خودراهبری قطار،سنگِ نشان تازه ای که سربر می آورد
نوشته ی رامون مالّا،سرپرست خطوط خودراهبر متروی بارسلون
رئیس هیئت ناظران متروهای خودراهبرUITP
ترجمه ی :شهریار بهرامی اقدم (اسفند )2931

خط مترویی خودراهبر ،دیگر روندی نیست که الزم باشدآن را به حساب آورد یا درباره اش بحث و فحص
کرد؛ بلکه واقعیتی است بی گفت و گو.
در سال های اول قرن جدید ،هنگامی که ما در بارسلون درباره ی احداث یک خط اقماری به طول 05
کیلومتر فکر می کردیم ،هنوز در شک و تردید به سر می بردیم .دست آخر تصمیم گرفتیم به سراغ
خودراهبری کامل قطار برویم ،و آن تصمیم تاثیر مثبتی بر شبکه ی حمل و مقل ریلی درون شهری گذاشت.
در چند سال اخیر اوضاع به نحو چشمگیری عوض شده است  .راهبری خوکار قطار موضوعی چنان
معمولی شده که گویی ورق برگشته است؛ یعنی کسانی که به راه اندازی خطی تازه با راهبری متداول فکر
می کنند ،باید تصمیم خود را توجیه کنند.
در گذشته مانع اصلی ،تکنولوژی بود و هزینه ی آن و دل نگرانی از این که آیا راهبری خودکار قطار به آن
حد از بلوغ رسیده است که تضمین کند پروژه به موقع تمام خواهد شد .اکنون سناریو به گونه ی دیگری
است .حال که خطوط بیشتری راه اندازی شده و پروژه های متعددی در جریان است ،پیشنهاد بازار بیشتر و
رقابتی تر شده است.
اما گرچه اوضاع عوض شده  ،ما هنوز هم ممکن است همان لختی قدیمی خودمان را داشته باشیم.
تکنولوژی کماکان محوری است که همه ی پروژه ها حول آن می چرخند ،و توجه کافی به حیطه های
دیگری که می توانند حساس باشد نمی شود .به ویژه به اعتقاد من الزم است ما به سازمان و تشکیالت،
مسافران و زیر ساخت ها توجه کنیم.

الزام های خط مترویی خودراهبر ،رویکرد سازمانی جدیدی را ایجاب می کند .در حیطه ی وظایف باید
کارکردهای تازه ای را گنجاند و مرکز فرمان باید نقش های حساس تری را به عهده بگیرد .بسیاری از
مرزهای کالسیک ،مانند مرزهایی که میان عملیات و نگهداری وجود داشت ،محو می شود .الزم است
شاخص های عملکردی کلیدی جدیدی از جمله شاخص مدت واکنش به یک واقعه تعریف شود .همه ی
این جنبه ها طرح سازمانی مناسبی را می طلبد که از سهمی که مستقیما به عمالت خدماتی مرتبط می شد
به مراتب فراتر می رود .این موضوع می تواند برای متروهایی که ساختار تثبیت شده ی شان بر بستر خطوط
متداول است ،چالش پیچیده ای باشد.
تلفیق تکنولوژی با الگوهای متناسب سازمانی ،فرصت هایی را فراهم می کند تا خدمات در سطحی به
مسافران ارائه شود که بر هرگونه پیشداوری احتمالی مسافران درباره خط خود راهبر ،غلبه کند .اما برای
وقوع چنان پیشامدی ،الزم است ما فرایندهای خودمان را از نو تعریف کنیم .یک نمونه ی خوب این است
که اغلب انعطاف پذیری در راهبری قطار ،همسنگ با انعطاف پذیری مشابهی در ارتباطات با مسافران پیش
نمی رود .این فرصتی است برای برداشتن گامی به پیش در تجربه ی سفر.
به همین ترتیب مزیت های تکنولوژی سیگنالینگ ،تاثیر مناسبی بر معیارهای طراحی زیرساخت یا تسهیالت
ارائه شده نگذاشته است.خودراهبری فرصت هایی برای ارائه ی انواع جدیدی از خدمات فراهم می سازد که
عرضه و تقاضا را بهتر تنظیم می کند .صرفا بحثِ ظرفیت در میان نیست ،بلکه نوع خدمات هم مطرح است؛
مثال خدمات فوق العاده یا تلفیقی و گسستن از روال مرسوم حرکت و توقفِ پشت به پشت در هر ایستگاه.
اگر قرار است ما از تمام امکانات خطوط خودکار برخوردار شویم ،در واقع باید همه ی حیطه ها را با هم
در نظر بگیریم .این کارِ راحتی نیست چرا که بر فرایند تصمیم گیری تاثیر می گذارد؛ ندیدن همه ی مزیت
ها ممکن است به این معنی باشد که خودراهبری آن قدرجذاب نبوده که بر موانع تحول[سیستم متداول به
خودکار] غلبه کند .این می تواند یکی از دالیلی باشد که چرا تعداد خط های تحول یافته ی موجود این قدر
کم است وچرا آن هایی که تاکنون به سیگنالینگ بی سیم( )CBTCمجهز شده اند ،به سمت خودکارسازی
کامل پیشروی نکرده اند.

برای دست یافتن به پیشرفت واقعی ،هر پروژه ی تحول باید به خوبی مدیریت شود و بازتاب دیدگاه های
همه ی طرف های ذی ربط باشد .چنین رویکردی فرصت بی همتایی برای باز تعریف الگوی تجاری فراهم
می کند .این یک چالش اساسی برای بهره برداران حمل ونقل ریلی درحال و هوای افزیش رقابت و جهانی
شدن است و رویکردی را که ما در متروی بارسلون در پیش گرفتیم ،باز می تاباند.
داده های مندرج در آخرین گزارش هیئت ناظران متروهای خودراهبر UITPنشان می دهد هم اکنون 84
خط متروی خودراهبرِ فعال با حدود  055مسیر -کیلومتر وجود دارد .این درخور توجه است ولی چیزی که
شاید از آن هم مهمتر باشد این است که آهنگ رشد خودراهبری در هر دهه در مقایسه با دهه ی قبل ،دو
برابر شده است .این روند احتماال باید ادامه پیدا کند و پیش بینی ها حکایت از آن می کند که شمارِ مسیر –
کیلومتر ها ممکن است در ده سال آینده سه برابر شود؛ این بدان معنی است که ما تا سال  0500میالدی
شاهد  0455کیلومتر خط خودراهبر درحال کار خواهیم بود.
امروزه در  20شهر با وسعت مختلف و حال و هوای جمعیتی متفاوت ،خط های خودراهبر وجود دارد و
ثابت می کند این کار شدنی است .شاید بهترین اثبات این باشد که اگر شهری یک خط خودراهبر را راه
بیندازد ،دیگرخط متداول دیگری را راه نخواهد انداخت!
افق آینده روشن به نظر می رسد .پیش بینی های رشد همراه با رویکرد بلند پروازانه ی تغییرِ الگوی تجاری
می تواند جهشی درهر دو زمینه ی کیفی و نوع خدمات ارائه شده پدیدآورد .خودراهبری قطار ،به منزله ی
سنگ نشان جدیدی سربر می آورد که به بهبود جذابیت عمومی حمل ونقل عمومی کمک می کند.

 برای اطالع بیشتر درباره ی خط های مترویی خودراهبر ،می توانید به نشانی زیر مراجعه کنید:
www.metroautomaion.org
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