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  بررسی نقش حمل و نقل کابلی به عنوان وسیله حمل و نقل

  عمومی شهري در کاهش ترافیک شهرهاي بزرگ       

  
 12/01/93  مقاله: نهایی تاریخ پذیرش             05/02/92تاریخ دریافت مقاله:    

  

  می، واحد علوم و تحقیقات، تهران)شهري، دانشگاه آزاد اسالدکتري جغرافیا و برنامه ریزي ( ایران آهور

سارا موسوي (کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشـجوي دکتـري جغرافیـا و برنامـه ریـزي      

  )شهري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

احد تبریز، مـدرس دانشـگاه آزاد اسـالمی    (کارشناسی ارشد معماري، دانشگاه آزاد اسالمی و سپیده موسوي

  )واحد تبریز

  

  چکیده

                  دسترسی به حمل و نقل ایمن، راحت و کم هزینـه حـق طبیعـی هـر شـهروند محسـوب       

می شود و همین مساله کیفیت زندگی در منـاطق  شـهري را مشـخص مـی کنـد. بـراي بخـش        

است. سیستم حمل و نقل در دنیـاي امـروز، روز   صنایع و خدمات نیز حمل و نقل پشتوانه مهمی 

به روز بیش تر رشد می کند. گوندوالها یا سیستم هاي حمل و نقل کابلی سیستم هـاي حمـل و   

نقل جدیدي هستند که یک کابین بدون موتور توسط یـک کابـل فـوالدي کاالهـا و مسـافرین را      

افیـک شـهري، سیسـتم حمـل و     جابجا می کند. مقاله حاضر سعی دارد براي کنترل بخشی از تر

نقل کابلی را به عنوان مکمل و در کنار سایر سیستم هاي حمل و نقل شهري به عنـوان تسـهیل   

کننده رفت و آمد پیشنهاد کند. بدین منظور و چون در کشور ایران نمونـه مـوردي حمـل ونقـل     

هاي کابلی بـه  کابلی به عنوان سیستم حمل و نقل عمومی در شهر وجود ندارد و فقط از سیستم 

عنوان یک وسیله تفریحی عموماً در مناطق گردشگري استفاده شده اسـت در ایـن مقالـه بـه دو     

تجربه موفق پیاده شده در دو کشور کلمبیـا و ونـزوئال پرداختـه شـده و مزایـاي اسـتفاده از ایـن        

ن طرح و سیستم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا در صورت پایین بودن هزینه هاي اجرایی ای

شهرها از جمله شهر تبریز، شهر اولـین هـا، در قسـمتی از     سنجش میزان عملی بودن آن درکالن

  مناطق شلوغ و پرتردد شهر به عنوان گره گشا در ترافیک پیچیده شهر استفاده گردد.

حمل و نقل شهري، سیستم حمل و نقل کابلی،  گوندوال، وسایل حمل و   واژه هاي کلیدي:

  نقل عمومی.

                                                
  :نویسنده رابطahour85@yahoo.com 
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  قدمهم

ها و یا اموال و کاال ها از جایی به جـاي دیگـر در قلمـرو     جایی و انتقال دادن انسانه جاب

حمل و نقل قرار می گیرند. این مسئله در واقع یکی از مشغله هاي مهم انسانی از ابتـدایی تـرین   

         ها و وسائط نقلیـه دو رکـن اساسـی حمـل و نقـل      راه تا پیشرفته ترین مراحل توسعه بوده است.

. در آغاز شهرنشینی به شکل امروزي، چون اکثر شهرها داراي وسعت چنـدانی نبودنـد،   می باشند

           حمل و نقل از طریق پیاده روي صورت می گرفـت و مـردم بـه راحتـی قـادر بـه پیـاده روي بـه         

اسـبی و  بیش تر مکان ها بودند و براي فواصل دورتر هم یا از وسایل خصوصی مثل درشکه هـاي  

یا از وسایل عمومی مثل راه آهن استفاده می نمودند. اولـین سـرویس حمـل و نقـل عمـومی بـا       

مـیالدي   1662استفاده از اسب به پاسکال(ریاضیدان فرانسوي) منسوب مـی باشـد کـه در سـال     

شروع به کار نمود. از آن هنگام تا اواسط قرن نوزدهم از اسب و حیوانات دیگر براي ارائه سـرویس  

مل و نقل عمومی استفاده نشد ولی بعدها در اروپا و امریکا این سـرویس هـا مجـددا در سـطح     ح

 1832وسیعی مورد استفاده قرار گرفت که تا اوایل قرن بیستم نیز همچنان ادامه یافت. در سـال  

میالدي، اولین کالسکه اسبی در هارلم نیویورك شروع به کارکرد، سپس به وسیله کالسکه اسـبی  

جایگزین گردید که البته سرویس راحت تري را ارائه می نمود. کالسکه هاي اسبی به علـت  ریلی 

وجود محدودیت هایی از قبیل نیروي جلو برنده با سرعت هاي نسبتا کـم و توقـف هـاي متـوالی     

براي سوار و پیاده کردن مسافرین حرکت می کردند، به همـین دلیـل اسـتفاده از وسـایل نقلیـه      

ید. در این نوع وسیله نقلیه، وسیله با اتصال به کابل پیوسته در حـال حرکـت، بـه    کابلی آغاز گرد

جلو رانده می شد و این کابل به وسیله یک منبع نیروي ثابت در حال حرکت نگهداشته می شـد.  

میالدي در شهر سانفرانسیسـکو آغـاز بـه کـار      1873یکی از مشهورترین این سیستم ها در سال 

استفاده از این وسایل تا امـروز ادامـه یافتـه اسـت و در منـاطق خاصـی مثـل        کرد و به دنبال آن 

معادن یا سراشیبی طوالنی، مورد استفاده قرار می گیرد. بعدها موتور بخـار مـورد آزمـایش قـرار     

گرفت و در اواخر قرن نوزدهم هم کالسکه هاي برقی که نیروي خود را از سیم هاي باالي وسـیله  

ر روي ریل حرکت می نمودند، مورد استفاده قرار گرفتند. در این زمـان هـا   دریافت می کردند و ب

گردید. اولین خط زیر زمینـی   راه آهن بین شهري هم در برخی از شهرهاي جهان مشغول به کار

مـورد  مـیالدي در شـهر لنـدن     1863جایی سریع با اسـتفاده از موتـور بخـار درسـال     ه جاب براي

میالدي اتوبـوس موتـوري بـه منظـور حمـل و نقـل عمـومی         1920استفاده قرار گرفت. در سال 

میالدي، تغییرات اجتماعی موجب گردید که در سیستم  1960شهري به کار گرفته شد. در دهه 
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حمل و نقل شهري انقالبی روي دهد و وسایل نقلیه موتوري شخصی یا همان اتومبیل ها به طـور  

  ).23، 1391اده قرار گیرند (سید حسینی، وسیعی مورد استف

سامانه هاي حمل و نقل عمـومی بـیش تـر شـامل سـامانه هـاي       امروزه در اکثر کشورها 

در شـهرهاي ایـران نیـز حمـل و نقـل عمـومی اکثـراً توسـط         اتوبوس، مترو، و مونوریل می باشد. 

نقـل عمـومی اضـافه     اتوبوس انجام می شود که در تهران و مشهد مترو نیز به سامانه ي حمـل و 

سال پیش یعنـی از قـرن    200حدود شده و در دیگر شهرهاي بزرگ نیز در حال اجرا می باشد.  

المللـی بـه    هجدهم میالدي هنگامی که پس از انقالب صنعتی در اروپا نخسـتین نمایشـگاه بـین   

ه ئـ ي اراهـا  ي جهان هـم برپـا شـود، راه   شیوه جدید در لندن برگزار شد تا بعدها در سایر کشورها

هـاي   امـروزه در نمایشـگاه   .تر شـد  خدمات جانبی به بازدیدکنندگان نیز ارایه و روز به روز تکمیل

جایی بازدیدکنندگان طراحی و ارایه شـده کـه یکـی از     هاي گوناگونی جهت جابه المللی شیوه بین

 نارسـیس خوشـابی  . کننـد  هـایی اسـت کـه بـا اسـتفاده از کابـل حرکـت مـی         ها تردد کابین آن

ونقـل کـابلی را بـراي     حمـل  يلیسانس رشته طراحی صنعتی از دانشـگاه آزاد اخیـراً وسـیله    فوق

  ).1390(خوشابی،  المللی تهران طراحی و ارایه داده است نمایشگاه بین

  3، سیستم هاي حمل و نقل کابلی شـهري  2یا سیستم هاي حمل و نقل کابلی 1گوندوالها

جدیدي هستند که در چند کشور و به عنوان مکمل حمل و نقل عمومی و اکثراً در مسافت هـاي  

در حال حاضـر در  کوتاه اجرا شده و در چند کشور دیگر نیز در حال طراحی و یا اجرا می باشند. 

در برخـی نقـاط کشـور ماننـد منطقـه      فقـط  کـابین   به صورت تلهحمل و نقل کابلی ایران شیوه 

هـا منـاطق    آبرود، منطقه بام سیزالهیجان اجـرا شـده اسـت کـه همگـی آن      ران، نمکتوچال ته

در دنیـا سـابقه نداشـته و نیـاز بـه       هاي طوالنی اند. اجراي این شیوه در مسافت گردشگري بوده

صحیح تقاضاي مسافري شیوه کابلی با توجه بـه نـوع منطقـه و     مطالعه و دقت بسیار دارد. برآورد

و حسـینی،   ،مالصالحی، عـرب ( قش بسیار مهمی در آنالیز اقتصادي طرح داردمبدا و مقصد آن، ن

با توجه به این که سیستم حمل و نقل روز به روز در حال پیشرفت بوده و سـامانه هـاي    .)1391

در ایـن  و تحقیق جدیدي در برخی از کشورها اجرا و یا در حال طراحی و اجرا می باشند، مطالعه 

که تحقیق حاضر گام کوچکی در این زمینه می باشد. در این تحقیـق   شدزمینه ها ضروري می با

با توجه به مشکالت موجود در زمینه ي حمل و نقل و ترافیک و عدم استقبال کامـل شـهروندان   

استفاده از حمل و نقـل کـابلی بـه عنـوان     «از حمل و نقل عمومی این فرضیه شکل گرفته است: 

                                                
1 - Gondolas 
2 - Cable Propelled Transit Systems(CPT) 
3-  Urban Cable Propelled Transit Systems  
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از کالن شـهرها مـی توانـد در کـاهش ترافیـک شـهري و       وسیله حمل و نقل عمومی در قسمتی 

که ترافیـک شـهري   » ترغیب شهروندان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی موثر واقع شود.

به عنوان متغیر وابسته و استفاده از حمل و نقل کابلی در کنار دیگر وسایل حمل ونقـل عمـومی   

  می باشد.چون اتوبوس و مترو به عنوان متغیر مستقل مطرح 

  

  مبانی نظري

          تغییـر  یـک  گذشـته  قـرن  در داده اسـت کـه   نشـان  مطالعـات مختلـف   از حاصل نتایج

 همگانی نقل و حمل هاي شبکه گسترش به سمت مدار خودرو نقل و حمل از کلی جهت گیري

 هـاي  سـامانه  انـواع  و ها شبکه ایجاد جهت گذاري سرمایه 1980و از اواخر دهه  آمده وجود به

یافتـه است(کاشـانی جـو و مفیـدي      بسیارگسـترده تـري   ابعـاد  شـهرها  در همگانی نقل و حمل

  ).1388شمیرانی، 

تئوري هاي مکتـب شـیکاگو در مـورد پیامـدهاي روانـی و اجتمـاعی زنـدگی در شـهر و         

استفاده از وسایل نقلیه عمومی امروزي مبناي استدالل براي استفاده بشر از سیستم هـاي حمـل   

فته تر قرار می گیرد تا بتوان مشکالت ناشی از ترافیک در شهرهاي بزرگ را تا حـدي  و نقل پیشر

 -کم تر کرد. اعضاي مکتب شیکاگو به شدت تحت تاثیر نظریات زیمل در مورد پیامـدهاي روانـی  

اجتماعی زندگی شهري بودند. زیمل معتقد بود که وجـود محـرك هـاي فـراوان در شـهر سـبب       

می شود. در شهر سیستم عصبی مردم دائمـا تحریـک مـی شـود و بـه       افزایش فشار روانی مردم

همین جهـت سـاکنان شـهر بـه سـختی مـی تواننـد شخصـیت منسـجم و یکپارچـه اي داشـته            

). نظریه زیمل مبنی بر ایـن اسـت کـه شـهر بـراي سـاکنان خـود        129، 1387باشند(شارع پور، 

ایـن   ).Simmel, 1905(اسـت  تحریکات عصبی ایجاد کرده و باعث بی سازمانی اجتمـاعی شـده  

نظریه به شکل هاي مختلفی در آثار متفکران بعدي نیز متجلی شد. براي مثال، این نظریه در اثـر  

از » بار روانی بـیش از حـد  «معروف تافلر تحت عنوان شوك آتی مطرح شده یا میلگرام در مفهوم 

حـد ریشـه در تحلیـل     . اصطالح بار بـیش از )Milgram, 1970(همین ایده استفاده کرده است 

سیستمی دارد. در تحلیل سیستمی منظور از بار بیش از حد، یعنی زمانی است که سیستم قـادر  

به پردازش داده ها نیست؛ زیرا داده ها در حجم وسیع و با سرعتی زیاد وارد سیستم مـی شـوند.   

  ).,Palen 2002(در چنین شرایطی ، سیستم به تعدیل و انطباق دست می زند
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  پژوهش روش

این تحقیق از نوع کاربردي بوده و روش مطالعه به صورت اسنادي صـورت گرفتـه اسـت.    

حمـل و نقـل    يدر این پژوهش به بحث و بررسی در خصوص حمل و نقل کابلی به عنوان وسیله

  عمومی و میزان موفقیت این طرح در کشورهاي دیگر پرداخته شده است.

  

  مدل تحلیلی تحقیق
  

  
  (نگارندگان) مدل تحلیلی مربوط به عوامل اصلی ایجاد ترافیک -1شکل 

  

  

  
  (نگارندگان) انواع وسایل حمل و نقل عمومی  -2شکل 

 تراف�ک شهری 

افزا�ش جمع�ت کشور 
خصوصا جمع�ت 

 فعال

استفاده روزانه مردم 
از وسا�ل نقل�ه 

 شخص�

عدم ا�من� و ٓاسا�ش و 
تکافوی وسا�ل حمل و 

 نقل عموم�

استفاده کم مردم از 
 پرداختهای الکـترون�ک�

 و دورکاری 

عدم رعا�ت صح�ح 
قوان�ن و مقررات توسط 
 عابر�ن و وسا�ل نقل�ه 

طراح� نادرست 
خ�ابانهای جمع و پخش 

 کننده تراف�ک

وسا�ل حمل 
 و نقل عموم�

اتوبوس های 
 شهری 

 مترو 

 مونور�ل

 تله کاب�ن 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  136                                              26فصل نامه آمایش محیط، شماره 

 

  مدل کالسیک حمل و نقل

این مدل داراي یک ساختار عمومی است که بر اساس تجربه و آزمـایش بـه دسـت آمـده     

میالدي بوده اسـت   1960مطالعات دهه است و در واقع ساختار کلی این مدل نتیجه تجربیات و 

مـدل  «که در دهه هاي بعد هم تغییر چندانی نکرده است. در برخی از موارد، از این مدل بـا نـام   

  ).3یاد می شود (شکل»  کالسیک چهار مرحله اي حمل و نقل

  

  اطالعات و آمار سال پایه    شبکه ها و ناحیه ها    اطالعات و آمار آینده برنامه ریزي

   
  بانک اطالعاتی 

  
       سال پایه                                           آینده  

  
    

  مدل تولید سفر

  

  مدل توزیع سفر

  

  مدل تفکیک طرق سفر

  

  مدل تخصیص سفر

  

  ارزیابی مدل هاي فوق

  

  )84 ،1391(سید حسینی،  حمل و نقلفرم عمومی مدل کالسیک چهار مرحله اي   -3شکل 

  

مشاهده می گردد چهار قـدم اصـلی کـه الگوهـاي سـفر هـاي        3طور که در شکل  همان

ها تعیین می شود، عبارت اند از: تولید سفر، توزیع سفر، تفکیک طـرق سـفر یـا     آینده توسط آن

نقلیه، و تخصیص سفر یا سمت سفر(واگذاري ترافیک به مسیر). در این مـدل ابتـدا    ينوع وسیله

سیستم شبکه ها و ناحیه بندي طراحی می شود و براي هر ناحیه جمعیت، وضـعیت اجتمـاعی و   

اقتصادي، تجهیزات و کاربري ها و ... تعیین می گردند. در اولین مرحله که تولید سفر می باشـد،  
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العات و آمار موجود، مدلی براي پیش بینی و تخمین تعداد کل سـفرهاي تولیـد   با استفاده از اط

شده و سفرهاي جذب شده به وسیله هر ناحیه، بسط داده می شـود. در قـدم بعـدي، سـفرها بـه      

مقاصد تعیین شده تخصیص داده می شوند و به عبارت دیگر توزیع سـفر باعـث ایجـاد مـاتریس     

        سـازي انتخـاب وسـیله سـفر و یـا تفکیـک طـرق سـفر          مدل سفر می گردد. قدم سوم مربوط به

می باشد که در آن سفرهاي ماتریس سفر مرحله توزیع سفر به انواع مختلف طرق سفر اختصـاص  

می یابند. در مرحله چهارم مدل که مربوط به واگذاري ترافیک به مسیر می باشد، مسـیر خاصـی   

فاده از وسیله خاص مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد،     که توسط مسافرین بین هر دو منطقه با است

پیش بینی می شود. در این مرحله سفرهاي مربوط به هر طرق سفر بـه مسـیر یـا شـبکه(معموال     

، 1391مسیرهاي مختص وسایل عمومی و خصوصی ) تخصیص داده مـی شوند(سـید حسـینی،    

84.(  

  

  پیشینه هاي انجام شده تحقیق

  در کلمبیا  1مدلین - 1

 اجرا شده توسط شوراي شهر  2006در سال  - 

 خدمات حمل و نقل مکمل براي سیستم مترو مدلین  - 

 توسعه یافته حومه   کم ترطراحی شده براي رسیدن به برخی از مناطق  - 

 : سه خط عملیاتی2010 - 

 مدلین کلمبیا داراي سه خط کابلی است که دو خط آن در داخل شهر است - 

  نرخ جرم و جنایت کاهش یافته است - 

 %  افزایش یافته است 300اشتغال  - 

 بانک ها در امتداد کابل هاي مترو باز شده اند  - 

 در سال صرفه جویی شده است  co2 تن  20000از تولید  - 

 . (Perschon, 2011)شور و شوق فراوانی از طرف مردم  محلی دریافت شده است - 

  

                                                
1 - Medellín 
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  تله کابین در مدلین  کلمبیا به عنوان حمل و نقل عمومی  - 4شکل 

(European Institute for Sustainable Transport, 2011)   

  

  ونزوئال  1کاراکاس -2

دقیقه پیاده روي/ مسیر  45گام،  600 -موقعیت جغرافیایی منطقه: کوه هاي اطراف کاراکاس - 

 باریک و شیب دار 

 جداسازي از طریق بزرگراه هاي شهر - 

 بدون هیچ دسترسی به حمل و نقل عمومی - 

 درآمد کم - 

 جرم و جنایت باالنرخ  - 

 هاي اجتماعی  کمبود بهداشت، مراقبت هاي بهداشتی و زیر ساخت - 

 (Perschon, 2011)ازدحام ترافیک  - 
  

  
  (Perschon, 2011, 16)موقیت جغرافیایی کاراکاس ونزوئال   -5شکل 

                                                
1 - Caracas 
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»  1حمل و نقل کابلی شهري«تحقق کابل هاي مترو با حمایت وزارت زیر سازي، تولید کننده  - 

 و سایر ذینفعان  2اتریشی، داپلمایر

   2010،  افتتاح : 2007شروع ساخت و ساز:   - 

 ایستگاه میانی  3پایانه (ترمینال) +  2 - 

 سیستم مترو کامال یکپارچه - 

 سنت (یکپارچه سازي بلیط) 50قیمت بلیط :  - 

 کیلومتر طول 2.2 - 

س، مراکز اجتماعی و ایستگاه ها شامل تسهیالت اجتماعی چون ورزشگاه ها، ایستگاه هاي پلی - 

 .(Perschon, 2011)بازار 

  

  
  (European Institute for Sustainable Transport, 2012) حمل و نقل کابلی در کاراکاس  -6شکل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 - Ucpt 
2  - Doppelmayr 
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  سیستم هاي حمل و نقل کابلی مهم

  .نشان داده شده اند 7 سیستم هاي حمل و نقل کابلی مهم دنیا در شکل

  
  )(Gondola Project, 2012 و نقل کابلی مهم دنیا سیستم هاي حمل - 7شکل 

  

  
  (Creative Urban Projects, 2012) حمل و نقل کابلی از منهتان تا جزیره روزولت (نیویورك) - 8شکل 

  

  

  سیستم هاي حمل و نقل کابلی آینده

سیستم هاي حمل و نقل کابلی شهري آینده، عبارت اند از: ریو دو ژانیرو، کاراکاس 

(اضافه)، پاناما، کالی در کلمبیا، اردو در ترکیه، تفلیس در گرجستان، تورنتو در کانادا، و 

   (Perschon, 2011).هامبورگ در آلمان
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  حث و یافته هاب

  دسته بندي سیستم هاي حمل و نقل :

         سیستم هاي حمل و نقل را می توان از جهات متعددي دسته بندي نمود براي مثال 

توان آن ها را بر اساس نوع تکنولوژي به کار گرفته شده، عملکرد سیستم مورد استفاده، می 

سرویس هایی که ارائه می دهند و یا براساس نوع مالکیت و یا مسئولیت اجرا و راه اندازي و ... 

دسته بندي نمود. هر یک از دسته بندي هاي مذکور، سیستم هاي حمل و نقل را از جنبه هاي 

ی مورد بررسی قرار می دهند که اعمال نمودن چنین تمایزهایی در ارزیابی ها و تصمیم گوناگون

  ).18، 1391گیري هاي مختلف مربوط به حمل و نقل مفید خواهند بود (سید حسینی، 

حمل و نقل زمینی(دو گروه  -1اقسام مختلف سیستم هاي حمل و نقل عبارت اند از: 

  ).21حمل و نقل آبی (همان،  -3ل ونقل هوایی حم -2جاده اي و ریلی یا راه آهن) 

  

  ) : 1پیشرو سیستم حمل و نقل کابلی(حمل و نقل کابلی

این سیستم حمل و نقل که موضوع مقاله حاضر می باشد از اقسام حمل و نقل زمینی بوده       

موتور و یک تکنولوژي حمل و نقل است که مردم و کاالها را در وسایل نقلیه و کابین هاي فاقد 

» حمل و نقل کابلی پیشرو«توسط یک کابل فوالدي جا به جا می کند. دو شکل اصلی و مهم 

شامل: سیستم هاي پشتیبانی از باال(سیستم هایی که وسیله از باال حمل و جا به جا می شود) و 

سیستم هاي پشتیبانی از پایین که از طریق راه آهن پشتیبانی می شوند، است. این درحالی 

         در محیط هاي شهري استفاده » حمل و نقل کابلی پیشرو«که هر دو نوع سیستم است 

  .(Perschon, 2011)می شوند 

  

  ي سیستم هاي حمل و نقل کابلی :تاریخچه

  راه آهن هاي کابلی (بندي)

  2: توسعه کابل هاي فوالدي توسط جرمن ویلهلم آلبرت 1834-1831 - 

 راه هاي ریلی کابلی(بندي)توسعه ي عمدتاً متمرکز بر روي  - 

 (Perschon, 2011).: اولین خط ماشین کابلی در سان فرانسیسکو 1873 - 
  

                                                
1 - Cable Propelled Transit(CPT) 
2 - German Wilhelm Albert 
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  (Perschon, 2011, 3)اولین وسیله نقلیه کابلی دنیا   - 9شکل 

  

  راه هاي کابلی هوایی

 1: معرفی سیستم انگلیسی یک کابل 1869 - 

 2: معرفی سیستم آلمانی دوکابل 1872 - 

 مقدمه اي براي حمل و نقل مسافر: آشنایی و  1900 - 

 (Perschon, 2011).: رخنه ماشین آهسته رو و استفاده از تله کابین هاي هوایی  1920 - 
  

  سیستم هاي فنی:

   3یک کابل/ دو کابل/ سه کابل - 

 میلیون دالر آمریکا هر کیلومتر ) 2 -15هزینه هاي متفاوت (  - 

 . (Perschon, 2011, 6)کم تر از دیگر سیستم ها 3/2هزینه ها تا حد  - 

  

  سیستم عامل ها :

 .(Ibid)سیستم عامل متوالی و پیوسته   -2سیستم عامل برگشت پذیر   - 1

  

                                                
1 - Monocable 
2 - Bicable 
3 - Tricable 
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  (Perschon, 2011, 6) سیستم عامل برگشت پذیر - 10شکل 

  

  

  
  

  

  (Ibid)سیستم عامل متوالی و پیوسته  -11شکل 
  

  

  خصوصیات سیستم ها :

 موجودمستقل از زیرساخت ها و ترافیک  - 

 فضاي کم مورد نیاز در طول مسیر - 

   1مسافر در ساعت در هر جهت  6000ظرفیت کابین ها تا  - 

 کیلومتر ممکن است 10طول سیستم تا  - 

 بهره وري انرژي باال(جریان الکتریسیته، عاري از دي اکسید کربن)  - 

 سیستم عامل مداوم(متوالی و پیوسته) - 

 کیلومتر در ساعت) 30سرعت باال(حدود  - 

 ر گازهاي خطرناك در سطح پایینانتشا - 

 سر و صداي کم - 

 %)100قابلیت اطمینان باال(نزدیک  - 

 دسترسی و موجود بودن در سطح بسیار و باال - 

 نیاز کم براي فضاي شهري - 

 قابل استفاده براي پیاده روها، افراد معلول و حتی دوچرخه سواران - 

 کیلومتر در ساعت) 100امنیت (ایستادگی در برابر باد تا  - 

                                                
1 - Passengers per hour per Direction (PPHPD) 
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 وانع (رودخانه ها، بزرگراه ها، اراضی شیب دار، ترافیک)پل م - 

 بهبود توسعه اقتصادي و اجتماعی (کاهش جرایم ) - 

 ایستگاه ها می توانند به صورت ساختمان هاي یکپارچه موجود باشند - 

 کم تر از دیگر سیستم ها) 3/2هزینه هاي پایین اجرا و بهره برداري (هزینه ها تا حد  - 

 زمان دیگر سیستم ها) 3/1اجراي سریع (  - 

  می تواند بدون یارانه و سوبسید اداره شود (بدون راننده، هزینه هاي پایین تعمیر و نگهداري) - 

.(Perschon, 2011)    

  

  :  1سیستم هاي حمل و نقل کابلی تک کابلی(گوندوالهاي تک کابلی)

کابلی گوندوالهاي تک کابلی اساسی ترین و متداول ترین سیستم هاي حمل و نقل 

هستند که براي تاسیسات حمل و نقل شهري استفاده می شوند. این تکنولوژي با بهره گیري از 

یک کابل، نیروي محرکه و پشتیبانی(تحمل وزن حمل و نقل) را فراهم می کند. از آنجا که خط 

کابل به طور مداوم در حال گردش در حدود دو پایانه است کابین ها را قادر می سازد تا از 

یروي محرکه کابل جدا شوند و پس از ورود به ایستگاه هنگام خروج دوباره اتصال پیدا کنند. ن

گوندوالهاي تک کابلی نوعا صندلی مسافر هشت نفره دارند اما ظرفیت شان بین  کابین هاي

نفر مسافر قابل تغییر است. آن ها به خاطر قابلیت اطمینان باال، ظرفیت هاي معتدل،  15-4

ی کم و قابلیت اجراي سریع روز به روز به طور فزاینده به فرم سیستم هاي حمل و هزینه نسب

   (Creative Urban Projects, 2013).  نقل عمومی تبدیل می شوند

  کاربردها:

          به آسانی با محیط زیست شهري منطبق  تک کابلیسیستم هاي حمل و نقل کابلی 

می شوند و در زمین هاي سخت یا مسطح ساخته می شوند. در شهرهاي بزرگ آن ها نوعا به 

          عنوان سیستم خورنده و به وسیله عملکرد خود خطوط عظیم حمل و نقل سریع را کامل 

می کنند. اگر چه در شهرهاي کوچک تر با تقاضاي کم تر می توانند به عنوان خطوط سیستم 

ه به کار گرفته شوند. این سیستم ها شایع ترین سیستم دلخواه توریست ها حمل و نقل اولی

   .(Creative Urban Projects, 2013)هستند که در شهرها موجود می باشند 

                                                
1 - Monocable Detachable Gondolas(MDG) 
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  کیفیت خدمات :

(گوندوالها) کابین هایی با اندازه هاي سیستم هاي حمل و نقل کابلیآسایش و راحتی: 

و ایستادن ارائه می دهند. ایستگاه ها و کابین ها می توانند مختلف را با فضاهایی براي نشستن 

به سیستم تهویه مطبوع در تابستان و سیستم گرمایش در زمستان مجهز شوند. می توان از 

پنجره هاي رنگی براي جلوگیري از نور شدید آفتاب استفاده کرد، در حالی که همچنان براي 

ایی که کابین ها به طور کامل محصور هستند دید مناسب محیط امکان وجود دارد. از آنج

مسافران از عناصر مختلف محیطی محافظت می شوند. بسیاري از سیستم ها براي تهویه طبیعی، 

 Creative)دریچه هاي هوا در کابین را براي تضمین آسایش بهینه مسافر فراهم می کنند 

Urban Projects, 2013).   

        گوندوالها حداقل آلودگی صوتی را ایجاد می کنند براي اینکه : و صدا و اختالل سر

و صدا  و سر بودهو صدا  ها بدون موتور کار می کنند. فعالیت گوندوالها بسیار آرام و بی سر آن

تکنیک هاي کاهش صدا می توانند که ها ناشی می شود  هاي ترمینال و برج نوعا از ایستگاه

   .(Ibid) ها می آیند به حداقل برسانند صدایی را که از ایستگاه

زمان انتظار با عواملی چون تناوب کابین ها، اندازه، سرعت خطوط  و حجم زمان انتظار: 

مسافران مرتبط می باشد. از وقتی که کابین ها به طور مداوم بین دو پایانه در گردش هستند، 

ه می باشد. این بدین معنی است از یک دقیق کم ترزمان انتظار براي سوار شدن به یک کابین 

  .(Ibid)که بر خالف اتوبوس ها و قطارها برنامه و جدول زمانی الزم نیست 

قابلیت اطمینان در بسیاري از سیستم هاي حمل و نقل شهري کابلی قابلیت اطمینان: 

 %). براي اطمینان از سطوح باالي99.9% تا 99.3به طور قابل مالحظه اي باال است (به میزان 

خدمات، اپراتورهاي سیستم متعهد به تعمیر و نگهداري سخت و پیشگیرانه می باشند. شرایط 

آب و هوایی نامناسب (براي مثال سرعت به طور عمده باالي باد، رعد و برق، طوفان و یخبندان) 

عموما دالیل وقفه خدمات هستند. با این حال استانداردهاي اجرایی تکنولوژیکی سطح  باال براي 

 کیلومتر در ساعت شرایط را فراهم می کنند 100ه کار انداختن در مقابل سرعت هاي باد باالي ب

(Creative Urban Projects, 2011).  
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  توسعه و گسترش حمل و نقل: 

توسعه خطوط راه آهن شهري در اغلب موارد وقت گیر و پر هزینه است. در بسیاري از 

یمی و توپوگرافی تند و چالش برانگیز را هدایت کنند. به موارد آن ها قادر نیستند که وضعیت اقل

                گزین و یا مکمل براي راه آهن گران قیمت یا آثار جاده شهري، شهرها  عنوان یک جاي

حمل و نقل سریع از طریق نصب و راه اندازي مقرون  يمی توانند به سادگی در حصول به شبکه

به صرفه و آگاه به زمان سیستم حمل و نقل کابلی گسترش و توسعه پیدا کنند. پس از ساخته 

شدن و یکپارچه شدن به صورت یک سیستم حمل و نقل شهري، خطوط حمل و نقل کابلی یک 

ز شهرها، خطوط کابلی جدید نشان راه حل ابتکاري حمل و نقل را ارائه می دهند. در برخی ا

داده اند که آن ها می توانند توسعه هاي جدید را در طول و امتداد کریدورهاي حمل و نقل 

ایجاد و محله ها را احیا کنند. ده ها سیستم حمل و نقل کابلی در حال حاضر در سراسر دنیا 

  .(Creative Urban Projects, 2011)عملیاتی شده اند 

کشورهاي در حال توسعه به مشکالت اقتصادي، اجتماعی و محیطی  شهرنشینی در

منجر شد که در اکثر مواقع این مشکالت در ترکیب با مشکالت حمل و نقل باعث موارد زیر 

  گردید:

 افزایش آلودگی هوا و مسائل مرتبط با محیط زیست و بهداشت 

 عدم دسترسی به فرصت هاي اشتغال و کسب و کار 

 مات و امکانات عدم دسترسی به خد 

 حرکت ناکارآمد کاالها و خدمات مانعی براي توسعه اقتصادي مطلوب 

 مرگ و میر و صدمات مرتبط با حمل و نقل 

 مالصالحی، عرب، و هاي خصوصی و دولتی حمل و نقل و نوسانات قیمت انرژي (هزینه

 .)1391حسینی، 

         حل هاي جدید  همانطور که تاریخ نشان می دهد مشکالت و چالش ها منجر به راه

می شوند که موارد فوق به شروع یک رنسانس جدید در حمل و نقل عمومی منجر می شوند. 

همچنان که زیر ساخت هاي جاده و پارکینگ براي اشغال فزاینده فضاهاي ارزشمند شهري 

یه ادامه پیدا می کنند، منافع زیر ساخت هاي حمل و نقل عمومی بر زیر ساخت هاي وسایل نقل
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شخصی، بیش تر و بیش تر آشکار می شود. سیستم حمل و نقل بر خالف هزینه هاي باالي آن 

در هر کیلومتر ریلی سود قابل مالحظه اي را به دست آورده است. سیستم حمل و نقل سریع 

السیر اتوبوس، رشد استثنایی را در هر دو جوامع در حال توسعه و توسعه یافته داشته است. 

مل و نقل کابلی نفوذ خود را بر روي سیستم حمل و نقل عمومی شروع کرده حتی سیستم ح

است که در ایران این سیستم حمل و نقل عمومی بیش تر براي بازار توریست ها و مسافران 

  .همان)زمستانی کاربرد داشته است (

  

  نتیجه گیري

فعالیت هاي حمل و نقل، به جز پیاده روي و دوچرخه سواري، پیامدهاي زیست  يهمه

محیطی دارند. نخست براي این که تجهیز و تدارك نظام حمل و نقل ممکن است به تغییر 

سکونت جمعیت در قسمت هاي مختلف شهر منجر شود، اجتماعات را در مسیر ساختار خطی 

به زیان فضاهاي باز، مثل چمنزارها و جویبارها که گسترش دهد و براي زیر ساخت هاي شهري 

در برابر ساخت و سازها آسیب پذیري بیش تري دارند، زمین ها را تحت اشغال ساخت و ساز در 

به صورت نفت، گاز مایع  -آورد. دوم به این دلیل که هم براي خود این عملیات و منابع به انرژي 

زیست  مسألهساخت و سازهاي شخصی. سومین بعد  نیاز است و هم براي خودروها و -یا برق 

محیطی، آالینده هاي صوتی، آب و هوا است. آالینده هاي سمی هوا، مثل مونواکسید کربن، 

سرب و ذرات معلق، موجودات زنده، سکونتگاه ها، پیاده روها، جاده ها و خیابان ها را در معرض 

نی بار آالینده هاي حوزه هاي آبی و خطر قرار می دهد. حمل و نقل به همین صورت بر سنگی

هوایی می افزاید و نسبت مهمی از آالینده هاي مربوط به حمل و نقل، الودگی صوتی است. 

چهارمین مساله اي که مصرف انرژي ایجاد می کند گازهاي گلخانه اي است. مساله دیگري که 

ه با حمل و نقل در شهرها این تحوالت به همراه دارد مسائل مربوط به عدالت اجتماعی در رابط

است. تفاوت در نحوه دسترسی گروه هاي اجتماعی مختلف به وسایل حمل و نقل، سهم نابرابري 

که هر یک از این گروه ها ي اجتماعی، به ویژه گروه هاي فقیر و محروم، در تحمل بار آلودگی 

  .(Caves, 2005))1388، 347دیگري است (پوالدي و سعیدي،  مسألهدارند، 
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گوندوالها یا سیستم هاي حمل و نقل کابلی سیستم هاي حمل و نقل شهري جدیدي 

         هستند که در چند کشور اجرا شده و در چند کشور دیگر نیز در حال طراحی و یا اجرا 

می باشند که با نتیجه گیري از مباحث فوق و بر اساس چارچوب نظري تحقیق و نمونه هاي 

دنیا و به صرفه بودن و کم هزینه بودن اجراي این طرح ها و با توجه  مطرح شده موفق در سراسر

که حمل و نقل کابلی کم ترین آالینده هاي صوتی و سمی را ایجاد می کند و مزایاي  به این

بسیار دیگر طرح که در صورت عملی شدن از اتالف انرژي نیز می توان جلوگیري کرد و حتی از 

 مل کابل ها استفاده نمود به این باور می رسیم که در کالنانرژي خورشیدي براي سیستم عا

شهرهاي ایران نیز این طرح ها قابل پیاده شدن می باشد و استفاده از حمل و نقل کابلی به 

حمل و نقل عمومی می تواند در کاهش ترافیک شهري و ترغیب شهروندان به  يعنوان وسیله

  اقع شود.استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی موثر و

در مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تبریز سیستم حمل و نقل عمومی شهر 

شامل اتوبوس و قطار شهري بوده که مطالعاتی در راستاي استفاده از سامانه ترن 

هوایی(مونوریل) به عنوان سامانه اي جدید توسط مهندسین مشاور پردازش ترافیک پارس به 

انجام گرفته است. با توجه به این که سیستم حمل و  1391در سال  کارفرمایی شهرداري تبریز

نقل در دنیاي امروز روز به روز در حال پیشرفت بوده و سامانه هاي جدیدتري در برخی از 

کشورها اجرا و یا در حال طراحی و اجرا می باشند، مطالعه در این زمینه ضروري می باشد. با 

ستم هاي حمل و نقل کابلی سیستم هاي حمل و نقل شهري توجه به این که گوندوالها یا سی

جدیدي هستند که یک کابین بدون موتور توسط یک کابل فوالدي کاالها و مسافرین را جابجا 

می کند، شهر تبریز به عنوان شهر اولین ها در این زمینه نیز می تواند به عنوان اولین شهر 

 93له کابین کابلی شهري در بودجه ي سال کشور باشد. با در نظر گرفتن طرح مطالعاتی ت

            شهرداري تبریز می توان پس از نتایج مطالعات، مناسب ترین گزینه را به عنوان مکمل 

سامانه هاي حمل و نقل عمومی اتوبوس و مترو شهر تبریز که می تواند یکی از دو سامانه ي 

. با توجه به مزایا و معایب این سیستم مونوریل و گوندوالي شهري باشد انتخاب و اجرا نمود

چنین به نظر می رسد که این سیستم می تواند مناسب تر از سیستم مونوریل بوده و در تبریز 

  در مسیرهایی مانند هتل مرمر تا راه آهن، میدان دانشسرا تا قراملک، و ... اجرا شود.
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