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هاي وضعیت خطوط اتوبوستاملی بر 
تندروي تبریز

*امیر ثناجو

* info@sanajou.ir

هـاي  انـدازي مسـیر اتوبـوس   چند سالیست که از راه
شـهر را نسـبت بـه    يگـذرد و چهـره  می(BRT)تندرو 

طرح عـالوه  نای.تر دگرگون نموده استسالهاي قبل
باشـد کـه   میي که داشته داراي مشکالتی نیز ابر مزای

در این نوشتار تـالش بـر  ایـن بـوده تـا برخـی از ایـن        
.مطرح گرددبه اختصارموارد

تـرین و   سیستم اتوبوسـرانی تبریـز، یکـی از قـدیمی    
. باشـد رانی کشور مـی هاي اتوبوسترین سیستمبزرگ

هـاي  از باجـه عبارتنـد تـرین اجـزاي ایـن سیسـتم     مهم
هـا و مبلمـان   ایستگاهها، ، ناوگان اتوبوسشارژفروش 

ي پیاده وسـوار سـدن مسـافرین،    چرخهشهري وابسته،
.مسیر پیمایش، کادر اجرایی و منـاطق تخـت پوشـش   

ــن     ــه ای ــوط ب ــائل مرب ــی از مس ــی برخ ــه بررس ــال ب ح
.شودمواردپرداخته می

هاي تعداد و پراکندگی باجه: هاي فروش شارژباجه
کـه  ايکتهد مطلوبی قرار دارد اما نحدر فروش شارژ

ود کانکس بخـش اداري شـرکت   جقابل ذکر است و
این . باشدبرسان میآي غربی چهارراه واحد در حاشیه

کانکس در مـوقعیتی نامناسـب قـرار داشـته و موجـب      
آلــودگی بصــري گردیــده اســت و حــال پرســش      
اینجاست که چرا باید صرفا بـراي اسـتقرار دو یـا سـه     

ــد ــاب رجــوع (کارمن ــدون داشــتن ارب ، یــک )آنهــم ب
ــوقعیتی از شــهر نصــب    ــین م ــزرگ در چن کــانکس ب
گردد؟ آیا بخش پایین روگذر آبرسان، نمیتواند جاي 
ــور    ــن کــانکس و دیگــر ام ــراي اســتقرار ای مناســبی ب
شرکت واحد باشد؟ شاید بهتر باشد که مسـئولین امـر   

!ها بیندیشنداندکی به این پرسش

ساخت مسـیر  هاي تازهایستگاه: هاي اتوبوسایستگاه
BRTهـاي سـوال بـزرگ بـراي     تبریز  یکی از عالمت

ها باالي ارتفاع سقف این ایستگاه. باشدمردم تبریز می
سه متر بوده که در برابر تابش نـور خورشـید و بـارش    
نزوالت آسمانی هیچ تاثیري نداشته و عمال بود و نبود 

ورودي ایستگاه بـراي آقایـان و   .  کندآن تفاوتی نمی
مشترك بوده ولی با توجه به تفکیـک جنسـیتی   بانوان

ي آن، آقایـان  هـاي جداگانـه  هـا و ورودي در اتوبوس
خیل بـانوان  میانبراي رسیدن به بخش مربوطه باید از

ها به طراحی این ایستگاه. منتظر در ایستگاه عبور کنند
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طوریست که مسافرین به صورت انبوه و نـامنظم قـرار   
ــ  ــراي ســوار ش ــه و صــفی ب دن تشــکیل نشــده و گرفت

ــفته   ــت و آش ــت نوب ــدون رعای ــافرین ب ــوار وارمس س
ها فاقد هرگونه زیبـایی  این ایستگاه. شوندمیاتوبوس 

سـرد و توان ترکیبـی بصري و هویت بوده و آن را می
.هاي استیل دانستوالد و میلهفبی هویت از بتن و 

کــه متاسـفانه اکثـر افـرادي   : مـامورین کنتـرل بلیـت   
شـوند از  لحـاظ   عنوان مامور کنترل بلیت انتخاب مـی 

فرهنگی در سطح متوسط بـه پـایینی قـرار دارنـد و بـه      
نها برخورد مناسبی بـا مسـافرین   آهمین دلیل برخی از 

داننـد  و علت چنین رفتارهایی را مسئولیتی مـی نداشته
ایـن برخوردهـا بعضـا چنـان     ! نها محـول شـده  آکه به 

افـراد متشـخص نیـز گـاهی     یابـد کـه حتـی   شدت می
شـوند کـه   مجبور به مشاجره لفظی با این ماموران مـی 

را بــه دنبــال يایــن رونــد بــه مــرور نتــایج ناخوشــایند
الزم اسـت مسـئولین امـر، در انتخـاب     . خواهد داشت

ان دقت آنهاي الزم به مامورین کنترل بلیت و آموزش
.بیشتري بنمایند

ي موجـود در  هایی دور کـه تعـداد خودروهـا   در سال
هــا عمومــا از شــهر تبریــز کمتــر از اینهــا بــود اتوبــوس

امـروزه امـا  کردنـد  تردد می) پهلوي سابق(خیابان امام
شـهر،  زعفرانیه، میردامـاد، رجـایی  مناطقهاياتوبوس

ــل   ــرواز و گ ــان، پ ــاهگلی، یاغچی ــهرش ــر، ش ، ولیعص
از طریـق چایکنـار رفـت و    پاركشهر و نگینفرهنگ

مسـکونی،  تبا توجه به اینکه بیشتر باف. نمایندمیآمد 
اداري و تجاري شهر در اطراف خیابـان امـام متـراکم    

شــرق و شــرق تبریــز اســت و افــرادي کــه در جنــوب
کنند براي تـردد در  ایـن خیابـان، مجبـور     زندگی می

پیاده BRTهاي هستند در ایستگاه راهنمایی از اتوبوس
نیز بلعکس؛ شده و باقی مسیر را با تاکسی طی کنند و 

که این امر موجب تحمیل هزینه اضافی به مردم و نیـز  
و راهنمـایی هـاي ها در منطقهافزایش ترافیک تاکسی

.شـده اسـت  و شلوغی بسیار زیاد ایـن منـاطق  آبرسان
در بایـد رسـد کـه  چه که گفته شد به نظـر مـی  آنبنابه 

بـازنگري  منـاطق یـا دشـده    هـاي مسیر تـردد اتوبـوس  
هاي این مسیر از طریق مسـیر  اتوبوسصورت گرفته و 

BRTاینکار عالوه بـر کـاهش زمـان سـفر     . تردد کنند
ساکنین این منطقـه بـه  خیابـان امـام و بـازار، موجـب       

ــایی و     ــواحی راهنم ــلوغی در ن ــک و ش ــاهش ترافی ک
هـاي  آبرسان و  نیز تعادل در تعداد مسـافرین اتوبـوس  

BRTدن با توجه به کـم بـو  صورتدر این.خواهد شد
توان چند اتوبـوس در  ي چایکنار، میمسافرین حاشیه

اجـراي ایـن   . انـدازي نمـود  راهنمـایی راه -مسیر بازار
تغییــرات، میتوانــد پیامــدهاي مثبــت فراوانــی در شــهر 

.داشته باشد
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رانـی تبریـز و   بـوس وبا توجه به وضع فعلـی سیسـتم ات  
ــز    ــزرگ تبری ــبت ب ــه مناس ــی ب ــه 2018نزدیک ــاز ب ، نی

اختار این سیسـتم و رفـع مشـکالت آن   بازنگري در س
ضروري به نظر میرسد و امید است مسئولین شهري در 

ن مـورد مـرتبط دیگـر بـا ایـن      اکنار رسیدگی به هزار
مناسبت بزرگ، به سیسـتم حمـل و نقـل عمـومی نیـز      

!.رسیدگی نمایند


