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سخن نخست

تصمیم و عمل بر پایه پژوهش و دانش
DECISION AND ACTION ON THE BASIS
OF RESEARCH AND KNOWLEDGE
در مــارس  ،2021شــرکت
خودروســازی ولــو -ســوئد
اعــام کــرد کــه حداکثــر تــا
ســال  2030کلیــه خودروهــای
جدیــد تولیــد ایــن شــرکت
برقــی خواهنــد بــود .علــت
ایــن تصمیــم مهــم را در چهار
کلمــه میتــوان خالصــه
نمــود " :ایــن بهتریــن گزینــه
اســت ".بــه عبــارت دیگــر،
مطالعــات شــبکههای پژوهــش
و دانــش جهانــی جهــت کاهش آلودگــی هــوا و حفاظت محیطزیســت،
ایــن تصمیــم را تصمیــم معقــول و هوشــمندی نشــان میدهنــد.
اگــر پژوهشــی در راســتای سیاس ـتهای بهرهبــرداری از خــودرو در کشــورهای
مختلــف انجــام دهیــم ،میبینیــم کــه شــمار بســیاری از کشــورهای جهــان
برنامهریــزی کردهانــد کــه تــا ســال  2030یــا زودتــر ،بهرهگیــری از
خودروهــای بنزینــی و دیزلــی را ممنــوع نماینــد.
کشـورهای انگلسـتان و هلنـد ممنوعیـت بهرهگیـری از خودروهـای
سـوخت فسـیلی را از سـال  2030اعالم نمودهاند .در نروژ از سـال 2025
فقـط خودروهـای برقـی بـه فـروش گذاشـته میشـوند .اتحادیـه اروپـا بـا آماده
نمودن اسـتاندارد جدید یورو ،7محدودیتهای بیشـتری در مورد تولید گازهای
کربـن خودروهای سـوخت فسـیلی و بهبود محیطزیسـت در دسـت اقـدام دارد.
جاگــوار از ســال  2025فقــط خودروهــای برقــی تولید مینمایــد .ولی خودروســازان
بــزرگ آلمــان ماننــد دایملــر بنــز و یا فولکــس واگن هنــوز تصمیماتــی در خصوص
برنامــه برقیکــردن خودروهــای خــود اعــام نکردهانــد ،شــرکت خــودروی
برقیســازی تســا کــه در ســال  2020فقــط تعــداد  500،000دســتگاه خــودروی
برقــی فروخــت ،در مــاه مــارس ارزشــی بیــش از مجمــوع شــرکتهای فولکــس
واگــن ،تویوتــا ،جــی ام ،فــورد ،دایملــر ،پــژو -ســیتروئن -اپــل و ب ام و داشــت.
اقدامــات شــرکت ولــو و ســایر شــرکتهای خودروســازی در راســتای تغییــر از
خودروهــای ســوختهای فســیلی بــه برقــی ،بــر پایــه شــبکههای دانــش جهانــی
و پژوهشهــای گســترده فنــی و اقتصــادی اســت .ایــن فقــط مشــتی از خــروار از
نحــوه تصمیمگیــری و عمــل بــر پایــه پژوهــش و دانــش اســت.
پژوهش به افزایش دانش میانجامد و محصول ،تصمیمگیری معقول است.
مگـر میتوانیـم تصمیمـی معقول گرفته و به اجـرا بگذاریم که بـر پایه پژوهش و

محسن ابراهیمی مجرد ،مدیر مسئول
Mohsen Ebrahimi Mojarad,
Responsible Director

دانش نباشـد .پاسـخ معقول به پرسـشهائی مانند سـرمایهگذاری برای سـوخت
ال .پـی .جـی در خودروهـا بهتـر اسـت یـا خودروهـای برقـی؟ سـرمایهگذاری
بـرای سـوخت ال .پـی .جـی در خودروهـا بهتر اسـت یا سـوخت سـی .ان  .جی؟
انـرژی بـرق را از سـوختهای فسـیلی تولیـد کنیـم یـا از منابـع تجدیدپذیـر
خورشـیدی و بـادی؟ فقـط از مسـیر پژوهـش و دانـش بـه دسـت میآیـد.
مگـر میشـود شـب بخوابیـم و صبـح بیدار شـویم و طـرح جدید معقـول بدهیم.
مگـر انسـان میتوانسـت واکسـن موثر بـرای بیمـاری کووید 19-بـدون پژوهش
و دانـش جهانـی تهیـه و تولیـد کنـد و میلیونها انسـان را از مرگ نجـات دهد.
طرحهــای خودروهــای برقــی مــا تــا کجــا پیــش رفتــه اســت؟ چــرا
برنامــه مشــخصی بــرای تولیــد و بهرهبــرداری از خودروهــای برقــی نداریــم؟
جداســازی و بازیافــت زبالــه و مــواد زائــد شــهرهای مــا چقــدر پیشــرفت داشــته
اســت؟ چــرا در برخــی از کالنشــهرها عــوارض جم ـعآوری و مدیریــت پســماند
میگیریــم ولــی سیســتم مدیریــت پســماند بــه جــای پیشــرفته شــدن ،علمــی
صنعتــی شــدن ،بــه عقــب بازگشــته اســت؟
چــرا شــهرهای مــا عــاوه بــر طرحهــای جامــع و تفصیلــی
اســتاتیک ،طرحهــای توســعه پایــدار پویــا و دینامیــک ندارنــد؟
چـرا کـه در آن صورت میتوانسـتیم خطاها و کاسـتی پیش آمـده در راهبردهای
کالن را سـریعتر شناسـائی و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دهیـم و اصلاح و
چرخشهـای مناسـب را بـا سـرعت بیشـتر اعمـال نمائیم.
احـداث اتوبـوس برقی شـاید مصداق اجرای طـرح بدون پژوهـش در حوزه حمل
و نقـل مدیریت شـهری اسـت که تا حـدودی انحراف از طرح پژوهش شـده مترو
بـود .نگاهـی بـه برخی طرحهـای متوقف یـا رها شـده در حوزه مدیریت شـهری
نشـان از غفلت از پژوهش دارد.
در برخـی مواقـع میخواهیـم چـرخ را از اول اختـراع کنیم چون از پیشـرفتهای
کشـورهای جهـان در آن زمینه بیخبر هسـتیم.
تنهــا راه پیشــرفت و توســعه پایــدار شــهرهای ایــران و بــاال بــردن
کیفیــت زندگــی شــهروندان ،تصمیــم و عمــل بــر پایــه پژوهــش و
دانــش و طــرح اســت .تصمیمســازی طبعــا بایــد توســط متخصصــان
و دانشــمندان متعهــد و بــا تجربــه انجــام گــردد.
به قول استاد سخن ،سعدی:
چشم خریدار باش
زنده و بیدار باش
هر چه ببینی کم است
خوب جهان را ببین

Sources:
- Volvo, 2021.
- D.N., March 2021.
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"هـــر نفســـی کـــه فـــرو مـــیرود
ممـــد حیـــات باشـــد" (بخـــش دوم)
غفلت مسـئوالن در اجرای قانـون هوای پاک
“EACH INHALATION SHOULD BE THE
)CONTINUATION OF LIFE “ (SECOND PART
NEGLIGENCE OF THE AUTHORITIES IN IMPLEMENTATION
OF THE CLEAN AIR LAW
گرد آورنده :هیئت تحریریه

By: Board of Editors

آالیندههائـــی کـــه توســـط صنایـــع ،کارخانههـــا و وســـایل
نقلیـــه تولیـــد میشـــوند ،خطـــری جـــدی بـــرای ســـامتی
شـــهروندان در کالنشـــهرها هســـتند .هـــوای آلـــودهای کـــه
تنفـــس میکنیـــم دارای مـــواد ســـمی اســـت کـــه اثـــرات
مخـــرب مختلفـــی بـــر ریههـــا و تندرســـتی مـــا دارد .بـــر اســـاس
مطالعـــات مختلـــف ،ریســـک ابتـــا بـــه بیمـــاری کوویـــد 19-بـــا
شـــدت بـــاال ،بـــرای شـــهروندانی کـــه در مکانهـــای بـــا آلودگـــی
هـــوای زیـــاد زندگـــی میکننـــد ،افزایـــش مییابـــد.
عل ــت اصل ــی آلودگ ــی ه ــوای کالنش ــهرها ،ع ــدم اج ــرای کام ــل قان ــون ه ــوای
پ ــاک توس ــط مس ــئوالن اس ــت .کمت ــر از  10درص ــد از تکالی ــف قان ــون ه ــوای
پ ــاک ت ــا س ــال  1399اجرائ ــی ش ــده اس ــت.
کیومـــرث داودی ،معـــاون فنـــی و حسابرســـی دیـــوان محاســـبات کشـــور
در حاشـــیه نمایشـــگاه دیـــوان فناورانـــه در محـــل نمایشـــگاههای مجلـــس
شـــورای اســـامی ،بـــا اعـــام خبـــر انتشـــار "گـــزارش حسابرســـی
زیســـت محیطـــی نحـــوه اجـــرای قانـــون هـــوای پـــاک بـــا دامنـــه
 8کالنشـــهر" ،گفـــت :علیرغـــم تصویـــب قانـــون هـــوای پـــاک در ســـال
 ،1396مقایســـه شـــاخصهای آلودگـــی هـــوا در ســـالهای اخیـــر ،نمایانگـــر
رش ــد نزول ــی کیفی ــت ه ــوا و افزای ــش تدریج ــی روزه ــای آالین ــده در ط ــی
ســـالهای متوالـــی منتهـــی بـــه ســـال  1399میباشـــد.

تعـــداد  38حکـــم اصـــا انجـــام نشـــده 64 ،حکـــم بـــه طـــور
ناقـــص انجـــام شـــده و صرفـــا  10حکـــم عملیاتـــی شـــده اســـت
و تـــرک فعـــل و کـــمکاری در عملکـــرد دســـتگاههای مربوطـــه
محـــرز اســـت.
داودی اب ــاغ آییننام ــه جدی ــد در خص ــوص از رده خ ــارج نم ــودن خودروه ــای
فرس ــوده را خواس ــتار ش ــد و اظه ــار داش ــت :ب ــا توج ــه ب ــه آم ــار ب ــاالی بی ــش
از  10میلیـــون دســـتگاه وســـیله نقلیـــه فرســـوده در کشـــور و نقـــش مهـــم
آنه ــا در آلودگ ــی ه ــوا ،الزم اس ــت تدوی ــن و اب ــاغ آییننام ــه جدی ــد درب ــاره
از رده خـــارج نمـــودن خودروهـــای فرســـوده بـــا در نظـــر گرفتـــن ســـاز و کار
متناس ــب ب ــا ش ــاخصهای فرس ــودگی خودروه ــا ،تس ــریع ش ــود.

داودی خاطـــر نشـــان کـــرد کـــه از  112حکـــم منـــدرج در قانـــون
هـــوای پـــاک کـــه بایـــد توســـط  23دســـتگاه اجرایـــی میشـــد،

وی بــا بیــان اینکــه ســهم ،منابــع متحــرک از تولیــد آلودگــی حــدود 83
درصد(ســاالنه معــادل  579هــزار تــن) و ســهم منابــع ســاکن ،حــدود 17درصــد
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(ســاالنه معــادل  123هــزار تــن) بــوده و بیشــترین علــل مــردودی خودروهــا
در معاینــه فنــی نیــز "گازهــای خروجــی" اســت ،افــزود :انجــام معاینــه فنــی
صحیــح ،مســتمر و غیــر ســلیقهای ،میتوانــد نقــش بــه ســزایی در ایمنــی و
کنتــرل آالیندههــا ایفــا نمایــد.
وی خاطــر نشــان کــرد کــه بــر اســاس قانــون هــوای پــاک ،بنــا
بــود بــا همــکاری وزارت صمــت و ســازمان گمــرک ،زمینــه نوســازی
نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی شــهری ظــرف مــدت  5ســال از محــل
منابــع درآمــدی موضوعــه و از طریــق کمــک بالعــوض ،یارانــه ،تســهیالت
یــا صفــر نمــودن ســود بازرگانــی واردات خودروهــای بنزینی(هیبریــدی) و
خودروهــای الکتریکــی و موتورســیکلت برقــی بــه انجــام برســد ،کــه اقــدام
موثــری در خصــوص ایــن تکلیــف قانونــی صــورت نگرفتــه اســت.
معــاون امــور عمومــی و اجتماعــی دیوان محاســبات گفت :طبــق مــاده( )6قانون
هــوای پــاک ،انجــام معاینــه فنی وســایل نقلیــه موتــوری الزامی اســت .لیکن طی
ســال  98صــدور بیــش از  9میلیــون فقــره کارت معاینــه فنــی بــرای خودروهای
ســبک و ســنگین و تعــداد حــدود  7میلیــون فقــره بــرگ جریمــه بــه علــت عدم
اخــذ معاینــه فنــی ،بیانگــر عــدم تحقــق کامــل اهــداف مــد نظــر میباشــد.
وی عنـــوان کـــرد :بـــا توجـــه بـــه وجـــود تعـــداد بیـــش از 8
میلیـــون دســـتگاه موتـــور ســـیکلت فرســـوده در ســـطح کشـــور و
نقـــش معاینـــه فنـــی کارآمـــد در افزایـــش ایمنـــی و کنتـــرل آالیندههـــای
هـــوا ،ایـــن تکلیـــف اجرایـــی نگردیـــده اســـت.
داودی گفــت :وزارت نیــرو علیرغــم تکلیــف مــاده ( )19قانــون هــوای پــاک
مبنــی بــر تامیــن  30درصــد افزایــش ســاالنه ظرفیــت بــرق مــورد نیــاز کشــور
از انرژیهــای تجدیدپذیــر ،تنهــا حــدود  8درصــد نســبت بــه افزایــش ظرفیــت
بــرق مــورد نیــاز کشــور از طریــق انرژیهــای تجدیدپذیــر اقــدام کــرده اســت.
قیمتهـــای جهانـــی تولیـــد انـــرژی خورشـــیدی و بـــادی در ده
ســـال اخیـــر شـــتابان کاهـــش یافتـــه اســـت .کاه ــش قیم ــت ان ــرژی
خورش ــیدی در ده س ــال اخی ــر  89درص ــد اس ــت .بناب ــر ای ــن توس ــعه پای ــدار
شـــهری و منطقـــهای بـــا بهرهگیـــری از انرژیهـــای پایـــدار و تجدیدپذیـــر
مقـــرون بـــه صرفـــه اقتصـــادی نیـــز میباشـــد.
توســعه شــهری و شهرســازی شــهرها فقــط بــر پایــه طرحهــای جامــع
و تفصیلیهــای موجــود کافــی نیســت و عقــب مانــده اســت .الزم اســت
طرحهــای جامــع توســعه شــهری پایــدار بــه عنــوان مکمــل طرحهــای مذکــور
تهیــه و اجــرا شــوند.
راهکارهای مهم کاهش آلودگی کالنشهرها به شرح زیر پیشنهاد میگردد:

تسـریع دولت در تامیـن اعتبار و منابـع الزم به منظور بهسـازی،
نوسـازی و توسـعه سیسـتمهای راهآهن شـهری ریلی(متـرو) در
کالنشـهرهای کشور

تسـریع دولت در تامیـن اعتبار و منابـع الزم به منظور بهسـازی،
لونقـل عمومـی درون شـهری
نوسـازی و توسـعه نـاوگان حم 
تدویــن و ابــاغ اســتانداردهای مــورد نیــاز جهــت اجــرای قانــون هــوای
پــاک بــه ویــژه اســتاندارد ملــی ســوخت
ملــزم کــردن شــرکتهای پاالیشــی بــه اجــرای طرحهــای کاهنــده
گوگــرد در فرآوردههــای نفتــی تولیــدی
ملـزم کـردن وزارت نفت به اجـرای طرحهای کاهنده گوگرد در شـرکتهای
پاالیـش نفـت و شـرکتهای پاالیش گاز

ایجاد مدیریت واحد مقتدر و مستقل کنترل آلودگی هوا
تهیه برنامه آمایش سرزمین متناسب با توان اکولوژیک کالنشهرها
از رده خـارج کـردن خودروهـا و موتور سـیکلتهای فرسـوده بـا بهرهگیری
از سـاز و کار منـدرج در قانـون هـوای پـاک
تهیـه برنامـه اجرائـی تولیـد خودروهـای برقی -باتری توسـط شـرکتهای
خودروسـاز
تهیه برنامه اجرائی تولید موتورسیکلتهای برقی -باتری توسط سازندگان
موتورسیکلت
افزایـش فضـای سـبز کالنشـهرها بـا بهرهگیـری از جنگلهـای عمـودی و
بامهـای سـبز در سـاختمانها
ایجــاد مکانیزمهــای تشــویقی توســط مدیریــت شــهری کالنشــهرها بــرای
توســاز "ســاختمانهای پایــدار"
ساخ 
الزام مدیریت شـهری کالنشـهرها برای تهیه و اجرای"برنامه توسـعه پایدار
شهر ی "
تهیه و اجرای سیستمهای موثر و کارای جداسازی و بازیافت زباله و مواد زائد

پایان سخن

آالیندههـــای ناشـــی از خودروهـــا ،اتوبوسهـــا و کامیونهـــا منبـــع اصلـــی
آلودگـــی ســـمی هـــوا میباشـــند.
ب ــا توج ــه ب ــه اث ــرات آلودگ ــی ه ــوا ب ــر س ــامتی انس ــان و محیطزیس ــت ب ــه
ط ــور کل ،الزم اس ــت ک ــه ت ــاش گس ــترده ب ــرای از می ــان برداش ــتن منابع ــی
کـــه بـــه طـــور دائـــم هـــوا را آلـــوده میســـازند ،انجـــام گـــردد .بهرهبـــرداری
لونقـــل اکولوژیکـــی و بازیافـــت موادزایـــد
از انرژیهـــای تجدیدپذیـــر ،حم 
برخـــی راهکارهـــای مهـــم بـــرای کاهـــش آلودگـــی هـــوا و بهبـــود کیفیـــت
زندگـــی شـــهروندان میباشـــد.
تنفـــس هـــوای پـــاک بـــرای مـــردم ماننـــد دمیـــدن جـــان در بـــدن اســـت.
قانـــون هـــوای پـــاک در قـــرن حاضـــر ،قانـــون کاملـــی نیســـت ولـــی قانـــون
خوبـــی اســـت .اجـــرای کامـــل قانـــون هـــوای پـــاک بایـــد در اولویـــت کلیـــه
دســـتگاهای اجرائـــی کشـــور باشـــد .مســـئوالن بـــا مشـــارکت مـــردم بایـــد
تـــاش کننـــد تـــا "هـــر نفســـی کـــه فـــرو مـــیرود ممـــد حیـــات
باشـــد و نـــه ســـمی مهلـــک".
منابع:
 ایســنا ،گــزارش حسابرســی زیســت محیطــی نحــوه اجــرای قانــون هــوایپــاک بــا دامنــه  8کالنشــهر ،دیــوان محاســبات کشــور ،بهمــن .1399
 -قانون هوای پاک ،مجلس شورای اسالمی.1396 ،

Marie Nieves, How to Reduce Air Pollution in Cities,
allperfect Stories, 2019.
Policies to reduce pollution and protect health, Environmental
Defence Fund, 2020.
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برنامههای شرکت متروی تهران برای سال 1400
گفتوگو با مهندس علی امام ،مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)

TEHRAN METRO GROUP PROGRAM FOR 2021-2022
INTERVIEW WITH CIVIL ENGINEER ALI EMAM, MANAGING DIRECTOR
OF TEHRAN METRO GROUP
تهیهکننده :هیئت تحریریه

توســـعه خطـــوط متـــرو یکـــی از مهمتریـــن برنامههـــای
توســـعه پایـــدار شـــهری اســـت .برنامههـــای شـــرکت متـــرو
بـــرای توســـعه خطـــوط متـــروی تهـــران بـــرای ســـال 1400
چیســـت؟

شـــرکت راهآهـــن شـــهری تهـــران و حومـــه برنامههـــای خـــود بـــرای ســـال
 1400را نهائ ــی ک ــرد ت ــا ب ــا ارائ ــه آن ب ــه مراج ــع ب ــاال دس ــت ،نقش ــه راه
ی ــک س ــال پیــشرو را ب ــه ش ــکلی ش ــفاف ترس ــیم نمای ــد.
برنام ــه س ــال  1400ب ــا عنای ــت ب ــه اس ــناد ب ــاال دس ــتی از جمل ــه برنام ــه 5
ســـاله ســـوم توســـعه شـــهر تهـــران و نیـــز لـــزوم تحقـــق برنامههـــای کالن
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شـــرکت متـــرو مطابـــق باســـند راهبـــردی افـــق  1409تنظیـــم و تدویـــن
شـــده اســـت .در کنـــار ایـــن مالحظـــات ،البتـــه چالشهـــای پیـــشرو در
اجـــرای ماموریتهـــای محولـــه و همچنیـــن میـــزان تحقـــق برنامههـــا
و بودجـــه ســـال  1399کـــه بـــر حســـب اعتبـــارات جـــذب شـــده صـــورت
گرفتـــه ،نیـــز مـــد نظـــر بـــوده اســـت.

منابـــع مالـــی الزم بـــرای اجـــرای برنامههـــای ســـال 1400
کدامنـــد؟

منابـــع مالـــی الزم بـــرای اجـــرای برنامههـــای ســـال  ،1400بـــر اســـاس
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بودج ــه پیش ــنهادی ب ــه ش ــهرداری ،س ــهم اوراق مش ــارکت س ــال  1399ک ــه
مبلـــغ  1500میلیـــارد تومـــان تعییـــن شـــده اســـت ،درآمدهـــای ناشـــی از
مجتمعهـــای ایســـتگاهی و نیـــز ســـهم حمایتـــی دولـــت پیشبینـــی شـــده
اس ــت ک ــه رقم ــی بال ــغ ب ــر  12ه ــزار میلی ــارد توم ــان را ش ــامل میش ــود.

ایـــن بودجـــه بـــرای کـــدام پروژههـــا هزینـــه خواهـــد
شـــد؟

ایـــن بودجـــه در صـــورت تحقـــق صـــرف تکمیـــل ایســـتگاههای باقیمانـــده
در خط ــوط  6و  7مت ــرو ،اح ــداث پس ــت ب ــرق ،س ــاخت پایان ــه و پارکین ــگ و
لونق ــل ریل ــی زیرزمین ــی خواه ــد ش ــد .ام ــکان
تامی ــن ن ــاوگان ش ــبکه حم 
آغـــاز عملیـــات اجرائـــی پروژههـــای توســـعه شـــمالی خـــط  3و توســـعه
ش ــرقی خ ــط 4در س ــال  1400وج ــود دارد .در صورت ــی ک ــه ش ــرایط تامی ــن
مالـــی اجـــازه دهـــد ،فعالیتهـــای ارزشـــمند دیگـــری را میتـــوان در ســـال
 1400آغ ــاز و ی ــا ب ــه س ــرانجام رس ــاند ک ــه ثم ــرات آن ش ــامل ح ــال بخ ــش
قاب ــل توجه ــی از ش ــهروندان پایتخ ــت و حت ــی س ــاکنان ش ــهرهای اقم ــاری
ته ــران خواه ــد ش ــد.
بـــه هـــر حـــال برنامـــه اجرائـــی نهایـــی شـــده شـــرکت متـــرو بـــرای ســـال
 1400بـــر اســـاس توانمندیهـــای موجـــود و همچنیـــن تحقـــق اهـــداف
برنامههـــای میانمـــدت و بلندمـــدت تنظیـــم شـــده اســـت و در صـــورت
تامیــن بــه موقــع منابــع مالــی ،امــکان اجــرای صــد در صــدی آن وجــود دارد.
ب ــه تعبی ــر دیگ ــر ،ب ــا توج ــه ب ــه تجرب ــه حاص ــل ش ــده در زمین ــه س ــفرهای
درون شـــهری در دوران کرونـــا ،انتظـــار مـــیرود حمایتهـــای جدیتـــری
در بخـــش توســـعه متـــرو و تامیـــن نـــاوگان حملونقـــل ریلـــی زیرزمینـــی
لونقـــل
صـــورت پذیـــرد تـــا ســـطح خدمـــات ارائـــه شـــده در مقولـــه حم 
عمومـــی ،بـــه لحـــاظ کمـــی و کیفـــی ارتقـــاء محسوســـی پیـــدا کنـــد.
ایستگاه جدید متروی تهران
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اولویتهـــای برنامـــه اجرائـــی شـــرکت متـــروی تهـــران در
ســـال  1400کدامنـــد؟

اولویتهـــای برنامـــه اجرائـــی شـــرکت متـــرو عبارتنـــد از خریـــد و نصـــب
تجهیـــزات الزم بـــرای  5خـــط در حـــال بهرهبـــرداری متـــرو ،افتتـــاح ســـه
پارکینـــگ ،افزایـــش نـــاوگان شـــبکه حملونقـــل ریلـــی ،توســـعه خطـــوط
موجـــود و بهرهبـــرداری از پروژههـــای در حـــال تکمیـــل بـــه همـــراه آغـــاز
عملیـــات اجرائـــی خطـــوط جدیـــد تعریـــف شـــده کـــه در طـــرح جامـــع
حمـــل و نقـــل ریلـــی پایتخـــت آمـــده اســـت .اولویتهـــای برنامـــه تدویـــن
شـــده بـــرای اجـــرا در ســـال  1400عبارتســـت از:
 -1برنامههـــای مربـــوط بـــه خطـــوط  ،4 ،3 ،2شـــامل تکمیـــل نصـــب
تجهیــزات و افزایــش ایمنــی مســیر ،ادامــه ســاخت ورودیهــای جدیــد،
اجـــرای آسانســـورها جهـــت افزایـــش مســـافرپذیری و نیـــز تســـهیل
اس ــتفاده اف ــراد کمت ــوان جس ــمی و حرکت ــی از ایس ــتگاههای موج ــود.
 -2افزایـــش تعـــداد ســـفر در قالـــب افتتـــاح ایســـتگاههای باقـــی مانـــده.
 -3برنامـــه مربـــوط بـــه پایانههـــا و پارکینگهـــا ،شـــامل افتتـــاح فـــاز
نخســـت پایانـــه آزادگان در خـــط  3و همچنیـــن بهرهبـــرداری از فـــاز
نخس ــت پایان ــه اکبات ــان و ف ــاز دوم پایان ــه ش ــهید کاله ــدوز در خ ــط
 4بـــه عنـــوان توســـعه زیـــر ســـاختهای متـــرو.
 -4برنامـــه مربـــوط بـــه حـــوزه توســـعه نـــاوگان ریلـــی ،شـــامل
جاریســـازی و اجـــرای بخشـــی از قـــرارداد  105دســـتگاه واگـــن
(بخـــش اول) ،انعقـــاد قـــرارداد  105دســـتگاه واگـــن (بخـــش دوم) و
همچنیـــن تکمیـــل تســـتها و تحویـــل یـــک رام قطـــار ملـــی بـــه
شـــبکه متـــروی تهـــران.
 -5برنامــه مربــوط بــه خطــوط انشــعابی ،شــامل پایــان حفــاری توســعه جنوبی
خــط  6و پیگیــری احــداث  4ایســتگاه جدیــد در ایــن خــط ،افتتــاح فــاز
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نخســت توســعه غربــی خــط،4
اجــرای بخشــی از توســعه
غربــی خــط ،4اجــرای بخشــی
از توســعه شــمال غربــی خــط
 ،7شــروع اجــرای توســعه
شــمالی و جنوبــی خــط  3و
آغــاز توســعه شــرقی خــط
 4بــا تامیــن منابــع مالــی.
 -6برنامــه مربــوط بــه خطــوط
جدیــد شــامل پیگیــری عملیات
اجرایــی فــاز نخســت خــط
 10متــرو کــه کلنــگ آغــاز
عملیــات اجرایی آن در شــهریور
ســال  99بــه زمیــن زده شــد.
همچنیــن آغــاز عملیــات
اجرایــی خــط  11در صــورت
تامیــن منابــع مالــی ،پیگیــری
و عملیاتــی خواهــد شــد.

ویژگیهای طرح قطار ملی مترو چیست؟

قطـــار ملـــی متـــرو یـــک طـــرح ارزشـــمند ملـــی بـــه شـــمار میآیـــد کـــه
ط ــی  18م ــاه ب ــه ثم ــر نشس ــت ت ــا س ــهم  25ت ــا  30درص ــدی ش ــرکتهای
داخل ــی از دان ــش طراح ــی ،تولی ــد و تامی ــن قطع ــات قطاره ــای مت ــرو ،ب ــه
 85درص ــد افزای ــش یاب ــد.
ای ــن ام ــر گام ــی بلن ــد در جه ــت شکس ــت انحص ــار تولی ــد قط ــار از س ــوی
شـــرکتهای خارجـــی اســـت .ایـــن دســـتاورد بـــا حمایـــت معاونـــت علمـــی
و فنـــاوری ریاســـتجمهوری و همـــکاری شـــرکتهای مختلـــف داخلـــی از

جملـــه  18شـــرکت دانشبنیـــان و  4مجموعـــه صنعتـــی بـــه نامهایهـــای
جهـــاد دانشـــگاهی ،مپنـــا و ایریکـــو ،بـــر

شـــرکت واگنســـازی تهـــران،
اســـاس تجربیـــات  20ســـال گذشـــته در بهرهبـــرداری از  3نســـل واگنهـــا
م ران ــش ،تهوی ــه مطب ــوع،
انج ــام گرفت ــه اس ــت .طراح ــی و س ــاخت سیس ــت 
بدنـــه قطـــار ،بـــوژی ،ترمـــز ،راهـــروی بیـــن واگنـــی ،دربهـــا ،دکوراســـیون
داخلـــی و هوشمندسازیسیســـتم اطالعرســـانی داخـــل واگنهـــا از
جمل ــه مهمتری ــن اقدام ــات ص ــورت پذیرفت ــه توس ــط ش ــرکتهای داخل ــی
ب ــرای تولی ــد قط ــار مل ــی مت ــرو ب ــوده اس ــت.
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حمل و نقل ریلی شهری

قطار ملی در متروی تهران
بــه موجــب تــاش جمعــی از متخصصــان و کارگــران
مجموعههــای صنعتــی فعــال در زمینــه تولیــد قطــار
ملــی و بهرهگیــری از توانمندیهــای شــرکتهای
دانشبنیــان داخــل کشــور ،انحصــار تولیــد قطــار از
ســوی شــرکتهای خارجــی برداشــته شــد.
بــا شــکلگیری اراده ملــی و در دوران ســخت تحریمهــای بینالمللــی ،تولیــد
انبــوه قطارهــای ســاخت داخــل بــه زودی بــه واقعیــت میپیونــدد.

دکتر سید مناف هاشمی

دکتــر ســید منــاف هاشــمی ،معــاون حمــل
و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران گفــت:
شــانزدهم اســفند  1399بیســت و دومیــن
ســالگرد بهرهبــرداری از متــروی تهــران و
حومــه اســت .در این  22ســال اتفاقــات خوبی
در زمینــه بهرهبــرداری از متــرو انجــام شــده و
پیشــرفتهای زیــادی در ایــن زمینــه داشــتیم
کــه شــاید رونمائــی از واگــن ملــی در ســال
 1399بزرگتریــن رویــداد ایــن معاونــت باشــد.
او دربـاره سیاسـتها و راهبردهـای معاونـت

حمـل و نقـل ،توضیـح داد :افزایـش مطلوبیت حمـل و نقل همگانی بـا تاکید بر
متـرو ،توسـعه حمـل و نقل پـاک و انسـان محور ،توسـعه سیسـتمهای حمل و
نقل هوشـمند ،مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش ایمنی در حمل و نقل و تامین
منابـع پایـدار در اجـرای طرحهـای حمـل و نقـل ،جـزو این سیاسـتها اسـت.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران در بخــش دیگــری از
صحبتهــای خــود بــه بهرهبــرداری از  24رام قطــار شــامل  168دســتگاه واگــن
یــک طبقــه و دو دســتگاه واگــن دو طبقــه اشــاره کــرد و افــزود :ســاخت تجهیزات
مــورد نیــاز قطــار ملــی ،کســب دانــش فنــی بــرای ســاخت انــواع قطارهــای برقــی
از قبیــل قطارهــای پرســرعت مترویــی و ترامــوا و همچنیــن کاهش قیمــت تامین
نــاوگان بیــش از  20درصــد و کاهــش ارز بــری پروژههــا ،از دیگــر اقداماتــی بــوده
اســت کــه در ایــن دوره انجــام شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :تهــران در حــال حاضر بــه  1500دســتگاه واگن نیــاز دارد که این
موضــوع در حــال پیگیــری اســت و البتــه تعمیــر  210واگــن نیــز پیگیــری خواهد
شــد .بایــد بتوانیــم  210واگــن دیگــر نیــز بــه نــاوگان مترو اضافــه کنیم کــه بدین
ترتیــب بــا  420واگــن شــرایط بهتــری را بــرای شــهروندان فراهــم خواهیــم کــرد.
دکتــر ســید منــاف هاشــمی در ادامــه تاکیــد کــرد :اگــر بخواهیــم در طــول
20ســال آینــده چشـمانداز مناســبی بــرای حــوزه حمــل و نقــل داشــته باشــیم،
ســاالنه بایــد نزدیــک بــه  20هــزار میلیــارد تومــان بــه قیمــت امــروز هزینــه
کنیــم و اگرعقبماندگــی ســالهای گذشــته هــم اضافــه شــود ،بــار مالــی مــا
ســنگینتر خواهــد شــد.
در شــانزدهم اســفند  1377اولین روزی که قطار مترو در مســیرتهران(صادقیه)-
کــرج حرکــت کــرد ،روز ویــژه و بــه یــاد ماندنــی بــود و همــه مــردم عالقهمنــد
بودنــد کــه بداننــد بعــد از آن توســعه متــروی تهــران چگونــه خواهــد بــود .امروز
متــروی تهــران بیــش از  250کیلومتــر شــبکه و  140ایســتگاه فعــال دارد.
بــا تولیــد انبــوه و راهانــدازی قطــار ملــی در شــبکههای قطار شــهری
کالنشــهرهای ایــران ،امیــد اســت دیگــر نیــازی بــه واردات واگنهای
قطــار نباشــد .تولیــد انبــوه واگنهــای متــرو در داخــل کشــور ،گامی
بــزرگ در راســتای خودکفائــی تکنولــوژی ســاخت متــرو میباشــد.
منبع :شرکت راهآهن شهری تهران و حومه.1400 ،
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ـمند
ـوای هوشـ
ـتم ترامـ
ـرداری از سیسـ
بهرهبـ
بــا چرخهــای الســتیکی در شــانگهای
بهرهبـرداری آزمایشـی از یـک سیسـتم
حمـل و نقـل ریلی هوشـمند بـا چرخهای
السـتیکی در منطقه "لینگانک" شـانگهای،
چیـن در فوریـه  2021آغـاز گردید.
خـط آزمایشـی  T1بـه طـول  12/7کیلومتـر،
ایسـتگاه " دیشـوئی" در خـط  16متـرو را بـه
"نیچنـگ" با  9ایسـتگاه متصـل مینماید .انتظار
مـیرود ایـن خـط تـا مـاه ژوئـن  2021بـه طور
کامـل مـورد بهرهبـرداری قـرار گیـرد.
ایـن سیسـتم حمـل و نقـل ریلـی هوشـمند بـه
صـورت ترامـوا بـا ظرفیـت متوسـط میباشـد.
سیسـتم کنتـرل نصـب شـده در داخـل قطـار،
هدایـت ترامـوا را بـه عهده دارد .سنسـورهای زیر
کـف تراموا اطالعـات الزم را از نقاط مغناطیسـی
تعبیه شـده در سـطح مسـیر جمعآوری میکنند
و بـه سیسـتم کنتـرل داخـل قطـار میرسـانند.
قطــار ترامــوا دارای ســه واگــن بــا ظرفیــت 302
مســافر اســت و بــا حداکثــر ســرعت  70کیلومتر
در ســاعت بــه طــور اتوماتیــک حرکــت مینماید.
"صنایــع شــانگهای الکتریــک" میگویــد :ســاخت
سیســتم ترامــوای هوشــمند زمــان کوتاهتــری را
الزم دارد و هزینــه ســرمایهگذاری آن نصــف هزینــه
ترامــوای معمولــی اســت .همچنین این ترامــوا قابل
بهرهبــرداری در خیابانهــای موجــود میباشــد.

نیــروی محرکــه ترامــوا باتریهــای "لیتیــوم آیــن" هســتند کــه در ایســتگاههای شــارژ میشــوند ولــی
قابــل تغییــر بــه نیــروی محرکــه هیــدروژن میباشــند.
شبکهای به طول  105کیلومتر از این تراموا در دست توسعه است.
Source:
Metro Report INTERNATIONAL, TECHNOLOGY, DATA & BUSINESS, February 2021.

اخـذ برخط آمار مسافـران
برای مدیریت سرویسدهی قطار
شـرکت اسـپانیائی  ،CAFتولیدکننـده واگنهـای متـرو و ترامـوا،
سیسـتمی را سـاخته اسـت که شـرکتهای بهرهبرداری متـرو را قادر
میسـازد تـا اطالعات مربـوط به تعـداد مسـافران در هر قطـار ،واگن،
مـکان و زمان سـفر را بـه طور بر خط کسـب و تجزیه و تحلیـل نمایند.
تجزیـه و تحلیـل این آمـار ،پیشبینی دقیـق میزان تقاضای مسـافر را
امکانپذیـر میکنـد.
تعـداد مسـافران از طریـق اندازهگیـری وزن قطـار بـرآورد میشـود یـا بر اسـاس
سیسـتم شـمارش مسـافران قطـار محاسـبه میگردد.
کاربـرد ایـن سیسـتم بـرای تسـهیل فاصلهگـذاری اجتماعـی در خلال شـیوع
ویـروس کرونـا و فراهم کـردن امکان برای مسـافران جهت پیدا کـردن واگنهای
خالـی میباشـد و همچنیـن کاهـش ازدحام در ایسـتگاه را توسـط اطالع رسـانی

بـه مسـافران کـه قبـل از رسـیدن قطـار ،در سـکوی ایسـتگاه کجـا بایسـتند،
امکانپذیـر مینمایـد .در صـورت وقـوع حادثـه ،مسـئوالن بهرهبـرداری از قطـار
قـادر خواهنـد بـود از تعداد مسـافران موجـود در قطـار اطالع حاصـل نمایند که
اسـاس تصمیمگیـری مناسـب بـرای پاسـخگوئی بـه حادثـه خواهد بـود.

Source: Railway Gazette INTERNATIONAL, TECHNOLOGY,
February 2021.
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بهرهبرداری از قطارهای جدید در متروی توکیو
متــروی توکیــو نخســتین ســری قطارهــای ایمــو (Electric Multiple
 )Unit- EMUرا در  21فوریــه مــورد بهرهبــرداری قــرار داد.

شـرکت بهرهبـرداری متـروی توکیو شـش قطـار  10واگنی و  15قطـار  8واگنی
به شـرکت هیتاچی سـفارش داده اسـت تا سـری قبلی قطارهای ایمو را که 45
سـال اسـت کار میکنند ،جایگزین نماید .سـری جدید قطارهـای ایمو ،17000
دارای طـول  20متـرو عـرض  2،800میلیمتـر هسـتند .ارتفـاع کـف واگنهـا
 1،140میلیمتـر بـاالی ریل و  60میلیمتر کوتاهتر از قطارهای قدیمی میباشـد.
هـر واگـن  4جفـت درب ورودی در هـر طـرف دارد .قطارهـای جدیـد دارای

سیسـتم کنترلـی میباشـند کـه تحت نظـارت مرکـز کنتـرل قطارها قـرار دارد.
دکوراسـیون داخلـی واگنهـا هماهنـگ بـا رنـگ خـط متـرو میباشـد .بـرای از
بیـن بـردن باکتریهـا و ویروسها ،از سـطح صندلیهـا به طور دائمـی مواد ضد
عفونیکننـده تـراوش میشـود .بـرای کمتوانـان فضـای ویلچـر در نظـر گرفتـه
شـده اسـت .ایـن قطارهـا در دو خـط متـرو با بـرق  1/5کیلـو ولت دی .سـی به
کار گرفتـه میشـوند.
در آینده این قطارها در سایر خطوط نیز مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
Source:
- Metro Report INTERNATIONAL, NEWS, February 2021.

ســرمایهگذاری اســلو بــرای
ـی هوا
ـدون آلودگـ
ـدهای بـ
آینـ
چشــمانداز مدیریــت شــهری اســلو نــه تنهــا داشــتن مرکــز
لونقــل
شــهری بــدون خــودرو اســت ،بلکــه داشــتن شــبکه حم 
عمومــی پــاک و بــدون آالیندههــای هــوا نیــز میباشــد.
جدیدتریـن گام مدیریـت شـهری اسـلو در راسـتای نیـل به مرکز شـهری بدون
خودرو ،برچیدن  ۷۰۰محل پارکینگ خودرو و جایگزین کردن آنها با مسیرهای
ویـژه دوچرخـه ،درختـان و فضـای سـبز و نیمکـت میباشـد .از سـال ،۲۰۱۷
ورود خودروهـا بـه منطقـهای با مسـاحت  1/۳کیلومتر مربع ممنوع شـده اسـت.
افـزون بـر این اقدامـات ،مدیریت شـهری حرکـت خودروهای دیزلی را با سـطح
آالیندگـی بـاال ممنـوع کـرده اسـت .همچنین مدیریت شـهری در نظـر دارد که
تمامـی سیسـتم حمـل و نقـل عمومی تا سـال  ۲۰۲۸الکتریکی شـوند.

در سـال  ۵۶ ،۲۰۱۷درصـد خدمـات حمـل و نقل توسـط سـازمان حمـل و نقل
منطقـهای اسـلو از انرژیهـای تجدیدپذیـر بهرهبـرداری میکردنـد .در راسـتای
توسـعه پایـدار حمل و نقل شـهری ،توسـعه خطوط متـروی ترامـوا و اتوبوس به
طور مسـتمر در دسـت اقدام اسـت.
Source:
- Metro Report INTERNATIONAL, February 2021.
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روباتهای آموزش دیده برای انجام وظیفه در ایستگاه متروی هنگ کنگ

شــرکت متــروی هنــگ کنــگ  5نــوع روبــات را معرفــی کــرده
اســت کــه امســال در ایســتگاه " کای تــاک" مــورد بهرهبــرداری
قــرار خواهنــد گرفــت .ایــن روبــات هــا بــرای کمــک بــه مســافران
و نظافــت ایســتگاه بــه کار گرفتــه خواهنــد شــد.
یــک روبــات بــرای بازرســی زیــر فریــم قطــار در پایانــه "پــات هنــگ" بــه
کار گرفتــه خواهــد شــد .ایــن روبــات فریــم زیــر قطــار را اســکن کــرده و بــا
بهرهگیــری از شــناخت تصویــر و هــوش مصنوعــی ،وضعیتهــای غیــر عــادی
را ،شــامل فرســودگی و قطعــات شکســته و یــا وجــود اشــیاء خارجــی ،شناســائی
کــرده و بــه پرســنل تعمیــرات و نگهــداری اعــام مینمایــد.
نــام ســایر روبــات هــا عبارتنــد از :تــی -یابنــده ،تــی -هدایت-کننــده،
تــی -کنترلکننــده و تــی -نظافتکننــده.
تــی -یابنــده و تــی -هدایتکننــده بــه پرســشهای مســافران دربــاره
برنامهریــزی ســفر پاســخ میدهنــد .همچنیــن بــا بهرهگیــری از برنامــه نقشــه
یابــی ،مســافران را بــه نقــاط مختلــف ایســتگاه ماننــد ورودیهــا ،خروجیهــا و
دســت شــوئیها هدایــت مینماینــد .تــی -یابنــده همچنیــن چمــدان یــا
ویلچــر بزرگتــر از انــدازه مجــاز را میتوانــد شناســائی کنــد و بــه مســافران توصیــه
نمایــد از آسانســور بهرهگیــری نماینــد.
روبــات -تــی کنترلکننــده در هنــگام تعطیلــی کار متــرو در محوطــه
ایســتگاه بــه مراقبــت میپــردازد و وضعیــت تاسیســات مختلف را شــامل سیســتم
روشــنائی ،عالئــم و دربهــای دسترســی ،توســط تجزیــه و تحلیل تصویــر ،نظارت
میکنــد .در هنــگام تعطیلــی ایســتگاه ،دو نــوع روبــات تــی -نظافتکننــده
بــه طــور اتوماتیــک ایســتگاه را نظافــت می-کننــد .سیســتمهای فیلتــر کــردن
آب روبــات 50 ،درصــد آب مصــرف شــده توســط نظافــت دســتی در مــاه را صرفــه
جوئــی مینماینــد.

روباتهای متروی هنگ کنگ

شــرکت متــروی هنگکنــگ میگویــد روباتهــا در مرحلــه یادگیــری هســتند
و نــرم افزارهــا و وظائــف آن نیــاز بــه تســت و تنظیــم مســتمر دارنــد .شــرکت
بهرهبــردار وضعیــت توســعه و تکامــل خدمــات ایســتگاه را در دســت مطالعــه دارد
و همچنیــن میخواهــد نظــرات مســافران را دربــاره عملکــرد روباتهــا جویــا
شــود.
دکتــر " تونــی لــی" مدیــر عملیــات شــرکت متــروی هنــگ کنــگ میگویــد":
شــرکت متــروی هنــگ کنــگ بــه طــور مســتمر از تکنولــوژی و تجهیــزات
نویــن بــرای کمــک بــه پرســنل در انجــام وظائــف روزانــه و افزایــش بهــرهوری،
بهرهگیــری مینمایــد" .

Source: MTR to trial AI- enabled passenger service robots,
International Railway Journal, June 2020.
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ـل و
ـتم حمـ
ـعه سیسـ
توسـ
ـیر
ـریع السـ
ـل ریلی سـ
نقـ
بــارت ،سانفرانسیســکو

پایانه سیستم بارت دربری سا ،شمال سن خوزه

سیســتم حمــل و نقــل ریلــی ســریع الســیر بــارت
( )Bay Area Rapid Transitدر منطقــه خلیــج کوچــک
سانفرانسیســکو خدمــات ارائــه میدهــد .ایــن شــبکه
کــه مســیر آن بــه صــورت مرتفــع و تونــل میباشــد،
سانفرانسیســکو را بــه برکلــی ،اکلنــد ،فرمونــت و ســایر
شــهرهای شــرق خلیــح متصــل میکنــد.

بیـــش از  45ســـال اســـت کـــه ایـــن سیســـتم حمـــل و نقـــل ریلـــی
سریعالســـیر در منطقـــه خلیـــج کوچـــک سانفرانسیســـکو خدمـــات
دسترســـی بـــه مراکـــز شـــهری ،مناطـــق مســـکونی ،مراکـــز خریـــد
و ســـایر کاربریهـــا ارائـــه میدهـــد .ایـــن شـــبکه از طریـــق یـــک
تونـــل  5/8کیلومتـــری شـــهرهای دوطـــرف دریـــا را بـــه یکدیگـــر
متصـــل مینمایـــد.
در  30ژوئـــن  2020اولیـــن قطعـــه مســـیر ارتباطـــی ایـــن شـــبکه بـــه
منطق ــه ش ــهری س ــن خ ــوزه ،مرک ــز مع ــروف "دره س ــیلیکن" افتت ــاح
شـــد .بـــا بهرهبـــرداری از ایـــن مســـیر  16کیلومتـــر بـــه  190کیلومتـــر
ط ــول فعل ــی ش ــبکه اضاف ــه گردی ــد.
مس ــیر جدی ــد ب ــه ط ــور کام ــل روی س ــطح زمی ــن و ی ــا ب ــه ص ــورت
مرتف ــع س ــاخته ش ــده اس ــت .س ــاخت ای ــن قطع ــه از مس ــیر از س ــال
 2012آغـــاز شـــده بـــود .توقـــف قطـــار در "میلپیتـــاس" خواهـــد بـــود
ک ــه در ای ــن نقط ــه ب ــه سیس ــتم قط ــار س ــبک (ترام ــوا) س ــن خ ــوزه
متص ــل میش ــود .پایان ــه سیس ــتم ب ــارت در "ب ــری س ــا" ش ــمال س ــن
خ ــوزه خواه ــد ب ــود.
بــارت یکــی از اولیــن سیســتمهای حمــل و نقــل
عمومــی ایــاالت متحــده آمریــکا اســت کــه بــه
صــورت اتوماتیــک کار میکنــد .مســیریابی و اعــزام
قطارهــا ،تنظیــم برنامــه حرکت قطارهــا توســط رایانه و
متخصصیــن در مرکــز کنتــرل عملیات شــبکه در اکلند
انجــام میگیــرد .حرکــت ایســتگاه بــه ایســتگاه قطارها،
شــامل کنتــرل ســرعت و حفــظ فاصلــه بیــن قطارهای
پشــت ســر هــم ،همگــی بــه صــورت کامــا اتوماتیــک
انجــام میشــوند .در حالــت کارکــرد اتوماتیــک قطارهــا،
مســئولیت اپراتورهــا ،صــدور اعالمیههــا ،بســتن درهــا
بعــد از توقــف در ایســتگاه و کنتــرل مســیر از نظــر
وجــود موانــع میباشــد .در وضعیتهــای غیــر عــادی،
اپراتورهــا کنتــرل قطارهــا را بــه صــورت دســتی بــا
ســرعت کــم بدســت میگیرنــد.

قطار بارت

Source:
San Francisco s̓ Bart reaches San Jose, Urban
Transport Magazine 2020.
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برنامههای توسعه قطار شهری مشهد در سال 1400

تونل خط  3متروی مشهد

کیانــوش کیامــرز ،مدیرعامــل شــرکت قطــار شــهری مشــهد در
خصــوص برنامهریزیهــای انجــام شــده بــرای احــداث خطــوط
قطــار شــهری در ســال  1400گفــت :بــا وجــود وضعیــت موجــود
اقتصــادی کشــور ،خوشــبختانه اکنــون کارگاههــای عمرانــی ســه
خــط دو ،ســه و چهــار قطــار شــهری مشــهد فعــال هســتد.
مدیــر عامــل شــرکت قطــار شــهری بــا بیــان اینکــه احــداث ایســتگاه ســامت
خــط دو قطــار شــهری بــه عنــوان آخریــن پــازل خــط دو از نظــر ســازه بــه
پایــان رســیده اســت ،اظهــار کــرد :در حــال حاضــر بــه دنبــال انعقــاد قــرارداد
تجهیــز و معمــاری ایســتگاه ســامت هســتیم کــه بــا هزین ـهای حــدود 120
میلیــارد تومــان اجرایــی میشــود .کیامــرز بــه اقدامــات در حــال انجــام خــط

ســه قطــار شــهری مشــهد اشــاره و خاطــر نشــان کــرد :تــا امــروز  11کیلومتــر
از حفــاری تونــل خــط ســه در جبهــه شــرقی حــد فاصــل میــدان فردوســی تــا
میــدان صبــا انجــام شــده و تنهــا  2کیلومتــر از تونــل خــط ســه در ایــن جبهــه
باقــی مانــده اســت کــه تــا پایــان ســال  1400بــا رســیدن دســتگاه حفــار بــه
شــهرک ابــوذر ،حفــر تونــل در ایــن جبهــه بــه اتمــام خواهــد رســید.
مدیرعامـــل شـــرکت قطـــار شـــهری مشـــهد بـــه اقدامـــات در حـــال انجـــام
بـــرای بهرهبـــرداری از فـــاز اول خـــط ســـه اشـــاره کـــرد و ادامـــه داد:
فعالیتهـــا بـــرای بهرهبـــرداری از  5/5کیلومتـــر از خـــط ســـه قطـــار
ش ــهری ح ــد فاص ــل می ــدان ش ــهدا ت ــا پایان ــه ام ــام رض ــا(ع) در  6جبه ــه
در حـــال انجـــام اســـت.
کیامـــرز گفـــت :بـــر ایـــن اســـاس عملیـــات جانبـــی و معمـــاری برخـــی از
ایســـتگاههای ایـــن مســـیر شـــامل ایســـتگاه بابالجـــواد(ع) و پایانـــه امـــام
رضـــا(ع) آغـــاز شـــده اســـت کـــه بـــرای ایـــن بخـــش بـــه  2500میلیـــارد
تومـــان اعتبـــار در ســـال جـــاری نیـــاز داریـــم.
وی در خصــوص آغــاز عملیــات حفــاری خــط چهــار قطــار شــهری مشــهد،
نیــز اظهــار کــرد :طبــق برنامهریزیهــای انجــام شــده فعالیتهــا بــرای آغــاز
حفــاری تونــل خــط چهــار بــا ایجــاد شــفت ورودی و انتقــال دســتگاه حفــار
بــه محــل حفــاری در انتهــای مهــر مــادر انجــام شــده اســت.
منبع :شرکت قطار شهری مشهد.1400 ،
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مدیریتشهری

بغداد شهـر تاریخی
صلـح و دانـش

ســفر پــاپ فرانســیس رهبــر
کاتولیکهــای جهــان بــه عــراق
دانشـمندان ایرانـی و عراقـی مسـتقر در بغداد
علاوه بـر گسـترش دانـش درکشـورهای ایران
و عـرب ،علـم و فرهنـگ یونـان باسـتان را
نگهـداری کردند ،توسـعه دادند و به کشـورهای
اروپائـی صـادر نمودند.
در خلال سـالهای  700و  800میلادی ،کتابهـای
یونانـی توسـط دانشـمندان و مترجمیـن مسـتقر در
بغـداد بـه عربـی ترجمـه شـدند .در سـالهای بعـد
دانشـمندان بسـیاری به اسـپانیای مسـلمان نقل مکان
کردنـد و دانـش و کتابهـای یونانی را که خود توسـعه
و تکمیـل نمـوده بودنـد ،بـه آنجا بردند .سـپس ایـن گنجینههای علـم ،دانش و
فرهنـگ از اسـپانیا بـه سـوی سـایر کشـورهای اروپـا منتقل شـد.

بنیانگذاری شهر صلح -مدینه السالم

ابوجعفرمنصـــور در ســـال  754میـــادی دومیـــن خلیفـــه عباســـی شـــد و
در س ــال  762پایتخ ــت را ب ــه ط ــرف ش ــرق 30 ،کیلومت ــری ش ــمال غرب ــی
تیســفون ،پایتخــت باســتانی پــارس ،منتقــل کــرد .انتقــال پایتخــت عباســیان
از دمشـــق هـــم جغرافیائـــی بـــود و هـــم سیاســـی .پایتخـــت جدیـــد نزدیـــک
ســـرزمین پـــارس و شـــبهجزیرهعرب بـــود و دروازههـــای جامعهاســـامی را

بـــه روی جهـــان آن دوران میگشـــود.
منصـــور شـــهر صلـــح را در کنـــار رودخانـــه دجلـــه پایهگـــذاری
کـــرد .پیـــش از ایـــن کـــه منصـــور آغـــاز بـــه ســـاخت پایتخـــت جدیـــد
نمای ــد ،از س ــه نف ــر ستارهش ــناس خ ــود پرس ــید چ ــه زمان ــی ب ــرای نه ــادن
س ــنگ بن ــای پایتخ ــت ب ــا ش ــگون اس ــت .ای ــن س ــه نف ــر ب ــا ه ــم تاری ــخ 30
ژوئی ــه س ــال  762می ــادی را ب ــرای کلنــگزدن س ــاخت ش ــهر خ ــوش یم ــن
اع ــام کردن ــد.
شــهر جدیــد بــه صــورت دایــرهای بــا ســه دیــوار ضخیــم متحدالمرکــز،
طراحــی شــد .پیرامــون دایــره برونــی ،خنــدق آب حفــاری گردیــد .ســپس
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زمیــن خالــی تــا دیــوار بعــدی بــود .بیــن دیــوار داخلــی و دیــوار بعــدی آن
واحدهــای مســکونی و مغازههــا ســاخته شــدند .دایــره داخلــی کــه قطــر
آن حــدود  2کیلومتــر بــود ،فقــط بــرای اســتقرار مســئوالن حکومتــی در
نظــر گرفتــه شــد .در داخــل ایــن دایــره کاخ خلیفــه ،مســجد بــزرگ و
ســاختمانهای حکومتــی اســتقرار پیــدا کردنــد .کاخ خلیفــه در مرکــز
شــهر قــرار داشــت و از آن چهــار خیابــان اصلــی بــه طــرف چهــار دروازههــای
شــهر کشــیده شــد .ایــن چهــار دروازه بــه نــام بزرگتریــن مناطــق تمــدن
موجــود در منطقــه ،دمشــق ،بصــره ،کوفــه و خراســان نامگــذاری گردیدنــد.
ســاخت ایــن شــهر جدیــد  4ســال بــه طــول انجامیــد .گفتــه میشــود حــدود
 10.000مهنــدس معمــار و کارگــر از ســوریه و پــارس در ســاختن شــهر بــه
کارگرفتــه شــدند.
منصـور پایتخـت جدیـد خـود را مدینـه السلام یعنـی شـهر صلح
نامگـذاری کـرد ولی سـاکنان شـهر نـام قدیمی فارسـی روسـتای ایـن محل
"بغداد" را به کار میبردند .موقعیت مکانی مناسـب بغداد سـبب رشـد شـتابان
شـهر گردیـد .بغـداد به تدریج پایگاه دانشـمندان پارسـی ،عرب و سـوری شـد.

ســفر پــاپ فرانســیس رهبــر کاتولیکهــای جهــان بــه عــراق

ســفر 4روزه پــاپ فرانســیس ،رهبــر کاتولیکهــای جهــان بــه
عــراق ،در  5مــارس  ،2021هــم زمــان بــا بحــران بیمــاری کوویــد19-
و وجــود نــا امنــی در عــراق و بازدیــد وی از بغــداد ،نجــف و اور،
یــادآور عظمــت گذشــته بغــداد بــه عنــوان شــهر صلــح ،کانــون علم
و دانــش و کتــاب و مرکــز گســترش دانــش بــه اروپــا میباشــد.
عــراق کشــوری اســت کــه ادیــان و طوایــف مختلفــی در آن زندگــی میکننــد
کــه شــامل یکــی از قدیمیتریــن اجتماعــات مســیحیان نیــز میباشــد.
ســفرپاپ فرانســیس ســفری تاریخــی و دارای بــار معنــوی و انســانی و حامــل
پیــام صلــح و دوســتی بــود .مالقــات پــاپ فرانســیس ( 84ســاله) بــا آی ـتا...
علــی سیســتانی ( 90ســاله) مهمتریــن مرجــع تقلیــد شــیعیان عــراق در
نجــف اشــرف ،ســبب تقویــت روابــط دینــی و اجتماعــی در جهــان خواهــد
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شــد و نمــادی از لــزوم صلــح و دوســتی بــرای مــردم جهــان میباشــد.
در بیانیــه دفتــر آیـتا...العظمــی سیســتانی آمــده اســت کــه ایشــان در ایــن
دیــدار بــر نقــش مرجعیــت دینــی در حفاظــت از عــراق در برابــر تروریســم
اشــاره و تاکیــد کردنــد کــه شــهروندان مســیحی نیزبایــد ماننــد دیگــر عراقیها
در امنیــت و صلــح زندگــی کننــد .مرجــع تقلیــد شــیعیان عــراق همچنیــن
بــر هماهنگــی تالشهــا بــرای تحکیــم ارزشهــای هماهنگــی ،همزیســتی
مســالمتآمیز و همبســتگی انســانی تاکیــد کــرد .آیـتا ...سیســتانی در طــول
جلســه بــه درد و رنــج برخــی ملتهــای منطقــه در نتیجــه جنــگ ،محاصــره
اقتصــادی و کــوچ اجبــاری اشــاره و در مــورد بیعدالتــی ،ســتم ،فقــر و آزار
و شــکنجهای کــه بســیاری از مــردم در کشــورهای مختلــف رنــج میبرنــد،
صحبــت کــرد.
در بیانیــه واتیــکان آمــده اســت :پــاپ فرانســیس در نجــف اشــرف بــا
ی سیســتانی دیــدار کــرد .طــی ایــن دیــدار کــه حــدودا  45دقیقــه
ا ...العظمـ 
آیـت 
بــه طــول انجامیــد ،پــاپ فرانســیس بــر اهمیــت همــکاری و دوســتی بیــن
فرقههــای مذهبــی تاکیــد کــرد تــا بتــوان از طریــق گســترش احتــرام متقابــل و
توگــو بــه نفــع عــراق ،منطقــه و همــه بشــریت کمــک کــرد .پــاپ فرانســیس
گف 
همچنیــن بــر مقــدس بــودن زندگــی بشــریت و اهمیــت وحــدت ملــت عــراق
تا ...العظمیسیســتانی بــه درگاه
تاکیــد کــرد .پــاپ فرانســیس در دیــدار بــا آی ـ 
خداونــد بــرای آینــدهای کــه صلــح و بــرادری در خــاک عــراق ،خاورمیانــه و همــه
جهــان حاکــم باشــد ،دعــا کــرد.
امیدواریــم ایــن نــوع ســفرها همــراه بــا پیامهــای صلــح و
دوســتی بیــن ملــل و ادیــان جهــان ،ســبب پایــان دادن بــه جنــگ،
ویرانگــری و فقــر و نیــل بــه توســعه پایــدار کشــورها و شــهرها و
رفــاه مــردم گــردد.
Sources:
Ingmar Karlsson, ARVET FRAN BAGDAD, HISTORISKA MEDIA, 2015.
D.N, March 2021.

گـواهینــامـه
رانندگـی پهپـاد
از آغـاز سـال  ۲۰۲۱داشـتن گواهینامـه
رانندگی برای بهرهبرداری از پهپاد در سـوئد
اجبـاری شـده اسـت .تا اواسـط مـاه فوریه
 ۸۵۳۹گواهینامـه رانندگـی پهپـاد توسـط
مدیریـت حمل و نقـل صادر گردیده اسـت.
طبـق اظهـارات مدیریـت حمـل و نقـل سـوئد،
انتظـار مـیرود حـدود  ۴۰۰.۰۰۰نفـر گواهینامـه
رانندگـی پهپـاد دریافـت نمایند .نیمی از کسـانی
کـه گواهینامـه رانندگـی پهپاد گرفتهانـد بین ۴۹
تـا  ۵۹سـال سـن دارنـد .طبـق اعلام مدیریـت
حمـل و نقـل این افـراد معمـوال گروهی هسـتند
کـه پهپـاد را در شـغل خـود بـه کار میگیرنـد.
source: D.N. , 2021-02-11
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ایستــــگا ههای
شـــارژ باتـــری
ـان
ـودرو در جه ـ
خـ
مدیریــت انــرژی ســوئد در نظــر دارد بــرای
نیــل بــه هــدف زندگــی بــدون ســوخت
فســیلی ،شــبکه ایســتگاههای شــارژ
باتــری خــودرو را در سرتاســر ســوئد
توســعه دهــد.
 5/2میلی ــون ب ــرآورد ش ــده اس ــت ک ــه  44درص ــد بیش ــتر از س ــال قب ــل اس ــت.
ج ــدول ( )1نمایانگ ــر تع ــداد ایس ــتگاههای ش ــارژ بات ــری در مناط ــق مختل ــف
جهـــان در ســـال  2021میباشـــد.
همانطورکـه این جدول نشـان میدهد ،شـهرها و کشـورهای مهم جهان
شـتابان به سـوی برقـی کردن خودروهـا در حرکتنـد .این امـر نمایانگر
چشـمانداز کاهـش چشـمگیر بهرهبـرداری از سـوختهای فسـیلی در
لونقل میباشد.
جهت کاهش آلودگی هوا و توسـعه پایدار سیسـتم حم 

توســـعه ایســـتگاههای شـــارژ باتـــری خـــودرو بـــه منظـــور تســـهیل تبدیـــل
خودروه ــای س ــوخت فس ــیلی ب ــه برق ــی و بهرهگی ــری گس ــترده از خودروه ــای
برقـــی در شـــمال اروپـــا انجـــام میگیـــرد.
در آوریـــل  11،320 ،2020ایســـتگاه شـــارژ باتـــری خـــودرو در انگلســـتان
موجـــود بـــود .در حـــال حاضـــر در اســـتکهلم بیشـــتر از  100ایســـتگاه شـــارژ
باتـــری خـــودرو وجـــود دارد.
در پایـــان ســـال ،2018تعـــداد ایســـتگاههای شـــارژ باتـــری خـــودرو در جهـــان

جدول :1ایستگاههای شارژ خودروهای برقی در مناطق مختلف جهان ()2021
جمعیت
(میلیون نفر)

تعداد ایستگاههای شارژ

اروپا

741/5

170،149

اتحادیه اروپا

513/5

144،000

331

25،000

چین

1,410

5،004

کانادا

37/7

5،004

استرالیا

25/5

2،000

منطقه/کشور

ایاالت متحده آمریکا

Source: Statista, Statista, Renewable Energy World, Infrastructure Australia, Energy Hub.

وبینـار توسـعه شـهری پایـدار
وبینـار توسـعه شـهری پایـدار توسـط "
سـوایکو"– سـوئد در  17فوریـه  2021برگزار

شـد .در این وبینار رویدادهای سـال  2021در
کشـورهای مختلف جهـان مرتبط با توسـعه
شـهری پایـدار مـورد بحـث قـرار گرفـت.
همچنین اثر بخشـی احداث سـاختمانهایی

کـه انـرژی کـم مصـرف میکنـد در کاهـش آلودگـی هـوا و بهبـود
محیطزیسـت مـورد ارزیابـی قرارگرفـت.
اقدامات زیر برای نیل به توسعه پایدار شهری توصیه شد:
افزایش نیروی انسانی متخصص توسعه پایدار شهری
الزام ارائه گزارش اثرات اقلیمی پروژههای عمرانی
مدیریت هزینههای کاهش گازهای کربن
طراحی پارامتریک ساختمانها برای پایدارسازی ساختمان

Source: SWECO, 2021.
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شــهرهای هوشــمند جهــان
بـر پایـه مطالعـات دانشـگاه مدیریـت بازرگانـی سـویس ،شـهرهای
هوشـمند جهان مشـخص شـدهاند .این شـهرها بر اسـاس فاکتورهای
زیر تحـت عنوان اندکـس دیجیتالی شـهرهای هوشـمندDIGITAL( ،
 )SMART CITY INDEXدرجهبنـدی گردیدهانـد.
 سالمت و ایمنی حمل و نقل فعالیتها اشتغال و آموزش مدیریت شهری -1سنگاپور
ســـنگاپور باالتریـــن امتیـــاز را در درجهبنـــدی شـــهرهای هوشـــمند کســـب
ک ــرده اس ــت .س ــنگاپور ب ــه عن ــوان ی ــک ش ــهر آس ــیائی ب ــا جمعی ــت 5/6
میلیـــون نفـــر در هوشمندســـازی شـــهر بســـیار موفـــق بـــوده اســـت .اغلـــب
ســـاکنان ســـنگاپور از وضعیـــت شـــهر راضـــی هســـتند بـــه جـــز تراکـــم
ترافیـــک کـــه بـــرای شـــهر امتیـــازآور نیســـت.
 -2زوریخ
زوریـــخ بـــا جمعیـــت  1،800،000نفـــر ،مهمتریـــن شـــهر ســـویس اســـت و
دارای بهتریـــن سیســـتم حملونقـــل عمومـــی و مراکـــز فرهنگـــی میباشـــد.
همچنیـــن از ایمنـــی و شـــبکه درمانـــی بـــا کیفیـــت بـــاال برخـــوردار اســـت.
ول ــی ش ــهروندان زوری ــخ از کمب ــود فض ــای س ــبز ناراض ــی هس ــتند.
 -3اسلو
جمعیـــت اســـلوی بـــزرگ  1،500،000نفـــر میباشـــد .ســـاکنان اســـلو از
وضعیـــت مـــدارس ،آمـــوزش ،بیمارســـتانها و اشـــتغال راضـــی هســـتند .از
س ــوی دیگ ــر ،مش ــکل تراک ــم ترافی ــک و آلودگ ــی ه ــوا در اس ــلو وج ــود دارد.
 -4ژنو
ژن ــو ب ــا  420،000نف ــر جمعیت،کوچکتری ــن ش ــهر در بی ــن  10ش ــهر برت ــر
هوشـــمند جهـــان میباشـــد .ژنـــو دارای مـــدارس ،سیســـتم حملونقـــل
عمومـــی ،فضـــای ســـبز و مراکـــز فرهنگـــی بـــا کیفیـــت بـــاال اســـت .ولـــی
ای ــن ش ــهر از نظ ــر اش ــتغال نی ــروی انس ــانی ب ــا کمب ــود مواج ــه م ــی باش ــد.
 -5کپنهاک
کپنه ــاک ب ــا جمعی ــت  1،300،000نف ــر ،پایتخ ــت دانم ــارک اس ــت ک ــه در
درج ــه پنج ــم ش ــهرهای هوش ــمند جه ــان ق ــرار میگی ــرد .مش ــکل تراک ــم
ترافیـــک در کپنهـــاک نیـــز وجـــود دارد ولـــی از نظـــر ایمنـــی ،مـــدارس و
فعالیتهـــای فرهنگـــی از امتیـــاز باالئـــی برخـــوردار اســـت.
 -6آکلند
آکلنـــد بـــا جمعیـــت  1،470،000بزرگتریـــن شـــهر نیوزلنـــد اســـت کـــه
از نظـــر بهداشـــت و درمـــان ،ایمنـــی ،مـــدارس و اشـــتغال امتیـــاز باالئـــی
لونقـــل
میگیـــرد .ولـــی شـــهروندان آکلنـــد از تراکـــم ترافیـــک و حم 
عمومـــی ناراضـــی هســـتند.

 -7تایپه
تایپـــه بـــا جمعیـــت  2/6میلیـــون نفـــر ،پایتخـــت تایـــوان اســـت کـــه در
زمینههـــای آلودگـــی هـــوا و تراکـــم ترافیـــک بـــا مشـــکل روبـــرو اســـت.
 -8هلسینکی
هلســینکی بــا جمعیــت  1،270،000نفــر ،از نظــر مــدارس و سیســتم آمــوزش
امتیــاز باالئــی را کســب کــرده اســت .همچنیــن از نظــر محیطزیســت و
دسترســی بــه فضــای ســبز در وضعیــت بســیار خوبــی قــرار میگیــرد .ولــی
از نظــر بهداشــت و درمــان امتیــاز هلســینکی در ســطح پائینــی قــرار دارد.
 -9بیلبائو
بیلبائـــو بـــا جمعیـــت  414،000نفـــر در اســـپانیا قـــرار دارد .ایـــن شـــهر از
نظـــر سیســـتم حملونقـــل عمومـــی ،آمـــوزش ،بهداشـــت و درمـــان امتیـــاز
باالئ ــی دارد .از س ــوی دیگ ــر ،از نظ ــر اش ــتغال و فعالیته ــای تج ــاری دارای
امتیـــاز پائینـــی میباشـــد.
 -10دسلدورف
دس ــلدورف ب ــا جمعی ــت  620،000نف ــر از امکان ــات بس ــیار خ ــوب بهداش ــت،
درمـــان و سیســـتم آمـــوزش برخـــوردار اســـت .شـــهروندان دســـلدورف از
سیســـتم حملونقـــل عمومـــی و وضعیـــت اشـــتغال رضایـــت دارنـــد .نقطـــه
ضعـــف مهـــم شـــهر شـــامل تراکـــم ترافیـــک و آلودگـــی هـــوا میباشـــد.
سخن آخر
شــهرهای برتــر هوشــمند جهــان ،شــهرهایی هســتند کــه بــا
سیســتمهای هوشــمند پیشــرفته مدیریــت میشــوند .مدیریــت
شــهری در ایــن شــهرها بــا اتــکا بــه دانــش امــروزی عمــل
مینمایــد .بــا ایــن وجــود ،تراکــم ترافیــک و آلودگــی هــوا از
چالشهــای مدیریــت شــهری ایــن شــهرها نیــز میباشــد .از
ایــن رو ،توســعه پایــدار شــهری بــا تکیــه بــر اقدامــات کاهــش
ترافیــک و آلودگــی هــوا ،بایــد در اولویــت برنامههــا باشــند.
Source: S V D, 2019.
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مقدمه

بحــران كوویــد  19اهمیــت سیســتمهای حمــل و نقــل در
مــورد تضمیــن دسترســی و ادامــه ســرویسهای جابجایــی
را نشــان داد .در طــی دوران قرنطینــه در تمــام نقــاط دنیــا،
سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی ســرویسهای خــود را
بــه جهــت جابجایــی نیــروی انســانی خــط مقــدم ارائــه دادنــد.
بــا تغییــرات انجــام شــده در فعالیتهــای اقتصــادی در طــی ایــن دوره ،تقاضــا
بــرای جابجایــی در حــال افزایــش اســت .مســئولین سیســتمهای حمــل و
نقــل عمومــی و بهــره بــرداران آنهــا نیازمنــد تنظیــم شــبكه و ســرویس دهــی
خــود ،افزایــش ظرفیــت بهرهبــرداری ،ســرمایهگذاری در تكنولوژیهــای
جدیــد بــرای ارائــه اطالعــات آن الیــن بــه مســافران و مدیریــت نــرخ اشــغال و
اعمــال معیارهــای ایمنــی میباشــند.

ایــن اقدامــات در حالــی اســت كــه درآمدهــای ایــن شــركتها بــه دلیــل
كاهــش تقاضــای ســفر كــم شــده و هزینههــای آنهــا بــه دلیــل اقدامــات
نظافتــی اضافــی افزایــش یافتــه اســت.
علــی رغــم عــدم وجــود دالیــل علمــی ،دولتهــای زیــادی بــا حمایــت
رســانهها ،از مــردم خواســتهاند كــه از وســایل حمــل و نقــل عمومــی
اســتفاده نكــرده و در عــوض بــرای جابجایــی از خــودروی شــخصی ،دوچرخــه
یــا پیــادهروی اســتفاده كننــد .ایــن موضــوع بــر رفتــار مــردم و برداشــت
عمومــی از خطرنــاك بــودن فضاهــای عمومــی شــامل حمــل و نقــل عمومــی
تأثیــر گذاشــته اســت.
امــروزه دالیــل كافــی وجــود دارد كــه در صــورت رعایــت شــیوهنامههای
بهداشــتی توصیــه شــده توســط مســئولین بهداشــت ،خطــر ابتــا بــه بیمــاری
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كوویــد  19در سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی
بســیار كــم میباشــد.
اگــر در نظــر بگیریــم كــه ریســك صفــر اصــا وجــود
نــدارد ،سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی یكــی
از ایمــن تریــن روشــهای جابجایــی در شــهر بــوده و
شــهرها را زنــده نگــه میدارنــد .بــا اجــرای قوانیــن
و مقــررات صحیــح میتــوان مطمئــن بــود كــه
سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی در برابــر كوویــد
 19ایمــن هســتند.
سیسـتمهای حمـل و نقـل عمومـی ملـزم بـه
اجـرای مـوارد زیـر هسـتند
از ابتــدای شــروع بحــران كوویــد  ،19مســئوالن
سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی و بهرهبــرداران
ایــن سیســتمها بطــور جــدی بــا ایــن ویــروس توســط
عوامــل زیــر مقابلــه كردهانــد:
سرویسدهی مناسب.
اجــرا و تقویــت عملیــات نظافــت و ضدعفونــی
كــردن فضاهــا.
تأمیـن تجهیـزات و ابزار محافظت برای پرسـنل و
مسـافران.
اطمینـان از اجـرای دسـتور العملهای بهداشـتی
توسـط پرسـنل و مسـافران.
افزایش میزان تهویه طبیعی و هوای تازه.
تســریع در دیجیتالــی نمــودن كارهــا و بكارگیری
ابــزار  ITبــرای كنتــرل بهتــر عملیــات خــود.
تخمیــن تعــداد مســافران و میــزان اشــغال
واگنهــا بــه جهــت داشــتن اطالعــات آن الیــن
بــرای جلوگیــری از ازدحــام.
بكارگیــری سیســتمها و تجهیــزات پرداخــت
بلیــط بــدون تمــاس و
برقــراری ارتبــاط شــفاف و مرتــب بــا
پرســنل و مســافران.
گرچــه مــوارد فــوق باعــث افزایــش هزینههــای
آنهــا شــده اســت ،ولــی مســئوالن و بهــره
بــرداران ایــن سیســتمها خــود را بــا شــرایط
وفــق داده و در عیــن حــال مســئولیت بــاالی
خــود در برابــر پرســنل و محیــط اطــراف را
حفــظ كردهانــد .بــا برقــراری مرحلــه بــه
مرحلــه فعالیتهــا بعــد از دوران قرنطینــه،
بایدكمكهــای مالــی اختصاصــی بــرای ایــن
سیســتمها در نظــر گرفتــه شــود واال ایــن
سیســتمها ورشكســت خواهنــد شــد.
در عیــن اجــرای تمــام دســتورالعملهای ارائــه
شــده توســط مســئوالن بهداشــت ،سیســتمهای
حمــل و نقــل عمومــی از پلــه برقیهــا ،دربهــا،
كارت خوانهــا ،دكمههــای فشــاری آسانســورها
و دســتگیرهها نمونهبــرداری منظــم انجــام
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میدهنــد .بعــاوه نمونههــای هــوا نیــز از محلهــای مختلــف بــه جهــت
اطمینــان از تمیــز بــودن سیســتم و كــم كــردن ریســك شــیوع ایــن بیمــاری
گرفتــه میشــود.
بــر مبنــای تجربیــات گذشــته ،تیمهــای برنامهریــزی و اجرایــی نحــوه تأثیــر
قرنطینــه احتمالــی دوم بــر سیســتمهای خــود شــامل برنامــه كامــل مقابلــه
بــا ایــن شــرایط را شبیهســازی كردهانــد.

اقدامـــات سیســـتمهای حمـــل و نقـــل عمومـــی بـــر اســـاس
مســـتندات میباشـــد.
همـــه مـــا از اهمیـــت تصمیمـــات اخـــذ شـــده بـــر اســـاس مســـتندات در
تمـــام زمینههـــای جابجایـــی شـــهری و اثـــرات آن بـــر كیفیـــت زندگـــی
مـــردم آگاه هســـتیم .از نقطـــه نظـــر ایمنـــی در ارتبـــاط بـــا كوویـــد ،19
مطالعـــات و آنالیزهـــای بســـیار زیـــاد علمـــی و تجربـــه نشـــان دادهانـــد كـــه
رفتـــار سیســـتمهای حمـــل و نقـــل عمومـــی در ایـــن مـــورد مشـــابه ســـایر
مكانهـــای عمومـــی و خصوصـــی میباشـــد.
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به عنوان مثال:
موسســه رابــرت كــوخ (در آلمــان) :دادههــای ارائــه شــده در یــك
مقالــه منتشــر شــده در بولتــن اپیدومیولــوژی شــماره  2020/38مــورخ
 2020/08/21نشــان میدهــد كــه فقــط  %0/2انتشــار قابــل ردیابــی در
آلمــان در ارتبــاط بــا حمــل و نقــل بــوده و افــراد آلــوده شــده در مقایســه
بــا ســایر مكانهــای پرتــردد ،كمتــر میباشــد.

مؤسســـه عمومـــی اطالعـــات
بهداشـــت (در فرانســـه) :دادههـــای
جمــعآوری ش ــده در فاصل ــه زمان ــی  9میت ــا
 28ســـپتامبر  2020نشـــان میدهنـــد كـــه
فقـــط  %1/2از بیمـــاران كوویـــد  19مربـــوط
بـــه حمـــل و نقـــل میباشـــند (زمینـــی،
هوای ــی و دریای ــی) .عم ــده ابت ــا ب ــه بیم ــاری
در محیطهـــای كاری ( ،)%24/9مـــدارس
و دانشـــگاهها ( ،)%19/5همایشهـــای
بهداش ــتی ( ،)%11رویداده ــای موق ــت عموم ــی
و خصوصـــی ( )%11و گردهمآییهـــای
فامیلـــی ( )%7میباشـــند.
مطالعــات انجــام شــده توســط گــروه
ایمنــی ریــل در انگلیــس نشــان میدهــد كــه
ریســك ابتــا بــه بیمــاری كوویــد  19در حین
ســفر بــا قطــار  1بــه ازای هــر  11،000ســفر
میباشــد .ایــن عــدد برابــر شــانس ابتــای
 %0.009اســت كــه كمتــر از احتمــال فــوت
در تصادفــات جــادهای میباشــد .در صــورت اســتفاده از ماســك صــورت،
ایــن عــدد  1بــه ازای هــر  20،000ســفر یعنــی  %0.005میباشــد.
دانشـــگاه كلـــورادو بوولـــر (منتشـــر شـــده در نشـــنال
جیوگرافـــی در تاریـــخ  11آگوســـت  :)2020ب ــر اس ــاس اطالع ــات
ی ــك م ــدل اس ــتفاده ش ــده ،ریس ــك ابت ــا ب ــه بیم ــاری در متروه ــای
دارای تهویـــه مناســـب بـــا حداقـــل صحبـــت و حركـــت ،مســـاوی %0
بعـــد از  70دقیقـــه میباشـــد .ایـــن عـــدد حتـــی بـــرای مســـافرت بـــا
اتوبـــوس كمتـــر میباشـــد.
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مجلـــه علـــوم (منتشـــر شـــده توســـط اتحادیـــه امریكایـــی
پیشـــرفت علـــوم در  26مـــاه میســـال  :)2020در ژاپـــن،
بیشـــتر واگیـــری بـــه دلیـــل رفـــت و آمـــد بلندمـــدت در محلهـــای
ژیمناســـتیك ،كافههـــا ،گردهمآییهـــای موســـیقی زنـــده ،اتاقهـــای
غذاخــوری ( )Karaokeو مكانهــای مشــابه كــه افــراد بــرای خــوردن،
نوشــیدن ،صحبــت كــردن ،آواز خوانــدن و ورزش كــردن گــرد هــم
میآینــد بــوده اســت .هیــچ واگیــری در قطارهــای بیــن شــهری
گــزارش نشــده اســت .بــر اســاس اظهــارات هیتوشــی اوشــی تانــی،
یــك متخصــص ویــروس شناســی و ســامت عمومــی در دانشــگاه
توكیــو ،مســافران معمــوالً تنهــا هســتند و بــا ســایر مســافران صحبــت
نمیكننــد و اخیــرا ً از ماســك هــم اســتفاده میكننــد.
آزمایش ــگاه ش ــهر بلومب ــرگ (منتش ــر
ش ــده در تاری ــخ  9ژوئ ــن س ــال :)2020
در فاصلـــه زمانـــی  9میتـــا  3ژوئـــن ،بـــر
اســـاس اطالعـــات ارائـــه شـــده توســـط
ســـازمان ملـــی بهداشـــت عمومـــی150 ،
مجموع ــه جدی ــد ابت ــا ب ــه بیم ــاری كووی ــد
 19در فرانســـه شناســـایی شـــد .بـــر اســـاس
دســـتهبندیهای ابتـــا بـــه بیمـــاری بـــر
اث ــر تم ــاس ب ــر مبن ــای  3م ــورد ی ــا بیش ــتر،
محلهای ــی ك ــه شناس ــایی ش ــدند عبارتن ـ د از
خانههـــای بهداشـــت ،محلهـــای كار و
محلهـــای نگهـــداری بیخانمانهـــا.
در تمــام ایــن مكانهــا ،افــراد در محلهــای
سربســته بــرای مــدت طوالنــی در كنــار
یكدیگــر بودنــد .در مــورد بیمارســتانها،
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افــراد مبتــا شــده بــه احتمــال زیــاد همگــی در یــك فضــا كنــار هــم
بودنــد .نكتــه جالــب ایــن بــود كــه هیــچ مجموعــه بیمــاری در ارتبــاط
بــا سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی وجــود نداشــت .بــرای حــدود
یــك مــاه ،حتــی یــك مجموعــه مبتــا بــه كوویــد  19در هیــچ یــك از 6
سیســتم متــروی فرانســه 26 ،ترامــوا و قطــار ســبك شــهری و مســیرهای
متعــدد اتوبوســرانی دیــده نشــد.
ســازمان بهداشــت جهانــی ( )WHOتاییــد كــرده اســت كــه آلودگــی هوا
بــه احتمــال زیــاد یــك عامــل تشــدید كننــده مشــكالت ســامتی اســت
كــه توســط كوویــد  19بوجــود آمــده اســت زیــرا هــوای آلــوده موجــب
تــورم ریههــا شــده و باعــث بوجــود آمــدن مشــكالت تفســی و قلبــی
میشــود كــه افــراد را بــرای ابتــا بــه ایــن بیمــاری مســاعد میكنــد.
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در مجمــوع شــواهد نشــان میدهــد كــه اســتقبال رو بــه افزایــش مــردم از
سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی پــس از رفع قرنطینــه بیانگر ایمن بــودن این
سیســتمها در مقابــل كوویــد ( 19بــه دلیــل تعــداد كــم مــوارد ابتــا بــه بیماری
در بیــن اســتفاده كننــدگان از ایــن سیســتمها) از نظــر افــكار عمومــی میباشــد.
در واقـــع علـــی رغـــم افزایـــش تعـــداد مبتالیـــان بـــه كوویـــد  19در مـــوج
دوم ایـــن بیمـــاری در تعـــداد زیـــادی از شـــهرها ،اســـتفاده از سیســـتمهای
حم ــل و نق ــل عموم ــی رون ــد افزایش ــی خ ــود را بدس ــت آورده و اطمین ــان
مســـافران را جلـــب كـــرده اســـت.
سیســـتمهای حمـــل و نقـــل عمومـــی از عوامـــل ســـاختن
آینـــده بهتـــر هســـتند
علیرغـــم بدنامســـازی غیرواقعـــی سیســـتمهای حمـــل و نقـــل عمومـــی،
دسـتاندركاران ایــن سیســتمها متعهــد بــه بازســازی اعتمــاد و اطمینــان در
بیــن مســافران میباشــند .ایــن موضــوع بایــد یــك مســئولیت مشــترك بیــن
مقامــات سیاســی ،شــركتهای حمــل و نقــل عمومــی (مســئوالن ،بهرهبــرداران
و صنعــت) و شــهروندان باشــد .بنابرایــن بــرای مجموعههــای حمــل و نقــل
عمومــی مهــم اســت كــه بــا تصمیمگیــران محلــی ،منطقــهای و ملــی كــه
در خــط مقــدم پاســخگویی بــه افــكار عمومــی هســتند ،در ارتبــاط باشــند.
مدیریــت تقاضــای ســفر نقــش مهمــی در تنظیــم نقطــه پیــك دارد .مســئولین
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بخــش عمومــی و خصوصــی بایــد بــه جهــت نظــارت و تدویــن مجــدد
اســتراتژیهای تأثیرگــذار كوتاهمــدت و اثــرات بلنــد مــدت بحــران اخیــر
در دینامیــك شــهرها و جابجایــی ،بــا یكدیگــر همــكاری داشــته باشــند.
راهكاره ــای تكنولوژی ــك و قاب ــل انعط ــاف ،روشه ــای موث ــر بهین ــه ك ــردن
و تنظیـــم ش ــبكه و س ــرویسدهی ب ــه ســـفرهای هوشـــمند را تح ــت تأثی ــر
قـــرار میدهنـــد (مثـــا روشهـــای قیمتگـــذاری متفـــاوت در طـــول روز
در جه ــت تنظی ــم س ــاعت پی ــك) .ب ــه عن ــوان مث ــال درخواس ــت از مش ــاغل
و محیطهـــای آموزشـــی بـــرای شـــناور كـــردن ســـاعات كاری از اقدامـــات
موثـــر بـــه جهـــت حداقـــل كـــردن ازدحـــام مســـافری در ســـاعات پیـــك
میباشـــد .سیســـتمهای جدیـــد ماننـــد دوركاری در محلهایـــی كـــه
قابلیـــت اجرایـــی دارنـــد بایـــد ادامـــه یابنـــد .در طـــی ســـفر ،شـــرایط زیـــر
بای ــد بط ــور همزم ــان بدس ــت آی ــد ت ــا بت ــوان ایمن ــی س ــفر را هم ــراه ب ــا
جلوگیـــری از انتشـــار ویـــروس كرونـــا در شـــهر تضمیـــن نمـــود.
 استفاده از ماسك ضدعفونی كردن سطوح با قابلیت تماس باال تهویه خوب و جابجایی مستمر هوابعــاوه ،رفتــار عمومــی مســافران (مــردم در وســایل حمــل و نقــل عمومــی زیــاد
صحبــت نمیكننــد و غــذا هــم نمیخورنــد) باعــث محــدود شــدن پراكندگــی
ذرات ویــروس میشــود.
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مجلـه پزشـكی بریتانیـا بـا ارائـه جـدول مقابـل ،اطالعـات جالبـی از انتشـار
ویـروس در زمان اسـتفاده از وسـایل حمل و نقـل عمومی بر مبنای اسـتفاده از
ماسـك صـورت ،زمـان در معـرض بـودن و نوع فعالیـت و كیفیت هـوای دمیده
شـده در واگنهـای كـم تراكـم و متراكـم ارائه داده اسـت.
شهرها نیاز به جابجایی بهتر دارند
حـاال زمـان ارائـه راهكارهـای ملمـوس و اجرایـی در مـورد شهرنشـینی جامـع،
پایـدار ،تـابآور و هوشـمند اسـت كـه از حقـوق شـهروندان حمایـت كـرده و
اصـول دموكراسـی محلـی را در حمایـت از موفقیـت و تندرسـتی رعایـت نماید.
توافقنامههـای بینالمللـی ماننـد توافقنامـه تغییـرات آب و هوای پاریـس ،برنامه
توسـعه پایـدار سـال  2030و برنامه شـهری نیویـورك همگی نیاز به اجـرا دارند.
شـهرها بایـد مـاورای برنامـه روزانـه خـود عمل كـرده و بـا كمك یكدیگـر نتایج
باالیـی در زندگـی مـردم ایجاد كنند .دولتها در تمام سـطوح باید برای سـاختار
اجتماعـی شـهرها بخصوص در مـورد سلامتی ،تحصیالت و سیسـتمهای حمل
و نقـل عمومـی سـرمایهگذاری كننـد .سیسـتمهای حمـل و نقـل عمومـی و
جابجایـی فعـال از عوامـل مهـم برای سـاخت آینـده بهتر میباشـند.
حمـل و نقـل عمومـی بایـد اولویت باالیـی برای تصمیمگیـران در تمام كشـورها

I:Urban Rail Transport

WORLD CITIES

داشـته باشـد .مزایای اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیسـتی این سیستمها غیرقابل
انـكار هسـتند و از اصـول سلامتی شـهروندان و شـهرها هسـتند .سیسـتمهای
حمـل و نقـل عمومـی قابل دسترسـی و قابل شـمول برای شـهروندان بـدون در
نظـر گرفتـن موقعیـت اجتماعـی– اقتصـادی آنهـا میباشـند .بسـیار مهم اسـت
در نظـر داشـته باشـیم كـه بایـد به مـردم سـرویس داده شـود و نه بـه خودروها.
اولویـت تصمیمسـازان شـهری بایـد خیابانهای در دسـترس ،ایمـن ،قابل تنفس
و قابـل پیـادهروی بـرای شـهروندان از طریـق برنامهریـزی شـهری و قـراردادن
مـردم در قلـب شـهرها توسـط هماهنگـی اسـتفاده از زمیـن و برنامهریـزی
درازمـدت جابجایـی (بوسـیله درگیـر كـردن تمـام ذینفعـان) از همـان ابتـدای
پـروژه باشـد .در حـال حاضر سـطح پاییـن ترافیك در شـهرهای دنیـا ،موقعیت
مناسـبی بـرای سـرمایهگذاریهای تاكتیكـی مقـرون بـه صرفـه از قبیـل
اختصـاص فضـای مناسـب بـرای حمـل و نقل عمومـی ،اختصاص خطـوط ویژه
اتوبوسـرانی بـه جهـت كاهـش زمـان سـفر مسـافران تـا حـد امـكان ،مقابلـه با
آلودگـی هـوا از طریـق اعمال محدودیـت تردد بـرای خودروها و سـایر اقدامات
موثـر بـرای حمایـت از شـهروندان بوجود آورده اسـت .ایـن اقدامات بـا حمایت
مـردم موثـر خواهنـد بود.
روشهـای جابجایـی موثـر بـا تكیـه بـر سیسـتمهای حمـل و نقـل عمومـی بـه
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عنـوان سـتون فقـرات ،نه تنهـا مزایای زیـادی از نظر سلامتی ،كم شـدن ترافیك
و تصادفـات و سـر و صـدا و كاهـش انتشـار گازهـای گلخانـهای خواهنـد داشـت
بلكـه موجـب دسترسـی بـه مراكـز آموزشـی ،مشـاغل ،اماكـن تجـاری و بازرگانی
و مجموعـه دیگـری از سـرویسهای مـورد نیـاز بـرای همه افـراد در همـه مكانها
میگردنـد .بـه ایـن ترتیـب افـراد راحتتـر بـه مشـاغل ،محلهـای آمـوزش و
مكانهـای تجـاری خواهنـد رسـید .مزایای ارائه شـده توسـط سیسـتمهای حمل
و نقـل عمومـی باعـث ایجـاد همبسـتگی اجتماعـی و منطقـه ای ،توسـعه محلی،
ادغـام بیشـتر جامعـه و ایجاد موقعیتهای جدید كاری خواهد شـد .لذا دسترسـی
بـه جابجایـی پایـدار شـهری بایـد به عنوان یـك حقوق شـهروندی در نظـر گرفته
شـده و میبایسـت توسـط دولتهـا حمایـت شـود .بـا توجـه بـه مطالـب بـاال،
قراردادهـای طراحـی و اجـرای سیسـتمهای حمـل و نقـل عمومـی در آینـده باید
از روش مشـتری -تامینكننـده بـه سـمت همـكاری بخـش عمومـی -خصوصـی
بـه جهـت بـه اشـتراكگذاری ریسـك و منافـع در میـان همـه ذینفعـان (دولـت
مركـزی و محلـی ،مسـووالن و بهرهبـرداران سیسـتمهای حمـل و نقـل عمومـی،
ارایهدهنـدگان سیسـتمهای جدیـد جابجایـی ،صنایـع ،شـهروندان )... ،تغییر یابد.
نتیجه گیری
شـهرها و كشـورها بـه مسـائل غیرقابـل پیشبینـی بوجود آمـده در
كوتاهمـدت پاسـخ گفتهانـد ولـی حـاال زمانی اسـت كـه باید بـه جلو
حركـت كنیـم ،ادامـه حیـات سیسـتمهای حمـل و نقـل عمومـی را
تضمیـن كنیـم و از موقعیـت اسـتثنایی منحصر بـه فرد بوجـود آمده
بـرای شـروع مجدد و شـكلدهی آینـده شـهرهایمان اسـتفاده كنیم.
موضـوع جابجایی در شـهرها بطور جدی با سـایر چالشهای دیگری مرتبط اسـت
(آب و هـوا ،بهداشـت ،ادغـام اجتماعـی ،ایمنـی راههـا ،غیـره) و لذا بـدون اهمیت
دادن بـه سیسـتمهای حمـل و نقـل عمومـی بـه عنـوان یك سـتون اصلـی بهبود
اقتصـادی ،اجتماعـی و محیط زیسـتی در كوتاهمـدت و بلندمدت ،نمیتـوان با آن
چالشهـا مقابلـه نمـود .ذینفعـان سیسـتمهای حمل و نقـل عمومـی ،گرچه قبال
هیچگونه تجربهای در مورد مقابله با چنین بحران بهداشـتی نداشـتند ،به سـرعت
به شـرایط بوجود آمده عكسالعمل نشـان داده و به نحو شایسـته مسـئولیت خود
را در قبـال پرسـنل خویـش و جامعه هدف به انجام رسـاندند .بـروز بیماری كووید
 19باعـث ایجـاد شـرایط جدید بـرای ذینفعان سیسـتمهای حمـل و نقل عمومی
شـده اسـت كه مشـابه سـایر نقش آفرینان بخشهـای عمومی و خصوصـی ،بطور
مـداوم در حـال یادگیری از این شـرایط اسـتثنایی و در حال گسـترش میباشـند.
مطالعـات علمـی و تجربی زیادی نشـان دادهاند كه ریسـك ابتلا به این
بیمـاری در سیسـتمهای حمـل و نقل عمومـی كمتر از سـایر مكانهای
عمومی یا گردهمآییهای خصوصی میباشـد .متاسـفانه این سیسـتمها
اكثـرا ً بـدون هیچگونـه دلیـل محكمـی در ایـن مـورد بدنام شـدهاند.
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بـر اسـاس یافتههـای علمی و تجربیات موجود ،سیسـتمهای حمـل و نقل عمومی
اقدامـات مناسـبی را بـه جهت كم كردن ریسـكهای موجود تا سـطح قابل كنترل
و قابـل قبـول برای اسـتفاده كنندگان انجام دادهاند .البته سـعی و كوشـش اضافی
الزم اسـت كـه مزایـای سیسـتمهای حمـل و نقـل عمومـی را به جامعـه منعكس
نمـوده و موجب جلب اطمینان مجدد شـهروندان شـد.
توصیهها
بیمـاری كووید  19نشـان داد كـه سیسـتمهای حمل و نقـل عمومی از
ضروریـات جامعه بـوده و بایـد از آن محافظت كرد .تصمیمسـازان باید
قبـول كننـد كه شـهرها نمیتواننـد سـرویسهای جابجایی خـود را از
دسـت بدهنـد .لـذا جمعبندی پیشـنهادات بصـورت زیر میباشـد:
 -1تنظیـم قوانیـن مشـخص و رویكرد اصولـی منطقـهای /فرامنطقهای
توسـط مسـئوالت بهداشـتی ضـروری میباشـد .در عیـن حـال بایـد
بـا ارائـه چارچوبهـای مقـررات هوشـمندانه و مشـوقهای مالـی،
سیسـتمهای حمل و نقل شـهری را به نحوی سـاخت كه دارای ظرفیت
مناسـب بـوده و كیفیـت محیط زیسـت مورد نظـر مـردم را ارائهدهند.
 -2بایـد بـه واقعیتهـا توجه داشـت و نه اسـتنباط ها .دادههـای علمی،
مطالعات و مشـاهدات عینی تایید میكنند كه زمانی كه دسـتورالعملهای
ارایـه شـده توسـط مسـئوالن بهداشـت اجـرا شـوند سیسـتمهای
حمـل و نقـل عمومـی در مقابـل ویـروس كوویـد  19ایمن خواهنـد بود.
 -3قبـول مسـئولیت و فعـال و شـفاف بـودن بـا رسـانهها بـه جهـت
ارائـه مثبـت اقداماتـی كه بخـش حمل و نقـل عمومـی در جهت كاهش
ریسـك انتشـار ایـن ویـروس میكشـد از عوامل موثـر میباشـد .این
سـعی و كوشـش نه تنها بـه بازگردانـدن اطمینان مردم به سیسـتمهای
حمـل و نقـل عمومـی كمـك خواهـد كـرد ،بلكـه منافـع گسـتردهتر
سیسـتمهای حمـل و نقل عمومی را برای جامعه روشـن خواهد سـاخت.
 -4ادامـه حیـاط بخـش حمـل و نقل عمومی بطـور عمده توسـط كاهش
موقـت سـفرها با ایـن وسـایل (به جهـت اجـرای قرنطینـه) و در نتیجه
كـم شـدن درآمد آنهـا تحت تاثیر قـرار گرفته اسـت .خنثی كـردن این
اثـرات منفـی با ارایه یـك چارچـوب پایدار تأمیـن مالـی از طریق منابع
تخصیـص یافته به سیسـتمهای جابجایی و خصوص ًا سیسـتمهای حمل و
نقـل عمومـی به عنوان موتـور محرك ،قابل اجـرا میباشـد .در این رابطه
بایـد راهكارهـای جایگزیـن تأمین منابع مالـی مانند درآمدهای بدسـت
آمـده از اجـرای طـرح ترافیـك ،هزینههـای اسـتفاده از جاده/خیابان یا
تعییـن مالیاتهـای دیگـر در نظر گرفته شـوند.
منبع:
UITP POLICY BRIEF, OCTOBER 2020
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معماری پایدار و محیط زیست

بـا افزایـش جمعیـت و فعالیتهای بشـری،
انتشـار گازهای گلخانـهای افزایـش یافته و
تغییراتی دراکوسیسـتم کره زمیـن در حال
رخ دادن اسـت .وقوع تغییـر اقلیم بر عوامل
محیطـی متعـددی اثـر میگـذارد .امـروزه
بـا توجـه بـه اثـرات متقابـل سیسـتمهای
زیسـت محیطـی ،کشـاورزی و انسـانی از
یکدیگـر ،ازپدیـده تغییـر اقلیم بـه عنوان
یکـی از مهمتریـن چالشهـای اکولوژیکـی ،اقتصـادی و اجتماعـی در
مقیـاس جهانی یاد میشـود .کشـور عزیزمـان ایران نیز به علـت پانزده
درجـه اختالف عـرض جغرافیایـی که بیـن جنوبیترین و شـمالیترین
نقطـه آن وجـود دارد و همچنیـن به علت چیـن خوردگیها و پسـتی و
بلندیهـای زیـادی کـه در سـطح آن به چشـم میخورد ،شـامل چالش
تغییـر اقلیـم و محیط زیسـت میباشـد.
معمـاری یـا طراحـی اکولوژیـک در تعریفی سـاده عبارت اسـت از هر
نـوع طراحی که اثرات زیسـتمحیطی مخـرب را با فرایندهـای زندگی
بـه حداقـل برسـاند .طراحـی اکولوژیـک زمانـی بـهکار میآیـد که با

دیـد مثبـت بـه آن نگاه کنیـم و تالش مـا رسـیدن به طراحی سـبز و
ساختمانسـازی پایدار باشـد .یکی از جنبههای اساسـی سیسـتمهای
طبیعـی آن اسـت کـه اکوسیسـتمها و تمامی بیوسـفر نسـبت ًا پایدار و
برگشـتپذیرند.
توانایــی سیســتمهای طبیعــی در مقابلــه بــا تخریبهــا و بازگردانــدن آنهــا از
شُ ـکهای منظمــی کــه بــه آنهــا وارد میشــود ،اصلــی مهــم در نگهــداری و
مدیریــت سیســتمهای اکولوژیــک اســت .حفــظ یکپارچگــی و دسـتنخوردگی
شــبکه موجــودات ،عملکــرد و فعالیتهــای آنهــا درون اکوسیســتم و شــبکهای
کــه سیســتمهای مختلــف را بــه یکدیگــر ارتبــاط میدهنــد ،بــرای تضمیــن
پایــداری و حیــات آنهــا الزم اســت .بهطــور کلــی معمــاری پایــدار را میتــوان
معمــاری دانســت کــه نســبت بــه ویژگیهــا و شــرایط محیطــی -مکانــی
پاســخگو بــوده و کمتریــن صدمــات را بــه محیــط زیســت بزنــد.

ساختمانهای پایدار

هـدف از طراحـی اکولوژیـک ایجـاد سـاختمانهای پایـدار و بـدون خطـر بـرای
محیـط زیسـت طبیعی اسـت .در اصـل در طراحی اکولوژیک رونـد و فعالیتهای
انسـانی با رونـد الگوهای وسـیعتر و تمایالت فیزیکی طبیعت هماهنگ شـدهاند.
فرضیـه و پیامـد غالـب در طراحـی اکولوژیـک ،یکپارچگـی تمامی سیسـتمهای
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انسانسـاخت بـا فرایندهـا و سیسـتمهای طبیعـی در بیوسـفر اسـت .منظـور از
بیوسـفر کلیـه نقـاط قابـل زندگی بـر روی کره زمین اسـت که واجد حیـات بوده
و یـا اسـتعداد وجـود حیات را دارا هسـتند .محیـط طبیعی یا بیوسـفر را میتوان
ترکیبـی ناهمگـن یـا موزائیکی از اکوسیسـتمها دانسـت کـه آنرا بهصـورت یک
کل واحـد شـکل دادهانـد .تغییـرات و ایجـاد زوال در اکوسیسـتمها باعـث ایجـاد
تغییـرات و زوال در محیـط طبیعـی خواهـد گردیـد .بنابرایـن اسـاس طراحـی
اکولوژیـک بـر پایه نظریه اکوسیسـتمها و در مسـیر احیا و پایـداری آنها و ایجاد
رابطه سـازنده بین سیسـتمهای انسانسـاخت با اکوسیسـتمهای طبیعی اسـت.

بحران آلودگی محیط زیست

بحــران انــرژی ،آلودگــی محیــط زیســت ،پدیــده گــرم شــدن زمینــه و جزیــره
گرمایــی شــهرهای بــزرگ از مســائل قــرن حاضــر در سراســر دنیــا بــه شــمار
میآیــد .همگــی ایــن مســائل موجــب میشــود انــرژی زیــاد صــرف گــرم
و خنــک کــردن فضاهــا شــوند .از ایــن رو ،بایــد بــه نوعــی بــا بهرهبــرداری
معقــول از منابــع طبیعــی و مدیریــت مناســب ساختمانســازی بــه حفــظ
منابــع طبیعــی محــدود کمــک کنیــم و مصــرف انــرژی را کاهــش دهیــم .یکی
از ایــن راهکارهــا ،طراحــی ســاختمانهای پایــدار یــا ســبز و جنگلهــای
عمــودی میباشــد .در ایــن بناهــا بایــد از اتــاف انــرژی جلوگیــری شــود و
بــا ارائــه راهحلهــای هوشــمند اســتفاده مجــدد از انــرژی صــورت پذیــرد.
در معمــاری اکولوژیکــی ســعی بــر ایــن اســت بناهایــی ســاخته شــوند کــه
نــه تنهــا از اتــاف انــرژی جلوگیــری نماینــد ،بلکــه باعــث اســتفاده مجــدد و
بهینــه از انــرژی شــوند .در واقــع یکــی از مهمتریــن شــاخصهای معمــاری
پایــدار ،جلوگیــری از اتــاف انــرژی و تجدیــد و اســتفاده از فضــای ســبز در
بناهــا میباشــد .همچنیــن اســتفاده از مصالــح و فناوریهــای مناســب بــا
اقلیــم ،نقــش مهمــی در صرفهجویــی انــرژی دارنــد.
ضرورتهــای اكولوژیكــی كــه در طراحــی ســاختمانهای ســبز و جنگلهــای
عمــودی بایــد در نظــر گرفــت شــامل مــواردی چــون كاهــش مصــرف انــرژی،
کاهــش آلودگــی هــوا ،بهرهگیــری از تهویــة طبیعــی ،اقتصادی بودن ســاختمان
و تأمیــن انــرژی الكتریكــی از طریــق ســلولهای خورشــیدی میباشــد.

جنگلهای عمودی در شهرها

جنـگل عمـودی پدیـدهای نویـن بـرای احـداث سـاختمانهای مسـکونی پایـدار
اسـت .جنـگل عمـودی در برجهای مسـکونی برای گسـرش فضای سـبز مناطق
مرکـزی شـهر بـرای یـاری بـه بازسـازی محیـط زیسـت و تنـوع زیسـتی بـدون

توسـعه افقـی شـهر ،صـورت میپذیرد.
"اسـتفانو بوئـری" مهندس شهرسـاز و معمار ایتالیائی با سـاختن سـاختمانهای
پوشـیده از درخـت ،میکوشـد بـه بهبود کیفیـت هوای شـهرها کمک کند.
اســتفانو بوئــری  63ســاله اســت و یکــی از مهندســان مشــهور شهرســازی و
معمــاری در جهــان میباشــد .دو بــرج مســکونی میــان تنهــا پروژههــای
باغهــای عمــودی هســتند کــه ســاخت آنهــا در ســال  2016بــه پایــان رســید.
پــروژه باغهــای عمــودی جایزههــای مختلفــی را در فرانکفــورت و شــیکاگو
بــه عنــوان بهتریــن بــرج آســمانخراش جهــان برنــده شــده اســت .بوئــری
برنامهریــزی و طراحــی پروژههــای مشــابه در ســایر کشــورهای جهــان را در
دســت اقــدام دارد.
شــهر میــان بــا جمعیــت  1/4میلیــون نفــر ،در پائیــز در ابرهائــی قهــوهای رنگ
فــرو مـیرود کــه نشــانگر هــوای آلــوده اســت .کوههــای بلنــد میــان را محاصره
کردهانــد و هــوای آلــوده در زمســتان هفتههــا در بــاالی شــهر باقــی میمانــد.
در ســال  2014در میــان دو بــرج ســاختمانی جنگلــی توســط اســتفانو بوئــری
طراحــی و ســاخته شــده اســت .ارتفــاع بلندتریــن بــرج  112متــر بــا  26طبقــه
و بــرج دوم بــا ارتفــاع  80متــر میباشــد .ایــن دو ســاختمان بــا  131آپارتمــان
دارای  900درخــت 4500 ،درختچــه و  15000بوتــه گیاهــی اســت .ایــن
گیاهــان در تراسهــای بــزرگ بیرونــی ســاختمان کاشــته شــدهاند.
مجمـوع این گیاهان معادل  3هکتار جنگل کاری میباشـد .مطالعات انجام شـده
نشـان میدهنـد کـه باغهای عمودی ایـن دو برج سـاالنه  19تن اکسـیژن تولید
و  30تـن دیاکسـیدکربن جـذب میبایـد توجـه کنیـم درخـت موجـودی زنده
درسـت مانند انسـان اسـت و آفرینشـی شـگفت انگیـز و زندگی بخش میباشـد
کـه در ارتبـاط بـا شهرسـازی و معمـاری ،محیطـی پـاک و زیبـا ایجـاد میکند.
بوئـری سـفری بـه دبـی داشـت و در رابطه بـا برجهای آسـمانخراش شیشـهای و
فوالدی آنجا گفت :من برای مطالعه نحوه توسـعه و رشـد شـهر به دبی سفرکردم.
در آنجـا بیشـتر از  200بـرج آسـمانخراش وجـود دارد .تمامـی این سـاختمانها
دارای پنجرههـای شیشـهای هسـتند کـه گرمای خورشـید را تقویـت مینمایند.
بوئـری تصمیم گرفت به جای اینگونه آسـمانخراشهای متراکـم و بیروح ،از ایده
باغهـای معلـق بابل اسـتفاده کنـد و در جهت ایجاد شـهرهای پایـدار گام بردارد.
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ویژگیهای ساختمان با جنگل عمودی

پیـش از ایـن هرگز سـاختمانی بـا این ویژگیهای اکولوژیکی سـاخته نشـده بود.
برخی مسـائل کـه باید در نظـر گرفته میشـدند ،عبارتند از:
جلوگیری از سقوط درختان بر روی ساختمان و مردم توسط وزش تندبادها
تفاوت اقلیم در طبقه اول و در طبقه 26
سیسـتم آبیـاری بایـد بـرای چندیـن طبقه وبـرای برخـی درختـان بزرگ
طراحـیشـود کـه از تـراس طبقـه پاییـن سـر بـه آسـمان میکشـند.
شــهروندانی کــه آپارتمــان را میخرنــد و یــا اجــاره میکننــد نمیتواننــد در
تعییــن نــوع درخــت یــا گیــاه کــه در بالکنهــا و تراسهــا کاشــته میشــوند،
نظــری داشــته باشــند .ایــن جنگلهــای آپارتمانــی خصوصــی نیســتند بلکــه
کلیــه درختــان و گیاهــان توســط باغبان مســئول ســاختمان نگهداری میشــوند.
نخســت گیاهــان در یــک دانشــکده کشــاورزی و گیــاه شناســی پــرورش
مییابنــد .در ایــن محــل گیاهــان از نظــر بیمــاری و آفــات گیاهــی کنتــرل
میشــوند .کلیــه گیاهــان ســاختمان متعلــق بــه فضاهــای عمومــی ســاختمان
میباشــند .درختــان میــوه در ســاختمان کاشــته نمیشــوند زیــرا میوههــا
ممکــن اســت ســقوط کننــد و بــه مــردم در خیابــان آســیب برســانند.
بــا گــذر ســالها ،تراسهــا و بالکنهــای ایــن دو بــرج ســبز و خــرم شــدهاند.
ولــی بــرای رشــد گیاهــان محدودیتــی وجــود دارد .اگــر درخــت بــرای رشــد
جانبــی جــا نداشــته باشــد ،بــه صــورت عمــودی رشــد مینمایــد .اکنــون در
ایــن برجهــا ،درختانــی بــه ارتفــاع ده متــر هــم وجــود دارد.
هــر بالکــن میتوانــد حــدود  12درخــت بــه ارتفــاع  3تــا  9متــر و تعــدادی
درختچــه را در خــود جــای دهــد .هــر جنــگل عمــودی معــادل  2هکتــار جنگل
کاری در ســطح زمیــن میباشــد.
گلدانهــا و مخــازن گیاهــان در بالکنهــا قــرار داده میشــوند .مخــازن معمــوال
بــه ارتفــاع  1/10متــر و عــرض  1/10متــر میباشــند .خــاک مخــازن شــامل
مخلوطــی از خــاک گلــدان و کمپوســت میباشــد .آبیــاری از طریــق چــاه آب
بــا بهرهبــرداری از یــک پمــپ کــه در بــام قــرار دارد و بــا انــرژی خورشــیدی
کار میکنــد ،انجــام گیــرد.

زندگی در یک برج مسکونی با جنگل عمودی

"سـیمونا پینـری" که در شـهر میلان ،ایتالیا در یکـی "از این سـاختمانهای پر
درخـت" زندگی میکند ،میگوید" :ما بالفاصله عاشـق ایدهای شـدیم که در یک
برج مسـکونی اکولوژیکی زندگی کنیم که برای شـهر هـوای بهتر تولید میکند".
ســیمونا پینــری بــا شــوهرش و پســرش در طبقــه شــانزدهم ایــن بــرج زندگــی
میکننــد .آپارتمانشــان بــزرگ اســت و ســه تــراس در ارتبــاط بــا اتاقهــای مختلف
دارد .مســاحت فضــای ســبز خــارج از بخــش مســکونی آپارتمــان  87متــر مربــع
اســت .ولــی در ایــن فضــای ســبز نمیتــوان گــردش کــرد چــون تــراس از آپارتمــان
جداســازی شــده اســت .ســاکنین ایــن بــرج کــه در منطقــه مرکــزی میــان قــرار
دارد ،از زندگــی در یــک بــرج مســکونی اکولوژیکــی خشــنود هســتند زیــرا ایــن برج
بــه تولیــد هــوای پــاک در شــهر کمــک میکنــد.
خانـواده پینـری در سـال  2013یـک آپارتمـان در این برج پیش خریـد کردند و
در سـال  2016که سـاختمان برج پر درخت به پایان رسـید ،آنجا سـاکن شـدند.
سـیمونا پینری میگوید :برخی شـهروندان فکر میکنند که درخت و گیاه تولید
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رطوبـت و حشـرات میکننـد .ولـی این طور نیسـت .حشـرات و
پشـهها در ایـن آپارتمانها از باغچههای معمولی کمتر هسـتند.
در ایـن برج تنوع بیولوژیکی فراوانی به میـزان  11000نوع وجود
دارد .پرنـدگان نیـز النههای خود را در این درختـان برپا کردهاند.

شهرهای جنگلی هوشمند

اسـتفانو بوئری در حالحاضر  27جنگل عمودی در شـهرهای
مختلـف جهـان در دسـت طراحـی و سـاخت دارد .برخـی از
پروژههـا تحـت عنوان "شـهرهای جنگلی هوشـمند" سـاخته
میشـوند .طرحهـای جنگلهـای عمـودی علاوه بـر ایتالیـا،
در کشـورهای چیـن ،هلنـد ،فرانسـه ،مکزیکو ،ایـاالت متحده
آمریـکا و مصـر در مناطـق متراکـم شـهری در دسـت اجـرا
میباشـند .یکـی از ایـن پروژهها کـه برنامهریزی آن پیشـرفت
خوبی داشـته ،در منطقه شـهری" کنکان" مکزیکو قـرار دارد.
در ایـن محـل  130/000نفـر سـاکن خواهند شـد.
در شــهر "نانجینــگ" چیــن نیــز دو بــرج جنگلــی عمــودی طراحی شــده اســت.
ایــن دو بــرج دارای  1100درخــت و  2500درختچــه خواهنــد بــود کــه ســاالنه
 25تــن دی اکســید کربــن را جــذب و  22تــن اکســیژن را تولیــد خواهنــد نمود.
“مرانــو" عضــو شــورای شــهر میــان پــروژه مهمــی را پیشــنهاد کــرده اســت
کــه در آن ســه میلیــون درخــت در شــهر بــرای بهبــود کیفیــت هــوا کاشــته
میشــود ولــی اجــرای کامــل ایــن پــروژه مــورد تردیــد بســیاری از شــهروندان
اســت زیــرا بــا کمبــود زمیــن مواجــه میباشــد.
از جملــه مزایــای جنگلهــای عمــودی ،ایجــاد ســایه بــرای آپارتمانهــا ،اثــرات
مثبــت روانــی بــر ســاکنان و فراهم نمــودن خانـهای برای پرنــدگان اســت .در دو
بــرج میــان صدهــا پرنــده بــا  15نــوع مختلــف النــه دارنــد.
آفرینـش جنگلهـای عمـودی در شـهر ،بـا ارتبـاط فضاهـای سـبز شـهر
بـه یکدیگـر ،راهروهـای زیسـت محیطـی دل انگیـز پدیـد مـیآورد .جنگلهـای
عمـودی بـه ایجاد یـک اقلیم مایکـرو کمک مینمایـد و ذرات گرد وغبـار موجود
در محیـط زیسـت شـهری را فیلتر میکنـد .همچنین جنگلهای عمـودی مردم
و خانههـا را در برابـر نـور گزنـده خورشـید و آلودگـی صـدا محافظـت مینمایند.
مدیریـت گلدانهـا بـر نگهداری فضای سـبز و کاشـت تعـداد گیاه در هـر گلدان
بـر اسـاس مقـررات سـاختمانی انجـام میگیـرد .زیبایـی و اهمیـت بهرهگیـری
از درختـان در معمـاری سـاختمان ایـن اسـت کـه درختـان هـم اکسـیژن تولید
میکننـد و هـم دیاکسـیدکربن را جـذب مینماینـد.
اولیـن کنگـره جهانـی جنگلهـای شـهری در دسـامبر  2018بـا شـرکت 93
کشـور در "مانتـوا" ایتالیـا برگـزار شـد .در ایـن کنگـره راهکارهـای بهرهگیری از
جنگلهای شـهری برای مشـارکت در تالش برای پایدارسـازی توسـعه شـهری و
کنتـرل تغییـر اقلیـم مـورد بحث قـرار گرفت.

پایان سخن

ی اســت نویــن بــرای احــداث برجهــای
جنگلهــای عمــودی پدیــدها 
ســاختمانی پایــدار .جنگلهــای عمــودی در برجهــای مســکونی بــرای
گســترش فضــای ســبز در مناطــق شــهری ،بازســازی محیطزیســت
و تنــوع زیســتی ،بــدون توســعه بیرویــه افقــی شــهر ،ایجــاد
میشــوند .جنگلهــای عمــودی نقــش شــایان توجهــی در تولیــد
اکســیژن ،جــذب دیاکســیدکربن و کاهــش آلودگــی هــوا دارنــد و
محیــط نشــاطانگیزی بــرای ســاکنان ســاختمان فراهــم میآورنــد.
ایجــاد جنگلهــای عمــودی در مناطــق شــهری یکــی از راهکارهــای

موثــر درتوســعه پایــدار شــهری میباشــد.
در حـال حاضـر قوانین خاصـی جهت ترغیب بـرای ایجـاد جنگلهای
عمـودی در کالنشـهرها وجود ندارد .از سـوی دیگر ،ایجـاد جنگلهای
عمـودی مزایـای بسـیاری از جملـه ترکیـب بـا انـرژی خورشـیدی،
اصلاح کیفیـت هـوا و در نتیجـه کاهـش آلودگیهـای کربنـی ،فواید
اقتصـادی حفاظت از پوسـته سـاختمان ،افزایش طول عمـر آن وکاهش
متوسـط دمـای محیطهـای شـهری در فصل گرمـا دارد .بـرای ترغیب
بـه اسـتفاده از جنگلهـای عمـودی در سـاختمانها و فضای شـهری
میتـوان از طریـق  -1ایجـاد رقابـت و پوشـشهای وسـیع رسـانهای
و -2ایجـاد انگیزههـای مالـی غیرمسـتقیم بهرهبـرداری کرد.
اگـر بـا افزایـش گسـترده آگاهیهـای عمومـی رقابتهایـی بـرای
اجـرای جنگلهای عمـودی صـورت بگیرد ،ایـن تکنولوژی بـه صورت
داوطلبانه بسـیار برجسـته میگردد .با توسـعه تبلیغات در مورد سامانه
جنگلهـای عمـودی و بـا نظـارت موثـر مدیریـت شـهری ،هزینههای
احـداث کاهـش یافتـه و تکنولوژی سـاخت آن توسـعه مییابـد .برای
ایجـاد انگیزههایمالیغیرمسـتقیم ،جنگلهـای عمـودی ،بـه دلیـل
کمـک به گسـترش فضـای سـبز در مناطـق متراکـم شـهری ،کاهش
آلودگی هوا وکاهش میزان سـطح نفوذناپذیر و کنترل سـیالب ،براساس
قوانیـن شـهرداری میتوانند شـامل تخفیف عـوارض مربوطـه گردند.
ل عمــودی در نظــر
راه دیگــر ترغیــب مالکیــن بــه احــداث جنــگ 
گرفتــن میــزان تراکــم اضافــی بــرای ســاختمانهای دارای جنــگل
عمــودی میباشــد.
بـه عبـارت دیگـر ،توصیـه میگـردد مدیریـت شـهری کالنشـهرها با
ایجـاد مکانیزهای تشـویقی در صدور جواز سـاختمان و شهرسـازی ،در
راسـتای ساختمانسـازی و توسـعه شـهری پایـدار گام بردارند.
Sources:

 -طاهباز ،م ،.دانش اقلیمی ،طراحی معماری ،تهران.1392 ،

https://Urbaunext.net/Vertical-forest.
Miriam Kresh, vertical Forests, A Practical Design For
Humanizing Cities Again, Cities, Designn Nature, green
Prophet.com,2019.
www.stefanoboeriarchitetti.net.

-

-
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اصول و مبانی برنامه ریزی ،طراحی و ساخت
سیستمهای حمل و نقل ریلی شهری
PRINCIPLES OF PLANNING, DESIGN AND CONSTRUCTION
OF URBAN RAIL TRANSPORT SYSTEMS
دکتر کامران رحیم اف ،معاون فنی و مهندسی ،مهندس ژاله طاهرزاده ،دفتر تحقیقات و آموزش،
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه

By: Kamran Rahim Ouf, Ph.D., Technical and Engineering Deputy
Jale Taherzade, Civ. Eng.,
OFFICE OF RESEARCH AND TRAINING TEHRAN METRO COMPANY

 -1پیشبینی تقاضای سفر

نخسـتین گام در برنامهریـزی احـداث سیسـتمهای قطـار شـهری،
برآورد دقیقی از تقاضای سـفر مسـافرین در وضـع موجود و برآورد آن
برای سـال افق طـرح میباشـد .اجزای این فرآیند بدین شـرح اسـت
كـه پیشبینی تقاضـا عمدتـ ًا در مراحـل برنامهریزی پـروژه ترافیكی
جامـع و یـا در سـایر پروژههـای مجزا مـورد نیـاز خواهد بـود( .نقش
پیشبینـی تقاضـا در مرحلـه طرحریزی یك پـروژه ترافیكـی جامع)

در مرحلــهی طرحریــزی یــك پــروژه ترافیكــی جامــع ،پیشبینــی تقاضــا
اصــوالً بهمنظــور نیازســنجی و ارزیابــی اهمیــت و اولویــت پروژههــای
ترافیكــی چندگانــه انجــام میشــود .بــه ایــن منظــور یــك مــدل جامــع بــرای
فرمولــه كــردن پیشبینیهــای تقاضــا در مقیــاس وســیع كــه تمــام منطقــه
مــورد نظــر را پوشــش دهــد مــورد نیــاز اســت( .نقــش پیشبینــی تقاضــا در
طرحریــزی پروژههــای مجــزا)
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در مرحلــه پیادهســازی پروژههــای مجــزا ،یــك مــدل مناســب بــا شــرایط
یــك ســناریوی دقیــق آمــاده میشــود بطوریكــه طرحهــای مربــوط بــه
كســب و كارهــای وابســته را شــامل شــود.
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پیشبینــی تقاضــا در هر یــك از مراحل طرحریــزی پروژه شــامل تعیین تقریبی
مســیر ،مطالعــه رونــد توســعه ،ارزیابــی اقتصــادی بــودن ،بازبینــی طرحهــای
بهرهبــرداری و تاًسیســات و تخمیــن آثــار ســوء زیســتمحیطی میباشــد.

جدول :1نقش پیشبینی تقاضا
خروجی پیش بینی تقاضا

موارد ارزیابی
تعیین تقریبی مسیر و نوع سیستمی كه استفاده خواهد

 میزان تقاضا -نوع تقاضا(توزیع محلی و اهداف استفاده كنندگان و غیره)

پیشبینی سوددهی و تعیین تمهیدات مورد انتظار شامل كمك هزینه

 -درآمد

آنالیز سود و زیان

 -تخمین تجربی منافع استفاده كننده توسط توسط مدل پیش بینی تقاضا قبل و بعد از پروژه

مطالعات طرحریزی تاًسیسات ،تجهیزات و بهره برداری

 -میزان تقاضا

ارزیابی آثار سوء زیست محیطی

 -ترافیك منتقل شده به راه آهن كه در حال طرحریزی است.

در مرحلــهی طرحریــزی عــدم قطعیتهــا وجــود دارد .مهــم اســت كــه
نواســات تقاضــا ناشــی از تغییــرات آنهــا مشــخص شــود و میــزان ریســك پــروژه
تشــخیص داده شــود.
از ایــن رو بهتــر اســت نتایــج پیشبینــی تقاضــا بهصــورت یــك محــدوده و بــر
اســاس ســناریوی طــرح شــده و فاكتورهــای متغیــر آماری نشــان داده شــوند .در
مرحلـهی نهایــی طرحریــزی ،بهعنــوان مثــال زمانــی كــه قــرار اســت تاًسیســات
مــورد نیــازی كــه بایــد ســاخته شــود تعییــن شــوند ،بایــد مقادیــر مناســبی از
محــدوده بدســت آمــده از پیــش بینــی تقاضــا اســتفاده شــود و نبایــد مقادیــر
دلخــواه حــدودی ،قبــل از پیشبینــی تقاضــا بــه ایــن منظــور بـهكار رود.

الف -چگونگی تعیین دادههای مورد نیاز جهت طرحریزی

بــرای طرحریــزی و راهانــدازی یــك فعالیــت تجــاری ،انتخــاب حــد بــاال یــا
پاییــن محــدوده پیشبینــی شــده تقاضــا ،همانطــور كــه در جــدول زیــر نشــان
داده شــده اســت ،میتوانــد بســته بــه آیتمهــای مــورد نیــاز طراحــی از دیــدگاه
ســوددهی تجــاری ،كارآمــد بــودن بهرهبــرداری و حداقــل نمــودن اثــرات ســوء
بــر محیــط زیســت ،تعییــن شــود.
جدول  :2جهتگیری استفاده از نتایج پیش بینی
نتایج پیش بینی
 حد باال حد پایین هر دو حد باال و پایین فرضشوند

مراحل طراحی
 ارزیابی آثار سوء زیست محیطی و غیره تخمین موازنه تعیین مسیر ،اندازه و نوع سیستم نهداریو سطح سرویس و آنالیز هزینه و فایده

ب -شاخصهای موثر در پیشبینی تقاضا

شكل -1تصویر تفكیك پیش بینی و طرح ریزی

بــر اســاس تخمیــن رشــد جمعیــت ،فرآینــد پیشبینــی تقاضــا از چهــار مرحلــه
تشــكیل میشــود :پیشبینــی ســفرهای داخــل منطقــهای ،پیشبینــی
ســفرهای بیــن منطقـهای ،پیشبینــی ســفرهای چندوجهــی؛ كــه ســفر توســط
لونقــل و پیشبینــی حجــم ترافیــك در هــر
روشهــای مختلــف و تركیبــی حم 
مســیر ممكــن راه آهــن شــهری بیــن مبــدا ً و مقصــد صــورت میگیــرد.
نتایج پیشبینی تقاضا به علت فاكتورهای پیشنیازی كه در هر مرحله از طراحی
مـد نظر قـرار میگیرند یا مدلی كه برای پیشبینی بهكار میرود ،متغیر هسـتند.
فاكتورهایــی كــه پیشبینــی تقاضــا را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد ،شــامل
تخمیــن تقریبــی انتقــال جمعیــت ،رونــد توســعه محلــی ،نــرخ رشــد اقتصــادی،
مالكیــت اتومبیلهــای شــخصی و همچنیــن مــواردی مرتبــط بــا ســایر
لونقــل شــهری نظیــر بازســازی شــبكههای اتوبوسرانــی و
شــیوههای حم 
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توســعه شــبكهی راههــای شــهری میگردنــد .ایــن فاكتورهــا بایــد بهعنــوان
پیــش شــرطهای یــك ســناریوی دقیــق طراحــی ،در نظــر گرفتــه شــود كــه
بهخوبــی در تناســب بــا ســایر طرحهــای تجــاری مرتبــط نظیــر طرحهــای
لونقــل ،تدویــن شــده اســت.
توســعه شــهری و ســایر شــیوههای حم 

اولیــه را جــذب نمایــد .لیكــن ایــن ممكــن اســت بــه علــت همــكاری و تعامــات
ضعیــف بیــن طرفهــای درگیــر و دیگــر فاكتورهــای خــارج از محــدوده
راهآهــن شــهری باشــد .بهمنظــور برخــورد بــا ایــن نــوع مشــكل ،طراحــی
چندیــن ســناریو بــا جمعیتــی مختلــف ممكــن اســت كمــك نمایــد.
فاكتورهای غیر قابل كنترل

فاكتورهای قابل كنترل

داشــتن ایــن پیــش شــرطها ،اهــداف راهبــردی بــر اســاس ســناریوی كلــی
طــرح را بــرای طرحهــای دیگــر روشــن نمــوده و مســئولیت را پــس از اینكــه
راهآهــن شــهری بــه بهرهبــرداری میرســد ،مشــخص خواهــد ســاخت.
 یك مورد تجدید ساختار شبكه اتوبوسرانیدر موردی كه یك پروژه راهآهن شـهری از مركز شـهر به حومه آن مد نظر اسـت،
لونقل در
توسعهی آن ممكن است منجر به تغییر ساختار شبكه اتوبوسرانی از حم 
مسـیرهای اصلی به سیسـتم دسترسی به ایسـتگاههای راه آهن شهری بدل شود.
لونقـل در راههـای اصلـی قسـمت عمـده درآمـد
از طـرف دیگـر شـبكه حم 
شـركتهای اتوبوسرانی را تشـكیل میدهند و برخی از آنها ممكن اسـت بسـته
بـه دیـدگاه مدیریتـی ،به مسـیرهای تغذیـه كننده ایسـتگاههای راهآهن شـهری
رو بیاورنـد .از ایـن رو انجـام اصالحـات مقتضـی الزم بـه نظـر میرسـد ،در غیـر
اینصـورت طرحهـای تغییر سـاختار اولیه ممكن اسـت با شكسـت مواجـه گردد.
یكــی از راههــای برخــورد بــا چنیــن شــرایطی ایــن اســت كــه در هــر مرحلــه
طرحریــزی ،ســناریوی تغییــر ســاختار هــر شــركت اتوبوسرانــی بعــد از تغییــر
ســاختار تعریــف شــود و انگیزههــای كافــی بــرای انجــام تالشهــای مــورد نیــاز
در جهــت منافــع ســهامداران داده شــود.
توســعه موفــق بافــت شــهری در طــول مســیرهای راه آهــن شــهری بســتگی به
طــرح توســعه كالن شــهر دارد كــه بایــد جمعیــت مــورد نظــر در طرحریــزی

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﻫﺎ
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در مـورد فاكتورهـای اقتصـادی كه خارج از كنترل دسـت اندركاران پروژه اسـت
پیششـرطها را میتـوان بر مبنای تجزیـه و تحلیلهای آمـاری روی دادههایی از
زمـان گذشـته و اهـداف مورد انتظار بر اسـاس سیاسـت ملی و غیـره تعیین كرد.
 فاكتورهــای بــا عــدم قطعیــت بــاال را میتــوان بــه ازاء مقادیــر مختلفشــاندر تجزیــه و تحلیلهــای آمــاری اســتفاده كــرد.
 وقتــی اهــداف بــر اســاس برنامــه چشــم انــداز ملــی یــا ساســر برنامههــایكالن نظیــر نرخهــای رشــد اقتصــادی تعییــن میشــوند میتــوان
ســناریوهای چندگانــه طراحــی نمــوده و بــه فــرض شكســت دســتیابی بــه
برنامههــای مــورد نظــر لحــاظ شــود.
فاكتورهایی بر اساس شرایط سرویسهای ترافیكی

لونقلی
سـطح سـرویس خدمـات ارائـه شـده توسـط شـركتهای بهـره بردارحم 
هـر روز متناسـب با تغییرات در سـرعت وسـائل نقلیه و گامهـای قدمهای مردمی
كـه پیـادهروی میكنند تغییـر میكند .در ایـن حالت یك مقدار شـاخص از بین
مجموعـهای از نمونـه دادههای واقعی باید اسـتخراج شـود.

ج -فاكتورهای در دسترس از مدل ها

مــدل پیشبینــی تقاضــا در صورتــی قابــل اطمینــان اســت كــه بــا اســتفاده از
آخریــن دانــش موجــود اســتخراج شــده باشــد و بــه ازاء ورودیهــای تكــراری
نتایــج یكســانی تولیــد نمایــد.

 (1ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮوﻳﺲدﻫﻲ و ﻏﻴﺮه(

 (2ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻏﻴﺮه(

 (3ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﻳﺲ در ﻣﺪل ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ

مربوط به مدل

 (۴ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻗﺖ ﻓﻦ آوري ﻣﺪل ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ )ارزﻳﺎﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر مدل(

ﺷﻜﻞ  -2ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ
شكل  :2فاكتورهای متغیر در پیشبینی تقاضا
توجه :فاكتورهای موجود در مربعهای  1و  2به صورت یك بازه مشخص میشوند.
ﺗﻮﺟﻪ :ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي  1و  2ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﺎزه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮوﻳﺲدﻫﻲ و ﻏﻴﺮه(

 (2ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻏﻴﺮه(
WORLD CITIES
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ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﺪل ﭘﻴﺶ
شــود ،ﺳﺮوﻳﺲ
ی ﺳﻄﺢ
ﻓﺮض
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
تمركــز روی جنبههــای مالــی
فقــط بــا
ارزیابــیدرپــروژه
انــدازی م
 (3ﻓﺎﻛﺘﻮر راه
 -2ارزیابی آثار زیست محیطی
كفایــت میكنــد .اگــر یــك فعالیــت تجــاری از لحــاظ اقتصــادی بــه صرفــه
اثــر راه آهنهــای شــهری بــر محیــط زیســت بایــد با مقایســه مــوارد مشــخصی،
نباشــد ولــی از لحــاظ اجتماعــی موثــر باشــد بــه دلیــل اهمیــت آن بایــد بــا
قبــل از ســاخت و پــس از بهرهبــرداری پــروژه ارزیابــی شــود .مــوارد قابــل
كمــك منابــع مالــی از محــل ســرمایههای عمومــی اداره شــود .در ایــن حالــت
ارزیابــی شــامل آلودگــی هــوا و آب ،سیســتم اكولــوژی طبیعــی جغرافیایــی،
)ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺗﻘﺎﺿﺎ
ـروژه،ﺑﻴﻨﻲ
ﻣﺪل پـﭘﻴﺶ
دﻗﺖ
ـط ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
زمیــن شناســی ،مســائل گیاهــی و جانــوری؛ و محیــط زیســت اجتماعــی۴ب(ـ ﻣ
اﻓﺰاﻳﺶآثــار اجتماعــی
اقتصــادی
ارزیابــی
بلكــه
آوريخــود
ﻓﻦــاری
ـی تج
ارزیابـ
ﻫﺎيـه فقـ
ـرﺪل نـ
مربوط به مدل
بــرای تصمیمگیــری در خصــوص انجــام آن الزم اســت.
ﺳﺎﺧﺘﺎرنیــز
ﺗﻘﺎﺿﺎ و آن
مدل(
حســب نویــز ،ارتعاشــات ،چشــم انــداز و غیــره هســتند.طرح ارزیابــی بایــد
در كشــورهای آمریكایــی و اروپایــی اجــرای بســیاری از پروژههــای راهآهــن
پیشــاپیش در اختیــار عمــوم قــرار گیــرد تــا عقایــد در ســطح وســیعی از
شــهری تنهــا از محــل درآمــد دریافــت كرایــه ،غیرعملــی تشــخیص داده
ارگانهــای مختلــف ،متخصصــان و عمــوم بدســت آیــد.
ﺷﻜﻞ  -2ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ
شــدهاند و از روزهــای اول اجــرا ،از محــل درآمدهــای عمومــی روی آنهــا
بهعـــاوه ایـــن ارزیابـــی بایـــد انجـــام شـــود تـــا مشـــخص گـــردد كـــه واقعـــاً
ســرمایهگذاری شــده اســت .در چنیــن شــرایطی ارزیابــی آثــار اجتماعــی بایــد
چـــه مقـــدار كاهـــش در خروجـــی آالیندههـــا از اگـــزوز اتومبیلهـــا و نویـــز
ﺷﻮﻧﺪ.ــرد .در ژاپــن ارزیابــی فوایــد اجتماعــی شــركتهای راه آهــن شــهری
ﻣﻲـام گی
ﻣﺸﺨﺺانجـ
آهـــن
بـــه را
مشـــخصی
اتومبیل
انتقـــال از
ﺗﻮﺟﻪ:در اثـــر
ناشـــی از آنهـــا
ﻳﻚهﺑﺎزه
ﺻﻮرت
هـــای 1و  2ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
از دهــه  1990بــرای تعییــن پشــتیبانی مالــی از محــل منابــع عمومــی انجــام
شـــهری رخ میدهـــد.
میگیــرد .در ســایر كشــورهای آســیایی نیــز ارزیابــی اجتماعــی پروژههــای
راهآهــن شــهری بایــد انجــام گیــرد و متناســب بــا آن حمایــت مالــی منابــع
 -2-1معنی ارزیابی اقتصادی یك فعالیت تجاری
عمومــی از پــروژه افزایــش یابــد.
زمانــی كــه یــك فعالیــت تجــاری فقــط بــا ســرمایههای بخــش خصوصــی

ﻓﻮاﻳﺪ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ

(1ﻓﺎﻳﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان

(1ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ

(2ﻓﺎﻳﺪه اﺛﺮاث زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
(3ﻓﺎﻳﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه
(4ارزش ﻫﺎ داراﺋﻲ ﻫﺎ

÷

(2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎوﮔﺎن

< 1

(3ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻣﻴﻦ

شكل  -3نمونهای از محاسبات كارایی هزینه در پروژههای راهآهنی در صورت لحاظ فواید اجتماعی
ﺷﻜﻞ  -3ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎي راه آﻫﻨﻲ در ﺻﻮرت ﻟﺤﺎظ ﻓﻮاﻳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
شــهری در طــول مســیر راه آهــن شــهری در نظــر گرفتــه شــده اســت در
 -2-2نكاتی برای ارزیابیهای اقتصادی
محاســبه فوایــد پــروژه راهآهــن شــهری ،بــرای هــر دو حالــت انجــام یــا عــدم
از آنجایــی كــه ارزیابــی مالــی فوایــد اجتماعــی اغلــب معیارهــای مبهمــی چــون
"فایــده" را بـ2
انجــام پــروژهی مــورد نظــر ،بایــد فــرض شــود كــه پــروژه توســعه شــهری انجــام
ـكار میبــرد و بــا معیــار كیفــی ماننــد "آثــار" ســروكار دارد نتایــج
میشــود.
ارزیابــی ممكــن اســت بســته به شــرایط اولیــه ،مقــرر شــده و روش ارزیابی خیلی
متغیــر باشــد .نكاتــی كــه بایــد به آنهــا توجه داشــت شــامل در نظر گرفتــن تمام 7
ج -در نظر گرفتن "ارزش زمان" :
آثــار ،بررســی شــرایط در صــورت عــدم اجــرای پــروژه و "ارزش زمان" میباشــد.
زمانــی كــه فایــده صرفهجویــی در زمــان مســافرت بــه انــدازه  Xدقیقــه
اندازهگیــری میشــود مهــم اســت كــه ایــن مقــدار بــه ارزش پولــی آن مثــل
الف -در نظر گرفتن كلیه اثرات پروژه
"تأثیــر در صرفهجویــی زمــان مســافرت بــه انــدازه ( Yریــال)" تبدیــل شــود
چــه كیفــی و چــه كمــی ،تمــام اثــرات ممكــن بایــد در ارزیابــی لحــاظ شــوند.
ایــن كار بــا ضــرب  Xدقیقــه در ارزش پولــی یــك دقیقــه (ارزش زمــان)
بهعــاوه آثــار محتمــل بــر اســتفادهكنندگان ،توســعه شــهری در طــول مســیر
بدســت میآیــد" .رهیافــت تقــدم" و"رهیافــت درآمــد"دو روشــی اســت كــه
راهآهــن ،زندگــی مــردم منطقــه ،ارزش داراییهــا و غیــره در نظــر گرفتــه شــود.
بــرای محاســبه ارزش زمــان بـهكار مـیرود .در "رهیافــت تقــدم" محاســبه بــر
اســاس مــدل پیشبینــی تقاضــا (اســتفاده از تناســب بیــن پارامترهــای زمــان
ب -بررسی شرایط اولیه در صورت عدم انجام پروژه
پیمــوده شــده و هزینــه) صــورت میگیــرد ،در حالیكــه "رهیافــت درآمــد "
بــرای ارزیابــی فایــده بایــد تفاوتهــا بیــن حالتــی كــه پــروژه واقعـاً انجــام شــود
بــر اســاس متوســط درآمــد در دقیقــه اســتفادهكنندگان میباشــد .از لحــاظ
و حالتــی كــه پــروژه انجــام نشــود (عــدم انجــام پــروژه) ،در حالــی كــه ســایر
تئــوری رهیافــت اول دقیقتــر اســت ،امــا ممكــن اســت ایــن مشــكل را نیــز
شــرایط بهقــوت خــود باقــی هســتند ،ســنجیده شــود .از آنجایــی كــه حالــت
داشــته باشــد كــه مقــدار بدســت آمــده بســته بــه نــوع مــدل انتخــاب شــده
عــدم انجــام پــروژه فرضــی اســت شــرایط عــدم انجــام پــروژه بایــد پــس از
بــرای پیشبینــی تقاضــا تغییــرات قابــل توجهــی نمایــد.
بررســیهای كافــی تعییــن شــوند .بهعنــوان مثــال اگــر یــك پــروژه توســعه
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 -3ایجاد توافق بین طرفهای مرتبط

اجــرای یــك پــروژه بــزرگ نظیــر ســاخت یــك خــط جدیــد در منطقــه مركزی
شــهر و اصــاح و بهبــود كلــی یــك ایســتگاه پایانــه ،طرفهــای ذیربــط زیــادی
شــامل دولــت محلــی و مركــزی ،شــركتهای محلــی ،صاحبــان ســایت و
شــهروندان را درگیــر میكنــد .موفقیــت سیســتم ،بســته بــه ایــن اســت كــه
ایــن طرفهــا تــا چــه حــد بــا یكدیگــر هماهنــگ باشــند.
اگــر قواعــد و روشهــای مشــاركت و ســهم هــر طــرف در ســرمایهگذاری از
قبــل بهطــور شــفاف مشــخص نگــردد زمــان و انــرژی زیــادی صــرف خواهــد
شــد تــا مشــخص شــود هركســی چــه مســئولیتی و در چــه حــدی بــر عهــده
دارد .در صــورت وجــود تضــاد منافــع ،وضعیــت بدتــر خواهــد بــود .در چنیــن
وضعیتــی وجــود یــك سیســتم و یــا رهبــری كــه قــادر باشــد روش مشــاركت
قابــل قبولــی بــرای بیشــترین تعــداد ممكــن از طرفهــای درگیــر را ارائــه
نمایــد ،ضــروری اســت.
فنآوریهــا و سیســتمهای نویــن میتواننــد یــك پــروژه جدیــد را ایجــاد
كننــد كــه بــرای مــدت زیــادی مناســب و قابــل اســتفاده باشــد .قوانیــن مرتبــط
قبــل از انجــام پــروژه تصویــب شــدهاند و بنابرایــن ممكــن اســت در مــواردی
مانــع بــر ســر انجــام آن باشــند .بــرای غلبــه بــر ایــن مــوارد ،مهــم اســت كــه
از مشــورت و همفكــری نماینــدگان طرفیــن درگیــر اســتفاده شــود و انعطــاف
كافــی بــرای شــنیدن ایدههــا و ســهیم شــدن در تجــارب آنــان بهخــرج داده
شــود .بهعــاوه حاكمیــت بایــد قوانیــن را بــرای انطبــاق بــا وضعیــت موجــود
بــه طــور مســتمر بازنگــری نمایــد.
در یــك جامعــه شــهری بــرای هــر عضــو ،دانســتن و موافقــت بــا هــر آنچــه در
حــال انجــام اســت یــك اصــل اســت و بــرای اینكــه تمــام مــردم یــك مســئله
یــا مشــكل را درك نماینــد زمــان قابــل مالحظ ـهای الزم اســت .قبــل از آنكــه
ســهامداران روی راه حلهــای ممكــن موافقــت نماینــد زمــان و انــرژی زیــادی
بــرای مذاكــرات و گفتگوهــای عمومــی مــورد نیــاز خواهــد بــود ،بهخصــوص
اگــر عالیــق آنهــا در جهــات مختلــف باشــد .پیــش بــردن ایــن فرآینــد در
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بســیاری از مــوارد بــه صــورت مجــزا آســانتر اســت لیكــن برپایــی اجتماعاتــی
بــا حضــور تعــداد زیــادی از افــراد جامعــه میتوانــد در ایجــاد توافــق عــام كمــك
نمایــد .گرچــه ممكــن اســت ایــن اجتماعــات بعضـاً دچــار آشــفتگی و اغتشــاش
شــود امــا بایــد بــه ایــن نكتــه توجــه داشــت كــه ،تالشهــای جمعــی كــه
بــا دقــت انجــام شــود میتوانــد در شــكلگیری توافــق عامــه موثــر باشــد.

 -4تملك و مدیریت سایت

 -4-1تملك سایت
تملــك ســایت كار بســیار مهمــی اســت كــه كل فرآینــد ســاخت راهآهــن را
تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .مشــخصاً بــرای راهآهنهــای شــهری ،احــداث
جــاده در قســمتهایی از همــان مســیر راهآهــن شــهری بــرای دسترســی
بــه دپــو و كارگاههــا و غیــره ،غیرممكــن اســت .همچنیــن در صورتــی
كــه توافــق بــر ســر زمیــن مــورد نیــاز ولــو بــا یكــی از مالــكان بــا شكســت
روبــرو شــود سرنوشــت كل پــروژه تحــت تاثیــر منفــی قــرار خواهــد گرفــت.
یــك جلســه توجیهــی قبــل از آغــاز بررســی و بازدیــد مســیر و زمینهــای مــورد
نظــر بایــد بــرای طرفهــای درگیــر در پــروژه برگــزار شــود .در ایــن جلســه بایــد
در راســتای تفهیــم و جلــب نظــر شــركتكنندگان در مــورد اهــداف ،طــرح
كلــی و روشهــای ســاخت پــروژه و همچنیــن نقــش و وظیفــه گــروه و مســائلی
از ایــن قبیــل توضیــح داده شــود .همچنیــن پــروژه بایــد از پشــتیبانی و حمایــت
دولــت محلــی و شــركتها و مجامعــی كــه در مجــاورت پــروژه قــرار دارنــد
حداكثــر اســتفاده را ببــرد.
در خصــوص تملــك ســایت تصمیمگیــری بایــد بــر اســاس بازدیــد و بررســی
آن ،محاســبهی معافیتهــا و مذاكــره بــا صاحبــان امــاك صــورت گیــرد .قبــل
از تملــك ســایت الزم اســت كــه محــدوده طــرح بــا زمینهــای اطــراف و اماكــن
عمومــی نظیــر جادههــا و غیــره (بــا حضــور طرفهــای دیگــر) مشــخص گــردد
و تمــام مســائل مختلــف در مــورد حقــوق مالكیــت زمینهایــی كــه تملــك
خواهــد شــد نظیــر موروثــی بــودن و غیــره بررســی شــود.

ﺑﺨﺶ ﺳﺎﻳﺖ
بخش مھندسي عمران

كنترل پروژه كلي

بخش ساخت خط
بخش برقي كردن

ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه

بخش ساختمان
بخش ماشين آالت

شكل  -4سیستم مدیریت ساخت

ﺷﻜﻞ  -4ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ

تاییــد مربــوط بــه مقــدار معافیتهــا بایــد بــر اســاس رویههــای متــداول
بــرای جبــران ضــرر در پروژههــای مهــم عمومــی اخــذ گــردد .بــرای خریــد
منصفانــه برخــی زمینهــای خــاص كــه بــرای انجــام پــروژه ضــروری اســت
شــخصی كــه مســئولیت تملــك ســایت را دارد بایــد بــا داشــتن دانــش در

زمینههــای الزم ،بــه انــدازه كافــی بــرای راضــی كــردن مالكیــن زمینهــا قابــل
اطمینــان باشــد .زمیــن مــورد نظــر ممكــن اســت از دیــدگاه شــركت راهآهــن
شــهری بــا زمینهــای دیگــر از لحــاظ ارزش یكســان باشــد لیكــن بایــد ایــن
اطمینــان حاصــل شــود كــه موقعیــت جدیــد بهعنــوان پای ـهی فعالیتهــای
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افــرادی كــه بعــدا ً در آن بایــد زندگــی جدیــدی را شــروع كننــد و روزانــه بــه
ســركار برونــد مناســب باشــد.
از آنجایـی كـه معاملات زمیـن منجر بـه قراردادهـای پولی میگـردد ،دو نفر یا
بیشـتر از پرسـنل خبره باید در مذاكرات شـركت داشته باشـند تا هر گونه ابهام
مرتفع شده و موجب ضرر و زیان شركت نگردد .مذاكرات باید كام ً
ال شفاف بوده
و بایـد بـه طور مـداوم و دقیق به ناظرین و بخشهای مرتبط گزارش داده شـود.
تملك به دانش ،هنر و تجربه خاصی نیاز دارد .بنابراین برای این كار الزم است از
متخصصین آموزش دیده با تجارب عملی دراز مدت در موارد مشابه استفاده شود.
 -4-2مدیریت سایت
برخـی از سـایتهای ریلـی بـه تصـرف غیـر قانونـی افـرادی درآمدهانـد .در این
چنیـن مـواردی بدتـر از همـه تحصـن برخـی افـراد روی مسـیر عبـوری قطـار
اسـت كـه مشـكالت حراسـتی ایجـاد كـرده و در بهرهبـرداری قطارهـا اختلال
ایجـاد میكنـد و ً
كال تهدیدی برای ایجاد و گسـترش راهآهن شـهری محسـوب
میشـود .بنابرایـن الزم اسـت كـه با ایـن كار برخـورد قاطعانهای صـورت بگیرد
امـا از آنجایـی كـه تحصنكننـدگان معمـوالً افـرادی بـا توانایـی مالـی ضعیفی
هسـتند ،بایـد تلاش شـود برخـورد با آنهـا توام بـا احتـرام و دلجویی باشـد.
بـرای حفاظـت از سـایتهایی كـه تصرفكننـدگان غیرقانونـی آن اخراج شـده
انـد ،بایـد پیرامـون آن حصـار كشـیده شـود .سـایتهای ریلـی ،داراییهـای با
ارزشـی محسـوب میشـوند لذا كشـیدن حصار و گماردن نیروهای حراستی ،به
مراتـب ارزانتـر از جابـه جا كـردن تصـرف كننـدگان غیرقانونی تمام میشـود.

 -5كنترل زمانبندی و مدیریت ساخت پروژه
 -5-1كنترل زمانبندی
هرچــه قــدر تاًخیــر در ســاخت راه آهــن شــهری ایجــاد شــود گرانتــر تمــام
خواهــد شــد .ایــن موضــوع ،بــه خاطــر تجمــع ســود وامهــای مختلفــی اســت
كــه بــرای ســاخت راهآهــن اخــذ شــده اســت و همچنیــن ناشــی از ایــن
حقیقــت كــه بــا تاًخیــر بهرهبــرداری از پــروژه ،كســب درآمــد از آن نیــز
بــه تعویــق میافتــد .بنابرایــن خیلــی مهــم اســت كــه پــروژه طبــق برنامــه
زمانبنــدی ســاخت پیــش بــرود تــا هزینههــا حداقــل شــود.
كار ســاخت راهآهــن عمومــاً طــی مراحــل مختلــف و بهترتیــب زیــر
پیادهســازی میشــود :تملــك ســایت ،كارهــای مهندســی عمرانــی كار
ســاخت خــط ،كارهــای برقــی ،كارهــای ســاختمانی ،و كارهــای تاًسیســات
تجــاری ،نظــارت دقیــق بــر برنام ـهی زمانــی مراحــل مختلــف كار نیــز مهــم
اســت چــون قبــل از بهرهبــرداری از راه آهــن شــهری ،تكمیــل مراحــل كار
الزم اســت .بهعنــوان مثــال قبــل از تكمیــل كارهــای عمرانــی شــروع بــه انجــام
ســاخت دشــوار میباشــد و قبــل از تكمیــل ســاخت خــط ماشــین نصــب ســیم
بندیهــا قــادر بــه كار نخواهــد بــود .بنابرایــن كار ســاخت راهآهــن دارای
مشــخصه یــك ســری از بخشهــای كاری متوالــی اســت.
در عیـــن حـــال كـــه كنتـــرل برنامـــه زمانبنـــدی مراحـــل مختلـــف كاری
از اهمیـــت برخـــوردار اســـت بـــه همـــان نســـبت ،كنتـــرل زمانبنـــدی كل
پ ــروژه از لح ــاظ هماهنگ ــی انج ــام بخشه ــای مختل ــف حیات ــی اس ــت .در
ایـــن راســـتا الزم اســـت از ابتـــدای پـــروژه بخـــش مجزایـــی بـــا مســـئولیت
كنتـــرل جامـــع برنامـــه زمانبنـــدی كلـــی پـــروژه تعییـــن گـــردد كـــه ایـــن
زمانبنـــدی شـــامل تســـتها و راهاندازیهـــای آزمایشـــی پـــس از تكمیـــل
هـــر بخـــش نیـــز میگـــردد.
بـرای كنتـرل زمانبنـدی عملـی ،یـك چـارت دقیـق فرآینـدی باید بر اسـاس
رویـه كاری تنظیـم شـود كـه شـرایط واقعـی را در سـایت نظیر ترتیـب تحویل
جنـس و مـواد دقیـق مشـخص كـرده اسـت .یـك چـارت دقیـق كاری و
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دربرگیرنـدهی جزئیـات ،دسـت انـدركاران پروژه را قادر میسـازد تـا كل برنامه
زمانبنـدی و پیشـرفت پـروژه را تعقیـب و بازبینـی كننـد و گلوگاههـای بالقوه
را تشـخیص دهنـد .همچنیـن ایـن نكته مهم اسـت كه راههایی اندیشـده شـود
كـه تاًخیـرات جزئـی در انجـام پـروژه ناشـی از عوامـل مختلف از جملـه عوامل
طبیعـی قبـل از آنكـه كل برنامـه زمانبنـدی را تحـت تاثیر قرار دهـد ،برطرف
گـردد .از روز شـروع سـاخت پـروژه ،پیشـرفت روزانـه طبـق زمانبنـدی بایـد
دقیقـا نظـارت گـردد تـا از تاًخیرهـای عمـده جلوگیری شـود.
 -5-2مدیریت ساخت و كنترل
انجــام عملیــات ســاخت روی راه آهــن شــهری كــه قبــا در حــال بهرهبــرداری
اســت بســیار دشــوار میباشــد .وقتــی ایــن حالــت رخ میدهــد اســتانداردهای
ســخت ایمنــی بایــد رعایــت شــود و بنابرایــن یــك مدیریــت ســایت دقیــق و
ســختگیرانه در مقایســه بــا انــواع دیگــر پروژههــای عمرانــی مــورد نیــاز اســت.
مدیریــت عالیــه ســایت بــر مبنــای سیســتم نظارتــی محكــم ،سیســتم بازرســی
ســختگیرانه و پیمانــكاران قابــل اعتمــاد كــه كار ســاخت را پیــش میبرنــد بنــا
میشــود .از آنجایــی كــه ایــن مــوارد در هزینههــا انعــكاس مییابــد در زمــان
كار روی مدیریــت ســاخت ،در حالــی كــه حداقــل نمــودن هزینههــا مــورد
بررســی قــرار میگیــرد ،مهــم اســت كــه كیفیــت ثابــت نگــه داشــته شــود.

 -6كنترل بودجه
كنتــرل اساس ـاً بــه دو دســته كنتــرل مقــدار ناخالــص مربــوط بــه كل پــروژه و
مدیریــت بودجــه كوتاهمــدت نظیــر برنامهریــزی مالــی تقســیمبندی میشــود.
اگــر بــه دلیــل مســائل زمینشناســی و یــا برخــی شــرایط نامســاعد در ســایت
اجــرای كار ،هزینههــا در حــال افزایــش باشــد كنتــرل نمــودن مقــدار ناخالــص
بودجــه از لحــاظ حفــظ شــرایط تعییــن شــدهی ســوددهی پــروژه اهمیــت
زیــادی دارد .همچنیــن از طــرف دیگــر كنتــرل بودجــه كوتــاه مــدت نظیــر وجــوه
اختصــاص داده شــده ســالیانه و برنامهریــزی مخــارج از لحــاظ موازنــه ملــی و
حداقــل نمــودن ســود مهــم اســت.
تكنیكهــای حداكثــر نمــودن یــك بودجـهی محــدود شــامل مــوارد زیــر اســت:
قوانیــن تشــویقی (مثـ ً
ا پرداخــت جایــزه بــه پیمانــكار برای دسترســی به روشــی
بــرای كاهــش هزینــه) ،طــرح و ســاخت (گرفتــن ســفارش بــه صــورت واحــد
از طراحــی تــا ســاخت و تكمیــل كار ســاخت بــا نظــر طراحــی و متناســب بــا
بودجــه) و مهندســی ارزش (اندیشــیدن بهتریــن روش پیادهســازی خواســتههای
كاربــردی از نقطهنظــر كاهــش هزینــه).

 -7كنترل ایمنی
بــرای اطمینــان از ایمنــی كار ،اصــل اساســی بــرای ایمــن نمــودن زیربنــا
تدویــن و جــاری كارگــران كیفــی و برقــراری مناســب فرهنــگ ایمنــی اســت.
هنــگام ســفارش كار ،الزم اســت وظایــف و مســئولیتها بــرای حفــظ ایمنــی در
طــول كار در مشــخصات فنــی قیــد گــردد.
بهعنـوان سـخت افـزار ایمنی كار ،اسـتفاده از تجهیـزات مكانیزه ممكن اسـت در
مـورد كارهـای خطرنـاك موثـر باشـند (شـامل كار در ارتفاع مشـخص) ،در عین
حـال كـه بازدهـی كار را نیـز افزایـش میدهـد .احتیاطهـای كاری پایـه در برابر
حـوادث ،شـامل داربسـتهای محكـم ،اسـتفاده از طنابهـا و كاله ایمنـی و یك
سیسـتم نظارتـی كامـل بایـد در كنار سـایر تمهیـدات درنظر گرفته شـود.
ماخذ:
حسـین امیـن صـدر آبـادی ،آزاده ادیبـی" -بوسـه بـر ریـل" ،انجمن مهندسـی
لونقـل ریلـی ایـران ،فصلهـای 4و 1386 ،7
حم 
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راههایالکتریکی
گرد آورنده :هیئت تحریریه

بخش سوم  -طـــرح و دانــش

III:Design and knowledge

WORLD CITIES

ELECTRIC ROADS
Prepared by: Board of Editors

آلمــان و ســوئد نخســتین کشــورهای جهــان
هســتند کــه مطالعــات میدانــی ایجــاد راههــای
الکتریکــی را انجــام میدهنــد .اولیــن راه
اینترنتــی بــی ســیم در جزیــره "گوتلند" ســوئد
مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفتــه اســت.

راه الکتریکی یکی از تکنولوژیهای نوین در دســت مطالعه اســت .در آینده نزدیک
اولیــن راه الکتریکــی بــرای کامیونهــا مــورد بهرهبــرداری قــرار خواهــد گرفــت.
کامیـون آر  45سـاخت صنایع کامیون " اسـکانیا" سـوئد و صنایـع زیمنس ،آلمان
بـا بهرهگیـری از " پانتوگـراف" از راه الکتریکی اسـتفاده مینماید.
لونقـل جـادهای بیـش از  25درصـد گازهای کربـن را تولید میکنـد .بنابراین
حم 
لونقـل جـادهای کمـک شـایانی به
حـذف سـوخت فسـیلی از وسـائل نقلیـه حم 
کاهـش آلودگـی هـوا مینماید.
بهرهبـرداری از خـودروی الکتریکـی در جهـان شـتابان در حـال گسـترش اسـت.
لونقـل سـنگین بـا کامیـون ،ممکـن اسـت شـارژ باتریهـا در
ولـی در مـورد حم 
ایسـتگاههای شـارژ باتـری کنـار جاده کافی نباشـد .به جـای آن مقاطعـی از راه را
میتـوان برقـی کـرد تـا کامیونهـا در هنـگام حرکـت بتوانند شـارژ شـوند .با این
راهحـل ،انـدازه باتریهـا را میتوان کاهـش داد که وزن کامیـون را کاهش میدهد.

لونقـل محلـی و منطقـهای ،از ایسـتگاههای شـارژ باتـری
بنابرایـن ،بـرای حم 
بهرهبـرداری میشـود .ولـی بـرای کامیونهائـی کـه مقصـد آنهـا دور اسـت و
معمـوال ممکـن اسـت بیـن  60تـا  90تـن وزن داشـته داشـته باشـند ،راههـای
الکتریکـی مناسـب میباشـند.
ارتباطات بی سیم
در جزیـره "گوتلنـد" نصـب نخسـتین راه الکتریکی بی سـیم در دسـامبر  2020به
اتمـام رسـید .در ایـن راه الکتریکـی حلقههای مسـی  1/5متری در زیر آسـفالت راه
بیـن فـرودگاه و مرکز شـهر نصب شـد .با کمک همـان نوع حلقههای مسـی که در
کامیـون نصـب گردید ،نیروی برق از طریق اینداکشـن (تکنولـوژی موجود که برای
مثال در شارژ مسواک برقی به کار گرفته شده است) ،منتقل میشود .در آلمان یک
راه الکتریکی برای خط اتوبوس در شـهر" کارلسـروهه" در دسـت سـاخت میباشد.
نخســتین راه الکتریکــی روی یــک جــاده معمولــی در ســال  2016در آزادراه
ای 16-بــه کار گرفتــه شــد .راه الکتریکــی از یــک کابــل برقــی بــاال ســری بــرای
تغذیـه کامیونهائیکـه دارای پانتوگـراف بودند(ماننـد ترامـوا) بهرهبـرداری کرد.
در آلمــان حــدود  15کیلومتــر راه الکتریکــی بــا خطــوط برقــی بــاال ســری
وجــود دارد .مطالعــات وزارت محیط-زیســت آلمــان نشــانگر ایــن اســت کــه
 4،000کیلومتــر آزاد راه قابلیــت الکتریکــی شــدن دارنــد.
در ســوئد برنامـهای در دســت تهیــه اســت کــه تــا ســال  2000 ،2030کیلومتــر
از جادههــای کشــور الکتریکــی شــوند.
Source: Vattenfall, 2021.

37 37

فصلنامه علمی و پژوهشی

بخش انگلیسی

ENGLISH SECTION

WORLD CITIES

ELECTRIC ROADS
Prepared by: Board of Editors

E

lectric roads are one of the studied technologies
in the race to decarbonize heavy traffic. It is expected
within a few years the first commercial electric road
could be a reality. This will probably happen in Sweden
or Germany.
Traffic and transport account for more than a quarter of the
world’s greenhouse gas emission, which makes it necessary to
phase out fossil fuels. Today, the proportion of electric vehicles
is rapidly increasing and charging networks such as Vattenfall
InCharge are being expanded at an ever faster pace.

When it comes to long haulage heavy transport, it may not be
enough to charge the batteries in charging stations along the road.
Instead, segments of the roads could be electrified so that vehicles
may be charged while driving. This way the size of batteries can
be decreased which saves weight.
Fixed charging points will probably be used for local or regional
transports. However, for long haulage trucks that in Sweden can
weigh up to 60 tons, or in some specific cases up to 90 tons,
electric road systems are believed by some actors, to be a key
application.
Source: VATTENFALL, 2021.
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VERTICAL FORESTS IN THE CITY
Prepared by: Arezo Gol Jamjo, M. Agric. Eng.

V

ertical Forest is a model for a sustainable residential
building, a project for metropolitan reforestation
contributing to the regeneration of the environment and
urban biodiversity without the implication of expanding the
city upon the territory. It is a model of vertical densification
of nature within the city that operates in relation to policies
for reforestation and naturalization of large urban and
metropolitan areas.
New residential tower: 1,700 square meters of vegetation, distributed

on the floors so that the flora and fauna will change the colors of
the building as the seasons change, will absorb 14 tons of co2 and
produce 9 tons of oxygen per year, like a 10 thousand square meter
forest. With 2,770 square meters of photovoltaic panels, the tower
will be able to self-produce 65% of its energy needs. The building
includes structural parts in wood that will decrease its carbon
footprint, including 1,800 cubic meters of wood for the floors that
will save up to 3,600 tons of carbon dioxide in the construction
phases.
Source: www.stefanoboeriarchitetti.net.
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PUBLIC TRANSPORT IS COVID- SAFE

T

he Covid-19 crisis has shown how essential public
transport is to guarantee access and continuity of basic
services. During the lockdown, all over the world, the public
transport supply was maintained to ensuring the mobility
of essential front-line workers.
Based on scientific findings and practical experience available
today, this paper shows that public transport is taking the
appropriate measures to reduce those risks to a level that is
manageable and acceptable by users. Additional efforts should
be mad to strongly communicate public transport benefits to

society and restore citizens trust.
Today, there is enough evidence to demonstrate that, when
measures recommended by the health authorities are
implemented, the risk of catching on Covid-19 in public
transport is very low.
If we recognize that zero risk does not exist, public transport
remains one of the safest ways to move around the city and
keep cities alive. With the right measures, public transport is
COVID- safe.
Source: UITP, 2020.
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