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  تبريزو انساني ترافيك درون شهري  يمحيطبررسي عوارض زيست
  

  1حسن نـيازي
   2محمدزاده رحمت

 چكيده

ريزي شهري به بررسي بازتاب زيست محيطي رشد فزايندة ترافيك مقالة حاضر با رويكرد برنامه
موتوري، در شهر تبريز به موازات افزايش سريع تعداد وسايط نقلية . پردازددرون شهري تبريز مي

عوارض زيست محيطي متعددي همچون آلودگي هوا، سروصدا، بروز تصادفات، گسستگي بافت و 
و مركزي شهر ) محور صنعتي(اين وضع در نواحي جنوب غربي . آلودگي بصري بروز نموده است

هاي طبيعي و نيز بد منظر شدن محيط فيزيكي بيشتر بوده و در نتيجه به تخريب منابع و قابليت
هاي محيط زيست، هاي كاهش آاليندهاين مقاله در كنار ساير روش. منجر گرديده استشهر 

بندي، تقويت كمي و كيفي وسايط بازنگري در سازمان فضائي شهر، توسعه مجدد سيستم محله
نقليه عمومي، توسعه فضاهاي پياده و دوچرخه، توسعه نواحي محيطي پايدار و نظاير آن را در 

  . نمايدد سفرهاي شهري توصيه ميراستاي كاهش تعدا
  .ريزي شهريرويه ترافيك، عوارض زيست محيطي، برنامهرشد بيمحيط زيست، : واژگان كليدي

  

  

                                                 
                                                                       .ريز دانشگاه تبمربي گروه معماري .ـ1
  Email: rahmat@tabriz.ac.ir                                               .  .                 دانشگاه تبريز گروه معماري دانشيار-2
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  ـ مقدمه1
) گريزينظم(هر سيستمي در حالت طبيعي خود، تحت دو گرايش متضاد يعني آنتروپي مثبت 

ستم را همواره از تعادل طبيعي گرايش نخست سي. قرار دارد) گرايينظم (1و آنتروپي منفي
سازد و گرايش دوم بر مبناي اهداف وجودي سيستم در تالش است تا سازوارگي خارج مي

حال اگر اين ديدگاه بر موضوع بحث حاضر ). حفظ محيط زيست(الزم را به آن بازگرداند 
ن، در  تبريز به معناي عام آمنطبق گردد، ترديدي وجود نخواهد داشت كه محيط زيست شهر

اين وضعيت كه در واقع براساس . باشدهاي متعدد در معرض تهديد مياثر وجود آالينده
هاست، روز به روز كيفيت محيط هاي تئوري سيستمي تجاوز به تعادل ارگانيسمقانونمندي

  . افكندزيست شهر را بيشتر به مخاطره مي
ت اكولوژيكي توانسته در اگر شهر تبريز با داشتن موقعيت چهارراهي بويژه مواهب زيس

قرن اخير در اثر طي قرون متمادي به فرايند تاريخي ادامه دهد، در دوره معاصر بويژه نيم
افزايش شتابان جمعيت و بالطبع رشد شهرنشيني از مسير طبيعي خود خارج شده و بيشتر به 

ت از هايي چون هوا و صونظمي در محيط و تخريب منابع ميل نموده و آلودگيسمت بي
معماي «اين در شرايطي است كه با كمك . سطح استانداردهاي متعارف فراتر رفته است

ها به بحران موجود به تدريج روحيه و ذائقه مردم عوض شده و با كاهش حساسيت» عادت
با اين حال، بايد توجه داشت كه عادت به . شوددر حد يك مسأله معمولي نگريسته مـي

 ماندن از آنها نيست، بلكه به معناي كاهش آستانه حساسيت فرد و ها دليل بر مصونآلودگي
اين . باشدهرچه بيشتر فرسوده شدن قواي جسمي و روحي موجودات زنده و غيرزنده مي

هاي اجتماعي، به بررسي عوارض ناشي از رشد فزاينده مقاله با هدف ارتقاء سطح آگاهي
هاي رسـمي و نيز مشـاهدات عـيني ـازمانوسايط نقلـيه با استفاده از آمار و اطالعات س

هاي جغرافيايي منطقه تبريز، تعداد وسائط نـقليه در اين مقاله پس از طرح ويژگي. پردازدمي
رويه وسايط نقليه مورد سپس عوارض ناشي از توسعه بي. گرددموتوري موجود برآورد مي

  . شودبحث قرار گرفته و آنگاه پيشنهاداتي ارائه مي
  

                                                 
1- positive entropy and negative entropy  
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 هاي اقليمي شهر تبريز موقعيت جغرافيايي و ويژگيـ 2

دقيقه عرض  15 درجه و 38 موقعيت جغرافيائي  دارايشرقيتبريز، مركز استان آذربايجان
به جز در تبريز  .النهار گرينويچ است دقيقه طول شرقي از نصف23 درجه و 36شمالي و 

گونه در اي مثلثه صورت كاسه و ب شده منطقه محصورارتفاعاتقسمت غربي كالً در ميان 
رو، عون بن علي وهاي ميشو، مع شمالي كوهضلدر  :استگرفته امتداد شرقي و غربي شكل 

هاي سهند با وبي دامنهـلع جنضـرقي ارتفاعات نرميق و بزغوش و در ـدر ضلع ش داغ،رهـو ق
 به اين .اي درياچه اروميه اراضي پست حاشيه،نهايت در سمت غربدر هاي تند و شيب

رود از تمامي جهات به جز  تلخههوسيع و در بستر ماليم دراي منطقهشهر در تارك ترتيب 
   .)1شكل (گردد ميهاي پيرامون محدود هاي تند كوه به شيب،در غرب

ثير شيب عمومي دشت تبريز از أچاي است كه تحت تآجيتبريز شريان اصلي منطقه 
ه آبريز درياچه ض حوو بههاي سطحي را جذب ان آبشرق به غرب جريان دارد و تمامي رو

وضع توپوگرافي بستر طبيعي موجب گرديده تا شهر عالوه بر تبعيت . سازدمنتقل مياروميه 
 .از خصوصيات اقليمي، تا حدودي تابع كيفيت خاص وضعيت طبيعي بستر شهر نيز باشد

بندي شده سرد ايران طبقههاي بيوكليماتيك در گروه اقليم استپي در نقشهمنطقه تبريز 
در و يخ بندان  در تابستان و سرماي شديد زيادهاي اين اقليم گرماي از ويژگي. است

در ده ) ژانويه( حداكثر و حداقل مطلق حرارت شهر در سردترين ماه سال .باشدميزمستان 
  . گراد بوده است درجه سانتي-6/19 و 15به ترتيب برابر ) 1355 -65(سال 
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  )منبع نگارندگان(اي موقعيت شهر تبريز در مقياس ملي، استاني و منطقه) 1 (شكل

  
افزايش ) مهر(ميزان رطوبت نسبي شهر با سرد شدن هوا و كاهش شدت تبخير از ماه اكتبر 

ميانگين . رسد درصد مي7/71به حداكثر ) دي(يابد و متوسط روزانه آن در ماه ژوئيه مي
متر بوده كه حداكثر  ميلي1/296برابر ) 1355 -65(ر طي ده سال باران ساليانه شهر تبريز د

دهد كه در اين شهر ها نشان ميبررسي. متر در ماه فروردين است ميلي4/128آن حدود 
با اين حال، بادهاي سمت شرق و . وزندبادهاي محلي با شدت و ضعف، از تمامي جهات مي
ت اصلي جريان هواي شهـر را تشكيل شـمال شرقي به علت مداومت و مقدار وزش، جها

با توجه به استقرار كارخانجات و صنايع ). 23: 1373، 2مهندس مشاور عرصه، ج(دهند مي
محيطي به طور هاي زيستاي از آلودگيغربي بخش عمدهسنگين در قسمت جنوب و جنوب
  . گرددطبيعي از فضاي شهر خارج مي
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 نفر به 289996از ) 1335ـ1375( سال اخير 40جمعيت شهر در طول طبق آمارهاي موجود، 
 نفر 1500000از ) 1385(يافته و در شرايط فعلي افزايش )  برابر4حدود ( نفر 1191456

 هكتار در 177000فيزيكي شهر از ي هافضااين در شرايطي است كه توسعه . استمتجاوز 
به بيان  ).ابر بر2/10حدود  (است رسيده 1385 در سال هكتار 1800000به  1335سال 
 )101: 1386محمدزاده، ( برابر رشد جمعيت بوده است 5/2تر، توسعه فيزيكي شهر حدود روشن

و كاهش ) شهري-رشد طبيعي و مهاجرت روستا( لحاظ همراهي دو عامل افزايش جمعيت از
 چهار جهت جغرافيائي رشد كرده و در شهر ،1 بويژه در بخش مركزيتراكم در واحد سطح

  .استپوشيده شده و شبكه معابر اراضي كاربري با انواع لبدي  كافضاي
 

  ـ تعداد وسائط نقليه شهر تبريز 3
در شهر تبريز، تاكنون آمارگيري ترافيكي و مطالعات جامع حمل و نقل شهري صورت 
نگرفته است؛ از اين رو كم و كيف وسائط نقليه اين شهر همانند بسياري از شهرهاي ايران 

با اين حال با توجه به اهميت تعداد وسائط نقليه، در اين بحث .  مشخص نيستبه طور دقيق
در اين مقاله، ميانگين نرخ رشد كل . شودبسنده مي) 1378(ناگزير به نتايج محمدزاده 

 درصد و نرخ 48/10 تقريبا 1366 تا 1359هاي وسائط نقليه ثبت شده شهر تبريز طي سال
 درصد در سال بوده است 62/5ر ده هزار نفر جمعيت در حدود  هءرشد تعداد نسبي آنها به ازا

هاي بعد، تعداد وسائط نقليه شهر تبريز در سال با تعميم اين نرخ رشد براي سال). 4ص (
بيني، تعداد كل وسائط نقليه در اين پيش.  وسيله نقليه بر آورد شده بود250000 حدود 1385

دهد؛ هر چند كه شدت افزايش يت افزايش نشان ميو تعداد نسبي آنها با توجه به عامل جمع
 86/1ميزان افزايش تعداد كل وسائط نقليه . تعداد مطلق و تعداد نسبي متفاوت بوده است

 جمعيت بود كه اين امر از افزايش تعداد وسايط نقليه شهر ءبرابر شدت افزايش نسبي به ازا
  .  هر ده هزار نفر جمعيت حكايت داشتءبه ازا

                                                 
كاهش جمعيتي مواجه بوده هاي شهري چند دهه گذشته با رغم خواست طرح اطالعات موجود تراكم جمعيتي شهر بهبراساسـ 1

محمدزاده، ( رسيده است 1380 نفر در 75 به 1335 نفر در هكتار در سال 190اين كاهش در بخش مركزي بيشتر بوده و از . است
b1384 :294.(  
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براساس مطالعات ) انديشكار(ين مدل با برآوردي كه مهندس مشاور ترافيك شهر نتايج ا
 انجام داده همخواني نشان 1383 و مقصد از تعداد وسائط نقليه شهر تبريز در سال ءمبدا
 هزار وسيله نقليه 230 حدود 1383در اين بررسي تعداد وسائط نقليه شهر در سال . دهدمي

% 4/2سواري شخصي، % 75رد شده كه به تفكيك شامل برآو) معادل سواري(موتوري 
آژانس % 08/1وسيله نقليه دولتي، % 4/0وانت پالك سفيد و قرمز، % 4/15تاكسي، 

اگر در واقع . )طرح جامع ترافيك و حمل و نقل (باشدموتورسيكلت مي% 7/5مسافرتي و 
ي مي شد در آن  پيش بين1385بر مبناي برآورد مشاور، تعداد وسائط نقليه براي سال 

در اين شهر . صورت ارقام حاصله از هر دو برآورد تفاوت چنداني با هـمديگر نداشت
هاي پائين از چرخه ترافيك شهر خارج شوند، طبق آمار آنكه وسائط نقليه با مدلبي

 وسيله نقليه موتوري به ناوگان 65 الي 60غيررسمي از راهنمائي و رانندگي روزانه حدود 
هاي ترافيك و با ادامه اين روند و با توجه به سياست. شودشهري افزوده ميحمل و نقل 

حمل و نقل كشور، رفاه نسبي مردم، افزايش قدرت خريد، بالطبع رشد وسائط نقليه موتوري 
 در آن 1اگر برآورد نيروي انتظامي مالك عمل قرار گيرد. شهر همچنان تداوم نيز خواهد داشت

  .  هزار وسيله نقليه خواهد بود625 شهر تبريز در افق ده ساله حدود صورت تعداد وسيله نقليه
  

 رويه وسايط نقليه موتوريـ عوارض ناشي از رشد بي4

رويه وسايط نقليه موتوري شهر تبريز براساس شواهد و برخي از پيامدهاي ناشي از رشـد بي
ه شرح زير قابـل طرح هاي دولتـي بـها و ارگاناي موجود در سازماناطالعات كـتابخانه

  :باشندمي
  

   آلودگي هوا 1- 4

رويه وسايط دهد كه ميزان آلودگي هواي شهر تبريز در نتيجه ازدياد بيها نشان ميبررسي
 سهم وسايط نقليه در 1364به عنوان مثال در سال . نقليه موتوري، روند صعودي داشته است

                                                 
 ميليون 8حدود ) 1385(نيروي انتظامي، كل وسائط نقليه موتوري كشور در شرايط فعلي قابل ذكر است كه براساس برآورد  -1

 .  ميليون دستگاه برسد20شود كه اين تعداد در ده سال آينده به بيني ميبا ادامه روند موجود پيش. باشددستگاه مي
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 درصد بوده كه اين رقم در 6/10حدود  1369 درصد و در سال 7آلودگي هواي شهر و حومه 
و در حدود ) 78: 1373پور، احمدي( درصد 23 با افزايش بيش از دو برابر به رقم 1373سال 

 كيلومتري از 5 درصد و در محدوده 5/28 كيلومتري از شهر به 15 سال بعد، در محدوده 10
 )1383شرقي، بايجان زيست استان آذرمحيطحفاظت اداره كل (رسد  درصد مي2/66شهر به 

اين رشد با توجه به تعداد وسايط نقليه در حال حركت و متوسط مسافرت در روز ). 1نمودار (
 6/8يك ليتر براي ( مسافت طي شده ءو نيز ميزان مصرف سوخت به ازا)  كيلومتر8/38(

   .1باشد ليتر در روز مي1128000به معناي مصرف سوخت فسيلي به ميزان حدود ) كيلومتر
  

  روند افزايش آلودگي هواي شهر تبريز در نتيجه ازدياد وسايط نقليه موتوري) 1(نمودار 

 وسيله نقليه 50مثالً سرانه وسيله نقليه .  با آلودگي هوا در رابطه است2سرانه وسيله نقليه
 گونه كه دوهمان. سازي دارد، توان آلوده100 هزار نفر در حد نصف سرانه وسيله نقليه ءبازا

خانوار داراي يك وسيله نقليه شخصي نسبت به چهار خانوار داراي يك وسيله نقليه دو برابر 
تعداد وسيله ) 1385(طوري كه اشاره شد، در حال حاضر همان. سازي هوا دارندتوان آلوده

اين رقم نسبت به آمار سال . شود دستگاه بر آورد مي250000نقليه فعال شهر تبريز حدود 

                                                 
 . شده استاقتباس) 1372(گزارش شادرس  از ارقام مربوط به مسافت حركت و نيز ميزان مصرف سوخت به ازاء مسافت طي شده -1

2- vehicle per person   
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سازي هوا  برابر، توان آلوده3 وسيله نقليه بيانگر آن است كه بيش از 81588 با 1366
طبق آخرين تحقيقات موجود در اداره كل حفاظت محيط زيست استان، . افزايش يافته است
 اكسيدهاي ،)NOX(، اكسيدهاي ازت )HC(هاي نسوخته هيدروكربن) CO(مونواكسيد كربن 

و اسيدهاي آلي به ترتيب بيشترين ميزان را ) R-CHO(، مواد جامد، آلدئيدها )SOX(گوگرد 
هاي ناشي از وسايط نقليه به همراه ساير ميزان آلودگي). 1جدول (اند به خود اختصاص داده

سبب شده كه تبريز براساس ) گردوغبار ناشي از وزش باد(هاي مصنوع و طبيعي آالينده
 ).1384محيط زيست استان،  (اطالعات موجود به دومين شهر آلوده كشور تبديل گردد

  

  هاي ناشي از وسايط نقليه موتوري شهر تبريز بر حسب تنآالينده) 1(جدول 
  ذرات

نوع   نوع وسيله
سوخت

 منواكسيد
coكربن 

  هيدرو
هاي كربن

hcنسوخته

اكسيدهاي
 Noxازت

 اكسيدهاي
Soxگوگرد

آلدييدها
r-cho 

اسيدهاي
آلي

(OA) 
كل 
سرب ذرات

سي، وانت بار، خودرو شخصي، تاك
  دولتي، موتورسيكلت 

 1067150  457  1262  1551  23238  58887 415989  بنزين

ترافيك موتورسواري و 
  موتورسيكلت حومه

 25 177  76  209  257  3859  9780  69090  بنزين

هاي ترمينال و بخش اتوبوس
 بوس و كاميونخصوصي و ميني

    76  17  17  792  2172  217  1321 گازوئيل

  -  70  16  16  730  2000  200  1216 گازوئيل  بوس شركت واحداتو
-انواع خودروهاي سنگين و نيمه
  سنگين عبوري از حومه شهر

  - 962  222  222  9996  27397  2794  16660 گازوئيل

ترافيك ريلي داخل شهرو حداكثر 
   كيلومتر از شهر 30

  - 5/70  20  4/6  6/25  142  87  38 گازوئيل

لباً غا( دستگاه سواري 4195
  )پيكان

  -  -  -  -  -  5/365  210  186 گاز مايع

  2353  808  1790  13582  62463  72175 5044847  -  جمع كل آلودگي
  1383اداره كل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان شرقي، 

  

در اين منطقه، بيشتر . طور كه اشاره شد، شهر تبريز در اقليم سرد قرار گرفته استهمان
تر از درجه حرارت محيط بيروني است كه درجه حرارت موتورشان پائينها هنگامي اتومبيل

گرچه ميزان انتشار . كنندجهت رسيدن به نيروي كششي الزم به صورت در جا كار مي
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NOX آنها اغلب پائين است ليكن ميزان سوخت و ميزان انتشار HC  وCO  در آنها به
هاي ب به اتفاق فضاهاي مسكوني مجتمعاز آنجا كه قري. باشدشدت باالتر از حد معمول مي

گلپارك، نگين پارك، فرهنگ شهر و نظاير آنها بدون فضاي پاركينگ محصور يا سرپوشيده 
هاي هيدروكربوري ساخته شده، در نتيجه با گرم شدن موتور خودروها، ميزان انتشار آالينده

  . يابدو منواكسيد كربن به طور نسبي افزايش مي
ناطق جنوب و غرب تبريز كه داراي تراكم فعاليت و تردد وسايط نقليه آلودگي هوا در م

موتوري و خط آهن هستند، تشديد گرديده و در شرايط اقليمي آرام فصل زمستان اغلب به 
دهد كه نسبت به اي را تشكيل مياين وارونگي، اليه. شود مشاهده مي1صورت وارونگي هوا

و پايدارتر بوده و به همين جهت هواي اين قسمت ساير نواحي هم ارتفاع شهر، ضخيم تر 
برخي اوقات در طي مدتي كه وارونگي ادامه دارد دماي بخار آب به . اغلب اوقات، آلوده است

، شديدترين عارضه مربوط به آلودگي را در 2تر از تراكم خود رسيده و با بروز مه دودپايين
رمايش تشعشع خورشيدي جلوگيري و به آورد؛ زيرا كدر بودن آن، از گمنطقه به وجود مي

هاي باالي مه خنك شده و سپس در همان حال، اليه. نمايدتثبيت حالت وارونگي كمك مي
البته نبايد فراموش كرد كه اقليم محلي و شكل . آيندبه صورت متراكم به سمت پايين مي

 جنوب شهر يعني كند و هواي آلوده را بويژه در نواحي پستزمين نيز وضعيت را تشديد مي
هاي مخالف باد اصلي شهر محبوس نموده و به اين ترتيب به پايداري ها و خيابانبين تپه

  . نمايدآلودگي شهر كمك مي
با توجه به اينكه شهر تبريز در معرض بادهاي نسبتاً قوي شرقي و شمالي قرار دارد، 

 با از بين رفتن اين قشر و برقراري .آوردبنابراين وارونگي هوا غالباً بيش از چند روز دوام نمي
هايي كه در زير اليه هوا گرد آمده آرامش نسبي، هواي آلوده رفت و روب شده و آالينده

يافتند، پخش شده و بودند و همچنين آنهايي كه به نحو عادي در غياب وارونگي انـتشار مي
دهند كه ريزش  مـيها نشانبررسي. يابندگاهـي اوقات به مناطق دور دست انـتقال مي

به عنوان ( كيلومتري جنوب غرب منطقه تبريز 40 الي 30هاي اسيدي سياه رنگ در باران

                                                 
1- Inversion 
2- Smoge  
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 گرفته و موجب بروز عوارض ءاز اين عامل منشا) 1373نمونه آذرشهر و ممقان در سال 
  .  محيطي فراوان نظير وارد آمدن خسارات بر اراضي و محصوالت كشاورزي شده استزيست

 بر اثر اصطكاك الستيك با سطح جاده و يا در زمان ترمز كردن، ماده همچنين
ماده مزبور كه سمي است . گرددها در هوا پخش و وارد ريه ميچسبناكي از الستيك اتومبيل

 نام دارد و در اثر وارد شدن به ريه، توليد تنگي نفس، سرفه و خلط 1پنبه نسوز يا آزبست
 كيلوگرم و وزن يك حلقه الستيك 5/6 الستيك نو اگر وزن متوسط يك حلقه. كندمي

گردد كه هر حلقه الستيك در اثر  كيلوگرم در نظر گرفته شود، مالحظه مي2/5مستعمل 
با . شود كيلوگرم از وزن خود را از دست داده و ذرات آن در هوا پراكنده مي3/1اصطكاك 

لقه الستيك نياز دارد، لذا هر توجه به اينكه هر وسيله نقليه به طور متوسط ساليانه سه ح
وارئي، (كند  كيلوگرم ماده سمي پنبه نسوز را در محيط پخش مي9/3اتومبيل در سال 

 هزار تن 1 حدود 1385براساس برآورد موجود وسايط نقليه شهر تبريز، در سال ). 88: 1374
  . اندپنبه نسوز وارد هواي شهر نموده

ها نظير حـمل و نقل در شـهر، برخي فعاليتجدا از قـرارگـيري نامناسب تسهيالت 
در يك جايگاه فروش . سازي هواي نقش دارندهاي نفتي در آلودههاي فروش فرآوردهمكان

كنندگان هميشه مقدار زيادي فراورده نفتي در سطح پمپ بنزين به مباالتي مصرفبر اثر بي
هاي رعت به هيدروكربناين مواد در اثر تابش نور خورشيد به س. شودزمين ريخته مي

شوند كه تعيين مقدار اين مواد كاري تقريباً غيرممكن نسوخته تبديل و در هوا منتشر مي
هاي نفتي داير بوده كه در ايجاد  جايگاه فروش فراورده10در سطح شهر تبريز حدود . است

  .آلودگي هوا نقش زياد دارند
اينكه طيف مختلفي از   گو، قديمشود كه در بافتيـمهر مالحظه ـ نگاه به نقشه شبا
 قريب به اتّفاق آنها در مقياس شهر و بافت تعريف ليكن ،هاي شهري قابل شناسائي استراه

در . نام برد» جمهوري اسالمي« خيابان محوري شهر يعني ازبراي مثال مي توان . اندنشده
آن را در رده ) چون عرض، حجم ترافيك و غيره( موجود هايبرخي از مشخصهدقيق نگاه 

                                                 
 1- Esbest  
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 در حالي كه با نگرش كلي به بافت خيابان و جريان كند ،دهد ميقرارخيابان شرياني اصلي 
در . گيرد مطلب ماهيت ديگري به خود مي، ابتدا و انتهاي آنمالحظهترافيكي آن و بويژه 

 چند صد متر يكباره با كاهش قابل توجه از هر دو طرف به يك ازواقع بلوار عريض پس 
از شرق به خيابان دانشسرا و از غرب به باالي گجيل يا خيابان : شوديابان محلي تبديل ميخ

 بافت به نواحي مختلف مشكل در بلكه؛ نيست اين حال مسأله مختص اين خيابان با. توحيد
هاي منشعب مانند شريعتي خيابانبا حركت به يكي از . قابل قابل مشاهده استنوعي 

 برابر نسبت به 5/2حدود ) متر 10با عرض (ض سواره رو خيابان شود كه عرمالحظه مي
 به سه راه محققي و كوتاهي در فاصله ويابد كاهش مي)  متر5/24با (خيابان جمهوري 

 مشخص شود خيابان جمهوري به آنكهوصل شده و بي)  متر9با عرض (خيابان محققي 
 چهارراه معروف شهر يعني هب ،لحاظ فرم و عملكرد چه نسبتي با خيابان محققي دارد

 مجدداً. شود ميوصل)  عرض متر1/19با (و خيابان امام خميني ) شهناز سابق(شريعتي 
 شهريور و خيابان هفده ادامه مسير به چهار راه ،بدون امكان تميز خيابان اصلي از فرعي

باطبائي خيابان قاضي ط. گرددمنتهي مي)  عرض متر21با (قاضي طباطبائي يا هفده شهريور 
بسيار بدون طراحي قبلي المي ـيابان جمهوري اسـ زياد از خ نسبتاًهدر فاصلبه موازات و 
 به دليل عدم تعريف ابتدا و انتهاي بستكانال خياباني عريض ولي بن  (گرددعريض مي

نه تنها سلسله ) قاضي طباطبائي(تا انتها )  جمهوريخياباناز ( در حقيقت از نقطه شروع .)آن
كننده محلي، دوچرخه و پياده و نظاير آنها تغذيه/كننده، جمعشريانيي چون تندراه، مراتب

ر ي تغيخود نيز كراراًمسير يك خيابان در طول عرض  در مواردي بلكه شود،مالحظه نمي
    ).2شكل( )a1384 :249محمدزاده، : ك.ر (دكنمي

هاي پي سيال و بدون توقفچه حركت وسائط نقّليه  كته توجه كرد كه هرـ ناينبايد به 
محيطي چون هوا و صدا به دليل عملكرد هاي زيست ميزان آلودگي،گيرددر پي صورت 

فضاهاي ارتباطي با در منطقه مركزي تبريز . شودمناسب وسائط نقّليه موتوري كمتر مي
دو ( هاي مختلف شهرقسمت اند درصد سطح بافت شهر نتوانسته6/21اختصاص وجود 

 و اين بخشنمايند  برقرارو متعادل ارتباط صورت منطقي ه  برا)  بافت قديمهطرف محدود
تاريخي و فرهنگي تبريز، محور طرح ( درصد كل سفرهاي شهري 40با جذب بيش از 
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، آلودگي هوا، هاي طوالنيبندانديگر شاهد حركات كند، راهقسمتي بيش از هر ) 19: 1375
  . باشدو تصادفات رانندگي مي صدا 

  

اقتباس از ( شبكه ارتباطي در بخشي از بافت مركزي شهر تبريز سلسله مراتبضعف ) 2(كل ش
  )1373طرح جامع، 

  

  ـ تصادفات رانندگي 2- 4
مند است و جدا كردن آنها عقلي و منطقي نيست انسان و طبيعت تجلي يك كليت نظام

دو سويه عقلي نيست چون نتيجه چنين امري گسيختگي رابطه ). 44: 1379ماتالك، (
انسان و محيط است و منطقي نيست چون در نهايت به شئي و يا ابزاري شدن انسان و 

ترين معضالت زيست طبيعي است، با اين نگرش يكي از دلخراش. انجامدمحيط مي
محيطي ترافيك، تصادفات رانندگي بوده كه در حالت كلي عوارض ناشي از آن در سه بخش 

  . باشد ميجاني، مالي و رواني قابل طرح
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ميزان تصادفات رانندگي منجر به قتل، جرح و خسارات درون شهرهاي استان آذربايجان 
براي مثال جمع تصادفات سال . شرقي به موازات رشد وسائط نقليه روند صعودي داشته است

 1381 فقره در سال 16953 درصدي به 2/62 فقره بوده كه با رشد 10721 در حدود 1375
 فقره و تصادفات 2595 به 967همين دوره زماني تصادفات منجر به جرح از در . رسيده است

طبيعي است كه ). 2جدول ( فقره رسيده است 14637 به 9907منجر به خسارات از 
تصادفات منجر به مرگ يا جراحت در سطح شهرها يكسان نبوده و نسبت به ميزان تردد، 

به . هايي را نشان مي دهندماتي تفاوتها و تراكم جمعيت مراكز توليدي و خدوضعيت راه
 صوفيان به علت - بستان آباد، تبريز -عنوان مثال در محورهاي خروجي شهر نظير تبريز 

وضعيت نامطلوب خطوط ارتباطي و بويژه قرارگيري نواحي مسكوني در اطراف مسيرهاي 
   ).236: 1376نايب آقا، (عبوري تعداد تصادفات منجر به مرگ و جراحت بيشتر است 

  

جمع كل تصادفات رانندگي منجر به فوت، جرح و خسارات درون شهري استان ) 2(جدول 
  شرقيآذربايجان

 منجر به خسارات   منجر به حرج   منجر به فوت  جمع تصادفات  سال
1375  10721  22  967  9907  
1378  7672  19  1096  6751  
1379  10860  16  1745  9269  
1380  12520  24  2007  10680  
1381  16953  25  2595  14637  
1382  22985  34  4296  19391  
1383  24859  27  4287  21140  

  1383شرقي، سالنامه آماري استان آذربايجان

ديه، خسارات وارده بر اموال منقول (هاي تصادف خسارات مالي محيط زيست از جمع هزينه
آب، خاك، (زيست  محيطهاي، آلودگي)و غيرمنقول، هزينه درمان، هزينه اتالف وقت و غيره

شكن، هاي صوتي موجنظير احداث ديواره(هاي كاهش آن و روش) جنگل، مرتع و غيره
آنچه كه به طور . و نظاير آن قابل محاسبه است) ها و غيرهها و شيشهدوجداره ساختن پنجره
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نقليه باشد كه در ايران هزينه مالي ناشي از وسائط توان عنوان كرد، اين نكته ميقطع مي
با اين حال، براساس برآورد كلي معاونت سالمت . تاكنون به طور دقيق محاسبه نشده است

 6خسارات مالي ناشي از تصادفات وسائط نقليه موتوري بالغ بر ) 1384(وزارت بهداشت 
كه البته با يك حساب سرانگشتي، خسارات صرفاً جاني با توجه ) 13(باشد ميليارد دالر مي

با آنكه در . گردد ميليارد دالر بالغ مي1ت منجر به فوت و قيمت ديه در كشور از به آمار تلفا
شهر تبريز تا به حال هيچگونه بر آوردي از ميزان خسارات مالي ناشي از ترافيك به عمل 

توان اظهار داشت كه روزانه هزاران ساعت از وقت و انرژي نيامده، با وجود اين، مي
  . گرددا بويژه در نواحي مركزي شهر تلف ميهبندانشهروندان در راه

احساس خطر ناشي از بروز تصادف همانند خود حادثه تصادف در كيفيت محيط زندگي 
به عنوان مثال ترسي كه مردم به هنگام مواجه با وسائط موتوري پر . گذاردتأثير منفي مي

ها ها و اتوبوسيونكنند و يا حتي بوق دلخراشي كه توسط كاممي. سروصدا و سريع تجربه
آيد، از جمله هاي انساني حساس همانند مراكز مسكوني و درماني به صدا درميدر محيط

در شهر تبريز به علت عدم رعايت همجواري . باشدعوارض روحي و رواني ترافيك مي
. ها، حريم امن برخي از محالت و واحدهاي مسكوني مورد تجاوز قرار گرفته استكاربري
فضاهاي مسكوني و در بر ) آزادي، امام، ارتش و غيره(هاي اصلي ل در بر خيابانبراي مثا
فضاهايي چون گاراژها و تعميرگاه ها قرار گرفته و بدين ترتيب ) خيام(هاي فرعي خيابان

سروصدا و آلودگي ناشي از ترافيك باعث سلب آسايش محالت مسكوني همجوار گشته 
  . است

  

  شـ وجود سر و صدا و لرز3ـ4
سروصداي ناهنجار ناشي از ترافيك همراه با ساير صداهاي فرساينده موجب مشكالت 

هاي تند به صداهاي ناشي از ترافيك وسائط نقليه، بوق. گرددمحيطي در سطح شهرها مي
ها با سطح جاده، عدم رسيدگي فني به وسيله نقليه و دنبال سرعت زياد، اصطكاك الستيك
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 1به نقل از شورت) 1373(تواليي . يابدسطح جاده و همچنين رانندگي غيراصولي افزايش مي
 آلودگي صدا توليد 2 دسيبل90 الي 80يك خيابان در يك شـهر شلوغ معادل : نويسدمـي
، توان شنوايي فرد را به طور  سال متوالي15سكونت در چنين خياباني به مدت . كندمي

عالوه بر اين، صدا بر روي سيستم اعصاب انسان نيز ). 108(دهد كاهش مي% 50متوسط تا 
با . گذارد كه اين تأثير خود يك سري عوارض روحي و جسماني ديگر را در پي دارداثر مي

 انسان محيطي آلودگي صوتي صرفاً سالمتاين حال بايستي اشاره نمود كه عوارض زيست
كند، بلكه اثر اين آلودگي در كاهش ارزش كالبدي و فيزيكي شهر و نيز كاهش را تهديد نمي

به عنوان مثال قرارگيري فرودگاه تبريز در جانب شمال . باشدها ميقيمت امالك و ساختمان
هاي مزاحم و غيرحساس در كنار كمربـندي غرب شهر غرب شهر و استقرار كاربري

و نيز از بين رفتن حريم محالت مسكوني بافت قديم از موارد بارز ) آهنهاي راهقسمت(
  . كاهش كيفيت محيط در اثر سروصداي بيش از حد است

ها، فضاهاي در شهر تبريز به علت عدم توجه به همجواري و سازگاري برخي از كاربري
سائط نقليه مسكوني و غيرمسكوني حساس بافت قديم با مسأله تكان ناشي از تردد مداوم و

معموالً تماس وسائط نقليه با سطح جاده و حركت آن در سطح زمين و . باشندمواجه مي
هاي صوتي با فركانس كوتاه، دو شكل اصلي مشكالت ناشي از حركت وسائط همچنين موج

توان به بازار قديم، مجموعه هاي متـعدد اين مساله مـياز نمونه. باشندنقليه موتوري مي
االمر و مدرسه وابسته به آن كه توسط خيابان جديداالحداث دارايي به دو احبنظير صكم

انفصال غيرمنطقي بافت و تردد مداوم . قسمت كامالً فيزيكي مجزا تبديل شده اشاره نمود
وسايط نقليه ضمن ايجاد جداسازي اجتماعي و فرهنگي در گستره سازمان فضائي شهر 

و طرف خيابان و آلودگي زودرس بناها و نيز آلودگي موجب تضعيف ايستائي بناهاي سنتي د
  ). b1384: 21محمدزاده، (شود محيط زيست مي

  

                                                 
1- Short  
2- Decibel  
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  ـ گسستگي بافت 4ـ4

هاي شهري يا خط آهن بر ساكنان كننده راهواژه گسستگي بافت براي توصيف اثرات تقسيم
و ) نع و حصاروجود موا(تواند ابعاد فيزيكي اين اثرات مي. رودهر دو طرف آن به كار مي

). 150: 1987هاي لندن، مؤسسه بزرگراه(داشـته باشـد ) جاييدرك محظوريت جابـه(رواني 
گسستگي بافت، اغلب در نتيجه احداث مسير جديد يا افزايش حجم ترافيك در مسير موجود 

ه جايي از يك نقطه به نقطه ديگر با موانع بازدارنداگر مردم به منظور جابه. افتداتفاق مي
نتيجه جداسازي بافت در افزايش تردد و ميزان مدت . فيزيكي در وسط مسير مواجه شوند

زمان سفر منعكس مي گردد كه البته در غير اين صورت، نتيجه گسستگي بافت بروز 
  ). b1384 :21محمدزاده، (تخلفات ترافيكي بويژه از جانب عابرين پياده خواهد بود 

گردد كه در سنت ظري افكنده شود، مالحظه مياگر به بافت قديمي شهر تبريز ن
شهرنشيني و شهرسازي اين شهر همانند ساير شهرهاي كشور، عامل دسترسي و شبكه 

به همين دليل بافت و سيماي آن را . گرفتارتباطي هماهنگ با مجموعه مقدورات شكل مي
گذر زمان به اين معني كه در . بيش از هر چيزي نيازهاي اجتماعي مردم شكل مي داد

شد و فضاهاي اختصاصي هريك از عملكردها با اگرچه از وظايف اجتماعي خانواده كاسته مي
يافت با اين حال بافت شبكه گذرها تأثير بسيار جدا شدن از خانه، در كنار گذرها استقرار مي
به دنبال . و نقل به خود مي گرفتآوري حمل اندكي از چهارپايان و تحوالت مبتني بر فن

هاي اجتماعي اي در عرصههاي مدرنيستي، تغيير و تحوالت گستردهورود برخي از نهاده
 Tاغلب (كند در عرصه فيزيكي، بيش از هر چيز، خيابان كشي اهميت پيدا مي. دهدروي مي

فردي كه از دير باز از طريق گذرهاي سنتي با نواحي يا محالت ديگر بدين معني كه ). شكل
هاي جديد يكباره با قطع پيوستگي كشي خيابانهارتباط بوده در اثر توسعدر به صورت پياده 

 عالوه بر بروز سفرهاي اين دگرگونينتيجه ناگفته پيداست كه . شودمواجه ميبافت فضائي 
هاي بارز از نمونه. باشدمي  و پيادهاختالالت اساسي در جريان آمدوشد سوارهآشفتگي و ، زايد

 جمهوري اسـالمي و نظاير آن هاي فلسطين،خيابانتوان به يم ميدر بافت قدها اين مسير
ها ضمن از هم گسيختگي حريم محالت و كاهش سرعت حركت اين خيابان. اشاره نمـود

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  
  
  

  207   ...نساني ترافيكمحيطي و ابررسي عوارض زيست
  

  

هاي شهر تبريز نيز ترين قسمتترين و در عين حال پرحادثهوسائط نقليه موتوري، از آلوده
  . شوندمحسوب مي

  

   آلودگي بصري - 4- 5
 بصري تعبيري است كه عموماً به اثرات منفي وسائط نقليه و نيز ساختار مورد آلودگي

كند، بلكه اين وجود وسائط نقليه به تنهايي ايجاد آلودگي بصري نمي. استفاده آنها اشاره دارد
اندازهاي ناشي از ترافيك سواره به وجود آلودگي اغلب به صورت ناخواسته از مناظر و چشم

گيري ميزان آلودگي بصري به علت ذهني بودن وضعيت عوامل يين و اندازهگرچه تع. آيدمي
 هايدرگير و نيز وضعيت سالمت مشكل است، با وجود اين، از بين رفتن مظاهر طبيعي و باغ

... باغ و ليميشه، حكم آباد، تپهباغ، باغباغ، كوچهشمال، قرمزيتاريخي متعدد شهر نظير باغ
ساختار بصري محيط از عواملي چون اثاثيه . باشد اين مسأله ميتا حد زيادي نمايانگر

هاي بندي و چراغها، جدولفرشها، پاركومترها، سنگخيابان، تابلوهاي ترافيك، چراغ
هاي زيرگذر، ها و پلهاي طبقاتي، ترمينالاحداث پاركينگ. پذيرندراهنمايي و غيره تأثير مي

ونقل درون شهري و باالخره ك، تأسيسات زيربنايي حملتعبيه وسايل الكتريكي كنترل ترافي
ها كه در جاي جاي شهر به صورت متراكم قابل مشاهده است امكانات حركت انبوه اتومبيل

روشن است . دهدهاي بالقوه طبيعي شهر و بالطبع كيفيت زيبايي آن را كاهش ميو قابليت
 طبيعي شهروندان بيشتر به طرف كه با خالي شدن شهر از مظاهر و مناظر طبيعي، احساس

  . نمايدفرهنگ ماشيني ميل مي
  

  ـ پيشنهادها 5
رغم صدمات زيست محيطي وسائط نقليه موتوري بايد گفت كه استراتژي رشد شهرهاي به

از اين رو، در حال حاضر شهرها با يك . باشدكشور مبتني بر استفاده از اتومبيل شخصي مي
كنندگان وسائط طرف خواست و منافع صاحبان صنايع و توليداز يك : اندچالش عمده مواجه

دولت به . هانقليه موتوري و از طرف ديگر پايمال شدن محيط زيست و حقوق طبيعي انسان
هم به : اي داردعنوان نماينده و تجلي قدرت اجرائي جامعه در هر بعد مسأله سهم عمده
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عنوان سازمان طرفدار حفظ و توسعه عنوان حامي و توليدكننده اصلي اتومبيل و هم به 
آنكه سياست مشخص و اصولي تعيين شود ساالنه مبالغ هنگفتي صرف محيط زيست؛ بي
كننده نظام توسعه اجتماعي، بديهي است كه دولت به عنوان هدايت. گرددهر دو بخش مي

 تواند نسبت به سرنوشت جامـعه و حفظ و توسعه اصولي شهرهااقتصادي و سياسي نـمي
هاي راهبردي چندبخشي موفق به در بسياري از نقاط دنيا از طريق برنامه. تفاوت باشدبي

هاي زيست محيطي و كاهش فزاينده تصادفات رانندگي و مرگ و مير و كنترل انواع آالينده
با در نظر گرفتن تجارب موجود و مالحظه ضايعات زيست . اندجراحات ناشي از آن شده
ترين، بريز راهبردهاي زير با رويكرد كاربري زمين كه اگر نه سريعمحيطي ترافيك شهر ت

ونقل شهري است، قابل ترين ابزار براي تنظيم و كنترل تقاضاي حملترين و مطمئناساسي
  :باشدتدقيق مي

  

   تقويت نقش اجتماعي شبكه ارتباطي •

هاي شهري كه به بندي عملكردي راهيافته، برخالف روش طبقهامروزه در كشورهاي توسعه
دليل توجه انحصاري به حركت وسائط نقليه موتوري به توسعه نواحي مسكوني با تراكم كم 

شد، نقش اجتماعي خيابان به عنوان يكي از دو ركن اصلي هاي عريض منجر ميو خيابان
از آنجا كه در اين ساختار، رعايت ضوابط . بندي حائز اهميت خاص پيدا كرده استطبقه

كننده نوع ساختار شبكه است، به روشني پيداست كه بر عكس ها مشخصسترسيكنترل د
ها از طريق پياده، دوچرخه ها، تأكيد بيشتر بر دسترسيساختمان سلسله مراتبي شبكه راه

با توجه به ساختار ) 21: 1373زريوني، (باشد سواري و استفاده از وسايط نقليه عمومي مي
هاي آن، بازنگري در سازمان ريز و نقش اجتماعي خيابانبندي بافت قديم شهر تبمحله

هاي ناشي از ترافيك از جمله تواند آلودگيفضائي عالوه بر حفظ و تقويت امنيت عمومي مي
 واي كاهش دهد آلودگي هوا و صوت را به دليل كاهش تعداد سفرها به طور قابل مالحظه

  .شود خود به متكي و منسجم زيستي واحدهاي گيريشكل باعث ترتيب بدين
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  ها  توزيع منطقي كاربري•
ترين ابزار كارائي و كنترل ترافيك شهري اي ترين و مهمتوان اذعان داشت كه ريشهمي

اگر به عملكرد، . باشدها ميتوجه اصولي به كم و كيف توزيع و تركيب منطقي كاربري
 مراكز تجاري، ورزشـي هاي موثر در توليد و جذب سفر نظيرموقعيت و اندازه كاربري

ها از توزيع منطقي گردد كه اين كاربريوآموزشي شهر تبريز، توجه شود مالحظه مـي
مطب (براي مثال قريب به اتفاق فضاهاي تجاري، تفريحي، درماني . برخوردار نيستند

باوجود اينكه . طور آموزشي در قسمت مركزي شهر تجمع يافته استو همين) پزشكان
باشد با اين وجود  اتومبيل شهر در مقايسه با كشورهاي پيشرفته بسيار كم ميضريب مالكيت

 سفر در سطح شهرهاي كشورهاي صنعتي است 38/1سرانه سفر روزانه شهر تبريز با 
چنانچه در شهر تبريز با ضريب مالكيت اتومبيل . )6: 1380،  مشاور سبزينه راهمهندسين(

 كيلومتر طول متوسط سفرهاي روزانه از طريق توزيع 30 كيلومتر از كل 5 در هزار، تنها 166
ها كاسته شود، روزانه هزاران كيلومتر از سفرها حذف و بالطبع عالوه بر منطقي كاربري

هاي اقتصادي موجب كاهش مصرف سوخت و حفظ محيط زيست كارائي ترافيك و صرفه
  . گرددمي

  

   احياء بافت مركزي شهر •

هاي اخير تراكم جمعيتي بيشتر نواحي بافت قديم شهر در سالهمچنان كه اشاره گرديد، 
علت اين مسأله عمدتاً به حاكميت رشد ترافيك مبتني بر سواره و . تبريز كاهش يافته است

بنابراين ايجاد تغييرات اساسي . گرددبويژه فقدان تاسيسات و تجهيزات مكفي در بافت برمي
گذاري در مشاغل جديد، و ليت و كار و نيز سرمايهريزي، توسعه فضاهاي فعادر نظام برنامه

 بافت تلقي ءتواند جزو راهكارهاي مهم در احياكالً حفظ و توسعه بناهاي تاريخي بافت مي
و بهبود زير )  درصد3هر سال (طرح كاهش پاركينگ در بخش مركزي شهر كپنهاگ . گردد

سواري نه تنها توانسته از رشد روي و دوچرخه ها به منظور تشويق پيادهساختها و فعاليت
ترافيك جلوگيري نمايد، بلكه شكوفايي محدوده مركزي و داخلي شهر را نـيز فراهم ساخته 

هاي مناسب، خيابان تربيت در شـهر تبـريز يكي از نمونه). 219: 1383كتي و ويليامز، (است 
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ترديد بي. گشته استباشد كه با تبديل آن به مركز جديد تجاري پياده باعث رونق بافت مي

  .توان به توسعه اصولي بافت كمك نمودهاي مشابه ميبا توسعه طرح
 

  كاهش مبدا و مقصد سفرها  •

هاي زيست محيطي، تقليل حجم آمدوشد از طريق كاهش مبدا هاي كنترل آلودگياز روش
ئط  درصد كاهش طول سفر وسا1طبق مطالعات انجام شده به ازا، هر . و مقصد سفرها است

: 1385پدن و ديگران، (يابد  درصد كاهش مي8/1 تا 4/1نـقليه، ميزان تـصادفات بين 
نزديك نمودن محل سكونت به محل كار؛ بهبود اياب و ذهاب قشرهاي مختلف از . )251

آموزان و دانشجويان، ايجاد محدوديت در پارك خودروهاي مركز شهر، جمله كارگران، دانش
هاي ها و گرهي پاركينگ امن براي دوچرخه در مدارس، دانشگاهارائه تسهيالت كافي برا

هاي جديد در ارائه خدمات عمومي از جمله اقداماتـي است كه آورياصلي، بكارگيري فن
  .اي كاهش دهدتواند تعداد و طول سفرها را به طور قابل مالحظهمي

  

  افزايش تراكم بافت كالبدي شهر •

 كيلومتر مربع 180 نفر جمعيت و 1500000، تبريز با داشتن همچنان كه قبالً اشاره گرديد
اين تراكم، ضمن . باشدمي) هكتار نفر در 85كمتر از (وسعت داراي تراكم جمعيتي كم 

تخريب اراضي طبيعي و كشاورزي شهر، موجب افزايش آمدوشد وسائط نقليه موتوري نيز 
ي و حفظ ميزان دسترسي باال و بايد پذيرفت كه شهرسازي نقش اساسي در نگهدار. شودمي

تر ها كوتاهبه عنوان قاعده كلي هرچه مسافرت. كندها ايفا ميهمجواري نزديك كاربري
برخي از . شودباشد، احتمال انجام آن با پاي پياده، دوچرخه يا حمل و نقل عمومي بيشتر مي

ي به شهري ريزي مناسب به منظور دستيابنظران بر ضرورت ايجاد نظام برنامهصاحب
ريزي گرچه نتايج برنامه. هاي مختلط و قابلت دسترسي باال تأكيد دارندمتراكم با كاربري

كننده ترين عوامل تعيينشهري در كوتاه مدت ملموس نيست، اما در ميان مدت يكي از مهم
هاي زيست، اشتغال و بنابراين بايد تالش شود بين مكان. در الگوهاي مسافرت خواهد بود

  . يالتي كه ساكنان خواهان دسترسي به آنها هستند، متناسب با تراكم جمعيت ايجاد شودتسه
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  تقويت كنارگذرها و مسيرهاي كمربندي  •
از اقدامات مهم در كاهش آلودگي ترافيك درون شهري تبريز بويژه بخش مركزي آن، 

ت ضعف در شهر تبريز به عل. باشدتقويت كنارگذرها و مسيرهاي كمربندي داخلي مي
عملكردي اين نوع مسيرها بويژه كمربندي داخلي بخشي از ترافيك عبوري از داخل شهر 

در  بايد گفت مسيرهاي كمربندي. افزايندگذشته و بدين ترتيب به ميزان آلودگي مي
هاي گيري از سيستمشهرهاي كشورهاي اروپايي نظير بيرمنگام، پاريس و كاونتري با بهره

سيمسون، (رفته و تأمين دسترسي همـگاني به كار گرفته شـده است نقل عمومي پيشوحمل
ها با توجه به عواملي چون نوع تكنولوژي، بافت، موقعيت، اندازه گرچه اين طرح). 48: 1988

دهند ولي به منظور حفظ و تقويت و نظاير آن از شهري به شهري ديگر تفاوت نشان مي
جائي مركز شهر از طريق ايجاد شكل جابههاي بخش مركزي شهر سعي شده به مفعاليت

ونقل عمومي و فضاهاي پاركينگ در اطراف مسير كمربندي و توسعه سيستم حمل
  . مسيرهاي شعاعي پاسخ منطقي دهند

  

  توسعه گذرهاي پياده  •

در شهر تبريز به جز در بخش بافت قديم، فعاليت چشمگيري در جهت تقويت اين نوع 
كننده حجم عملكرد و نقش و جايگـاه ر و ارقامي كه مشخصسفرها صورت نگرفته و آما

يافته به منظور بـرعكس كشور ما، بيشتر شهرهاي توسعه. اين سيستم باشـد، وجود ندارد
اي در اين كاهش مسائل بخش مركزي و اولويت قرار دادن به دسترسي، فعاليت گسترده

 كيلومتر صرفاً 5/1درصد از سفرهاي زير  60در انگلستان بيش از . اندزمينه به انجام رسانيده
شود در مناطق شهري حدود يك سوم كل سفرها با پاي باشد و گفته ميبه وسيله پياده مي

هاي اصالح و تقويت سيستم). 193: 1987هاي لندن، موسسه بزرگراه(گردد پياده طي مي
با . رابطه مستقيم داردپياده با توسعه ترافيك سالم و بالطبع كاهش اختالالت ترابري شهري 

توجه به اين واقعيات كه بيشترين سفرهاي پياده از نظر تعداد به شهرهاي بزرگ تعلق دارد، 
بنابراين ايجاد زيرگذرها و روگذرهاي كارآمد، تخصيص بخش مركزي و قديمي شهر به 

 و روها، ايجاد فضاهاي جذاب و متنوع پيادهمسيرهاي پياده، حفظ و پيوستگي شبكه پياده
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گستري در شهر تبريز مخصوصاً تجهيز آنها به عالئم راهنمائي و ايمني از جمله موارد پياده
  . تواند باشدمي

  

  ـ جمع بندي 6
همچنان كه اشاره شد طي چند دهه اخير، شهر تبريز به تدريج شاهد رشد شتابان وسائط 

 طبق برآوردهاي .نقليه موتوري حتي بيش از رشد جمعيت و توسعه فيزيكي شهر بوده است
با توجه به . باشد هزار وسيله نقليه موتـوري مي250اين شـهر داراي ) 1385(موجود 
هاي كشور در توليد اتومبيل، نرخ پائين سوخت و رشد فرهنگ مبتني بر استفاده از سياست

ها نشان بررسي. رود رشد وسائط نقليه همچنان ادامه يابدوسائط نقليه موتوري، انتظار مي
دهد كه امروزه شهر تبريز به دليل تراكم وسايط نقليه موتوري و تأسيسات و تجهيزات يم

ترين شهرهاي كشور وابسته به آن، همچنين مديريت و كنترل غيرموثر و ناكافي، جزو آلوده
محسوب شده و در برخي مواقع از لحاظ شرايط زيست محيطي به مرحله خطرناك و 

 حالي است كه اثرات زيست محيطي رشد شتابان وسائط اين در. رسدغيرقابل تحمل مي
هاي ديداري و اي چون آلودگينقليه موتوري محدود به آلودگي هوا نيست، بلكه دامنه

گيرد و بدين ترتيب ضمن از هم گسيختگي شالوده برخي شنيداري، و بروز تصادف را دربرمي
  . سازدلت خود تنظيمي خارج ميهاي شهري را به تدريج از حاهاي شهر، محيطاز اكوسيستم

بديهي است كاهش توليد وسايط نقليه شهري در حد صفر نه معقول است و نه حتي 
امروزه حفظ و رعايت . توان متعادل و منطقي نمودممكن؛ ليكن آهنگ رشد آن را مي

معيارهاي زيست محيطي و توسعه پايدار يعني تأمين نيازهاي عصر حاضر بدون تعدي به 
ويژه اينكه ادبيات موجود شواهدي ه ب. باشدل آينده يك ضرورت اجتناب ناپذير مينياز نس

توان ضمن كاهش اثرات زيست محيطي ترافيك دهد كه چگونه ميتجربي روشن ارائه مي
از جمله تمهيدات . اندازهاي انساني به توسعه پايدار نائل شدهاي طبيعي و چشمدر محيط

بندي براساس ر بافت شهري تبريز تقويت سيستم محلهريزي و طراحي اصولي دبرنامه
تحليل دامنه و آستانه كاربري اراضي، تقويت كنارگذرها و مسيرهاي كمربندي، توسعه 

هاي جمعيتي و افزايش تراكمهمچنين . باشدفضاهاي پياده، توسعه نواحي محيطي مي
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دهي ت گسترش خدماتبه موازاساختماني، توسعه كالبدي و فيزيكي شهر به صورت متراكم 
، ايجاد مراكز متعدد شهري براي مناطق، نواحي و  سريع و به موقعحمل و نقل همگاني

هايي است كه از جمله روشمحالت شهري و جلوگيري از رشد فيزيكي به نواحي اطراف 
عالوه بر كاهش حركات و نقل و انتقاالت درون شهري، موجب به حداقل رسانيدن صدمات 

  . شودمحيطي مي
انجام اين اقدامات به صورت سازمان يافته نيازمند درك و شناخت جامع شهر و نيز 

نكته مهم اين . ريزي شهري استهمكاري و هماهنگي كارشناسان علوم مرتبط با برنامه
يافته پس از پشت سر گذاشتن نوسانات و افراط و است كه امروزه بسياري از شهرهاي توسعه

هاي زيست محيطي نامههاي حمل و نقل را بر اساس آيينپروژههاي زياد، توسعه تفريط
سنجي  محور مطالعات امكان1960 و 1950هاي توجيه اقتصادي كه در دهه. دهندانجام مي

اين . هاي حمل و نقل بود جاي خود را بـه سنجش تأثيرات زيست محيطي داده استپروژه
ريزي حمل و نقل شهري طي رد برنامهترين دستاورسد مهمتـحول بـزرگ كه بـه نظر مي

ريزي كاربري زمين و حفظ محيط ريزي را به برنامهچند دهه اخير است، سيستم برنامه
ترديد بكارگيري اين تجربه در شهرهاي در حال توسعه نظير تبريز بي. زيست پيوند زده است

  . را ايفا نمايدهاي مختلف نقش موثريتواند در كاهش صدمات محيطي ناشي از آاليندهمي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  
  
  

  34، شماره )دانشگاه تبريز(ريزي  علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهنشريه      214
 

  ـ منابع 7
، »كننده هواي شهر تبريزطرح مطالعه و بررسي منابع آلوده«، )1371(پور، علي  احمدي-1

  .هاي علمي و صنعتي ايرانتبريز، سازمان پژوهش
، ترجمه هاگزارش جهاني پيشگيري از حوادث ترافيكي راه، )1385( پدن، مارجين و ديگران -2

  .انتشارات تنديس: ن، تهرانمحمدهادي ناصح و ديگرا
: فصلنامه تحقيقات جغرافيائي، »شهر و پيامدهاي زيست محيطي«؛ )1373( تواليي، سيمين، -3

  .100–117شماره سي و سوم، صص
، سال سوم، فصلنامه آبادي، »مشكل ترافيك عبوري شهرها«، )1373( زريوني، محمدرضا -4

  .18-33شماره دوازدهم، 
گزارش نهائي پروژه انجام «، )1383(شرقي ط زيست استان آذربايجان اداره كل حفاظت محي-5

، »پروژه مطالعات تكميلي به منظور تهيه طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر تبريز
  . مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي: تبريز

ت منطقه گزارش محيط زيس«، )1384(شرقي  اداره كل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان-6
  .»تبريز

طرح مطالعه و بررسي منابع «، )1373(شرقي  اداره كل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان-7
  .هاي علمي و صنعتي ايرانسازمان پژوهش: ، تبريز»آلوده كننده هواي شهر تبريز

  .  سازمان ترافيك:، تبريز»اي در رابطه با هواي شهر تبريزپروژه«، )1372(، --- شادرس -8
 . ، تهران، نشر دانشگاهي»مهندسي ترافيك«؛ )1368( شاهي، جليل -9

شكل پايدار شهري و : دستيابي به شكل پايدار شهري«؛ )1383( كتي و ويليامز و ديگران -10
 .ريزي شهريشركت پردازش و برنامه: ، ترجمه واراز مرداي مسيحي، تهران»حمل و نقل

، ترجمة سازمان آموزش و »طراحي محيط و منظرآشنائي با «؛ )1379(ل .جان. ماتالك -11
ها و فضاي سبز ها، جلد اول و دوم، تهران، انتشارات سـازمان پاركپژوهش سـازمان پارك

  .تهران
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بررسي اثرات زيست محيطي توسعه فيزيكي شهرها با تأكيد بر «؛ )1386( محمدزاده، رحمت -12
  .93-112، صص 9، شماره ايناحيهجغرافيا و توسعه نشريه ، »شهرهاي تهران و تبريز

رويه وسائط نقليه موتوري شهر تبريز و اثرات محيطي افزايش بي«، )1378(ـ محمدزاده، رحمت 13
، 29دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره : ، تهرانمجله صفه، »آن

   .74-83صص
، »مطالعه بافت قديم شهر تبريزمورد : مدرنيته و شهرسازي«؛ )a1384( محمدزاده، رحمت -14

  .ريزي شهريدانشكده علوم انساني و اجتماعي، دكتري تخصصي گروه جغرافيا و برنامه
 نشريه :، تهران»نقش شهرسازي مدرن در تخلفات ترافيكي«، )b1384(محمدزاده، رحمت  -15

  .26 -17، صص 21، شماره دانشگاه تهرانهنرهاي زيباي 
سالنامه آماري استان ؛ )1372(ريزي استان آذربايجان شرقي امه سازمان مديريت و برن-16

  . ريزي استانسازمان مديريت و برنامه: ، ناشرآذربايجان شرقي
 تبريز بزرگ شهريسنجي قطار مطالعات امكان«؛ )1380( مشاور سبزينه راه مهندسين -17

  .شهرداري تبريز:  تبريز،»)سيستم حمل و نقل همگاني سريع تبريز(
  . سازمان ترافيك: ، تبريز»ونقلطرح جامع ترافيك و حمل«؛ )1383( مهندس مشاور انديشكار -18
 مسكن و وزارت: ، تهران»طرح جامع شهر تبريز«؛ )1373( مشاور عرصه نامهندس -19

  . شهرسازي
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