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چكیده
با گسترش آلودگی های زیست محیطی ایجاد شده توسط وسایط حمل و نقل در شهرها ،راه آهن به دلیل ایجاد آلودگی
آب و هوایی و زمینی کمتر( به دلیل سطح اشغال کمتر زمین) به عنوان یکی از شقوق حمل و نقلی سازگار با محیط
زیست شناخته شده است .امروزه ،در کشورهای پیشرفته دنیا ،عالوه بر گسترش حمل و نقل ریلی در جهت کاهش هر
چه بیشتر آلودگی ،با ارائه راهکارهایی از این سیستم به عنوان زیرساختی برای دفع آلودگی های بوجود آمده از سایر
شیوه های حمل و نقلی (جاده ای و هوایی) استفاده می نمایند .یکی از این راهکارها استفاده از سیستمهای راه آهنی
است که از پوشش گیاهی در حاشیه خود بهرمند هستند که عالوه بر افزایش میزان جذابیت منظر ،کاهش آلودگی صوتی
و زیست محیطی به انتشار و تولیدمثل گیاهان و حیوانات کمک شایانی میکنند .در این مقاله با مطالعه موردی چند شهر
شاخص اروپایی به استخراج شاخصه های کلیدی پیاده سازی این سیستم ها پرداخته و میزان اثربخشی زیست محیطی
آن مورد بررسی قرار گرفته است .بررسی ها نشان می دهد استفاده از این سیستم ها در کشور های اروپایی منجر به
کاهش  05درصدی انواع آلودگی ها به ازای تعداد مسافرین تا سال  2505خواهد شد.

واژههای كلیدی :محیط زیست ،شهرسازی ریل پایه ،آلودگی ،زیرساخت سبز.
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 -1مقدمه
در دنیای امروز با توجه بهه دسترسهی بهه منهابع محهدود انهر ی ههای فسهیلی و افهزایش میهزان مصهر انهر ی در
مقایسه با گذشته در اختیار داشهتن منهابع جدیهد انهر ی از اهمیهت بسهیار زیهادی برخهوردار اسهت .عهالوه بهر ایهن ضهرورت
کاهش آلودگی های زیسهت محیطهی و همچنهین کهاهش آلهودگی ههوا نیهز موجه شهده اسهت تها اسهتفاده از انهر ی ههای
سههبز یهها دوسههتدار محههیط زیسههت ماننههد انههر ی بههاد ،انههر ی خورشههیدی ،هیههدرو نی و دیگههر منههابع تجدیدپههذیر انههر ی کههه
کمتههرین آلههودگی هههای زیسههت محیطههی را بههه همههراه داشههته باشههند بههیش از پههیش مههورد توجههه قههرار گیههرد .انههر ی هههای
خورشههیدی ،بههادی ،آبههی ،زیسههت تههوده یهها  Biomassو همچنههین انههر ی زمههین گرمههایی از مههم تههرین منههابع انههر ی هههای
سبز هستند .جال اسهت بدانیهد کهه بهه ازای ههر کیلهو وات سهاعت بهرق تولیهد شهده از انهر ی ههای تجدیدپهذیر بهه جهای
زغال سهن ،،انتشهار دی اکسهید کهربن حهدود یهک کیلهوگرخ کهاهش خواههد یافهت کهه رقهم قابهل تهوجهی اسهت .بررسهی
های انجاخ شده حاکی از آن اسهت کهه تولیهد ،تبهدیل و مصهر انهر ی توسهط انسهان هها یکهی از مههم تهرین و در حقیقهت
بزرگ ترین عامل افهزایش آلهودگی ههای زیسهت محیطهی اسهت و ایهن در حهالی اسهت کهه در دنیهای امهروز نهه تنهها نمهی
توانیم مصر انهر ی را در سهطح ثهابتی حفهک کنهیم بلکهه پهیش بینهی مهی شهود در سهال ههای آینهده بهه دلیهل افهزایش
جمعیت و نفوذ فناوری در ابعاد مختله زنهدگی انسهان هها ،مصهر انهر ی در مقایسهه بها گذشهته بهه میهزان قابهل تهوجهی
افزایش یابد .بی شک سازه های سهبز یکهی از جاله توجهه تهرین مفهاهیم فنهاوری ههای نهوین هسهتند کهه په از مطهر
شدن جایگزینی منابع تجدیدپهذیر فاقهد آالینهدگی ههای زیسهت محیطهی و مع رفهی فنهاوری ههای مبتنهی بهر منهابع انهر ی
دوستدار محیط زیست با سرعت قابل توجهی در حال گسترش هستند(.)1
تغییههرات ایجههاد شههده در سههبک زنههدگی شهرنشههینی درمقایسههه بهها گذشههته زمینههه مناسههبی را بههرای راحههی و
ساخت سازه های سبز به وجهود آورده اسهت کهه ایهن روزهها نهه تنهها سهر بهه فلهک کشهیده انهد بلکهه ردپهایی از آنهها را در
اعماق آب ها نیز می توان یافت اگرچهه راحهی و سهاخت چنهین سهازه ههایی بسهیار پرهزینهه اسهت ،امها از آنجهایی کهه در
این سازه ها ،سرانه مصر انهر ی بهه میهزان قابهل تهوجهی کهاهش مهی یابهد در بلندمهدت شهاهد بازگشهت سهرمایه گهذاری
های زیربنایی خواهیم بود و ایهن در حهالی اسهت کهه رعایهت اسهتانداردهای زیسهت محیطهی در ایهن سهازه هها مهی تهو انهد
گههاخ مههوثری در راسههتای کههاهش آلههودگی هههای زیسههت محیطههی باشههد .اگههر بتههوانیم سههاخت سههازه هههای دوسههتدار محههیط
زیست را بیش از پیش مورد توجهه قهرار دههیم مهی تهوان امیهدوار بهود کهه بهه راهکهار مهوثری بهرای نجهات زمهین در دههه
آینده دست خواهیم یافت(.)2
حمل و نقل یکهی از تهاثیر گهذارترین موضهوعات بهر روی محهیط زیسهت و زنهدگی افهراد اسهت .در اروپها ،حمهل و
نقل تنها عامهل افهزایش انتشهار گازههای گلخانهه ای اسهت کهه ن قهش مهوثری در گهرخ شهدن کهره زمهین دارد .رویکردههای
زیسههت محیطههی حمههل و نقههل پایههدار شههامل اثههرات آلههودگی هههوا  ،آلههودگی صههوتی ،اشههغال زمههین ،اسههتفاده از منههابع ،آثههار
دفع زبالهه هها بهر روی بی عهت و آثهار زیسهت محیطهی بهر انسهانها ،گیاههان و جهانوران اسهت .بیشهترین آثهار از اسهتفاده از
سیستم های حمل و نقلهی ناشهی مهی شهود کهه شهامل آثهار توسهعه و اجهرای زیرسهاخت هها و وسهایل نقلیهه و زبالهه ههای
خروجی ایهن سیسهتم هاسهت کهه وارد محهیط زیسهت مهی شهوند .حمهل و نقهل ریلهی یکهی از مفیهدترین و مناسه تهرین
مد های اصلی حمهل و نقلهی اسهت ،و قطارههای برقهی کهه بها انهر ی تجدیهد پهذیر تغذیهه مهی شهوند ،سهفری بهدون ایجهاد
 CO2را فراهم می کنند(.)0

 -2نگاهی به آمار و ارقام
-1-2

مقایسه راه آهن با سایر مدهای حمل و نقلی

در این بخش به تحلیل و مقایسه اثرات زیست محیطی سیستم های حمل و نقل ریلی اروپا با سایر مدهای حمل و
نقلی در سطو مختل نشر  ،CO2اتال اتر ی ،تولید برق  ،اشغال زمین و آلودگی صوتی پرداخته می شود.
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 .1-1-2نشر CO2
صنعت حمل و نقل حدود یک چهارخ  CO2اروپا را ایجاد می کند .از سال  1995انتشار گازهای گلخانه
ای به ور مشخصی از حمل و نقل داخلی افزایش پیدا کرد .بیش از  %05مجموع انتشار این گازها توسط حمل
و نقل جاده ای ،حدود  % 5.0حمل و نقل دیزلی و حدود  %2توسط الکتریسیته ایجاد می شوند(.)4

شكل  :1میزان نشر  CO2از مدهای مختلف حمل و نقل در اتحادیه اروپا (میلیون تن بر حسب درصد) ()4

شكل  :2میزان نشر  CO2از حمل متوسط  111كاال از ایستگاه راه آهن  Cluj-Napocaرومانی به بندر روتردام هلند ()4

دیاگراخ فوق ،میزان  CO2منتشره از حمل متوسط  155کاال از ایستگاه راه آهن  Cluj-Napocaرومانی به بندر روترداخ
هلند را برای سه مد حمل و نقلی مقایسه می کند.
 .2-1-2اتالف انرژی
از سال  1905فعالیت های حمل و نقلی در اروپا به بیش از دو برابر رسید .حمل کاال  %180و حمل مسافر %140
افزایش پیدا کرد .در شکل زیر میزان مصر انر ی توسط مدهای مختل حمل و نقلی نشان داده شده است (.)1
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شكل  :3مصرف انرژی در مدهای حمل و نقل در اتحادیه اروپا (معادل میلیون تن نفت) ()1

در اروپهها ،مصههر کههل انههر ی صههنایع حمههل و نقههل برابههر  %01کههل مصههر انههر ی اروپاسههت .سهههم راه آهههن از
مصر انهر ی حهدود  % 2اسهت ،در حهالی کهه سههم آن از بهازار حمهل مسهافر و بهار بهه ترتیه  %0و  %15اسهت .همهانطور
کههه در شههکل زیههر مشههاهده مههی شههود تقریبهها  %80کههل مصههر انههر ی حمههل و نقههل ریلههی مسههتقیما صههر تراکشههن مههی
شود (.)1

شكل  :4مصرف انرژی كلی در بخش ریلی ()1

 .3-1-2اشغال زمین
عواق منفی اشغال زمین شامل سه فاکتور اصلی هستند:
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 -1فضای واقعی اشغال شده توسط روسازی باعث خوردگی می شود ،همچنین،اختالالت ناشی از آلودگی صوتی ،اتال
منابع و ایجاد آالینده ها.
 -2شبکه حمل و نقلی با اتصال شهرها به یکدیگر منجر به قطعه قطعه شدن فضاهای بیعی و کاهش این فضاها می
شود.
 -0پراکندگی شهری منجر به گسترش ناکارآمد و اشغال زمین می شود (.)1
نمودار زیر میزان اشغال زمین را برای روسازی بین حمل جاده ای و ریلی نشان می دهد.

شكل  :5ظرفیت مدهای حمل و نقلی به ازای هر متر عرض روسازی ()4

 .4-1-2آلودگی صوتی
آلههودگی صههوتی یکههی از نگرانههی هههای اصههلی افههرادی اسههت کههه در نزدیکههی روسههازی هههای حمههل و نقههل زنههدگی
می کنند .رشد سهریع تقاضهای حمهل و نقهل در اروپها منجهر بهه ایجهاد اخهتالل در افهزایش تعهداد سهاکنین روزانهه و شهبانه
در نزدیکی این تاسیسات می شود (.)4

شكل  :6تعداد افراد باالی 55دسیبل(روزانه) و  51دسیبل (شبانه) به میلیون ()4
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 -3روسازی های ریلی سبز
امروزه ،سیستم ههایی در راه آههن اروپها مهورد اسهتفاده قهرار مهی گیرنهد کهه بها اسهتفاده از کاشهت چمهن در محهدوده
ریههل ،بههه ترکی ه جههذابیت منظههر و حمههل و نقههل عمههومی در راسههتای کههاهش آلههودگی زیسههت محیطههی مههی پههردازد .ایههن
سیستم های که بیشتر در روسهازی ترامهوا و قطارههای سهبک شههری بکهار مهی رونهد ،بها کاشهت چمهن در بسهتر روسهازی،
عالوه بر کاهش میزان آالینهدگی ههوای ا هرا بهه جهذب آلهودگی ههای ایجهاد شهده در فضها و سهایر سیسهتم ههای حمهل
و نقلههی کمههک شههایانی مههی کننههد .در حههال حاضههر از ایههن سیسههتم در سراسههر اروپهها ،از بارسههلونا تهها جمهههوری چههک،
فرانکفهورت و  ...مههورد اسههتفاده قهرار مههی گیرنههد .ایهن سیسههتم ههها کههه بهه خطههو سههبز معروفنهد ،نشههان دهنههده پتانسههیل
حمل و نقل ریلی در راحی مناس شهری با استفاده از ایجاد منظر مناس هستند(.)0

شكل :7خطوط سبز

مشابه سازه های سبز ،ایهن مسهیرهای سهبز مزایهای بسهیاری بهرای ههر نهوع فضهای شههری دارنهد ،ماننهد کهاهش دمها،
ایجههاد یههک سههطح نفههوذ پههذیر بههرای زهکشههی آب و کههاهش آلههودگی .البتههه تههاهر مناسههبتر و زیبهها تههر نسههبت بههه بههتن و
آسفالت را هم نباید فراموش کهرد .خطهو سهبز ،بهه کهاهش آلهودگی صهوتی ایجهاد شهده توسهط ترامهوا نیهز کمهک شهایانی
می کند.
عالوه بهر چمهن از گیاهههایی ماننهد گهل نهاز و شهبدر در راسهتای افهزایش خاصهیت زهکشهی ،جهذب گازههای  CO2و
نیترو ن و کاهش آلودگی صوتی نیز استفاده می شود (.)0

 -4استفاده كشورهای اروپایی از روسازی ریلی سبز
راحههی روسههازی هههای سههبز عههالوه بههر اسههتفاده در پوشههش زمههین و نمههای سههاختمانها مههی توانههد در محههل ارتبهها
مدهای حمهل و نقلهی ،ریهل ههای ههوایی ،خطهو ترامهوا یها مسهیر ههای پیهاده نیهز بهه عنهوان بخشهی از راحهی شههری
استفاده شوند .مثال های بسیاری از کریهدورهای سهبز ترافیکهی بهه هور خهان بهه منظهور یکپارچهه سهازی منظهر راحهی
شده انهد .خطهو سهبز ریلهی و ترامهوا در بسهیاری از شههرهای اروپها وجهود دارنهد .آتهن ،اسهتوتگارت ،پهاری  ،آمسهترداخ و
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بسیاری شهر های دیگر .پوشش گیهاهی ایهن خطهو در اکثهر مهوارد چمهن اسهت کهه در برخهی شههرها ماننهد اشهتوتگارت
از علفزارها در راستای گسترش حیات وحش استفاده شده است(.)0

شکل  :8استفاده از خطوط سبز در شهرهای  Bilbaoاسپانیا و  Breisgauآلمان
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در شهر  Zwickauدر جنوب شرقی آلمهان یهک واریانهت جهایگزین بهرای خطهو سهبز راحهی شهده اسهتو ایهن
ر بدین صهورت اسهت کهه در شهانه خطهو راه آههن از پوشهش گیهاهی بهه ویهفه چمهن اسهتفاده شهده اسهت.
ههد از ایهن ههر  ،کهاهش اعوجههاج ایجهاد شههده در خهط توسههط پوشهش هههای گیهاهی در اثههر ر وبهت ناشههی از
این پوشش هاست.

شكل  :9استفاده از خطوط سبز در شهر  Zwickauدر جنوب شرقی آلمان
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نمههایی از شهههر  Basleسههویی را در شههکل زیههر مشههاهده مههی کنیههد .همههانطور کههه در شههکل مشههخص اسههت،
مسههیر سههبز فقههط در بخشههی از مسههیر خههط اجههرا شههده اسههت .علههت ایههن امههر وجههود سههاختمان راه آهههن آلمههان
) (DBاسههت کههه مسههافران جهههت کنتههرل پاسههپورت در داخههل سههاختمان نیههاز بههه عبههور از روی سههکو دارنههد .از
این رو این بخش از مسهیر کهه بها رفهت و آمهد زیهادی همهراه اسهت بهه صهورت روسهازی آسهفالتی معمهولی اجهرا
شده است(.)0

0

شكل  :11استفاده از خطوط سبز در شهر  Basleسوییس

-0-4

شههکل  11اسههتفاده از سیسههتم خطههو سههبز را در ترامههوای شهههر  Ostendکشههور بلفیههک نشههان مههی دهههد .ایههن
شهههر بزرگتههرین شهههر سههاحلی بلفیههک اسههت کههه در سههاحل دریههای شههمال قههرار گرفتههه اسههت .اسههتفاده از ایههن
سیسههتم در سیسههتم راه آهههن درون شهههری چنههین شهههرهایی نشههان از میههزان بههاالی قههدرت زهکشههی آب توسههط
این سیستم ها دارد.

شكل  :11استفاده از خطوط سبز در تراموای شهر  Ostendكشور بلژیک
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در شهر  Turinایتالیا ،سیستم خطهو سهبز بهه صهورت مسهیر دو رفهه بها مسهیر میهانی راحهی شهده و در یهک
سمت آن پوشش گیاهی به صهورت درخهت تعبیهه شهده اسهت .ایهن امهر در راسهتای افهزایش اثهر کهاهش آلهودگی
صورت گرفته است.
تصاویر زیر مربو بهه شههر  Amsterdamکشهور هلنهد اسهت کهه در تصهویر سهمت چهخ نهوار خطهو
سههبز در وسههط ریههل در یههک مسههیر دو رفههه قههرار گرفتههه اسههت .در سههمت راسههت نیههز یههک فضههای سههبز وسههیع
مشاهده می شود که در کنار جاده محلی با خطو کنار راه آهن و سه خط عبور پیاده قرار گرفته است.
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شكل  :12خطوط سبز در شهر  Turinایتالیا

شكل  :13خطوط سبز در هلند

-0-4

در فرانسه سیاست بر این است کهه در ههر کجها کهه ممکهن اسهت خطهو سهبز بها اسهتفاده از چمهن اجهرا شهود.
شههکل  14مثالهههایی از ایههن خطههو در شهههرهای استراسههبورگ و لیههون هسههتند .گیاهههانی کههه در کنههار خطههو
دیده می شوند درختان انگور هستند.

شكل  :14خطوط سبز در فرانسه
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 -5نتیجه گیری
امههروزه ،در کشههورهای پیشههرفته دنیهها ،عههالوه بههر گسههترش حمههل و نقههل ریلههی در جهههت کههاهش هههر چههه بیشههتر
آلودگی ،با ارائهه راهکارههایی از ایهن سیسهتم بهه عنهوان زیرسهاختی بهرای دفهع آلهودگی ههای بوجهود آمهده از سهایر شهیوه
هههای حمههل و نقلههی (جههاده ای و هههوایی) اسههتفاده مههی نماینههد .یکههی از ایههن راهکارههها اسههتفاده از سیسههتمهههای راه آهنهی
است که از پوشش گیاهی در حاشهیه خهود بهرمنهد هسهتند کهه عهالوه بهر افهزایش میهزان جهذابیت منظهر ،کهاهش آلهودگی
صوتی و زیسهت محیطهی بهه انتشهار و تولیهدمثهل گیاههان و حیوانهات کمهک شهایانی مهیکننهد .اسهتفاده از روسهازی ههای
سبز باید بیش از پارک یها بها هها در سهطح شههر بکهار گرفتهه شهود .بایهد بهه ایهن نکتهه توجهه داشهت کهه کلیهه سهطو و
بخش ها می توانند بخشی از روسهازی سهبز در سهطح شههر باشهند .مشهابه سهازه ههای سهبز ،ایهن مسهیرهای سهبز مزایهای
بسیاری برای هر نوع فضهای شههری دارنهد ،ماننهد کهاهش دمها ،ایجهاد یهک سهطح نفهوذ پهذیر بهرای زهکشهی آب و کهاهش
آلودگی .البته تهاهر مناسهبتر و زیبها تهر نسهبت بهه بهتن و آسهفالت را ههم نبایهد فرامهوش کهرد .خطهو سهبز ،بهه کهاهش
آلودگی صوتی ایجاد شده توسط تراموا نیز کمک شایانی می کند.
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