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گزارش اصلي

   مصطفی رستمخانی

پایانی برای  ناوگان ریلی 
راهبندان و آلودگی کالنشهری

و  حمل  متخصصان  از  بسیاري  اعتقاد  به 
شهرها  ترافیك  بحران  رفع  راهكار  نقل، 
حمل  به  ويژه  توجه  كالنشهرها  بويژه  و 
متنوع  اشكال  است.  شهري  ريلي  نقل  و 
حمل و نقل ريلي شهري انتخابهاي زيادي 
مي كشد.  تصوير  به  شهرها  پیش روي 
شهر  هر  براي  گوناگوني  و  مختلف  عوامل 
در انتخاب تركیبي از شیوه هاي حمل و نقل 
مطالعات  در  كه  است  موثر  شهري  درون 
جامع حمل و نقل مي بايستي بدان پرداخت.
گزارش اصلي اين شماره با محور حمل و 

نقل ريلي درون شهري تشكیل شد.
مدعوين میزگرد:

حسین واشقاني فراهاني: دكتراي عمران با 
گرايش مديريت پروژه؛ مديرعامل اتحاديه 

قطارهاي شهري كشور
دكتري  دانشجوي  صالحي فرد:  محمد 
شهرساز  مشاور  و  شهري  برنامه ريزي 

)آسه(
لیسانس  فوق  صدري:  مهدي  محمد 
تخصصي  مادر  شركت  كارشناس  MBA؛ 

حمل و نقل ريلي كشور
و  حمل  فوق لیسانس  غضنفري راد:  فروغ 
نقل ريلي؛ كارشناس شركت مادر تخصصي 

حمل و نقل ريلي كشور
و  راه  ارشد  كارشناس  طاهرنیا:  غالمرضا 
ترابري؛ مدير اداره مطالعات و برنامه ريزي 
شهرداري  ترافیك  و  نقل  و  حمل  معاونت 

تهران
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 از ديد شما ترابری ريلی شهری چه سامانه های 
را در برمی گیرد؟

صدری: حمل ونقل ريلی درون شهری شامل قطارهاي شهری است 
سبك  قطار  و  )مترو(  سنگين  قطار  تراموا،  )منوريل(،  هوايی  قطار  كه 
به ظرفيت حمل  بر مي گيرد كه هر كدام بسته  را در   )LRT( شهري 
و  است  زمين  روی  تراموا  است.  متفاوت  بهره برداری  و سرعت  مسافر 
سطحی كه اشغال می كند مانند اتوبوسی در سطح زمين است و ارزش 
يا اشغال معابر  را ندارد. در شهرهای كه مشكل ترافيك  قطار سنگين 
خيلی مطرح نيست می توان از تراموا استفاده كرد. قطار هوايی )منوريل( 
ظرفيتش  ولی  نمی كند.  اشغال  را  زمين  كه سطح  اين  دارد  كه  مزيتی 
به  تهران  در  كه  )مترو(  سنگين  قطار  است.  سنگين  قطار  از  كمتر 
سفر  يك  در  و  است  باالتر  ظرفيتش  می شود  استفاده  گسترده  صورت 
می تواند حجم باالی مسافر را جابه جا كند. مزيت ويژه اين سيستم عدم 
اشغال زمين است بعالوه: برای ما امتيازهای ديگری هم دارد. سرعت 
باالتر است.  و كاربرد پدافند غير عامل هم دارد. چون زير  جابه جايش 
زمين است و قابل ديدن نيست می تواند برای پناهگاه در زمان جنگ و 
حوادث غيرمترقبه مورد استفاده قرار گيرد. فضاهای جنبی هم با كاربری  
های ديگر برای ما فراهم می نمايد )فرهنگی، تجاری و ...(. در جاهايی 
كه تملك زمين مشكل نيست حمل و نقل ريلي را روی زمين می آورند 

كه علت آن كه هزينه ی كمتر احداث است.
ـ واشقانی: در اين ناوگان ها از عاملهاي مطرح تعداد مسافرانی است 
كه بايد جابه جا شوند. مثال در مترو لندن نفر ساعت مطرح است. ممكن 
است در مبدا مسافر زياد نباشد ولی در طول سفر بيشتر می شود. يك 
يا  قطار سبك  ولی  دارد.  جابجايي  نفر ظرفيت  هزار  تا 60  مترو  مسير 

تراموا ظرفيتي بسيار كمتر دارد. شرايط زمين هم اهميت دارد.  

و  شهرها  جغرافیايی  وضعیت  به  توجه  :با   
فنی  اقتصادی،  صرفه  سامانه  كدام  ايران  كالنشهرهای 

بیشتری دارد و كدام يك كارآمدتر خواهند بود؟
ـ واشقانی: اين موضوع به ميزان عرضه و تقاضا كه در اين سامانه 
نام شهيد  به  خيابانی  كرج  در شهر  مثال  برمی گردد.  استفاده شود  بايد 
زيادي  داليل  به  زمين  زير  برويد  اجبار  به  بايد  شما  كه  است  بهشتی 
)گرانی زمين، فضاهای شهری، مسائل شهرسازی( و پارامترهای ديگري 
كه در بحث ها مطرح مي شود: اينكه از لحاظ اقتصادی بهتر است يا نه؟ 
در زير زمين، ميزان جذب سفر توجيه اقتصادی دارد. در شرايط مطلوب 
در زيرزمين 5 ميليون نفر را می توانيد جابه جا كنيد اما در روی زمين به 
موج  )كه  مونوريل  از  يا  باعث می شود  فضاهای شهر  دليل محدوديت  
مسافر ندارد( يا تراموا استفاده كنيد. بنابراين به لحاظ اقتصادی بستگی 
كشور  در  كه  نكاتی  از  يكی  باشيد.  داشته  را  چيزی  چه  شما  كه  دارد 
آن  به  متاسفانه  است كه  ارزش«  بيفتد بحث »مهندسی  اتفاق  بايد  ما 

نپرداخته ايم.
ـ صالحی فرد: دو نكته خيلی مهم است. يكی اينكه اساسًا حمل ونقل 
در حمل ونقل  و  دارد  در ساختار حمل ونقل شهری  جايگاهي  ريلی چه 
و  استانداردها  با  ما  كجاست؟  ريلی  حمل ونقل  جايگاه  شهر  عمومی 
حداقل ها )در كشور توسعه يافته( چقدر فاصله داريم؟ در بيشتر شهرهای 
توسعه يافته و كالنشهرهای دنيا باالی 70درصد جابه جايی شهرشان از 
قطار  يا  و  مونوريل  )مترو،  است.  درون شهری  ريلی  طريق حمل ونقل 
سبك( اما در كالنشهرهاي ما  سهم مترو )تهران و مشهد( حداكثر 15 
درصد جابه جايی عمومي شهري است. در ميان سيستم های حمل ونقل 
براي  ريلي  نقل  و  حمل  است.  ريلی  حمل ونقل  آن  مهم ترين  شهري 
در  دارد.  زيادي  فوق العاده   اهميت  شهرها  ترافيك  بحران  از  خروج 

خصوص اين كه كدام يك از اشكال حمل ونقل عمومی در شهرهای ما 
كارآمدتر می تواند باشد بايد به يك اصل توجه كنيم، انتخاب حمل ونقل 
ريلی در كالنشهرها انتخاب پروژه محور است. پروژه محور از اين منظر 
رعايت  سيستم  اين  انتخاب  برای  را  شاخص ها  يكسری  بايد  شما  كه 
كنيد. يكی موقعيت جغرافيايی است. ما در مورد چه موقعيتی صحبت 
می كنيم؟ چون ساختارهای جغرافيايی، شرايط محيطی و طبيعی شهرها 
تأثيرگذار  آنها  روي  مختلفي  عوامل  و  هستند.  متفاوت  هم  با  كامال 
در  شما  اگر  مثاًل  است.  محلی  موجود  شبكه های  ميزان  يكی  هستند. 
نوع  باشيد  داشته  كارآمدی  اتوبوسرانی  يك شهری سيستم حمل ونقل 
حمل ونقل ريلی می تواند تابع آن باشد. نكته خيلی مهمی كه وجود دارد 
در  كارفرما  می كند.  انتخاب  كارفرما  كه  است  سياست هايي  استراتژی 
واقع متولی جريان حمل ونقل است. اين سياست راهبرد كالنشهر از چه 
منبعي صادر شده است؟ و آيا جامع نگري در مطالعات )هزينه ها، مسائل 
سيستم  در  ما  مشكالت  از  است؟  شده  منظور   )... و  اقليمي  فرهنگي، 
حمل ونقل  استراتژی  دستی  فرا  اسناد  در  آن  جايگاه  ريلی  حمل ونقل 

است. استراتژی ها كارآمد و همه سو نگر نيست. 
استانداردهای  بعدی  نكته  و  است.  تقاضا  و  عرضه  بحث  ديگر  عامل 
مي كنيم.  تعريف  را  استانداردها  از  سطحي  چه  ما  است.  شده  تعريف 
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)ايمنی، كيفيت سفر، ميزان راحتی و...( مثال در مترو سنگاپور وقتی سوار 
مترو می شويم مبلمان خانگی دارد. يا مترو چين كه شما 220 نفر را در 
يك واگن فشرده می كنيد كه آدمهای بيشتری جابه جا شوند. اين همان 
استراتژی حمل ونقل است كه هدفگذاري را مشخص كرده است. نكته 
ديگری كه خيلی مهم است اينكه طراحان و پيمانكاران ما چقدر توان 
اجرای سيستم های مختلف را دارند؟ توان ما در احداث هر يك از اين 

سامانه ها چه مقدار است؟ در مباحث راهبردي اينها اهميت دارد.
گذشته.  دوره ش  تراموا  كه  اين  است  شده  تجربه  دنيا  در  كه  چيزی 
تراموا يك سيستم فرسوده است كه جوابگو نيست. و امروز بيشتر بحث 
چيزی  يك  جابه جايی  ظرفيت  لحاظ  به   LRT است.  مطرح  ها   LRT
بين مونوريل و مترو است. نه ظرفيت جابه جايی مسافر مترو را دارد و 
نه مشخصات خاص و محدود مونوريل را. بحث URT هم آمده است 
توجه  اين شاخص ها  در  بايد  من  نظر  به  هستند.  فوق العاده سبك  كه 
شود كه اگر قرار است برای كالنشهر خودمان پيشنهادی داشته باشيم 
حتمًا مطالعاتی جامع داشته باشند. از جمله مباحث اقتصادي، فرهنگي، 

اقليمي و ... .

 : شما جّد اين ترامواها را در ايران می شناسید؟ 
كالسكه های و هامینوبوس كه با اسب كشیده مي شدند. به 

جای اينكه به سمت تراموا برويم به سمت سامانه ی اتوبوس 
تندرو رفتیم. اين تندروها آاليندگی دارند. چرا كارآمدي را 
به سمت نوگرايي مي رويم؟)تراموا  لحاظ نمي كنیم و صرفاً 

به جای اتوبوس تندرو(
نفهميديم چه  دارد كه هنوز  ما معضلی وجود  در كشور  واشقانی:  ـ 
حتی  می بريم.  سوال  زير  را  مونوريل  خودمان  می خواهيم.  را  چيزی 
نمی دانيم مونوريل چيست؟ ما هزينه ی زيادی در كشور مي پردازيم. فقط 
جامعی  مطالعات  يعنی  نداريم.  جامع  مطالعات  كه  است  اين  خاطر  به 
واقعيت  با آن چيزی كه در  بدهند  و تطبيق  ميدانی كنند  كه مطالعات 
انتخاب  ما  كه  سامانه های  در  است.  نيفتاده  اتفاق  دارد،  وجود  جامعه 
می كنيم عموماً  با يكسری مشكالت مواجه می شويم. ما عادت نكرديم 
ببريم. فقط می خواهيم سريع به يك جايی  از زندگی لذت  ياد بگيريم 
زندگی  از  بردن  لذت  با  همراه  مي تواند  ولی  ندارد  اشكالی  اين  برويم. 
باشد. در كشورهای پيشرفته كه صنعت ريلی شان پيشرفت كرده است. 
)سيستم های ريلی تندرو دارند.( دقت كنيد می بينيد كه سيستم را طوری 
 A تعيين كرده اند كه افراد لذت هم ببرند. ما فقط می خواهيم از نقطه
به نقطه B برويم، فرهنگ مطالعات موضوع نداريم كپی مي كنيم. كاش 
بگيرند  خوبی  پول  كنند  مطالعه  می خواهند  وقتی  ما  مشاور  مهندسين 
ولی واقعًا بروند مطالعه كنند و ببينند فرهنگ آن جامعه، شرايط زمين و 
... چگونه است. ما ريشه يابی نمی كنيم كه اگر بخواهيم كاری را انجام 
دهيم با فرهنگ آن جامعه، با باورهای آن جامعه، با ظرفيت های فكری 
و دانش و به روز بودن اجتماعی شان سازگاری دارد يا خير. در مهندسی 
ارزش می گويند همه چيز را پروژه محور كنيم وقتی پروژه محور می شود 
ريلی  صنعت  در  ما  مي شود.  مطرح  كيفيت  بحث  و  ريال  زمان،  بحث 
عمومًا درمرحله اجرا با مشكل مواجه هستيم يا مكان يابی درستی انجام 
نشده ، در مكان يابی تعجيل  مي كنيم. در كشور ما ُمد شده است كه مترو 
حاليكه  در  مترو ساختن.  به  كردند  از شهرها شروع  بسياری  می سازند. 
اصال مطالعات پايه اي كامل نبود. فاز اول و دوم آن را به مشاور داده اند 
همه  گرنه  و  می بينيم.  كه  می آيد  پيش  داستان ها  اين  و  كنند  كار  كه 
انتخاب شود و در جای  سامانه های كه شما گفتيد اگر درست و به جا 
خودش ايجاد شود من قول می دهم با كمترين هزينه بيشترين فايده را 

برای مردم خواهد داشت.
روش هايمان  در  ما  انتخاب  كه  است  اين  واقعيت  فرد:  صالحی  ـ 
به بحران می رسيم.  در سيستم های حمل ونقل شهری زمانی است كه 
می خواهيم رفع بحران كنيم. ما مديريت بحران را نمی شناسيم. اگر آشنا 
بوديم می توانستيم از قبل تمهيداتی را بينديشيم كه به بحران نرسيم. 
اولين  كنيم.  عبور  چالش  يك  از  می خواهيم  رسيديم  بحران  به  وقتی 
از اين مرحله  چيزی كه برايمان مهم است زمان كوتاه و فشرده عبور 
به  مشاور  زمانی  يك  می كنيم  دقت  كه  شهری  ساختارهای  در  است. 
كند  مطالعه  موردش  در  بايد  سال   4 مثاًل  كه  می شود  دعوت  پروژه ی 
كه از او می خواهند ظرف 2 ماه اين كار را بكند. در صورتی كه همان 
پروژه 1 سال زمان می خواهد. برای چی زمان محدود است. برای اينكه 
اين بحرانی  از آن بگذرند. حاال در  پاسخ دهند و  را  می خواهند بحران 
آن عبور سطحی  از  و  نيست.  بگذريم كيفيت هم مهم  كه می خواهيم 
می كنند. حتی عمق بخشی به عبور از اين بحران خوب است. ما در اسناد 
فرا دستی هم توجه ی به اين موضوع نكرديم. همچنين تجربه ها را بعضًا 
مورد بررسی قرار نداديم و كارشناسان زبده هم نگرفتيم. مثاًل در ساختار 
گردشگری، تفريحی ـ مذهبی شهر مشهد كه يك بخشی از آن مربوط 
به حمل ونقل است. وقتی می خواستيم پروژه  را انجام دهيم قرار شد از 
3 الی 4 مشاور بين المللی دعوت كنيم يا از شهرهای مذهبی دنيا مثل 
مكه، مدينه و... ديدن كنيم تا ببينيم چه كارهای انجام داده اند. حال اگر 
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بخواهيم سيستم حمل ونقل ريلی برای يك شهر راه اندازی  كنيم 
مي بايد از 10 كارشناس زبده جهانی دعوت كنيم و از مطالعات 
آنان استفاده كرده و سنجيده وارد اين كار شويم. آيا اينگونه كار 

مي شود؟

 : با توجه به كالبد شهرهاي ما و وضعیت 
)در  مونوريل  ساخت  آيا  كشور  اجتماعی  فرهنگی 
شهرهايي مثل كرمانشاه و يزد( بر دو حوزه ساختار 
خواهد  نامطلوبي  اثر  فرهنگی  وضعیت  و  شهری 

داشت؟ 
ـ طاهرينیا: خوشبختانه در طرح جامع حمل ونقل ترافيك شهر 
كرمانشاه شاخص هاي مختلفي در نظر گرفته شد و بر اساس آن 
پيشنهادات ارائه گرديد. ولی در اجرا متاسفانه رعايت نشد. در اجرا 
سليقه ها حاكم می شود به عنوان مثال بحث مونوريل، تراموا و 
امثال آن خصوصاً  در شهرستان ها به رقابت كشيده شد. به نظر 
من بيش از اينكه بخواهيم از لحاظ فرهنگی بررسي كنيم بايد بر 
مطالعات علمي )نيازسنجي، امكان سنجي، اجرا و ...( تأكيد داشته 
باشيم. متأسفانه طرح مي آيد بر اساس سليقه ها اجرا شده و در 

مديريت هاي مختلف تغيير مي يابد.
ـ واشقانی: من صراحتًا عرض مي كنم كه پروژه ی مونوريل 
اين بحث ها حل شده هستند.  آن قدر پيشرفت كرده است كه 
در خيلی از جاها پروژه مونوريل اجرا شده در كشور ما هم اجرا 
می شود. به داليلی غير كارشناسي مونوريل را زير سوال می برند. 
شما وقتی برای رفاه مردم در شكل يك تكنولوژی كار می كنيد 
برای اين است كه مردم رفاه داشته باشند و بتوانند بهتر زندگی 
باالخره  بايد كنار گذاشته شوند.  اين بحث ها  به نظر من  كنند. 
در  و  است.  رفته  باال  اينقدر  دنيا  در  و  كشور  در  ما  فنی  دانش 
واقع برای مونوريل هم می توان امكان سنجی درستی كرد. ولی 
به هر حال ما عادت داريم هر چيزی را جايش را عوض كنيم. 
فرع مسأله را بر اصل مسأله حاكم می كنيم. با اين حال مونوريل 
ديگر  جاهای  و  آلمان  كشور  در  هستند.  خوب  دو  هر  تراموا  و 
استفاده می كنند. مردم هم لذت می برند.  تراموا  از  می بينيد كه 
ولی ما بايد مديريت فرهنگي حمل ونقل مان را درست كنيم. يعنی 
اگر قرار باشد سوار مونوريل شويم بايد در تمام جهات ظرفيت 
آنرا داشته باشيم. همين االن تكنولوژی هايي در دنيا وجود دارد 
ارتقا  می شود.  تار  ثانيه  چند  در عرض  مونوريل  شيشه های  كه 

فرهنگ مخاطب هم بايد در دستور كار باشد.

 : در اغلب كالنشهرها مونوريل يك حلقه ی 
به سمت فرودگاه است. اساساً  و يا يك خط عموماً 
مبنای  بر  می تواند  شهری  عمومی  حمل ونقل  محور 

مونوريل باشد؟
ببريد.  لذت  زندگی تان  از  می خواهيد  شما  اگر  واشقانی:  ـ 
از جايی به جای ديگر  اين لذت بردن و سفر كردن  از  بخشی 
است. شما بايد مسائل فرهنگی، اجتماعی، فنی و حتی سياسی 
جامعه را كنار هم قرار دهيم. همين طور كه گفتند »پروژه محور« 
عمل كنيم. و ببينيم كدام از اين ها وزن بيشتری دارند. ولی من 
درستی  وزن های  اينها  به  اصال  ما  كه  بگويم  می توانم  جرات 
در صورتی  می كنيم  زياد  را  فرهنگی  وزن  جايی  در  نمی دهيم. 
است  اين  قضيه  واقعيت  ولی  است.  غالب  اقتصادی  بحث  كه 
كه اگر ما مسائل فرهنگی، اجتماعی و... در جای خودش ببينيم 
سقف  مردم  لندن  كشور  در  مثال  شد.  خواهد  حل  مسائل  اين 
اتوبوس را در فصل تابستان باز می كنند. در كشور ما مونوريل 
نبايد استفاده شود چون در ارتفاع حركت مي كند و مشرف است! 
از لحاظ  را مهندسی فرهنگ كنيم. و  ياد بگيريم خودمان  بايد 

فرهنگی بتوانيم انتخاب درستی از سامانه ها داشته باشيم.
ـ صالحی فرد: بحث فرهنگی خيلی مهم است. اگر ما قرار 
است برای احداث مونوريل فكر كنيم. من به مطالعات عميق همه 
جانبه اعتقاد دارم. ولی چرا از قبل اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
نمی كنيم. وقتی شهروند ضرورت استفاده از مونوريل را نمی داند 
قبل  و  احداث  از  قبل  بايد  را دچار يك چالش می كنيم.  آن  ما 
در  را  فرهنگ سازی  اين  بشويم  سيستم  اين  وارد  اينكه  از 
در  كه  برسيم  نتيجه  اين  به  شايد  و  باشيم  داشته  مطالعاتمان 
كارآمدتر  سيستم  اين  و  ندارد  كاربرد  سيستمی  هيچ  شهر  اين 
به  باشد.  داشته  هم  چنينی  اين  تبعاتی  يكسری  شايد  و  است. 
نظر من يك مقداری مقاومت شهروندان در مقابله با اين مسأله 
كمتر می شود. اين فرهنگ سازي ها و اطالع رسانی  كافی در مورد 
مسائل حمل ونقل شهری بايد انجام شود و مردم به اين نتيجه 
برسند كه اگر می خواهند از بحران ترافيك خارج شوند يكی از 
مونوريل  به  چرا  اينكه  بعدی  نكته  است.  همين  آن  روش های 
نمی كنيم؟  فكر  توسعه گردشگری  برای  عنوان يك فرصت  به 
چون من خودم فكر می كنم اگر قرار است يك شهری را بازديد 
مونوريل  از  شود  انجام  حمل ونقلی  سيستم  در  كار  اين  و  كنم 
می توانيم  راحتی  به  را  شهر  جذابيت های  باال  از  كنم.  استفاده 
ببينيم. و درگير ترافيك، آلودگی هوا و خيلی مسائل ديگر هم 
نباشيم. خودش می تواند يك شكل گردشگری شهری باشد حتی 
می توانيم تور بگذاريم و از جاذبه های شهر استفاده كنيم. من در 
مورد مسأله اطالع رسانی، فرهنگ سازی و تبليغات قطار شهری 
محاسبه  با  تبليغاتی  برنامه هاي  بودم(  آن  مشاور  )كه  مشهد 
ميانگين سرعت قطار و ... ارائه كردم. مثل اينكه با اين سرعت 
مسافر چه چيزی را می تواند ببيند. مونوريل در خيابان های اصلی 
است و در اين خيابان ها بدنه ی كه در نظر گرفتند خيلی كاربری 
كاربری  اگر  و  است.  تجاری  كاربری  عمومًا  و  ندارد.  مسكونی 
مسكونی هم وجود داشته باشد در ارتفاع باالتر از مونوريل است 
چون از لحاظ اقتصادی شما نمی آيد طبقه بااليی يك زمين با 
اساس  همين  بر  كنيد.  مسكونی  را  خيابان  حاشيه  در  را  ارزش 
داشت.  نخواهد  خاصي  مشكل  فرهنگي  شرايط  لحاظ  از  بنظر 

شايد انتخاب غلط مسير باعث آلودگي چشم انداز شهري شود.

 غالمحسین واشقانی
فراهانی
 دکتر در مهندسی
عمران

فرهنگ سازي ها و اطالع رسانی  کافی در 
مورد مسائل حمل ونقل شهری باید انجام 
شود و مردم به این نتیجه برسند که اگر 
می خواهند از بحران ترافیک خارج شوند 

یکی از روش های آن همین است.

در بحث مونوریل اولویت اول با مراکز 
تفریحی است. به خاطر آن جذابیتی که 
دارد. بخاطر محدودیت مسافر نمی تواند 
با یک سیستم سنگینی مثل مترو رقابت 

کند.
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 : برای اين ناوگان ترابری ريلی دير است 
يعنی زمانی وارد اين قضیه می شويم كه سال ها آن 
شلوغی و آشفتگی، در ساخت شهر و كالبد شهری 

شكل گرفته است و ما می خواهیم وارد آن شويم.
زيادی  تعداد  مثال  طور  به  ژاپن  كشور  در  راد:  غضنفری  ـ 
جابه جايی  سنگين  مونوريل هاي  دارد.  وجود  مونوريل  خطوط 
انجام می شود.  ژاپن  درون شهرهاي  در  باال  در ظرفيت  مسافر 
اين موضوع صادق  در چين  دارند.  خيلی طويلی هم  و خطوط 
است. اما در مورد مسأله فرهنگی كه فرموديد اگر ما بخواهيم 
هيچ چيزی از روی هوا نرود. يعنی پل های كه در شهرها است 
را خراب كنيم. مثال پل سيدخندان با سرعت پايين كه ماشين 
در  بود.  مونوريل خواهد  از  بيشتر  اشرافيتش  بگذرد  آن  از روی 
خصوص منظر شهری كه فرموديد مونوريل اين خاصيت  را دارد 
طراحی  در  )مثال  كه  دهيم  انجام  گونه ای  به  را  طراحی  ما  كه 
آن عبور  از  با شكل فضايی كه می خواهد  قطار(  پايه ها، شكل 
كند همخوانی داشته باشد. كه به بافت شهری هم آسيب وارد 
انجام  بايد  قبال  كه  است  مطالعاتی  مستلزم  اينها  همه  و  نكند. 
بهترين وسيله های  از  توريست هم يكی  از نظر صنعت  و  شود 
حمل ونقل عمومی برای توريست ها همان مونوريل است. )مثال 
يعنی يك سيستم فقط به يك كاربرد   .)... در سيدنی، دوبی و 
خاص محدود نيست. سيستم حومه اي از فرودگاه تا مركز شهر و 
همچنين سيستم درونشهري مي تواند گردشگري شهري را هم 

مدنظر داشته باشد.
تفريحی  مراكز  با  اول  اولويت  مونوريل  بحث  در  صدری:  ـ 
مسافر  بخاطر محدوديت  دارد.  كه  جذابيتی  آن  به خاطر  است. 
نمی تواند با يك سيستم سنگينی مثل مترو رقابت كند. و معمواًل 
در جاهای با تقاضاي سفر كمتر از آن استفاده می كنند. با توجه 
از  پايدار شهرها مدنظرمان است  اينكه ما توسعه حمل ونقل  به 
ابعاد ديگر هم بايد بهره ببريم. حمل و نقل شهري سه بخش 
اصلي دارد: حمل ونقل عمومی. دوچرخه و عابر پياده )پياده راه(. 
بنابراين نمی توان به يك سيستم خاص تكيه كرد. ما يك نوع 
حمل ونقل عمومی داريم. هر چه اين ابعاد بزرگتر باشد به شرط 
باشد  شده  اجرا  درست  آن  امكان سنجی  و  نيازسنجی  اينكه 

می تواند مفيد واقع شود.

ديگر  با  سنجش  در  ريلی  سامانه های   :  
با سنجه ها  اندازه  تا چه  ترابری شهری  ناوگان های 
و  انرژی  مصرف  میزان  مثل  پايداری  معیارهای  يا 

آالينده ها برابری می كند؟
شده  انجام  فعاليت  با  مقايسه  در  انرژی  بحث  در  صدری:  ـ 
كمترين  با  دارد.  را  يك  رتبه  )مترو(  سنگين  ريلی  حمل ونقل 
تندرو  اتوبوس هاي  به  نسبت  دارد.  را  كارآيی  باالترين  انرژی 
اول  ريلي  بحث  در  من  نظر  به  دارد.  بهتري  شرايط   )BRT(

مترو، بعد مونوريل و بعد تراموا است. 
حجم  باالترين  مترو  مسافر  نفر  لحاظ  از  راد:  غضنفری  ـ 
مونوريل  آن  از  بعد  دارد.  را  نفر  هزار   60 تا  مسافر  جابه جايی 
قطار سبك  می كند.  جابه جا  را  نفر  هزار   40 تا  حداكثر  سنگين 
شهری 30 هزار نفر و تراموا حدود 15 هزار نفر را جابه جا می كند. 
اتوبوس های  با  را  ريلی  حمل ونقل  بخواهيم  اگر  صدری:  ـ 
كاهش  لحاظ  از  كنيم.  مقايسه  شخصی  و  تاكسی  تندرو، 
آلودگی های زيست محيطی سيستم  حمل ونقل اتوبوس يا تاكسی 

 8 ريلی  با حمل ونقل  مسافر  مساوی  ازای حمل  به  و شخصی 
برابر بيشتر آلودگی زيست محيطی ايجاد می كند. اين امر خودش 
برای كشور هزينه ساز است. به لحاظ هزينه های نگهداری اگر 
بخواهيم مقايسه كنيم با توجه به طول عمر سيستم حمل ونقل 
ريلی و هزينه هاي احداث آن و مقايسه با سامانه اتوبوس تندرو، 
به  توجه  )با  است.  پايينتر  خيلي  مترو  نگهداري  هزينه هاي 
)عموما  ريلی  انرژي هم  حمل ونقل  لحاظ مصرف  به  كارايي(. 
تندرو  سامانه های  به  نسبت  پايين تری  مراتب  به  هزينه  برقی( 
و  هزينه ها  سرشكن  با  )البته  دارد  فسيلي  سوخت  و  )اتوبوس( 
يك  روزانه  جابه جايی  ازای  به  مي گويم(.  را  اين  مسافر  تعداد 
ميليون و ششصد هزار نفر يا يك ميليون و ششصد هزار سفر در 
طول روز، روزانه يك ميليون ليتر بنزين صرفه جويی شده است. 
در مصرف 13 ميليون ليتری بنزين روزانه شهر تهران 7 درصد 
صرفه جويی می توان كرد. يا صرفه جويی 6دهم ليتر در مصرف 
سوخت به ازای هر سفر. يعنی به ازای هر سفر ما 6 دهم ليتر 
تحريم  كه  كشور  كنونی  شرايط  در  كرديم.  صرفه جويی  بنزين 
در  هوا  آلودگی  و همچنين  بنزين، سوخت  و مشكالت  هستيم 
از حمل ونقل ريلی يك مزيت فوق العاده و  استفاده  كالنشهرها 

قابل توجه است.

در  مترو  ساخت  به  روی آوری  موضوع   :  
كالنشهرها يا مراكز استان )مشهد، كرج، تبريز، قم، 
خط  دو  از  بهره برداری  از  پس  و...(  اهواز  اصفهان، 
يا  فناورانه است  تنها يك تب  اين  آيا  اصلی تهران 
ريشه در پاسخ گويی به شتاب آهنگ اين شهرها پس 
از دهه 1360 دارد؟ يعنی موج جمعیتی مجبور كرد كه 

همه دنبال تهران راه بیفتند؟
ـ صالحی فرد:  بايد حمل ونقل ريلی را جدی تر بگيريم. چون 
در تهران مترو داريم حتما نبايد در شهرهای ديگر هم مترو داشته 
باشيم. زمين شهری خيلی با ارزش و محدود است. چون محدود 
بهينه  استفاده  داريم  شهرهايمان  در  كه  آنچه  از  بايد  ما  است 
از فضاهای  كنيم. خطوط حمل ونقل ريلی زمانی كه می خواهد 
باال يا از زيرزمين بهره ببرد به ما كمك می كند تا ظرفيت شبكه 
معابرمان را دو چندان كنيم. اين مهمترين مسئله ی است كه ما 
اگر  ناچار هستيم كه  ما  يعنی  اين سمت هدايت می كند.  به  را 
می خواهيم ظرفيت شبكه ترافيكی خودمان را افزايش دهيم يا 
يعنی مترو و حمل ونقل  استفاده كنيم  پايين تر  از اليه های  بايد 
ريلی را در زير زمين توسعه بدهيم يا از تراموا مونوريل استفاده 
كنيم كه بتوانيم از ديگر فضاها هم بهره بگيريم. به نظر من اين 
از اصول توسعه شهرهاست. متأسفانه امروز توسعه ی شهرهای 
ما، يك توسعه لجام گسيخته بي برنامه  است. بنابراين هر چقدر 

محمد صالحی فرد
 دانشجوی دکتری

شهرسازی

فعالیت  با  مقایسه  در  انرژی  بحث  در 
سنگین  ریلی  حمل ونقل  شده  انجام 

)مترو( رتبه یک را دارد.

از لحاظ نفر مسافر مترو باالترین حجم 
جابه جایی مسافر تا 60 هزار نفر را دارد. 
بعد از آن مونوریل سنگین حداکثر تا 40 

هزار نفر را جابه جا می کند.
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ما ظرفيت ترافيك مان و شبكه های معابر و سيستم های سنتی 
را توسعه دهيم باز هم پاسخگو نيست. با شرايط مالی كه االن 
متولی  عنوان  به  دارند  شهرداری ها  كه  ساختاری  و  دارد  وجود 
مديريت شهری امكان تعريض معابر هم نيست. همه می دانيم 
اگر بخواهيم در يكی از خيابان های اصلی سه متر عقب نشينی 

داشته باشيم چه عدد و رقم نجومی سد راه مي شود. 

 : در مورد مشهد 2تا استثنا، و دو هزينه ی 
بزرگ تاريخی وجود دارد. يكی محمدعلی خان اسدی 
برای خیابان كوه سنگی و يكی ديگر آقای شهرستانی 

برای همین جايی كه قطار رد می شود.
اين  نيست.  صادق  شهرها  همه  برای  ولی  فرد:  صالحی  ـ 
ما  كنيد  فرض  شما  حتی  دارد.  سنگينی  خيلی  هزينه ی  كارها 
هم  باز  دهيم  افزايش  درصد   100 را  معابرمان  شبكه  امروز 
مشكالت ترافيك مان جايگاه خاص خودش را دارد. چون حجم 
توليد خودرو و تردد باال در كشور داريم و مهمتر از آن اينكه ما 

الگوی برنامه ريزی درستی در ايران نداريم.
ـ واشقانی: اصطالحی به نام »مديريت اقتضايی« داريم. ما 
به لحاظ اقتضايی كه داريم در كشورمان تصميم گيری می كنيم. 
وقتی  منوريل مي سازيم.  باشد  كه  اقتضا می كند  مونوريل  االن 
بحث  مورد  در  نيست.  واقعي  نياز  اين  برمی گرديم  مطالعات  به 
حمل ونقل در كشور الگوبرداري از ديگر شهرها نمي تواند علت 
همخواني  كپي برداري  با  شهرسازي  باشد  شهري  پروژه  يك 
اجرا  واقعًا  می رسيم  آن  به  و  می كنيم  مطالعه  كه  آنچه  ندارد. 
نمي شود. در كشور ما می دانيد چقدر تاكسی در بعضی از شهرها 
شهرها  از  بعضی  در  می دانيد  آيا  دارد.  وجود  سازمان  بر  اضافه 
اتوبوس می گيرند به جای اينكه برای سامانه حمل ونقل عمومی 
كار كند، سرويس اداره ها می شوند. اين نشان می دهد كه در مورد 
بحث عرضه و تقاضا كار علمي نشده و يا به اجرا نرسيده است. 
پروژه«  نام »طول عمر يك  به  ارزش  مهندسی  در  اصطالحی 
داريم. ما هيچ وقت يك پروژه را از اول تا آخر نمی بينيم. علتش 
اين است كه من مدير به عملكرد دوره خودم اهميت مي دهم.به 
نظر من به عنوان مدير اتحاديه قطارهاي شهری كشور، بعضی 
از شهرها به سمت مترو رفتند در صورتی كه اتوبوس خيلی بهتر 
جواب می دهد. ولی بعضی از شهرها واقعًا به مترو نياز دارند اما 
هيچ توجه نكردند. دليلش اين است كه مطالعات براساس آمار 
و ارقامی كه بايد باشد نيست. مشاركت مردم و نيازسنجي يكي 
از مولفه هاي قابل اتكا است. تعامل با شهروندان پاسخ صحيح 
مي دهد. ما برای كارهای كه می خواهيم انجام دهيم با مردم در 
با مردم در  ندارد.  نيستم. حرف های می زنيم كه واقعيت  تعامل 
پروژه ها ارتباط برقرار نمی كنيم. مردم می خواهند سوار دوچرخه 

شوند. آيا برای اين امر امكانات و زيرساخت ها وجود دارد؟ مردم 
شما  دارد؟  وجود  ساختش  زير  شوند  سوار  تراموا  دارند  دوست 
كمتر پروژه ی در كشور می بينيد كه طول عمرش را برای 100 
سال محاسبه شده باشد. عمومًا پروژه را برای 10 الی 15 سال 
برنامه ريزی می كنند. مديريت افراد نقش پررنگي دارد تا مديران 
پر كار داشته باشيم. من به صراحت عرض می كنم كه اين موج 
)گرايش به حمل و نقل ريلي بويژه مترو و تراموا( يك تب است. 
آمايشی  مطالعات  »مركز  يك  مي بايستي  راد:  غضنفری  ـ 
... حاكم  و  ايجاد كنيم كه سيلقه ی مدير  در كشور  مطالعاتی« 
نباشد. برای هر شهر و برای كل كشور پيش بينی كنيم كه آينده 
به چه نوع سيستم ريلی و حمل ونقل نياز دارد و مي تواند نيازهای 
)مديريت  شهر  خود  است  ممكن  كند.  برآورده  را  شهر  مردم 
مركز  نمايد.وقتی  ارائه  و  بدهد  انجام  را  مطالعه ی  هم  شهري( 
جامعی باشد می تواند بدون هيچ سليقه و بدون هيچ پيش فرضی 
واقعيت را بيابد، برآورده كند و برای آن شهر، آن چيزی را كه 

الزم است طراحی كند.

ترابری  به يك سامانه  برای دستیابی   : ـ  
همگانی ارزان، نو و كارآمد در كالنشهرها آيا داشتن 
لزوماً  يا  است.  كافی  مترو  مانند  تنها  سامانه  يك 
آن  مانند  مختلف  موتوری  سامانه های  از  آمیزه ی 
سامان  را  كار  می گذرد  تهران  شهر  در  كه  چیزی 
وجود  فرمولی  تركیب  اين  برای  آيا  بخشید.  خواهد 

دارد؟
- صالحي فرد: نكته اول: وقتی ما بحث مديريت ترافيك را 
از مديريت ترافيك  يعنی  مطرح می كنيم تصور كلي و عمومي 
يك مديريت فيزيكی در ساختار حمل ونقل. در صورتی اين نيست 
بخش بسيار مهمی از مديريت ترافيكی به حوزه فرهنگ سازی و 
شيوه استفاده از ابزار آن )ماشين، اتوبوس، مترو و...(بر مي گردد. 
يك مثال ساده بزنم اگر شما يك آمارگيری نمونه ی در بعضی از 
كالنشهرها داشته باشيد. در چند ميدان آن كالنشهرها می بينيد 
از  متوسط  طور  به  داريم  را  ترافيك  اوج  كه  زمان های  در  كه 
هر 10 وسيله نقليه 7 الی 8 وسيله تك سرنشين هستند. يعنی 
اين  بتوانند  عمومی  حمل ونقل  سيستم های  كنيد  فرض  اگر 
نقش را برعهده بگيرند و با يك برنامه ريزی زمان بندی شده ی 
مشخصی اين خدمات را به شهروندان ارائه كنند، شهروند نيازي 
به استفاده از وسيله  نقليه شخصي احساس نمي كند. نكته دوم: 
يك  شخصی  نقليه  وسيله  مثاًل  كه  نكرديم  فرهنگ سازی  ما 
مثاًل  نقد می كنيم كه  را  اين  و گاهي  نيست  اجتماعی  موقعيت 
می كند.  استفاده  دوچرخه  از  يا  می آيد  پياده  فالن شخص  چرا 
نكته سوم: به حوزه برنامه ريزی شهری برمی گردد. ما سفرهای 
زايد درونشهري زياد داريم. به خاطر اين است كه ما نظام سلسله 
ارائه  ما می خواهيم خدمت  اگر  نداريم.  ايران  در  مراتب شهری 
هستم  ناچار  نيست  من  محلی  حوزه  در  خدمات  اين  و  كنيم 

فروغ غضنفری راد
 کارشناس ارشد حمل
و نقل ریلی

نام  به  داریم  بحثی  شهرسازی  در   
»ارزش گذاری محالت شهری«. وقتی شما 
سطح بندی می کنید مثاًل محله شهری را 
در نظر بگیرید که دارای بافت تاریخی، 
گردشگری  مسائل  و  فرهنگی  میراث 
شبکه  که  ندارد  مفهومی  اینجا  در  است 

حمل ونقل سنگین را توسعه دهیم.

کشور  در  حمل ونقل  بحث  مورد  در 
نمي تواند  شهرها  دیگر  از  الگوبرداري 
علت یک پروژه شهري باشد شهرسازي 

با کپي برداري همخواني ندارد
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مسافتی را طی كنم تا به خدمات مورد نظرم برسم. در صورتی 
كه اگر ما برای محالت شهری واحدهايي را تعريف كنيم كه اين 
واحدها خدمات اوليه مورد نياز شهروند را در سطح محلی خودش 
پاسخ دهد اين كار از حجم ترددهای شهری ما می كاهد. اگر ما 
هيچكس  می كرديم  تعريف  محله ی  هر  برای  را  محلی  مراكز 
برای رسيدن به نيازهای خود مجبور نبود اين سفرهای زايد را 
داشته باشد. )اتوشويی، خريد كيف وكفش و....( ما هنوز نگاه مان 
شبكه  است.  فيزيكی  نگاه  كالنشهرها  در  ترافيك  مديريت  به 
معابر را عريض كنيم يا تعداد وسايل را افزايش دهيم. اين راه حل 
مردم  داد.  ياد  را  نقشه خوانی  مردم  به  حداقل  بايد  مثاًل  نيست. 
ميسرها را نمی شناسند به آنها مسيرهای فرعی را ياد دهيم چون 
بلد نيستند ساعات ها در خيابان های اصلی پشت ترافيك می مانند 
اين هم بحث فرهنگ سازی است. يعنی من فكر می كنم اگر ما 
اين اقدامات را انجام ندهيم و روی برنامه ريزی شهری خودمان 
كار نكنيم، مشكالت باقي مي ماند. مي بايد نظام سلسله مراتبی 
شخصی  وسيله نقليه  از  استفاده  برای  و  كنيم  ايجاد  كم كم  را 
فرهنگ سازی كنيم. در غير اينصورت عماًل شما هر سيستمی را 
راه اندازی كنيد پاسخگو نخواهد بود. مقدمات اينكه كدام سيستم 
كارآمدتر می خواهد باشد به اين قضيه برمی گردد. من اعتقاد به 
نام  به  داريم  بحثی  شهرسازی  در  ما  ندارم.  واحد  سيستم  يك 
»ارزش گذاری محالت شهری«. وقتی شما سطح بندی می كنيد 
تاريخی،  بافت  دارای  كه  بگيريد  نظر  در  را  محله شهری  مثاًل 
مفهومی  اينجا  در  است  گردشگری  مسائل  و  فرهنگی  ميراث 
توسعه دهيم. در صورتی  را  ندارد كه شبكه حمل ونقل سنگين 
كه بايد پياده راه ها را توسعه داد. كاری كنيم مردم در اين فضاها 
می آيند فضای هدفدار باشد نه فضاهای عبور. در مشهد نقاشی 
كرده اند  ترسيم  جای  در  كرده اند.  مكان يابی  بَد  را  ديواری شان 
آنجا عبور می كند و اصاًل متوجه  از  باال  با سرعت  اتومبيل  كه 
نمي شود ما در فضاهاي شهري سلسله مراتب را تعريف نكرديم. 
آن،  گسترش  و  دوچرخه سواري  ويژه  در خصوص خطوط  مثاًل 
مي بايستي اين خطوط به بوستان ها منتهي شود. ما تعريف غلطی 

را فقط يك شبكه دسترسی می بينيم.  داريم. خيابان   از خيابان 
خيابان كاركردهای متنوعي از جمله: اجتماعی، گذراندن اوقات 
شبكه  را  خيابان  ما  ولی  دارد.  و....  اقتصادی  تفريحی،  فراغت، 
دسترسی می بينيم كه با سرعت زياد از آن گذر  كنيم. شهروندان 
ما با فضاهای شهری قهر هستند. مثاًل كسانی كه زمان كاريشان 
تمام می شود با يك شتاب عجيبی خودشان را به منزل می رسانند 
و حاضر نيستند كه چند دقيقه در فضاهای شهری بمانند. چون 
اين فضاهای شهری جز بحث های آلودگی هوا، آلودگی صوتی 
و شبكه ی نامنظم چيزی برايشان به ارمغان نياورده است. اين 
لذت زندگی كه آقای دكتر گفتند ما به آن »كيفيت محيطی« 
به  كيفيت بخشی  در  مهم  عناصر  از  يكی  ترافيك  می گويم. 
معموال  نمی افتد  اتفاق  اين  عمال  ولی  است.  شهری  فضاهای 
شبكه های شهری ما در راستای كيفيت بخشی به محيط نيستند. 
بنابراين محيط كسل كننده است. اگر قرار است يك سيستمی را 
انتخاب كنيم برای شبكه شهريمان مي بايد نظام سلسله مراتب 
شهری، شاخص های شهری و كاركردهای مناطق شهری آن را 

در نظر بگيريم. 
ـ غضنفری راد: سهم حمل ونقل همگانی از سفرهای شهری 
در تمام شهرها به جز تهران، بايد 75 درصد باشد ولی در تهران 
اين تركيب متفاوت است. تا سال 90 )در كشور( سهم اتوبوس 
و مينی بوس 40 درصد، تاكسی و َون 25 درصد و  قطار شهری 
10 درصد است. برای تهران سهم حمل ونقل همگانی بايد 75 
درصد باشد. اتوبوس و مينی بوس 25 درصد، تاكسی و َون 20 

درصد و قطار شهری 30 درصد است. 
ـ طاهرنیا: معموال در شهرهای بزرگ از حمل ونقل ريلی به 
و  اتوبوس  و  می كنند  استفاده  پايه ی  حمل ونقل  سيستم  عنوان 
و  بزرگ  شهرهای  در  دارند.  فعاليت  مكمل  عنوان  به  تاكسی 
پيشرفته پياده  رفتن جزئی از حمل ونقل حساب می شود. چيزی 
كه در كشور ما فرهنگش اصال نيست. ما برای 100 متر تاكسی 
)ترافيك(  آلودگی  اينكه  بر  فرهنگ عالوه  اين  می شويم.  سوار 

ايجاد می كند برای سالمتی خود شهروندان معضلی است. 

غالمرضا طاهرنیا
 کارشناس ارشد

ترابری
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محمدمهدی صدری
کارشناس ارشد
 MBA

به لحاظ مصرف انرژي هم  حمل ونقل 
مراتب  به  هزینه  برقی(  )عموما  ریلی 
تندرو  به سامانه های  نسبت  پایین تری 

)اتوبوس( و سوخت فسیلي دارد

 : مردم فرهنگ پذير هستند. بستن كمربند 
ايمني مثال خوبی است. اما در تهران يك پیاده روی 
محل  در  عابر  دنیا  شهرها  ديگر  در  نداريم.  مناسب 
عبور خودش حق تقدم دارد و سوارها موظف هستند 
كالنشهر  در  ولی  ببیند.  قرمز  چراغ  حكم  در  را  آن 
دور  از  كه  می بینید  ترافیك  كم  شهرهای  يا  تهران 
خودرو سوار با بوق و چراغ به شما هشدار می دهند 
كه سريعتر رد شوی. مثال شما در زمان آلودگی هوا 
پیاده  را  مسیر  از  بخشی  كه  می كنید  توصیه  تهران 

طی كنیم؟ 
است.  ما  فرهنگ  خاطر  به  هوا  آلودگی  ببينيد  صدري: 

بايد  عمده اش  ما  فرهنگ سازی 
همراه با جبر باشد. مردم بايد جايی 
پياده رو  كه  خيابان ها  باشند.  مجبور 

نيستند. 
دنيا  جای  هيچ  واشقانی:   -
يك  بر  مبتنی  حمل ونقل  سيستم 
سامانه های  باشد.  نمی تواند  سامانه 
هم  با  بايد  شهرها  در  حمل ونقلی 
در  تاكسی  نقش  شوند.  تركيب 
هيچ جای دنيا با تصور ما از تاكسي 
يك  ما  كشور  در  ندارد.  سازگاري 
كاالی شخصی شده. افرادی هستند 
كه تاكسی را می خرند كه بتوانند در 
جاهای كه طرح ترافيك است بروند. 
آمار  يكسری  از  متأثر  ما  حمل ونقل 
كه  است  غلطی  ايده های  و  ارقام  و 
داشته  علمي  مبناي  نيست  معلوم 
موتورسيكلت ها  ما  كشور  در  باشد. 
وسيله محور حمل ونقل شده اند. اين 
بحث های  برای  ما  می دهد  نشان 
نيستم.  قائل  ارزش  حمل ونقلی مان 
پايه  كه  ارزش«  »مديريت  به 
سوار  نمی كنيم.  توجه  است  اصلی 
از  را  ما  تا  می شويم  موتورسيكلت 
الی   2 اخيراً  ببرد.   B به   A نقطه 
دليلش  مسافر هم سوار می كنند.   3
حمل ونقلی  سيستم  كه  است  اين 
و  مديران  ما  است.  ضعيف  ما 
برنامه ريزان حرف می زنيم ولی عمل 
نمي كنيم. مديريت در كنار قوانين و 
مقررات مناسب كارآمد است. بعضی 
ماشين  سوار  ندارند  دوست  مردم  از 

شوند. مناسب است با مشاركت محلي پياده رو بسازيم.«مديريت 
ارتباطات« ما ضعيف است. بايد برای مردم ارزش قائل شويم. 
شهرها  همه  در  كه  می كنم  حس  ايرانی  يك  عنوان  به  من 
ايجاد شده است  زيادي  شهرداری ها زحمت می كشند و تحول 
فرهنگ  با  مبتنی  كه  می كنيم  ديكته  را  قانون ها  يكسری  ولی 

ما نيست.
در شهرها مهندسی ترافيك با مفهوم علمي اتفاق نمی افتد. به 
مردم می گوييم چرا با ماشين بيرون می آيد. بايد بدانيم كه يكی 
ببرند.  لذت  تا  خودرو  شوند  سوار  كه  است  اين  مردم  عادت  از 
اين  نبايد  قانون  حسب  به  می شوند  ماشين  سوار  وقتی  بدانند 
ساعت روز از آن استفاده كنند. لذا اين مديريتی كه شما فرموديد 
بايد به صورت يك آيين نامه درآمده و دستورالعمل ها اجرا شود. 
مديريت حمل ونقل و ترافيك در كشور جزء جدايي ناپذير حيات 
راه ها،  اين  كه  نمی كنيم  توجه  آن  به  ما  كه  است  جامعه  يك 
جاده ها و معابر مثل رگ های بدن ما شريان های حياتی جامعه 
است و با بستن اين شريان ها حيات جامعه را به خطر می اندازيم.

 : با سپاس از همه شما عزيزان.
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 محمد صالحی فرد 
دانشجوی دكترای جغرافيا و برنامه ريزی شهری تهران )مهندسين مشاور آسه( 
   فريبا موسوی
دانشجوی كارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری ) دانشگاه بين المللی امام رضا)ع((
 مهناز کاشکی   
دانشجوی كارشناسی ارشد برنامه ريزی شهری ) دانشگاه بين المللی امام رضا)ع((

مقدمه : 
پايدار  توسعه  راهكارهای  ترين  مهم  از  يكی  كنونی  آلوده  شهرهای  در 
كاهش سفرهای موتوری در شهرها از عمده مسائلی است كه برای رسيدن 
به آن بايد نهايت تدبير و برنامه ريزی بكار گرفته شود. )عباس زادگان و 
عمومی  نقل  و  از حمل  استفاده  راهكارها  اين  از  1382(.يكی  زاده،  ملك 

دورن شهری است.
سيستم های ريلی يكی از اصلی ترين و مهم ترين سيستم های شبكه 
كه  آنجايی  از  آيند.  می  شمار  به  شهرها  كالن  در  همگانی  نقل  و  حمل 
همخوانی و هماهنگی شهری برای سرويس دهی مناسب و جذب بيشتر 
مسافران از اهميت بااليی برخوردار است و همچنين منابع محدودی برای 
اجرای سيستم های مختلف در يك شهر وجود دارد، انتخاب مناسب سيستم 
های حمل و نقل همگانی از جمله مسائل مهم پيش روی مديران شهری 
سيستم  نوع  انتخاب  ها،  بخشنامه  و  قوانين  طبق  بر  ايران  در  باشد.  می 
و  شهری  ترافيك  و  نقل  و  حمل  جامع  طرح  مطالعات  اساس  بر  مناسب 

امكان سنجی احداث حمل و نقل ريلی انجام می گيرد.
ريلی  های  سيستم  خصوصيات  برخی  با  آشنايی  برای  دستورالعمل  اين 
متداول در دنيا اعم از مترو، قطار سبك شهری، تراموا و مونوريل كه می 
شده  تهيه  باشند،  تاثيرگذار  ريلی  مناسب  سيستم  نوع  انتخاب   در  توانند 
است. اين خصوصيات شامل خصوصيات عملكردی، جذابيت استفاده برای 

انديشه و پژوهش

سامانه حمل و نقل ریلی شهری

چالشها و محدودیت ها - فرصت ها و ظرفیت ها

كاربران، انطباق با شرايط جغرافيايی و بافت شهری، ظرفيت سيستم های 
نقل شهری، هزينه های  ريلی، هزينه های ساخت سيستم های حمل و 
موردنياز،  اسمی  فضای  محيطی،  زيست  اثرات  نگهداری،  و  برداری  بهره 
مصرف انرژی، مدت زمان اجرا، اختالل در جريان ترافيك، ايمنی و سهولت 
دسترسی می باشند )معاونت عمرانی دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شورای 
عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور،1386 (، كه در ادامه بطور خالصه 
ارائه  در مورد هر يك از سيستم های حمل و نقل ريلی توضيحات الزم 

می شود.  
بررسی  بايد يك  نقل  انتخاب يك سيستم حمل و  برای  بيانی ديگر،  به 
جامع حمل و نقل شهری )ريلی( برای جابجايی مسافران با در نظر گرفتن 
توجه  با  اجتماعی و زيست محيطی صورت گيرد.  اقتصادی،  فنی،  عوامل 
به شرايط مختلف زيربنايی- امكانات اقتصادی و ديگر عوامل اجتماعی و 
محيطی شهرهای جهان نمی توان به يك الگو و يا راه حل جامع و كامل 
انتخاب يك سيستم به  كه در هر موردی كاربرد داشته باشد رسيد. بلكه 
وضعيت ترافيكی، تكنيكی، نحوه اداره، اقتصادی بودن سيستم و طرح كالبد 

شهری بستگی دارد. )قريب،1376: 172(
طرح مسئله )تشريح و بیان موضوع ( :

سفر  تقاضاي  افزايش  آن  متعاقب  و  جمعيت  روزافزون  رشد  به  توجه  با 
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و همچنين توليد و ورود روزافزون خودروها بخصوص درشهرهاي بزرگ 
)تا مرز اشباع( و لحاظ كردن محدوديتهاي افزايش طولي و عرضي معابر 
هوا،  آلودگيهاي  افزايش  خودروها،  ترافيك  افزايش  سبب  امر  شهري،اين 
از مصرف سوخت، اتالف  افزايش هزينه هاي ناشي  ديداري و شنيداري، 
و  بيمه حوادث  و  رانندگي  معابر، تصادفات  نگهداري  و  تعمير  وقت مردم، 
استهالك خودروها، هزينه هاي درمان و پزشكي و در نتيجه كاهش سرعت 
متوسط جابجايي وسائط نقليه در سطح شهر ميگردد. لذا سيستم حمل و 
نقل شهري كه بيشترين كارايي و اثربخشي را در حمل و نقل همگاني دارد 
با درنظر گرفتن عوامل فوق الذكر و مشخصه هاي ذيل بايد انتخاب گردد:

زمانبندي  برنامه  مسافرين-  جابجايي  ظرفيت  و  سرعت  راحتي،  ايمني، 
دقيق- اعزام انواع وسائط حمل و نقل شهري -ارزيابي اقتصادي ساخت، 
و  مسافرين  رضايت  از سيستم  جلب  برداري  ه  بهر  و  نگهداري  و  تعمير 
از  برداري  بهره  و  كاريها  دوباره  از  -جلوگيري  ايشان  خشنودسازي 

سيستمهاي موازي با يكديگر در جابجايي مسافر. )منتظري،اداوي(
واضح است كه اين مولفه ها و ويژگي ها در سيستم حمل و نقل ريلي بيش 

از هر سيستم ديگري قابل حصول مي باشد. 
اثبات  از منظري ديگر سامانه هاي حمل و نقل ريلي به دليل كارآمدي 
شده طي چند دهه ي گذشته در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و حتي 
در حال توسعه، نگرش مثبتي را ميان مديران شهري كالن شهرهاي كشور 
ايجاد كرده است كه بازتاب آن در طي دو دهه ي گذشته ، احداث و بهره 
برداري از متروي كالنشهر تهران در چند خط و متروي مشهد مقدس در 
خط )1( بوده، و زمينه و بستر راه اندازي منوريل در شهر قم و كرمانشاه نيز، 
همگام با فعاليت مستمر و پوياي متروي كالن شهرهاي اصفهان، تبريز، 
شيراز، اهواز و ... فراهم آمده است. به طور خالصه مهمترين ضرورتهاي 
پرداختن و روي آوري مديريت شهري به سامانه حمل و نقل ريلي را در 

كالن شهر هاي كشور مي توان در موارد ذيل برشمرد:
1- وجود بحران ترافيك در كالن شهرها به دليل مهاجرت هاي گسترده، 

جمعيت افزايش يافته، رشد لجام گسيخته و توسعه كالبدي شهرها.
2-  عدم پاسخگويي الگوي مديريت ترافيك مبني بر مديريت فيزيكي 

ترافيك به جاي مديريت نرم افزاري.
3-  قيمت تمام شده نهايي حمل و نقل ريلي، در مقايسه با ساير سيستم 

هاي حمل و نقل عمومي.
4-  سازگاري بيشتر اين نوع از حمل و نقل با مباحث توسعه پايدار و شهر 

اكولوژيك.
5-  ساختار شبكه ي معابر و دسترسي هاي برخي از كالن شهرها، كه 
تنها سناريوي پيش رو براي عبور از بحران حمل و نقل را در بهره گيري از 

سامانه حمل و نقل ريلي درون شهرها ميداند.
6-  افزايش دانش و آگاهي مسئوالن و مديران، كارشناسان و حتي شهروندان 

به عنوان مسافران از مزاياي بي شمار اين نوع سيستم حمل و نقل.

چارچوب نظری و مفهومی : 
در نظام و سيستم حمل و نقل شهري در كالن شهرهاي كشور دو گونه 
عمده از سيستم ها مشاهده مي شود؛ نوع اول سيستم حمل و نقل عمومي 
بر سواري هاي شخصي  مبتني  نقل  و  نيز سيستم حمل  دوم  گونه ي  و 
از  بخشي  نيز  دوچرخه  از  گيري  بهره  و  پياده  هاي  حركت  البته  و  است، 
باشند. در ميان سيستم  روش هاي متداول جابه جايي درون شهري مي 
هاي حمل و نقل عمومي، سيستم حمل و نقل ريلي با اشكال و روش ها 
و ابزارهاي متفاوت نمود بيشتري درآينده خواهد داشت. لذا براي شناخت 
اجمالي مهمترين گونه هاي اين نوع از سامانه هاي حمل و نقل، به تشريح 

آنها پرداخته مي شود. 

تراموا
يا راه آهن خيابانی است.  از وسائط نقليه شهری بسيار مهم تراموا  يكی 
منظور از تراموا سيستمی است كه عمدتًا در سطح خيابان و در مسير ويژه 
خود حركت می كند و ترافيك آن با ساير وسايل نقليه به صورت مشترك 
می باشد و اغلب تقاطع ها به صورت همسطح بوده و الويت حركت با تراموا 
است. تراموا برق مورد نياز خود را از شبكه باالسری می گيرد. در قوسها 
از مترو، مونوريل و قطار سبك شهری گردش می نمايد و شتاب  راحتتر 
ترمزگيری بيشتری در مقايسه با مترو، مونوريل و قطار سبك شهری داشته 

)GRAY&HOEL،1992( .و سريع تر توقف می نمايد
ستون  واقع  در  سيستم  اين 
نقل  و  حمل  شبكه  فقرات 
می  تشكيل  را  شهر  داخل 
كوتاه  آن  مسيرهای  دهد. 
است و می تواند به شاخه های 
سطوح  و  شود  تقسيم  متعددی 
از  دهد.  پوشش  را  بزرگتری 
خود  بايد  سيستم  اين  كه  آنجا 
را با ساير سيستم های حمل و 
نقل شهری وفق دهد، سرعت 

آن كم است. به ويژه در مركز شهر كه سرعت آن به شدت كاهش پيدا 
می كند )كمتر ز 10 كيلومتر در ساعت(. ظرفيت حمل مسافر اين سيستم 
حتی با بكارگيری واگن های مدرن و دوبله از مترو و قطارهای سريع السير 
شهری كمتر است. فاصله ايستگاه ها يكی ديگر از عوامل تعيين كننده و 
در بسياری از مواقع محدودكننده سرعت متوسط سيستم تراموا است. برای 
كاهش اين معايب امروزه سعی می كنند، سمت هايی از مسير شبكه را كه 
از مراكز شهر می گذرد، از زير خيابان ها عبور دهند و به مرور زمان آن را 
توسعه داده و به صورت شبكه ای مجزا و مستقل زيرزمينی تبديل كنند. 

)قريب،1376: 167(
از آنجائيكه تراموا روی ريل حركت می كند نمی تواند مانند اتوبوس تغيير 
خط بدهد، از اين گذشته چون با برق به جلو رانده می شود آلودگی هوا توليد 
نمی شود. ترامواها معمواًل در تقاطع خيابانها و نزديك ايستگاههای مترو به 

منظور سوار و پياده كردن مسافرين توقف می كنند. )عقيلی، 1376: 22(
مترو

به شبكه قطار هاي سريع السير كه داراي دو ريل بوده و امكان حركت در 
زير يا روي زمين فراهم است و از ظرفيت باالي حمل و نقل برخوردارند، 
  JOTIN KHISTY,C. and KENT LALL,B( شود.  مي  گفته  مترو 
و  در مسيرهای خاص  كاماًل  كه  است  مترو سيستمی  از  منظور    )1998

جدا از ساير وسايل نقليه و عابرين حركت می كند و مسير آن عمدتًا در 
زيرزمين است. مترو پرظرفيت ترين سيستم حمل و نقل شهری می باشد. 
از جمله روشهای سريع حمل و نقل مسافر استفاده از مترو می باشد كه 
تمام يا قسمتی از مسير سير اين وسيله ممكن است روی زمين يا زيرزمين 
و  مونوريل  تراموا،  با  مقايسه  در  كمتری  ترمزگيری  مترو  قطارهای  باشد. 
 )VUCHIC،1981( .قطار سبك شهری داشته، لذا ديرتر توقف می نمايد
كارآمدترين  ظرفيت  و  سرعت  نظر  از  زيرزمينی)مترو(  السير  سريع  قطار 
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به خصوصيات كار در روی زمين تقريبًا نصف زمان احداث مترو در داخل 
تونل می باشد. ساختار كلی ايستگاه های مونوريل شبيه پلهای مكانيزه عابر 
پياده می باشد كه سقف آن مانند سايبان بوده و نياز به سيستم های تهويه 
و گرمايش و سرمايش مانند مترو ندارد از طرفی با توجه به ساختار فضايی 

آن به راحتی می توان طول ايستگاه ها را افزايش يا كاهش داد. 
با توجه به مطالب ذكر شده می توان مونوريل را يك سيستم حمل و نقل 
انبوه، سريع، ايمن، كم هزينه با زمان احداث كوتاه معرفی نمود كه می توان 
از آن به عنوان مكمل سيستم های حمل و نقل ريلی استفاده نمود. البته 
استفاده از سيستم مونوريل به اين معنا نيست كه اين سيستم بايد جايگزين 
كه  مناطق  برخی  در  بلكه  گردد  عمومی  نقل  و  حمل  های  سيستم  تمام 
ظرفيت مسافر كمتر از ظرفيت مترو می باشد يا بحث هزينه يا معارضين 
منطقه ای يا كاهش زمان احداث مطرح بوده است به عنوان يك سيستم 
موافق با محيط زيست و ايمن نسبت به ديگر سيستم های حمل و نقل 

معرفی شده است. )سليمانی و باريكانی(

)LRT( قطار سبك شهری
از جمله سيستم های حمل و نقل شهری ريلی بوده كه در برگيرنده 3 تا 
5 واگن خودكشش و تريلر می باشد. قطار سبك شهری برق موردنياز خود 
را عمدتًا از طريق پانتوگرافها از شبكه باالسری اخذ می نمايد. سكوهای 
مسافری می توانند تقريبًا همسطح ريل حركت يا باالتر از آن باشند. حريم 
سير و حركت آن در مقايسه با انواع اتوبوس و تراموا از حفاظت و انحصار 

و  بوده  برخوردار  بيشتری  بسيار 
مونوريل  و  مترو  با  مقايسه  در 
كمتری  انحصار  و  حفاظت  از 

برخوردار می باشد. 
به  شهری  سبك  قطار  مزايای 
حركت  از:  عبارتند  كلی  طور 
سريع و با انعطاف زياد، جابجايی 
و  نرم  حركتی  با  همراه  راحت 
آرام، ايستگاه های مناسب برای 
های  آلودگی  شهری،  مناطق 

بسيار ناچيز زيست محيطی و صوتی، توانايی تركيب شدن با بافت شهری 
و شيب های موجود در شهر، قابليت حمل تعداد زيادی مسافر، قابليت عبور 
غيرهمسطح از تقاطع ها و جز اينها. احداث قطار سبك شهری باعث كاهش 
مشكالت ترافيكی و تراكم جمعيتی و كالبدی در مناطق مركزی شهر می 
شود و در واقع موجب نگاه داشتن مركز شهر در حالت مسكونی می گردد.

)صفوی، شهرداريها: 63(
قطار سبك شهری به دليل امكان تبعيت از شعاع های هندسی كمتر در 
مسير، تأثير كمتری بر شهرسازی دارد ولی در عين حال نيازمند تكنولوژی 
انواع  از  تعاريف مختصری  از  بعد  و  اين بخش  پايان  در  باشد.  خاص می 
سيستم های حمل و نقل، می توان به مشخصات مهم اين سيستم ها  در 

جدول زير اشاره نمود:

وسيله نقليه عمومی محسوب می شود. چرا كه قادر است در مدت زمان 
مترو  دهد.  انتقال  دوری  نسبتًا  مقاصد  به  را  مسافر  زيادی  تعداد  كوتاهی 
در  ارتباط  برقراری  عملكردش 
داخل محدوده شهر است واين 
وظيفه را معمواًل فقط در طول 
انجام  شهر  اصلی  محورهای 
كه  محورهايی  در  دهد،  می 
اين  برای  مسافر  زيادی  تعداد 
های  فرم  دارد.  وجود  سيستم 
می  مترو  شبكه  برای  مختلفی 
توان تصور نمود كه به عواملی 
جغرافيايی شهر،  موقعيت  چون 
توپوگرافی زمين، فرم شهر و ساير شرايط موجود كه تأثير گذارند بستگی 
دارد. با اين حال بايد سعی گردد تا در يك شبكه بسته مترو حتی المقدور 
را  و مسير خود  نقليه  كمتر وسيله  مقاصد خود  به  رسيدن  برای  مسافران 
تعويض نمايند. به همين دليل فرم مثلثی شكل به عنوان فرم اصلی و پايه 
برای شبكه مناسب تر است. زيرا نه تنها فقط با يكبار سوار شدن به قطار 
به هر مقصدی می توان رسيد، بلكه چنين فرمی سطوح بزرگی را پوشش 
خواهد نمود. در ضمن بايد به اين نكته توجه داشت كه سيستم مترو نمی 
تواند به تنهايی پاسخگوی كليه نيازهای حمل و نقل يك شهر باشد. بلكه 
و  تقويت  را  سيستم  اين  رسان  مسافر  های  سيستم  ساير  توسط  بايستی 
تكميل نمود. يكی از صفات ويژه و مشخصه سيستم مترو مسيرهای آنست 
دارد.  قرار  نقل شهری  و  ساير سيستم های حمل  از  مستقل  و  مجزا  كه 

)قريب،1376: 166(

  مونوريل
نوعی راه آهن هوايی يك خط منفرد است كه به عنوان ريل برای واگن 
های مسافری به كار برده می شود. در اغلب وارد اين ريل در ارتفاع باالتر 
از سطح زمين تعبيه می شود، اما مونوريل ها می توانند در سطح زمين يا 
در تونل های زيرزمينی نيز بهره برداری شوند. واگن های مونوريل ممكن 
است به شكل معلق از يك مسير ويژه و نسبتًا باريك تر آويزان شوند و يا 
روی اين مسير قرار گرفته و حركت كنند. در هر حال ويژگی واگن های 
مونوريل اين است كه همواره پهن تر از مسيری است كه تكيه گاه آنها به 

شمار می آيد. )نوروزی و بيابانكی(
 مسيرهای مونوريل می توانند دو مسيره يا تك مسيره باشند كه انتخاب 
اين موضوع با توجه به موانع مسير مشخص می شود. قدرت مانور مونوريل 
ديگر  های  سيستم  به  نسبت 
حمل و نقل بسيار باال می باشد 
را  موانع  راحتی  به  تواند  می  و 
مونوريل  در  بگذارد.  سر  پشت 
نيازی به حفر زمين نمی باشد و 
ساخت بسياری از قطعات مسير 

به صورت پيش ساخته است.
با توجه  زمان اجرای مونوريل 
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تراموا ترامواي زمیني مترو قطار سريع السیر مورد

بيش از 1500 متر فاصله متوسط ايستگاه ها

80-60 كيلومتر/ساعت 70-60 كيلومتر/ساعت 80 كيلومتر/ساعت 120 كيلومتر/ساعت حداكثر سرعت مجاز

20-7 كيلومتر/ساعت 30-20 كيلومتر/ساعت 40-30 كيلومتر/ساعت 50 كيلومتر/ساعت سرعت ميانگين

250 نفر 250 تا 800 نفر 600 تا 1000 نفر 1000 نفر ظرفيت حمل مسافر براي قطار يا هر اتوبوس

15000 تا 20000 نفر 16000 تا 24000 نفر 25000 تا 35000 نفر 30000تا 40000 نفر ظرفيت حمل مسافر در ساعت

50 ثانيه 50 ثانيه 90 ثانيه 90 ثانيه فاصله زماني حركت بين دو وسيله

در ترافيك داخل شهر 25 متر
در ترافيك خارج شهر 180 متر 180 متر 300 متر حداقل شعاع قوس ها

حداكثر 70 نفر تا 125 متر 125 متر 160 متر طول قطار

0.2 متر تا 0.8 متر 0.3 متر تا 0.8 متر 0.8 متر بيشتر از 0.8 متر ارتفاع سكوي سوارشدن

جدول 1 : معرفي اجمالي انواع سيستم حمل و نقل ريلي

نقل  و  نقل ريلی در ساختار حمل  و  جايگاه و سهم حمل 
شهری

در بسياری از شهرهای مهم جهان مانند مسكو، پاريس، ميالن، بيش 
صورت  ريل  طريق  از  شهری  عمومی  نقل  و  حمل  كل  درصد   60 از 
می گيرد. در كشورهای ژاپن و هنگ كنگ درصد تأمين سامانه حمل 
نقل  نوع حمل و  اين  از  استفاده  باال است و درصد  بسيار  ريلی  نقل  و 
برای سفرهای شهری باالتر از 40 درصد است. در توكيو به تنهايی 14 
www.( ميليون سفر در سال با راه آهن های حومه ای صورت می گيرد

)UITP.com

اگر بخواهيم جايگاه و سهم برخی از  سيستم های حمل و نقل ريلی را 
در جهان بررسی كنيم، می توان به موارد زير اشاره ای داشت:

در  جهان  در  مونوريل  كيلومتر   300 از  بيش  حاضر  حال  در       
حال فعاليت می باشد كه حدود 20 كيلومتر آن در آسيا )100 كيلومتر 
در ژاپن(، حدود 50 كيلومتر در آمريكا و حدود 40 كيلومتر نيز در اروپا 

احداث شده است. )سليمانی و باريكانی(
 قطار شهری از جمله گزينه های مناسب برای بهبود حمل و نقل 
شهری در شهرهای بزرگ است، به طوری كه در زمان حاضر در بيش از 

400 شهر در 40 كشور جهان از اين سيستم استفاده می شود. )صفوی(
 كاربرد سيستم تراموا در جهان بسيار گسترده است و در حال حاضر 
در سی و پنج كشور جها ن و 309 شهر مهم از اين سيستم استفاده می 
شود. كشور رومانی با 1029 كيلومتر طول خطوط تراموا رتبه اول را در 

جهان دارا است.)فريدون قريب، 1376(
در ايران موضوع به گونه اي ديگر مطرح است، در حال حاضر بيش از 
65 درصد كل جمعيت كشور در شهرها ساكن بوده و 90 درصد از كل 
جا به جايی هايی كه در سطح كشور انجام می شود، مربوط به سفرهاي 
درون شهري است. )دبيرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافيك شهرهاي 
كشور، 1386( با اين وجود حمل و نقل ريلي در شهرهاي ايران پديده اي 
نوظهور است كه در قالب مترو مطرح گرديده و تنها در دو شهر تهران 
و مشهد مي توان ردپاي آن را جستجو نمود . طبق آمار در سال 1390 
حمل و نقل ريلي در شهر تهران 10 درصد از سهم حمل و نقل همگاني 
را به خود اختصاص داده است، كه نسبت به سال هاي ماقبل خود رشد 
چشمگيري داشته است. اين در حالي است كه سازمان حمل و نقل و 
ترافيك شهر تهران در سال 1380 اذعان داشته اند كه در شهر تهران 

حدود 6% از سفرها توسط مترو صورت مي پذيرد.

ماخذ: قريب، 1376

جدول 2 : سهم گونه ها و سيستم هاي مختلف حمل و نقل در ساختار حمل و نقل كالنشهر تهران

8687888990شرح/سال
4147556475سهم حمل و نقل همگاني از سفرهاي شهري

2427313540اتوبوس
1618202225تاكسي و ون
124710قطارشهري

ماخذ: شوراي عالی هماهنگی و ترافيك كشور
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مزايا و نتايج مطلوب بكارگیری سامانه حمل و نقل ريلی 
درون شهری

درازمدت  و  مدت  ميان  مدت،  كوتاه  صورت  به  نقل  و  حمل  بخش 
توليد در بخشهاي  توليد كل،  اقتصاد شهرها مانند  بر متغيرهاي اصلی 
اقتصادي، اشتغال كل، اشتغال دربخشهاي اقتصادي، قيمت در بخشهاي 
مختلف اقتصادي و شاخص هزينه زندگی اثر می گذارد. آثار كوتاه مدت 
از  مستقيم  بطور  زندگی  هزينه  كاهش  يا  افزايش  به  آثارمربوط  شامل 
از  مستقيم  غير  به طور  و  خانواده  هر  نقل  و  هاي حمل  هزينه  طريق 
طريق تأثير روي قيمت ساير كاالها و خدمات متاثر از قيمتهاي حمل 
روي  نقل  و  قيمتهايحمل  تأثير  شامل  مدت  ميان  آثار  ميباشد.  نقل  و 
مصرف خدمات جايگزين از قبيل ارتباطات بوده و آثار درازمدت مربوط 
به تغيير مبانی محاسبات اقتصادي طرحهاي توليدي و عمرانی ميباشد. 
بطور كلی تركيب فعاليتهاي توليدي در هر منطقه و به تبع آن تركيب 
بافت توليد، تركيب اشتغال، حجم توليد، اشتغال زايی، سرمايه گذاري و 
توليد، حجم درآمد سرانه و ساير متغيرهاي اقتصادي ذيربط می توانند 
بپذيرند. )صفارزاده و ملك  تأثير  ازتغييرات قيمت خدمات حمل و نقل 

زاده فر، 1381(
عالوه بر موارد كمی ذكر شده، وجود سيستم بهينه حمل و نقل درون 
وضعيت  و  فرهنگی  و  اجتماعی  وضعيت  روي  بر  نيز  تأثيراتی  شهري 
زيست محيطی شهرها ميگذارد كه از جمله ي آن می توان به آرامش 
روحی و روانی شهروندان در استفاده از وسائط نقليه، بهبود كيفيت محيط 
زيست، افزايش تعامالت اجتماعی، كاهش آلودگی هوا و ... اشاره كرد.

) عابد، 1379(
جنبه هاي كالبدي-  فضايي ، مديريت شهري و مديريت ترافيك نيز 
از ديگر مواردي هستند كه تحت تاثير اثرات مثبت حمل و نقل ريلي 

قرار مي گيرند. 
در تصوير ذيل به طور خالصه مهمترين مزاياي بهره مندي از سامانه ي 
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نگارندگان: ماخذ 

ی در مصرف سوخت یجوصرفه
استهالک و ی هزينه های ناشی ازیصرفه جو

لوازم يدکی وسايل نقليه شخصی 
ارزانتر بودن هزينه انرژی مصرفی در مترو 

به ازای هر مسافر 
صرفه جويی در مصرف بنزين
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ك و حمل و نقل شهري
ت ترافي

بهبود عملكرد مديري

كوتاه
 

ت هاي شهري
شدن مساف

 
 

ش استفاده از اتومبيل هاي شخصي
ك از طريق كاه

ش حجم ترافي
كاه

 
ش تصادفات

كاه
ش و نظم در سفر 

آساي
 

وسيله سريع و ارزان قيمت در ايجاد امکانات رفاهی در خدمت 
جابجايی و پاسخ به تقاضاهای سفر در تمام سطوح اجتماعی

اال رفتن سطح سرويس خيابان بکاهش استفاده از اتومبيل شخصی    -
هاي سطح شهر 

صرفه جويی در زمان کاهش فاصله اجتماعی بين طبقات مردم  -
بهره وری اقتصادی و اجتماعی مناسب تر از بازدهی مرتبط

آرامش روحی و -افزايش ايمنی و امنيت و راحتی مسافرين
روانی شهروندان

افزايش تعامالت اجتماعی

   
   

    

 اقتصادي
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 اجتماعي و فرهنگي

 

ش آلودگي صوت 
ش  كاه

كاه
آلودگي ديد و آلودگي هوا

  
ت

ب محيط زيس
تاثير كم در تخري

حمل و نقل ريلي درون شهري ارائه گرديده است. 

چالشها و محدوديت های بكارگیری و توسعه حمل و نقل 
ريلی درون شهری در كالنشهرهای كشور

عليرغم مزيت ها و نتايج بسيار ارزشمند بكار گيری سامانه حمل و نقل 
ريلی در شهرهای جهان و بطور خاص در كالنشهرهای تهران و مشهد 
، قاعدتا مديريت شهری جهت بهره مندی از اين نوع سيستم حمل و 
بسياری  و چالشهای  ها  با محدوديت  در شهرهای كشور  نقل عمومی 
روبرو خواهند بود . اين چالشها و محدوديت ها از يكسو ناشی از عوامل 
واز سوی  است  قانونی  و  الزامات حقوقی  و  بسترها  فقدان  و  ساختاری 
انسانی متخصص و كارآمد و نبود منابع  ديگر مشكالت نداشتن منابع 
ارزشمند حمل  گونه  اين  از  استفاده  زمينه  و...  مناسب  اعتباری  و  مالی 
ونقل شهری را با مسئله طوالنی شدن زمان راه اندازی و بهره برداری از 

آن مواجه خواهد كرد . در شكل زير مهمترين و عمده ترين 
چالشها و محدوديت های بكارگيری و توسعه حمل و نقل ريلی درون 

شهری در كالنشهرهای كشور بطور اختصار تبيين شده است. 

   فرصتها و ظرفیت های بكارگیری و توسعه حمل و نقل 
ريلی درون شهری در كالنشهرهای كشور

ويژگي  از  برخورداري  دليل  به  ريلي  نقل  و  حمل  به  مربوط  مسائل 
هاي مطلوب يك سيستم پايدار نظير ايمني، سازگاري با محيط زيست، 
ظرفيت حمل و نقل مناسب و كارآمدي از يك سو، و داليلي همچون 
و  ها  فرصت  ديگر  سويي  از  كم  احداث  هزينه  و  باال  ساخت  سرعت 

توانمندي هاي خاصي را در اختيار مديران شهري قرار مي دهد. 
با بررسي سياست هاي حمل و نقل ريلي و شاخص ها و معيارهاي آن 
مزيت هاي استفاده از اين سيستم بيش از گذشته بر مديران شهري آشكار 

وسیله سریع و ارزان قیمت در ایجاد امکانات رفاهی در خدمت جابجایی و پاسخ به تقاضاهای سفر در 
تمام سطوح اجتماعی

 کاهش استفاده از اتومبیل شخصی    - باال رفتن سطح سرویس خیابان هاي سطح شهر 
کاهش فاصله اجتماعی بین طبقات مردم  -  صرفه جویی در زمان 

بهره وری اقتصادی و اجتماعی مناسب تر از بازدهی مرتبط
 افزایش ایمنی و امنیت و راحتی مسافرین     - آرامش روحی و روانی شهروندان

 افزایش تعامالت اجتماعی

صرفه جویی در مصرف سوخت
 صرفه جویی هزینه های ناشی از استهالک و لوازم یدکی وسایل 

نقلیه شخصی
 ارزانتر بودن هزینه انرژی مصرفی در مترو به ازای هر مسافر 

صرفه جویی در مصرف بنزین
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اجرايي در حوزه ي مديريت شهري –ديريتي چالش ها و محدوديت هاي م

تعدد مراكز تصميم گيري و برخوردهاي سليقه اي

ي 
بد

كال
ي 

ها
ت 

دي
دو

مح
- 

ي
ضاي

ف

ت هاي طبيعي و 
محدودي

محيطي

ت گذاري
ي و سياس

ت هاي سياس
ش ها و محدودي

چال
ي

ست
راد

د ف
سنا

ن ا
ود

د ب
رآم

ركا
غي

 و 
ي

ايت
كف

 نا
 

دي
بر

راه
ي 

ها
مه 

رنا
و ب

قي چالش هاي حقو
و قانوني

كمبود محدوديت 
منابع مالي-

اعتباري

محدوديت هاي 
اجتماعيفرهنگي-

فقدان منابع انساني 
متخصص و داراي دانش 

فني

نگارندگان: ماخذ

چالشها و محدوديت های بکارگيری و 
توسعه حمل و نقل ريلی درون شهری در 

کالنشهرهای کشور

15

۰

مديريت شهري جهت ايجاد و توسعه حمل و نقل فرصت ها، توان ها و ظرفيت هاي پيش روي 
 ريلي در شهرهاي كشور

رويكرد و اهتمام مسئوالن 
بلندپايه ي كشور براي 

توسعه حمل و نقل ريلي 
درون شهري

استقبال مديريت شهري 
كشور به ويژه در كالن 

شهرها نسبت به بكارگيري 
حمل و نقل ريلي درون 

شهري

رغبت و تمايل بخش 
رمايه خصوصي جهت س

گذاري در حمل و نقل ريلي 
درون شهري

تكامل سيستم حمل و نقل ريلي 
درون شهري با باالترين سطح كيفي، 

ايمني، راحتي و امنيت طي سال 
هاي گذشته

امكان تلفيق و تركيب سيستم حمل و 
نقل ريلي درون شهري با ساير 

سيستم هاي حمل و نقل عمومي در 
رشهرها و بويژه كالن شهرهاي كشو

اعطاي يارانه هاي دولتي و 
سيستم حمايتي از حمل و 

نقل ريلي درون شهري

فضايي برخي از  –وضعيت نسبتا مطلوب ساختار كالبدي 
كالنشهرها و شهرهاي بزرگ براي به كارگيري حمل و نقل ريلي 

درون شهري

كسب تجربه هاي اوليه پيرامون حمل و نقل ريلي درون شهري در كالنشهرهاي 
و مشهد تهران

تقويت دانش فني و تخصصي در تعدادي از مشاوران در سالهاي 
اخير در حوزه ي حمل و نقل ريلي

ارتقا سطح تكنولوژي و تجهيزات سخت افزاري و نرم 
افزاري پيمانكاران و مجريان حمل و نقل ريلي درون 

شهري در سالهاي گذشته

تمايل رو به افزايش شهروندان جهت استفاده از 
م حمل و نقل ريلي درون شهريسيست

افزايش شتابان 
تقاضاي سفر با 

حمل و نقل ريلي 
درون شهري

ناكارامدي سيستم موجود حمل و نقل عمومي موجود 
تفكر (در كالنشهرها و نياز فزاينده به نگرش نوين

پذيرفته شده حمل و نقل ريلي درون شهري به عنوان 
يكي مهمترين راهكار برون رفت از مشكالت تراف

موجود

سازگارترين سيستم حمل و 
نقل شهري با مباحث توسعه 

پايدار و پايداري محيط زيست 
شكل گيري شهر (شهري

)اكولوژيك  

همخواني زياد حمل و نقل 
ريلي درون شهري با شكل 
گيري شهر الكترونيك ، 

شهر فناور و سيستم هاي 
هوشمند

قيمت تمام شده مناسب حمل و نقل 
سبت به ساير ريلي درون شهري ن

سيستمهاي حمل و نقل عمومي در 
تحليل و تراز مثبت هزينه-(شهرها 

)منفعت

نگارندگان: ماخذ

مي گردد. با اين وجود برخي از فرصت ها به ماهيت و ويژگي هاي سيستم 
بستگي دارند، حال آن كه دسته اي ديگر بر بستر تحقق آن ) كالنشهرهاي 

ايران( و سياست هاي مربوط به مديريت شهري وابسته مي باشند. 

در تصوير زير برخي از فرصت ها و ظرفيت هاي بكارگيري و توسعه 
سامانه ي حمل و نقل ريلي در كالنشهرهاي كشور به طور خالصه بيان 

شده است: 
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كالم آخر :
سيستم های ريلی يكی از اصلی ترين و مهم ترين سيستم های شبكه 
حمل و نقل همگانی در كالن شهرها به شمار می آيند. از آنجايی كه 
همخوانی و هماهنگی شهری برای سرويس دهی مناسب و جذب بيشتر 
انتخاب يك سيستم  برای   ، برخوردار است  بااليی  اهميت  از  مسافران 
حمل و نقل بايد يك بررسی جامع حمل و نقل شهری برای جابجايی 
انتخاب مناسب اين  با  بتوانند  مسافران صورت گيرد تا مديران شهری 
سيستم ها به يك الگو يا راه حل جامع و كامل برای حل مشكل حمل 
و نقل كالنشهرها دست يابند. در ايران بر طبق قوانين و بخشنامه ها، 
انتخاب نوع سيستم مناسب بر اساس مطالعات طرح جامع حمل و نقل و 
ترافيك شهری و امكان سنجی احداث حمل و نقل ريلی انجام می گيرد. 
با انتخاب يك سيستم مناسب در خصوص حمل و نقل ريلی، می توان 
ميزان تصادفات وسايل نقليه موتوری را به حداقل رساند و هم چنين در 
كشورهای در حال توسعه با كاهش آلودگی های زيست محيطی تعداد 

افرادی را كه دچار مرگ زودرس می شوند را تقليل داد. 
يك سيستم مناسب ريلی می تواند در جهت پاسخ به تقاضاهای سفر 
مركز  خيابانهای  نتيجه سطح  در  بردارد.  گام  اجتماعی  تمام سطوح  در 

شهر از سطح سرويس باالتری برخوردار می شوند. 
و ورود خودروهای سواری شخصی  توليد  روزافزون  به رشد  توجه  با 
به خيابانهای شهرهای بزرگ، كاهش سرعت متوسط جابجايی وسائط 
شنيداری،  و  ديداری  هوا،  آلودگيهای  ميزان  افزايش  خيابانها،  در  نقليه 
بهره گيری از سيستم های حمل و نقل همگانی پرظرفيت و اثربخش، 
از سطوح فوقانی و تحتانی خيابانها توسط سيستم های  استفاده بهينه 

حمل و نقل شهری ريلی اجتناب ناپذير است. توصيه ها و پيشنهادات:
در نهايت با توجه به ويژگي هاي سيتم هاي حمل و نقل ريلي و نكات 

مثبت و منفي آن پيشنهاداتی به شرح ذيل عنوان مي گردد:
- انتخاب سيستم ريلي مناسب با توجه به موقعيت جغرافيايي و   

   توپوگرافي شهر
- طراحي سيستم ارزيابي مداوم شبكه حمل و نقل ريلي

- ايجاد سامانه هاي نظرسنجي از شهروندان
ساير  با  ريلي  نقل  و  حمل  هاي  سيستم  تركيبی  كارگيري  به   - 

      سيستم هاي حمل و نقل
و  شهري  نقل  و  حمل  ريزي  برنامه  ميان  هماهنگي  ايجاد   - 

      برنامه ريزي كاربري زمين 
- تامين امكانات رفاهي بيشتر در ايستگاه ها

- اطالع رساني و فرهنگ سازي به شهروندان جهت استفاده از 
   سيستم هاي حمل و نقل ريلي

- تربيت نيروهاي متخصص و برخوردار از دانش فني باری راه اندازی 
   و نگهداری و همچنين توسعه اين سامانه

- وضع آيين نامه ها و قوانين اجرايي در راستاي حمايت از سيستم 
   حمل و نقل ريلي

- توجه جدی به سامانه حمل ونقل ريلی در اسناد فرادستی كالنشهرها 
   و طرح های توسعه و عمران
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مقدمه:
حركت، عامل اصلي پويايی زندگي شهري و تداوم بخش كليه فعاليت 
همچنين،  است.  شهرها  سطح  در  فرهنگي  اجتماعي،  اقتصادي،  هاي 
حمل و نقل و زيرساخت هاي مرتبط با آن هم به صورت مستقيم و هم 
اثرگذار هستند .چنان كه گسترش  بر توسعه كالبدي شهرها  با واسطه 
تاثير  ترابري  بر شبكه ها و سامانه هاي  نيز در روندي متقابل  شهرها 
از  يكی  عنوان  به  ونقل  حمل  صنعت  جو،1388،4(  ميگذارد.)كاشانی 
های شهری  زيرسا خت  مهمترين  جز  اقتصادی،  توسعه  اصلی  عناصر 
محسوب می شود. به طوری كه می توان گفت بدون داشتن حمل ونقلی 
كارا و مدرن امكان دستيابی همه جانبه و رونق اقتصادی ميسر نيست. 
تصادفات،  تراكم،   : قبيل  از  نقل  و  حمل  به  مربوط  مشكالت  امروزه 
آلودگيهای زيست محيطی و ... باعث شده تا تامين حمل و نقل ايمن و 
كارا يكی از مهمترين مسايل پيش روی اغلب كشورهای توسعه يافته 
كشور  ملی  ناخالص  توليد  از  درصد   7 حدود   . باشد  توسعه  حال  ودر 
كشوری  هيچ  ميرود،  بين  از  تصادفات  اقتصادی  ضايعات  دراثر  ايران 
تا كنون چنين درصد ضايعات اقتصادی مربوط به تصادفات را به ثبت 

نرسانده است. دانشمندان بزرگ دنيا مثل پرفسور آگدن و پرفسور الويك 
امور  در  گذاری  سرمايه  را  ايمنی  ارتقا  حل  راه  ومؤثرترين  مهمترين 

زيربنايی شبكۀ ترابری كشورها ميدانند.)احدی، 1388،1(
امروزه پيشرفت تكنولوژی در قسمت سخت افزاری حمل و نقل )ابزار 
تغييرات اساسی در زمينه بهينه سازی  استفاده  كنترل ترافيك(موجب 
نيم  با  آورده است.  به وجود  به لحظه  و  منابع در كنار كنترل دقيق  از 
از  الكترونيك،  و  ارتباطات  تكنولوژی  پيشرفتهای حاصل در  به  نگاهی 
دهه1980 ، سيستمهای حمل و نقل هوشمند )ITS ( به عنوان سياست 
كلی كشورهای پيشرفته از قبيل آمريكا، ژاپن و كشورهای اروپايی در 

بخش حمل و نقل مطرح گرديد.
مناسبی  ارتباط   )  IT( اطالعاتی  تكنولوژيهای  از  استفاده  با  كه   ITS
بين انسان، وسيله نقليه و جاده برقرار می سازد، به عنوان تنها ابزار حل 
مشكالت حمل ونقل به حساب نمی آيد، بلكه زير بنای مناسبی است 
در قرن 21  آن  بهبود مشكالت  و  نقل  و  به  تحول صنعت حمل  كه 
كمك نموده است. در ادامه به بحث در خصوص تعريف ITS پيشينه 
آن، اهداف و كارائی اين سيستم پرداخته خواهدشد و صرفه جوئی های 

دکتر علی اکبر تقوائی
دانشيار گروه شهرسازی دانشگاه تربيت مدرس

مهندس پونه فامیلی 
  كارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تربيت مدرس

بررسی ابعاد حمل و نقل هوشمند  
و صرفه های ناشی از استفاده از آن
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زمانی و مالی كه توسط استفاده از اين سيستم اتفاق می افتد مورد اشاره 
با مرور تاثيرات اقتصادی ITS در كشور های  قرار می گيرد و درانتها 
پيشرو در اين صنعت، لزوم استفاده همه جانبه از آن در كشور ايران مورد 

بررسی قرار می گيرد.
:)ITS(سیستم حمل و نقل هوشمند

قبيل  از  تخصص ها  و  امكانات  ابزارها،  از  مجموعه ای  به   ITS واژه 
و  سخت افزاری  نرم افزاری،  تكنولوژی های  ترافيك،  مهندسی  مفاهيم 
مخابراتی اطالق می گردد كه به صورت هماهنگ و يكپارچه به منظور 
ايمنی در سيستم حمل  ونقل به كار گرفته می شود. به  بهبود كارآيی و 
عبارتی ديگر قاعده و نظمی است كه دسته ای از راه حل های جديد و 
غيرمرسوم در گذشته را برای بهبود ايمنی و روانی جريان ترافيك و رفع 
نيازهای حمل و نقل با استفاده از فن آوری های جديد در زمينه های 
الكترونيك در سراسر جهان در  ارتباطات، كنترل و  پردازش اطالعات، 
اختيار قرار می دهد .سيستمهای حمل و نقل هوشمند، اطالعات مربوط 
به جابجايی مسافر و كاال را جمع آوری، نگهداری، پردازش و توزيع می 
نمايد. اين سيستم ها طيف وسيعي از ابزارهاي جديد اداره شبكه حمل و 
نقل و خدمات رساني به مسافران را در برمي گيرد. در واقع ITS اختال ط 
فناوري هاي اطال عاتي و ارتباطي با وسايل نقليه و شبكه هاي راهي است 
ITS  كه مسافران و كاال ها از طريق آن جا به جا مي شوند. ابزارهاي
»اطال عات«،  يعني  اصلي  مشخصه  سه  بر  ماتيك*  تله  نقل  و  حمل 
و  تجميع  پردازش،  جمع آوري،  استوارند.  »تجميع«  و  »ارتباطات« 
به  را  امكان  اين   ITS ابزارهاي  ITS هستند.  اساس  اطال عات،  عرضه 
مسؤوال ن، سازمان ها و مسافران مي دهد تا از اطال عات بهتر و هماهنگي 
مناسب تري برخوردار شوند و تصميم هاي صحيح تري براي برنامه ريزي 

سفر اتخاذ كنند. 
كساني كه به طور مستقيم از مزاياي ITS سود مي برند، مالكان و اداره 
كنندگان شبكه هاي حمل و نقل جاده اي و راه آهن، استفاده كنندگان و 
كاربران وسايل نقليه، مسافران، آنهايي كه مخارج زندگيشان از طريق 

شبكه جاده اي تأمين مي شود و...هستند.
:ITS تاريخچه

مبدا كنترل آمد و شد، به پيشينه اتومبيل يا به دهه 1860در لندن باز 
می گردد، زمانيكه يك چراغ راهنمائی برای ايمنی اعضای پارلمان در 
يك تقاطع نزديك پارلمان نصب شد. در آمريكا بعضی از شكلهای اوليه 
كنترل ترافيك از انواع چراغهای قديمی كه در دهه 1910 نصب شده 

بود هم اكنون نيز وجود دارد.
از اواخر دهه60 پروژه های گسترده ای در خصوص ITS در آمريكا 
به اجرا در آمد كه از آن جمله می توان به پروژه های سيستم راهنمای 
سبقت)PAS (، سيستم اعالم خطر فلش و غيره اشاره نمود. اجرای اين 
پروژه ها در اواخر دهه60 و اوايل دهه70باعث فعال شدن زمينه های 
كاری در خصوص تحقيقات حمل و نقل گرديد و در اين راستا صنعت 
و دانشگاه نيز در مسائل تحقيقاتی با هدف بكارگيری تكنولوژی های 

الكترونيكی در راهها فعال شدند.
در اواسط دهه 80 تكنولوژی به سرعت پيشرفت كرده و تغييرات عمده 
ای در الكترونيك و كامپيوتر اتفاق افتاد. همزمان تراكم ترافيك در جاده 
ها نيز به يك مشكل جدی برای دولتها تبديل شد و با توجه به هزينه 
باال و زمان مورد نياز برای ايجاد ظرفيت بيشتر در راهها، كم كم تفكر 
افزايش ظرفيت راههای موجود تقويت شد. در اين راستا در طی سالهای 
اخير كشورهای زيادی از جمله آمريكا، ژاپن، اتحاديه اروپا، كره، سنگاپور 
كيفی  ارتقا سطح  در جهت   ITS سازمانی  ساختار  تشكيل  به  ..اقدام  و 

خدمات حمل و نقل و افزايش ايمنی نمودند.

امروزه تعاريف بسياری از ITS در كشورهای مختلف ارائه شده است، 
كه با توجه به مطالبی كه تاكنون عنوان شد، متداولترين تعريفی كه می 

توان از ITS•ارائه نمود به شرح زير است:
»سيستم حمل ونقل هوشمند يا ITS با استفاده و بكارگيری تكنولوژی 
های نوين)از قبيل: الكترونيك، ارتباطات و سيستم های كنترل( باعث 
ارتقا سطح ايمنی، كارايی و ارزانی در حمل و نقل می شود كه برای شيوه 
های مختلف حمل و نقل از قبيل: جاده، راه آهن، هوائی و دريائی قابل 

تعميم است.»)فيضی،1381،3(
مطابق بررسيهايي كه در سراسر قاره اروپا صورت گرفته است، نشان 

داده شده است كه منافع استفاده ازITS به شرح زير مي باشد.
• كاهش در تلفات مربوط به تصادفات: %50

• كاهش در زمان سفرها:  %25  
•  كاهش تأخير در حمل و نقل عمومي: 50 % 

• هزينه هاي كمتر در مديريت ناوگان حمل بار: 25 % 
• كاهش آلودگي هوا در شهرها: %50 

• كاهش اثرات زيست محيطي و انتشار گازهاي مخرب CXHY و 
%30 SO2: و NOX

• افزايش عملكرد به موقع قطارها بر اساس برنامه زمانبندي: %23
• كاهش زمان انتظار مسافران: %50

برنامه  تطابق  خودكار  نيابي  مكا  سيستمهاي  از  استفاده  نهايتًا   •
زمانبندي را از 72 % به 89 % افزايش داده است.

طراحي و اجراي سیستم حمل و نقل هوشمند:
به ساختار حمل و  با توجه  ITS  در هر كشوري  طراحي و معماري 
نقل ريلي و جاد ه اي، بافت فرهنگي، اقتصادي،وضعيت ناوگان باري و 
مسافري و آموزشهاي قبلي و سيستم اطالع رساني خاص همان كشور 
با توجه به نيازها، محدوديتها، كمبودها و انتظارات آن كشور انجام مي 
شود بدين دليل طراحي ITS به طور كامل قابل تقليد و كپي برداري از 
ديگر كشورهاي جهان نمي باشد. هر چند كه امروزه بسياری از قطعات 
سخت افزاری اين سيستم توسط كشور های پيشرو در اين صنعت صادر 

می گردد.
كنار  در  يكپارچه  قالب يك سيستم  در  آوری  فن  اكثر سيستمها،  در 
بكديگر قرار گرفته و مزايای بی شماری را فراهم می سازند كه از مزايای 
هر فن آوری بطور جداگانه بسيار بهتر است. اين نكته كه كدام فن آوريها 
اهميت  حائز  بسيار  آورند،  می  بوجود  را  مزايا  بيشترين  آنها  تركيبات  و 
است. به طوريكه سرمايه گذاری در آنها بتواند تاثيرگذاری بيشتری به 
اقتصاد در حال توسعه  برآوردن تقاضای فزاينده حمل و نقل و  منظور 

كشور را داشته باشد.
معماري سيستم، ساختاري براي كل سيستم است كه به اجزاي مختلف 
سيستم )فناوري ها و سيستم هاي خاص( وروابط بين آنها مي پردازد. 
در واقع معماري سيستم مانند تصويري است كه چندين عضو سيستم و 
نحوه ارتباط آنها را در چارچوب سيستم نشان داده و يك تصوير كلي از 
سيستم ايجاد ميكند. خدمات ITS بايد در داخل يك معماری مشخص 
و باهماهنگی كامل بين اجزا اجرا گردد. يكپارچگی و هماهنگی در اين 
سيستم ها از طريق ايجاد ارتباط بين اجزا، زير سيستمها، خدمات و برنامه 
ها بوجود می آيد. در حالت كلی، معماری ITS شامل توصيفات مختلفي 
از سيستم است)مانند خدمات كاربر، معماری منطقی و فيزيكی(كه هر 
كدام بريك ديدگاه ازITS متمركز شده اند. معماری ITS به طور كلی 

در دو سطح ملی و منطقه ای قابل توسعه است.



سال سیزدهم/ شماره 110 20

مشكالت  حل  در  شاياني  كمك  هوشمند  ونقل  حمل  هاي  سيستم 
ها،  سيستم  اين  دامنه  گستردگي  به  باتوجه  داشت.  خواهند  ترافيكي 
ساير  عملكرد  به  توجه  بدون  و  مجزا  صورت  به  سيستم  هر  چنانچه 
كه  آن  بدون  دارد  درپي  بسياري  هزينه  گرفته شود  كار  به  ها  سيستم 

مزايايي كه از به كارگيري اين سيستمها مدنظر است حاصل گردد. 
اين سيستمها و  به كارگيري  از  نتيجه  بهترين  براي حصول  بنابراين 
كاهش هزينه هاي ناشي از موازي كاري و بهره برداري نامناسب از آنها 
دليل  به   )1389،40 نمايد.)كرمانی،  می  ضروری   ITS معماري  تدوين 
اينكه ماهيت  پروژه هاي سيستم هاي هوشمند حمل ونقل  بين بخشي 
است همكاري و هماهنگي مطلوب و موثر بين نهادها و سازمان هاي 
مختلف اهميت بسيار دارد و عملكرد نامناسب يك نهاد، در فعاليت كل 

اجزاء  اختالل ايجاد خواهد كرد.
در  هوشمند  هاي  سیستم  بكارگیري  ضرورت 

حمل ونقل:
در عصر حاضر به دليل ارتقاي سطح زندگي و باال رفتن ارزش زمان 
براي مردم از يك طرف و مشكالت ناشي از افزايش زيرساختهاي حمل 
و نقل از قبيل: زمان بر بودن، هزينه باال ومحدوديتهاي منابع از طرف 
استفاده  فكر  به  تا  است  كرده  وادار  را  نقل  و  كليه شقوق حمل  ديگر، 
بهينه از زيرساختهاي موجود به منظور پاسخگويي به نيازهاي حمل و 

نقلي باشند.
برون  و مناطق  بزرگ  ITS گونه هاي مختلف خدمات در شهرهاي 

شهري را ارائه ميدهد كه برخي از آنهابه شرح زير مي باشد:

• كنترل چراغهاي ترافيك ريلي يا سيگنالينگ	
• مديريت خط راه آهن	
• مديريت جابجايي مسافر و حمل و نقل كاال	

• مديريت تصادفات و سوانح و كنترل تقاطعهاي همسطح ريلي- 	
جاده اي به منظور جلوگيري از سوانح

• افزايش درآمد به لحاظ اقتصادي	
• بكارگيری 	 با   2005 سال  در  ژاپن  كشور  )در  اشتغال  ايجاد 

سيستمهای هوشمند برای 330000نفر شغل ايجاد شد و دولت 
برای  تا سال 2015  ITS در كشور  داردبا گسترش  ژاپن قصد 

1.07 ميليون نفر شغل ايجاد كند.(
مهمترين اهداف برقراري سيستمهاي هوشمند عبارتنداز :

منابع - 1 از  بهينه  استفاده  و  گذاري  سرمايه  هاي  هزينه  كاهش 
موجود در حمل و نقل

ارتقاء سطح ايمني و فرهنگ عبور مرور و بهبود ارا ئه خدمات - 2
حمل و نقل به د ليل وجود برنامه ريزي دقيق و كار آمد در حمل 

ونقل ترافيك
افزايش سرعت جابجايي كاال و مسافر و صر فه جويي در وقت . 3

مشتريان و نهايتًا جذب مشتري بيشتر در حمل و نقل
كاهش بار ترافيكي و كنترل سرعت در جاده ها و مسير خطوط - 4

آوري   جمع  و  رديابي  طريق  از  هوشمند  سنجهاي  سرعت  با 
اطالعات سفر 

سنگاپور نخستين كشوری در جهان است كه در سال 1998 سيستم 
توليد  به  اين كشور  نمود.  ايجاد  را  الكترونيكی  فشرده  گذاری  قيمت 
5000وسيله  رديابی  توسط  لحظه،  در  ترافيكی  اطالعات  انتشار  و 
در  لحظه  به  از سيستم  استفاده  با  اين كشور  پرداخت.  نقليه)تاكسی( 
اتوبوس ها، استفاده از اين وسيله نقليه عمومی را برای مسافران جذابتر 

كرده است.
سعي - 5 و  اطالعات  يافت  در  طريق  از  تصادفات  موقعيت  تعيين 

اطالع  سهولت  و  آن  از  ناشي  خسارات  و  تصادفات  بركاهش 

ماخذ: فيضی،1381

شكل1: مجموعه اجزای ITS در يك شهر بزرگ و ارتباطات آنها
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غيرمستقيم )در ارتباط با هزينه پاركينگ( قابل اجراست. 

صورت  به  بزرگراه ها  و  جاده ها  عوارض  اخذ 
) ETC(خودكار

كند  باعث  عوارضی ها  در  راه خودروها  بر سر  مانع  كه وجود  آنجا  از 
شدن حركت، ايجاد ترافيك، و به تبع آن آلودگی محيط زيست می شود، 
راههای مختلفی برای حذف موانِع موجود در عوارضی ها پيشنهاد شده 
خودرو  پالك  تشخيص  سامانه ی  از  استفاده  راهها  اين  از  يكی  است. 
عوارضی ها  از  توقف  به  نياز  بدون  خودروها  حل،  راه  اين  در  می باشد. 
را  آنها  عبور می كنند و سامانه ی تشخيص پالك خودرو شماره پالك 
ثبت می كند. بر اساس شماره پالك، عوارض مربوطه محاسبه می شود 
در  بود.  خواهد  مشخصی  زمان  در  عوارض  پرداخت  به  ملزم  راننده  و 
صورت عدم پرداخت عوارض در زمان مقرر، خودرو طبق قانون جريمه 

خواهد شد. 
طرح  محدوده  به  ورود  عوارض  اخذ  و  كنترل 

ترافیك 
منطقه  به  خودروها  ورود  تهران(  جمله  )از  بسياری  شهرهای  امروزه 
مركزی شهر را به منظور كنترل ترافيِك آن محدود ساخته اند. در اين راه 
حل، دوربين های تشخيص پالك خودرو در تمامی مبادی طرح نصب 
می شوند و ورود هر خودرو به محدوده طرح ثبت می شود. سپس مانند 
روش اخذ عوارض، فرصتی به راننده داده می شود تا عوارض ورود به 
طرح را تا زمان مقرر پرداخت كند. در غير اينصورت، راننده طبق قانون 

ملزم به پرداخت جريمه خواهد بود.
محاسبه مدت سفر

تخمين مدِت زمان سفر يكی از كاربردهای مهم سيستم های ترافيك 
به  سفر  از  پيش  می توانند  مسافران  كاربرد،  اين  در  می باشد.  هوشمند 
آمارها و اطالعات مربوطه مراجعه كنند و تخمينی از مدِت زمان سفر 
ميان مبدا و مقصد خود داشته باشند. سامانه تشخيص پالك خودرو يكی 
راه  اين  در  می رود.  به شمار  كاربرد  اين  مناسب جهت  راه حل های  از 
حل، سامانه ی تشخيص پالك خودرو در نقاط مختلف يك جاده نصب 
می شود )برای مثال در مبدا و مقصد( و بنابراين مدت زمان سفر را به 
صورت تفكيك شده برای هر خودرو محاسبه می كند. با تحليل آماری 
و  متوسط  مطلوبی،  دقِت  با  می توان  خودروها  تمامی  برای  مدت  اين 
تغييراِت آن در زمان های مختلف روز و هفته را در جاده اندازه گرفت و 

برای تصميم گيری در اختيار عموم قرار داد.
اندازه گیری سرعت متوسط خودروها

نقطه ی  يك  در  كه  سرعت  اندازه گيری  معموِل  روش های  بر  عالوه 
جهت  نيز  روش هايی  می كنند،  محاسبه  را  خودروها  سرعت  خاص 
جهت  دارد.  وجود  مسير  يك  در  خودروها  متوسط  سرعت  محاسبه 
اندازه گيرِی سرعِت متوسط نياز به تشخيص هويت خودروها در ابتدا و 
انتهای مسير می باشد. تشخيص پالك خودرو يكی از راههای مناسب 
جهت تشخيص هويت خودروها و به تبِع آن اندازه گيرِی سرعت متوسط 
راه حل، دوربين های تشخيص پالك در چندين  اين  در  آنها می باشد. 
نقطه از مسير نصب می شوند و با ثبِت زمان تردد خودرو از مقابل هر 
نقطه  دو  هر  ميان  متوسط خودرو  امكان محاسبه سرعت  آنها،  از  يك 
اين  مقابل  در  رانندگان  اگر  حتی  حل،  راه  اين  در  دارد.  وجود  متوالی 
تأثير چندانی در سرعت متوسط محاسبه شده در  دوربين ها ترمز كنند 
مسير نخواهند گذاشت و بنابراين تا حدی در مقايسه با روش های مبتنی 

بر سرعِت نقطه ای برتری دارد.

رساني
كاهش - 6 و  هوا  آلو دگي  كاهش  و  بهينه سازي مصرف سوخت 

تخريب محيط زيست)فروزنده،1387(
بهبود  جهت  هوشند  ونقل  حمل  سيستم  از  استفاده  مورد  چند 

وضعيت عبور و مرور: 
سیستم مديريت بزرگراه ها و كنترل رمپ ورودي 
اين سيستم بر وضعيت ترافيك نظارت دقيق دارد و به طور خودكار 
يا  فعلي  سرعت  حفظ  و  پيشنهاد  را  جايگزين  مسيرهاي  رانندگان،  به 
كاهش سرعت را از آنان تقاضا مي كند. اين سيستم به گردانندگان آن 
اجازه مي دهد اقدام هاي نظارتي متنوعي )نظير كنترل رمپ ورودي( را 

به عمل آورند.
كنترل رمپ به معني اصال ح چراغ هاي راهنمايي ورودي هاي خاصي 
از بزرگراه هاست و هدف آن، كنترل ميزان ترافيكي است كه به بزرگراه 
وارد مي شود. در صورتي كه اين كار به نحو مناسبي انجام شود، تجهيزات 
مربوط مي توانند چگالي ترافيك را زير حد اشباع نگهدارند و بدين ترتيب، 
رواني حركت در بزرگراه ها را بهبود بخشند. رويكرد مكمل و جايگزين 
راه ديگر كنترل رمپ است، اين طرح در مدتي كه ترافيك سنگين است، 
شده  كنترل  كاهش  با  و  مي كند  اعال م  را  مختلفي  مجاز  سرعت هاي 

سرعت، ظرفيت مؤثر راه، افزايش مي يابد.
سیستم  هاي پاركینگ

اهميت  از  مال حظه اي  قابل  طور  به  پاركينگ  سيستم هاي 
امور  براي مقام ها و مسؤوال ن  اين مسأله  به خصوص  ويژه برخوردارند. 
عمومي به آن علت كه از پاركينگ به عنوان يك ابزار مهم در برقراري 

نظم ترافيكي استفاده مي كنند، اهميت خاص يافته است.
به طور كلي راهنمايي براي يافتن محل پارك خودرو از طريق عال يم 
كنار جاده، راديو،  كاربرد بي سيم ، پخش صوتي ديجيتال يا وب سايت 
قالب  در  يا  ديجيتال  نقشه  روي يك  را  اشغال شده(  )نقاط  داده ها  كه 
نظام  داشتن  دهد.  مي   قرار  رانندگان  اختيار  در  مي كند،  ارايه  جدول 
از آمد و  آلودگي هاي درون شهري ناشي  پاركينگ كارآ باعث مي شود 
شد خودروها و همچنين اختال ل  هاي ترافيكي )ناشي از جست و جوي 
رانندگان براي يافتن محل پارك( كاهش يابد و منبع درآمد مناسبي براي 

گردانندگان اين سيستم مهيا شود.
مديريت تقاضا

يك روش كاهش تراكم و ترافيك، مديريت تقاضاي حمل و نقل است. 
اين كار روش هاي ساده اي نظير تغيير زمانبندي چراغ هاي راهنمايي با 
هدف كنترل حجم خودروهاي ورودي به يك منطقه را در بر مي گيرد. 
تمهيدات محدود كننده بيشتري مانند كنترل دسترسي وسايل نقليه كه 
قبيل  از  نمونه هايي  )مانند  شده  اجرا  اروپايي  شهرهاي  از  بسياري  در 
اجازه ورود اتومبيل ها برحسب زوج و فرد بودن پال ك در روزهاي هفته 
به محدود ه هاي مركزي شهر آتن كه با هدف كاهش آلودگي هوا اجرا 

شده(، در شهر تهران نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
تقاضا،  مديريت  زمينه  در  بيشتر  بازدارنده  ابزارهاي  ديگر،  سوي  از 
است  ترافيك  اوج  ساعات  در  راه ها  از  هزينه استفاده  پرداخت  مستلزم 
)رانندگان مي توانند درصورت تمايل با پرداخت هزينه اضافي از خط عبور 
از  كاربردي  عوارض،  الكترونيكي  اخذ  هاي  كنند.(سيستم  استفاده  آزاد 
مديريت بازدارنده در فناوري ITS به شمار مي آيد كه باعث كاهش تراكم 
راه ها، ايجاد امكان »قيمت گذاري بر اساس ارزش« ايمني بيشتر خودرو 
مبناي  بر  بازدارنده  اقدام هاي  مي شود.  زيست  محيط  كيفيت  ارتقاي  و 
اقتصادي  انگيزه هاي  يا  عوارض(  )اخذ  مستقيم  اقتصادي  انگيزه هاي 
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) ATIS(سیستمهاي پیشرفته اطالع رساني
يكي از مهمترين خدمات ITS اطالع رساني به مسافر با سيستمهاي 
پيشرفته اطالع رساني ) ATIS ( براي انجام سفرهاي مختلف هستند. 
اين سيستمها اطالعات مورد نياز را در اختيار مسافران قرار ميدهند تا 
سفر در حد ممكن ايمن، كارا، راحت و خوشايند باشد. اطالعات مزبور 
گردد. منتقل  مسافر  به  سفر  طول  در  هم  و  سفر  از  قبل  ميتواند  هم 

)Zeilinski,2008(

 ITS: صرفه های ناشی از استفاده از
سيستم  از  استفاده  كه  است  مشخص  شده  گفته  مطالب  به  توجه  با 
حمل و نقل هوشمند باعث ايجاد صرفه جوئی های زمانی و مالی قابل 

توجهی می گردد:
ارزيابی اقتصادی سیستم حمل و نقل هوشمند

به منظور كمی سازی فوايد ITS، واحدهای مختلفی از تاثيرات مورد 
استفاده قرار می گيرند. اين واحد ها راههايی را كه برنامه هایITSبرای 
توليدات حمل  اثربخشی سيستم، ميزان  ايمنی، حركت مسافرين،  ارتقا 
و نقل، مصرف انرژی و حفظ محيط زيست در نظر دارند را نمايان می 
سازد )Bertini.2005.5(.  خيلی از دولتها و كسب و كارهای خصوصی 
از روش نسبت هزينه – فايده به منظور ارزيابی و مقايسه پروژه های 
طور  ITSبه  های  پروژه  های  فايده  از  اند.   كرده  استفاده  ای  سرمايه 
معمول می توان به كاهش در تاخير، كاهش نرخ تصادفات، و كاهش 
هستند  مادی  غير  فوايد،  بيشتر  آنجائيكه  از  كرد.  اشاره  آلودگی  سطح 

اندازه گيری آنها و همچنين مقايسه شان مشكل است. 
 ITS در تحليل اقتصادی استفاده از ) B/C( برای استفاده از تكنيك
مشخص  منافع  و  ها  هزينه  در  موثر  های  شاخص  تا  است  الزم  ابتدا 
گردند. دپارتمان حمل و نقل اياالت متحده•)USDOT( به 6 معيار اندازه 
گيری برای محاسبه فوايد پروژه های ITS دست يافته اند. اين 6 معيار 
اندازه كافی دارای  در عين حال كه قابل رديابی ساالنه می باشند، به 
قدرت می باشند كه نماينده اهداف كل برنامه ITS باشند. اين 6 معيار 
سازی،  ظرفيت  جوئی،  تاخير، صرفه  كاهش  ساز،  ايمن  های  پيشرفت 
شوند.  می  شامل  را  محيطی  زيست  اثرات  و  انرژی  مشتری،  رضايت 
هر يك از معيار ها با يكی از اهداف برنامه های ITSگره خورده است. 

از ITS•را شامل می   در خصوص شاخص هايی كه هزينه استفاده 
يارانه های  از خودرو،  استفاده  نقليه،  مالكيت وسيله  به  توان  شوند می 
ترافيكی،  تراكم  پاركينگ،  تصادفات،  سفر،  زمان  خودرو،  از  استفاده 
تسهيالت معابر، ارزش زمين معابر، آلودگی هوا،آلودگی صوتی، مصرف 

انرژی، آلودگی آب، اثرات كاربری اراضی اشاره نمود.
در  را  در سال(  ميليارد ساعت  در سال)4.2  5روز  آمريكائی  مسافران 
ترافيك می گذرانند، به اين مفهوم كه  عالوه بر صرف زمان، 2.8 ميليارد 
گالن بنزين هدر می رود. )USDOT( اين گونه بيان كرده است كه كليه 
هزينه های تراكم حجم ترافيك بالغ بر 168 ميليارد دالر در سال می 

باشد كه اين مبلغ دارای رشد ساالنه 8% نيز می باشد. 
از جمله شاخص های  منافع كاربرد ITS ،می توان به  حفظ انرژی 
قابليت  كنندگان،  استفاده  رضايتمندی  وری،  بهره  زيست،  محيط  و 
ايمنی اشاره كرد، كاهش فشردگی  عبوردهی،قابليت جابجائی)حركت(، 

ترافيك يكی از ديگر از فوايد ITS می باشد. 

 ارزيابی اقتصادی سیستم حمل و نقل هوشمند
معيار های غير پولی باعث مشكل شدن اندازه گيری فوايد پروژه های 
ITS شده اند. اما نبايد فراموش كرد كه مزايای حاصل از ITS هم از 

لحاظ نسبت منفعت به هزينه وهم از لحاظ ماهيت فوايد حاصل از آن، 
دليل استفاده از اين سيستم ها محسوب می شود. به طور كلی، در جهان 
نرخ سود به هزينه اجرای سيستم حمل و نقل هوشمند 9 به 1 برآورد 
شده است. در امريكا نسبت منفعت به هزينه در نواحی شهری 5/2 و در 

شهر های بزرگ اين ميزان به 8/2 نيز می رسد. 
سيستم حمل و نقل هوشمند در مقايسه با روش سنتی دارای نسبت 
از فايده به هزينه است. عليرغم چالش های فراوانی كه  بسيار بااليی 
پيش روی هوشمند سازی حمل و نقل در كشور های مختلف می باشد، 
قريب  اكثريت  باشد.  نمی  عبور  قابل  غير  رو  پيش  موانع  از  كدام  هيچ 
به اتفاق پروژ ه های ITS، به اين دليل سطح مثبت بازگشت سرمايه، 

)CLARK.2000.23( .پيشرفت مثبتی را نشان می دهند
 ژاپن، كره جنوبی و سنگاپور از جمله كشور هايی می باشند كه به 

خوبی اين سيستم را در كشور هايشان به اجرا گذاشته اند. 
	 ژاپن از نظر شمار شهروندانی كه از ITSبهره می برند رتبه اول را 
داراست. حداقل 34 ميليون وسيله نقليه به اطالعات ترافيكی در لحظه1  
در خودرو، دسترسی دارند و شهروندان قادر به مشاهده نقشه شهر به 

ضميمه اطالعات ترافيكی آن به صورت در لحظه می باشند. 
يكی از مهمترين اهداف ITSدر ژاپن، ايجاد سيستم اطالعات به لحظه 
سيستم  اولين  باشد.  می  بزرگراهها  و  شريانی  راههای  بيشترين  برای 
بهره  مورد  ژاپن  در   1996 آوريل  در  نقليه  وسيله  اطالعات  ارتباطات 
برداری قرار گرفت. ژاپن دارای يك استاندارد واحد ملی برای عوارض 
الكترونيكی می باشد كه 68% از وسايط نقليه از آن )ETC(استفاده می 

كنند. اين كشور ساالنه 700 ميليون دالر در زمينه ITSهزینه می كند.
سال  از  خود   ITS جامع    برنامه  از  بخشی  عنوان  به  جنوبی  كره   	
گذاری  ITSسرمايه  توسعه  زمينه  در  دالر  3.2ميليارد  تا 2020،   2008
خواهد نمود،) ساالنه 230 ميليون دالر(. سيستم )ETC( اين كشور بيش 
پوشش قرار می دهد.  نقليه را تحت  % بزرگراهها و 31%وسائل  از 50 
منفعت ساالنه اين كشور از كاهش زمان سفر، تصادفات و آلودگی زيست 
محيطی 109 ميليون دالر می باشد. نسبت منفعت به هزينه استفاده از 

ITS در اين كشور11.9 به 1 می باشد.

	 برخالف كشورهايی مثل ژاپن، كره جنوبی و سنگاپور كه پيشرو در 
استفاده از ITS می باشند، اياالت متحده در توسعه ITSاز اين كشور ها 
عقب مانده است. در صد استفاده متروپل های اياالت متحده از سيستم 
راههای  در  و  تنها %32،  بزرگراهها  در  در سال 2007  لحظه  در  های 
خصوص  در  متحده  اياالت  چالش  بيشترين  است.  بوده   %16 شريانی 
استفاده از ITSدر اياالت متحده فقدان تخصيص متوالی بودجه كافی، و 

مجوز های الزم فدرالی در اين خصوص است.

نتیجه گیری:
همانطور كه از مرور استفاده از ITS در كشور های مختلف مشخص 
باشد.  می  افزون  روز  گسترش  حال  در  سيستم  اين  از  استفاده  است، 
استفاده از سيستم های هوشمند حمل و نقل به افزايش توليد، توسعه 
اقتصادی و رشد اشتغال زائی می انجامد. با ارتقا كيفيت سيستم های 
حمل و نقل در سطح كشور ها، انسان و كاال در سريعترين زمان ممكن 

و بهترين شرايط به مقصد می رسد.
با رشد قابل مالحظه خواهد بود، در  ITS در 25 سال آينده صنعتی 
افق 20 ساله )1997-2017(، بازار تبادالت جهانی مرتبط با خدمات و 
محصوالت ITS  به رقم 420 ميليارد دالر خواهد رسيد. شماری از كشور 
ITSبه عنوان بخش كليدی  به  آلمان و ژاپن  از جمله كره جنوبی،  ها 
را  اشتغالزائی  رشد  و  منظور صادرات  به  توليد  كه ظرفيت  صنعت خود 
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دارد، نگاه می كنند. 
در پايان بايد ذكر نمود كه يكی از كليدی ترين  مزيت هايی كه در 
ITS بدان اشاره شد، ويژگی هم افزايی   اين سيستم ها است. ويژگی 
هم افزايی اين نكته را متذكر می شود كه به كارگيری هم زمان مجموعه 
پروژه های ITS مزيت های بيشتری نسبت به كاربرد جداگانه و مجزای 
يكايك آن ها به همراه دارد و در سطح ملی نيز قابليت كاربرد بيشتری 
را دارا می باشد، در نتيجه چنانچه كشور ايران بخواهد مانند ساير كشور 
های پيشرو در صنعت ITS فعاليت كند و بهره برداری اقتصادی در اين 

زمينه داشته باشد لزوم نگرش يكپارچه به اين سيستم بسيار ضروری می 
باشد البته نبايد از نظر دور داشت كه در تهران نيز نمونه هايی همچون 
نظارت  های  دوربين   ،)SCATS  ( ها  تقاطع  هوشمند  كنترل  سيستم 
تصويری مركز كنترل ترافيك تهران و تونل هوشمند رسالت از پروژه 
های موفق پياده سازی ITS در تهران بوده است.)افغان طلوعی ، 1388( 
اما برای رقابت در اين عرصه در ابعاد جهانی راه درازی در پيش است كه 
با توجه به اطالعات ذكر شده در اين مقاله ارزش سرمايه گذاری در اين 

زمينه به خوبی مشخص است.

ITS جدول1:صرفه جوئی های زمانی بكارگيری تكنولوژی

نمودار 1:سرمايه گذاری در ITS به عنوان سهمی از توليد ناخالص داخلی) GDP( در ميان سه كشور ژاپن، كره جنوبی، اياالت متحده

پی نوشت:
* تله ماتيك تركيبی از كامپيوتر و تكنولوژی ارتباطات بی سيم می باشد كه در ظاهر هدف آن انتقال ديتا در سطح شبكه های گسترده به منظور بهبود عملكردهای تجاری و 
يا خدمات عمومی دولتی می است. مثال واضح تله ماتيكس می تواند اينترنت باشد، چراكه بسياری از كامپيوترها در سطح دنيا به واسطه back bone های مخابراتی به يكديگر 
متصل می شوند.
اين واژه را می توان به سيستم خودروها بسط داد كه به ماهواره مكان ياب جهانی )GPS( و ديگر ارتباطات بی سيم با حاشيه جاده ها و سيستم های تشخيص از راه دور متصل 
می شود. كارخانجات عظيم خودروسازی توليد خودروهايی كه دارای سرويس های بی سيم هستند، را آغاز كرده اند. اين سرويس ها شامل دسترسی به اينترنت، دريافت و ارسال 
ايميل، دانلود فايل و از همه مهمتر دسترسی به اطالعات، به واسطه سيستم حمل و نقل هوشمند می باشد.
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ITS هزينه)دالر(منافعپروژهنوع سیستم

2.43م5%•تا 42%چراغ راهنما)زمان تاخير(مديريت شريانی

مديريت آزاد راهها
كنترل كريدور و رمپ )تصادف(

)حجم عبور و مرور(
)زمان سفر(

%21
%10
% 22

50000

10.4م21%سيستم موقعيت سنج وسيله نقليه)به موقع رسيدن(مديريت حمل و نقل عمومی

8 تا 10 م50%تا 75%كنترل وضعيت)رسيدگی(مديريت وقايع

50151700%مديريت بحران)امدادرسانی(مديريت اورژانس

پرداخت الكترونيك
ارتباط مسافرين و آژانس ها)حذف بليط(

)كاهش جمع آوری اطالعات(
)تخلفات كرايه(

990000د
5م

9.5م
1.7م

80120000%مركز اطالعات)به موقع رسيدن(اطالع رسانی مسافرين

4225م70%كنترل وضعيت)رسيدگی(مديريت اطالعات

ايمنی و پيشگيری از تصادفات
هشداردهنده ها)كنترل رمپ(

)تصادفات(
%24
%13

25000 تا30000

44400900%خدمات بزرگراهی)پاكسازی(نگهداری و بهره برداری از آزادراهها

3520000%انتشار اطالعات)تابلوهای متغير خبری(مديريت جوی

60670000% تا 70%كنترل وضعيت)كاغذ بازی(عملكرد وسيله نقليه تجاری

افزايش توانائی رانندگان)كنترل لحظه ای(هشدار دهنده برخوردی
422500%تا %75

ياری دهنده به رانندگان 

ايمنی راننده
)زمان تاخير(
)تصادفات(

)مصرف سوخت(

%8.1
%4.6
%3.1

2.3م

جدول2: مقايسه منافع به هزينه های كاربرد ITS در صنعت حمل و نقل جهانی
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   زهرا عربشاهي
كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري ومنطقه اي

مقدمه
با جمعيت كل  متنوع  و  ای وسيع  منطقه  اقيانوسيه  و  آسيا   -1
جمعيت  شامل  اين  است.  بوده   2008 درسال   نفر  ميليارد   4،1
اياالت و جزاير كوچك و بزرگي مي شود. به طور كلی، نرخ رشد 
ساالنه جمعيت به شدت كاهش يافته و حدود 1.0 درصد در سال 
2008 برای كل منطقه اسكاپ تخمين زده شده است . برخی از 
كشورهای منطقه به سطح بااليی از توسعه اقتصادی دست يافته 
طبقه  يافته  توسعه  كمتر  كشورهای  عنوان  به  ديگر  برخي  و  اند 

بندی می شوند. 
2- تنوع منطقه باعث می شود كه تعميم اظهار نظرات كلي با 
مشكل مواجه گردد. سطوح ميانگين منطقه ای و زير منطقه اي، 
اقتصادی،  شرايط  جمعيتی،  نظر  از  را  ای  گسترده  های  نابرابری 
اجتماعی و زيست محيطی در خود پنهان نموده است. با اين حال، 
بسياری از كشورهای منطقه كه چالش های مشتركي دارند كه نياز 
به توجه فوری دارد. مهمترين اين چالش ها در حيطه شهرنشينی 

و توسعه شهری است.
3-  شهرنشينی، توسعه اقتصادی، تخريب محيط زيست و فقر 
متراكم  بزرگ،  شهرهای  و  شهركها  دارند.  نزديكي  هاي  پيوند 
وانباشتگي  تراكم  به  منتهي  كه  دارند،  گوناگون  های  وجمعيت 
اقتصادهای منطقه و نيز تخصص نيروی كار، افزايش بهره وری، 
نوآوری و رشد اقتصادی مي گردد، زيرساخت ها و خدمات ارزان 
تر، براي مردمي كه در جستجوی دسترسی بهتر به خدمات وكسب 

مسائل مرتبط  دائمی و در حال ظهور در توسعه شهری پایدار 
اسكاپ 2012

درآمد بيشتر هستند، مناطق شهری را جذاب مي نمايد. كاالهای توليد 
شده، در مناطق شهری در مقايسه با مناطق روستايی كشش تقاضا 
رشد جمعيت  پايداري  روستايی،  مناطق  برای   ، دارد  بيشتري  بسيار 
مشكل است. پس مهاجرت روستاشهری در اثر عوامل »كشش« و 
»فشار« ايجاد می شود تا جايي كه مي تواند منجر به انتقال فقر از 
مناطق روستايی شود ، از آنجا كه افزايش جمعيت شهري  لزوما با 
توليد اشتغال و يا توسعه زيرساخت همراه نيست. توسعه اقتصادی نيز 
به نوبه خود دربدتر شدن شرايط زيست محيطی در شهرهای آسيايی، 
توسعه  در  محيطی  زيست  های  هزينه  رشد  زيرا  است.  بوده  موثر 

اقتصادی و شهری تا حد زيادي، ظاهر شده اند.
  4- از سال 2009 اكثريت جمعيت جهان در مناطق شهری زندگی 
می كنند. انتظار می رود اين وضعيت با در منطقه آسيا و اقيانوسيه 
تا سال 2025 نتايج مشابهي رانشان دهد. در حال حاضر، حدود 43 
نرخ  كند،  می  زندگی  شهری  مناطق  در  منطقه  جمعيت  از  درصد 
رشد ساالنه جمعيت شهری 2.3 درصد است. مقياس و سرعت رشد 
شهرنشينی در آسيا و اقيانوسيه منحصر به فرد است. انتظار می رود تا 
سال 2025، جمعيت اين منطقه با حدود 700 ميليون نفر افزايش در 

طي 15 سال به 2.3 ميليارد نفر برسد. 
5- از ويژگی های منحصر به فرد رشد شهری در آسيا و اقيانوسيه 
رشد مگا شهرها )شهرهای با جمعيت بيش از 10 ميليون( است. از 
اقيانوسيه هستند، و اين  21 مگا شهر در جهان،11 شهر در آسيا و 
مگا  اين  است.  جهان  در  بزرگتر  شهر   10 از  شهر   6 شامل  تعداد 
شهرها اغلب توسط مناطق توسعه يافته شهری، فراتر از مرزبنديهای 
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9  - در بسياری از شهرها، صنايع كارخانه اي ديگر نه بخش غالب 
است.  كار شهری  نيروي  كارفرماي  بزرگترين  نه  و  اقتصاد شهری، 
در  است  شده  موجب  را  كار  نيروی  برای  تقاضا  كاهش  اتوماسيون 
تعداد فزاينده ای از كشورها، بخش خدمات شروع به غلبه در اقتصاد 
اين كشور ها نموده ست. يكمرتبه در اين كارگاه های جهاني، در حال 
حاضر بسياری از شهرها در منطقه آسيا و اقيانوسيه يك تغيير جهت 
نسبت به صنايع خدماتی.مشاهده مي شود. كشاورزی راه به صنعت 
داد و در حال حاضر صنعت جای خود را به بخش خدمات داده است.
هاي  فعاليت  از  خدمات،  به  كارگاهي  توليد  از  جهت  –تغيير   10
از نيروي كار  افزوده باال و  پايين به فعاليتهاي ارزش  افزوده  ارزش 
نيمه ماهر به نيروي كار ماهر از نتايج اشتغال شهری است. بخش 
خدمات طور مداوم در دهه 1990 در حال رشد است. در سال 1991، 
اين سهم 25.8 درصد مجموع اشتغال بود، اما تا سال 2007 سهم به 

36.4 افزايش يافته است. 
اقتصاد غير رسمی  اقيانوسيه،  و  آسيا  مناطق  از  بسياری  در   - 11
بخشی جدايی ناپذير از اقتصاد شهری بوده است. بخش های رسمی 
از راههاي مستقيم و غير  با يكديگر،  از رقابت  و غير رسمی، بيش 
مستقيم پيوندهاي بزرگ ويكپارچه اي دارند. اين همزيستی به يكی 
از ويژگی های متمايز اقتصاد و بازار كار در بسياری از شهرهای آسيا 

و اقيانوسيه تبديل شده است. 
12 –تخمين اندازه بخش غيررسمی و سهم آن در اقتصاد و نفوذ آن 
در رشد و توسعه شهرها ، با توجه به فقدان جمع آوری سيستماتيك 
اين  آنچه روشن است  داده ها و تجزيه و تحليل آن مشكل است. 
است كه اقتصاد غير رسمی وسيع و ناهمگن است. اين بخش كمك 
مايل(  )يا  قادر  فقير شهری كه  ميليون ها  برای  اشتغال  تا  می كند 

بهداشتن شغل ها در بخش رسمی  نيستند، وجود داشته باشد.
13 -علل متعددی برای بخش غيررسمی وجود دارد، مهمترين آنها 
قوانين و مقرراتی هستند كه به طور غير ضروري برای اقدامات خرد 
وكوچك در اقتصاد رسمی دشواري ايجاد مي نمايند. اشتباه است كه 
فرض كنيم كه بازارهای بخش غيررسمی تنظيم نيست، آنها  اغلب 
با  پيوند  در  وگاهی  دولتی  غير  عوامل  توسط  بلكه  دولت  توسط  نه 

جرائم سازمان يافته عمل مي كنند.
14- بعضی از قسمت های بخش غيررسمی با دستمزد پايين، شرايط 
كاری خطرناك و ناامن و ساعات كار طوالنی شناخته شده است. كار 
در بخش غيررسمی بدان معنی است كه آزار و اذيت كارفرمايان و 
بلكه  قانون،  اجراي  برای  نه  قانون  اجرای  ماموران  توسط  كارگران 
پرداخت های غير رسمی صورت مي گيرد. درآمد در بخش  براي  
از فقرننمايد، ولي  غيررسمی ممكن است تكافوی فقرای شهری را 

آنها را قادر می سازد تا در اين شهر زنده بمانند.
بخش  كامال«ماهر  كارگران  طيف،  اين  ديگر  انتهای  در   -  15
های مالی و بخشهاي اقتصاد خدمات قرار دارند. آنها می توانند در 
آنهاست.  جذب  پاداش  زندگی«  »كيفيت  و  كنند،  كار  كشوري  هر 
اقتصادی  محيط  و  سياسی  ثبات  به  كه  باشد  قادر  بايد  ها  شركت 
تكيه نمايند؛ يك سيستم بانكداری جامد، يك سيستم مناسب نظارتی 
و اجرای دقيق قانون ، كيفيت تجهيزات پزشكی، مدارس، دانشگاه 
و  تفريحی  امكانات  مراكز خريد،  ها،  تحقيقاتی، هتل  موسسات  ها، 
فرهنگی. بنابراين، كيفيت زندگی و توانايي زندگي شهری به بخش 

های مهم رقابتي شهرها تبديل شده است.

اند. چنين مگاشهرهای  اداری متروپلها)مناطق شهري(، احاطه شده 
در  بزرگي شامل دولت های محلی شهری و روستايی و  و  متراكم 
متروپل  مثال  برای  گردند.  مي  استانی  مرزهای  يافته  موارد  برخی 
 10 از  بيش  جمعيت  و  مربع،  كيلومتر   7761 مساحت  با  بانكوك، 
شهری  منطقه  اداري  محدوده  از  فراتر  اي  منطقه  در   نفر،  ميليون 
بانكوك و پنج استان اطراف گسترده شده است ،  در حالی كه منطقه 
)Jabotabek(  جاكارتا جمعيتي بيش از 21 ميليون نفر و مساحت 
6418  كيلومترمربع دارد با اين حال،. بايد توجه داشت كه 60 درصد 
زندگی  كمتر  يا  و  ميليون  در شهرهای يك  منطقه  شهری جمعيت 
می كنند. مشكالت و چالش های پيش روی اين شهرها و شهركها 
اغلب توجه كمتري از مشكالت شهرهاي بزرگ را به خود معطوف 
بسيار  دارای سرمايه سياسی  دليل كه مگا شهرها  اين  به  مي كند؛ 

بيشتري هستند.

اجتماعی  و  اقتصادی  رشد  موتور  عنوان  به  شهرها 
پیشرفت 

6  - به طور كلی، كشورهای با اقتصاد پيشرفته، تمايل بيشتري به 
شهرنشيني دارند در حالی كه كشورهای كم توسعه يافته، به سطوح 
پايين شهرنشينی متمايلند. در حالی كه بسياری از كشورهای منطقه 
درسكونتگاههاي شهری، هستند، سرعت  ای طوالنی  سابقه  دارای 
شهرنشينی با افزايش تجارت جهانی و باز شدن اقتصادهای آسيايی، 
به خصوص در دهه هاي 1980 و 1990افزايش يافت. در آن زمان، 
بسياری از كشورهای توسعه يافته شروع به باز كردن بازارهاي خود 
بر روي تجارت جهانی، افزايش تقاضا برای محصوالت ارزان قيمت 
از  مندي  بهره  به  شروع  بزرگتر  شهرهاي  كردند.  اقيانوسيه  و  آسيا 
فرصت هاي ارائه شده توسط اقتصاد جهانی كردند. شهرهای ساحلی 
به خصوص با بنادر رونق گرفتند. آسيا به عنوان كارگاه جهان شناخته 
می شد. در آغاز، تاكيد بر ارزش افزوده و فن آوری پايين ، صنايع 
كاربر، از قبيل پارچه و لباس، بهره مند از هزينه های توليد پايين، به 
ويژه هزينه های كارگري پايين، بود. كارخانجات برای كارگران نيمه 
ماهر ، كه اغلب از مهاجرت مناطق روستايی بودند، اشتغال فراهم مي 

كرد .نتيجتا«، مناطق شهری به سرعت رشد كردند. 
7 – در فرايند جهانی شدن، رقابت برای ارزش افزوده كم توليد، 
شديد تر شده است . در نتيجه، شهرها در بيشتر كشورهای پيشرفته 
با ارزش  به لحاظ اقتصادی؛ برای جذب توليد كنندگان محصوالت 
كامپيوتر،  قبيل  از  كار،  باالتر  مهارت های  به  نيازمند  باالتر،  افزوده 

خودرو و ديگر محصوالت بادوام بودند.
8 - در فرايندهای توليد پيچيده تر ، زنجيره عرضه به طور فزاينده 
اي ضروري  فزاينده  طور  به  ها   زيرساخت  بهبود  شد،  پراكنده  اي 
گرديد به طوری كه بخش های مرتبط با هم بتوانند در زمان مناسب 
ارتباط يابند و فرايند توليد با سهولت جريان داشته باشد. تقاضا برای 
زيرساخت ها و خدمات بهتر از سوي سرمايه گذاران داخلی و خارجی، 
منجر به تغيير نسبت سرمايه گذاری در زيرساخت های شهری براي 
كارآمد تركردن شهرها در حمل و نقل و مخابرات و غيره در اواخر 
دهه1980 وسالهاي دهه 1990 گرديد. اين روند در شرق آسيا آغاز 
شد ، و سپس به جنوب شرقی آسيا رسيد و در حال حاضر به سمت 
با اين حال، روند سرمايه گذاری  جنوب آسيا در حال حركت است. 

معموال« دستخوش عقب ماندگي، گرفتگي و ناكارآمدی است.
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واغلب در محدوده شهر است.
23 - مشكالت زيست محيطی در ارتباط با مراحل اوليه صنعتی 
شدن و رشد اقتصادی شامل آلودگی هوا ناشي از صنايع و حمل و 
نقل جاده ای )اكسيدهای گوگرد، ذرات معلق( و آلودگی آب ناشي 
نيروهای محرك  است.  جامد صنعتی  زائد  مواد  و  فلزات سنگين  از 
اين مشكالت عبارتند از: صنعتی شدن سريع، اولويت دهی به رشد 
اقتصادی بيش از مديريت زيست محيطی، استفاده از فن آوری های 
فرسوده واز رده خارج شده، اجرای ضعيف و يا عدم كنترل بر توليد 
گازهای گلخانه ای. محدوده فضايی تاثير اين دسته از خطرات محلی 
و همچنين ای ، در خصوص آلودگی گسترده خاك، آب و هوا فراتر 

از شهر، منطقه است.
24 - مسائل زيست محيطی شهری در ارتباط با شيوه زندگی مرفه 
بر اساس توليد انبوه، مصرف انبوه و دفع انبوه شامل مصرف سريع و 
ناپايدار منابع طبيعی، به ويژه انرژی، آب و مواد غذايی، و همچنين 
آلودگی وتوليد زباله در مقياس بزرگ مي گردد. با توجه به فقدان يك 
سيستم حمل و نقل حجيم وگسترده ، مالكيت فردي اتومبيل افزايش 
يافته و مصرف انرژی باال است. اين وضعيت با استفاده گسترده از 
تهويه مطبوع يا گرمايش در ساختمان های مسكونی و تجاری همراه 
مي گردد. رد پای كربن به ميزان قابل توجهی افزايش می يابد. تاثير 
اين دسته از خطرات تنها محلی نيست، بلكه منطقه ای و جهانی نيز 

هست.  
آسيا   شرق  در  شهری  های  محيط  مطالعه  در  كه  همانطور   -25
ذكر شده، برخی از شهرهای شرق آسيا تحت اين مراحل پی در پی 
هستند. برای اغلب شهرهای آسيايی، چرخه اين مراحل كوتاه شده 
است به حدی كه، برای همه اهداف عملی آنها به طور همزمان، اتفاق 
می افتد و اغلب بخش های مختلف مردم و مناطق مختلف شهری 
متراكم را تحت تاثير قرار مي دهد. شهرها و مناطق شهری به ندرت 
با مجموعه  از جمعيت شهری  همگن هستند. بخش هاي مختلفي 
های متفاوتي از مشكالت زيست محيطي روبرو هستند .بسياری از 
ساكنان شهری به رغم رشد اقتصادی سريع در فقر شديد زندگی می 
كنند و از مزايای توسعه شهری بي بهره اند. در جای ديگر در اين 
شهر، طبقه بسيار ماهر، متوسط وثروتمند خواستار زندگی بهتر، افراط 
در مصرف وآلودگی انبوه مي باشند، در حالی كه سايرين با حركت 
متعادل در ساختمان های كه سازگار با محيط زيست كارآمد و پايدار 
است، كار و زندگی مي كنند. در همين حين، توليد صنعتی ادامه می 
يابد و ممكن است همراه كريدورهای حمل و نقل از هسته شهر به 
حاشيه، در مناطقی كه نواحي روستايی، زمين های مسكونی با زمين 
پراكنده صنعتی و  مقررات زيست محيطی سهل انگارانه حاكم است 
اقيانوسيه حدود 300 ميليون  ، نقل مكان كند. در شهرهاي آسيا و 
تن زباله توليد مي شود و مصرف حدود 67 درصد از تمام انرژی و 
71 درصد از تمام گازهای گلخانه ای در اين منطقه تخمين زده مي 
شود. بر اساس يك تخمين از رد پای كربن در پكن، كمی پايين تر 

است تر ازلندن است.

  فقر شهری 
26 - با وجود رشد سريع اقتصادی و برخی از تالش ها برای تقويت 
توسعه اجتماعی ، فقر شهری و روستايی همچنان مشكل جدی در 
از كشورها پيشرفت های عمده ای  باقی مانده است. برخی  منطقه 

16 - شهرهای بسياری در آسيا هستند؛ بنابراين سرمايه گذاری در 
توسعه موزه ها، مراكز و بازار خريد، تئاترها، پارك ها و كنسرت سالن 
گيرد.چنين  مي  صورت  تاريخی  ساختمانهای  بازسازی  همچنين  و 
داخلی  گردشگران  بلكه   ، ای  حرفه  هاي  مهارت  تنها  نه  امكاناتي 
 ، ترتيب گردشگری عمومي  اين  كند.به  را جذب مي  المللی  بين  و 
 )MICE(  نشست ها، مشوق ها، همايش ها و نمايشگاه هاي بخش
در  شهركها  و  شهرها  برای  درآمد  مهم  منبع  يك  به  تبديل  بخش 

منطقه آسيا و اقيانوسيه مي گردد.
با  رقابت  منظور  به  نوسازی  به  نياز  شهرها،  از  بسياری  -در   17
شهرها جهان.احساس مي شود. شهرهايي مانند سنگاپور و بانكوك 
در معرض خطر از دست دادن سنت هاي منحصر به فرد خود هستند، 
ميرسند.  نظر  به  در جهان  ديگری  هر شهر  مانند  بيشتر  و  بيشتر  و 
حفظ  است،  افزايش  به  رو  مداوم  طور  به  كه  زمين  های  قيمت  با 
ميراث فرهنگی دشوار مي باشد. بسياری از شهرها از خسارات وارده 

پشيمانند. 
18- تغيير ساختاری در اقتصاد شهری از توليدكارخانه اي به صنعت 
به  شهری  مناطق  فيزيكی  توسعه  برای  زيادي  عواقب  نيز  خدماتي 
مجبور  توليد  رسمی  بخش  بزرگ  های  شركت  است.  آورده  همراه 
زيرساخت  امتداد  در  اغلب  اند،  شده  شهری  حاشيه  در  استقرار  به 
های حمل و نقل، ايجاد نوارها وكريدورهاي جديد شهری ، در قالب  

مسكن و شركت های تجاری در اطراف آنها توسعه يافته است.
19 - جهانی شدن قطعا« بخش زيادی از جمعيت شهری آسيا و 
اقيانوسيه را از طريق فراهم آوردن اشتغال و درآمد بهره مند كرده 
است. با اين حال، عواقب وپيامدهايي نيز وجود دارد. به منظور پايين 
نگه داشتن هزينه های توليد ، شيوع سهل انگاری در قوانين كار و 
قواعد زيست محيطی، ضعف قوانين مربوط به اجرای موارد مربوط به 
توليد گازهای گلخانه ای و دفع پسماندها وجود دارد. جمعيت شهری 
از  را  ادامه فشار  فقرا  پذيرند.  تاثير نمي  اين موارد  از  به يك ميزان 
طريق درآمدكم ، شرايط ناسالم كار و شرايط سخت زندگی تحمل 

مي كنند.

 شهرها و توسعه ناپايدار محیط زيست:
زيست  خطرات  از  گسترده  نوع  سه  با  آسيايی  شهرهای   -   20
انبوه.  محيطی مواجه هستند : فقر، توسعه صنعتی و رفاه و مصرف 
 . است  شده  تبيين  شهرها  محيطي  تكامل  برای  تحليلی  چارچوب 
اين چارچوب چهار مرحله از توسعه زيست محيطي شهری را متمايز 
مي نمايد: )الف( مرحله فقر، )ب( مرحله توسعه صنعتی، )پ( مرحله 

مصرف انبوه، و )د( مرحله شهر پايدار. 
از  بااليی  سطح  فقر،  صحنه  پشت  در  محرك  نيروهای   -  21
مهاجرت روستاشهری، درآمد سرانه پايين، ناتوانی دولت های محلی 
زيرساخت  در  ناكافی  گذاری  سرمايه  و   ، شهری  منابع  مديريت  در 
از  بزرگی  های  بخش  نتيجه،  در  باشد.  مي  شهری  مناطق  هاي 
معمور  غير  شهركهاي  و  نشين  فقير  های  درمحله  شهری  جمعيت 
بدون دسترسی به آب بهداشتي زندگی می كنند. وسائط حمل و نقل 
موتوری و غير موتوری در جاده های متراكم شهری با يكديگر رقابت 

مي كنند و اغلب سيستمهاي حمل و نقل عمومی ناكارآمد هستند. 
22- با توجه به شرايط بد زيست محيطی، ساكنان در مقابل بيماری 
های عفونی آسيب پذير هستند. معموال« تاثير اين نوع مشكل محلی 
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31 - دسترسی به آب سالم و مطمئن وتاسيسات فاضالب برای 
امنيت بهداشتی، اجتماعی و خدمات اساسي ، و عزتمندي افراد ، به 
ويژه در زنان و كودكان حياتی است. بر اساس آمار رسمی در سال 
2008، 96.4 درصد از شهری جمعيت در اين منطقه به سطوح اوليه 
را  آمار  اين  اما   ، اند  داشته  دسترسی  سالم  آشاميدنی  آب  عرضه  از 
كيفيت يا كميت آب عرضه و تامين شده را نشان نمی دهد. برای 
اقشار فقير، دسترسی اغلب از طريق شيرهاي عمومی جايی كه آب در 
دسترس است، فقط برای چند ساعت در هر روز ، ميسر مي گردد. در 
نتيجه نياز به زمان انتظار طوالنی و ذخيره آب، است كه ممكن است 
كيفيت آن را تحت تاثير قرار دهد.عالوه بر اين، يك منبع متناوب 
آب می تواند به آلودگی در لوله ها به علت كاهش فشار منجر شود. 
تنها 66.1  درصد از جمعيت شهری در منطقه آسيا و اقيانوس آرام 
دسترسی به تاسيسات بهداشتي سالم دارد ، در حالی كه 8.0 درصد 
از ساكنان شهری در منطقه بايد براي اجابت مزاج متوسل به توالت 
هاي باز شوند ، كه عالوه بر بی حرمتی به عزت انساني مخاطرات 

بهداشتی زيادي نيز دارد. 
32 – از آنجا كه زمين و مسكن در نزديكی محل اشتغال به هزينه 
باال منجر مي گردد، تامين حمل و نقل مقرون به صرفه برای فقرا 
بيشترين  حاضر  حال  در  است.  شهری  مهم  خدمات  از  ديگر  يكی 
نيازهای  اقيانوسيه  و  آسيا  شهرهای  در  نقل  و  حمل  های  سيستم 
خاص فقرا را به حساب نمي آورد. در جايي كه بسياری از خدمات 
حمل و نقل در منطقه خصوصی است ، هزينه های حمل و نقل به 
معنای پر كردن هزينه های نقل وانتقال مردم كم درآمد از يك مكان 
به مكان ديگر است. در نتيجه، هزينه های حمل و نقل، زندگی در 
حاشيه شهری را ،كه در آن قيمت زمين و خانه پايين است ، برای 

خانواده های كم درآمد غيرقابل دفاع مي كند. 
33- دسترسی به خدمات مدرن و پايدار انرژی برای مشاركت فقرا 
در اقتصاد شهری و بهبود استانداردهای زندگی حياتی است. تامين 
ناكافی ممكن است در توانايی كودكان برای تحصيل شبانه  انرژی 
براي  را  شهری  فقرای  توانايی  است  ممكن  همچنين  گذارد.  تاثير 
انجام فعاليت های توليد درآمد در خانه و يا در كارگاه های شهرك 
های غير رسمی تحت تاثير قراردهد. خانوار بدون دسترسی به برق 
يا گاز ممكن است متوسل به زغال سنگ يا زغال چوب شوند كه به 

تاثير منفی زيست محيطی در داخل و خارج خانه منتهي مي شود.
اقيانوس  نابرابری در آسيا و  34 - همراه با رشد سريع اقتصادی، 
آرام در حال افزايش است. توسعه شهری عمدتا توسط شركت های 
بين المللی ملی و محلی، به داخل و اطراف مراكز خاص شهری مي 
آزادسازی  بر رشد  ترويج سياست هايی كه  به  نابرابری  شود. ظهور 
و  خارجی  مستقيم  گذاری  سرمايه  سياسی،  و  اقتصادی  ثبات  بازار، 
توسعه زيرساخت های اقتصادی تمركز مي كنند، منتسب مي گردد. 
نتيجه اين سياستها در شهرهای كوچك و بزرگ، كارگران بسيار ماهر 
شاغل دراقتصاد دانش محور و كارگران كم درآمد شاغل در بخش 
بزرگ اقتصاد غير رسمي است. درآمد گروه اخير براي زندگی در شهر 
به اندازه كافی است كه آنها مسكن در شهرك های غير رسمی با 
زيرساخت های ناكافی تهيه كنند و مواد غذايی، آب و حمل و نقل را 
از بخش غيررسمی خريداری كنند. آنچه وجود ندارد اين مكانيسمي 
است كه فقرا قادر به بهره مند از رشد اقتصادی شوند و رشد اقتصادی 

در مناطق محرومتر جريان يابد.

در كاهش فقر داشته اند، وبرخي ديگر عقب مانده اند. در چين، فقر 
از 60.2 درصد در سال 1990 به 15،9 درصد در سال 2005، كاهش 
يافته كه ناشي از رشد سريع اقتصادي بوده است. پاكستان نيز سطح 
فقر را از 64.7 در صد در سال 1991 به 22،6 درصد در سال 2005 
كاهش داده است. از سوی ديگر، در مغولستان فقر از 18.8 درصد در 
سال 1995 به 22،4 درصد در سال 2005 افزايش يافته است. با اين 
حال، داده های اخير نشان می دهد كه با توجه به بحران مالی اخير 
در مواد غذايی، سوخت ، كه به نظر می رسد تكرار شود، بسياری از 

مردم، حدود44 ميليون نفر، به سمت فقر رانده شده اند. 
به  بهتري  زندگی  متوسط، ساكنان شهری، شرايط  به طور   - 27
نسبت جمعيت روستايی، به دليل در دسترس بودن گسترده تر و با 
كيفيت بهترخدمات پايه بخش های دولتی و خصوصی، دارند .با اين 
نيست.  فقر شهری  واقعيت های  كننده  منعكس  آمار  حال، مجموع 
تفكيك بخش های  به  توان  می  را  بهداشت شهری  های  شاخص 
مختلف شهر مشخص نمود، داده ها نشان می دهد كه در شهرهاي 
آسيا و اقيانوسيه، تعداد زيادی از مردم ، به ويژه كسانی كه در بخش  
غيررسمی زندگی و كار مي كنند ، در به دليل فقر درآمد، رژيم غذايی 
نا امن شرايط،  نامناسب، تنگ و شرايط زندگی غير بهداشتی ، كار 
هوای آلوده، استفاده از آب آلوده و نامناسب امكانات بهداشتی، در فقر 

سالمتي بسر مي برند. 
28 - در اين رابطه، مهم است كه درك كنيم كه فقر تنها به عنوان 
فقدان درآمد تعريف نمي شود. فقر همچنين عدم دسترسی به پايه 
خدمات، اعم از تامين آب و بهداشت به آموزش و پرورش و بهداشت 
مراقبت و عدم نفوذ در تصميم گيری است كه بر زندگی و معيشت 
ناكافی آب و   با عرضه  نزديك  از  فقر  از  اين جنبه  تاثير مي گذارد. 
تاسيسات فاضالب، نتايج ضعيف آموزشی وبهداشت ضعيف، مرتبط 
است و به نوبه خود بر بهره وری و توانايی كسب درآمد مناسب تاثير 
می گذارد.اغلب، اين محروميت منجر مي شود به وضعيتي كه فرد به 
عنوان مهاجر روستاشهري وساكن در سكونتگاههاي غير رسمی و يا 

يك عضو گروه های قومی تعريف مي شود.
29 - يكی از جنبه های فقر شهری بسيار قابل مشاهده در شهرهاي 
آسيا و اقيانوسيه، گسترش محله های فقير نشين و اقامت در شهرك 
هاي غير معمور است. به عنوان يك نتيجه از رشد اقتصادی و افزايش 
جمعيت، زمين در مناطق شهری تحت فشار است. افزايش تقاضاي 
زمين توسط شركت های خصوصی برای دفاتر و يا مراكز توليد قيمت 
ها را در بازار زمين افزايش می دهد ، و در حالی كه اشتغال فقرا به 
مكان های با فعاليت شديد اقتصادی، مرتبط است، زمين در چنين 
داشته  وجود  استفاده های مسكونی  برای  مقرراتي  اگر  مكان، حتی 

باشد، دور از دسترس است.
مسكن  برای  اقيانوسيه  و  آسيا  در  كشورها  از  كمی  تعداد   -  30
اكثر كشورها، زمين يك كاالست و  اند. در  تعيين كرده  فقرا زمين 
به فروش می  و  آزاد خريد  بازار  در  توان  را می  آن  از  استفاده  حق 
رساند. دراين شرايط اقشار فقير تنها دو گزينه دارند: گزينه رفت و آمد 
گران و وقت گير از يك جای دور كه در آن زمين مقرون به صرفه 
توسعه محله های  و  زمين های خالی  اشغال غير مجاز  يا  و  است، 
فقيرنشين. مسكن فقرا اغلب در مكان های نا مناسب برای سكونت 
با توجه به شرايط محيطی رشد مي كند. حدود 30 تا 35 درصد از 
جمعيت شهری منطقه در محله های فقيرنشين زندگی می كند و در 

سكونتگاههاي غير معمور اقامت گزيده اند.
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به سوی شهرهاي فراگیر و پايدار
به  همزمان  طور  به  اقيانوسيه  و  آسيا  كشورهاي  شهرهای   –  39
حفظ توسعه اقتصادی، تضمين پايداری زيست محيطی، كاهش فقر 
و نابرابری ها و آمادگي در برابر تغييرات آب و هوايی و ساير باليای 
طبيعی و بحرانهاي انسان ساخت نياز دارند. اين امر مستلزم اقدام در 

ارتباط با سه جبهه تنگاتنگ زير است:
)الف( افزايش راندمان )بازده( سازگار با محيط زيست و توسعه سبز 

شهری ؛ 
)ب( افزايش عدالت و انصاف؛ 

)ج( افزايش مقابله با تغييرات آب و هوايی و بحران های ديگر. 
40 - پرداختن موثر به اين مسائل مستلزم يك رويكرد »سيستمي« 
و شناخت روابط متقابل و هم افزايی بين زير سيستم های مختلف 
رويكردی،  از طريق چنين  است.  يكديگر  بر  آنها  تاثيرات  و  شهری 
شكاف هاي متعدد توسعه كه نياز به جبران دارند. اين خدمات عبارتند 
از:  )الف( شكاف مربوط به چارچوب های قانونی و مالی؛ )ب( تأمين 
)د( منابع ظرفيتهای  نوآوری،  آوری و  مالی توسعه شهری، )ج( فن 

سازمانی و انسانی.
اقتصاد  رسمی  و  رسمی  غير  طيف  در  قبال  كه  همانطور   -  41
تا  هستند  توسعه  به  نياز  رويكردها  و  راهبردها  شد،  تشريح  شهری 
حال،  اين  با  بپردازند.  اقتصاد،  رسمی  بخش  تنها  نه  تمام طيف،  به 
چنين استراتژی هايی نياز به در نظر گرفتن اين واقعيت دارندكه، در 
بسياری از موارد، رسمی سازي بخش غير رسمی می تواند معكوس) 

ضد توليد( عمل كند.  

چارچوب های حقوقی و مالی
42 - اقدامات حقوقی و نظارتی و نيز مالی را می توان معرفی به 
عنوان درونی سازي هزينه های زيست محيطی و اجتماعی معرفي 
نمود. اقدامات قانونی می تواند به تغيير انگيزه بازار و سيگنال براي 
تغيير در رفتار مصرف كنندگان و توليد كنندگان.صورت پذيرد. مثالها 
عبارتند از:( الف) حركت به سمت سوخت های پاكيزه تر برای وسايل 
نياز برای  نقليه عمومی در دهلی نو، هند )ب( تعداد سرنشين مورد 
اتومبيل های شخصي در مركز شهر جاكارتا، )ج( ممنوعيت استفاده 
موتورسيكلت  دولتي  مقررات  )د(  داكا،  در  پالستيكی  های  كيسه  از 

تاكسی در بانكوك و )ه( تعيين حداقل دستمزد درمناطق شهری.
43 - اقدامات مالی مورد نياز فراهم كردن منابع طبيعی به ويژه آب 
و انرژی به مقدار مناسب ،عنوان مي شوند. اينها می تواند از طريق 
و  فقرا  براي  هدفمند  يارانه  تصاعدي،  گذاری  قيمت  مانند  اقداماتی 
به عنوان  انجام شود.  منابع  از  از حد  بيش  استفاده  و  اتالف  جريمه 
می  اساسی  نيازهای  كردن  برآورده  برای  ميزان الزم  به  آب  مثال، 
يا  و  بيشتر  استفاده  در حالی كه  ارائه شود،  رايگان  به صورت  تواند 
اتالف آن می تواند مشمول جريمه گردد.  مشابه اين موارد می توان 
با قيمت گذاری تراكمي در مصرف  سياست های مصوب در رابطه 
برق و نيز برای ورود اتومبيل به مناطق مركزي شهر به عنوان موارد 
هزينه  سازي  درونی  سياست  اتخاذ  براي  مالی  اقدامات  از  ديگري 
های زيست محيطی، نام برد. چنين سياست هايی در حال حاضر در 
بسياری از كشورها معرفی شده اند و نياز به تقويت بيشتر براي اجرا 

ي موثرتر دارند.

 شهرها و تغییرات آب و هوايی
با شهرك سازی های  مقابله  در حال ظهور،  بزرگ  تهديد   -  35
اقيانوسيه تحت تاثير تغييرات آب و هوايی است.  شهری در آسيا و 
اندازه، مكان و ارتفاع از شهرهای آسيا و اقيانوسيه، آنها را به خصوص 
به اثرات تغييرات آب و هوايی در اشكال مكرر از حوادث آب و هوايی 
شديد، مانند خشكسالی، سيل، طوفان و امواج گرما آسيب پذير  مي 

كند.
تغييرات آب و هوايی مكان های مختلف به شيوه  اگر چه   - 36
به علت  به خصوص  تاثير می گذارد، مناطق شهری  های مختلفی 
پوشش  و  ها  ساختمان  باالي  حرارتی  جرم  جمعيتي،  باالي  تراكم 
آب  تغييرات  بود.  خواهند  پذيرتر  آسيب   ، سبز  فضاي  كمتر  نسبتا« 
را كاهش  منطقه  مولد  زمين های  و  بهداشتي  آب  تامين  هوايی،  و 
از  ناشی  های  تخريب  خطر  افزايش  مبين  اين،  بر  عالوه  ميدهند. 

طوفان و سيل در شهرها مي باشد.
نيمه  و  گرمسيری  هوايی  و  آب  مناطق  در  شهرها  بيشتر   -  37
ناشی  خسارات  و  سيل  شدن  جاری  مستعد   ، ارتفاع  كم  گرمسيری 
از طوفان هستند.  با تغييرات آب و هوا انتظار می رود كه افزايش 
قابل توجهی در سطح دريا به وجود بيايد. حدود 54 درصد از جمعيت 
شهری در مناطق كم ارتفاع ساحلی آسيا ، به ويژه شهرهای آسيب 
زندگي  پايين دست ساحلی دشت  نزديك  يا  و  واقع در مصب  پذير 
افزايش كوچك در سطح دريا بخش عمده ای  مي كنند حتی يك 
از منطقه را غرق مي سازد.. جابجايی پناهندگان از كشورهای عضو 
اكو يك چالش عمده، خواهد بود و نياز به ساخت شهرك های جديد 
برای  نوبه خود زمين در دسترس  به  باعث مي گردد كه  را  شهری 
جزاير  از كشورهاو  برخی  در  دهد.  می  كاهش  را  غذايی  مواد  توليد 
وانتقال  نقل  به  نياز  و شهری،  روستايی  آرام، كل جمعيت  اقيانوس 

دارند.
38 - بسياری از عوامل ديگري وجود دارد است كه نواحي روستايی 
و جمعيت شهری راتحت تاثير قرار خواهد داد. از دست دادن زمين 
، مانند سيل  اثرات آب و هوايي  به  به علل مربوط  های كشاورزی 
گذارد.  می  تاثير  در شهرها  غذايی  مواد  امنيت  به  نيز  و خشكسالی 
پيش بينی ها نشان می دهد افزايش بيابان زايی تاثير قابل توجهی 
بر امنيت غذايی در هند و چين دارد. در اغلب موارد، تأثير تخريب 
محيط زيست و تغييرات آب و هوايی فقيران شهری و روستايی را 
با  انطباق  برای  اقدامات  دهد.  قرار مي  تاثير  نا همسان تحت  بطور 
تغييرات آب و هوايی و اقدامات به منظور كاهش فقر را نمی توان از 

هم جدا دانست.
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داده است، توسعه شهری جديد اغلب ناخواسته و اتفاقی و در نزديكي 
و  كشاورزی  و  تجاری  مسكونی،  صنعتی،  زمين  كاربري  هاي  گره 
اين،  بر  است، عالوه  بوده  خدمات  و  مناسب  های  زيرساخت  بدون 
توسعه اغلب در طول داالن های حمل و نقل رخ می دهد و بخشهای 
زيادی از اراضي كه دورتر از داالن حمل و نقل هستند، توسعه نيافته 
زيست  لحاظ  به  »باندي«،  يا  و  »نواري«  توسعه  در  نتايج  اين  اند. 
ناپايدار و بر استفاده فشرده ومتمركز از منابع مبتني است.  محيطي 
توسعه شهری اغلب در چند بيش از استان و مرزهای اداری و قضايی 
گسترده است ، اين مناطق شهری، چالش های اقتصادی، اجتماعی 
بازنگری  به  نياز  و  داشت  برخواهند  در  را  جديدي  محيطی  زيست 
درآنها  موسسات  و  حكومت  و  مديريت  روش  ريزی شهری،  برنامه 
وجود دارد. تقويت و گسترش قوانين برنامه ريزی برای پوشش دادن 
پايدار شهری بسيار مهم است.  برای توسعه  به مناطق حومه شهر، 
چين، پاكستان و ويتنام نمونه هايي از كشورهايی هستند كه در آن 
دولت های محلی وجود دارد كه صالحيت دادگاه هاي آنها بيش از 
هر دو مناطق شهری و برون شهری است و مي توانند اجرا ي قوانين 

و مقررات برنامه ريزی شهری در آن مناطق را به عهده گيرند.
50 – يك سياست اصالحی عمده در اين زمينه ، كاربري زمين 
های شهری است.كااليی شدن زمين های شهری بايد متعادل شود 
از طريق شناخت و قبول اينكه زمين يك كاالي عمومي و زيست 
محيطي است. برنامه ريزی و محدوديتهاي كاربري زمين بايد قبول 
شوند تا عملكردهاي اجتماعی و زيست محيطی زمين شهري، مانند 
تامين مسكن فقرا و توسعه فضاهای سبز شهری، پارك ها و داالنهاي 

حمل و نقل انبوه، امكان اجرا داشته باشند.

تامین مالی توسعه پايدار شهری
51 – چگونگي تامين مالی توسعه و مديريت شهری براي شمول 
موجود  های  سيستم  اصالح  است.   مهم  بسيار  شهرها  پايداری  و 
مالی شهرداری ها از جمله چالش های كليدی است تا آنها را كاراتر 
وموثرتر سازند و دسترسی به منابع جديد مالی خارجی را امكانپذير 
ساخته و ارتباط قوی تري بين سيستم مالی رسمی توسعه شهری و 

سيستم های تامين مالی فقرای شهری برقرار سازند.
52 - در بسياری از كشورهای منطقه، در حالی كه عملكرد اجرايی 
قدرت به سطح محلی محول شده است، اغلب قدرت مالی در سطوح 
باالتر دولت باقی مانده است ،و دولت های محلی قادر به صرف منابع 
قابل مالحظه ای در توسعه شهری بدون مجوز سطوح باالتر دولت 
را  قدرتي  دولت های محلی چنين  كه  در كشورهايی  نيستند. حتی 
دارند، بسياری از آنها فاقدظرفيت برای استفاده كامل از قدرت خود 
هستند. بنابراين اصالح بخش مالی شهرداری و ايجاد ظرفيت های 

آن استراتژی مهم توسعه است.
53 - جامعيت و پايدارسازي شهرها مستلزم تزريق سرمايه برای 
مانند  شهری،  خدمات  و  زيرساختها  در  گذاری  سرمايه  مالی  تامين 
سيستم های حمل و نقل عمومي و سيستم های آب و فاضالب مي 
باشد. هر چند دروني سازی هزينه های زيست محيطی، منابع قابل 
دسترس برای سرمايه گذاری در زيرساخت های شهری را افزايش 
مي دهد ولي باز هم ؛حداقل در كوتاه مدت؛ منابع مالي اضافی الزم 
ارزي  ذخاير  در  دالر  تريليون   5 جمله  از  مالی،  جديد  منابع  است. 
از  از كارگران خارج  ارسالی  بودجه مستقل و وجوه  خارجی آسيايی، 

از حد و اتالف منابع طبيعی، به ويژه  44 - جريمه استفاده بيش 
آب و انرژی، شركت های تجاری و خانوارها را به حفظ منابع و اتخاذ 
با محيط زيست تشويق مي سازد. فعال  اقدامات بهره وری سازگار 
سازي زيرساخت هاي  شهری ، به ويژه آب، حمل و نقل و ساختمان 
را بدون  انتشار كربن در شهرها  ها، محيط زيست كارآمد همچنين 

تاثيرغير ضروری بر فقرا كاهش مي دهد.
و  فقرا  نفع  به  به طور مستقيم  تواند  نيز می  مالی  اقدامات   -  45
به حاشيه رانده شده ها، مورد استفاده قرار گيرد. برای مثال، ايجاد 
سيستم های حمايت اجتماعی، مانند صندوق های بازنشستگی و بيمه 
خدمات درمانی برای خوداشتغاالن در بخشهاي غير رسمی يا خرده 
سازمانی و يا ترويج صرفه جويی های مبتنی بر جامعه و طرحهای 
اعتباری كه می تواند برای هدايت يارانه های دولتی و سازماندهی 

بودجه فقرا مورد استفاده قرار گيرد.
46 - اقدامات نظارتی و مالی احتماال نياز به تكميل توسط بازاريابی 
فزاينده اجتماعی و بسيج های آموزشي  به خصوص در همكاری با 
جامعه مدنی و كسب و كارهای خصوصی براي ترويج شيوه زندگی 
پايدار تردارند. نمونه هايی از مبارزات فراوانند كه می توان از آنهايی 
كه در منطقه موفق ترند، درس آموخت. هدف قرار دادن كودكان و از 
طريق آنها، آموزش والدين می تواند استراتژی موثري باشد. در اين 

ارتباط، مفهوم »مدارس سبز« اثبات يك استراتژی موثر است.
47 - هزينه های كوتاه مدتي براي درونسازی هزينه های زيست 
محيطی وجودخواهد داشت. با اين وجود، منافع دراز مدت، به مراتب 
بيشتر از هزينه های كوتاه مدت است. دولتها نياز به توانمند كردن 
بازار براي منافع بلند مدت جهت محاسبه مشوق های قانونی و مالی 
درست دارند. عالوه بر اين، چنين اقداماتي ممكن است باعث رقابت 
كمتر در كاالها و خدمات كشورگردد. دولت ها ممكن است نياز به 
رقابت  در حفظ  تعادل بخشي  براي  مالياتی  بی طرفی  اصول  اتخاذ 

اقتصادی كوتاه مدت در مقابل پايداری دراز مدت شوند.
افزايش  براي  تواند  می  نيز  مالی  و  گذاری  قانون  اقدامات   -  48
فيليپين،  دولت  مثال،  عنوان  به  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  جامعيت 
اجتماعی و سازمان هاي غير دولتی در دولت  مشاركت گروه های 
های محلی را الزامی كرده است. يا به طور مشابه، دولت هند اعالم 
تنها  بايد  انتخابات محلی،  در  رای دهندگان  از  كرده كه 33 درصد 
زنان كانديدا را انتخاب نمايند. اين امر منجر به افزايش تعداد زيادی 
از زنان درسطوح تصميم گيری محلی گرديده است . در بسياری از 
كشورها، دولت ها شروع به رسميت شناختن حقوق افراد فقير شهری 
در محالت فقيرنشين و شهرك هاي سكونتي غير معموركرده اند و 

به آنها كارت های شناسايی و خدمات شهری ارائه مي دهند.
مقررات  و  قوانين  مالی،  و  قانونی  اصالحات  از  مهمي  جزء   -  49
حاكم بر برنامه ريزی شهری است . برنامه ريزی شهری در صورت 
استفاده موثر، فرصت ها و امكانات منحصر به فردي را برای اتخاذ 
برنامه  ادغام  با  شهری  مسائل  به  پرداختن  »در  سيستمي  »رويكرد 
هم  شناخت  و  زيستي  محيط  اقتصادی،   ، اجتماعی  فيزيكی،  ريزی 
افزايي ها و منافع مضاعف فراهم می كند. شهرهای آسيا اغلب هسته 
طول  در  غالبا«  دارندكه  اي  حومه  گسترده  مناطق  و  متراكم  های 
كاربرد  و  توسعه شهری  است.  كرده  رشد  نقل  و  كريدورهای حمل 
اراضي شهری در مناطق روستايی پيراموني كه دارای برنامه ريزی ، 
ساخت و مقررات زيست محيطی و ظرفيت اجرايی ضعيف هستند رخ 
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مانند  عمده  ذينفعان،  ساير  ميان  در  بلكه  ها،  دولت  ميان  تنها  نه 
بخش  و  آموزشی  نهادهای  و  پژوهشی  مدنی،  جامعه  های  سازمان 
خصوصی فقدان منابع انسانی و ظرفيت های نهادی است. در بخش 
انسانی  دولتی، دولت های محلی، در اكثرموارد، ضعيف ترين منابع 
و ظرفيت های نهادی و نيز ضعيف ترين قدرت های مالی و اجرايی 

را در اختيار دارند.
60. توسعه ظرفيت منابع انسانی، نياز به برنامه و اقدامات در سه 
از  توجهی  قابل  بخش  است.  مهارت  و  دانش  نگرش،  تغيير  جبهه: 
جامعه  در  هم  و  دولت  هم  سازي  ظرفيت  بر  ناظر  موضوع  ادبيات 
مدنی است و برنامه های مختلفي در داخل و خارج از سيستم هاي 
اما   ، اند  شده  اندازی  راه  ظرفيت  ساخت  برای  متحد  ملل  سازمان 
نتايج متفاوت است. تجربيات بدست آمده نشان می دهدكه تالش 
مستمردرطول سالهای بسيار الزم همراه با ظرفيت سازيهاي نهادی 
است، كه مقامات دولتی را با توانايي مناسب ، قادر به كسب مهارت 

و دانش الزم در عمل نمايد.
يادگيری  نياز مند جهت گيري به سوي  61. سازمان های دولتی 
از تجربيات خود و ديگران هستند. موضوع مهم ديگر ايجاد فضای 
جامعه  سازمان های  دولت،  آن سطوح مختلف  در  كه  است  نهادی 
مدنی، سازمان های بخش خصوصی و موسسات آموزش و پژوهش 
می توانند با يكديگر در مورد راه حل های بالقوه بحث، تعامل و تبادل 
ديدگاه نمايند و در مورد بهترين روش برای حركت رو به جلو اتفاق 
اين به خصوص زمانی درست است كه به نظر  نظر حاصل نمايند. 
مي رسد كه شكاف عمده اي بين چرخه های سياسی كوتاه مدت و 
چارچوب های زمانی طوالنی مدت مورد نياز براي رسيدگي به چالش 
انداز  چشم  مانند  رويكردهايي  دارد.  وجود  شهرها  روی  پيش  های 
استراتژيك ازآينده مشترك شهری، تمرينات سناريو سازی وانجمن 
انداز  ها ونشست های شهری می توانندراه طوالنی به سوی چشم 
از سياسی مالحظات كوتاه مدت  فراتر  آينده كه  استراتژيك  توسعه 

است، را بپيمايند.
62. نقش دانشكده های مديريت دولتی و موسسات آموزش دولت 
های محلی امری حياتی است. شبكه هايی مانند شبكه منطقه ای 
 )LOGOTRI(تحقيقات موسسات  و  محلی  های  دولت  آموزش 
نقش اصلی در ظرفيت های در حال توسعه بازی مي كنند. به طور 
مشابه، شبكه های ملی و منطقه ای دولت های محلی كه مبادالت 
شمال/جنوب وجنوب/جنوب را ترويج مي دهند ، مانند شهرهای متحد 
و دولت های محلی وشبكه منطقه ای مقامات محلی برای مديريت 
بسيار  ابزارهاي    ،)CityNet(،)بشر زيستي)اسكان  سكونتگاههاي 
مهمي برای تبادل تجربه و دانش است. مشابه شبكه های يادگيری 
در بخش جامعه مدنی به منظور توسعه ظرفيت در سازمانهاي جامعه 

مدنی انجام شده است و نياز به تقويت بيشتر آن وجود دارد.

 بهبود حكمراني شهری:
63. همانطور كه در باال بحث شد، چالش ها و راهبردهای پيش 
هم  به  نزديك  از  اقيانوسيه،  و  آسيا  وبزرگ  روي شهرهاي كوچك 
پيوسته است. بهره وری محيط زيست و دروني سازی هزينه های 
و  تغييرات آب و هوايی وتعديل  با  به طور مستقيم  زيست محيطی 
سازگاری با آن مرتبط است . سرمايه گذاری در ارتقاء حلبی آبادها و 
معرفی سيستم های اعتباری و پس اندازهاي جامعه محور در جوامع 

شهری  توسعه  پايدار  مالی  های  كمك  تامين  به  تواند  می  كشور، 
كمك كند. موضوع قابل توجه در ارتباط بين سيستم مالی رسمی و  
سيستم مالی غير رسمي افراد فقير است .نمونه های خوبی از تالش 
 Baan(  »برای توسعه اين ارتباط، از جمله برنامه »بان مانگكونگ
Mangkong( در تايلند و يا امكانات تامين مالی ارائه شده توسط  
بانك ملی مسكن هند برای جامعه و قرضه های موسسات كوچك 

وجود دارد.

 نوآوری و فن آوری سبز:
54- در حالی كه در شهرها در ناپايداري توسعه دركشورهای منطقه 
مؤثر بوده اند، راه حل مشكالت شهری نيز به دست شهرها خواهد 
بود، زيرا آنها مراكز دانش و فن آوری و روند نوآوری هستند. منطقه 
پر است از فن آوری های نوآورانه، رويكرد ها و روش هايي كه مسير 
پايدار را نشان می دهد. چالش موجود  آينده ای فراگير و  به سوی 
شناسايی سيستماتيك، مستند، تحليلگر، انطباق و ارتقاء راه حل های 
و  قانونی  مالی،  محيط  ايجاد يك  مند   نياز  امر  اين  است.  خالقانه 
نهادی است كه اجازه می دهد تا افراد، كسب و كار، جوامع و سازمان 
راه  پيدا كردن  برای  های جامعه مدنی و حتی سازمان های دولتی 
حل های خالقانه تالش نمايند . همچنين به موسسات آموزشی و 
تحقيقاتی برای شناسايی و تجزيه و تحليل عوامل موفقيت و نيز برای 

كمك به دولت در جهت ارتقاء فن آوری و نوآوری نياز مي باشد.
55. بسياری از كشورهاي در حال توسعه، شهرها سازگار با محيط 
زيست دارندكه سعی می كنند مصرف منابع و توليد زباله را به حداقل 
برسانند. اين در واقع خوش آمدی به توسعه، در قالب تجربيات ، فن 
در  رويكرد  اتخاذ  و  نوآورانه  فرآيندهای  توسعه  و  جديد  های  آوری 

ايجاد مشاغل سبز و جديد است.
فعاليت  يا  و  توليد  فرايندهای  جديد،  های  آوری  فن  معرفی   .56
های ابتكاری، اغلب بدين معناست كه كسانی با به اطالعات، دانش 
و سود سرمايه دسترسی پيدا كرده اند در حالی كه كسانی كه فاقد 
آنند، پشت سر گذاشته شده اند. در اغلب موارد، فن آوری های جديد 
بسيار گران تر است به دليل اينكه هزينه های توسعه بايد به حساب 
آيند. در هر دو مورد، فقرا اغلب فراموش مي شوند. بنابراين، سياست 
بايد به  هايی كه بتواند تاثير هزينه ها بر فقرا را به حداقل برساند، 

اجرا گذاشته شود.
57. با اين حال، فن آوری های جديد هميشه پيچيده و گران نيست. 
پژوهش در فن آوری های مناسب كه بتواند اقشار فقير را بهره مند 
سازد؛ نيز بايد، به خصوص در دانشگاه ها و موسسات دولتی تشويق 

گردد.
ESCAP .58  به عنوان يك كميسيون منطقه ای كه به سرعت 
در حال تبديل شدن به يك قطب دانش و مشاوره سياستي است ، می 
تواند كشورهای عضو را در شناسايی، مستند سازی، تجزيه و تحليل 
و تكرار سياست ها و شيوه های ابتكاری كمك كند. همچنين قادر 
به ارائه مشاوره فنی و پشتيبانی برای كمك به كشورها در ارتقاء اين 

تجربيات است.

 منابع انسانی و ظرفیت های نهادی:
59. محدوديت قابل توجه برای دستيابی به توسعه فراگير و پايدار، 
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جداگانه براي دولت های محلی در مانيل سخت است.
68 - عدم تمركز و تقويت دولت های محلی حداقل از اوايل دهه 
اين راستا  از دولت ها در  1990 مورد حمايت بوده است و بسياری 
فيليپين  و  هند  اساسی  قانون  اصالحات  تصويب  در  اند.  نهاده  گام 
اين رديف سوم از دولت به رسميت شناخته شده است. با اين حال، 
بسياری از اين تالش ها از روی بی عالقگی بوده است. كه در آن 
عملكردها محول شده اند، قدرت مالی براي دولت مركزی باقي مانده 
اند كه به عنوان ابزاری برای حفظ كنترل دولت های محلی استفاده 
شود. عالوه بر اين، بسياری از كشورها در توسعه ظرفيت برای دولت 
های محلی سرمايه گذاری نكرده اند. گذشته از اين، در جايي كه در 
آن عملكرد های اداري و قدرت های مالی به سطح محلي تفويض 
شده و برخی تالش ها برای توسعه ظرفيت سازيها انجام شده است، 
مزايای تمركز زدايی توسط نخبگان محلی، تسخيرشده اند و برخی از 
دولت هاي محلی با توجه به عدم شفافيت و عدم وجود يك جامعه 
پر جنب و جوش مدنی كه بتواند دولت پاسخگو را نگه دارد، عمال« 

تبديل به« ملك خانوادگي«  شده اند.

B - حكمراني مشاركتی:
69 - تقويت جامعه مدنی براي پاسخگو نگه داشتن دولت، مستلزم 
دسترسی به اطالعات كاربردي می باشد. اين اطالعات نيز معموال 
در دسترس نيست. اگر هم موجود باشد، به شكلي كه توسط عموم 
نبوده   ، شود  درك  راحتی  به  سياستگذاران  توسط  حتی  يا  و  مردم 
است. سازمان های جامعه مدنی به عنوان مراكز منابع شهری )بمبئی 
نخستين و سپس انجمن بانكوك( عملكرد بسيار با ارزش جمع آوری 
و تجزيه و تحليل اطالعات و سپس اقدامات گسترده بر مبناي آن 
اطالعات را انجام داد. شبكه های جديد اجتماعی، مانند فيس بوك، 
توييتر و فليكر، ميتواند اقدام مدنی را تسهيل كند. در پی شورش های 
اخير در بانكوك، بيش از 10،000 نفر برای كمك به دولت محلی 
از  برنامه  اند. كل  بسيج شده  ديده،  آسيب  منطقه  پاك كردن  براي 
طريق فيس بوك و توييترسازماندهی شده بود. با اين حال، اين رسانه 
را نشان مي دهند.  پايين خود  اجتماعی حركتهاي روبه  هاي جديد 
رسانه های الكترونيكی و تلفن هاي  هوشمند در سازماندهی و دامن 

زدن به شورشها واعتراضات مردمي نيزنقش ايفا ميكنند.
فعاليت های  به  از جامعه مدنی معطوف  فعاليت در بخشی   - 70
قضايی بسياری از دولت های محلی را مجبور كرده به پاكيزه سازي 
يا افزايش كارايي زيست محيطي زيرساخت های خود بپردازند. يك 
نمونه از چنين اقداماتی تبديل خودروهای حمل و نقل عمومی به گاز 

طبيعی در دهلی نو است. 
داده  نشان  موفق  و مشاركت های  مبارزات  از  هايی  71 - درس 
اند كه مهم ترين عنصر وجود نهادی فضايی برای تعامل، هم تعامل 
مبارزاتي و هم تعامل مشترك در جامعه مدنی ، بخش خصوصی و 
دولت است . نبود چنين فضای اغلب منجر به خشونت مي گردد. يك 
درس حياتی ديگر، توانمندسازی فقرا از طريق مكانيسم های جمعی 
و اطالع رساني، به طوری كه آنها قادر به برقراري ارتباط با گام هاي 
برابر باشند. برای ساز و كارهای فراگيري و مشاركتی شدن حكمراني 
و نهادهاي آن ، عناصر جامعه ضعيف تر و يا حذف شده ، از جمله 
نياز به قدرتمند شدن هستند. در آن راستا، بسياری  فقرای شهری، 
از سازمان های دولتی و غير دولتی برنامه هايی اجرا مي كنند كه 

فقير، نه تنها باعث افزايش انعطاف پذيری آنها در مقابل تغييرات آب 
و هوايی مي گردد، بلكه به كاهش فقر و قادر ساختن آنها براي بهره 

مندي از رشد اقتصادی كمك مي كند.

بيشتر  نياز  با  تنگاتنگ  ارتباط  در  ها  چالش  اين  به  پرداختن   .64
نگاه  براي  دولتی  نهادهای  بين  هماهنگی  و  سازی  يكپارچه  به 
سيستماتيك به شهرها و شهرك های انسانی است. برای اطمينان 
از اينكه فقرا و ديگرگروههاي به حاشيه رانده شده، مستثنی نيستند، 
فراگيري بيشتر و سيستم های حكمراني مشاركتی ضروري است. در 
آينده دور، رويكردهای تطبيقی به مديريت شهرها مورد  نهايت، در 
نياز است به طوری كه مردم بتوانند به سرعت از تجارب قبلی خود 

و ديگران ياد می گيرند و آن را با شرايط فعلی خود انطباق دهند.

A - رويكردهای يكپارچه و هماهنگ:
65  - نهادهای دولتی معموال« بر اساس مباني بخشی سازماندهی 
دولت  يا  و  يكديگر  با  شهری  مديريت  برای  اغلب  آنها  است.  شده 
محلی هماهنگ نيستند. عالوه بر اين، مناطق شهری اغلب در طول 
چندين  مرز  از  اغلب   ، اند  يافته  گسترش  نقل  و  كريدورهای حمل 
كه  باشد  معنی  آن  به  تواند  می  اين  نمايند.  می  عبور  محلی  دولت 
چند سازمان ملی، استانی و محلی درگير در مديريت شهری اغلب ، 
اهداف متقاطعي با يكديگردارند. اين باعث عملكرد غيرشفاف دولت 
وتطبيق كمتر با آموزش سيستماتيك و پاسخ اغلب بيش از حد كند 

در شرايط تغييريافته است.
به مردم  استانی غالبا  و  ادارات ملی  اين، مقامات  بر  66 - عالوه 
محلی پاسخگو نيستند، بلكه به مافوق خود در سطح ملی پاسخگو مي 
باشند. اين باعث فرسايش بيشترانگيزه های همكاری و هماهنگي با 
يا به مردم آن منطقه مي  يكديگر و پاسخگويي به دولت محلی و 
پايدار مناطق شهری مستلزم وجود دولت  گردد. دستيابی به توسعه 
های محلی قوی نياز دارند كه می توانند بخش های مختلف دولت 
مركزي را در منطقه هماهنگ نمايند و می توانند عمليات مشترك 
نيازمند  امر  اين  منافع شوند.  افزايي  باعث هم  و  نموده  را شناسايی 
تقويت دولت های محلی از طريق واگذاری قدرت اجرايی و مالی و 
ظرفيت سازي آنها برای اجرای مسئوليت های فعلی خود و مسئوليت 
های اضافه شده بعدي است. اين امرهمچنين به معنای تقويت جامعه 
باشد.  از پاسخگو بودن دولت های محلی مي  براي اطمينان  مدنی 
پايدار و  به توسعه  برای كمك  اين سه عنصر، تمركز زدايی،  بدون 

فراگير شهری بعيد است.
67 – ضروري است تا عدم تمركز مطابق با اصل متممي وكمكي 
بودن امور انجام شود، كه بدان معنی است كه عملكردها و فعاليت 
انجام  باشند،  داشته  را  بازدهي  موثرترين  كه  سطحي  در  بايد  های 
شوند. بنابراين، برخي عملكردها كه می تواند به طور موثر در سطح 
محلی انجام شود؛ مانند توسعه اجتماعات و روشنايی خيابان ها، نبايد 
در سطح باالتری انجام شود. در مقابل، عملكردهايي كه می تواند به 
طور موثرتر در يك سطح باالتر انجام شود، از قبيل مديريت مشترك 
شود.  می  انجام  محلی  سطح  در  نبايد  ها،  زيرساخت  يا  و  خدمات 
)MMDE( مانيل   متروپل  توسعه  مرجع  در  اين  از  خوبی  نمونه 

قابل مشاهده است: انجام دسته اي از عملكردها از قبيل حمل و نقل 
شهری، دفع مواد زائد جامد و ساير مواردي كه انجام آن به صورت 
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77-در عين حركت به مسير مورد نظر، تغييرات اساسی در الگوی 
به  نياز  رويكردها  و  ها  استراتژی   ، است  نياز  مورد  حاضر  توسعه 
رهيافت  واتخاذ  دارد  در حال حاضر وجود  آنچه  فزايندگي و ساخت 
»منافع مشترك« » حسرت هيچ يا كم » هستند. به عبارت ديگر، 
از  انداز توسعه بدست دهد،  از چشم  اتخاذ سياست هايی كه حسي 
جمله افزايش بهره وری سازگار با محيط زيست و يا دفع بهداشتي 
استراتژی  چنين  مشترك  منافع  است.  ضروري  شهری  های  زباله 
هايی كاهش ميزان كربن است. به طور مشابه، اتخاذ سياست هايی 
بهاطمينان  برای  خصوصی  و  عمومی  بخشهای  تشويق  همچون 
بخشي از افزايش انعطاف پذيری خود در مقابل باليای طبيعی موثر 

بوده و در نتيجه به احتمال زياد مستلزم تاسف درآينده نخواهد بود.
اين كه سياست ها به درستی اجرا شود، حكمراني در  78- برای 
سطح محلی بايد مطابق اصل متممي يا كمكي بودن امور، انجام شود 
افزايش توانايی دولت های محلی در اتخاذ رويكرد  با تقويت و  كه 
سيستماتيك و جامعيت فزاينده و رويكردهاي تطبيقی به حكمراني 
همراه است. سرمايه گذاری براي تقويت ظرفيت دولت های محلی 
و واگذاری اموراجرايی وقدرت مالی به سطح محلی انجام خواهد شد. 
تغييرات  ايجاد  اراده سياسی الزم برای  ايجاد  نقش جامعه مدنی در 
مهم  بسيار  فرايند  اين  در  دولت  نگهداشتن  پاسخگو  در  نياز  مورد 

خواهد بود.
79- در همين راستا،  ESCAP می تواند اعضای وابسته را به در 
دستيابی به توسعه فراگير و پايدار شهری در برخي روش،كمك كند. 
)الف( تعهد هنجاری و پژوهش تحليلی بر روی موضوعات  برآمده 
و در حال ظهور و شيوه های ابتكاری از طريق،  تهيه گزارش های 
منطقه ای و زير منطقه اي در خصوص دولت شهرها و سياست هاي 
خاص شهری مسائل جاري و در حال ظهور مربوط به توسعه، از جمله 
منابع مالی، تحرك، برنامه ريزی، مسكن شهری و مديريت زمين، و 

همچنين پر كردن شكافهاي شهری؛
)ب(  تجزيه منطقه ای و زير منطقه اي سطح باال، چشم انداز باال 
و سياست گفتمان ، انجمن هاي شهری و يا به خصوص كنفرانس 

هاي برگزار شده وزرا ؛ 
انتشاراطالعات  و  سازی  مستند  تحليل،  و  تجزيه  شناسايی،  )ج( 
وانجام  تكنولوژيك  های  نوآوری  و  ها  فرآيند  ها،  سياست  مورد  در 
تحقيقات كاربردي و تجزيه و تحليل برای توسعه های رويكرد هاي 

جديد و مدل های كه می تواند تكرار شود؛
انطباق، تكرار و تجليل شيوه های  برای  ايجاد ظرفيت كشور  )د( 

نوآورانه؛ 
از  شمال   - جنوب  و  جنوب  جنوب-  هاي  همكاری  ترويج  )ث( 

طريق شبكه و تبادل دانش و تجربه.
80 - كاربران و اعضای وابسته، ممكن است بخواهند به بحث در 
مورد مسائل اجمال در باال آمده بپردازند و به تجربيات و شيوه های 

نوآورانه در اين ميان را به اشتراك گذارند.

81- كميته ممكن است بخواهد با هدايت در رويكرد خود و برنامه 
هايی برای ترويج فراگير و پايدار شهری توسعه در آسيا و اقيانوسيه، 

مطالبي را به دبيرخانه ارائه دهد. 

تالشهايي را برای ايجاد مكانيزم های جمعی در ميان فقرا انجام مي 
دهند، از جمله پس اندازهاي  مردم-محور و طرح های اعتباری و يا 
تعاونی ها، و برنامه هايي كه در طوالنی مدت به سوی برابري روابط 

قدرت در جامعه و حكومت حركت كند.

C -   رويكردهای توافقی:
72- با جهانی شدن و تغييرات آب و هوايی، اين منطقه در حال 
ورود به دوران غير قابل پيش بينی است. اين احتمال وجود دارد كه 
شهها با باليای طبيعی، از دست رفتن  محصوالت، شيوع بيماريهای 
مسری بهداشتی و تاثير گراني سوخت جهانی و بحران مالی مواجه 
شوند. با اين حال، ميزان و زمان بندی چنين رويدادهايی غير قابل 
تركيب  رويكردهاي  توسعه  نيازمند  دولتها  بود.  خواهد  بينی  پيش 
برنامه ريزيهاي احتمالی با سيستم های واكنش سريع هستند. زلزله 
ها وسونامی های اخير ، و فاجعه هسته ای در ژاپن نشان داده اند 
كه انجام اين امر آسان نيست. تاكيد بيشتر بايد بر روی روش های 
پاسخگويي حكومت قرار گيرد ، و بود استراتژيك واحدي در درون 
دولت نياز است كه می تواند عمل هماهنگ و بسيج نه تنها در درون 

دولت، بلكه با ساير ذينفعان بزرگ انجام دهد.
ارتباطات  آوری  اطالعات و فن  به  ارتباط، دسترسی  اين  در   -73
باعث  و  است  مهم  بسيار  واقعی  زمان  در  اطالعات  ارائه  برای 
مختلف،  های  دولت  درميان  اطالعات  گذاشتن  اشتراك  به  توانايي 
های  آوری  فن  های  هزينه  با  شود.  می  وسايرذينفعان  ها  سازمان 
سازماندهی سيستم های  است،  كاهش  در حال  مداوم،  به طور  كه 
پاسخگو  و  هماهنگ  يكپارچه،  دولت  ايجاد  برای  شهری  اطالعات 
يك استراتژی مقرون به صرفه مي باشد. با اين حال، مسائل مرتبط، 
به عنوان مثال، استانداردهای مختلف و نقشه هاي پايه نيازمند حل 

و فصل است.
74-  عالوه بر اين، نهادهای دولتی بايد به سازمان هاي يادگيری 
تبديل شوند. و قادر به يادگيری از تجارب خود و تجربيات ديگران 
باشند. در اين رابطه، نقش انجمنهای ملی و منطقه ای دولت های 
و  ملی  شهری  انجمنهاي  و  تحقيقاتي  و  آموزشي  محلی،موسسات 

محلی مهم است.

 نتیجه گیری:
75- چالش های مرتبط ، قدر مطلق و سرعت شهرنشينی، ناپايداري 
و انحصار اقتصادی و اجتماعی توسعه مناطق شهری، و تاثير قريب 
الوقوع تغييرات آب و هوايي در كشورهای آسيا و اقيانوسيه هستند،كه 
در واقع، دلهره آورند. با اين حال، بدبيني بيش ازحد در مورد آينده 

شهرهاي آسيا و اقيانوسيه مطرح نيست.
76- سياست دستيابی به توسعه فراگير و پايدار شهری بيشتر در 

حال آشكار شدن است: پر كردن شكاف توسعه
مربوط به چارچوب های قانونی و مالی، تامين مالی توسعه شهری؛ 
برنامه ريزی شهری و طراحی و فناوری های سبز و نوآوری و منابع 
انساني و توسعه ظرفيتهای نهادی. عالوه بر اين ها، شهرها مجبور به 
اتخاذ روش های مشاركتی يكپارچه، هماهنگ، و تطبيقی در برنامه 

ريزی شهری، توسعه، مديريت و حكمراني هستند.
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سند  نخستين  شايد  پرداخت،  خواهيم  آن  بررسی  به  پی  در  كه  سندی 
به  سند  اين  ُكَهنگی  باشد.  ايران  تاريخ  در  شهری  ترابری  ناوگان  درباره ی 
124 سال پيش می رسد؛ به روزگار پيش از مشروطيت، به روزگار دور و دراز 
اعظمی  )پاد 1264 ـ 1313 ق( و صدارت  قاجار  ناصرالدين شاه  فرمانفرمايی 
امين السلطان )1280ـ1325ق( می رسد. روزگاری كه سلطان  علی اصغر خان 
صاحبقران با سفرهای پرهزينه و كمرشكن خود، دستاوردهايی نيك و بد براي 
جامعه به ويژه فرودستان آن، به ارمغان آورد كه در ميان آنها با همه ی تقليدی 

كه از فرنگستان می شد، پيامدهايی نيز به همراه داشت.

گاهشناسی سند
نوزدهم  پايانی سده ی  با سالهای  ايران  در  قمری  آغاز سده ی چهاردهم 
اقتصادی  و  سياسی  توانمند  قدرتهای  سالها  اين  در  بود.  هنگام  هم  ميالدی 
با  دولتمردان  بی خبری  از  جستن  بهره  با  انگليس  و  روسيه  امپراتوری  جهان؛ 
به  را  فراوانی  اقتصادی  امتيازهای  توانستند  پادشاه،  به  كننده ای  اغوا  وامهای 
دست آورند. ناصرالدين شاه در دو سفر نخست خود به فرنگ سخت شيفته شده 
و با وام ديگری برای بار سوم در 1306 ق ]=1888 م[ با خدم و حشم راهی 
اروپا گرديد. در همين سال امتياز كشتيرانی بر روی رودخانه كارون به انگليسيان 
امتياز صيد و ماهيگيری در  از رقيب،  نماندن  داده شد و روسيان برای واپس 

دريای خرز را بدست آورند.
به  ايران  بانك شاهنشاهی در  تأسيس  امتياز  در سال 1307 )سال سند( 
تنباكو را شركت  امتياز  اين سال  از  انگليسی داده شد. سال پس  بارون رويتر 
تالبوت انگليسی دريافت نمود و رقيب توانست امتياز بانك استقراضی روس را 
در ايران بدست آورد، اما يكسال پس از آن، دولت ناصری با مقاومت روحانيان 
و توده ی مردم رودر رو گرديد و اين آغازگر رخدادها و جنبش بزرگ تاريخ ايران 
شد. در همين سالها مرزهای علم و دانش در جهان به شتاب گسترش می يافت، 
آلمانی، ميكروب سل  رابرت ُكخ پزشك و ميكروب شناس  چندانكه در 1881 
و چندی بعد ميكروب وبا را كشف نمود. ويلهلم رونتگن فيزيكدان آلمانی پرتو 
از سال سند، در 1890  آنكه يكسال پس  نمود و جالب  را كشف   )x( نامرئی 

ميالدی نخستين راه آهن برقی زيرزمينی )مترو( در لندن راه اندازی شد.
راه آهن  امتياز  كه  بوآتال  سرپرستی  به  بلژيكی  شركتی   1307 سال  در 
تهران به شهر ری را بدست آورده بود، توانست امتياز ساخت چند خط اُمينوبوس 

ناوگاني از یاد رفته 
با نیم سده ترابري در شهر

 عباس جاللی

]= تراموای اسبی[ را در پايتخت ناصری از دربار بگيرد. اين تراموا »... مانند 
واگن های باری قطار بدون ديواره بود و سه بخش برای مسافران نشسته و دو 
بخش در عقب و جلوی آن برای مسافران ايستاده داشت. از سه بخش نشسته، 
قسمت ميانی برای زنان بود كه در و ديوار و حفاظ داشت. واگن ها آرايه هايی 
كه  داشت  هم  واگونچی  يك  تراموا  داشتند.  هم  دلنشينی  رنگ آميزی  و  زيبا 
سورچی اسبانی كه تراموا را می كشيدند، بود. تراموا بر دو ريل باريك و كم پهنا 
سوار بود كه از هم يك متر فاصله داشتند. گنجايش اين تراموای اسب كش 
به 60 نفر هم می رسيد. برای پياده و سوار شدن مردم و گذر واگن روبه رويی، 
در هر چند صد قدم دو راهيی معلوم شده بود. يكی از اين دو راهی ها مقابل 
مدرسه دارالفنون؛ در آغاز يك سربااليی در خيابان ناصريه به طرف توپخانه 
بود كه در آنجا اسبی يدك به واگن ها افزوده می شد تا سه اسبه شود و تا پايان 
خيابان الله زار، اول خيابان چراغ برق پيش برود... در اول خيابان باغشاه باز دو 
اسبه می شد. همواره دو اسب يدك در دو راهی دارالفنون نگهداری می شد...« 
)طهران قديم(. پايانه ی همه ی اين راه ها بازار ـ آخر خيابان ُجباخانه ـ بود كه 
همان سبزه ميدان، روبه روی ميدان ارگ است. تراموای اسب كش 5 خط داشت 

كه پنجمی برچيده شد. درازای چهار خط به 8 كيلومتر می رسيد:
و  آمد  رفاهی  خيابان  نزديك  خيابان الله زار،  ته  تا  كه  بازار  يكم( خط 

شد داشت.
دوم( خط شاه عبدالعظیم كه از بازار راه می افتاد، از ناصريه و چراغ برق 
می گذشت، به خيابان ری می رسيد و با پشت سر نهادن 7 دو راهی به »گار 
ماشين« ]= ايستگاه ماشين دودی/ راه آهن شهرری[ می پيوست. اين طرح بسيار 
هوشمندانه طراحی شده بود تا دو گونه ناوگان ترابری شهری را بهم بپيوندد و 

جابه جايی مسافر را آسان سازد.
سوم( خط باغشاه از بازار راه می افتاد و پس از 6 دو راهی به دروازه ی 

باغشاه ـ روبه روی مجلس سنای پهلويان ـ می رسيد.
چهارم( خط دروازه قزوين كه از ميدان توپخانه راه می افتاد و پس از 

چهارراه حسن آباد به ميدان شاهپور و دروازه قزوين می رسيد.
خيابان  ـ طرف  ماشين  گار  از  كه  اين خط  قاپوق  خط میدان  پنجم( 
اسماعيل بزار، به ميدان اعدام می رفت، چون از زير بازارچه ی »زعفران باجی« 
سر دسته ی مطربان دربار ی می گذشت. با اسباب چينی اين زن، خرابكاران و 

الواط جلوی حركت تراموا را گرفتند و كمپانی بناگزير، خط را برچيد....!

اد ن شهرداري به روايت اس
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بررسی سند
اين سند برگرفته از روزنامه ي  ايران نمره ی 722 به تاريخ ذيقعده ی 1307 )قمری( است 
كه در ستون »اخبار غير رسمی واليات ممالك محروسه دارالخالفه ناصری« چاپ شده. نوشتار 
اين روزنامه خوش نويسي و شيوه ي چاپ آن سنگی است، اما در كمال شگفتی تراز و جايگاه 
اين خبر بسيار بی اهميت تر از ستون »اخبار رسمی اردوی همايون« است كه در صفحه ی يكم 

روزنامه چاپ  مي شده و انباشته از خبرهاي ملوكانه است.
رايانه نگاشت سند:

اخبار غیر رسمی واليات ممالك محروسه دارالخالفه 
ناصری

حمد خدای را شهر دارالخالفه الباهره و مضافات در کمال امنیت 
و انتظام و از وفور توجهات نواّب واال نایب السلطنه امیرکبیر وزیر جنگ و 
حكمران دارالخالفه و سایر کارگزاران امور حكومت جلیله، کافه ]ي[ اهالي 
آسوده و ُمّرفه و شاکر و دعاگو و به مشاغل رعّیتی و مكاسب و اعمال خود 
مشغول هستند. هوای شهر در کمال حرارت ولی حمد خداي را سالم و 

خالی از آفت است. ارزاق و اجناس از غّله و اطعمه و فواکه در غایت وفور 
است.

ترامواه شهر  راه  و  راه آهن حضرت عبدالعظیم  مسیو دنی رئیس 
دارالخالفه در این اوقات پیوسته مشغول کشیدن خط آهن تراموا به سایر 
و محوطه]ي[ شهر عتیق  مبارک  ارگ  و خیابان های محوطه  ]ی[  معابر 
دارالخالفه]![ که تاکنون کشیده نشده بود، می باشد و اکنون راه دوره ی شهر 
عتیق و خیابان های ارگ از درب جنوبی ارگ مبارک تا میدان توپخانه و 
از آنجا از خیابان های طرف شرقی شهر امتداد یافته تا قریب به دروازه ی 
نو و میدان پای تاپوق که مرکز حد جنوبی شهر دارالخالفه است رسیده 
و پیوسته تراموه های متعدد در تمام این معابر و خیابان ها مشغول آمد و 

رفت است.
بند نخست اين خبر نيز، جز مجيز گويی و حمد و ثنای همايونی و سفيد نمايی چيزی 
ندارد -< )رايانه نگاشت سند( در بند دوم می خوانيم كه.... مسيو دنی، رئيس راه  آهن حضرت 
عبدالعظيم و راه ترامواه ]ی[ شهر دارالخالفه در اين اوقات پيوسته مشغول كشيدن خط آهن 
تراموه به ساير معابر و خيابان های محوطه ی ارگ مبارك و محوطه ی شهر عتيق ]![ دارالخالفه 
كه تاكنون كشيده نشده بود، می باشد و اكنون راه دوره ی شهر عتيق و خيابانهای ارگ از درب 
جنوبی ارگ مبارك تا ميدان توپخانه، از آنجا از خيابانهای طرف شرقی شهر امتداد يافته تا قريب 
به دروازه ی نو و ميدان پای قاپوق كه مركز حد جنوبی شهر دارالخالفه است رسيده و پيوسته 

تراموه های متعدد در تمام اين معابر و خيابان ها مشغول آمد و رفت است -< )اصل سند(.
آنچه شگفت می نمايد بی توجهی دست اندركاران حكومتی است كه هيچ گزارش دقيقی 
از اين تراموای اسبی بدست نداده اند! در حاليكه گزارش دكتر فوريه1  پزشك دربار دقت بيشتری 
دارد؛ ».... از ميدان توپخانه به سمت شرق رفته و از خيابان های چراغ گاز و مقابل بازار پامنار و 
نزديك سفارت روس می گذشته است. واگون ها را طوری ساخته بودند كه يك قسمت وسط آن 
محفوظ و پوشيده بود تا زنها در آنجا بنشينند و با مردها مخلوط نشوند... اين خط در 26 ربيع االول 

1370 = 30 نوامبر 1889 افتتاح شد«.
دكتر فوريه می نويسد؛... »تراموای برای تهران مفيد است و به پياده خدمت بزرگ می كند، 
زيرا عبور از خيابان ها مخصوصاً چراغ گاز بعلت كثرت سواره و شتر، برای شخص پياده اشكال 

فراوان دارد.«.
ـ1925( نويسنده ی كتاب ايران و قضيه ی ايران،  هنگامی كه لُرد )جورج( ُكرزن )1859
در تهران بود، اين خط 12 واگن داشت و می خواستند 36 عدد ديگر هم فراهم نمايند و برای 
حركت و رفت و آمد واگن ها 50 اسب موجود بوده است. ُكرزن نوشته كه راه بسيار بدی 
ساخته اند به جهت اينكه تمام ريل را از زمين برجسته ساخته اند و اين اسباب اشكال عبور و 
مرور كالسكه و غيره گشته است و می خواهند در خيابان های شمال تهران تراموای بكشند و 

مشغول به كار بوده اند.
تراموای اسبی از پس فراز و فرودها و رخدادهای فراوان پنجاه سال تا روزگار پهلوی يكم 
رضاه شاه پاييد و در 1307 خورشيدی به هنگام شهرداری كريم آقا بوذرجمهری برچيده شد. 
شوربختانه امروزه هيچ نگاره ای از اين ناوگان ترابری شهری برجاری نمانده است، اما تراموای 
اسبی تبريز ]= قونقا[ كه در 1901 ميالدی/ 1280 خورشيدی كشيده شده بود، پس از برچيده 
شدن در سال 1320 خورشيدی انجام ديگري يافت و پس از گذشت 63 سال به همت 
شهرداری تبريز، پيكره ی زيبا و گويای از اين ناوگان ترابري شهري به دست پيكره ساز تبريزی 

احد حسينی ساخته شد كه در ميدان »قونقاباشی« تبريز بر پا مانده است.
1- Fourier منابع

1( بيرشك، احمد، گاهشماری ايرانی، بنياد دانشنامه ی بزرگ فارسی، چاپ سوم 
.1379

2( دانشنامه دانش گستر، ج نهم، موسسه ی علمی فرهنگی دانش گستر، 1389.
3( روزنامه ی ايران، جلد چهارم، كتابخانه ی ملی جمهوری اسالمی ايران، 1376.

4( شهری، جعفر، طهران قديم، ج يكم، انتشارات معين، چاپ سوم، 1381.
5( قونقا، شهرداری منطقه يك تبريز، بهار 1383.

6( گاهشمار علم، بنياد دانشنامه ی بزرگ فارسی، چاپ اول 1381.
7( مجبوبی اردكانی، حسين، تاريخ مؤسسات تمدنی جديد در ايران، ج دوم، 

انتشارات دانشگاه تهران، 1376
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ـهـر ـون ش ان ـ ق

قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی 
شهری و حومه 

در راستاي اجراي اصل 123 قانون اساسي اليحه حمايت از سامانه هاي حمل ونقل ريلي شهري و حومه با عنوان اليحه حمايت 
از سامانه هاي حمل ونقل ريلي درون شهري از سوي دولت در سال 1383 به مجلس شوراي اسالمي ارسال و در سال 1385 با 

اصالحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

ماده 1ـ سامانه های حمل ونقل ريلی شهری شامل : سامانه های نقل  و 
انتقال جمعيمسافر در زمان و مسير مشخص است كه عبارتند از انواع 
سامانه های  و  مترو(  مونوريل ،  سبكشهری ،  قطار  )تراموا،  شهری  قطار 

مشابه .
با  جمعيت  نفر  پانصدهزار  باالی  شهرهای  شهرداری های  2ـ  ماده 

مشاركت دولت موظفند نسبت
به تهيه طرح جامع حمل ونقل و ترافيك اقدام نمايند. در شهرهای باالی 

يك ميليون نفر
جمعيت، انجام مطالعات امكان سنجی سامانه حمل ونقل ريلی شهری و 

حومه بر مبنای
الزامی است. مرجع  مطالعات طرح جامع حمل ونقل و ترافيك مصوب، 

تصويب مطالعات يادشده
شورای عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور است.

و  ناتوان  افراد  آسان  حمل ونقل  منظور  به  تدابيرخاص  اتخاذ  تبصرهـ 
معلول در معابر،شبكه حمل ونقل و محيط های شهری در شهرهای باالی 

پانصدهزارنفر جمعيت در چارچوب اينطرح ها منظور می گردد.
ماده 3ـ دستگاه اجرايی احداث سامانه حمل ونقل ريلی شهری و حومه و 

بهره برداری ازآن، شهرداری های ذی ربط می باشند.
ماده 4ـ شهرداری های شهرهای باالی پانصدهزار نفر جمعيت موظفند 
قانون سامانه يكپارچه مديريت  اين  تا يك سال پساز تصويب  حداكثر 

هماهنگی حمل ونقل عمومی شهری و حومه رادر ساختار تشكيالت خود 
ايجاد نمايند.

ساختار  اصالح  برای  راهكارهای الزم  و  دستورالعمل ها  كليه  تبصره1ـ 
شهرها  خاص  ويژگی های  با  متناسب  حمل ونقلعمومی،  مديريت 
و  مديريت  تأييدسازمان  و  كشور  شهرداريهای  سازمان  پيشنهاد  به 

برنامه ريزی كشور می باشد.
عمومی  حمل ونقل  با  مرتبط  شركتهای  و  سازمان ها  كليه  تبصره2ـ 
به  مربوط  مصوبات  ابالغ  و  اشاره  مورد  تشكيلسامانه  زمان  از  شهری 
مدت  ظرف  مكلفند  عموميشهری  حمل ونقل  مديريت  ساختار  اصالح 
سه ماه نسبت به تطبيق اساسنامه خود با رعايت موازين قانونی دراين 

خصوص با مصوبات يادشده اقدام نمايند.
از  ماده 5 ـ به دولت اجازه داده می شود حداكثر تا سقف پنجاه درصد 
هزينهمطالعات و سرمايه گذاری ايجاد سامانه های حمل ونقل ريلی درون 
شهری، با اولويتتأمين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد عمومی را 
در لوايح بودجه سنواتی كل كشورپيشنهاد نمايد. مابقی اعتبار مورد نياز 
با  مشاركت  يا  و  منابعداخلی  محل  از  ذی ربط  شهرداری  توسط  طرح، 
باسازمان  مبادله موافقتنامه  از  تأمين می شود كه پس  بخش خصوصی 

مديريت و برنامه ريزی كشور مصرف خواهد شد.
تبصرهـ  وزارت كشور موظف است ضوابط اجرايی استفاده از ظرفيت های 
بخش خصوصی، بااولويت سرمايه گذاری در ايستگاه ها و مراحل مختلف 

 عمار داوودی
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وزيران  هيأت  تصويب  از  پس  اينضوابط  نمايد.  تدوين  را  بهره برداری 
الزم االجرا است.

ماده 6   شهرداری های موضوع اين قانون مجازند با رعايت سقف تعهدات 
اقتصادی ،اجتماعی  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  موضوعماده )13(  ارزی 
اسالمی ايران  مصوب1383ومواردمشابه  جمهوری   وفرهنگی 
با  شهريوحومه ،  ريلی  حمل ونقل  سامانه  احداث  برای  بعدی  درقوانين 
از  استفاده  به  نسبت  جمهوری اسالمی ايران  مركزی  بانك   همكاری 
به صورت  قانون  ماده)5(اين  اعتبارات  محدوده  بازارهايسرمايه خارجی در 

غيرربوی اقدام نمايند.
با  می شود  داده  اجازه  دارايی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  ـ  تبصره 
مالی خارجی )فاينانس ( طرح های  تأمين  وزيرانبازپرداخت  هيأت  تصويب 
باتأكيد  قانون  اين   )5( درماده  شده  مشخص  سقف  تا  را  شهری  قطار 
مصوبه  بااخذ  ذی ربط  شهرداری  نمايد.  آن تضمين  بودن  غيرربوی  بر 
مابقی  بازپرداخت  تضمين  به  نسبت  است  موظف   شورای اسالمی شهر 

تسهيالت)فاينانس( دريافتی اقدام نمايد.
ماده 7ـ شهرداريهای مشمول می توانند از طريق سرمايه گذاری داخلی و 
خارجی به روشساخت، بهره برداری و واگذاری )BOT(برای سامانه های 

حمل ونقل ريلی شهری و حومهاستفاده نمايند.
موظفند  دارايی  و  اقتصادی  امور  و  كشور  وزارتخانه های  ـ  تبصره 
و  بهره برداری  ساخت،  روش  از  اجرايياستفاده  دستورالعمل 
سرمايه گذاری  وحمايت  تشويق  قانون  استناد  به  را   )BOT(واگذاری
خارجی ـ مصوب 1381ـ و قانون حداكثر استفاده از توان فنی ومهندسی 
توليدی و صنعتی و اجرايی كشور در اجرای پروژه ها و ايجاد تسهيالت 
به منظورصدور خدمات مصوب ـ 1375ـ را ظرف مدت شش ماه تدوين 

و به شهرداری های مشمول ابالغنمايند.
ماده 8ـ  وزارت كشور موظف است پس از مشورت با اتحاديه شركت های 
بر  حاكم  راهبردهای  و  كلی  اصول  تدوين  نسبتبه  كشور  قطار شهری 
تأمين و ساخت تأسيسات، تجهيزات، ماشين آالتو طراحی و بهره برداری 
تصويبشورای  به  و  اقدام  حومه  و  شهری  ريلی  حمل ونقل  سامانه های 

عالی هماهنگی ترافيك شهرهای كشور برساند.
دارای  جمعيت  نفر  هزار  پانصد  باالی  شهرهای  شهرداريهای  9ـ  ماده 
طرح مصوب ، نسب  بهاخذ عوارض ويژه به منظور احداث و بهره برداری 
مراجع  تصويب  از  حومه ،پس  و  شهری  عمومی  حمل ونقل  سيستم 

ذی صالح قانونی اقدام خواهند نمود.
ماده 10ـ كميسيون های ماده)5( قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی 
و معماری ايران ـ مصوب1351ـ مكلفند خارج از نوبت نسبت به بررسی 
حسب  ايستگاه ها  واطراف  مسير  محدوده  در  كاربری  تغيير  موضوع 

درخواست شهرداری ذی ربط اقدام نمايند.
ماده 11 ـ مقررات تبصره های )1( و )2( ماده )1( اليحه قانونی اصالح 
1359ـ  مصوب  ـ  تهران وحومه  شهری  راه آهن  تأسيسشركت  قانون 
و  ريلی شهری  حمل ونقل  كليهسامانه های  به  اسالمی  انقالب   شورای 

حومه موضوع اين قانون تسری پيدا می كند.
راه ها  ايمنی  قانون  )9(و)10(   ،)7( مواد  در  مندرج  مقررات  ـ   12 ماده 
محدوده  در  بعدی ،  الحاقات  و  بااصالحات  مصوب1349ـ  ـ  راه آهن   و 
مسيرهای قطار شهری مجزا از معابرشهری اعم از مسيرهای زيرزمينی ، 
هم سطح  درمسيرهای  می باشد.  الزم االجرا  ارتفاع  در  و  سطح  هم 

غيرمجزا، قوانين راهنمايی و رانندگی الزم الرعايه است .
تبصره ـ كليه وظايف پليس راه آهن موضوع قانون ايمنی راه ها و راه  آهن 
حومه ،  و  شهری  ريلی  حمل ونقل  سامانه های  مصوب1349ـ  برای  ـ 

برعهده نيروی انتظاميجمهوری اسالمی ايران خواهد بود.
اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه،  تعرفه مصارف برق  ماده 13ـ 

براساس كمترين تعرفهتعيين شده می باشد.
شرايط  قيد  قانون ،  اين  موضوع  تجاری  اماكن  واگذاری  در  ـ   14 ماده 

مندرج در مواد )7(و)8( قانون روابط موجر و مستأجر ممنوع است .
ماده 15ـ برای مجموعه های شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و 
معماری ايران، شهرهايهمجوار)شهرهای اقماری( طرح حمل ونقل ريلی 
پس از تصويب شورای عالی هماهنگی ترافيكشهرهای كشور براساس 

مفاد اين قانون توسط دستگاه اجرايی ذی ربط اجرا خواهد شد.
ماده 16ـ مسؤوليت حسن اجرای اين قانون برعهده وزارت كشور است.

ماده 17ـ آئين نامه اجرايی اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و 
سازمان مديريتو برنامه ريزی كشور، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب، 

تهيه و به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد.
روز  علنی  جلسه  در  تبصره  هفت  و  ماده  هفده  بر  مشتمل  فوق  قانون 

يكشنبه مورخ بيست و
دوم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسالمی 

تصويب و در تاريخ 1385/6/1 به تأييد شورای نگهبان رسيد.
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از نگاه شهردار

 قبل از اينكه افوس، شهر بشود شهر گروس بلندترين شهر 
ايران بود اما از زمانی كه افوس شهر شده است اينجا به عنوان بام ايران 
معرفي شده است. شما از اين موقعيت كه خيلی هم بی نظير است چه 
سودی برده ايد؟ اين شهر چه امكاناتی به خصوص امكانات گردشگری 

دارد و چه كارهايی در مدتی كه شهردار بوده ايد انجام داده ايد؟
- خوشبختانه در اين چهار سالی كه بنده شهردار بوده ام زير ساخت های 
با  گردشگری  منطقه ی  يعنی  است  شده  آماده  گردشگريمان  مناطق 
برق،  تلفن،  آسفالت،  جاده ی  دارد.  فاصله  كيلومتر  چهار  حدود  شهر 
محوطه سازی، احداث آالچيق، احداث سكو و ... كه اينها ساخته شده 
وخيلی به نظرم در جذب گردشگر موثر است. متاسفانه اينها پاسخگو 
آنها می شويم چون  نيست وگردشگرانی كه ميايند ما واقعًا شرمنده ی 
با  امسال  اما  دهيم.  قرار  آنها  اختيار  در  را  كافی  خدمات  نمی توانيم 
انشا  سرمايه گذار،  و جذب  گردشگری  جامع  درمورد طرح  برنامه ريزی 
اهلل اين را امسال در اختيار بخش خصوصی می گذاريم كه با كارهايی 
كه می خواهد انجام بدهد از جمله احداث ويال، رستوران، پيست اسكی، 
پيست دوچرخه سواری و ... كه حدود صد پروژه ی عمرانی است واگر 
بتوانيم آنها را اجرا كنيم تحول عظيمی در شهرمان ايجاد می شود و بنده 
می دانم كه يكی از بهترين مناطق گردشگری در ايران می شود كه با 
توجه به پتانسيل ها و ظرفيت های بالقوه ای كه وجود دارد اميدوارم اين 

پتانسيل ها به بالفعل تبديل شود .. 

شهردار  جناب  بيفتد.  اتفاق  اين  كه  اميدوارم  عالی  بسيار   
سرمايه گذاری كه نام برديد آيا بومی منطقه است؟

- خير. اين شخص سرمايه گذار خارج از كشور است و در كشورهاي 
و  دارند  برف  به  بسياری كه  به علت عالقه ی  و  ميكند  زندگی  عربي 
همچنين به دليل بارش های سنگين برف كه گاهی اوقات ارتفاع آنها 
به ده متر هم ميرسد و محل مناسبی برای ورزش های زمستانی است، 
روي آن سرمايه گذاری می كنند كه اگر اين اتفاق بيفتد نقطه ی قوتی 

برای كشورمان می باشد .
  بارش برف در آنجا تا چه مدت است؟ يعنی دامنه اش به 

شهر هم می رسد؟
-  تقريبًا از اواخر مهرماه تا اواخر ارديبهشت ماه شهر كامال پوشيده از 
برف است . متاسفانه در اينجا فصل كاری بسيار محدود است يعنی ما 
از ارديبهشت ماه تا مهر ماه فقط می توانيم كارهای عمرانی انجام دهيم 
و در بقيه ی فصول سال كار برف روبی را انجام می دهيم كه به وسيله ی 
نمك و شن اين كار انجام می گيرد كه باعث می شود عمر آسفالت كم 
شود و اين واقعا نشان دهنده ی احتياج ما به حمايت است  تا بودجه ی 
برف روبی در اختيار ما قرار بگيرد و از بودجه عمراني شهر جهت برف 

روبي استفاده نكنيم.
 آمدن گردشگر بسيار عالی است اما اين وسط مشكلی پيش 
می آيد آن هم اينكه اگر شما نتوانيد از محيط زيست آن منطقه حمايت 

 محمد طوالبی

گفتگو با اردشیر خلیلی
 شهردار افوس 

افوس 
شهر نمونه 
گردشگري

افوس، شهر كوچك و توريستی زيبايی است در غربی ترين نقطه استان اصفهان )فاصله 165 كيلومتری از مركز استان(، بخش بوئين و مياندشت 
شهرستان فريدن كه در دامنه ارتفاعات سرسبز و پوشيده از برف زاگرس مركزی قرار گرفته است. اين شهر با ارتفاع 2510متر بلندترين شهر 
ايران است و به دليل اين ارتفاع داراي زمستان سرد و پر برف و تابستان با هواي مطبوع و دلپذير است.  طبيعت زيبای منطقه همراه با چشم 
اندازهای بديعی از چشمه و آبشار گرفته تا كوهستان های پربرف و دره های سرسبز و پرگل ، اين شهر را به عنوان منطقه نمونه گردشگري 

معرفي مي نمايند.

اردشير خليلي دانش آموخته كارشناسي حرفه و فن است، چهار سال عضو 
شوراي شهر بوده و توسط شوراي اسالمي دوره ي سوم ، به عنوان چهارمين 
شهردار افوس انتخاب مي گردد. افوس از سال 1376 به شهر تبديل گشته و  
جمعيت آن حدود 5 هزار نفر است كه اغلب اصالت گرجي )گرجستان( دارند.
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استفاده  نمك  از  فرموديد  شما  مثاًل  می شود  تخريب  زودی  به  كنيد 
می كنيد، به همين دليل آبهای منطقه شور می شوند حتی اگر كم هم 
باشد به مرور زمان اين اتفاق پيش می آيد، البته اين چيز كوچكی است 
اما بايد توجه داشت كه به هر حال در زمينه های مختلف مشكل پيش 
نيايد. حاال فرض كنيد گردشگر آنجا بيايد مراقب خيلی چيزها نيست و 

چون محيط زيست آنجا شكننده است بايد مراقب باشيد. 
بله درست است. در بحث طرح ارزيابی زيست محيطی كه داريم آماده 
می كنيم تمام جوانب در آن ديده شده است وكارشناسان خبره ای هم 
در اين زمينه فعاليت می كنند كه اميدوارم يك طرح جامع و پخته ای را 

در اختيار مردم قرار دهيم. 
 : كوه قبله چقدر ديواره ی سنگی دارد كه شما بتوانيد يكی 
از جبهه هايی كه برای گردشگري باز می كنيد، كوهنوردی باشد آيا اين 

امكان وجود دارد؟ . 
-  بله اتفاقًا مسير بسيار مناسبی برای كوهنوردی و سنگ نوردی دارد 
كه در طرح جامع گردشگری تمام اين جوانب در نظر گرفته  شده است . 

 جمعيت شهر چند نفر است؟
-  حدود 5هزار نفر كه  البته ماجمعيت شناور هم داريم يعنی در فصل 
پاييز و زمستان به خاطر همان سردی هوا و بارش برف جمعيت كم 
می شود امادر تابستان جمعيت ما دو برابر و سه برابر می شود، به خاطر 
موقعيت آب و هوايی خاص كه دارد و به دليل اينكه به اصفهان نزديك 
هستيم مردم اصفهان چون دارای آب وهوای گرم هستند در تابستان به 

اينجا می آيند تا از آب و هوای خنك اينجا استفاده كنند . 
 :در سال 1345 شما 2370 نفر جمعيت داشتيد ظرف چهل 
سال تقريبا دو برابر شده يعنی اين شهر يك توان خاصی از نظر جمعيتی 
دارد و فقط يك توسعه ی خاصی مي تواند داشته باشد و خيلي نمي شود 

با جمعيت زياد روبرو شود.
نكند  پيشرفت  ما  باعث شد شهر  كه  عاملی  مهم ترين  ميخواهم  عذر 
كشاورزی  پايه  با  شهر  يك  ما  شهر  چون  بود.  جوانان  اشتغال  بحث 
است ولي جوانان ما همه تحصيل كرده هستند يعنی در افوس كمتر 
خانواده ای داريم كه دانشجو . معلم و يا فرهنگی نداشته باشد و همين 
باشيم چون  نداشته  اشتغالی خوبی  اينجا زمينه ی  ما در  باعث شد كه 
امروزه جوانان به دنبال ميز و كارهای دفتری هستند كه متاسفانه به 
دليل اينكه در اينجا اين شرايط فراهم نبود ما مهاجرت بسيار داشتيم 
كه اگر ما همان جمعيت را حفظ كرده بوديم االن به 30 يا40 هزار نفر 

رسيده بوديم . 
 : يعنی شما از جمعيت زياد استقبال می كنيد؟

-  اگر بشود به اشتغال آنها سر وسامان بدهيم بله .
اين جمعيتی كه فرموديد و همين فراری كه به  با  : حاال   
لحاظ شغلی است چه چيزهايی می توانيد برای آنها مهيا كنيد تا الاقل 

همين جمعيتی كه هستند در اينجا نگه داريد . 
نفر  انجام شود حداقل حدود 305  اگر  -  همين بحث گردشگريمان 
هم  نفر   1000 تا  بعدی  طرح های  در  اهلل  انشا  كه  دارد  اشتغال زايی 
اشتغال زايی خواهد داشت. كه با برنامه ريزی هايی كه داريم، اگر درست 

انجام شود ما يك جوان بيكار هم در افوس نخواهيم داشت . 
 : خب اگر بتوانيد مراكز آموزشی مرتبط را به آنجا ببريد )البته 
اين كار در شمال تهران اتفاق افتاده است( مثاًل فرض كنيد كالس در 

را داريم و  اينجا بهترين مكان  رشته ی اسكی، كه شما مي فرماييد در 
می توانيم پذيرای مسابقات خيلی خيلی بزرگ در سطح آسيا باشيم، و به 
آنها بگوييد ما امكانات را به شما می دهيم شما كالس هايتان را در اينجا 
برگزار كنيد. اين كار باعث ايجاد رغبت در جوانان می شود كه بروند به 
تخصص  اسكی  زمينه ی  در  كسی  شايد  اينكه  و  كردن  تالش  سمت 
بگيرد چه اشكالی دارد می تواند در اينجا در زمينه ی مربی گری فعاليت 
كند و يا در زمينه ی رشته های گردشگری، از دانشكده هاي گردشگری 
بخواهيد كه يك كالسی را در آنجا در مورد گردشگری زمستانی تشكيل 
بدهند، آيا اين كار به صورت برنامه ای درآمده است يا ممكن است كه 

اتفاق بيفتد؟ 
- فكر ميكنم در طرح جامع گردشگری اين كار انجام شده است چون 
تمام  كه  می باشد  صفحه   400 حدود  در  گردشگريمان  برنامه ی  طرح 
اينها در آن است حتی در برنامه های فرهنگيمان هم بر روی آن بسيار 
برنامه های  تاثير  تحت  خيلی  را  شهر  آن  فرهنگ  كه  است  شده  كار 
گردشگری قرار ندهيم چون فرهنگ شهر ما يك فرهنگ ناب و دست 
نخورده است يعنی مردم نجيب، با صداقت، با ايمان و با يك فرهنگ 

ناب داريم.
 : گويش شهر افوس چيست آيا گويش خاصی دارند؟ 

- گويش ما در گذشته گرجی بوده و افوس يك كلمه ی گرجی و به 
معنی سرزمين گران قدر است كه از واژه ی آفوسا گرفته شده و زمانی 
كه شاه عباس به ايران می آيد و به اصفهان می رود عده ای گرجی همراه 
با او می آيند و در افوس ساكن می شوند كه همان زمان تشكيل افوس 
می شود و به مرور زمان به دليل اينكه اطراف ما همه فارسی زبان بودند 
ما هم زبان گرجی را كنار گذاشته و امروز كسی گرجی صحبت نمي كند.
 : آيا كسانی هستند كه تشخيص بدهيد اينها گرجی اصيل 

هستند.
- خير. اين برای 400 سال پيش است. فكر كنم در همان 10 سال اول 
به خاطر اينكه از شاه عباس امتياز بگيرند زبان گرجی را كنار گذاشته 

باشند.
 : بسيار خوب. اين مطلبی كه فرموديد بسيار مهم است آيا 
اين  در  آنها  دانشگاهی  تحصيالت  افوس  شهر  در  كه  هستند  كسانی 
برای  را  شهر  اين  از  پيشينه  يك  بخواهيد  آنها  از  شما  و  باشد  زمينه 
تا  باشد؟  معرفی شهرتان  برای  لوگو  عنوان  به  و  كنند  تهيه  شهرداری 
اينكه، اين  ايران بودن، و ديگر  بام  اينجا دو موضوع مطلبی شد يكی 
شهر يك ريشه ی تاريخی دارد كه كم تر جايی ديده می شود البته گرجی 
اما  فيروزكوه هم هستند  و  مازندران  بهشهر  نزديك  زيادی  نشين های 

اينكه صرفًا آنها منشا پی ريزی يك آبادی باشند خيلی مهم است.
- دو نفر فوق ليسانس تاريخ داشتيم كه حدودا 3 تا 4 سال روی اين 
پروژه كار كردند و پيشينه ی افوس را در يك كتاب 200 صفحه ای راجع 
به فرهنگ و آداب و رسوم افوس در زمان های قديم نوشتند و در اين 

زمينه هم كار شده است. 
كه  است  اين  هست  همه  از  مهم تر  كه  حرفی  آن  حاال   :  
درآمد  شما  يعنی  می شود  تامين  راه هايی  چه  از  شما  شهرداری  درآمد 

پايدار داريد؟
- زمانی كه شهردار شدم به فكر اين افتادم كه يك در آمد پايداری برای 
شهرداری ايجاد كنم و كل توانم را روی اين موضوع گذاشتم كه افوس 
در هيئت دولت به عنوان يك شهر گردشگری معرفی شود و طرحش 
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آماده شد و بعد سرمايه گذار پيدا شد. همه ی اينها را انجام داديم تا يك 
درآمد پايداری برای شهرداری ايجاد بشود. همان منطقه ی گردشگری 
كه حدود 400 هكتار است در طرح جامع و به عنوان حريم شهر آورديم 
كه هر ساخت وسازی در آنجا انجام می شود و هر عوارضی كه در آنجا 
گرفته می شود مخصوص شهرداری باشد كه اميدوارم اين يك درآمد 

پايدار برای شهرداری باشد.
 : اسم اين منطقه ی گردشگری چيست؟

- منطقه گردشگری افوس نامگذاری شده است. 
 : منطقه گردشگري بين كوه قبله و شهر شما قرار دارد يعنی 
شما اين منطقه را به عنوان كمربند ايمنی برای كوه ايجاد كرده ايد؟ يا 
تصادفی اين اتفاق افتاده است. چون من اين را احساس می كنم كه اگر 
طبيعت به شما اجازه بدهد ممكن است تا 50 سال ديگر هوا آنقدر سرد 
نباشد و شهر به سمت كوه پيشروی كند. اما وجود منطقه گردشگري 
كه ساخت و ساز عمومي در آن ممنوع است يك جور كمربند ايمنی 
محسوب می شود. آيا اين موضوع صحت دارد يا من فقط فكر می كنم 

اينطور است؟
- اين منطقه ی گردشگری خودش يك طرح جداست و مساحت حدوداً 
400 هكتاری دارد كه مشخص است و بين زمين های كشاورزی است 

نمی توانيم اين زمين ها را تخريب كنيم و شهر بسازيم. 
 : بله بنده هم همين را عرض می كنم اگر شما در آن منطقه 
اين  بنابراين  كنيد  را حفظ  گردشگری  منطقه  كشاورزی  زمين  بتوانيد 
به  شهر  كه  است  آن  برای  مانعی  گردشگری  منطقه  خود  و  زمين ها 
سمت كوه برود چرا اينها را می گويم چون شما اگر به تهران نگاه كنيد 
ارتفاعات  سمت  به  مردم  ورود  از  كه  است  اين  فكر  به  آنجا  شهردار 
آلوده می كنند و  را  باال  منابع طبيعی  تمام  كند. چون مردم  جلوگيری 
االن قانون 1200 متر برای تهران اجرا می شود و هيچ كس حق ندارد 

ساختمان باالتر از ارتفاع 1200متر بسازد. 
حق  كس  هيچ  و  كرده ايم  اطالع رسانی  مردم  به  ما  خوشبختانه   -
ساخت وساز در زمين های كشاورزی ندارد اگر قرار است ساخت وسازی 
انجام بشود در محدوده ی خارج از همان 400 هكتار بايد انجام بشود 
آن هم متناسب با همان طرح و نقشه ای كه دارد آماده می شود يعنی 

اجازه ی هيچگونه ساخت وسازی را در زمين های كشاورزی نداده ايم.
انجام  طور  چه  بسازند  خانه  بخواهند  اگر  اهالی  خود   :  

می دهند؟ 
- به سمت دره می توانند اين كار را انجام بدهند.

  :  آيا در آن منطقه رودخانه ای هم داريد؟
سرشاخه ی  كردم  عرض  كه  گردشگری  قسمت  همان  در  بله،   -
منطقه  در  كه  آبی  همان  يعنی  دارد.  وجود  زاينده رود  رودخانه ی 
گردشگری است به سد زاينده رود متصل می شود و شهر اصفهان هم 

از آن سيراب می شود. 
 :  خب. پس با اين حساب مسئوليت پاكيزه نگه داشتن آب 
كه  مسئله ای  مهندس  جناب  به عهده ی شماست.  اصفهان هم  مردم 
اكنون كالن شهرها با آن مواجه هستند كه البته شما با آنها فاصله داريد 
اين است كه چيزی مطرح شده است به عنوان »توسعه ی پايدار«، شما 
چه طرحی را نه فقط برای دوره ی خودتان مثاًل برای 50 سال آينده در 
نظر داريد كه شهر را چگونه توسعه دهيد كه 50 سال آينده مشكالتی 

مثال مشهد،  برای  روبه رو هستند  آن  با  بزرگ  را كه كالن شهرهای 
تبريز، شيراز و.. شما دچار آنها نشويد و الاقل نسل بعدی شما يك شهر 

با طرح و نقشه ای از گذشته به ارث برده باشند؟
- شهر ما دركل 135 هكتار است و توانايی اينكه به يك كالن شهر 
زمين های  تمام  بايد  بشود  كالن شهر  اگر  چون  ندارد  را  بشود  تبديل 
كشاورزی، محيط زيست و منابع طبيعی، منابع خدادادی و آن طبيعت 
دست نخورده همه از بين برود. چون كه ظرفيت شهر ما محدود است. 
با  شهری  ناصری  دوره ی  در  نمی كرد  فكر  هيچكس    :  
72 دروازه تبديل به تهران امروز بشود شهر شما طبيعت و آب وهوای 
بسيار مطلوبی دارد و گردشگرهای زيادی به آنجا می آيند، كه بعضًا با 
پول های كالن می  آيند و مي خواهند در آنجا زندگی كنند و زمين های 
افتاد،  اتفاقی كه در مازندران  كشاورزی را تبديل به شهر كنند، مانند 

شما در پيش بينی 50 سال آينده به اين مطلب پرداخته ايد؟ 
 - اين طرح جامع شهری می تواند از گسترش بی رويه شهر جلوگيری 
كند يعنی در اين طرح تمام توسعه ی شهر در نظر گرفته شده است كه 
اگر مسئولين شهر مطابق با آن طرح پيش روند امكان ندارد كه اين 

مشكالت به وجود بيايد. 
 :  سوال ديگر اينكه چقدر به جوانان فكر كرده ايد و برای 
اينكه آنها را در اينجا نگه داريد آيا از نظر امكانات ورزشی و تفريحی 

كاری انجام داده ايد؟ 
- خوشبختانه در دولت نهم اقدامات مثبتی انجام شد و دو سالن ورزشی 
خيلی مجهز ساخته شد كه من از همين جا از دولت محترم تقدير و 

تشكر ميكنم. 
 :  سالن ها در چه زمينه هايی فعاليت می كنند؟

- در زمينه های فوتسال، واليبال، بسكتبال، بدنسازی و... وخوشبختانه 
جوانان ورزش دوست و مستعدی داريم. از لحاظ ورزش های زمستانی 
هم كه همه چيز برای آنها مهياست يعنی خدا آنقدر در اختيار آنها منابع 
برای سالمت جسم و روح  از همان منابع  طبيعی قرار داده است كه 

خود استفاده می كنند. 
 :  خب شما تا چه اندازه می توانيد به آنها كمك كنيد.

در  آنها كمك می كنيم  به  ورزشی  تيم های  از  در بحث حمايت  ما   -
انجام می دهيم كه خدايي  داريم  را  آن  بحث سالن ها، كه هزينه های 
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ناكرده با مشكل روبه رو نشوند، 
می خواهيم جوانان به سمت 
ورزش كشيده بشوند كه هم 
روحيه ی شاداب داشته باشند 
هم سالمت جسمانی داشته 

باشند. 
عالی.  بسيار   :  

می توانيد  چقدر  مهندس  جناب 
با مردم خوب شهر افوس مشاركت 

داشته باشيد يعنی به لحاظ توانايی مالی و 
كاری، آنها چقدر می توانند به شما كمك كنند كه كارها 

را مشاركتی انجام بدهيد آيا اين توان را دارند يا سطح زندگی آنها پايين است؟
- شهرافوس جزء مناطق محروم شهرستان فريدن است چون شغل مردم 
كشاورزی است و كشاورزی آنجا به بارندگی بستگی دارد و چند سالی است 
كه بارندگی كم بوده و درآمد كشاورزی هم پايين بوده و همين بر روی درآمد 

شهرداری نيز تاثير می گذارد. 
 :  تمام كشاورزی آنجا ديم است؟

- خير آبی و ديم است و وقتی به سطح زندگی مردم آنجا نگاه می كنيم درآمد 
بسيار پايين است. انشااهلل اگر در بحث گردشگری برنامه ريزی شود و همچنين 
بتوانيم در آنجا روی موضوع دامداری هزينه كنيم و مردم به سمت اين كار بيايند 
و حداقل دام پرورش دهند كه منجر می شود به توليد لبنيات كه خودش در گذشته 

يكی از سوغات مهم افوس بود. 
 :  االن چرا اينگونه نيست؟ 

- به دليل همان شهرنشين شدن، مردم كمتر استقبال می كنند. اما اگر مردم به 
اين نتيجه برسند كه در پرورش دام منافع بسياری به آنها می رسد و حمايت شوند 

قطعاً بر روی زندگيشان اثرگذار است. 
 :  آيا امكان آوردن صنايع غذايی كوچك وابسته به سيب زمينی 

وجود دارد؟
- برای انجام اين كار بايد سرمايه گذار داشته باشيم. 

 :  شما كه در زمينه گردشگري از كشور ديگری كسی را آورده ايد 
يقيناً برای اين هم می توانيد كاری انجام دهيد.

- انشااهلل بايد برنامه ريزی كنيم كه صنايع جانبی را در آنجا تقويت كنيم.
 :  اگر می خواهيد سر پا بمانيد بايد در اين كارها پيش قدم شويد. 

- عرض كردم كه مردم در آن منطقه بيشتر فرهنگی و كارمند هستند. 
 :  ببخشيد يعنی قرار است كسی كه تحصيل كرده است كارهای 

ديگر انجام ندهد؟
- جوانان ما اينگونه فكر می كنند كسی كه ليسانس و فوق ليسانس گرفت نبايد 
كار كند اما در كشورهای پيشرفته می بينيم كه جوانان در رشته ی مهندسی 
كشاورزی به سِر زمين می روند يعنی با علم خودش به توليد كمك می كند 
و بازدهی و برداشت محصول هم خيلی باال مي رود و اين بايد در فرهنگ ما 

نهادينه شود. 
 :  آيا افوس كتابخانه دارد؟

- بله يك كتابخانه ی عمومی دارد كه خوشبختانه كامل است. ما آن را تقويت 
می كنيم اين كتابخانه متعلق به اداره ی فرهنگ و ارشاد است.

 :  شما چه بخواهيد چه نخواهيد با دو مسئله روبه رو هستيد يكی 

گرمايش شهر و ديگری مسئله پسماند كه به مرور زمان خود را نشان می دهد. 
چه فكری برای اينها كرده ايد؟ 

- بحث گرمايش كه در آنجا گازكشی شده است و در بحث پسماند نيز در 
حال آماده كردن طرح مديريت پسماند هستيم در ضمن در هر دو زمينه نيز 

فرهنگ سازی شده است.
 :  ميزان توليد پسماند چقدر است؟

- روزانه 5 تن زباله داريم. 
 :  خب اين را چه می كنيد؟

- منطقه ای داريم كه اين را در آن به صورت بهداشتی دفن می كنيم. 
 :  يعنی گودبرداری می كنيد و همين طور دفن می كنيد يا خاكچال 

درست می كنيد كه شيرابه اش به آبهای زيرزمينی نرسد؟ 
-  البته آن قسمتی كه ما در آن زباله دفن می كنيم از شهر فاصله دارد. 

 :  می دانم شما به مناطق پايين دست خودتان می بريد، چون آبادی ها 
اين خاصيت را دارند و باال دستشان دفن نمی كنند و به سمت پايين می روند ولی 

فكر آبادی های پايين دست هم باشيد. 
- درطرح جامع مديريت پسماند كه در شهر در حال انجام است پيش بيني شده 
كه در چهار شهرستان فريدن، فريدون شهر، خونسار و چادگان كارخانه ی بازيافتی 
احداث شود كه حداقل زباله ها در آنجا تفكيك شوند و انشااهلل اين مشكالت 

حل بشود. 
 :  آيا مردم فرهنگ تفكيك پسماند از مبدأ را دارند و در اين كار 

همكاری می كنند؟
- البته اين كار انجام می شود و مردم هم عادت كرده اند. مثاًل نان خشك ها، 

پالستيك ها و فلزات و... را جداگانه می گذارند و ماشين ها آنها را می برند.
 :  آيا روی اين موضوع كار شده است.

- خير. از قديم اين رسم بوده است. ما فقط زباله های تر را می بريم كه اگر 
كارخانه ی بازيافت راه اندازی شود اين مشكل را هم حل می كنيم. 

 :  به شهر افوس بسيار اميدوار شدم شما زحمت كشيديد و اگر حرف 
خاصی در مورد اين شهر داريد بفرماييد.

- ما هم از لطف شما سپاسگزاريم. بنده فقط خواهش كوچكی كه دارم اين 
است كه به شهرهای كوچك تر بيشتر رسيدگی كنند. اصفهان و تهران را كه 
همه شناخته اند اما اين شهرهای كوچك برای مردم شناخته شود تا رشد پيدا كند.

 : با تشكر از شما.
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فرهنگ ترافیک را با آموزش امروز کودکان آغاز کنیم 

در  كودكان  هستند.  پياده  عابران  آسيب پذيرترين  جزو  كودكان 
تشخيص سرعت و فاصله وسايل نقليه با آنها و همچنين تشخيص 

صدا دقت الزم را ندارند و دچار اشتباه می شوند. 
بچه ها به سبب شرايط سنی شان بسيار بازيگوش هستند و انرژی 
زيادی برای تخليه دارند و اين سبب می شود كه با خطرهای بيشتری 
روبه رو شوند اما از طرف ديگر، كودكان ذهن بسيار پويايی دارند، زود 
ياد می گيرند و توانايی فراگيريشان باالست. در كودكی اگر چيزی را 
آموزش های  بنابراين  می كنيم.  فراموش  ندرت  به  بگيريم  ياد  خوب 
ترافيك بايد از همان دوران كودكی چه به شكل رسمی در مهدكودك 

و مدرسه و چه غيررسمی در خانه آغاز شود.
كودكان دانش اندكی درباره مفاهيم مربوط به ترافيك دارند. مفهوم 
»خيابان« گاهی برای آنها سواره رو است و گاهی پياده رو. كودكان، 
هنوز مفهوم چپ و راست را به درستی تشخيص نمی دهند و فرايند 
كسب آگاهی نيز در آنها اغلب با كاستی هايی روبه رو است. آنها گاهی 
است.  خيابان  عرض  از  عبور  مناسب  روش  دويدن  می كنند  گمان 
كاری  چه  شود  داده  آموزش  آنها  به  اينكه  و  تدريجی  آگاهی دادن 
مراتب  به  سال  زير7  كودكان  مورد  در  دهند،  انجام  موقعی  چه  را 
مهم تر از آموزش رسمی  قوانين است؛ چرا كه كودكان در اين سنين 

 دکتر علیرضا اسماعیلی
استادیار دانشگاه علوم انتظامی 
عضو مرکز تحقیقات و ارتقای ایمنی دانشگاه شهید بهشتی

الفبای شهر

كمتر می توانند با اين نوع آموزش رسمی  ارتباط برقرار كنند. والدين 
می توانند در اين رده سنی، برخی از امكانات عبور عابر پياده، مانند 
خط كشی عابر پياده كه در آن، عابر بهتر توسط راننده ديده می شود 
و مسيرهای ايمنی را كه برای رفتن به مدرسه مشخص شده اند به 
صورت تدريجی به كودكان نشان داده و كاربرد آنها را آموزش دهند. 
در بزرگساالن، پردازش اطالعات از لحاظ كمی  و كيفی با كودكان 

متفاوت است.

اندكی  دانش  اغلب  كودكان  كه  است  آن  دليل  به  كيفی  تفاوت 
لحاظ  از  دارند.  مناسب  فرايندهای  و  قوانين  رانندگی،  درباره عالئم 
كمی  نيز اين تفاوت ها وجود دارند. به دليل دسترسی اندك كودكان 
به اطالعات الزم برای انجام يك كار، ظرفيت كمتر حافظه شان و 
همچنين طوالنی بودن زمان واكنش آنها، بين كودكان و بزرگساالن 
برای  دارد.  وجود  اطالعات  پردازش  كمی  در  لحاظ  از  تفاوت هايی 
موتورگازی  يا  دوچرخه  از  هنگامی  كه  شرايط  همين  نيز  نوجوانان 
استفاده می كنند، صدق می كند و آنها هنگامی  كه در شرايط پيچيده 
با  كمی  لحاظ  به  اطالعات  پردازش  در  می گيرند  قرار  ناشناخته  و 

بزرگساالن متفاوت  هستند.
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تمركز در كودكان
متمركز  كار  جنبه های  از  يكی  روی  می توانند  چهارساله  كودكان 
شوند اما هر چه سن شان باالتر می رود، امكان تمركز همزمان روی 
چند قسمت از كار برای آنها بيشتر می شود. مهم ترين مانع در مسير 
رسيدن به يك رفتار ايمن به طور قطع عدم دقت و توجه خردساالن 
كودكان  در  بی دقتی  بردن  بين  از  در  تأثيری  رفتن سن،  باال  است. 
ندارد. اما كودكان 10ساله، نسبت به كودكان چهارساله، كمتر و ديرتر 
تمركز خود را روی يك موضوع از دست می دهند. مقاومت در برابر 
پسران  می يابد.  افزايش  رفتن سن،  باالتر  با  سالگی  تا 15  بی دقتی 
كم دقت تر از دختران هستند. هرچه انجام دادن كاری برای يك فرد 
می يابد.  افزايش  كار  آن  مورد  در  او  توجه  و  دقت  می شود،  آسان تر 
انجام دادن كارها را می توان از طريق تعليم مهارت های مربوط به آن 

يا مهندسی رفتارها برای افراد آسان تر كرد.
برای  خيابان  عرض  از  عبور  از  غير  به  ديگری  انگيزه های  اگر 
كودك وجود داشته باشد، آن انگيزه ها می توانند از عوامل تأثيرگذار 
يك  انجام  هنگام  وقتی  آيند.  حساب  به  تصادف ها  شكل گيری  در 
فعاليت در حيطه ترافيك مثل عبور از خيابان حواس كودك به مسئله 
ديگری معطوف شود، حواس او به جای اينكه بر فعاليت اصلی )عبور 
از خيابان( متمركز شود، به امور ديگر متمايل خواهد شد. اين در حالی 
است كه فعاليت اصلی )عبور از خيابان( همچنان ادامه می يابد. عامل 
ديگر  عوامل  به  نسبت  حواس پرتی  همان  يا  بی دقتی  و  بی توجهی 
)مانند پايه های ضعيف ادراك و تصميم گيری( بسيار مهم تر است و 

بيش از ساير عوامل سبب غير ايمن شدن رفتارها می شود.
تصميم گيری برای گذر از ميان جريان خودروهايی كه در خيابان 
آنها  زنجيره  در  گاهی  كه  فاصله هايی  تشخيص  و  می كنند  حركت 
ايجاد می شود، برای كودكان زير 8 سال همواره امری دشوار است. 
تخمين زدن اينكه چه موقع يك خودروی در حال حركت به نزديكی 
شما می رسد بيش از آنكه به توانايی تشخيص سرعت مربوط باشد، 
كه  شرايطی  در  البته  است.  مربوط  فاصله  تشخيص  توانايی  به 
خودرويی به طور غيرعادی تند حركت  كند، اين تخمين زدن می تواند 
خطرناك هم باشد. كودكان كم سن و سال تر معموال منتظر فواصل 
خالی طوالنی تر ميان جريان خودروهای در حال حركت می شوند اما 
بزرگ ترها از فواصل ايجاد شده كوچك تر هم استفاده می كنند و از 
به  اين مسئله  به نظر می رسد  واقع  عرض خيابان گذر می كنند. در 

ميزان مهارت های افراد در اين كار بستگی دارد.
آسیب پذيری كودكان در ترافیك

كودكان هنگامی كه در محيط ترافيك قرار می گيرند توسط چند 
عامل محدود می شوند:

1ـ آموزش ترافيك اندك و تجربه كم از مسائل ترافيك
2ـ عامل كوتاهی قد كه موجب می شود بعضی اوقات ديده نشوند، 
به ويژه در شرايطی كه راننده اتومبيل در حال دنده عقب رفتن است.

برای  مواردی  چه  كه  دريابند  نمی توانند  سهولت  به  كودكان  3ـ 
تأمين ايمنی آنها مهم است. آنها ياد نگرفته اند هنگام عبور از خيابان 
به هر دو طرف نگاه كنند و نمی دانند واكنش آنها هنگام مواجهه با 

خطر بايد چگونه باشد.
4ـ درك خطراتی كه به طور ناگهانی در محيط ترافيك بروز می كند 
برای آنها دشوار است؛ به بيان ديگر كودكان بتوانند شرايط را هنگام 
عبور از خيابان درك كنند اما يك تغيير ناگهانی باعث حواس پرتی و 

دستپاچگی آنها می شود.

چگونه به كودكان آموزش دهیم
• گام نخست آموزش ترافيك از خانواده آغاز می شود و اگر افراد 
خانواده با فرهنگ ترافيك آشنا شوند و در رفتار خود آن را رعايت 

كنند، می توانند بر فرزندان خود نيز تأثير بگذارند.
• مرحله دوم آموزش در مهدكودك ها و كودكستان هاست. مربيان 
عبور  با  را  كودكان  عملی  و  نظری  به صورت  می توانند  مهدكودك 
و مرور و خطراتی كه آنها را تهديد می كند، آشنا سازند. می توان از 

بازی ها و اشعار و نقاشی برای آموزش بهره گرفت.
• مرحله سوم آموزش زمانی است كه كودك وارد دبستان می شود. 
اين مرحله در صورت بی توجهی كافی می تواند خطرناك ترين مرحله 
باشد، زيرا عوامل گوناگونی در اين گروه سنی موجب افزايش خطرات 
می شود، از جمله طوالنی بودن و خطرزا بودن مسير خانه به مدرسه، 
بازيگوشی كودك، شوخی با همكالسی ها وتمايل به تنهايی رفتن و 
به طور مستقل كار كردن. پيشنهاد می شود اوليا ضمن شناخت مسير 
ايمن خانه و مدرسه، چند روز اين مسير را به همراه فرزند خود طی 
كنند تا كودك با مشكالت مسير آشنا شود و يك روز هم می توانند 

بی آنكه كودك بفهمد مراقب او باشند.
• مرحله چهارم زمانی است كه كودك وارد دوره راهنمايی می شود. 
با اوليا را  در اين مرحله از آموزش، مدرسه نيز مسئوليت هماهنگی 
دارد. بايد ضمن انتخاب گذربان يا پليس برای كمك به دانش آموزان 
است  الزم  كرد.  درگير  فعاالنه  را  دانش آموزان  ايمن،  عبور  برای 
متناسب با كالس و سن دانش آموزان مباحثی در كتاب های درسی 
گنجانده شود. در حال حاضر تعدادی درس وجود دارد، اما اواًل اين 

متون اشكاالت زيادی دارد و دوم اينكه ناكافی است.
آموزش های غیررسمی

• آموزش حضوری شامل جنگ ها و مسابقات و استفاده از پارك 
آموزش ترافيك است.

• آموزش غيرحضوری با بهره گيری از رسانه ها انجام می گيرد كه 
رسانه ها را می توان به طور كلی به 4 دسته تقسيم كرد؛ رسانه های 
نوشتاری شامل كتاب، جزوه، بروشور و مطبوعات، رسانه های شنيداری 
شامل راديو، نوارها وCD، رسانه های ديداری و چهارم مولتی مديا يا 

چند رسانه ای )آموزش با استفاده از نرم افزارهای رايانه ای(.
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سیستم های حمل و نقل ریلی درون شهری

مقدمه
با توجه به رشد روزافزون جمعيت و متعاقب آن افزايش تقاضای سفر و همچنين توليد و ورود روزافزون خودروها به خصوص در شهرهای بزرگ 
)تا مرز اشباع( و لحاظ كردن محدوديت های افزايش طولی و عرضی معابر شهری، اين امر سبب افزايش ترافيك خودروها، افزايش آلودگی های 
هوا، ديداری و شنيداری، افزايش هزينه های ناشی از مصرف سوخت، اتالف وقت مردم، تعمير و نگهداری معابر، تصادفات رانندگی و بيمه حوادث 
و استهالك خودروها، هزينه های درمان و پزشكی و درنتيجه كاهش سرعت متوسط جابجايی وسائط نقليه در سطح شهر می گردد. لذا يك 
سيستم حمل و نقل شهری كه بيشترين كارايی و اثربخشی را در حمل و نقل همگانی دارد، با درنظر گرفتن عوامل فوق الذكر و مشخصه های 

ذيل به عنوان سيستم پايه می بايست انتخاب گردد:

ايمنی، راحتی، سرعت و ظرفيت جابجايی مسافر  	
برنامه زمانبندی دقيق و اعزام وسائط حمل و نقل شهری و نيز قابليت اعتماد باال  	

ارزيابی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زيست محيطی احداث و ساخت، نگهداری و تعمير و نيز بهره برداری از سيستم  	
جلب رضايت و خشنودی مسافر و در نتيجه افزايش رضايت اجتماعی  	

انواع سیستم های حمل و نقل شهری عبارتند از:

 محمدمهدی صدری
کارشناس ارشد MBA )استراتژیک( -  دانشگاه تهران
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1- مترو
منظور از مترو سيستمی است كه كاماًل در مسيرهای خاص و جدا 
از ساير وسايل نقليه و عابرين حركت می كند و مسير آن عمدتًا در 
زير زمين است. مترو پرظرفيت ترين سيستم حمل و نقل شهری در 
برای  نياز  مورد  برق  كه  می باشد  يكسان  و  مشابه  زمانی  سرفاصله 
موتورهای كشنده  جريان متناوب  يا مستقيم  آن از طريق شبكه 
برق باالسری  يا ريل سوم   )عمدتًا ريل سوم( به صورت متناوب يا 
مستقيم )عمدتًا مستقيم( با ولتاژهای 750 يا 1500 ولت )عمدتًا 750 
ولت( تامين می شود. قطار مترو معمواًل از چندين واگن به هم كوپل 
برخی  و  نيروی كشش   دارای  آنها  از  برخی  شده تشكيل شده كه 
ديگر فاقد نيروی كشش  هستند. تعداد واگن های هر قطار بيش از 4 
)عمومًا 6 تا 7 واگن( بوده و حداقل سرفاصله زمانی اعزام های متوالی 
قطارها تا يك دقيقه هم می تواند باشد. سرعت تجاری متوسط بين 
35 تا 40 كيلومتر بر ساعت است. از جمله روش های سريع حمل و 
نقل مسافر استفاده از مترو است كه تمام يا قسمتی از مسير سير اين 
وسيله ممكن است روی زمين يا زير زمين باشد. ظرفيت جابجايی 
واگنه   7 قطارهای  با  دقيقه،  يك  زمانی  سرفاصله  حداقل  با  مسافر 
140 متری 100000 نفر در ساعت در هر جهت می باشد. قطارهای 
مترو شتاب تركشن و ترمزگيری كمتری در مقايسه با تراموا، اتوبوس 
برقی، مونوريل و قطار سبك شهری  داشته و لذا ديرتر به حداكثر 
سرعت رسيده و ديرتر نيز توقف می نمايد. ظرفيت نشسته و ايستاده 

يك قطار 7 واگنه مترو به طول 140 متر، 1800 نفر می باشد.
قطارهای حومه شهری  برخالف قطارهای شهری زيرزمينی دارای 
سرعت متوسط باالتر، فواصل بيشتر ايستگاه ها، ظرفيت باالتر قطارها، 

سنگين تر بودن قطارها و بيشتر بودن نيروی كشش می باشند.

2- قطار سبك شهری 
از جمله سيستم های حمل و نقل ريلی شهری بوده كه دربرگيرنده 
3 تا 5 واگن خودكشش و تريلر می باشد. آرايش واگنهای قطار سبك 
بار  حداكثر  مسير،  هندسه  كلی  طور  به  يا  مسير  فراز  به  به  شهری 
كابين  دارای  واگنهای  تعداد  نظر،  مورد  تجاری  سرعت  مسافری، 

با  واگنی  كشنده،  دارد.  بستگی  واگنها  قيمت  و  كنترل  و  هدايت 
موتورهای الكتريكی می باشد كه واگنهای بدون موتور )تريلر( را به 
دنبال خود كشيده يا به جلو می راند. قطار سبك شهری برق مورد نياز 
خود را عمدتًا از طريق پانتوگراف ها از شبكه باالسری اخذ می كند. 
سكوهای مسافری می توانند تقريبًا همسطح ريل يا باالتر از آن باشند. 
نوع  سه   ، نقل   و  حمل  و  جاده ای  تحقيقات  مركز   1989 سال  در 

عملكرد برای قطار سبك شهری تعريف نمود:

ساير  با  خيابان  مشترك  فضای  در  كه  است  سيستمی   LRT1  	
وسائط نقليه و عابرين تردد می نمايد.

	 LRT2 در آن حق تقدم عبور از مسير به قطار داده شده ولی ساير 
وسائط نقليه نيز برای امور ضروری از آن استفاده می كنند.

عابر  )حتی  ترافيك ها  ساير  از  عبور،  مسير  تمام  آن  در   LRT3  	
پياده( جدا شده و ممكن است قسمتی از مسير از باال يا زير زمين عبور 

كند.
LRT3 از لحاظ چگونگی بهره برداری به سه دسته تقديم می شود:

	  LRT3a قطار توسط راننده و به صورت چشمی كنترل می گردد.
	 LRT3b•سیستم•کنترل•قطار•دارای•ATP•••باشد.•
	 LRT3c سیستم•کنترل•قطار•دارای•ATO•باشد.

سرعت تجاری اين سيستم 30 تا 35 كيلومتر بر ساعت بوده، حريم 
از حفاظت و  اتوبوس و تراموا  انواع  با  سير و حركت آن در مقايسه 
از  مونوريل  و  مترو  با  مقايسه  در  و  بوده  برخوردار  بيشتری  انحصار 
راحت تر  قوس ها  در  می باشد.  برخوردار  كمتری  انحصار  و  حفاظت 
از مترو گردش می نمايد. ظرفيت نشسته و ايستاده يك قطار سبك 

شهری چهارواگنه 1000 نفر می باشد.

3- مونوريل 
به  همگان  توجه  می آيد،  ميان  به  مونوريل  از  نامی  كه  هنگامی 
مدرن،  صدا،  و  سر  پر  تشريفاتی،  نقل  و  حمل  سيستم  يك  سمت 
برای مقاصد تفريحی و توريستی به  پرهزينه، و حتی سيستمی كه 
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بيشتری برخوردار است و در صورتی كه مسير حركت هوايی باشد، 
حفاظت و انحصار آن شبيه مترو است. در قوس ها راحت تر از مترو 
و قطار سبك شهری گردش می نمايد و شتاب ترمزگيری بيشتری 
نسبت به مترو داشته و سريع تر توقف می نمايد. احتمال خروج از خط  
مونوريل بسيار كمتر از مترو و قطار سبك شهری می باشد. ظرفيت 

نشسته و ايستاده يك مونوريل چهارواگنه 800 نفر می باشد.

4- تراموا
منظور از تراموا سيستمی است كه عمدتاً در سطح خيابان و در مسير ويژه خود 
حركت می كند و ترافيك آن با ساير وسائط حمل و نقل به صورت مشترك 
می باشد و اغلب تقاطع ها به صورت همسطح بوده و اولويت حركت با تراموا 
زمانی  سرفاصله  حداقل  است. 
گرفته  درنظر  دقيقه   4 حدوداً 
می شود. تراموا برق مورد نياز خود 
اخذ  باالسری  برق  شبكه  از  را 
نموده و سرعت تجاری بين 20 
تا 30 كيلومتر بر ساعت و ظرفيت 
آن بين 3000 تا 8000 مسافر در 
ساعت در هر جهت می باشد. در 
قوس ها راحت تر از مترو، مونوريل 
گردش  شهری  سبك  قطار  و 
ترمزگيری  شتاب  و  می نمايد 
بيشتری در مقايسه با آنها داشته 
و سريع تر توقف می كند. با توجه 
به وجود سيستم های حمل و نقل 
ويژگی های  با  و  نوين  شهری 
درحال  تراموا  از  استفاده  كاراتر، 

منسوخ شدن است.

كار می رود، معطوف می شود. اين در حالی است كه سيستم 
از جمله وسائط  نامبرده كاربردهای متعددی دارد. مونوريل 
سيستم  می آيد.  شمار  به  درون شهری  ريلی  نقل  و  حمل 
درون شهري  ريلي  نقل  و  حمل  وسائط  جمله  از  منوريل 
مسافري به شمار مي آيد. منوريل يك خط منفرد است، كه 
به عنوان ريل براي واگنهاي مسافري يا باري به كار برده 
زمين  از سطح  باالتر  در  ريل  اين  موارد  اغلب  در  مي شود. 
تعبيه مي شود، اما منوريل  مي تواند در سطح زمين، پايين تر 
از سطح زمين و يا در تونل هاي زيرزميني مورد بهره برداري 
به شكل معلق  قرار گيرند. واگن هاي منوريل ممكن است 
از يك مسير ويژه و نسبًتا باريك تر آويزان شوند )زير خط يا 
كنارخط( و يا روي اين مسير قرار گرفته و حركت كنند. در 
هر حالت ويژگي واگن هاي منوريل اين است كه از مسيري 
هستند.  پهن تر  همواره  مي آيد،  شمار  به  آنها  تكيه گاه  كه 
چرخ هاي  از  منوريل،  ظرفيت  و  سرعت  افزايش  منظور  به 
الستيكي  چرخ هاي  ولي  مي شود،  استفاده  آن  در  فوالدي 
لرزش  و  صوتی  آلودگی  كاهش  باعث  كه  دارد  وجود  نيز 
مي گردند. ايستگاه ها به گونه ای طراحي و ساخته مي شوند 

تا با محيط اطراف منطبق گردند. امروزه سيستم منوريل را در نقاط 
مختلف دنيا به دو منظور مورد استفاده قرار مي دهند؛ در بعضي نقاط 
سيستم مذكور را با هدف حمل و نقل درون شهري به كار می برند و 
در بعضي ديگر از سيستم منوريل به منظور جذب توريست در مناطق 
پرگردشگر بهره برداري مي كنند. سيستم منوريل به دليل اينكه مسير 
قابليت  نقليه آن  قرار مي گيرد و وسائل  ارتفاع  اغلب در  عبوري آن 
مناسبي  راه حل  دارا هستند،  را  زيادي مسافر  نسبتًا  تعداد  جابجايي 
براي مشكالت ترافيكی شهرهای بزرگ در مسيرهای خاص است. 
سرعت تجاری آن 30 تا 35 كيلومتر بر ساعت بوده و حريم سير و 
حركت آن در مقايسه با انواع اتوبوس و تراموا از حفاظت و انحصار 
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میانگین فاصله مشخصات فنی
بین ايستگاه ها 

)m(

میانگین 
سرفاصله زمانی 

)min(

حداكثر 
سرعت 
)Km/h(

میانگین 
سرعت تجاری 

)Km/h(

میانگین ظرفیت 
جابجايی مسافر 

)PPHPD(

میانگین ابعاد 
)m(  هر بخش

میانگین وزن 
)ton( هر بخش

تعداد واگن 
در هر رام 

انحصار و حفاظت حريم 
حركت

نام سیستم

كاماًل مجزا و حفاظت شده7 - 20356×40360002/7 – 150038035 - 800مترو

قطار سبك 
4 - 22293×35200002/7 – 130038030 - 600شهری

كاربری مشترك/
تقريبًا حفاظت شده/

كاماًل مجزا و حفاظت شده

كاماًل مجزا و حفاظت شده4 - 15103×35140002/5 - 100037030 - 400مونوريل

كاربری مشترك17/5151×2525002/5 - 70057020 - 300اتوبوس

تاكسی/ مسافربر 
كاربری مشترك4/511×351502 - 210030-شخصی

ميان  مقايسه ای  مشخصات فنی سيستم های حمل در جدول ذيل 

با توجه به رشد ساالنه 3 درصدی ميانگين جمعيت شهرهای بزرگ 
روزافزون  رشد  فرد،  هر  توسط  روزانه  سفر   1/6 ميانگين  انجام  نيز  و 
كاهش  و  بزرگ  شهرهای  معابر  به  خودروهای شخصی  ورود  و  توليد 
سرعت متوسط جابجايی وسائط نقليه در خيابان ها )در تهران 17 كيلومتر 
شنيداری  ديداری،  آلودگی های  نيز  و  هوا  آلودگی   افزايش  ساعت(،  بر 
همگانی  نقل  و  حمل  سيستم های  از  بهره گيری  زيست محيطی،  و 
خيابان ها  تحتانی  و  فوقانی  سطح  از  استفاده  با  اثربخش  و  پرظرفيت 
ومونوريل(   LRT )مترو،  ريلی شهری  نقل  و  توسط سيستم های حمل 
آلودگی های  ميزان  كمترين  با  سيستم ها  اين  است.  اجتناب ناپذير 
زيست محيطی، سرعت متوسط جابجايی را از 17 كيلومتر بر ساعت در 
خيابان به 35 كيلومتر بر ساعت روی ريل ارتقا داده و ظرفيت جابجايی 
مسافر در ساعت در هر جهت )PPHPD( را از 2500 نفر با اتوبوس به 

35000 نفر با مترو )7 واگنه با طول 140 متر( و 20000 نفر با قطار 
واگنه( در سرفاصله زمانی  با مونوريل )4  نفر  سبك شهری و 14000 
تعميرات  و  نگهداری  و  بهره برداری  هزينه  افزايش می دهد.  دقيقه  سه 
مترو به ازاء كيلومتر – مسافر جابجا شده يكسان، كمتر از قطار سبك و 
مونوريل و به مراتب كمتر از اتوبوس و تاكسی و مسافربر شخصی است. 
در مسيرهايی كه امكان عبور مترو و قطار سبك شهری مقدور نبوده ولی 
سيستم حمل و نقل عمومی پرظرفيت مورد نياز است، استفاده از سيستم 
مونوريل توصيه می گردد. )اتصال مراكز توليد سفر انبوه مانند فرودگاه، 
شهرك ها، مراكز خريد، مراكز اداری و مراكز تحصيلی به ايستگاه های 
با توجه  اتوبوس برقی و تراموا  ار  مترو و قطار سبك شهری(. استفاده 
به ظرفيت جابجايی مسافر و به دليل هزينه های باالی بهره برداری و 
نگهداری و تعميرات و نيز محدوديت های معابر چندان توصيه نمی شود.

 مشخصات فنی سیستم های حمل و نقل عمومی شهری

نتیجه گیری

و نقل عمومی شهری انجام شده است:
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تجربیات جهاني

متروي کپنهاگ گذر از پهنه ي آبریزها

1-  مقدمه
متروي كپنهاگ در دهه ي گذشته پيشرفت مهمي در زير ساخت حمل و نقل 
عمومي شهري دانمارك بوجود آورده است. مباحث مهم در سيستم حمل و 
نقل عمومي در پايتخت، توسعه سهم بازار در حمل و نقل عمومي بود كه 
جزيره  در  شود، مخصوصٌا  مي  رشد شهري  ارتقاء  و  ترافيك  كاهش  باعث 

آماِگر كه تنها راه اتصال به شهر سيستم اتوبوس بود.
مركز توجه اين مقاله ارزيابي تأثيرات حمل و نقل متروي كپنهاگ بر روي 
دو  در  ترافيكي  تأثيرات  است.  مقصد  و  شيوه  انتخاب  القايي،  ترافيك  رشد 
نقطه شهر اندازه گيري شد؛ يك منطقه به نام فريدريكسبرگ و گذرگاهي 

بين جزاير شاّلن و Aamger كه گذرگاه بندر ناميده مي شود.
از  گزارشي  به صورت  مترو  تأثير  مطالعه  نتيجه ي  و  آناليز  كامل  مجموعه 
مؤسسه ي پ ژوهش حمل و نقل دانمارك منتشر شد. به عالوه، نتايج اصلي 

در روزنامه ي جغرافياي حمل و نقل منتشر شد.

2-  مترو در كپنهاگ
پپيش از اين، در سال 1961 طرح هايي براي ساخت يك قطار سريع السير 
پيوند جزاير شاّلن  و Aamger وجود داشت. مسير يك خط مستقيم بين 
بود و طرح  آماِگر  كم جمعيت  بود. در آن زمان غرب  آماِگر و شهر  غرب 
ساختن 40000 مسكن جديد براي كم كردن فشار در رشد سريع مركز شهر 

پيشنهاد شد. 
در  جديد  آهن  راه  يك  ساخت  كار  مجوز  دانمارك  مجلس   ،1992 درسال 
كپنهاگ را تصويب كرد. بدين گونه كه دولت اصالح حمل و نقل عمومي و 
كاهش تراكم جاده در پايتخت دانمارك را تأييد كرد. از سه پيشنهاد، شيوه 
به عنوان  ترامواي،  هاي حمل و نقل عمومي، مترو، قطار سبك شهري و 
و  شد،  شروع   1994 سال  در  مترو  ساخت  شدند.  انتخاب  ها  گزينه  اولين 
اولين فاز در 19 اكتبر2002 گشوده شد. هزينه ي ساخت فاز يك مترو به  
7DKK/6 بيليون )تقريبًا 900 ميليون يورو( رسيد. شكل 1 مسير مترو را 
نشان مي دهد. يازده كيلومتر مسير، شامل دو خط مترو كه جزيره ي  آماِگر  
در جنوب را با پايانه ي شهري در جزيره  شاّلن متصل مي سازد.  خط مترو  

  امیر رزمي، هادي کريمي،صديف اسالمي پريخاني
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M1   تا شهر جديد  Qrestad  در غرب  آماِگر  ادامه پيدا   مي كند. 
در صورتيكه خط مترو  M2  به Lergravsparken  در شرق  آماِگر 
پل   از  قبل  بندر،  گذرگاه  جهت  در  آماِگر  در   خط  دو  كند.  مي  پيدا  ادامه 

Kinppelsbro  كه خط به زير زمين مي رود به هم مي رسند.
                              

 

مسير خط متروي M1 در غربآماِگر تا حد زيادي مشابه طرح1961 است. 
شهر جديد Qrestad در طي 20 سال آينده به يك منطقه 310 هكتاري 
گسترش خواهد يافت، كه زمينه ايجاد 60000  شغل، 20000 مكان آموزشي 
و 20000 مسكن را فراهم مي كند. بعضي از شركت هاي بزرگ، دفاتر جديد 
 . Ferring و Telia ، Keops ،ساختند: انر       ژي كپنهاگQrestad در
در سال 2005 مؤسسه ي راديويي دانمارك تمام         فعاليت هايش را به 
انتقال داد. دانشگاه كپنهاگ در   Qrestad يك مركز جديد تلويزيوني در

منطقه وسعت داده شد و ساخت يك دانشگاه IT پايان يافت.
فاز 2 مترو در دو قسمت گشوده شد: فاز 2a ، در ماه مي)May( 2003 بين 
Nqrrport  و Frederisberg گشوده شد. هر دو خط مترو مسيرشان 
در اين فاز از Nqrrepot  به Vonlqse گشوده شد. در صورتي كه، فاز 
2b  در اكتبر 2003 بين فريدريكسبرگ  و Vonlqse ادامه پيدا كرد و به 

وسيله فاز دو كامل شد.
سيستم مترو يك طول كلي 16 كيلومتري دارد كه شامل 17 ايستگاه است 

كه هشت ايستگاه آن زير زمين هستند.
فاز 3 شامل آخرين پروژه ي متروي كپنهاگ است كه خط M2 از ايستگاه 
Lergravsparken تا فرودگاه بين المللي كپنهاگ در كاسدروب  ادامه 
خواهد يافت. بهره برداري از اين فاز در پاييز 2007 آغاز خواهد شد. سيستم 
مترو يك شبكه 22 كيلومتري است كه 11كيلومتر آن در زير زمين خواهد 

بود.
همچنين، برنامه ي ترافيك سال 2003  شامل يك طرح پيشنهادي براي 
فاز 4 مترو در مركز شهر با هزينه ساخت به مبلغ 15 بيليون DDK (تقريبًا 
2/5 بيليون يورو( است. مناطق نزديك را به مركز شهر وصل   مي كند.حلقه 
ي شهر  فرصت هاي خوبي براي تبادل در متروي اصلي و ايستگاه هاي 
قطار سريع السير فراهم خواهد كرد. مسيرهاي مختلف پيشنهاد شدند. فاز 4 

تا اوايل سال 2015 ساخته نخواهد شد.
 Qrestad مترو كپنهاك كاماًل خودكار است و به يك مركز كامپيوتري در
بين قطارها در  با سرعت رشد 4 دقيقه   M2 وM1  متصل است. خطوط
اوج مصرف عمل مي كند. خارج از اوج مصرف، خطوط  M1 و M2  با 
يك سرعت رشد 6 دقيقه اي عمل مي كند. سيستم عملياتي، يك سرعت 
رشد حداقل 85 ثانيه اي را بين قطارها ممكن مي داند. مترو در يك شبكه 
جامع عمل مي كند. همانطور كه شبكه ي مترو گسترده مي شد، تغييرات 
در سيستم اتوبوس پايتخت ايجاد شد كه شامل احداث يك شبكه اتوبوس 
به اصطالح خط A است. اتوبوس هاي خط A ، اتوبوس هاي پركار شهر 
و بدون برنامه زماني هستند.آنها اغلب با شبكه مترو روبرو     مي شوند و از 

اين رو به عنوان راه خروجي مترو سرويس مي دهند.
دو گذرگاه بين فريدريكسبرگ و منطقه آبخيز در مطالعه تأثير مترو مشخص 
شدند.گذرگاه فريدريكسبرگ، براي كنترل شمارش ترافيك استفاده مي شد. 
استفاده  براي شناسايي عوامل آن در گزارشات   آبخيز  درصورتيكه، منطقه 
را نشان مي دهد؛ )خط هاي  مي شد. شكل 2 وضعيت جغرافيايي گذرگاه 
قرمز( در منطقه آبخيز )دايره آبي( كه خطوط تيره، مسير خطوط مترو  M1و 

M2  نشان مي دهد.
منطقه آبخيز مركزي در ايستگاه مترو فريدريكسبرگ  قرار دارد. تأثير مترو در 
فاز 2a و 2b در             فريدريكسبرگ اندازه گيري مي شود. دومين بخش 
اصلي كه تأثير مترو در آن سنجيده مي شود، گذرگاه بندر است كه گذرگاه 
آبي دريايي بين جزيره شاّلن وآماِگر است. شكل 2 همچنين گذرگاه بندر را 
نشان مي دهد. گذرگاه به وسيله دو پل مشخص شده است: پل النگبرو و 
 2b 2 وa ،نگاه كنيد به شكل يك(. تأثير فاز يك مترو( Kinppelsbro

در گذرگاه بندر اندازه گيري شده است.

عكس2- ترافيك گذرگاه و منطقه آبخيز در پرو   ژه 

3-  جمع آوري داده 
در  تواند  مي  و  شود  مي  استفاده  تحليل  در  مختلف،  منابع  هاي  داده 
خودرو  شامل:  ترافيك  شمارش  شود.  حساب  ترافيك  شمارش  در  و  آناليز 

شخصي،اتوبوس، دوچرخه و شاخه هاي مترو، است.
جدول 1 منابع شمارش ترافيك را كه در آناليز استفاده شده را نشان مي دهد. 
به عالوه شمارش ترافيك در محل بازرسي وسايل نقليه خارج از منطقه ي 
انجام شد. شهرداري  بارها  ترافيك  در  كلي  تغيير  بر  نظارت  براي  پژوهش 

 M2 و M1شكل1- همگرايي خطوط متروي



سال سیزدهم/ شماره 110 50

اين داده ها را در طي سال هاي 2004- كپنهاگ و مديريت راه دانمارك 
1998 جمع آوري كردند.

در  مترو  تأثير  مطالعه  از  بخشي  عنوان  به  بررسي  و  مطالعه  مورد  ي  پهنه 
از باز شدن فاز 1 )گذرگاه بندر( فاز 2a )منطقه  مدت شش ماه قبل و بعد 
وسيله  به  نيرو  بندر شامل 1000  گذرگاه  واحد  كنترل شد.  فريدريكسبرگ( 
 panel(  ( مطالعه  مورد  ي  پهنه  از  زودتر  كه  شدند،  فراخواني  تبليغات 
صورت  به  كه  نيرو   500 شامل  فريدريكسبرگ  واحد  شد.  surveyكامل 
اطراف  500متري  شعاع  يك  با  شده  مشخص  آبخيز  منطقه  از  تصادفي 
تلفن  به وسيله  نيز  استخدام شدند. مصاحبات  فريدريكسبرگ  مترو  ايستگاه 

انجام مي شد. 

4-  تأثیرات ترافیكي مترو 
جدول 2، افزايش ترافيك خودرو در حاشيه شهرهاي كپنهاگ و فريدريكسبرگ 
)محل بازرسي وسايل نقليه( از 1998 را نشان مي دهد. راه هاي انتخاب شده، 
راه هاي شمال، غرب، و جنوب به سمت مركز شهر هستند. تمام شمارش 
ها به صورت خودكار انجام مي شد و يك ميانگين ترافيك كاري را نشان 
را  دانمارك   )  GDP(داخلي ناخالص  توليدات  رشد  همچنين  ما  دهد.  مي 
است.  اقتصادي  فعاليت  به  وابسته  ترافيك  رشد  زيرا  داديم.  ارائه  جدول  در 
ارقام در جدول 2 نشان مي دهد كه با مقداري تغيير جزئي ، ترافيك خودرو 
  ) GDP(در منطقه كپنهاگ از 1998 و  همچنين توليدات ناخالص داخلي

افزايش يافت.      

 جدول2، ترافيك اتومبيل در محل هاي بازرسي وسايل نقليه در يك ميانگين 
كاري و توليدات ناخالص داخلي )GDP( در طي 2004-1998 )100شاخص=   
سال 2000( را نشان مي دهد. منبع: شهرداري كپنهاگ، مديريت راه دانمارك 

و مركزآمار دانمارك.

جدول3، به طور مختصر تأثيرات حمل و نقل مترو كپنهاگ در سال2003 
و 2004 نسبت به سال 2002 را بيان مي كند )آخرين سال قبل از گشودن 

مترو(.
 Frederiksberg تأثيرات بر مبناي شمارش ترافيك هستند. آناليز داده ها در
نشان مي دهد كه بين دو گذرگاه تنها يكي با مسير مترو روبرو مي شود.
)گذرگاه شمال- جنوب( تحت تأثير مترو قرار گرفته بود. بنابراين در ادامه  
Frederiksberg دارد، توجه  به منطقه  اشاره  اين گذرگاه كه  به  مقاله، 
مي كنيم. اعدادي كه در جدول قرار دارند، حمل و نقل مسافران را نشان مي 
دهند.)براي حمل و نقل، تعداد مسافران حمل شده مشاهده مي شود(. براي 

يك ميانگين روز كاري، مثاًل دوشنبه تا جمعه .

4-1- رشد ترافیك 
و  فريدريكسبرگ  در  ترافيك  شمارش  آناليز 
گذرگاه بندر در طي 2002-1990يك ميانگين 
كلي رشد ساليانه تقريبًا 0/1-0/5 را نشان مي 
دهد. در سال هاي 2003-2002 رشد مشاهده 
اولين  در  معني كه  اين  به  بود.  شده 1 درصد 
سال بهره برداري مترو)فاز 1( هيچ ترافيكي كه 
اقتصادي  معمولي  نمودارهاي  وسيله  به  نتوان 
توليد  در  افزايش  مانند  نكرد.  ايجاد  داد،  شرح 
ناخالص داخلي)GDP(، رشد كلي ترافيك در 
سال 2004 نسبت به سال 2002، 5-6 درصد  بود كه در وضعيتي كه مترو 
ساخته نشده بود، بيشتر از انتظار بود. مترو در بوجود آوردن ترافيك جديد 
در ميان دو گذرگاه چه در نوع ترافيك القايي يا تغييرات در انتخاب مسير، 
موفق بود. گرايش تاريخي رشد حمل و مقل عمومي در سال 2004 نسبت 
به سال 2002، 19-23 درصد افزايش يافت؛ به علت سه عامل: الف( سيستم 
مترو در سال 2003 توسعه پيدا كرد و هر دو فاز 2a و 2b گشوده شدند. ب( 
اعتبار مترو به طور چشم گير در سال 2004 نسبت به سال2003 افزايش 
پيدا كرد. ج( تطبيق مترو به عنوان يك الگوي جديد سفر و آگاهي بيشتر 

مسافر در سال2004. 
  4-2- ترافیك القايي 

منظور ما از ترافيك القايي، ترافيكي است كه به علت پيشرفت هاي زيربنايي 
رخ مي دهد. در سال اول بهره برداري، ترافيك 
القايي در دو گذرگاه ايجاد نشد. در سال 2004 
كه  است  درصد   4-3 حدود  در  القايي  ترافيك 
سال  در  مترو  توسعه  علت  به  رود  مي  انتظار 
و  حمل  القايي  ترافيك  رو  اين  از  باشد.   2003
نقل عمومي در سال 2003 ناچيز بود. در صورتي 
كه در سال 2004 به 6 درصد در فريدريكسبرگ 
و 1 درصد درگذرگاه بندر رسيد. دركل، ترافيك 
القايي مترو در سال 2003 نسبتًا جزيي بود.)6-3 
درصد( سهم ترافيك القايي در سال 2004 بين 
18-15 درصد در هر دو گذرگاه بود. دو دليل اصلي براي نشان دادن ترافيك 
در گذرگاه وجود دارد. اولين دليل اين است كه مسافران در سال هاي2004 
و  كردند.  حركت  بيشتر  گذرگاه  دو  بين  در   2002 سال  به  نسبت   2003-
منطقه  در  بررسي  مورد  هاي  پهنه  است.  مقصد  انتخاب  در  تغيير  دومي، 
فريدريكسبرگ و گذرگاه بندر كه ميزان سفر در پهنه هاي خروجي بيشتر از 

ميزان سفر در پهنه هاي ورودي است را تأييد         مي كند. 

۴

جمع آوري  1998-2004هاي  شهرداري كپنهاگ و مديريت راه دانمارك اين داده ها را در طي سال
. كردند

بعد از باز پهنه ي مورد مطالعه و بررسي به عنوان بخشي از مطالعه تأثير مترو در مدت شش ماه قبل و
 1000واحد گذرگاه بندر شامل  .كنترل شد) Frederiksbergمنطقه ( 2aفاز ) گذرگاه بندر( 1شدن فاز 

.كامل شدpanel survey)( پهنه ي مورد مطالعهر از دتنيرو به وسيله تبليغات فراخواني شدند، كه زو
نيرو كه به صورت تصادفي از منطقه آبخيز مشخص شده با يك شعاع  500شامل  Frederiksbergواحد 
به وسيله تلفن انجام مي  مصاحبات نيز. استخدام شدند Frederiksbergمتري اطراف ايستگاه مترو 500
.  شد

 
ك شرح شمار ش ترافي. 1جدول 

منبع                         روش ها       فاصله زماني            نوع شمارش  
مترو كپنهاگ  مطالعه تأثير وسايل نقليه جاده اي          مركز          2003-2001دستي               
مترو كپنهاگ رمطالعه تأثي مسافران قطار سريع السير     مركز          2004-2001دستي              

وسايل نقليه جاده اي           شهرداري كپنهاگ                  2004-1990دستي    / خودكار
وسايل نقليه جاده اي           مديريت راه دانمارك         2004-1998خودكار              
شركت اتوبوسراني كپنهاگ   مسافران اتوبوس                         2004-1996خودكار              

هن دولتي دانمارك سافران قطار سريع السير     راه آم     2004-1990دستي  
 شركت مترو كپنهاگ          مسافران مترو           2004-2003  دستي  / خودكار

 
  مترو يكيترافتأثيرات   -4

محل بازرسي وسايل ( Frederiksbergو  افزايش ترافيك خودرو در حاشيه شهرهاي كپنهاگ ،2جدول 
مركز شهر سمت شمال، غرب، و جنوب به  يراه هاراه هاي انتخاب شده، . را نشان مي دهد 1998از ) نقليه

ما . تمام شمارش ها به صورت خودكار انجام مي شد و يك ميانگين ترافيك كاري را نشان مي دهد. هستند
زيرا رشد ترافيك وابسته . ميرا در جدول ارائه داد دانمارك)  GDP(توليدات ناخالص داخليهمچنين رشد 

 ربا مقداري تغيير جزئي ، ترافيك خودرو د كه مي دهد نشان 2ارقام در جدول . به فعاليت اقتصادي است
      .افزايش يافت  ) GDP(ليدات ناخالص داخليتو همچنين و  1998منطقه كپنهاگ از 

 
 
زرسي وسايل نقليه در يك ميانگين كاري و توليدات ناخالص داخلي رافيك اتومبيل در محل هاي با، ت2جدول 
)GDP ( 1998-2004در طي )دهد يرا نشان م) 2000سال =   شاخص100 .
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تحليل داده هاي مورد بررسي در فريدريكسبرگ نشان مي دهد كه،  الف( 
ميزان سفر هر روز هر شخص از 17.3 در پهنه ي ورودي به ميزان 365 
سفر هر روز هر شخص در پهنه ي خروجي افزايش يافت. ب( ميزان سفر 
با دوچرخه 10 درصد افزايش يافت، ميزان سفر با خودرو 16 درصد افزايش 
يافت. در صورتيكه ميزان سفر حمل و نقل عمومي 40 درصد افزايش يافت. 
مطالعه قبل و بعد از تحليل داده ها، نشان مي دهد كه گذرگاه بندر گرايش 
ضعيفي را نسبت به فريدريكسبرگ دارد؛ ج( ميزان سفر هر روز هر شخص از 

26.3 در پهنه ورودي به 30.3 در پهنه خارجي افزايش يافت. 
آناليز ثانوي داده هاي مورد بررسي نشان مي دهد كه ترافيك القايي عمدتًا 
به دليل فعاليت هاي غير كاري رخ مي دهد، از قبيل خريد، ديدن دوستان، 

خانواده و فعاليت هاي فرهنگي، ورزشي. 

4-3- تغییرات هنجاري
از  بيشتر  زماني  فاصله  در  است.  شده  ارائه   3 جدول  در  هنجاري  تغييرات 
point values . از يك سو فاصله زماني، تغييرات مشاهده شده از سال 
2002 تا سال 4-2003  ترافيك  را نشان مي دهد. )مثاًل ترافيك يش بيني  

شده رانشان مي دهد(.
آمد و شد خودرو 

ترافيك خودرو در گذرگاه بندر 4-3 درصد در 2003 نسبت به 2002 كاهش 
يافته است. در صورتي كه كاهش ترافيك خودرو در گذرگاه فريدريكسبرگ 
8-7 درصد بود. دليل اصلي تفاوت در تراكم جمعيت است كه فريدريكسبرگ 
تراكم بيشتري نسبت به منطقه اطراف كذرگاه بندر دارد. تراكم جمعيت باال 
در فريدريكسبرگ تعيير سفرهاي كوتاه و بلند خودرو و مترو را امكان مي 

سازد. 
 2004 در  مترو  ببه  خودرو  تغيير  گرايش 
گذرگاه  در  هنجاري  تغيير  كرد.  پيدا  ادامه 
در  بود،   4-5%  ،2002 سال  به  نسبت  بندر 
صورتي كه در فريدريكسبرگ ، 13-12درصد 
بود. دوباره جمعيت زياد فريدريكسبرگ دليل 
اصلي تفاوت در تغيير ايتفاده از خودرو در دو 

منطقه است.
آمد و شد  اتوبوس

به عقيده مطبوعات زيرساخت هاي جديد در 
 50 تقريبًا  مثاًل:  دارد  تأثير  اتوبوس  ترافيك 
درصد مسافران مترو آتن از اتوبوس استفاده 
مي كرده اند، در صورتي كه تقريبًا 70 درصد 
اتوبوس  از   Croydon ترامواي  مسافران 
از سال  اتوبوس  ترافيك  استفاده مي كردند. 
2002 تا سال 2003 در فريدريكسبرگ، 21-

18 درصد كاهش يافت. در صورتي كه كاهش 
در گذرگاه بندر 40-39 درصد بود. دو دليل 
اتوبوس  ترافيك  بيشتر  كاهش  براي  اصلي 
فريدريكسبرگ  به  نسبت  بندر  گذرگاه  در 
مقامات  كه  آنست  دليل  اولين  دارد.  وجود 
تغييراتي   )NUR(كپنهاگ اتوبوس  شركت 
سال 2002تا 2003  از  اتوبوس  در سرويس 
بوجود آوردند كه زمينه را براي خرابی محيط 
توسعه:  حال  در  ممالك  در  شهری  های 
كاهش بحران آلودگي هوا در تهران، ايران.آشنا سازي با مترو فراهم كنند، 
كه در منطقه گذرگاه بندر اساسي تر بود. ثانيًا منطقه ي فريدريكسبرگ كه 
به  اتوبوس  خورده  سال  مسافران  خاتمه؛  در  است.  زيرزميني  ايستگاه  يك 
كاهش  دارد.  ادامه  سال2004  تا  و  شود  مي  مشاهده   2003 سال  در  مترو 
فريدريكسبرگ  به 2002، 26-21 درصد در  در گذرگاه سال 2004 نسبت 
و 47-43 درصد در گذرگاه بندر بود. تغييرات مشاهده شده در سال2003 و 
2004 نشان مي دهد كه بخش بيشتر مسافراني كه به  استفاده از مترو روي 

آوردند، درسال 2003 بود.
آمد  و شد قطار تندرو 

تقريبًا 200 كيلومتر قطار سريع السير در كپنهاگ وجود دارد، كه يك شبكه 
راه آهن كاربردي است. قطار سريع السير از گذرگاه بندر عبور نمي كند. )اين 
سيستم در جزيره  آماِگر راه اندازي نشد(. يعني مطالعه تغيير هنجاري از قطار 

سريع السير به مترو تنها در فريدريكسبرگ اندازه گيري شده است.
در  تنها  موجود  السير  قطارسريع  شبكه   كنار  از  مترو  مسير   2003 درسال 
ايستگاه Nqrreport عبور كرد؛ كه با وجود آن شلوغ ترين ايستگاه قطار 
در كشور است. در سال 2003 يك ماكسيمم 2 درصد مسافران قطار سريع 
السير در گذرگاه فريدريكسبرگ به مترو تغيير پيدا كرد. در سال 2004 مسير 
مترو با سه ايستگاه شبكه قطار سريع السير رو به رشد، يعني:كه دوايستگاه 
درصد  در سال 2004، 18-20  رسيدند  مترو   2b و   2a فاز  ابتداي  به  آخر 
مسافران قطار سريع السير 2002 در گذرگاه فريدريكسبرگ به مسافران مترو 
تغيير يافت. علت اين تغيير نسبتًا بزرگ اين است كه بوسيله تغيير مترو در 
ايستگاه هاي  ، صرفه جويي قابل توجهي در زمان سفر در سفرهايي كه به 

۵

 
. مركزآمار دانمارك شهرداري كپنهاگ، مديريت راه دانمارك و: منبع

 
را  2002به سال نسبت  2004و  2003در سال به طور مختصر تأثيرات حمل و نقل مترو كپنهاگ ،3جدول

). آخرين سال قبل از گشودن مترو(بيان مي كند 
نشان مي دهد كه بين دو  Frederiksbergآناليز داده ها در . تأثيرات بر مبناي شمارش ترافيك هستند

. تحت تأثير مترو قرار گرفته بود) جنوب گذرگاه شمال-.(مسير مترو روبرو مي شود تنها يكي با گذرگاه
اعدادي . دارد، توجه مي كنيم Frederiksbergبه اين گذرگاه كه اشاره به منطقه  ،امه  مقالهاد بنابراين در

تعداد مسافران حمل  ،نقل براي حمل و.(حمل و نقل مسافران را نشان مي دهند ،كه در جدول قرار دارند
.  براي يك ميانگين روز كاري، مثالً دوشنبه تا جمعه). شده مشاهده مي شود

 تأثيرات حمل و نقل مترو كپنهاگ ،3جدول                        
 

Frederiksberg                     Harbour corr.    Frederiksberg      Harbour corr.      
+ 6%   +               5+                       %1+                   %1%رشد كلي                
 

در   يرشد كل
 +23%     +             19%              +         9% +                 7% يو نقل عموم حمل

+ 4+                    %3%   +                  1%  +              0%  ترافيك القايي كلي  
 

 +8% به+ 10%  +      5%به + 6+    %0%به + 2+      %0%به  1%       ترافيك القايي در
      حمل و نقل عمومي

 
     +      15%به + 18+   %15%به + 18+    %1%به + 3+     %0%به + 6%  ترافيك القايي در    

 ترافيك مترو            
- 4%به  -5%         -12%به  -13%      -3%به  -4%     -7%به  -8%نقل    حمل و كاهش در

اتومبيل    
- 43%به  -47%  -21%به  -26%   -39%به  -40%   -18%به  -21%   كاهش در حمل و نقل

اتوبوس 

              - -18%به  -20%                               -0%به  -2%كاهش در حمل و نقل     
قطار سريع السير 

 
                 0%به  -9%       0%به  -9%          0%به  -4%         0%به  -4%كاهش در عبور و        

مرور دوچرخه 
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مركز شهر مي شد،داشت. مخصوصًا اگر مسير قسمتي از شهر است كه تنها 
به وسيله ي مترو طي مي شود. مانند: 

ترافيك دوچرخه ترافيك دوچرخه در كل كشور و مخصوصًا در كپنهاگ نسبتًا 
قابل توجه است. براي مثال تقريبًا 40000 سفر دوچرخه در سرتاسر گذرگاه 
بندر در يك روز كاري در سال 2004 وجود داشت. يعني 4000 سفر بيشتر از 

اتوبوس و 8000 سفر كمتر از مترو.
شمارش دوچرخه در كپنهاگ تقريبًا غيرقابل اعتماد است. اول اينكه شمارش 
ها تنها يك بار در سال انجام شده، مثل: سه شنبه- پنج شنبه در ماه مارس يا 
سپتامبر در بين زمان 6 صبح و 6 بعد از ظهر. با توجه به اوضاع آب و هوايي، 
ترافيك دوچرخه در روز شمارش به مقدار زياد مي تواند تغيير پيدا كند. كه 
تصحيح كردن آن براي حساب يك ميانگين ساليانه روز كاري مشكل است. 
تغيير  كردن  حساب  براي  ايم  كرده  ايجاد  روش  يك  نامبرده  داليل  براي 
هنجاري از دوچرخه به مترو بر مبناي تركيب شمارش ترافيك و اطالعات 
پنل)Panel data(. روش بررسي براي هر دو منطقه در پروژه يك يكسان 
است. طبق روش علمي 4 درصد دوچرخه سواران در سال 2003 به جمع 
مسافران مترو پيوستند. درحالي كه درسال 2004، 9 درصد دوچرخه سواران 

در گذرگاه به جمع مسافران مترو پيوستند.
4-4- تغییرات در انتخاب زمان روز 

زمان   5 در  نقل عمومي  و  بوسيله حمل  را  مسافر  تعداد سفرهاي   3 شكل 
روز نشان مي دهد. مثاًل: صبح، اوج مصرف، روز، اوج مصرف بعد از ظهر، 
غروب. درسال هاي 2003،2002 و 2004 در گذرگاه فريدريكسبرگ. مطابق 
با شكل، تعداد سفرهاي انجام شده با سيستم حمل و نقل عمومي در زمان 
بعد از ظهر و غروب با احداث مترو افزايش يافته است. در حقيقت اين گرايش 
در مترو بيشتر مشهود است. به عبارت ديگر تأثير در سال 2004 نسبت به 
تمايل  مسافران  حاضر،  حال  مطبوعات  عقيده  است.به  بيشتر   2003 سال 
دارند   فعاليت هايشان را در زمان بعد از ظهر و غروب انجام دهند. براي 
مثال: افزايش در فعاليت هاي غيركاري مطابق با شكل 3 به نظر مي آيد كه 

تحريك مسافران بعد از احداث مترو بيشتر شده است.
شكل 3. تغييرات در حمل و نقل عمومي Frederiksberg در سال هاي 

2002،2003 و 2004 در پنج مدت زماني. 

4-5- تغیرات در انتخاب مقصد 
آناليز مكاتبه اي در فريدريكسبرگ نشان مي دهد كه تقريبًا %40 سفرهاي 
هاي  قسمت  در  در سال 2002  گذرگاه  در  نقل عمومي  و  غيركاري حمل 
تنها  اين سهم   2003 سال  در  يافت.  پايان  فريدريكسبرگ  به  شهر  مجاور 
%17 كاهش يافت. در صورتي كه مقصد ها همراه با مسير مترو مشخص 

 .)Christianshawn شد.)مثال: مركز شهر و
خريد،  قبيل  از  غيركاري  هاي  فعاليت  براي  كه  دهد  مي  نشان  تغيير  اين 

مسافران حاضر شد مسير طوالني تري حركت كنند. دسترسي بهتر)امكان 
نزديكي وسيله( باعث ايجاد مقصد هاي جاذب مي شود. پهنه مورد مطالعه در 
befor- منطقه فريدريكسبرگ نشان مي دهد كه ميانگين طول سفر بين
آمده  پايين  زمان سفر  ميانگين  و  است  ثابت   after- panel و   panel

است.

5-  نتیجه گیري
پروژه  panel data در  posrcard data و  آمد و شد  آناليز شمارش 
براي مدت 1990 تا 2004 نشان مي دهد كه احداث مترو در اكتبر 2002 
)فاز1( و 2003 )فازهاي 2a  و 2b ( الگوهاي سفر را به طور چشم گيري 
در مركز تغيير داد. اين به هر دو بستگي دارد، تعداد عوامل و همچنين مقدار 

آن ها.
جالب است كه تغييرات رشد ترافيك و ترافيك القايي تقريبًا در دو منطقه 
تغييرات هنجاري در دو منطقه متفاوت است. مثاًل:  يكسان است. و مقدار 
هنگامي كه كاهش در ترافيك خودرو در منطقه متفاوت است. مثاًل هنگامي 
از  بيشتر  برابر  دو  فريدريكسبرگ  در  تقريبًا  خودرو  ترافيك  در  كاهش  كه 
گذرگاه بندر است، تغيير مسافران اتوبوس برعكس است. دليل اصلي تْاثيرات 
كلي است. از قبيل رشد كلي ترافيك در جمعيت جزيي است. در صورتي كه 
تأثيرات كوچك از قبيل تغيير مسافران اتوبوس به مترو، در نتيجه ي تراكم 
جمعيت است. داليل ديگر ميزان سرويس موجود، ساختار سني و درآمدي 
جمعيت و اولين انشعاب هنجاري در منطقه است. پيش از سال 2007 شبكه 
مترو با گشوده شدن سومين فاز گسترده خواهد شد. مسير خط M2 مترو 
در جهت فرودگاه بين المليKastrup ادامه پيدا مي كند. در سال 2015 
فاز 4 به اصطالح مترو  City Ring)حلقه ي شهري( گشوده خواهد شد. 
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فناوری های نوین ریلی  شهري دنیا

نقل  و  حمل  وظيفه  شهری  قطارهای  كه  است  سال   100 از  بيش  امروزه 
مسافران را در شهرهای بزرگ دنيا بر عهده دارند.

مطلوبی  پيامدهای  از  است  توانسته  نيز  ما  در كشور  مترو  راه اندازی  اگرچه 
خطوط  به  نگاهی  اگر  اما  باشد،  برخوردار  مسافران  آمد  و  رفت  سهولت  در 
كه  خواهيم شد  متوجه  بيندازيم،  دنيا  بزرگ  در شهرهای  ريلی  نقل  و  حمل 
ابزارهای فناوری اطالعات كه توانسته است بر جنبه های مختلف زندگی ما 
خطوط  موثرتر  كاركرد  در  مهمی  بسيار  نقش  می تواند  بگذارد،  تاثير  انسانها 

حمل و نقل ريلی درون شهری داشته باشد.
فناوری های ديجيتال به عنوان بخش مهمی از فناوری های جديد و نوظهور، 
به يكی از ويژگی های منحصر به فرد سيستم های پيشرفته مبدل شده است، 
مدرن  و  پيشرفته  عنوان  كه تحت  اغلب سيستم هايی  امروزه  كه  گونه ای  به 
يا امروزی از آنها نام برده می شود، ابزارهای فناوری اطالعات را نيز با خود 
ردپايی  نيز  زيرزمينی  نقل  به يدك می كشند و حتی در سيستم های حمل و 

از فناوری را می توان يافت كه همين ويژگی، وجه تمايز مترو در كشورهای 
راه آهن شهری در كشور ماست،  با سيستم حمل و نقل  پيشرفته در مقايسه 
از  اثری  كشورها  اين  در  مترو،  در  فناوری  تاثير  موجب  به  كه  گونه ای  به 
مشكالتی مانند ازدحام بيش از اندازه مسافران، عدم وجود تعداد واگن كافی 

برای حمل مسافران و... يافت نخواهد شد.
راه اندازی سيستم های ارائه خدمات الكترونيك در ايستگاه های مترو موجب 
در  است.  شده  ريلی  نقل  و  حمل  خطوط  مسافران  به  خدمات  ارائه  تسهيل 
طريق  از  و  الكترونيكی  شيوه  به  را  خود  بليت  كه  مسافرانی  كشورها  اين 
كرده اند،  خريداری  خود  همراه  تلفن  گوشی  يا  كامپيوتر  به كمك  و  اينترنت 
در  مشخص،  ايستگاه  يك  از  قطار  عبور  يا  مترو  حركت  ساعت  در  درست 
مقابل درب واگن حاضر خواهند شد و به اين ترتيب از امكانات متنوعی كه 
مترو  از  مطمئن  و  امن  تجربه ای  با  است،  داده  قرار  آنها  اختيار  در  فناوری 

كرد. خواهند  استفاده 

  محمدمهدی صدری
کارشناسی ارشد MBA )استراتژیک( - دانشگاه تهران
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راهنمايی مسافران به شیوه ديجیتالی
را در شهر  ريلی درون شهری  نقل  و  پيشرفته ترين سيستم های حمل  از  يكی 
سئول در كشور كره می توان يافت. اگر به دنبال ردپايی از فناوری در اليه های 
زيرين زمين در شهرهای پرجمعيت هستيد، بهتر است سری به مترو شهر سئول 
بزنيد كه می تواند تصويری از آينده سيستم های حمل و نقل ريلی در كشورهايی 
مانند كشور ما باشد. نمايشگرهای ديجيتالی در ايستگاه های مترو شهر سئول كه 
بيش از هر چيز شبيه به گوشی های هوشمند بسيار بزرگ هستند، نمايشگرهايی 
به  رسيدن  برای  مسافران  راهنمای  بهترين  می توانند  كه  هستند  لمسی  كاماًل 
به  را  نوين  فناوری های  به  كره  كشور  بودن  مجهز  همچنين  و  باشند  مقصد 

تصوير بكشند.
با استفاده از اين سيستم، شما می توانيد مبدا و مقصد خود را با كليك بر روی 
صفحه نمايشگر مشخص كرده و بر اساس پيشنهاد سيستم، بهترين مسير برای 
رسيدن به مقصد مورد نظر خود را براساس نقشه مشخص شده روی نمايشگر 

انتخاب كنيد.
از سطح شهر را روی صفحه  اين سيستم تصاويری  نقشه های ماهواره ای در 
با  می رسيد،  مقصد  ايستگاه  به  شما  كه  زمانی  و  می كشند  تصوير  به  نمايشگر 
استفاده از اين سيستم می توانيد ساختمان مورد نظر خود را كه قصد رفتن به آنجا 
را داريد، از روی نقشه پيدا كرده و حتی تصوير نمای ظاهری اين ساختمان را نيز 
ببينيد.عالوه بر اين، سيستم نمايشگر ديجيتالی مجهز به گوشی های تلفنی است 
كه می توانيد با استفاده از كارت های اعتباری الكترونيكی - كه هزينه استفاده 
انجام  از طريق آن پرداخت می كنيد - هزينه  را  اتوبوسرانی  يا خطوط  از مترو 
مكالمات تلفنی از طريق اين نمايشگرهای ديجيتالی را نيز بپردازيد. به كمك 
اين سيستم می توانيد از آخرين اخبار، اطالعات هواشناسی و همچنين تحوالت 

اقتصادی نيز مطلع شويد.
حركت قطارهای اتوماتیك در قلب زمین

بتوان آن  دنياست كه شايد  پيشرفته ترين متروها در سطح  از  مترو دبی يكی 
اختيار  در  را  رفاهی  امكانات  بيشترين  مترو  اين  ناميد.  دنيا  مترو  مدرن ترين  را 
در  زيرزمينی  مسير  طوالنی ترين  حال  عين  در  و  می دهد  قرار  خود  مسافران 
دنياست. ايستگاه ها و قطارهای خطوط حمل و نقل ريلی درون شهری در دبی 
بسيار مجلل هستند و يكی از جاذبه های توريستی اين شهر محسوب می شوند.

مسيرهای  در  راننده  حضور  بدون  و  اتوماتيك  كاماًل  صورت  به  دبی  مترو 
مشخص شده حركت می كند. واگن ها در 3 گروه طاليی، نقره ای و همچنين 
گروه مخصوص زنان و كودكان طبقه بندی شده اند كه امكانات ارائه شده در هر 
يك از اين گروه ها متفاوت است؛ در واگن های گروه طاليی كه همه صندلی های 
داشت.  خواهند  دسترسی  ارتباطی  فناوری های  به  مسافران  هستند،  چرمی  آن 
افراد عادی می توانند بر حسب انتخاب خود، واگن های گروه نقره ای را انتخاب 
كنند و اين در حالی است كه در واگن های مخصوص مادران و فرزندان، امكانات 

مخصوصی برای كودكان در نظر گرفته شده است.
نه تنها در ساخت ايستگاه ها و مسير حركت قطارهای مترو، بلكه در گوشه و 
قابل مشاهده  به وضوح  فناوری  نقل شهری، ردپای  اين سيستم حمل و  كنار 
خواهد بود. جالب است بدانيد كه اپراتور ارتباطات سيار امارات متحده عربی با 
است،  مخابراتی  تجهيزات  توليدكنندگان  بزرگترين  از  كه  موتوروال،  همكاری 
امكان استفاده از شبكه وايمكس موبايل را در مترو دبی ايجاد كرده و به اين 
نيز  قطار  حركت  مسير  در  مترو  ايستگاه های  بر  عالوه  مسافران  همه  ترتيب 
می توانند از امكان دسترسی به شبكه wifi برای ايجاد تماس های تلفنی استفاده 
كنند. با راه اندازی شبكه وايمكس در مترو دبی، دسترسی به اينترنت پرسرعت 

بيسيم نيز امكان پذير است.

پر ازدحام ترين مترو دنیا
اگرچه مترو نيويورك درحدود يكصدسال پيش راه اندازی شده و قدمت زيادی 
دارد، اما يكی از پيشرفته ترين و در عين حال پيچيده ترين سيستم های حمل و 
نقل ريلی در سطح جهان است كه جابجايی روزانه بيش از 3 ميليون مسافر را به 

صورت 24 ساعته و بدون تعطيلی برعهده دارد.
سيستم های كنترل مترو نيويورك يكی از پيشرفته ترين سيستم های كنترل از 
راه دور هستند و در پروژه بازسازی اين مترو، در بسياری از خطوط و مسيرهای 
كامپيوتری  ارتباطی  سيستم های  طريق  از  كه  اتوماتيك  قطارهای  مشخصی، 

تحت كنترل قرار می گيرند، جايگزين قطارهای معمولی شدند.
ارتباطی  فناوری های  پيشرفته ترين  به  نيويورك، كه مجهز  مترو  مركز كنترل 
است، امكانات بسيار متنوع و قابل توجهی را از لحظه ورود مسافران به ايستگاه 
تا زمانی كه آنها پس از رسيدن به مقصد ايستگاه را ترك می كنند، در اختيار آنها 
قرار می دهد، كه پاسخگوی طيف وسيعی از نيازهای آنها بوده و ارائه بهترين 
مركز  شده،  اعالم  اخبار  براساس  می سازد.  امكان پذير  را  مسافران  به  خدمات 
كنترل متروی نيويورك يكی از پيشرفته ترين مراكز كنترل خطوط حمل و نقلی 

ريلی در سطح دنيا و مجهز به آخرين فناوری های نوين ارتباطی است.
سیستم های هوشمند بازيافت انرژی

عالوه بر نفوذ فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در شبكه های ريلی درون شهری، 
شاهد حضور فناوری های نوين ديگری نيز هستيم كه در راستای تامين انرژی 
مورد نياز برای اين نوع از شبكه های ارتباطی، قدم به اعماق زمين گذاشته اند. 
در مترو ايالت پنسيلوانيا، فناوری هوشمندی به كار گرفته شده است كه نقش 
ايالت  اين  انرژی مصرفی در شبكه مترو  بسيار مهمی در كاهش 40 درصدی 
داشته است.به اين ترتيب، وقتی قطار از سيستم ترمز هوشمند خود برای توقف 
به  را  خود  انرژی  واگن ها،  از  هريك  چرخ های  می گيرد،  كمك  ايستگاهی  در 
ژنراتورهايی منتقل می كنند كه انرژی حركتی را در هنگام توقف، به شبكه تامين 

انرژی در آن ايستگاه منتقل خواهد كرد.
حين  در  قطارها  حركتی  انرژی  رفتن  هدر  از  مانع  هوشمند،  شبكه های  اين 
جالب  و  می شوند،  ايالت  اين  ريلی  نقل  و  حمل  مختلف  مسيرهای  در  حركت 
است بدانيد كه حتی در اينجا هم فناوری های ديجيتالی وظيفه اصلی را بر عهده 
دارند؛ به گونه ای كه برای چگونگی مديريت مصرف انرژی، نرم افزار بخصوصی 
انرژی را در همه مسير  طراحی شده است كه وظيفه مديريت صحيح مصرف 

خطوط مترو در اين ايالت برعهده دارد.

آينده حمل و نقل ريلی درون شهری در يك نگاه
دنيا  در سطح  ريلی  نقل  و  آينده سيستم های حمل  از  تصويری  بخواهيم  اگر 
فناوری های  اين دورنما،  ترسيم  بپذيريم كه در  بايد  ترديد  بدون  ترسيم كنيم، 
برعهده  را  ارتباطی، اصلی ترين نقش  و  فناوری های ديجيتالی  به ويژه  نوين و 
انتخاب مسير  تا  مترو،  به مسافران  الكترونيك  ارائه خدمات  از  خواهند داشت؛ 
مناسب برای رسيدن به مقصد مورد نظر آنها، تا مديريت صحيح مصرف انرژی 
در مترو، و تامين امنيت مسافران، و نظارت بر وضعيت حركت قطارها در هنگام 
حركت در مسيرهای مختلف، همه و همه بدون حضور فناوری به سختی انجام 
خواهد شد و به اين ترتيب می توانيم بگوييم كه شايد بهتر باشد برای كاهش 
آلودگی های زيست محيطی در كالنشهرها و افزايش تمايل مردم به استفاده از 
سيستم های حمل و نقل ريلی درون شهری كه می تواند نقش بسيار مهمی در 
باشند،  داشته  آلودگی هوا  بزرگ و همچنين كاهش  ترافيك شهرهای  كاهش 
مسيرهای ورودی نفوذ فناوری به شبكه های زيرساخت خطوط قطارشهری را 

بيش از پيش هموار سازيم.
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مترو
تهران )جمهوری اسالمی ايران(: نخستين مطالعات پيرامون مترو در 
كشور به سال 1350 برمی گردد. در سال 1356 عمليات اجرايی مترو در تهران 
پی گرفته شد. اما، وقوع جنگ تحميلی اين عمليات را تا سال های متوقف كرد. 

س 1
عك

س 1- 1
عك

پس از خاتمه جنگ، ساخت مترو روند پرشتابی به خود گرفت.)1( اكنون، اين 
سامانه توانسته است، حجم قابل توجه ای از آمد و شد در ابر شهر تهران را به خود 
ـ1، نمونه ای از قطار و ايستگاه های مترو  ـ1، 2 اختصاص دهد. عكس شماره 1، 1

و بخش شماره 3ـ1 نقشه 9 خط آن است.

 فرشید قاسملو

حمل ونقل ریلی در جهان

س 2-1
عك

س 1- 3
عك
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استانبول )تركیه(: عمليات ساخت اين سامانه از سال 1992 م شروع شد. 
بخش نخست آن به درازای 8/5 كيلومتر و 6 ايستگاه در سال 2000م تكميل شد. 

اين سامانه اكنون تنها خط شمال به جنوب را شامل می شود.)2(
عكس شماره 2 ايستگاه ينی صحرا )yeni sahra( كه در سال 2012 افتتاح 
 ) Bostanci( شد را نشان می دهد. عكس شماره 1ـ2 ايستگاه بوستان چی
است كه سه سكو دارد. عكس شماره 2ـ2 نماد متروی استانبول در ورودی 

ايستگاه كاديكو )Kadikoy( را نشان می دهد.

اسلو )نروژ(: متروی اسلو با 6 خط و 105 ايستگاه، كه 16 ايستگاه آن 
زيرزمينی است، روزانه 268 نفر را جابه جای می كند.)3( بيشتر خط های زيرزمينی، 
تونل مشترك دارند و به مراكز اداری، كار و سيار سامانه های حمل ونقل شهری 
مانند تراموا، قطار و اتوبوس نزديكند. ساعت كار اين مترو از 5 صبح تا 1 بامداد 
می باشد. در تابستان 2003 م تعداد 99 واگن جديد به شركت زيمنس سفارش 
داده شد و در سال های 2007 م تا 2010م 63 قطار و 3 كابينه تحويل شد. در 
سال های 2006م تا 2010م استانداردهای مترو اسلو بهبود يافت. عكس شماره 3 

ايستگاه نيشنال تياتر )National theatrer( در 1928م را نشان می دهد كه 
قطاری شبيه به تراموا در آن ديده می شود.

مترو اسلو مشابه مترو بسياری از شهرهای جهان، با توجه به اراضی قابل 
است  شده  احداث  روگذر  يا  زيرزمينی  تونل  داخل  صورت  به   دسترسی، 

)عكس 1ـ3(

برلین )آلمان(: مترو برلين در سال 1902م افتتاح گرديد و طی سه مرحله 
تكميل شد. اين سامانه با 10 خط كه بيشتر آنها در زيرزمين است و 173 ايستگاه 

147 كيلومتر را تحت پوشش دارد.
از سال 2001م مترو برلين، ميزبان جشنواره ساالنه فيلم های كوتاه )پيشينه 90 
ثانيه( بوده است)4( نمايشگر قطارها فيلم ها را نمايش داده و مسافران رای خود را 

در مورد برنده جشنواره روی تابلو اعالم می نمايند )پيشين(.
از ايستگاه ها، سكوها و تونل هايی كه به هر دليل بدون استفاده مانده اند، برای 
انجام مراسم يا نمايشگاه استفاده می شود. مهمترين خبرها، پيش بينی وضعيت 
هفتگی آب و هوا و آگهی تجاری بر روی نمايشگر نمايش داده می شود. در 
زبان آلمانی به مترو اوان U-Bahn )untergrundbahn( گفته می شود. 

س 2
عك

س2-1
عك
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عكس شماره 4 ورودی يكی از ايستگاه ها و عكس 1ـ4 يكی از ايستگاه های 
مترو برلين را نشام می دهد.

پاريس )فرانسه(: مترو پاريس 16 خط دارد كه بيشتر آن در زيرزمين 
احداث شده است. ايستگاه های اين سامانه بسيار نزديك به هم احداث شده اند. 
تعداد آنها 300 ايستگاه است كه با احتساب ايستگاه های مشترك در بعضی از 

خط ها، به 384 ايستگاه می رسد. از اين نظر در جهان رتبه اول را دارد.)5(
ايستگاه شاتل لزال )chätelet-Les Halles(، بزرگترين ايستگاه جهان 
از جمله ايستگاه های مترو پاريس است. اين سامانه با 780/5 كيلومتر سومين 
گسترده جهان است. مترو پاريس پس از مترو مسكو پركارترين مترو اروپا است 

)پيشين(.
اين مترو در طول هفته از ساعت 5 صبح تا 22 )10 شب( مشغول به كار است. 
جمعه ها، شنبه ها و شب های تعطيالت يك ساعت به اين ساعت كار اضافه 

می شود. در آستانه سال نو و مناسبت های ويژه، به طور كامل باز است. )همان(
مترو پاريس از نظر معماری شهرت جهانی دارد. معماری داخلی ايستگاه ها 
منحصر بوده و بسيار چشمگير است. اين موضوع در بعضی ايستگاه ها بازتاب 
فرهنگ آن منطقه می باشد. در اين مورد ايستگاه لوور )Louver( را می توان 

مثال زد. عكس شماره 5 قسمتی از اين ايستگاه را نشان می دهد.

پكن )چین(: ساخت مترو پكن در سال 1969 م شروع و در سال 1981 
بدون دعوت رسمی به روی همگان گشوده شد.)6( اين سامانه با 8 خط، 123 
ايستگاه و 200 كيلومتر هر روز جابه جايی ميليون ها نفر را بر عهده دارد. پكن در 
نظر دارد با ساخت طوالنی ترين مترو جهان تا سال 2020م، شامل 19 خط و 561 

كيلومتر، مترو لندن را پشت سر گذارد.
ساعت كار اين سامانه از 5 صبح تا 23 )11 شب( است. مگر در مناسبت های 
ويژه كه ساعت كار افزايش می يابد. در 9 ژوئن 2008 كنترل بليت مترو پكن 

وارد مرحله جديدی شد. در اين سال استفاده از بليت كاغذی كه به وسيله 
متصديان و به صورت دستی كنترل می شد، متوقف گرديد و به جای آن بليت 
الكترونيكی با كنترل خودكار جايگزين گرديد. عكس شماره 6 ايستگاه ويگونگون 
wigongcun مربوط به خط 4 كه در 28 سپتامبر 2009 افتتاح گرديد و 

ـ6 نقشه مترو پكن  عكس 1

توكیو )ژاپن(: مترو توكيو در سال 1920م افتتاح شد. اكنون 9 خط، 168 
ايستگاه و 203/4 كيلومتر دارد. مترو توكيو بسيار دقيق است و قطارها كمتر از 5 
دقيقه و سر وقت با ايستگاه می رسند.)7( اين سامانه 24 ساعته نيست و در ساعت 
1 بامداد متوقف و حدود 5 صبح دوباره به كار می افتد، اگر چه می توان به وسيله 
اين سامانه به مركز شهر و جاذبه های ديدنی توكيو دسترسی پيدا كرد، اما، برای 
گشت در حومه توكيو كافی نيست. بدين منظور سامانه حمل ونقل به طور كامل 
جداگانه به نام تويی Toei )يا همان TRTA( كه به وسيله وزارت راه و ترابری 
ژاپن اداره می شود، در دسترس است. بنابراين شهر توكيو دو سامانه حمل ونقل به 
طور كامل جداگانه، يعنی مترو )كه توسط شهرداری توكيو اداره می شود( و سامانه 

تويی كه شرح آن رفت را در ا ختيار دارد.

س 4-1
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س 6
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س 7-1
عك

س 7-2
عك

اعالم ايستگاه ها و دستگاه فروش بليت به دو زبان ژاپنی و انگليسی است. 
ايستگاه ها به زبان ژاپنی و انگليسی و اعداد چينی و كره ای نشانه گذاری شده اند. 
ايستگاه ها به رنگ ويژه شماره گذاری و كددار شده اند. بدين ترتيب اگر كسب به 
زبان انگليسی هم آشنا نباشد می تواند بدون اطالع از نام ايستگاه رفت و آمد كند. 
به طور مثال ايستگاه شيجونكو در خط مارونچی به صورت M-08 داخل دايره 
قرمز رنگ نشانه گذاری شده است. )پيشين( در بسياری از ايستگاه ها وجود خط 
بريل كمكی برای افراد نابينا است. )همان(. عكس شماره 7 اداره مركزی مترو 
ـ7 ايستگاه مجهز به درهای  توكيو، باالی ايستگاه نيو Ueno عكس شماره 1

ويژه و 2-7 نقشه مترو توكيو.

دوبی )امارات متحده عربی(: مترو دوبی نخستين قطار شهری در امارات 
است. اولين بخش اين سامانه در 9 سپتامبر 2009م )18 شهريور 1388( افتتاح 
گرديد و فردای آن روز به روی عموم گشوده شد. بيش از 110/000 نفر كه به 
تقريب %10 جمعيت دوبی را تشكيل می دهند در روز اول و 368/000 نفر در هفته 
اول از مترو استفاده كردند.)8( بخش حمل ونقل همگانی شهرداری دوبی انتظار 

دارد با تكميل مترو، ساالنه 355 ميليون نفر را جابه جا كند )پيشين(.

عكس شماره 8 بخشی از مترو دبی را نشان می دهد كه بهای استفاده از آن دو 
ـ8 ايستگاه بورجومان Burjuman و 2ـ8  برابر بخش معمولی است. عكس 1

تصوير نقشه مترو كه در سال 2030م كامل می شود را نشان می دهد.

رم )ايتالیا(: سامانه مترو رم در مقايسه با بسياری از پايتخت های اروپايی 
توسعه چندانی نيافته است.)9( اين سامانه حمل ونقل زيرزمينی و عمومی در سال 
1955م مورد بهره برداری قرار گرفت. 2 خط 49 ايستگاه و 38 كيلومتر است. خط 

3 در دست احداث و خط 4 در سال 2011 شروع می شود )پيشين(
عكس شماره 9 يكی از ايستگاه های خط A را نشان می دهد. عكس 1ـ9 

نقشه مترو رم
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)همان(. عكس شماره 10 مترو لندن را در سال های جنگ جهانی دوم نشان 
ـ10 خط  می دهد كه از آن به عنوان پناهگاه استفاده می شد. عكس شماره 1
 Hammersmith ايستگاه هامر اسميت ،Piccadilliy line پيكادلی
 Heathrow( را نشان می دهد. قطار سمت راست به سمت فرودگاه هيژو
Airport( در حال حركت است. عكس 102 مربوط به ايستگاه مركزی، 

شهری النكاستر Lancaster Gate Tube است.

مسكو )روسیه(: مترو مسكو به دليل معماری منحصر ديدگان هر بيننده ای 
را متحير می كند.)11( كنار هم قرار گرفتن انواع هنرهای تزيينی، نقاشی، گچ بری، 
مجسمه بر روی سقف و ديوارها، موزه ای بی مانند را پديد آورده است، كه عالوه 
بر سامانه حمل ونقل شهری، يك جاذبه با ارزش گردشگری به شمار می رود. 
مترو مسكو در سال 1935م در حاليكه فقط يك خط داشت، افتتاح شد. شش ماه 
بعد دومين خط آن ساخته شد. احداث خط سه حتی در طول جنگ جهانی دوم 
ادامه داشت )پيشين( خط چهار مترو مسكو بعد از مرگ استالين راه اندازی گرديد. 
اين سامانه امروزه 12 خط و 177 ايستگاه دارد. بيشتر ايستگاه های آن زيرزمينی 
است. مترو مسكو يكی از عميق ترين سامانه های زيرزمينی در جهان است. برای 
نمونه ايستگاه پارك پوبدی كه در سال 2003 تكميل شد، در عمق 84 متری 
ساخته شده و طوالنی ترين پله برقی اروپا را دارد )پيشين(. اين سامانه با شبكه 
200 كيلومتری خود يكی از پرازدحام ترين متروهای جهان محسوب شده، هر 
روز بيش از 9 ميليون نفر را جابه جا می كند. عكس شماره 11 يكی از ايستگاه های 

ـ11 ايستگاهی به زيبايِی موزه. پرازدحام مسكو را نشان می دهد. عكس 1

مكزيكوسیتی )مكزيك(: مترو مكزيكوسيتی، بعد از نيويورك، بزرگترين 
مترو در آمريكای شمالی است.)12( در سال 1967م مطالعات اوليه اين مترو 
صورت گرفت. دو سال بعد در سال 1969م نخستين خط اين سامانه افتتاح 
گرديد. در مرحله نخست احداث اين مترو، به كارگيری جمع زيادی از كارشناسان 
در حوزه های مختلف تخصصی، اعم از زمين شناس، مكانيك. مهندسی راه و 
ساختمان، مهندسی شيمی و...، همچنين وجود 48000 كارگر باعث شد تا در 

لندن )انگلیس(: اين مترو قديمی ترين سامانه قطار شهری جهان به 
شمار می رود. مترو لندن در سال 1863 م افتتاح گرديد. سال ميالدی جاری 
150 سالگی اين سامانه است. مترو لندن وسيع ترين متروی جهان)1( همچنين 

گرانترين شبكه حمل ونقل زيرزمينی دنيا می باشد.)10(
مترو لندن، طوالنی ترين سامانه مترو، داارای 11 خط مرتبط، 500 قطار و 275 
ايستگاه است كه 244 مايل )390/4 كيلومتر( از خيابان های لندن را در زيرزمينی 
طی كرده و هر سال 1/1 ميليارد نفر را جابه جا می كند )پيشين(. پر ازدحام ترين 
ايستگاه آن واترلو است كه در شلوغ ترين ساعت های صبح به 46/000 نفر 
خدمات ارائه می دهد. در مترو لندن 412 پله برقی و 112 آسانسور فعال است 
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هر ماه يك كيلومتر از مترو ساخته شود. اين سريع تر از ساخت هر مترو ديگری 
بود. زمين لرزه سهمگين سال 1985م با بزرگای 8/1 در مقياس ريشتر در حاليكه 
بسياری از خانه های قديمی، هتل ها و... و حتی ساختمان تلويزيون را فرو ريخت، 
به سامانه مترو هيچ خسارتی وارد نكرد. بنابراين، در شرايطی كه رفت و آمد در 
خيابان ها به علت وجود آوار ساختمان ها با مشكل روبرو شده بود، مردم اطمينان 
يافتند بهترين وسيله حمل ونقل در شرياط بحرانی، همين سامانه است. مترو 
مكزيكوسيتی ارزان ترين مترو جهان است )پيشين(. عكس شماره 12 يكی از 
قطارهای مترو با رنگ آميزی تزيينی و عكس شماره 1ـ12 مسافر در حال استفاده 

از سامانه بليت الكترونيكی را نشان می دهد.

در ادامه در مورد ساير سامانه های حمل ونقل ريلی شهری، گزارش تصويری 
ارائه می شود.

)  Tram( تراموا
1ـ "واگن اسبی" منچسترـ نيو همپشاير از سال 1877م شروع به كار كرد و تا 

حدود سال 1908م حضور داشت.

2ـ "واگن اسبی" برنو Brno )جمهوری چك(، كه گويا در سال 1876 شروع 
به كار كرده است.

3ـ "تراموا )cable-hauled( سانفرانسيسگو"، سامانه ای كه همچنان تا 
سال 2012م مشغول به كار بود.

4ـ "تراموای وين"، يكی از بزرگترين شبكه های موجود در جهان.

 )Oraden( اورادن"   ULF( Ultra Low Floor( "تراموای  5ـ 
)رومانی(، ژوئن 2008م.
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10ـ تراموای مدل H شهر گله نلگ Glenelg، آداليد )استراليا(، ميراثی از 
گذشته، كه در پس زمينه، نمونه جديد آن ديده می شود.

11ـ تراموای گرنوبل Grenoble )فرانسه(

مونوريل
1ـ مونوريل مسكو )روسيه(، در حال ورود به ايستگاه 

 Rust شهر روست ،Europa-park 2ـ مونوريل ويژه گردشگری، پارك اروپا
)آلمان(

6ـ تراموا Articulate، در بوداپست

7ـ تراموای دو طبقه كه همچنان در اسكندريه )مصر(، بالكپول )انگليس( و 
هنگ كنگ )چين( مشغول به كار است.

8ـ تراموای ويژه حمل بار، در سدن )آلمان( كه قسمتی از حمل بار به صنايع 
را به عهده دارد. 

9ـ توياما Toyama )ژاپن(، نخستين تراموای ژاپن در سال 1895م توسط 
شركت "راه آهن برقی كيوتو" راه اندازی شد.
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3ـ مونوريل سيدنی )استراليا( برای دوری جستن از سوييچينگ در يك حلقه 
)LOOP( تكی فعاليت دارد.

4ـ مونوريل اوزاكا )ژاپن(، سوئيچ های تاسيسات توقفگاه 

5ـ مونوريل با گنجايش زياد، توكيو )ژاپن(

6ـ 12 آوريل 1999 در نزديكی ايستگاه روبرت ـ دام ـ پالتز شهر و وپرتال 
)آلمان(، در حالی كه تعميركاران در ساعت های بامدادی مشغول به كار بودند، در 
اثر فراموشی كارگران، قالب فلزی از روی ريل برداشته نشده بود. در نتيجه، 
مونوريلی كه با سرعت حدود 50 كيلومتر بر ساعت در حال حركت بود، دچار 
حادثه شد و در حدود 10 متر در رودخانه ووپر توسط كرد. اين حادثه 5 كشته و 

49 مجروح در پی داشت.

7ـ ايستگاه پايانه مركزی "مونوريل كواالالمپور" )مالزی(

8ـ ايستگاه مونوريل، اوكيناوا )ژاپن(، در اين شهر از تاريخ 10 آگوست 2003 
مونوريل به حركت درآمد.

9ـ مونوريل پالم جميرا Palm Hsumeirah دبی در 30 آوريل 2009 
افتتاح شد.

10ـ سنتوزا اكسپرس Sentosa Express )سنگاپور(، اين مونوريل، جزيره 
سنتوزا را به هاربورفرونت Harbour Front ارتباط می دهد. يك خط و 4 
ايستگاه دارد. در 15 ژانويه 2007 افتتاح شد. به درازای 2/1 كيلومتر كوچكترين 

مونوريل جهان شمرده می شود.
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قطار سبك شهری1ـ  قطار فوق سبك شهری2
قطار سبك شهری نمونه ای سامانه  ريلی است، كه به طور معمول در مقايسه با 
قطارهای تندرو و مترو از كمتر و سرعت پايين تری برخوردار است، اما، نسبت به 

تراموا گنجايش و سرعت آن باالتر است.)21(
قطار فوق سبك شهری، يك سامانه حمل ونقل حد ميانه است. سبك و 
كم ظرفيت بوده، به تقريب در همه جا، از پياده رو و خيابان گرفته تا قسمتی 
از اتوبان و بزرگراه، قابل استفاده است)22( از نظر تامين نيروی محركه به دو 
نوع نيروی محركه از خود )Self-Powered( و نيروی محركه در بيرون 
)externally-powered( تقسيم می شود )پيشين( عكس های 1، 2، 3و4 

نمونه هايی از آن را نشان می دهد.

منابع و مآخذ
مترو

1ـ آشنايی با مترو، همشهری آنالين، كد مطلب 37638
2ـ آشنايی با مترو استانبول، همشهری آنالين، كدمطلب 91212

3ـ آشنايی با مترو اسلو، همشهری آنالين، كدمطلب 95843
4- آشنايی با مترو برلين، همشهری آنالين، كدمطلب 92053
5ـ آشنايی با مترو پاريس، همشهری آنالين، كدمطلب 91323

6ـ آشنايی با مترو پكن، همشهری آنالين، كدمطلب 90850
7ـ آشنايی با مترو توكيو، همشهری آنالين، كدمطلب 91851
8ـ آشنايی با مترو دبی، همشهری آنالين، كدمطلب 91536
9ـ آشنايی با مترو رم، همشهری آنالين، كدمطلب 92177

10ـ آشنايی با مترو لندن، همشهری آنالين، كدمطلب 90964
11ـ آشنايی با مترو مسكو، همشهری آنالين، كدمطلب 89796

21- آشنايی با مترو مكزيكوسيتی، همشهری آنالين، كدمطلب 92449

13- www.tokyometro.jp/en

14- www.dubaimetro.eu

15- www.IstanbolTrails.com

16- www.Tbanen.no

17- www.Mexicometro.org

18- www.mosmetro.ru

20- www.bvg.de

21- www.tinn.ir 
22- www.turo2020.blogfa.com

23- Wikipedia

پی نوشت
1- Light Rail Transit )LRT(

2- Ultera Light Rail Transit )ULRT(



سال سیزدهم/ شماره 110 64

سال گذشته كتابی با عنوان »واژه نامه دوچرخه سواری« توسط فدراسيون 
دوچرخه سواری اروپا منتشر شد كه به تأييد كميته اجتماعی و اقتصادی 
اروپا نيز رسيد. اين كتاب كه به 27 زبان دنيا ترجمه شده حاوی نكات 
مختلفی از تجربيات كشورهايی اروپايی در زمينه دوچرخه سواری است كه 

اشاره به برخی نكات آن خالی از لطف نيست.
دوچرخه سواری  كيلومتر  سه  دو  روزانه  متوسط  طور  به  هلندی  هر   •
توسط  شهری  درون  سفرهای  مجموع  درصد   26 هلند  در  و  می كند 

دوچرخه صورت می گيرد.
با  و  بوده  از 6 كيلومتر  اروپا كمتر  اغلب سفرهای درون شهری در   •
دوچرخه امكان پذير است. اگر تنها يك سوم اين سفرها با مسافت كمتر از 
6 كيلومتر توسط دوچرخه طی شود، ميزان توليد دی اكسيد كربن در اين 

قاره 4 درصد كاهش پيدا می كند.
• يك دوچرخه سوار كه روزانه برای رفتن به سر كار خود 8 كيلومتر طی 
می كند و اين كار را تنها 5 روز در هفته انجام می دهد، در واقع ساالنه 
بيش از 4 هزار كيلومتر رانندگی نكرده و ضمن صرفه جويی در مصرف 
حدود 400 ليتر بنزين، از توليد حدود 800 كيلوگرم دی اكسيد كربن در 

سال نيز پيشگيری كرده است.
• متوسط قيمت خريد يك دوچرخه در اروپا 579 يورو است كه حدود 

30 برابر كمتر از قيمت يك خودروی شخصی معمومی است.
• هر دوچرخه سوار با داشتن يك دوچرخه معمولی به ازای هر كيلوگرم 
از وزن بدن خود در طول يك كيلومتر تنها 136 كالری، انرژی مصرف 
می كند. به عبارت ديگر متوسط نياز به انرژی برای يك مايل جابه جايی 

35 كالری است در صورتی كه يك خودروی شخصی برای همين مسافت 
1860 كالری انرژی مصرف می كند.

از شاخه های گردشگری داخلی و  به يكی  توريسم دوچرخه  امروزه   •
خارجی تبديل شده و مدت زمان بازگشت سرمايه ای كه در زيرساخت های 

دوچرخه سواری سرمايه گذاری می شود، تنها 2 سال است.
• اگر ارتباطی بين مسافت طی شده با يك خودروی سواری و زمان 
كنيم،  برقرار  خودرو  از  نگهداری  هزينه های  و  سفر  برای  شده  مصرف 
مشخص می شود سرعت متوسط سفر با يك خودروی سواری 8 كيلومتر 

در ساعت است كه از سرعت متوسط دوچرخه كمتر است.
از هوايی است كه  آلوده تر  گازهای استنشاقی در داخل يك خودرو   •
يك دوچرخه سوار تنفس می كند. به عنوان نمونه غلظت منواكسيدكربن 
و اكسيدهای نيتروژن به ترتيب 2 برابر و 50 درصد بيش از غلظت آن در 

فضای بيرون خودرو است.
• نسبت مستقيمی بين تردد دوچرخه سواران و سطح ايمنی آنها در معابر 
شهری وجود دارد. به عبارتی هر چه تعداد دوچرخه سواران افزايش يابد، 

ميزان ايمنی آنها نيز افزايش می يابد.
• طبق يك آمار پزشكی نرخ مرگ ومير افرادی كه با دوچرخه به محل 
كار خود می روند، 39 درصد كمتر از افرادی است كه وسيله نقليه شخصی 

را برای رفتن به محل كار خود انتخاب كرده اند.
• فردی كه به صورت مرتب دوچرخه سواری می كند از آستانه تحمل و توانايی بدنی 
باالتری برخوردار است و آمادگی جسمانی او حدود 10 سال جلوتر از سن اوست و اميد 

به زندگی در اين افراد نيز حدود 2 سال بيش از اميد به زندگی متوسط جامعه است.

 سیدجعفر تشکری هاشمی
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران

دوچرخه سواری در اروپا
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شكلی  عده ای  نظر  در  اروپايی  شهری  حمل ونقل  سيستم  شايد 
ايده آل داشته باشد اما خود آنها معتقد هستند كه مشكالت قابل تأملی 
در اين سيستم دارند. صحبت از اين است كه ازياد بيش از اندازه ماشين 
در خيابان های قاره سبز باعث مشكالتی در زمينه ترافيكی، آب وهوايی، 
آنها،  نظر  از  است.  شده  شهری  فضای  از  كارآمد  استفاده  و  اقتصادی 
ناپايدار  و  قديمی  الگوهای  تا  دارند  نياز  جهانی  كالس  با  شهرهايی 
حمل ونقل كه مبتنی بر وابستگی رشد شهری بر ماشين شخصی است 
را كنار بگذارند و به سمت حمل ونقل پايدار حركت كنند. به همين دليل 
انجمن بين المللی حمل ونقل عمومی با همكاری شهرداری نانت )يكی 
از شهرهای فرانسه( نشست سه روزه ای را در سومين ماه سال 2013 در 

تغییر نگرش به سوی حمل ونقل پایدار

شهرها و شهرداري هاي جهان

هزینه های پنهان حمل ونقل

اين شهر برگزار می كنند. امروزه از يك طرف شهروندان می خواهند در 
كمترين زمان، با آلودگی كمتر و مصرف انرژی كمتر و هزينه ای مناسب 
با مقصد برسند و از سوی ديگر شهرها با بودجه هايی اغلب محدود بايد 
اين بين  بينديشند. در  چاره ای برای پاسخ دادن به خواست شهروندان 
ميزبان كنفرانس، پايتخت سبز اروپا در سال 2013، سياستی يكپارچه و 
پايدار در سيستم حمل ونقل شهری با تمركز روی دوچرخه و حمل ونقل 
عمومی دارد. اين شهر نخستين شهر فرانسوی بود كه توانست با موفقيت 
 ،CIVITAS تراموای برقی را احيا كند. نانت در سال 2009 برنده جايزه

باالترين جايزه اروپايی برای حمل ونقل پاك شهری شد.

ماليات  اندازه  از  بيش  كه  دارند  شكايت  اروپايی  رانندگان  معمواًل 
می پردازند. به تازگی تحقيقی منتشر شده است كه نه تنها اين نظر را 

رد می كند بلكه آنها را زير دين ديگر ماليات دهندگان قاره سبز می برد.
براساس گزارشی كه توسط استادان حوزه حمل ونقل دانشگاه صنعتی 
در سدن آلمان منتشر شده است، تصادفات جاده ای، آلودگی و سروصدای 
مرتبط با ماشين ها ساالنه بيش از 600 پوند برای هر شهروند اروپايی 
هزينه در بردارد. به طور معمول جابه جايی ماشين ها هزينه هايی دارد كه 
بر همه آشكار است اما در اين بين، هزينه های پنهانی هم وجود دارد؛ 
از  برآوردی  تحقيق  اين  آلودگی.  و  از سروصدا  ناشی  هزينه های  مانند 
ارائه  آن  مالی  تأمين  كنونی  راه های  و  پنهان  هزينه ةای  بزرگی  ميزان 
رانندگان به  اعتقاد دارند كه تشبيه  اين تحقيق  داده است. نويسندگان 

هزينه ةای  كمك  می گويند  و  است  اشتباه  كامال  جامعه  شيرده«  »گاو 
از جيب مردم ديگر، مردم كشورهای همسايه  اروپا  ترافيك ماشين در 
و حتی آيندگان پرداخته می شود. المان هايی مانند هزيه های بيمارستان، 
برای  ساختمان ها  به  خسارت  زيستی،  تنوع  تلفات  كشته شدگان،  تعداد 
تغييرات  تحقيق،  اين  در  شده اند.  گرفته  نظر  در  حوزه  اين سه  بررسی 
پوشش  هم  می شود  آن  خطر  كاهش  كه صرف  هزينه هايی  و  اقليمی 
داده شده است. براساس آمار سال 2009، حمل ونقل مسئول توليد يك 
چهارم از گازهای گلخانه ای منتشر شده در سطح قاره اروپا بوده است. 
گازهای منشتر شده حاصل از اين بخش، طی دهه های اخير رشد قابل 
توجهی داشته؛ اين ميزان در سال 2009، 30 درصد بيشتر از سال 1999 

بوده است.

 گیتی عابدی
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سوخت زباله ای اتوبوس های شهری نروژ
كارشناسان مديريت انرژی نروژ سال آينده سوخت مورد نياز فعاليت 
به  آن  تبديل  و  شهری  زباله های  بازيافت  از  را  شهری  اتوبوس های 
سوخت پاك تامين می كنند. نيروگاه تامين كننده بيوگاز جديد همچنين 
كودهای مورد نياز بخش كشاورزی را نيز از بازيافت زباله شهری توليد 

خواهد كرد.
مؤسسه  كرانچ«،  »تك  سايت  از  نقل  به  نوشت  شهر  گزارش  به 
از 50 هزار  بيش  نيروگاه جديد می تواند  اعالم كرد كه  نروژ  تحقيقات 
مورد  انرژی  به  سال  هر  در  را  غذايی  مواد  پسماند  از  زباله حاصل  تن 
نيزا برای حركت بيش از 135 اتوبوس شهری تبديل كند. اين نيروگاه 
همچنين كودبيولوژيك مورد نياز 100 مزرعه محلی در ابعاد متسوط را 
نيز تأمين می كند. پروسه توليد بيوگاز برنامه ای است كه از چندين سال 

پيش تحقيقات و نيازسنجی در مورد آن شروع شد تا سال آينده ميالدی 
در نروژ توليد شود.

در حال حاضر 65 اتوبوس شهری در اسلواز بيوگاز توليد شده از زباله 
استفاده می كنند و در صورتی كه توليد بيوگاز در سال 2013 به حداكثر 
ميزان ممكن خود برسد 200 اتوبوس اين شهر از اين سوخت جديد، كم 
هزينه و پاك استفاده خواهند كرد. اناكارين اريكسون كارشناس مؤسسه 
تحقيقات نروژ می گويد: استفاده از بيوگاز در سيستم حمل ونقل شهری 
كاهش  را  عمومی  حمل ونقل  سيستم  توسط  شده  توليد  آالينده های 
می دهد كه اين موضوع شامل كاهش ذرات گرد و غبار در شهر و بهبود 
كيفيت هوايی كه شهروندان اسلو تنفس خواهند كرد می شود. همچنين 

اتوبوس هايی كه از بيوگاز استفاده می كنند كم سروصداتر خواهند بود.

افزایش محبوبیت حمل ونقل عمومی در آمریكا

بعد از ركوردی كه حمل ونقل عمومی آمريكا در سال 1957 در زمينه 
جابه جايی مسافربر جای گذاشت، اين سيستم سال 2011 يا ثبت بيش از 
10/4 ميليارد مسافرت، در رده دوم قرار گرفت. براساس گزارش انجمن 
حمل ونقل عمومی آمريكا، در سال ميالدی جاری ركورد جديدی در اين 
زمينه ثبت خواهد شد. بعد از افزايش مسافرت در سال 2011، بعضی از 
مناطق اين كشور شاهد رشدی بيشتر در استفاده از وسايل حمل ونقل 
سال،  اول  ماه  دو  در  بودند.   2012 سال  اول  چهارم  يك  در  عمومی 
نواحی تجربه شده  تا 12 درصد در بعضی شهرها و  رشدی بين شش 
از  سفرها  تعداد   2012 ژانويه  در  سانفرانسيسكو،  مانند  جايی  در  است. 
طريق وسايل نقليه عمومی بيشتر از هر ژانويه ديگری بوده است. گفته 
می شود اگر اين رشد 10 درصدی در اين ماه نسبت به سال 2100، طی 

سال ميالدی جاری حفظ شود، نزديك به 50 ميليون سفر در اين منطقه 
در  سفرها  تعداد  می كند؛  اشاره   citymayors سايت  شد.  خواهد  ثبت 
سراسر كشور در حال افزايش است. از داليل افزايش رغبت آمريكايی ها 
گرفتن  به  جوانان  ميل  شدن  كم  عمومی  نقليه  وسايل  از  استفاده  به 
گواهينامه رانندگی و افزايش قيمت سوخت است. نسبت افراد بين 15 تا 
24 سال كه گواهينامه ندارند تا 26 درصد افزايش پيدا كرده است. اين، 
باالترين ميزان طی چند دهه است. اين قضيه خودش را در سير نزولی 
سفر با خودروی شخصی از سال 2004 نشان داه است. از سال 2009 
سرمايه گذاری در اشكال مختلف حمل ونقل عمومی افزايش پيدا كرده 
و در 15ـ10 سال اخير، تعداد بيشتری از مردم در نزديكی ايستگاه های 

وسايل نقليه ساكن شده اند.
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آمستردام ، شهر دوچرخه ها 
راز طول عمر هلندي ها دوچرخه است، آنها دوچرخه را به وسيله نقليه 
روزانه خود تبديل كرده اند و تقريبا يك سوم حمل و نقل هاي خود را 
در مسافت هاي مناسب با دوچرخه انجام مي دهند و هر شهروند هلندي 
در روز 5/1 مايل دوچرخه سواري مي كند. طبق يك بازبيني آماري كه 
در سال 2010 انجام گرفت طول عمر هلندي هاي دوچرخه سوار به طور 

متوسط 14 ماه بيشتر است.
در اين شهر 750 هزار نفری، 800 هزار دستگاه دوچرخه وجود دارد. 
60 درصد از حمل و نقل داخلی آمستردام به وسيله دوچرخه انجام می 
شود. در سال 2007 تنها 18 نفر به دليل حوادث رانندگی در اين شهر 

كشته شدند.
شهر آمستردام هلند در زمينه استفاده اهالی آن از دوچرخه در جهان 

ركورددار است.
هزار   800 نفری،  هزار   750 شهر  اين  های  خيابان  در  اكنون  هم 
از  دستگاه دوچرخه وجود دارد كه مردم شهر در رفت و آمدهای خود 

آنها استفاده می كنند.
دوچرخه  فرهنگ  با  را  خود  های  زيرساخت  است  توانسته  آمستردام 
دوچرخه  ويژه  مسير  ساخت  برای  كيلومتر   400 كند.  همراه  سواری 
سواری در كنار خيابان ها و ساخت پاركينگ هايی برای اين وسيله نقليه 

اختصاص يافته است.
اين پاركينگ ها نيز برای نگهداری دوچرخه ها هزينه های بسيار كم 

و سمبليك دريافت می كنند.
بسياری از ساكنان آمستردام می گويند رفت و آمد با دوچرخه را به 
ديگر وسايل حمل و نقل ترجيح می دهند زيرا دوچرخه، ارزان، سريع و 

دوست محيط زيست است.
دوچرخه  پارك  برای  معتقدند  همچنين  هلند  شهر  بزرگترين  اهالی 

نيازی به مساحت زيادی نيست و دوچرخه سواری يك ورزش است.
آمارها نشان می دهند 60 درصد از حمل و نقل داخلی آمستردام به 

وسيله دوچرخه انجام می شود.
از جمله داليلی كه باعث می شود مردم از دوچرخه استفاده كنند می 
توان به هزينه های باال پاركينگ خودرو و بسته بودن بسياری از خيابان 

ها برای ورود خودروها يا يك طرفه بودن خيابان ها اشاره كرد.
»امنيت بيشتر« دوچرخه هم از ديگر داليل استفاده مردم از اين وسيله 
در  مرگ  به  منجر  رانندگی  حوادث  تعداد  دوچرخه  از  استفاده  با  است. 
نفر به  يافته است. در سال 2007 تنها 18  آمستردام به شدت كاهش 

دليل حوادث رانندگی در اين شهر كشته شدند.

منبع: سايت عصر ايران
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برخوردگاه هاي چندسطحي، راهكاري براي تسهیل ترافیک شهري
)نگاهي بر انواع و ویژگي هاي برخوردگاه هاي چندسطحي(

 مستوره قلی پور
دانشجوی ارشد برنامه ريزی شهری دانشگاه هنر تهران 

استخوان  ساختار  دهنده  تشكيل  های  بخش  ترين  اساسی  از  يكی 
به  توجه  با  است.  شهری  درون  هاي  راه  شبكه  كالنشهرها.  بندی 
جابه  سهولت  و  سرعت  شهرها.  اين  ی  فزاينده  جمعيت  و  وسعت 
جايی. و همچنين ايجاد تمهيداتی به منظور كاهش ميزان ترافيك و 
تصادف- به خصوص در ساعات اوج تردد- از مهمترين ضروريات آن 
ها به شمار می رود. در اين ميان برخوردگاه ها از مهمترين اجزای 
كه  چرا  روند؛  می  شمار  به  شهری  هاي  راه  شبكه  دهنده  تشكيل 
عالوه بر پيوند راه ها به يكديگر و ايفای نقش مفصلی در اين ساختار. 
نقاطی گره گاهی برای تغيير مسير وسايل نقليه به شمار می روند. از 
جمله معضالت برخوردگاه ها با توجه به نقش حياتی آن ها. حادثه 
خيز بودن و وقوع بيشترين ميزان تصادفات وسايل نقليه در اين نقاط 
می باشد. بدين علت زمانی كه يك برخوردگاه به لحاظ ميزان ايمنی 
و ظرفيت هدايت وسايل نقليه به حداقل كارايی خود می رسد؛ بهترين 
راه. تبديل برخوردگاه هم سطح به برخوردگاه چندسطحي می باشد.

در اين مقاله با بررسی منابع كتابخانه ای و اطالعات موجود در سايت 
های معتبر در زمينه برخوردگاه هاي چندسطحي. سعی شده است تا 
به  توصيفی؛  بيانی  با  برخوردگاه هاي چندسطحي  معرفی  بر  عالوه 
صورت انتقادی به ارزيابی نقاط ضعف و قوت برخي از آن ها پرداخته 

آموزش

و كاربرد اين دست برخوردگاه ها در تسهيل ترافيك كالنشهرها به 
صورت اجمالی بيان شود. 

1- مقدمه
هدف اصلي در كنترل برخوردگاه ها، فراهم آوردن ايمني بيشتر و 
تامين حركت مناسب وسايل نقليه و عابران در محل برخورد است. 
كنترل برخوردگاه ها از سه روش متفاوت - كنترل غيرفّعال، كنترل 

نسبي و كنترل فّعال- صورت مي پذيرد. 
• روشني 	 و  صريح  كنترل  روش  اين  در  غيرفعّال:  كنترل 

براي راننده وجود ندارد. به عبارت ديگر زماني كه حجم ترافيك 
كمتر از ميزان مشّخصي باشد؛ به كنترل صريح و روشن نيازي 
نيست. در اين حالت استفاده كنندگان مسير مي بايد از قوانين 
كنترل  هاي  راه  كنند.  تبعّيت  رانندگي  و  راهنمايي  ي  پايه 

غيرفّعال شامل موارد زير مي شود:
الف( هیچ كنترلي صورت نمي گیرد: هرگاه جريان ترافيكي 
كه به محل برخورد دو يا چند مسير وارد مي شود از ميزان مشّخصي 
معمول  قوانين  از  بايد  مي  نقليه  وسايل  رانندگان  آنگاه  باشد؛  كمتر 
رانندگي در مسيرها همچون، حركت كردن از سمت راست و رعايت 
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حق تقّدم و ... پيروي نمايند.
نشانه  و  عاليم  همواره  ترافیكي:  هاي  نشانه  و  ب( عاليم 
هاي متفاوت ترافيكي نقش مهّمي در كنترل ترافيكي برخوردگاه ها 
ايفا مي كنند. چراكه هر زمان ترافيك موجود در برخوردگاه - به ويژه 
خاصي  كنترلي  روش  باشد؛  سبك  سطح-  هم  هاي  برخوردگاه  در 
از عاليم و نشانه هاي موجود در  بايد  رانندگان مي  اعمال نشده و 

برخوردگاه پيروي كنند.
با نشانه گذاري ها و نوشته  ج( عاليم ترافیكي همراه 
ها: عالوه بر عاليم ترافيكي، نشانه گذاري هاي سطح جاده يا مسير 
مانند پيكان ها، نوشته هايي همچون ايست، آهسته و ... در كنترل 

ترافيك برخوردگاه نقش موثّري را ايفا مي كنند.
• كنترل نسبي:  در اين روش تعدادي تمهيدات كنترلي براي 	

مواقع خاص ترافيكي در محل برخوردگاه در نظر گرفته مي 
شود. به عبارت ديگر در اين روش رانندگان وسايل نقليه به 
آرامي در مسيرهايي هدايت مي شوند تا از بروز تصادف در 
گردش  و  جريان  كردن  كاناليزه  شود.  جلوگيري  برخوردگاه 
هاي- چپگرد و راستگرد- ترافيكي از جمله روش هاي اعمال 

اين گونه كنترل مي باشند. 
• تسهيالت 	 توسط  برخوردگاه  روش  اين  در  فّعال:  كنترل 

مجاز  رانندگان  و  شود  مي  كنترل  كامل  طور  به  ترافيكي 
برخورد  محل  از  خود  شخصي  تصميمات  برمبناي  نيستند 
عبور نمايند. بنابراين عمل عبور وسايل نقليه با كنترل شديد 
صورت مي گيرد. از جمله راه هاي اين گونه كنترل ترافيكي، 
فازبندي مسيرهاي منتهي به برخوردگاه از طريق استفاده از 

چراغ هاي راهنمايي و چندسطحي كردن برخوردگاه است.

)ويژگي هاي برخوردگاه هاي چندسطحينگاهي بر انواع و (برخوردگاه هاي چندسطحي، راهكاري براي تسهيل ترافيك شهري  | 2  

ترافيكي از جمله روش هاي اعمال اين  چپگرد و راستگرد- كاناليزه كردن جريان و گردش هاي-. برخوردگاه جلوگيري شود
 . گونه كنترل مي باشند

در اين روش برخوردگاه توسط تسهيالت ترافيكي به طور كامل كنترل مي شود و رانندگان مجاز نيستند  :كنترل فعال•
بنابراين عمل عبور وسايل نقليه با كنترل شديد صورت مي . برمبناي تصميمات شخصي خود از محل برخورد عبور نمايند

منتهي به برخوردگاه از طريق استفاده از چراغ هاي  از جمله راه هاي اين گونه كنترل ترافيكي، فازبندي مسيرهاي. گيرد
 ).V. Mathew,Tom,2009.(راهنمايي و چندسطحي كردن برخوردگاه است

همراه با پيشرفت )1980-1970(آغاز شد و در دهه  1928از سال  غربدر ساخت برخوردگاه هاي چندسطحي
بلندي بود كه جريان ترافيك عبوري در كالنشهرها را آسان  ساخت اين برخوردگاه ها گام. تكنولوژي به رشد و بلوغ خود رسيد

متنوع و بسيار پيچيده اي از اين برخوردگاه ها در , هم اكنون گونه هاي متعدد, تر نموده و با پيشرفت هاي روزافزون
رها و وسعت ناچيز اما در ايران به دليل تعداد محدود كالنشه. طراحي شده و به مرحله ي اجرا رسيده است, كالنشهرهاي دنيا

ساخت اين گونه برخوردگاه ها قدمت چنداني ندارد؛ اما با توجه به روند رو به رشد اين , آن ها در قياس با نمونه هاي خارجي
نياز به ساخت اين , همچنين پيچيده شدن شبكه راه ها درون شهري آن ها و به تبع آن گسترش مشكالت ترافيكي, كالنشهرها

 )11/1/1389, اخباري و ديگران. (يي ضروري به نظر مي رسدچنين برخوردگاه ها
 

 
 تعريف برخوردگاه-2

محلي است . برخوردگاه محل برخورد و تالقي دو يا چند مسير عبوري است, همانطور كه از نام برخوردگاه بر مي آيد
برخوردگاه ها از جمله مهمترين نقاط در شبكه . براي ايجاد قدرت گزينش و تغيير مسير به چپ يا راست براي رانندگان

دفتر امور , معاونت فني .(مسيرها را به هم متصل مي سازند, ارتباطي شهري به شمار مي روند؛ چرا كه به عنوان مفاصل ارتباطي
اين مفاصل با وجود آن كه بخش كوچكي از شبكه راه ها شهري را تشكيل مي دهند؛ اما به دليل )1376, فني و تدوين معيارها

گفتني است .از اهميت وااليي برخوردار هستند, سرعت و ظرفيت راه ها وابستگي تنگاتنگي با آن ها دارند, ايمني, آنكه كارايي
 )1378, قريب.(هانه ي ترافيكي آن ها  بستگي داردكه عملكرد بهينه ي برخوردگاه ها به طراحي مناسب و مديريت آگا

روش هاي كنترل 
ترافيك در 
برخوردگاه ها

كنترل غيرفعال

اعمال هيچگونه  
اقدام كنترلي

استفاده از عاليم 
ترافيكي

استفاده از نوشته 
ها و نشانه گذاري 

هاي كف معابر

كنترل نسبي

كاناليزه كردن 
جريان ترافيك در 

برخوردگاه

در نظر گرفتن  
گردش هاي 

ترافيكي

كنترل فعال

استفاده از چراغ 
هاي راهنمايي

احداث برخوردگاه 
هاي چندسطحي

  . V. Mathew,Tom,2009 نگارنده؛: ماخذ

 روش هاي كنترل ترافيك در برخوردگاه ها -1نمودار 

آغاز   1928 سال  از  درغرب  چندسطحي  های  برخوردگاه  ساخت 
شد و در دهه )1970-1980(همراه با پيشرفت تكنولوژی به رشد و 
بلوغ خود رسيد. ساخت اين برخوردگاه ها گام بلندی بود كه جريان 
ترافيك عبوری در كالنشهرها را آسان تر نموده و با پيشرفت های 
روزافزون. هم اكنون گونه های متعدد. متنوع و بسيار پيچيده ای از 
اين برخوردگاه ها در كالنشهرهای دنيا. طراحی شده و به مرحله ی 
و  تعداد محدود كالنشهرها  دليل  به  ايران  در  اما  است.  اجرا رسيده 
وسعت ناچيز آن ها در قياس با نمونه های خارجی. ساخت اين گونه 
برخوردگاه ها قدمت چندانی ندارد؛ اما با توجه به روند رو به رشد اين 
كالنشهرها. همچنين پيچيده شدن شبكه راه ها درون شهری آن ها 
نياز به ساخت اين چنين  و به تبع آن گسترش مشكالت ترافيكی. 

برخوردگاه هايی ضروری به نظر می رسد.
2- تعريف برخوردگاه

همانطور كه از نام برخوردگاه بر می آيد. برخوردگاه محل برخورد و 
تالقی دو يا چند مسير عبوری است. محلی است برای ايجاد قدرت 
گزينش و تغيير مسير به چپ يا راست برای رانندگان. برخوردگاه ها 
از جمله مهمترين نقاط در شبكه ارتباطی شهری به شمار می روند؛ 
چرا كه به عنوان مفاصل ارتباطی. مسيرها را به هم متصل می سازند.
اين مفاصل با وجود آن كه بخش كوچكی از شبكه راه ها شهری را 
تشكيل می دهند؛ اما به دليل آنكه كارايی. ايمنی. سرعت و ظرفيت 
راه ها وابستگی تنگاتنگی با آن ها دارند. از اهميت وااليی برخوردار 
طراحی  به  ها  برخوردگاه  بهينه ی  عملكرد  كه  است  هستند.گفتنی 

مناسب و مديريت آگاهانه ی ترافيكی آن ها  بستگی دارد.
در طراحی و برنامه ريزی هر برخوردگاه به اهدافی همچون: ايمنی. 
قابليت عملكردی. كارايی بهينه  با كيفيت ترافيكی مناسب. مقرون 
به صرفه بودن. هماهنگی و انطباق با محيط پيرامون خود توجه می 
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شود.

3- انواع برخوردگاه ها
هر زمان جريان ترافيك. تنها در يك سطح با يكديگر برخورد نمايد. 
توسط  ترافيكی  اين جريان  كه  زمانی  و  برخوردگاه هم سطح  بدان 
برخوردگاه  بدان  توزيع گردند.  زيرگذرها و روگذرهايی در چند اليه 

چندسطحي گويند.
كلی  دسته  دو  به  را  ها  برخوردگاه  توان  می  تعريف  اين  اساس  بر 
تقسيم  چندسطحي   های  برخوردگاه  و  سطح  هم  های  برخوردگاه 

بندی كرد.
در برخوردگاه هاي هم سطح با ترافيك سواره ي باال، هرچه تداخل 
كاهش  و  توقف  ميزان  باشد؛  باالتر  حركتي  متفاوت  هاي  جريان 
سرعت وسايل نقليه نيز باالتر بوده و از كارايي اين نوع برخوردگاه 
كاسته مي شود. در اين موارد ترافيك سواره در محل برخورد، در چند 
سطح متفاوت با توجه به ويژگي هاي ترافيكي مورد نظر توزيع شده و 
برخوردگاه چندسطحي حاصل مي شود. مزيت برخوردگاه چندسطحي 
بر گونه ي هم سطح آن، در كاهش و حذف حركت هاي تداخلي در 
محل پيوند راه ها به هم و در نتيجه ثابت نگاه داشتن سرعت حركت 
وسايل نقليه و رواني حركت ترافيك سواره است. اين ويژگي عالوه 
بر آزادراه ها، بزرگراه هاي تمامي شهرها، در راه هاي اصلي و پرتردد 

در كالنشهرها از اهميت وااليي برخوردار است.

برخوردگاه های هم سطح  -1-3
گفتنی است شرح تفصيلی برخوردگاه های هم سطح مجالی مناسب 
را طلب می كند كه از عهده اين مقاله برنمی آيد. بنابراين تنها به 
منظور روشن شدن لزوم استفاده از برخوردگاه های چندسطحي به 
بيان انوع، نقش و كارايی آن ها در شبكه راه ها شهری بسنده می 

شود.
برخوردگاه های هم سطح به طور كلی به فرم های چهار راه. سه 
راه و ميدان طراحی می شوند.  البته از اين فرم های كلی. فرم های 
و  فنی  امور  دفتر  فنی.  معاونت  گردد.)  می  طراحی  نيز  تری  متنوع 

تدوين معيارها. 1376(
الف- سه راه ها معموال در خيابان های فرعی يا محلی به كار می 

روند.)همان(
ب- ميادين معموال در خيابان های محلی و جمع و پخش كننده با 

حجم ترافيك كم كاربرد دارند .)همان(
ج- در ساير موارد از چهارراه استفاده می گردد كه البته با توجه به 
حجم ترافيك عبوری می توان آن را نيز به چراغ فرماندهی مجهز 

نمود.)همان(

3-2- برخوردگاه های چندسطحي 
پاسخگويی  را در  برخوردگاه های هم سطح كارايی خود  زمانی كه 
به جريان عبوری ترافيك از دست بدهند؛ يكي از راه حل ها جهت 
رهايي از اين معضل، تبديل برخوردگاه هم سطح به گونه هاي چند 
سطحي آن است.)ويكی پديا. 1389/1/11( امروزه استفاده از اين نوع 
برخوردگاه ها در شهرهای بزرگ دنيا متداول شده است و گونه های 

شكل 2-  برخوردگاه سه راهي در شهر اوكلند

شكل 1-  نمودار برخوردگاه سه راهي

شكل 3-  نمودار ميدان

متعدد و متنوعی، با ميزان پيچيدگي متفاوتي از آن  ها طراحي و به 
مرحله ي اجرا رسيده است. 

روند تغيير و تبديل يك برخوردگاه هم سطح به گونه ي چندسطحي 
آن، روندي بسيار پيچيده است. در گام نخست، پس از كسب اطمينان 
به منظور  بايد شرايط الزم  برخوردگاه هم سطح، مي  ناكارآمدي  از 
با  سپس  گيرد.  قرار  بررسي  مورد  آن  چندسطحي  ي  گونه  ساخت 
بررسي انواع متفاوت اين دست برخوردگاه ها و مقايسه ي نكات قّوت 
و كاستي هاي آن ها، نمونه ي  قابل اجرا و مناسب انتخاب مي گردد. 
ساخت  براي  الزم  خصوصیات  و  شرايط   -1-2-3

برخوردگاه هاي چندسطحي
چهار ويژگي اصلي در تصميم گيري براي تبديل برخوردگاه هم سطح 
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شكل 4- ميدان كلمبوس در شهر نيويورك 

شكل 5- نمودار چهارراه

شكل 6-  نمونه اي از يك چهارراه

شكل 8-  يكي از چهارراه هاي شهر لوس آنجلس

به گونه ي چندسطحي آن دخيل مي باشدكه در جدول زير بدان ها 
پرداخته شده است. 

3-2-2- معرفي انواع  برخوردگاه هاي چندسطحي
چندسطحي  هاي  برخوردگاه  شد،  بيان  اين  از  پيش  كه  همانطور 
جريان ترافيك را در سطوح افقي مجزا توزيع مي كنند. اما اين گونه 
برخوردگاه ها مختّص محل برخورد راه هاي درون شهري و جاده 
با جاده يا مسير درون شهري  ها نيستند. هرزمان كه خطوط ريلي 
برخورد داشته باشد نيز، احداث اين گونه برخوردگاه ها ضرورت مي 
يابد. بر اين مبنا مي توان برخوردگاه هاي چندسطحي را به دو دسته 
ي كلي گذرگاه هاي چندسطحي و پل هاي چندسطحي تقسيم نمود. 
الف( گذرگاه هاي چندسطحي: گذرگاه هاي چند سطحي را مي توان 
دو  كه  زماني  نمود.  بندي  تقسيم  زيرگذرها  و  روگذرها  قسم  دو  به 
با هم تالقي كنند، اگر مسيري كه ترافيك به  مسير در يك نقطه 
مراتب سنگين تري دارد در سطح باالتر قرار گيرد به ساختار شكل 
گرفته روگذر گويند و بالعكس هر زمان مسير ياد شده در سطح زيرين 

واقع شود به ساختار حاصل زيرگذر گويند. )همان(
ب( پل هاي چندسطحي: پل هاي چندسطحي سيستمي است 
در سطوح  ترافيكي  جريان  بيشتري  تعداد  يا  دو  ترافيك  آن  در  كه 
برخوردگاه  توان  مي  ديدگاه  اين  از  شوند.  مي  داده  عبور  مختلف 
معايب  و  مزايا  و  ظاهري  هاي  ويژگي  مبناي  بر  چندسطحي  هاي 
ترافيكي، به شش گونه  اصلي و شناخته تقسيم مي شوند. برخوردگاه 
هاي لوزي، مركزي، شيپوري، شبدري كامل، نيمه شبدري، هدايت 
اما گونه هاي جديد و  را شامل مي شوند.  بندي  اين تقسيم  كننده 
مشاهده  دنيا  در شهرهاي  ها  برخوردگاه  نوع  اين  از  متنوعي  بسيار 
مي شود كه در اين تقسيم بندي جاي نگرفته اند. شايد بتوان اين 
نوع برخوردگاه هارا كه در اصل تركيبي از چند نمونه ي متفاوت در 
مهم  جمله  از  هستند؛  پيچيده  بسيار  ساختاري  با  و  مختلف  سطوح 
ترين و قابل توجه ترين گونه هاي برخوردگاه هاي چندسطحي  به 

شمار آورد.
در زير به صورت اجمالي به اين نوع برخوردگاه ها اشاره خواهد شد.

• برخوردگاه لوزي	
به  توان  می  چندسطحي.  های  برخوردگاه  انواع  ترين  ساده  از 
برخوردگاه های لوزی اشاره كرد. اين برخوردگاه ها كه جهت اتصال 
مسير اصلی به مسير فرعی طراحی می گردد؛ عالوه بر كاربرد برون 

شهری در محدوده شهر نيز مورد استفاده قرار می گيرند. 
از جمله ويژگی های برخوردگاه لوزی وجود چهار رمپ قطری در 
چهارگوش آن است كه می تواند جريان ترافيك را با سرعت باال به 
مسير اصلی وارد و يا از آن خارج نمايد.)همان(بنابراين قابليت  هدايت 
ترافيك بسيار زيادی را در مسير مستقيم اصلی و با سرعت باال دارا 
مي باشد. همچنين مي توان اين نوع برخوردگاه را در زماني كه معبر 

اصلي كم عرض است به كاربرد. 
مي  چشم  به  آن  طراحي  در  نيز  توجهي  قابل  مشكالت  البته    
خورد. ازجمله مشكالت اين نوع برخوردگاه ها. ناديده گرفتن گذرگاه 
های ايمن عابر پياده. ظرفيت محدود سرويس دهی با توجه به نقاط 
انتهايی رمپ ها. نامناسب بودن برخوردگاه برای مسيرهايی با حجم 

باالی گردش به چپ  خواهد بود.)اخباری و ديگران. 1389/1/11(
زير  اشكال  در  توان  مي  را  لوزي  برخوردگاه  از  كاملي  ي  نمونه 

مشاهده نمود.
برخوردگاه لوزي انشعاب دار

برخوردگاه  نادر  هاي  نمونه  از  يكي  دار،  انشعاب  لوزي  برخوردگاه 
ترافيكي-  جريان  دو  كه  دارد  كاربرد  زماني  نمونه  اين  است.  لوزي 
غيربزرگراه- از طرفين به يك بزرگراه متصل گردند. در اين حالت 
معمواًل جريان ترافيك بزرگراه به صورت زيرگذر و مابقي به صورت 

روگذر عبور داده مي شوند.
برخوردگاه لوزي چهارپر 

برخوردگاه لوزي چهارپر معمواًل در محل تالقي دو مسير باهم احداث 
برخوردگاه وجود يك  نوع  اين  ترين مزيت  از مهم  مي گردد. يكي 
جفت رمپ گردش به چپ است كه اين نوع حركت را بسيار ساده مي 
سازد. اين برخوردگاه مشكل تالقي جريان هاي ترافيكي را نداشته 
را  به آن  ترافيك چهار مسير منتهي  براي جريان  بااليي  و ظرفيت 

شكل 7-  نمودار چهارراه
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محدوده ي مورد نظرشرح و توضیحشرايط و خصوصیات الزم

پيش بيني هاي طراحي

هر زمان كه مسيرهايي با درجه اهميت متفاوت به هم پيوند برخورند و جريان ترافيكي آن ها با شرايط كاماًل متفاوت 
منجر در محل برخورد، منجر به مشكالت ترافيكي گردد؛ در اين شرايط به ناگزير مي بايد برخوردگاه هم سطح را به 
گونه ي چندسطحي آن مبّدل ساخت. اين شرايط زماني كه مسيرهاي شرياني اصلي با مسيرهاي فرعي و يا مسيرهاي 

مختّص پياده ها با اتوبان برخورد داشته باشند اتّفاق مي افتد.

- معمواًل خارج از شهر 
- در برخي مواقع در 

داخل شهر 

حجم باالي ترافيك
در مواقعي كه برخوردگاه هم سطح جوابگوي ترافيك عبوري موجود نباشد و راه حل هايي همچون تغيير زمان بندي 
چراغ هاي فرماندهي و يا افزايش تعداد خطوط عبوري و ... گره گشاي معضل ترافيكي برخوردگاه نباشد، مي بايد 

برخوردگاه هم سطح به گونه ي چندسطحي آن مبّدل گردد.

داخل  در  معمواًل   -
محدوده  شهر 

حفظ ايمني
نقاط است. هر زمان  اين  نقليه در  تعداد تصادفات وسايل  بودن  باال  برخوردگاه هاي هم سطح.  از مشكالت  يكي 
تعداد اين تصادفات از ميزان استاندارد افزايش يافته؛ به طوري كه بتوان برخوردگاه را به عنوان يكي از نقاط حادثه 
خيز، ناامن و مشكل ساز در شبكه ي ارتباطي شهر دانست، اين برخوردگاه به صورت چندسطحي طراحي مي گردد.

- در داخل شهر 

كاهش زمان هاي تاخير

در شهر ها همواره برخي مسيرها از اهمّيت بيشتري نسبت به ديگر مسيرها برخوردار هستند. در اين مسيرها، ميزان 
تردد باالتر بوده و با توجه به مبدا و مقصد آن ها، زمان سفر وسيله ي نقليه بسيار ارزش وااليي مي يابد. در اين حالت 
با در نظر گرفتن هزينه ي زمان تلف شده در اين مسيرها در شرايط موجود و مقايسه ي آن با شرايطي كه برخوردگاه 
هاي آن به صورت چندسطحي طراحي گردد، در صورتي كه توجيه اقتصادي وجود داشته باشد، برخوردگاه هاي هم 

سطح به گونه هاي چندسطحي آن تغيير مي يابد.

- در داخل شهر 

جدول 1- شرايط و خصوصيات الزم براي ساخت برخوردگاه هاي چندسطحي

شكل 9- زيرگذري در شهر توسكان ايالت آريزوناي آمريكا شكل 10- زيرگذري در شهر فينيكس ايالت آريزوناي آمريكا

شكل 11- نمونه اي از يك روگذر داراست. اما با وجود مزاياي بسيار، احداث آن به شدت پرهزينه است. 
نبايد از نظر دور داشت كه نمونه هاي پيچيده تري نيز از برخوردگاه 
لوزي چهارپر طراحي شده است كه شايد شباهت چنداني به نمونه ي 

اصلي خود نداشته باشند.
 نمودارهايي از اين نمونه ها در اشكال مقابل نشان داده شده اند.

• برخوردگاه ستاره اي	
تفاوت  اين  با  است.  لوزي  برخوردگاه  همان  اي  ستاره  برخوردگاه 
كه در اين نمونه دو لوزي متالقي وجود دارد در سه سطح طراحي 
مي شود. مزيت برخوردگاه ستاره اي در آن است كه رمپ هاي در 
نظر گرفته شده در آن، يك گره ترافيكي را مبّدل به چهار نقطه ي 
ترافيكي سبك كرده است. معمواًل در محل تالقي دو بزرگراه با هم 
از اين گونه برخوردگاه ها استفاده مي شود. اما در كل با توجه به آن 

كه ترافيك چندان سبكي ندارد برخوردگاه چندان خوبي نيست. 
البته نمونه هاي پيچيده تري از برخوردگاه ستاره اي طراحي شده 

است كه نمونه هايي از آن در نمودارهاي روبرو قابل مشاده است.
• برخوردگاه سنجاقي4	

زماني كه دو آزادراه  به موازات هم موجود باشد، يكي از بهترين 
از برخوردگاه سنجاقي  گزينه ها براي اتصال آن ها به هم استفاده 
هيچ  بدون  نمونه  اين  لوزي،  و  شيپوري  برخوردگاه  برخالف  است. 

گونه پيچ و تاب زياد در مسيرها و ايجاد نقاط تالقي بسيار، به سادگي 
و با اتصاالت كوتاه اين دو مسير اصلي را به هم متصل مي كند. يكي 
از مسائلي كه استفاده از اين نمونه را با مشكل مواجه مي كند، هزينه 

ي باالي ساخت آن است.برخوردگاه شبدري كامل
بازو  چهار  داراي  لوزي  برخوردگاه  مانند  كامل  شبدري  برخوردگاه 
پرسرعت  و  پرتردد  يا دو مسير  و  بزرگراه  دو  مواقعي كه  در  و  بوده 
مزاياي  از مهمترين  يكي  احداث مي گردد.  كنند  با هم تالقي مي 
آن مجزا بودن كامل مسيرهاي حركتي از يكديگراست. همچنين به 
دليل مجزا بودن حركات گردش به راست و گردش به چپ از ايمنی 
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شكل 12- نمونه اي از يك روگذر 

شكل13- نمودار برخوردگاه لوزي

شكل15- نمونه اي از برخوردگاه لوزي 

شكل 14- نمونه اي از برخوردگاه لوزي

شكل 18- نمودار برخودرگاه لوزي چهارپرشكل 16- نمودار  برخوردگاه لوزي چندشاخه 

بااليی برخوردار است؛ اما به علت اشغال زياد زمين. تنها در محدوده 
های برون شهری كاربرد دارد و استفاده آن در درون شهر مقرون 

به صرفه نيست.
• برخوردگاه نیمه شبدري	

برخوردگاه های نيمه شبدری فرم ناقص برخوردگاه شبدری كامل 
هستند كه به دليل كمبود زمين و يا تمايالت كم حركت گردش به 
چپ به صورت كامل اجرا نمی شوند. ايمنی اين نوع برخوردگاه ها 
نسبت به نوع كامل آن ها پايين تر بوده و ظرفيت ترافيكی كمتری را 

نيز جابه جا می سازند.)اخباری و ديگران. 1389/1/11(
• برخوردگاه نیمه شبدري نامتقارن	

نيمه  برخوردگاه هاي چندسطحي  از  نيز  پيچيده تري  نمونه هاي 

هايي  نمونه  به  توان  مي  جمله  آن  از  است.  شده  طراحي  شبدري 
Parclo•A2•،•Parclo•B2•،•Parclo•A4،•Parc-  ممچون

lo AB3 و نمونه ي جالب Single•Leaf اشاره كرد. 

نمونه هاي A2 و B2 معمواًل در خارج از شهر استفاده مي شوند. 
يك  آزادراه  سمت  هر  در  است.  رمپ  شش  داراي   A4 ي  نمونه 
رمپ خروج، يك لوپ و يك رمپ هدايتي ورودي به آزادراه  وجود 
نمونه در ميان  ترين  امن  و  ترين  از متداول  A4 يكي  نمونه  دارد. 
برخوردگاه هاي نيمه شبدري است. اين نمونه عمومًا در بزرگراه هاي 

پر تردد حومه ي شهر استفاده مي  شود.

شكل 17- نمونه اي برخوردگاه لوزي انشعاب دار در آمريكا
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شكل21-نمودار برخوردگاه لوزي چهارپر سه سطحيشكل20- نمودار برخوردگاه لوزي چهارپر دوسطحيشكل19- نمونه اي از برخوردگاه لوزي چهارپر

شكل24- نمودار برخوردگاه ستاره اي نامنظمشكل22- نمودار برخوردگاه ستاره اي شكل23- نمودار برخوردگاه ستاره اي گردان

شكل26- نمونه اي از  برخوردگاه سنجاقيشكل25- نمودار برخوردگاه سنجاقي

شكل27- نمودار برخوردگاه شبدري كامل

• برخوردگاه نیمه شبدري متمركز	
برخوردگاه نيمه شبدري متمركز يكي از نمونه هاي ساده برخوردگاه 
نيمه شبدري و  از تركيب برخوردگاه  اين نمونه  هاي تركيبي است. 
برخوردگاه متمركز بدست آمده است. رمپ هاي در نظرگرفته شده 
در طرفين برخوردگاه در يك نقطه به هم مي رسند و معمواًل از باال  

شكل28- نمونه اي از  برخوردگاه شبدري كامل

افزايش دو رمپ ديگر در طرفين  با  آزادراه عبور مي كنند.  يا زير  و 
برخوردگاه مي توان حركات گردشي - گردش به چپ يا راست- را در 
آن تسهيل نمود. البته برخالف رمپ هاي موجود اين دو رمپ افزوده 
شده مي بايد هم سطح طراحي گردند. يكي از مشكالت اين نمونه 
پيچيدگي موجود در مركز برخوردگاه هنگام استفاده از رمپ خروجي 
و ورود به مسير مستقيم است. در نمونه تكميل شده با افزودن رمپ 
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هاي اضافي اين مشكل مرتفع شده و كاناليزه كردن جريان ترافيك 
به صورت بهتر انجام گرفته است.

• برخوردگاه متمركز	
چندسطحي.  های  برخوردگاه  جديد  نسبتا  های  نمونه  از  يكی 
به دليل تصرف كمتر  برخوردگاه  نوع  اين  برخوردگاه متمركز است. 
برخوردگاه  نوع  پركاربردترين  ها  برخوردگاه  ساير  نسبت  به  زمين 

چندسطحي  به شمار می رود.)اخباری و ديگران. 1389/1/11(
البته می بايد در انتخاب اين گزينه در طراحی شبكه ی ارتباطی 
شهر. به معايبی همچون هزينه باالی ساخت. مشكل عبور عابران 
پياده و دشواری ورود و خروج وسايل نقليه در حركت گردش به چپ 
به مسير فرعی. توجه خاص داشت. اين برخوردگاه با توجه به شعاع 
بيشتر حركت گردش به چپ نسبت به برخوردگاه لوزی. مزيت دارد.

)همان(
• برخوردگاه هدايت كننده	

كردن  مجزا  و  بودن  سطحی  چند  لحاظ  به  برخوردگاه  نوع  اين 
حركات گردشی از ايمنی و ظرفيت بااليی برخوردار هستند. سرعت 
باالی انتقال جريان ترافيك از ديگر مزايای قابل توجه اين برخوردگاه 
هاست. اما معموال به علت پيچيدگی در مرحله طراحی و اجرا و هزينه 
باالی ساخت از آن ها استفاده نشده و به جای آن ها از برخوردگاه 

های شبدری استفاده می گردد.)اخباری و ديگران. 1389/1/11( 
• برخوردگاه T شكل	
• ي 	 نمونه  همانند  هدايتي  نيمه  يا  Tشكل  هاي  برخوردگاه 

مسيرهاي  كه  تفاوت  اين  با  كنند.  مي  عمل  خود  كامل 
جداشده  از مسير اصلي در اين حالت مجدداً باز مي گردند و 

به مسير اصلي متصل مي شوند. 
• برخوردگاه Y شكل كامل	

زماني از برخوردگاه Y شكل كامل استفاده مي شود كه سه بزرگراه 

باهم تالقي داشته باشند و عمومًا در كشورهايي كه از سمت راست 
رانندگي مي كنند به كار مي رود. رمپ هاي اتصالي به برخوردگاه بر 
اساس سمت حركت – چپ يا راست- و زاويه ي آن مي تواند در هر 
دو سمت آن قرار گيرد. اين نوع برخوردگاه مي تواند در مواقعي كه 
يكي از اين سه مسير خط ريلي باشد نيز به كار رود. هزينه ساخت و 
ميزان اراضي كه به اين نوع برخورگاه اختصاص مي يابد چندان باال 
نوع  اين  نام  ارزش وااليي است.  داراي  اين نظر  از  بنابراين  نيست. 
برخوردگاه از نحوه ي اتصال سه بازوي آن گرفته شده است. البته 
نمونه هاي اجرا شده آن شباهت هاي زيادي به گونه ي T شكل 

دارد.
• برخوردگاه Y شكل ناقص	

برخوردگاه Y شكل ناقص معمواًل در مواقعي اجرا مي گردد كه دو  
بزرگراه با راستاي نسبتا كمتر از 60 درجه با هم تالقي داشته باشند. 
در اين حالت مسير اصلي يك بزرگراه در يك نقطه با مسير اصلي 

بزرگراه امتداد يافته همپوشاني پيدا مي كند.
• برخوردگاه شیپوري	

برخوردگاه شيپوري زماني به كار برده مي شود كه يك بزرگراه به 
يك بزرگراه ديگر متصل گردد. اين نوع برخوردگاه ها معمواًل داراي 
حداقل يك لوپ هستند كه عمل ورود و يا خروج ترافيك به بزرگراه 
امتداد يافته را انجام مي دهد. اين نوع برخوردگاه ها براي جاده هايي 
كه تمام ترافيك موجود در يك مسير طوالني متمركز شده و ابتدا 
و انتهاي آن عوارض دريافت مي شود كاربرد دارد. به عبارتي براي 
جاده هايي كه داراي انشعاباتي هستند و يا مسيرهاي موازي با مسير 

جاده  وجود دارد مقرون به صرفه نيست. 
• برخوردگاه نیمه شیپوري	

برخوردگاه نيمه شيپوري در اصل همان برخوردگاه شيپوري كامل 

اشكال 29 و 30- نمودار برخوردگاه نيمه شبدري

شكل 32- نمونه اي از  برخوردگاه نيمه شبدري در آلمان

B2 شكل 34- نمودار برخوردگاه

AB3•شكل 35-نمودار برخوردگاه
شكل 33- نمونه اي از  برخوردگاه تك برگ

شكل 31- نمونه اي از  برخوردگاه نيمه شبدري در آمريكا
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A4 شكل 36- نمودار برخوردگاهA4 شكل 38و 39- نمودار برخوردگاه نيمه شبدري متمركزشكل 37- نمونه اي از  برخوردگاه

شكل 42- نمونه اي از  برخوردگاه متمركزشكل 41نمودار برخوردگاه متمركزشكل40- نمونه اي از  برخوردگاه نيمه شبدري متمركز

شكل 44- نمونه اي از برخوردگاه هدايتيشكل 43- نمودار برخوردگاه هدايتي
شكل 45- نمودار برخوردگاه Tشكل

است، با اين تفاوت كه در اين نمونه لوپ حذف شده و يك  رمپ به 
منظور هدايت جريان ترافيك به سمت بزرگراه امتداد يافته با زاويه اي 
90 درجه و يا نزديك به قائم براي اين برخوردگاه طراحي شده است. 
مواقع  در  توان  مي  كه  است  آن  برخوردگاه  نوع  اين  مزاياي  از  يكي 
ضروري به نمونه ي شيپوري كامل مبّدل گردد. به عبارت ديگر قابليت 
گسترش و تكميل شدن در آن وجود دارد.                                                                                   
البته نبايد از نظر دور داشت كه نگارنده هيچ نمونه ي اجرا شده اي 
از اين برخوردگاه بدست نياورده است تا در راستاي عينيت بخشيدن به 

مبحث بيان شده ضميمه كند.
• برخوردگاه شیپوري دوقلو	

از برخوردگاه هاي شيپوري به غير از نمونه هاي ياده شده، نمونه ي  
ديگري به نام برخوردگاه شيپوري دوقلو وجود دارد. اين نوع برخوردگاه 
با يك جاده ي عوارض  زماني اجرا مي شود كه يك جاده عوارضي 
ديگر و يا يك آزادراه تالقي داشته باشد. بنابراين معمواًل مراكز دريافت 
عوارض را در محل رمپ ها قرار مي دهند. اين گونه برخوردگاه ها در 

جاده هاي پنسيلوانيا بيشتر ديده مي شوند. 
• برخوردگاه دايره اي)دّوار( 	

معمواًل در محل اتصال چند مسير اصلی به هم از برخوردگاه های دّوار 

استفاده می شود. خطوط دّوار طراحی شده در اين برخوردگاه ها به منزله 
هستند. برخوردگاه  به  شده  وارد  ترافيك  جريان  كننده  پخش  و  جمع 

)اخباری و ديگران. 1389/1/11( 
• برخوردگاه میداني	

در  كه  است  چندسطحي  برخوردگاه  از  نوعي  ميداني  برخوردگاه  يك 
استفاده مي شود. ساختار  فرعي  به مسيرهاي  بزرگراه  پيوند يك  هنگام 
كلي اين برخوردگاه به گونه اي است كه مسيرهاي فرعي منشعب شده از 
بزرگراه در يك نقطه ميدانگاهي برخوردگاه به هم مي رسند و مسير اصلي 
بزرگراه توسط يك پل- زيرگذر يا روگذر- عبور داده مي شود. برخوردگاه 
اين  در  تفاوت كه  اين  با  دارد.  دّوار  برخوردگاه  به  نسبي  ميداني شباهت 
قابل  است.  شده  استفاده  ميدان  يك  از  مسيرها  چرخش  جاي  به  نمونه 
از اين نمونه در طراحي برخوردگاه هاي تركيبي و پيچيده  توجه آن كه 

بهره ي بسيار برده مي شود.

• برخوردگاه میداني انشعاب دار	
از برخوردگاه ميداني  انشعاب دار، گونه ي ديگري  برخوردگاه ميداني 
است كه در سه سطح اجرا مي گردد. اين برخوردگاه ظرفيت ترافيكي 
بيشتري را جابه جا كرده و از ايمني بيشتري به نسبت نمونه ي ميداني 
برخوردار است. معمواًل اين نوع برخوردگاه در محل تالقي دو  بزرگراه 

با هم اجرا مي شود.
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شكل 48-نمودار برخودگاه  Y شكل شكل 46- نمونه اي از برخوردگاه  Tشكل

شكل 47- نمونه اي از برخوردگاه Tشكل

شكل 49- نمونه اي از برخوردگاه Y شكل

شكل 50- نمونه اي از برخوردگاه Y شكل در آمريكا

شكل 53- نمودار رخوردگاه شيپوري

شكل 54- نمونه اي از برخوردگاه شيپوري در كانادا

شكل 51-نموداررخوردگاه Y شكل ناقص

شكل 52- نمونه اي از برخوردگاه Y شكل ناقص

شكل 56- نمايش شماتيك برخوردگاه نيمه شيپوري 

شكل 57- نمودار  برخوردگاه شيپوري دوقلو  شكل 55- نمونه اي از برخوردگاه شيپوري 

شكل 59- نمودار برخوردگاه دّوارشكل 58- نمونه اي از برخوردگاه شيپوري دوقلو

شكل 61- نمونه اي از برخوردگاه دّوار

شكل 60- نمونه اي از برخوردگاه دّوار
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شكل 64- نمونه اي از برخوردگاه ميدانيشكل 63- نمونه اي از برخوردگاه ميداني مدرنشكل 62- نمودار برخوردگاه ميداني

شكل 66- نمودار برخوردگاه ميداني انشعاب دار شكل 65- نمودار برخوردگاه ميداني انشعاب دار

شكل 67- نمونه اي از برخوردگاه ميداني 

شكل 68- نمونه اي از برخوردگاه ميداني انشعاب دارانشعاب دار

• برخوردگاه توربیني)گردابي-حلزوني- مارپیچي( 	
توربيني  برخوردگاه  چهارپر،  شبدري  برخوردگاه  از  ديگري  ي  نمونه 
اين  شود.  مي  خوانده  نيز  مارپيچي  و  گردابي،حلزوني  نام  با  كه  است 
نمونه معمواًل دو يا سه سطح بيشتر ندارد. برخوردگاه توربيني با توجه به 
رمپ هاي پيچ و تاب دار معمواًل از سرعت حركت وسايل نقليه كاسته 
و ظرفيت جابه جايي ترافيك كمي را داراست. از ديگر معايب آن ميزان 
اراضي زيادي است كه براي احداث آن مي بايد در نظر گرفت. با توجه به 
موارد ياد شده معمواًل اين نمونه در مناطق كوهستاني كاربرد دارد. چراكه 
مي توان حركت رمپ هاي آن را بر مبناي شيب زمين به بدست آورد. 

نمونه هاي دوسطحي و سه سطحي آن در زير نشان داده شده است. 
• برخوردگاه آسیابي)پّره اي(	

برخوردگاه آسيابي معمواًل در محل تالقي چهار مسير به هم احداث 
مي گردد. در اين برخوردگاه مسيرهاي شرياني اصلي ترافيك از طريق 
روگذر از محل تالقي عبور داده مي شوند. ساير حركات چرخشي موجود 
در اين برخوردگاه رمپ هاي راستگرد هستند كه از طريق عالئم و يا 

شكل 69- نمودار برخوردگاه توربيني دوسطحي

چراغ هاي راهنمايي كنترل مي شوند. در اين نمونه حركات چرخشي 
به خصوص حركت گردش به چپ اندكي با مشكل مواجه است. بدين 
كم  گردشي  و حركات  پايين  ترافيك  جريان  كه  مسيرهايي  در  منظور 
اين  از  استفاده  براي  مكان  بهترين  ديگر  عبارت  به  دارد.  كاربرد  دارند 

نمونه خارج از شهر درنظر گرفته مي شود.
زير  در  برخوردگاه طراحي شده است كه  اين  از  متنوعي  نمونه هاي 

نمودارهايي از آن ها قابل مشاهده مي باشد.
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شكل 72- نمونه اي از برخوردگاه حلزونيشكل 71- نمونه اي از برخوردگاه حلزونيشكل 70- نمونه اي از برخوردگاه توربيني دوسطحي

شكل 75- نمودار برخوردگاه آسيابيشكل 74- نمونه اي از برخوردگاه توربيني سه سطحيشكل 73- نمودار برخوردگاه توربيني سه سطحي

اشكال77 و 78- نمودار هاي برخوردگاه آسيابي  انشعاب دارشكل 76- نمونه اي از برخوردگاه آسيابي

• برخوردگاه دمبلي	
اين برخوردگاه تركيبي از دو برخوردگاه ميداني است كه از طريق رمپ 

هايي به جريان ترافيك را به مسير اصلي هدايت مي كند. 
• نمونه هاي كمیاب برخوردگاه هاي چندسطحي	

نمونه هاي ارائه شده تمام گونه هاي متفاوت و متنوع برخوردگاه هاي 
چندسطحي را شامل نمي شدند. عالوه بر موارد ياد شده برخوردگاه هاي 
ديگري نيز وجود دارد كه به ندرت و شايد به ضرورت احداث شده اند و 
اطالعات دقيق و كاملي در موردشان موجود نيست. نمونه هايي از آن 

ها در زير نشان داده شده است.
هاي  برخوردگاه  ارزيابي  و  مقايسه   -3-2-3

چندسطحي 
شده  اجرا  و  طراحي  هاي  نمونه  تمام  قطعًا  شده  معرفي  هاي  نمونه 
برخوردگاه هاي چندسطحي نيستند. مطالب يادشده تالشي براي معرفي 

و نمايش تصويري برخوردگاه هاي چندسطحي و بيان مزايا و معايب آن 
ها – هرچند مختصر و اجمالي- بود. نگاهي گذرا به نمونه هاي ياد شده 
بيانگر آن است كه مقايسه ي و ارزيابي آن ها نيازمند بررسي هاي دقيق 
و كّمي خواهد بود. عالوه بر اين به صورت قطعي نمي توان مهر تاييد بر 
يكي از آن ها زد و ديگري را حذف نمود؛ چرا كه هر كدام از آن ها در 
موقعيت خاّصي كارايي داشته و شرايط خاص خود را مي طلبد. بنابراين 
قطعًا مقايسه ي آن ها مي بايد كّمي و در قالب دسته بندي هاي مناسبي 
صورت گيرد. اما با اين وجود همان طور كه در ابتدا بيان شد؛ برخوردگاه 
ها داراي شش گونه ي اصلي هستند. بررسي هاي كمي و كيفي صورت 
گرفته بر روي اين شش مورد- مقاله ي بررسي عوامل موثر از جمله 
ايمني در انتخاب شكل تقاطع هاي غير هم سطح-  مقايسه ي اين شش 
مورد را بر ما آسان ساخته است. جدول زير مقايسه ي شش نمونه اصلي 

برخوردگاه هاي چندسطحي است.
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شكل 83- نمونه اي از برخوردگاه دمبلياشكال79،80و 81- نمودار هاي برخوردگاه آسيابي گردان2 شكل 82- نمودار برخوردگاه دمبلي

Interchane cloverdirectional-84 2شكل-quadrant•parclo•Interchange -85 شكلRaindrop interchange -86 شكل

Y-diamond or Y-mond Interchange -87 شكلPartial•or•half•diamond•Interchange -88 شكل

 Cloverdirectional -91 شكل

 3-level interchange  -90 شكل

 4-quadrant•parclo  -89 شكل

Braided crossover   -94 شكل

Old crossover   -93 شكل New crossover    -92 شكل

 Split diamond interchange  -95 شكلContraflow•left•interchange  - 96 شكل
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Flyswatter•interchange -98 شكل Flyswatter•interchange- 97 شكلFlyswatter•interchange - 99 شكل

Flyswatter•interchange - 100 شكلBreezewood•Pennsylvania•farce•interchange - 101 شكل

Breezewood•possible•fix•interchange - 103شكلFlyswatter•interchange - 102 شكل

Spaghetti Bowl interchange - 104 1(شكل(Braid Interchange - 105شكل
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  مقايسه و ارزيابي برخوردگاه هاي چندسطحي -3-2-3
مطالب يادشده . نمونه هاي معرفي شده قطعاً تمام نمونه هاي طراحي و اجرا شده برخوردگاه هاي چندسطحي نيستند

 هرچند مختصر و اجمالي- –مزايا و معايب آن ها ش تصويري برخوردگاه هاي چندسطحي و بيان معرفي و نمايبراي تالشي 
ي خواهد نگاهي گذرا به نمونه هاي ياد شده بيانگر آن است كه مقايسه ي و ارزيابي آن ها نيازمند بررسي هاي دقيق و كم .بود
عالوه بر اين به صورت قطعي نمي توان مهر تاييد بر يكي از آن ها زد و ديگري را حذف نمود؛ چرا كه هر كدام از آن ها در . بود

ي و در قالب دسته بنابراين قطعاً مقايسه ي آن ها مي بايد كم. ه و شرايط خاص خود را مي طلبدموقعيت خاصي كارايي داشت
اما با اين وجود همان طور كه در ابتدا بيان شد؛ برخوردگاه ها داراي شش گونه ي اصلي . مناسبي صورت گيردبندي هاي 

بررسي عوامل موثر از جمله ايمني در انتخاب اله ي مق بررسي هاي كمي و كيفي صورت گرفته بر روي اين شش مورد-. هستند
جدول زير مقايسه ي شش نمونه اصلي . مقايسه ي اين شش مورد را بر ما آسان ساخته است  -غير هم سطح تقاطع هايشكل 

 .برخوردگاه هاي چندسطحي است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

105Braidشكل )104Spaghetti Bowl interchange-)۱شكل  Interchange-)۱( 

www.infrastructurist.com،۱۸/۵/۱۳۸۹: ماخذ

مقايسه مهم ترين برخورگاه هاي چندسطحي  -2جدول   

11/1/1389اخباري و ديگران، : ماخذ  

اين مقايسه را مي توان به گونه اي ديگر نيز انجام داد. با مشخص 
نمودن اهّم ويژگي هاي اجرايي برخوردگاه هاي چندسطحي و مقايسه 
كرده  بندي  اولويت  را  ها  آن  توان  مي  طريق  اين  از  مورد  اين شش 
اهّم  نمود.  انتخاب  را  گزينه  ترين  اجرايي  خود  معيارهاي  مبناي  بر  و 

مشخصات اجرايي برخوردگاه هاي چندسطحي به صورت زير است:
هزينه   .4 هزينه ساختي   .3 2. ظرفيت   تحصيلی حريم    ميزان   .1
و  )اخباری   . مجاور((  های  كاربری  به  دسترسی  ايجاد   .5 نگهداری  

ديگران. 1389/1/11(
اولويت بندی برخوردگاه ها براساس اين معيارها در جدول زير آمده 

است
4- جمع بندي

در شبكه راه های كالنشهرها با توجه به پيچيدگی و گستردگی شريان 
ميزان  از  آنكه  بر  تا عالوه  انديشيد.  تدابيری  بايد  بزرگراه ها می  و  ها 
اين  شود؛  جلوگيری  اوج  ساعات  در  به خصوص  نقليه  وسايل  ترافيك 
شبكه يارای پاسخگويی به نيازهای آتی شهر را نيز داشته باشد. تبديل 
ميادين غير محلی به چهارراه فرماندهی و  ميادين و چهارراه های اصلی 
با حجم ترافيك بسيار باال به برخوردگاه هاي چندسطحي  از جمله اين 

تدابير است. 
برخوردگاه  احداث  بر  تصميم  از  پس  اقدامات  ترين  مهم  از  يكي 
چندسطحي، انتخاب نمونه ي مناسب با توجه به شرايط ترافيك، ويژگي 
تنها  ياد شده كه  نمونه هاي  است.  اجرايي  معيارهاي  و  هاي محيطي 

ايجاد دسترسی به كاربری های مجاورهزينه نگهداریهزينه ساختظرفيتميزان تحصيل حريم

برخوردگاه لوزی شكلبرخوردگاه لوزیبرخوردگاه لوزیبرخوردگاه هدايت كنندهبرخوردگاه نقطه ایبهترين نمونه

برخوردگاه هدايت كنندهبرخوردگاه هدايت كنندهبرخوردگاه هدايت كنندهبرخوردگاه لوزیبرخوردگاه هدايت كنندهبدترين نمونه

 

جدول 3- اولويت بندي مهم ترين برخوردگاه هاي چندسطحي بر مبناي ويژگي هاي اجرايي آن ها

بخشي از برخوردگاه هاي طراحي شده را شامل مي شود، طيف وسيعي از 
گزينه هاي متعدد با شرايط متفاوت را پيش روي مخاطب قرار مي دهد. 
تا با انتخاب بهترين گزينه و يا شايد تركيب برخي از نمونه ها به منظور 
ايجاد حالتي بهينه عالوه بر مرتفع ساختن معضل ترافيكي برخوردگاه 
موجود، منجر به ايجاد خسارت هاي جبران ناپذيري نظير ، از بين رفتن 
ديد ها و منظرها، ايجاد انقطاع فضايي ميان بخش هايي از  شهر، اتالف 

هزينه ها و  ... نگردد. 
بنابراين بايد هنگام انتخاب گزينه ي برتر همواره در نظر داشت كه 
پيچيده ترين نمونه ها با وجود كاناليزه كردن كليه ي حركات ترافيكي ، 
همواره بهترين راه حل نيستند. چرا كه هرچه پيچيدگي يك برخوردگاه 
و تعداد سطوح آن بيشتر شود از خوانايي آن كاسته شده، به گونه اي كه 
نه تنها با عالئم و نشانه هاي ترافيكي نمي توان بر اين مسئله فائق آمد؛ 
بلكه خود معضلي است كه مي بايد در گام هاي بعدي بدان انديشيد. 
برخي از برخوردگاه هايي چندسطحي با اليه هاي بسيار و يا با پيچ و خم 
هاي متعدد پيش از اين ارائه شد. شايد در ظاهر تصاوير جالب و جذاب به 
نظر آيند؛ اما شواهد گواه آن است كه احتمال آن مي رود كه پس از آن 
كه به مرحله ي اجرا رسيدند به عنوان نقاط كور ترافيكي شهر به شمار 
بروند. قطعًا احداث چنين برخوردگاه هايي در شهرها نمي تواند نشان از 
پيشرفت  تكنولوژي و عظمت آن شهر باشد؛ بلكه احتمال آن مي رود 
كه نشان از گسترش بيش از حد شهر، مشكالت ترافيكي و روند رو به 
زوال آن دارد. تصوير زير نمود عيني چنين برخوردگاه هايي است. نقاطي 

كه در آن راننده ناخودآگاه از خود مي پرسد: من كجايم؟
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گزارش خبری

رضا ظريفی
 

خيلی از شهروندان تهرانی نام ماشين دودی را شنيده اند و می دانند اين 
وسيله نقليه 90 سال قبل در پايتخت وظيفه اصلی جابه جايی مسافران 

بين تهران و ری را به عهده داشته است. 
برای  پايتخت  گام های  نخستين  بتوان  شايد  را  دودی  ماشين  تردد 
دستيابی به وسايل حمل ونقل عمومی تلقی كرد، اگرچه سال ها قبل از 
آن نيز درشكه ها و واگن اسبی به اين كار اشتغال داشتند. حاال تهران 
در روزهای جاری، شاهد حضور انواع وسايل حمل ونقل عمومی است. 
تاكسی، اتوبوس های معمولی و تندرو و مترو بار اصلی تردد و سفرهای 
گفته  به  آنكه  چه  دارند.  عهده  بر  را  تهرانی  شهروندان  درون شهری 
تهران  پايتخت، سهم جا به جايی های درون شهری  مسئوالن حمل ونقل 
نيمه دوم  در  نخستين بار  برای  از وسايل حمل ونقل عمومی  استفاده  با 
سال 90 از مرز 50 درصد گذشت. البته پيش از آن نيز پيش بينی  می شد 
كه با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها تعداد مسافران حمل ونقل عمومی 
افزايش يابد و البته همينطور هم شد. اما بهانه ما در اين نوشته نگاهی به 

روند توسعه حمل ونقل عمومی در تهران است از درشكه تا مترو.

واگن ها و اسب ها
مدرنيته  و  سنت  بين  متضاد  نماد  نخستين  می توان  را  اسبی  واگن 
بود  قمری  1305 هجری  سال  در  و  قبل  سال   128 دانست.  ايرانی ها 
كه تهرانی ها لغت جديدی را به دايره واژگان خود اضافه كردند. واگن 
اسبی، وسيله ای بود كه توسط يك شركت بلژيكی وارد پايتخت ايران 
شد تا بتواند در خيابان های خلوت و بدون ترافيك تهران كه محل تردد 
كند.  بود، حركت  معمولی  مردم  چهارپايان  و  تجار  و  اميران  اسب های 
اگرچه  وارد شد.  ايران  به  ناصرالدين شاه  اواخر سلطنت  در  اسبی  واگن 
اين وسيله شكل همان درشكه های قديمی را داشت اما كمی هم برای 
مردم عجيب بود. شركت بلژيكی دفتری در خيابان ماشين خانه يا اكباتان 
امروز داير كرد تا اين محل تبديل به محل نگهداری واگن ها و اسب ها 
پرتردد شهر  اسبی هم معموال خيابان های  واگن  تردد  شود. مسيرهای 
بود. ميدان توپخانه، خيابان الله زار، خيابان ناصريه، چهارراه حسن آباد، 

به وسيله  و ری،  امين حضور  برق، سه راه  خيابان چراغ  قزوين،  ميدان 
خطوط ريل ها به هم متصل شده و هر روز واگن ها، در اين مسير حركت 
می كردند. واگن اسبی يك سورچی يا راننده و يك مأمور دريافت بليت از 
مسافران داشت. تهرانی ها كم كم با اين وسيله خو می گرفتند كه ناگهان 
وسيله ای جديد با سر و صدای زياد از راه رسيد و واگن اسبی را به مرور 

از دايره رقابت حذف كرد.

ماشینی كه دود می كرد
حتما شما هم روايت هايی درباره سفر ناصر الدين شاه به فرنگ شنيده ايد. 
ماشين دودی هم نتيجه يكی از همين روايت هاست. شاه قاجار در يكی 
تا  كرد  قصد  و  پسنديد  و  ديد  را  دودی  ماشين  اروپا  به  سفرهايش  از 
خيابان های تهران هم صدای حركت اين وسيله نقليه مدرن را بشنود. 
ماشين دودی به قدری مردم تهران را متعجب كرده بود كه حتی تماشای 

اين وسيله نقليه هم يكی از تفريحات مردم پايتخت به حساب می آمد.
دروازه  نزديك  در  مبدا  ايستگاه  محل  به  خود  عيال  و  اهل  با  مردم 
منطقه  در  كوثر  پارك  و  قيام  ميدان  محدوده  روزها  اين  كه  خراسان 

تهران از واگن اسبی تا اتوبوس بی آرتی 
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12 است می رفتند تا با سوار شدن به اين وسيله عازم شهرری و زيارت 
حضرت  عبدالعظيم حسنی شوند. اين خط در سال 1261 شمسی ساخته 
به  بواتال  مسيو  نام  به  فرانسوی  مهندس  يك  هم  را  آن  امتياز  و  شد 

نمايندگی يك شركت بلژيكی از ناصرالدين شاه گرفت.
در آن زمان وقتی قطار شروع به حركت می كرد بچه ها سنگ به ماشين 
دودی می زدند. سرانجام اين وسيله جديد مورد پذيرش مردم تهران واقع 
نشد و در مدت كوتاهی با ورشكست شدن شركت بلژيكی، ماشين دودی 
 1330 دهه  در  خط  آهن  اين  شد.  سپرده  تاريخ  بايگانی  به  تهران  در 
در  دودی ها  ماشين  اين  از  نمونه ای  روزها  اين  شد.  تعطيل  خورشيدی 
يكی از خيابان های اطراف حرم حضرت عبدالعظيم به يادگار گذاشته شده 
است. همچنين در كتاب »سرگذشت طهران« نوشته اميرحسين ذاكرزاده 
درباره اين وسيله نقليه آمده: در آغاز ورود ماشين های دودی مردم دسته 
ولی  می آمدند  آن  ايستگاه  به  نوظهور  موجود  اين  تماشای  برای  دسته 
از  ديگری  در جای  نمی داد!  به خود  را  آن  هيچ كس جرات سوار شدن 
همين كتاب آمده: پس از گذشت مدت كوتاهی كار بدانجا رسيد كه ديگر 
جايی در ماشين دودی برای سوار شدن نمی ماند و مردم نشسته و ايستاده 
با آن طی طريق می كردند و حالت مسافران آن بی شباهت به مسافران 

اتوبوس های امروز تهران نبود.
به  رسيد.  تاكسی  به  نوبت  شدند،  شهر  وارد  اتوبوس ها  آنكه  از  پس 
طور رسمی عمر تاكسی در تهران به حدود 70 سال می رسد. نخستين 

بودند  فورد  آمريكايی  خودروی  نوع  از  تهران  تاكسی های 
كه به نام ب.ب معروف شده بودند و گفته می شود نماينده 
رده  از  اصطالحًا  كه  درشكه  پالك  هر  به  مزبور  شركت 
ورود  با  می كرد.  واگذار  تاكسی  دستگاه  يك  می شد  خارج 
وسايل حمل ونقل جديد به تهران، شهرداری يا همان بلديه 
آن روزگار، وسايل قديمی را به حومه شهر منتقل كرد. به 
مرور استقبال مردم از تاكسی ها به قدری زياد شد كه ديگر 
اين خودروهای عمومی نمی توانستند به مردم خدمت رسانی 
كنند در نتيجه هنوز مدت زمان زيادی از حضورشان نگذشته 
بود كه نوع جديدی از اتومبيل های حمل مسافر با گنجايش 
به  اتومبيل ها  اين  روزها  آن  در  وارد شد.  تهران  به  بيشتر 
الری معروف شدند. شكل و شمايل اين الری ها مانند وانت 
را درآن سوار می كردند.  نفر  بيست و چند  تا  و گاهی  بود 
سال ها بعد از آن و تقريبا از حدود سال 1332 بود كه تعداد 
اتوبوس ها و تاكسی ها به اندازه ای رسيد كه به تعبير امروز 
ترافيك در شهر به وجود آمد. اما ناوگان تاكسيرانی تهران 
هدف  با  و   1359/3/28 تاريخ  در  نيز  اسالمی  انقالب  پيروزی  از  پس 
اليحه ای  طی  خدمت رسانی،  اجرای  ُحسن  بر  نظارت  و  كنترل  تمركز، 
تحت عنوان »سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی شهر تهران« كه 
زير پوشش شهرداری تهران قرار دارد كار خود را دوباره آغاز كرد. اين 
روزها نيز شهر تهران شاهد تردد 80 هزار تاكسی بزرگ و كوچك و در 

رنگ های متنوع است.

اتوبوس  تندرو و داالن های خنك مترو
اتوبوس های تندرو يا همان بی آرتی از جمله جديدترين و راحت ترين 
وسايل حمل ونقل عمومی هستند. اتوبوس های فعلی در اين خطوط كه 
از سال 86 آغاز به كار كرده اند، مناسب ترين گزينه های موجود بوده اند. 
در حال حاضر نيز گفته می شود كه تعداد استفاده كنندگان از اتوبوس های 
تندرو به  روزانه بيش از دو ميليون نفر رسيده است. ضمن اينكه سرعت 
باالی جابه جايی، نظافت و راحتی از مهم ترين معيارهای مردم هستند. در 
حال حاضر شش خط اتوبوسرانی تندرو در پايتخت فعاليت می كنند. اما 
غير از اتوبوس ها اين روزها مترو شايد محبوب ترين وسيله نقليه عمومی 
 85 و  مسير  كيلومتر   150 حدود  تهران  متروی  حاضر  حال  در  باشد. 
با  نفر  ميليون  دو  از  بيش  روزانه  كه  می شود  گفته  دارد.  فعال  ايستگاه 

استفاده از مترو سفر می كنند.
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آلودگی هوای قم، محصول مدیریت غیراصولی 

قم  شهر  دور  تا  دور  سبز  رينگ  يك  به صورت  گذشته  در  گياهی  پوشش 
قابل مشاهده بود كه خود عاملی برای پيشگيری از نفوذ گردوغبار به داخل 
شهر بود اما در حال حاضر به داليل مختلف، از جمله تخريب های بی رويه، 
اين رينگ  اقدامات غيراصولی و توسعه فيزيكی شهر،  خشكسالی و بعضی 

سبز از بين رفته است. 
به گزارش مهر، درياچه حوض سلطان در گذشته و در تمام فصول سال دارای 
آب بوده است اما اكنون به دليل برخی بی توجهی ها، تنها در زمستان و اوايل 
بهار، آن هم به ميزان اندك در آن آب ديده می شود. خشك شدن درياچه ها 
و عدم  تأمين حقابه های آنها، موجب ايجاد ريزگردها و ذرات معلق در هوا و 

در نتيجه آلودگی هوا می شود.
آلودگی هوا در داخل شهر نيز به عهده خودروها و به ويژه خودروهای فرسوده 
استاندارد،  از سوخت  استفاده  و  فنی  معاينه  با  كه  خودروهايی  شد؛  گذاشته 
بيگانه بوده و 70 درصد ايجاد آلودگی داخل شهر مربوط به آنهاست. تشكيل 
كميته زيست محيط شهری و برگزاری جلسات مختلف با حضور ارگان هايی 
كه توان مقابله با ريزگردها و آلودگی هوا را دارند، نويد تازه ای برای برطرف 
كميته  عضو  و  مختلف  دستگاه های  مديران  ريزگردهاست.  مشكل  ساختن 
زيست محيط شهری، از اقدامات صورت گرفته در مورد غربال ريزگردها و 

ذرات نمكی از هوای شهر می گويند.

آمايش سرزمین از تخريب زيست بوم ها می كاهد
آلودگی  و  تخريب  قم،  استان  محيط زيست  مديركل  ركنی،  محمودعلی 
محيط زيست را محصول مديريت غيراصولی می داند و معتقد است كه اگر 
از  مانع  باشد  منطقی  به صورت  از محيط زيست  استفاده  و  اصولی  مديريت 
تخريب خواهد شد. به گفته او طرح آمايش سرزمين به لزوم جانمايی مناسب 
برای واحدهای صنعتی در راستای جلوگيری از تخريب زيستگاه ها می پردازد. 
دارد  بسياری  اهميت  سرزمين  آمايش  بحث  امر  اين  تحقق  برای  بنابراين 
زيرا در آمايش سرزمين كاربری ها با شرايط سازگار هستند و اين امر موجب 
می شود كه زيست بوم ها تخريب نشوند. آمايش سرزمين نشان می دهد كه 
از يك زمين بيش  زيرا چنانچه  چه كاربری ای در آن محيط منطقی است 
استفاده  اما تخريب، محصول  استفاده شود تخريب می شود.  از حد ظرفيت 

غيرمنطقی و مديريت غيراصولی است.
به  گياهی  پوشش  توسعه  و  نهال  اصله  هزار   124 كاشت  می گويد:  ركنی 
ساماندهی  و  شهر  پيرامون  حاشيه  و  محله ای  پارك های  ايجاد  صورت 
اقداماتی است كه می تواند در  از  واحدهای صنعتی در شهرك های صنعتی 

تعديل درجه حرارت هوای شهر نقش بسزايی ايفا كند.
از سنگبری ها و كوره های  از مسيرهای مختلف، مملو  مبادی ورودی شهر 
زغال و... است كه بايد برنامه هدايت اين واحدها به شهرك های صنعتی با 
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جديت دنبال شود. مديريت شهری هم برای كاهش آلودگی هوا طرح هايی 
دارد كه هر چند هزينه كالن بر دوش اين نهاد عمومی و مردمی می گذارد 
اما برای اجرا شدن اين طرح ها نيازمند مشاركت و همياری شهروندان است.

اسقاط 900 دستگاه خودروی فرسوده
سيف الدين موسوی، مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری قم در اين 
زمينه می گويد: در 9  ماه گذشته، 900 دستگاه خودروی فرسوده و از رده خارج، 
اسقاط شد و پيش بينی می شود تا پايان سال 1000 خودرو ديگر كه سوخت 
ناقص داشته و درصد آاليندگی بيشتری نسبت به خودروهای ديگر دارند، از 
رده خارج شوند. در پنج سال گذشته، مركز اسقاط خودروهای فرسوده ساالنه 
دوهزار دستگاه از رده خارج كرده است و اين مركز تالش دارد در شش ماه دوم 
امسال، بحث اسقاط خودروهای سنگين را پيگيری كند. به اعتقاد موسوی، 
دفن زباله در خارج از شهر به صورت بهداشتی انجام می شود و بر آلودگی هوا 
اما اگر زمان جمع آوری زباله به طول بينجامد و زباله ها مدت  تأثيری ندارد 
زمان زيادی در محيط شهری باقی بمانند در آلودگی هوای داخل شهر مؤثر 
خواهند بود اما فعاليت 168دستگاه خودروی شهرداری كه به جمع آوری روزانه 

700 تن زباله مشغول هستند از ابتال به اين وضعيت می كاهند.

توزيع 100 هزار نهال
حسين رضايی نسب، مديرعامل سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری قم 
پيگيری  توسعه 76 هكتاری فضای سبز جنگلی  در سال 91،  نيز می گويد: 
می شود كه به صورت جنگل كاری پيرامون شهر ـ شامل بوستان های زائر، 
كوثر، خضرا و... ـ و قطعات 29هكتاری پرديسان همچنين ساير معابری كه 
در شهر پرديسان پيش بينی شده است، مورد توجه قرار دارد. در همين زمينه 
كاشت نهال در معابر و شوارع اصلی شهر نيز مورد توجه بوده و50 هزار اصله 
نهال در اين زمينه كاشته خواهد شد. توزيع 100هزار اصله نهال در هفته منابع 
طبيعی به صورت رايگان بين شهروندان، از ديگر اقدامات اين سازمان است. 
عالوه بر اين، بهره برداری از استخر سه راهی خرمشهر با ظرفيت بالغ بر 330 

هزار مترمكعب آب به ايجاد مخزن ذخيره برای توسعه فضای سبز در بخش 
غربی قم بسيار كمك می كند.

و  می كند  اعالم  14/57مترمربع  را  سبز  فضای  كل  سرانه  رضايی نسب 
سبز  فضای  سرانه  و  مترمربع   2/99 شهری  سبز  فضای  سرانه  می گويد: 

جنگلی 11/59مترمربع است.

طرح های پیشگیری از ريزگردها نیازمند اعتبار است
احمد عفتان، مديركل آبخيزداری و منابع طبيعی قم معتقد است كه مطالعات 
 51 مساحت  در  گردوغبار  منشأ  تا  آغاز شده  گذشته  سال  چند  در  بسياری 
هزار هكتاری اطراف شهر مورد بررسی قرار گيرد. به گفته وی در اين طرح 
مناطق  در  بيشتر  كه  شده اند  اولويت بندی  استان  داخلی  منشأ  كانون های 
شمالی، شرق و غرب شهر قم قرار دارند. اين كانون ها مشخص شده اند تا 
اقدامات الزم برای مهار وضعيت های بحرانی مورد توجه قرار گيرد. در اين 
كانون ها با توجه به گفته كارشناسان، بوته كاری گونه های خاص، خودداری 
سال  سه  طی  فعاليت ها  بيشتر  اما  می گيرد  و... صورت  معادن  واگذاری  از 

گذشته در مناطق غربی متمركز شده است.
عفتان می گويد: سال گذشته از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به قم، 
عمليات بيابان زدايی 447 هكتار و در طرح ديگر 205 هكتار در غرب استان 
انجام شده است. دوهزار هكتار نيز در گذشته نهال كاری شده كه مراقبت و 
نگهداری از آن مورد توجه است. اين اقدامات با عنوان عمليات بيابان زدايی و 
كنترل ريزگردها صورت گرفته است. اما آنگونه كه عفتان می گويد نهال كاری 

در مساحت 300 هكتاری در منطقه غرب منتظر ابالغ اعتبار است.
عالوه بر اين، مطالعات شرق شهرستان قم نيز به مساحت 21 هزار هكتار 
انجام شده و در دست بازنگری است كه در اين زمينه موضوع تأمين اعتبارات 
مطرح است. مديركل منابع طبيعی از ساخت پارك جنگلی ثامن االئمه واقع 
در شمال شرق قم خبر می دهد و می گويد: چهار هزار و 500 هكتار فضای 
سبز جنگلی، تاغ زار و پارك های جنگلی در حاشيه شهر به صورت متراكم 

وجود دارد كه با فضاهای سبز پراكنده 13هزار هكتار خواهد بود.
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)LPG(گاز مایع شده نفتی
 راهكاری برای کاهش آلودگی هوای کالنشهرها 

بنزين و گازوئيل و حتی گاز  استاندارد بودن  بر غير  از كارشناسان  بسياری 
سی ان اجی مصرفی در خودروهای ايران تأكيد می كنند. به اعتقاد آنها بخش 
سوخت های  اين  از  ناشی  ايران  در  كالنشهرها  هوای  آلودگی  از  عمده ای 
غيراستاندارد است. در اين ميان برخی از كارشناسان، از جمله منصور دفتريان 
رئيس انجمن مهندسی گاز ايران بر ضرورت جايگزينی سوخت »ال پی جی« 

به جای بنزين و گاز سی ان جی در خودروها تأكيد می كنند.
منصور دفتريان، رئيس انجمن مهندسی گاز ايران در گفت وگو با همشهری 
گرفته  انجام  هوا  آلودگی  كاهش  راستای  در  كه  تالش هايی  داشت:  اظهار 
اغلب نتيجه مناسبی به بار نياورده است. در سال های اخير اقداماتی جهت 
گاز سوز  كردن خودروها انجام گرفته كه كمتر با استقبال رانندگان تاكسی های 
شهری مواجه شده است چرا كه مصرف گاز سی  ان جی در خودروهای تاكسی، 
بر آن  به ويژه در سربااليی ها سبب كاهش قدرت موتور می شود و عالوه 
استهالك زود هنگام خودرو را در پی دارد. يكی از راهكارهايی كه در گذشته 
برای كاهش آلودگی هوا پيشنهاد شده بود، استفاده از سوخت ال پی جی به 
جای سوخت سی ان جی بود. يكی از زيت های بارز سوخت ال پی جی نسبت به 

سی ان جی اين است كه استفاده از ال پی جی باعث افت قدرت موتور نمی شود.
ال پی جی يكی از محصوالت جانبی صنعت نفت و شامل پروپان، پروپيلن، 
بوتان و بوتيلن در نسبت های مختلف است. قسمت عمده ال پی جی، از پروپان 
و بوتان با نسبتی تقريبا مساوی تشكيل شده است. در كشورهايی كه نفت 
برداشت شده با مقدار قابل توجهی گاز همراه است، توليد ال پی جی از اين 
جانشين  عنوان سوخت  به  بيشتر  ال پی جی  از  است.  به صرفه  كاماًل  گازها 
برای وسايل نقليه و گاه به عنوان سوخت مصرفی در بخش خانگی و تجاری 
استفاده می شود. وسايل نقليه با سوخت ال پی جی نسبت به وسايل بنزين سوز 
و گازوئيل سوز آلودگی كمتری دارند. البته تا كنون در كشور ما اقدام خاصی در 

زمينه استفاده از سوخت ال پی جی انجام نگرفته است.
سطح  در  آلودگی  كاهش  برای  افزود:  ايران  گاز  مهندسی  انجمن  رئيس 
كالنشهرها نيازمند يك متولی هستيم كه بتواند در سطح كالن، بر عملكرد 
دستگاه هايی كه می توانند نقش مهمی در كنترل كيفيت و كاهش آلودگی هوا 
ايفا كنند، نظارت كند. مديريت ناصحيح در زمينه حمل ونقل و توليد خودرو 
و واردات خودرو به كشور از جمله اصلی ترين عوامل مؤثر در افزايش آلودگی 

  آرش نهاوندی
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كالنشهرها هستند.
مهندس دفتريان درباره عوامل آلوده كننده هوا گفت: چند عامل در آلودگی 
هوا دخيل هستند، بنابراين نمی توان تنها كيفيت پايين بنزين توليد داخل را 
بنزين های  كيفيت  كه  موضوع  اين  البته  دانست؛  هوا  آلودگی  اصلی  عامل 
مصرفی در ايران باال نيست را كتمان نمی كنم اما عوامل ديگر نيز در اين 
و  توليد  در  سعی  جهان  كشورهای  اكثر  مثال  عنوان  به  هستند؛  دخيل  امر 
می شود  تالش  ما  كشور  در  اما  دارند  مصرف  كم  خودروهای  كردن  وارد 
برای كاهش هزينه های خريد و واردات و توليد خودرو در كشور، خودروهای 
پرمصرف تر وارد شود. در ساير كشورها گام هايی در جهت توليد خودروهايی 
كه در هر 100كيلومتر چهار ليتر بنزين می سوزانند انجام گرفته، درحالی كه 
ليتر  اكثر موتورسيكلت هايی كه در سطح كالنشهرهای ما تردد دارند چهار 
بنزين در هر صدكيلومتر مصرف می كنند و می دانيم كه خودروهای پرمصرف 

باعث آلودگی بيشتر هوا می شوند.
ارتقای  انجام برای  اين كارشناس بخش گاز و نفت به تالش های در حال 
كيفيت بنزين توليد داخل اشاره كرد و گفت: اخيرا در پااليشگاه اراك و چندين 
پااليشگاه ديگر در سطح كشور برنامه هايی جهت ارتقای كيفيت بنزين توليدی 
داخل در حال پيگيری است؛ به عنوان مثال اكنون در پااليشگاه اراك كارهای 
مهمی جهت تغيير شاخص ها انجام می گيرد، همچنين دستگاه هايی نيز برای 

نصب در پااليشگاه ها جهت بهبود بنزين توليد داخل در حال خريد است.
مهندس دفتريان بر اين نكته تأكيد كرد كه مقررات صرفه جويی در انرژی بايد 
در كالنشهرها به اجرا درآيد و گفت: بايد به منظور جلوگيری از ورود هوای 
آلوده به داخل منازل، شركت ها و ادارات، مقررات عايق بندی ساختمان ها و دو 

جداره كردن شيشه ها اجرا شود.
رئيس هيأت مديره انجمن گاز ايران در ادامه افزود: يكی از عوامل آلودگی 
هوا در شهر تهران وجود كو ه های مرتفعی است كه به مثابه سدی اطراف اين 
كالنشهر را احاطه كرده اند و از جريان هوا در اين كالنشهر به ويژه در زمستان 
و زمانی كه هوای سرد بر جو حاكم می شود جلوگيری می كنند و همين امر نيز 
سبب جابه جا شدن هوا و ايجاد پديده وارونگی هوا می شود به همين منظور 
از اين  باد در شهر بود كه يكی  ايجاد جريان  از طرق مختلف به دنبال  بايد 

راهكارها نيز احداث درياچه های مصنوعی در اطرف شهر است.
مهندس دفتريان همچنين از وضعيت توليد خودرو در ايران انتقاد كرد و گفت: 
بايد تدابيری اتخاذ كرد كه در داخل كشور خودروهای كم مصرف توليد شود 
و همچنين بايد با فرهنگسازی  شهروندان را به حضور در مراكز معاينه فنی به 

منظور تنظيم موتور خودروهای خود ترغيب كرد.
مهندس دفتريان ساخت درياچه های مصنوعی را راهكار ديگر كاهش آلودگی 
در تهران دانست و گفت: برای كاهش آلودگی هوا راهكاری پيشنهاد داده ايم 
كه البته شهرداری چنين درياچه ای را در چيتگر در دست آبگيری دارد. اساس 
اين راهكار توليد باد در سطح شهر با ساخت و احداث درياچه های مصنوعی 
در پايتخت و مناطق پيرامون آن است چرا كه ساكن بودن هوا منجر به ايجاد 
پديده وارونگی هوا در فصل های سرد سال می شود. پديده وارونگی در واقع به 
معنای جابه جاشدن هوای سطح زمين با هوای باالی سطح زمين است. البته 
از بررسی نقشه های  بايد پس  طرح ساخت درياچه های مصنوعی در تهران 
توپوگرافی تهران و جانمايی مناسب برای ساخت اين درياچه ها انجام گيرد. 
امروز نيز شاهد آن هستيم كه شهرداری تهران در يك اقدام مثبت در حال 
آلودگی  زيادی در كاهش  تا حدود  ساخت درياچه چيتگر است كه می تواند 
هوای منطقه22 نقش داشته باشد. البته برای ايجاد جريان باد در سطح شهر 
نياز به ساخت 10تا 15درياچه مصنوعی داريم كه در اين صورت، هم از ميزان 

آلودگی ها در فصل زمستان كاسته خواهد شد و هم جذابيت های جديدی در 
سطح شهر برای گردشگران ايجاد می شود.

• آلودگی هوای تهران
آلودگی هوا با توجه به پيامدهای زيانبارش به يكی از ملموس ترين معضالت 
زيست محيطی تهران و چندين شهر ديگر ايران تبديل شده است. آمارها نشان 
بيماران تنفسی  آلودگی هوای تهران، شمار  می دهد كه در روزهای تشديد 
بيماری های  با تشديد  بيشترين عامل مرتبط  افزايش می يابد.  تا 60 درصد 
سيستم قلبی، عروقی و ريوی، افزايش آالينده های دی اكسيد گوگرد، ذرات 
معلق و مونواكسيدكربن است، به طوری كه آلودگی هوا در تهران به طور 
متوسط موجب كاهش 5 سال از عمر تهرانی ها شده است. بنابر نظر برخی 
از كارشناسان محيط زيست، نخستين زنگ خطر جدی درباره آلودگی هوای 
تهران در سال 1374 به صدا درآمد. در آن هنگام نزديك به يكصد نفر از 
كارشناسان و مدرسان محيط زيست، جغرافيا و شهرسازی در پی نشستی در 
سالن اجتماعات پارك شهر تهران، متنی موسوم به »بيانيه هوای تهران 74 
به  پايتخت  آلودگی هوای  از  بار  نخستين  برای  آن  در  كه  كردند  منتشر   »
عنوان يك بحران ملی كه راه مقابله با آن عزم ملی است، نام برده شد. در 
سال های پس از آن و در پی انعقاد قرارداد همكاری با آژانس ژاپنی جايكا 
توسط شهرداری تهران، بررسی های جامعی درخصوص آلودگی هوای تهران 
آلودگی هوا شروع شد.  بهبود وضع  برای  راهكارهای الزم  تدوين  و  انجام 
بنابراين پژوهش ها روزانه بالغ بر يك هزار و 192 تن مواد آالينده در هوای 
تهران منتشر می شود. بيشترين اين آالينده ها مربوط به اكسيدهای گوگرد 
با انتشار 695تن در هر روز است كه بعد از آن به ترتيب اكسيدهای نيتروژن، 
آالينده های هوای  نشده، عمده  و هيدروكربن های سوخته  مونواكسيدكربن 
تهران محسوب می شوند. بر اين ارقام بايد 16 تن ذرات الستيك و 7 تن 
آزبست لنت ترمزها را در سال اضافه كرد. در پی اين مطالعات، برنامه ای تحت 
عنوان برنامه جامع مبارزه با آلودگی هوای تهران در سال 1379 طراحی و 
تصويب شد تا طبق اين برنامه ظرف مدت 10 سال هوای پايتخت به كيفيت 

سالم و قابل تنفس برسد.
اين برنامه شامل هفت محور ذيل بود: استاندارد سازی  خودروهای نو، از رده 
كيفيت  بهبود  عمومی،  حمل ونقل  فرسوده،ارتقای  خودروهای  كردن  خارج 
اين  همگانی.  آموزش  و  ترافيك  مديريت  خودروها،  فنی  معاينه  سوخت، 
برنامه با همكاری وزارت صنايع، وزارت نفت، سازمان حفاظت محيط زيست، 

شهرداری تهران و پليس راهنمايی و رانندگی به مورد اجرا درآمد.
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حمل و نقل ریلی درونشهری و چالشهای پیش رو

هر  پايدار  توسعه  اولويت  عنوان  به  نقل  و  حمل  صنعت  در  توسعه  و  رشد 
نظر  در  بدون  كشور  اقتصادی  نبض  نيز  ما   مملكت  در  و  بوده  كشوری 
گرفتن ثروت خدادادی نفت ، در بخش حمل و نقل نهفته است ، بنابراين 
عدم نگرش جامع و توجه كافی به مسائل حمل و نقل ترافيك ، هزينه ها 
و خسارت های اجتماعی ، اقتصادی و زيست محيطی فراوانی را در كشور 
برجای می گذاردكه مهمترين آنها تهديد های سه گانه منابع انرژی ، مصرف 
و  آن   واردات  باالی  های  وهزينه  نقل  و  حمل  بخش  در  سوخت  باالی 
و  ترافيك   ، هوا  آلودگی   ، جرحی  و  فوتی  تصادفات  باالی  تعداد  همچنين 

صدمات زيست محيطی و ... است
 با نگاهی به روند توسعه پايدار كشور طی سالهای اخير ،  اين مهم بيانگرآن 
به  توجهی  بنام كم  ای  فراموش شده  يا  پنهان  نكته  كه همواره يك  بوده 
بخش حمل و نقل و بالخصوص بخش ريلی ، آنهم  ناشی از نبود استراتژی 
جامع و كامل در اين عرصه داريم چنانكه كارشناسان و مسئوالن معتقدند 
كه راه حل رفع اين شرايط دركشور با تدوين طرح جامع حمل و نقل قابل 
پيگيری می باشد ، اگر  به 4 برنامه توسعه كشور نظری داشته باشيم مالحظه 
كه هم  توسعه كشور  پنجم  برنامه  و  انجام شده  برنامه   4 كه  كرد  خواهيم 
اكنون در حال اجرا بوده به خوبی گويای اين مهم است كه اهداف تعريف 
چاره  بايد  و  نبوده  خوانا  بخش  اين  توان  و  حقايق  با  ريلی  بخش  در  شده 
انديشی كرد .  چرا كه بدون طرح جامع در بخش حمل و نقل ، نمی توان به 

اهداف كمی و كيفی تعريف شده ای دست يافته و مشكالت به خوبی درك 
و بيان نخواهد شد . شايد اين چنين گفته شود كه اهداف خوبی در برنامه 

وجود داشته كه در راستای توسعه كشور تدوين گرديده است.
  ولی جای سوال است كه چرا اهداف خوب ، به خوبی نتوانسته محقق شوند 
لذا چرا به اهداف طرح جامع حمل و نقل و كاستی های تحقق برنامه نگاهی 
نمی اندازيم تا دريابيم كه چالشهای ناشناخته در بخش حمل و نقل كه باعث 
هدايت برنامه ها به هر سويی شده و ما را از هدفمندی های كالن به دور 
گذاشته است .كجا هستند . لذا ابتدا بايستی به اين باور برسيم كه شناخت 
دقيقی از كاستی ها  و مشكالت داشته باشيم تا از طريق آن ، بتوانيم برنامه 

های موفقی تعريف و تدوين كنيم .
   بايد باور داشته باشيم كه بدون تدوين راهكار برای اصالح ضعف ها نمی 
توانيم استراتژيك تخصصی مرتبطی را اجرايی كنيم ، بايد بپذيريم مشكالت 
نياز  پروژه ها كه از چالش های بزرگی بوده  اعتباری و تأمين منابع مورد 
ناشی از نبود سيستم و روش تخصيص اعتباری است و بايد بپذيريم مسئله 
كالنشهرها مسئله ملی نگری است و ديگر بايد و نبايدهايی كه همه آنها را  

بايستی در طرح جامع حمل و نقل در نظر گرفت . 
 اكثراً در مصاحبه ها اعالم نموده ام كه ميزان تخصيصی دو دوره اخيردولت 
محترم  بيشتر از ارقام تخصيصی در دوره های قبل بوده است ولی اين بدان 

  مهندس اردشیر احمدزاده 
دبیر و معاون اجرائی اتحاديه شرکتهای قطارشهری کشور
عضو هیئت رئیسه انجمن مهندسی حمل و نقل ريلی ايران
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بهتری  انديشی  فكر چاره  به  و  داد  انجام  نبايد  ديگر  كاری  نيست كه  معنا 
نيافتاد ، بايد قبول كنيم كه پروژه های ريلی عزم و اراده و باور ملی را می 
طلبد كه بدون كمك و مساعدت دولت محقق نميگردد . ولی اراده و باور 
شهری  مديريت  نگرش  باشدكه  می  مهم  اين  الزمه  نيز  شهری  مديريت 
در  كه  است  زدنی  مثال  و  مناسب   الگوی  مترو  توسعه  و  رشد  در  تهران 
البالی اين اراده ،  دولت نيز كمك های خود را انجام داده و خواهد داد .  
لذا تحقق اين باور دريكايك كالنشهرها می بايست عملياتی و اجرايی شود 
هرچند توان منابع درآمدی كالنشهرها در مقايسه با تهران محدود بوده ولی 
به سهم خود  و در جای خود قطعًا كارساز بوده و خواهد بود ، مهم آن اراده 
تبديل  بدنه مديريت شهری  به يك فرهنگ در  ميبايست  باورهاست كه  و 
گردد  ، البته  بعد از تهران می توان به توفيقات حاصله در مديريت شهری 
مشهد اشاره نمودكه در راه اندازی و توسعه قطارشهری مشهد از انسجام و 

هماهنگی بهتری برخوردار بوده است  . 
         البته نقش دستگاههای اجرايی )دولت( در توسعه حمل و نقل ريلی نيز 
بسيار حائز اهميت بوده لذا  انتظار می رود مصوبات قانونی به موقع و دقيق 
اجرا گردد ، ميدانيم كه قوانين الزم و ملزوم يكديگرند و قطعًا اجرای قوانين 
مربوط به حمل و نقل عمومی بويژه حمل و نقل انبوه بر از جمله :  قانون 
توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت و نيز قانون هدفمند 
چشمگير  ای  گونه  به  كالنشهرها  در  توانست  می    ،  .. و  ها  يارانه  سازی 
تسهيل و كار آفرينی نمايداز طرفی می بينيم قانون حمايت از سامانه های 
نامه  آئين  هنوز  رسيده  بتصويب  از سال 85  كه  ريلی شهری  نقل  و  حمل 

اجرائی آن به تصويب نرسيده است  
 امروزه حمل و نقل بعنوان يك پديده علمی دارای ابعاد گوناگون و بسيار 
وسيعی بوده كه با وجود جابجايی نزديك به 2 ميليون سفر در روز با مترو ، 
جايگاه مناسبتری را نسبت به گذشته پيدا كرده است . ، اما اين نوع عملكرد 

با آنچه كه هدف گذاری می شود 
بايد  و  دارد  زيادی  بسيار  فاصله 
توجه داشت كه هرگونه تاخير در 
از  برداری  بهره  و  اندازی ها  راه 
به  نسبت  مردم  ديد   ، ها  پروژه 
تغيير  خدمات و مديريت شهری 

می يابد .
لذا برای رسيدن به يك حمل و 
به  است  شايسته  مطلوب   نقل 

اقدامات زير توجه جدی نمود  :
- در اين بخش ، سرمايه گذاری 
های جدی تری را تزريق كنيم 

شهری  مديريت  و  دولت   -
بودجه  اختصاص  در  بايستی 
 ، نياز   مورد  اعتبارات  تأمين  و 
)تخصيص   . كنند  عمل  انقالبی 

منابع و اعتبارات كافی(
تأمين  مسئوليت  واگذاری   -
آنهم   و  شهرها  خود  به  ناوگان 
نياز  مورد  اعتبار  تخصيص  با 

مربوطه انجام پذيرد.
و  جديد  قوانين  سازی  فراهم   -

اتفاق و همدلی در راستای اهداف برنامه 
- تسبيت مديريت كار آمد و شايسته  و باالخره استفاده بيشتر از توانمديها و 
ظرفيت های كارشناسی و علمی تشكل های صنفی همچو اتحاديه و انجمن 

های علمی و .... 

شرح اجمالی چالشهاي پیش روي قطارهای شهري :
دليل  به  كشور  شهري  قطار  هاي  طرح  خارجي  فاينانس  امكان  عدم   .1

مشكالت ناشي از تحريمها: 
لذا عرضه اوراق مشاركت با سود ويژه توسط بانك هاي داخلي و با تضمين 
بانك مركزي جهت تأمين مالي پروژه هاي قطارشهريها و مترو با حمايت 

دولت مورد تقاست .
قطار  هاي  طرح  در   %50 ميزان  به  ها  شهرداري  مشاركت  امكان  عدم   .2

شهري :
3. عدم اجراي كامل قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف 

سوخت:
در اين قانون پيش بيني شده بود كه ساالنه 4000 ميليارد تومان در بخش 
حمل و نقل شهري هزينه شود كه  تا كنون اين موضوع محقق نگرديد. در 
صورت اجراي كامل قانون و نيز مشخص شدن سهم بودجه طرح هاي قطار 

شهري، جهش بزرگي در پيشرفت طرح هاي قطار شهري ايجاد ميگردد .
) سپردن مسئوليت  نياز قطار شهري ها  واگن مورد  تامين  4. مشكل عدم 

تأمين واگن مورد نياز به خود شهرها (
5. عدم تامين صددرصد اعتبارقطارشهريها در بودجه سنواتی :

6. ضرورت توجه جدی به پروژه های در حال اجرا  و در شرف راه اندازی
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مونوریل قم

ساخت مونوريل قم از 1389 شروع شد. اين پروژه به دو بخش اجرايی تقسيم 
شده است. بخش اول آن از ابتدای عوارضی قم ـ كاشان تا مصلی است. بخش 
دوم تا شهرك پرديسان ادامه می يابد. كل مسير 18/5 كيلومتر طول دارد.20 
كيلومتر هم ذكر شده است. به طوری كلی مسير مونوريل قم به گونه ای است 
كه عالوه بر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س(، امكان دسترسی به اماكن 
مهمی چون ادارات خيابان ساحلیـ  بلوار امين، شهرك قدس، صفا شهر، مهديه، 
شهر جديد پرديسان و ورزشگاه بزرگ يادگار امام را ايجاد می كند. با امتداد مونوريل 
از انتهای جنوبی قابليت اتصال به ايستگاه قطار تندرو تهران ـ قم ـ اصفهان نيز 
وجود دارد. واگن های مونوريل قم از كشور ايتاليا خريداری می شود. اين سامانه 
حمل ونقل توانايی جابه جايی 12 هزار نفر را دارد كه تا 19 هزار نفر ارتقا است. در 
بخش اول )فاز اول( اين پروژه از پنج قطار استفاده خواهد شد. اين بخش از اوايل 
سال 92 آماده بهره برداری است. اين سازه قابليت تحمل زلزله هشت ريشتری 
را دارد و در صورت بروز سيل در رودخانه قم به هنچ عنوان دچار آسيب و صدمه 
نخواهد شد. برای عبور مونوريل از جوار حرم حضرت معصومه)س( طرح های 
متعددی از سوی نهادهای مربوطه مطرح شده است و تاكنون طرحی پيرامون 
كوتاه شدن پايه های اين قطار شهری در جوار حرم مطهر مورد پذيرش واقع شده، 
اگرچه ممكن است تا عملياتی شدن اين بخش از طرح، پيشنهادهای بهتری نيز 

مطرح شود.
كارگاه امیركبیر

اجرا  حال  در  كشور  در  كه  است  دست  اين  از  پروژه  اولين  قم،  مونوريل 
می باشد. اين پروژه قسمت ها، بخش ها و اجزاء مختلف و پيچيده ای دارد. يكی 
از قسمت های مهم آن، توليد تيرها )ريل های قطار( مونوريل است. بدين منظور 
و برای ساخت باالترين و بهترين كيفيت ممكن، كارخانه تيرسازی اميركبير در 
نزديكی عوارضی قمـ  كاشان احداث شد. اين كارخانه با مساحت 3/3 هكتار خود 
از بخش های مختلفی تشكيل شده است. از جمله بخش ها می توان بخش بچينگ 
)برای توليد بتن با كيفيت و مقاومت باال(، دپوآرماتور بندی، بخش آرماتوربندی، 
بتن ريزی، سوله های 78 و 108 متری )برای مراحل بخار دهی و كيورينگ تيرها( 

و... را نام برد.

اين كارخانه می تواند تيرها و قطعه های پيش ساخته مورد نياز پروژه مونوريل قم 
را توليد كند. اين كارخانه بعد از پايان پروژه مونوريل قم می تواند با توليد قطعات 
پيش ساخته بتنی ساختمان ها، پل ها، مترو... و همچنين توليد بتن آماده با كيفيت 

باال به فعاليت خود ادامه دهد.
ماموريت سازمان قطار شهری قم

1ـ توسعه قابليت های و توانايی های سازمانی، مديريتی و اجرايی در زمينه اجرای 
پروژه های حمل ونقل ريلی درون شهر

2ـ بهبود بهره وری، كيفيت، ايجاد قابليت ها و توانايی های مناسب در بخش 
حمل ونقل ريلی درون شهری

3ـ ايجاد و توسعه دانش طراحی، مهندسی و فن آوری اجرا در حمل ونقل ريلی 
و انتقال دانش فنی روز جهان و پياده سازی و بومی سازی آن در كشور به استان

4ـ ايجاد و توسعه فن آوری طراحی و ساخت تجهيزات اصلی قطارهای درون 
شهری در كشور

5ـ ايجاد و گسترش خدمات بهره برداری و نگهداری )O&M( در بخش های 
ذی ربط

6ـ مديريت و اجرای پروژه ها در بخش حمل ونقل ريلی درون شهری مطابق 
با استانداردهای جهانی

7ـ توسعه توانايی پيمانكاران داخلی در اجرای پروژه ها در بخش های حمل ونقل 
ريلی و استفاده از امكانات بالقوه كشور جهت شكوفا نمودن آنها و بهبود فن آوری 

اجرای پيمانكاران
مآخذ:

1ـ خبرگزاری مهر، مونوريل قم قابليت تحمل زلزله هشت ريشتری و سيل را 
دارد. كد مطلب 1795966

2ـ پايگاه قطار شهری قم
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 ندا خسروی

مقدمه
هدف از اجرای سامانه های حمل ونقل ريلی در شهرها حل مشكالت 

شهری از نظر ترافيكی و تأثير آن بر اجتماع است.
مربع  كيلومتر  با 300  دومين كالنشهر كشور  مقدس مشهد  شهر 
بودن  زيارتی  لحاظ  به  جمعيت  نفر  ميليون   3 بر  بالغ  و  مساحت 
ايران و  از اقصی نقاط  را  زائر و مسافر  بالغ بر 25 ميليون  ساالنه 
مسافر مشكالتی  و  زائر  از  اين حجم  وجود  می باشد.  پذيرا  جهان 
چون مسكن، تغذيه، بهداشت عمومی، درمان و مسائل ترافيكی را 

به همراه خواهد داشت.
در بخش حمل ونقل عمومی درون شهری شهر مشهد هم اكنون 
از  يكی  و  دارد  سفر  جابه جايی  ميليون  نيم  و  چهار   )5/4( روزانه 
شهرها،  ترافيك  معضل  حل  در  اساسی  و  مهم  راهكارهای 
برخورداری از سامانه حمل ونقل ريلی درون شهری )قطار شهری( 

است كه كارآيی آن به تجربه ثابت شده است.

اقدامات مطالعاتی
• مطالعات جامع حمل ونقل طی سال های 1373 تا 1377 توسط 

دانشگاه صنعتی شريف تهران.
تا  )فدائيان اسالم  از مسير  پايه 5/6 كيلومتر  مطالعات طراحی   •  

احمدآباد( توسط شركت LRTC آلمان.
شامل  چهارم  عامل  عنوان  به   1 خط  طرح  مديريت  انتخاب   •  

)مهندسين مشاور برنامه ريزی، طرح و رهپويان(
 • انتخاب 18 گروه مهندسين مشاور تخصصی ـ تأييد صالحيت 

شده جهت مطالعات خط 1 طرح.
طی  مشهد  شهر  يكپارچه  عمومی  حمل ونقل  جامع  مطالعات   •  
دانشگاه  حمل ونقل  پژوهشكده  توسط   1382 تا   1381 سال های 

صنعتی شريف تهران.
 • انتخاب مهندسين مشاور پژوهش به عنوان مديريت طرح خطوط 

.4 ،3 ،2

متروی  مشهد

طول خط طول خط مقصدمقصد  مبدأ -مبدأ -شماره خطشماره خط

))ك�لومترك�لومتر((

تعداد تعداد 

ا�ستگاها�ستگاه

  سالسال

بهره بردار�بهره بردار�  

وكيل آباد–فرودگاه شهيد هاشمي نژاد ۱

فداييان اسالم تا وكيل آباد ، در حال بهره برداري

۲۴

۱۹

۲۴

۲۲

۱۳۹۱

بهره برداري

۱۵۱۳۱۳۹۳طبرسي شمالي–) رضاشهر(ميدان شهيد جوان ۲

۲۵۲۲۱۳۹۷قاسم آباد –)  سيدي(شهرك ابوذر۳

خواجه –) قلعه ساختمان(شهرك شهيد باهنر۴

ربيع

۱۴۱۳۱۴۰۰

1393فازيك ۴۷۴۷)مونوريل(قطارهوايي   كمربندي شهر  -۵

1251191404كل مسير -

 شبكه حمل و نقل ريلي درون شهري شهر مشهد
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 • انتخاب 12 گروه مهندسين مشاور تخصصیـ  تأييد صالحيت شده 
جهت مطالعات خطوط 2، 3، 4 طرح.

مزايای اجرای طرح
داخل  در  فنی  دانش  توسعه  و  بهبود سيستم حمل ونقل عمومی   •  

كشور.
 • جلوگيری از نشر آالينده های بيشتر و در نتيجه كاهش آلودگی های 

زيست محيطی.
 • ايمنی ـ افزايش سرعت حمل ونقل و صرفه جويی گسترده در وقت 

مسافران.
افزايش حجم  با  بودن سفرهای درون شهری  برنامه ريزی  قابل   •  

جابه جايی مسافر.
 • كاهش مصرف سوخت های فسيلی، استهالك كم و عمر زياد.

 • كاهش سطح اشغال معابر درون شهری.

اهداف شركت قطار شهری
 • فراهم آوردن امكانات الزم برای انجام سفرهای درون شهری و 
با سامانه های  با مركز شهر و دسترسی سريع و آسان  ارتباط حومه 

ريلی.
ايمن، راحت، سريع،  امكانات الزم به منظور تردد  فراهم آوردن   •  
سالم، دقيق، ارزان، مناسب، اقتصادی، منظم و روان با بهره گيری از 

آخرين استانداردها و فن آوری های روز دنيا.
با كيفيت مطلوب  اتكا در حمل ونقل عمومی  قابل  ارائه خدمات   •  
حداقل  با  نظر  مورد  مراكز  به  مسافر  دسترسی  و  مناسب  هزينه  و 

تعويض سفر.
سامانه های حمل ونقل شهری  ديگر  با  مناسب  هماهنگی  ايجاد   •  

همچون اتوبوس، تاكسی، قطار هوايی و مونوريل.
 • تالش برای تسهيل در حمل ونقل درون شهری و ايجاد فضای 

اجتماعی آرام و آسوده.
 • كمك به مبلمان شهری، فضای سبز و زيبايی مناسب محيط.

اهداف شركت بهره برداری
 • فراهم آوردن امكانات الزم برای انجام سفرهای درون شهری و 
ارتباط حومه با مركز شهر و دسترسی سريع و آسان به سامانه های 

ريلی.
ايمن، راحت، سريع،  امكانات الزم به منظور تردد  فراهم آوردن   •  
سالم، دقيق، ارزان، مناسب، اقتصادی، منظم و روان با بهره گيری از 

آخرين استانداردها و فن آوری های روز دنيا.
با كيفيت مطلوب  اتكا در حمل ونقل عمومی  قابل  ارائه خدمات   •  
حداقل  با  نظر  مورد  مراكز  به  مسافر  دسترسی  و  مناسب  هزينه  و 

تعويض سفر.
توسعه شبكه های حمل ونقلی  با  زيست محيطی  مسائل  به  توجه   •  

ريلی و اجتناب از گسترش شبكه های سنتی و آلوده كننده.

خالصه دستاورد های بهره برداري و قطار شهری مشهد 
اقدامات انجام شده درخط1 قطارشهری مشهد

1- جذب680 ميليارد تومان اعتبار از سال85 تا 90 از محل اعتبارات 

دولتی و شهرداری مشهدكه سهم دولت 430 ميليارد تومان و سهم 
اعتبار تخصيص  است.كل  بوده  تومان  ميليارد  شهرداری مشهد250 
بوده كه در  تومان  ميليارد  مبلغ 200  از 85   قبل  در سالهای  يافته 
اين دوره افزايش چشم گيری داشته است. از زمان آغاز به كار قطار 
شهری در سال 79  تا كنون جمعًا مبلغ880 ميليارد تومان در تمام 

خطوط قطارشهری مشهد هزينه شده است.
2- نهايی نمودن قرارداد خريد 60 واگن در شهريور ماه سال 1387 و 
اخذ26 ميليون يورو ضمانت نامه متقابل بانكی حسن انجام تعهدات و 
پيش پرداخت از طريق بانك توسعه صادرات و انجام گشايش اعتبار 

اسنادی به مبلغ 106 ميليون يورو از طريق بانك تجارت.
3- انتقال 60 دستگاه واگن های مورد نياز خط يك قطار شهری طی 
سال 90 به مشهد مقدس كه طبق برنامه زمانبندي پيش بيني شده 

اين انتقال صورت گرفت.
4-  افتتاح رسمی 19 كيلومتر مسير خط1 قطار شهری با 22 ايستگاه 
در مسير شرق به غرب با حضور رياست محترم جمهور در مهر ماه 

سال 1390 .
5- رشد چشمگير مسافران استفاده كننده از قطار شهری كه روزانه 
از 5 هزار نفر مسافر در اسفند ماه سال 89  به بيش از 100هزار نفر 
در حال حاضر رسيده است. )حدود 5 درصد از جابجايی درون شهری 

شهر مشهد(
6- انتقال 75% از تجهيزات پشتيبانی ناوگان خط1 قطار شهری به 

مشهد مقدس.
7- افزايش زمان سرويس دهي به مسافران در تابستان تا ساعت 22 

بمنظور رفاه حال زائران و مجاوران حضرت رضا)ع(.
واقع  غدير  ايستگاه  از  يك  خط  توسعه  اجرايی  عمليات  شروع   -8
به طول 5  نژاد  فرودگاه شهيد هاشمی  تا  فدائيان اسالم  در خيابان 
كيلومتر با 2 ايستگاه كه پيمانكاران در بخش های مختلف مشغول به 
فعاليت هستند و پيش بينی می شود بخش تونل و ايستگاهی مسير 

تا پايان سال 92 خاتمه يافته و آماده بهره برداری شود.
9- اخذ موافقت وزارت كشور برای صدور مجوز راهبری ناوگان قطار 

شهری.
10- آموزش بالغ بر يكصد راهبر ناوگان قطار شهری و اخذ گواهی 

نامه برای نامبردگان.
11- اخذ گواهیISO   برای فعاليت های شركت قطار شهری.

شهرداري  اعتبارات  محل  از  تومان  ميليارد   102 حدود  جذب   -12
مشهد تاكنون واز محل اعتبار پيش بيني شده سهم دولت براي سال 

91 تاكنون فقط حدود 10 ميليارد تومان پرداخت شده است.
13- قطارشهری برای آزمايش سيستم سيگنالينگ )تضمين ايمنی 
قطار( به مدت حدود يك ماه ملزم به كاهش زمان اعزام قطارها تا 
 ، قطار  تعداد  افزايش  برای  منظور  بدين  باشد.  می  دقيقه   4 حدود 

قطارها با دو واگن اعزام می شوند.
14- اختصاص بخش زيادی از واگن اول قطارهای دو واگنه به بانوان 

ارج نهادن به مقام شامخ بانوان عزيز است.
15-  با ايجاد 4 خط مترو و بهره برداری از آن می توان تا 35% از 

جابجائی های درون شهری را با اين سامانه پوشش داد.
های  ايستگاه  مجاورت  در  سرنشين  تك  خودروهای  توقف   -16
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قطارشهری و استفاده از اين سامانه باعث كاهش بسيار زياد ترافيك 
شهر در اين شريان خواهد شد.

اقدامات انجام شده در ساير خطوط:
17- تهيه 51 جلد اسناد مناقصه خط 2 – برگزاري مناقصه و انتخاب 

E.P.C+F پيمانكار
18- عقد قرارداد با پيمانكارE.P.C و شروع عمليات اجرايی خط2 
قطار شهری مشهد ازطبرسی شمالی تا رضاشهر)شمال به جنوب و 
می  ايستگاه   13 دارای  و  كيلومتر طول   14/5 مسير  اين  بالعكس(، 
تومان  ميليارد   900 مبلغ  خط2  برای  شده  بينی  پيش  اعتبار  باشد. 
می باشد و در صورت تأمين بموقع اعتبارات پيش بيني مي شود در 

سال94 نيز به بهره برداری برسد.
و  داخلی  سازنده  با  نيازخط2  مورد  ناوگان  تأمين  قرارداد  عقد   -19

شروع مرحله طراحی ناوگان.
يك  تونل  مكانيزه  حفاری  برای   T.B.M دستگاه  دو  خريد   -20
دستگاه از شمال و دستگاه دوم از جنوب حفاری تونل را انجام خواهند 
منتقل  بيرون  به  نقاله  نوار  طريق  از  حفاري  از  حاصل  خاك  و  داد 

مي شود و باعث سرعت بخشيدن به حفاري مي گردد.
21- پيمانكار سيويل 12 ايستگاه انتخاب شده است و تمامی كارگاه 

شبكه حمل و نقل ريلي درون شهري شهر مشهد

هاي اين بخش فعال است دستگاه حفار مكانيزه اول با 2300 متر 
به  ايستگاه طبرسی )B2(  عبور كرده و در حال حفاری  از  حفاري 
سمت ايستگاه فجر است و دستگاه دوم نيز با 1400 متر حفاري نيز با 
عبور از ايستگاه شهيد كاوه  )L2( و قوس تقاطع جمهوری به سمت 

ايستگاه كوهسنگی در حال حفاری است.
22- انجام مطالعات خط3 قطار شهری و اخذ مجوزها ی الزم برای 
برگزاری مناقصه ) در حال مذاكره با سرمايه گذار براي واگذاري خط 
3 به ايشان است(.طول خط3 قطار شهری مشهد 25 كيلومتر و در 
را به شهرك  آباد  مسير شمال غربی به جنوب شرقی منطقه قاسم 

ابوذر متصل می كند و22 ايستگاه دارد.
23- خط4 در مرحله انجام مطالعات فاز يك پيشرفته است.

 5000 ميزان  به  مشاركت  اوراق  فروش  مجوز  اخذ  پيگيری   -24
ميليارد ريال كه پيش بينی می شود در بهمن ماه 91 محقق گردد.

اوراق مذكور برای احداث مجتمع های ايستگاهی واقع در خط2 قطار 
شهری مشهد می باشد.

25- دريافت تسهيالت از صندوق توسعه ملی به ميزان 2000 ميليارد 
ريال و مبادله موافقت نامه اصولی با بانك توسعه صادرات ايران به 

عنوان عامل برای ناوگان و تجهيزات خط2 قطار شهری.

طول خط طول خط مقصدمقصد  مبدأ -مبدأ -شماره خطشماره خط

))ك�لومترك�لومتر((

تعداد تعداد 

ا�ستگاها�ستگاه

  سالسال

بهره بردار�بهره بردار�  

وكيل آباد–فرودگاه شهيد هاشمي نژاد ۱

فداييان اسالم تا وكيل آباد ، در حال بهره برداري

۲۴

۱۹

۲۴

۲۲

۱۳۹۱

بهره برداري

۱۵۱۳۱۳۹۳طبرسي شمالي–) رضاشهر(ميدان شهيد جوان ۲

۲۵۲۲۱۳۹۷قاسم آباد –)  سيدي(شهرك ابوذر۳

خواجه –) قلعه ساختمان(شهرك شهيد باهنر۴

ربيع

۱۴۱۳۱۴۰۰

1393فازيك ۴۷۴۷)مونوريل(قطارهوايي   كمربندي شهر  -۵

1251191404كل مسير -

 شبكه حمل و نقل ريلي درون شهري شهر مشهد
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برنامه افزايش واگن و كاهش زمان انتظار مسافر در ايستگاه:
 

 

 

 

 

 

 

 

مدت زمان انتظار مسافر براي رسيدن قطار به ايستگاه  تعداد واگن ماه

 )هدوي(

 دقيقه 35 )رام قطار 3( واگن 9 قبل از تير

 دقيقه 35 )رام قطار 3( واگن 9 تير ماه

 دقيقه 20 )رام قطار 5( واگن 15 مرداد ماه

 دقيقه 20 )رام قطار 7( واگن 20 شهريور ماه 

 دقيقه15 )واگنه2رام قطار  7( واگن 26 مهر ماه

 دقيقه 15 )واگنه 3رام قطار 7( واگن 33 آبان ماه

 دقيقه 10 )واگنه 3رام قطار 9( واگن 39 آذر ماه

 دقيقه 10 )واگنه 3رام قطار9( واگن 45 دي ماه

 دقيقه 5 )واگنه 3رام قطار 9( واگن 51 بهمن ماه

 دقيقه 5 )واگنه 3رام قطار  16( واگن 57 اسفند ماه

 دقيقه 5 )واگنه 3رام قطار  16( واگن 60 91فروردين ماه 

 :برنامه زمانبندي انتقال واگن ها به مشهد

 :برنامه افزايش واگن و كاهش زمان انتظار مسافر در ايستگاه

خط يك: )شرق به غرب و بالعكس(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )به غرب و بالعكس شرق: (خط يك
       ايستگاه 24كيلومتر با  24: به وكيل آباد طول مسير فرودگاه شهيد هاشمي نژاد 

 

 

  كيلومتر 19:   نخريسي به وكيل آباد  طول مسير:  در حال بهره برداري
ايستگاه  22:       تعداد ايستگاه

)  ايستگاه همسطح 11ايستگاه زيرزميني، 11(

 هر جهتنفر در هر ساعت، در  20000تا  :    ظرفيت جابجايي مسافر

  ميليارد ريال 4800     :   اعتبار هزينه شده
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 فرودگاه شهيد هاشمی نژاد به وكيل آباد طول مسير: 24 كيلومتر با 
24 ايستگاه     

در حال بهره برداري:  نخريسی به وكيل آباد  طول مسير:   19 كيلومتر 
تعداد ايستگاه:       22 ايستگاه

)11ايستگاه زيرزمينی، 11 ايستگاه همسطح( 
ظرفيت جابجايی مسافر:    تا  20000 نفر در هر ساعت، در هر جهت

اعتبار هزينه شده:        4800 ميليارد ريال 

توسعه خط 1 :

 

 

 

 

 

 

 

 

مدت زمان انتظار مسافر براي رسيدن قطار به ايستگاه  تعداد واگن ماه

 )هدوي(

 دقيقه 35 )رام قطار 3( واگن 9 قبل از تير

 دقيقه 35 )رام قطار 3( واگن 9 تير ماه

 دقيقه 20 )رام قطار 5( واگن 15 مرداد ماه

 دقيقه 20 )رام قطار 7( واگن 20 شهريور ماه 

 دقيقه15 )واگنه2رام قطار  7( واگن 26 مهر ماه

 دقيقه 15 )واگنه 3رام قطار 7( واگن 33 آبان ماه

 دقيقه 10 )واگنه 3رام قطار 9( واگن 39 آذر ماه

 دقيقه 10 )واگنه 3رام قطار9( واگن 45 دي ماه

 دقيقه 5 )واگنه 3رام قطار 9( واگن 51 بهمن ماه

 دقيقه 5 )واگنه 3رام قطار  16( واگن 57 اسفند ماه

 دقيقه 5 )واگنه 3رام قطار  16( واگن 60 91فروردين ماه 

 :برنامه زمانبندي انتقال واگن ها به مشهد

 :برنامه افزايش واگن و كاهش زمان انتظار مسافر در ايستگاه

برنامه زمانبندي انتقال واگن ها به مشهد:

 : 2مشخصات خط خط يك: )شرق به غرب و بالعكس(

 خط ارتباطي شمال شرق به جنوب

 كيلومتر  15به طول ) ابتداي رضاشهر(بولوار طبرسي تا ميدان شهيد جوان : موقعيت

 ايستگاه زيرزميني 13:  تعدا ايستگاه ها

 )ميدان تقي آباد( ايستگاه شريعتي :  1ايستگاه مشترك با خط 

 )در تونل جنوب شرقي(و يك فضاي پارك محدود قطارها ) در شمال شرقي خط(يك مجموعه دپو 

 هاي اضطراري تونل ساختمانش ميان تونلي و خروجيهواك12

 پست پاساژ  2مركز  فرمان،  
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آمار مسافر جابجا شده از 3 اسفند ماه 1389 تا:
آمار كل تا 26 آذر ماه1390:  4656833 نفر
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220080
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386658
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600000
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800000

 :تا 1389اسفند ماه  3آمار مسافر جابجا شده از 

 نفر  4656833:  1390ماه آذر 26آمار كل تا 

  

موقعيت: خيابان فدائيان اسالم تا فرودگاه بين المللي  شهيد هاشمي 
نژاد

طول مسير:  7/4 كيلومتر 
روش اجرا:   تونل زيرگذر كم عمق

تعداد ايستگاه ها:  2 ايستگاه   ) پرواز و فرودگاه  به صورت تونل 
كم عمق (

اقدامات انجام شده :
يافته  اتمام  تونل  اول  بخش  دو  فاز  و  مسير  فاز يك كل  مطالعات 

مابقي مسير در حال انجام مطالعات
فاز دو  مي باشد.

مطالعات مفهومي:   شركت  LRTC آلمان

مطالعات سازه تونل – فن و تهويه – آتش نشاني و ..... : مهندسين 
مشاور هگزا

تجهيزات)سيگنالينگ،مخابرات،ب و  -روسازي  زيرسازي  مطالعات 
رق....(: مشاور ريل بندر

زيست  مشاور  مهندسين  پرواز:  ايستگاه  معماري  و  سازه  مطالعات 
كاوش

مطالعات سازه و معماري ايستگاه فرودگاه: مهندسين مشاور باوند
از  با خط 1 و عبور  ارتباط  اول تونل كه شامل  فاز  عمليات سيويل 

عرض كمربندي است انجام شده است.
بسيج  شهداي  پادگان  مقابل  از  تونل  مسير  دوم  بخش  مناقصه 
كيلومتر 750 تا ميدان پرواز در بلوار فرودگاه كيلومتر 2/2 برگزار  و 

پيمانكارانتخاب شده است 
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خط ارتباطي شمال شرق به جنوب
)ابتداي رضاشهر( به  تا ميدان شهيد جوان  بولوار طبرسي  موقعيت: 

طول 15 كيلومتر 
تعدا ايستگاه ها:  13 ايستگاه زيرزميني

ايستگاه مشترك با خط 1:  ايستگاه شريعتي ) ميدان تقي آباد(

يك مجموعه دپو )در شمال شرقي خط( و يك فضاي پارك محدود 
قطارها )در تونل جنوب شرقي(

12هواكش ميان تونلي و خروجي هاي اضطراري تونل ساختمان
مركز  فرمان،  2 پست پاساژ 

احداث كارخانه سگمنت:
شروع توليد قطعات بتوني پيش ساخته )سگمنت(:

اسفند ماه سال  1389  در 2/5 شيفت در 24 ساعت
توليد در 6 سري كامل كه هر سري 9 قطعه بتوني

اقدامات انجام شده در خط 2: 

 ):سگمنت(شروع توليد قطعات بتوني پيش ساخته 

 ساعت 24شيفت در  5/2در   1389اسفند ماه سال  

 قطعه بتوني 9سري كامل كه هر سري  6توليد در 

 : 2اقدامات انجام شده در خط 

 :احداث كارخانه سگمنت
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دستگاه اول حفار مكانیزه )T.B.M( شفت شمالي:
شعبان  سوم  با  همزمان   (  1390 ماه  14تير  شروع بكار دستگاه:  

المعظم(
 ميزان حفاري روزانه: حدود 8 متر در روز )هم اكنون حدود 300 متر 

حفاري تونل صورت گرفته است(

طول مسير:    
از انتهاي طبرسي شمالي تا ميدان راه آهن

ايستگاه هاي مسير 6 ايستگاه شامل:
| كشف رود -  طبرسي -فجر - نبوت - شهيد مفتح - راه آهن

دستگاه دوم حفار مكانیزه )T.B.M( شفت جنوبي:
دستگاه مراحل نهايي مونتاژ را طي مي كند و پيش بيني مي شود 

ظرف يك ماه آينده تست و راه اندازي  شود.
طول مسير:   از ابتداي بولوار شهيد فكوري در جنوب تا ميدان راه 

آهن
 ايستگاه هاي مسير 6 ايستگاه شامل:

 شهدا- سعدي - شريعتي)تالقي خط 1با 2( - الندشت -كوهسنگي 
- شهيد كاوه
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آشنايی با خطوط
فرودگاه  از  مسيری  خط  اين  بلعكس(:  و  غرب  به  )شرق   1 خط 
شهيد هاشمی نژاد تا انتهای بلوار وكيل آباد، به طول 25 كيلومتر را 
در برمی گيرد. عمليات اجرايی 19 كيلومتر از اين مسير از نخريسی 
)ايستگاه هفده شهريور( به وكيل آباد در آذر ماه سال 1379شروع 
كم  تونل  در  زيرزمينی  به صورت  كيلومتر   10/5 مسير  اين  شد. 

عمق و 8/5 كيلومتر به صورت هم سطح می باشد.
به  شرق  مسير  در  ايستگاه   22 با  مزبور  مسير   1390 مهرماه  در 
غرب با حضور رئيس جمهور به طور رسمی افتتاح گرديد. خط 1 
در ايستگاه شريعتی )ميدان تقی آباد( با خط 2 قطار شهری تقاطع 
دارد.1با افتتاح اين مسير، شهر مشهد، پس از تهران، دومين شهر 

كشور است كه به قطار شهری مجهز می باشد. 
خط 2 )جنوب به شمال و بلعكس(: مسير خط 2 از انتهای خيابان 
طبرسی شمالی شروع شده تا بلوار فضل بن شاذان )رضا شهری( 

ادامه می يابد. اين خط حدود 14 كيلومتر درازا دارد.
خط 3 )شرق به شمال غرب و بلعكس(: طول اين خط حدود 24 
كيلومتر است. از شهرك ابوذر )پايانه  مسافربری جنوب( شروع شده 

و تا قاسم آباد )پايانه مسافربری غرب( ادامه دارد. 
خط 4 )شرق به شمال و بلعكس(: خط چهار به طول حدود 14 

كيلومتر از شهرك شهيد رجايی تا خواجه ربيع ادامه دارد.
مسافران و خدمات مسافران

در اسفند ماه سال 1389 روزانه تعداد پنج هزار نفر از قطار شهری 
نفر  هزار  يكصد  از  بيش  به  تعداد  اين  اكنون  می كردند،  استفاده 
رسيده است. اين رشد چشمگير نشانه استقبال مسافران از سامانه 

مزبور می باشد.

انواع بلیت2
1ـ بليت كاغذی: در حال حاضر تا زمان نصب كامل تجهيزات و 
سامانه خودكار جمع آوری كرايه )AFC( از بليت كاغذی استفاده 

می شود.
2ـ بليت من كارت )Man card(: اين بليت هماهنگ با ساير 
در  و...  تاكسيرانی  اتوبوسرانی،  مثل  شهری  ترابری  سازمان های 
شرف برنامه ريزی می باشد و پس از اجرايی شدن شهروندان قادر 

خواهند بود از يك بليت جامع و يكپارچه بهره مند شوند.
3ـ بليت اولتر )اليت(: اين بليت در آستانه اجرايی شدن قرار دارد. 
می شود.  برنامه ريزی  و  تعريف  قابل  زمان دار  مدت دار،  انواع  در 
قطار شهری  از خدمات  استفاده محدودی  كه  و مجاوران  زائران 
دارند، قادر خواهند بود از اين نوع بليت استفاده نمايند. شهروندان 
باجه های  به  كاغذی  بليت  تهيه  برای  می توانند  محترم  زائران  و 
فروش مستقر در ايستگاه های قطار شهری مراجعه كرده و بليت 

را خريداری نمايند.

مقررات عمومی ـ سير و حركت
در حال حاضر در شهر مشهد برای استفاده از سامانه قطار شهری 

غدير  ـ  وكيل آباد  كيلومتری   19 مسير  در  مقصد  و  مبدا  بايستی 
باشد. نمای ورودی هر يك از ايستگاه های نشانه آن است كه در 
پايين راه پله های آن قطاری منتظر مسافر است. در كنار هر ورودی 
ايستگاه يا زيرگذر آسانسور نيز ديده می شود. اين آسانسورها ويژه 

استفاده بيماران، توانيابان و سالمندان در نظر گرفته شده است.

وسايل ممنوعه
نمی توان هر وسيله ای را به ايستگاه و قطار برد. مواد قابل اشتعال، 
اين  جمله  از  اهلی  غير  و  اهلی  حيوانات  انواع  دوچرخه،  موتور، 

ممنوعيت ها است.

تجهیزات ايمنی
در سكوها و همچنين در داخل قطار تجهيزات و وسايل ايمنی، از 
جلمه، ترمز اضطراری، وسايل مبارزه با آتش و... نصب شده است. 
اين وسايل و تجهيزات فقط برای استفاده در شرايط ويژه در نظر 

گرفته شده اند.
بر لبه های سرتاسر سكوهای ايستگاه خط زرد رنگی كشيده شده 
است. زرد رنگ هشدار است. بيشينه نزديك شدن به لبه سكو تا 
در  قطار  با  تصادف  و  از خط سقوط  تا  است،  رنگ  زرد  مرز  اين 

امان بود.

سوار و پیاده شدن
ثانيه   30 تا   20 بين  تنها  می رسد،  ايستگاه  به  قطار  كه  هنگامی 
زمان برای سوار يا پيدا شدن در اختيار است. سريع ترين شيوه اين 
است، كسانی كه می خواهند سوار شوند در دو رديف در اطراف در 
منتظر بمانند تا مسافران داخل واگن پياده شوند. سپس آنها خيلی 
سريع وارد شوند. اما. نكته ای كه بايد به آن توجه كرد وجود فاصله 
8 سانتيمتری بين كف قطار و سكو است. بايد مراقب بود كه پای 

كودكان، پاشنه كفش بزرگساالن و... در آن گير نكند.
بسته  مانع  نبايد  فاصله گرفت.  از درها  بايد حتمًا  واگن  در داخل 
شدن درها شد. در طول مسير هم نبايد به در تكيه داد. در هر واگن 
چهار صفحه نمايش )مانيتور( نصب شده است. كه موقعيت مكانی 
سفر را نشان می دهد، بلندگويی هم نام ايستگاه فعلی و پيش رو 
به  توجه  و  نمايش  به صفحه  با دقت  اعالم می كند. مسافران  را 
صدای بلندگو از مقصد مورد نظر خود با اطالع می شوند. در سكو، 
مامور روی سكو و در ايستگاه مسئول ايستگاه آماده راهنمايی و 

رفع مشكل احتمالی مسافران می باشند.

مأخذ
www.murco.ir 1ـ پورتال شركت قطار شهری مشهد

www. 2ـ پورتال شركت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه
musroc.ir
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رویش ستون های مونوریل در شهر بیستون 

كه  دارد  ادامه  سرعت  با  كرمانشاه  مونوريل  پروژه  اجرای  حالی  در 
می كنند  نگاه  نقادانه  موضوع  اين  به  همچنان  كارشناسان  از  بسياری 
و ظاهراً هوای مترو نيز به اين زودی از سر خيلی ها خارج شدنی نيست. 
به گزارش مهر، پس از سال 86كه در شورای عالی ترافيك برای استان 
كرمانشاه اجرای پروژه مونوريل امكان سنجی و تصويب شد، كم كم بايد 
قبول می كرديم كه شهر احتماال ديگر صاحب مترو نخواهد شد؛ اتفاقی 
كه همه انتظارها برای آمدن مترو را تمام كرد و اذهان را به سمت واژه 
مونوريل سوق داد. حال بايد اين سؤال را پرسيد كه داليل كارشناسی 
و منطقی ترجيح دادن اجرای مونوريل به مترو در خيابان های كم عرض 

كرمانشاه چيست؟
پدافند غیر عامل 

رعايت  كه  كرمانشاه  زلزله خيز  و  مرزی  در شهر  كه  است  واضح  پر 
اصول پدافند غيرعامل در آن ضرورتی انكارناپذير است، احداث مونوريل 
شنا كردن در جهت خالف حركت رودخانه است. درحالی كه ماده215 
برنامه پنجم توسعه دستگاه ها را در اجرای طرح ها مكلف به رعايت اصول 
پدافند غيرعامل می كند بايد ديد اين موضوع در رابطه با پروژه مونوريل 
و  متر  پنج  بلند  پايه های  است.  شده  داده  مطابقت  چقدر  كرمانشاه  در 
20سانتی متری و حمل تعداد زيادی مسافر، اگرچه در حالت معمولی فاقد 
نشده  پيش بينی  حادثه ای  وقوع  زمان  در  آيا  اما  است  استاندارد  اشكال 
مثل زلزله يا هر اتفاق غيرمترقبه، اطمينانی به آن هست؟ كارشناسان 
اين رابطه مونوريل را در شرايط بسيار ضعيف تری نسبت به مترو  در 

از زيرزمين چيزی نزديك به  می بينند و برای مترو و اسلوب عبور آن 
20كاركرد مضاعف نسبت به ترابری مسافر متصور هستند، درحالی كه 
مونوريل از پس كاری جز حمل ونقل بر نمی آيد. استفاده از تونل های مترو 
به عنوان پناهگاه در مواقع الزم، عبور خطوط آب، برق، گاز، مخابرات و... 
از تونل های مترو، ايمنی در حمل ونقل و... از مزايايی است كه مونوريل 

خوش خط و خال هيچ كدام از آنها را ندارد.
ظرفیت حمل مسافر

قابل  به شكل  كه  است  مترو موضوعی  در  مسافر  جابه جايی  توانايی 
اين  براساس  می دهد.  افزايش  مونوريل  به  نسبت  را  آن  امتياز  توجهی 
گزارش مترو می تواند دو تا پنج برابر مونوريل های لوكس مسافر جابه جا 
كند و اين يك بهره وری مناسب است از هزينه ای كه احتماال برای مترو، 

مزيد بر مونوريل پيش بينی می شود.
كشورهای  از  بسياری  در  كه  كرد  توجه  نيز  نكته  اين  به  بايد  گرچه 
عالم از مونوريل به عنوان مكملی برای مترو بهره می گيرند، مثال برای 
حمل ونقل مسافر از فرودگاه تا ايستگاه های مترو و يا مواردی مشابه آن. 
 تصور شهر نسبتًا شلوغ كرمانشاه و خيابان های پرسرو صدای آن در سايه 
سر و صدای مونوريلی كه از فضای باالی اين خيابان ها می خواهد عبور 
كند، كمی مبهم است؛ عبوری كه شمايل شهر را نيز به سمت و سوی 

بی نظمی و شلوغی بيشتر سوق خواهد داد.
هزينه مترو بیشتر است يا مونوريل؟

 ندا قدمی
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مونوريل  خط  از  طول  واحد  يك  احداث  هزينه  مقايسه  با  رابطه  در 
به  ورانه  بهره  نگاه  و  اقتصادی  ديد  يك  با  بايد  ترديد  بدون  مترو،  با 
به دليل  تصورات  برخالف  و  گرفته  انجام  مطالعات  بر  بنا  رفت.  قاضی 
كم بودن كمپانی های توليد واگن و لكوموتيو مونوريل نسبت به مترو، 
كفه ترازوی خرج روی دست گذاشتن اين پروژه ها به سمت مونوريل 
سنگينی می كند. در مورد هزينه ايجاد تونل برای مترو، با اينكه برای 
جايگاه مونوريل نيز بايد پل ساخت، اما ترديدی نيست كه مترو در اين 
به  ايجاد سازه های حمايتی و مقاوم كننده، نسبت  با  رابطه  مورد و در 
مونوريل پول بيشتری را می طلبد ولی اينجاست كه بايد عينك بهره وری 

را از جلد بيرون آورد و از اين زاويه به موضوع نگاه كرد.
حفظ میراث فرهنگی

سعيد سليم ساسانی، مديرعامل سازمان قطارشهری كرمانشاه در رابطه 
فرهنگی  ميراث  با  می گويد:  خسروپرويز  شكارگاه  از  مونوريل  گذر  با 
ما  زيرا  كنند،  اعالم  ما  به  دارند  مشكلی  هرگونه  كه  كرديم  صحبت 
كنيم  جابه جا  شكل  هر  به  را  مونوريل  متری   1/5 پايه های  می توانيم 
ولی سازمان ميراث فرهنگی به رغم تمام پيگيری ها، تاكنون جوابی به 

ما نداده است و ما اميدواريم زودتر به جواب برسيم كه در آينده دچار 
بلوار  شرقی  قسمت  در  پروژه  اجرای  به  اشاره  با  وی  نشويم.  مشكلی 
به  نيز گفت: مسئولين سازمان قطارشهری كرمانشاه خود  بستان  طاق 
اين نتيجه رسيده اند كه نبايد آسيبی به بلوار زيبا و تاريخی طاق بستان 

وارد شود.
انتخاب مونوريل

كه  داليلی  تمام  برخالف  كرمانشاه  شهری  قطار  سازمان  مديرعامل 
در اين گزارش آمده است، به مونوريل اعتقاد دارد و حتی به  دليل باال 
بودن هزينه مترو، مونوريل را برای كالنشهر كرمانشاه مفيد تر می داند. 
كرمانشاه  شهر  برای  مونوريل  انتخاب  می گويد:  ساسانی  سليم  سعيد 
استان  ارشد  مديريت  حتی  و  است  كشور  ترافيك  شورای عالی  مصوبه 
در انتخاب آن دخالت نداشته است. وی اضافه كرد: در بررسی های به 
عمل آمده مشخص شد تراموا جوابگو نيست، مترو نيز هزينه بر است 
مترو،  بيشتر  به رغم ظرفيت  و  دارد  به دنبال  را  و مشكالت خاص خود 
مونوريل به عنوان قطارشهری متناسب با وضعيت ترافيك و خواسته های 

شهر كرمانشاه تعيين شده است.
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راهبرد رياست محترم جمهوری درخصوص طرح های مهرماندگار مبتنی بر تكميل و بهره برداري از تمام طرحهاي بزرگ عمراني، علمي، بهداشتي، 
صنعتي، فناوري و كشاورزي و فرهنگي تا پايان دولت دهم به گونه اي است كه باري را بر دوش دولت بعدي نگذارد و اين فرصت براي دولت بعدي 

باقي باشد كه برنامه  و بودجه خود را تنظيم كرده و طرح هاي نيمه تمام، مانع اجراي برنامه هاي آن دولت نشود.
سهم وزارت كشور از  مجموعه طرح های مهرماندگار شامل تكميل و بهره برداری از 40 كيلومتر مسير ريلی درونشهری مشتمل بر 29 ايستگاه برای 

قطارشهری كالنشهرهای اصفهان، تبريز، شيراز، كرج و مونوريل قم به شرح ذيل می باشد:

قطارشهری اصفهان: در شهر اصفهان با احتساب خطوط حومه ای از مجموع 203 كيلومتر خطوط مصوب در قالب 3 خط داخلی و 3 خط 
حومه ای، فاز اول خط 1 به طول 11 كيلومتر و مشتمل بر 10 ايستگاه دردست تكميل به منظور بهره برداری در ابتدای سال 1392 می باشد.

ابتدا - انتهاتعداد ايستگاهطول )كيلومتر(عنوان طرح مهرماندگار
تاريخ بهره برداری

)درصورت تامين اعتبارات(
92/01/01قدس- شهدا1110قطارشهری اصفهان

مروری برآخرین وضعیت
طرح های مهرماندگار وزارت کشور
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قطارشهری تبريز: از مجموع 60 كيلومتر خطوط مصوب در قالب 4 خط، فاز اول خط 1 به طول 6/5 كيلومتر مشتمل بر 5 ايستگاه دردست 
تكميل به منظور بهره برداری در ابتدای اسفندماه سالجاری است.

ابتدا - انتهاتعداد ايستگاهطول )كيلومتر(عنوان طرح مهرماندگار
تاريخ بهره برداری

)درصورت تامين اعتبارات(
91/12/01استاد شهريار- ائل گلی6/55قطارشهری تبريز

قطارشهری شیراز: از مجموع 85 كيلومتر خطوط مصوب در قالب 6 خط، فاز اول خط 1 به طول 10/5 كيلومتر مشتمل بر 8 ايستگاه دردست 
تكميل به منظور بهره برداری در ابتدای ارديبهشت سال 1392 می باشد.

ابتدا - انتهاتعداد ايستگاهطول )كيلومتر(عنوان طرح مهرماندگار
تاريخ بهره برداری

)درصورت تامين اعتبارات(
92/02/01احسان- نمازی10/58قطارشهری شيراز

قطارشهری كرج: از مجموع 86/5 كيلومتر خطوط مصوب در قالب 6 خط، فاز اول خط 2 به طول 10/2 كيلومتر مشتمل بر 3 ايستگاه دردست 
احداث و تكميل به منظور بهره برداری در انتهای سال 1392 می باشد.

تاريخ بهره برداریابتدا - انتهاتعداد ايستگاهطول )كيلومتر(عنوان طرح مهرماندگار
)درصورت تامين اعتبارات(

انتهای سال 1392بلوار ازادی)D(- جهانشهر)K(73قطارشهری كرج

قطارشهری قم: در شهر مقدس قم از مجموع 31/7 كيلومتر خطوط مصوب در قالب 2 خط داخلی )مونوريل و مترو(، فاز اول مونوريل به طول 
4/7 كيلومتر و مشتمل بر 3 ايستگاه دردست احداث و تكميل به منظور بهره برداری در انتهای فروردين سال 1392 می باشد.

تاريخ بهره برداریابتدا - انتهاتعداد ايستگاهطول )كيلومتر(عنوان طرح مهرماندگار
)درصورت تامين اعتبارات(

92/01/31فرهنگيان - مطهری4/73مونوريل قم

در مجموع عالوه بر اعتبارات دريافتی برای طرح های فوق تا پايان بهمن ماه سال 1390 )درحدود 13500 ميليارد ريال(، بالغ بر 13000 ميليارد ريال 
برای تكميل و بهره برداری از طرح های ياد شده، از محل منابع عمومی سال 1391، بند 2 قانون بودجه سال 1390 )مازاد درآمد حاصله از محل فروش 
و صادرات نفت و ميعانات گازی(، بند 33 قانون بودجه سال 1390 )فروش سهام شركتهای دولتی(، بندهای 48 و 51 قانون بودجه سال 1390 )انتشار 
اوراق مشاركت( و بند 36 قانون بودجه سال 1390 )تسويه يا تهاتر بدهی دولت به دستگاهها ازمحل واگذاری و يا فروش اموال در اختيار(، پيش بينی 

شده است.
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 تهیه و تنظیم: حديثه گرشاسبی

حمایت دولت از قطارشهري پنج کالنشهر

سازمان  رئيس  و  كشور  وزير  عمراني  معاون  منش  ارشاد  مهندس 
براي  دولت  ويژه  حمايت  از  كشور  دهياري هاي  و  شهرداري ها 
تبريز، قم  پنج كالنشهر اصفهان، شيراز،  راه اندازي قطار شهري در 

و كرج خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، 
مهندس حميدرضا ارشادمنش با بيان مطلب فوق گفت: با توجه به 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته اعتباري معادل 800 ميليارد تومان از 
محل سهام قابل واگذاري دولت و منابع مالي خارجي به پروژه هاي 
قطار شهري كه در شرايطي هستند كه فاز نخست آنها در سال آينده 
مي تواند به بهره برداري برسد، اختصاص خواهد يافت كه عبارتند از 

قطار شهري هاي پنج كالنشهر اصفهان، شيراز، تبريز، قم و كرج.
عمومي  اعتبارات  بر  اضافه  اعتبارات  اين  كرد:  تصريح  ارشادمنش 

ساالنه ساير قطار شهري هاي كشور مي باشد.
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه با اشاره به 
اينكه تا پايان برنامه پنجم مي بايستي سهم 75 درصدي حمل ونقل 
حمل ونقل  درصدي   25 سهم  گفت:  شود،  محقق  شهري  عمومي 
شهري با تاكسي با توجه به نوسازي ناوگان تاكسيراني و ساماندهي 

مسافربرهاي شخصي به مرحله تكميل ظرفيت رسيده است.
از  مترو  افزود: در خصوص تحقق سهم 10 درصدي  وي همچنين 
احداث  فرآيند  بودن  زمان بر  به  توجه  با  عمومي شهري،  حمل ونقل 
ساير  بزرگ،  شهرهاي  در  مترو  كامل  احداث  تا  الزمست  متروها 
تقويت  را  ميني بوس  و  اتوبوس  ويژه  به  حمل ونقلي  سامانه هاي 

اه ار کوت اخب

يارانه اي  اتوبوس  دستگاه   250 حداقل  منظور  اين  به  كه  نمائيم 
توسط استانداري ها تا سه ماه آينده به كالنشهرهاي فاقد مترو واگذار 

مي شود.
از  اعتبارات حاصل  پرداخت  از  وزير كشور همچنين  معاون عمراني 
 400 گفت:  و  داد  خبر  نو  سال  آغاز  در  استان ها  به  رانندگي  جرائم 
و  تقويت  منظور  به  رانندگي  جرائم  از  حاصل  اعتبار  تومان  ميليارد 
پرداخت شد كه  ترافيك كشور  و  ناوگان حمل ونقل عمومي  توسعه 
تومان  ميليارد   80 و  استانداري ها  اختيار  در  آن  تومان  ميليارد   320
ديگر آن در اختيار صندوق تامين خسارت هاي بدني مقرر در قانون 
اصالح بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در 

مقابل شخص ثالث قرار گرفت.

نظام حمل ونقل عمومی پایتخت
جعفر  سيد  مهندس  تهران،  شهرداری  عمومی  روابط   گزارش  به 
تشكری هاشمی گفت: در پاسخ به نياز شهروندان و در جهت تامين 
سويی  و  سمت  به  را  خود  خدمات  ايم  كرده  سعی  ايشان،  خواسته 
هدايت كرده و در چارچوب هايی دنبال كنيم كه بتوانيم اين نيازها و 

خواسته ها را برآورده نماييم.
معاون شهردار تهران اظهار كرد: اين شاخصه ها بخشی از ضرورت 
های نياز به توسعه در اين بخش بود و توسعه زيرساخت های حمل 
ونقلی و هم زمان توسعه كيفی و كمی حمل ونقل عمومی، دو سياست 
مديريت شهری است كه متكی و مبتنی بر خواسته شهروندان تهرانی 

شكل گرفته و مسير تكاملی اش را با سرعت پشت سر می گذارد.
تاكيد می كنيم حمل ونقل  اگر ما  مهندس تشكری هاشمی گفت: 



107سال سیزدهم/ شماره 110

و  كند  پيدا  سوق  محور  انسان  ونقل  حمل  سمت  به  بايد  شهری 
به  بگيرد،  قرار  با يك ديدگاه كيفی مورد توجه  نيازهای شهروندان 
به  بلكه  ونقلی  حمل  جديد  سيستم  يك  عنوان  به  تنها  نه   BRT
عنوان يك تفكر جديد مديريتی نگاه می كنيم، به طوری كه پس از 

چند سال BRT به يك مطالبه جدی مردم تبديل شده است.
مهندس تشكری هاشمی گفت: روزانه صدها تن مواد آالينده سمی و 
مهلك توليد و مردم اين شهر آن را تنفس می كنند و مديريت شهری 
در قبال اين موضوع نمی تواند بی تفاوت باشد و تمام همت خود را 
در چارچوب پاسخگويی به نيازهای مردم شهر از طريق توسعه حمل 
 BRT ونقل عمومی در دو بخش اتوبوسرانی به ويژه اتوبوس های
و حمل ونقل ريلی يا همان مترو گذاشته ايم. وی افزود: بنيان گذار 
اتوبوس های BRT در كشور مديريت شهری تهران بود كه توانستيم 
برای نخستين بار در كشور در سال 86 آن را در تهران پايه گذاری 
كنيم و پس از گذشت 5 سال، در حال حاضر 7 خط BRT به طول 
115 كيلومتر در دست بهره برداری است كه اين 7 خط، 45 درصد 

جابه جايی های شبكه اتوبوسرانی تهران را پشتيبانی می-كنند.
تهران  محترم  شهردار  تاكيد  با  كرد:  اظهار  تهران  شهردار  معاون 
مبنی بر توسعه حمل ونقل انبوه بر به عنوان راه حلی برون رفت از 
با  مشكالتی نظير آلودگی هوا، تراكم ترافيك و اتالف وقت مردم، 
تهيه و تدوين يك برنامه ريزی دقيق و از پيش تعيين شده نسبت به 
توسعه شبكه مترو اقدام كرديم، به نحوی كه امروز مترو به انتخاب 

اول مردم تهران تبديل شده است.
وی تصريح كرد: مجلس شورای اسالمی ساخت سالی 22 كيلومتر 
ترافيك كشور  عالی  و شورای  تهران  اسالمی شهر  و شورای  مترو 
ساخت سالی 8/18 كيلومتر مترو را پيش بينی كردند در حالی كه قبل 
از اين هر سال كمتر از 4 كيلومتر مترو ساخته شده بود و برای انجام 

اين كار يك برنامه ريزی گسترده صورت گرفت.
مهندس تشكری هاشمی گفت: تغيير شيوه حفر تونل مترو از روش 
دستی كه زمان برو و كم سرعت است به روش مكانيزه و تجهيز به 
دستگاه های بزرگ حفاری تونل مترو موسوم به TBM با قطر 9 متر 
و 15 سانتی متر و به كارگيری 4 دستگاه از آن در سه خط مترو شامل 

خطوط 3، 6 و 7 بخشی از اين برنامه ريزی بود.
وی افزود: هر دستگاه TBM به طور متوسط روزانه 20 متر تونل 
حفاری كرده يعنی اين 4 دستگاه روزانه 80 متر تونل متروی كامل 
شده و قابل بهره برداری تحويل می دهند كه ساالنه به 24 كيلومتر 
می رسد و با احتساب 6 كيلومتر روش دستی، ظرفيت ساخت ساالنه 

30 كيلومتر مترو در تهران را به وجود آورده ايم.

شهرداری  مسافربری  های  پایانه  سازمان  عملكرد 
ارومیه

در  اروميه  شهرداری  مسافربری  های  پايانه  سازمان  مديرعامل 
گفتگوی اختصاصی با تشريع بر عملكرد 9 ماهه سال جاری گفت: 
تخريب ديوار سمت بلوار خيابان 7 تير و اجرای نرده كشی و رنگ 
آميزی گوشه ای از فعاليت های سازمان پايانه های شهرداری اروميه 

است.
وی در خصوص اين حركت مفيد و مؤثر افزود: تخريب ديوار سمت 

بر 45  بالغ  اعتباری  با  متر  به طول 180  اروميه  تير  بلوار خيابان 7 
ميليون تومان به اجراء گذاشته شد.

پايانه مركزی  ابوالقاسمی همچنين در خصوص ورودی های اصلی 
بود  از 10 سال  بيش  مسافربری  پايانه  اصلی  ورودی  داشت:  اظهار 
كه آسفالت آن از بين رفته بود و به علت نشست بلوار با هماهنگی 
با حدود  اروميه  معاونت فنی و عمرانی و سازمان عمران شهرداری 
استفاده  با  و  انجام شد.  متر  به عمق يك  كاميون خاكبرداری   400
از ماشين آالت سنگين و مصالح اساسی زيرسازی و آسفالت ريزی 
شده و مشكالت اساسی پايانه را به طول 2400 مترمربع زيرسازی و 

آسفالت شده و با اعتبار 300 ميليون تومان برطرف نموديم.
وی در بخش ديگری از سخنانش افزود: يكی ديگر از عمليات مهم 
و مؤثر سازمان پايانه های مسافربری شهرداری اروميه ايجاد فضای 
سبز در محوطه پايانه به مساحت 1870 مترمربع و بتن پالك نمودن 
نيز  و  مترمربع  به مساحت 3 هزار و 500  پياده روسازی  و  محوطه 
جدول گذاری 900 متر طولی به مساحت 350 متر كانال كشی جهت 
دفاتر  در جلوی  بان  ايجاد سايه  و  آب های سطحی  و هدايت  دفع 
های  حمايت  با  مترمربع   900 مساحت  به  مسافربری  های  شركت 

شخصی شهرداری اروميه است.
مديرعامل سازمان پايانه های مسافربری شهرداری اروميه همچنين 
نمودن  اجرايی  و  ترميم  جهت  در  اروميه  شهردار  های  حمايت  از 
ساماندهی محوطه سازمان پايانه ها قدردانی نموده و افزود: سازمان 
روشنايی  ايجاد  راستای  در  اروميه  مسافربری شهرداری  های  پايانه 
حقوق  رعايت  همچنين  و  شهروندان  و  مسافران  برای  مناسب 
شهروندی، به نصب 180 شعله چراغ پاركی و 2 عدد دكل های برقی 
مجهز به سيستم LED پيشرفته كه نقش بسزايی در كاهش هزينه 

های برق را به دنبال دارد اقدام نموده است.
وی همچنين از ايجاد پايانه روستايی در مسير جاده شهيد كالنتری 
خبر داد و افزود: با تعامل شهردار اروميه و مديرعامل سازمان آتش 
پايانه  احداث  به  اقدام  اروميه  شهرداری  ايمنی  خدمات  و  نشانی 
روستايی جهت خدمات رسانی به بيش از 25 روستای واقع در مسير 

جاده نموده است.
مديرعامل سازمان پايانه های مسافربری شهرداری اروميه از انتقال 
بيش از 400 دستگاه خودروی مسافربری بين شهری خبر داد و افزود: 
پايانه های  اجرايی نمودن طرح رفاه شهروندی سازمان  در راستای 
دستگاه   400 از  بيش  انتقال  به  اقدام  اروميه  شهرداری  مسافربری 
به محوطه  از محوطه شماره يك  بين شهری  مسافربری  خودروی 

شماره 3 نموده است.
سرويس  چشمه   20 نوسازی  از  سخنانش  در  همچنين  ابوالقاسمی 
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پايانه مركزی، رنگ آميزی سطل های زباله و  بهداشتی مستقر در 
پروژه سنگ  اجرای  به طول 1200 مترمربع،  پايانه  جداول محوطه 
 288 مساحت  به  مركزی  پايانه  نواری  سكوی  پالك  بتن  و  فرش 

مترمربع خبر داد.

بودجه متروی شیراز به تصویب شورای شهر رسید
برای  را  شهردار  پيشنهادی  طرح  از  شيراز  شهر  اسالمی  شورای 
اجرای مناقصه محدود برای برخی از طرح های عمرانی و همچنين 
بودجه قطار شهری را تصويب كرد. به گزارش ايسنا، اعضای شورای 
اين شورا،  اسالمی شهر شيراز در دوست و پنجاهمين جلسه علنی 
ابتدا با تصويب دو فوريت پيشنهاد شهردار به شهرداری شيراز اجازه 
داد كه برخی مناقصه ها برای اجرای طرح های مشخصی را به صورت 
برگزار  خاص  شرايط  دارای  پيمانكاری  شركت های  بين  و  محدود 
شيراز،  شهری  قطار  ريالی  ميليون   661 و  ميليارد   52 بودجه  كند. 
مصوبه جلسه شورای شهر شيراز بود كه بايد طی سال 91 و از محل 
درآمدهای شهرداری تأمين و به اين سازمان پرداخت شود. يكی از 
اعضای شورای اسالمی شهر شيراز با اشاره به لزوم توجه جدی به 
اتمام هر چه سريع تر طرح قطار شهری، تأكيد كرد: مردم از وضعيت 
پروژه  اين  نهايی شدن  بوده و خواستار  بسيار گاليه مند  قطار شهی 
هستند. حجت االسالم رسول ميری با بيان اينكه مترو نقشی تعيين 
كننده در حمل ونقل عمومی درون شهری دارد، افزود: امروز يكی از 
راه اندازی  است كه  ترافيك  و  مه شيراز بحث حمل ونقل  مشكالت 
قطار شهری می تواند بخشی از آن را مرتفع كند. ديگر عضو شورای 
بعدی  فازهای  عمليات  آغاز  به  توجه  لزوم  نيز  شيراز  شهر  اسالمی 
قطار شهری را يادآور شد. محسن معين گفت: بايد همزمان با تكميل 
فار يك، به فكر آغاز فاز دوم از ميدان گاز به سمت ميان رود باشيم.

آخرین وضعیت راه اندازی قطار شهری ها اعالم شد
اصفهان،  های  شهری  قطار  اندازی  راه  مراحل  از  وضعيت  آخرين 

شيراز، تبريز و تهران از سوی معاون عمرانی وزير كشور اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور، 
مهندس ارشادمنش گفت: سری نخست واگن های قطار شهری های 
اصفهان، تبريز و شيراز سه رام كه شامل 15 واگن می باشد، اسفندماه 
سال جاری وارد كشور می شود و پيش بينی می شود خط يك اين 
قطار شهری ها فروردين ماه 92 راه اندازی شود. تامين اعتبار اين 
واگن ها توسط دولت و با مشاركت شهرداری ها صورت گرفته است.

وی افزود: مطابق برنامه ريزی های به عمل آمده، طی ارديبهشت و 
تيرماه 92 نيز سری دوم و سوم واگن های اين قطارشهری ها شامل 

چهار رام ديگر وارد كشور خواهد شد.
خط  فاينانس  همچنين  گفت:  همچنين  كشور  وزير  عمرانی  معاون 
چهار متروی تهران، كه تمامی مجوزات الزم را برای اين امر اخذ 
با  قرارداد  اين  فاينانس  مبلغ  است.  رسيده  اتمام  به  و  نهائی  كرده، 
كه  باشد  می  يوان  ميليارد   8/5 حدود  جنبی  های  هزينه  احتساب 
خوشبختانه اعتبار اسناد اين قرارداد به صورت موقتی گشايش يافته 

است.

اين  پرداخت  پيش  مبلغ  كرد:  اظهار  ادامه  در  ارشادمنش  مهندس 
سهم  تومان  ميليارد   92 مبلغ  كه  است  تومان  ميليارد   184 قرارداد 
كمك  با  تومان  ميليارد   50 مقدار  اين  از  كه  است  دولت  پرداختی 
سازمان سرمايه گذاری و كمك های فنی و اقتصادی ايران پرداخت 
به  گرفته  صورت  مبالغ  الباقی  پرداخت  برای  ديگر  اقدامات  و  شده 
خزانه  توسط  نيز  آن  نيز  تومان  ميليارد   42 مبلغ  بزودی  كه  طوری 

پرداخت خواهد شد.

 افتتاح بلوار 45 متری شهید رجایی بندرعباس 
وزير  نجار  با حضور محمد  بندرعباس  رجايی  متری شهيد  بلوار 45 
كشور، ابراهيم عزيزی استاندار، معاونت عمرانی استانداری هرمزگان، 
شهرداری بندرعباس سلطان زاده، اعضاء شورای اسالمی اين شهر و 

جمعی از مسئوالن افتتاح شد.
شهيد  متری   45 بلوار  از  برداری  بهره  آئين  در  بندرعباس  شهردار 
رجايی گفت: حمايت وزير محترم كشور و عنايت ويژه استاندار محترم 
و از همه مهمتر همدلی همه  اعضای شورای شهر بندرعباس موجب 
گرديده تا شهرداری در تحقق اهداف و برنامه ها موفق عمل نمايد. 
بزرگواران  اين  از  را   به همين خاطر مراتب سپاس و قدردانی خود 

اعالم ميدارم.
 محمد جواد سلطان زاده با اشاره به مختصات جغرافيايی و  اقتصادی 
بندر عباس اظهار داشت: شهر بندرعباس با وسعت 5323 هكتار و 
رشد شتابان طی 50 سال گذشته به يكی از بزرگترين و پر جمعيت 
ترين شهر ساحلی جنوب كشور تبديل شده و دراين ميان پيشرفت 
صنايع و افزايش حجم تبادل كاال باعث گسترش اين شهر بويژه از 
به  و  تقريبی 16 كيلومتر   به طول  امتداد ساحل  در  به غرب  شرق 

دنبال آن و افزايش روز افزون جمعيت شده است.
وی در خصوص طرح بلوار 45 متری شهيد رجايی ياد آور شد: بهره 
برداری از آزاده راه 45 متری شهيد رجايی به عنوان كريدوری شرقی 
– غربی به موازات بلوار امام خمينی )ره ( و بلوار امام حسين )ع( با 
8 خط عبوری باعث افزايش سرعت تردد و كاهش ترافيك و آلودگی 
هوا و مصرف  سوخت شده و پتانسيل رشد شهر به سمت شمال و 

تأمين راه دسترسی شهركهای جديد خواهد شد.
شهردار بندرعباس گفت: اين پروژه دسترسی شرق به غرب و غرب 
به شرق بندرعباس را تسهيل می بخشد. وی بابيان اينكه اين پروژه 
همچنين در جهت توسعه شمال شهر بندرعباس كه محدوديت هايی 
داشت، تاثير دارد، افزود: با احداث اين بزرگراه، اين محدوديت ها در 
جهت توسعه اين منطقه همچنين كاهش ترافيك تاثير بسزايی دارد.

اين پروژه به طول 13 كيلومتر، با چهار باند رفت و برگشت و سه متر 
حاشيه از هر باند آماده بهره برداری شده است. شهردار بندرعباس  با 
اشاره به اعتبارات اين پروژه با بيان اينكه بلوار 45 متری شهيد رجايی 
در دو فاز آماده شده، بيان  كرد : اين  پروژه 24 ميليارد و500 ميليون 
تومان هزينه  داشته كه 14 ميليارد تومان از آن هزينه شده است. وی 
همچنين تصريح كرد: در اين پروژه همچنين  دو ميليون متر مكعب 

خاكريزی صورت گرفته است.

مصرفی در آن دو هزار و 900 تن 
می باشد .

و  عمران  سازمان  است  گفتنی 
عنوان  به  يزد  شهرداری  نوسازی 
پيمانكار پروژه تقاطع غير همسطح 

شهيد حكيميان معرفی شده است.
اعضای  حضور  با  مراسم  اين 
شورای اسالمی شهر يزد ، استاندار 
شماری  و  شهردار   ، فرماندار   ،
ديگراز مسئوالن شهری و استانی و 
كارشناسان و مديران شهرداری در 
محل سه راه حكيميان برگزار شد . 
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افتتاح متمرکز پروژه های شهرداری گرگان
افتتاح متمركز پروژه های دهه فجر با حضور معاون عمرانی استاندار، 
فرماندار شهرستان گرگان  شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
موتوری  خدمات  ساختمان  در  شهرستانی  و  استانی  مسئوالن  و 

شهرداری گرگان انجام شد.
ابراهيم كريمی، شهردار گرگان  در مراسم افتتاحيه گفت: ساختمان 
افتتاحی  پروژه    21 از  يكی  كه  گرگان  شهرداری  موتوری  خدمات 
شهرداری در اين ايام دهه فجر بود، دارای مساحت محوطه ای به 
متراژ 2 هزار و 975 متر مربع و 820 متر مربع فضای تعميرگاهی 
هزينه  وی   . است  اداری  فضای  نيز  مربع  متر   355 همچنين  و 
اجرای اين پروژه را  بالغ بر 5 ميليارد ريال اعالم كرد و ادامه داد: 
بلوار  در  گذاری  سرمايه  ستاد  ساختمان  بازسازی  و  سازی  محوطه 
ناهار خوران ،احداث ساختمان اداری اتباع بيگانه در جاده آق قال و 
از ديگر پروژه های  نيز  بازارچه  خيابان سرخواجه  از  برداری   بهره 
شهرداری است كه در اين ايام به بهره برداری رسيد. به گفته شهردار 
بهره برداری از ديوار سنگی رودخانه زيارت ،پل نيايش ،ديوار امن و 
ضامن كوچه خوارزمی،احداث كانال و دال كوی انقالب ،خيابان امام 
بلوارهای  مرمت  و  ،احداث  پيچ  هزار  مسير  و  )ره(،پاسداران  خمينی 
اله  آيت  خيابان های  در  بتنی  و جداكننده های  و هيركان  استرآباد 
ميدان  سازی  محوطه  و  بهشتی،مرمت  شهيد  و  ،مالقاتی  كاشانی 
بسيج ،بهره برداری از آبنما و پرده آبی ميدان شهيد مفتح،بازسازی 
كالنتری  شهيد  بزرگ  پارك  زنی  دانش،كلنگ  ميدان  بهسازی  و 
روبروی سيلو ،مرمت و زيبا سازی پارك الدن ،بهره برداری از پارك 
كوی جواداالئمه و كوی حافظ و همچنين پارك خطی و زمين چمن 
مصنوعی كوی جامی از ديگر پروژه های عمرانی شهرداری گرگان   

است كه به بهره برداری رسيد.
. شهردار گرگان جمع اعتبار هزينه شده برای اين پروژه ها را بالغ بر 

23 هزار و 850 ميليون ريال  اعالم كرد.

شهرداري مرند موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر 
همایش بین المللی مدیریت سبز شد

تنديس و لوح تقدير همايش بين المللی مديريت سبز ايران از سوی 
بنياد جهانی انرژی به رضا هاشمی شهردار مرند اهداء شد.

رضا هاشمی، شهردار مرند گفت: اين همايش با محورهای مديريت 
سبز،  نوين  رويكرد  شهری،  مديريت  آن،  نوين  رويكردهای  و  سبز 
با  و  ايران  سبز  مديريت  انجمن  توسط  انرژی  مديريت  و  اقتصاد 
مشاركت سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور و چند سازمان 
دانشگاهيان،  مديران،  حضور  با  زيست  محيطی  زمينه  در  فعال 
متخصصان و كارشناسان در سالن همايش های صدا و سيما برگزار 

شد.
جهانی  بنياد  رئيس  نيومن،  ولفگانگ  امضای  به  كه  تقدير  لوح  در 
انرژی رسيده خطاب به هاشمی، آمده است: »همسويی و همگرايی 
اقتصادی به عنوان  با مسؤوليت های  مسؤوليت های زيست  محيطی 

دكترين مديران آينده گرا مبنای مدل سازی و ارزيابی است.

در همين راستا از نو انديشی و مسؤوليت پذيری جنابعالی كه بسترهای 
توسعه رويكرد سبز را در سازمان متبوع برای حركت به سوی گام های 

بلند آينده تسهيل می كنيد تشكر و قدردانی می شود.«

افزایش ساعت کار ایستگاه های مبادله پسماند خشک 
اينكه  بيان  با  مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری مشهد، 
برنامه ريزی های الزم برای ارتقای سطح خدمات دهی به شهروندان 
در آستانه عيد نوروز صورت گرفته است، گفت: بر اين اساس مقرر 
شده تا ساعت كار ايستگاه  های مبادله پسماند خشك از 15 اسفندماه 

دو ساعت در روز افزايش می يابد.
 علی نجفی افزود: با توجه به در پيش بودن خانه تكانی شهروندان و 
افزايش حجم توليد زباله های خشك از مدت ها قبل برنامه ريزی الزم 
برای جمع آوری سريع و به موقع اين زباله ها صورت گرفته است تا 

در ايام نزديك به نوروز چهره شهر دچارخدشه نشود.
نجفی با اشاره به افزايش ورود زائران به مشهد در ايام نوروز و افزايش 
حجم توليد زباله خشك در اين ايام بيان داشت: با اين حال تمهيدات 
الزم برای جمع آوری به موقع و سريع زباله ها در ايام نوروز انديشيده 
شده است ازاين رو پيش بينی می شود نوروز 92 شاهد رشد جهشی 

خدمات سازمان مديريت پسماند شهرداری به شهروندان باشيم.
در  اساسی  پيش شرط های  از  يكی  گفت: همكاری شهروندان  وي 
شهروندان  تمامی  از  است،  هشمهريان  به  سازمان  خدمات  ارتقای 
درخواست می شود تا در ايام باقی مانده از سال جاری همچنان مانند 
گذشته تعامل سازنده خود را با همكاران ما در سازمان افزايش دهند.

احداث تقاطع غیر همسطح شهید حكیمیان
پروژه تقاطع غير همسطح شهيد حكيميان كه محدوده چهار راه يزد 

باف تا سه راه حكيميان را شامل می شود به انجام رسيد .
اين پروژه بيش از 100 ميليارد ريال هزينه اجرا و 60 ميليارد ريال 
به طوريكه طول زير گذر آن  بر دارد  هزينه جابجايی تأسيسات در 
1000 متر و شعاع ميدان آن كه در چهار راه يزد باف به اجرا درمی 

آيد 30 متر است .
بتن  متر مكعب و حجم  پروژه 100 هزار  اين  در  حجم خاكبرداری 
ريزی 25 هزار متر مكعب ، سنگ جدول 10 هزار متر طول و ميلگرد 

مصرفی در آن دو هزار و 900 تن 
می باشد .

و  عمران  سازمان  است  گفتنی 
عنوان  به  يزد  شهرداری  نوسازی 
پيمانكار پروژه تقاطع غير همسطح 

شهيد حكيميان معرفی شده است.
اعضای  حضور  با  مراسم  اين 
شورای اسالمی شهر يزد ، استاندار 
شماری  و  شهردار   ، فرماندار   ،
ديگراز مسئوالن شهری و استانی و 
كارشناسان و مديران شهرداری در 
محل سه راه حكيميان برگزار شد . 
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يک شهر يک نگاه

ارومیه
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيرانی شهرداری اروميه 
از صدور كارت هوشمند و جايگزين شدن آن به جای دفترچه های 
شهرستان  در سطح  كشور،  در  بار  نخستين  برای  تاكسيرانی  پروانه 
اروميه خبر داد و گفت: اين طرح با هدف سهولت حمل و جابه جای، 
و  زمان  هر  در  تاكسی  راننده  اطالعات  به  سريع  و  آسان  دسترسی 
مكان، سرويس دهی راحت تر و سريع تر، مكانيزم كنترل راحت و 
سريع از طريق بازرسی و صرفه جويی در وقت و هزينه اجرا می گردد.

بوشهر
مديرعامل سازمان اتوبوسرانی بوشهر اعالم كرد: با توجه به درخواست 
های شهروندان و ضرورت ساماندهی خطوط، زمان اعزام اتوبوس ها 

به مسيرهای ويژه )بندرگاه و...( هر نيم ساعت تعيين و اجرائی شد.

بندرعباس
صداوسيمای مركز خليج فارس، به مناسبت دهه فجر، برنامه راديويي در 

پارك دولت برگزار كرد كه به تاكسی و تاكسيرانی اختصاص داشت.
در اين برنامه از شنوندگان و حضار برنامه خواسته شد كه جمله ای را برای 

يك تاكسيران بنويسند يا بگويند.

تهران
كارشناسان  دخالت  بدون  و  داخلی  متخصصان  تالش  و  همت  با 
خارجی دستگاه BRT خط 3 مترو تهران بدون بروز هيچ مشكل و 

حادثه ای از زير خط 2 مترو عبور كرد.

خرم آباد
هرمز نصيری شهردار خرم آباد از آمادگی شهرداری برای ساماندهی 
محوطه باستانی پل شكسته و ايجاد مجتمع تفريحی فرهنگی در اين 
محدوده خبر داد. و گفت: در ابتدا اين بنای تاريخی بيش از 19 چشمه 

طاق داشته و در صورتی كه برای صيانت از آن بيش از اين تعلل كنيم 
ممكن است در آينده اثری از اين بنای تاريخی نماند.

گرگان
نمايشگاه دستاوردهای 2 هزار روزه عملكرد شهرداری گرگان و سازمانهای 

تابعه در ايام دهه فجر در پياده روی پارك شهر گشايش يافت.
در اين نمايشگاه سازمانهای آتش نشانی و خدمات ايمنی، فرهنگی ورزشی، 
تاكسيرانی، اتوبوسرانی و سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری گرگان در 
كنار معاونت های اداری مالی، شهرسازی، فنی و عمران و خدمات شهری 

به بيان عملكرد 2 هزار روزه خود پرداختند.
 ثبت نام شهروند ديجيتال، برگزاری كالسهای آموزشی خالقيت، نكات 
نمايشگاه عرضه گل، عرضه  آپارتمانی،  نگهداری گلهای  آموزش  ايمنی، 
اين  جنبی  های  برنامه  از  نگاری  چهره  ايستگاه  و  فرهنگی  محصوالت 

نمايشگاه بود.

مشهد
از مهرماه  تا ميدان هشتصد  پياده روهای خيابان هنرستان  بهسازی  طرح 

امسال آغاز شده است و فاز يك آن در عيد نوروز به اتمام می رسد.
حسين طاهري پور، شهردار منطقه9 مشهد گفت: طرح بهسازی پياده روهای 
خيابان هنرستان تا ميدان هشتصد از مهرماه امسال آغاز شده است و فاز 
يك آن در عيد نوروز به اتمام می رسد. اعتبار كل اين طرح 006 ميليون 

تومان می باشد كه فاز يك آن 06 درصد پيشرفت فيزيكی داشته است.

يزد
به منظور كاهش رفت و آمدها و افزايش رضايت ارباب رجوع، رأی صادر 
شده در هر يك از كميسيون های شش گانه ماده 001 پس از صدور به 
وسيله پيامك به اطالع مالك رسانده می شود، همچنين مالكان نيز می 
توانند با استفاده از شماره پيامك 123470003 در هر مرحله ای از وضعيت 

پرونده خود در اين كميسيون مطلع شوند.

 تهیه و تنظیم: امیر وفايی
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معرفی پايگاه های شبکه

شرکت مادر تخصصي حمل و نقل ریلي کشور
با توجه به موضوع ماهنامه و اهميت حمل و نقل ريلي در اين شماره، 

درگاه شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور معرفي مي گردد.
تسريع  توسعه،  ايجاد  با هدف  وزيران  هيأت  تاريخ 1385/11/11  در 
ريلي  نقل  و  حمل  طرح هاي  و  پروژه ها  تكميل  و  اجرا  در  پشتيباني  و 
"شركت  تاسيس  بر  مبني  مصوبه اي   ،  ... و  اجرا  هزينه هاي  كاهش  و 
تاريخ  در  كه  رساندند  تصويب  به  كشور"  شهري  قطار  تخصصي  مادر 
1387/03/02 به "شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور" تغيير 
در  دارد كه  اين شركت بخش هاي مختلفي وجود  درگاه  در  يافت.  نام 
سطر باالي آن قسمت هاي صفحه نخست، تماس با ما، آرشيو، جستجو 
و پيوندها و در ستون سمت راست آن ورود به سرويس ايميل، تاريخچه 
شهري،  ريلي  نقل  و  حمل  گسترش  ضرورت  كشور،  در  شهري  قطار 
و  همايش  در كشور،  ريلي شهري  پروژه هاي  وضعيت  معرفي شركت، 
نمايشگاه هاي حمل و نقل ريلي، مقاالت حمل و نقل ريلي، قوانين و 
مقررات حمل و نقل ريلي، گزارشات تصويري و تازه هاي مترو در جهان 

وجود دارد كه هر يك نيز داراي زيربخش هاي مختلفي هستند.
همراه  ريلي  نقل  و  حمل  با  مربوط  اخبار  آخرين  نخست  صفحه  در 

انجام  بسيار خوبي  كار  پيوندها  در بخش  است.  نگاشته شده  با عكس 
مانند سازمان هاي قطار  ريلي  نقل  با حمل و  لينك هاي مرتبط  شده و 
هاي  انجمن  دنيا،  آهن هاي  راه  ريلي،  تحقيقاتي  علمي  مراكز  شهري، 
ريلي، نشريات حمل و نقل ريلي و...   بصورت منظم دسته بندي شده  اند 

كه با كليك بروي هريك به درگاه آن مي توان وصل شد.
در بخش ضرورت  گسترش حمل و نقل ريلي شهر، جنبه هاي كيفي و 
كمي ضرورت استفاده از قطار شهري آورده شده است.  هفت مقاله در 
قسمت مقاالت به همراه فايل قابل دانلود به صورت pdf گذارده شده 
و در بخش قوانين و مقررات ؛ مصوبات هيأت وزيران، مجلس شوراي 
آورده  اقتصاد  و شوراي  نقل عمومي  و  توسعه حمل  كارگروه  اسالمي، 

شده است.
و  بوده  درگاه  قسمت هاي  بهترين  از  جهان  مترو  تازه هاي  بخش 
خبرهاي جالبي مانند خريد بليت با آي فون در آلمان و ... را از سراسر 

جهان در اختيار خوانندگان قرار مي دهد.
 www.irtco.ir اين درگاه به دو زبان فارسي و انگليسي و در آدرس

قابل دسترسي است.

 محمد طوالبی
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