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  : اهداف احداث و استفاده از سیستم های همگانی انبوه بر سریع 

 ارتقاء سطح اقتصادی از طریق توسعه خطوط ارتباطی -1

 کمک به توسعه عمران شهر از طریق به کارگیری سیستم حمل و نقل مدرن -2

شهری و کمک به حفظ محیط زیست از  پاسخ گویی به تقاضای حمل و نقل درون-3

 وا و انتشار ذرات جامد آالینده دیدگاه کاهش آلودگی ه

 افزایش سرعت سفرهای دورن شهری -4

 زایش ایمنی و کاهش تصادفات اف-5

کاهش استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش مصرف انرژی و آلودگی محیط  -6

 زیست 

 افزایش راحتی مسافران و ارتقاء سطح خدمات حمل و نقل از نظر کیفی -7

 ظرفیت زیاد بین پایانه های اصلی درون شهری  ایجاد خطوط ارتباطی مدرن با-8

 ارائه سرویس ارزان تر -9

 استفاده از تکنولوژی با شرایط عمرانی شهر  -11
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  در رابطه با حمل و نقل همگانی : مقایسه شهرهای کشورهای توسعه یافته با تهران 

 

 

 

 

 

 

 

مدیران شهر توکیو عالوه بر اعمال سیاست های بهبود شبکه معابر و احداث آزادراهها  و 

بزرگراه ها با عنایت به اینکه هزینه احداث شبکه جاده ای )هزینه تملک +هزینه ساخت (بیشتر 

سریع است در این راستا اقدام به از هزینه احداث سیستمهای حمل و نقل همگانی انبوه بر 

توسعه شبکه ریلی درون شهری خود نموده اند به طوریکه در حال حاضر شبکه حمل و نقل 

 ریلی توکیو یکی از کامل ترین سیستم های حمل و نقل درون شهری دنیا است .

 266کیلومتر خط ریلی پرظرفیت و سریع که شامل خطوط زیرزمینی و یا در سطح با  6/229

منو ریل که جمعا شامل  4ایستگاه و نیز  21کیلومتر خط کنار آبی توکیو با  2/24یستگاه ، ا

 ایستگاه است دسترسی  و جابجایی شهروندان را بر عهده دارند . 55کیلومتر با  55

 

 

 توکیو

 میلیون نفر جمعیت دارد 32

 میکنندمیلیون نفر در منطقه شهری توکیو زندگی  12

 میلیون سفر در توکیو انجام می شود  81

درصد کل خودروهای ژاپن )تمرکز  22تعداد کل خودروها 

 خودروها در این شهر است (

% کل مساحت ژاپن 3.6مساحت توکیو   
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شهر لندن صاحب قدیمی ترین سیستم حمل و نقل ریلی زیرزمینی )مترو ( است در این شهر 

 27ایستگاه و  253کیلومتر خط مترو زیرزمینی با  418به منظور بهبود کیفیت حمل و نقل 

ایستگاه عالوه بر خط زوی سطحی جنوب شرقی احداث  17کیلومتر خط قطار سبک شهری با 

کیلومتر خطوط مترو در حال بهره برداری در تهران  68این ارقام در مقایسه با شده است 

افیک در کالن شهری همچون گویای این واقعیت است که به منظور بهبود کیفیت وضع تر

 بایست توجه بیشتری به سیستم های حمل و نقل های همگانی انبوه بر سریع شود .تهران می

 

 

 

 

ایستگاه و یک خط منو ریل به  49کیلومتر با  56این شهر از دو خط قطار شهری به دو طول 

 ایستگاه برخوردار است . 11کیلومتر با دو جهت با  6/8طول 

 

 لندن

 

 میلیون جمعیت دارد 12

 میلیون نفر در شهر لندن 5/7

 1579مساحت لندن و حومه 

ومتر مربعکیل  

 کوآالالمپور

 واالالمپور و حومه (میلیون نفر جمعیت )ک 4تا  3

 میلیون نفر جمعیت کوآالالمپور 5/1
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  انواع سیستم های حمل و نقل همگانی نوین شهری : 

به طور کلی انواع سیستم های متداول حمل و نقل همگانی که گاهی ترکیبی از بعضی یا همه 

آنها در گستره ی انتخاب سرویس های حمل و نقل انبوه بر سریع  شهرها قرار میگیرند عبارتند 

 از : 

  Tram Wayتراموا        -1

  LRTقطار سبک شهری   -2

    Mono Rail     منو ریل )تک ریل (   -3

 Commute Rail 1قطار حومه ای و منطقه ای    -4

  Metroمترو    -5

  BRTاتوبوس های تندرو    -6

 

 تراموا: 

 

                                                             
1  Commuter :  مسافر هرروزه 
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-مسیر دو ریلی حرکت می یک تراموا وسیله ایست که با استفاده از انرژی الکتریکی بر روی

 این وسیله در ترن های یک ، دو یا سه واگنه در مسیر خود مسافران را در ایستگاه های .نماید

مشخص سوار یا پیاده میکند .به علت خصوصیات ویژه ی آن ، از جمله سهولت دسترسی ، 

ایمنی و راحتی این سیستم حمل و نقل از جذابیت مناسبی بین مردم برخوردار است .تراموا از 

لحاظ سادگی تکنولوژی ، اجرا و ارزانی بهره برداری نسبت به سایر سیستم های ریلی و 

ودن به اتوبوس از لحاظ انعطاف پذیری از جمله سیستم هایی است  که همچنین نزدیک تر ب

 در جهان مورد استقبال مسئولین و مجریان شهری قرار گرفته است.

 شهرهای در دیگر ریلی نقل و حمل دیگری سیستم هر از بیشتر حاضر حال در علت همین هب

 ریلی همگانی نقل و حمل یقدیم های سیستم ، جمله از تراموا. شود می استفاده آن از دنیا

 خودروها سایر با مشترک صورت به معابر سطح در و  ها شهر محدوده در که شود می محسوب

 . نماید می عمل

 به آن حرکت سرعت و  قابلیت ولی است برخوردار خوبی دینامیکی خصوصیات از تراموا انکه با

 ان حرکت قابلیت سنگین ترافیک با و باریک های خیابان در و شهری شرایط به زیادی مقدار

 سرعت سنگین ترافیک شرایط در خودروها سایر با مسیر اشتراک علت به شود می ضعیف

.  شود می کمتر شهری درون دیگر ریلی های سیستم از مراتب به و یافته کاهش ان عملکردی

 ضعف این بر شلوغ نقاط در خصوص به تراموا به هایی اولویت دادن با توان می است بدیهی

 . کرد غلبه
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 اتوبوس با تراموا تفاوت :  

  .اس اتوبوس از بیشتر خیلی تراموا در مسافران راحتی-1

 .ندارد آلودگی و نماید می حرکت تر سریع تراموا-2

 .دارند بهتری عملکرد تراموا در تجهیزات و وسایل-3

 . است جهت هر در و ساعت هر در اتوبوس از بیشتر مراتب به تراموا مسافر حمل ظرفیت-4

 . است بیشتر اتوبوس به نسبت تراموا سیستم تاسیس اولیه های هزینه-5

 اتوبوس به نسبت لحاظ این از و کند می حرکت ریل روی بر و مخصوص مسیرهای در تراموا-6

 . دارد کمتری انعطاف

 . است بیشتر اتوبوس از تراموا انرژی انتقال و نگهداری و برداری بهره های هزینه-7

 

 شهری سبک قطار :  

 برق نیروی از که شهری نقل و حمل های سیستم:  آشتر توسط شهری سبک قطار تعریف

 ریلی دو مسیرهای در واگن چند یا یک صورت به را وزن کم ریلی های واگن و کرده استفاده

 یا ارتفاع در.) نماید عمل خودروها سایر مرور و عبور از جدا تواند می و آورد می در حرکت به

 . کند پیاده یا سوار متوسط یا کم ارتفاع با سکوهایی در را مسافران و(  زیرزمین در
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 آمریکا نقل و حمل تحقیقات انجمن توسط شهری سبک قطار تعریف (TRB) :  

 مسیر در کوچک قطار یک یا واگن یک آن در که است الکتریکی ریلی سیستم یک سبک قطار

 خودروها سایر با همراه خیابان در یا و زیرگذر ، هوایی ، زمین سطح هم صورت به مجزا کامال

 واگن کف سطح هم یا و زمین سطح هم های ایستگاه در را مسافران و کرده حرکت شهر در

 . میکند پیاده و سوار

 

 نکته :   

 سیستمهای سایر با مشترک رسانی خدمات و تطابق قابلیت شهری سبک قطار های سیستم

 آنها های پایانه و ایستگاه در و داشته را تاکسی و  اتوبوس ، مترو جمله از شهری نقل و حمل

 . نمود استفاده غیره و دوچرخه ، سوارها پارک مثل تسهیالتی از  توان می

 

 نکته :   

 که است عواملی جمله از ترافیکی های جریان سایر از شهری سبک قطار سیستم بودن جدا

 عابران و معابر ترافیک از مسیر جدایی عدم صورت در تبعا. دارد دنبال به بیشتری موفقیت

 هزینه افزایش باعث که است ای ویژه کنترل و اعتقادات و عالیق نیازمند مسیرها اینگونه پیاده

 . شود می برداری بهره های
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 نکته : 

 قطار های سیستم. میگیرند نظر در سبک قطار نوعی نیز را تراموا ها بندی طبقه از برخی در  

 قرار برداری بهره مورد سطح در یا و زیرزمین در یا دوسطحی صورت به تواند می شهری سبک

 . گیرند

 

 ریل منو : 

 یا ریل بر سوار صورت به ارتفاع در اغلب و ریل یک روی که قطاریست ریل تک یا ریل منو 

 ایجاد به نیاز بدون میتوان وسیله این از و میکند حرکت ریل کنار بر سوار یا ریل بر آویخته

 عنوان به هم شهری نقل و  حمل سرویس عنوان به هم آن تکنولوژی در اساسی تغییرات

 سیستم که میشود یادآوری. نمود برداری بهره توریسمی و گردشگری های سرویس

 است سیستمی منوریل. شود استفاده نیز تونل داخل و سطح در میتواند ریلی تک قطارهای

 مذکور خط روی که وسایلی در مسافران جایی جابه منظور به که ریل یک شامل که

 ولی میکند حرکت ارتفاع در منوریل مواقع از بسیاری در.  نماید می عمل کند می حرکت

 . نمود استفاده نیز زیرزمین در یا سطح در منوریل از توان می موارد برخی در

می  کمی عرض نیازمند و بوده آویزان یا ریل بر سوار اغلب نقل و حمل سیستم دراین قطارها

  باشد.
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 ریل منو مزایای :  

 در و دارد نیاز ها پایه مقطع سطح اندازه به زمین روی را کمی بسیار سطح اینکه به توجه با

  میکند اشغال شهری شبکه در را ممکن سطح ترین کم شهری نقل و حمل های سیستم میان

 ساخته پیش امکان با طرفی از است آن اصلی مزایای از اراضی تملک به نیاز عدم ترتیب این به

 هزینه از گاهی که جانبی های هزینه در و برد باال را طرح اجرای سرعت میتوان قطعات بودن

 . نمود جویی صرفه است بیشتر اصلی های
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 ای حومه قطار : 

 ها سیستم ترین پربازده جزو که است ریلی قدیمی سابقه با و قدیمی های سیستم از یکی  

 نوع این. شود می تلقی طوالنی های مسافت در مسافران انبوه حجم سریع جایی جابه برای

 مترو مثل شهری دورن ریلی نقل و حمل های سیستم اتصال حلقه نقش معموال ریلی سیستم

 مترولینگ آن به نظر این از. دارد را شهر حومه تجاری و مسکونی مراکز و شهری سبک قطار و

 . شود می گفته نیز

 پرحجم حتی) سنگین نقل و حمل ناوگان از استفاده که دهد می نشان اقتصادی های بررسی

 از استفاده بنابراین  باشد  صرفه به مرغون تواند می سیستم این در(  مترو از تر باظرفیت و تر

 این در خطوط طول.  است معمول ریلی سیستم این در طبقه دو معموال و  زیاد های واگن

 سیستم. شود می ساخته ها سیستم دیگر مسیر از مجزا صورت به و است زیاد معموال سیستم

 در ها ایستگاه بین فاصله.  است دیزلی یا و الکتریکی موتور نوع از معموال قطارها محرکه
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 کیلومتر 11 تا 5 بین معموال و ریلی نقل و حمل های سیستم سایر از بیشتر مذکور خطوط

 . است شهری درون ریلی های سیستم سایر از بیشتر انها با سفر سرعت بنابراین. است

 . هستند عبور

 

 مترو : 

 برای مترو خطوط. شود می اطالق مترو زیاد ظرفیت با زیرزمینی ریلی نقل و حمل سیستم به 

 . شود می طراحی جهت هر در ساعت هر در مسافر هزار 41 تا هزار 31 های ظرفیت

 

 نکته   : 

 های سیستم تمام اجرای هزینه کنون تا که آنست مترو سیستم مورد در توجه قابل و بارز نکته

 در دالر میلیون 8  از مترو ساخت هزینه. است بوده شده بینی پیش برآوردهای از بیشتر مترو

 151 تا تقاطع در عبور اولویت حق با شهر معابر سطح در واقع سیستم برای کیلومتر هر

 پیشرفته امکانات و تاسیسات با و زیرزمینی ریلی سیستم برای کیلومتر هر در دالر میلیون

 . است متغیر
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 تندرو اتوبوس سیستم (BRT) :  

 همگانی نقل و حمل سرویس ارائه برای مناسب های سیستم از یکی تندرو اتوبوس سیستم

 عملکردی توان آوردن پایین از پرهیز با سیستم این است پرتقاضا های کوریدور در شهری

 و مسیر احداث کم، بسیار هزینه داشتن به توجه با(  شهری ترافیک با تداخل دلیل به) ناوگان

 از بسیاری در که حدی در مسافر حمل ظرفیت داشتن و برداری بهره و نگهداری ناوگان خرید

 را مناسبی گزینه. کند می برابری شهری نقل و حمل ریلی سبک های سیستم ظرفیت با موارد

 اختصاص از پرهیز با تا دهد می قرار شهری نقل و حمل ریزان برنامه و طراحان اختیار در

 ایجاد به نسبت شهری نقل و حمل ریلی های سیستم احداث برای توجه قابل مالی منابع

 . نماید اقدام مناسب ظرفیت و کیفیت با شهری نقل و حمل امکانات

 

 تندرو اتوبوس های ویژگی : 

  سیستم عبور مجزای مسیرهای-1

  مسافران شدن پیاده و سوار در سرعت-2

  جذاب و ایمن مناسب های ایستگاه-3

  کرایه اخذ کارآمد هایسیستم-4

  رسانی اطالع مناسب هایسیستم-5

  هاتقاطع در تقدم حق از برخورداری-6
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  ها پایانه و ها ایستگاه در شهری نقل و حمل های سیستم و تسهیالت سایر با یکپارچه عملکرد-7

  محیطی زیست معیارهای با سیستم ناوگان تطابق-8

  ریلی های سیستم به نسبت احداث پایین های هزینه-9

 اتوبوس سیستم:  آمریکا همگانی نقل و حمل اداره دیدگاه از تندرو اتوبوس سیستم مفهوم

 خدمات کارآیی و تاثیر که است خودروها و ها سیستم ، تجهیزات از ترکیبی شامل تندرو

 . دهد می افزایش کاربران برای زیادی حد تا را معمولی اتوبوس سیستم

 

 عادی های اتوبوس به نسبت تندرو های اتوبوس سیستم مزایای :  

  سفر زمان کاهش-1

  اطمینان قابلیت افزایش-2

  مستقیم های سرویس کردن فراهم و کاربران جایی جابه بهبود-3

  انتظار زمان و ها ایستگاه در توقف زمان کاهش-4

  اطراف محیط با انطباق بهبود-5

  سفر در راحتی افزایش-6

  سفر در امنیت و ایمنی افزایش-7
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 تندرو اتوبوس سیستم اصلی خصوصیات :  

 جداگانه مسیرهای-1

  سریع کردن پیاده و سوار امکان-2

  راحت تمیزو و ایمن های پایانه و ها ایستگاه-3

  مناسب کرایه اوری جمع نحوه-4

  رانندگان صالحیت و مناسب تجربه-5

  مطلوب رسانی اطالع نحوه-6

  ها تقاطع در مناسب بندی الویت-7

 

 حرکت مسیر تفکیک :  

 حرکت مسیر طراحی در پارامتر ترین اصلی خودروها ترافیک بقیه از حرکت تفکیک چگونگی

 نوع یا و(  مسیر تفکیک نحوه) دسترسی میزان اساس بر توانند می حرکتی مسیرهای.  است

 . شوند بندی طبقه تسهیالت
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 تفکیک میزان و نحوه اساس بر حرکت مسیرهای بندی طبقه : 

 تسهیالت نوع دسترسی کنترل دسترسی رده

 

I 

 

 کنترل – منقطع غیر جریان

 کامل

 ویژه مسیر -اتوبوس ویژه های تونل

 آزادراه در ویژه خطوط- سطح غیرهم

 ها

II سطح هم ویژه مسیر دسترسی منقطع کنترل 

III در فیزیکی شده جدا خطوط 

 خیابان حریم

 ها شریان در میانی ویژه مسیر

IV جهت خالف یا همسو ویژه خطوط انحصاری نیمه/ انحصاری خطوط 

 ترافیک جریان

V مختلط ترافیک ----- 

 

 تندرو اتوبوس های ایستگاه مشخصات :  

 محوطه مانند مرتبط دیگر تسهیالت همانند اتوبوس های پایانه و ها ایستگاه ، ها گاه توقف

 باید تسهیالت این هستند تندرو اتوبوس سیستم و مسافران بین ارتباطی ،پل سوار پارک های

 همچنین. باشد جسمی ناتوان افراد و پیاده عابران برای دسترس قابل/  ایمن/ راحت و مناسب
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 با حال عین در و ببخشند بهبود و کنند حفظ درجامعه را تندرو اتوبوس سیستم جایگاه باید

 بسیار تندرو اتوبوس سیستم تسهیالت طراحی. باشند هماهنگ اطراف های کاربری و محیط

 از گسترده صورت به توانند می فوق سیستم دو طوریکه به است سبک قطار سیستم به شبیه

 . نمایند استفاده هستند سطح در اغلب که یکدیگر تسهیالت

 ، پاریس مثل هستند سبک قطار و تندرو اتوبوس سیستم دو ههر دارای که شهرهایی در

 و پذیری انعطاف مجموع در حال این با  میشود انجام یک به سیستم دو های ایستگاه طراحی

 سیستم در که شود می فردی به منحصر های چالش به منجر اتوبوس سیستم باالی گستردگی

 باید اتوبوس سیستم تسهیالت طراحی در اصلی های نقش از یکی. نیستند موجود مشابه های

 حفظ حال عین در و همگانی نقل و حمل خدمات دیداری مطلوبیت بهبود و حمایت

 . باشند امر تحت مناطق و ها محل با هماهنگی و یکپارچگی

 

 تندرو اتوبوس سیستم تسهیالت طراحی های جنبه ترین مهم :  

  مسافران استفاده برای باال کیفیت با امکاناتی طراحی – الف

  شهری طراحی سرمایه عنوان به تندرو اتوبوس نقش -ب

  زمین کاربری با همگانی نقل و حمل سیستم هماهنگی-پ

  عمومی مشارکت-ت
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 تندرو اتوبوس خودروهای مشخصات :  

 در کاربران غیر و کاربران نگاه از جز ترین مهم خودروها کارشناسان از بعضی نظر براساس

 اجرای نحوه تعیین در مهمی نقش خودروها همچنین هستند تندرو اتوبوس سیستم کیفیت

 موارد. دارند برعهده هزینه و اطمینان قابلیت سرعت موارد در خودرو اتوبوس سیستم واقعی

 در برداری بهره چگونگی در همچنین و جامعه مجموع در و کاربران دیدگاه از شده گفته

 . دارند بسیاری اهمیت سیستم

 

 تندرو اتوبوس سیستم در خودروها اصلی خصوصیات :  

  خارجی ابعاد – ظرفیت-1

  داخلی نمای-2

  درها-3

  کف ارتفاع-4

  پیشران سیستم-5

  هدایت سیستم-6

 خارجی ( مشخصات) خارجی نمای-7
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 تندرو اتوبوس سیستم در هوشمند نقل و حمل سیستم اصلی اجزای :  

 را سیستم امنیت و ایمنی تامین و سازی اماده که نقلیه وسیله خودکار تنظیم و یابی مکان-1

  شود می شامل نیز

  مسافران به رسانی اطالع-2

 راهنمایی چراغ دهی اولویت و تقدم حق-3

  مسافران خودکار شمارش-4

  بلیط الکترونیکی دریافت-5

  نقلیه وسیله کنترل و هدایت-6
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الزم به ذکر است باتوجه به اینکه تایپ جزوه توسط اینجانب انجام نشده است.هرگونه غلط امالیی، نگارشی 

 و... را از طریق ذیل به اطالع اینجانب برسانید:

arezaeijafari@gmail.com 

 پایان

mailto:arezaeijafari@gmail.com
mailto:arezaeijafari@gmail.com
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 لعه بیشتر:فهرست منابع برای مطا

 و دهیاریهای کشورسازمان شهرداریها انتشارات ، و نقل نوین در شهرها حمل-1

 

 درون شهری سیستمهای حمل و نقل همگانیروش تعیین نرخ کرایه -2

 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشورانتشارات 

 


