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ميصان پيشسفت شيسساختهاي جديد زاهآهه شهسي دز سال 2017

ببص ّن هيتَاى  2017سا بب آغبص خذهبت دسآهذصايياؽ بب

 117پشٍطُ سيلي بِ طَل  1252كيلَهتش دس توبم

قبسُّب ،بؼيبس هَفق داًؼت.
آهبس پبيگبُ دادُّبي پشٍطُّبي سيلي ً uitpيض ًـبىدٌّذُ ايي اهش اػت:
 دس هقبيؼِ بب ػبل 2016هيضاى فؼبليت چِ دس ػيؼتن ًقليِ سيلي ػبك (  ٍ )LRTچِ دس هتشٍ%32 ،
افضايؾ پيذا كشدُ اػت.
 يكپبسچگي قبسُ آػيب دس تجبست هتشٍ ًِ ،تٌْب دس چيي ٍ ٌّذ ،بلكِ دس تبيَاى ،ػٌگبپَس ٍ هبلضي ًيض
اًتظبس هيسٍد.
 بخؾ هْوي اص هتشٍ جذيذ ( )13/5 %دس بخؾ فَل اتَهبت بِ بْشُبشداسي سػيذُ اػت.

(FAO/

)GOA4
 تغييشات گؼتشدُ دس تقؼينبٌذي پشٍطُّبي حولًٍقل سيلي ػبك دس هٌطقِ ،بشاي اٍليي ببس پيؾ
افتبدى اص اسٍپب سا بِّوشاُ داؿتِ اػت .دس

صهيٌِ پشٍطُ ّبي جذيذ ببص ؿذُ دس ػبل  2017هٌب ٍ

آهشيكبي التيي ،آهشيكبي ؿوبلي سا كِ اص قذين ستبِ دٍم دس تَػؼِ حولًٍقل سيلي ػبك سا داؿتِ،
پـت ػش گزاؿتِ اػت.
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تَػؼِ هتشٍ دس آػيب ٍ اقيبًَػيِ ،بِ ؿذت تحت تأثيش چيي قشاس گشفتِ اػت .هٌطقِ هٌب (هٌطقِ خبٍسهيبًِ ٍ
ؿوبل آفشيقب) بب بيـتشيي ببصگـبيي ػيؼتنّبي ًقليِ سيلي دس ايشاى ،ستبِ دٍم سا داسد .ايي الگَ بشاي

4ػبل

گزؿتِ ثببت بَدُ اػت.
 955كيلَهتش اص صيشػبختّبي هتشٍ دس  19كـَس بب  72دسصذ اص خطَط جذيذ ٍ  28دسصذ اص خطَط اضبفِ
ؿذُ ،ببصگـبيي ؿذُ اػتّ .فت ؿْش دس چيي ٍ ٌّذ اٍليي خط هتشٍؿبى سا دس ػبل  2017افتتبح كشدًذ :صيبهي،
گَيبى ،ؿيجيبطٍاًگ ،ييٌچَاى ،حيذسآببد ،كَچي ٍ الكٌَ كل ؿْشّبي داساي هتشٍ سا بِ  176ؿْش سػبًذ .ػشػت
افتتبح دس هقبيؼِ بب ػبل  2016بِ ؿذت افضايؾ يبفتِ اػت(.بيؾ اص )%35
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توشيع جغسافيايی به شسح ذيل است:
 836/4كيلَهتش دس آػيب ٍ اقيبًَػيِ( 632/8كيلَهتش اص خطَط جذيذ) 49/8 ،كيلَهتش دس هٌب(  40كيلَهتش اص
خطَط جذيذ) 32/8 ،كيلَهتش دس آهشيكبي جٌَبي( 15/3كيلَهتش جذيذ دس ػبًتيبگَ ،خط )6

خطَط هتشٍ جذيذ بب ػولكشد كبهالً اتَهبتيك دس  6ؿْش بب پَؿؾ

 106/5كيلَهتشي طشاحي ؿذُ

اًذ ) :(FAO/GOA4پكي ،ػبًتيبگَ ،اػتبًبَل ،ػئَل ،كَاالالهپَس ٍ ػٌگبپَس .دٍ ؿْش ديگش(حيذسآببد ٍ دّلي ًَ)
خطَط ساُاًذاصي ؿذُ بشاي ( GoA4فَل اتَهبتيك) طشاحي ؿذُ اهب دس هشحلِ اٍل بب ساًٌذگبى دس حبلت GoA2
(قطبسّبي ًيوِ اتَهبتيك) كبس خَاٌّذ كشد .دسهجوَع  129كيلَهتش اػت ٪13/5 .اص صيشػبختّبي راٌاودازي
شدٌ متري در سال 2017مربًط بٍ  GOA4است  .اگش چيي سا هؼتثٌي بذاًين ،تٌْب كـَسي كِ اهؼبل سا بب
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اٍليي فشآيٌذ تَػؼِ  FAOدس هتشٍ ( پكي) آغبص كشدُ اػتً ٍ ،بػبصگبسي بش سٍي طشح اثش هيگزاسد .هتشٍ
(GOA4فَل اتَهبتيك) ًوبيٌذُ  36.5دسصذ اص صيش ػبخت ّبي جذيذ هتشٍ اػت.

پنج کشوز با بصزگتسيه تحوالت متسو دز سال گرشته:

مهمتسيه شهسها عبازتند اش:
گَاًگظٍ ( 83.7كيلَهتش) ،بب  3خط جذيذ بِ هجوَع  70كيلَهتش بخؾ الحبقي؛ تبيپِ ( 62كيلَهتش)؛ طًگظٍ (57.3
كيلَهتش)؛ ٍٍّبى ( 55كيلَهتش) ٍ ؿبًگْبي ( 49.3كيلَهتش).
بشاي اٍليي ببس ،پيـشفت ّبي ػيؼتن سيلي ػبك دس آػيب ٍ اقيبًَػيِ ًؼبت بِ قبسُّبي ديگش بيـتش بَدُ اػت.
آػيب دًببلِ سٍ اسٍپب ٍ هٌب اػت .بشاي اٍليي ببس ايبلت هتحذُ آهشيكب دس آهشيكبي ؿوبلي ،كِ بِ طَس ػٌتي بب
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تَػؼِ ػيؼتن ًقليِ سيلي ػبك ٍ هبؿييّبي خيبببى پَؿؾ دادُ ؿذُ بَد ،دس پغ قبسُّبي ديگشبجض اٍساػيب
قشاس گشفتّ .وبًطَس كِ دس ػبل گزؿتِ اػالم ؿذ ،هٌبطقي هبًٌذ آػيب ،هٌب ٍ آهشيكبي جٌَبي ،هفَْم ٍ
كبسبشد  LRTبِ ػٌَاى يك حبلت هكول هتشٍّبي ػٌتي بشاي اًَاع ػٌبسيَّبي ؿْشي اػت.
 296كيلَهتش صيشػبخت  LRTدس  24كـَس بب  69دسصذ اص خطَط جذيذ ٍ  25دسصذ اص خطَط گؼتشؽيبفتِ
ببصگـبيي ؿذ 17.5 .كيلَهتش ببقي هبًذُ ؿبهل پشٍطُ ّبي تبذيل خطَط سيل دٍم هَسد اػتفبدُ ٍ  LRTهَسد
بْشُبشداسي دس هكضيك اػت .بشخي اص ؿْشّب ٍ يب حتي كـَسّب ًخؼتيي خط  LRTهذسى خَد سا دس ػبل 2017
ببصگـبيي كشدُ اًذ :گشاًبدا ،ؿٌضى ،ايضيت ،ادهيش ،لَكضاهبَسگ ،اسؿبع ٍ تبيَاى ،كِ تؼذاد كل ؿْش ّبي  LRTسا
بِ  403ؿْش هيسػبًٌذ .ػشػت ببصگـبيي پغ اص كبّؾ اًذک دس ػبلّبي گزؿتِ ،ػوذتبً بِ دليل سؿذ دس
هٌبطق "غيش ػٌتي"  LRTاػت .اًتظبس هيسٍد ايي سًٍذ دس ػبل ّبي آيٌذُ اداهِ يببذ.
تَصيغ جغشافيبيي بِ ؿشح ريل اػت:
 94.9كيلَهتش دس آػيب ٍ اقيبًَػيِ ( 84.8كيلَهتش اص آى خطَط جذيذ اػت )؛  80.98كيلَهتش دس اسٍپب ( 48.9
كيلَهتش اص آى خطَط جذيذ اػت )؛  49.8كيلَهتش دس آهشيكبي جٌَبي ( كِ  32.4كيلَهتش اص آى خطَط جذيذ
اػت)؛  45.3كيلَهتش دس هٌب ( 30كيلَهتش اص آى خطَط جذيذ اػت).
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پنج کشور با بشرگتزین تحوالت متزو در سال گذشته عبارتند اس:
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هْوتشيي ؿْشّب ػببستٌذ اصٍٍّ :بى دس چيي ،بب دٍ خط جذيذ بِ هيضاى  51/8كيلَهتش؛ ال پَبال دس هكضيك بب
پشٍطُ تبذيل قطبس-تشاهَا (17/4كيلَهتش)؛ دًَس ،ايبالت هتحذُ آهشيكب ،گشاًبدا ،اػپبًيب ٍ ػيذي بالبغ دس الجضايش.

مىبعuitp:

