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" شهراه ی جهان"  هب مثاهب بااگشهی است هک هب نیازاهی زیستی 

بشر رد رعهص زندگی نوین رد شهراهی خرد و کالن و دور و زندیک 
می رپدازد. هب آن امید هک از رهگذر بازاتب و ااشتنر اخبار، 

مقاالت، گزارش اه و مصاحبه اهی خواندنی و تصاوری دیدنی، 
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ر گرد هم آورد.  رب معرفی  ن رد حلقه  یاران توسعه پایدا و عالقهمندا
کالت نیمه رپ لیوان تحوالت و دانش روز رد کنار بیان زهار توی مش
ر را رد   جاری اتکید دارد ات ره دم ذوق و شوق و امید هب توسعه پایدا

ن سازد. دل مردمان این سرزمین غنی و کهن دو چندا

15مدیریت شهری
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تصمیم و عمل بر پایه پژوهش و دانش
DECISION AND ACTION ON THE BASIS 

OF RESEARCH AND KNOWLEDGE

شــرکت   ،2021 مــارس  در 
خودروســازی ولــو- ســوئد 
ــا  اعــالم کــرد کــه حداکثــر ت
ســال 2030 کلیــه خودروهــای 
ــرکت  ــن ش ــد ای ــد تولی جدی
ــت  ــود. عل ــد ب ــی خواهن برق
ایــن تصمیــم مهــم را در چهار 
خالصــه  می تــوان  کلمــه 
نمــود: " ایــن بهتریــن گزینــه 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت." ب اس
مطالعــات شــبکه های پژوهــش 
و دانــش جهانــی جهــت کاهش آلودگــی هــوا و حفاظت محیط زیســت، 
ــد. ــان می دهن ــمندی نش ــول و هوش ــم معق ــم را تصمی ــن تصمی ای
اگــر پژوهشــی در راســتای سیاســت های بهره بــرداری از خــودرو در کشــورهای 
ــان  ــیاری از کشــورهای جه ــمار بس ــه ش ــم ک ــم، می بینی ــام دهی ــف انج مختل
از  بهره گیــری  زودتــر،  یــا  ســال 2030  تــا  کــه  کرده انــد  برنامه ریــزی 

ــد. ــوع نماین ــی را ممن ــی و دیزل ــای بنزین خودروه

کشـورهای انگلسـتان و هلنـد ممنوعیـت بهره گیـری از خودروهـای 
سـوخت فسـیلی را از سـال 2030 اعالم نموده اند. در نروژ از سـال 2025 
فقـط خودروهـای برقـی بـه فـروش گذاشـته می شـوند. اتحادیـه اروپـا بـا آماده 
نمودن اسـتاندارد جدید یورو7،  محدودیت های بیشـتری در مورد تولید گازهای 
کربـن خودروهای سـوخت فسـیلی و بهبود محیط زیسـت در دسـت اقـدام دارد.

جاگــوار از ســال 2025 فقــط خودروهــای برقــی تولید می نمایــد. ولی خودروســازان 
بــزرگ آلمــان ماننــد دایملــر بنــز و یا فولکــس واگن هنــوز تصمیماتــی در خصوص 
برنامــه برقی کــردن خودروهــای خــود اعــام نکرده انــد، شــرکت خــودروی 
برقی ســازی تســا کــه در ســال 2020 فقــط تعــداد 500،000 دســتگاه خــودروی 
برقــی فروخــت، در مــاه مــارس ارزشــی بیــش از مجمــوع شــرکت های فولکــس 
ــژو- ســیتروئن- اپــل و ب ام و  داشــت.  ــر، پ ــا، جــی ام، فــورد، دایمل واگــن، تویوت
ــر از  ــتای تغیی ــازی در راس ــرکت های خودروس ــایر ش ــو و س ــرکت ول ــات ش اقدام
خودروهــای ســوخت های فســیلی بــه برقــی، بــر پایــه شــبکه های دانــش جهانــی 
و پژوهش هــای گســترده فنــی و اقتصــادی اســت. ایــن فقــط مشــتی از خــروار از 

نحــوه تصمیم گیــری و عمــل بــر پایــه پژوهــش و دانــش اســت.

پژوهش به افزایش دانش می انجامد و محصول، تصمیم گیری معقول است.
مگـر می توانیـم تصمیمـی معقول گرفته و به اجـرا بگذاریم که بـر پایه پژوهش و 

محسن ابراهیمی مجرد، مدیر مسئول
Mohsen Ebrahimi Mojarad, 

Responsible Director

سخن نخست

دانش نباشـد. پاسـخ معقول به پرسـش هائی مانند سـرمایه گذاری برای سـوخت 
ال. پـی. جـی در خودروهـا بهتـر اسـت یـا خودروهـای برقـی؟ سـرمایه گذاری 
بـرای سـوخت ال. پـی. جـی در خودروهـا بهتر اسـت یا سـوخت سـی. ان . جی؟ 
انـرژی بـرق را از سـوخت های فسـیلی تولیـد کنیـم یـا از منابـع تجدید پذیـر 
می آیـد. دسـت  بـه  دانـش  و  پژوهـش  مسـیر  از  فقـط  بـادی؟  و  خورشـیدی 

مگـر می شـود شـب بخوابیـم و صبـح بیدار شـویم و طـرح جدید معقـول بدهیم. 
مگـر انسـان می توانسـت واکسـن موثر  بـرای بیمـاری کووید-19 بـدون پژوهش 
و دانـش جهانـی تهیـه و تولیـد کنـد و میلیون ها انسـان را از مرگ نجـات دهد.

طرح هــای خودروهــای برقــی مــا تــا کجــا پیــش رفتــه اســت؟ چــرا 
ــم؟  ــی نداری ــای برق ــرداری از خودروه ــد و بهره ب ــرای تولی ــخصی ب ــه مش برنام
جداســازی و بازیافــت زبالــه و مــواد زائــد شــهرهای مــا چقــدر پیشــرفت داشــته 
اســت؟ چــرا در برخــی از کانشــهرها عــوارض جمــع آوری و مدیریــت پســماند 
میگیریــم ولــی سیســتم مدیریــت پســماند بــه جــای پیشــرفته شــدن، علمــی 

صنعتــی شــدن، بــه عقــب بازگشــته اســت؟

چــرا شــهرهای مــا عــالوه بــر طرح هــای جامــع و تفصیلــی 
ــد؟ ــک ندارن ــا و دینامی ــدار پوی ــعه پای ــای توس ــتاتیک، طرح ه اس
چـرا کـه در آن صورت می توانسـتیم خطا ها و کاسـتی پیش آمـده در راهبردهای 
کان را سـریع تر شناسـائی و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دهیـم و اصـاح و 

چرخش هـای 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 طرح هـای متوقف یـا رها شـده در حوزه مدیریت شـهری 

نشـان از غفلت از پژوهش دارد.
در برخـی مواقـع می خواهیـم چـرخ را از اول اختـراع کنیم چون از پیشـرفت های 

کشـورهای جهـان در آن زمینه بی خبر هسـتیم.
تنهــا راه پیشــرفت و توســعه پایــدار شــهرهای ایــران و بــاال بــردن 
ــه پژوهــش و  ــر پای کیفیــت زندگــی شــهروندان، تصمیــم و عمــل ب
دانــش و طــرح اســت. تصمیم ســازی طبعــا بایــد توســط متخصصــان 

و دانشــمندان متعهــد و بــا تجربــه انجــام گــردد. 
به قول استاد سخن، سعدی:

زنده و بیدار باش            چشم خریدار باش
    خوب جهان را ببین          هر چه ببینی کم است

Sources:
- Volvo, 2021.
- D.N., March 2021.
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 “EACH INHALATION SHOULD BE THE 
CONTINUATION OF LIFE “ (SECOND PART)

NEGLIGENCE OF THE AUTHORITIES IN IMPLEMENTATION 

OF THE CLEAN AIR LAW

ــایل  ــا و وسـ ــع، کارخانه هـ ــط صنایـ ــه توسـ ــی کـ آالینده هائـ
ــالمتی  ــرای سـ ــدی بـ ــری جـ ــوند، خطـ ــد می شـ ــه تولیـ نقلیـ
ــه  ــوده ای  کـ ــوای آلـ ــتند. هـ ــهرها هسـ ــهروندان در کالنشـ شـ
ــرات  ــه اثـ ــت کـ ــمی اسـ ــواد سـ ــم دارای مـ ــس می کنیـ تنفـ
ـــاس  ـــر اس ـــا دارد. ب ـــتی م ـــا و تندرس ـــر ریه ه ـــی ب ـــرب مختلف مخ
ـــا  ـــد-19 ب ـــاری کووی ـــه بیم ـــال ب ـــک ابت ـــف، ریس ـــات مختل مطالع
ـــی  ـــا آلودگ ـــای ب ـــه در مکان ه ـــهروندانی ک ـــرای ش ـــاال، ب ـــدت ب ش

ــد. ــش می یابـ ــد، افزایـ ــی می کننـ ــاد زندگـ ــوای زیـ هـ
ـــون هـــوای  ـــی آلودگـــی هـــوای کانشـــهرها، عـــدم اجـــرای کامـــل قان ـــت اصل عل
ـــون هـــوای  ـــر از 10 درصـــد از تکالیـــف قان ـــاک توســـط مســـئوالن اســـت. کمت پ

ـــی شـــده اســـت. ـــا ســـال 1399 اجرائ ـــاک ت پ
کیومـــرث داودی، معـــاون فنـــی و حسابرســـی دیـــوان محاســـبات کشـــور 
در حاشـــیه نمایشـــگاه دیـــوان فناورانـــه در محـــل نمایشـــگاه های مجلـــس 
ــی  ــزارش حسابرسـ ــار "گـ ــر انتشـ ــام خبـ ــا اعـ ــامی، بـ ــورای اسـ شـ
ـــه  ـــا دامن ـــاک ب ـــوای پ ـــون ه ـــرای قان ـــوه اج ـــی نح ـــت محیط زیس
8 کالنشـــهر"، گفـــت: علیرغـــم تصویـــب قانـــون هـــوای پـــاک در ســـال 
1396، مقایســـه شـــاخص های آلودگـــی هـــوا در ســـال های اخیـــر، نمایانگـــر 
ـــی  ـــده در ط ـــای آالین ـــی روزه ـــش تدریج ـــوا و افزای ـــت ه ـــی کیفی ـــد نزول رش

ــد. ــال 1399 می باشـ ــه سـ ــی بـ ــی منتهـ ــال های متوالـ سـ

ـــون  ـــدرج در قان ـــم من ـــه از 112 حک ـــرد ک ـــان ک ـــر نش داودی خاط
ـــد،  ـــی می ش ـــتگاه اجرای ـــط 23 دس ـــد توس ـــه بای ـــاک ک ـــوای پ ه

تعـــداد 38 حکـــم اصـــال انجـــام نشـــده، 64 حکـــم بـــه طـــور 
ـــت  ـــده اس ـــی ش ـــم عملیات ـــا 10 حک ـــده و صرف ـــام ش ـــص انج ناق
و تـــرک فعـــل و کـــم کاری در عملکـــرد دســـتگاه های مربوطـــه 

ـــت. ـــرز اس مح
ـــد در خصـــوص از رده خـــارج نمـــودن خودروهـــای  ـــاغ آیین نامـــه جدی داودی اب
ـــاالی بیـــش  ـــار ب ـــه آم ـــا توجـــه ب ـــار داشـــت: ب فرســـوده را خواســـتار شـــد و اظه
از 10 میلیـــون دســـتگاه وســـیله نقلیـــه فرســـوده در کشـــور و نقـــش مهـــم 
ـــاره  ـــد درب ـــه جدی ـــاغ آیین نام ـــن و اب ـــت تدوی ـــوا، الزم اس ـــی ه ـــا در آلودگ آنه
ـــاز و کار  ـــن س ـــر گرفت ـــا در نظ ـــوده ب ـــای فرس ـــودن خودروه ـــارج نم از رده خ

ـــود.  ـــریع ش ـــا، تس ـــودگی خودروه ـــاخص های فرس ـــا ش ـــب ب متناس
 

ــدود 83  ــی ح ــد آلودگ ــرک از تولی ــع متح ــهم، مناب ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
درصد)ســاالنه معــادل 579 هــزار تــن( و ســهم منابــع ســاکن، حــدود 17درصــد 

By: Board of Editorsگرد آورنده: هیئت تحریریه

گزارش نخست

ـــی رود  ـــرو م ـــه ف ـــی ک ـــر نفس "ه
ــش دوم( ــد" )بخـ ــات باشـ ــد حیـ ممـ
غفلت مسـئوالن در اجرای قانـون هوای پاک
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ــوده و بیشــترین علــل مــردودی خودروهــا  )ســاالنه معــادل 123 هــزار تــن( ب
در معاینــه فنــی نیــز "گازهــای خروجــی" اســت، افــزود: انجــام معاینــه فنــی 
ــی و  ــه ســزایی در ایمن ــد نقــش ب ــر ســلیقه ای، می توان ــح، مســتمر و غی صحی

ــد. ــا نمای ــا ایف ــرل آالینده ه کنت

ــا  ــاک، بن ــوای پ ــون ه ــاس قان ــر اس ــه ب ــرد ک ــان ک ــر نش وی خاط
بــود بــا همــکاری وزارت صمــت و ســازمان گمــرک، زمینــه نوســازی 
ــهری ظــرف مــدت 5 ســال از محــل  ــی ش ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ن
ــهیات  ــه، تس ــوض، یاران ــک باع ــق کم ــه و از طری ــدی موضوع ــع درآم مناب
ــدی( و  ــای بنزینی)هیبری ــی واردات خودروه ــود بازرگان ــودن س ــر نم ــا صف ی
ــدام  ــه اق ــد، ک ــام برس ــه انج ــی ب ــیکلت برق ــی و موتورس ــای الکتریک خودروه

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــف قانون ــن تکلی ــوص ای ــری در خص موث
معــاون امــور عمومــی و اجتماعــی دیوان محاســبات گفت: طبــق مــاده)6( قانون 
هــوای پــاک، انجــام معاینــه فنی وســایل نقلیــه موتــوری الزامی اســت. لیکن طی 
ســال 98 صــدور بیــش از 9 میلیــون فقــره کارت معاینــه فنــی بــرای خودروهای 
ســبک و ســنگین و تعــداد حــدود 7 میلیــون فقــره بــرگ جریمــه بــه علــت عدم 
ــد نظــر می باشــد. ــداف م ــل اه ــق کام ــدم تحق ــر ع ــی، بیانگ ــه فن اخــذ معاین

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 آالینده هـــای 

هـــوا، ایـــن تکلیـــف اجرایـــی نگردیـــده اســـت. 
ــاک  ــوای پ ــون ه ــاده )19( قان ــف م ــم تکلی ــرو علیرغ ــت: وزارت نی داودی گف
مبنــی بــر تامیــن 30 درصــد افزایــش ســاالنه ظرفیــت بــرق مــورد نیــاز کشــور 
از انرژی هــای تجدید پذیــر، تنهــا حــدود 8 درصــد نســبت بــه افزایــش ظرفیــت 
بــرق مــورد نیــاز کشــور از طریــق انرژی هــای تجدیدپذیــر اقــدام کــرده اســت.

قیمت هـــای جهانـــی تولیـــد انـــرژی خورشـــیدی و بـــادی در ده 
ـــرژی  ـــت ان ـــش قیم ـــت. کاه ـــه اس ـــش یافت ـــتابان کاه ـــر ش ـــال اخی س
ـــدار  ـــعه پای ـــن توس ـــر ای ـــت. بناب ـــد اس ـــر 89 درص ـــال اخی ـــیدی در ده س خورش
شـــهری و منطقـــه ای بـــا بهره گیـــری از انرژی هـــای پایـــدار و تجدیدپذیـــر 

ـــد. ـــز می باش ـــادی نی ـــه اقتص ـــه صرف ـــرون ب مق
توســعه شــهری و شهرســازی شــهرها فقــط بــر پایــه طرح هــای جامــع 
و تفصیلی هــای موجــود کافــی نیســت و عقــب مانــده اســت. الزم اســت 
طرح هــای جامــع توســعه شــهری پایــدار بــه عنــوان مکمــل طرح هــای مذکــور 

ــوند. ــرا ش ــه و اج تهی

راهکارهای مهم کاهش آلودگی کالنشهرها به شرح زیر پیشنهاد می گردد:
تسـریع دولت در تامیـن اعتبار و منابـع الزم به منظور بهسـازی،   
نوسـازی و توسـعه سیسـتم های راه آهن شـهری ریلی)متـرو( در 

کشور کالنشـهرهای 
تسـریع دولت در تامیـن اعتبار و منابـع الزم به منظور بهسـازی،   

نوسـازی و توسـعه نـاوگان حمل و نقـل عمومـی درون شـهری
ــون هــوای  تدویــن و ابــاغ اســتاندا ردهای مــورد نیــاز جهــت اجــرای قان  

ــوخت ــی س ــتاندارد مل ــژه اس ــه وی ــاک ب پ
ــده  ــای کاهن ــرای طرح ه ــه اج ــی ب ــرکت های پاالیش ــردن ش ــزم ک مل  

تولیــدی نفتــی  فرآورده هــای  در  گوگــرد 
ملـزم کـردن وزارت نفت به اجـرای طرح های کاهنده گوگرد در شـرکت های   

پاالیـش نفـت و شـرکت های پاالیش گاز

ایجاد مدیریت واحد مقتدر و مستقل کنترل آلودگی هوا  
تهیه برنامه آمایش سرزمین متناسب با توان اکولوژیک کانشهرها  

از رده خـارج کـردن خودروهـا و موتور سـیکلت های فرسـوده بـا بهره گیری   
از سـاز و کار منـدرج در قانـون هـوای پـاک

تهیـه برنامـه اجرائـی تولیـد خودروهـای برقی- باتری توسـط شـرکت های   
خودروسـاز

تهیه برنامه اجرائی تولید موتورسیکلت های برقی- باتری توسط سازندگان   
موتورسیکلت

افزایـش فضـای سـبز کانشـهرها بـا بهره گیـری از جنگل هـای عمـودی و   
سـاختمان ها در  سـبز  بام هـای 

ایجــاد مکانیزم هــای تشــویقی توســط مدیریــت شــهری کانشــهرها بــرای   
ساخت و ســاز "ســاختمان های پایــدار"

الزام مدیریت شـهری کانشـهرها برای تهیه و اجرای"برنامه توسـعه پایدار   
شهری"

تهیه و اجرای سیستم های موثر و کارای جداسازی و بازیافت زباله و مواد زائد  
 

پایان سخن
ــا منبـــع اصلـــی  ــا و کامیون هـ ــا، اتوبوس هـ آالینده هـــای ناشـــی از خودروهـ

آلودگـــی ســـمی هـــوا می باشـــند.
ـــه  ـــت ب ـــان و محیط زیس ـــامتی انس ـــر س ـــوا ب ـــی ه ـــرات آلودگ ـــه اث ـــه ب ـــا توج ب
ـــی  ـــان برداشـــتن منابع ـــرای از می ـــاش گســـترده ب ـــه ت طـــور کل، الزم اســـت ک
ـــرداری  ـــردد. بهره ب ـــام گ ـــازند، انج ـــوده می س ـــوا را آل ـــم ه ـــور دائ ـــه ط ـــه ب ک
ــد  ــت مواد زایـ ــی و بازیافـ ــل اکولوژیکـ ــر، حمل و نقـ ــای تجدیدپذیـ از انرژی هـ
برخـــی راهکارهـــای مهـــم بـــرای کاهـــش آلودگـــی هـــوا و بهبـــود کیفیـــت 

زندگـــی شـــهروندان می باشـــد.
ـــت.  ـــدن اس ـــان در ب ـــدن ج ـــد دمی ـــردم مانن ـــرای م ـــاک ب ـــوای پ ـــس ه تنف
ـــون  ـــی قان ـــت ول ـــی نیس ـــون کامل ـــر، قان ـــرن حاض ـــاک در ق ـــوای پ ـــون ه قان
ـــه  ـــت کلی ـــد در اولوی ـــاک بای ـــوای پ ـــون ه ـــل قان ـــرای کام ـــت. اج ـــی اس خوب
دســـتگا های اجرائـــی کشـــور باشـــد. مســـئوالن بـــا مشـــارکت مـــردم بایـــد 
ـــات  ـــد حی ـــی رود مم ـــرو م ـــه ف ـــی ک ـــر نفس ـــا "ه ـــد ت ـــاش کنن ت

ـــک".  ـــمی مهل ـــه س ـــد و ن باش

منابع:
ایســنا، گــزارش حسابرســی زیســت محیطــی نحــوه اجــرای قانــون هــوای   -
ــن 1399. ــور، بهم ــبات کش ــوان محاس ــهر، دی ــه 8 کانش ــا دامن ــاک ب پ

قانون هوای پاک، مجلس شورای اسامی، 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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توســـعه خطـــوط متـــرو یکـــی از مهم تریـــن برنامه هـــای 
ـــرو  ـــرکت مت ـــای ش ـــت. برنامه ه ـــهری اس ـــدار ش ـــعه پای توس
ـــال 1400  ـــرای س ـــران ب ـــروی ته ـــوط مت ـــعه خط ـــرای توس ب

ـــت؟ چیس
ـــال  ـــرای س ـــود ب ـــای خ ـــه برنامه ه ـــران و حوم ـــهری ته ـــن ش ـــرکت راه آه ش
ـــه راه  ـــت، نقش ـــاال دس ـــع ب ـــه مراج ـــه آن ب ـــا ارائ ـــا ب ـــرد ت ـــی ک 1400 را نهائ

ـــد. ـــیم نمای ـــفاف ترس ـــکلی ش ـــه ش ـــش رو را ب ـــال پی ـــک س ی
ـــه 5  ـــه برنام ـــتی از جمل ـــاال دس ـــناد ب ـــه اس ـــت ب ـــا عنای ـــال 1400 ب ـــه س برنام
ـــای کان  ـــق برنامه ه ـــزوم تحق ـــز ل ـــران و نی ـــهر ته ـــعه ش ـــوم توس ـــاله س س

شـــرکت متـــرو مطابـــق باســـند راهبـــردی افـــق 1409 تنظیـــم و تدویـــن 
شـــده اســـت. در کنـــار ایـــن ماحظـــات، البتـــه چالش هـــای پیـــش رو در 
ــا  ــق برنامه هـ ــزان تحقـ ــن میـ ــه و همچنیـ ــای محولـ ــرای ماموریت هـ اجـ
ـــورت  ـــده ص ـــذب ش ـــارات ج ـــب اعتب ـــر حس ـــه ب ـــال 1399 ک ـــه س و بودج

ـــت. ـــوده اس ـــر ب ـــد نظ ـــز م ـــه، نی گرفت

منابـــع مالـــی الزم بـــرای اجـــرای برنامه هـــای ســـال 1400 
ـــد؟ کدامن

منابـــع مالـــی الزم بـــرای اجـــرای برنامه هـــای ســـال 1400، بـــر اســـاس 

گفت وگو با مهندس علی امام، مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه)مترو(

برنامه های شرکت متروی تهران برای سال 1400
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ـــه  ـــه شـــهرداری، ســـهم اوراق مشـــارکت ســـال 1399 ک بودجـــه پیشـــنهادی ب
ـــی از  ـــای ناش ـــت، درآمد ه ـــده اس ـــن ش ـــان تعیی ـــارد توم ـــغ 1500 میلی مبل
ـــده  ـــی ش ـــت پیش بین ـــی دول ـــهم حمایت ـــز س ـــتگاهی و نی ـــای ایس مجتمع ه
ـــود. ـــامل می ش ـــان را ش ـــارد توم ـــزار میلی ـــر 12 ه ـــغ ب ـــی بال ـــه رقم ـــت ک اس

ایـــن بودجـــه بـــرای کـــدام پروژه هـــا هزینـــه خواهـــد 
ـــد؟ ش

ـــده  ـــتگاه های باقی مان ـــل ایس ـــرف تکمی ـــق ص ـــورت تحق ـــه در ص ـــن بودج ای
ـــه و پارکینـــگ و  ـــرق، ســـاخت پایان ـــرو، احـــداث پســـت ب در خطـــوط 6 و 7 مت
ـــکان  ـــد. ام ـــد ش ـــی خواه ـــی زیرزمین ـــل ریل ـــبکه حمل و نق ـــاوگان ش ـــن ن تامی
آغـــاز عملیـــات اجرائـــی پروژه هـــای توســـعه شـــمالی خـــط 3 و توســـعه 
ـــن  ـــه شـــرایط تامی ـــی ک شـــرقی خـــط4 در ســـال 1400 وجـــود دارد. در صورت
ـــال  ـــوان در س ـــری را می ت ـــمند دیگ ـــای ارزش ـــد، فعالیت ه ـــازه ده ـــی اج مال
ـــه ســـرانجام رســـاند کـــه ثمـــرات آن شـــامل حـــال بخـــش  ـــا ب ـــاز و ی 1400 آغ
ـــاری  ـــهرهای اقم ـــاکنان ش ـــی س ـــت و حت ـــهروندان پایتخ ـــی از ش ـــل توجه قاب

ـــد. ـــد ش ـــران خواه ته
ـــال  ـــرای س ـــرو ب ـــرکت مت ـــده ش ـــی ش ـــی نهای ـــه اجرائ ـــال برنام ـــر ح ـــه ه ب
1400 بـــر اســـاس توانمندی هـــای موجـــود و همچنیـــن تحقـــق اهـــداف 
ــای میان مـــدت و بلند مـــدت تنظیـــم شـــده اســـت و در صـــورت  برنامه هـ
تامیـــن بـــه موقـــع منابـــع مالـــی، امـــکان اجـــرای صـــد در صـــدی آن وجـــود دارد. 
ـــفرهای  ـــه س ـــده در زمین ـــه حاصـــل ش ـــه تجرب ـــه ب ـــا توج ـــر، ب ـــر دیگ ـــه تعبی ب
درون شـــهری در دوران کرونـــا، انتظـــار مـــی رود حمایت هـــای جدی تـــری 
در بخـــش توســـعه متـــرو و تامیـــن نـــاوگان حمل و نقـــل ریلـــی زیرزمینـــی 
صـــورت پذیـــرد تـــا ســـطح خدمـــات ارائـــه شـــده در مقولـــه حمل و نقـــل 
ــد. ــدا کنـ ــاء محسوســـی پیـ ــاظ کمـــی و کیفـــی ارتقـ ــه لحـ عمومـــی، بـ

ـــران در  ـــروی ته ـــرکت مت ـــی ش ـــه اجرائ ـــای برنام اولویت ه
ـــد؟ ـــال 1400 کدامن س

اولویت هـــای برنامـــه اجرائـــی شـــرکت متـــرو عبارتنـــد از خریـــد و نصـــب 
تجهیـــزات الزم بـــرای 5 خـــط در حـــال بهره بـــرداری متـــرو، افتتـــاح ســـه 
پارکینـــگ، افزایـــش نـــاوگان شـــبکه حمل و نقـــل ریلـــی، توســـعه خطـــوط 
موجـــود و بهره بـــرداری از پروژه هـــای در حـــال تکمیـــل بـــه همـــراه آغـــاز 
عملیـــات اجرائـــی خطـــوط جدیـــد تعریـــف شـــده کـــه در طـــرح جامـــع 
ـــن  ـــه تدوی ـــای برنام ـــت. اولویت ه ـــده اس ـــت آم ـــی پایتخ ـــل ریل ـــل و نق حم

ـــت از: ـــال 1400 عبارتس ـــرا در س ـــرای اج ـــده ب ش
برنامه هـــای مربـــوط بـــه خطـــوط 2، 3، 4، شـــامل تکمیـــل نصـــب   -1
تجهیـــزات و افزایـــش ایمنـــی مســـیر، ادامـــه ســـاخت ورودی هـــای جدیـــد، 
اجـــرای آسانســـورها جهـــت افزایـــش مســـافرپذیری و نیـــز تســـهیل 
ـــود. ـــتگاه های موج ـــی از ایس ـــمی و حرکت ـــوان جس ـــراد کم ت ـــتفاده اف اس
ـــب افتتـــاح ایســـتگاه های باقـــی مانـــده. افزایـــش تعـــداد ســـفر در قال  -2
برنامـــه مربـــوط بـــه پایانه هـــا و پارکینگ هـــا، شـــامل افتتـــاح فـــاز   -3
نخســـت پایانـــه آزادگان در خـــط 3 و همچنیـــن بهره بـــرداری از فـــاز 
ـــط  ـــدوز در خ ـــهید کاه ـــه ش ـــاز دوم پایان ـــان و ف ـــه اکبات ـــت پایان نخس

4 بـــه عنـــوان توســـعه زیـــر ســـاخت های متـــرو.
برنامـــه مربـــوط بـــه حـــوزه توســـعه نـــاوگان ریلـــی، شـــامل    -4 
ــن  ــتگاه واگـ ــرارداد 105 دسـ ــی از قـ ــرای بخشـ ــازی و اجـ جاری سـ
)بخـــش اول(، انعقـــاد قـــرارداد 105 دســـتگاه واگـــن )بخـــش دوم( و 
همچنیـــن تکمیـــل تســـت ها و تحویـــل یـــک رام قطـــار ملـــی بـــه 

ــران.  ــروی تهـ ــبکه متـ شـ
برنامــه مربــوط بــه خطــوط انشــعابی، شــامل پایــان حفــاری توســعه جنوبی   -5
خــط 6 و پیگیــری احــداث 4 ایســتگاه جدیــد در ایــن خــط، افتتــاح فــاز 
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نخســت توســعه غربــی خــط4، 
توســعه  از  بخشــی  اجــرای 
ــی خــط4، اجــرای بخشــی  غرب
ــی خــط  از توســعه شــمال غرب
توســعه  اجــرای  شــروع   ،7
شــمالی و جنوبــی خــط 3 و 
آغــاز توســعه شــرقی خــط 
4 بــا تامیــن منابــع مالــی.

برنامــه مربــوط بــه خطــوط   -6
جدیــد شــامل پیگیــری عملیات 
اجرایــی فــاز نخســت خــط 
10 متــرو کــه کلنــگ آغــاز 
عملیــات اجرایی آن در شــهریور 
ــد.  ــن زده ش ــه زمی ــال 99 ب س
عملیــات  آغــاز  همچنیــن 
ــورت  ــط 11 در ص ــی خ اجرای
ــی، پیگیــری  ــع مال تامیــن مناب
شــد. خواهــد  عملیاتــی  و 

ویژگی های طرح قطار ملی مترو چیست؟
ـــه  ـــد ک ـــمار می آی ـــه ش ـــی ب ـــمند مل ـــرح ارزش ـــک ط ـــرو ی ـــی مت ـــار مل قط
ـــا 30 درصـــدی شـــرکت های  ـــا ســـهم 25 ت ـــه ثمـــر نشســـت ت ـــاه ب طـــی 18 م
ـــه  ـــرو، ب ـــای مت ـــات قطاره ـــن قطع ـــد و تامی ـــی، تولی ـــش طراح ـــی از دان داخل

ـــد. ـــش یاب ـــد افزای 85 درص
ـــوی  ـــار از س ـــد قط ـــار تولی ـــت انحص ـــت شکس ـــد در جه ـــی بلن ـــر گام ـــن ام  ای
ـــی  ـــت علم ـــت معاون ـــا حمای ـــتاورد ب ـــن دس ـــت. ای ـــی اس ـــرکت های خارج ش
و فنـــاوری ریاســـت جمهوری و همـــکاری شـــرکت های مختلـــف داخلـــی از 

جملـــه 18 شـــرکت دانش بنیـــان و 4 مجموعـــه صنعتـــی بـــه نام های هـــای 
ــر  ــو، بـ ــا و ایریکـ ــگاهی، مپنـ ــاد   دانشـ ــران، جهـ ــازی تهـ ــرکت واگن سـ شـ
اســـاس تجربیـــات 20 ســـال گذشـــته در بهره بـــرداری از 3 نســـل واگن هـــا 
ـــوع،  ـــه مطب ـــش، تهوی ـــتم  ران ـــاخت سیس ـــی و س ـــت. طراح ـــه اس ـــام گرفت انج
ـــیون  ـــا، دکوراس ـــی، درب ه ـــن واگن ـــروی بی ـــز، راه ـــوژی، ترم ـــار، ب ـــه قط بدن
از  واگن هـــا  داخـــل  اطاع رســـانی  هوشمند سازی سیســـتم  و  داخلـــی 
ـــی  ـــرکت های داخل ـــط ش ـــه توس ـــورت پذیرفت ـــات ص ـــن اقدام ـــه مهم تری جمل

ـــت.  ـــوده اس ـــرو ب ـــی مت ـــار مل ـــد قط ـــرای تولی ب



NEWS WORLD CITIESفصلنامه علمی و پژوهشی 99تـــــازه هـــــا و اخبـــــار

حمل و نقل ریلی شهری

ــران  ــان و کارگ ــی از متخصص ــالش جمع ــب ت ــه موج ب
ــار  ــد قط ــه تولی ــال در زمین ــی فع ــای صنعت مجموعه ه
شــرکت های  توانمندی هــای  از  بهره گیــری  و  ملــی 
دانش بنیــان داخــل کشــور، انحصــار تولیــد قطــار از 

ســوی شــرکت های خارجــی برداشــته شــد.

ــاون حمــل  ــاف هاشــمی، مع ــر ســید من دکت
ــت:  ــران گف ــهر داری ته ــک ش ــل و ترافی و نق
ــن  ــت و دومی ــفند 1399 بیس ــانزدهم اس ش
ســالگرد بهره بــرداری از متــروی تهــران و 
حومــه اســت. در این 22 ســال اتفاقــات خوبی 
در زمینــه بهره بــرداری از متــرو انجــام شــده و 
پیشــرفت های زیــادی در ایــن زمینــه داشــتیم 
ــی در ســال  ــی از واگــن مل کــه شــاید رونمائ
1399 بزرگتریــن رویــداد ایــن معاونــت باشــد.

او دربـاره سیاسـت ها و راهبردهـای معاونـت  دکتر سید مناف هاشمی

حمـل و نقـل، توضیـح داد: افزایـش مطلوبیت حمـل و نقل همگانی بـا تاکید بر 
متـرو، توسـعه حمـل و نقل پـاک و انسـان محور، توسـعه سیسـتم های حمل و 
نقل هوشـمند، مدیریت عرضه و تقاضا و افزایش ایمنی در حمل و نقل و تامین 
منابـع پایـدار در اجـرای طرح هـای حمـل و نقـل، جـزو این سیاسـت ها اسـت.
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران در بخــش دیگــری از 
صحبت هــای خــود بــه بهره بــرداری از 24 رام قطــار شــامل 168 دســتگاه 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 20 درصــد و کاهــش ارز بــری پروژه هــا، از دیگــر اقداماتــی بــوده 

اســت کــه در ایــن دوره انجــام شــده اســت.
وی تاکیــد کــرد: تهــران در حــال حاضر بــه 1500 دســتگاه واگن نیــاز دارد که این 
موضــوع در حــال پیگیــری اســت و البتــه تعمیــر 210 واگــن نیــز پیگیــری خواهد 
شــد. بایــد بتوانیــم 210 واگــن دیگــر نیــز بــه نــاوگان مترو اضافــه کنیم کــه بدین 
ترتیــب بــا 420 واگــن شــرایط بهتــری را بــرای شــهروندان فراهــم خواهیــم کــرد.
ــم در طــول  ــر بخواهی ــرد: اگ ــد ک ــه تاکی ــاف هاشــمی در ادام ــر ســید من دکت
20ســال آینــده چشــم انداز مناســبی بــرای حــوزه حمــل و نقــل داشــته باشــیم، 
ــه قیمــت امــروز هزینــه  ــه 20 هــزار میلیــارد تومــان ب ســاالنه بایــد نزدیــک ب
ــار مالــی مــا  کنیــم و اگرعقب ماندگــی ســال های گذشــته هــم اضافــه شــود، ب

ــد. ــد ش ــنگین تر خواه س
در شــانزدهم اســفند 1377 اولین روزی که قطار مترو در مســیرتهران)صادقیه(- 
کــرج حرکــت کــرد، روز ویــژه و بــه یــاد ماندنــی بــود و همــه مــردم عاقه منــد 
بودنــد کــه بداننــد بعــد از آن توســعه متــروی تهــران چگونــه خواهــد بــود. امروز 

متــروی تهــران بیــش از 250 کیلومتــر شــبکه و 140  ایســتگاه فعــال دارد.
بــا تولیــد انبــوه و راه انــدازی قطــار ملــی در شــبکه های قطار شــهری 
کالنشــهرهای ایــران، امیــد اســت دیگــر نیــازی بــه واردات واگن های 
قطــار نباشــد. تولیــد انبــوه واگن هــای متــرو در داخــل کشــور، گامی 

بــزرگ در راســتای خودکفائــی تکنولــوژی ســاخت متــرو می باشــد. 
منبع: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، 1400.

ــا شــکل گیری اراده ملــی و در دوران ســخت تحریم هــای بین المللــی، تولیــد   ب
انبــوه قطارهــای ســاخت داخــل بــه زودی بــه واقعیــت می پیونــدد.

قطار ملی در متروی تهران
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سیسـتم  یـک  از  آزمایشـی  بهره بـرداری 
حمـل و نقـل ریلی هوشـمند بـا چرخ های 
السـتیکی در منطقه "لینگانک" شـانگهای، 

چیـن در فوریـه 2021 آغـاز گردید.

کیلومتـر،  بـه طـول 12/7   T1 آزمایشـی  خـط 
ایسـتگاه " دیشـوئی" در خـط 16 متـرو را بـه 
"نیچنـگ" با 9 ایسـتگاه متصـل می نماید. انتظار 
مـی رود ایـن خـط تـا مـاه ژوئـن 2021 بـه طور 

کامـل مـورد بهره بـرداری قـرار گیـرد.
ایـن سیسـتم حمـل و نقـل ریلـی هوشـمند بـه 
می باشـد.  متوسـط  ظرفیـت  بـا  ترامـوا  صـورت 
سیسـتم کنتـرل نصـب شـده در داخـل قطـار، 
هدایـت ترامـوا را بـه عهده دارد. سنسـورهای زیر 
کـف تراموا اطاعـات الزم را از نقاط مغناطیسـی 
تعبیه شـده در سـطح مسـیر جمع آوری می کنند 
و بـه سیسـتم کنتـرل داخـل قطـار می رسـانند.

قطــار ترامــوا دارای ســه واگــن بــا ظرفیــت 302 
مســافر اســت و بــا حداکثــر ســرعت 70 کیلومتر 
در ســاعت بــه طــور اتوماتیــک حرکــت می نماید.
"صنایــع شــانگهای الکتریــک" می گویــد: ســاخت 
سیســتم ترامــوای هوشــمند زمــان کوتاهتــری را 
الزم دارد و هزینــه ســرمایه گذاری آن نصــف هزینــه 
ترامــوای معمولــی اســت. همچنین این ترامــوا قابل 
بهره بــرداری در خیابان هــای موجــود می باشــد.

ــی  ــوند ول ــارژ می ش ــتگاه های ش ــه در ایس ــتند ک ــن" هس ــوم آی ــای "لیتی ــوا باتری ه ــه ترام ــروی محرک نی
ــدروژن می باشــند. ــه هی ــروی محرک ــه نی ــر ب ــل تغیی قاب

شبکه ای به طول 105 کیلومتر از این تراموا در دست توسعه است. 
Source:
Metro Report INTERNATIONAL, TECHNOLOGY, DATA & BUSINESS, February 2021.

بهره بــرداری از سیســتم ترامــوای هوشــمند 
بــا چرخ هــای الســتیکی در شــانگهای

ترامـوا،  و  متـرو  واگن هـای  تولید کننـده   ،CAF اسـپانیائی  شـرکت 
سیسـتمی را سـاخته اسـت که شـرکت های بهره برداری متـرو را قادر 
می سـازد 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، پیش بینی دقیـق میزان تقاضای مسـافر را 

امکان پذیـر می کنـد.
تعـداد مسـافران از طریـق اندازه گیـری وزن قطـار بـرآورد می شـود یـا بر اسـاس 

سیسـتم شـمارش مسـافران قطـار محاسـبه می گردد.
کاربـرد ایـن سیسـتم بـرای تسـهیل فاصله گـذاری اجتماعـی در خـال شـیوع 
ویـروس کرونـا و فراهم کـردن امکان برای مسـافران جهت پیدا کـردن واگن های 
خالـی می باشـد و همچنیـن کاهـش ازدحام در ایسـتگاه را توسـط اطاع رسـانی 

اخـذ برخط آمار مسافـران 
برای مدیریت سرویس دهی قطار

بـه مسـافران کـه قبـل از رسـیدن قطـار، در سـکوی ایسـتگاه کجـا بایسـتند، 
امکان پذیـر می نمایـد. در صـورت وقـوع حادثـه، مسـئوالن بهره بـرداری از قطـار 
قـادر خواهنـد بـود از تعداد مسـافران موجـود در قطـار اطاع حاصـل نمایند که 

اسـاس تصمیم گیـری مناسـب بـرای پاسـخگوئی بـه حادثـه خواهد بـود. 
Source: Railway Gazette INTERNATIONAL, TECHNOLOGY, 
February 2021.
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بهره برداری از قطارهای جدید در متروی توکیو

ــرای  ــلو ب ــرمایه گذاری اس س
آینــده ای بــدون آلودگــی هوا

 Electric Multiple( متــروی توکیــو نخســتین ســری قطارهــای ایمــو
Unit- EMU( را در 21 فوریــه مــورد بهره بــرداری قــرار داد.

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

ــز  ــتن مرک ــا داش ــه تنه ــلو ن ــهری اس ــت ش ــم انداز مدیری چش
ــل  ــبکه حمل و نق ــتن ش ــه داش ــت، بلک ــودرو اس ــدون خ ــهری ب ش

ــد. ــز می باش ــوا نی ــای ه ــدون آالینده ه ــاک و ب ــی پ عموم

جدیدتریـن گام مدیریـت شـهری اسـلو در راسـتای نیـل به مرکز شـهری بدون 
خودرو، برچیدن 700 محل پارکینگ خودرو و جایگزین کردن آن ها با مسیرهای 
ویـژه دوچرخـه، درختـان و فضـای سـبز و نیمکـت می باشـد. از سـال 2017، 
ورود خودروهـا بـه منطقـه ای با مسـاحت 1/3 کیلومتر 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 2028 الکتریکی شـوند.

سیسـتم کنترلـی می باشـند کـه تحت نظـارت مرکـز کنتـرل قطارها قـرار دارد.
دکوراسـیون داخلـی واگن هـا هماهنـگ بـا رنـگ خـط متـرو می باشـد. بـرای از 
بیـن بـردن باکتری هـا و ویروس ها، از سـطح صندلی هـا به طور دائمـی مواد ضد 
عفونی کننـده تـراوش می شـود. بـرای کم توانـان فضـای ویلچـر در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت. ایـن قطارهـا در دو خـط متـرو با بـرق 1/5 کیلـو ولت دی. سـی به 

کار گرفتـه می شـوند.
در آینده این قطارها در سایر خطوط نیز مورد بهره برداری قرار می گیرند. 

Source:
-    Metro Report INTERNATIONAL, NEWS, February 2021.

در سـال 2017، 56 درصـد خدمـات حمـل و نقل توسـط سـازمان حمـل و نقل 
منطقـه ای اسـلو از انرژی هـای تجدیدپذیـر بهره بـرداری می کردنـد . 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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ــرده  ــی ک ــات را معرف ــوع روب ــگ 5 ن ــگ کن ــروی هن ــرکت مت ش
ــرداری  ــورد بهره ب ــاک" م ــتگاه " کای ت ــال در ایس ــه امس ــت ک اس
قــرار خواهنــد گرفــت. ایــن روبــات هــا بــرای کمــک بــه مســافران 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــه کار گرفت ــت ایســتگاه ب و نظاف
ــه  ــه "پــات هنــگ" ب ــرای بازرســی زیــر فریــم قطــار در پایان ــات ب یــک روب
ــا  ــرده و ب ــر قطــار را اســکن ک ــم زی ــات فری ــن روب ــد شــد.  ای ــه خواه کار گرفت
ــادی  ــر ع ــای غی ــی، وضعیت ه ــوش مصنوع ــر و ه ــناخت تصوی ــری از ش بهره گی
را، شــامل فرســودگی و قطعــات شکســته و یــا وجــود اشــیاء خارجــی، شناســائی 

ــد. ــام می نمای ــداری اع ــرات و نگه ــنل تعمی ــه پرس ــرده و ب ک
ــده،  ــی- هدایت-کنن ــده، ت ــی- یابن ــد از: ت ــا عبارتن ــات ه ــام ســایر روب ن

تــی- کنترل کننــده و تــی- نظافت کننــده.
ــاره  ــافران درب ــش های مس ــه پرس ــده ب ــی- هدایت کنن ــده و ت ــی- یابن ت
ــه نقشــه  ــری از برنام ــا بهره گی ــن ب ــد. همچنی ــزی ســفر پاســخ می دهن برنامه ری
ــه نقــاط مختلــف ایســتگاه ماننــد ورودی هــا، خروجی هــا و  ــی، مســافران را ب یاب
ــا  ــدان ی ــن چم ــده همچنی ــی- یابن ــد. ت ــت می نماین ــوئی ها هدای ــت ش دس
ویلچــر بزرگتــر از انــدازه مجــاز را می توانــد شناســائی کنــد و بــه مســافران توصیــه 

ــد. ــری نماین ــد از آسانســور بهره گی نمای
ــه  ــرو در محوط ــی کار مت ــگام تعطیل ــده در هن ــی کنترل کنن ــات- ت روب
ایســتگاه بــه مراقبــت می پــردازد و وضعیــت تاسیســات مختلف را شــامل سیســتم 
روشــنائی، عائــم و درب هــای دسترســی، توســط تجزیــه و تحلیل تصویــر، نظارت 
می کنــد. در هنــگام تعطیلــی ایســتگاه، دو نــوع روبــات تــی- نظافت کننــده 
بــه طــور اتوماتیــک ایســتگاه را نظافــت می-کننــد. سیســتم های فیلتــر کــردن 
آب روبــات، 50 درصــد آب مصــرف شــده توســط نظافــت دســتی در مــاه را صرفــه 

ــد. ــی می نماین جوئ

روبات های آموزش دیده برای انجام وظیفه در ایستگاه متروی هنگ کنگ

روبات های متروی هنگ کنگ 

 
ــه یادگیــری هســتند  ــد روبات هــا در مرحل شــرکت متــروی هنگ کنــگ می گوی
ــد. شــرکت  ــه تســت و تنظیــم مســتمر دارن ــف آن نیــاز ب ــرم افزارهــا و وظائ و ن
بهره بــردار وضعیــت توســعه و تکامــل خدمــات ایســتگاه را در دســت مطالعــه دارد 
ــا  ــا جوی ــرد روبات ه ــاره عملک ــافران را درب ــرات مس ــد نظ ــن می خواه و همچنی

شــود.
دکتــر " تونــی لــی" مدیــر عملیــات شــرکت متــروی هنــگ کنــگ می گویــد:" 
ــزات  ــوژی و تجهی ــتمر از تکنول ــور مس ــه ط ــگ ب ــگ کن ــروی هن ــرکت مت ش
نویــن بــرای کمــک بــه پرســنل در انجــام وظائــف روزانــه و افزایــش بهــره وری، 

بهره گیــری می نمایــد.  "
Source: MTR to trial AI- enabled passenger service robots, 
International Railway Journal, June 2020.
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ــارت  ــیر ب ــریع الس ــی س ــل ریل ــل و نق ــتم حم سیس
ــک   ــج کوچ ــه خلی )Bay Area Rapid Transit( در منطق
ــبکه  ــن ش ــد. ای ــه می ده ــات ارائ ــکو خدم سانفرانسیس
ــد،  ــل می باش ــع و تون ــورت مرتف ــه ص ــیر آن ب ــه مس ک
ــه برکلــی، اکلنــد، فرمونــت و ســایر  سانفرانسیســکو را ب

ــد.  ــل می کن ــح متص ــرق خلی ــهرهای ش ش

توســعه سیســتم حمــل و 
نقــل ریلی ســریع الســیر 
ــکو ــارت، سانفرانسیس ب

 پایانه سیستم بارت دربری سا، شمال سن خوزه 

 قطار بارت 

ـــی  ـــل ریل ـــل و نق ـــتم حم ـــن سیس ـــه ای ـــت ک ـــال اس ـــش از 45 س بی
سریع الســـیر در منطقـــه خلیـــج کوچـــک سانفرانسیســـکو خدمـــات 
دسترســـی بـــه مراکـــز شـــهری، مناطـــق مســـکونی، مراکـــز خریـــد 
و ســـایر کاربری هـــا ارائـــه می دهـــد. ایـــن شـــبکه از طریـــق یـــک 
تونـــل 5/8 کیلومتـــری شـــهرهای دوطـــرف دریـــا را بـــه یکدیگـــر 

ــد. ــل می نمایـ متصـ

ـــه  ـــبکه ب ـــن ش ـــی ای ـــیر ارتباط ـــه مس ـــن قطع ـــن 2020 اولی در 30 ژوئ
ـــاح  ـــیلیکن" افتت ـــروف "دره س ـــز مع ـــوزه، مرک ـــن خ ـــهری س ـــه ش منطق
ـــر  ـــه 190 کیلومت ـــر ب ـــیر 16 کیلومت ـــن مس ـــرداری از ای ـــا بهره ب ـــد. ب ش

ـــد. ـــه گردی ـــبکه اضاف ـــی ش ـــول فعل ط
ـــورت  ـــه ص ـــا ب ـــن و ی ـــطح زمی ـــل روی س ـــور کام ـــه ط ـــد ب ـــیر جدی مس
ـــال  ـــیر از س ـــه از مس ـــن قطع ـــاخت ای ـــت. س ـــده اس ـــاخته ش ـــع س مرتف
ـــود  ـــد ب ـــاس" خواه ـــار در "میلپیت ـــف قط ـــود. توق ـــده ب ـــاز ش 2012 آغ
ـــوزه  ـــن خ ـــوا( س ـــبک )ترام ـــار س ـــتم قط ـــه سیس ـــه ب ـــن نقط ـــه در ای ک
ـــن  ـــمال س ـــا" ش ـــری س ـــارت در "ب ـــتم ب ـــه سیس ـــود. پایان ـــل می ش متص

ـــود. ـــد ب ـــوزه خواه خ

بــارت یکــی از اولیــن سیســتم های حمــل و نقــل 
عمومــی ایــاالت متحــده آمریــکا اســت کــه بــه 
صــورت اتوماتیــک کار می کنــد. مســیریابی و اعــزام 
قطارهــا، تنظیــم برنامــه حرکت قطارهــا توســط رایانه و 
متخصصیــن در مرکــز کنتــرل عملیات شــبکه در اکلند 
انجــام می گیــرد. حرکــت ایســتگاه بــه ایســتگاه قطارها، 
شــامل کنتــرل ســرعت و حفــظ فاصلــه بیــن قطارهای 
پشــت ســر هــم، همگــی بــه صــورت کامــا اتوماتیــک 
انجــام می شــوند. در حالــت کارکــرد اتوماتیــک قطارهــا، 
مســئولیت اپراتورهــا، صــدور اعامیه هــا، بســتن درهــا 
ــر  ــیر از نظ ــرل مس ــتگاه و کنت ــف در ایس ــد از توق بع
وجــود موانــع می باشــد. در وضعیت هــای غیــر عــادی، 
ــا  ــتی ب ــورت دس ــه ص ــا را ب ــرل قطاره ــا کنت اپراتوره

ــد.  ــت می گیرن ــم بدس ــرعت ک س

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

ســه قطــار شــهری مشــهد اشــاره و خاطــر نشــان کــرد: تــا امــروز 11 کیلومتــر 
از حفــاری تونــل خــط ســه در جبهــه شــرقی حــد فاصــل میــدان فردوســی تــا 
میــدان صبــا انجــام شــده و تنهــا 2 کیلومتــر از تونــل خــط ســه در ایــن جبهــه 
باقــی مانــده اســت کــه تــا پایــان ســال 1400 بــا رســیدن دســتگاه حفــار بــه 

شــهرک ابــوذر، حفــر تونــل در ایــن جبهــه بــه اتمــام خواهــد رســید.
ـــام  ـــال انج ـــات در ح ـــه اقدام ـــهد ب ـــهری مش ـــار ش ـــرکت قط ـــل ش مدیرعام
ــه داد:  ــرد و ادامـ ــاره کـ ــه اشـ ــط سـ ــاز اول خـ ــرداری از فـ ــرای بهره  بـ بـ
فعالیت هـــا بـــرای بهره بـــرداری از 5/5 کیلومتـــر از خـــط ســـه قطـــار 
ـــه  ـــا)ع( در 6 جبه ـــام رض ـــه ام ـــا پایان ـــهدا ت ـــدان ش ـــل می ـــد فاص ـــهری ح ش

در حـــال انجـــام اســـت.
کیامـــرز گفـــت: بـــر ایـــن اســـاس عملیـــات جانبـــی و معمـــاری برخـــی از 
ایســـتگاه های ایـــن مســـیر شـــامل ایســـتگاه باب الجـــواد)ع( و پایانـــه امـــام 
رضـــا)ع( آغـــاز شـــده اســـت کـــه بـــرای ایـــن بخـــش بـــه 2500 میلیـــارد 

تومـــان اعتبـــار در ســـال جـــاری نیـــاز داریـــم. 
ــاری خــط چهــار قطــار شــهری مشــهد،  ــات حف ــاز عملی وی در خصــوص آغ
نیــز اظهــار کــرد: طبــق برنامه ریزی هــای انجــام شــده فعالیت هــا 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.

ــهد در  ــهری مش ــار ش ــرکت قط ــل ش ــرز، مدیرعام ــوش کیام کیان
ــوط  ــداث خط ــرای اح ــده ب ــام ش ــای انج ــوص برنامه ریزی ه خص
ــود  ــت موج ــود وضعی ــا وج ــت: ب ــال 1400 گف ــهری در س ــار ش قط
ــه  ــی س ــای عمران ــون کارگاه ه ــبختانه اکن ــور، خوش ــادی کش اقتص

ــتد.  ــال هس ــهد فع ــهری مش ــار ش ــار قط ــه و چه ــط دو، س خ
مدیــر عامــل شــرکت قطــار شــهری بــا بیــان اینکــه احــداث ایســتگاه ســامت 
ــه  ــه عنــوان آخریــن پــازل خــط دو از نظــر ســازه ب خــط دو قطــار شــهری ب
پایــان رســیده اســت، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر بــه دنبــال انعقــاد قــرارداد 
تجهیــز و معمــاری ایســتگاه ســامت هســتیم کــه بــا هزینــه ای حــدود 120 
میلیــارد تومــان اجرایــی می شــود. کیامــرز بــه اقدامــات در حــال انجــام خــط 

تونل خط 3 متروی مشهد 
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دانشـمندان ایرانـی و عراقـی مسـتقر در بغداد 
عـالوه بـر گسـترش دانـش درکشـورهای ایران 
را  باسـتان  یونـان  فرهنـگ  و  علـم  عـرب،  و 
نگهـداری کردند، توسـعه دادند و به کشـورهای 

نمودند. صـادر  اروپائـی 
در خـال سـال های 700 و 800 میـادی، کتاب هـای 
در  مسـتقر  مترجمیـن  و  دانشـمندان  توسـط  یونانـی 
بعـد  سـال های  در  شـدند.  ترجمـه  عربـی  بـه  بغـداد 
دانشـمندان بسـیاری به اسـپانیای مسـلمان نقل مکان 
کردنـد و دانـش و کتاب هـای یونانی را که خود توسـعه 

و تکمیـل نمـوده بودنـد، بـه آنجا بردند. سـپس ایـن گنجینه های علـم، دانش و 
فرهنـگ از اسـپانیا بـه سـوی سـایر کشـورهای اروپـا منتقل شـد.

بنیان گذاری شهر صلح- مدینه السالم
ابوجعفر منصـــور در ســـال 754 میـــادی دومیـــن خلیفـــه عباســـی شـــد و 
ـــی  ـــمال غرب ـــری ش ـــرق، 30 کیلومت ـــرف ش ـــه ط ـــت را ب ـــال 762 پایتخ در س
تیســـفون، پایتخـــت باســـتانی پـــارس، منتقـــل کـــرد. انتقـــال پایتخـــت عباســـیان 
ـــک  ـــد نزدی ـــت جدی ـــی. پایتخ ـــم سیاس ـــود و ه ـــی ب ـــم جغرافیائ ـــق ه از دمش
ســـرزمین پـــارس و شـــبه جزیره عرب بـــود و دروازه هـــای جامعه اســـامی را 

تاریخی  شهـر  بغداد 
دانـش و  صلـح 

ــر  ــیس رهب ــاپ فرانس ــفر پ س
کاتولیک هــای جهــان بــه عــراق

مدیریت شهری

ــود. ــان آن دوران می گشـ ــه روی جهـ بـ
ـــذاری  ـــه پایه گ ـــه دجل ـــار رودخان ـــح را در کن ـــهر صل ـــور ش منص
کـــرد. پیـــش از ایـــن کـــه منصـــور آغـــاز بـــه ســـاخت پایتخـــت جدیـــد 
ـــادن  ـــرای نه ـــی ب ـــه زمان ـــید چ ـــود پرس ـــناس خ ـــر ستاره ش ـــه نف ـــد، از س نمای
ـــخ 30  ـــم تاری ـــا ه ـــر ب ـــه نف ـــن س ـــت. ای ـــگون اس ـــا ش ـــای پایتخـــت ب ـــنگ بن س
ـــن  ـــگ زدن ســـاخت شـــهر خـــوش یم ـــرای کلن ـــادی را ب ـــال 762 می ـــه س ژوئی

ـــد. ـــام کردن اع
ــز،  ــم متحدالمرک ــوار ضخی ــه دی ــا س ــره ای ب ــورت دای ــه ص ــد ب ــهر جدی ش
ــپس  ــد. س ــاری گردی ــدق آب حف ــی، خن ــره برون ــون دای ــد. پیرام ــی ش طراح
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گواهینامـه  داشـتن   2021 سـال  آغـاز  از 
رانندگی برای بهره برداری از پهپاد در سـوئد 
اجبـاری شـده اسـت. تا اواسـط مـاه فوریه 
8539 گواهینامـه رانندگـی پهپـاد توسـط 
مدیریـت حمل و نقـل صادر گردیده اسـت. 
طبـق اظهـارات مدیریـت حمـل و نقـل سـوئد، 
انتظـار مـی رود حـدود 400.000 نفـر گواهینامـه 
رانندگـی پهپـاد دریافـت نمایند. نیمی از کسـانی 
کـه گواهینامـه رانندگـی پهپاد گرفته انـد بین 49 
تـا 59 سـال سـن دارنـد. طبـق اعـام مدیریـت 
حمـل و نقـل این افـراد معمـوال گروهی هسـتند 

کـه پهپـاد را در شـغل خـود بـه کار می گیرنـد. 
source: D.N. , 2021-02-11

گـواهینــامـه 
رانندگـی پهپـاد

ــدی آن  ــوار بع ــی و دی ــوار داخل ــن دی ــود. بی ــدی ب ــوار بع ــا دی ــی ت ــن خال زمی
ــر  ــه قط ــی ک ــره داخل ــدند. دای ــاخته ش ــا س ــکونی و مغازه ه ــای مس واحده
ــی در  ــئوالن حکومت ــتقرار مس ــرای اس ــط ب ــود، فق ــر ب ــدود 2 کیلومت آن ح
نظــر گرفتــه شــد. در داخــل ایــن دایــره کاخ خلیفــه، مســجد بــزرگ و 
ســاختمان های حکومتــی اســتقرار پیــدا کردنــد. کاخ خلیفــه در مرکــز 
شــهر قــرار داشــت و از آن چهــار خیابــان اصلــی بــه طــرف چهــار دروازه هــای 
ــدن  ــق تم ــن مناط ــام بزرگتری ــه ن ــار دروازه ب ــن چه ــد. ای ــیده ش ــهر کش ش
ــد. ــذاری گردیدن ــان نامگ ــه و خراس ــره، کوف ــق، بص ــه، دمش ــود در منطق موج

ســاخت ایــن شــهر جدیــد 4 ســال بــه طــول انجامیــد. گفتــه می شــود حــدود 
10.000 مهنــدس معمــار و کارگــر از ســوریه و پــارس در ســاختن شــهر بــه 

کارگرفتــه شــدند. 
منصـور پایتخـت جدیـد خـود را مدینـه السـالم یعنـی شـهر صلح 
نامگـذاری کـرد ولی سـاکنان شـهر نـام قدیمی فارسـی روسـتای ایـن محل 
"بغداد" را به کار می بردند. موقعیت مکانی مناسـب بغداد سـبب رشـد شـتابان 
شـهر گردیـد. بغـداد به تدریج پایگاه دانشـمندان پارسـی، عرب و سـوری شـد. 

ســفر پــاپ فرانســیس رهبــر کاتولیک هــای جهــان بــه عــراق
ــه  ــان ب ــای جه ــر کاتولیک ه ــیس، رهب ــاپ فرانس ــفر4 روزه پ س
عــراق، در 5 مــارس  2021، هــم زمــان بــا بحــران بیمــاری کوویــد-19 
ــف و اور،  ــداد، نج ــد وی از بغ ــراق و بازدی ــی در ع ــا امن ــود ن و وج
یــادآور عظمــت گذشــته بغــداد بــه عنــوان شــهر صلــح، کانــون علم 

ــد.  ــا می باش ــه اروپ ــش ب ــترش دان ــز گس ــاب و مرک ــش و کت و دان
عــراق کشــوری اســت کــه ادیــان و طوایــف مختلفــی در آن زندگــی می کننــد 
کــه شــامل یکــی از قدیمی تریــن اجتماعــات مســیحیان نیــز می باشــد. 
ســفرپاپ فرانســیس ســفری تاریخــی و دارای بــار معنــوی و انســانی و حامــل 
پیــام صلــح و دوســتی بــود. ماقــات پــاپ فرانســیس )84 ســاله( بــا آیــت ا... 
ــراق در  ــیعیان  ع ــد ش ــع تقلی ــن مرج ــاله( مهم تری ــتانی )90 س ــی سیس عل
ــد  ــان خواه ــی در جه ــی و اجتماع ــط دین ــت رواب نجــف اشــرف، ســبب تقوی

ــان می باشــد. ــردم جه ــرای م ــح و دوســتی ب ــزوم صل ــادی از ل شــد و نم
در بیانیــه دفتــر آیــت ا...  العظمــی سیســتانی آمــده اســت کــه ایشــان در ایــن 
ــر تروریســم  ــراق در براب ــی در حفاظــت از ع ــت دین ــر نقــش مرجعی ــدار ب دی
اشــاره و تاکیــد کردنــد کــه شــهروندان مســیحی نیزبایــد ماننــد دیگــر عراقی ها 
ــد شــیعیان عــراق همچنیــن  ــد. مرجــع تقلی ــح زندگــی کنن در امنیــت و صل
ــتی  ــی، همزیس ــای هماهنگ ــم ارزش ه ــرای تحکی ــا ب ــی تاش ه ــر هماهنگ ب
مســالمت آمیز و همبســتگی انســانی تاکیــد کــرد. آیــت ا...  سیســتانی در طــول 
جلســه بــه درد و رنــج برخــی ملت هــای منطقــه در نتیجــه جنــگ، محاصــره 
ــر و آزار  ــی، ســتم، فق ــورد بی عدالت ــاری اشــاره و در م ــوچ اجب اقتصــادی و ک
ــد،  ــج می برن ــف رن ــورهای مختل ــردم در کش ــیاری از م ــه بس ــکنجه ای ک و ش

صحبــت کــرد.
در بیانیــه واتیــکان آمــده اســت: پــاپ فرانســیس در نجــف اشــرف بــا
آیــت ا...   العظمــی  سیســتانی دیــدار کــرد. طــی ایــن دیــدار کــه حــدودا 45 دقیقــه 
ــن  ــتی بی ــکاری و دوس ــت هم ــر اهمی ــیس ب ــاپ فرانس ــد، پ ــول انجامی ــه ط ب
فرقه هــای مذهبــی تاکیــد کــرد تــا بتــوان از طریــق گســترش احتــرام متقابــل و 
گفت و گــو بــه نفــع عــراق، منطقــه و همــه بشــریت کمــک کــرد. پــاپ فرانســیس 
ــودن زندگــی بشــریت و اهمیــت وحــدت ملــت عــراق  ــر مقــدس ب همچنیــن ب
ــا آیــت ا ...  العظمی سیســتانی بــه درگاه  تاکیــد کــرد. پــاپ فرانســیس در دیــدار ب
خداونــد بــرای آینــده ای کــه صلــح و بــرادری در خــاک عــراق، خاورمیانــه و همــه 

جهــان حاکــم باشــد، دعــا کــرد.
امیدواریــم ایــن نــوع ســفرها همــراه بــا پیام هــای صلــح و 
دوســتی بیــن ملــل و ادیــان جهــان، ســبب پایــان دادن بــه جنــگ، 
ــه توســعه پایــدار کشــورها و شــهرها و  ویرانگــری و فقــر و نیــل ب

ــردد.  ــردم گ ــاه م رف
Sources:
- Ingmar Karlsson, ARVET FRAN BAGDAD, HISTORIS-

KA MEDIA, 2015.
- D.N, March 2021.
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 " توسـط  پایـدار  شـهری  توسـعه  وبینـار 
سـوایکو"– سـوئد در 17 فوریـه 2021 برگزار 
شـد. در این وبینار رویدادهای سـال 2021 در 
کشـورهای مختلف جهـان مرتبط با توسـعه 
شـهری پایـدار مـورد بحـث قـرار گرفـت. 
همچنین اثر بخشـی احداث سـاختمان هایی 

وبینـار توسـعه شـهری پایـدار
کـه انـرژی کـم مصـرف می کنـد در کاهـش آلودگـی هـوا و بهبـود 

محیط زیسـت 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 پروژه های عمرانی
   مدیریت هزینه های کاهش گازهای کربن

   طراحی پارامتریک ساختمان ها برای پایدارسازی ساختمان
Source: SWECO, 2021.

مدیریــت انــرژی ســوئد در نظــر دارد بــرای 
ــوخت  ــدون س ــی ب ــدف زندگ ــه ه ــل ب نی
فســیلی، شــبکه ایســتگاه های شــارژ 
باتــری خــودرو را در سر تا ســر ســوئد  

ــد. ــعه ده توس

ایستــــگاه های 
ــری ــارژ باتـ شـ
ـــان ـــودرو در جه خ

ـــرآورد شـــده اســـت کـــه 44 درصـــد بیشـــتر از ســـال قبـــل اســـت. 5/2 میلیـــون ب
ـــف  ـــق مختل ـــری در مناط ـــارژ بات ـــتگاه های ش ـــداد ایس ـــر تع ـــدول )1( نمایانگ ج

جهـــان در ســـال 2021 می باشـــد.
همانطورکـه این جدول نشـان می دهد، شـهرها و کشـورهای مهم جهان 
شـتابان به سـوی برقـی کردن خودروهـا در حرکتنـد. این امـر نمایانگر 
چشـم انداز کاهـش چشـم گیر بهره بـرداری از سـوخت های فسـیلی در 

جهت کاهش آلودگی هوا و توسـعه پایدار سیسـتم حمل و نقل می باشد. 

 جدول1: ایستگاه های شارژ خودروهای برقی در مناطق مختلف جهان )2021(

جمعیتمنطقه/کشور
تعداد ایستگاه های شارژ)میلیون نفر(

741/5170،149اروپا

144،000  513/5اتحادیه اروپا

33125،000ایاالت متحده آمریکا

1.4105،004چین

37/75،004کانادا

25/52،000استرالیا

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

توســـعه ایســـتگاه های شـــارژ باتـــری خـــودرو بـــه منظـــور تســـهیل تبدیـــل 
ـــای  ـــری گســـترده از خودروه ـــی و بهره گی ـــه برق ـــای ســـوخت فســـیلی ب خودروه

ـــرد. ـــام می  گی ـــا انج ـــمال اروپ ـــی در ش برق
ــتان  ــودرو در انگلسـ ــری خـ ــارژ باتـ ــتگاه شـ ــل 2020، 11،320 ایسـ در آوریـ
ـــارژ  ـــتگاه ش ـــتر از 100 ایس ـــتکهلم بیش ـــر در اس ـــال حاض ـــود. در ح ـــود ب موج

باتـــری خـــودرو وجـــود دارد.
ـــان  ـــودرو در جه ـــری خ ـــارژ بات ـــتگاه های ش ـــداد ایس ـــال2018، تع ـــان س در پای
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بـر پایـه مطالعـات دانشـگاه مدیریـت بازرگانـی سـویس، شـهرهای 
هوشـمند جهان مشـخص شـده اند. این شـهرها بر اسـاس فاکتورهای 
 DIGITAL( ،زیر تحـت عنوان اندکـس دیجیتالی شـهرهای هوشـمند

گردیده انـد. درجه بنـدی   )SMART CITY INDEX
- سالمت و ایمنی

- حمل و نقل
- فعالیت ها اشتغال و آموزش

- مدیریت شهری

1- سنگاپور
ـــب  ـــمند کس ـــهرهای هوش ـــدی ش ـــاز را در درجه بن ـــن امتی ـــنگاپور باالتری س
ـــت 5/6  ـــا جمعی ـــیائی ب ـــهر آس ـــک ش ـــوان ی ـــه عن ـــنگاپور ب ـــت. س ـــرده اس ک
ـــب  ـــت. اغل ـــوده اس ـــق ب ـــیار موف ـــهر بس ـــازی ش ـــر در هوشمند س ـــون نف میلی
ســـاکنان ســـنگاپور از وضعیـــت شـــهر راضـــی هســـتند بـــه جـــز تراکـــم 

ـــت. ـــاز آور نیس ـــهر امتی ـــرای ش ـــه ب ـــک ک ترافی

2- زوریخ
ـــت و  ـــویس اس ـــهر س ـــن ش ـــر، مهم تری ـــت 1،800،000 نف ـــا جمعی ـــخ ب زوری
ـــد.  ـــی می باش ـــز فرهنگ ـــی و مراک ـــل عموم ـــتم حمل ونق ـــن سیس دارای بهتری
ـــت.  ـــوردار اس ـــاال برخ ـــت ب ـــا کیفی ـــی ب ـــبکه درمان ـــی و ش ـــن از ایمن همچنی

ـــتند. ـــی هس ـــبز ناراض ـــای س ـــود فض ـــخ از کمب ـــهروندان زوری ـــی ش ول

3- اسلو
جمعیـــت اســـلوی بـــزرگ 1،500،000 نفـــر می باشـــد. ســـاکنان اســـلو از 
وضعیـــت مـــدارس، آمـــوزش، بیمارســـتان ها و اشـــتغال راضـــی هســـتند. از 
ســـوی دیگـــر، مشـــکل تراکـــم ترافیـــک و آلودگـــی هـــوا در اســـلو وجـــود دارد.

4- ژنو
ـــر  ـــهر برت ـــن 10 ش ـــهر در بی ـــن ش ـــر جمعیت،کوچکتری ـــا 420،000 نف ـــو ب ژن
ــل  ــتم حمل و نقـ ــدارس، سیسـ ــو دارای مـ ــد. ژنـ ــان می باشـ ــمند جهـ هوشـ
ـــی  ـــت. ول ـــاال اس ـــت ب ـــا کیفی ـــی ب ـــز فرهنگ ـــبز و مراک ـــای س ـــی، فض عموم
ـــی باشـــد. ـــود مواجـــه م ـــا کمب ـــروی انســـانی ب ـــن شـــهر از نظـــر اشـــتغال نی ای

5- کپنهاک
ـــه در  ـــت ک ـــارک اس ـــت دانم ـــر، پایتخ ـــت 1،300،000 نف ـــا جمعی ـــاک ب کپنه
ـــم  ـــکل تراک ـــرد. مش ـــرار می  گی ـــان ق ـــمند جه ـــهرهای هوش ـــم ش ـــه پنج درج
ترافیـــک در کپنهـــاک نیـــز وجـــود دارد ولـــی از نظـــر ایمنـــی، مـــدارس و 

فعالیت هـــای فرهنگـــی از امتیـــاز باالئـــی برخـــوردار اســـت.

6- آکلند
آکلنـــد بـــا جمعیـــت 1،470،000 بزرگتریـــن شـــهر نیوزلنـــد اســـت کـــه 
از نظـــر بهداشـــت و درمـــان، ایمنـــی، مـــدارس و اشـــتغال امتیـــاز باالئـــی 
ــل  ــک و حمل و نقـ ــم ترافیـ ــد از تراکـ ــهروندان آکلنـ ــی شـ ــرد. ولـ می گیـ

عمومـــی ناراضـــی هســـتند.

شــهرهای هوشــمند جهــان

7- تایپه
تایپـــه بـــا جمعیـــت 2/6 میلیـــون نفـــر، پایتخـــت تایـــوان اســـت کـــه در  
زمینه هـــای آلودگـــی هـــوا و  تراکـــم ترافیـــک بـــا مشـــکل روبـــرو اســـت.

8- هلسینکی
هلســینکی بــا جمعیــت 1،270،000 نفــر، از نظــر مــدارس و سیســتم آمــوزش 
ــت و  ــر محیط زیس ــن از نظ ــت. همچنی ــرده اس ــب ک ــی را کس ــاز باالئ امتی
ــه فضــای ســبز در وضعیــت بســیار خوبــی قــرار می گیــرد. ولــی  دسترســی ب

از نظــر بهداشــت و درمــان امتیــاز هلســینکی در ســطح پائینــی قــرار دارد.

9- بیلبائو
ـــهر از  ـــن ش ـــرار دارد. ای ـــپانیا ق ـــر در اس ـــت 414،000 نف ـــا جمعی ـــو ب بیلبائ
ـــاز  ـــان امتی ـــت و درم ـــوزش، بهداش ـــی، آم ـــل عموم ـــتم حمل و نق ـــر سیس نظ
ـــاری دارای  ـــای تج ـــتغال و فعالیت ه ـــر اش ـــر، از نظ ـــوی دیگ ـــی دارد. از س باالئ

امتیـــاز پائینـــی می باشـــد.

10- دسلدورف
ـــات بســـیار خـــوب بهداشـــت،  ـــر از امکان ـــا جمعیـــت 620،000 نف دســـلدورف ب
درمـــان و سیســـتم آمـــوزش برخـــوردار اســـت. شـــهروندان دســـلدورف از 
ـــه  ـــد. نقط ـــت دارن ـــتغال رضای ـــت اش ـــی و وضعی ـــل عموم ـــتم حمل و نق سیس

ـــد. ـــوا می باش ـــی ه ـــک و آلودگ ـــم ترافی ـــامل تراک ـــهر ش ـــم ش ـــف مه ضع

سخن آخر
ــا  ــه ب ــتند ک ــهرهایی هس ــان، ش ــمند جه ــر هوش ــهرهای برت ش
ــت  ــوند. مدیری ــت می ش ــرفته مدیری ــمند پیش ــتم های هوش سیس
ــل  ــروزی عم ــش ام ــه دان ــکا ب ــا ات ــهرها ب ــن ش ــهری در ای ش
ــوا از  ــی ه ــک و آلودگ ــم ترافی ــود، تراک ــن وج ــا ای ــد. ب می نمای
ــد. از  ــز می باش ــهرها نی ــن ش ــهری ای ــت ش ــای مدیری چالش ه
ــش  ــات کاه ــر اقدام ــه ب ــا تکی ــهری ب ــدار ش ــعه پای ــن رو، توس ای

ــند.  ــا باش ــت برنامه ه ــد در اولوی ــوا، بای ــی ه ــک و آلودگ ترافی
Source: S V D, 2019.
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مقدمه
در  نقــل  و  حمــل  سیســتم های  اهمیــت   19 کوویــد  بحــران 
ادامــه ســرویس های جابجایــی  و  مــورد تضمیــن دسترســی 
را نشــان داد. در طــی دوران قرنطینــه در تمــام نقــاط دنیــا، 
را  عمومــی ســرویس های خــود  نقــل  و  سیســتم های حمــل 
ــد. ــه دادن ــدم ارائ ــط مق ــانی خ ــروی انس ــی نی ــت جابجای ــه جه ب
بــا تغییــرات انجــام شــده در فعالیت هــای اقتصــادی در طــی ایــن دوره، تقاضــا 
ــل و  ــتم های حم ــئولین سیس ــت. مس ــش اس ــال افزای ــی در ح ــرای جابجای ب
نقــل عمومــی و بهــره بــرداران آنهــا نیازمنــد تنظیــم شــبکه و ســرویس دهــی 
خــود، افزایــش ظرفیــت بهره بــرداری، ســرمایه گذاری در تکنولوژی هــای 
جدیــد بــرای ارائــه اطاعــات آن الیــن بــه مســافران و مدیریــت نــرخ اشــغال و 

ــند.  ــی می باش ــای ایمن ــال معیاره اعم

سیستـــــم های حمل و نقـــــل عمومـــــی
در بـرابــــر کوویــــد  19 ایمـــــن هســـتند

دکتـر محمـد منتظری- مدیر دفتر هماهنگـی "اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومـی" در ایران

Mohammad Montazeri, PhD, P. Eng, Head of UITP Iran Liaison Office
mohammad.montazeri@uitp.org

Legal Deposit Number: D/2020/01/05/44

ــل  ــه دلی ــرکت ها ب ــن ش ــای ای ــه درآمده ــت ک ــی اس ــات در حال ــن اقدام ای
ــات  ــل اقدام ــه دلی ــا ب ــای آنه ــده و هزینه ه ــم ش ــفر ک ــای س ــش تقاض کاه

ــت. ــه اس ــش یافت ــی افزای ــی اضاف نظافت
ــت  ــا حمای ــادی ب ــای زی ــی، دولت ه ــل علم ــود دالی ــدم وج ــم ع ــی رغ عل
رســانه ها، از مــردم خواســته اند کــه از وســایل حمــل و نقــل عمومــی 
اســتفاده نکــرده و در عــوض بــرای جابجایــی از خــودروی شــخصی، دوچرخــه 
ــت  ــردم و برداش ــار م ــر رفت ــوع ب ــن موض ــد. ای ــتفاده کنن ــاده روی اس ــا پی ی
عمومــی از خطرنــاک بــودن فضاهــای عمومــی شــامل حمــل و نقــل عمومــی 

ــته اســت.  ــر گذاش تأثی
ــیوه نامه های  ــت ش ــورت رعای ــه در ص ــود دارد ک ــی وج ــل کاف ــروزه دالی ام
بهداشــتی توصیــه شــده توســط مســئولین بهداشــت، خطــر ابتــا بــه بیمــاری 
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ــی  ــل عموم ــل و نق ــتم های حم ــد 19 در سیس کووی
ــد.  ــم می باش ــیار ک بس

اگــر در نظــر بگیریــم کــه ریســک صفــر اصــا وجــود 
ــی  ــی یک ــل عموم ــل و نق ــتم های حم ــدارد، سیس ن
ــوده و  ــی در شــهر ب ــن روشــهای جابجای از ایمــن تری
ــن  ــرای قوانی ــا اج ــد. ب ــه می دارن ــده نگ ــهرها را زن ش
و مقــررات صحیــح می تــوان مطمئــن بــود کــه 
سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی در برابــر کوویــد 

ــتند. ــن هس 19 ایم

سیسـتم های حمـل و نقـل عمومـی ملـزم بـه 
اجـرای مـوارد زیـر هسـتند

ابتــدای شــروع بحــران کوویــد 19، مســئوالن  از 
ــرداران  ــی و بهره ب ــل عموم ــل و نق ــتم های حم سیس
ایــن سیســتم ها بطــور جــدی بــا ایــن ویــروس توســط 

ــد:  ــه کرده ان ــر مقابل ــل زی عوام
سرویس دهی مناسب.  

ــی  ــت و ضدعفون ــات نظاف ــت عملی ــرا و تقوی اج  
کــردن فضاهــا.

تأمیـن تجهیـزات و ابزار محافظت برای پرسـنل و   
مسـافران.

اطمینـان از اجـرای دسـتور العمل های بهداشـتی   
مسـافران. و  پرسـنل  توسـط 

افزایش میزان تهویه طبیعی و هوای تازه.  
تســریع در دیجیتالــی نمــودن کارهــا و بکارگیری   
ــود.  ــات خ ــر عملی ــرل بهت ــرای کنت ــزار IT ب اب

تخمیــن تعــداد مســافران و میــزان اشــغال   
ــه جهــت داشــتن اطاعــات آن الیــن  واگن هــا ب

بــرای جلوگیــری از ازدحــام. 
بکارگیــری سیســتم ها و تجهیــزات پرداخــت   

بلیــط بــدون تمــاس و 

برقــراری ارتبــاط شــفاف و مرتــب بــا   
مســافران. و  پرســنل 

گرچــه مــوارد فــوق باعــث افزایــش هزینه هــای 
آنهــا شــده اســت، ولــی مســئوالن و بهــره 
ــرایط  ــا ش ــود را ب ــتم ها خ ــن سیس ــرداران ای ب
ــاالی  ــال مســئولیت ب ــن ح ــق داده و در عی وف
ــراف را  ــط اط ــنل و محی ــر پرس ــود در براب خ
حفــظ کرده انــد. بــا برقــراری مرحلــه بــه 
مرحلــه فعالیت هــا بعــد از دوران قرنطینــه، 
ــن  ــرای ای ــی ب ــی اختصاص ــای مال بایدکمک ه
سیســتم ها در نظــر گرفتــه شــود واال ایــن 

سیســتم ها ورشکســت خواهنــد شــد.
ــه  ــن اجــرای تمــام دســتورالعمل های ارائ در عی
شــده توســط مســئوالن بهداشــت، سیســتم های 
حمــل و نقــل عمومــی از پلــه برقی هــا، درب هــا، 
ــورها  ــاری آسانس ــای فش ــا، دکمه ه کارت خوانه
انجــام  منظــم  نمونه بــرداری  دســتگیره ها  و 
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ــت  ــه جه ــف ب ــای مختل ــز از محل ه ــوا نی ــای ه ــاوه نمونه ه ــد. بع می دهن
اطمینــان از تمیــز بــودن سیســتم و کــم کــردن ریســک شــیوع ایــن بیمــاری 

ــود.  ــه می ش گرفت
ــر مبنــای تجربیــات گذشــته، تیم هــای برنامه ریــزی و اجرایــی نحــوه تأثیــر  ب
ــه  ــر سیســتم های خــود شــامل برنامــه کامــل مقابل ــی دوم ب قرنطینــه احتمال

ــد. ــازی کرده ان ــرایط را شبیه س ــن ش ــا ای ب

ــاس  ــر اسـ ــی بـ ــل عمومـ ــل و نقـ ــتم های حمـ ــات سیسـ اقدامـ
مســـتندات می باشـــد.

همـــه مـــا از اهمیـــت تصمیمـــات اخـــذ شـــده بـــر اســـاس مســـتندات در 
ــر کیفیـــت زندگـــی  ــرات آن بـ ــای جابجایـــی شـــهری و اثـ ــام زمینه هـ تمـ
ــا کوویـــد 19،  ــاط بـ ــر ایمنـــی در ارتبـ ــه نظـ ــتیم. از نقطـ مـــردم آگاه هسـ
ـــه  ـــد ک ـــان داده ان ـــه نش ـــی و تجرب ـــاد علم ـــیار زی ـــای بس ـــات و آنالیزه مطالع
رفتـــار سیســـتم های حمـــل و نقـــل عمومـــی در ایـــن مـــورد مشـــابه ســـایر 

مکان هـــای عمومـــی و خصوصـــی می باشـــد.

به عنوان مثال: 
ــه شــده در یــک  ــرت کــوخ )در آلمــان(: داده هــای ارائ موسســه راب  
ــوژی شــماره 2020/38 مــورخ  ــه منتشــر شــده در بولتــن اپیدومیول مقال
2020/08/21 نشــان می دهــد کــه فقــط 0/2% انتشــار قابــل ردیابــی در 
آلمــان در ارتبــاط بــا حمــل و نقــل بــوده و افــراد آلــوده شــده در مقایســه 

ــد.  ــر می باش ــردد، کمت ــای پرت ــایر مکان ه ــا س ب

اطالعـــات  عمومـــی  مؤسســـه   
داده هـــای  فرانســـه(:  )در  بهداشـــت 
ـــا  ـــی 9 می ت ـــه زمان ـــده در فاصل ـــع آوری ش جم
ــه  ــد کـ ــان می دهنـ ــپتامبر 2020 نشـ 28 سـ
فقـــط 1/2% از بیمـــاران کوویـــد 19 مربـــوط 
بـــه حمـــل و نقـــل می باشـــند )زمینـــی، 
ـــاری  ـــه بیم ـــا ب ـــده ابت ـــی(. عم ـــی و دریای هوای
مـــدارس   ،)%24/9( کاری  محیط هـــای  در 
همایش هـــای   ،)%19/5( دانشـــگاه ها  و 
بهداشـــتی )11%(، رویدادهـــای موقـــت عمومـــی 
گردهم آیی هـــای  و   )%11( خصوصـــی  و 

می باشـــند.  )%7( فامیلـــی 
مطالعــات انجــام شــده توســط گــروه   
ایمنــی ریــل در انگلیــس نشــان می دهــد کــه 
ریســک ابتــا بــه بیمــاری کوویــد 19 در حین 
ســفر بــا قطــار 1 بــه ازای هــر 11،000 ســفر 
ــای  ــانس ابت ــر ش ــدد براب ــن ع ــد. ای می باش
0.009%  اســت کــه کمتــر از احتمــال فــوت 
در تصادفــات جــاده ای می باشــد. در صــورت اســتفاده از ماســک صــورت، 
ــد. ــی 0.005% می باش ــفر یعن ــر 20،000 س ــه ازای ه ــدد 1 ب ــن ع ای
ــنال  ــده در نشـ ــر شـ ــر )منتشـ ــورادو بوولـ ــگاه کلـ دانشـ  
ـــات  ـــاس اطاع ـــر اس ـــت 2020(:  ب ـــخ 11 آگوس ـــی در تاری جیوگراف
ـــای  ـــاری در متروه ـــه بیم ـــا ب ـــک ابت ـــده، ریس ـــتفاده ش ـــدل اس ـــک م ی
دارای تهویـــه مناســـب بـــا حداقـــل صحبـــت و حرکـــت، مســـاوی %0 
ـــا  ـــافرت ب ـــرای مس ـــی ب ـــدد حت ـــن ع ـــد. ای ـــه می باش ـــد از 70 دقیق بع

ــد. ــر می باشـ ــوس کمتـ اتوبـ
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ـــی  ـــه امریکای ـــط اتحادی ـــده توس ـــر ش ـــوم )منتش ـــه عل مجل  
ــن،  ــال 2020(: در ژاپـ ــاه می سـ ــوم در 26 مـ ــرفت علـ پیشـ
بیشـــتر واگیـــری بـــه دلیـــل رفـــت و آمـــد بلندمـــدت در محل هـــای 
ژیمناســـتیک، کافه هـــا، گردهم آیی هـــای موســـیقی زنـــده، اتاق هـــای

 غذاخــوری )Karaoke( و مکان هــای مشــابه کــه افــراد بــرای خــوردن، 
ــم  ــرد ه ــردن گ ــدن و ورزش ک ــردن، آواز خوان ــت ک ــیدن، صحب نوش
می آینــد بــوده اســت. هیــچ واگیــری در قطارهــای بیــن شــهری 
ــی،  ــی تان ــی اوش ــارات هیتوش ــاس اظه ــر اس ــت. ب ــده اس ــزارش نش گ
یــک متخصــص ویــروس شناســی و ســامت عمومــی در دانشــگاه 
ــا ســایر مســافران صحبــت  توکیــو، مســافران معمــوالً تنهــا هســتند و ب

نمی کننــد و اخیــراً از ماســک هــم اســتفاده می کننــد.
ـــر  ـــرگ )منتش ـــهر بلومب ـــگاه ش آزمایش  
ـــال 2020(:  ـــن س ـــخ 9 ژوئ ـــده در تاری ش
ــر  ــن، بـ ــا 3 ژوئـ ــی 9 می تـ ــه زمانـ در فاصلـ
اســـاس اطاعـــات ارائـــه شـــده توســـط 
ســـازمان ملـــی بهداشـــت عمومـــی، 150 
ـــد  ـــاری کووی ـــه بیم ـــا ب ـــد ابت ـــه جدی مجموع
ـــاس  ـــر اس ـــد. ب ـــایی ش ـــه شناس 19 در فرانس
ــر  ــاری بـ ــه بیمـ ــا بـ ــته بندی های ابتـ دسـ
ـــتر،  ـــا بیش ـــورد ی ـــای 3 م ـــر مبن ـــاس ب ـــر تم اث
محل هایـــی کـــه شناســـایی شـــدند عبارتنـــد  از

و  کار  محل هـــای  بهداشـــت،  خانه هـــای 
بی خانمان هـــا. نگهـــداری  محل هـــای 

در تمــام ایــن مکان هــا، افــراد در محل هــای 
سربســته بــرای مــدت طوالنــی در کنــار 
یکدیگــر بودنــد. در مــورد بیمارســتان ها، 

ــه احتمــال زیــاد همگــی در یــک فضــا کنــار هــم  افــراد مبتــا شــده ب
بودنــد. نکتــه جالــب ایــن بــود کــه  هیــچ مجموعــه بیمــاری در ارتبــاط 
ــرای حــدود  ــی وجــود نداشــت. ب ــل عموم ــا سیســتم های حمــل و نق ب
یــک مــاه، حتــی یــک مجموعــه مبتــا بــه کوویــد 19 در هیــچ یــک از 6 
سیســتم متــروی فرانســه، 26 ترامــوا و قطــار ســبک شــهری و مســیرهای 

متعــدد اتوبوســرانی دیــده نشــد.
ســازمان بهداشــت جهانــی )WHO( تاییــد کــرده اســت کــه آلودگــی هوا   
بــه احتمــال زیــاد یــک عامــل تشــدید کننــده مشــکات ســامتی اســت 
کــه توســط کوویــد 19 بوجــود آمــده اســت زیــرا هــوای آلــوده موجــب 
ــی  ــدن مشــکات تفســی و قلب ــث بوجــود آم ــا شــده و باع ــورم ریه ه ت
ــد.  ــن بیمــاری مســاعد می کن ــه ای ــا ب ــرای ابت ــراد را ب ــه اف می شــود ک
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ــردم از  ــش م ــه افزای ــتقبال رو ب ــه اس ــد ک ــان می ده ــواهد نش ــوع ش در مجم
سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی پــس از رفع قرنطینــه بیانگر ایمن بــودن این 
سیســتم ها در مقابــل کوویــد 19 )بــه دلیــل تعــداد کــم مــوارد ابتــا بــه بیماری 
در بیــن اســتفاده کننــدگان از ایــن سیســتم ها( از نظــر افــکار عمومــی می باشــد. 
ـــوج  ـــد 19 در م ـــه کووی ـــان ب ـــداد مبتای ـــش تع ـــم افزای ـــی رغ ـــع عل در واق
ـــتم های  ـــتفاده از سیس ـــهرها، اس ـــادی از ش ـــداد زی ـــاری در تع ـــن بیم دوم ای
ـــان  ـــت آورده و اطمین ـــود را بدس ـــی خ ـــد افزایش ـــی رون ـــل عموم ـــل و نق حم

ـــت. ـــرده اس ـــب ک ـــافران را جل مس

ــاختن  ــل سـ ــی از عوامـ ــل عمومـ ــل و نقـ ــتم های حمـ سیسـ
آینـــده بهتـــر هســـتند

علی رغـــم بدنام ســـازی غیرواقعـــی سیســـتم های حمـــل و نقـــل عمومـــی،
 دســت اندرکاران ایــن سیســتم ها متعهــد بــه بازســازی اعتمــاد و اطمینــان در 
بیــن مســافران می باشــند. ایــن موضــوع بایــد یــک مســئولیت مشــترک بیــن 
مقامــات سیاســی، شــرکت های حمــل و نقــل عمومــی )مســئوالن، بهره بــرداران 
ــل  ــای حمــل و نق ــرای مجموعه ه ــن ب ــت( و شــهروندان باشــد. بنابرای و صنع
ــه  ــی ک ــه ای و مل ــی، منطق ــران محل ــا تصمیم گی ــه ب ــم اســت ک ــی مه عموم
ــاط باشــند.  ــکار عمومــی هســتند، در ارتب ــه اف در خــط مقــدم پاســخگویی ب
مدیریــت تقاضــای ســفر نقــش مهمــی در تنظیــم نقطــه پیــک دارد. مســئولین 

ــدد  ــن مج ــارت و تدوی ــت نظ ــه جه ــد ب ــی بای ــی و خصوص ــش عموم بخ
ــر  ــران اخی ــدت بح ــد م ــرات بلن ــدت و اث ــذار کوتاه م ــتراتژی های تأثیرگ اس
ــند.  ــته باش ــکاری داش ــر هم ــا یکدیگ ــی، ب ــهرها و جابجای ــک ش در دینامی
ـــردن  ـــه ک ـــر بهین ـــای موث ـــاف، روش ه ـــل انعط ـــک و قاب ـــای تکنولوژی راهکاره
ـــر  ـــت تأثی ـــمند را تح ـــفرهای هوش ـــه س ـــرویس دهی ب ـــبکه و س ـــم ش و تنظی
قـــرار می دهنـــد )مثـــا روش هـــای قیمت گـــذاری متفـــاوت در طـــول روز 
ـــاغل  ـــت از مش ـــال درخواس ـــوان مث ـــه عن ـــک(. ب ـــاعت پی ـــم س ـــت تنظی در جه
و محیط هـــای آموزشـــی بـــرای شـــناور کـــردن ســـاعات کاری از اقدامـــات 
موثـــر بـــه جهـــت حداقـــل کـــردن ازدحـــام مســـافری در ســـاعات پیـــک 
می باشـــد. سیســـتم های جدیـــد ماننـــد دورکاری در محل هایـــی کـــه 
ـــر  ـــرایط زی ـــفر، ش ـــی س ـــد. در ط ـــه یابن ـــد ادام ـــد بای ـــی دارن ـــت اجرای قابلی
ـــا  ـــراه ب ـــفر را هم ـــی س ـــوان ایمن ـــا بت ـــد ت ـــت آی ـــان بدس ـــور همزم ـــد بط بای

ـــود.  ـــن نم ـــهر تضمی ـــا در ش ـــروس کرون ـــار وی ـــری از انتش جلوگی
- استفاده از ماسک

- ضدعفونی کردن سطوح با قابلیت تماس باال
- تهویه خوب و جابجایی مستمر هوا

بعــاوه، رفتــار عمومــی مســافران )مــردم در وســایل حمــل و نقــل عمومــی زیــاد 
صحبــت نمی کننــد و غــذا هــم نمی خورنــد( باعــث محــدود شــدن پراکندگــی 

ــروس می شــود.  ذرات وی
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مجلـه پزشـکی بریتانیـا بـا ارائـه جـدول مقابـل، اطاعـات جالبـی از انتشـار 
ویـروس در زمان اسـتفاده از وسـایل حمل و نقـل عمومی بر مبنای اسـتفاده از 
ماسـک صـورت، زمـان در معـرض بـودن و نوع فعالیـت و کیفیت هـوای دمیده 

شـده در واگن هـای کـم تراکـم و متراکـم ارائه داده اسـت.

شهرها نیاز به جابجایی بهتر دارند
حـاال زمـان ارائـه راهکارهـای ملمـوس و اجرایـی در مـورد شهرنشـینی جامـع، 
پایـدار، تـاب آور و هوشـمند اسـت کـه از حقـوق شـهروندان حمایـت کـرده و 
اصـول دموکراسـی محلـی را در حمایـت از موفقیـت و تندرسـتی رعایـت نماید. 
توافقنامه هـای بین المللـی ماننـد توافقنامـه تغییـرات آب و هوای پاریـس، برنامه 
توسـعه پایـدار سـال 2030 و برنامه شـهری نیویـورک همگی نیاز به اجـرا دارند. 
شـهرها بایـد مـاورای برنامـه روزانـه خـود عمل کـرده و بـا کمک یکدیگـر نتایج 
باالیـی در زندگـی مـردم ایجاد کنند. دولت ها در تمام سـطوح باید برای سـاختار 
اجتماعـی شـهرها بخصوص در مـورد سـامتی، تحصیات و سیسـتم های حمل 
و نقـل عمومـی سـرمایه گذاری کننـد. سیسـتم های حمـل و نقـل عمومـی و 

جابجایـی فعـال از عوامـل مهـم برای سـاخت آینـده بهتر می باشـند. 
حمـل و نقـل عمومـی بایـد اولویت باالیـی برای تصمیم گیـران در تمام کشـورها 

داشـته باشـد. مزایای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیسـتی این سیستم ها غیرقابل 
انـکار هسـتند و از اصـول سـامتی شـهروندان و شـهرها هسـتند. سیسـتم های 
حمـل و نقـل عمومـی قابل دسترسـی و قابل شـمول برای شـهروندان بـدون در 
نظـر گرفتـن موقعیـت اجتماعـی– اقتصـادی آنهـا می باشـند. بسـیار مهم اسـت 
در نظـر داشـته باشـیم کـه بایـد به مـردم سـرویس داده شـود و نه بـه خودروها. 
اولویـت تصمیم سـازان شـهری بایـد خیابانهای در دسـترس، ایمـن، قابل تنفس 
و قابـل پیـاده روی بـرای شـهروندان از طریـق برنامه ریـزی شـهری و قـراردادن 
برنامه ریـزی  از زمیـن و  مـردم در قلـب شـهرها توسـط هماهنگـی اسـتفاده 
درازمـدت جابجایـی )بوسـیله درگیـر کـردن تمـام ذینفعـان( از همـان ابتـدای 
پـروژه باشـد. در حـال حاضر سـطح پاییـن ترافیک در شـهرهای دنیـا، موقعیت 
قبیـل  از  صرفـه  بـه  مقـرون  تاکتیکـی  سـرمایه گذاری های  بـرای  مناسـبی 
اختصـاص فضـای مناسـب بـرای حمـل و نقل عمومـی، اختصاص خطـوط ویژه 
اتوبوسـرانی بـه جهـت کاهـش زمـان سـفر مسـافران تـا حـد امـکان، مقابلـه با 
آلودگـی هـوا از طریـق اعمال محدودیـت تردد بـرای خودرو ها و سـایر اقدامات 
موثـر بـرای حمایـت از شـهروندان بوجود آورده اسـت. ایـن اقدامات بـا حمایت 

مـردم موثـر خواهنـد بود.
روش هـای جابجایـی موثـر بـا تکیـه بـر سیسـتم های حمـل و نقـل عمومـی بـه 
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عنـوان سـتون فقـرات، نه تنهـا مزایای زیـادی از نظر سـامتی، کم شـدن ترافیک 
و تصادفـات و سـر و صـدا و کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای خواهنـد داشـت 
بلکـه موجـب دسترسـی بـه مراکـز آموزشـی، مشـاغل، اماکـن تجـاری و بازرگانی 
و مجموعـه دیگـری از سـرویس های مـورد نیـاز بـرای همه افـراد در همـه مکان ها 
می گردنـد. بـه ایـن ترتیـب افـراد راحت تـر بـه مشـاغل، محل هـای آمـوزش و 
مکان هـای تجـاری خواهنـد رسـید. مزایای ارائه شـده توسـط سیسـتم های حمل 
و نقـل عمومـی باعـث ایجـاد همبسـتگی اجتماعـی و منطقـه ای، توسـعه محلی، 
ادغـام بیشـتر جامعـه و ایجاد موقعیت های جدید کاری خواهد شـد. لذا دسترسـی 
بـه جابجایـی پایـدار شـهری بایـد به عنوان یـک حقوق شـهروندی در نظـر گرفته 
شـده و میبایسـت توسـط دولت هـا حمایـت شـود.  بـا توجـه بـه مطالـب بـاال، 
قراردادهـای طراحـی و اجـرای سیسـتم های حمـل و نقـل عمومـی در آینـده باید 
از روش مشـتری- تامین کننـده بـه سـمت همـکاری بخـش عمومـی- خصوصـی 
بـه جهـت بـه اشـتراک گذاری ریسـک و منافـع در میـان همـه ذینفعـان )دولـت 
مرکـزی و محلـی، مسـووالن و بهره بـرداران سیسـتم های حمـل و نقـل عمومـی، 
ارایه دهنـدگان سیسـتم های جدیـد جابجایـی، صنایـع، شـهروندان، ...( تغییر یابد.

 
نتیجه گیری

شـهرها و کشـورها بـه مسـائل غیرقابـل پیش بینـی بوجود آمـده در 
کوتاه مـدت پاسـخ گفته انـد ولـی حـاال زمانی اسـت کـه باید بـه جلو 
حرکـت کنیـم، ادامـه حیـات سیسـتم های حمـل و نقـل عمومـی را 
تضمیـن کنیـم و از موقعیـت اسـتثنایی منحصر بـه فرد بوجـود آمده 
بـرای شـروع مجدد و شـکل دهی آینـده شـهرهایمان اسـتفاده کنیم. 
موضـوع جابجایی در شـهرها بطور جدی با سـایر چالش های دیگری مرتبط اسـت 
)آب و هـوا، بهداشـت، ادغـام اجتماعـی، ایمنـی راه هـا، غیـره( و لذا بـدون اهمیت 
دادن بـه سیسـتم های حمـل و نقـل عمومـی بـه عنـوان یک سـتون اصلـی بهبود 
اقتصـادی، اجتماعـی و محیط زیسـتی در کوتاه مـدت و بلند مدت، نمی تـوان با آن 
چالش هـا مقابلـه نمـود. ذینفعـان سیسـتم های حمل و نقـل عمومـی، گرچه قبا 
هیچگونه تجربه ای در مورد مقابله با چنین بحران بهداشـتی نداشـتند، به سـرعت 
به شـرایط بوجود آمده عکس العمل نشـان داده و به نحو شایسـته مسـئولیت خود 
را در قبـال پرسـنل خویـش و جامعه هدف به انجام رسـاندند. بـروز بیماری کووید 
19 باعـث ایجـاد شـرایط جدید بـرای ذینفعان سیسـتم های حمـل و نقل عمومی 
شـده اسـت که مشـابه سـایر نقش آفرینان بخش هـای عمومی و خصوصـی، بطور 
مـداوم در حـال یادگیری از این شـرایط اسـتثنایی و در حال گسـترش می باشـند.

مطالعـات علمـی و تجربی زیادی نشـان داده اند که ریسـک ابتـال به این 
بیمـاری در سیسـتم های حمـل و نقل عمومـی کمتر از سـایر مکان های 
عمومی یا گردهم آیی های خصوصی می باشـد. متاسـفانه این سیسـتم ها 
اکثـراً بـدون هیچگونـه دلیـل محکمـی در ایـن مـورد بدنام شـده اند.

بـر اسـاس یافته هـای علمی و تجربیات موجود، سیسـتم های حمـل و نقل عمومی 
اقدامـات مناسـبی را بـه جهت کم کردن ریسـک های موجود تا سـطح قابل کنترل 
و قابـل قبـول برای اسـتفاده کنندگان انجام داده اند. البته سـعی و کوشـش اضافی 
الزم اسـت کـه مزایـای سیسـتم های حمـل و نقـل عمومـی را به جامعـه منعکس 

نمـوده و موجب جلب اطمینان مجدد شـهروندان شـد. 

توصیه ها
بیمـاری کووید 19 نشـان داد کـه سیسـتم های حمل و نقـل عمومی از 
ضروریـات جامعه بـوده و بایـد از آن محافظت کرد. تصمیم سـازان باید 
قبـول کننـد که شـهرها نمی تواننـد سـرویس های جابجایی خـود را از 

دسـت بدهنـد. لـذا جمع بندی پیشـنهادات بصـورت زیر می باشـد: 
1- تنظیـم قوانیـن مشـخص و رویکرد اصولـی منطقـه ای/ فرامنطقه ای 
توسـط مسـئوالت بهداشـتی ضـروری می باشـد. در عیـن حـال بایـد 
مالـی،  مشـوق های  و  هوشـمندانه  مقـررات  چارچوب هـای  ارائـه  بـا 
سیسـتم های حمل و نقل شـهری را به نحوی سـاخت که دارای ظرفیت 
مناسـب بـوده و کیفیـت محیط زیسـت مورد نظـر مـردم را ارائه دهند. 
2- بایـد بـه واقعیت هـا توجه داشـت و نه اسـتنباط ها. داده هـای علمی، 
مطالعات و مشـاهدات عینی تایید می کنند که زمانی که دسـتور العمل های 
سیسـتم های  شـوند  اجـرا  بهداشـت  مسـئوالن  توسـط  شـده  ارایـه 
حمـل و نقـل عمومـی در مقابـل ویـروس کوویـد 19 ایمن خواهنـد بود. 
3- قبـول مسـئولیت و فعـال و شـفاف بـودن بـا رسـانه ها بـه جهـت 
ارائـه مثبـت اقداماتـی که بخـش حمل و نقـل عمومـی در جهت کاهش 
ریسـک انتشـار ایـن ویـروس می کشـد از عوامل موثـر می باشـد. این 
سـعی و کوشـش نه تنها بـه بازگردانـدن اطمینان مردم به سیسـتم های 
حمـل و نقـل عمومـی کمـک خواهـد کـرد، بلکـه منافـع گسـترده تر 
سیسـتم های حمـل و نقل عمومی را برای جامعه روشـن خواهد سـاخت. 
4- ادامـه حیـاط بخـش حمـل و نقل عمومی بطـور عمده توسـط کاهش 
موقـت سـفرها با ایـن وسـایل )به جهـت اجـرای قرنطینـه( و در نتیجه 
کـم شـدن درآمد آنهـا تحت تاثیر قـرار گرفته اسـت. خنثی کـردن این 
اثـرات منفـی با ارایه یـک چارچـوب پایدار تأمیـن مالـی از طریق منابع 
تخصیـص یافته به سیسـتم های جابجایی و خصوصاً سیسـتم های حمل و 
نقـل عمومـی به عنوان موتـور محرک، قابل اجـرا می باشـد. در این رابطه 
بایـد راهکارهـای جایگزیـن تأمین منابع مالـی مانند درآمدهای بدسـت 
آمـده از اجـرای طـرح ترافیـک، هزینه هـای اسـتفاده از جاده/خیابان یا 

تعییـن مالیات هـای دیگـر در نظر گرفته شـوند.  
منبع:

UITP POLICY BRIEF, OCTOBER 2020



II:Sustainable DevelopmentWORLD CITIES بخش دوم - توسعه پایدارفصلنامه علمی و پژوهشی 26 26

معماری پایدار و محیط زیست
بـا افزایـش جمعیـت و فعالیت های بشـری، 
انتشـار گازهای گلخانـه ای 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 سیسـتم های 
از  انسـانی  زیسـت محیطـی، کشـاورزی و 
یکدیگـر، ازپدیـده تغییـر اقلیم بـه عنوان 
یکـی از مهمتریـن چالش هـای اکولوژیکـی، اقتصـادی و اجتماعـی در 
مقیـاس جهانی یاد میشـود. کشـور عزیزمـان ایران نیز به علـت پانزده 
درجـه اختالف عـرض جغرافیایـی که بیـن جنوبی ترین و شـمالی ترین 
نقطـه آن وجـود دارد و همچنیـن به علت چیـن خوردگیها و پسـتی و 
بلندیهـای زیـادی کـه در سـطح آن به چشـم می خورد، شـامل چالش 

تغییـر اقلیـم و محیط زیسـت می باشـد. 
معمـاری یـا طراحـی اکولوژیـک در تعریفی سـاده عبارت اسـت از هر 
نـوع طراحی که اثرات زیسـت محیطی مخـرب را با فرایندهـای زندگی 
بـه حداقـل برسـاند. طراحـی اکولوژیـک زمانـی بـه کار می آیـد که با 

دیـد مثبـت بـه آن نگاه کنیـم و تالش مـا رسـیدن به طراحی سـبز و 
ساختمان سـازی پایدار باشـد. یکی از جنبه های اساسـی سیسـتم های 
طبیعـی آن اسـت کـه اکوسیسـتم ها و تمامی بیوسـفر نسـبتاً پایدار و 

برگشـت پذیرند.
توانایــی سیســتم های طبیعــی در مقابلــه بــا تخریب هــا و بازگردانــدن آن هــا از 
ــه آن هــا وارد می شــود، اصلــی مهــم در نگهــداری و  ُشــک های منظمــی کــه ب
مدیریــت سیســتم های اکولوژیــک اســت. حفــظ یکپارچگــی و دســت نخوردگی 
شــبکه موجــودات، عملکــرد و فعالیت هــای آن هــا درون اکوسیســتم و شــبکه ای 
ــن  ــرای تضمی ــد، ب ــاط می دهن ــر ارتب ــه یکدیگ ــف را ب ــه سیســتم های مختل ک
پایــداری و حیــات آن هــا الزم اســت. به طــور کلــی معمــاری پایــدار را می تــوان 
ــی  ــی- مکان ــرایط محیط ــا و ش ــه ویژگی ه ــبت ب ــه نس ــت ک ــاری دانس معم

پاســخگو بــوده و کمتریــن صدمــات را بــه محیــط زیســت بزنــد.

ساختمان های پایدار
هـدف از طراحـی اکولوژیـک ایجـاد سـاختمان های پایـدار و بـدون خطـر بـرای 
محیـط زیسـت طبیعی اسـت. در اصـل در طراحی اکولوژیک رونـد و فعالیت های 
انسـانی با رونـد الگوهای وسـیع تر و تمایات فیزیکی طبیعت هماهنگ شـده اند. 
فرضیـه و پیامـد غالـب در طراحـی اکولوژیـک، یکپارچگـی تمامی سیسـتم های 

جنگل هــای عمــودی در شــهر

.Prepared by: Arezo Gol Jamjo, M. Agric. Engگردآورنده: مهندس آرزو گل جامجو
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انسان سـاخت بـا فرایندهـا و سیسـتم های 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 می توان 
ترکیبـی ناهمگـن یـا موزائیکی از اکوسیسـتم ها دانسـت کـه آن را به صـورت یک 
کل واحـد شـکل داده انـد. تغییـرات و ایجـاد زوال در اکوسیسـتم ها باعـث ایجـاد 
تغییـرات و زوال در محیـط طبیعـی خواهـد گردیـد. بنابرایـن اسـاس طراحـی 
اکولوژیـک بـر پایه نظریه اکوسیسـتم ها و در مسـیر احیا و پایـداری آن ها و ایجاد 
رابطه سـازنده بین سیسـتم های انسان سـاخت با اکوسیسـتم های 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 
ــرم  ــرف گ ــاد ص ــرژی زی ــود ان ــب می ش ــائل موج ــن مس ــی ای ــد. همگ می آی
ــرداری  ــا بهره ب ــی ب ــه نوع ــد ب ــن رو، بای ــوند. از ای ــا ش ــردن فضاه ــک ک و خن
ــظ  ــه حف ــازی ب ــب ساختمان س ــت مناس ــی و مدیری ــع طبیع ــول از مناب معق
منابــع طبیعــی محــدود کمــک کنیــم و مصــرف انــرژی را کاهــش دهیــم. یکی 
ــای  ــبز و جنگل ه ــا س ــدار ی ــاختمان های پای ــی س ــا، طراح ــن راهکاره از ای
ــری شــود و  ــرژی جلوگی ــاف ان ــد از ات ــا بای ــن بناه ــودی می باشــد. در ای عم
ــرد.  ــورت پذی ــرژی ص ــدد از ان ــتفاده مج ــمند اس ــای هوش ــه راه حل ه ــا ارائ ب
ــه  ــی ســاخته شــوند ک ــن اســت بناهای ــر ای در معمــاری اکولوژیکــی ســعی ب
نــه تنهــا از اتــاف انــرژی جلوگیــری نماینــد، بلکــه باعــث اســتفاده مجــدد و 
ــاری  ــاخص های معم ــن ش ــی از مهم تری ــع یک ــوند. در واق ــرژی ش ــه از ان بهین
ــد و اســتفاده از فضــای ســبز در  ــرژی و تجدی ــاف ان ــری از ات ــدار، جلوگی پای
ــا  ــب ب ــای مناس ــح و فناوری ه ــتفاده از مصال ــن اس ــد. همچنی ــا می باش بناه

ــد. ــرژی دارن ــی ان ــی در صرفه جوی ــش مهم ــم، نق اقلی
ضرورت هــای اکولوژیکــی کــه در طراحــی ســاختمان های ســبز و جنگل هــای 
عمــودی بایــد در نظــر گرفــت شــامل مــواردی چــون کاهــش مصــرف انــرژی، 
کاهــش آلودگــی هــوا، بهره گیــری از تهویــة طبیعــی، اقتصادی بودن ســاختمان  
و تأمیــن انــرژی الکتریکــی از طریــق ســلول های خورشــیدی می باشــد.  

جنگل های عمودی در شهرها

توسـعه افقـی شـهر، صـورت می پذیرد.
"اسـتفانو بوئـری" مهندس شهرسـاز و معمار ایتالیائی با سـاختن سـاختمان های 

پوشـیده از درخـت، می کوشـد بـه بهبود کیفیـت هوای شـهرها کمک کند.
ــازی و  ــهور شهرس ــان مش ــی از مهندس ــت و یک ــاله اس ــری 63 س ــتفانو بوئ اس
ــای  ــا پروژه ه ــان تنه ــکونی می ــرج مس ــد. دو ب ــان می باش ــاری در جه معم
باغ هــای عمــودی هســتند کــه ســاخت آن هــا در ســال 2016 بــه پایــان رســید. 
ــیکاگو  ــورت و ش ــی را در فرانکف ــای مختلف ــودی جایزه ه ــای عم ــروژه باغ ه پ
ــری  ــت. بوئ ــده اس ــده ش ــان برن ــمانخراش جه ــرج آس ــن ب ــوان بهتری ــه عن ب
ــان را در  ــورهای جه ــایر کش ــابه در س ــای مش ــی پروژه ه ــزی و طراح برنامه ری

ــدام دارد. دســت اق
شــهر میــان بــا جمعیــت 1/4 میلیــون نفــر، در پائیــز در ابرهائــی قهــوه ای  رنگ 
فــرو مــی رود کــه نشــانگر هــوای آلــوده اســت. کوه هــای بلنــد میــان را محاصره 
ــد. ــاالی شــهر باقــی می مان ــوده در زمســتان هفته هــا در ب کرده انــد و هــوای آل

در ســال  2014 در میــان دو بــرج ســاختمانی جنگلــی توســط اســتفانو بوئــری 
طراحــی و ســاخته شــده اســت. ارتفــاع بلندتریــن بــرج 112 متــر بــا 26 طبقــه 
و بــرج دوم بــا ارتفــاع 80 متــر می باشــد. ایــن دو ســاختمان بــا 131 آپارتمــان 
دارای 900 درخــت، 4500 درختچــه و 15000 بوتــه گیاهــی اســت. ایــن 

گیاهــان در تراس هــای بــزرگ بیرونــی ســاختمان کاشــته شــده اند.
مجمـوع این گیاهان معادل 3 هکتار جنگل کاری می باشـد. مطالعات انجام شـده 
نشـان می دهنـد کـه باغ های عمودی ایـن دو برج سـاالنه 19 تن اکسـیژن تولید 
و 30 تـن دی اکسـید کربن جـذب می بایـد توجـه کنیـم درخـت موجـودی زنده 
درسـت مانند انسـان اسـت و آفرینشـی شـگفت انگیـز و زندگی بخش می باشـد 
کـه در ارتبـاط بـا شهرسـازی و معمـاری، محیطـی پـاک و زیبـا ایجـاد می کند.

بوئـری سـفری بـه دبـی داشـت و در رابطه بـا برج های آسـمانخراش شیشـه ای و 
فوالدی آنجا گفت: من برای مطالعه نحوه توسـعه و رشـد شـهر به دبی سفرکردم. 
در آنجـا بیشـتر از 200 بـرج آسـمانخراش وجـود دارد. تمامـی این سـاختمان ها 
دارای پنجره هـای شیشـه ای هسـتند کـه گرمای خورشـید را تقویـت می نمایند. 
بوئـری تصمیم گرفت به جای اینگونه آسـمانخراش های متراکـم و بی روح، از ایده 
باغ هـای معلـق بابل اسـتفاده کنـد و در جهت ایجاد شـهرهای پایـدار گام بردارد.

جنـگل عمـودی پدیـده ای نویـن بـرای احـداث سـاختمان های مسـکونی پایـدار 
اسـت. جنـگل عمـودی در برج های مسـکونی برای  گسـرش فضای سـبز مناطق 
مرکـزی شـهر بـرای یـاری بـه بازسـازی محیـط زیسـت و تنـوع زیسـتی بـدون 
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ویژگی های ساختمان با جنگل عمودی
پیـش از ایـن هرگز سـاختمانی بـا این ویژگی های اکولوژیکی سـاخته نشـده بود. 

برخی مسـائل کـه باید در نظـر گرفته می شـدند، 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   
طراحـی  شـود کـه از تـراس طبقـه پاییـن  سـر بـه آسـمان می کشـند.

ــد در  ــد نمی توانن ــاره می کنن ــا اج ــد و ی ــان را می خرن ــه آپارتم ــهروندانی ک ش
ــا گیــاه کــه در بالکن هــا و تراس هــا کاشــته می شــوند،  ــوع درخــت ی تعییــن ن
نظــری داشــته باشــند. ایــن جنگل هــای آپارتمانــی  خصوصــی نیســتند بلکــه 
کلیــه درختــان و گیاهــان توســط باغبان مســئول ســاختمان نگهداری می شــوند.

ــرورش  ــی پ ــاه شناس ــاورزی و گی ــکده کش ــک دانش ــان در ی ــت گیاه نخس
ــرل  ــی کنت ــات گیاه ــاری و آف ــر بیم ــان از نظ ــل گیاه ــن مح ــد. در ای می یابن
می شــوند. کلیــه گیاهــان ســاختمان متعلــق بــه فضاهــای عمومــی ســاختمان 
ــا  ــرا میوه ه ــوند زی ــته نمی ش ــاختمان کاش ــوه در س ــان می ــند. درخت می باش

ــانند. ــان آســیب برس ــردم در خیاب ــه م ــد و ب ممکــن اســت ســقوط کنن
ــرج ســبز و خــرم شــده اند.  ــن دو ب ــا گــذر ســال ها، تراس هــا و بالکن هــای ای ب
ــرای رشــد  ــرای رشــد گیاهــان محدودیتــی وجــود دارد. اگــر درخــت ب ــی ب ول
ــون در  ــد. اکن ــه صــورت عمــودی رشــد می نمای ــی جــا نداشــته باشــد، ب جانب

ــر هــم وجــود دارد. ــاع ده مت ــه ارتف ــی ب ــا، درختان ــن برج ه ای
ــدادی  ــر و تع ــا 9 مت ــاع 3 ت ــه ارتف ــد حــدود 12 درخــت ب ــر بالکــن می توان ه
درختچــه را در خــود جــای دهــد. هــر جنــگل عمــودی معــادل 2 هکتــار جنگل 

ــن می باشــد. کاری در ســطح زمی
گلدان هــا و مخــازن گیاهــان در بالکن هــا قــرار داده می شــوند. مخــازن معمــوال 
ــر می باشــند. خــاک مخــازن شــامل  ــر و عــرض 1/10 مت ــاع 1/10 مت ــه ارتف ب
ــدان و کمپوســت می باشــد. آبیــاری از طریــق چــاه آب  مخلوطــی از خــاک گل
ــرژی خورشــیدی  ــا ان ــرار دارد و ب ــام ق ــرداری از یــک پمــپ کــه در ب ــا بهره ب ب

ــرد. ــام گی ــد، انج کار می کن

زندگی در یک برج مسکونی با جنگل عمودی
"سـیمونا پینـری" که در شـهر میـان، ایتالیا در یکـی "از این سـاختمان های پر 
درخـت" زندگی می کند، می گوید: "ما بافاصله عاشـق ایده ای شـدیم که در یک 
برج مسـکونی اکولوژیکی زندگی کنیم که برای شـهر هـوای بهتر تولید می کند."

ــرج زندگــی  ــا شــوهرش و پســرش در طبقــه شــانزدهم ایــن ب ســیمونا پینــری ب
می کننــد. آپارتمانشــان بــزرگ اســت و ســه تــراس در ارتبــاط بــا اتاق هــای مختلف 
دارد. مســاحت فضــای ســبز خــارج از بخــش مســکونی آپارتمــان 87 متــر مربــع 
اســت. ولــی در ایــن فضــای ســبز نمی تــوان 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 می کنــد.
خانـواده پینـری در سـال 2013 یـک آپارتمـان در این برج پیش خریـد کردند و 
در سـال 2016 که سـاختمان برج پر درخت به پایان رسـید، آنجا سـاکن شـدند.

سـیمونا پینری می گوید: برخی شـهروندان فکر می کنند که درخت و گیاه تولید 
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رطوبـت و حشـرات می کننـد. ولـی این طور نیسـت. حشـرات و 
پشـه ها در ایـن آپارتمان ها از باغچه های معمولی کمتر هسـتند. 
در ایـن برج تنوع بیولوژیکی فراوانی به میـزان 11000 نوع وجود 
دارد. پرنـدگان نیـز النه های خود را در این درختـان برپا کرده اند. 

شهر های جنگلی هوشمند
اسـتفانو بوئری در حال حاضر 27 جنگل عمودی در شـهرهای 
مختلـف جهـان در دسـت طراحـی و سـاخت دارد. برخـی از 
پروژه هـا تحـت عنوان "شـهرهای جنگلی هوشـمند" سـاخته 
می شـوند. طرح هـای جنگل هـای عمـودی عـاوه بـر ایتالیـا، 
در کشـورهای چیـن، هلنـد، فرانسـه، مکزیکو، ایـاالت متحده 
آمریـکا و مصـر در مناطـق متراکـم شـهری در دسـت اجـرا 
می باشـند. یکـی از ایـن پروژه ها کـه برنامه ریزی آن پیشـرفت 
خوبی داشـته، در منطقه شـهری" کنکان" مکزیکو قـرار دارد. 

در ایـن محـل 130/000 نفـر سـاکن خواهند شـد.

ــد. ــهری می باش ــدار ش ــعه پای ــر درتوس موث
در حـال حاضـر قوانین خاصـی جهت ترغیب بـرای ایجـاد جنگل های 
عمـودی در کالنشـهرها وجود ندارد. از سـوی دیگر، ایجـاد جنگل های 
عمـودی مزایـای بسـیاری از جملـه ترکیـب بـا انـرژی خورشـیدی، 
اصـالح کیفیـت هـوا و در نتیجـه کاهـش آلودگی هـای کربنـی، فواید 
اقتصـادی حفاظت از پوسـته سـاختمان، افزایش طول عمـر آن وکاهش 
متوسـط دمـای محیط هـای شـهری در فصل گرمـا دارد. بـرای ترغیب 
بـه اسـتفاده از جنگل هـای عمـودی در سـاختمان ها و فضای شـهری 
می تـوان از  طریـق 1- ایجـاد رقابـت و پوشـش های وسـیع رسـانه ای 

و2- ایجـاد انگیزه هـای مالـی غیرمسـتقیم بهره بـرداری کرد.
بـرای  رقابت ها یـی  عمومـی  آگاهی هـای  افزایـش گسـترده  بـا  اگـر 
اجـرای جنگل های عمـودی صـورت بگیرد، ایـن تکنولوژی بـه صورت 
داوطلبانه بسـیار برجسـته می گردد. با توسـعه تبلیغات در مورد سامانه 
جنگل هـای عمـودی و بـا نظـارت موثـر مدیریـت شـهری، هزینه های 
احـداث کاهـش یافتـه و تکنولوژی سـاخت آن توسـعه می یابـد. برای 
انگیزه های مالی غیر مسـتقیم، جنگل هـای عمـودی، بـه دلیـل  ایجـاد 
کمـک به گسـترش فضـای سـبز در مناطـق متراکـم شـهری، کاهش 
آلودگی هوا وکاهش میزان سـطح نفوذناپذیر و کنترل سـیالب، براساس 
قوانیـن شـهرداری می توانند شـامل تخفیف عـوارض مربوطـه گردند.

ــر  ــودی در نظ ــگل  عم ــداث جن ــه اح ــن ب ــب مالکی ــر ترغی راه دیگ
ــگل  ــاختمان های دارای جن ــرای س ــی ب ــم اضاف ــزان تراک ــن می گرفت

 عمــودی می باشــد.
 بـه عبـارت دیگـر، توصیـه می گـردد مدیریـت شـهری کالنشـهرها با 
ایجـاد مکانیزهای تشـویقی در صدور جواز سـاختمان و شهرسـازی، در 

راسـتای ساختمان سـازی 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.

 
در شــهر "نانجینــگ" چیــن نیــز دو بــرج جنگلــی عمــودی طراحی شــده اســت. 
ایــن دو بــرج دارای 1100 درخــت و 2500 درختچــه خواهنــد بــود کــه ســاالنه 
25 تــن دی اکســید کربــن را جــذب و 22 تــن اکســیژن را تولیــد خواهنــد نمود.

ــو" عضــو شــورای شــهر میــان پــروژه مهمــی را پیشــنهاد کــرده اســت  “مران
ــرای بهبــود کیفیــت هــوا کاشــته  کــه در آن ســه میلیــون درخــت در شــهر ب
می شــود ولــی اجــرای کامــل ایــن پــروژه مــورد تردیــد بســیاری از شــهروندان 

ــود زمیــن مواجــه می باشــد. ــا کمب ــرا ب اســت زی
از جملــه مزایــای جنگل هــای عمــودی، ایجــاد ســایه بــرای آپارتمان هــا، اثــرات 
مثبــت روانــی بــر ســاکنان و فراهم نمــودن خانــه ای برای پرنــدگان اســت. در دو 

بــرج میــان صدهــا پرنــده بــا 15 نــوع مختلــف النــه دارنــد.
آفرینـش جنگل هـا ی عمـودی در شـهر، بـا ارتبـاط فضاهـای سـبز شـهر 
بـه یکدیگـر، راهرو هـای زیسـت محیطـی دل انگیـز پدیـد مـی آورد. جنگل هـای 
عمـودی بـه ایجاد یـک اقلیم مایکـرو کمک می نمایـد و ذرات گرد وغبـار موجود 
در محیـط زیسـت شـهری را فیلتر می کنـد. همچنین جنگل های عمـودی مردم 
و خانه هـا را در برابـر نـور گزنـده خورشـید و آلودگـی صـدا محافظـت می نمایند.

مدیریـت گلدان هـا بـر نگهداری فضای سـبز و کاشـت تعـداد گیاه در هـر گلدان 
بـر اسـاس مقـررات سـاختمانی انجـام می گیـرد. زیبایـی و اهمیـت بهره گیـری 
از درختـان در معمـاری سـاختمان ایـن اسـت کـه درختـان هـم اکسـیژن تولید 

می کننـد و هـم دی اکسـید کربن را جـذب می نماینـد.
اولیـن کنگـره جهانـی جنگل هـای شـهری در دسـامبر 2018 بـا شـرکت 93 
کشـور در "مانتـوا" ایتالیـا برگـزار شـد. در ایـن کنگـره راهکارهـای بهره گیری از 
جنگل های شـهری برای مشـارکت در تاش برای پایدارسـازی توسـعه شـهری و 

کنتـرل تغییـر اقلیـم مـورد بحث قـرار گرفت.

پایان سخن
جنگل هــای عمــودی پدیــده ای  اســت نویــن بــرای احــداث برج هــای 
ســاختمانی پایــدار. جنگل هــای عمــودی در برج هــای مســکونی بــرای 
گســترش فضــای ســبز در مناطــق شــهری، بازســازی محیط زیســت 
ــاد  ــهر، ایج ــی ش ــه افق ــعه بی روی ــدون توس ــتی، ب ــوع زیس و تن
ــد  ــی در تولی ــایان توجه ــش ش ــودی نق ــای عم ــوند. جنگل ه می ش
ــد و  ــوا دارن ــی ه ــش آلودگ ــید کربن و کاه ــذب دی اکس ــیژن، ج اکس
ــد.  ــم می آورن ــاختمان فراه ــاکنان س ــرای س ــاط انگیزی ب ــط نش محی
ایجــاد جنگل هــای عمــودی در مناطــق شــهری یکــی از راهکارهــای 
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اصول و مبانی برنامه ریزی، طراحی و ساخت 
سیستم های حمل و نقل ریلی شهری 

PRINCIPLES OF PLANNING, DESIGN AND CONSTRUCTION 
OF URBAN RAIL TRANSPORT SYSTEMS

ــا  ــی تقاض ــع، پیش بین ــی جام ــروژه ترافیک ــک پ ــزی ی ــه ی طرح ری در مرحل
اولویــت پروژه هــای  و  اهمیــت  ارزیابــی  و  نیازســنجی  به منظــور  اصــوالً 
ترافیکــی چندگانــه انجــام می شــود. بــه ایــن منظــور یــک مــدل جامــع بــرای 
ــه کــردن پیش بینی هــای تقاضــا در مقیــاس وســیع کــه تمــام منطقــه  فرمول
مــورد نظــر را پوشــش دهــد مــورد نیــاز اســت. )نقــش پیش بینــی تقاضــا در 

طرح ریــزی پروژه هــای مجــزا(

1- پیش بینی تقاضای سفر
نخسـتین گام در برنامه ریـزی احـداث سیسـتم های قطـار شـهری، 
برآورد دقیقی از تقاضای سـفر مسـافرین در وضـع موجود و برآورد آن 
برای سـال افق طـرح می باشـد. اجزای این فرآیند بدین شـرح اسـت 
کـه  پیش بینی تقاضـا عمدتـًا در مراحـل برنامه ریزی پـروژه ترافیکی 
جامـع و یـا در سـایر پروژه هـای مجزا مـورد نیـاز خواهد بـود. )نقش 
پیش بینـی تقاضـا در مرحلـه طرح ریزی یک پـروژه ترافیکـی جامع(

By: Kamran Rahim Ouf, Ph.D., Technical and Engineering Deputy  
 Jale Taherzade, Civ. Eng., 
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دکتر کامران رحیم اف، معاون فنی و مهندسی، مهندس ژاله طاهرزاده، دفتر تحقیقات و آموزش،  
شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
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در مرحلــه ی طرح ریــزی عــدم قطعیت هــا وجــود دارد. مهــم اســت کــه 
نواســات تقاضــا ناشــی از تغییــرات آنهــا مشــخص شــود و میــزان ریســک پــروژه 

ــود. تشــخیص داده ش
از ایــن رو بهتــر اســت نتایــج پیش بینــی تقاضــا به صــورت یــک محــدوده و بــر 
اســاس ســناریوی طــرح شــده و فاکتورهــای متغیــر آماری نشــان داده شــوند. در 
مرحلــه ی نهایــی طرح ریــزی، به عنــوان مثــال زمانــی کــه قــرار اســت تاًسیســات 
مــورد نیــازی کــه 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 پیش بینــی تقاضــا بــه ایــن منظــور بــه کار رود.

جدول1: نقش پیش بینی تقاضا

خروجی پیش بینی تقاضا موارد ارزیابی

- میزان تقاضا
- نوع تقاضا)توزیع محلی و اهداف استفاده کنندگان و غیره( تعیین تقریبی مسیر و نوع سیستمی که استفاده خواهد 

- درآمد پیش بینی سوددهی و تعیین تمهیدات مورد انتظار شامل کمک هزینه

- تخمین تجربی منافع استفاده کننده توسط توسط مدل پیش بینی تقاضا قبل و بعد از پروژه آنالیز سود و زیان

- میزان تقاضا مطالعات طرح ریزی تاًسیسات، تجهیزات و بهره برداری

- ترافیک منتقل شده به راه آهن که در حال طرح ریزی است. ارزیابی آثار سوء زیست محیطی

شکل1- تصویر تفکیک پیش بینی و طرح ریزی

الف- چگونگی تعیین داده های مورد نیاز جهت طرح ریزی
ــا  ــاال ی ــد ب ــاب ح ــاری، انتخ ــت تج ــک فعالی ــدازی ی ــزی و راه ان ــرای طرح ری ب
پاییــن محــدوده پیش بینــی شــده تقاضــا، همانطــور کــه در جــدول زیــر نشــان 
داده شــده اســت، می توانــد بســته بــه آیتم هــای مــورد نیــاز طراحــی از دیــدگاه 
ســوددهی تجــاری، کارآمــد بــودن  بهره بــرداری و حداقــل نمــودن اثــرات ســوء 

بــر محیــط زیســت، تعییــن شــود.

جدول 2: جهت گیری استفاده از نتایج پیش بینی

مراحل طراحی نتایج پیش بینی

- ارزیابی آثار سوء زیست محیطی و غیره
- تخمین موازنه

- تعیین مسیر، اندازه و نوع سیستم نهداری 
و سطح سرویس و آنالیز هزینه و فایده

- حد باال
- حد پایین

- هر دو حد باال و پایین فرض 
شوند

ب- شاخص های موثر در پیش بینی تقاضا
بــر اســاس تخمیــن رشــد جمعیــت، فرآینــد پیش بینــی تقاضــا از چهــار مرحلــه 
تشــکیل می شــود: پیش بینــی ســفرهای داخــل منطقــه ای، پیش بینــی 
ســفرهای بیــن منطقــه ای، پیش بینــی ســفرهای چندوجهــی؛ کــه ســفر توســط 
روش هــای مختلــف و ترکیبــی حمل و نقــل و پیش بینــی حجــم ترافیــک در هــر 

مســیر ممکــن راه آهــن شــهری بیــن مبــداً و مقصــد صــورت می گیــرد.
نتایج پیش بینی تقاضا به علت فاکتورهای پیش نیازی که در هر مرحله از طراحی 
مـد نظر قـرار می گیرند یا مدلی که برای پیش بینی به کار می رود، متغیر هسـتند.

ــامل  ــد، ش ــرار می دهن ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــی تقاض ــه پیش بین ــی ک فاکتورهای
تخمیــن تقریبــی انتقــال جمعیــت، رونــد توســعه محلــی، نــرخ رشــد اقتصــادی، 
مالکیــت اتومبیل هــای شــخصی و همچنیــن مــواردی مرتبــط بــا ســایر 
ــی و  ــبکه های اتوبوس ران ــازی ش ــر بازس ــهری نظی ــل ش ــیوه های حمل و نق ش

ــرایط  ــا ش ــب ب ــدل مناس ــک م ــزا، ی ــای مج ــازی پروژه ه ــه پیاده س در مرحل
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه طرح ه ــود بطوریک ــاده می ش ــق آم ــناریوی دقی ــک س ی

ــود. ــامل ش ــته را ش ــای وابس ــب و کاره کس

پیش بینــی تقاضــا در هر یــک از مراحل طرح ریــزی پروژه شــامل تعیین تقریبی 
مســیر، مطالعــه رونــد توســعه، ارزیابــی اقتصــادی بــودن، بازبینــی طرح هــای 
ــد. ــت محیطی می باش ــوء زیس ــار س ــن آث ــات و تخمی ــرداری و تاًسیس بهره ب
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اولیــه را جــذب نمایــد. لیکــن ایــن ممکــن اســت بــه علــت همــکاری و تعامــات 
ضعیــف بیــن طرف هــای درگیــر و دیگــر فاکتورهــای خــارج از محــدوده 
ــی  ــکل، طراح ــوع مش ــن ن ــا ای ــورد ب ــور برخ ــد. به منظ ــهری باش ــن ش راه آه

چندیــن ســناریو بــا جمعیتــی مختلــف ممکــن اســت کمــک نمایــد.

   فاکتورهای غیر قابل کنترل 
در مـورد فاکتورهـای اقتصـادی که خارج از کنترل دسـت اندرکاران پروژه اسـت 
پیش شـرط ها را می  تـوان بر مبنای تجزیـه و تحلیل های آمـاری روی داده هایی از 
زمـان گذشـته و اهـداف مورد انتظار بر اسـاس سیاسـت ملی و غیـره تعیین کرد.
فاکتورهــای بــا عــدم قطعیــت بــاال را می تــوان بــه ازاء مقادیــر مختلفشــان   -

ــرد. ــتفاده ک ــاری اس ــای آم ــه و تحلیل ه در تجزی
وقتــی اهــداف بــر اســاس برنامــه چشــم انــداز ملــی یــا ساســر برنامه هــای   -
کان نظیــر نرخ هــای رشــد اقتصــادی تعییــن می شــوند می تــوان 
ســناریوهای چندگانــه طراحــی نمــوده و بــه فــرض شکســت دســتیابی بــه 

ــود. ــاظ ش ــر لح ــورد نظ ــای م برنامه ه

  فاکتورهایی بر اساس شرایط سرویس های ترافیکی
سـطح سـرویس خدمـات ارائـه شـده توسـط شـرکت های بهـره بردارحمل و نقلی 
هـر روز متناسـب با تغییرات در سـرعت وسـائل نقلیه و گامهـای قدمهای مردمی 
کـه پیـاده روی می کنند تغییـر می کند. در ایـن حالت یک مقدار شـاخص از بین 

مجموعـه ای از نمونـه داده های واقعی باید اسـتخراج شـود.

ج-  فاکتورهای در دسترس از مدل ها
مــدل پیش بینــی تقاضــا در صورتــی قابــل اطمینــان اســت کــه بــا اســتفاده از 
آخریــن دانــش موجــود اســتخراج شــده باشــد و بــه ازاء ورودی هــای تکــراری 

نتایــج یکســانی تولیــد نمایــد.

ــوان  ــد به عن ــا بای ــن فاکتوره ــد. ای ــهری می گردن ــای ش ــبکه ی راه ه ــعه ش توس
پیــش شــرط های یــک ســناریوی دقیــق طراحــی، در نظــر گرفتــه شــود کــه 
ــای  ــر طرح ه ــط نظی ــاری مرتب ــای تج ــایر طرح ه ــا س ــب ب ــی در تناس به خوب

ــت. ــده اس ــن ش ــل، تدوی ــیوه های حمل و نق ــایر ش ــهری و س ــعه ش توس

  فاکتورهای قابل کنترل
ــی  ــناریوی کل ــر اســاس س ــردی ب ــداف راهب ــش شــرط ها، اه ــن پی داشــتن ای
ــرای طرح  هــای دیگــر روشــن نمــوده و مســئولیت را پــس از اینکــه  طــرح را ب

ــاخت. ــد س ــخص خواه ــد، مش ــرداری می رس ــه بهره ب ــهری ب ــن ش راه آه

-  یک مورد تجدید ساختار شبکه اتوبوسرانی
در موردی که یک پروژه راه آهن شـهری از مرکز شـهر به حومه آن مد نظر اسـت، 
توسعه ی آن ممکن است منجر به تغییر ساختار شبکه اتوبوسرانی از حمل و نقل در 
مسـیرهای اصلی به سیسـتم دسترسی به ایسـتگاه های راه آهن شهری بدل شود.

از طـرف دیگـر شـبکه حمل و نقـل در راه هـای اصلـی قسـمت عمـده درآمـد 
شـرکت های اتوبوس رانی را تشـکیل می دهند و برخی از آنها ممکن اسـت بسـته 
بـه دیـدگاه مدیریتـی، به مسـیرهای تغذیـه کننده ایسـتگاه های راه  آهن شـهری 
رو بیاورنـد. از ایـن رو انجـام اصاحـات مقتضـی الزم بـه نظـر می رسـد، در غیـر 
اینصـورت طرح هـای تغییر سـاختار اولیه ممکن اسـت با شکسـت مواجـه گردد.

یکــی از راه  هــای برخــورد بــا چنیــن شــرایطی ایــن اســت کــه در هــر مرحلــه 
طرح ریــزی، ســناریوی تغییــر ســاختار هــر شــرکت اتوبوس رانــی بعــد از تغییــر 
ســاختار تعریــف شــود و انگیزه هــای کافــی بــرای انجــام تاش هــای مــورد نیــاز 

در جهــت منافــع ســهامداران داده شــود.
توســعه موفــق بافــت شــهری در طــول مســیرهای راه آهــن شــهری  بســتگی به 
ــزی  ــد جمعیــت مــورد نظــر در طرح ری طــرح توســعه کان شــهر دارد کــه بای
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  شوند. به صورت يك بازه مشخص مي 2و  1توجه: فاكتورهاي موجود در مربع هاي 
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 مربوط به پيش شرط ها

بيني تقاضا (ارزيابي افزايش  هاي مربوط به دقت فن آوري مدل پيش لد) م۴
 مدل) تقاضا و ساختار

باشند(تجديد  هاي مسئولين پروژه قابل كنترل مي ) فاكتورهايي كه با تالش1
 دهي و غيره) ويسرشرايط س ،برنامه بهره برداري ،ساختار شبكه اتوبوسراني

 مربوط به مدل

 بيني تقاضا  مرتبط با فرض سطح سرويس در مدل پيش) فاكتور 3

 بيني تقاضا فاكتورهاي متغير در پيش  -2شكل

  )هزينه ساخت1

  )هزينه ناوگان2

 )هزينه زمين3

)فايده براي كاربران1  

)فايده اثراث زيست محيطي2  

)فايده شركت مجري پروژه3  

)ارزش ها دارائي ها4  

 هزينه ها فوايد

هاي راه آهني در صورت لحاظ فوايد اجتماعي كارايي هزينه در پروژهنمونه اي از محاسبات  -3شكل 

باشد(فاكتورهاي  ) فاكتورهايي كه توسط مسئولين پروژه قابل كنترل نمي2
 غيره) اقتصادي،

شکل 2:  فاکتورهای متغیر در پیش بینی تقاضا
توجه: فاکتورهای موجود در مربع های 1 و 2 به صورت یک بازه مشخص می شوند.
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ــی  ــای مال ــز روی جنبه ه ــا تمرک ــط ب ــروژه فق ــی پ ــود، ارزیاب ــدازی می ش راه ان
ــه  ــه صرف ــاظ اقتصــادی ب ــاری از لح ــت تج ــک فعالی ــر ی ــد. اگ ــت می کن کفای
ــا  ــد ب ــه دلیــل اهمیــت آن بای ــر باشــد ب ــی از لحــاظ اجتماعــی موث نباشــد ول
کمــک منابــع مالــی از محــل ســرمایه های عمومــی اداره شــود. در ایــن حالــت 
نــه فقــط ارزیابــی تجــاری خــود پــروژه، بلکــه ارزیابــی اقتصــادی آثــار اجتماعــی 

ــت.  ــام آن الزم اس ــوص انج ــری در خص ــرای تصمیم گی ــز ب آن نی
ــن  ــای راه آه ــیاری از پروژه ه ــرای بس ــی اج ــی و اروپای ــورهای آمریکای در کش
ــخیص داده  ــی تش ــه، غیرعمل ــت کرای ــد دریاف ــل درآم ــا از مح ــهری تنه ش
شــده اند و از روزهــای اول اجــرا، از محــل درآمدهــای عمومــی روی آنهــا 
ســرمایه گذاری شــده اســت. در چنیــن شــرایطی ارزیابــی آثــار اجتماعــی بایــد 
انجــام گیــرد. در ژاپــن ارزیابــی فوایــد اجتماعــی شــرکت های راه آهــن شــهری 
از دهــه 1990 بــرای تعییــن پشــتیبانی مالــی از محــل منابــع عمومــی انجــام 
ــای  ــی پروژه ه ــی اجتماع ــز ارزیاب ــیایی نی ــورهای آس ــایر کش ــرد. در س می گی
ــع  ــی مناب ــت مال ــا آن حمای ــرد و متناســب ب ــد انجــام گی راه آهــن شــهری بای

ــد. ــروژه افزایــش یاب عمومــی از پ

2-  ارزیابی آثار زیست محیطی
اثــر راه آهن هــای شــهری بــر محیــط زیســت بایــد با مقایســه مــوارد مشــخصی، 
ــل  ــوارد قاب ــود. م ــی ش ــروژه ارزیاب ــرداری پ ــس از بهره ب ــاخت و پ ــل از س قب
ــی،  ــی جغرافیای ــوژی طبیع ــوا و آب، سیســتم اکول ــی ه ــامل آلودگ ــی ش ارزیاب
ــر  ــوری؛ و محیــط زیســت اجتماعــی ب زمیــن شناســی، مســائل گیاهــی و جان
ــد  ــی بای ــتند.طرح ارزیاب ــره هس ــداز و غی ــم ان ــات، چش ــز، ارتعاش ــب نوی حس
ــیعی از  ــطح وس ــد در س ــا عقای ــرد ت ــرار گی ــوم ق ــار عم ــاپیش در اختی پیش

ــد. ــوم بدســت آی ــف، متخصصــان و عم ــای مختل ارگان ه
ـــاً  ـــه واقع ـــردد ک ـــخص گ ـــا مش ـــود ت ـــام ش ـــد انج ـــی بای ـــن ارزیاب ـــاوه ای به ع
چـــه مقـــدار کاهـــش در خروجـــی آالینده هـــا از اگـــزوز اتومبیل هـــا و نویـــز 
ــن  ــه راه آهـ ــخصی بـ ــای مشـ ــال از اتومبیل هـ ــر انتقـ ــا در اثـ ــی از آنهـ ناشـ

ــد. ــهری رخ می دهـ شـ

1-2- معنی ارزیابی اقتصادی یک فعالیت تجاری
ــی  ــش خصوص ــرمایه های بخ ــا س ــط ب ــاری فق ــت تج ــک فعالی ــه ی ــی ک زمان
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  شوند. به صورت يك بازه مشخص مي 2و  1توجه: فاكتورهاي موجود در مربع هاي 
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 مربوط به پيش شرط ها

بيني تقاضا (ارزيابي افزايش  هاي مربوط به دقت فن آوري مدل پيش لد) م۴
 مدل) تقاضا و ساختار

باشند(تجديد  هاي مسئولين پروژه قابل كنترل مي ) فاكتورهايي كه با تالش1
 دهي و غيره) ويسرشرايط س ،برنامه بهره برداري ،ساختار شبكه اتوبوسراني

 مربوط به مدل

 بيني تقاضا  مرتبط با فرض سطح سرويس در مدل پيش) فاكتور 3

 بيني تقاضا فاكتورهاي متغير در پيش  -2شكل

  )هزينه ساخت1

  )هزينه ناوگان2

 )هزينه زمين3

)فايده براي كاربران1  

)فايده اثراث زيست محيطي2  

)فايده شركت مجري پروژه3  

)ارزش ها دارائي ها4  

 هزينه ها فوايد

هاي راه آهني در صورت لحاظ فوايد اجتماعي كارايي هزينه در پروژهنمونه اي از محاسبات  -3شكل 

باشد(فاكتورهاي  ) فاكتورهايي كه توسط مسئولين پروژه قابل كنترل نمي2
 غيره) اقتصادي،

شکل 3- نمونه ای از محاسبات کارایی هزینه در پروژه های راه آهنی در صورت لحاظ فواید اجتماعی

2-2-  نکاتی برای ارزیابی های اقتصادی
از آنجایــی کــه ارزیابــی مالــی فوایــد اجتماعــی اغلــب معیارهــای مبهمــی چــون 
"فایــده" را بــکار می بــرد و بــا معیــار کیفــی ماننــد "آثــار" ســروکار دارد نتایــج 
ارزیابــی ممکــن اســت بســته به شــرایط اولیــه، مقــرر شــده و روش ارزیابی خیلی 
متغیــر باشــد. نکاتــی کــه بایــد به آنهــا توجه داشــت شــامل در نظر گرفتــن تمام 
آثــار، بررســی شــرایط  در صــورت عــدم اجــرای پــروژه و "ارزش زمان" می باشــد. 

الف- در نظر گرفتن کلیه اثرات پروژه 
چــه کیفــی و چــه کمــی، تمــام اثــرات ممکــن بایــد در ارزیابــی لحــاظ شــوند. 
به عــاوه آثــار محتمــل بــر اســتفاده کنندگان، توســعه شــهری در طــول مســیر 
راه آهــن، زندگــی مــردم منطقــه، ارزش دارایی هــا و غیــره در نظــر گرفتــه شــود.

ب-  بررسی شرایط اولیه در صورت عدم انجام پروژه
بــرای ارزیابــی فایــده بایــد تفاوت هــا بیــن حالتــی کــه پــروژه واقعــاً انجــام شــود 
و حالتــی کــه پــروژه انجــام نشــود )عــدم انجــام پــروژه(، در حالــی کــه ســایر 
ــت  شــرایط به قــوت خــود باقــی هســتند، ســنجیده شــود. از آنجایــی کــه حال
ــس از  ــد پ ــروژه بای ــام پ ــدم انج ــرایط ع ــروژه فرضــی اســت ش ــام پ ــدم انج ع
ــروژه توســعه  ــک پ ــر ی ــال اگ ــوان مث ــوند. به عن ــن ش ــی تعیی بررســی های کاف

ــت در  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــهری در نظ ــن ش ــیر راه آه ــول مس ــهری در ط ش
محاســبه فوایــد پــروژه راه آهــن شــهری، بــرای هــر دو حالــت انجــام یــا عــدم 
انجــام پــروژه ی مــورد نظــر، بایــد فــرض شــود کــه پــروژه توســعه شــهری انجــام 

می شــود.

ج- در نظر گرفتن "ارزش زمان" :
ــه  ــدازه X دقیق ــه ان ــافرت ب ــان مس ــی در زم ــده صرفه جوی ــه فای ــی ک زمان
ــی آن مثــل  ــه ارزش پول ــدار ب ــن مق اندازه گیــری می شــود مهــم اســت کــه ای
ــل شــود  ــال(" تبدی ــدازه Y )ری ــه ان ــان مســافرت ب ــی زم ــر در صرفه جوی "تأثی
ــان(  ــه )ارزش زم ــک دقیق ــی ی ــه در ارزش پول ــرب X  دقیق ــا ض ــن کار ب ای
ــه  ــد"دو روشــی اســت ک ــت درآم ــدم" و"رهیاف ــت تق ــد. "رهیاف بدســت می آی
بــرای محاســبه ارزش زمــان بــه کار مــی رود. در "رهیافــت تقــدم" محاســبه بــر 
اســاس مــدل پیش بینــی تقاضــا )اســتفاده از تناســب بیــن پارامترهــای زمــان 
ــد "  ــت درآم ــه "رهیاف ــرد، در حالیک ــورت می گی ــه( ص ــده و هزین ــوده ش پیم
ــاظ  ــد. از لح ــتفاده کنندگان می باش ــه اس ــد در دقیق ــط درآم ــاس متوس ــر اس ب
ــز  ــن مشــکل را نی ــا ممکــن اســت ای ــر اســت، ام ــت اول دقیق ت ــوری رهیاف تئ
ــوع مــدل انتخــاب شــده  ــه ن داشــته باشــد کــه مقــدار بدســت آمــده بســته ب

ــد. ــی نمای ــل توجه ــرات قاب ــا تغیی ــی تقاض ــرای پیش بین ب
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بســیاری از مــوارد بــه صــورت مجــزا آســان تر اســت لیکــن برپایــی اجتماعاتــی 
بــا حضــور تعــداد زیــادی از افــراد جامعــه می توانــد در ایجــاد توافــق عــام کمــک 
نمایــد. گرچــه ممکــن اســت ایــن اجتماعــات بعضــاً دچــار آشــفتگی و اغتشــاش 
ــه  ــی ک ــای جمع ــه، تاش ه ــه داشــت ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای ــود ام ش
ــد. ــر باش ــه موث ــق عام ــکل گیری تواف ــد در ش ــود می توان ــام ش ــت انج ــا دق ب

4- تملک و مدیریت سایت 
1-4- تملک سایت

ــن را  ــد ســاخت راه آه ــه کل فرآین ــک ســایت کار بســیار مهمــی اســت ک تمل
ــداث  ــهری، اح ــای ش ــرای راه آهن ه ــخصاً ب ــد. مش ــرار می ده ــر ق ــت تاثی تح
ــی  ــرای دسترس ــهری ب ــن ش ــیر راه آه ــان مس ــمت هایی از هم ــاده در قس ج
بــه دپــو و کارگاههــا و غیــره، غیرممکــن اســت. همچنیــن در صورتــی 
ــا شکســت  ــکان ب ــا یکــی از مال ــو ب ــاز ول ــورد نی ــن م ــر ســر زمی ــق ب ــه تواف ک
ــت. ــرار خواهــد گرف ــر منفــی ق ــروژه تحــت تاثی ــرو شــود سرنوشــت کل پ روب
یــک جلســه توجیهــی قبــل از آغــاز بررســی و بازدیــد مســیر و زمین هــای مــورد 
نظــر بایــد بــرای طرفهــای درگیــر در پــروژه برگــزار شــود. در ایــن جلســه بایــد 
ــرح  ــداف، ط ــورد اه ــرکت کنندگان در م ــر ش ــب نظ ــم و جل ــتای تفهی در راس
کلــی و روش هــای ســاخت پــروژه و همچنیــن نقــش و وظیفــه گــروه و مســائلی 
از ایــن قبیــل توضیــح داده شــود. همچنیــن پــروژه بایــد از پشــتیبانی و حمایــت 
ــد  ــرار دارن ــروژه ق ــاورت پ ــه در مج ــی ک ــرکت ها و مجامع ــی و ش ــت محل دول

حداکثــر اســتفاده را ببــرد.
ــد و بررســی  ــر اســاس بازدی ــد ب در خصــوص تملــک ســایت تصمیم گیــری بای
آن، محاســبه ی معافیت هــا و مذاکــره بــا صاحبــان امــاک صــورت گیــرد. قبــل 
از تملــک ســایت الزم اســت کــه محــدوده طــرح بــا زمینهــای اطــراف و اماکــن 
عمومــی نظیــر جاده هــا و غیــره )بــا حضــور طرف هــای دیگــر( مشــخص گــردد 
ــک  ــه تمل ــی ک ــت زمینهای ــوق مالکی ــورد حق ــف در م ــائل مختل ــام مس و تم

خواهــد شــد نظیــر موروثــی بــودن و غیــره بررســی شــود.

3- ایجاد توافق بین طرف های مرتبط
 اجــرای یــک پــروژه بــزرگ نظیــر ســاخت یــک خــط جدیــد در منطقــه مرکزی 
شــهر و اصــاح و بهبــود کلــی یــک ایســتگاه پایانــه، طرف هــای ذیربــط زیــادی 
ــایت و  ــان س ــی، صاحب ــرکت های محل ــزی، ش ــی و مرک ــت محل ــامل دول ش
ــن اســت کــه  ــه ای شــهروندان را درگیــر می کنــد. موفقیــت سیســتم، بســته ب

ایــن طرفهــا تــا چــه حــد بــا یکدیگــر هماهنــگ باشــند.
ــرمایه گذاری از  ــرف در س ــر ط ــهم ه ــارکت و س ــای مش ــد و روش ه ــر قواع  اگ
ــادی صــرف خواهــد  ــرژی زی قبــل به طــور شــفاف مشــخص نگــردد زمــان و ان
شــد تــا مشــخص شــود هرکســی چــه مســئولیتی و در چــه حــدی بــر عهــده 
دارد. در صــورت وجــود تضــاد منافــع، وضعیــت بدتــر خواهــد بــود. در چنیــن 
وضعیتــی وجــود یــک سیســتم و یــا رهبــری کــه قــادر باشــد روش مشــارکت 
ــه  ــر را ارائ ــای درگی ــن از طرف ه ــداد ممک ــترین تع ــرای بیش ــی ب ــل قبول قاب

نمایــد، ضــروری اســت.
ــاد  ــد را ایج ــروژه جدی ــک پ ــد ی ــن می توانن ــتم های نوی ــا و سیس فن آوری ه
کننــد کــه بــرای مــدت زیــادی مناســب و قابــل اســتفاده باشــد. قوانیــن مرتبــط 
ــواردی  ــن ممکــن اســت در م ــب شــده اند و بنابرای ــروژه تصوی قبــل از انجــام پ
مانــع بــر ســر انجــام آن باشــند. بــرای غلبــه بــر ایــن مــوارد، مهــم اســت کــه 
از مشــورت و هم فکــری نماینــدگان طرفیــن درگیــر اســتفاده شــود و انعطــاف 
ــان به خــرج داده  ــا و ســهیم شــدن در تجــارب آن ــرای شــنیدن ایده ه ــی ب کاف
ــا وضعیــت موجــود  ــرای انطبــاق ب شــود. به عــاوه حاکمیــت بایــد قوانیــن را ب

بــه طــور مســتمر بازنگــری نمایــد.
در یــک جامعــه شــهری بــرای هــر عضــو، دانســتن و موافقــت بــا هــر آنچــه در 
حــال انجــام اســت یــک اصــل اســت و بــرای اینکــه تمــام مــردم یــک مســئله 
یــا مشــکل را درک نماینــد زمــان قابــل ماحظــه ای الزم اســت. قبــل از آنکــه 
ســهامداران روی راه حل هــای ممکــن موافقــت نماینــد زمــان و انــرژی زیــادی 
ــود، به خصــوص  ــد ب ــاز خواه ــورد نی ــی م ــای عموم ــرات و گفتگوه ــرای مذاک ب
ــد در  ــن فرآین ــردن ای ــش ب ــد. پی ــف باش ــات مختل ــا در جه ــق آنه ــر عای اگ
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كنترل پروژه كلي

 

كنترل پروژه 

  سايت  خشب

  بخش مھندسي عمران

  بخش ساخت خط

  بخش برقي كردن

  بخش ساختمان

 بخش ماشين آالت

 سيستم مديريت ساخت-4شكل
شکل 4- سیستم مدیریت ساخت

ــداول  ــای مت ــاس رویه ه ــر اس ــد ب ــا بای ــدار معافیت ه ــه مق ــوط ب ــد مرب تایی
ــد  ــرای خری ــرای جبــران ضــرر در پروژه هــای مهــم عمومــی اخــذ گــردد. ب ب
ــروژه ضــروری اســت  ــرای انجــام پ ــه ب ــای خــاص ک ــه برخــی زمینه منصفان
ــش در  ــتن دان ــا داش ــد ب ــایت را دارد بای ــک س ــئولیت تمل ــه مس ــخصی ک ش

زمینه هــای الزم، بــه انــدازه کافــی بــرای راضــی کــردن مالکیــن زمینهــا قابــل 
اطمینــان باشــد. زمیــن مــورد نظــر ممکــن اســت از دیــدگاه شــرکت راه آهــن 
شــهری بــا زمین هــای دیگــر از لحــاظ ارزش یکســان باشــد لیکــن بایــد ایــن 
ــه ی فعالیت هــای  ــوان پای ــد به عن ــان حاصــل شــود کــه موقعیــت جدی اطمین



III:Design and knowledge WORLD CITIESفصلنامه علمی و پژوهشی بخش سوم - طـــرح و دانــش

شهرهای جهان

3535

افــرادی کــه بعــداً در آن بایــد زندگــی جدیــدی را شــروع کننــد و روزانــه بــه 
ســرکار برونــد مناســب باشــد.

از آنجایـی کـه معامـات زمیـن منجر بـه قراردادهـای پولی می گـردد، دو نفر یا 
بیشـتر از پرسـنل خبره باید در مذاکرات شـرکت داشته باشـند تا هر گونه ابهام 
مرتفع شده و موجب ضرر و زیان شرکت نگردد. مذاکرات باید کامًا شفاف بوده 
و بایـد بـه طور مـداوم و دقیق به ناظرین و بخش های مرتبط گزارش داده شـود.
تملک به دانش، هنر و تجربه خاصی نیاز دارد. بنابراین برای این کار الزم است از 
متخصصین آموزش دیده با تجارب عملی دراز مدت در موارد مشابه استفاده شود.

2-4- مدیریت سایت
برخـی از سـایت های ریلـی بـه تصـرف غیـر قانونـی افـرادی درآمده انـد. در این 
چنیـن مـواردی بدتـر از همـه تحصـن برخـی افـراد روی مسـیر عبـوری قطـار  
اسـت کـه مشـکات حراسـتی ایجـاد کـرده و در بهره بـرداری قطارهـا اختـال 
ایجـاد می کنـد و کًا تهدیدی برای ایجاد و گسـترش راه آهن شـهری محسـوب 
می شـود. بنابرایـن الزم اسـت کـه با ایـن کار برخـورد قاطعانه ای صـورت بگیرد 
امـا از آنجایـی کـه تحصن کننـدگان معمـوالً افـرادی بـا توانایـی مالـی ضعیفی 

هسـتند، بایـد تـاش شـود برخـورد با آنهـا توام بـا احتـرام و دلجویی باشـد.
بـرای حفاظـت از سـایت هایی کـه تصرف کننـدگان غیرقانونـی آن اخراج شـده 
انـد، بایـد پیرامـون آن حصـار کشـیده شـود. سـایت های ریلـی، دارایی هـای با 
ارزشـی محسـوب می شـوند لذا کشـیدن حصار و گماردن نیروهای حراستی، به 
مراتـب ارزان تـر از جابـه جا کـردن تصـرف کننـدگان غیرقانونی تمام می شـود.

5- کنترل زمان بندی و مدیریت ساخت پروژه
1-5- کنترل زمان بندی

هرچــه قــدر تاًخیــر در ســاخت راه آهــن شــهری ایجــاد شــود گران تــر تمــام 
خواهــد شــد. ایــن موضــوع، بــه خاطــر تجمــع ســود وام هــای مختلفــی اســت 
ــن  ــی از ای ــن ناش ــت و همچنی ــده اس ــذ ش ــن اخ ــاخت راه آه ــرای س ــه ب ک
ــز  ــد از آن نی ــب درآم ــروژه، کس ــرداری از پ ــر بهره ب ــا تاًخی ــه ب ــت ک حقیق
ــروژه طبــق برنامــه  ــی مهــم اســت کــه پ ــن خیل ــد. بنابرای ــق می افت ــه تعوی ب

ــود. ــل ش ــا حداق ــا هزینه ه ــرود ت ــش ب ــاخت پی ــدی س زمان بن
زیــر  به ترتیــب  و  طــی مراحــل مختلــف  راه آهــن عمومــاً  کار ســاخت 
پیاده ســازی می شــود: تملــک ســایت، کارهــای مهندســی عمرانــی کار 
ــات  ــای تاًسیس ــاختمانی، و کاره ــای س ــی، کاره ــای برق ــط، کاره ــاخت خ س
ــر برنامــه ی زمانــی مراحــل مختلــف کار نیــز مهــم  تجــاری، نظــارت دقیــق ب
ــل کار  ــل مراح ــهری، تکمی ــن ش ــرداری از راه آه ــل از بهره ب ــون قب ــت چ اس
الزم اســت. به عنــوان مثــال قبــل از تکمیــل کارهــای عمرانــی شــروع بــه انجــام 
ســاخت دشــوار می باشــد و قبــل از تکمیــل ســاخت خــط ماشــین نصــب ســیم 
ــن دارای  ــاخت راه آه ــن کار س ــود. بنابرای ــد ب ــه کار نخواه ــادر ب ــا ق بندی ه

ــت. ــی اس ــای کاری متوال ــری از بخش ه ــک س ــخصه ی مش
 در عیـــن حـــال کـــه کنتـــرل برنامـــه زمان بنـــدی مراحـــل مختلـــف کاری 
از اهمیـــت برخـــوردار اســـت بـــه همـــان نســـبت، کنتـــرل زمان بنـــدی کل 
ـــت. در  ـــی اس ـــف حیات ـــای مختل ـــام بخش ه ـــی انج ـــاظ هماهنگ ـــروژه از لح پ
ـــئولیت  ـــا مس ـــی ب ـــش مجزای ـــروژه بخ ـــدای پ ـــت از ابت ـــتا الزم اس ـــن راس ای
ـــن  ـــه ای ـــردد ک ـــن گ ـــروژه تعیی ـــی پ ـــدی کل ـــه زمان بن ـــع برنام ـــرل جام کنت
زمان بنـــدی شـــامل تســـت ها و راه اندازی هـــای آزمایشـــی پـــس از تکمیـــل 

هـــر بخـــش نیـــز می گـــردد.
بـرای کنتـرل زمان بنـدی عملـی، یـک چـارت دقیـق فرآینـدی باید بر اسـاس 
رویـه کاری تنظیـم شـود کـه شـرایط واقعـی را در سـایت نظیر ترتیـب تحویل 
و  کاری  دقیـق  چـارت  یـک  اسـت.  کـرده  مشـخص  دقیـق  مـواد  و  جنـس 

دربرگیرنـده ی جزئیـات، دسـت انـدرکاران پروژه را قادر می سـازد تـا کل برنامه 
زمان بنـدی و پیشـرفت پـروژه را تعقیـب و بازبینـی کننـد و گلوگاه هـای بالقوه 
را تشـخیص دهنـد. همچنیـن ایـن نکته مهم اسـت که راه هایی اندیشـده شـود 
کـه تاًخیـرات جزئـی در انجـام پـروژه ناشـی از عوامـل مختلف از جملـه عوامل 
طبیعـی قبـل از آنکـه کل برنامـه زمان بنـدی را تحـت تاثیر قرار دهـد، برطرف 
گـردد. از روز شـروع سـاخت پـروژه، پیشـرفت روزانـه طبـق زمان بنـدی بایـد 

دقیقـا نظـارت گـردد تـا از تاًخیرهـای عمـده جلوگیری شـود. 

2-5- مدیریت ساخت و کنترل
 انجــام عملیــات ســاخت روی راه آهــن شــهری کــه قبــا در حــال بهره بــرداری 
اســت بســیار دشــوار می باشــد. وقتــی ایــن حالــت رخ می دهــد اســتانداردهای 
ســخت ایمنــی بایــد رعایــت شــود و بنابرایــن یــک مدیریــت ســایت دقیــق و 
ســخت گیرانه در مقایســه بــا انــواع دیگــر پروژه هــای عمرانــی مــورد نیــاز اســت.

مدیریــت عالیــه ســایت بــر مبنــای سیســتم نظارتــی محکــم، سیســتم بازرســی 
ســخت گیرانه و پیمانــکاران قابــل اعتمــاد کــه کار ســاخت را پیــش می برنــد بنــا 
ــد در زمــان  می شــود. از آنجایــی کــه ایــن مــوارد در هزینه هــا انعــکاس می یاب
ــورد  ــا م ــودن هزینه ه ــل نم ــه حداق ــی ک ــاخت، در حال ــت س کار روی مدیری

بررســی قــرار می گیــرد، مهــم اســت کــه کیفیــت ثابــت نگــه داشــته شــود.

6- کنترل بودجه 
کنتــرل اساســاً بــه دو دســته کنتــرل مقــدار ناخالــص مربــوط بــه کل پــروژه و 
ــی تقســیم بندی می شــود.  ــزی مال ــر برنامه ری ــدت نظی ــت بودجــه کوتاه م مدیری
اگــر بــه دلیــل مســائل زمین شناســی و یــا برخــی شــرایط نامســاعد در ســایت 
اجــرای کار، هزینه هــا در حــال افزایــش باشــد کنتــرل نمــودن مقــدار ناخالــص 
ــت  ــروژه اهمی ــوددهی پ ــده ی س ــن ش ــرایط تعیی ــظ ش ــاظ حف ــه از لح بودج
زیــادی دارد. همچنیــن از طــرف دیگــر کنتــرل بودجــه کوتــاه مــدت نظیــر وجــوه 
ــی و  ــه مل ــاظ موازن ــارج از لح ــزی مخ ــالیانه و برنامه ری ــده س اختصــاص داده ش

حداقــل نمــودن ســود مهــم اســت.
 تکنیک هــای حداکثــر نمــودن یــک بودجــه ی محــدود شــامل مــوارد زیــر اســت: 
قوانیــن تشــویقی )مثــًا پرداخــت جایــزه بــه پیمانــکار برای دسترســی به روشــی 
ــه صــورت واحــد  ــه(، طــرح و ســاخت )گرفتــن ســفارش ب ــرای کاهــش هزین ب
ــا  ــا نظــر طراحــی و متناســب ب ــا ســاخت و تکمیــل کار ســاخت ب از طراحــی ت
بودجــه( و مهندســی ارزش )اندیشــیدن بهتریــن روش پیاده ســازی خواســته های 

ــردی از نقطه نظــر کاهــش هزینــه(. کارب

7- کنترل ایمنی
ــا  ــودن زیربن ــن نم ــرای ایم ــی ب ــل اساس ــی کار، اص ــان از ایمن ــرای اطمین  ب
تدویــن و جــاری کارگــران کیفــی و برقــراری مناســب فرهنــگ ایمنــی اســت. 
هنــگام ســفارش کار، الزم اســت وظایــف و مســئولیت ها بــرای حفــظ ایمنــی در 

طــول کار در مشــخصات فنــی قیــد گــردد.
به عنـوان سـخت افـزار ایمنی کار، اسـتفاده از تجهیـزات مکانیزه ممکن اسـت در 
مـورد کارهـای خطرنـاک موثـر باشـند )شـامل کار در ارتفاع مشـخص(، در عین 
حـال کـه بازدهـی کار را نیـز افزایـش می دهـد. احتیاط هـای کاری پایـه در برابر 
حـوادث، شـامل داربسـت های محکـم، اسـتفاده از طناب هـا و کاه ایمنـی و یک 

سیسـتم نظارتـی کامـل بایـد در کنار  سـایر تمهیـدات درنظر گرفته شـود. 

ماخذ:
حسـین امیـن صـدر آبـادی، آزاده ادیبـی- "بوسـه بـر ریـل"، انجمن مهندسـی 

حمل و نقـل ریلـی ایـران، فصل هـای 4و 7، 1386
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ELECTRIC ROADS راه های الکتریکی
Prepared by: Board of Editorsگرد آورنده: هیئت تحریریه

راه الکتریکی یکی از تکنولوژی های نوین در دســت مطالعه اســت. در آینده نزدیک 
اولیــن راه الکتریکــی بــرای کامیون هــا مــورد بهره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت.

کامیـون آر 45 سـاخت صنایع کامیون " اسـکانیا" سـوئد و صنایـع زیمنس، آلمان 
بـا بهره گیـری از " پانتوگـراف" از راه الکتریکی اسـتفاده می نماید.

حمل و نقـل جـاده ای بیـش از 25 درصـد گازهای کربـن را تولید می کنـد. بنا بر این 
حـذف سـوخت فسـیلی از وسـائل نقلیـه حمل و نقـل جـاده ای کمـک شـایانی به 

کاهـش آلودگـی هـوا می نماید.
بهره بـرداری از خـودروی الکتریکـی در جهـان شـتابان در حـال گسـترش اسـت. 
ولـی در مـورد حمل و نقـل سـنگین بـا کامیـون، ممکـن اسـت شـارژ باتری هـا در 
ایسـتگاه های شـارژ باتـری کنـار جاده کافی نباشـد. به جـای آن مقاطعـی از راه را 
می تـوان برقـی کـرد تـا کامیون هـا در هنـگام حرکـت بتوانند شـارژ شـوند. با این 
راه حـل، انـدازه باتری هـا را می توان کاهـش داد که وزن کامیـون را کاهش می دهد.

بنا بر ایـن، بـرای حمل و نقـل محلـی و منطقـه ای، از ایسـتگاه های شـارژ باتـری 
بهره بـرداری می شـود. ولـی بـرای کامیون هائـی کـه مقصـد آن هـا دور اسـت و 
معمـوال ممکـن اسـت بیـن 60 تـا 90 تـن وزن داشـته داشـته باشـند، راه هـای 

الکتریکـی مناسـب می باشـند.

ارتباطات بی سیم
در جزیـره "گوتلنـد" نصـب نخسـتین راه الکتریکی بی سـیم در دسـامبر 2020 به 
اتمـام رسـید. در ایـن راه الکتریکـی حلقه های مسـی 1/5 متری در زیر آسـفالت راه 
بیـن فـرودگاه و مرکز شـهر نصب شـد. با کمک همـان نوع حلقه های 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 می شود. در آلمان یک 
راه الکتریکی برای خط اتوبوس در شـهر" کارلسـروهه" در دسـت سـاخت می باشد.

ــال 2016 در آزادراه  ــی در س ــاده معمول ــک ج ــی روی ی ــتین راه الکتریک نخس
ای-16 بــه کار گرفتــه شــد. راه الکتریکــی از یــک کابــل برقــی بــاال ســری بــرای 
تغذیـه کامیون هائی کـه دارای پانتوگـراف بودند)ماننـد ترامـوا( بهره بـرداری کرد.

ــری  ــاال س ــی ب ــوط برق ــا خط ــی ب ــر راه الکتریک ــدود 15 کیلومت ــان ح در آلم
ــه  ــن اســت ک ــانگر ای ــان نش ــات وزارت محیط-زیســت آلم ــود دارد. مطالع وج

ــد. ــدن دارن ــی ش ــت الکتریک ــر آزاد راه قابلی 4،000 کیلومت
در ســوئد برنامــه ای در دســت تهیــه اســت کــه تــا ســال 2030، 2000 کیلومتــر 

از جاده هــای کشــور الکتریکــی شــوند. 
Source: Vattenfall, 2021.

ــان  ــورهای جه ــتین کش ــوئد نخس ــان و س آلم
ــی ایجــاد راه هــای  هســتند کــه مطالعــات میدان
راه  اولیــن  می دهنــد.  انجــام  را  الکتریکــی 
اینترنتــی بــی ســیم  در جزیــره "گوتلند" ســوئد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب م
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ELECTRIC ROADS

Electric 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.

Prepared by: Board of Editors
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VERTICAL FORESTS IN THE CITY
Prepared by: Arezo Gol Jamjo, M. Agric. Eng.

Vertical 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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The 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 

PUBLIC TRANSPORT IS COVID- SAFE

ENGLISH SECTION

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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نتایج پانزدهمین دوره جایزه معماری میرمیران
طراحی فضای سکونت و زندگی

 
بنیـاد معمـاری میر میران هر سـاله روز سـوم اردیبهشـت ماه مقارن با روز معمار، مراسـم بزرگداشـت ایـن روز و اهدا 
جایـزه معمـاری میر میـران را درخانـه هنرمنـدان ایـران برگـزار می کند. امسـال نیز مشـابه سـال گذشـته بـه دلیل 
شـیوع مـوج چهـارم کرونـا امـکان برگـزاری مراسـم حضـوری وجود نـدارد. لـذا اسـامی برنـدگان و منتخبین طبق 

برنامـه روز سـوم اردیبهشـت مقـارن بـا روز معمار به شـرح زیر اعـام گردید.
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