
  )اخرشھرسازی ، محیط زیست  ومشکل الودگی ھوا (بخش             

  ، باھدف اشنائی با تجربیات عینی ومشخص این جوامع   ادامھ بررسی وتوجھ بھ تجربیات کالنشھرھای امریکای التین درزمینھ تعدیل الودگی ھوا              

                         

  برگردان گزارشھا از مھدی کاظمی انتخاب و                     

  

  

 (دراین اینجا ھفتراھکارھائی کھ کالنشھرھای عمده امریکای التین  قبلی درمورد ھایدربخش       

  ، نخست مالحظھ شد  ،بکارگرفتھ اندی شھرھای نامبرده جھت کاستن ازالودگی ھوا  )پرجمعیت ترکالنشھر 

وسایط دیت تردد خودروھای شخصی تاکید برمحدواقدامات خود را بیشترروی : ھا  مکزیکی

پاولو وتا حدی بوئنوس ، سائو ِد ژانیروریودر  حالی کھ متمرکز نمودند . در،  نقلیھ ھمگانی

ایرس بیشتردرپی سرعت بخشیدن بھ جابجائی ھا بوده اند . بھمین سبب بھ جای عمده نمودن 

 ممنوعیت تردد برای بخشی :ی چونطریق راھکارھائاز ، د وسایط نقلیھمسئلھ کاستن از حجم ترد

شد . بدین ترتیب فرضا" ستھ ترراھکارھایشان برجاز وسایط نقلیھ ، سرعت درجابجائی در

اتوبوسھای کمرشکن بزرگ   BRTs (Bus Rapid Transit(     .تیرآی.ژانیرو طرح  ب دِ درریو

،این ن میدھند نشامختلف  گرفتھ شده است . گزارشھایرعت بیشتری بکارباسدرمسیرھای ویژه 

خوب شھروندان نسبتا"استقبال بانیز معروف شده اند ، » متروبوس«کھ بھ   ی تند رواتوبوسھا 

 وسھای بی. ار.تی استقبال مردم تھران ھم از اتوب گفتھ شده : ( ھمینطورمواجھ شده است . 

  خوبی داشتھ اند )نسبتا"

 
 

  BRT Transcarioca 
 



 27 ھی کدرمسیرمعروف شده ،  نیز یا انچھ بھ متروبوس ، ترانس کاریوکا تی  .رآ . بی        

در  وکا ، تیژ باھا دِ ،  تا پالژ  (محل فرودگاه بین الملی ریو)وررنادُ وِ جزیره  گُ ، محلھ ازشرقی ترین نقطھ شھر

. تی آر .ھمراه باسایر مسیرھای بی برمیگیرد ؛را در کیلومتر 39بطول ر انتھای غربی شھ

   ھادر این جابجائی  کھ ، انھم باتوجھ بھ این مزیت . ھزار شھروند را جابجا مینماید 350روزانھ 

  .میشود در صد زمان الزم صرفھ جوئی  60قریب بھ  

 

  

 

کیلومتر، دراین نقشھ بھ رنگ ابی نشان داده شده است . 39ترانس کاریوکا  بطول    -ان انیرو وشھر نیتروی درمجاورژو دبی. آر. تی  درکالن شھر ریویژه  خطوظ   



تکمیل گردد دست  2018تی تا سال کھ ھشت خط اصلی برنامھ ریزی شده بی.ار.برای این          

این تظارھ بیش ازیک میلیارد دوالرامریکا احتیاج خواھند داشت . اندستکم بطرح  نکاران ای اندر

ھزارمسافررا جابجا نمایند . 836تکمیل بتوانند روزانھ تکھ  ھشت خط اولیھ پس ازاس

 . ضمن اینکھخارج نمود ازسطح شھر ،راتردد ھای کنونی دراتوبوس 1015اینصورت میتوان در

خواھند داشت . کیلومتر طول 054این مسیرھا رویھم رفتھ    

میلیون نفرجمعیت  3,7 کھ بیش،، دراین بخشھای شھرف مذکوراھداتحقق برآورد میشود با    

 460و - تندرواتوبوسھای  -متروبوس  290 ، باھای خارج شده بجای اتوبوس روزانھ ، دارند ,

 420ھ ازاتوبوسھائی کھ ھم اکنون در ترددند ، روزاناتوبوس کمتر 590معمولی ، ویا  اتوبوس

  ھزار مسافر را جابجا نمود .

 

 
ھشت مسیربرنامھ ریزی شده بی آر تی متروبوس در ریو ِد ژانیرو      

 

 



را  ھابجائی، زمان الزم برای جاتندروھرچند کھ ایده متروبوس ویا اتوبوسھای  :البتھ ناگفتھ نماند 

اما  ارگرفتھ  است .مورد توجھ شھروندان قربھ ھمین خاطر ود نصد کاھش میدھدر 60را تا 

ی بھ پاسخگوئ مسیرھا ، تااندازه زیادی برای  تجھیز اجرای عملیات اماده سازی واقدام سریع در

 ،د انجام شو ژانیرو دِ ریو درشھر استقرارکھ ، مپیک بازیھای الدرزمان  ،نیازھای تردد شھری

  نیز بوده است .

      

ا انجام اولو جھت کاھش الودگی ھوسائو پا نتایج حاصلھ از اقداماتی کھ درکالنشھررابطھ بدر    

 ش نظیراماتی کھ انجام شده کم وبیاقدشده ، ھمانگونھ کھ قبال"نیزمطرح گردید، درسائوپالو نیز

موازات ان ویا متروبوسھا و بتی  .ر.آکید برایجاد مسیرھای جدید برای بی ایعنی ت ،ژانیرو دِ ریو

 ،رای ھوانستھ الودگ اتایج ھمھ این اقدامات نتون، اما باھمھ اینھا . است، اقدامات تعدیل کنندهسایر

دھد .کاھش  ، میرفتانچنان کھ انتظار پیشمقایسھ با سالھای در  

 الو سائوپدر ، نوتیسیاو اُ ال یاز نشریھ ،  لیروس بارونی ، الریزا ازان جملھ : بگزارش     

ت " شده اس پیشای سالھ ازسائو پاولو بد ترکیفیت ھوادر شھر"  ، باعنوان  :  04/08/2011  

، داوم بارش مھمچنین  وعلیرقم برقراری کنترل وبازدید مرتب وسایط نقلیھ  میافزاید : " . . .  

کیفیت ھوای شھرسائوپاولو امسال (2011)  بد ترازھفت سال گذشتھ ، یا از 2004 تا 2011 گزارش 

ش افزایداده اند ، پاسخ نشریھ مذکوربھ پرسشھای شناسانی کھ دراین مورد کار  . استشده 

ایط بندان ھای مکرر، کھ موجب میشوند کھ حرکت وس راه درنتیجھ ،شھروشماروسایط نقلیھ در

ستند .علت اصلی بدتر شدن کیفیت ھوای شھر میدان،  را کند ترشودھ درمحورھای اصلی نقلی  

اول ھفت ماھھ نامطلوب گزارش شده در سائوپاولو رشھردشمار روزھائی کھ کیفیت ھوا      

اجباری شدن بازرسی یعنی یک سال پیش از – 2008سال مقایسھ با زمان مشابھ در 2011ل سا

 اساس امارشرکت تکنولوژیبر درصد افزایش داشتھ ،146 - وسایط نقلیھاالیندگی  مرتب

 ت .اسگزارش شده روزازھفت ماه اخیرالودگی ھوا بیشترازمیزان قابل قبول  37، بھداشت محیط



 مورد پذیرش بودهٌحد   ازبیش  ی ھواالودگمیزان تعداد روزھائی کھ  2008ل سادرصورتیکھ در

عدیل کمکی برای تھمواره  کھ  - حالیکھ ، میزان متوسط بارندگی انھم در . رسیدروز  15 بھ ققط

، تا  2008میلیمتردرسال  103.08سالھای اخیراز دردرشھرسائو پاولو -است الودگی ھوای 

زایش داشتھ است .اف 2011میلیمتردر 129.1  

و پاولو  استاد دوره مھندسی محیط زیست در دانشگاه ایالتی سائ انتونس ،ماریا لوسیا پریرا    

وده ولی ًوی ،  میگوید: " بااینکھ درسالھای اخیر میزان بارندگی بیشتر بومتخصص الودگی  جَ 

نموده است ." را خنثی افزایش تعداد وسایط نقلیھ اثر بارش بیشتر در کمک بھ تعدیل الودگی ھوا  

 

نتشار این زمینھ ادر شھای پژوھشی مختلفی کھبوئنوس ایرس با توجھ بھ گزاردرموردشھر       

:  ارائھ شده 2014سازمان جھانی بھداشت کھ درھشتم ماه مھ از ، ازان جملھ ، گزارشییافتھ 

یین تع حدازترھوای شھر بوئنوس ایرس اغلب بیش، درمکعب ھرچند میزان ریزگردھا درھرمتر

ان میز ی امریکای التینرھاشھسایرمقایسھ بااما در بوده ،سازمان جھانی بھداشت  شده توسط

، یتوک: نظیر ، شبھھ قارهاین نشھرھای الکاکثرازکمتر بوئنوس ایرس االینده ھا درھوای شھر

، بوگوتا لی ، سانتیاگوی شیکاراکاس، الپاز، شھرمکزیکو، د ژانیروریو ،سونسیون ، سائو پاولوآ

 مکزیک ، سندر گوادالخارابیشترازشھرھائی چون : الودگی ھوای ان  درمقابل و لیما بوده ،

  .گزارش شده استشھرھای بزرگ منطقھ دیگرکاستاریکا وبرخی ازدر خوزه

میتوان گفت : این توجھ کلی بھ وضعیت الودگی ھوا درکالنشھرھای مذکوردرادامھ      

 نوشتھ ایندر -التین   کایریکالن شھرھای بزرگ امرسایرراھکارھای بکارگرفتھ شده د

ر کالنشھرھای ھم باتفاوتھای مختصری شبیھ بھ سای -ما وبوگوتا مشخصا" سانتیاگوی شیلی ، لی

دان بھ این منطقھ بوده است . ھمھ این شھرھا برا ی تسریع تحرک وسایط نقلیھ وتشویق شھرون

ھ باید گفت بگونھ ایک ھای تند رو را بکار گرفتھ اند . اتوبوس، استفاده از وسایط نقلیھ ھمگانی 

عھ ، بویژه کالنشھرھای جھان در حال توس شھرھائ جھانتند رودراغلب کالنامروزه اتوبوسھای 



وبرخی از  -تاکنون  1386از سال  -انجملھ تھرانبامشکل کندی تحرک مواجھ اند ( ازکھ  ،

سریع سرعت بخشید ن بھ جابجائی مسافرین ، ت این اتوبوسھا جھتازشھرھای بزرگ ایران ھم ) 

.  نماینداستفاده می وکارامدترنمودن جابجائی ھا   

    

کھ  ھااھکارچرا اینگونھ ر :این استکھ  نمودبھ ان توجھ ربادقت بسیاباید اکنون مسئلھ ایکھ می    

 بیشحال توسعھ کم وجھان درکالنشھرھای پرجمعیت بحث حاضرودر، در اغلب شھرھای جھان 

ر حال توسعھ درکالنشھرھای جھان د ، فتھمیرنگونھ کھ انتظارآ، گرفتھ میشوندمشابھ یکدیگربکار

تی دراین زمینھ  یا ااینکھ چراکشورھای پیشرفتھ صنعاند ؟ نتیجھ بخش نبوده  یزان قابل قبولیبم 

این ھ درک سشھای متنوع وپرشماریپربرای پاسخ بھ  ؟باموفقیت ھمراه است نسبتا"  اقداماتشان 

 رھمانند سایرا  »شھر« ھوای بھ مسئلھ الودگی میباید قبل ازھرچیز؛  گردندمطرح میزمینھ 

 موردشھر مختلفھای  نحوه عملکردحاصل  نتایج ویا بصورت یکی از معضالت ساختاری ان ،

ا ر میشوند دگی ھواوال موجبکھ  باچنین رویکردی استکھ ، میتوان عواملی  .قرار داد توجھ 

.  مورد ارزیابی وشناسائی قرار داد ان ابعاد مختلف انھم در، طھ باعملکرد شھررابدر  

 الینده ھوایآعوامل عمده مروری بر ، باردیگرمیتوان رضبحث حاجھت ادامھ مشخص تر    

دند . عوامل بھ دو گروه تقسیم میشاین  گردید  مالحظھھمانگونھ کھ قبال". ھای مذکورداشتشھر  

  

 عوامل ثابت  

 ند .شو ھوا الودگیمواردی کاھش ویا حتی در میتوانند موجب تشدیدکھ  ، شامل عوامل طبیعی  

یلی مسیرجریان ھوا قراردارند ؛ انچھ درشھرھائی چون سانتیاگودرشدرکھ رشتھ کوھھائی مانند 

 ، مواردی چوندرویا اینکھ . میباشندویا شھرمکزیکو بصورت عامل مھم تشدید الودگی ھوا 

یم مداوم جلگھ ای وسیع و وجود نسقرارگرفتن شھردر ، افیائی شھربوئنوس ایرسوضعیت جغر

.   شده اندبمیزان محسوسی موجب تعدیل الودگی ھوای شھرطبیعی  املوع ،پالتا دردلتای ال



نھ موجب افزایش الودگی ھوا شوند ، عبارت اند : از کارخاعوامل ثابت دیگری کھ ممکن است 

جھت گرم نمودن بناھای  ی کھاز سوخت ھای متفاوتالودگی ناشی ویا  ھوای  ھا ی االینده

ناھای بھوا کھ درنتیجھ ساخت  الودگیھم چنین  مورد استفاده قرار میگیرند . مسکونی وغیرھ

داشت.  مینمایند . را میباید در نظرجریان طبیعی ھوارا دچار اشکال  ،" بلند مرتبھ ایکھ معموال  

روع ش انقالب کھ درایران از پیش از سیاستیصنعتی برخالف  مورد االیندگی واحدھایدر    

ش بدون توجھ بھ ویژگیھا وھمچنین نیازھای بخ ، اغلب با سطحی نگری کھ سیاستی (شد. 

نی واحدھای صنعخواھان دورنمودن  ،توسعھ واقعا" پرفازونشیب کشورصنعت دراین مرحلھ از

 رت استخوان الی زخم وایجاد مشکالتمسئلھ ایکھ ھم اکنون بصو. از کالن شھرھا میشوند 

  امده است .)در از شھر تھران حبان واحدھای انتقال داده شدهوصا  عدیده ای برای کارکنان

 نمودن دور قال ومسئلھ انتکائی ھمچنان کھ مالحظھ شد ، اصوال"کالنشھرھای التین امریدر

یگری چون فھای د، چھ برای کمک بھ کاھش الودگی ھوا و یا ھدشھرواحدھای صنعتی از

تجھیز  جھتوده ، بلکھ کنترل مداوم ودقیق درمطرح نبدرکالنشھرھا جلوگیری از تمرکز بیشتر

زمینھ  حال دراین دردستورکاربوده است .،  ندگی ھایرفع اال فنی بھ امکانات ی صنعتیواحد ھا

رو ،  پیش تاچھ اندازه موفق بوده اند ، یااینکھ باوجودکوشش ھای مختلف ، بعلت محدویت ھای

دی ، نتیجھ حاصلھ چندان رضایت بخش نبوده ، مسئلھ ایست کھ دررابطھ باوضعیت اقتصا

قرار داد.  بررسیاجتماعی  وسیاسی این جوامع میباید مورد   

دیگری کھ مانع  مرتفع  اما در مورد موانعی کھ برخی ازساختمانھا ، برجھا ویا سازه ھای   

ث موضوعات مورد بحشھرھای التین امریکائی ھم یکی ازکالندر ،جریان طبیعی ھوا میشوند 

یر ان چنانکھ برخی ایبن مسئلھ را چندان جدی ندانستھ ، اما برخی دیگر روی تاث بوده است .

عملی ھشھای با استناد بھ پژو کھ ،یکی ازموارد مشخصی  شتھ اند . تاکید دا ،برتشدید الودگی ھوا

 توسط گروھی ازاساتید و ستکھیا ، پروژهاست اده دارمون قراین مسئلھ را مورد توجھ واز

نھ تاثیرافزایش زمیی سائوپائولو درایالتگاه شدان انستیتوی پژوھشھای تکنولوژیکیدر نشجویاناد



این پژوھش کھ  .شده است محالت مختلف شھر انجام در عمودی سازی در تشدید الودگی ھوا

میدھد  نشان ری ) درتونل باد انجام شده براساس شبیھ سازی رایانھ ای (سیموالسیون کامپیوت

احداث انھا را توصیھ  2014در ژوئن  ،افزایش بناھای بلند مرتبھ کھ طرح جامع شھرسائوپائولو

  را تشدید نماید .  ھوا، میتواند الودگی  نموده 

 

 

باد  تونلماکت وضع موجود محلھ مورد مطالعھ در    

 



بنا  رتفاعدر پژوھش نشان داده شده کھ در صورت ضرورت بلند مرتبھ سازی میبایدعرض وا 

  –ھوای مسیر باد ، بصورتی طراحی شود کھ تاثیر ان در افزایش الودگونحوه قرارگرفتن ان در

بھ حداقل برسد . - طبیعی باد جریانمقابل  ازنظرمانع بودن در   

 

 

شھر بلند مرتبھ پیشنھادی طرح جامع ھایافزایش بلوک پس ازماکت محلھ مورد مطالعھ   

 
 
 
 

عوامل متحرک             
در   عوامل متحرک ویا وسایط نقلیھ باسوخت فسیلی ، براساس گزارش وپژوھشھای مختلف

مقابل چنینوجب میشوند . درصدالودگی ھوا را مدر 90قریب بھ ا ت 75بین  ،شھرھای مذکور  

 



 وضعیتی معموال" راه حلھا وپیشنھاد ھای شناختھ شده ای بااھدافی چون  : 

ازطریق محدویت تردد برای برخی ازخودروھا کاستن ازحجم تردد ،  -        

ندگی کمتری دارندیالآبھبود سوخت مورد استفاده  ومصرف سوختھائی کھ  -        

   اند. مصرفکم وسایط نقلیھ ای کھ استفاده از -      

  کھ الکتریکی  رمح، ھیبرید ویا وسایط نقلیھ بانیروی استفاده بیشتر ازوسایط نقلیھ گازسور-      

بھبود ن افزایش سرعت تردد  وھمچنی ازطریق   سرعت بخشیدن بھ جابجائی وسایط نقلیھ -     

 وافزایش سطح مسیرھای تردد.

استفاه بیشتر از وسایط نقلیھ ھمگانی بجای خود روشخصی  -       

خارج نمون خودروھای پرمصرف ویا کھنھ ازشبکھ حمل ونقل  -       

رای ان .، ایجاد تسیالت الزم بدستکم برای فاصلھ ھای کوتاه  اده بیشتر ازدوچرخھ ،استف -       

افزایش فضای سبز  -       

   وانواع پشنھادھای دیگری کھ میتواند از کاھش میزان الودگی ھوا بکاھد . -     

   

نتیجھ گیری        

فع ویا دستکم عدم توفیق در رشترت ، موفقیت ھای نسبی وبلکھ بیدرخاتمھ با توجھ بھ تجربیا     

   بررسی ءبعنوان نتیجھ ، را کاھش الودگی ھوا در شھرھای مورد اشاره میتوان برخی نکات

ی در کالنشھرھای عمده امریکا ،جھت رفع ویا کاھش ان ، واقداماتی کھ در وضعیت الودگی ھوا

مورد توجھ قرار داد .     ، التین انجام شده است  

 
سائی علل بوجود امدن الودگی ھوا وراه ھای ممکن وشدنیء ، رفع ویا دستکم جھت شنا       

بھ  کاھش ان ، چھ در مورد بررسی علل بوجود امدن و یا پیشنھادھائی کھ در وضع موجود بتوان

تیجھ انھا تحقق بخشید . باید الودگی ھوا را بعنوان مشکلی مربود بھ عملکردھا ی شھری ودر ن

بصورت جزئی از سیاست گزاری ھای شھری در نظرداشت .  ھمنرا در مورد ا ھراقدامی 



عمل با  درغیر اینصورت بسیاری از پیشنھادھائی کھ ظاھرا" عملی بنظر میرسند ، میتوانند در

فاده بعنوان مثال ھنگامی کھ  است موانع مختلفی مواجھ شده وعمال" با نا کار امدی مواجھ شوند .

مزیت  در انچھ –مینمائیم  توصیھ برای کاھش الودگی ھوا از وسائل حمل ونقل ھمگانی را 

رداشتن ھم توجھ داشت . یعنی  بجای درنظھای عینی انیتدمحدو بھ باید  –ان شکی نیست داشتن 

برداشت ھای  متوسل بھ و شناخت شرایط ومحدودیت ھای موجود ،ھای عینی مذکور محدویت

 فرھنگ سازی ,,  لزوم  ھای موھومی چونسطحی نگری چون : کمبود اگاھی مردم ویا ، پندار

ط حمل وسایاز توان ،ب : اگر کھاگاھند  انھمگ، وامثالھم ، نشد . بلکھ پیشاپیش توجھ داشت  ,,

برای  باسھولتی نھ چندان متفاوت از خودرو شخصی استفاده نمود ، شھروندی کھمگانی ھ ونقل

رنگ ، ستفاده وسیلھ نقلیھ ھمگانی د، لحظھ ای از ااستفاده مینماید  جابجائی از خودروشخصی

 تقرارشانُخرد واس ھا کالنشھر توسعھ نیافتھ از انجائیکھ فعالیت. چرا چون بفرض درنخواھد نمود

یلھ نقلیھ بسیار پراکنده است . برای اکثریت شھروندان جایگزینی خودرو شخصی بھ وس درشھر

اه : ھنگامی کھ بی آر تی ھا رھمگانی چندان بصرفھ نیست . در تجربھ شھر ریو مشاھده شد 

 ف توق پنج تا شش ایستگاهدر فقط  یکیلومتر 93 دریک مسیر کھ انھم بصورتی  ،اندازی شدند

در صد ازمان جابجائی در مسیر  60واقعا" توانستند در مقایسھ بااتوبوس ھای معمولی  ، داشتند

صرفھ  مردمچون  نمودند . صورت بود کھ بسیاری از ان استقبال ندر ای!را صرفھ جوئی نمایند 

مشاھده نمودند !جوئی در وقت را عمال"   

امعھ در حال توسعھ ، در مقایسھ با سایر جوامع جدر  : راھم در نظرداشت کھم باید این مھ     

ت مشکالبفرض  تاگرفتھ ی شھرالودگی ھوا، ازسرمایھ داری پیشرفتھ ، معضالت شھری 

، یره ، بھداشت وغ ، حاشیھ نشینی ء روبھ افزایش شھری مسکن ، امنیتدیگری نظیر: مشکل 

در مورد مسئلھ  بنابراین . ندقابل ازمیان رفتن نیستچند تصویب نامھ  دستوری بھ سادگی باصدور

در  ادیجش ھم جانبھ ھر پیشنھنس بامانند سایر معضالت شھری پیش رو ، باید  الودگی ھواھم ، 

     الزم برای امکان تحقق انرا فراھم اورد.ت و امکانا زمینھ واقع ، قبل از طرح آن ، 



 .ھر شدیم ماموفق بھ رفع الودگی ھوای ش: گفتند ن شھرمکزیکوھنگامی مسئولی، شاھد بودیم      

 حقق برای ت بدون توجھ بھ محدویت ھای ساختاری پیش روھم ما کشوردر حتیبسیاری انگاه ،  

م مانند ی گفتند  : اگرماھرا باور نموده ، حت این مسئلھ ،کشوری چون مکزیک چنین اھدافی  در 

ورتیکھ در ص  !ھم اکنون از میان رفتھ بود  الودگی ھوا عزم راسخی میداشتیم ، مسئلھ ھامکزیکی

وضع   ، 2016اواخرمارس  ،امسالکھ درشھر مکزیکو علی رقم کوشش ھای فراوان در این زمینھ  ، 

رئیس جمھور مکزیک بعلت ھمین سال  مارس  16درکھ بود الودگی ھوای شھر بصورتی 

عاده واضطراری اعالم نمود ! لوضعیت  فوق ا الودگی شدید ھوای شھر ،  

ت تاحد نکتھ دیگری کھ میتوان از تجربیات کالنشھرھای نامبرده اموخت این استکھ اقداما       

ردن فراھم اوبا نخست  ھای مختلف ، باید در حد امکان تیامکان بجای دستوری و باایجاد ممنوع

. تحقق بخشیدایجابی واجرای انرا بگونھ ای  تحقق ، ضروری  وتسھیالت شرایط   
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