
دوسويهتجهيزات و سيماىشهر رابطه
منظرشهرى تأسيساتدرساماندهى تونلمشترك نقش

و فاضالب تلفن، گاز، برق، آب، سيستمهاي مانند شهرى خدمات را شهري تجهيزات و تأسيسات اساس : چكيده
داشت. خواهد دنبال به شهروندان حال رفاه و آسايش براي را مشكالتي آنها كمبود كه مىدهد تشكيل ماهوارهها
و ميشوند محسوب شهر فرم تشكيلدهنده و شاخص عناصر اصليترين از شهري زيرسـاختهاى كه آنجايى از
شهر در زيرساختها اين مديريت لذا مىكنند، بازى شهر منظر خلق در نيز تعيينكنندهاي نقش شهرى تأسيسات
به و داد كاهش را محيط تشكيلدهنده عوامل كالبدي نارسايىهاى بتوان آن به كمك تا مىرسد نظر به ضرورى

كرد. تأمين را شهروندان نسبى رضايت آن دنبال
تونلهاي مىكند. الزامى را زمين زير فضاهاى از اسـتفاده لزوم امروز دنياى شـهرى خدمات رشـد به رو نيازهاى
آوردن بهوجود در را خود نقش كه است شهرى زيرساختهاي به بخشيدن سامان براي امكاني شهر در مشترك
طراحي گونهاي به را تونلها اين پيشرفته كشورهاي از برخى است. رسانده اثبات به شـهرها در مناسـب منظري
مواقع و خاص زمانهاي در مىتوان شهر، تجهيزات و تأسيساتي فني، نيازهاي به دادن پاسخ بر عالوه كه كردهاند
دنبال به كرد. استفاده شهروندان جان نجات براي دسترسـي مسـير يا و پناهگاه عنوان به مكان اين از اضطراري
مهمتر همه از و شده خالى نيرو انتقال تجهيزات و سيمها كابلها، ازدحام و مغشوش چهرهاي از شهر اقدامات، اين
و كرد اقدام آن اصالح به مىتوان شهر سطح در تخريب هيچگونه بدون سيستمها تغيير يا و تعمير زمان در اينكه

مىشود. انجام بيشترى سهولت با شهر در آنها اصالح و شهرى زيرساختهاى مديريت نتيجه در

توكيو. شهري، تجهيزات و تأسيسات شهرى، منظر مشترك، تونل شهرى، زيرساخت : واژگان كليدي
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مقدمه
عامل بلكه ــت، اس نياز مورد روزمره همگاني احتياجات ــع رف براي نهتنها ــاختها زيرس
جهت در آنها ــعه توس طرف، يك از بنابراين ــىرود. م ــمار ش به نيز ديگر احتياجات ــع رف
موجد و ملزوم مبدأ، ديگر، طرف از و روزمره همگاني نيازهاي از ــتردهتر گس نيازهايي رفع
كالبدي حيات كه ــتند هس عناصري ــاختها زيرس ــت. اس صنعتي و اقتصادي فعاليتهاي
تجهيزات و ــات تأسيس با ــه مقايس در و خورده گره جوامع كالبدي ــات حي با عمدتًا ــا آنه
تأسيسات است. الزامي شهرها جمعي زندگي پايداري و ماندگاري موجوديت، براي روبنايي،
مسكن، و راه زيرسامانههاي همراه كه دانست زيرسامانهاي ميتوان را ــهري ش تجهيزات و

.(1388 (بهزادفر، ميسازند را شهر واحد سامانه
تأسيسات مشترك كانال گاهي كه (Common Duct Utility) تأسيسات مشترك تونل
است شهر زيربنايي ساختارهاى از يكي ميشود، ناميده نيز (Common Utility Conduct)
شهري تأسيسات خط نوع دو از بيش داراي كه زمين باالي و زير رو، در ساختاري هر با كه
مخابرات، و ارتباطات نورپردازي، تهويه، سيستم فاضالب، و ميشود اطالق نام اين به باشد

دربرمىگيرد. را مراقبت و نگهداري وابسته سيستمهاي و برق
تماس جمله از زيربنايى ــات تأسيس اجراى در مخرب ــل عوام به توجه با كلى طور ــه ب
ظرفيت افزايش و توسعه مشكالت طبيعى، و جوى عوامل تأثير تأسيسات، با خاك مستقيم
كافى مقاومت با معبرى ايجاد زيربنايى، تأسيسات استقرار براى بستر مناسبترين شبكهها؛
در واقع آن درون ــتقر مس ــبكههاى ش ــعه توس امكان با طبيعى و جوى عوامل ــل مقاب در
.(http://tec.mporg.ir) است تأسيسات عبور مشترك» «تونل احداث طريق از زيرزمين،

شهري زيرساخت عنوان به مشترك تونل نقش
در و امن محل يك به ــهري ش تجهيزات و ــات تأسيس هدايت بر عالوه ــترك مش تونل
شهر زيبايي بر مثبت و مستقيم تأثير و كرده صرفهجويي نيز اقتصادي مسايل در دسترس،
براي جداگانه كانالهاى با مقايسه در ــترك مش تونل مزاياي از ميگذارد. ــهري ش منظر و
چاهكهاى كاهش : كرد اشاره موارد اين به مىتوان ــهرى ش ــات تأسيس خدمات از هريك
جهت وقت در صرفهجويي نگهداري، هزينه و نصب كاهش ــي، عموم امنيت ايجاد ــد، بازدي
تعداد با ساز و ساخت هزينههاى در صرفهجويى زيست، محيط در حداقلي تأثير ــي، بازرس
تأسيسات پذيرش ظرفيت واجد ــهرى، ش ــطوح س و معابر اصالح و تعمير در كمتر دفعات
دليل به حفاري كه مناطقي در خصوص به تعمير و حفاري در منفعت ايجاد شهري، متعدد

(تصوير1). مىشود تمام گران خاك نوع
ــري يكس حامل ــترك مش تونل از ــتفاده اس ــت، داش اذعان بايد مذكور مزاياى بر عالوه
نياز زيرزميني، تأسيسات در آن بودن غيرمعمول به مىتوان مثال براي است. نيز مشكالت
هماهنگي به نياز ساز، و ساخت و طراحي راهبري جهت در مشترك تونل نوع يك ايجاد به
پارامترهاى جهت مختلف ارگانهاى بين موافقتنامهها بودن پيچيده برق، و آب بين دقيق
استفاده مزيتهاى اين، وجود با كرد. ــاره اش مشترك تونل ــاخت س باالي هزينة و طراحي
را مختلف كشورهاى در سازمانها كه بوده آن ــكالت مش از بيشتر بسيار ــترك مش تونل از

.(Chen, 2008) است كرده ترغيب آن از استفاده درصدد

شهرى تأسيسات مشترك تونل جانمايى
بدون زيرزميني تجهيزات به آسان دسترسي مشترك، تونل صحيح جانمايي كه آنجا از
موارد به است الزم مىسازد، امكانپذير را شهر سطح در اغتشاش عدم آن پي در و حفارى

: شود اشاره آن طراحى مهم
با منطبق و منطقي استفاده (يك شهري تأسيسات عبور براي راهها حريم از ــتفاده اس ـ
جلوگيري براي استفادههايى چنين كردن ضابطهمند و تنظيم آن دنبال به و عمومي) منافع

راهها. دوام و استحكام ايمني، عملكرد، نقص از
طرح. مهم محدودكنندههاى از يكي عنوان به موجود شهري تأسيسات نظرگرفتن در ـ
دادن عبور براى جديد راههاي طراحي در مشترك كانالهاى قرارگيرى محل به توجه ـ

راه. عرض و امتداد در مخابرات و برق و آب خطوط
و تعميرات به كمترى نياز كه ــوارهرو س مسير داخل در خطوط از ــته دس آن ــتقرار اس ـ

سطحي. آبهاي تخليه يا و فاضالب خطوط مانند دارد، دسترسي
لبه (مثًال ثابت ــداد امت يك به ــبت نس زيرزميني خطوط افقي فاصله كردن ــخص مش ـ
خطوط آسان نصب و مجدد يافتن جهت راه، سطح به نسبت آنها عمق و جدول) يا سوارهرو
قطع را آن اگر و راه موازات به بايد ــتند هس راه امتداد در زيرزميني خطوط (اگر زيرزميني

.(http://tec.mporg.ir) باشند)؛ آن بر عمود بايد ميكنند

تونل از نمونه چند : تصويـر1
زيرساخت عنوان به مشترك

: مأخذ شهرى.
Kuhn, et al, 2002
Pic1. Examples of a tun-
nel as the urban infra-
structure. Source: Kuhn,
et al, 2002.
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مادى حيات در مهمـى نقش شـهرى زيرسـاخت اگرچه
آنها از بهرهبردارى در مديريت عدم اما دارد، عهده بر شـهر
مخدوش منظرى و شده شهر چهره بصرى آلودگى به منجر
مشـترك تونل احداث اسـت. زده رقم شـهروندان براى را
سهولت و شـهرى خدمات تجميع جهت در مدبرانه راهحلى
به و آرام سيمايشهري كه اسـت آنها نگهدارى و تعمير در
به شهروندان براى را شهر سطح در بصرى اغتشـاش از دور

مىآورد. ارمغان

تونل داخلى فضاى : تصوير2
ژاپـن. توكيـو، در مشـترك

: مأخذ
http://www.tcpalm.com.
Pic2. Interior of the com-
mon duct in Tokyo. Source:
http://www.tcpalm.com
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امكان شهروندان به بصرى آلودگى از دور و ايمن فضايى عنوان به شهر سطح در ساختمانها
تداخل كاهش در مشترك تونل از چندعملكردى استفاده مىدهد. را راحت زندگى و آرامش
و بهبود در مؤثر عاملى عملكردها، تفكيك و ساختمانها فضاى بين شهرى تأسيسات انتقال

مىشود. محسوب شهرى سيماى اصالح

جمعبندي
سامانة در شهرى عناصر تأثيرگذارترين و مهمترين از يكى تأسيسات، مشترك تونل طرح
هماهنگى و ــكارى هم گروى در آن اجراى ــق توفي و بوده ــهر ش ــعه توس فضايي كالبديـ
است. شهردارىها و گاز مخابرات، فاضالب، و آب جمله از مختلف ــازمانهاي س همهجانبه
اينكه بر عالوه و... زلزله جنگ، مثل بحرانهايي وقوع هنگام در ــات تأسيس ــترك مش تونل
ميتواند شهر) سطح در تأسيسات توزيع كمك (به ميشود محسوب عامل غير پدافند نوعي
و تونل احداث با ــرد. گي قرار ــتفاده اس مورد نيز اضطراري عبور معبر و پناهگاه ــوان عن ــه ب
بر عالوه زمين زير به آنها انتقال و شهر ــطح س از شهرى روبنايى تأسيسات ــدن ش برچيده
تجهيزات ساير و باكس هرگونه از دور به و مناسب پيادهراهى ايجاد و شهر ــيماى س بهبود
سطح فعاليتهاى كردن مختل بدون تأسيسات اين نگهدارى و تعمير ــهري، ش تأسيسات
جهان در اما است، تازه بحثي ايران در مشترك تونل بحث اگرچه ــد. ش خواهد انجام ــهر ش
گروههاى با اطالعات تبادل و تجربه كسب با راستا اين در كه دارد سال از 40 بيش قدمتي

كرد طي سريعتر را پيشرفت مراحل ميتوان خارجى و داخلى متخصص
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ژاپن توكيو، مشترك تونل تجربه
خطر معرض در ــل گس روى بر قرارگرفتن دليل به ژاپن ــهرهاى ش اكثر همچون توكيو
داشته را زلزله برابر در مقابله توان كه است گونهاى به سازها و ساخت رو اين از بوده، زلزله
كوبه زلزله و گذاشت جاى بر كشته 143 ،1923 سپتامبر اول در توكيو بزرگ زلزله باشد.
را جبرانناپذيرى آسيبهاى شهر به ريشتر بزرگى 7/2 به ژاپن جنوب 1995در ژانويه 17
از پاركينگ در ماشينها از بسيارى ريخت، فرو قطار ــتگاههاى ايس حادثه اين در كرد. وارد
حادثه اين در نفر 5000 و شدند بىخانمان شهر مردم از پنجم يك نهايت در و رفتند بين
رفتن بين از با شدند؛ متحمل را زيادى ــكالت مش حادثه اين در بازماندگان ــپردند. س جان
اكثر نداشت، وجود شهر در شهروندان مصرف براى مناسب آشاميدنى آب شهرى، تأسيسات
سرماى و رفت بين از آسيبديده مردم به دارو و غذا آب، رساندن امكان و تخريب جادهها
با آتش داد، رخ آتشسوزى مكانها از بعضى در زلزله دنبال به افزود. مردم مشكالت بر هوا
سطح كل نتيجه در آورد. بار به را فجيعترى حوادث و كرد پيدا گسترش شهر در باد وزش
عامل خود مردم به كمك جاى به و شدند تخريب زمين سطح روى شهرى تأسيسات و شهر

بودند. آتشسوزى جمله از ديگرى حوادث
بالياى اين براى را خود كه شدند باور اين بر ژاپن مردم زلزله، زياد حوادث تجربه از بعد
اين با ــدن ش همگام با كه كرده تلقى طبيعى نيروى عنوان به را آن و كنند آماده طبيعى
اجرايى ضرورت زلزلهخيز، منطقة در ژاپن قرارگيرى همچنين باشند. امان در طبيعى بالى
در ويژه به طبيعى سوانح فاجعهبار اثرات كاهش جهت در ــور كش ــاختهاى زيرس مديريت
كشور خدماترسانى ميكند. برخوردار بسزايى اهميت از را مشترك تونلهاى احداث حوزه
پشتيبانى و... فاضالب گاز، آب، برق، تأمين مختلف خطوط توسط ــورى كش هر مانند ژاپن
تغييرات دليل به كه مىكردند عبور زمين روى از خطوط اين بيشتر سنتي طور به و مىشود
قرار توسعه و تعمير مورد بايد منظم طور به جديد ــازهاى س و ــاخت س و ــهر ش ــطح س در
نگهداري و تعميرات به مربوط سازها و ساخت اين از ــياري بس اينكه به توجه با مىگرفت.
زندگى محيط نهتنها مىشد، پيادهراهها و جاده سطح از زمين مكرر حفاري و گسترش لوله،
به نيز اجتماعي هزينههاى بلكه مىگرفت، قرار صدا و سر و غبار و گرد ترافيك، تأثير تحت

مىيافت. افزايش توجهي قابل ميزان
دارد، وجود بىپايان چالشى شهرها ــد رش و آب ــل، گس خطوط بين ژاپن در كه آنجا از
خدمات انواع ايمنى مىتوانست شهري، تأسيسات انتقال بر عالوه ــترك مش تونل بنابراين،
آنتن و تلويزيون كابل نظامى، (ارتباطات ارتباطات فاضالب، گاز، آب، برق، جمله از عمومي

كند. تأمين زلزله برابر در را ترافيك عاليم خيابان، روشنايي نفت، تلويزيون)، اجتماعي
كيلومتر طول220 به مشتركي تونل مقاوم، ــاختى زيرس ــتن داش براى ژاپن در رو اين از
2005 سال در (shin-sugita) سوگيتا شين نام به محدودهاى در توكيو ساحلى قسمت در
مترى عمق 40 در (357) بزرگراهها از يكى زيرين قسمت در دقيقًا تونل اين و شد طراحى
ساخت شامل شهرى زيرساختهاى توسعة به مربوط پروژه اين .(2 (تصوير مىگرفت قرار
شبكههاى و گاز لولههاى زيرزمينى، آب برق، جمله از شهرى خدمات و نقل و حمل سيستم
به ــبت نس آن بزرگ مقياس دليل به ــترك مش تونل اين ــاخت س اگرچه ــت. اس مخابراتى
ادغام ــهري، ش زندگي كيفيت ارتقاي جهت در اما بود، پرهزينه ــيار بس معمولي پروژه يك
ــتر بيش ماندگارى آن دنبال به و جادهاى مكرر حفارىهاى از جلوگيري و عمومي خدمات
ترافيك، اثرات زيستمحيطي، عوامل مىكند. شايانى كمك شهر سطحي سازهاى و ساخت
تنها نمىتوانستند را مشترك تونل ــاخت س كه بود مواردى جمله از بودجه محدوديتهاى
مشترك تونل كارامد تعيين كنند. واگذار ارگانها ديگر با همكارى بدون و سازمان يك به
مىبايست مشترك تونل ساخت لذا بود، شده ژاپني مقامات براي كليدي مسئلهاى به تبديل
خط بزرگراهها، نقشه و نهادها ساير با هماهنگ و مناسب مسير در فاجعه كاهش منظور به

(تصوير3). مىشد انجام و... لوله خطوط و راهآهن
توسعه و تحليل تجزيه انتخاب، منظور به ژاپن كشور در اصلى شاخصههاى كلى، طور به

: از است عبارت مشترك تونل شبكه يك
هزينهها كنترل و ساز و ساخت -

كانالها به نياز موارد بررسي -
جادهاى خدمات استانداردهاي و تونل ساخت مجراي فركانس كنترل -

جهت زمين زير به شهرى تأسيسات انتقال بر عالوه ژاپن در ــترك مش تونلهاى امروزه
شهروندان براى امن مكانى ايجاد براى مناسب راهكارى ــهروندان، ش رفاهى خدمات انجام
امكان و مىشود محسوب و... طوفان ــيل، س جنگ، زلزله، جمله از فاجعهبار حوادث اثر در
امكان خطوط اين مىسازد. امكانپذير فجايعى چنين بازماندگان به را سريع خدماترسانى
زير به شهرى تأسيسات انتقال طريق از ــهر ش ايمنى درجة باالبردن با ــريع س نقل و حمل
بين فضاى و داده كاهش را ــه زلزل از پس حوادث از ــى ناش خطرات و تلفات ميزان ــن، زمي
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