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 آهن شهري زنجان سنجي مقدماتي راه مطالعات امكان

  هاي شبكه ريلي، موقعيت سرزمين ارزيابي اقتصادي طرحنام محور مقاله: 

1يعقوب محمدي
   

  2محمد جعفري نسب

  دهيچك

ي حمل و نقل موجـب توجـه فـوق العـاده بـه      ها مزاياي زياد استفاده از حمل و نقل ريلي نسبت به ديگر سيستم

هاي كشورهاي پيشرفته و در حال توسـعه شـده    آهن ها جهت حمل بار و مسافر در راه نوع سيستم استفاده از اين

است. از طرف ديگر ازدحام و رشد فوق العاده جمعيت در شهرهاي بزرگ جهان و به دنبـال آن خودروهـا، موجـب    

هـا   ر حمل و نقل كالن شهراي در رفت و آمد مردم گرديده است. از اين رو توجه مسئولين امو بروز مشكالت عديده

. در كشور  هاي حمل و نقل ريلي معطوف گشته است ، بيشتر به استفاده از سيستم هاي مختلف جهان در اكثر كشور

هاي بزرگ نظير تهران، اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز، اهواز، كـرج و ...   خودمان نيز مسئولين امور حمل و نقل شهر

هاي مختلف حمل و نقل ريلي درون و بـرون شـهري را در    خت و استفاده از سيستمريزي جهت سا از ديرباز برنامه

مقالـه حاضـر بـه     را صورت گرفته است. ها دستور كار خود قرار داده و در مواردي بهره برداري از اينگونه سيستم

استان زنجـان  شهري در  شهري و بين هاي حمل و نقل ريلي درون سنجي استفاده از سيستم منظور بررسي و امكان

هاي حمل و نقل مسـافري در اسـتان زنجـان مـورد      كارهاي توسعه سيستم تالش گرديده راه و شدهتهيه گرديده 

اي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد تا  شهري و حومه هاي حمل و نقل ريلي درون بررسي قرارگرفته و انواع سيستم

  .نمودگيري مناسبي را كسب  بتوان نتيجه
  

  يكلمات كليد

 BST, LRT, Metroشهري،  هاي حمل و نقل ريلي درون زنجان، سيستم

  

  مقدمه-1

 و دانشي توليد و مديريتي هاي نگرش تغيير مبين جهان ي كالنشهرها از بسياري در شهري نقل و حمل يها سيستم توسعه روند

 در فنـاوري  پيشـرفت  و توسـعه  وصـا خص اي عديده عوامل بر مبتني كه ها نگرش تغيير اين. است بوده جهان در جديد رويكردي

 بسـتر  و برطـرف  را دار مسـئله  و ترافيـك  پـر  نقـاط  از بسـياري  مشكالت است توانسته باشد، مي ونقل حمل هاي سيستم عرصه

پذير نبـوده و   هاي حمل و نقل امكان گفته پيداست توسعه شهرها بدون توسعه سيستم نا .آورد فراهم آن ساكنان براي را يمناسب

اي خواهند گرديد، چنانچه امروز در اغلب شـهرهاي بـزرگ    نظر گرفتن اين موضوع شهرها دچار معضالت بسيار پيچيدهبدون در 

هاي زيست محيطي و ... هستيم. نگاهي گذرا به جوامع توسعه يافتـه   اي نظير ترافيك، آلودگي كشورمان شاهد معضالت گسترده

  آورد. اي حمل و نقل عمومي را براي ما به صدا در ميه بر اين نكته مهر تاييد زده و زنگ توسعه سيستم
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و همچنـين   07/06/1385مورخ  90393/356به شماره  اي هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مطابق قانون حمايت از سامانه

 هـاي حمـل و نقـل    قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، توجه و تمركز دولت و مجلس بر توسعه سيستم

ها نشـان   نتايج بررسي علي رغم اين موضوع باشد. اي ريلي در كشور مي هاي حمل و نقل شهري و حومه عمومي خصوصا سيستم

باشـد. ايـن در    هاي شخصـي روبـه رشـد مـي     شهري و برون شهري توسط اتومبيل هاي اخير نرخ سفرهاي درون دهد در سال مي

متوسـط سـهم قطـار     ،صرف سـوخت مصـوب مجلـس    ومي و مديريت مصورتي است كه بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عم

درصد و سهم حمل و نقل ريلي در حمل مسافر برون شـهري   10به  90مسافري بايد در سال  لاي در حمل و نق شهري و حومه

درون نقـل   هاي حمـل و  هاي كلي كشور در توسعه سيستم . لذا با عنايت به سياسترسيد ميدرصد كل سفر  18به  90در سال 

  رسد. كشور بسيار ضروري به نظر مياي  اي و برون شهري، مطالعات طرح جامع حمل ونقل ريلي شهري و حومه شهري، حومه

باشد. بر اساس  مي اجرااي در بسياري از شهرهاي بزرگ كشورمان در حال  ي شهري و حومهها آهن هاي احداث و توسعه راه طرح

حمل و نقل ريلي كشور كه زير مجموعه وزارت كشور بوده و متولي حمـل و نقـل    اطالعات حاصل شده از شركت مادر تخصصي

پروژه ريلي در حال احداث بـوده كـه    53شهر بزرگ كشورمان تعداد  9باشد در حال حاضر در  اي مي ريلي درون شهري و حومه

اي در دسـت   شهري و حومه آهن درون ههاي را . عالوه بر طرح[1])1برداري خواهند رسيد (جدول شماره  در سالهاي آتي به بهره

ي آتـي كشـورمان   هـا  اجرا، شش شهر ديگر شامل شهرهاي اروميه، بندر عباس، رشت، زاهدان، كرمان و همدان نيـز جـزء طـرح   

 . [1])2باشد (جدول شماره  مي

ــر  ــود   ب ــات موج ــاس اطالع ــياس ــه از     م ــان ك ــهر زنج ــود، ش ــاهده نم ــوان مش ــم ت ــهري مه ــز ش ــي  مراك ــور م ــد  كش باش

اي بوده و جاي خالي شهر زنجان در ليست  فاقد سيستم حمل و نقل ريلي شهري و حومه [2]نفر  350.000ا جمعيتي بالغ بر ب

باشد. اين در صـورتي اسـت كـه شـهرهاي ديگـري       اي كشور بسيار محسوس مي ي درون شهري و حومهها آهن هاي آتي راه طرح

اي كشـورمان   هاي درون شهري و حومه  آهن هاي آتي راه ن در ليست طرحنظير بندر عباس با جمعيتي معادل جمعيت شهر زنجا

   حضور دارند.

  كشوري استان زنجان تقسيمات و طبيعي مشخصات-2

 عـرض  37 و15 تا 35 و 33 بين ،كشور غرب شمال منطقه در مربع كيلومتر 22164 وسعت با زنجان استان جغرافيايي موقعيت

 متر 1500 از بيش آن ع ارتفا ميانگين. دارد گرينويچ قرار النهار نصف از شرقي طول 49 و 26 تا 47 و 10 و استوا خط از شمالي

 در متر 2900 ارتفاع با نقطه آن نبلندتري و طارم منطقه در متر  300 ارتفاع استان با داخل نقطه ترين پست و درياست سطح از

 7 داراي  كشـوري  تقسـيمات  آخـرين  اسـاس  بر زنجان ستانا. دارد قرار ماهنشان شهرستان ارتفاعات از سليمان كوههاي تخت

   باشد. شهر مي 18 دهستان و 46 بخش، 16 شهرستان،
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  اي از اطالعات و آمار جمعيتي استان  خالصه

ها بر اسـاس تقسـيمات كشـوري     (مشخصات عمومي شهرستان [2]ريزي استانداري زنجان  اطالعات آماري معاونت برنامهمطابق 

از لحـاظ جمعيـت     شهر زنجان)، 1385ها بر حسب نقاط شهري و روستايي: و خانوار و جمعيت شهرستان 1388در پايان سال  

و پـس از آن شـهر ابهـر بـا      در استان به خود اختصاص داده اسـت بيشترين جمعيت شهري را  ،نفر جمعيت 349713شهري با 

  .باشند نفر مي 50000تر از  پاييننيز  و جمعيت شهري باقي شهرهااستان بوده ترين شهر  نفر پرجمعيت 101955

كـل  ، [3]1385هاي استان زنجان بر حسب نقاط شـهري و روسـتايي در سـال    خانوار و جمعيت شهرستانمطابق آمار همچنين 

هـا   نفر از آنها ساكنين شهرها و باقي آنهـا سـاكنان روسـتا    560000نفر بوده كه  964000حدود  1385جمعيت استان در سال 

  رسيده است.  1389در سال  1.000.000بيني مركز آمار ايران جمعيت اين استان به حدود  مطابق پيش بعالوه باشند. مي

همچنـين   و [3]آمار خانوار و جمعيت بر حسب جنس در نقاط شهري و روستايي استان زنجـان بـه تفكيـك سـال     با نگاهي به 

خواهـد  نفـر   800.000بـه مـرز    1400شهري استان در سال بيني كرد كه جمعيت  توان پيش مي ،[3] ميزان نرخ رشد جمعيت

هاي حمل و نقل مناسب خود خواهد داشت. بديهي است با توجه به زمانبر بودن  كه طبيعتا اين جمعيت نياز به زيرساخت رسيد

وه بـر ايـن   عـال تدابيري انديشـمندانه اتخـاذ گـردد.     اي بايد براي حل معضل پيشرو هاي بزرگ حمل و نقل شهري و حومه پروژه

 كـه  توان به روشني جوان بودن جمعيـت اسـتان را مشـاهده نمـود     مي [3]موضوع با نگاهي به نمودار هرم سني جمعيت استان 

   .دهد نشان ميدر آينده  را تقاضاي سفر بيشتري

نظـر رسـيده و   اي بسيار ضـروري بـه    به همين علت بررسي دقيق و موشكافانه و تدوين برنامه جامع حمل و نقل شهري و حومه

  مسئولين امر بايد در اين راستا اقدامات ضروري را در نظر داشته باشند.

  زنجان اي در استان حومه وارزيابي رشد ترافيك در مناطق شهري -3

بيني ميزان سـفر در آينـده ضـروري اسـت      به منظور پيش و يابد با گسترش شهرها طبيعتا ميزان درخواست سفر نيز افزايش مي

ختلف كوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته شوند. اين فاكتورها شامل مواردي چـون افـزايش جمعيـت، گسـترش     فاكتورهاي م

باشند. برخي مـوارد نظيـر اشـباع تـدريجي حجـم ترافيـك،        ت ميغاوقات فرامسائل فرهنگي و شهرها، سطح درآمد شهروندان، 

هاي ارتبـاطي الكترونيكـي    درخواست سفر كمتر، افزايش سيستمها، افزايش سن ساكنان با  استفاده نامناسب دائمي از زيرساخت

  .شوند ميهاي حمل و نقل  نيز باعث محدوديت سيستم

  رسد.  اي با توجه توسعه استان ناگزير به نظر مي توان گفت افزايش درخواست سفرهاي درون شهري و حومه به طور كلي مي

هاي بزرگ در استان باعث تبديل شدن اسـتان   وني و صنعتي و شركتهاي مسك هاي اخير توسعه شهرها و ايجاد شهرك در سال

هاي صـنعتي و كشـاورزي در كشـورمان گرديـده اسـت. تمـامي ايـن عوامـل باعـث افـزايش درخواسـت             زنجان به يكي از قطب

  ست.  شهري از استانهاي ديگر كشورمان به اين استان گرديده ا اي و حتي سفرهاي بين حومههاي درون شهري و  مسافرت

 [4] ثبت شده توسـط ايـن سـازمان    هاي استان ميزان تقاضاي سفر درون استاني بر اساس اطالعات سازمان حمل و نقل و پايانه

و با فرض يكسان بـودن تعـداد سـفر در طـول      باشد است كه رقم بسيار بااليي مي مسافر بوده 1.100.484بالغ بر  1388در سال 

   .رسد ميمسافر در روز  3100حدود به  ، نرخ درخواست سفرسال

اي  هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافربري جـاده  مطابق آمار تعداد مسافر جابجا شده برون استاني از طريق پايانهبعالوه  

 1.500.000دود به ح 1380مسافر در سال  865.000استاني از حدود  توان مشاهده نمود تعداد سفر برون مي،  [4] به تفكيك سال و ماه

آمار تعداد مسافر جابجا شده . همچنين با نگاهي به سال 8در  % افزايش تعداد مسافران73رسيده است، يعني حدود  1388مسافر در سال 

 [4] 1388اي بـر حسـب شهرسـتان در سـال      هاي مسافربري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جـاده  برون استاني از طريق پايانه

استاني در استان زنجان به ترتيب متعلق به شهرهاي زنجان، ابهـر و سـپس خدابنـده     مشاهده نمود كه بيشترين تقاضاي سفر برون توان مي

آمار و اطالعـات  الزم به ذكر است  دهد. نقل را براي اين شهرها نشان مي هاي حمل و اهميت توسعه سيستم نيز باشد كه اين موضوع مي

درون استاني و برون استاني در بخش قبل فقط مربوط به آمار ثبت شده توسط سازمان حمـل و   ارائه شده در خصوص سفرهاي

  است.  آهن  و هواپيما در نظر گرفته نشده شخصي، راه  باشد كه در آن سفرهايي نظير سفر با اتومبيل هاي استان مي نقل و پايانه
  



4 

 

  نان شهرهاكاهميت مقوله ترافيك در زندگي سا-4

  ر روي سالمت شهروندان و شرايط زيست محيطيتاثير ترافيك ب

كـه در سـالهاي اخيـر    دهـد   ، نشـان مـي  [5]شهري و برون شهري وسايل نقليه در استان  ميزان تصادفات دروناطالعات آماري 

بيشتر مصـدومين و   رسيده است كه 1388نفر در سال  3.400حدود به ميزان مرگ و مير و جراحت ناشي از تصادف در استان 

ميـان كودكـان و   ايـن  در و  دهنـد  اي در استان را عابران پياده و موتورسيكلت سواران تشكيل مـي  شدگان تصادفات جاده كشته

  .روند پذيرترين قشر به شمار مي افراد سالخورده آسيب

ج العـال  هـاي صـعب   هـا نظيـر بيمـاري    هاي زيست محيطـي و بسـياري از بيمـاري    بعالوه ترافيك شهري مهمترين عامل آلودگي 

شـود بـه دليـل     رود. اين موضوع در مناطقي كه ازدحام ترافيك باعث كندي حركت خوردوها مي سرطاني در شهرها به شمار مي

گردد. عامل اصلي اين آلودگي كه مونواكسيد كربن، مونو اكسيد نيتروژن، تركيبـات فـرار و آلـي     ايجاد آلودگي بيشتر نمايانتر مي

حاصل احتراق خودروها بوده و اثرات جبـران ناپـذيري بـر سـالمت سـاكنان شـهرها دارد.       لق سيد گوگرد و مواد معشيميايي، اك

هـاي   رات منفـي ديگـري نظيـر آلـودگي    ينيز نه تنها باعث آلودگي هوا گشته بلكه تاث NOx رعوامل آلوده كننده ديگري نيز نظي

 در شهرهاي بزرگ شكل گرفته و عالوه بر تـاثيرات  . مه فوتوشيميايي معموالبه همراه داردنيز را فوتوشيميايي و گرمايش زمين 

  گردد.   بسيار مخرب مستقيم بر سالمت شهروندان باعث آسيب به محيط زيست نيز مي

بر اساس اطالعات ارائه شده از طرف كارگروه آلودگي هواي تهران در شهرداري تهران حداقل نفرات فوتي در اثر ذرات معلـق در  

باشـدكه مجمـوع ايـن     نفـر مـي   896اكسيد گوگرد  نفر و دي 72نفر، ازن  15فر، مونواكسيد كربن ن 2658در تهران  1388سال 

درصـد   70دهـد كـه    رسد. عالوه بر اين مطالعات ستاد محيط زيست شهرداري تهران نشـان مـي   نفر در سال مي 3641ارقام به 

ت ارتباط مستقيم با آلودگي هواي پايتخـت دارد.  ها ناشي از مشكالت تنفسي و قلبي است كه اين مشكال مرگ و ميرهاي تهراني

هـا از   هوا بوده و به تعداد بيماراني كـه در اثـر ايـن آلـودگي      اين آمار و اطالعات فقط مربوط به مرگ و ميرهاي ناشي از آلودگي

هاي بسـيار بـااليي    زينههايي كه خود عالوه بر كاستن از نيروهاي كار جامعه ه اي ندارد. بيماري كشند اشاره بيماري خود رنج مي

هاي حمل و نقل ريلـي را   كند. اين آمار تكان دهنده به روشني اهميت سيستم را براي درمان و نگهداري از اين بيماران طلب مي

    دهد. باشد، نشان مي كه پاكترين سيستم حمل ونقل در جهان مي

  هاي حمل و نقل مسافري شهرها اتالف انرژي در سيستم

در دراز مدت براي دسـتيابي   ها ي حمل و نقل يكي از مهمترين مسائل اقتصادي اين سيستمها انرژي در سيستموري  مساله بهره

گيـري و ترمزگيـري متنـاوب عمـال بـازدهي       شـتاب  ،بـا وجـود ترافيـك در شـهرها     .باشـد  به يك سيستم حمل و نقل بهينه مي

هاي ديگري نظير افزايش  عالوه بر افزايش زمان سفر پيامدموضوع اين  .دهد خودروهاي درگير در ترافيك را به شدت كاهش مي

ي شخصي موجود در شهرها در واقع از ناكارآمدترين وسايل حمـل  ها ال دارد. اتومبيلبآلودگي و افزايش مصرف سوخت را به دن

  و نقل از لحاظ سرعت و ميزان مصرف سوخت به شمار مي روند. 

ميـزان  كنـد. آمـار    كيومتر در ساعت تجـاوز نمـي   10از ر ساعات اوج ترافيك شهرها د ها بر اساس مطالعات اخير سرعت اتومبيل

بـه   1380در سـال  هـزار ليتـر    182354زين از نـ نشان مي دهد كه ميزان مصرف سوخت ب [6] مصرف بنزين در استان زنجان

ـ ايـن   .را نشان مي دهـد  درصدي 56 رشد  ده است كهيرس 1388در سال  هزار ليتر 284393ميزان  رشـد  متوسـط   ه معنـي ب

را بـه صـورت نمـودار     ميزان مصرف بنـزين در اسـتان زنجـان   اطالعات  1نمودار شماره . باشد مي درصدي در هر سال 7مصرف 

  دهد. تر شدن نرخ رشد مصرف بنزين در استان نشان مي اي براي روشن ميله

دهد كه شهر زنجان با اختالف بسيار زيـادي   ينشان م [6] 1388همچنين آمار ميزان مصرف بنزين در شهرهاي استان در سال 

دهد كـه نشـاندهنده ميـزان بـاالي تقاضـاي سـفر در ايـن شـهر          درصد كل مصرف بنزين در استان را به خود اختصاص مي 52

بـار كمتـر از    2ي شخصـي  هـا  دهد كه در كل مراحل تبديل انرژي، كارايي اتومبيل باشد. با اين حال مطالعات اخير نشان مي مي

گـذاري شـده در اسـتان     بعالوه با نگاهي به آمار تعداد وسايل نقليه موتوري و موتور سيكلت شماره هاي شهري مي باشد. وبوسات

اتومبيـل سـواري در سـال بـه ناوگـان اسـتان افـزوده         10.000ي اخير به طور متوسط بيش از ها مي توان ديد كه در سال [5]



5 

 

اي تبعات ديگري نظير افزايش ترافيك، آلـودگي   هاي حمل و نقل جاده وسعه زير ساختشود كه عالوه بر نياز روز افزورن به ت مي

  زيست محيطي و مصرف بنزين در سطح استان را نيز به دنبال خواهد داشت.

  

 [6]هاي مختلف  نمودار ميزان مصرف بنزين در استان بر اساس سال  - 1نمودار شماره 
  

  در استان زنجان آهن  راه-5

ل و نقـل  توان دريافت كه سيستم حمـ  مي  [7] استانآهن  هاي ناحيه راه وط و ايستگاهطالعات مربوط به طول خطبا نگاهي به ا

 اي نيافتـه اسـت.   شود كوچكترين رشـد و توسـعه   ميسال  16تا كنون كه قريب به  1375ل سالهاي ريلي در اين استان در خال

نشان از رشـد شـديد تقاضـاي سـفر بـا       [7] استانآهن  هاي راه ايستگاه حمل شده ازعالوه بر اين آمار تعداد مسافر و بار خالص 

نفـر   1115062،  1388غرب ميزان تقاضاي سفر در سـال   شمالآهن  راه. مطابق اطالعات ارائه شده از اداره كل باشد ميآهن  راه

باشـد. بايـد    اي مي ار قابل مالحظهباشد كه رشد بسي مي 1380برابر ميزان سفرهاي ريلي در سال  2.5بوده كه اين ميزان حدود 

هاي ريلي صورت پذيرفته اسـت و بـديهي اسـت بـا توسـعه       ساخت نكته نيز اشاره نمود كه ميزان افزايش بدون توسعه زيراين به 

توان افزايش داده و سيسـتم حمـل و نقـل     خطوط ريلي در استان و فراهم نمودن شرايط مناسب براي مسافران اين ميزان را مي

  را در اختيار ساكنان استان قرار داد.   مدرني

  راه كار توسعه حمل و نقل پايدار در استان و شهر زنجان

رود. افـزايش ترافيـك    سيستم حمل و نقل جامع و كارآمد يكي از مهمترين فاكتورهاي توسعه و گسترش شهرها بـه شـمار مـي   

هـاي حمـل و نقـل در     اعـث تغييـر سياسـت   بشـهرها   اي ناشي از رشد و توسـعه  شهري و نياز به سفرهاي درون شهري و حومه

نقـل   و هاي حمل و نقل عمومي خصوصا سيستم حمل كشورهاي توسعه يافته دنيا شده است. اين سياست باعث توسعه سيستم

  دهد. ريلي گرديده و جابجايي مسافران را با كارايي بسيار باالتري انجام مي

صـوتي، اتـالف     هـوا، آلـودگي    هرها اثرات منفي و معضالتي نظير افرايش آلودگيدر ش ه پيداست كه افزايش تراكم ترافيكناگفت

هـا،   ها و توسـعه خيابـان   هاي شهري براي ساخت جاده انرژي، افزايش مرگ و مير ناشي از تصادفات، افزايش نياز به اشغال زمين

هاي حمل و نقل اثرات منفي بـر روي   يير در الگوخواهد داشت. عالوه بر اين عدم توسعه و تغرا افزايش زمان سفر بر اثر ترافيك 

  اقتصاد شهرها، شرايط زيست محيطي و كيفيت زندگي ساكنان دارد.

هاي حمل و نقل موجود انگيزه بسيار خوبي براي تغييرات اساسي و كليدي در شـهرها و   ايده عدم تطابق زيست محيطي سيستم

سـالمت سـاكنين شـهرها     پيـرو آن يان ترافيك، آلودگي زيست محيطي و هاي حمل و نقل ايجاد نموده است و ارتباط م سيستم

اكنـون از مزايـاي    دهد كه ساكنين شهرها كه هم هاي صورت پذيرفته نشان مي باشد. بررسي پوشيده نمي كس نيز امروزه بر هيچ

  كنند. نمايند لزوم تغيير الگوي سفر را احساس مي هاي شهري استفاده مي اتومبيل

ي بسيار مهم به شمار مـي رود. بـه منظـور كـاهش و حتـي      ها وزي دستيابي به حمل و نقل پايدار يكي از سياستدر جوامع امر

ي نظيـر كـاهش ميـزان مصـرف شـهروندان از وسـايل نقليـه شخصـي و توجـه          يها معكوس كردن روند ترافيكي موجود راه حل

ه امروزه در تمامي جوامـع توسـعه يافتـه جهـان     ي حمل و نقل عمومي ضروري به نظر مي رسد، امري كها مخصوص به سيستم

  ديده مي شود. به منظور دستيابي به اين هدف اقداماتي نظير آنچه در زير ذكر گرديده الزم به نظر مي رسد.
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 ازيـ ن اسـاس  بـر  يريپـذ  انعطـاف  و ييكـارا  ت،يفيك شيافزا منظور به يعموم نقل و حمل حجم و ياقتصاد و يفن بازده شيافزا

 درخواسـت  با مناطق يبرا خصوصا يا حومه و يشهر درون هنآ راه رينظ يلير نقل و حمل يها ستميس به ژهيو توجهو  مسافران

  .باال سفر

باشد. بـه منظـور انتخـاب بهتـرين گزينـه       انتخاب سيستم حمل و نقل عمومي يكي از تصميمات مهم و اساسي براي شهرها مي

هـاي مختلـف    ت سيسـتم ل و دانش باالي مشخصات و ارتباطـا حمل و نق هاي سيستم حمل و نقل عمومي تعريف دقيق سيستم

پارامترها نيز به انتخاب سيستم نامناسب منجر خواهد شد. به عنوان مثـال    رسد. بعالوه در نظر نگرفتن برخي ضروري به نظر مي

  دور خواهد نمود. گزينهترين  ما را از انتخاب بهينه ،تمركز بيش از حد به مساله هزينه سيستم

باشد. البته موارد ديگري نظير سرعت  يكي از مهمترين فاكتورهاي براي انتخاب سيستم حمل و نقل ميزان تقاضاي مسافران مي

  باشند.  مباحث تكنولوژيك و مسائل فرهنگي نيز بسيار با اهميت مي  سير، نوع سفرها،

هـاي   اي بين سيسـتم  باشند به اختصار ارائه گرديده و مقايسه رخوردار ميبرخي از مواردي كه از اهميت بيشتري ب مقالهدر ادامه 

  آهن درون شهري زنجان ارائه خواهد گرديد. پيشنهادي براي راه
  

  سيستم حمل و نقل شهري-6

 )LRT اي  LRV( يشهر سبك آهن راه

نظر ظرفيـت و سـرعت در    شكلي از سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري است كه از Light Railراه آهن سبك شهري يا 

در آن  هـا  بين تراموا و مترو قرار دارد. به صورتي كه عموما ظرفيت و سرعت پايينتري نسبت به متـرو داشـته و فاصـله ايسـتگاه    

از نوع خودكشش با سيستم محركه الكتريكي بوده كه معموال تغذيـه   ها در مترو مي باشد. اين نوع ترن ها كمتر از فاصله ايستگاه

ي بـا شـعاع   هـا  د. از ديگر خصوصيات بارز اين سيستم توانايي حركت در قـوس باش كي آن توسط سيستم برق باالسري ميالكتري

را دارد كـه طبعـا ايـن موضـوع      هـا  قابليت حركت در خيابانهاي شهري و چهـارراه  ها بسيار پايين مي باشد به طوري كه اين ترن

 هـا  وه اين سيستم معموال خطوط ريلي اختصاصـي دارد كـه در كنـار خيابـان    خواهد گرديد. بعال ها باعث كوتاه شدن طول واگن

را از بـين   سـكو مي باشد به طوري كه نياز بـه   ها احداث گرديده است. از ديگر خصوصيات مهم آن ارتفاع بسيار پايين كف واگن

بايـد   باشد. مييار پايين تر نسبت به مترو برده و مسافران به راحتي سوار و پياده مي شوند. از مزاياي اين سيستم هزينه اوليه بس

ي راه آهن سبك شهري كه داراي خطوط ريلي مجزا و محافظت شده مي باشند معموال به علت امكـان  ها توجه نمود كه سيستم

هاي سـبك   نآه راهمي باشد. برخي  ها نيز در آنها باالتر از ساير ترن ها ساخت ايستگاه ارتفاع كف باالتري داشته و فواصل ايستگاه

ي بـاالي زيرسـاخت را بسـيار    هـا  شهري مجهز به تايرهاي الستيكي و سيستم هدايت كننده مي باشند كه ايـن موضـوع هزينـه   

در مسيرهاي اختصاصي ايـن ظرفيـت   بوده و نفر ساعت در هر جهت  20000تا  4000دهد. ظرفيت اين سيستم بين  كاهش مي

  .رسد مينفر ساعت در هر جهت  25000به 

  ل موثر در انتخاب سيستم حمل ونقل مناسب و مقايسه چند سيستم مشابهعوام

نحـوه درگيـري سيسـتم بـا ترافيـك      كنند:  نقش بسيار مهمي را بازي مي مناسب سه عاملحمل و نقل در انتخاب يك سيستم 

 .نوع راهبريو  تكنولوژي سيستم، شهري

ر تـي، ترامـوا، قطـار سـبك     آاتوبوس، بي   سيستم نظير ه عموميدر واقع مسائل فني وسايل نقلي تكنولوژي وسايل نقليه عمومي

نـوع  سيستمي كه انتخاب آن كامال به نوع درگيري با ترافيك شهري بسـتگي دارد و بـا انتخـاب     .گيرد شهري، مترو را در بر مي

  سيستم حمل و نقل مباحث مربوط به درگيري ترافيك، تكنولوژي و نحوه راهبري آن مشخص خواهد گرديد.

  در خصوص نوع درگيري سيستم حمل و نقل با ترافيك سه مكانيزم وجود دارد:

RBيـا   هـا شـهري   نقل اتوبوس هاي حمل و درگير با ترافيك شهري بدون مسير مجزا، نظير سيستمهاي  سيستم – Cگروه   •
3
 .

 ايين نمودار قراردارد.گذاري پايين داشته و به لحاظ ظرفيت، سرعت و راحتي در محدوده پ اين سيستم نياز به سرمايه

                                                
3
 Regular Bus 



7 

 

ها درگير ترافيـك   حركت كرده ولي در برخي مناطق نظير تقاطع يدر مسير نيمه اختصاصكه سيستم حمل و نقل  - Bگروه   •

 باشند. از اين نوع مي  هايي نظير قطار سبك شهري يا برخي خطوط اتوبوس سيستم شود. شهري مي

ين گروه نيازمنـد بيشـترين ميـزان سـرمايه گـذاري را نسـبت بـه سـاير         سيستم حمل و نقل با مسير اختصاصي. ا - Aگروه   •

 داشته ولي در عين حال از لحاظ ظرفيت، سرعت، قابليت اعتماد و ايمني بيشترين كارايي را دارا مي باشد. ها سيستم

تر خـط را نشـان   گـذاري بـر اسـاس هـر كيلـوم      ي مختلف را بر اساس ميـزان سـرمايه  ها دياگرام كارايي سيستم 2شماره  نمودار

هـاي معمـولي كـه درگيـر      بوس اي معمول نظير اتوبوس و ميني دهد كه سيستم حمل و نقل جاده دهد. اين دياگرام نشان مي مي

هاي  ترافيك شهري مي باشند نيازمند كمترين ميزان سرمايه گذاري بوده ولي كمترين كارايي را دارا مي باشند. طبيعتا سيستم

  .اشندب ميبرخوردار نيز يازمند سرمايه گذاري بيشتري بوده و در عين حال از كارايي باالتري حمل و نقل نيمه سريع ن

اي درگيـر ترافيـك تـا    ه نقل را نشان مي دهد كه از اتوبوسي حمل و ها ي مختلف سيستمها يي از گروهها مونهن 3جدول شماره 

هـاي اتوبوسـي بـا     همچنـين سيسـتم   .دهـد  را نشان مي قيبرهايي با نيروي محرك ديزل و  سيستم مانند تر يچيدهپي ها سيستم

LRT 4آهـن سـبك شـهري    مسيرهاي اختصاصي در كنار راه
5
, LRV        دهنـد  مـي سيسـتم حمـل و نقـل نيمـه سـريع را شـكل .

BSTباشند و متخصصـان حمـل و نقـل آن را بـه نـام       معروف مي BRTهاي اتوبوسي با مسيرهاي اختصاصي كه به نام  سيستم
6
 

  شناسند. مي

  

  ي مختلف را بر اساس ميزان سرمايه گذاري بر اساس هر كيلومتر خطها دياگرام كارايي سيستم - 2نمودار شماره 

  هاي حمل و نقل و ارتباط آنها خانواده  سيستم

نقل هرگـز مشـكالت    دهد تكيه بر يك سيستم حمل و نشان مينقل در گوشه و كنار دنيا  هاي حمل و سيستمتجارب حاصل از 

 و سـبك شـهري  آهن  راه ،ها ها نظير اتوبوس به عبارت ديگر تركيبي از انواع سيستم ،را حل نخواهد كردشهرهاي بزرگ ي ترافيك

 3 جدول شـماره  باشد. اي و بين شهري براي ساخت يك شبكه حمل و نقل قدرتمند و مدرن مورد نياز مي قطارهاي حومه، مترو

  دهد. را نشان ميها  اي بين اين سيستم قايسهو مدهد  شان ميهاي حمل و نقل ترافيك را ن مشخصات كلي سيستم

  هاي مختلف حمل و نقل شهري با ظرفيت متوسط بررسي و مقايسه تحليلي سيستم

بـر اسـاس   بندي نمود.  تقسيم 2توان به سه گروه اصلي مطابق نمودار شماره  هاي حمل و نقل عمومي را مي به طور كلي سيستم

هاي با ظرفيت متوسط قرار دارد كه به لحـاظ هزينـه    و تراموا در گروه سيستم  LRTو  BSTايي نظير ه بندي سيستم اين تقسيم

هـاي   رود. به همين دليل در ادامه مباحث سيسـتم  سيستم بسيار مناسبي براي شهر زنجان به شمار مي ،و سرعت اجرا و ظرفيت

ديـد   ،انـد تـا بتـوان    تر قرار گرفتـه  بررسي و مقايسه دقيقمورد  LRTو  BSTي ها حمل و نقل موجود در اين گروه يعني سيستم

  مناسبي براي انتخاب سيستم مناسب حمل و نقل شهري ارائه نمود.

                                                
4 Light rail transit 
5 Light rail vehicle 
6
 Bus semirapid transit 
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 هاي حمل و نقل مختلف مشخصات كلي سيستم – 3جدول شماره 

آنها را به راحتـي   به صورت گرافيكي مقايسه نموده است تا بتوان مشخصاتهاي مختلف حمل و نقل را  سيستم 1تصوير شماره  

دهـد   باشد، نوع درگيري با ترافيك شهري را نشان مي بخش اول اين نمودار كه مهمترين قسمت آن مي مشاهده و مقايسه نمود.

برداري نظير نوع سيستم هدايت، سيستم محركه، نحـوه كنتـرل،    كه قبال به آن اشاره شد. در سطرهاي بعد نيز موارد فني و بهره

  تم نشان داده شده است.ظرفيت و شكل سيس

باشد، به عنوان نمونه سيستم كنترل اتوماتيـك   ها مي هاي مشخص شده با فلش دهنده وابستگي آيتم ستون آخر اين نمودار نشان

  باشد. مي  Aنيازمند سيستم محركه الكتريكي، سيستم هدايت و مسير اختصاصي حركت يعني گروه 

گـذاري   نيازمند كمتـرين ميـزان سـرمايه    ،راني معمول نقل اتوبوس ود سيستم حمل وتوان مشاهده نم چنانچه در اين نمودار مي

مترو با باالترين ظرفيت حمل مسافر قرار داشـته و قطـار سـبك     ،در سمت راست دياگرام ،باشد بوده و داراي ظرفيت پاييني مي

  گذاري متوسط و ظرفيت متوسط قراردارد. شهري بين اين دو سيستم با سرمايه

درگيـري بـا ترافيـك قـرار دارنـد ولـي        Bبايد خاطر نشان كرد هر دو سيسـتم در گـروه    LRTو  BRTهاي  وص سيستمدر خص

 BRT سيسـتم  بسـيار بيشـتر از   LRT سيسـتم  نشـان داده شـده اسـت ظرفيـت     1شماره تصوير و  2نمودار شماره چنانچه در 

هـا بـه لحـاظ     دهـد كـه ايـن سيسـتم     را نشان مـي  LRTو  RB, BSTهاي  اي بين سيستم مقايسه نيز 4جدول شماره  باشد. مي

 ،هـا  فاصـله ايسـتگاه   ،سرفاصـله زمـاني حركـت    ،ظرفيـت  ،سيسـتم محركـه   ،درگيري با ترافيك شـهري، نـوع سيسـتم هـدايت    

  اند. ديگر مورد مقايسه قرار گرفتههاي بهره برداري و برخي موارد  هزينه ،گذاري اوليه سرمايه
  

Characteristic   
Regular Bus 

(RB) 

Bus Semirapid          

Transit (BST)                      

Light Rail 

Transit (LRT) 

System Components        

ROW C B(C) B(C.A) 

Support  Road  Road  Rail  

Guidance Steered Steered Guided 

Propulsion  ICE  ICE  Electric  

TU control Visual Visual Visual / Signal 

Max TU size Single vehicle Single vehicle 1-4 car trains 

TU capacity (spaces) 120 180 4*180=720 

Lines/Operational Elements   
   

Lines     Many Few  Few 

Headways on each line  Long/Medium Long / medium Short 

Stop spacing (meters)  80-250 200-400  250-600  

Transfers Few Some / Many Many 

System Characteristics 
   

Investment costs/km Low High Very high 

Operating costs/space Medium Medium Low 

System image Poor Good Excellent 

Impacts on land use and city Inability  None Some  Strong  

Passenger attraction Poor Good Excellent 

Legend:      ICE: Internal combustion engine            ROW: Right-of-Way            T: Transit unit 

 LRTو  RB, BSTهاي  سيستم  مقايسه -  4جدول شماره 
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 هاي حمل و نقل مقايسه گرافيكي بين سيستم – 1تصوير شماره 

  برداري بهرهخطوط و 

در بسياري از نقاط جهان به دليل داشتن خطوط متمركـز بـا سرفاصـله زمـاني      LRTو  BSTهاي  موفقيت و استقبال از سيستم

باشد، اين عوامل باعث  د ميارد يراني معمول و با سرعت باالتري نسبت به خطوط اتوبوس يكوتاه كه در مسيرهاي نيمه اختصاص

  توسعه يابد.   LRTو  BRTراني معمول به خطوط  هان نگرش تغيير خطوط اتوبوسگرديده در بسياري از نقاط ج

  اجزاي سيستم: 

 هـاي ريلـي داشـته و بعـالوه     راني تعداد توقف بيشتر و سرعت پايينتري نسـبت بـه سيسـتم    راني و شبكه اتوبوس خطوط اتوبوس

داده شده اسـت قطـار سـبك شـهري      نشان 2شماره كه در تصوير  راي ندارد. همانطو سرفاصله زماني حركت تعيين شده معموال

بـراي   هـاي ديگـر   و سيسـتم  كند كه داراي يك ستون فقرات شبكه حمل و نقل را از حالت گسترده به حالت متمركز تبديل مي

  .نشان داده شده است 3كه در تصوير شماره  باشد مي بوس و يا تاكسي ، مينينظير اتوبوسآن تغذيه 

      
  هاي تغذيه كننده سيستم حمل و نقل با سيستم - bمختلف  مسيرهايسيستم حمل و نقل با  - a - 2تصوير شماره 
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با كارايي باال ها و مسيرهاي زياد به يك سيستم  ارتقاي يك سيستم  متداول با تعداد شاخهاي از  نمونه – 3تصوير شماره 

  دههاي تغذيه كنن به عنوان ستون فقرات و سيستم LRTشامل چند خط اصلي 
  

  مشخصات سيستم

باشد.  زيرساخت و ناوگان مي در واقع حاصل است به آنها اشاره شده 4شماره سوم از جدول  بخشمشخصات سيستم كه در 

RBهزينه سرمايه گذاري اوليه براي تاسيس سيستم اتوبوس  شدچنانچه قبال اشاره 
7
نيز  BRTبوده و  BRTپايينتر از سيستم   

   باشد. مي RBنيز بيشتر از  BRTو  BRTبيشتر از  LRTميزان تمايل مسافران به استفاده از به عكس  باشد. مي LRTتر از  پايين

  LRTو  BSTمقايسه كلي بين 

هـاي   اي از لحاظ هزينـه  روند مقايسه هاي با ظرفيت متوسط به شمار مي كه از سيستم LRTو  BSTبا تمركز بر روي دو سيستم 

از لحاظ كارايي سيستم و راحتي مسافران  ها به صورت خالصه در ادامه ارائه گرديده است: ستماين دو سيستم و تاثيرات اين سي

شود اين سيسـتم مزيـت بسـيار     محركه الكتريكي كه از خط باالسري تغذيه مي  به سيستم ها LRTبا توجه به مجهز بودن اغلب 

  باشد دارا است. تور ديزل ميكه عموما سيستم محركه آنها شامل مو BSTهاي  بااليي نسبت به سيستم

كمتـر   BSTتوان گفت هزينه اوليه تاسيس يك سيسـتم   مي LRTگذاري اوليه: با درنظر نگرفتن مزاياي سيستم  از لحاظ سرمايه

باشد، با ايـن حـال اخـتالف     بوس وسيله نقليه ارزانتري نسبت به قطار سبك شهري ميومعموال ات باشد. مي LRTاز يك سيستم 

اي اسـت   باشد چرا كه طراحي وسايل نقليه ريلي به گونه عمر اين دو محصول به اندازه اختالف هزينه خريدشان نميهزينه دوره 

اي كه به عنـوان مثـال طـول     به گونه .اي طول عمر بسيار بيشتري دارند كه عالوه بر ايمني بسيار باال نسبت به خودروهايي جاده

سـال طـول عمـر مفيـد      15تا حـداكثر   10باشد (عموما اتوبوس بين  اتوبوس مي برابر 3تا  2.5عمر يك قطار سبك شهري بين 

. البتـه بـراي   )گيـرد  سال طراحـي و مـورد اسـتفاده قـرار مـي      40تا  25دارد درصورتيكه قطار سبك شهري عموما براي كاركرد 

هـاي   كـه در ادامـه بـه بخـش     باشـد  مقايسه عادالنه بين اين دو سيستم در نظر گرفتن تمامي جوانب اين دوسيستم ضروري مي

  گردد. شدن موضوع اشاره ميديگري از اين مقايسه براي روشن 

هاي جديد و يا نصب تجهيـزات جديـد نظيـر ريـل،      با توجه به عدم نياز به تكنولوژي BSTزمان اجراي طرح: زمان اجراي طرح 

  باشد. مي LRTهاي  سيستم سيگنالينگ و يا خط برق باالسري كوتاهتر از زمان اجراي طرح

توان گفت براي حجم مسافر كم تا متوسـط   باشد. در كل مي هزينه راهبري سيستم: اين موضوع كامال وابسته به حجم مسافر مي

هزينه راهبري كمتري دارند ولي براي حجم مسافر باالتر سيستم قطار سبك شهري هزينه راهبري پـايينتري بـه    BSTسيستم 

  ر بودن سيستم خواهد داشت.  هاي فني نظير ماژوال لحاظ قابليت

دهـد، ولـي قطعـا     تـري از شـهر نشـان مـي     توسعه يافته تصوير بسيار RBنسبت به  BSTتاثيرات سيستم در ظاهر شهر: سيستم 

تصوير بسيار قويتري از لحاظ توسعه يافتگي شهر نسبت به دو سيستم قبل نشان خواهد داد. امـري   LRTتوان گفت سيستم  مي

باشد. بعالوه شواهد و مطالعـات صـورت    ر در جوامع توسعه يافته و خصوصا كشورهاي اروپايي بسيار مشهود ميكه امروزه با حضو

                                                
7
 Regular Bus 
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در شـهرها بـه    BSTو  RBتوجه به مزايا و خصوصياتش ميزان مسافر بيشتري را نسبت به  اب LRTدهد سيستم  گرفته نشان مي

  دهند.  ز اين سيستم نشان ميدهد و مسافران تمايل بيشتري به استفاده ا خود اختصاص مي

لودگي هوا و سطح صوت): امروزه تالشهاي زيادي به منظور كاهش آلـودگي هـوا ناشـي از موتورهـاي     آتاثيرات زيست محيطي (

باشند. بـا ايـن حـال     سوز همه در اين راستا مي CNGباشد، توسعه موتورهاي هيبريد، موتورهاي  وسايل نقليه در حال انجام مي

ها در مناطقي شهري با تراكم جمعيتي بـاال   سوز خودروهاي شخصي و اتوبوس اي سمي خروجي از موتورهاي درونه شك گاز بي

سوز عمال استفاده از اين وسـايل   تاثيرات بسيار منفي در زندگي و سالمت ساكنان شهرها دارد. بعالوه استفاده از موتورهاي درون

هـا و تـاثيرات مخـرب آن را بـر سـاكنان       توان سطح صوت حاصل از اتوبـوس  يها غير ممكن نموده است. همچنين نم را در تونل

باشـند   قطار سبك شهري كه عموما مجهز به سيستم محركه الكتريكي مي يها ها سيستم بر خالف اتوبوس شهرها ناديده گرفت.

لويت بـاالي بـه كـارگيري سيسـتم     باشد. اين موضوع باعث او آلودگي هوا را در پي نداشته و سطح صوت آنها نيز بسيار پايين مي

 5جـدول شـماره   هـاي گذشـته    با توجه به موارد اشاره شـده در بخـش   قطار سبك شهري در مراكز شلوغ شهرها گرديده است.

 . دهد نشان ميرا  LRTو  BSTهاي  اي از مقايسه سيستم خالصه

Characteristics Bus semirapid transit (BST) Light Rail Transit (LRT) Superior 

Vehicle performance & passenger 

comfort 
Good Excellent LRT 

Investment cost High Very High BST 

Implementation time Short Medium] BST 

Operation cost Lower for low pass. Volume Lower for high pass. Volume 
 

System image and passenger 

attraction 
Good Excellent LRT 

Air pollution and noise Considerable None LRT 

Interaction with land development Limited Excellent LRT 

  LRTو  BSTهاي  اي از مقايسه سيستم خالصه -  5شماره جدول 

 

  نتيجه-7

باشد، بدين معني كـه   شهر به صورت طولي مي اينساختار توان دريافت كه  مي 4با نگاهي به نقشه شهر زنجان در تصوير شماره 

شهر زنجان ميان دو رشته كوه مـوازي قـرار    ،توپوگرافي  نقشه مطابقغربي توسعه يافته است. همچنين -شهر به در راستاي شرق

  گرفته است كه در واقع اين عامل باعث توسعه طولي شهر بين اين دو رشته كوه گرديده است.

  
  شهر زنجاننقشه  - 4تصوير شماره 

تـوان   رود. به صورتي كه مي هاي ريلي در آنها به شمار مي كشيده بودن شهرها و كشورها يكي از مهمترين عوامل توسعه سيستم 

هاي كمكي يك شبكه مدرن و قدرتمند حمـل   با احداث يك ستون فقرات قدرتمند در طول كشور و شهر و تغذيه آن با سيستم

نمايد. خطـوطي   افيايي شهر زنجان استفاده از سيستم حمل و نقل ريلي را بسيار توجيه پذير ميو نقل ايجاد نمود. موقعيت جغر

تواند با توسعه و طوالني شدن تمامي شهر را تحـت پوشـش خـود قـرار دهـد. مطالعـات صـورت پذيرفتـه          كه حتي در آينده مي

نشان داده شـده اسـت انتخـاب مناسـبي      2ره دهد سيستم حمل و نقل با ظرفيت متوسط كه در نمودار شما مقدماتي نشان مي
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با ظرفيت متوسط رو به پـايين و   BSTباشد. چنانچه در فصل گذشته اشاره گرديد در اين گروه دو سيستم  براي شهر زنجان مي

ريـدي  با ظرفيت متوسط رو به باال نزديك به مترو  حضور دارند. با توجه به مزاياي بدون ت LRTهاي معمول و  نزديك به اتوبوس

براي توسعه و مـدرن كـردن سيسـتم حمـل و نقـل        ترين انتخاب اين سيستم مناسب توان گفت، ميقطار سبك شهري سيستم 

و در فازهـاي  در طول شـهر  توان اين سيستم را  باشد. به منظور به كارگيري قطار سبك شهري مي درون شهري شهر زنجان مي

كارگيري اين سيستم، ستون فقرات مـدرن و كارآمـد در شـهر ايجـاد خواهـد       . با بهاحداث نمود 5تصوير شماره  مختلف مطابق

تـوان آن را تغذيـه نمـوده و مسـافران را از      بوس و يا تاكسي مـي  هاي كمكي نظير اتوبوس، ميني گرديد كه با استفاده از سيستم

  نقاط مختلف شهر به اين خطوط انتقال دارد.

  

  

  ار سبك شهري شهر زنجانمسيرهاي پيشنهادي قط – 13تصوير شماره 

 

  مراجع-8

  شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي: [1]

  ريزي استانداري زنجان مركز آمار ايران : معاونت برنامه[2]

  : مركز آمار ايران[3]

  هاي استان زنجان : سازمان حمل و نقل و پايانه[4]

  : ناحيه انتضامي استان زنجان[5]

  منطقه زنجان -يراني نفتي اها شركت ملي پخش فرآورده: [6]

  آهن شمال غرب : اداره كل راه[7]


