
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )علوم انساني(مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان

 1387سال  – 4شماره  – 32جلد 

  19-46صص 

  هاي ريزي و مديريت سيستم اتوبوسراني درون شهري با تأكيد برايستگاه برنامه
  اتوبوس شهر كاشان 

 
  **وفايي ابوذرو * مسعود تقوايي

 دانشگاه اصفهان يگروه جغرافيا *

  دانشگاه اصفهان ريزي شهري اسي ارشد جغرافيا و برنامهدانشجوي كارشن**
  چكيده

ي در همچنين كمبود و نارساي. شهري است ل بسيار مهم شهرهاي بزرگ حمل نقل و ترافيكامروزه يكي از مساي
. هركشوري به شمار مي رود ه عنوان يكي از موانع رشد و توسعهسيستم حمل و نقل زميني بخصوص حمل و نقل شهري ب

باتوجه به . از مؤثرترين راه حل هاي اين مشكل توسعه و تقويت سيستم هاي حمل و نقل عمومي شهري است يكي
سياست ، مشكالتي كه امروزه در اثر افزايش تعداد وسايل نقليه در شهرهاي بزرگ و متوسط ايران به وجود آمده است

در اين راستا براي بهينه سازي سيستم حمل . مار مي رودتقويت استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي از تدابير ارزنده به ش
سريع و مطلوب به متقاضيان سفرهاي درون شهري تالش ، ارزان، مستمر، و نقل عمومي به منظور خدمات رساني ايمن

  .گسترده اي را بايد آغاز كرد
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  وفايي و ابوذر مسعود تقوايي                                                                                                                                                20

شهرهاي ايران از  هر كليد، اتوبوسراني كه يكي از مهمترين سيستم هاي حمل و نقل عمومي شهري به شمار مي آيد
در شهر كاشان سيستم . شهروندان ايفا مي نمايد هجمله كاشان نقش عمده اي را در انجام سفرهاي درون شهري و روزان

 هقطار سبك شهري و مانند آن ها وظيف، تراموا، حمل و نقل از قبيل مترو هاتوبوسراني با توجه به فقدان سيستم هاي پيشرفت
باتوجه به . داشته و اجباراً به تنهايي اقدام به جابجايي خيل عظيم مسافرين درون شهري مي نمايد سنگيني را بر عهده

 هط نقليير وسايآن نسبت به نرخ سا هتقاضاي بيش از حد مردم براي استفاده از خدمات اتوبوسراني به دليل ارزان بودن كراي
سيستم اتوبوسراني شهر كاشان با مشكالت ، ايش تقاضا دانستعمومي از جمله تاكسي كه مي توان آن را مهمترين دليل افز

اين  و مزاياي به علت ويژگي هاي مثبت. مختلف مواجه گرديده است و به داليل گوناگون فاقد كارايي قابل توجه مي باشد
اين . از مي باشدراه حل هاي متعدد مسئولين و متخصصين اين امر ني هبرنامه ريزي و انديش به كارايي آن يسيستم و ارتقا

استانداردهاي مربوط  هاز جمله در زمين ل و مشكالت سيستم اتوبوسراني شهر كاشانله به منظور شناخت هرچه بهتر مسايمقا
اصالح خطوط سرويس دهي به  راه حل هايي براي و ارايه فواصل و تجهيزات مورد نياز در ايستگاه ها، به مكانيابي

افزايش كارايي سيستم شكل گرفته  ا و دستيابي ايستگاه ها به استاندارد هاي موجود و تعديل ايستگاه ه هخصوص در زمين
  .است

در  نتايج پژوهش نشان مي دهد. تحليلي و پيمايشي استفاده شده است ، در اين پژوهش تركيبي از روش هاي توصيفي
مورد بهره برداري قرار نگرفته است و اتوبوس با تمام امكانات بالقوه اش  شان سيستم حمل و نقل عمومي بخصوصشهر كا

 هساختار تجهيزاتي و تأسيساتي از جمله درزمين، سيستم در بسياري از زمينه ها همچون ساختار سازماني و تشكيالتي
زمان بندي حركت  هنياز در ايستگاه ها و برنام تجهيزات مورد، استانداردهاي مربوط به مكانيابي و فواصل ايستگاه ها

  .با مشكالت زيادي مواجه مي باشداتوبوس ها 
  حمل ونقل عمومي، ايستگاه اتوبوس، خطوط اتوبوسراني :كليدي واژه هاي 

  
  

Interior Bus Driving System Programming and Management with Emphasis 
on Bus Stops of Kashan City 
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 21                                                                                                                  برنامه ريزي و مديريت سيستم اتوبوسراني درون شهري

Abstract 
One of the most important problems in big cities nowadays is public transportation 

system and traffic. Also deficit and shortage in land transport system, especially in city 
transportation is one of the impediments in expansion and development of a country. One of 
the most effective solutions for this problem, created by the increasing number of the 
vehicles in big and medium cities in Iran, is developing and strengthening public 
transportation in the cities. 

In this direction, for making the best of the system for secure, continuous, inexpensive, 
fast and desirable services for the citizens traveling inside the city, appropriate and effective 
plans must be contrived. 

Bus transport, that is one of the most important public transportation in all the cities of 
Iran, especially Kashan, plays an important role in daily and interior transport of the 
citizens. In Kashan bus transport system due to the lack of developed systems of transport, 
for example subway, Tram, city train and so on, has an important responsibility to carry a 
large number of passengers inside the city by itself . Due to the extreme demand for bus 
services and because of its inexpensiveness, compared with the other public vehicles as 
taxis, the system of bus transportation in Kashan has encountered different difficulties and 
for a variety of reasons, has lost its considerable efficiency. Due to the advantages of this 
system and its high efficiency, expanding, designing and planning this system by the experts 
is urgent. 

This essay intends to take a step toward the better recognition of the problems of Kashan 
bus transportation system, especially about the standards of location, distance and the 
necessary accessories and equipments of the bus stations. 

In this research, a combination of descriptive analysis and measurement methods has 
been used. The results show that the public transportation system and its potential 
possibilities have not been exploited properly and it encounters a lot of problems in many 
domains like organizational structure. Also, equipments and installation structure, especially 
the standards of location and the distances between the stations, the required equipments in 
the stations and the scheduled timetable for the bus departures are among those points that 
need due and urgent attention. 

Key word: Bus lines, Bus stop, Public Transportation 
   
.  
  مقدمه - 1
  ألهمسطرح  - 1- 1

ل بسيار مهم شهرهاي بزرگ امروزه يكي از مساي
همچنين كمبود و . شهري است حمل و نقل و ترافيك

ي در سيستم حمل و نقل زميني بخصوص نارساي
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هاي حمل و نقل شهري به عنوان يكي از موانع  سيستم
يكي از  .رود هر كشوري به شمار مي هرشد و توسع

ي اين مشكل توسعه و تقويت ها مؤثرترين راه حل
  .هاي حمل و نقل عمومي شهري است سيستم

هاي  حمل و نقل عمومي به مثابه خوني كه در رگ
بدن جريان دارد اقدام به جابجايي و انتقال مسافرين در 

منظم و به  ,اگر اين جابجايي اكنون. مي نمايد سطح شهر
زمان مسافرين در كمترين ، دور از هرگونه نقصي باشد

و سريع تر به ، مي شوندمكن و با حداقل زمان جابجا م
چنين جابجايي منظمي  هنتيج. مقصد خود خواهند رسيد

شهري منجر شده و باعث افزايش  هبه رشد و توسع
از آنجا كه . گردد هاي شهري مي كارايي و عملكرد فعاليت

ي در و نقل شهري داراي كمبود و نارساي سيستم حمل
وه بر بروز مشكالت عديده باشد عال دهي مي سسروي

 ,يا غير مستقيمبراي خود سيستم چه به صورت مستقيم 
است كه از  شهري نيز ايجاد مشكل نموده براي ساكنين

توان به افزايش زمان سفر و زمان انتظار كه  جمله مي
آن اتالف هزاران ساعت از وقت شهروندان چه در  هنتيج

هاي  ل در فعاليتنقليه و اخال هايستگاه يا در داخل وسيل
هاي ذينفع به دليل  همچنين كاهش درآمد سازمان، شهري

عدم جابجايي بهينه و سريع مسافرين و افزايش هزينه و 
استهالك وسائط نقليه عمومي كه منجر به ازبين رفتن 

شهر كاشان در  .گردد اشاره نمود ملي مي هسرماي
اتوبوسراني يكي از مهمترين وسايل حمل و نقل عمومي 

فقدان  رون شهري محسوب مي شود كه به دليلد
، تراموا، حمل و نقل از قبيل مترو ههاي پيشرفت سيستم

مسافرين درون شهري مي اقدام به جابجايي خيل عظيم 
با توجه به تقاضاي بيش از حد مردم براي استفاده  .نمايد

آن  هاز خدمات اتوبوسراني به دليل ارزان بودن كراي
عمومي از جمله تاكسي  هط نقلياينسبت به نرخ ساير وس

باشد  توان گفت مهمترين دليل افزايش تقاضا مي كه مي
 با مشكالت مختلف سيستم اتوبوسراني شهر كاشان 

تجهيزات و تأسيسات ، فواصل، مكانيابي هبويژه در زمين
  .است مواجه گرديده ايستگاه ها

هاي مثبت اين سيستم و  به علت مزايا و ويژگي
هاي  راه حل هي آن برنامه ريزي و انديشارتقاي كاراي

  .باشد متعدد مسئولين و متخصصين اين امر نياز مي
اين مهم نيز جز از طريق شناخت وضعيت سيستم و 

به همين . مشكالت و تنگناهاي آن ميسر نخواهد شد
ل و معضالت زم است ابتدا از اين سيستم و مسايخاطر ال

رهاي سازماني و ساختا هاي مختلف از جمله آن در زمينه
و غيره شناخت حاصل  تأسيساتيزاتي وتجه، تشكيالتي

ها و راهبردهايي مناسب جهت رفع آن  سپس راه حل شود
  .گردد ارايه

  اهميت تحقيق - 2- 1
اجتماعي كه در  -اقتصادي  هيكي از فعاليتهاي عمد

جوامع مختلف امروزي جايگاه ويژه اي يافته حمل و نقل 
ر جوامع شهري از اهميت خاصي اين امر به ويژه د. است

 .)4 :1380، مهندسين مشاور همسو(برخوردار است 

هاي حمل و نقل عمومي عالوه بر نقشي كه  سيستم
توانند داشته باشند  در بهبود وضعيت ترافيكي هرشهر مي

 هط نقليديگر نيز نسبت به استفاده از وساياز جهاتي 
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نقش به عنوان مثال . باشند خصوصي داراي برتري مي
هواي هاي حمل و نقل عمومي در آلوده سازي  سيستم

، خصوصي است هط نقليشهرها به مراتب كمتر از وساي
باشند  مي  آلودگي هوا مواجه لذا در شهرهايي كه با مساله
گروه (  ها انكار ناپذير است ضرورت ايجاد اين سيستم
  .)2: 1371، مطالعات برنامه ريزي شهري

رين سيستم هاي حمل و اتوبوسراني يكي از مهمت
اين سيستم به .نقل عمومي شهري محسوب مي شود 

قابليت  علت برخورداري از خصوصيات مثبتي چون
عمومي و همچنين  هط نقليانعطاف نسبت به ساير وساي

نزديكي آن به اتومبيل از لحاظ خدمات رساني موجب 
دور نيز اين نقش را در اكثر  هخواهد شد كه در آيند

در كشور ما نيز اكثر . بر عهده داشته باشد شهرهاي دنيا
شهرها ازجمله شهر كاشان از سيستم اتوبوسراني شهري 

اما به داليل گوناگون فاقد كارايي قابل ، بهره منداست
باشد به همين خاطر انديشيدن تمهيداتي در اين  توجه مي

  ستمباره و تالش در جهت باالبردن ميزان كارايي سي
  ، ضروري استاتوبوسراني بسيار 

لذا با توجه به نقش مهم اين سيستم در انجام 
ل و درون شهري و همچنين توجه به مساي سفرهاي

هاي مختلف  مشكالت اتوبوسراني شهر كاشان  در زمينه
اهميت . . . ساختار تجهيزاتي و ، ساختار تشكيالتي

 .شود تحقيق بيشتر نمايان مي

  اهداف تحقيق - 3- 1
يق را به صورت اهداف كلي اگر بخواهيم اهداف تحق

  :ييم بايد به موارد زير اشاره كردو اختصاصي ذكر نما

  اهداف كلي -1 - 3- 1
شناخت جامع و دقيق سيستم  -3-1-1- 1

به  اتوبوسراني شهر كاشان و مشكالت و تنگناهاي آن
استاندارد هاي مربوط به مكانيابي و  هخصوص در زمين

  .فواصل ايستگاه ها 
ها و راهبردهايي  به سياستدستيابي -2- 1-3-1

مربوط به عدم رعايت جهت رفع مشكالت و تنگناهاي 
فواصل و تجهيزات مورد ، مكانيابي هشاخص ها در زمين

و بهبود  نياز در ايستگاه هاي خطوط مختلف شهر
وضعيت سيستم اتوبوسراني شهر كاشان در راستاي نيل 

  . به عملكرد مطلوب آن
  اهداف اختصاصي -2- 3- 1
اجزاء و ، بررسي وضعيت سيستم  -1- 1-3-2

. و  تأسيساتيساختار ، تجهيزاتيساختار (ساختارهاي آن 
.( . .  

بررسي عملكرد و نقش سيستم   -2- 1-3-2
  .مسافر هاتوبوسراني شهري در جابجايي روزان

تعداد (هاي سيستم  بررسي ساير ويژگي  -3- 1-3-2
  . . .).ها و  ايستگاه، و طول خطوط

  روش تحقيق - 4- 1
باتوجه به ماهيت و محتواي تحقيق و همچنين با 

در ، هاي موجود گردآوري اطالعات درنظر گرفتن روش
تحليلي و ، تركيبي از روش هاي توصيفياين تحقيق 

  .پيمايشي استفاده شده است 
يند تحقيق به اين صورت استفاده ها در فرآ اين روش

يي اسنادي براي شناسا هاند كه ابتدا مطالعات اولي شده
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يعني با مراجعه به . ابعاد موضوع و جوانب آن انجام شد
اسناد و مدارك  هها و ادرات و مطالع سازمان، ها كتابخانه

موجود در رابطه با  موضوع تحقيق اطالعات جمع آوري 
اطالعات  هاي جامع با در نظرگرفتن هم و سپس پرسشنامه
پس از . هاي مختلف طراحي گرديد الزم براي بخش

براي آناليز  1386در خرداد ماه سال  رسشنامهتكميل پ
استفاده  SPSSاطالعات پرسشنامه از نرم افزار آماري 

شد و بدين صورت تجزيه و تحليل روي اطالعات 
  .صورت گرفت

  تحقيق هتاريخچ - 5 - 1
مل كشورهاي صنعتي و پيشرفته در حل مشكالت ح

بخصوص كه ساير  و نقل شهري خود موفق بوده اند
، تراموا، حمل و نقل عمومي از قبيل مترو سيستم هاي

سيستم قطار سبك شهري و مانند اين ها را در كنار 
لذا به همين دليل توانسته ، اتوبوسراني شهري خود دارند

ي هاي حمل و نقل عمومي موفق و كاراياند سيستم 
داشته باشند و هم خدمات مطلوبي را به شهروندان و 

 85عنوان مثال از مجموع  به. نمايند ارايهمسافران خود 
 "Janes datadivision"شهر اروپايي مورد مطالعه

و ، شهر صرفاً داراي سيستم اتوبوسراني هستند 11فقط 
تم هاي حمل و شهر ديگر تقريباً از تمام يا اكثر سيس 74

 .ROBERT j)  مي باشند برخوردار نقل عمومي فوق

Mokiler ,1993: p22 ).  
اني اتوبوسراني و متروي نحوه و كيفيت خدمات رس

ديگري از  هشهر يوكوهاما در كشور ژاپن مي تواند نمون
جمعيت  هموفقيت كشورهاي صنعتي در جابجايي روزان

، حمل و نقل يوكوهاما هادار(شهري آن ها به شمار رود 
1372:20(.  

سيستم اتوبوسراني شهري در  هدررابطه با سابق
ي به وضعيت فت كه آگاهكشورهاي درحال توسعه بايد گ

در حد اطالعاتي است كه در سالنامه اي به  آن ها فقط
مذكور مشخصات  هدر سالنام. شده است ارايهعنوان جينز 

كه ) تقريباً شهرهاي بزرگ(و اطالعات شهرهاي جهان 
منتشر مي گردد ، داراي سيستم اتوبوسراني شهري هستند

كه در آن اطالعات اتوبوسراني هاي تعدادي از شهرهاي 
، دمشق، قاهره: شورهاي در حال توسعه نيز از قبيل ك

تهران و كردوبا قيد شده ، آديس، اكراه، جده، دارالسالم
به نظر مي آيد كه حد اقل تعدادي از اين اساس  بر. است

حمل و نقل درون شهري اقداماتي  هاين كشورها در زمين
به . را انجام داده و موفقيت هايي نيز كسب كرده اند

 5آسيا فقط  هشهر بررسي شده در قار 31ال از عنوان مث
سيستم حمل و نقل عمومي شان اتوبوسراني  شهر فقط

يك تا چند  اقلحد بوده است و مابقي در كنار اتوبوس از
همچنين از نظر نسبت . سيستم ديگر نيز برخورداربوده اند

مطلوبي جمعيت به ازاي هر دستگاه اتوبوس وضعيت 
توسط نسبت مذكور در شهرهاي م به عنوان مثال. دارند

نفر  1600بررسي شده كشورهاي درحال توسعه كمتر از
 .ROBERT j) (به ازاي هر دستگاه اتوبوس است 

Mokiler ,1993: p22.  
وزارت ، و پس از آن 1368در ايران تقريباً از سال 

امكانات و مانند اين ها ، توزيع اعتبارات هكشور به واسط
از طريق مركز مطالعات ، ياتوبوسراني هاي شهر بين
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برنامه ريزي شهري اين وزارت خانه هرساله اطالعاتي را 
اجرايي و  هاز اتوبوسراني ها اخذ نموده كه بيشتر جنب

الزم به ذكر است ، كاربردي داشته است تا ماهيت تحقيقي
توسط مركز مذكور  نيز ديگر هكه مطالعات موردي پراكند

و نقل درون شهري  عام تر حمل هانجام گرفته كه جنب
) سيستم اتوبوسراني نيز مي باشد هكه فراتر و دربرگيرند(

اين مطالعات اگرچه مستقيماً . را مدنظر داشته است
درمورد موضوع تحقيق نيستند اما يا غير مستقيم و يا 

ري بخشي از آن ها در رابطه با سيستم اتوبوسراني شه
: رياتمي توان به نش به عنوان مثال. كشور مي باشند

بررسي وضعيت ، الگوي مصرف حمل و نقل شهري
، موجود مديريت حمل و نقل درون شهري در ايران

هرسفر در سيستم اتوبوسراني  هبررسي قيمت تمام شد
شهري كشور و دو مقاله در باب سيستم اتوبوسراني اشاره 

سيستم اتوبوسراني شهري در  هدر ارتباط با سابق. نمود
تاريخي  هي كه وجود دارد سابقشهرهاي كشور تنها منبع

كه توسط شركت توبوسراني در شهر تهران مي باشدا
، پرنيان(اتوبوسراني تهران و حومه تدوين شده است 

  .) 28 :29 ؛1375، بهمن
سيستم اتوبوسراني در قالب  ههمچنين مطالعه در زمين

  :مهمترين آن ها عبارتند از  تدوين شده كه مقاالت نيز
اتوبوسراني  هن بررسي و ارزيابي شبكمقاله اي با عنوا

درون شهري كه توسط دكتر شهريار افندي زاده تهيه شده 
است در اين مقاله به منظور عملكرد صحيح سيستم 

انواع خطوط سيستم اتوبوسراني و ، اتوبوسراني شهري
ويژگي هاي ايستگاه هاي اتوبوس شهري مورد بحث 

ينكه اتوبوسراني در ادامه اشاره شده به ا.قرار گرفته است
يكي از اركان اصلي حمل ونقل شهري است و بايد سعي 
شود به موازات فعاليت ها و توسعه هاي ديگر شهري به 

  .سطح عملكرد باالتري ارتقاء يابد 
اجزاي سيستم  همقاله اي با عنوان طراحي بهين

اتوبوسراني كه توسط محمدباقر محمدي تهيه شده است 
به اينكه يكي از شرايط موفقيت  در اين مقاله اشاره شده

مورد  هسيستم اتوبوسراني اين است كه وسايل نقلي
استفاده به طور مستمر به تكنولوژي هاي جديد مجهز 

ايستگاه ها بايد  هشوند و همچنين در طراحي بهين
تجهيزات ، ايستگاه خصوصيات هندسي، موقعيت ايستگاه
  .تم كنترل ترافيك را در نظر گرفايستگاه و عالي

  ومفاهيم يفارتع - 2
 هدر اين تحقيق يك سري استانداردهايي در زمين

و همچنين  مناسب ايستگاه هاي اتوبوس هفاصل، مكانيابي
استخراج شده كه براي  تجهيزات و تأسيسات ايستگاه ها

سيستم  ههركدام از اين استانداردها در خطوط دوازده گان
، طمتوس، خوب( وضعيتسه ، اتوبوسراني شهر كاشان

اين . تعريف شده است SPSSدر نرم افزار  )بد
  :استانداردها شامل موارد زير مي باشد

  استاندارهاي مكانيابي ايستگاه  - 1 - 2
 )ب .قرارگرفتن ايستگاه قبل از تقاطع  )الف

قرارگرفتن ايستگاه  )ج. قرارگرفتن ايستگاه بين دو تقاطع
و  نزديك به ساير ايستگاه هاي حمل )د .بعد از تقاطع
در  )و .نزديك مراكز تراكم جمعيت )هـ  .نقل عمومي

نزديك مراكز توليد و   )ز .مقابل مراكز تجاري و كاري
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اشتن ظرفيت كافي جهت توقف د )ح.  جذب سفر
قرارگرفتن  )يقرارگرفتن در معرض ديد   )ط .هااتوبوس

  .در محل عدم عبور مسافرين از عرض خيابان
  ستگاهاستانداردهاي فواصل اي  - 2 - 2

  متر 250 - 300فواصل ايستگاه در مركز شهر   )الف
 - 350ايستگاه در نواحي شهري  بين   هفاصل )ب

  متر 300
طرف خيابان از  متري در دو 20 هداشتن فاصل ) ج
  .يكديگر
  ص هاي تجهيزات ايستگاهشاخ - 3- 2

  )ج . نصب سرپناه  - )ب .وجود نيمكت )الف
خط كشي  )د .ممنوعنصب تابلو با عالمت توقف مطلقاً 

 )ز .تابلو اطالعات رساني )و .نورپردازي )هـ .ايستگاه
بليط  هنصب باج  )ح .حركت اتوبوس هجدول برنام

 )ك.تلفن هباج  )ي .خطوط هشبك هقشن  )ط  .فروشي
  .پوشش روي جوي آب )ل .داشتن ظروف زباله

 )الف :شاخص هاي تأسيسات ايستگاه  - 4- 2
وجود   )ب  .كف اتوبوسهمسطح بودن كف ايستگاه با 

  .متر براي سكوي ايستگاه خارج از سطح سواره 18طول 
متر براي سكوي انتظار مسافر  2وجود حداقل عرض   )ج

سانتيمتر  20وجود ارتفاع   )د .در ايستگاه كنار پياده رو
  .براي سكوي ايستگاه  پياده رو

  شهر كاشان هخطوط دوازده گان - 5- 2
خط  )ب  .باغ فين  -خرداد  15خط ميدان )الف

خط ميدان  )ج  .فاز يك ناجي آباد  -خرداد   15ميدان 
خرداد   15ميدان  خط )د  .فاز دو ناجي آباد  -خرداد   15

  -خرداد  15ميدان  خط )هـ  .شهرك اميرالمؤمنين  -
  .بلوار چمران  -ميدان ولي عصر    خط )و  .دانشگاه آزاد

 خط )ح   .سيجميدان ب  -ميدان ولي عصر  خط   )ز
ميدان  خط )ط  .ميدان امام رضا  -ميدان كمال الملك  

ميدان كمال الملك    خط )ي .فين بزرگ  -كمال الملك  
  .راوند  -خرداد   15ميدان  خط )ك .بهمن 22شهرك   -
  .لتحر  -ميدان كمال الملك   خط )ل

  حمل و نقل عمومي - 3
 هاي درون وسايل حمل و نقل عمومي در جابجايي

شهري و بين شهري براي افراد يك جامعه در سالهاي 
اخير از جمله موضوعاتي است كه مورد توجه و بحث 

در واقع محيط و تغييرات سريع . بسيار قرار گرفته است
كنند كه براي تامين وسيله رفت و آمد همگاني  ايجاب مي

ي با روي آوردن به  چنين توجهي به عمل بيايد عده ا
كل رفت و آمد در شهر را براي خود اتومبيل شخصي مش

هاي زيادي از مردم با  اما هنوز گروه. نمايند حل مي
مشكل كمبود و يا نبود وسايل راحت و مجهز رفت و 

، فقرا، هاي كم درآمد گروه: آمد روبرو هستند مانند
اين گروهها مجبورند با تحمل ، معلولين و سالخوردگان

ود استفاده نمايند و موانع و مشكالت از وسايل نقليه موج
انزوا و خانه نشيني را انتخاب نمايند  هيا به كلي گوش

  . )41: 1373، ناصر، ميقاتي(
مشكل تحرك در ، بيل هاتراكم بيش از حد اتوم

ل زيست محيطي و توسعه روزافزون شهرها مساي، شهرها
شود كه اهميت وسايل حمل و نقل عمومي به  سبب مي

داخل شهرها مورد توجه عنوان وسايل رفت و آمد در 
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بيشتري قرار گيرد هر نوع سيستم يا وسيله حمل و نقلي 
اش  كه توسط شخص مسافر و يا يكي از اعضاي خانواده

 كند تهيه اي كه شخص در آن كار مي و يا بوسيله موسسه
، تاكسي، مترو، بوس ميني، اتوبوس: نشده باشد از قبيل

رابري هاي برقي وسيله  ت قطار سبك شهري و واگن
امروزه گسترش شبكه حمل و . آيد عمومي به شمار مي

يكي ، نقل عمومي در سطح بسيار گسترده و با كارايي باال
هاي عملي و كاربردي در جهت مبارزه با  حل از راه

آلودگي هوا و حل معضل ترافيك شهرهاي بزرگ 
  ).205: 1368، جليل، شاهي(باشد  مي

ي در حال در بسياري از شهرهايي كه در كشورها
افزايش سريع ميزان :عواملي از قبيل، اند توسعه قرار گرفته

به ، گراني مواد سوختي و محدوديت بودجه، جمعيت
. است ل حادي در رابطه با حمل و نقل منجر گرديدهيمسا

به عنوان مثال ميانگين سرعت اتوبوس در بانكوك  تقريباً 
ين همچنين ميانگ. برابر يك سوم اتوبوس در لندن است

ضريب بار اتوبوس در شهرهاي هندوستان بيش از سه 
در آينده نزديك تنها راه . برابر شهرهاي انگلستان است

حل مناسب جهت كاهش ميزان تراكم ترافيك و نيز 
ايجاد يك سيستم حمل و نقل عمومي بهتر ، هزينه سفر

ضمن اينكه براي اين كشورها امكان احداث ، باشد مي
سايل نقليه شخصي در آينده نزديك هاي متعدد براي و راه

وسايل حمل و نقل عمومي در بيشتر . وجود ندارد
كشورهاي در حال توسعه رو به رشد است و اگرچه در 

شخصي   سال گذشته به تعداد مالكيت اتومبيل 30خالل 
افزوده شده و ليكن هنوز ميزان مالكيت اتومبيل شخصي 

جابجايي  در سطح پايينتري قرار دارد و به همين سبب
باشد  بيشتر متكي بر وسايل حمل و نقل عمومي مي

 ).25؛1364، مسعود، طهماسبي(

  وسيستم اتوبوسراني اتوبوس - 4
از ريشه فرانسوي و نوعي از  (Autobus)اتوبوس 

اتومبيل با اطاق دراز و صندلي هاي متعدد است كه 
معموالً در شهر و بيرون از شهر براي رفت و آمد افراد به 

اتوبوس وسيله ترابري جمعي شهري است . ي رودكار م
كه به سرمايه گذاري كمي احتياج دارد و به سرعت قابل 

ي ترين سيستمهاي اتوبوس يكي از اقتصاد. توسعه است
براي مناطقي با حجم  رفت و آمد شهري بخصوص

اين سيستم در همه . ترافيك كم و يا متوسط مي باشد
    ، علي، رزا عليانمي(شرايط آب و هوايي عمل مي كند 

1377 :25.(  
امروزه اتوبوس مهمترين وسيله حمل و نقل عمومي 
در اكثر شهرهاي كشورمان و همچنين بيشتر كشورهاي 

اندازي اتوبوس  براي راه. آيد در حال توسعه به شمار مي
گذاري كمي نياز است و وابستگي به  احتياج به سرمايه

 و نقلهاي حمل  مسير خاصي در مقايسه با ديگر سيستم
تراموا ندارد و از اين رو قابل توسعه و ، مترو جمعي مانند

اتوبوس باتوجه به متوسط ، عالوه بر اين. باشد تغيير مي
تعداد سرنشين كه دارد در مقايسه با اتومبيل سطح بسيار 

كند مثالً  كمتري از خيابانها و فضاي شهري را اشغال مي
ادل چهارده متر يك اتومبيل در موقع توقف سطحي مع

كند كه اگر تعداد متوسط سرنشينان آن  مربع را اشغال مي
فرض كنيم سطح الزم براي هر سرنشين در حدود ده  5/1
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شود در حالي كه براي يك اتوبوس يك  متر مربع مي
طبقه اين رقم به حدود يك متر مربع برابر هر سرنشين و 

اين مقدار  براي يك اتوبوس دو طبقه به حدود نصف
  ).191: 1372، فروغ، بيناباجي( رسد مي) نيم متر مربع(

تعداد اتوبوس در خطوط را بايد براساس ميزان تردد 
مسافران در خطوط و مراكز پرتراكم و شلوغ جمعيت 

در سيستم اتوبوسراني شهر كاشان اين ، مشخص نمود
تعداد  1 هجدول شمار. موضوع به خوبي نمايان است

) ر را نشان مي دهداتوبوس در خطوط مختلف شه
داراي  11همانطور كه در جدول مشخص است خط 

خطوط ، دستگاه اتوبوس 7بيشترين تعداد اتوبوس يعني 
خط ، دستگاه 5خط سه داراي ، دستگاه 6يك و دو دراي 

، دستگاه 3خط پنج و هفت داراي ، دستگاه 4نه داراي 
دستگاه و خطوط چهار و هشت و ده  2خط شش داراي 

اراي كمترين تعداد اتوبوس يعني يك دستگاه و دوازده د
  ).نيز گوياي اين مطلب است 1 هنمودار شمار. (مي باشند

به خاطر تردد  11اين آمار نشان مي دهد كه خط 
بيشتر افراد به داليل گوناگون از تعداد بيشتري اتوبوس 

دو و سه ، و بعد از آن خطوط يك. برخوردار است
بنابراين با . اختيار دارندبيشترين تعداد اتوبوس را در 

مشخص شدن خطوط پرتردد و شلوغ در شهر بايد در 
خطوط پرتردد ايستگاه هارا به لحاظ تجهيزات و 

تواتر حركتي و مدت زمان توقف ارتقاء داد ، تأسيسات
تا بدين وسيله تردد مسافران در اين خطوط به راحتي و 

  .بدون هيچگونه مشكلي صورت پذيرد

مقايسه خطوط مختلف به لحاظ :  1 هجدول شمار
 تعداد اتوبوس

  تعداد اتوبوس  خطوط
10  1  
12  1  
8  1  
4  1  
6  2  
5  3  
7  3  
9  4  
3  5  
2  6  

1  6  
11 7 

مطالعات پيمايشي نگارندگان: مأخذ    
 مقايسه خطوط به لحاظ تعداد اتوبوس: 1 هنمودار شمار

  
 نگارندگان : مأخذ       

  ايستگاه اتوبوس - 5

كه در امتداد يك خط اتوبوسراني براي ت مكاني اس

توقف اتوبوس در طول خط و اجازه استفاده مسافر 
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مؤسسه استاندارد و (شود  اتوبوس از خط ايجاد مي

 ).254: 1372، تحقيقات صنعتي

ايستگاه هاي اتوبوس از ديگر عناصر شهري هستند 

ي بودن نقش مهمي در سيماي محيط ا دليل سازه هكه ب

يابي اين عناصر در فضاهاي  مكان. دارند شهري به عهده

محل رفت و آمد  شهري بسيار مهم است چرا كه همواره

اين نوع . تعداد زيادي از شهروندان و وسايل نقليه هستند

مبلمان مناسب و  همجهز بودن ب، سازه ها عالوه بر زيبايي

تخريب ، هماهنگي با كل طرح بايد در برابر عوامل طبيعي

قاوم بوده و مدام نياز به تعمير و و فرسايش نيز م

 ).17: 1384، نازنين، تبريزي(نگهداري نداشته باشد 

  انواع ايستگاه  - 1- 5

به طور كلي با توجه به موقعيت ايستگاه نسبت به 

  :خيابان سه نوع ايستگاه به شرح زير وجود دارد

اين گونه  : ايستگاه كنار خياباني - 1 - 1 - 5

و بدون هيچ گونه تغييري در ايستگاهها در كنار خيابان 

مزيت اين ايستگاهها . رو ايجاد مي شوند خيابان و يا پياده

بدون آن كه نياز به عمليات . سهولت اجراي آن است

جز نصب تابلوهاي راهنمايي و خط (ساختماني عمده اي

ايستگاهها ايجاد  عيب اساسي اينگونه .داشته باشد) كشي

و ايجاد خطر براي  مزاحمت و موانع براي ساير ترافيك

 ؛1381 :شهريار، زاده افندي(افراد پياده و مسافرين است 

88.( 

هاي  ايستگاهي به طور كلي مزايا  - 1 -1-1 - 5

  :كنار خياباني عبارتند از 

دسترسي آسان براي اتوبوس و در نتيجه تأخير  )الف

طراحي ساده  )ب. كمتر در توقف و حركت مجدد از آن

امكان جابجايي  )ج. اتوبوسراني و كم هزينه براي شركت

  .ايستگاه در آينده هآسان و كم هزين

از جمله معايب ايستگاه كنار  -2 - 1 - 1- 5

  :خياباني مي توان به موارد زير اشاره كرد 

گاهي تشكيل صف در پشت اتوبوس باعث ) الف

  .تراكم ترافيك مي شود

گاهي رانندگان ساير خودروها به منظور عدم  ) ب

توبوس مانورهاي خطرناكي براي تغيير خط توقف پشت ا

 .(TCRP Report, 1996: p19) انجام مي دهند

اين گونه ايستگاه  : اي هاي حاشيهايستگاه -1-2 - 5

. شوند ها در يك تورفتگي در كنار خيابان ايجاد مي

اي عيوب ايستگاههاي كنار خياباني را  ايستگاههاي حاشيه

رف مقدار بيشتري از و ليكن نياز به تص، دهند تقليل مي

و همچنين  رو و در نتيجه حريم راه دارند دهفضاي پيا

در . نيازمند به مقداري ساخت و ساز جديد هستند

هايي از شبكه كه از اين نوع ايستگاهها استفاده  بخش

شود بايستي رانندگان را ملزم كرد كه حتماً در متن  مي

د مجدد ايستگاهها توقف كنند و به بهانه مشكل بودن ورو

به جريان ترافيك اصلي به ويژه در خيابانهاي اصلي در 
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در شرايط زير استفاده از . رو توقف نكنند متن سواره

اي نسبت به ايستگاههاي كنار  ايستگاههاي حاشيه

  .خيايابني ارحج است

در حالتي كه حجم ترافيك و سرعت  -1 - 5-1-2

توقف وسايل نقليه در جاده اصلي باال باشد و از اين رو 

اتوبوس ها در كنار خيابان خطرناك و موجب ايجاد 

  .تأخير در جريان ترافيك باشد

تعداد نسبتاً زيادي مسافر در ايستگاه  -2 - 5-1-2

اتوبوس منتظر باشند و زمان توقف نسبتاً زيادي در 

ايستگاههاي اتوبوس براي سوار كردن مسافران الزم باشد 

  ).ثانيه 30بيش از (

رض كافي در كناره خيابان براي وجود ع -3- 5-1-2

رو در مجاورت آن  احداث اين نوع ايستگاه و پياده

  ).88 :1381، شهريار، زاده افندي(

ن نوع اي : گاهي هاي پهلوايستگاه -3- 1- 5

كه به وسيله يك جزيره يا ايستگاهها توقفگاهي هستند

. شوند جدا كننده از جريان اصلي ترافيك مجزا مي

هي معموالً در مبدأ و يا مقصد خطوط ايستگاههاي پهلوگا

نقاط تغيير خط مهم در نقاطي از شبكه كه ، اتوبوسراني

هاي در حال سرويس براي مدت زمان بيشتري  اتوبوس

نزديك فروشگاهها يا پاساژها يا ابزارهاي  ، كنند توقف مي

ايستگاههاي پهلوگاهي به لحاظ . شوند مهم احداث مي

به ساير جريان ترافيك افزايش ايمني و كاهش تأخير 

اين ايستگاهها نيازمند به . بهترين نوع ايستگاه ها هستند

فضاي كافي و مشخصات طرح هندسي خوب براي ورود 

  ).89 :1381، منبع قبلي( و خروج از توقفگاه است

ز مزايا و معايبي احداث ايستگاه هاي پهلوگاهي ني

  .دمي شو        به چند مورد اشاره  دارند كه در زير

  :مزاياي احداث ايستگاه پهلوگاهي   -3-1- 1- 5

، نقليه همحلي در خارج از خط حركت وسيل )الف

براي اتوبوس و سوار و پياده شدن مسافران فراهم مي 

  .كند

  .مي يابد تأخير وارد بر ترافيك عبوري كاهش )ب

دورتري تسهيل مي  هتشخيص ايستگاه را از فاصل )ج

  .كند

  .هش مي يابدتصادف از پشت كا رخط )د

معايب احداث ايستگاه هاي   -3-2- 1- 5

  :پهلوگاهي 

ورود مجدد به خيابان بخصوص در ساعات ) الف

  .اوج ترافيك با دشواري همراه است

احداث آن نسبت به ايستگاه هاي كنار خياباني ) ب

  .گران تر است

  .جابجا كردن آن مشكل و پر هزينه است) ج

 ي دهدزمان سفر اتوبوس را افزايش م ) د
(Department of transport, 2002 :p65) .  

انواع ايستگاه در خطوط مختلف شهر  هدر زمين

به خوبي اين شاخص را نشان مي  2 هكاشان جدول شمار

طبق آمار موجود بيشترين ايستگاه در مجموع . دهد
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كه بنحوي  خطوط از نوع ايستگاه كنارخياباني مي باشد

و . ر خياباني مي باشدايستگاه كنا 28خط يازده داراي 

اينكه ايستگاه هاي حاشيه اي و پهلوگاهي كمترين مقدار 

چنانكه . را در خطوط مختلف به خود اختصاص داده اند

. خطوط يك و چهار و هفت بيانگر اين مطلب مي باشند

ده و دوازده اصالً ايستگاه  ، در خطوط ششدرظمن 

يازده در مجموع نيز خط . حاشيه اي و پهلوگاهي نداريم

ايستگاه بيشترين تعداد و خط پنج با دارا  31با دارا بودن 

ايستگاه كمترين تعداد ايستگاه را به خود   5بودن 

در تأييد اين  2 هنمودار شمار( ه استاختصاص داد

  ).مطلب مي باشد

از آنجا كه ايستگاه هاي اتوبوس فقط از نوع 

حاشيه كنارخياباني نمي باشند بلكه انواع ديگري از جمله 

اي و پهلوگاهي هم وجود دارد و باتوجه به اينكه اين نوع 

ايستگاه ها داراي يك سري مزايا نسبت به ايستگاه هاي 

كنارخياباني كه قبالً اشاره شده مي باشند از بررسي هاي 

فوق مي توان نتيجه گرفت كه بايد در خطوط دوازده گانه 

اه ها نيز سيستم اتوبوسراني شهر كاشان از اين نوع ايستگ

و نبود اينگونه ايستگاه ها در خطوط ، استفاده شود

  .مختلف ضعف سيستم را نشان مي دهد

 ايستگاه مقايسه خطوط مختلف به لحاظ تعداد:  2 هجدول شمار

  انواع ايستگاه  تعدادايستگاه  خطوط
  پهلوگاهي  ايحاشيه كنارخياباني

5 5 2 3  0 
12 11 11 0  0 
8 13 12 1  0 
10 16 16 0  0 
6 17 17 0  0 
7 18 16 1  1 
4 20 17 2  1 
3 22 21 0  1 
1 22 18 2  2 
2 24 22 1  1 
9 25 22 3  0 
1131283 0

  
   

  
  

                                          مطالعات پيمايشي نگارندگان: مأخذ 
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 دمقايسه خطوط به لحاظ تعدا:  2 هنمودار شمار
 ايستگاه

  
 نگارندگان: خذ مأ      

  مكانيابي ايستگاه - 6

اصالح و بهسازي ايستگاههاي حمل و نقل به منظور 

تأمين راحتي و ايمني مسافران و ايجاد نظم و انضباط در 

در طراحي بهينه . شود ها انجام مي توقف اتوبوس

، موقعيت ايستگاه. باشد ايستگاهها موارد زير مورد نظر مي

عاليم ، جهيزات ايستگاهت، خصوصيات هندسي ايستگاه

رعايت ضوابط  فني در طراحي ايستگاهها ، كنترل ترافيك

براي باال بردن كيفيت عملكرد سيستم و بهبود سطح 

  .خدمت دهي آن نتايج مطلوبي در پي خواهد داشت

در مكانيابي ايستگاه ها بخصوص ايستگاه هاي 

پهلوگاهي نسبت به تقاطع بهتر است پهلوگاه بعد از 

البته به موقعيت (  ا بين دو تقاطع احداث شودتقاطع ي

استقرار پهلوگاه بعد از تقاطع ) محل هم بستگي دارد

عبور  هفاصل، بسيار مناسب است زيرا چراغ، چراغدار

را براي پيوستن مجدد اتوبوس به جريان ) Gap(مناسبي 

از جانمايي پهلوگاه قبل از تقاطع . ترافيك فراهم مي كند

احمت براي حركت گردش به راست و به دليل ايجاد مز

حركت عابر پياده و نيز تأخير وارد بر اتوبوس در هنگام 

در صورتي كه . ورود مجدد به خيابان اجتناب شود

بايد ، احداث پهلوگاه قبل از تقاطع را اجباري كند، شرايط

                 )پهلوگاه باز( آن را به صورت صف گذر 

 Mesa Country Metropolitan)احداث نمود 

Planning Organization, 2003:P45) . 

مكانيابي ايستگاه در  هبررسي هاي انجام شده در زمين

شهر كاشان نشان مي دهد كه از  هخطوط دوازده گان

چهار و نه داراي ، خط يك، مجموع دوازده خطوط

ده و يازده داراي ، شش، سه، كيفيت خوب و خطوط دو

ت و دوازده داراي هش، يفيت متوسط و خطوط پنجك

  ).3 هجدول شمار( كيفيت بد هستند

هشت ، آمار جدول نشان مي دهد كه در خطوط پنج

و دوازده مكان قرارگرفتن ايستگاه ها استاندارد نيست و 

بايد اين خطوط تقويت شوند و نسبت به جانمايي 

سهل تر  استاندارد اين ايستگاه ها اقدام شود تا شهروندان

حمل و نقل عمومي استفاده  بتوانند از اين نوع سيستم

  ).نيز گوياي اين مطلب است 3 هنمودار شمار( نمايند

  مقايسه خطوط مختلف به لحاظ مجموع امتيازات كسب شده از شاخص هاي : 3 هجدول شمار
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 مكانيابي ايستگاه

  امتياز  كيفيت  خطوط
  21  بد  12
  24  بد  5
  24  بد  8
  25  متوسط  3
  25 متوسط  6
  25 متوسط  10
  25 متوسط  11
  26 متوسط  2
  26 متوسط  7
  27  خوب  4
  27  خوب  9
 29  خوب 1

  
  
  

مقايسه خطوط به لحاظ شاخص :  3 هنمودار شمار
  هاي مكانيابي

  
   مطالعات پيمايشي نگارندگان : مأخذ              

  
  

  هاي اتوبوسفاصله ايستگاه - 7
طراحي آن به عنوان يكي از فواصل بين ايستگاهها و 

ترين عوامل در طراحي سيستم خطوط ويژه با  مهم
  هر چند تأمين . رود ظرفيت باال به شمار مي

 مطالعات پيمايشي نگارندگان : مأخذ    

فضاي الزم جهت سبقت گرفتن توأم با سيستم فروش 
وري را بطور قابل  تواند ميزان بهره بليط مناسب مي

  ).9 :1375، مهدي، طيباني(توجهي افزايش دهد 
ترين و  فاصله ايستگاههاي يك خط از هم شايد مهم

زيرا اين ، باشد ترين ابزار تعيين محل ايستگاه مي ي كاربرد
ابزار بدون دقت بسيار زياد كارشناسي و فقط با تكيه به 

عمالً آنچه كه در . اندكي تجربه مي توان آن را به كار برد
ه صورت يك امر جا افتاده در ايران و ساير نقاط جهان ب

ذهن همه جا گرفته است اين نكته است كه فواصل 
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متر  600تا  300ايستگاههاي اتوبوس از يكديگر بين 
مؤسسه استاندارد و تحقيقات ( )4جدول شماره ( .است

 ).5 :1381، صنعتي ايران

  ها ضابطه فاصله بين ايستگاه : 4 هشمار جدول

  مسير احداث ايستگاه
ها از  ستگاهفاصله اي

  يكديگر به متر
  600  مناطق حومه شهر -1
  300  منطقه مركزي شهر -2

مناطق بين و  -3
  مركزشهر و حومه شهر

50  

، ها از يكديگر نبايد آنقدر زياد باشد ايستگاه هفاصل
كه براي عابرين پياده ايجاد خستگي و يا عدم رغبت به 

رفي از ط. استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي نمايد
كه در ، فاصله ايستگاهها را نبايد آنقدر كم انتخاب نمود

. هاي زياد تأخير از حد مجاز تجاوز نمايد اثر توقف
فاصله ايستگاهها در عمل به دليل محدوديت فضا 
دراغلب موارد ممكن است اندكي با معيارهاي موجود 

هاي انجام شده نشان  بررسي. اختالف داشته باشند
صل ايستگاهها در محدوده تغييرات دهد كه اگر فوا مي

زير انتخاب شود راندمان عملكرد سيستم اتوبوسراني 
  :مطلوب خواهد بود

براي مناطق مركزي شهر يا نواحي با تراكم  )الف
) نفر در هر كيلومتر مربع 2000بيش از (جمعيت باال 

  .متر 150 -250
حدود (براي مناطق با تراكم جمعيت متوسط  )ب
  متر 200 -350) كيلومتر مربع نفر در هر 2000

كمتر از (براي مناطق حومه و تراكم جمعيت كم  )ج
، محمدي(متر  250 -500) نفر در هر كيلومتر مربع 2000

  ).45 :1384، محمدباقر
با توجه به زياد بودن فاصله ايستگاهها در اكثر 

شود  شهرهاي داراي اتوبوسراني كشور پيشنهاد مي
در . ب از يكديگر قرار گيرندايستگاهها با فاصله مناس

ارتباط با فاصله ايستگاهها همواره بايد به دو نكته مهم 
زياد بودن فاصله ايستگاهها موجب باال : توجه داشت

شود و  رفتن مدت زمان انتظار مسافران در ايستگاهها مي
كم بودن فاصله ايستگاهها از يكديگر نيز موجب كاهش 

كه هر ، گردد ميسرعت اتوبوس در خطوط داخل شهري 
باشد زيرا  دو مورد مغاير با راحتي سفر با اتوبوس مي

زمان انتظار كم در ايستگاه و صرف زمان محدود تا 
. باشد هاي راحتي سفر مي رسيدن به مقصد از مشخصه

ها در برخي از شهرهاي  متوسط فاصله ايستگاه
) ژاپن(كاوازاكي . باشد كشورهاي آسيايي به شرح زير مي

) ژاپن(هيروشيما ، متر 300) ژاپن(ناكازاكي ، متر 380
، متر 420) ژاپن(كيوتو ، متر 394) ژاپن(توكيو ، متر 350

متر  500) هند(دهلي نو ، متر 400) تركيه(استانبول 
 . )61 :1380، مهندسان مشاور همسو(

در رابطه با فواصل ايستگاه در شهر كاشان جدول 
ن لحاظ نشان به خوبي كيفيت خطوط را از اي 5 هشمار

طبق اين جدول از بين خطوط دوازده گانه خط . مي دهد
، شش، پنج، سه، داراي كيفيت خوب و خطوط يك چهار
يازده و دوازده داراي كيفيت متوسط و خطوط ، نه، هفت
آمار . مي باشند نامطلوب داراي كيفيت هشت و ده، دو
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موجود نشان مي دهد كه استانداردهاي فواصل ايستگاه 
خط رعايت شده و اكثر خطوط در اين زمينه  يك فقط در

كيفيت 4 هنمودار شمار. (با مشكل مواجه مي باشند
  ).خطوط را از لحاظ اين شاخص بهتر نشان مي دهد

بنابر اين مسئولين سيستم اتوبوسراني شهر كاشان 
بايد خطوطي كه داراي كيفيت متوسط و بد هستند را 

  .سندبهبود ببخشند تا به حد استاندارد بر

  مقايسه خطوط مختلف به لحاظ مجموع امتيازات كسب شده از:  5 هجدول شمار
  شاخص هاي فواصل ايستگاه 

  امتياز  كيفيت  خطوط
  5 بد  2
  5 بد  8
  5 بد  10
  6  متوسط  6
  6 متوسط  7
  6 متوسط  12
  6 متوسط  5
  6 متوسط  3
  6 متوسط  11
  6 متوسط  9
  6  متوسط  1
 7  خوب 4

مقايسه خطوط به لحاظ شاخص :  4 هنمودار شمار
  هاي فواصل

  
  نگارندگان: مأخذ                  
  

مطالعات پيمايشي نگارندگان: مأخذ    

 هبنابراين با بررسي هاي انجام شده در زمين
استانداردهاي مكانيابي و فواصل ايستگاه در شهر كاشان 
مي توان نتيجه گرفت كه در وضع موجود اكثر خطوط 

مي باشند و معيارها و استانداردها در آن ها دچار مشكل 
در حالي كه جانمايي صحيح ايستگاه . لحاظ نشده است

در طول خط اتوبوسراني تأثير زيادي بر كيفيت سرويس 
در . معابر مجاور آن دارد هاتوبوسراني و شبك هدهي سامان

حمل و نقل همگاني و  هتالقي سامان هايستگاه نقط، واقع
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م توجه به شرايط ترافيكي و كه عد، شخصي است
باعث افزايش تداخل حركت اين دو ، هندسي خيابان

از . سامانه و در نتيجه افزايش تأخير و ازدحام مي شود
سويي ديگر يكي از اهداف ترويج استفاده از وسايل 

 هكاهش تعداد وسايل نقليه در شبك، حمل و نقل همگاني
روان تر  معابر شهري  و در نتيجه دستيابي به ترافيك

بنابر اين در هنگام طراحي ايستگاه در طول خط . است
مهم حمل و  هبايد به اندركش اين دو شيو، اتوبوسراني

  .نقل توجه شود
 هباتوجه به نكات ذكر شده مسئولين سامان

شاخص هاي  هاتوبوسراني شهر كاشان بايد در زمين
مكانيابي و فواصل ايستگاه خطوط متوسط و بد را به 

 .وب ارتقاء بدهندكيفيت خ

  تجهيزات ايستگاه اتوبوس - 8
تجهيزات ايستگاه اتوبوس به كليه منصوبات اطالق 

از نظر قانوني و از نظر ، كه از نظر ترافيكي، شود مي
مؤسسه (تجهيزات شهري براي ايستگاه ضرورت دارد 

  ).1: 1381، استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
وي كشورهاي ها از س در مورد تجهيزات ايستگاه

به عنوان ، شده است ارايهمختلف پيشنهادات متنوعي 

، نقشه راهنماي شهر، تجهيز نمودن ايستگاه به تلفن، مثال

ولي بايد اظهار داشت كه حتي در ، سطل زباله و نظاير آن

كشورهاي پيشنهاد دهنده نيز كليه اين تجهيزات در 

ايي در كشورهاي اروپ. اند نشده  ايستگاه به كار گرفته

اي از تجهيزات به عنوان حداقل الزم در  مجموعه

ايستگاهها مورد استفاده قرار گرفته كه تفاوت فاحشي با 

آنچه در شهر تهران انجام گرفته ندارد فقط يك تفاوت 

چشمگير بين اين دو وجود دارد كه شكاف عميقي را بين 

آورد و مقايسه ايستگاههاي اتوبوس  آنها به وجود مي

اين . سازد ا كشورهاي مذكوردچار ترديد ميتهران را ب

به . شكاف و تفاوت اساسي در تعمير و نگهداري است

بيان ديگر نصب سرپناه يا ساير تجهيزات براي ايستگاه 

اتوبوس اقدامي نيست كه يك باره انجام و سپس پايان 

بلكه پس از نصب مسأله نگهداري آن مطرح . پذيرد

همواره آن را در شكل  كه بايد تداوم پذيرد و، شود مي

(  نگهداري نمايد، بيني شده در استاندارد يا برنامه پيش

  ).1 :1366، فريدون، دژدار

در خصوص تجهيزات ايستگاه در شهر كاشان 

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد از مجموع خطوط 

، چهار و نه داراي كيفيت خوب، خط يك، دوازده گانه

اراي كيفيت متوسط و هفت و ده د، شش، سه، خطوط دو

يازده و دوازده داراي كيفيت بد مي ، هشت، خطوط پنج

  ).6 هجدول شمار. (باشند

 3 ، جدول نشان مي دهد از مجموع دوازده خطآمار 

خط داراي كيفيت متوسط و  5، خط داراي كيفيت خوب

كه اين آمار نشان مي . خط داراي كيفت بد مي باشند 4

زات ايستگاه با مشكل دهد اكثر خطوط  از لحاظ تجهي

استانداردهايي كه يك ايستگاه در  همواجه مي باشند و هم
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  ).به خوبي اين موضوع را نشان مي دهد 5 هنمودار شمار( يد داشته باشد را دارا نمي باشندتجهيزات با هزمين

  مقايسه خطوط مختلف به لحاظ مجموع امتيازات كسب شده از:  6 هجدول شمار
 ايستگاهشاخص هاي تجهيزات 

  امتياز كيفيت خطوط
  17 بد 11
  17 بد 12
  18 بد 5
  18 بد 8
  19 متوسط 2
  19 متوسط 10
  20 متوسط 3
  20 متوسط 6
  20 متوسط 7
  21 خوب 4
  23 خوب 1
  23 خوب 9

 مطالعات پيمايشي نگارندگان: مأخذ                                                              

مقايسه خطوط به لحاظ شاخص :  5 هدار شمارنمو
  هاي تجهيزاتي

  
 نگارندگان : مأخذ           

  اتوبوس تأسيسات ايستگاه - 9

نوعي  همحاسبه و ساخت ايستگاههاي اتوبوس بايد ب
اي وارد ننموده و  كه به رواني جريان ترافيك لطمه، باشد

هاي  هاي مسافران و نيز ويژگي در عين حال به خواسته
: 1365، فريدون، دژدار(پويايي اتوبوس توجه داشته باشد 

12.( 

كليه عناصر فيزيكي و حجمي ساخته شده در 
ترين  مهم. آيند ايستگاه جزو تأسيسات به حساب مي

كه ، عنصر تأسيسات ايستگاه اتوبوس كف آن است
رو به  بايستي هم سطح كف اتوبوس باشد و از پياده
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استاندارد تحقيقات  مؤسسه(سادگي قابل ورود باشد 
 ).1: 1381، صنعتي ايران

  طول مفيد ايستگاه - 1- 9
  مفيد  عرض  كه ساختار طول و  بايد اشاره كرد

، ايستگاهها ناشي از تراكم ترافيكي در آن ايستگاههاست
، كه اشكال مختلف عملكردي را اعم از ايستگاه ساده

ورود و خروج و ورود يا خروج مستقل ، ايستگاه مركب
طول مفيد سكوي . گيرد محل ايستگاه را به خود ميدر 

اي  فاصله، ايستگاه تشكيل شده است از طول اتوبوس
براي توقف غير دقيق و فاصله ايمن در ايستگاههاي با 

اي براي ورود به  خروج غير مستقل و باالخره فاصله
در ايستگاههايي كه ورود و (رديف و خروج از رديف 
هاي خارج از در ايستگاه ).خروج آن غير مستقل است

كه عالوه بر طول مفيد توقف  رو الزمست سطح سواره
هايي را هم براي ورود به اين فرو رفتگي و خروج  طول

بر اساس ضوابط فني براي محاسبه . از آن در نظر گرفت
ها را به شرح زير  طول مفيد ايستگاهها طول اتوبوس

 18لي متر اتوبوس مفص13تك اتوبوس . كنند انتخاب مي
 ).14: 1365، فريدون، دژدار(متر 

هاي سه گانه ايستگاههاي خارج از سطح  در فرم
يعني ( n=  2رو طول كل ايستگاه با احتساب  سواره
و نيز حداقل ) اتوبوس 2بيني محل توقف براي  پيش

متر به ترتيب زير  3عرض براي عبور اتوبوس به ميزان 
  .خواهد بود
    RAST-Oبط متر بر اساس ضوا 80/74 -الف

 - ج    RAST-Kمتر بر اساس ضوابط  126 -ب

 / RAST-Oمتر بر اساس مخلوطي از ضوابط  80/100

RAST-K .)24: 1365، فريدون، دژدار.( 

  ي ايستگاهسكو  اندازه - 2- 9
براي تأمين راحتي مسافريني كه در ايستگاه منتظر 

اند و همچنين افرادي كه به اتوبوس سوار  اتوبوس ايستاده
ترين  شوند ضروري است مناسب يا از آن پياده مي و

اندازه . سطح الزم براي تأمين اين راحتي منظور گردد
سكو با توجه به تعداد مسافرين ايستاده و منتظر در 

هاي الزم انتخاب  ايستگاه و محدوديت زمين و حداقل
ترين پارامتر انتخاب بوده و  محدوديت زمين مهم. شود مي

حداقل سطح الزم براي احداث انتخاب اي در  نقش عمده
سطح الزم براي . پهلو گاه و ايستگاه ايفا مي كند ، سكو

هر مسافر ايستاده يك متر مربع و براي هر مسافر در حال 
متر مربع است كه در ايستگاههاي كنار پياده  5/1حركت 

رو از سطح الزم براي مسافردر حال حركت صرف نظر 
هاي اتوبوس به ويژه در در طراحي ايستگاه. مي شود

حالتي كه قسمتي از سطح پياده رو به محل انتظار 
مسافران  اختصاص مي يابد رعايت حداقل سطح باقي 
مانده بر اساس نرخ جريان عابر پياده وبا رعا يت سطح 

ضروري )   = cفاصله زماني بين اتوبوسها ( cسرويس  
با توجه به مشخصات زيرحداقل عرض سكوي . است 
متر  2ار مسافرين در ايستگاههاي كنار پياده رو انتظ

سانتي متر فاصله ايمني  بين  50 -الف: پيشنهاد ميگردد
سانتي متر براي دو  20× 40 -ب، مسافرين و اتوبوس

سانتي متر فاصله بين دو  50 -ج، صف از مسافران منتظر
سانتي مترفاصله تابلوها از 20-د، صف از مسافران منتظر
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سكوها بر حسب ميزان  مسافر در  عرض. مسافران 
فاصله زماني تواتر بيشينه حركت اتوبوس ها محاسبه مي 

با توجه به محدوديت زمين از حداقل هاي قابل . شود
در صورتي كه يك صف از .قبول مي توان استفاده كرد 

 160مسافران منتظر مورد نظر باشد حداقل عرض به 
 84، حمدباقرم، محمدي(سانتي متر قابل كاهش مي باشد 

 :41.(  
كيفيت خطوط مختلف به لحاظ  7 هجدول شمار

شاخص هاي تأسيسات ايستگاه را در شهر كاشان نشان 
 3 ، مطابق با آمار جدول از مجموع دوازده خط. مي دهد

خط داراي كيفيت بد مي  9خط داراي كيفيت متوسط و 
كيفيت خوب برخوردار و هيچ كدام از خطوط از ، باشند

  ).گوياي اين مطلب است  6 هنمودار شمار. (نمي باشند
بنابراين از آنجاكه تمام خطوط از لحاظ تأسيسات 
ايستگاه با مشكل حادي روبرو مي باشند مسئولين بايد 

كه در (تأسيسات ايستگاه  هاستانداردهايي كه در زمين
وجود دارد را در ) قسمت تعريف مفاهيم آمده است
وط از اين لحاظ به خطوط مختلف به كار گيرند تا خط

  .كيفيت خوب برسند

  مقايسه خطوط مختلف به لحاظ مجموع امتيازات كسب شده از : 7 هجدول شمار
  شاخص هاي تأسيسات ايستگاه

 امتياز كيفيت خطوط
  4 بد 11
  4 بد 12
  4 بد 8
  4 بد 2
  4 بد 10
  4 بد 3
  4 بد 4
  4 بد 9
  5 بد 1
  8 متوسط 5
  8 متوسط 6
 8 متوسط 7

  مطالعات پيمايشي نگارندگان: مأخذ                                                               
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مقايسه خطوط به لحاظ شاخص :  6 هنمودار شمار
  هاي تأسيسات

  
 نگارندگان : مأخذ       

همان طور كه قبالً هم اشاره شد براي باال بردن سطح 

افزايش تعداد  خدمات سيستم حمل و نقل عمومي و

استفاده كنندگان از اين سيستم الزم است يك سري 

. تجهيزات و امكانات رفاهي در ايستگاه ها نصب گردد

اه هاي اتوبوس بايد به همچنين محاسبه و ساخت ايستگ

كه به خواسته هاي مسافران و نيز ويژگي  نوعي باشد

و براي تأمين  ي پويايي اتوبوس توجه داشته باشدها

سافريني كه در ايستگاه منتظر اتوبوس ايستاده راحتي م

مي  افرادي كه به اتوبوس سوار و يا از آن پياده، اند

ضروري است مناسب ترين تسهيالت در نظر ، شوند

بنابر اين از آنجا كه اكثر مردم در شهر كاشان  .گرفته شود

مسئولين بايد ، از اتوبوس درون شهري استفاده مي كنند

تجهيزات و تأسيسات ايستگاه كامل خطوط را به لحاظ 

تا مسافريني كه در ايستگاه ها منتظر اتوبوس ، نمايند

بتوانند از اين تجهيزات و تأسيسات براي تأمين ، هستند

  .آسايش خود استفاده نمايند

  نتيجه گيري و  پيشنهادات -11

ل بسيار مهم شهرهاي بزرگ امروزه يكي از مساي

مچنين كمبود و ه. حمل نقل و ترافيك شهري است

نارسائي در سيستم حمل و نقل زميني بخصوص حمل و 

 هنقل شهري به عنوان يكي از موانع رشد و توسع

يكي از مؤثرترين راه حل . هركشوري به شمار مي رود

هاي اين مشكل توسعه و تقويت سيستم هاي حمل و 

  .نقل عمومي شهري است

داد باتوجه به مشكالتي كه امروزه در اثر افزايش تع

وسايل نقليه در شهرهاي بزرگ و متوسط ايران به وجود 

سياست تقويت استفاده از سيستم حمل و نقل ، آمده است

در اين راستا . عمومي از تدابير ارزنده به شمار مي رود

براي بهينه سازي سيستم حمل و نقل عمومي به منظور 

سريع و مطلوب به ، ارزان، مستمر، خدمات رساني ايمن

ن سفرهاي درون شهري تالش گسترده اي را بايد متقاضيا

  .آغاز كرد

اتوبوسراني كه يكي از مهمترين سيستم هاي حمل و 

شهرهاي  هدر كلي، نقل عمومي شهري به شمار مي آيد

ايران از جمله كاشان نقش عمده اي را در انجام سفرهاي 

اين . شهروندان ايفا مي نمايد هدرون شهري و روزان
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خورداري از خصوصيات مثبتي چون سيستم به علت بر

عمومي و  هقابليت انعطاف نسبت به ساير وسايط نقلي

ساني ر همچنين نزديكي آن به اتومبيل از لحاظ خدمات

دور نيز اين نقش را در  هموجب خواهد شد كه در آيند

  .اكثر شهرهاي دنيا برعهده داشته باشد

باتوجه به سهم اتوبوسراني از انجام سفرهاي درون 

باالبردن سطح خدمات سيستم اتوبوسراني ، ري كاشانشه

از طريق اجراي تدابير فني و كارشناسي يك امر ضروري 

در واقغ يكي از تصميم هاي مناسب . محسوب مي شود

، و شايسته در مديريت و برنامه ريزي حمل و نقل

در حال . اولويت دادن به حمل و نقل عمومي است

حمل  هاز وسايل عمدحاضر در شهر كاشان اتوبوس يكي 

ي سفرهاي درون شهري محسوب مي و نقل و جابجاي

و انتظار مي رود كه براي سال هاي نسبتاً طوالني در  شود

آينده نيز نقش عمده اي در حمل و نقل عمومي داشته 

اصلي هر سيستم حمل و نقل عمومي انتقال  هوظيف. باشد

سريع و راحت مسافرين در مقياس ، و جابجايي سالم

خدماتي كه يك سيستم . يع و بر حسب نياز استوس

دهد به سه  ارايهبايد ) اتوبوسراني(حمل و نقل عمومي 

  :زير تقسيم مي شوند  هعمد هدست

جمع آوري مسافرين از مناطق مسكوني و  )الف

مناطق ديگر كه تراكم نسبي جمعيت در آن به نسبت باال 

  .است

، تصاديانتقال مسافرين به مراكز فعاليت هاي اق )ب

و جمع آوري . . . اداري و آموزشي ، صنعتي، تجاري

  .بين مراكز در مناطق فوق همسافرين در فاصل

توزيع مسافران بين مراكز مذكور و محل هاي  )ج

  .كسب و كار و فعاليت آن

حمل و  هبررسي هاي به عمل آمده از وضعيت شبك

كه ، آن است هنقل اتوبوسراني شهر كاشان نشان دهند

توبوسراني شهر كاشان قادر به انجام وظايف سيستم ا

مشخص شده فوق به طور كامل نبوده و نيازمند تغييرات 

، مكانيابي و فواصل ايستگاه، و اصالح در احداث ايستگاه

برنامه ريزي و تدوين ، تجهيزات و تأسيسات ايستگاه

  .حركت مدون و منظم مي باشد هبرنام

 هشبكبر اساس برداشت هاي ميداني از وضعيت 

حمل و نقل اتوبوسراني شهر كاشان و به طور كلي 

خطوط شده نتايج زير حاصل تحليلي كه روي هركدام از 

  :شده است

بيشترين ايستگاه ها در مجموع خطوط دوازده   -1

خياباني مي باشد و ايستگاه  گانه از نوع ايستگاه هاي كنار

هاي حاشيه اي و پهلوگاهي كمترين مقدار را در خطوط 
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از آنجاكه ايستگاه . لف به خود اختصاص داده اندمخت

هاي حاشيه اي و پهلوگاهي داراي يك سري مزايا نسبت 

پس بايد در ، به ايستگاه هاي كنار خياباني مي باشند

ن نوع ايستگاه ها هم استفاده خطوط دوازده گانه از اي

كه نبود اين گونه ايستگاه ها ضعف سيستم را نشان  شود

  .مي دهد

رسي هاي به عمل آمده نشان مي دهند كه بر  -2

مكانيابي و فواصل ايستگاه  هاستانداردهاي الزم در زمين

در خطوط مختلف رعايت نشده است و به همين دليل 

سطح خدمت پاييني عمل  در سيستم حمل ونقل موجود

كه از مجموعه خطوط دوازده گانه بنحوي . مي كند

خص مكانيابي ازلحاظ شا سيستم اتوبوسراني شهر كاشان

داراي استاندارد  )چهار و نه ، يك( سه خط ,ايستگاه

ده و ، هفت، شش، سه، دو(  كامل بوده و شش خط

هشت و ، پنج( خطوط هدر وضعيت  متوسط و بقي )يازده

فواصل  هدر زمين. فاقد استاندارد مي باشند )دوازده 

استاندارد الزم را داشته و  چهار  خط تنها ايستگاه ها نيز

يازده و ، نه، هفت، شش، پنج، سه، يك( خط هشت

هشت ، دو( خطوط هداراي كيفيت متوسط و بقي )دوازده 

مكانيابي  هبنابر اين در زمين. فاقد استاندارد بوده اند )و ده 

حمل و نقل اتوبوسراني شهر  هو فواصل ايستگاه در شبك

كاشان اين نتيجه حاصل شد كه در وضع موجود اكثر 

شاخص دچار مشكل مي باشند و خطوط در اين دو 

، انداردها در آن ها لحاظ نشده استمعيارها و است

درحالي كه جانمايي صحيح ايستگاه در طول خطوط 

 هاتوبوسراني تأثير زيادي بر كيفيت سرويس دهي سامان

، از سويي هم. معابر مجاور آن دارد هاتوبوسراني و شبك

نقل  يكي از اهداف ترويج استفاده از وسايل حمل و

معابر شهري  ههمگاني كاهش تعداد وسايل نقليه در شبك

در بنابراين ، ه دست يابي به ترافيك روانتر استو در نتيج

ايستگاه ها در طول خطوط اتوبوسراني هنگام طراحي 

  .بايد به اين مهم توجه شود

در خصوص تجهيزات و تأسيسات ايستگاه در  -3

مي دهد خطوط مختلف بررسي هاي انجام شده نشان 

استانداردهاي الزم در اين ابعاد رعايت نشده است به 

، يك( تجهيزات ايستگاه فقط سه خط هطوري كه در زمين

خطوط از  هداراي كيفيت خوب بوده و بقي )چهار و نه 

تأسيسات  هاما در زمين. استاندارد كامل برخوردار نبوده اند

ايستگاه در خطوط مختلف برداشت هاي حاصل نشان 

، خطوط فاقد استاندارد مي باشند هد كه هممي ده

سراني در شهر وبنابراين بايد گفت كه اكثر خطوط اتوب

كاشان با مشكل تجهيزات و تأسيسات ايستگاه مواجه مي 

در حالي كه براي باالبردن سطح خدمات سيستم . باشند

حمل و نقل عمومي و افزايش تعداد استفاده كنندگان از 
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سري تجهيزات و امكانات  اين سيستم الزم است يك

همچنين محاسبه و . رفاهي در ايستگاه ها نصب گردد

ساخت ايستگاه اتوبوس بايد به نوعي باشد كه به خواسته 

هاي مسافران و نيز ويژگي هاي پويايي اتوبوس توجه 

براي تأمين راحتي مسافريني كه در درضمن . داشته باشد

دي كه به ايستگاه منتظر اتوبوس ايستاده اند و افرا

ضروري است ، اتوبوس وارد و يا از آن پياده مي شوند

  .مناسب ترين تسهيالت در نظر گرفته شود

يك سري راه حل ها و ، با توجه به نتايج حاصله

 ارايهپيشنهاداتي جهت رفع اين مشكالت موجود سيستم 

مي شود تا شايد با اتخاذ راه ها و شيوه هاي اجرايي 

كمي و كيفي سيستم اتوبوسراني بهبود ، مناسب و كارآمد

به عنوان مهمترين سيستم حمل و نقل (شهر كاشان 

  :را به دنبال داشته باشد) شهري درون عمومي

ابتدايي ترين اقدام براي مديريت سيستم   -1

هيالت حمل و ست هبرنامه ريزي براي عرض، اتوبوسراني

تكنيك ها و روش هاي برنامه ريزي براي . نقل است

الگوهاي ترافيك مناسب مورد استفاده قرار مي رسيدن به 

گيرند تا بتوان از آن الگوها و روش ها براي جوابگويي 

، به تقاضاي سفر كه به طور عمده انعطاف پذير مي باشد

تسهيالت حمل و  هبرنامه ريزي براي عرض. استفاده كرد

نقل عمومي مطابق با نياز روزمره كليد موفقيت 

اشد كه در نهايت به بهبود مي ب گردانندگان سيستم

  .وضعيت ترافيك كل يك شهر يا منطقه منجر خواهد شد

حمل و نقل اتوبوسراني شهر كاشان  هدر شبك  -2

گسترش و آرايش اتوبوس ها در سطح شبكه بايستي به 

طور مستمر نظارت و سرپرستي شود و با توجه به 

تعداد اتوبوس و ، جداولي كه قبالً براي تواتر حركت

تهيه شده اند كنترل گردد تا بدين . . . توقف و  زمان

سريع و روان از ، وسيله مسافران بتوانند به طور راحت

امكانات و تسهيالت سيستم استفاده كرده و به سوي 

  .شخصي هجوم نبرند هوسايل نقلي

هماهنگي با تهيه كنندگان طرح هاي شهري   -3

ياز جهت مدنظر قرار دادن تسهيالت و تجهيزات مورد ن

سيستم اتوبوسراني شهري و پيش بيني فضاهاي مناسب و 

  .مكانيابي صحيح آن ها در طرح هاي مذكور

، انتخاب درست و ضابطه مند مكان ايستگاها  -4

، تجهيز آن ها به سرپناه، آن ها هتعديل تعداد و فاصل

  . . .صندلي هاي انتظار و 

احداث و تجهيز توقفگاه و تعميرگاه از طريق   -5

  .مان هايي مانند شهرداريساز

نوشتن اطالعات الزم براي مسافران هم در مبدأ   -6

  .و هم در مقصد سفر روي تابلوهاي ويژه
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براي راحتي مسافران نقشه هاي اطالعاتي و   -7

مسيرهاي اتوبوسراني در ايستگاه ها نصب و جداول 

هر يك از خطوط شبكه براي ياد ) قيمت بليط(كرايه 

ها به آن ها اضافه گردد تا براي كساني  آوري در ايستگاه

ايجاد سردرگمي و براي ، كه آشنايي كامل با شبكه ندارند

رانندگان اتوبوس ايجاد سؤال و جواب و اتالف وقت 

نكند تا بدين ترتيب مجموع زمان هاي تلف شده به حد 

  .اقل برسد

پياده و  هطرح مناسب ايستگاه ها و سكوهاي ويژ  -8

افراد  هن براي خدمات رساني به كليسوار شدن مسافرا

كه ، كودكان و افراد كهن سال، جامعه از جمله معلولين

  .باعث تأمين راحتي وامنيت استفاده كنندگان مي شود

براي داشتن يك سيستم اتوبوسراني موفق بايد   -9

مورد استفاده در اين سيستم به طور مستمر  هوسايل نقلي

د و اتوبوس هاي با به تكنولوژي هاي جديد مجهز شون

عمر چندي ساله از رده خارج و اتوبوس هاي جديد وارد 

البته واضح است كه اين امر از يك طرف . ناوگان گردد

هزينه هاي اوليه سيستم را افزايش مي دهد و از طرف 

ديگر راحتي استفاده كنندگان را تأمين مي نمايد كه در 

ن تأمي، نهايت به دليل كاهش زمان هاي تلف شده

كاهش آلودگي هوا و از همه ، رضايت استفاده كنندگان

مهمتر جذب تقاضاي سفر بيشتر باعث افزايش كارآيي 

  .سيستم حمل و نقل عمومي خواهد شد
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