
 

 

 های حمل و نقل عمومی مسافری درون سازی سیستمسنجی یکپارچهامکان

 شهر تبریز(شهرهای کشور )مطالعه موردی: کالنشهری در کالنو برون
        

 کزازی ، علی خاکی4صادقیمحسن ، 3مهدی حسن زاده، 2امیر امینی ،1داود جمور

 المللی امام خمینی )ره(ریزی حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه بینکارشناس ارشد برنامه -1

  ریزی حمل و نقل کارشناس ارشد برنامه -2 

 راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران -کارشناس ارشد عمران -3

 دانشجوی دکتری راه و ترابری -4
 

 چكیده 

 هرایی در پرروهه  و گیررد می قرار استفاده مورد کراتبه حمل و نقل در کشور سازییکپارچه مفهوم اگرچه

 از محدودی ابعاد بر مطالعات این ولی است، پیشنهاد شده سازی حمل و نقلیکپارچه برای مشهد و تهران

این در حالی است.  نپرداخته شهرییکپارچگی حمل و نقل درون و برون به و داشته سازی داللتیکپارچه

سازی حمل های موجود به صراحت به مقوله یکپارچهنامهآیین است که در اسناد کالن به طور ضمنی و در

سازی حمل و نقرل  شهری اشاره شده است. در این مطالعه به تحلیل وضعیت یکپارچهو نقل درون و برون

شهری درکالنشهرهای کشور با مطالعه موردی شهر تبریز پرداخته شده است. بر این عمومی درون و برون

  ، مسافری بررون شرهری بره سیسرتم حمرل و نقرل عمرومی درون شرهری        های اتصال سیستماساس عدم 

سازی حمرل و نقرل در کشرور و    عدم وجود طرح جامع یکپارچهشهری، های برونیابی نادرست پایانهمکان

که لزوم توجه جدی به بحث  مواردی هستندسازی حمل و نقل از به عنوان متولی یکپارچه نبود یک ارگان

حمل در شهر تبریز نماید. در حال حاضر شهرهای کشور را ضروری میسازی حمل و نقل در کالنیکپارچه

سری بره   ای که دسترگونهباشند، بهشهری از یکپارچگی مناسبی برخوردار نمیو نقل عمومی درون و برون

های اتوبوس( تنهرا از طریرس سیسرتم    آهن و پایانهشهری )فرودگاه، راهنقاط مهم تبادل سفر برون و درون

-، ارتباط بین پایانره قطارشهریکامل خطوط اندازی باشد. هرچند در آینده با راهپذیر میاتوبوسرانی امکان

 نسبتاً خوبی برخوردار خواهد بود.شهری از وضعیت شهری با سیستم حمل و نقل عمومی درونهای برون
 

 ازی، تبادل سفر، حمل و نقل عمومی.سیكپارچه :کلید واژه
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  مقدمه -1

 ازدحرام  مهم عوامل از یکی اما گیرد؛می نشات مختلفی عوامل از بزرگ، شهرهای ترافیک روزافزون افزایش

-مری  اصلی شهرهای به آزادراه یا بزرگراه ویژهبه ایجاده نقل و حمل با مد اقماری شهرهای اتصال ترافیکی،

 ازدحرام  موجب خود اصلی، شهر سمت به مسیر از این شخصی خودروی هزاران ورود صورت، این باشد. در

 شرهر  درون در ازدحام ترافیرک  مشکل لذا و گرددمی شهری درون هایخیابان هم و آزادراه در هم ترافیک

 انجام حال در مشکل این بر پوشی چشم با نیز شهریبرون و درون های مختلفیابد. پروههمی افزایش اصلی

 است. 

 و دولرت  ترر سراده  عبرارت بره  یرا  محلری  هرای دولرت  و مرکزی دولت حکومت )شامل وظیفه دیگر، طرف از

 نقلی و حمل هایسامانه از کنندگان استفاده به پیوسته همبه کامل و خدمات هازیرساخت ها( ارائهشهرداری

 شرهرهای  یرا  تهرران  شهر درون از امام خمینی)ره( المللی بین فرودگاه دسترسی به برای مثال، برایاست. 

-سرامانه  موثر کارا و اتصال نقطه و داشته آهانس( قابلیت و شخصی )تاکسی نقل و حمل سامانه تنها مجاور،

اسرت.   اسرتفاده عمروم   مرورد  شخصی نقل و حمل مد از استفاده لذا ندارد، عمومی وجود نقلی و حمل های

 کره  است آن عمومی انتظار دارند، تفاوت هم با شهریبرون و شهری درون بخش متولی اینکه از نظر صرف

 و پرذیرد  صرورت  هماهنگ و مناسب هایسامانه طریس از مجاور اصلی شهرهای و المللیفرودگاه بین اتصال

  .دهد افزایش نیز را هوایی مطلوبیت سفرهای سفر، تبادالت آسانی ضمن

 اجرا یا طراحی حال در شهری درون ریلی نقل و حمل هایپروهه کشور، شهرهایکالن تمامی در اکنون هم

 سرایر مردهای   یا شهری برون ریلی نقل و حمل با مشترک ایستگاه موضوع ها بهپروهه این اکثر در .هستند

 دنیرا  سرط   در جا افتراده  ضرورت یکمشترک تبادلی  ایستگاه که حالی است. در نشده توجه نقل و حمل

 و حمرل  تسرهیالت  خررو   ضمن آنکه، .گرددمی کنندگاناستفاده به خدمات سط  افزایش موجب و است

دلیرل   بره  شرهرها،  درون از شرهری  بین اتوبوسرانی هایپایانه و آهنراه هایایستگاه نظیر شهری برون نقلی

 عمرومی  نقرل  و حمرل  مطلوبیت کاهش به تنها نه شهری،درون هایایستگاه به آنها اتصال ریزیبرنامه عدم

 جابجایی حجم( برای شخصی )وکم نقل و حمل مدهای از استفاده دلیل بلکه به شود،می منجر شهری برون

 نقرل  و حمرل  بررای  آن منفری  اثرات و ایجاد کرده اختالل نیز شهری کارکردهای در شهر، درون به مسافر

 .بود خواهد مضاعف شهری درون

 را متنروعی  هرای روش خرود  که است حمل و نقل پایدار بر تمرکز حمل و نقل ریزیبرنامه در رویکرد اخیر

 کراهش  با هدف که است پایدار حمل و نقل راهبردهای از یکپارچه یکی شود. راهبرد حمل و نقلشامل می
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 از هردف  واقرع  است. در شدهپیشنهاد  حمل و نقلی خدمات مدیریت نظام موجود در ایتفرقه و ناهماهنگی

 .[1] است و پایدارتر کاراتر سیستم به یابیدست سازییکپارچه

ریرزی حمرل و نقرل    ریزی حمل و نقل یکپارچه در مقایسه برا برنامره  ( انواع رویکردهای برنامه1در جدول )

 . بخشی ارائه شده است

 
 ریزی حمل و نقل بخشیریزی حمل و نقل یکپارچه و برنامهرویکردهای برنامه :1جدول 

 ریزی حمل و نقل بخشیبرنامه ریزی حمل و نقل یكپارچهبرنامه

 های حمل و نقلتمرکز بر ارائه خروجی تمرکز بر دریافت نتایج چندگانه

 هایی که در نظرگیرنده نسل آینده نیز باشدگیریتصمیم
هایی که بهترین جوابگوی احتیاجات این نسل گیریتصمیم

 باشد

تری که شناخت و درک سیستم حمل و نقل و سیستم وسیع

 گیردحمل و نقل در آن قرار می
 شناخت و درک سیستم حمل و نقل

صورت موازی و ریزی حمل و نقل و کاربری زمین بهبرنامه

 پیاپی
 صورت جداگانهریزی حمل و نقل و کاربری زمین بهبرنامه

 جوابگوئی به تقاضاها در سیستم حمل و نقل حمل و نقلتأثیرگذاری و مدیریت تقاضاها در سیستم 

 قبول و کاهش تأثیرات منفی حمل و نقل بر محیط زیست هایی برای حفظ و ارتقاء محیط زیستجستجوی راه

 هاانتخاب بهترین مجموعه از شاخص
ریزی حمل و نقل به صورت مجزا های برنامهتمرکز بر شاخص

 از یکدیگر

سیستم حمل و نقل به هم پیوسته که بر هر ریزی یک برنامه

 کندگذاری میهای حمل و نقل سرمایهیک از شیوه
 طراحی تعدادی سیستم با شیوه حمل و نقل مجزا

 عرضه زیرساخت و خدمات حمل و نقل جدید ابتدا استفاده بهینه از زیرساخت و خدمات موجود

کل ریزی مشارکتی بر اساس نیل به نتایج خوب در برنامه

 سیستم

ریزی مجزا بر اساس اینکه چه کسی مالک و چه کسی برنامه

 باشدها و خدمات میبردار زیرساختبهره
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سرازی حمرل و   هایی به عنوان متولی یکپارچره بر خالف کشور ما، در بسیاری از کشورهای دنیا ارگان

 .[2] باشدمیهای وزارت حمل و نقل که این ارگان از زیرمجموعه نقل  تعریف شده است
 

 سازی حمل و نقل در کشورهای مختلف دنیاهای متولی یکپارچهارگان :2جدول 

 زیرمجموعه سازیمتولی یكپارچه کشور

 وزارت حمل و نقل Combined Authority انگلیس

 وزارت حمل و نقل (FTAG)گروه مشاوره حمل و نقل  آمریکا

 وزارت حمل و نقل های ایالتیدولت استرالیا

 وزارت حمل و نقل (NZTA) آهانس حمل و نقل نیوزیلند  نیوزیلند

 وزارت حمل و نقل (NTA)موسسه حمل و نقل ملی  ایرلند

 وزارت حمل و نقل (NTA)موسسه حمل و نقل ملی  مجارستان

 وزارت حمل و نقل (TPRI)ریزی حمل و نقل موسسه تحقیقات و برنامه چین

 وزارت حمل و نقل (NTDPC)کمیته خط مشی توسعه حمل و نقل ملی  هندوستان

 وزارت حمل و نقل وزارت حمل و نقل آفریقای جنوبی

 متولی وجود ندارد ایران

 

گیررد. پرس از آن   سازی مورد بررسی قرار میها و راهبردها و سطوح یکپارچهدر این مطالعه ابتدا انواع مدل

سازی حمل و نقرل عمرومی   شهرهای کشور با تأکید بر یکپارچهدر کالن سازی حمل و نقلوضعیت یکپارچه

شهر تبریز بره عنروان مطالعره مروردی     سازی وضعیت یکپارچهگردد. در انتها شهری بررسی میدرون و برون

 شود.ارائه می
 

 پیشینه تحقیق -2

و  مردیریت  زیرساخت، از مناسبی ترکیب با یکپارچه، هایبسته و راهبردها دهد کهنشان می تحقیقات نتایج

 در دلیرل  همرین  اند. بهداده کاهش را ونقل حمل مشکالت مقیاس چشمگیری حد تا گذاریاقدامات قیمت

و  حمرل و نقلری   هرای گرذاری  سیاسرت  بررای  مهم راه نقشه یک عنوان به حمل و نقل یکپارچه حاضر حال

ای از انرواع  ( خالصره 3در جردول )  اسرت.  مطررح  مختلف کشورهای نهادی در و ساختاری توسعه همچنین

 سازی ارائه شده است.های یکپارچهمدل
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 [7[،]6[،]5[،]4[،]3] های حمل و نقل از دیدگاه محققین مختلفسازی سیستمهای یکپارچهای از انواع مدلخالصه :3جدول 

 یكپارچگی پیشنهادی مدل منبع

Moody, 2011 

 سفر مدهای بین یکپارچگی -

 حمل و نقل و زمین کاربری یکپارچگی -

 یکپارچگی اجتماعی  -

Scholler-Schwedes, 

2010 

 حمل و نقل مختلف هایبخش فنی یکپارچگی -

 سیاسی فراگیر یکپارچگی -

 شهری توسعه و حمل و نقل توسعه یکپارچگی  -

Booz, 2011 

 نهادی یکپارچگی -

 فیزیکی یکپارچگی -

 ایشبکه یکپارچگی  -

 اطالعاتی یکپارچگی  -

 ایکرایه یکپارچگی  -

 1336 کشور، وزارت

 سازمانی یکپارچگی -

 گذاریسرمایه یکپارچگی  -

 هاکرایه یکپارچگی -

 حمل و نقل هایزیرسیستم عملکردی یکپارچگی -

 حمل و نقل سیستم عمومی وجهه یکپارچگی  -

 زمین کاربری با حمل و نقل یکپارچگی -

Preston, 2012 

 عمومی حمل و نقل اطالعات در یکپارچگی -

 عمومی حمل و نقل خدمات فیزیکی یکپارچگی  -

 بلیط و تسهیالت در عمومی حمل و نقل یکپارچگی  -

 بار و مسافر حمل و نقل یکپارچگی -

 حمل و نقل قدرت حوزه در یکپارچگی  -

 زمین کاربری ریزیبرنامه هایسیاست و حمل و نقل بین یکپارچگی -

زیست  توسعه هایسیاست و حمل و نقل هایسیاست بین یکپارچگی -

 و اقتصادی و اجتماعی محیطی

Potter & Skinner, 2000 

 مدیبین یا عملکردی سازییکپارچه -

 ریزیبرنامه و حمل و نقل سازییکپارچه -

 اجتماعی سازییکپارچه -

 حمل و نقلی و اقتصادی محیطی زیست رویۀ سازییکپارچه -
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 اند.( معرفی نموده4جدول ) شرح را به یکپارچه حمل و نقل به یابیدست برای الزم اقدامات زرابرت و می
 

 [3] رابرتز و می مدل مطابس یکپارچه راهبرد جهت بالقوه اقدامات :4جدول 

 گذاریقیمت زیرساخت

 جدید هایبزرگراه -

 هابزرگراه بهبود و ارتقا - 

 هدایت شوندهاتوبوس سبک، آهنآهن، راهراه جدید خطوط -

 قطار( جدید )اتوبوس، هایایستگاه -

 سوارپارک تسهیالت - 

 پارکینگ تأمین - 

 خیابان( از خار  و خیابان کنار )پارکینگ پارکینگ هزینه -

 راه گذاریقیمت -

 سوخت قیمت - 

 کربن هایمالیات -

 اتومبیل ایکارخانه مالیات -

 هاکرایه سطوح و ساختارها -

 کاربری زمین مدیریت

 شهری ترافیک کنترل -

 هاتقاطع بهبود و اصالح  -

 طرفهیک هایخیابان -

 سواریدوچرخه تسهیالت -

 مدارپیاده هایخیابان -

 ترافیک سازیآرام - 

 ایحاشیه پارکینگ کنترل  -

 )اتوبوس و مترو(  خدمات فراوانی -

 اتوبوس مسیر بازسازی -

  مسافران به رسانیاطالع -

 عمومی آگاهی/ آموزش -

 توسعه تراکم -

 توسعه ترکیب -

 عمومی حمل و نقل به وابسته موقعیت -

 ایتوسعه حاشیه کنترل و افزایی درون -

-توسعه از حمل و نقل هایزیرساخت به کمک و همکاری -

 جدید های

 هافعالیت مجدد بندیزمان -

 

مطرابس مردل پراتر و     نگرر( )عملکردی، کاربری زمین، مردیریتی و کرل   سازیسطوح مختلف یکپارچهاهداف 

 باشد.( می5اسکینر به صورت جدول )
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 [9] بر اساس مدل پاتر و اسکینر حمل و نقل سازیاهداف سطوح مختلف یکپارچه: 5جدول 

سطح 

 سازییكپارچه
 اهداف 

 سطح 

 سازییكپارچه
 اهداف 

رچگی یکپا

 عملکردی

 خصوصی عمومی و ونقل حمل ترکیب -

 تردابیر  و هرا بین روش سازییکپارچه -

-و قیمرت  هرا شامل تردارک زیرسراخت  

 گذاری

 و نقل مسیرهای حمل بهتر اتصال -

 عمومی و نقل از حمل استفاده ترغیب -

یکپارچگی حمل 

و نقل و کاربری 

 زمین

 عنوان زمین به کاربری راهبرد اتخاذ -

 تقاضا و کاهش جهت مدیریت ابزاری

 و سازیبرای تصمیم ریزیبرنامه -

 مدیریت هوشمند

یکپارچگی 

 مدیریتی

 ذینفعان به توجه -

 هاقدرت و مقامات بین سازییکپارچه -

 کالنشهر رشد بهتر مدیریت -

 هایشیوه از حمایت به دهیاولویت -

 جای عمومی )به سریع ونقل حمل

 سواریدوچرخه و رویپیاده و خودرو(

 نقلیه وسایل در سرنشین نرخ افزایش -

 کاهش و اتوبوس به دهیاولویت و

 ازدحام

 مدیریت فناوری و وسایل بهبود -

 ترافیک

 یکپارچگی 

 نگرکل

محیطی،  منافع زیست به توجه -

 نقلی و و حمل اقتصادی

 پررونس شهری به یابیدست -

 ترشهری عادالنه به یابیدست -

 سبز شهری به یابیدست -

 تغییر رفتارهای منظور به عمل ابتکار -

 پایدار تشویس سفرهای و سفر
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شهرهای کشور شهری در کالنهای حمل و نقل عمومی درون و برونسازی سامانهیكپارچه -3

 شهر تبریز()مطالعه موردی: کالن

   حتری  و گیررد مری  قررار  اسرتفاده  مرورد  کررات به شهری حمل و نقل سازییکپارچه مفهوم ایران در اگرچه

 بررسری   ولری  اسرت،  پیشرنهاد شرده   سازی حمرل و نقرل  یکپارچه برای مشهد و تهران در های اجراییپروهه

 و داشته داللت سازییکپارچه از محدودی ابعاد بر مطالعات این که دهدمی منتشرشده نشان اسناد تردقیس

 ابعراد  دیگرر  بره  و نماینرد مری  دنبال را همگانی درون شهری مدهای حمل و نقل بین سازییکپارچه عمدتاً

 است. نپرداخته شهریهای حمل و نقل عمومی درون و برونیکپارچگی از جمله یکپارچگی سیستم

عمومی مسافری درون و بررون  سازی حمل و نقل به طور کلی موارد زیر لزوم توجه جدی به مقوله یکپارچه

 نماید:در کالنشهرهای کشور را بیان میشهری 

  به سیسرتم حمرل و نقرل     آهن و فرودگاه()اتوبوس، راه مسافری برون شهریهای اتصال سیستمعدم

وس(: اهمیت این موضوع زمانی دوچندان اتوبوس، مینی بمنوریل، ، تراموامترو، )عمومی درون شهری 

شهری )مترو، اتوبروس،   عمومی درون  نقل و حمل شود که در بسیاری از شهرهای کشور ما حتیمی

 نیست. ها یکپارچهشهرداری واحد توسط مدیریت داشتن وجود تاکسی( با

 عدم هماهنگی بین حمل و نقل و شهرسازی 

 منظرور  بهها(: شهری و فرودگاههای برونآهن و اتوبوسشهری )راههای برونیابی نادرست پایانهمکان 

 بره  ایویژه هکارگروچندوجهی،  هایایستگاه توسعه برایآهن ای راههایستگاه جانمایی در تجدیدنظر

، آهرن  راه شررکت  از نماینردگانی  را آن اعضرای  کره  اسرت  گرفتره  شکل شهرسازی و راه وزیر دستور

 توسرعه  و سراخت  شررکت  و ایرران  شرهری  بهسرازی  و عمران شرکت ازی،شهرس و معماری معاونت

 یرا  موجرود  هرای ایسرتگاه  از یرک  هرر  جانمرایی  برای .دهندمی تشکیل کشور ونقل حمل زیربناهای

 ایهایستگاهتوان به تغییر مکان . از جمله این موارد میاست الزامی کارگروه این مصوبه ،آن بازطراحی

یابی غیرصحی  آنها در گذشرته اشراره نمرود. همچنرین     به دلیل مکان همدان و قم شهرهای در قطار

 یرابی مکان رگروهکا در مرودشت و ارومیه، اردبیل ،رشت آهن راه هایایستگاه تغییر و جانمایی امکان

 .دارد قرار کارشناسی کار و بررسی حال در آهن راه هایایستگاه

  سازی حمل و نقل در کشور: به عنوان مثال در کشرور آمریکرا طررح    عدم وجود طرح جامع یکپارچه

 35سرازی  ( و در کشور نیوزیلند طررح جرامع یکپارچره   2551-2555ساله ) 55سازی جامع یکپارچه

 است.ساله تدوین شده 
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  از جملره آثرار ایرن    اتصال حومه شهرها به شهر مادر از طریس خطوط پر ظرفیت و منظم ریلری عدم :

شرهر مرادر و شرهرهای اقمراری و     افرزایش ترافیرک    شهرها،در جوار  توان به کاهش ایمنیمسأله می

 اشاره نمود. توسعه حاشیه نشینی در شهرهای مادر

در بخرش   جمهروری اسرالمی ایرران    های کلی نظرام سیاستجمله این در حالی است که در اسناد کالن )از 

ساله پنجم و ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و طررح جرامع حمرل و نقرل     های پنج، برنامهحمل و نقل

نامه درخصوص تشکیل شرورای  تصویبهای موجود )از جمله نامهمقررات و آیین به طور ضمنی و در( کشور

، قانون توسعه حمل و نقل عمرومی و مردیریت مصررف سروخت    ، ایمنی کشورعالی هماهنگی حمل و نقل و 

   و دسرتورالعمل اجرایری اصرالح سراختار      های حمرل و نقرل ریلری شرهری و حومره     قانون حمایت از سامانه

سرازی  ( به صراحت به مقوله یکپارچههای حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهریسامانه

[، 11[، ]15] است هسازی حمل و نقل عمومی درون و برون شهری اشاره شدژه یکپارچهحمل و نقل و به وی

[12[ ،]13[ ،]14]. 

شهری تبریز شامل فرودگاه بین المللی شهید مدنی )واقرع در شرمال   های حمل و نقل عمومی برونسیستم

های اتوبوسرانی شمال غرب )واقرع در  آهن تبریز )واقع در قسمت غربی شهر( و پایانهغرب شهر(، ایستگاه راه

باشرد. همچنرین پایانره    آذربایجان( و مرکزی یا بزرگ )واقع در حاشیه بزرگرراه شرهید کسرائی( مری    میدان 

  هرای اتوبروس   ( موقعیرت پایانره  1در شرکل )  باشرد. اتوبوسرانی شرق )در سه راهی اهر( در حال احداث مری 

 اه آهن شهر تبریز نمایش داده شده است.شهری، فرودگاه شهید مدنی و ایستگاه ربرون

خرط کره در حرال     3شهری تبریز شامل قطار شهری تبریرز )شرامل   های حمل و نقل عمومی درونسیستم

های ائل گولی، سهند، امام رضرا،   حاضر خط یک از ایستگاه ائل گولی تا ایستگاه استاد شهریار شامل ایستگاه

سره  کره  ه شکل حلقوی در مرکز شهر شده است(، تراموا )یک خط ببهمن و استاد شهریار افتتاح  29خیام، 

غربی از میدان بسریج  -)یک خط شرقی BRT(، سامانه اتوبوسرانی دهدرا به هم ارتباط میقطار شهری خط 

خطروط   (2)باشد. در شکل میخط(  73آهن( و سامانه اتوبوسرانی داخل شهری وحومه )شامل تا میدان راه

شرهری ارائره   های حمل و نقل عمومی درون و بررون همچنین وضعیت اتصال سیستمحمل و نقل عمومی و 

 شده است.
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 شهری، فرودگاه شهید مدنی و ایستگاه راه آهن شهر تبریزهای اتوبوس برونموقعیت پایانه: 1شکل 
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 کالنشهر تبریزبرون شهری در  نقل عمومی درون و های حمل ووضعیت یکپارچگی سیستم :2شکل 

 

های آهن و پایانهشهری )فرودگاه، راههای برونشود تقریباً همه پایانه( مشاهده می2گونه که در شکل )نهما

برداری اتوبوس( در حاشیه شهر تبریز قرار گرفته و در وضعیت فعلی که خطوط قطار شهری و تراموا به بهره

ها به داخرل شرهر منتقرل    که مسافران را از این پایانه نرسیده است، تنها سیستم اتوبوس داخل شهری است

 هرای  هرای تنردرو در وضرعیت فعلری از ضرعف     نماید. عدم دسترسی به قطرار شرهری و سرامانه اتوبروس    می

( 6برون شهری تبریز در وضع فعلی است. در جدول ) و های حمل ونقل عمومی درونسازی سیستمیکپارچه

های حمل و نقرل عمرومی( در کالنشرهر    شهری )یکپارچگی سیستمرونتحلیل وضعیت تبادل سفر درون و ب

 ارائه گردیده است. تبریز

 

 
 



 

 12 

 های حمل و نقل عمومی( در کالنشهر تبریزشهری )یکپارچگی سیستمتحلیل وضعیت تبادل سفر درون و برون: 6جدول 

 بررسی وضعیت موجود مراکز مهم تبادل مسافر ردیف

 آهنراه 1

های آهن شهر تبریز از طریس اتوبوسهای موجود به ایستگاه راهدسترسیدر حال حاضر  -

 عادی و تندرو امکان پذیر است.

های تندرو به این آهن شهر تبریز نزدیکی ایستگاه اتوبوساز مزایای سیستم فعلی راه -

 که تنوع استفاده از سایر مدها را افزایش داده است. باشدقسمت می

ترین نقاط ضعف این سیستم در حال حاضر مترو از جمله بزرگ عدم دسترسی به خطوط -

 مترو این ضعف برطرف خواهد شد.   2باشد. در صورت احداث خط می

پیوستگی بین خطوط از نظر هماهنگی برنامه زمانی بین مدی و اطالع رسانی واض  و  -

      کافی در این خصوص و نیز یکپارچگی سیستم کرایه از جمله حداقل ملزومات 

 باشد.سازی در این ایستگاه مییکپارچه

 فرودگاه 2

شود و های ورودی و خروجی در هر شهری محسوب میترین پایانهبه عنوان یکی از مهم -

دهی سریع، باکیفیت و ایمن به این سامانه در شهرهای توسعه یافته از طبعاً سرویس

 شود.ریزان حوزه حمل و نقل محسوب میهای برنامهاولویت

های در حال حاضر دسترسی مسافران به فرودگاه شهر تبریز از طریس خطوط اتوبوس -

جایی حجم های خطوط مترو نظیر جابهکه باتوجه به ویژگیباشد در حالیعادی برقرار می

ترین فیدرهای فرودگاهی خطوط مترو ترین و اصلیباال، ایمن و سریع مسافر یکی از مهم

 باشند.می

 ترو تبریز دسترسی به این پایانه را در آینده برقرار خواهد نمود.م 3خط  -

شهری های اتوبوسرانی برونمترو تبریز، ارتباط این پایانه مهم با پایانه 3اندازی خط با راه -

 گردد.)بزرگ( برقرار می حومه( و مرکزی شهرهای )برای شمال غرب

3 

های اتوبوسرانی پایانه

غرب و مرکزی شمال

 )بزرگ(

 هستند. در دسترسهای عادی در حال حاضر این دو پایانه صرفاً از طریس اتوبوس -

 باشد.لزوم ارتباط تنگاتنگ شبکه مترو به این دو پایانه غیر قابل انکار می -

مترو تبریز این دو پایانه با یکدیگر و با فرودگاه تبریز در ارتباط  3اندازی خط با راه -

 خواهند بود.

 پذیر خواهد بود.دسترسی به پایانه شمال غرب از طریس تراموا در آینده امکان -
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 نتیجه گیری -4

های پروهه حتی و گیردمی قرار استفاده مورد مکرر شهری حمل و نقل سازییکپارچه مفهوم ایران در اگرچه

 اسناد تردقیس بررسی  ولی است، پیشنهاد شده سازی حمل و نقلیکپارچه برای مشهد و تهران در اجرایی

 عمدتاً و داشته داللت سازییکپارچه از محدودی ابعاد بر مطالعات این که دهدمی شده نشان منتشر

یکپارچگی  ابعاد دیگر به و نمایندمی دنبال را همگانی درون شهری مدهای حمل و نقل بین سازییکپارچه

 است. نپرداخته شهریبرونهای حمل و نقل عمومی درون و از جمله یکپارچگی سیستم

به سیستم حمل و نقرل عمرومی    آهن و فرودگاه()اتوبوس، راه مسافری برون شهریهای اتصال سیستمعدم 

یابی وس(، عدم هماهنگی بین حمل و نقل و شهرسازی، مکان، اتوبوس، مینی بمونوریلمترو، )درون شهری 

هرا(، عردم وجرود طررح جرامع      شهری و فرودگاهبرونهای آهن و اتوبوسشهری )راههای بروننادرست پایانه

ای به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای شهرهای سازی حمل و نقل در کشور، لزوم تدوین برنامهیکپارچه

سازی حمل و نقل در کشرور و  سال آینده، نبود یک ارگان به عنوان متولی یکپارچه 35کوچک و متوسط تا 

از جمله دالیلی هستند که لزوم توجه  ر مادر از طریس خطوط پرظرفیت ریلیاتصال حومه شهرها به شهعدم 

 نماید.شهرهای کشور را ضروری میسازی حمل و نقل در کالنجدی به بحث یکپارچه

در بخرش   جمهروری اسرالمی ایرران    های کلی نظرام سیاستاین در حالی است که در اسناد کالن )از جمله 

له پنجم و ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و طررح جرامع حمرل و نقرل     ساهای پنج، برنامهحمل و نقل

نامه درخصوص تشکیل شرورای  تصویبهای موجود )از جمله نامهمقررات و آیین به طور ضمنی و در( کشور

، قانون توسعه حمل و نقل عمرومی و مردیریت مصررف سروخت    ، عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور

   و دسرتورالعمل اجرایری اصرالح سراختار      های حمرل و نقرل ریلری شرهری و حومره     نهقانون حمایت از ساما

سرازی  ( به صراحت به مقوله یکپارچههای حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهریسامانه

 سازی حمل و نقل عمومی درون و برون شهری اشاره شده است.حمل و نقل و به ویژه یکپارچه

های حمل و نقل عمرومی در  شهری و وضعیت یکپارچگی سیستمتبادل سفرهای درون و بروننحوه بررسی 

های حمرل و  در حال حاضر سیستم)به عنوان مطالعه موردی در این مطالعه( بیانگر آن است که  شهر تبریز

دسترسی ای که گونهباشند، بهشهری از یکپارچگی مناسبی برخوردار نمینقل عمومی مسافری درون و برون

( تنها از طریس سیستم های اتوبوسرانیآهن و پایانهشهری )فرودگاه، راهبه نقاط مهم تبادل سفر برون و درون

اندازی کامل خطوط متررو شرهر تبریرز، ارتبراط برین      باشد. هرچند در آینده با راهپذیر میامکاناتوبوسرانی 

شرهری از وضرعیت نسربتاً خروبی     عمرومی درون  شهری با یکدیگر و با سیستم حمرل و نقرل  های برونپایانه

 برخوردار خواهد بود.
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Davood Jamour, Amir Amini, Mehdi Hasanzadeh, Mohsen Sadeghi, Ali khaki 

 

 

Abstract 

Integration of transport in the country has repeatedly expressed, Even for the 

integration of transport projects in Tehran and Mashhad suggested, But these 

studies has been facing urban transport integration. Urban and suburban 

transport integration in existing laws and regulations is discussed. In this 

study, integration between urban and suburban public transport in the 

metropolis of the country is analyzed. Tabriz has been selected as a case study. 

Now in Tabriz between urban and suburban public transport is not good 

integrity, So that access to exchange travel hotspots (airports, railway and bus 

terminals) is only possible via the bus system. In the future, with the launch of 

complete urban rail lines, the integration between urban and suburban public 

transport will be relatively good. 

 

 

 

 

 


