کالنشـهرها اغلب به سـاخت و سـاز ساختمان های 

لوکـس برای ثروتمندان منجر می شـود.
"شـهر" دست آورد شـگفت انگیز بشریت اسـت ولی دارد قربانی تغییرات 

آب و هوایی می شـود.
آیا جاکارتا تا صد سال آینده دوام می آورد.

بسیاری از کارشناسان زنده ماندن این شهر را تا صد سال آینده غیرمحتمل می دانند.

دو احتمــال وجــود دارد: یکی نابودی محیط زیســت و ســقوط کالنشــهرها اســت.
دیگــری ایــن اســت کــه دینامیــک عظیــم سیســتم های علمــی و مدیریتــی بــر 
مشــکالت اکولوژیکــی و اقتصــادی و اجتماعــی غلبــه می کننــد و کالنشــهرها و 
بشــریت را از بحــران آب و هوایــی نجــات می دهنــد و بــه همــه فرصــت زندگــی 

ــد. ــر را عرضــه می دارن ــده ای بهت درآین
راه سومی یافته نشده است.

توسـعه پایدار کالنشـهرها و حفظ طبیعت کلید بقای بشـریت و کالنشهرها است.

منابع: سازمان مدیریت بحران کشور، تهران، 1389.
– DAGENS NYHETER, KOLLAPSENS FRÄMSTA 

DRIVKRAFT– OCH FÖRSTA OFFER, STOKHOLM, 14 
JULY 2018. 

شهر جاکارتا - اندونزی
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طبــق برنامــه ارائــه شــده، خــط آبــی متــرو در جنــوب شــهر 
ــط  ــن خ ــد. ای ــه می یاب ــاکاوا" ادام ــه "ن ــا منطق ــتکهلم ت اس
ــور  ــو" عب ــالت ش ــه "س ــر دریاچ ــه از زی ــرو ک ــد مت جدی
ــرد.  ــرار می گی ــن ق ــطح زمی ــاد از س ــق زی ــد، در عم می کن
طبــق طراحــی انجــام شــده، ایســتگاه "ســوفیا" در عمــق 100 
ــتگاه  ــن ایس ــود. در ای ــاخته می ش ــن س ــطح زمی ــری از س مت
بــه جــای پلــه برقــی، آسانســورهای بــزرگ سریع الســیر بــه 
کار گرفتــه می شــوند کــه مســافران را ظــرف مــدت 30 ثانیــه 
ــرق  ــا ب جابجــا می کننــد. اگــر آسانســورها خــراب شــوند و ی

قطــع شــود، چــکار بایــد کــرد؟
ــد، ماننــد ایســتگاه  ــرار می گیرن ــاد ق ــن: ایســتگاه هایی کــه در عمــق زی لوندی
"ســوفیا" و ایســتگاه"گول مــارس پــالن" نیــاز بــه کاربــرد سیســتم های 
جدیــدی دارنــد کــه قبــاًل در شــبکه متــروی اســتکهلم بــه کار گرفتــه نشــده اند. 
در وضعیت هــای اضطــراری در هنــگام خرابــی آسانســور و یــا قطــع بــرق، پلــکان 
وجــود دارد. همچنیــن ژنراتورهــای بــرق اضطــراری بــرای راه انــدازی آسانســورها 

ــوند. ــن می ش روش

شـهری  منطقـه  جهـان:  شـهرهای 
اسـتکهلم در حـال گسـترش اسـت و 
پیش بینی شـده جمعیـت آن در سـال 
2025 بـه 2.6 میلیـون نفـر برسـد. در 
حـال حاضـر شـهر اسـتکهلم دارای 8 
خـط متـرو بـه طـول 150 کیلومتـر و 
تعداد 100 ایسـتگاه می باشـد. همچنین 
8 خـط قطار حومه شـهری بـه طول 84 
کیلومتـر و 3 خط قطار سـبک شـهری 

بـه طـول 36 کیلومتـر در دسـت بهره بـرداری هسـتند. 
در سـال 2018 )1397( شـهر اسـتکهلم احداث خطوط جدیدی به طول 
20 کیلومتـر با 11 ایسـتگاه را آغاز نموده اسـت. متروی اسـتکهلم یکی 

از پیشـرفته ترین سیسـتم های متروی جهان می باشـد.
در خصــوص ویژگی هــای احــداث خطــوط جدیــد متروی اســتکهلم 
مصاحبــه ای بــا مدیــر فنــی آن، آقــای مهنــدس مگنــوس لوندیــن 
Magnus Lundin داشــتیم کــه در ادامــه بیــان می شــود. 

Construction of new Lines of Metro in 
Stockholm for a Better Living Environment

احداث خطوط جدید مترو در استکهلم برای محیط زیست بهتر

Prepared by: Board of Editorsنویسنده: هیئت تحریریه
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ــق 30  ــوالً در عم ــه معم ــرو ک ــافران مت ــرای مس ــور ب چط
الی40متــری از ســطح زمیــن تــردد می نماینــد، حــس ایمنــی 

ــردد؟ ــن می گ ــت تامی و امنی
ــرای تامیــن حــس ایمنــی و امنیــت مســافران تــالش می نماییــم  ــن: ب لوندی
ــاد از  ــرار داشــتن در عمــق زی فضــا و چشــم اندازی ایجــاد کنیــم کــه حــس ق
ســطح زمیــن را خنثــی نمایــد. دیــد آزاد بــه ایجــاد چشــم انداز کمــک می کنــد 
و راه یــا بــی را آســانتر می نمایــد. نورپــردازی هوشــمند بــه راهنمایــی مســافران 
کمــک کــرده و حــس امنیــت را تقویــت می نمایــد. همچنیــن مهــم اســت کــه 
درب ورودی هــای ایســتگاه متــرو داخــل محیــط شــهری باشــد و در مکانــی قرار 
گیــرد کــه تــردد شــهروندان را بتــوان مشــاهده نمــود. از ســوی دیگــر اعتقــاد 
داریــم کــه ســفر بــا سیســتم متــرو بایــد بــرای مســافران جــذاب و خاطره انگیــز 
باشــد بــه طــوری کــه اســتفاده کننــدگان از اتومبیــل بیشــتر به ســوی اســتفاده 

از حمــل و نقــل عمومــی روی آورنــد.

اجــرای عملیــات فنــی و ســاختمانی در تونل هــای کاری، 
ــزات در  ــب تجهی ــاخت و نص ــات س ــی و عملی ــای اصل تونل ه
ــترده،  ــیار گس ــرو کار بس ــوط مت ــد خط ــتگاه های جدی ایس
مهــم و پیچیــده ای می باشــد. چطورکیفیــت کار تعــداد 

بســیاری از پیمانــکاران را کنتــرل می نماییــد؟
لوندیــن: در مجمــوع 30 پیمانــکار خواهیــم داشــت کــه ارزش قــرارداد هــر 
ــتم  ــا از سیس ــد. م ــان می باش ــارد توم ــا 500 میلی ــن 15 ت ــا بی ــک از آن ه ی
ــی  ــرای ارزیاب آچیلــس )Achilles( و سیســتم کنتــرل کیفیــت )Trans Q( ب
ــوان  ــر ت ــا از نظ ــی آن ه ــم. ارزیاب ــتفاده می نمایی ــکاران اس ــت کار پیمان کیفی
فنــی و ظرفیــت کاری و همچنیــن وضعیــت اقتصــادی و مالــی آن هــا اســت. 
ــد،  ــی می آورن ــل قبول ــاز قاب ــو امتی ــتم ترانس کی ــه در سیس ــی ک پیمانکاران

ــد. ــت می کنن ــه را دریاف ــناد مناقص اس
شــهرداری اســتکهلم بــرای ســاخت خطــوط متــرو طبــق ایــزو 14001 گواهــی 
ــه  ــرو شــهر اســتکهلم فعاالن ــروژه توســعه خطــوط مت محیــط زیســت دارد. پ

ــا سیســتم توســعه پایــدار "ســی ایکــوال" کار می کنــد تــا ســاخت خطــوط  ب
جدیــد متــرو بــه طــور پایــدار انجــام پذیــرد.

ــد  ــدار کلیــه کارهــا و عملیــات احــداث خطــوط جدی فاکتورهــای توســعه پای
متــروی اســتکهلم را در مراحــل برنامه ریــزی، ســاختمان و بهره بــرداری 
هدایــت و کنتــرل می نمایــد. خطــوط جدیــد متــرو بایــد پاســخگوی نیازهــای 
نســل فعلــی و نســل آینــده بــا توجــه بــه توســعه پایــدار اجتماعــی، اقتصــادی و 
زیســت محیطــی باشــد. از دیــدگاه توســعه پایــدار مهــم آن اســت کــه خطــوط 
ــد و  ــتفاده باش ــل اس ــد و قاب ــهروندان مفی ــرای بســیاری از ش ــرو ب ــد مت جدی

مســافران بیشــتری را بــه خــود جــذب نمایــد.
ــرو،  ــد مت ــبکه خطــوط جدی ــاخت ش ــزی س ــگام برنامه ری ــا در هن ــن م بنابرای
ــم.  ــرار می دهی ــود ق ــی خ ــدف اصل ــهروندان را ه ــافران و ش ــاز مس ــن نی تامی
در انجــام ایــن کار گفتگــو و همــکاری بــا گروه هــای مختلــف مســافران بــرای 
ــت.  ــیار اس ــت بس ــا دارای اهمی ــای آن ه ــته ها و نیازه ــت آوردن خواس بدس
هــدف مــا ایــن اســت کــه خطــوط جدیــد متــرو بــرای همــه شــهروندان قابــل 

دسترســی و ایمــن باشــند.

ــتگاه های  ــری در ایس ــای هن ــه کاره ــه ارائ ــدار ب ــه مق  چ
متــرو اولویــت می دهیــد؟

لوندیــن: ســاخت ایســتگاه های متــرو بایــد کمــک کنــد تــا مســافران احســاس 
ــه  ــا ب ــای دسترســی آن ه ــن نیازه ــی داشــته باشــند و همچنی ــت و ایمن امنی
ــر  ــش جدا ناپذی ــری، بخ ــار هن ــه آث ــردد. ارائ ــن گ ــهر تامی ــف ش ــاط مختل نق
ــتگاه های آن  ــرو و ایس ــبکه مت ــی ش ــد. طراح ــرو می باش ــتم مت ــاخت سیس س
ــان  ــان، مهندس ــازان، نقاش ــدان، مجسمه س ــکاری هنرمن ــی و هم ــا هماهنگ ب
ــرد.  ــام می پذی ــن انج ــایر متخصصی ــاختمان و س ــان راه و س ــار، مهندس معم
ــرو دارای  ــر ایســتگاه مت ــه ه ــن اســت ک ــدان ای ــری هنرمن ــه کارگی ــدف ب ه
ــایند  ــذاب، خوش ــی ج ــافران مکان ــرای مس ــوده و ب ــودش ب ــژه خ ــت وی هوی
ــروی  ــتگاه های مت ــترده در ایس ــری گس ــای هن ــد. صحنه ه ــش باش و اثربخ
ــری  ــن نمایشــگاه هن ــوان "طوالنی تری ــه عن ــی ب اســتکهلم در ســطح بین الملل

جهــان" شــناخته شــده اســت.
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افزایــش جمعیــت و توســعه شهرنشــینی، تقاضــا ی بیشــتری بــرای احــداث زیــر 
بنــای حمــل و نقــل عمومــی ایجــاد می نماینــد. از ایــن رو سیســتم حمــل ونقــل 
ــی شــتابان در حــال گســترش اســت.  ــی شــهری در ســطح جهان عمومــی ریل
ــوآوری  ــر هشــت ن ــده تحــت تاثی ــی شــهری درآین حمــل و نقــل عمومــی ریل

مهــم توســعه و تکامــل پیــدا می کنــد.

1- انقالب دیجیتالی
سیستم حمل و نقل عمومی ریل شهری با بکار گیری"اینترنت اشیاء"

)INTERNET OF THINGS(
در حــال تغییــر و تحــول اســت. ایــن نــوآوری بــا کمــک سنســورهای نصــب 
شــده در قطــار قابلیــت ارایــه تجزیــه و تحلیــل و کنتــرل مشــکالت نقطــه ای را 

قبــل از ایــن کــه باعــث تاخیــر قطــار شــوند، دارد.
ــز  ــق قطــار را نی ــی دقی ــک و مکان یاب ــرات اتوماتی ــکان تعمی ــوآوری ام ــن ن ای

ــازد. ــم می س فراه

2-قطار های بدون راننده
شــبکه قطــار شــهری بــدون راننــده می توانــد ظرفیــت قطــار را بــه حــد اکثــر 
برســاند و خطــای انســانی را حــذف نمایــد و ایمنــی و امنیــت ســفر را افزایــش 
ــی )امــارات  ــدون راننــده در شــهر های دب دهــد. در حــال حاضــر قطار هــای ب

متحــده عربــی( و کپنهــاک )دانمــارک( مــورد بهره بــرداری قــرار گرفته انــد.

3- بکارگیری پهپادها
هــم اکنــون پهپادهــا بــرای تشــخیص مشــکالت شــبکه بــر فــراز خطــوط ریلــی 
ــرای  ــن ب ــد. همچنی ــرات کمــک می نماین ــه پرســنل تعمی ــد و ب ــرواز می کنن پ
ــایر  ــل و س ــن از روی ری ــور عابری ــر عب ــفر، تصاوی ــتر س ــت بیش ــن امنی تامی

ــد. ــان می دهن ــبکه را نش ــدات ش تهدی

کـه  نـوآوری  هشت 
آینـده حمل ونقــل 
ریلـی و متـــرو را 
شــکل می دهنــد
Eight Innovations 
Which are Shaping 
the Future of Metro

گردآورنده: هیئت تحریریه

Prepared by: Board of Editors
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4- بهبود کیفیت آهن خطوط ریلی
ــی  ــل آهن ــد ری ــواع جدی ــر و تحــول هســتند. ان ــی در حــال تغیی خطــوط ریل
ــوادی ماننــد  ــد و م ــت می کن ــوم رقاب ــز تیتانی ــاژ فل ــن الی ــا بهتری ــاوم کــه ب مق
"گرافــن" کمــک نمــوده تــا ریل هــای مقــاوم و پــر دوام در برابــر وضعیت هــای 

آب و هوائــی و زیســت محیطــی بــه کار گرفتــه شــوند.

5- سفر بدون بلیط
به عنــوان روش  بانکــی  کارت  از  اســتفاده  بــرای  راه حل هائــی  هم اکنــون 
ســفر بــدون بلیــط در سیســتم متــرو وجــود دارد. متــروی لنــدن از ایــن روش 

می نمایــد. بهره بــرداری 

6- طراحی ارگونومیک ایستگاه های مترو
طراحـی ایسـتگاه های سیسـتم های جدید متـرو در حال تغییر هسـتند. هدف این 
طراحـی ایجـاد امکانـات حرکـت آزاد و راحـت بـرای انبوهی از مسـافران اسـت که 
در ایسـتگاه رفـت و آمـد می کننـد. در این راسـتا فاکتور های انسـانی و ارگونومیک 
در نظـر گرفتـه می شـوند. هـدف دیگـر طراحـی فراهـم نمـودن افزایـش کارائـی 

بهره بـرداری از شـبکه مترو می باشـد.

)Platform Screen Doors( 7- درهای پرده ای سکوی ایستگاه
ــکو را  ــرو س ــتگاه های مت ــکو در ایس ــه س ــای لب ــکو و دره ــرده ای س ــای پ در ه
ــد و  ــش می دهن ــتگاه را افزای ــی ایس ــا ایمن ــن دره ــد. ای ــدا می کنن ــار ج از قط

ــد. ــهیل می نماین ــتگاه را تس ــوع ایس ــه مطب تهوی

8- ایستگاه های عمودی
ایسـتگاه عمـودی قطـار شـهری توسـط" کریسـتوفر کریسـتوفی" و" لـوکاس 
مـازاراس" بـه عنـوان گزینـه ای بـرای ترمینـال متـروی شـهری بـرای طـرح 
سـاختمان های آسـمان خـراش در سـال 2075 پیشـنهاد شـده اسـت. در ایـده 
ایسـتگاه های عمـودی، ایسـتگاه را روی محـور عمـودی بـه صـورت یـک بـرج 
طراحـی می کننـد تـا اثـرات کاهشـی بـر کاربری زمیـن داشـته و نیاز های رشـد 
جمعیـت شـهری را در سـال های آینـده تامیـن نمایـد. قطار هـا بـا اسـتفاده از 
سیسـتم "مگ لو" )شـناور شـدن مغناطیسـی( به خارج سـاختمان می چسبند و 

از طریـق تعـدادی تونـل در پـای بـرج از ترمینـال خـارج می شـوند.

منابع
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جمعیــت منطقــه شــهری اســتکهلم تــا ســال 2025 بــه 2/6 میلیــون نفــر 
ــه ایــن رشــد جمعیــت، برنامــه توســعه شــبکه  ــرای پاســخگوئی ب می رســد. ب

حمــل و نقــل عمومــی تهیــه شــده اســت.
طبــق برنامه ریــزی انجــام شــده، ســاخت خطــوط جدیــد متــرو از ســال 2018 
ــر  ــه 20 کیلومت ــن برنام ــد. در ای ــول می کش ــال ط ــردد و 7 س ــاز می گ آغ
خطــوط جدیــد متــرو بــا 11 ایســتگاه ســاخته می شــود. هزینــه احــداث ایــن 

خطــوط حــدود 8.820 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.

انواع قراردادهای مقاطعه کاران
ــن  ــغ ای ــود. مبل ــد می ش ــه کاران منعق ــا مقاطع ــرارداد ب ــوع 30 ق در مجم
قراردادهــا بیــن 15 تــا 500 میلیــارد تومــان اســت. قراردادهــای مقاطعــه کاری 
شــامل تونل هــای کاری، تونل هــای اصلــی و کارهــای ســاختمانی و تاسیســاتی 

ایســتگاه ها می باشــد.

عملیات حفاری و تاسیساتی
می باشــد.  ســنگی  کــوه  کاًل  اســتکهلم  شــهر  زمیــن  ســطح  زیــر 
ــای  ــات تونل ه ــوند. عملی ــر می ش ــنگ حف ــار در س ــق انفج ــا از طری تونل ه
ــی  ــل اصل ــاری تون ــه حف ــروع ب ــرای ش ــه ب ــرویس ک ــای س کاری )تونل ه
حفــر می شــوند( معمــوالً شــامل عملیــات آماده ســازی، بتــن پاشــی و 

مقاوم سازی می گردد.
ــل  ــرو، تون ــل مت ــل ری ــی، شــامل تون ــه تونل هــای اصل ــوط ب قراردادهــای مرب
ــامل  ــات ش ــن عملی ــت. ای ــتگاه اس ــکوی ایس ــل س ــات مح ــرویس و عملی س
حمــل و نقــل ســنگ، شــبکه آب و فاضــالب و هواکش هــای تونــل می باشــد.

عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات 
 قراردادهای عملیات سـاختمانی و نصب شـامل قراردادهایی می شـوند که برای 
احـداث ایسـتگاه ها و احـداث محـل پایانـه قطارهـا منعقد می شـوند. ایـن عملیات 
شـامل سـاخت پلـکان، پانل هـای دیوارهـا، نصـب دسـتگاه های هشـدار دهنـده، 
شـبکه آب و فاضـالب، دسـتگاه های پاشـش آب )اسـپرینکلر( آتـش نشـانی، برق، 
تلفـن، روشـنائی، تهویـه، پلکان برقـی و آسانسـورهای عمودی و مورب می باشـند.

قراردادهای ریل، برق، عالئم و تلفن
قراردادهــای ریــل، بــرق، عالئــم و تلفــن به صــور مختلــف منعقــد می گردند. 
ــی  ــه تمام ــه ک ــرارداد جداگان ــک ق ــورت ی ــه ص ــوال ب ــا معم ــن قرارداده ای
ــوند. ــد می ش ــود، منعق ــامل می ش ــا را ش ــدادی از آن ه ــا تع ــش ی ــار بخ چه

پســت بــرق 33کیلــو ولــت/ 750 ولــت بــرای کل خطــوط ایجــاد می شــود و 
ــه صــورت یــک قــرار داد کلــی منعقــد می گــردد. ب

ساخت تونل های مترو
ــوه  ــل ک ــای داخ ــتکهلم تونل ه ــهر اس ــل در ش ــال قب ــد س ــدود ص از ح
ــه جــز ســالن بلیــط  ــد متــرو ب بوســیله انفجــار حفــر شــده اند. خطــوط جدی

ــوند. ــر می ش ــوه حف ــل ک ــل در داخ ــور کام ــه ط ب
ــنگی ســخت اســت  ــوه س ــتکهلم متشــکل از ک ــهر اس ــن ش ــر ســطح زمی زی
ــی مهــم اســت کــه از نشــت  ــل مناســب می باشــد. ول ــرای ســاخت تون کــه ب
آب هــای زیرزمینــی جلوگیــری بــه عمــل آیــد. از ایــن رو محیط تونــل از طریق 
تزریــق دوغــاب ســیمان عایــق می شــود. مقاوم ســازی تونل هــای قطــار 
ــه قطــر 25 میلیمتــر و طــول 3 الــی  معمــوالً توســط میلگردهــای فــوالدی ب

5 متر همراه با بتن پاشی انجام می گیرد.
ــه  ــل دو طرف ــا تون ــه و ی ــک طرف ــل ی ــه صــورت تون ــار، ب ــل قط ــای ری تونل ه
ســاخته می شــوند. تونــل یــک طرفــه معمــوالً حــدود 5.6 متــر عــرض و 5 متــر 
ــه دارای 10.5 متــر عــرض و 6 متــر ارتفــاع اســت.  ــل دو طرف ارتفــاع دارد. تون
ــرویس  ــای س ــار، تونل ه ــل قط ــای ری ــوازات تونل ه ــه م ــد ب ــوط جدی در خط
بــرای نگهــداری، نصــب دســتگاه های فنــی، تخلیــه اضطــراری مســافران قطــار 

ــوند. ــاخته می ش ــانی س ــوزی و امدادرس ــوع آتش س ــگام وق در هن
تونــل ســرویس توســط تونل هــای متقاطــع در هــر 300 متــر بــه تونــل قطــار 
متصــل می شــوند. در تونل هــای متقاطــع دریچه هــای جلوگیــری از نفــوذ دود 
ــل  ــه داخــل تون ــد ب ــل قطــار نتوان ــه طــوری کــه دود از تون نصــب می شــوند ب
ــر  ــرویس دارای 4/5 مت ــل س ــردد. تون ــش گ ــد و پخ ــدا کن ــوذ پی ــرویس نف س

ــد.  ــاع می باش ــر ارتف ــرض و 6 مت ع
ایســتگاه های خطــوط جدیــد متــرو دارای ســکوئی بــه طــول 150متــر 
ــی  ــر اســت همخوان ــه 145 مت ــدرن ک ــای م ــا طــول قطاره ــه ب می باشــند ک

ویژگی های ساخت خطوط جدید متروی شهر استکهلم
Characteristics of Construction of Stockholm 
New Metro lines
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ــافران  ــم مس ــب حج ــر حس ــر ب ــا 14 مت ــر ت ــکوها از 10 مت ــرض س دارد. ع
ــکو  ــه س ــن نقط ــا باالتری ــن ت ــطح زمی ــاع از س ــت. ارتف ــر اس ــتگاه متغی ایس
ــن  ــد بی ــاس می کنن ــافران احس ــه مس ــی ک ــد. ارتفاع ــر می باش ــدود 9 مت ح

ــت. ــر اس ــی 7 مت 4 ال
عمــق ایســتگاه "ســوفیا" در خــط "ســودر مالــم" حــدود 100 متــر از ســطح 
زمیــن می باشــد. تعــداد 8 آسانســور بــزرگ سریع الســیر، 2 آسانســور عمــودی 
و 2 پلــکان برقــی مســافران را از ایســتگاه بــه ســطح زمیــن منتقــل می نماینــد.

تمرکز بر توسعه پایدار
پایدارســازی توســعه شــبکه متــرو کانــون توجــه در برنامه ریــزی، طراحــی 
و ســاخت خطــوط جدیــد متــرو می باشــد. خطــوط جدیــد متــرو بایــد 
ــازی  ــوص پایدارس ــهروندان در خص ــی ش ــی و آت ــای کنون ــخگوی نیازه پاس
مشــخص،  هدف گــذاری  باشــد.  زیســت محیطی  و  اقتصــادی  اجتماعــی، 
ساختارســازی و بــه کارگیــری کارکنــان متخصــص و مجــرب کلید پایدارســازی 

پیشــرفته می باشــد.

از دیــدگاه پایدارســازی، امــر مهــم ایــن اســت کــه خطــوط جدیــد متــرو مــورد 
ــری  ــرای بهره گی ــا را ب ــرد و آن ه ــرار گی ــهروندان ق ــیاری از ش ــتفاده بس اس
ــن  ــن رو تامی ــد. از ای ــویق نمای ــی تش ــل عموم ــل و نق ــبکه حم ــتر از ش بیش
ــی در ســاخت  ــردم، هــدف اصل ــی م ــاه و ایمن ــا رف ــی همــراه ب ــاز جا به جای نی

ــد. ــرو می باش ــد مت ــوط جدی خط

منابع
1. Stockholms Läns Landsting, Allt du behöver veta om 

Stockholms nya tunnelbana, 2015
2. Stockholms Läns Landsting, Nya tunnelbanan informationer, 

Blå Linje till Nacka och söderort, Februari 2018
3. Stockholms Läns Landsting, Entrenadindelning nya 

tunnelbanan, Oktober, 2017
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اهداف پژوهشـی کنفرانس جهانی محیط سـاخته شـده پایدار 
در ارتبــاط بــا حمــل و نقــل ریلــی شــهری

Prepared By: Board of Editorsگردآورنده: هیئت تحریریه

هـدف کلی کنفرانـس جهانی محیط سـاخته شـده پایـدار که در 
مـاه ژوئن 2020 در شـهر گوتنبرگ – سـوئد

 برگزار می شـود، تعیین نقشـه راه برای محیط زیسـت سـاخته شـده اسـت بطوری 
کـه اهـداف توسـعه پایـدار سـازمان ملـل متحـد را اجرائـی نمایـد. عناویـن اصلی 

مقـاالت علمی ایـن کنفرانـس عبارتند از:
 تغییرات اقلیم

 نوآوری های تکنولوژیکی
 سیستم های حمل و نقل شهری

 آینده مناطق شهری
 فاجعه های شهری

 حاکمیت و مدیریت
 مراحل تغییر و تحول

 مراحل تاب آوری

سیسـتم های حمـل و نقـل شـهری، حمل و نقـل ریلی شـهری و 
تـاب آور ترافیکی  راه حل هـای 

ــل  ــس در خصــوص حمــل و نق ــاالت علمــی کنفران ــی مق ــن اصل یکــی از عناوی
شــهری، حمــل و نقــل ریلــی شــهری و راه حل هــای تــاب آور می باشــد. اهــداف و 

ــر تشــریح شــده اســت. زمینه هــای پژوهشــی مقــاالت در زی

شهرنشینی شتابان
شهرنشــینی شــتابان یکــی از بزرگتریــن چالش هــای جهانــی اســت. بــرآورد شــده 
اســت در ســال 2020، 4/3 میلیــارد نفــر در شــهر های جهــان زندگــی می کننــد. 
ــد  ــد داشــت. شــهر های جدی ــر توســعه شــهری خواه ــی ب ــرات ژرف ــر اث ــن ام ای
الزم اســت ســاخته شــوند و شــهر های موجــود بایــد بــرای جوامــع پایــدار آینــده 
ــل،  ــل و نق ــاخت های حم ــر س ــادی، زی ــاخت های اقتص ــد. زیرس ــول گردن متح
نحــوه اســتفاده از اراضــی وتوزیــع منابــع بایــد بــرای ایجــاد منا طــق شــهری پایدار 

ــرداری شــوند. طراحــی، ســاخته و بهره ب

سیستم های انرژی در آینده
الزم اسـت جوامـع بـرای پس از دوران امروزی سـوخت فسـیلی شـکل داده شـوند. 
فعالیت هـای مناطق شـهری بایـد متمرکز بر ذخیره انـرژی و اسـتفاده از انرژی های 

پـاک و تجدید پذیر باشـد.

کاهش اثرات تغییرات اقلیم
الزم اسـت شـهر ها از نـو عـی سیسـتم حمـل و نقـل اسـتفاده نماینـد کـه منجـر 
بـه محیـط زیسـت سـاخته شـده بـا حداقـل گاز هـای کربـن تولیـد شـده باشـد.

سیستم های حمل و نقل پایدار
شبکه های حمـل و نقل جا بجائی مردم و کاال را تسهیـل می نماینـد و فعـالیت های 
شهری را زنده نگه می دارند. ولی در عین حال منبع اصلی آلودگی هوا هستند. ترافیک 
وسائط نقلیه در سطح جهانی تعداد بسیاری تصادفات منجر به فوت را سبب می شوند.
تقاضـای روز افـزون بـرای افزایـش جابجائـی مردم و کاال، مشـکالت ترافیکـی را دو 
چنـدان می سـازد. نوآوری هـای مربـوط بـه تـرا فیک اینترنتـی در حال پیشـرفتند 
ولـی مشـکالت مربـوط به مـواد کمیابی کـه برای تولیـد باتری ها مصرف می شـوند 
و نیـاز بـه تجدیـد نظـر در زیـر سـاخت ها و برنامه ریـزی شـهری، از معایـب ایـن 
نوآوری هـا اسـت. در برخـی نقاط دنیا، نسـل جوانتـر در حال پژوهـش راه های نوین 

بـرای جابجائـی ماننـد فراتر از مالکیـت خود رو می باشـد.
برخی پرسـش های پژوهشی مربوط به سیسـتم های حمل و نقل شهری عبارتند از:

چطـور بـه زیرسـاخت های حمـل و نقـل ایمـن، اقتصـادی و قابل دسترسـی   
نایـل آمـد؟ می تـوان 

درس های کلیدی آموخته شده از پروژه های پژوهشی کدامند؟  
نوآوری های مهم و اصلی برای بخش حمل و شهـری کدامند؟  

ــات  ــی اثب ــف جهــان سیســتم های حمــل و نقــل شــهری ریل در شــهرهای مختل
کرده انــد کاراتریــن سیســتم از نظــر مصــرف انــرژی، اســتفاده از فضــا و ظرفیــت 

ــند. ــافر می باش ــل مس حم
ایــن سیســتم ها آلودگــی هــوا ندارنــد و آلودگــی صــدای آن هــا در ســطح پاییــن 
می باشــد. ظرفیــت ترافیکــی سیســتم متــرو حــدود 7 خــط ترافیــک اتوبــوس و 
حــدود 24 خــط ترافیــک خــودرو اســت. سیســتم متــرو زمــان ســفر را بیــن 50 

ــد. ــی 75 درصــد کاهــش می ده ال
در ایــن کنفرانــس نــو آوری هــای بخــش حمــل و نقــل، بــه ویــژه حمــل و نقــل 

ــد. ــه تفصیــل مــورد بحــث قــرا ر می گیرن ریلــی شــهری ب
Sources:
- Beyond 2020, Ler’s Shape Sustainable Cities and  Communities of 

the Future, Scientific Abstracts, beyond2020@meetx.se.
- Hydarabad Metro Rail Limited, Advantages of Metro Rail.
- Singapore Metro.

Research Objectives of World Sustainable Built Environment 
Conference (Beyond 2020) Concerning Urban Rail Transport
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حمل و نقل عمومی: راه حل هوشـمند سبز
Public Tranport: Smart Green Solution
تهیه کننده: دکتر محمد منتظری، مدیر دفتر هماهنگی انجمن بین المللی حمل و نقل عمومی )UITP( در ایران

Prepared by: Mohammad Montazeri, Ph. D., Director of Coordination Office of International 
Association of Public Transport

امـروزه شـهرها و دولت هـا فرصتـی اسـتثنایی بـرای ایجـاد زیربنایـی جدید بـرای مرحله بعدی توسـعه 
اقتصـادی و ایجـاد ثروت در اختیـار دارند. در بحث حمل و نقل شـهری این مسـئله به صـورت اولویت دهی 
بـه حمـل و نقـل عمومـی بـه جـای ادامـه دادن سـاخت بزرگراه هـا و حمایـت از صنعـت اتومبیل سـازی، 
کـه منجـر بـه حادتـر شـدن مشـکالت کنونـی موجـود در شـهرها می شـود، نمـود پیـدا می کنـد.

تنهـا اسـتراتژی های رویایـی و بلندپروازانـه منجر به تغییر مسـیر اساسـی الگوها خواهد شـد. بخش 
حمـل و نقـل عمومی توانایـی بهبود محیط شـهری برای شـهروندان و نیـز تجـارت را دارد، همانگونه 
کـه در حـال حاضـر در برخـی از مراکز شـهری این مهـم را به انجام رسـانیده اسـت. بدیـن منظور ما 
قصـد داریـم متوسـط سـهم حمل و نقـل عمومـی از جابجایـی مسـافر در سرتاسـر جهان را تا سـال 

2025 بـه دو برابر برسـانیم.
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ــه  ــد ب ــی دســت اندرکاران بای ــزان رشــد، تمام ــن می ــه ای جهــت دســت یابی ب
تعهداتشــان جهــت ســازماندهی بــازار عمــل نمــوده و امکانــات الزم را تامیــن 
نماینــد. ســرمایه گذاری بــر روی شــبکه های حمـــل و نقـــل کـــارآمد و پایــدار 
می تـوانـــد بـــه تثبیــت بـــازار جهانـــی انـــرژی کمک کنـــد. همکاری هــا و هم 
ــرات آب و  ــل در تغیی ــل و نق ــش حم ــتن نق ــد در کاس ــتگی ها می توانن بس
هوایــی و نیــز پشــتیبانی از رشــد اقتصــادی و ســطح کیفــی زندگی در شــهرها، 
از طریــق کاهــش ازدحــام و میســر نمــودن امــکان جابجایــی بــرای همــه مؤثــر 
باشــند. حمــل و نقــل عمومــی بــه معنــای پیشــرفتی بــرای جوامــع می باشــد.               

هم اکنون بهترین زمان است برای:
ــت  ــق کیفی ــاری از طری ــعه تج ــبرد توس ــت پیش ــرداران جه بهره ب  

کارآفرینــی. و  نــوآوری 
دولت هــا بــرای بــه رســمیت شــناختن حمــل و نقــل عمومــی   
ــی و  ــع مقتض ــص مناب ــت تخصی ــل، جه ــی از راه ح ــوان بخش ــه عن ب

ســازماندهی صحیــح ایــن بخــش.
ــی از  ــل توجه ــن ســهم قاب ــهرها جهــت تعیی ــی و ش ــات محل مقام  
بــازار و توســعه حمــل و نقــل پایــدار. بــه عنــوان بخشــی از سیاســت های 

یکپارچــه شــهری.
ســرمایه گذاران جهــت پشــتیبانی اقتصــاد واقعــی، و حمــل و نقــل بــه   

ــی آن. ــای اصل ــی از محرک ه ــوان یک عن
صنعت جهت توسعه راه حل ها و محصوالت نوآورانه، پایدار و به صرفه.   

ــرای  ــر ب ــل بهت ــل و نق ــکان حم ــودن ام ــم نم ــدرت فراه ق
شــهرهایمان در دســتان ماســت!

ــاط  ــی نق ــه تمام ــراد را ب ــی اف ــی تمام ــل عموم ــل و نق حم
می کنــد. جابجــا 

ــروزه  ــت. ام ــدرن اس ــع کارا و م ــی جوام ــای اساس ــی از نیازه ــی یک جابجای
ــد  ــدون یــک سیســتم حمــل و نقــل عمومــی نمی توان دیگــر هیــچ شــهری ب
ــرای  ــی ب ــی جابجای ــن ارزش حقیق ــر گرفت ــا در نظ ــد. ب ــته باش ــی داش کارای
ــن  ــا صرفه تری ــی ب ــاًل واضح ــکل کام ــه ش ــی ب ــل عموم ــل و نق ــه، حم جامع

ــت. ــه در شهرهاس ــار جامع ــی اقش ــرای تمام ــی ب روش جابجای
ــتی،  ــات بهداش ــوزش، خدم ــه آم ــتیابی ب ــکان دس ــی ام ــل عموم ــل و نق حم
فعالیت هــای اقتصــادی و عملکــرد مـؤثـــر شهـرونـــدان را فـــراهم مـــی کند. 
حمــل و نقــل عمومـــی وسیلـــه ای ضــروری بــرای اتصـــال دوبـــاره شــهروندان 
ــن موضــوع در  ــه اســت. ای ــه ســاختار اجتماعــی و اقتصــادی جامع محــروم ب
ــه  ــی رو ب ــی نمای ــا آهنگ ــهری ب ــت ش ــا جمعی ــه در آنه ــر ک ــورهای فقی کش
ــردن  ــرای از بیــن ب ــر می باشــد. یکــی از اولیــن گام هــا ب رشــد اســت، وخیم ت

ــل  ــل و نق ــه، حم ــعه یافت ــر توس ــورهای کمت ــین در کش ــای فقیر نش محله ه
عمومــی می باشــد.

ــل  ــدف ســفر، حمــل و نق ــا ه ــروت ی ــزان ث ــن، صرفنظــر از می ــر ای ــالوه ب ع
عمومــی تبدیــل بــه انتخــاب ارجــح افــراد شــده اســت. در واقــع، در دســترس 
بــودن یــک وســیله نقلیــه شخصـــی جابجایــی افــراد را تضمیــن نمی کنــد، و 
قشــر عظیمــی از شــهروندان مناطــق شــهری انبوه و در حال رشــد در سرتاســر 
جهــان بــرای جابجایــی بــه سیســتم حمــل و نقــل عمومــی تکیــه می کننــد.

تهران )ایران(

ـــران،  ـــهری ته ـــی ش ـــبکه ریل ـــدت ش ـــه بلندم ـــعه برنام ـــه توس ـــه ب ـــا توج ب
ـــرو  ـــق مت ـــده از طری ـــام ش ـــفرهای انج ـــط س ـــهم متوس ـــی رود س ـــار م انتظ
ــر  ــا 2030 دو برابـ ــال های 2004 تـ ــن سـ ــی بیـ ــای عمومـ و اتوبوس هـ

ـــود. ش

ــل  ــد: حم ــط می کن ــر مرتب ــه یکدیگ ــراد را ب ــی اف ــل عموم ــل و نق حم  
و نقــل عمومــی، صرف نظــر از میــزان درآمــد یــا موقعیــت، ارتبــاط 

اجتماعــی بهتــری را بــرای تمامــی افــراد فراهــم می نمایــد.
ــن  ــق تضمی حمــل و نقــل عمومــی ســالمت و بهداشــت شــهر را از طری  
ــد. ــود می بخش ــر بهب ــالم ت ــی س ــج زندگ ــه و تروی ــرای هم ــر ب ــی  بهت ایمن

ــه 500.000 شــغل در شــهرهایی کــه از مشــارکت  زمــان دسترســی ب
بــاالی حمــل و نقــل عمومــی، پیــاده روی و دوچرخــه ســواری 
برخوردارنــد )ماننــد مونیــخ و ســنگاپور(، بیــن 20 تــا 25 دقیقــه متغیــر 

می باشــد. ایــن زمــان در شــهرهایی ماننــد هیوســتون و ملبــورن کــه بــه 
ــا  طــور عمــده از اتومبیل هــای شــخصی اســتفاده می شــود بیــن 55 ت

70 دقیقــه متغیــر اســت.

در صــورت اســتفاده از اتومبیــل بــه جــای حمــل و نقــل عمومــی احتمال 
تصــادف شــما ده برابــر بیشــتر اســت. بنابرایــن حمــل و نقــل عمومــی 
ــار  ــر هنج ــک تغیی ــد. ی ــی می باش ــرای جابجای ــری ب ــاب ایمن ت انتخ
ــوانح  ــداد س ــش تع ــه کاه ــر ب ــی منج ــل توجه ــور قاب ــه ط ــب ب مناس

رانندگــی در مناطــق شــهری خواهــد شــد.
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حمل و نقل عمومی ازدحام را کاهش می دهد
فضــای شــهری کاالیــی گرانبهاســت و حمــل و نقــل عمومــی ایــن فضا را بســیار 
بهتــر از جامعــه اتومبیــل محــور اســتفاده می کنــد. وســایل نقلیــه ای که پیوســته 
در حــال حرکــت هســتند فضــا را بــرای اســتفاده های دیگــر و تمامــی اعضــای 
جامعــه بــاز نگــه می دارنــد تــا از آن اســتفاده کــرده و لــذت ببرنــد. همچنیــن 
ــرای کار و زندگــی  ازدحــام جمعیــت باعــث از بیــن رفتــن جذابیــت شــهرها ب
ــش  ــداوم و افزای ــد م ــه رش ــینی رو ب ــن شهرنش ــر گرفت ــا در نظ ــود. ب می ش
ــی در مناطــق شــهری امــروزی، ترافیــک در سرتاســر جهــان  تقاضــای جابجای
لحظــه بــه لحظــه بدتــر می شــود، مگــر ایــن کــه شــیوه جابجایــی دســتخوش 

تحولــی ســاختاری شــود.
هزینــه مســتقیم ترافیــک حــدود GDP 2% بــرآورد می شــود. ایــن رقــم   

ــود. ــورو می ش ــا ی ــر میلیارده ــغ ب ــاالنه بال س

ترافیــک شــهرها را مــورد تاخــت و تــاز قــرار می دهــد. ســفر از خانــه بــه   
محــل کار بوســیله اتومبیــل شــخصی 90 مرتبــه بیشــتر فضــای شــهری و 
زیربنایــی نســبت بــه همان ســفر بوســیله مترو، و 20 مرتبه بیشــتر نســبت 
بـــه حالتــی کــه توســط اتوبوس یــا تراموا اســتفاده شــود، مصــرف می کند.

اگــر تمامــی افــراد بــا اتومبیــل بــه محــل کار خــود برونــد، فضــای کلــی   
الزم بــرای پــارک کــردن اتومبیل هــا برابــر فضــای الزم بــرای فعالیت هــای 
تجــاری خواهــد بــود. در واقــع کارمنــدان تقریبــا مقــدار فضایــی مشــابه بــا 
فضــای مــورد نیــاز بــرای کار در دفتــر خــود )حــدود 20 متــر مربــع بــرای 

هــر نفــر(، جهــت پــارک کــردن اتومبیــل خــود الزم دارنــد.
ــر از  ــهرها پائین ت ــی در ش ــل و دسترس ــل و نق ــود حم ــای بهب هزینه ه  
هزینه هــای مســتقیم ترافیــک شــهری می باشــد. ایــن محاســبه در 
صورتــی کــه هزینه هــای خارجــی و تاثیــرات اجتماعــی ترافیــک در نظــر 

ــود. ــد ب ــر خواه ــه صرفه ت ــیار ب ــود، بس ــه ش گرفت

Perth )استرالیا(

ــهری Perth دو  ــل کالن ش ــل و نق ــتراتژی حم ــداف اس ــی از اه یک
ــه کالن  ــی در منطق ــل عموم ــردن ســهم متوســط حمــل و نق ــر ک براب
شــهری Perth از 6% بــه 12% تــا ســال 2029، و افزایــش نســبت 
ــه CBD از  ســفرهای ســاعت اوج صبحگاهــی حمــل و نقــل عمومــی ب

ــت. ــه 65% اس 35% ب

طبــق اطالعــات UNEP، روزانــه 1000 وســیله نقلیــه جدیــد در پکــن ثبــت می شــود. ایــن میــزان نیازمنــد افزایــش روزانــه فضــای پارکینگــی 
بــه وســعت دو زمیــن فوتبــال اســت.
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حمل و نقل عمومی به تنفس کره زمین کمک می کند.
ــا  ــه 1950 ت ــل از ده ــل و نق ــرای حم ــان ب ــر جه ــرژی در سرتاس ــای ان تقاض
کنــون پنــج برابــر افزایــش یافتــه اســت. بخــش حمــل و نقــل مصــرف کننــده 
30% کل انــرژی EU و عامــل حــدود 19% انتشــار گازهــای گلخانــه ای در جهــان 
اســت. نقــش فن آوری هــای جدیــد پــاک در زمینــه حمــل و نقــل بــا توجــه بــه 
تعــداد روز افــزون خــودرو و ســفرها کــم رنــگ شــده اســت. تنهــا یــک تغییــر 
ــار آورد و در دراز مــدت منفعــت قابــل  ــه ب ــد نتیجــه ای آنــی ب رفتــاری می توان

توجهــی داشــته باشــد.

ــل  ــش حم ــط بخ ــه ای توس ــای گلخان ــار گازه ــان، انتش ــر جه در سرتاس  
ــد را دارد.  ــرعت رش ــترین س ــادی بیش ــای اقتص ــن بخش ه ــل در بی و نق
ــای  ــار گازه ــهم انتش ــاده ای 74% س ــل ج ــل و نق ــر حم ــال حاض در ح

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــل را ب ــل و نق ــش حم ــه ای بخ گلخان
ــه، ســوخت ها و وســایل  ــا در نظــر گرفتــن متوســط عمــر وســایل نقلی ب  
ــوق  ــد ف ــده ای را در رون ــر عم ــال 2040 تغیی ــل از س ــر قب ــه پاک ت نقلی

ــرد. ــد ک ــاد نخواهن ایج
ــل  ــل و نق ــتفاده از حم ــر اس ــی ب ــتمدارانه مبتن ــتراتژی های سیاس اس  
ــورد  ــک در م ــاًل تکنولوژی ــای کام ــر از راه حل ه ــیار موثرت ــی بس عموم

ــد. ــوایی می باش ــرات آب و هـ ــی و تغیی ــرژی، آلـودگـ ــارایی انـ کـ
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حمل و نقل عمومی به اقتصاد قدرت می دهد
میــزان آشــفتگی اقتصــادی و مالــی کنونــی حاکــی از وجــود بحرانــی سیســتمی 
ــه  ــون لحظ ــم اکن ــد. ه ــی می باش ــی اساس ــتلزم تغییرات ــه مس ــت ک اس
ــه  ــته ب ــی وابس ــبک زندگ ــتن س ــار گذاش ــی و کن ــر اجتماع ــاد تغیی ایج

اتومبیــل اســت.
ــد. در  ــاد می نمای ــی را ایج ــبز محل ــاغل س ــی مش ــل عموم ــل و نق حم  
ــن  ــی از عمده تری ــی یک ــل عموم ــل و نق ــبکه حم ــهرها ش بســیاری از ش

ــتند. ــی هس ــغل هایی بوم ــن ش ــت و چنی ــان اس کارفرمای

در اروپــا، بهره بــرداران حمــل و نقـــل عمومـــی بــه تنهـــایی 1.000.000   
شــغل مســتقیم ایجــاد می کننــد و هــر شــغل مســتقیم در بخــش حمــل 
ــه چهــار شــغل دیگــر در ســایر بخش هــای اقتصــادی  و نقــل عمومــی ب

ــوط اســت. مرب
هــر یــورو ارزش ایجــاد شــده در حمــل و نقــل عمومــی باعــث ایجــاد ارزش   

ــود. ــاد کل می ش ــورو در اقتص 4 ی
ــه  ــدار ب ــه حمــل و نقــل عمومــی و جابجایــی پای تغییــر جهــت عمــده ب  
اقتصــاد کمــک می کنــد تــا از وابســتگی آن بــه ســوخت فســیلی کاســته 

ــد. ــود یاب ــا بهب ــای آنه ــراز پرداخت ه ــده و ت ش
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خدمات سـطح باال ارائـه نمایید تا تبدیـل به گزینه 
انتخابی شـهروندان شوید

نیازهــا و ســبک زندگــی مشــتریان محرک هــای برنامــه ریــزی، ســرمایه گذاری 
و ارائــه خدمــات حمــل و نقــل بــا کیفیــت بــاال هســتند.

ــاد  ــدی را ایج ــای جدی ــا و عادت ه ــه نیازه ــدرن در جامع ــرف م ــای مص الگوه
ــد  می کننــد. شــهروندان انتخــاب گســترده تری بیــن روش هــای گوناگــون دارن
ــد.  ــات مقایســه می کنن ــایر خدم ــا س ــل را ب ــرد حمــل و نق ــن عملک و همچنی
سیســتم منابــع آنهــا گســترده تــر می شــود، و تحــت تاثیــر میــزان درک آنهــا از 
کیفیــت، در ســایر بخش هــا )ماننــد تأمیــن کننــدگان اینترنــت و فروشــگاه های 
ــا نیازهــای مشــتریان،  شــبانه( قــرار می گیــرد. هــم جهــت شــدن شــرکت ها ب

جهــت تضمیــن ارائــه ســطح کیفــی مــورد نظــر آنهــا ضــروری اســت.
مشــتریان بــه دنبــال شــیوه های جابجایــی ســریع، ایمــن، مطلــوب، پــاک و بــا 

قیمــت مناســب، بــه همــراه اطالعــات قابــل فهــم هســتند. نیازهــای مشــخص، 
کیفیــت و نــوآوری، محرک هــای اصلــی تامیــن خدمــات موفــق هســتند.

همچنیــن مشــتریان انتظــار توجــه بیشــتر و منحصــر بــه فردتــر را دارنــد. احترام 
و توجهــی کــه شــرکت های حمــل و نقــل بــه مشــتریان خــود ارائــه می دهنــد 
بایــد بســیار آشــکار و نمایــان باشــد. ایــن امــر مســتلزم افزایــش تجربــه ســفر و 
رفــع برخــی مــوارد منفــی ضمنــی و موانــع روانــی اســت. جذابیــت سراســری به 
وســیله کیفیــت، اســتطاعت، و انعطاف پذیــری افزایــش می یابــد و تجربــه ســفر 
مطلــوب منجــر بــه تغییــر رفتــار و الگــوی مســافرتی می گــردد. ایــن جابجایــی 
در طــرز نگــرش جهــت تبدیــل حمــل و نقــل عمومــی بــه اولویــت اول جابجایی 

شــهروندان امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت.
دســته بندی مشــتریان و انطبــاق بــا نیازهــای آنــان بــه عملــی کــردن شــیوه های 
ــترده تری از  ــف گس ــذب طی ــب ج ــه موج ــاال ک ــت ب ــا کیفی ــل ب ــل و نق حم

ــد. ــک می کن ــردد، کم ــت می گ جمعی

سوئد

ـــه دو  ـــدف بلندپروازان ـــوئد ه ـــی در س ـــی مل ـــل عموم ـــل و نق ـــان حم متصدی
ـــا ســـال 2020  را مـــد  ـــازار ت ـــر کـــردن ســـهم حمـــل و نقـــل عمومـــی از ب براب
ـــل و  ـــش حم ـــود بخ ـــوب موج ـــا چارچ ـــتراتژی آنه ـــد. اس ـــرار داده ان ـــر ق نظ
نقـــل عمومـــی را از طریـــق بررســـی دوبـــاره آن در مجلـــس قانونگـــذاری مـــورد 

اقدامات الزم:
ــد و  ــه نیازهــای مشــتریان، انتظــارات و ســبک زندگــی جدی پاســخ ب  
ارائــه ســهام محصــوالت حمــل و نقــل و خدمــات بــر مبنــای نیازهــای 

ــد ــداول و بخــش جدی مشــتریان مت
توسعه بیشتر ساختار بر پایه ارزش تجاری  

تبدیــل شــدن بــه یــک تامیــن کننــده حمــل و نقــل واقعــی   
ــی ها،  ــا تاکس ــی ب ــتراتژیک درون ــراکت اس ــاد و ش ــاد اتح ــی ایج یعن
ــن  ــگ، تامی ــات پارکین ــه ای، تاسیس ــای کرای ــا و اتومبیل ه دوچرخه ه
ــل ــل و نق ــی حم ــدرکاران اصل ــت ان ــی دس ــات و تمام ــدگان اطالع کنن

تامین خدمات یکپارچه شامل اطالعات، تعرفه ها، و کرایه ها.  
اســتفاده از مدیریــت کیفیــت سرتاســری بــرای تضمیــن ارائــه خدمــات   
مرتــب با کیفیت برنامه ریزی شــده و ســنجش میزان عملکــرد و رضایت.

ــازده  ــزان ب ــی می ــی و ارزیاب ــتراتژی های بازاریاب ــه و اس ــم برنام تنظی  
ــا. ــرمایه آنه س

ــتفاده از  ــرای اس ــهروندان ب ــار ش ــت افتخ ــار جه ــوه و اعتب ــود جل بهب  
حمــل و نقــل عمومــی و کارمنــدان جهــت افتخــار بــه کار در این بخش.
ارائـه نوآوری هـا، درک نیازهـای اسـتفاده کننـدگان و تقسـیم منصفانـه   

نوآوری هـا. ریسـک 

هدف قــــرار داده است. همچنین آنهــــا قصـد دارنـد حمــــل و نقـل عمـومی را 
بــــر خــــالف جهت گیـــری کنونـــی آن بـــه یـــک تجـــارت ســـرویس گـــرا تبدیـــل 
نماینـــد. براســـاس الگوهـــای توســـعه یافتـــه در تجـــارت خـــرده فروشـــی، هـــدف 
آنهـــا ایجـــاد الگـــوی تجـــاری خدمـــات مبتنـــی بـــر ارزش جدیـــد بـــرای 
حمـــل و نقـــل عمومـــی اســـت. همچنیـــن پیشـــرفت ها و توســـعه عمـــده 
ـــتند. ـــه هس ـــن برنام ـــی از ای ـــرانی بخش ـــاوری اتوبوس ـــاخت های فن در زیرس
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در استفاده از تاکتیک چماق و هویج تردید نکنید
ــی شــهروندان را  ــار جابجای ــال رفت ــه طــور فع ــه ب ــات و سیاســت هایی ک اقدام
تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد کارا بــوده و آنهــا را بــه اســتفاده بیشــتر از حمــل و 

نقــل عمومــی تشــویق می کننــد.
مـــدیریت حمـــل و نقـــل در شهرهـا بـــدون مدیریت تقاضـا موثـــر نخواهد بود 
زیرا رفتـــار جابجـــایی شهروندان تـــوسط عـــوامل گونـــاگونی شکـــل می گیرد. 
این عـوامـــل شـــامل ســازماندهی فضایی شــهر، وضعیــت اقتصــادی - اجتماعی 
ــواع سیســتم های حمــل و نقــل  ــه ان آن، فضــا و تجهیــزات اختصــاص یافتــه ب

لندن )بریتانیا(
ـــاری  ـــر رفت ـــه تغیی ـــر ب ـــه منج ـــاز ده ـــل از آغ ـــل و نق ـــده حم ـــرفت عم پیش
ــتفاده از اتومبیـــل 41% و  ــزان اسـ ــر میـ پنـــج درصـــدی )در حـــال حاضـ
ـــل و  ـــه حم ـــل ب ـــد( از اتومبی ـــی 37% می باش ـــل عموم ـــل و نق ـــایل حم وس
ـــش  ـــه بیـــش از 40% افزای ـــوس ب نقـــل عمومـــی شـــده اســـت. اســـتفاده از اتوب
یافتـــه اســـت )حـــدود دو میلیـــارد ســـفر در ســـال(. در بخـــش مرکـــزی 
ـــه %90  ـــتفاده از دوچرخ ـــه و اس ـــش یافت ـــل 20% کاه ـــک اتومبی ـــدن ترافی لن
ـــرمایه گذاری،  ـــش س ـــث افزای ـــتاوردها باع ـــن دس ـــت. ای ـــه اس ـــش یافت افزای

ـــت. ـــده اس ـــخص ش ـــتراتژی مش ـــه و اس ـــری قدرتمندان رهب
ـــال  ـــا س ـــتخدام ت ـــت و اس ـــداوم جمعی ـــش م ـــود افزای ـــی می ش ـــش بین پی
ـــردد  ـــدن گ ـــر در لن ـــفر دیگ ـــون س ـــه 5 میلی ـــاد روزان ـــب ایج 2025 موج

اقدامات الزم:
برنامه ریزی شبکه بر اساس طرح های توسعه شهری بلندمدت.  

پشــتیبانی از توســعه سیســتم سیاســی کــه مایــل بــه ادغــام سیســتم   
ــد. ــهری باش ــزی ش ــه ری ــات برنام ــی در تصمیم ــل عموم ــل و نق حم

کنتــرل اســتفاده از اتومبیــل در شــهرها از طریــق سیاســت های   
پارکینگ هــای حمایتــی، مناطــق ترافیکــی محــدود و ممنوعیــت عبــور 

ــده. ــوده کنن ــه آل ــایل نقلی ــرور وس و م
ــاعات  ــا در س ــش گلوگاه ه ــت کاه ــا جه ــی گزینه ه ــه تمام ــه ب توج  
شــلوغ شــامل نــرخ کرایه هــای متفــاوت بــرای ســاعات متفــاوت روز یــا 

ــاده روی و  ــی، پی ــل عمومـ ــل و نق ــی، حم ــوری شخصـ ــه موتـ ــایل نقلی )وس
دوچـــرخه ســـواری( و سیستـــم مالیــات و قیمت گــذاری اعمــال شــده بــر هــر 
ــواع سیســتم های حمــل و نقــل، مســتقل از سیاســت حمــل و نقــل  یــک از ان

عمومــی هســتند.
بــه طــور کلــی زمینــه سیاســی، عملیاتــی و اقتصــادی هــر منطقــه بــر الگــوی 
جابجایــی و میــزان جذابیــت حمــل و نقــل عمومــی در آن منطقــه تاثیرگــذار 
اســت. در نظــر گرفتــن ایــن عوامــل در سیاســت گذاری حمــل و نقــل عمومــی 
بــه تاثیرگــذاری بــر رفتــار جابجایــی، در درازمــدت و کوتــاه مــدت، و افزایــش 

ــرای حمــل و نقــل عمومــی کمــک می کنــد. تقاضــا ب

ـــت!  ـــرو اس ـــی مت ـــتم کنون ـــش سیس ـــش از کل گنجای ـــم بی ـــن رق ـــه ای ک
هـــدف بلندپروازانـــه لنـــدن، پوشـــش دادن ایـــن ســـفرهای مـــازاد بـــر 
ـــه  ـــا و دوچرخ ـــی، پیاده روه ـــل عموم ـــل و نق ـــق حم ـــی از طری ـــزان کنون می
ـــی  ـــل عموم ـــل و نق ـــط حم ـــهم متوس ـــور، س ـــن منظ ـــت. بدی ـــوارها اس س
بایـــد از 37% بـــه 41% در ســـال 2025، از طریـــق افزایـــش گنجایـــش 
اتوبوس هـــا و متـــرو برســـد. بـــرای مثـــال، گنجایـــش ســـاعت اوج متـــرو 
در بخـــش مرکـــزی لنـــدن تـــا ســـال 2020 بایـــد 28% افزایـــش یابـــد. 
ـــرو،  ـــوس و مت ـــرویس های اتوب ـــت س ـــش ظرفی ـــق افزای ـــم از طری ـــن مه ای
ـــدن  ـــی لن ـــی تقاطع ـــاط ریل ـــژه ارتب ـــد، بوی ـــاخت های جدی ـــاخت زیرس و س
ـــر  ـــات دیگ ـــت. اقدام ـــی اس ـــت یافتن ـــارد GBP( دس ـــه 16 میلی ـــا هزین )ب
ـــت. ـــک اس ـــان ترافی ـــردن جری ـــر ک ـــام و روان ت ـــار ازدح ـــح ب ـــامل تصحی ش

ــدارس. ــدان و م ــرای کارمن ــر ب ــداول کاری متغی ج
تشویق کارفرمایان به ایجاد برنامه های سفر کارکنان.  

افزایـش آگاهـی شـهروندان در مـورد نتایج انتخـاب گزینه هـای مختلف   
بـرای جابجایـی.

ــک و  ــا ترافی ــه ب ــرای مقابل ــه شــهری ب ــرش هزین ــت پذی ــن قابلی تعیی  
ــی.  ــار آلودگ انتش

دادن امتیــاز رقابتــی بــرای حمــل و نقــل عمومــی در برابــر اتومبیل هــا،   
ــدم و  ــق تق ــتقل، ح ــاخت های مس ــاص زیرس ــق اختص ــژه از طری بوی

ــد آن. مانن
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ایجاد طرح های سرمایه گذاری و تامین اعتبار پایدار 
درآمدهــای متنــوع، ســرمایه گذاری پایــدار، کارایــی بهتــر و پشــتیبانی فزاینــده، 
چهــار ســتون حامــی مالــی بخــش حمــل و نقــل بــوده و بــه کاهــش وابســتگی 

ــد. ــی کمــک می کنن ــای مال ــه کمک ه ب
بــه دلیــل شهرنشــینی، هزینــه انــرژی و اهمیــت محیــط زیســت، تقاضــا بــرای 
حمــل و نقــل عمومــی در اکثــر نقــاط دنیــا رو بــه افزایــش اســت. عــالوه بــر آن، 
انتظــارات کیفــی از حمــل و نقــل عمومــی نیــز روز بــه روز رو بــه افزایــش اســت 

)ســبک زندگــی و غیــره(.
ایــن مســائل مســتلزم افزایــش شــدید ظرفیــت )بویــژه جهــت تســهیل گلوگاه ها 
ــرای پرســنل قطارهــا، توســعه نوآوری هــا  ــع اضافــی ب در ســاعات شــلوغ(، مناب
ــورت  ــه ص ــتر، ب ــع بیش ــن مناب ــد. تأمی ــی می باش ــل خدمات ــرویس کام و س
ســاختاری، بــرای توســعه آتــی و بهبــود حمــل و نقــل عمومــی و ارائــه درازمدت 

خدمــات ضــروری اســت.

ــاوگان و زیرســاخت های حمــل و نقــل  ــرای ن البتــه بخاطـــر کمبــود بودجــه ب
عمومــی، چندیــن دهــه اســت کــه فشــار فزاینــده ای بــر بودجه هــای عمومــی 
وارد می شــود. بنابرایــن وابســتگی بیــش از انــدازه بــه خزانــه عمومــی می توانــد 

تــالش بــرای رشــد ایــن بخــش را بــی نتیجــه گردانــد.
ــع ســرمایه گذاری بیــش از پیــش  ســرمایه گذاری های خصوصــی و ســایر منابـ
ــران  ــا بح ــوند، ام ــناخته می ش ــروری ش ــرمایه گذاری ض ــع س ــوان مناب ــه عن ب
مالــی اخیــر می توانــد ایــن همــکاری و کمــک از ســوی سرمایه گـــذاران 
خصـوصـــی را بـه خطـــر انـدازد. روش اقتصـــادی تر برای ارائه خدمات و قیمت 
ــه  ــد ب ــی( می توان ــت های اجتماع ــداف سیاس ــا اه ــه ب ــدون مصالح ــذاری )ب گ
ــرخ پوشــش هرینه هــای بهتــر و افزایــش جذابیــت مالــی ایــن  ــه ن دســتیابی ب

بخــش کمــک کنــد.
هــدف بلندپروازانــه دوبرابــر کــردن میــزان اســتفاده از حمــل و نقــل عمومــی تــا 
ســال 2020 در سراســر جهــان ایــن فراخــوان بــرای ســرمایه گذاری در بخــش 

حمــل و نقــل عمومــی را تقویــت می نمایــد.

دوبی
ــه دلیــل رشــد ســریع جمعیــت و مناطــق پــر ســاختمان، انتظــار مــی رود  ب
ــم 22  ــه رق ــده و ب ــر ش ــار براب ــال 2020 چه ــا س ــی ت ــرای جابجای ــا ب تقاض
میلیــون جابجایــی در روز برســد. در ایــن زمینــه، چالــش تامین"حمــل و نقــل 
 )RTA( ایمــن و روان بــرای همــه" بــا ایجــاد یــک مســئول حمــل و نقل یگانــه
کــه هــدف آن افزایــش متوســط ســهم حمــل و نقــل عمومــی از 6% کنونــی 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــت، م ــال 2020 اس ــا س ــدود 30% ت ــا ح ت
ــار خــط  ــی شــامل چه ــل عموم ــه توســعه حمــل و نق ــای بلندپروازان طرح ه
متــرو )381 کیلومتــر(، هفــت خــط ترامــوا )270 کیلومتــر(، 90 مســیر جدید 
ــا  اتوبــوس )2500 کیلومتــر(، و پنــج مســیر آبــی جدیــد )210 کیلومتــر(، ب

ــکا می باشــد. ــر 10 میلیــارد دالر امری ــغ ب ســرمایه کلــی بال

نیوزلند
دولـت برنامه هایـی بـرای ترویـج حمل و نقل قابــل اطمینان در کشــور دارد. 
میـزان استفــاده از حمـل و نقـل عمومـی از 1999-2000 تاکنـون حـدود 
50% افزایـش یافتـه و میـزان اسـتفاده از حمـل و نقل عمومی از سـال 1998 
تاکنـون در Christchurch، دومیـن منطقـه شـهری بـزرگ کشـور، قریب به 
دوبرابـر افزایـش داشـته اسـت. گرچـه، بـه دلیـل پراکندگـی جمعیت، سـرانه 
سـاالنه اسـتفاده از سیسـتم حمـل و نقـل عمومـی در حال حاضـر تنها حدود 
28 می باشـد، اسـتراتژی حمـل و نقـل نیوزلنـد 2008 قصـد دارد ایـن رقم را 
بیـش از چهـار برابـر نمـوده و بـه عـدد 117 نفر در سـال برسـاند. ایـن امر در 
صورتـی ممکـن اسـت کـه نرخ رشـد برنامه ریـزی شـده حمل و نقـل عمومی 
در Wellington بـرای 2016 تـا سـال 2040 ادامـه پیدا کنـد، و دوم این که 

اقدامات الزم:
پــول  ارزش  دادن  نشــان  بــرای  شــیوه ها  آخریــن  از  اســتفاده   
ــرار  ــاط برق ــی و ارتب ــل عموم ــل و نق ــده در حم ــرمایه گذاری ش س
کــردن بــا تمامــی دســت انــدرکاران، از جملــه ســرمایه گذاران 
خصوصــی، بــرای قــوی و پایــدار نشــان دادن موقعیــت بخــش حمــل و 
نقــل عمومــی بــا چشــم انداز درازمــدت خــوب بــرای ســرمایه گذاری.

پشـتیبانی از توسـعه سیاسـت های صحیـح بـرای تسـهیل دسـتیابی به   
سـرمایه، بویـژه قوانیـن مالـی و اسـتانداردهای حسابرسـی مناسـب و کافـی.

توســعه منابــع درآمــدی جدیــد از خدمــات گوناگــون حمــل و نقــل و   

Auckland و Canterbury بـه همیـن رقـم سـاالنه اسـتفاده از حمل و نقل 
عمومـی تا سـال 2040 در Wellington برسـند.

فعالیت هــای متــداول ســابق.
سـرمایه گذاری در فناوری هـای جدیـدی کـه بـه ارزش خدمـات اضافـه   

می کاهنـد. هزینه هـا  از  یـا  می کننـد 
ــود  ــادی موج ــران مالی/اقتص ــری از بح ــرای یادگی ــت ب ــزش دول انگی  
ــوالت و  ــمت محص ــه س ــیر ب ــر مس ــه تغیی ــی ب ــتاب ده ــت ش جه
الگوهــای مصــرف پایدارتــر )"معاملــه جدیــد ســبز"( و انگیــزش جهــت 

ــکا. ــل ات ــای قاب ــتفاده از روش ه ــعه و اس توس
بهبود هزینه دوره زندگی محصوالت.  

.PPP آمادگی جهت ملحق شدن به نوآوری های  
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منبـع مهـم برای مشـاغل پایدار، سـبز، منطقـه ای و به عنوان یک پشـتیبان قوی 
بـرای اقتصاد محلی اسـت.

عـالوه بـر روش هـای حمـل و نقل عمومـی متداول که شـامل نیازهـای خدمات 
عمومـی و عملکـرد اجتماعـی اسـت، نـوع متفـاوت، مبتکرانـه و سودبخشـی از 

تجـارت می توانـد سـرمایه، اسـتعداد و رقابـت آزاد را جـذب نمایـد.
یـک چارچـوب کاری منصفانـه و شـفاف برای بخـش حمل و نقـل عمومی الزم 
اسـت تـا روش هـای جابجایی با کیفیـت را به بخش های مختلف بـازار ارائه کند. 
صـرف نظـر از اینکـه نـوع سـرویس حمل و نقـل عمومی کالسـیک و یـا مدرن 
باشـد، تأمین خدمات باید به درسـتی تعریف و نظارت شـده  و ترقی داده شـود.

فرهنگ تجاری جدید ایجاد کنید
ــل  ــرفت حم ــکان پیش ــم، ام ــوب کاری منظ ــوب و چارچ ــارت مطل ــک تج ی
ــتریان،  ــرای مش ــت آن ب ــب جذابی ــوده و موج ــم نم ــی را فراه ــل عموم و نق

می شــود. کاری  نیــروی  و  ســرمایه گذاران، 
حمـل و نقـل عمومی از عوامل مؤثر توسـعه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیسـتی 
منطقـه ای و جهانـی اسـت. همانگونـه کـه الگوهـای مصـرف مـا با جدیـت مورد 
سـئوال قـرار می گیرنـد، بخش حمـل و نقل عمومی پیشـروی تحول پایـدار مورد 
نیـاز مراکز شـهری ماسـت. حمل و نقــل عمومــی بیـش از پیش بـه عنوان یک 

بوگوتا
طــرح بنیــادی حمــل و نقــل کــه بــر اســاس سیاســت های پیشــین، 
ــوده و  ــا ب پشــتیبان توســعه و ســازماندهی حمــل و نقــل عمومــی در بوگوت
جهــت گیــری 20 ســال آتــی را مشــخص می نمایــد، حمــل و نقــل عمومــی 

ــد. ــل می شناس ــل و نق ــتم حم ــرات سیس ــتون فق ــوان س ــه عن را ب
ــی  ــل عموم ــل سیســتم های حمــل و نق ــی کام ــامل یکپارچگ ــا ش اولویت ه
ــوس  ــرای خــط اتوب ــد ب ــاال، توســعه مســیرهای جدی ــت ب ــداول و ظرفی مت

الگوس
)LAMATA( نهـاد مسـئول حمـل و نقـل در منطقـه کالن شـهری الگـوس

کـــه در ســـال 2003 بنیـــان نهـــاده شـــد، طـــرح اســـتراتژیک بنیادیـــن 
را بـــا هـــدف بلندپروازانـــه توســـعه حمـــل و نقـــل عمومـــی تهیـــه نمـــود. 
ایجـــاد هفـــت کریـــدور راه آهـــن، هفـــت خـــط BRT، و هشـــت ارتبـــاط 
آبـــی تـــا ســـال 2020 برنامه ریـــزی شـــده اســـت. یـــک بنیـــاد حمـــل و 

پکن )چین(
ـــریع  ـــش س ـــه افزای ـــر ب ـــن منج ـــی پک ـــادی و جمعیت ـــاده اقتص ـــد فوق الع رش
ـــل(  ـــاالنه 400.000 اتومبی ـــای شـــخصی )از ســـال 2002 س ـــداد اتومبیل ه تع
ــهری،  ــات شـ ــت. مقامـ ــده اسـ ــک شـ ــرایط ترافیـ ــدن شـ ــر شـ و وخیم تـ
ـــر مبنـــای  ـــه ای را ب سیاســـت حمـــل و نقـــل شـــهری درازمـــدت و بلنـــد پروازان
ـــن  ـــرای پک ـــه ب ـــک مبتکران ـــت ترافی ـــی و مدیری ـــل عموم ـــل و نق توســـعه حم
ــک در  ــای المپیـ ــی بازی هـ ــی از میزبانـ ــه ناشـ ــد کـ ــش گرفته انـ در پیـ
ســـال 2008 می باشـــد. توســـعه شـــبکه حمـــل و نقـــل عمومـــی موجـــب 
ـــه و  ـــی از 26% )64% دوچرخ ـــل عموم ـــل و نق ـــهم حم ـــط س ـــش متوس افزای
ـــل(  ـــه و 33% اتومبی ـــه 34% )23% دوچرخ ـــال 2002 ب ـــل( در س 5% اتومبی
ـــه  ـــم 45% )24% دوچرخ ـــال رق ـــه دنب ـــات ب ـــه مقام ـــده ک ـــال 2008 ش در س
و 18% اتومبیـــل( در آینـــده هســـتند. طبـــق برنامه ریـــزی انجـــام شـــده از 
ـــداث  ـــد اح ـــروی جدی ـــط مت ـــک خ ـــاالنه ی ـــال 2015 س ـــا س ـــال 2009 ت س

ـــی رود  ـــار م ـــت. انتظ ـــده اس ـــاد ش ـــع الزم ایج ـــع آوری مناب ـــرای جم ـــل ب نق
پیاده ســـازی ایـــن پروژه هـــا ازدحـــام جمعیـــت را بـــه طـــور قابـــل 
مالحظـــه ای کاهـــش داده و ســـرعت عبـــور و مـــرور را افزایـــش دهـــد.
در حـــال حاضـــر در کریـــدور اول BRT کـــه در ســـال 2008 راه انـــدازی شـــد 
 BRT ـــاح ـــان افتت ـــود. از زم ـــام می ش ـــفر انج ـــدود 200.000 س ـــه ح روزان
ـــت. ـــه اس ـــش یافت ـــف کاه ـــه نص ـــدور ب ـــن کری ـــفر در ای ـــان س ـــدت زم م

ـــر  ـــغ ب ـــرو بال ـــبکه مت ـــال 2015 ش ـــس از س ـــب پ ـــن ترتی ـــد. بدی ـــد ش خواه
ــردد. ــر می گـ 560 کیلومتـ

ــی  ــل عموم ــل و نق ــه حم ــه مبادل ــعه نقط ــیر )BRT(، و توس ــریع الس س
ــا در ســال  ــزی شــده اســت ت ــود پیوســتگی می باشــد. برنامه ری جهــت بهب
2020 حداکثــر فاصلــه 85% نقــاط مختلــف شــهر بــه خــط اصلــی سیســتم 
ــا خطــوط فرعــی  ــر باشــد و باقــی نقــاط ب حمــل و نقــل عمومــی 500 مت
پوشــش داده شــوند. همچنیــن طــرح بنیــادی حمــل و نقــل، بهبــود شــرایط 
ســفر بــرای عابریــن پیــاده و اقدامــات مربــوط بــه مدیریــت پارکینگ هــا را 

ــد. ــش می ده پوش

اقدامات الزم:
ایجـاد فضـا بـرای بهره برداران جهت توسـعه رقابـت، نـوآوری و کارآفرینی.  
تغییــر فرهنــگ شــرکت از یــک فعالیــت تولیــد و مدیریــت نــاوگان بــه   
یــک صنعــت خدماتــی کامــال متمرکــز بر مشــتریان. بدیــن منظــور موارد 

زیــر ضــروری اســت:
- ارائــه روش هــا، فرآیندهــا و ابــزار مدیریتــی نویــن بــرای دســتیابی بــه 

عملکــرد بــاال.
- توسـعه خالقیت در منابع انسـانی جهت جذب افراد با اسـتعداد، انگیزش 

و توسـعه وظیفه شناسی پرسنل.

مدیریتـی  ارزشـهای  و  اسـتراتژیک  نقشـه های  از روش هـا،  اسـتفاده   -
و  شـفافیت  فعالیت هـا،  اهـداف،  همتـرازی  تضمیـن  جهـت  یکپارچـه 

انگیـزش پرسـنل و عملکـرد.
اسـتفاده از پیمان هـای مدیریتـی بـرای تعییـن و تنظیـم مسـئولیت ها،   

قـرارداد. مختلـف  طرفیـن  ریسـک  و  صالحیت هـا 
تعریـف سـطح مطلـوب و دسـت یافتنی کیفیـت و ارائه سیسـتم غرامت و   

قراردادهـا. در  دوجانبـه   )bonus/malus( پـاداش 
اسـتفاده از اصـول اخالقـی بـرای افزایـش آگاهـی نسـبت بـه مسـئولیت   

شـفافیت.  و  اجتماعـی 
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در عین حــال باید توازنی وجود داشته باشد تــا از امکــان انجــام فعالیتهــای 
تجــارت گــرا بــرای بهره بـرداران، بـدون از بیـن بـردن کارکردهـای اجتماعی 
حمـل و نقـل عمومی، اطمینان حاصل شـده و طراحی چارچوب سـازمانی و نظم 

مناسـب دسـتیابی بـه هر دو هـدف را تضمیـن نماید.

هماهنگی سیاست های متفاوت
هرگونـه سیاسـت حمـل و نقـل عمومی تنهـا در صورتی می تواند موفق باشـد که 
بـا سـایر سیاسـت های شـهری )ماننـد بهره بـرداری از زمیـن، پلیـس، پارکینگ، 
امـور مالیاتـی و مانند آن( به طـور کارا هماهنگ و یکپارچه باشـد. این تعامل هم 
بـه سـود حمـل و نقـل عمومـی و هم به سـود سـایر حوزه های سیاسـت شـهری 
اسـت. دولت هـای ملـی و محلـی بـا تامیـن چارچـوب اجرایـی قانونی منسـجم و 
یکپارچـه و پشـتیبانی قـوی، نقش مهمی در ایـن زمینه ایفا می کننـد. در نتیجه 
مقامـات محلـی بایـد صاحـب قـدرت شـوند تـا عملکـرد مناسـب ایـن بخـش را 
سرپرسـتی و تضمیـن نمایند. در این حالت ضروری اسـت کـه مقامات ناحیه ای و 
محلـی دارای قـدرت کافی جهت تضمین دسـتیابی به اهداف سیاسـی مشـخص 

شـده در سـطح ملی باشند.

سیاست های شهری یکپارچه رویایی را توسعه دهید
سیاســت های شــهری یکپارچــه منافــع حمــل و نقــل عمومــی را بهینــه نمــوده 
و بــه شــهروندان اجــازه می دهــد از یــک زندگــی شــهری مطلــوب لــذت ببرنــد.
بـرای تضمیـن کیفیـت زندگی و توسـعه پایدار شـهرها و مناطــق مختلـف دنیا، 
تـوسعــه روشــی یکپارچه برای سیاست های هدایت کننده ارزش های اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی برای شهروندان و تجـارت ضـروری است. یک سیستـم 
حمـل و نقـل عمـومـی کـارامـد و یکپـارچـه زیربنـای چنین سیاست هایی است.

هماهنگی انواع مختلف حمل و نقل
بـرای بـرآوردن نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیسـت محیطی جامعه، الزم اسـت 
تمامـی شـرکت ها و انـواع گوناگون حمـل و نقل، جهت ایجاد یک سیسـتم حمل 
و نقـل عمومـی یکپارچه با یکدیگر هماهنگی داشـته و در یک راسـتا عمل کنند. 
اعمـال بایـد در موثرتریـن مرحله شـرایط محلی صـورت گرفتـه و بتواند مناطقی 
بـا پیـش زمینه هـای مختلـف سیاسـی و منطقه ای را پوشـش دهد. بـدون چنین 
روش هماهنگـی، نتایـج در حـد انتظار نخواهـد بود زیرا مناطـق جابجایی معموال 

بـه فراتر از مرزهای دقیق اداری کشـیده می شـوند.

مادرید )اسپانیا(
ــزان  ــال 1986، می ــی در س ــل محل ــل و نق ــد حم ــیس واح ــان تأس از زم
ــه  ــش یافت ــد 70% افزای ــه مادری ــی در ناحی ــل عموم ــل و نق ــتفاده از حم اس

تورنتو )کانادا(
طـرح جدیـد حمـل و نقـل ناحیـه ای تورنتـو بـزرگ و همیلتـون اهــداف بلند 
پــروازانه ای بــا دوره زمانی 25 سـاله برای حمل و نقل عمومی در نظر گرفته 
اسـت. طبـق ایـن برنامـه 1.200 کیلومتر خط حمل و نقل سـریع السـیر )سـه 
برابـر میـزان کنونـی( به گونه ای احداث می شـود کـه بیش از 80% شـهروندان 
هر ناحیه با نزدیکترین محل دسترسـی به سیسـتم حمل و نقل سـریع السـیر 
حداکثـر 2 کیلومتـر فاصلـه داشـته باشـند )در مقایسـه بـا 40% کنونـی(. این 

اقدامات الزم:
نمایـد،  را تضمیـن  پایـداری تجـاری  اتخـاذ چارچـوب مشـخصی کـه   
جابجایـی قابـل اطمینان را پشـتیبانی کند و در کنـار تامین حمل و نقل 
عمومـی متـداول فضـا بـرای انجـام فعالیت هـای اقتصـادی را بـاز بگـذارد.

یکپارچگـی تمامـی جنبه هـای حمـل و نقل شـهری و تغییـر از مدیریت   
تصمیـم گیـری منـزوی بـه مدیریـت حمـل و نقـل یکپارچـه.

تدویـن برنامه هـا و اهـداف بلندپروازانـه حمـل و نقـل پایـدار و تجهیزات   
نظارتـی جهـت مراکـز شـهری.

طرح شـامل سـرمایه گذاری سـاالنه 2 میلیـارد دالر کانـادا بـر روی پروژه های 
حمـل و نقـل عمومـی در طـی ایـن دوره اسـت. در حـال حاضر دولـت محلی 
پرداخـت مبلـغ 11.5 میلیـارد دالر کانادا را متعهد شـده اسـت. انتظار می رود 
در طـول 25 سـال، حمـل و نقـل عمومـی 26% سـفرهای بـه مقصـد کار را، 
در مقایسـه بـا 16% کنونـی، پوشـش دهـد و میـزان اسـتفاده از حمـل و نقل 
عمومـی 130% افزایـش یابـد. در نتیجه، میزان آلودگی هـوای حاصل از حمل 

و نقـل در طـی ایـن دوره بایـد بـه نصف کاهـش یابد.

هماهنگـی تمامـی انـواع حمـل و نقـل عمومـی )انـواع، خدمـات و بهـره   
منطقـه. در  مختلـف(  بـرداران 

ایجـاد و ترویـج قیمـت گـذاری یکپارچـه یـا سیاسـت بلیـت فروشــی،   
بهینـه    و  جامـع  بازاریابـی  سـازگار،  زمانـی  جــداول 

     سازی شبکه و نقاط تبادل.
هماهنگی سطوح محلی و ناحیه ای.  

حصول اطمینان از این امر که هیچ کس از استفاده از حمل و نقل عمومی   
محروم نیسـت )دسترسـی پذیری، اسـتطاعت مالی و آگاهی از خدمات(.

ــه اســت. از ســال 1995  ــش یافت ــت 25% افزای ــه جمعی ــی ک اســت، در حال
ــط  ــر خ ــش از 200 کیلومت ــا بی ــی ب ــل توجه ــاخت های قاب ــون زیرس تاکن
متــرو و قطــار ســبک شــهری در مادریــد و حومــه آن ســاخته شــده اســت.

جمع بندی
بخــش حمــل ونقــل عمومــی توانائــی بهبــود محیط شــهری را بــرای شــهر وندان 
دارد و در حــال حاضــر در برخــی از مناطــق شــهری ایــن مهــم را انجــام داده 
اســت. در ایــن مقالــه وضعیــت چهــارده شــهر مهــم جهــان از نظــر برنامه هــای 
توســعه شــبکه حمــل و نقــل عمومــی، بــه ویــژه حمــل و نقــل ریلــی شــهری 
بررســی شــده اســت. در کلیــه ایــن شــهر ها مســئوالن شــهری و دولتــی کمــر 
همــت بــرای توســعه سیســتم حمــل و نقــل عمومــی، بــه ویــژه شــبکه حمــل و 

نقــل ریلــی شــهری، بســته اند.

اکنـون بهتریـن فرصت برای دولت هاسـت تـا حمل و نقل عمومی را بـه عنوان راه 
حل مهم بهبود ترافیک به رسـمیت بشناسـند و در تامین بودجه سـرمایه گذاری 
سـاخت و توسـعه آن مشـارکت نماینـد. در بسـیاری از شـهر های مهـم جهـان 
مدیریـت شـهری  توسـعه شـبکه حمل و نقل ریلـی را به عنوان سیسـتم حمل و 

نقل پایدار در در دسـت اقـدام دارد.
آنچـه از اهمیـت فـراوان برخوردار می باشـد این اسـت که توسـعه سیسـتم حمل 
و نقـل عمومـی در ایـن شـهر ها منجر بـه بهبود محیط زسـت برای شـهروندان و 

افزایـش کیفیـت زتدگی آن ها گردیده اسـت.
Source: UITP.
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محیطــی بــه طــور خالصــه شــامل توجــه بــه اســتفاده از منابــع تجدیدپذیــر، 
اســتفاده کمتــر از انرژی هــای تجدیــد ناپذیــر و آلوده کننــده، تأمیــن نیازهــای 
ــده،  ــرای نســل های آین ــه ای انســان و اجتمــاع و ایجــاد محیطــی ســالم ب پای
ــه چرخه هــای  توجــه بـــه محیــط زیســت و کاهــش آلودگــی و نیــز توجــه ب

ــد. ــی می باش ــت محیط زیس
در بحــث معمــاری پایــدار ویژگی هایــی بــرای مصالــح ســاختمانی مطلــوب 
ــرژی و میــزان آلودگــی تولیــدی آن  ــه مصــرف ان برشــمرده می شــود، از جمل
کمینــه باشــد. اســتحصال آن طبیعــت را در معــرض خطــر قــرار ندهــد. منابــع 
اولیــه آن تجدیدپذیــر باشــند. منابــع اولیــه و آب و انــرژی کمتــری مصرف کند.
بدیــن ترتیــب نیــاز بـــه اســتخراج مــواد خــام کمتــر داشــته باشــد. دوام و 
اســتحکام باالیــی داشــته باشــد تــا طــول عمــر ســاختمان را افزایــش دهــد، 
عــدم ایجــاد مســمومیت و ســرطان زایی، جلوگیــری از ســروصدا، تولیــد کمتــر 

ضایعــات و پســماندها، هزینــه تهیــه آن پاییــن باشــد.

امــروزه تأثیــرات زیســت محیطــی یــک موضــوع گســترده اســت کــه اکثــر 
ــدان  ــره و کســب  و کار ب ــی روزم ــورد زندگ ــری در م ــگام تصمیم گی ــردم هن م
ــاز  ــت ساخت و س ــوص در صنع ــه خص ــوع ب ــن موض ــد. ای ــژه ای دارن ــه وی توج
بــه دلیــل تاثیــرات قابــل توجــه آن بــر منابــع طبیعــی و محیــط زیســت بــه 
چشــم می خــورد. بســیاری از مصالــح ســاختمانی ســازگار بــا محیــط زیســت 
ــازار  ــرات زیســت محیطــی عملیــات ســاختمانی وارد ب ــه منظــور کاهــش اث ب
ــت  ــط زیس ــا محی ــازگاری ب ــترین س ــا بیش ــح ب ــایی مصال ــا شناس ــدند. ام ش
ــف  ــا و تعاری ــف دیدگاه ه ــراد مختل ــرا اف ــد زی ــوار باش ــی دش ــد کم می توان
مختلفــی از پایــداری دارنــد. مهم تریــن تعریفــی کــه تــا کنــون از توســعه پایدار 
ــد:  ــان می کن ــه بی ــد ک ــو می باش ــالس ری ــه اج ــوط ب ــت مرب ــده اس ــه ش ارائ
ــاز  ــن نی ــه مخاطــره انداخت ــدون ب ــی بشــر را ب ــه نیازهــای کنون توســعه ای ک
ــل های  ــت و نس ــط زیس ــه محی ــازد و در آن ب ــرآورده س ــده ب ــل های آین نس
فــردا نیــز توجــه شــود. اصــول توســعه پایــدار در ارتبــاط بــا پایــداری زیســت 
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انتخــاب صحیــح مصالــح متناســب با بــوم در جهت کاهــش مصرف 
ــه  ــت ب ــل بازگش ــاختمان، قاب ــرداری از س ــرژی در دوران بهره ب ان
طبیعــت و عــدم تولیــد نخالــه غیر قابــل بازگشــت بــه طبیعــت و 
امــکان اســتفاده مجــدد. ایــن عوامــل را کــه می تــوان بــه صــورت 
خالصــه کاهــش مصــرف منابــع و کاهــش تولیــد ضایعــات ذکــر 
ــت.  ــح در نظــر گرف ــات مصال ــود، بایســتی در کل چرخــه حی نم
در حــال حاضــر پروژه هــای ســاختمانی تنهــا بــر اســاس پایــداری 
ــت  ــط زیس ــا محی ــازگاری آن ب ــزان س ــاختمانی و می ــح س مصال
ــذار  ــیار تاثیرگ ــز بس ــای آن  نی ــه هزینه ه ــوند بلک ــی نمی ش ارزیاب
ــه  ــدار ب ــح پای ــتفاده از مصال ــوارد اس ــیاری از م ــد. در بس می باش
دلیــل هزینــه بــاالی آن نســبت بــه مصالــح ســنتی غیــر ممکــن 

اســت.
بــا ایــن وجــود، برخــی از مــواد طبیعــی و ســازگار بــا محیــط 
زیســت می تواننــد تاثیــر قابــل توجهــی را در ســاخت پروژه هــای 
ــح  ــی برخــی از مصال ــه معرف ــه ب ــف داشــته باشــد. در ادام مختل

ــه می شــود.  ــط زیســت پرداخت دوســتدار محی
1. بامبو

ــا توزیــع گســترده  بامبــو یکــی از مهم تریــن گونه هــای جنگلــی ب
در سراســر هنــد اســت. هنــد بزرگتریــن منطقــه و بعــد از چیــن 
دومیــن ذخایــر بــزرگ بامبــو در جهــان اســت. امــا صنایــع آن در 
حــال کمبــود مــواد اولیــه هســتند. مصــرف کننــدگان اصلــی بامبــو 
در کشــور، شــامل صنعــت کاغــذ، بخــش ســاخت و ســاز و صنایــع 

ــد.  ــتی کوچــک می باش دس
 

بامبو و کاربردهای آن
محصــوالت ســاخته شــده از بامبــو را می تــوان بــه طور گســترده ای 

مطابــق ذیــل طبقه بنــدی کــرد:
بــرای  بامبــو  محصــوالت صنعتی)کاغــذ، زغــال چــوب   .1

ســوخت(
محصوالت غذایی)مصرف جوانه های بامبو(  .2

صنعت ساختمان)خانه های ساخته شده از بامبو(   .3
بامبـو،  از  شـده  سـاخته  چوبی)پانل هـای  کامپوزیت هـای   .4
ترکیـب  چـوب،  خـرده  تختـه  فیبـر،  ورقـه  کفپـوش، 
معدنـی( و  سـلولزی  مـواد  و  چـوب  بـا  ترکیبـات  و  این هـا 

کلبه و صنایع دستی  .5

کاربرد بامبو در ساختمان
در بخـش ساخت و سـاز، بامبـو در سـاخت تمامـی اجـزای سـازه ای 
و غیرسـازه ای سـاختمان مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بـه طـور 
سـنتی بامبو برای سـاخت خانه های روسـتایی، داربسـت و پل مورد 
اسـتفاده قـرار می گرفتـه اسـت. از آن در روش هـای مختلفـی بـرای 
سـاخت سـقف، درب ها و پنجره ها، دیوارها و ... اسـتفاده شـده است. 

کامپوزیت چوب )کفپوش، تخته سه ال، تخته خرده چوب، تخته فیبر(
خانه های پیش ساخته 

کفپوش بامبو

خانه بامبو، قاب ساختمان، قاب درب و پنجره،
پل ها، نرده ها، نردبان، داربست

دیوارهای جدا کننده و ...

کاربرد سنتیکاربرد مدرن
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کاربردهای بامبو
از لحــاظ فنــی، بامبــو اکثــرا در دکوراســیون داخلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
ــرای کفســازی نیــز اســتفاده می شــود.  ــزرگ ب اســت، امــا اخیــرا در مقیــاس ب
شــاید در جهــت پایدارســازی، ایــن مــاده بــه طــور فزاینــده ای محبــوب شــده 
 اســت. بــا ایــن حــال، اگرچــه یــک منبــع پایــدار اســت، امــا در عیــن حــال یــک 
منبــع بســیار موثــر بــا مزایــای فــراوان نیــز می باشــد. بامبــو یــک ضــد باکتــری 

طبیعــی اســت کــه بــه ســاختمان هایی کــه در آن هــا کــودکان یــا افــرادی وجود 
دارنــد کــه نگــران بیمــار شــدن از طریــق تمــاس بــا باکتــری هســتند کمــک 
خواهــد کــرد. یکــی دیگــر از ویژگی هــای مهــم بامبــو ایــن اســت کــه مقــاوم 
ــر  ــا ه ــه ب ــا در مواجه ــایر کفپوش ه ــه س ــبت ب ــه آن را نس ــت، ک ــه آب اس ب
ــد.  ــد باعــث لکــه دار شــدن آن شــود، حفــظ می کن ــت کــه می توان ــوع رطوب ن
هم چنیــن در صــورت اســتفاده بــه عنــوان کفپــوش ســخت و بــادوام می باشــد. 

2. چوب پنبه
چوب پنبـــه مـــواد پایـــدار دیگـــری اســـت کـــه در بریتانیـــا و بقیـــه جهـــان 
ــیار  ــال های بسـ ــرای سـ ــدار بـ ــب پایـ ــازه های نوترکیـ ــاخت سـ ــرای سـ بـ
مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتـــه  اســـت. چوب پنبـــه مـــاده ای منحصـــر بـــه 

فـــرد اســـت کـــه عمدتـــاً در پرتغـــال برداشـــت می شـــود. بـــا ایـــن حـــال، 
ــدار از  ــعه پایـ ــش توسـ ــراد در جنبـ ــیاری از افـ ــر بسـ ــال های اخیـ در سـ
چوب پنبـــه در پروژه هـــای ســـاختمانی اســـتفاده کرده انـــد. هیـــچ درختـــی 
بـــرای برداشـــت چـــوب پنبـــه بریـــده نمی شـــود. زیـــرا چـــوب پنبـــه از 
ـــت،  ـــس از برداش ـــد. پ ـــت می آی ـــوط بدس ـــت بل ـــوب درخ ـــی چ ـــت بیرون پوس
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درخـــت بـــه ایجـــاد الیه هـــای جدیـــد محافظتـــی ادامـــه می دهـــد. هـــر 
ـــد. در  ـــد کن ـــه تولی ـــوب پنب ـــال چ ـــدودا 200 س ـــرای ح ـــد ب ـــت می توان درخ
ادامـــه بـــه معرفـــی مختصـــری از چوب پنبـــه و روش هـــای اســـتفاده از آن 
ـــی  ـــت و زمین ـــت از محیط زیس ـــرای حفاظ ـــالش ب ـــت. ت ـــده اس ـــه ش پرداخت
کـــه در آن زندگـــی می کنیـــم، ایـــده خوبـــی بـــرای بهره بـــرداری از ایـــن 
ـــل  ـــوارد ذی ـــه م ـــوان ب ـــه می ت ـــوب پنب ـــای چ ـــت. از مزای ـــی اس ـــع طبیع مناب

ـــرد: ـــاره ک اش

 

ـــد از  ـــش از 50 درص ـــه بی ـــوع ک ـــن موض ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــم: ب وزن ک  .1
ـــوا تشـــکیل شـــده اســـت،  ـــه از ه ـــه چـــوب پنب ـــک قطع ـــلول ی حجـــم س

چـــوب پنبـــه یکـــی از ســـبک ترین مـــواد جامـــد اســـت.
ــد  ــه می توان ــوب پنب ــی چ ــک اینچ ــب ی ــک مکع ــری: ی تراکم پذی  .2
فشــاری حــدود 14،000 پونــد بــر اینــچ مربــع را بــدون شکســتن تحمــل 
ــد.  ــظ کن ــس از برداشــتن فشــار حف ــود را پ ــی خ ــرم اصل ــد و 90% از ف کن
ـــبت  ـــه نس ـــوب پنب ـــه چ ـــری: اگرچ ـــت و نفوذپذی ـــر رطوب ـــاوم در براب مق  .3
ـــلولی آن  ـــاختار س ـــا س ـــت، ام ـــر نیس ـــوذ ناپذی ـــال نف ـــت کام ـــه رطوب ب

بـــه مقاومـــت بـــاال در برابـــر نفـــوذ آب کمـــک شـــایانی می کنـــد.
ـــت  ـــا کیفی ـــاده ای ب ـــه م ـــوب پنب ـــایش: چ ـــر فرس ـــت در براب مقاوم  .4
ــا  ــوب یـ ــه مرطـ ــی زمانی کـ ــت. حتـ ــاال اسـ ــکاک بـ ــت اصطـ و قابلیـ
آغشـــته بـــه روغـــن یـــا گریـــس باشـــد، کیفیـــت خـــود را حفـــظ 
ـــوالت  ـــیاری از محص ـــتیک و بس ـــرم، پالس ـــه چ ـــبت ب ـــه نس ـــد ک می کن

دیگـــر کـــه بـــرای اینـــکار اســـتفاده می شـــوند، بهتـــر اســـت. 
ـــل  ـــه در مقاب ـــت خـــوب چـــوب پنب ـــن: مقاوم ـــی پایی ـــب حرارت ضری  .5
ـــت.  ـــرده اس ـــل ک ـــی تبدی ـــوب حرارت ـــق خ ـــه عای ـــرارت آن را ب ـــال ح انتق
قابلیـــت جـــذب ارتعاشـــات: چـــوب پنبـــه، بـــا 200 میلیـــون ســـلول   .6
ـــوان  ـــه عن ـــاً ب ـــت، اساس ـــوا اس ـــه 50% ه ـــچ؛ ک ـــب این ـــر مکع ـــوا در ه ه

ــد. ــل می کنـ ــر عمـ ــب لرزه گیـ ــوا"، در قالـ ــتک هـ ــک "بالشـ یـ
اســـتحکام و پایـــداری: چـــوب پنبـــه مـــاده ای ســـخت و بـــادوام   .7
اســـت کـــه ظرفیـــت باالیـــی در حفـــظ خـــواص اولیـــه دارد. درجـــه 
ــم و  ــاده ای مهـ ــه مـ ــف، آن را بـ ــرایط مختلـ ــات در شـ ــی از ثبـ باالیـ

پرکاربـــرد در جهـــان امـــروز تبدیـــل کـــرده اســـت. 
ــاده  ــه م ــد، چوب پنب ــاره ش ــدان اش ــاال ب ــه در ب ــواردی ک ــه م ــه ب ــا توج ب
ــال  ــه در ح ــدار ک ــواد ناپای ــای م ــه ج ــوان از آن ب ــه می ت ــت ک ــری اس دیگ
ــورد  ــان م ــاط جه ــایر نق ــه در س ــاز ک ــای ساخت وس ــرای پروژه ه ــر ب حاض

ــرد. ــتفاده ک ــرد، اس ــرار می گی ــتفاده ق اس

3. خاک رس
بســـیاری از تکنیک هـــای ســـنتی ساخت و ســـاز از خـــاک رس بـــه عنـــوان 
ـــه  ـــاک رس را ب ـــه خ ـــی ک ـــی از دالیل ـــد. یک ـــتفاده می کنن ـــه اس ـــواد اولی م
مـــاده پایـــدار خوبـــی بـــدل کـــرده اســـت، روش برداشـــت آن اســـت کـــه 
تولیـــد آن را بســـیار آســـان می کنـــد. هنگامـــی کـــه خـــاک رس از زمیـــن 
ـــر  ـــه آج ـــاک رس ب ـــکل دادن خ ـــور ش ـــه منظ ـــوان آب را ب ـــد، می ت ـــارج ش خ
ـــه،  ـــا ماس ـــل کاه ی ـــر از قبی ـــدار دیگ ـــاده پای ـــد م ـــردن چن ـــه ک ـــی اضاف ـــا حت ی

ـــزود.  ـــه آن اف ـــی، ب ـــح واقع ـــت مصال ـــور تقوی ـــه منظ ب
 

خــاک رس یکــی از بهتریــن مــوادی اســت کــه فــرد می توانــد بــرای ســاخت 
ــه کاه،  ــوال ب ــاک رس معم ــد. خ ــتفاده کن ــدار از آن اس ــاختمان پای ــک س ی
ماســه و ســپس آب اضافــه می شــود تــا در تهیــه آجرهــای مــورد اســتفاده بــه 
عنــوان دیــوار اســتفاده شــود. ایــن دیوارهــا در برابــر رطوبــت مقــاوم هســتند. 
همچنیــن اســتفاده از خــاک رس بــه عنــوان عایــق حرارتــی نیــز قابــل  قبــول 
اســت. اســتفاده از خــاک رس بــه عنــوان عایــق موجــب می شــود تــا در طــول 
ماه هــای زمســتان گرمــای ســاختمان حفــظ شــود و در طــول ماه هــای 
ــک روش  ــن ی ــر، ای ــه مهم ت ــد. از هم ــم کن ــب را فراه ــای مناس ــتان دم تابس
ــرای  ــاختمان ها ب ــرا س ــت، زی ــاختمان اس ــرژی س ــن ان ــرای تامی ــی ب طبیع
حفــظ دمــای مناســب نیــاز بــه صــرف انــرژی قابــل توجهــی ندارنــد. خــاک 
ــدار اســت کــه قرن هــا توســط انســان ها مــورد  ــال ساخت وســاز پای رس متری

اســتفاده قــرار گرفتــه  اســت. 

4. پشم گوسفند به عنوان عایق
ــت. و  ــدار اسـ ــر و پایـ ــد پذیـ ــی، تجدیـ ــاده ای طبیعـ ــفند مـ ــم گوسـ پشـ
ـــه  ـــفندان بی وقف ـــدارد. گوس ـــت ن ـــط زیس ـــر محی ـــی ب ـــار مخرب ـــه آث هیچگون
رشـــد می کننـــد و اگـــر پشـــم آنهـــا یکبـــار در ســـال قیچـــی نشـــود، بـــه 
ـــان  ـــایندی را برایش ـــت ناخوش ـــوب، وضعی ـــرم و مرط ـــوای گ ـــژه در آب و ه وی
بوجـــود مـــی آورد. بنابرایـــن چیـــدن پشـــم یکبـــار در ســـال بـــه آن هـــا 

آســـیبی نمی زنـــد. 
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طراحــان، معمــاران و مالکیــن عالقــه زیــادی به اســتفاده از عایق پشــم گوســفند 
ــد. پشــم  ــد و ســاختمان های موجــود نشــان داده ان ــرای ســاختمان های جدی ب
ــن  ــد و از ای ــذب کن ــاختمان را ج ــل س ــای داخ ــد آلودگی ه ــفند می توان گوس
طریــق بــه بهبــود کیفیــت هــوا کمــک نمایــد. تــا کنــون تاثیــرات نامطلوبــی بــر 
ســالمت انســان و حیوانــات گــزارش نشــده اســت. برخــالف عایــق فایبــرگالس 
و یــا پلــی اورتــان، پشــم گوســفند کامــال طبیعــی اســت. هماننــد دیگــر مــواد 
ــا  ــه نمی شــود. و در مقایســه ب ــه ســرعت تجزی ــق طبیعــی، همچــون کاه ب عای
ــر  ــده و راحت ت ــد ش ــریع تر تولی ــه، س ــل پنب ــی مث ــای طبیع ــی از عایق ه برخ

ــود. ــت می ش برداش
ــا  ــد ت ــاختمان ها می توانن ــفند، س ــم گوس ــق پش ــای عای ــتفاده از پانل ه ــا اس ب
80% در مصــرف انــرژی صرفــه جویــی کننــد و اثــرات زیســت محیطــی ناشــی 

از آن را کاهــش دهنــد. 
از ویژگی های مهم پشم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ماده ای طبیعی، قابل تجدید و پایدار است.  
هیچ گونه خطری برای سالمتی انسان ها ندارد.  

نسوز است و در صورت آتش سوزی خود خاموش شو می باشد.  
ــم  ــرا پش ــاکن دارد زی ــیته س ــع آوری الکتریس ــرای جم ــی ب ــش کم گرای  

طبیعــی رطوبــت هــوا را جــذب می کنــد.
عایق صوتی است.  

در واقــع پشــم نــه تنهــا پایــدار و قابــل بازیافــت اســت، بلکــه عایــق حرارتــی و 
صوتــی بســیار موثــری اســت. مصالــح طبیعــی محلــی، ماننــد پشــم گوســفند، 
تمامــی نیازهــای معمــاری معاصــر بــه پایــداری را بــه عنــوان مــاده ای مناســب 
می کنــد.  رفــع  ســاختمان  در  انــرژی  صرفه جویــی  و  عایق بنــدی  بــرای 
می تــوان اینطــور بیــان کــرد کــه عایــق حرارتــی پشــم گوســفند دارای 
ــا  ــح متخلخــل اســت و در برخــی کاربرده ــا مصال ــاس ب ــل قی ــای قاب ویژگی ه

ــد.   ــل می کن ــر عم ــز بهت نی
مصالـح سـاختمانی پایـدار بـه مصالحـی تعلـق می گیرد کـه داخل کشـور تولید 
می شـوند و هزینه هـای حمـل و نقـل و انتشـار گازهـای گلخانـه ای را کاهـش 
می دهنـد. مصالـح پایـدار شـامل مصالـح قابـل بازیافت، بـا حداقل اثرات زیسـت 
محیطـی، بـا مصـرف انـرژی پاییـن می باشـند و از لحاظ اقتصـادی نیـز پایدارند. 
بــه منظــور توســعه شــهرها بایــد از مصالــح پایــدار ســاختمانی بــه طــور درســت 
و متنــاوب اســتفاده کــرد. اســتفاده از مصالــح پایــدار نــه تنهــا هزینه هــای حمــل 
و نقــل و انتشــار کربــن را کاهــش می دهــد، بلکــه فرصت هــای شــغلی و توســعه 

مهارت هــا را بــرای اعضــای جامعــه فراهــم می نمایــد. 
ــق  ــاختمانی از طری ــح س ــرای مصال ــی ب ــار جایگزین ــوان معی ــه عن ــداری ب پای
ــد  ــال نیازمن ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــاب ش ــادی انتخ ــی و اقتص ــخصات فن مش

توجــه بیشــتری بــه خصــوص از نظــر مســائل زیســت محیطــی اســت. صنعــت 
ــی از  ــل توجه ــش قاب ــتقیم بخ ــا غیرمس ــتقیم و ی ــور مس ــه ط ــاز ب ساخت و س
ــان  ــن می ــود اختصــاص داده اســت. در ای ــه خ ــب زیســت محیطــی را ب تخری
اســتفاده از مصالــح پایــدار و قابــل بازیافــت و اســتفاده از منابــع ســبز می توانــد 

راهگشــا باشــد.  
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معرفی برنامه های کاربردی:

نگاهی کوتاه به چند برنامه کاربردی شهری

ــد.  ــان برون ــه سراغش ــه ب ــا حوصل ــت و ب ــر فرص ــت، س ــش نیس ــر مجال ــا اگ ی
ــا سیســتم هوشــمند  ــگاری شــهری ب ــب روزنامه ن ــه لطــف ترکی ــاق ب ــن اتف ای
جســت وجوی مکانــی فراهــم شــده اســت. درواقــع ایــن برنامــه یــک شــهرنامه  
ــر کــردن رابطــه  بیــن شــهر و شــهروند  دیجیتــال اســت کــه هدفــش پررنگ ت
اســت. برنامــه کاربــردی پیــاده بــدون کمتریــن هزینــه ای مکان هــا و رویدادهــای 
ارزشــمند تهــران را پیشــنهاد می دهــد و جدید تریــن اتفاقــات شــهری را 
)بهتریــن اماکــن فرهنگــی و هنــری، رویدادهــا، کافه هــا، رســتوران ها، فضاهــای 
ــز  ــگاه ها و مراک ــا، فروش ــت وگذار، موزه ه ــرای گش ــی ب ــز تفریح ــی، مراک عموم
خریــد، تئاترهــا، فیلم هــا، کنســرت ها و بطورکلــی هــر اتفــاق مثبتــی کــه ارزش 

ــد. ــته باشــد( پوشــش می ده ــه  داش تجرب
Https://www.peeyade.com             :دانلــود برنامــه و اطالعــات بیشــتر

   برنامه کاربردی پیاده
شــهر مثــل هــر آدم یــا پدیــده   دیگــر، گذشــته ای 
ــه  داشــته اســت، در حــال زندگــی می کنــد و ب
آینــده چشــم  دوختــه اســت. پیــاده هــر ســه  
زمــان را زیــر نظــر دارد و همــگام بــا ســرعت 
شــهر پیــش مــی رود. چیــزی کــه تهــران کم 

نــدارد، اتفــاق و رویــداد و برنامــه  اســت.
بــا  "پیــاده"  کاربــردی  برنامــه 
ــا  ــود آدم ه ــث می ش ــنهادهایش باع پیش
ــای  ــان تصمیم ه ــای آزادش ــرای وقت ه ب
ــات  ــا و اتفاق ــد. موقعیت ه ــری بگیرن بهت

خــوب رو بــا دوستانشــان بــه اشــتراک بگذارنــد؛ 

اســتفاده مجــدد از مــواد بازیافتــی و بازگردانــدن بــه چرخــه طبیعــت و تولیــد 
ــری از  ــرای جلوگی ــی ارزش شــهروندان اســت. تالشــی ب ارزش از دورریزهــای ب
ــره  ــای روزم ــن زباله ه ــر در بی ــواد تجزیه ناپذی ــی م ــرمایه مل ــن س ــدر رفت ه
ــن ایجــاد فرصــت شــغلی،  ــط زیســت... و همچنی ــی محی ــت از آلودگ و ممانع
ســاماندهی زباله گردهــا و کمــک بــه خیریه هــا و انجمن هــای زیســت محیطــی 

ــد. ــت اپ می باش ــداف زیس از اه
شــما می توانیــد بــا همــکاری در آمــوزش نقــش مهمــی در فراگیــران تفکیــک از 
مبــدا و همیــاری شــهروندان و در نتیجــه کاهــش حجــم زبالــه و حفــظ محیــط 

ــا نمایید. زیســت ایف
Https://www.zistap.ir                       :دانلــود اپ و اطالعــات بیشــتر

   برنامه کاربردی زیست اپ
حتمــا شــما هــم هنــگام گشــت و گذار در طبیعــت بــا زباله هــای رهــا شــده در 
طبیعــت مواجــه شــده اید. زیســت اپ بــا تفکیــک از مبــدا تــالش می کنــد تــا بــا 
آمــوزش مدیریــت جمــع آوری زباله هــای تجزیــه ناپذیــر و قابــل بازیافــت تــا حــد 
ممکــن بــه طبیعــت کمــک کنــد. این گونــه مــواد در صــورت بازیافــت نشــدن، 
مــدت طوالنــی بعضــاً تــا یــک میلیــون ســال در طبیعــت باقــی می ماننــد. در 
کشــورهای توســعه یافتــه بازیافــت بــه عنــوان یــک صنعــت شــناخته می شــود 
و نــوع اشــتغال ایجــاد شــده در ایــن بخــش عــالوه بــر حفــظ کرامــت انســانی 
از بــروز مخاطــرات جــدی بهداشــتی و آلودگــی بــرای شــاغلین در ایــن بخــش 
ــا دریافــت زباله هــای تفکیــک شــده از  ــار ب ــد. زیســت اپ ی پیشــگیری می نمای
ــروز  ــری از ب ــر جلوگی ــا عــالوه ب ــد ت ــکان را ایجــاد می کن ــن ام ــازل ای درب من

آلودگی هــا، چهــره شــهر شــما را زیباتــر شــود.
  

آمــوزش زیســت اپ روشــی جدیــد در جهــت توانمندســازی شــهروندان، آگاهــی 
شــهروندان از میــزان زباله هــای تولیــدی روزانــه، نقــش و ســهم هــر کــدام از مــا 
در حفــظ محیــط زیســت اســت. تالشــی جهــت بازآمــوزی روش هــای قدیمــی 
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   برنامه کاربردی بیدود
راه انــدازی ســرویس گرفتــن دوچرخــه اشــتراکی هوشــمند، حرکــت جدیــدی 
اســت کــه بــا حمایــت شــهرداری تهــران و بــه کمــک یــک شــرکت خصوصــی 
ــه راه  ــر ب ــه زودی در برخــی شــهرهای دیگ ــرار اســت ب ــد زده شــده و ق کلی

بیفتــد.
شــرکت "پــاک چــرخ ایرانیــان"، بــه عنــوان اولیــن و تنهــا مجــری انحصــاری 
ــی  ــا بررس ــدود"، ب ــاری "بی ــام تج ــا ن ــمند ب ــتراکی هوش ــای اش دوچرخه ه
نیازهــای جامعــه و بــا رویکــرد حرکــت بــه ســمت شــهری هوشــمند فعالیــت 
ــوا،  ــی ه ــش آلودگ ــدف کاه ــا ه ــاک ب ــل پ ــل و نق ــه حم ــود را در زمین خ

ــه محیــط زیســت، افزایــش ســالمت شــهروندی و کاهــش ترافیــک  کمــک ب
ــرار دادن  ــا ق ــا ب ــر دارد ت ــت در نظ ــاز نخس ــرکت در ف ــن ش ــرد. ای ــاز ک آغ
دوچرخه هــای "بیــدود" در ســطح شــهر تهــران )قســمت مرکــزی شــهر و در 
نهایــت درکل ایــران( بــه حمــل و نقــل پــاک و دور از ترافیــک کمــک کــرده 
و در میــزان هزینه هــای جابجایــی بــه کاربــران خــود یــاری رســاند و بــا بــاال 
بــردن ســطح فرهنــگ جامعــه و اســتفاده از دوچرخــه کیفیــت زندگــی را در 
ــران دوچرخه هــای بیــدود کلیــه شــهروندان  ــی ارتقــا دهــد. کارب جامعــه ایران

ــاالی 15 ســال هســتند. ب
مهمتریــن مزیــت دوچرخــه اشــتراکی هوشــمند نســبت بــه دوچرخــه اشــتراکی 
عــادی )کــه سال هاســت کیوســک ها و دوچرخه هــای بــال اســتفاده آن را 

ــن  ــد ای ــما می توانی ــه ش ــن اســت ک ــم(  در ای ــران می بینی ــهر ته در ســطح ش
دوچرخــه را از هــر نقطــه شــهر کــه مشــاهده کنیــد برداریــد و ســپس در هــر 
ــه سیســتم دوچرخــه  ــد. در نســل های اولی ــا کنی ــد ره ــل بودی ــه مای نقطــه ک
ــه محلــی کــه آن را گرفتــه بودیــد  اشــتراکی عــادی شــما بایــد دوچرخــه را ب
ــن  ــل نزدیک تری ــما مح ــمند ش ــتم هوش ــن سیس ــا در ای ــد، ام برمی گرداندی
ــپس در  ــد و س ــدا می کنی ــه پی ــن روی نقش ــک اپلیکیش ــه کم ــه را ب دوچرخ
هنــگام رســیدن بــه آن قفــل دوچرخــه بــه کمــک اپلیکیشــن بــرای شــما بــاز 

می شــود و پــس از رســیدن بــه مقصدتــان آن را در نقطــه ای قــرار می دهیــد و 
ــد. ــدی از آن اســتفاده کن ــر بع ــا نف ــد ت ــل می کنی قف

بیــدود مســئولیت ارائــه خدمــات آنالیــن در بســتر شــبکه اینترنــت و موبایــل، 
شــامل ســرویس های تحــت شــبکه جهــت نرم افــزار اجــاره دوچرخــه و 
خدمــات آفالیــن اجــاره دوچرخــه و همچنیــن مدیریــت قوانیــن عملیاتــی کــه 

ــرد. ــده می گی ــر عه ــد، را ب ــان منتشــر کن ــر زم ــن اســت در ه ممک
Https://www.bdood.ir                 :دانلـود برنامـه و اطالعـات بیشـتر
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Environmental impact is a wide topic that more people 
and sectors of the economy are paying attention to when 
making daily living and business decisions. Information on 
the issue is particularly coming to light in the construction 
industry, which traditionally is known for its harsh impacts 

Sustainable construction also takes into consideration a 
material’s appropriateness for the climate in which it is used. 
Some materials hold up well in arid, cool environments but 

on natural resources and environments. Numerous eco-
friendly building materials have emerged in the marketplace 
to reduce the environmental impact of building constructions 
and operations.

degrade in humid, hot areas. Degradation and frequency of 
replacement need to be factors included in the overall eco-
friendliness of an item.

Eco-Friendly Construction Materials
Written By: Maryam Hosseini, M.S., Architecture
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Eight Innovations Which are 
Shaping the Future 
Prepared by: Board of Editors

4-Improvement of Rail Steel Quality
New steel development has improved the track quality 

matching even the best titanium alloys and materials that are 
like graphene help make materials that are longer lasting, 
more resilient to extreme weather and more suitable for the 
environment. 

6-Ergonomic Station DesignE
The modern metro station will offer free and efficient 

movements to, through and from a train station to a large 
number of passengers as well as maintain the operational 
effectiveness of the metro network.

7-Platform Screen Doors
Platform screen doors enhance the safety of stations and 

enable air conditioning of the station.

8-Vertical Stations
The hyper speed vertical train hub is a concept by Christopher 

Christophi and Lucas Mazarras as an alternative to the 
traditional rail terminal.  By constructing the station onto a 
vertical axis, the design reduces the land use. Trains stick to the 
outside of the building using a MAGLEV system and exit the 
terminal through a series of tunnels at the foot of the structure.

The growth of urbanization has placed higher demand 
on transportation infrastructure, especially on urban rail 
rapid transit. The rapid population growth and technical and 
environmental changes are leading to a number of technical 
innovations in the metro systems all over the world.
Urban public rail transportation will be developed by eight 
major innovations.

1-Digital Revolution
The urban rail public transit will undergo a digital revolution 

with the Internet of Things)IoT(. This innovation enables on 
board sensors to deliver real time monitoring and spotting 
problems before they cause delays. Moreover, this innovation 
enables automate maintenance and ensures the location of the 
train. 

2-DriverlessTrains
A driverless metro network can maximize capacity, remove 

elements of human-error and enhance security and safety.

3-Drones for Identifying Problems 
Drones are used for identifying problems, assisting 

maintenance workers and providing additional security by 
offering a view of treats to the rail network.
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Stockholm urban region is growing and it is predicted that 
its population will be about 2.6 million in 2025. Presently 
Stockholm has 8 metro lines with a length of 150 km and 
100 stations. Moreover, there are 8 suburban trains with a 
length of 84 km and 3 lines of light rail transit with a length 
of 36 km.

The Regional Government of Stockholm has started to 
build new lines of metro with 20 km length and 11 stations 
in 2018. 

An interview was made with Civil Engineer Magnus 
Lundin, Technical Director of the new metro lines 
department of Stockholm Metro.

Magnus Lundin: Stockholm is one of the fastest growing 
urban regions in Europe. That is why we need more housing 
and efficient public transportation. The metro network will be 
expanded with 3 lines to accommodate more passengers. This 
project is so important that the Government, the Stockholm 
Region and Municipalities have joined to fund this project. 

Magnus Lundin concerning Sofia Station which is located 
at the depth of 100meters under- ground said: We need to use 
new systems for stations like Sofia which are located very 
deep underground. In Sofia Station we are using large fast 
lifts to transfer passengers.

About contractors of the new metro lines, Lundin said: 
In total we have 30 contractors with contract value between 
30 million to 1 milliard Swedish Crowns for construction of 
the new lines. We use Achilles system and trans Q quality 
control systems for evaluation of contractor’s work quality. 
Evaluation of contractors concerns their technical know- how 
and work capacity as well as their financial and economic 
situation.

Magnus Lundin on sustainable development of Stockholm 
Metro said: We are actively working with CEEQUAL 
sustainable development system to construct the new metro 
lines. Sustainable development factors are leading and 
controlling all phases of planning, construction and the future 
operation of the new metro lines.

Construction of new Lines of Metro 
in Stockholm for a Better Living 
Environment
Prepared By: Board of  Editors
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Will the world’s metropolitan cities collapse after the coming 
100 years?
Will the world’s metropolitan cities be victims of the climate 
change?
During the 20th century, the cities were considered as the 
symbol of man’s complete control over the nature. Under the 
pressure of climate change, today’s big cities are gradually 
going to become vulnerable areas unfit to live in. 
7 percent of the richest people of the world are responsible for 
50 per cent of carbon oxide air pollution. 82 per cent of the 
world’ s population have never travelled by airplanes which 
contribute extensively to the air pollution.
The fast growth of private cars and air traffic (for example 
increase of air passengers from 17 million in 2010 to 26 million 
in 2018( together with their environmental pollutions have 
disrupted the natural balance of cities.
In 2015, 19.2 million persons were obliged to leave their houses 
due to natural disasters. Floods caused by climate change force 
people to leave their homes creating refugees which in its turn 
create economic problems and social tensions.
The flood damages in April 2019 in IR of Iran destructed 4304 

Are the World’s metropolitan Cities on 
the Way of Collapsing?
Prepared by: Board of Editors 

villages and 235 towns. Jakarta, the capital city of Indonesia, 
with a population of 30 million is sinking 7.5 centimeters into 
earth each year. Will Jakarta survive until the coming 100 
years? 
Sustainable development of cities and protection of the natural 
environment is the key to survival of man and the cities.

Jakarta, Indonesia
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In the last few years, sustainability 
has changed the construction 
sector in Sweden. Today demand 
is continuously growing and it is 
almost impossible to find a newly 
constructed building that does 
not take into account the future 
of our planet earth. It is not just 
new construction- sustainable 
refurbishments, neighborhoods, city 
districts and cities are all part of a 
growing trend.
In this article, five of the best building 
projects in Sweden are presented 
according to Sweden Building 
Council evaluation. All projects are 
based on sustainable thinking, use 
of new technology and the creation 
of green environment. They are 
good examples of commercial, 
administration and residential 
buildings. They are built to create 
good living quality as well as good 
environment for the people.
The best building projects are:
1. Hubhult IKEA offices, City: 
Malmö
2. LIDL Supermarket, City: Växjö
3. Apartment Building Greenhouse, 
City: Malmö
4. Terraced Houses Solallen, City: 
Växjö
5. Apartment Building VIVA, City: 
Göteborg
Moreover, three projects for the future 
of sustainable cities in Sweden are 
presented: The Swedish certification 
scheme CITYLAB, DECODE and 
C/O CITY. These projects will help 
build the foundations for sustainable 
buildings and sustainable city 
districts.

Sustainable building 
Construction in Sweden
Prepared by: Board of Editors
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