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 1چکیده

که در  استموضوع حمل و نقل  ،هستندگیر مشكالتی که شهرها همواره با آن در نیتربزرگیكی از 

از قبیل رشد  یشهری به عنوان محور اصلی موضوعات مطرح است. امروزه عوامل یهاطرحبسیاری از 

شخصی و  یسریع جمعیت، مهاجرت به شهرها، افزایش مالكیت خودرو و استفاده از وسایل نقلیه

لذا  ؛ه شهری ابعاد جدیدی داده استحمل و نقل عمومی، به این مقول یتوسعهمشكالت فراروی 

از  کاراتر یتغییر داد که باعث استفاده یاگونهحمل و نقل را به  سیستماقداماتی که بتوان با آن 

در همین  باید مورد توجه قرار گیرد. ،امكانات و تسهیالت موجود شود، به عنوان راه برون رفت بسترها،

ز ا یكی، (BRT) از جمله سیستم اتوبوس تندرو سریع میعمو نقل و حمل وسایل یریکارگبهراستا 

ی اخیر هاسالدر ن جایی که آاز  .باشد موثر اصفهان مانند یشهرکالن در تواندیم که است ییهاروش

هم  به طوری که این سیستم بوده، اجرایاصفهان  شهرکالنمدیریت های مورد توجه یكی از گرایش

و  هاطرحارزیابی  ضرورت به توجه با و کیلومتر دارد 22لبه طو BRTاکنون این شهر یک خط 

 نقل و حمل سیستم در مطلوبیت این ارزیابی عملكرد ،رندیگیم عمومی انجام یحوزه در که ییهابرنامه

در  BRTهدف این تحقیق ارزیابی عملكرد سیستم  رواز این .دارداصفهان اهمیت  شهرکالن در عمومی

که برای رسیدن به  است از دیدگاه مسافران آن های حمل و نقلیاس شاخصاصفهان بر اس شهرکالن

روش  مطالعاتی در نظر گرفته شده است. یعنوان نمونهشهر اصفهان به BRTخط یک  ،این هدف

نامه، از طریق پرسش میدانی و ایکتابخانه-اسنادی صورتبه پژوهشاطالعات در این  یآورجمع

تک  Tهای توصیفی، استنباطی و آزمون فنبوده که با استفاده از  گری مستقیمپرسش صورتبه

حاکی از عملكرد مثبت تحقیق نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  SPSS افزارنرمدر ی ادامنه

  اصفهان است. شهرکالنآن بر اساس اهداف حمل و نقلی، در  مسافرین و رضایتمندیاین خط 

  اصفهان شهرکالن، عملكرد(، BRT) اتوبوس تندروعمومی،  قلن و حمل: کلیدی گانواژ

                                                
 mohsensaghaei@yahoo.comنویسنده مسئول:  *
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 طرح مسأله

 مقدمه
تر لور یافتهبا شكل تب ژهیبه وانسانی،  یهاگاهسكونتیكی از موضوعات و نیازهای اساسی در قالب 

مسائل شهری  یکه شكل فضایی آن در حوزه باشدیمآن در شهرها بحث دسترسی و یا آمد و شد 

اصلی  یهادغدغههای مربوط به آن از و نقل شهری است که مسائل و چالش حمل بحث ترافیک و

و بارگذاری جمعیت و  شوندیمتر هر اندازه که شهرها بزرگ معموالً. باشدیممردم و مسئوالن شهری 

خصوص در کشورهای جهان سوم ه ب، یشهردرون، مشكالت حمل و نقل شودیمها زیاد فعالیت در آن

 . شودیم تردهیچیپوسعه حادتر و و در حال ت

های شهر را ممكن کاربری یهمهجا که دسترسی به حمل و نقل شهری از آن یلهأپرداختن به مس

درصد از مساحت شهرها را به خود اختصاص  22های فضایی آن در حدود و زیرساخت سازدیم

این حوزه که کل سیستم حیات بروز مسائل و مشكالت کارکردی در  و داردفراوانی اهمیت ، ددهیم

 )عمران زاده، کندیمضرورت تحقیق در این عرصه را مضاعف  دهدیمقرار  ریتأثشهری را تحت 

گوی بتواند پاسخ که هاستمیس سایر میان حمل و نقلی از مناسب سیستم انتخاب لذا .(32:1333

 یاژهیواز اهمیت  باشد، نیز آن عوارض و ترافیكی معضالت دهنده کاهش طرفی از و شهروندان نیازهای

 (2 :1339 )حسینی و راستیان، است برخوردار

 هاستسالاست که موضوع حمل و نقل در آن به موضوع روز تبدیل شده است.  یشهرکالناصفهان 

با ایجاد ترافیک  شخصی درآمده و یخیابانی تحت مالكیت وسایل نقلیه یاز شبكه یاعمدهکه بخش 

، 33تا  32 یهاسالزمانی  یفاصلهآمار شهر اصفهان در  شده است. سازمشكلن برای همگا سنگین

 افزایشمالكیت خودرو  درصدی سرانه 2/32یش این پدیده در شهر است. افزا یگستردهگر رشد ابعاد بیان

درصدی زمان انجام کل سفرها،  33شهروندان در مسیر حرکت روزانه، افزایش  شدهبرابری زمان تلف  2/3

درصدی تعداد تصادفات رخ داده در شهر اصفهان  21درصدی سرعت حرکت خودروها و افزایش  2کاهش 

 (.4، 13:  1339توصیفی از ابعاد این معضل در اصفهان است )صادقی، 

      راوانـف یاـهنهیهزمعابر به علت عدم امكان تعریض و توسعه و  یعالوه بر آن کمبود شبكه

شدید زیست محیطی از  هایآلودگیفت تاریخی و ارزشمند شهر از یک سو و آزاد سازی و همچنین با

بهینه از حمل و نقل عمومی  یسوی دیگر کارشناسان را به سمت یافتن راهكارهایی مبتنی بر استفاده

 سوق داده است. ز مشكالت یاد شده،عنوان راه برون رفت ابه

 در بهبود تواندیم که است ییهاروش از یكی عمومی نقل و لحم وسایل از یریکارگبه و استفاده

 انجام نیاز به گوییپاسخ. گردد واقع مفید اصفهان مانند یشهرکالن در ترافیک حجم کاهش روند

 . است خارج یجمع ریغ وسایل یعهده از بزرگ یدر شهرها ژهیبه و شهرها جمعیت یروزانه سفرهای
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 ییجابجا جهت سریع هایسیستم هاآن رأس در و یعموم نقل و حمل وسایل سمت به آوردن روی لذا

  (.3: 1339 زاده و همكاران:)عباسقلیاست  ریناپذاجتناب و بدیهی امری شهرها در مردم

مهم در توسعه این خطوط آن است که ضمن تسهیل رفت و آمد شهروندان مشوق خوبی  ینكته

 وا خواهند بود.شخصی و کاهش آلودگی ه یوسایل نقلیه به کار نگرفتنبرای 

 

 تحقیق اهمیت و ضرورت
، میزان شهرهاکالنتر نشینی در بیشاخیر، با توجه به افزایش فرایند تدریجی حومه یهاسالدر 

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، درصدی از جمعیت  استفاده از اتومبیل نیز افزایش یافته است.

یت موقعیت اجتماعی، آزادی فردی و موفق ای ارتقایبرمتوسط، مالكیت اتومبیل را ابزاری  یطبقه

به علت موقعیت ناکارآمد حمل و نقل  شهرهاکالندر بسیاری از دانند. در حقیقت شخصی خود می

عنوان یک عمومی، افراد این امر را یک تصمیم منطقی دانسته که از اتومبیلی با کیفیت مطلوب به

  خدماتی برخوردار باشند. وسیله

، مشكالت شهرهاکالنناشی از ازدحام وسایط نقلیه در سطح  یهاچالشتوجه داشت که  بایستی

های اقتصادی را به همراه خواهد داشت. آلودگی هوا و محیطی و همچنین افزایش هزینهزیست

اند. به تبدیل شده شهرهاکالنفراروی  یمشكالت ترافیكی دست در دست هم به دو مشكل برجسته

حمل و نقل عمومی از  یهارساختیز یمتخصصان معتقدند که توسعه یکه عمده همین دلیل است

 .(bozorgmehrnia.blogfa.com) باشدمی شهرهاکالننیازهای اساسی 

 شرایطی تحت تواندیم فردی هر که شودیم اطالق سیستمی به عمومی ونقل حمل سیستم ،در واقع

 (.Khademi, 2006: 8) کند دهاستفا آن از بلیت خرید مثل شده تعریف و مشخص

 باال سطح خدمات ارائه به باید بهتر داشتن عملكردی برای عمومی نقل و حمل سیستمامروزه 

 رسانیتمخد تریافراد بیش به و باشد تری داشتهی بیشدسترس باید دارد، امكان که جایی تا و بپردازد

 Henrik Hall, 2006: 1).) .کند

 طرفی از و شهروندان نیازهای گویبتواند پاسخ که هاستمیس سایر میان از مناسب سیستم انتخاب لذا

 .است برخوردار یاژهیو از اهمیت باشد نیز آن عوارض و ترافیكی معضالت یدهنده کاهش

اجرای های مورد توجه در حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان اخیر یكی از گرایش یهاسالدر 

اجرای موفق این سیستم در شهر  بوده است. BRT1ع از جمله های حمل و نقل عمومی سریمدل

 ریتأخاز جمله کاهش آلودگی صوت و هوا، افزایش ایمنی مسافران، کاهش زمان  یفراواننتایج  تواندیم

                                                
1- BRT: Bus Rapied Transit  
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و کاهش  یراناتوبوساستفاده بهتر از ظرفیت ناوگان  کنندگان از حمل و نقل عمومی،سفر استفاده

اقتصادی برای مسافران و مدیریت  یهانهیهزاز طریق جلب مسافر، کاهش شخصی  یاستفاده از خودرو

 .(13: 1333 ،افتخاری) را به همراه داشته باشد شهری و...

مسافرین حمل و نقل عمومی و  برایتر تسهیالت بیش نیتأمبا هدف  BRTکه خط با توجه به این

جا که هدف اصلی و از آناندازی شده است پایدار راه  یاولویت دادن به این سیستم در راستای توسعه

 از این سیستمکنندگان دیدگاه استفادهپژوهش  نیدر الذا  ،هر سیستم جلب رضایت مشتریان است

  )مسافرین( مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 تحقیق اهداف

با اصفهان  شهرکالندر  (BRTاتوبوس تندرو )بررسی کارایی سیستم »هدف اصلی این پژوهش 

از آگاهی از رضایتمندی کاربران   مورداست که در همین  «از دیدگاه شهروندانویكرد حمل و نقل ر

  .شدبررسی خواهد هدف فرعی به عنوان  در شهر اصفهان BRTاولین خط  حمل و نقلیعملكرد 

 

 پژوهش پیشینه
 اصلی رعناص در( مسافران) مشتریان جایگاه اهمیت عنوان با یامقاله در(، 2223) بالتیس

 فاصله جمله از مختلف هایشاخص بررسی به تندرو اتوبوس سیستم رسانیخدمت و یدهسیسرو

 مشتریان دیدگاه از...  و آسایش، سفر زمان، اطمینان میزان، هااتوبوس سرعت، هااتوبوس حرکت زمانی

 میزان که ستا رسیده نتیجه این به و پرداخته اورالندو و میامی شهر دو در تندرو اتوبوس خط دو

 قابلیت و آسایش و ایمنی هایشاخص به زیادی حد تا تندرو اتوبوس سیستم از مشتریان رضایت

 .دارد بستگی اطمینان

 سیستم موردی یمطالعه ،تندرو اتوبوس خط» عنوان با یامقاله در ،(2213) همكاران و یازیک

 سال در که استامبول شهر تندرو اتوبوس خط اولین عملكرد توصیفی بررسی به« استامبول باس مترو

 خط تنها که را خط این زیان و سود و مشخصات، کاربرد او. است پرداخته شده یاندازراه 2222

، سریع نقل و حمل از استفاده عمومی فرهنگ ایجاد زمینه دالیل و است داده شرح، است یاقارهنیب

 .است داده توضیح را عمومی نقل و حمل مسافران کل توسط

 از مسافران رضایت تحلیل و تجزیه» عنوان با خود ینامهانیپا در(، 1333) موغاری مختاری

( BRT) تندرو یهااتوبوس استقرار ریتأث بررسی دنبال به تهران دانشگاه در، «تندرو هایاتوبوس استقرار

 داد نشان و ودهنم ارزیابی مثبت را بررسی این نتیجه او. است بوده تهران شهر در مسافران رضایت در

 . دارند کامل رضایت سامانه این عملكرد از تهران شهر BRT مسافران که
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و  BRTحمل و نقل  یعنوان ارزیابی تحلیل عملكرد سامانه با یامقالهدر  ،(1339) عمران زاده

شهر تهران پرداخته و به این  BRTتهران به بررسی سامانه خط یک  شهرکالنرضایت عمومی از آن در 

مثبت حمل و نقل  راتیتأثتیجه رسیده است که ضمن وجود برخی از مشكالت کارکردی، این سامانه ن

 نیتأمبه طوری که رضایت مردم را  داردمی و زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در شهر تهران وعم

 کرده است.

 روند بهبود بر BRT یسامانه احداث اثرات بررسی عنوان با یامقاله در ،(1392)همكاران  و پوریعل

 پژوهش یاولیه فرض پیش(، پارس تهران -آزادی مسیر: موردی یمطالعه) تهران در شهری زندگی

 کاهش، ترافیک کاهش، آلودگی کاهش همچون مواردی بر را سامانه این احداث مثبت اثرات که را خود

 گرفته نظر در مسیر نای در وقت اتالف کاهش و مقصد به رسیدن سریع، و تصادفات مخاطرات میزان

 مورد یناحیه در خطا صدم یک سطح در 12 انتظار قابل میانگین از 23/13 محاسباتی میانگین با بود

 . انددهیرسان اثبات به آزمون

 در مسیر تندرو هایاتوبوس یاندازراه بخشی اثر»  عنوان با یامقالهدر  ،(1392) همكاران و کرباسی

 است.یافته  کاهش ،خط یاندازراهاز  پس کمی حد تا هوا آلودگی که اندهدیرس نتیجه این به «چمران

 ساکن شهرونداناجتماعی  محیط سامانه در این یاندازراه مثبت اثر ترینبیش که بودند معتقد آنان البته

 گردیده است. آنان ایمنی و رفاه افزایش موجب که بوده مسیر این در

ـ اتوبـوس عنوان افزایش ایمنی و کـارایی در سیسـتم    با یالهمقا(، در 1391)صلواتی و همكاران   یران

تندرو شهر اصفهان، با اسـتفاده از روش اسـنادی بـه ایـن      یراناتوبوسموردی خط یک  یتندرو، مطالعه

اتكـا بـه    با و هوشمند نقل و حمل یهاستمیس یفنّاور از یریگبهره با این سامانه درکه  انددهیرسنتیجه 

ناوگـان   عملكـرد  یارتقـای کـارای   تنهـا  نه مناسب، یهاانهیپا و هاستگاهیا و ویژه یهااتوبوس مجزا، مسیر

تفكیـک   عبـور  ریمس از یمندبهره لیبه دل سفر ایمنی شاخص بلكه گردیده، حاصل عمومی نقل و حمل

یافتـه   ودبهبـ  نیـز  سـوخت  استاندارد سطحارتقای  با ویژه یهااتوبوس، ادهیعابر پ ایمن یهاگذرگاه شده،

 .است

 

 ها و مبانی نظریمفاهیم، دیدگاه
های اخیر برای رفع مشكالت حمل و نقل عمومی که مدیران شهری طی سال را ییهاحلیكی از راه

سیستم حمل و نقل  اجرای اند،گرفتهاصفهان به کار  شهرکالندر های این بخش گویی به نیازو پاسخ

BRT شودیهای حمل و نقل عمومی سریع در دنیا شناخته مع سیستمعنوان یكی از انواکه به باشدیم .

، هاستگاهیای سریع تسهیالت فراوانی را مانند کم شدن زمان انتظار مسافران در راناتوبوس سامانه

ایمنی و امنیت   مستقیم بین راننده و مسافران، یدریافت بلیت قبل از ورود به ایستگاه و حذف رابطه
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ی دقیق به مسافران در ایستگاه و اتوبوس و رساناطالع، هاستگاهیاطراحی خاص  دلیلمسافران به

. همچنین سیستم اتوبوس دهدیمحرکتی در اختیار شهروندان قرار  -سهولت استفاده معلولین جسمی

و  شودیمی راناتوبوسبهتر از ظرفیت ناوگان  یی مناسبی است که باعث استفادهبندزمانتندرو دارای 

و  هاستگاهیابه مسیرها نیز در این سیستم کاهش ازدحام مسافران در  هااتوبوس یص هوشمندانهتخصی

نسبت به   BRTی خطوطسازآمادهکمتر  یرا به دنبال دارد. البته هزینه هااتوبوسوری  افزایش بهره

و  شودیموری سیستم خطوط حمل و نقل ریلی، وجود یک مرکز کنترل واحد که باعث افزایش بهره

 ای تندرو است.ـههای دیگر اتـوبـوسو امكـانات مـوجود از ویژگی اـارهـاختـاز سی ردارـبرهـبهان ـامك

(Hook, 2012: 7.) 

 

 BRTتعریف 

 تبدیل برای و مطرح 1932 سال در شیكاگو شهر در تندرو یراناتوبوس یسامانه مفهوم بار نخستین

 رفت کاره ب اطراف هایشهرك و مراکز در یراناتوبوس یعسر خطوط به ریلی سریع نقل و حمل سه خط

 (. 43: 1392، )نادران

 چنین ارائه داده است: BRTتعریف خود را درباره  BRTاتحادیه جهانی 

BRT به کارایی و  تواندیمکمتر و ظرفیت باالتر  ییک راه حل حمل و نقل همگانی است که با هزینه

 (www.nbrti.org) یابد.دست  ترگرانمزایای مدهای ریلی 

 :دهدیم  ارائهBRT از را تعریف این نیز توماس

 BRTو حمل یریپذانعطاف و نقل ریلی و حمل کیفیت تواندیم که است سریع نقل حمل و از مدلی 

 باالی سیستم کیفیت جوانب از بسیاری BRTونقل  حمل سیستم کند. ترکیب هم با را اتوبوسی نقل

 با را آن دلیل همین به ؛کندیم جمع جا یک در ها،آن باالی یهانهیهز بدون را زیرزمینی متروهای

 Lloyd Wright, 2003:1). ) شناسدیم نیز زمین متروی روی عنوان

حال توسعه،  در یا یافته توسعه کشورهای از برخی در سرعت به فراوانش مزایای لیبه دل سیستم این

 و نقل حمل خطوط گسترش در مهم هایسیستم از یكی به اکنون هم که طوریه ب یافت گسترش

 بر روزانه بالغ کیلومتر 3242 طول به شهر 142 در  استقرار و ضمن شده تبدیل جهان سراسر در عمومی

 .www.brtdata.org)) شوندیم جابجا سامانه این توسط مسافر میلیون 23

 

 BRTهای اجزاء و ویژگی

 عبارتند از: BRT اجزای نیترمهم
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 و هستندBRT و مسیرهای مجزایی که مخصوص حرکت هاابانیخعبارتند از : حرکت هایمسیر

 .کندیموضعیت مسیر حرکت، سرعت حرکت و قابلیت اطمینان را تعیین 

بسزایی در جذب مشتریان دارند.  ریتأثو  ندیآیممراکز درونی سیستم به حساب  هاستگاهیا :هاستگاهیا

 ان، راحتی و ایمنی باید جزء خصوصیات ایستگاه باشد.دسترسی آسان، اطمین نیبنابرا

که شـامـل  کندیماده ـی گوناگون استفهااندازهاز خودروها در انواع و  BRTسیستم  :خودروها

های استاندارد و خودروهای مخصوص است. ظرفیت، کیفیت و تمیزی و زیبایی داخلی و اتوبوس

 ر است.خارجی آن در افزایش رضایتمندی مسافرین موث

ی آن شامل پرداخت هانهیگزسیستم پرداخت کرایه اثر زیادی در راحتی مشتریان دارد.  :پرداخت کرایه

 دستی تا سیستم پرداخت تجمعی به وسیله کارت اعتباری است.

یک سیستم  توانیم BRT( درITS) با استفاده از تكنولوژی هوشمند: سیستم حمل و نقل هوشمند

ا کرد که در آن زمان سفر، قابلیت اطمینان، راحتی و بازدهی عملكرد در حد یكپارچه و کامل را اجر

اطالعات  یی، و ارائهدهسازمانشامل مدیریت اولویت حرکت خودروها،  ITSعالی خود باشد. همچنین 

 .(19: 1332، )مهندسین مشاور دانشگاه صنعتی اصفهان شودیمدقیق سفر یعنی سالمتی سیستم 

حرکت از  یبندزمان توجه به برنامه سیستماین  ویژگیترین مهمگفته شده  با توجه به اجزای

جهت افزایش  هاست که درمختلف از طریق ایجاد مسیر ویژه و به حداقل رساندن تقاطع یهاستگاهیا

ها اردی چون قرارگیری ایستگاهگردد. مومی ینیبشیامكان رقابت آن با مسیرهای ریلی انبوه )مترو( پ

ها، استفاده از ها، چپ در بودن اتوبوسها با تراز ایستگاهسطح بودن کف اتوبوس، هموسط در

موتوری  یهای دوکابینه، طول بلند عرشه ایستگاه و ایجاد اولویت حرکت نسبت به وسایل نقلیهاتوبوس

 .(www.ecnn.ir) آن استهای فرعی از ویژگینیز  ،های راهنمایی مخصوصها از طریق چراغدر تقاطع
 

  BRTمزایای 
 همراه دارد: به را ذیل مزایای خود خاص یهایژگیو به توجه با تندرو اتوبوس

 ؛سفر زمان کاهش -

 ؛هاستگاهیا در مسافران انتظار زمان کاهش -

 ؛ناوگان ایمنی استانداردارتقای  و سوخت مصرف کاهش لیبه دل صوت و هوا آلودگی کاهش -

 ؛سوخت مصرف در ییجوصرفه -

 ؛مسافر جابجایی حجم افزایش -

 ؛کاره ب شاغل یهااتوبوس حرکت سرعت میانگین افزایش -

 ؛مسافران ایمنی افزایش سفر و راحتی افزایش -
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 باال کیفیت با عمومی نقل و حمل سیستم یک به را تندرو یراناتوبوسسیستم  فوق مزایای وجود

 (. 42: 1391، )لطیفی .دکنیم جابجا تر ایمن و ترراحت ، ترعیسر را مسافران که نموده تبدیل

 

 بر حقوق شهروندان BRT راتیتأث
. از جمله کسانی که به اجبار از اتوبوس شودیمشامل اقشار مختلف مردم  BRTخدمات و مزایای 

و کسانی که برای استفاده از  شوندیمکسانی که به دلیل بهبود خدمات به آن جذب  ؛کنندیماستفاده 

ی خود را نسبت به حمل و اعتمادیبکه مردم  شودیمسبب  BRTد. اتومبیل شخصی تجربه کمی دارن

و است تمایالت همه را برآورده کند  توانستهBRT  ی تغییر دهند. همچنین کیفیت باالی راناتوبوسنقل 

با بهبود خصوصیات حمل و نقل، افزایش سرعت جابجایی و سهولت دسترسی و راحتی عبور و مرور، 

بر حقوق شهروندان را نشان  BRT راتیتأث، 1داشته باشد. جدول شمارهنقش مهمی در جذب مردم 

 .دهدیم
 

 بر حقوق شهروندان BRT راتیتأث -3جدول 

 توضیح اثر موضوع ردیف

 است باارزشبهبود حمل و نقل که برای تمام مردم  برآورده کردن حقوق شهروندان 1

2 
 کاهش استفاده از اتومبیل شخصی و

 یطیمحستیزمثبت  راتیتأث
 کاهش عرض معابر

 فراهم کردن خدمات عالی برای اقشار کم درآمد احترام به میزان درآمد 3

 فراهم کردن حرکت سریع برای کسانی که اتومبیل ندارند تبدیل کمبودها به مزایا 4

 فراهم کردن حمل و نقل آسان و ایمن بهبود حمل و نقل عمومی 2

 (13: 1332، ی اصفهان: مهندسین مشاور دانشگاه صنعتمأخذ)

 

 روش تحقیق 
 با که صورت بدین است؛ بوده استوار میدانی پژوهش و یاکتابخانه مطالعات بر حاضر تحقیق اساس

در  آمده دست به هایشاخص و اطالعات بر تكیه با ابتدا سازمانی، دقیق آمار و اطالعات فقدان به توجه

وضعیت  از کارایی هایشاخص اطالعات موجود، نظری نوشتارهای و هاپژوهش و یاکتابخانه مطالعات

 مرحلهدر  و آمده دست به سیستم کاربران و نظر مسافران بر اساسBRT  نقل و حمل سیستم کارکردی

 به گوییپاسخبرای  نظر مورد استنباطی و توصیفی هایتحلیل میدانی هایبررسی نتایج از استفاده با بعد

 انجام طیف لیكرتبا  نامهپرسش قالب در میدانی پژوهش بنابراین. است گرفته انجام تحقیق هایپرسش

سواالت عدد ی کرونباخ برای کلیه نامه، بر اساس محاسبه، آلفای. در جهت آزمون پایایی پرسششد
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 نامه درلذا پایایی پرسش است 2/2 از بیش آمده به دستکه عدد آن محاسبه گردید با توجه به 21313

 قرار گرفت. دییتأ دباالیی مور حد

 برایشهر اصفهان، BRT خط یک  از که اندبودهمسافرینی  یکلیهنیز  پژوهش این آماری جامعه

عنوان نفر به 322 تعداد 1کوکران فرمول یریکارگبه با که کرده خود استفاده یشهردرون هایمسافرت

گری پرسش طریق از شانیهادگاهید و انتخاب ساده تصادفی روش بهمطالعه  مورد نمونه یجامعه

. گردیدی گردآورآقایان  و هاخانم استقرار محل قسمت دو هر از اتوبوس داخل و حرکت مسیر در مستقیم

 و استنباطی تحلیلی -توصیفی  هایفن اطالعات، یبندطبقه و تلخیص و هادادهتحلیل  و تجزیه برای

 .ه استگرفت قرار استفاده مورد یادامنه تک Tآزمون  و SPSS افزارنرم

 

 هامعرفی متغیرها و شاخص

بر میزان رضایتمندی از خط ( رگذاریتأث)به عنوان متغیرهای ذیل  هایشاخص ریتأث ،در این پژوهش

 :سی شده استربر پذیر( ریتأث)به عنوان متغیر  شهر اصفهان در BRTیک 

 :شودزیر می هایشامل زیر شاخص سیشاخص دستر

 گاهسهولت دسترسی به ایست -

 های سوار و پیاده شدن به اتوبوس در ایستگاهطراحی محل -

 های:شامل زیر شاخص شاخص قابلیت اطمینان

 اوج ترافیک یهاساعتها و کاهش زمان سفر در سرعت حرکت اتوبوس -

 اوج ترافیک یهاساعتدر  هااتوبوسزمانی حرکت  یبندی و فاصلهزمان -

 اوج ترافیک یهاساعتن به مقصد در رسید برای یزیربرنامهمیزان اطمینان از  -

 اوج ترافیک یهاساعتدر  هاستگاهیامیزان زمان انتظار در  -

 شامل زیر شاخص: شاخص هزینه

 هزینه سفر در زمان مشخص، نسبت به سایر وسایل حمل و نقل -

 

 محدوده و قلمرو پژوهش
 9اول آن به طول  فاز، 1392در سال انجام شده است که  دو فازشهر اصفهان در  در BRTیک  خط

 11فاصل میدان قدس تا میدان آزادی به طول  کیلومتر از میدان آزادی تا پل یزدآباد و فاز دوم حد

در زمان انجام  کهشده است. با توجه به این یاندازراهآزمایشی  صورتبه 1391کیلومتر از اواخر سال 

                                                

 . فرمول کوکران   1
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محدوده و قلمرو پژوهش ذا به عنوان تری است، لدارای عملكرد طوالنییک فاز اول خط  این پژوهش،

مطالعه  مورد مسیر نظر گرفته شده است. شهر اصفهان در درBRT  عملكرد سیستم ارزیابی برایحاضر 

 شهرداری عبور کرده و بخشی از حمل و نقل مسافر در رینگ دوم ترافیک شهر 13و 2دو منطقه  از

   (1لاصفهان را بر عهده دارد که بسیار حائز اهمیت است )شك

وس تندرو در شهر اصفهان خط شایان ذکر است که در زمان انجام این پژوهش تنها خط موجود اتوب

 (. 22: 1333، افتخاری) است شدهینیبشیپخط دیگر نیز در آینده  4شده است و اجرای  مطرح

 

 
 شهر اصفهان  BRTمحدوده و قلمرو خط یک  -3 شکل

 

 بحث اصلی

خط اتوبوس شهری  92نفر، دارای  1293932لومتر مربع و جمعیت کی 432شهر اصفهان با وسعت 

نژاد، )گلستان کندیمجابجا را نفر مسافر  922222خط اتوبوس حومه است که روزانه در حدود  2و 

آن با  BRTمورد مطالعه در تنها خط  (. از این میان سهم جابجایی مسافر روزانه در محدوده12: 1391

)منبع: تحقیق  نفر در زمان انجام این تحقیق است 22222 ،وس ویژهدستگاه اتوب 42داشتن 

است که روزانه  شهر اصفهانکالن در شده اجرا هایطرح نیترمهماز  ی این خط یكیاندازراهنگارندگان(. 

ی اصفهان را جابجا راناتوبوسدرصد کل مسافران سیستم  2کیلومتر در حدود  9در مسیری به طول 

موضوع  اهمیت به توجه حاکی از اهمیت آن است و با و این امر .تحقیق نگارندگان()منبع:  کندیم
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 امروزی شهری زیربرنامه در ارزیابی این که نقشی و مختلف مراحل در شهری هایطرح و هابرنامه ارزیابی

 یی آن از دیدگاه کاربران پرداخته است.آکار و عملكرد ارزیابی به حاضر پژوهش دارد،

های مهم ارزیابی بلیت اطمینان و هزینه که از شاخصسه شاخص اصلی: دسترسی، قا این رابطهدر 

ی: هاگروهنقلی است، مورد بررسی قرار گرفته که در آن شاخص دسترسی با زیر هر سیستم حمل و 

های سوار و پیاده شدن به اتوبوس در ایستگاه و سی به ایستگاه و طراحی مناسب محلسهولت دستر

ی حرکت بندزمانی: سرعت حرکت اتوبوس و کاهش زمان سفر، هاگروهص قابلیت اطمینان با زیر شاخ

که در ادامه بررسی آماری توصیفی و  گرددیمسنجیده  هاستگاهیاو میزان انتظار در  هااتوبوس

 .شودیم، آورده یاد شدهاستنباطی این سنجش مطابق روش تحقیق 

 

 مورد بررسیآماری  های فردی جامعهویژگی

درصد( از مخاطبین را  32نفر، )129در این تحقیق  هانامهپرسشآمده از  به دستمطابق با آمار 

 به، اندشده توزیع سنی ی مختلفهاگروه در که انددادهدرصد( را مردان تشكیل  32نفر ) 241 زنان و

 سنی،ساخت  نظر از. دارند جای نمونه این درپیر(  و سالانیم )جوان، سنین همه از تقریباً که یاگونه

قرار دارند  سال 32 تا 22 سنی گروه در هاآن تربیش که اندشده تقسیم گروه پنج به شوندگان پرسش

  .(2)جدول 
 

 توزیع پاسخ دهندگان بر اساس جنس و سن -2جدول 

 فراوانی

 عنوان
 سن

 مجموع
 به باال 22  22تا  42  42تا  32  32تا  22 22کمتر از 

ت
سی

جن
 

  
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 32 129 21 3 32 2 39 12 33 33 23 19 زن

 32 241 29 11 33 12 31 19 32 143 22 22 مرد

 122 322 122 14 122 22 122 31 122 234 122 39 مجموع

(: تحقیات نگارندگان)مأخذ  

 
 تندرو خط یک هایاتوبوس از کنندگان استفاده عمده بخش ،3جدول  در جمندر اطالعات بر اساس

درصد و  23و مردان را ابتدا محصلین و دانشجویان با کسب رتبه  زنان گروه دو هر شهر اصفهان در
. شوندیمدرصد شامل 12)کارگران، فروشندگان، استادکاران و...( با کسب رتبه  سپس افراد با شغل آزاد

گر نقش مهم این خط در فراهم آوردن امكانات مناسب جابجایی برای اقشار بیان شدهآمار حاصل 
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عدالت  نیتأمیان است که یكی از اهداف مهم آن محصلین و دانشجو خصوصاًاجتماع  ریپذبیآس
مورد مطالعه یكی از  ی. دلیل این میزان استفاده، آن است که محدودهدهدیمرا پوشش اجتماعی 

ورود و خروج شهر اصفهان است که مراکز جمعیتی شهرهای غربی استان را به آن  کریدورهای مهم
. عالوه بر اندگرفتهقرار  هادانشگاههای آموزشی بزرگ از جمله کاربری هاآنکه در اکثر  کندیممرتبط 

 نیز مزید علت خواهد بود. ن در مسیر این خطآن وجود دانشگاه اصفها
 

 ن بر اساس جنس و نوع شغلتوزیع پاسخ دهندگا -1جدول 

 فراوانی

 عنوان
 نوع شغل

 مجموع
 سایر محصل و دانشجو کارمند آزاد

ت
سی

جن
 

 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  

 32 129 31 23 32 22 32 22 12 11 زن

 32 241 39 13 32 129 33 42 33 22 مرد

 122 322 122 43 122 199 122 32 122 33 مجموع

 122 3/12 24 2/13 12 درصد از کل

 منبع: تحقیات نگارندگان
 

 درصد 24 دیپلم، درصد 22 زیر دیپلم، گویانپاسخ درصد 3، از نظر تحصیالت 4 جدول در

 .هستند باالتر و سانسیلفوق درصد 3 تنها و لیسانس درصد 32 ،پلمیدفوق
 

 و نوع تحصیالتتوزیع پاسخ دهندگان بر اساس جنس  -4جدول 

 فراوانی

 عنوان

 تحصیالت

 مجموع
 لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم

فوق لیسانس 

 به باال

ت
سی

جن
 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  

 32 129 22 3 44 32 22 13 41 33 23 2 زن

 32 241 23 13 23 23 32 22 29 22 22 24 مرد

 122 322 122 22 122 133 122 33 122 93 122 31 مجموع

 122 3 32 24 22 3 درصد

 منبع: تحقیات نگارندگان
 

 در شهر اصفهان BRTارزیابی میزان رضایت از عملکرد خط یک اتوبوس 
ف، ی ضعیهانهیگز، میزان رضایت مسافرین از هر شاخص بر اساس پاسخ به هر یک از 2 در جدول

 عالی، آمده است.متوسط، خوب و 
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 BRT سیستم عملکرد ارزیابی هایشاخص مورد در مسافران هایدیدگاه توصیفی آمار -5جدول 

شاخص 
 اصلی

 درصد فراوانی فراوانی گزینه شاخص ردیف
درصد فراوانی 

 تجمعی

ی
رس

ست
 د

1 
 سهولت دسترسی

 به ایستگاه 

 114 114 2 بسیار ضعیف

 413 413 13 ضعیف

 1314 1314 33 متوسط

 4411 4411 133 خوب

 3119 3119 113 عالی

 122 122 322 مجموع

2 

طراحی محل های  

سوار و پیاده شدن 

به اتوبوس در 
 ایستگاه

 2 2 23 بسیار ضعیف

 912 912 32 ضعیف

 2214 2214 33 متوسط

 33 33 122 خوب

 2311 2311 124 عالی

 122 122 322 مجموع

ق
ان

ین
طم

ت ا
بلی

 ا

3 

سرعت حرکت  

ها و کاهش اتوبوس

زمان سفر در 
های اوج ساعت

 ترافیک

 313 313 14 بسیار ضعیف

 1114 1114 42 ضعیف

 3111 3111 112 متوسط

 3311 3311 141 خوب

 1212 1212 23 عالی

 122 122 322 مجموع

4 

بندی و فاصله زمان 

زمانی حرکت 

 اتوبوس ها در
های اوج ساعت

 ترافیک

 114 114 2 بسیار ضعیف

 213 213 23 ضعیف

 1114 1114 42 متوسط

 4119 4119 122 خوب

 3213 3213 142 عالی

 122 122 322 مجموع
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 -5جدول ادامه 

 

2 

میزان اطمینان از  
برنامه ریزی جهت 

رسیدن به مقصد در 

 هایساعت

 اوج ترافیک 

 212 212 3 بسیار ضعیف

 212 212 12 ضعیف

 1312 1312 22 متوسط

 4312 4312 131 خوب

 3311 3311 141 عالی

 122 122 322 مجموع

3 

میزان زمان انتظار  
ها در در ایستگاه

های اوج ساعت

 ترافیک

 113 113 3 بسیار ضعیف

 419 419 13 ضعیف

 1413 1413 24 متوسط

 4413 4413 134 خوب

 3413 3413 123 عالی

 122 122 322 مجموع

نه
زی

 ه

2 

سفر در  یهزینه
، زمان مشخص

نسبت به سایر 

 وسایل حمل و نقل

 312 312 23 بسیار ضعیف

 1411 1411 22 ضعیف

 33 33 122 متوسط

 3113 3113 112 خوب

 1211 1211 23 عالی

 122 122 322 مجموع

 تحقیات نگارندگان( )منبع:

 

سهولت دسترسی به  از گویانپاسخ از درصد 3119 که شودیم مشاهده 2به اطالعات جدول  توجه با

 114و  درصد رضایت کم 413متوسط،  رضایت درصد 1314 زیاد، درصد 4411، زیاد رضایت بسیار ایستگاه

 .درصد رضایت بسیار کم دارند

رضایت  های سوار و پیاده شدن به اتوبوس در ایستگاهحلاز طراحی م گویانپاسخ از درصد 2311

درصد رضایت  2درصد رضایت کم و  912متوسط،  رضایتدرصد  2214 زیاد، درصد 33 زیاد، بسیار

 .بسیار کم دارند

های اوج و کاهش زمان سفر در ساعت هااتوبوساز سرعت حرکت  گویانپاسخ از درصد 1212

درصد رضایت کم و 1114متوسط،  رضایت درصد 3111 زیاد، درصد 3311 زیاد، رضایت بسیار ترافیک

 .درصد رضایت بسیار کم دارند 313



 99                                             اصفهان از دیدگاه شهروندان شهرکالن( در BRTارزیابی عملکرد سیستم اتوبوس تندرو )

هـای اوج  در سـاعت  هـا اتوبـوس زمـانی حرکـت    یی و فاصلهبندزماناز  گویانپاسخ از درصد 3213

 114درصد رضایت کم و  213متوسط،  رضایت درصد 1114 زیاد، درصد 4119 زیاد، رضایت بسیار ترافیک

 .درصد رضایت بسیار کم دارند

های رسیدن به مقصد در ساعت برایی زیربرنامهاز میزان اطمینان از  گویانپاسخ از درصد 3311

درصد رضایت کم و  212متوسط،  رضایت درصد 1312 زیاد، درصد 4312 زیاد، اوج ترافیک رضایت بسیار

 .درصد رضایت بسیار کم دارند 212

به سایر وسایل حمل و نقل سفر در زمان مشخص نسبت  یاز هزینه یانگوپاسخ از درصد 1211

درصد  312درصد رضایت کم و  1411متوسط،  رضایت درصد 33 زیاد، درصد 3113 زیاد، رضایت بسیار

 .رضایت بسیار کم دارند

رضایت  های اوج ترافیکدر ساعت هاستگاهیااز میزان زمان انتظار در  گویانپاسخ از درصد 3413

درصد رضایت  113درصد رضایت کم و 419متوسط،  رضایت درصد 3/14 زیاد، درصد 3/44 زیاد، بسیار

 بسیار کم دارند.

های بر اساس شاخص BRTدر مجموع، برای شناسایی میزان رضایت مسافرین از عملكرد خط یک 

 درج شده است. 3مورد مطالعه، میانگین رضایت کلی از هر شاخص محاسبه و در جدول 
 

 میزان رضایتمندی از هریک شاخص های مورد مطالعه -6جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد عنوان شاخص

 21349 4121 322 سهولت دسترسی به ایستگاه

 11134 3133 322 های سوار و پیاده شدن به اتوبوس در ایستگاهطراحی محل

 11212 3121 322 یکهای اوج ترافها و کاهش زمان سفر در ساعتسرعت حرکت اتوبوس

 21923 4122 322 های اوج ترافیکها در ساعتبندی و فاصله زمانی حرکت اتوبوسزمان
 21392 4113 322 های اوج ترافیکمیزان اطمینان از برنامه ریزی جهت رسیدن به مقصد در ساعت

 11292 3132 322 هزینه سفر در زمان مشخص، نسبت به سایر وسایل حمل و نقل

 21912 4122 322 های اوج ترافیکها در ساعتن زمان انتظار در ایستگاهمیزا

 )منبع: تحقیقات نگارندگان(

 

 برایی زیربرنامهمیزان اطمینان از  گفت توانیم BRTهای مرتبط با سیستم در بررسی شاخص

حرکت  زمانی یبندی و فاصله، زمان4113ی اوج ترافیک با میانگین هاساعترسیدن به مقصد در 

ی هاساعتدر  هاستگاهیا، میزان زمان انتظار در 4122ی اوج ترافیک با میانگین هاساعتدر  هااتوبوس

ترین میزان بیش 4121و سهولت دسترسی به ایستگاه با میانگین  4122اوج ترافیک با میانگین 
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ایر وسایل حمل ی سفر در زمان مشخص نسبت به سدر عین حال هزینه ؛دهندیمرضایتمندی را نشان 

     ها است. طبقی حداقل میانگین رضایتمندی بین شاخصنشان دهنده 3132و نقل با میانگین 

بوده که از  3133شهر اصفهان   BRTرضایتمندی مسافرین از خط یک  3های مندرج در جدول یافته

دهد که مسافرین این خط با تر بوده و نشان می(، بیشµ=3) مقدار میانگین تعریف شده در آزمون

 های حمل و نقلی از عملكرد این سیستم رضایت دارند. توجه به شاخص

 

 در شهر اصفهان ارزیابی میزان رضایتمندی مسافرین از عملکرد اتوبوس تندرو 

ارزیابی  برایگردید. در این قسمت  بررسی BRTمیزان رضایت مسافرین از خط یک  2-2 در بند

تک  T)تعمیم نمونه به کل جامعه( از آزمون  ز عملكرد اتوبوس تندرو در شهر اصفهانرضایت مسافرین ا

مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله  هاشاخصی استفاده شده است. در این آزمون هر یک از انمونه

مقابل میانگین در  (µ=3) 3میانگین برابر  صورتبهفرض آزمون  آورده شده است. 2ی در جدول شماره

 است. ،(µ≠3 نیست ) 3برابر 

 

 اتوبوس تندرو در شهر اصفهان تک نمونه برای میزان رضایت از عملکرد Tآزمون  -7جدول 

 منبع: تحقیقات نگارندگان

 عنوان شاخص

3میانگین برابر   

t مقدار 
 درجه
 آزادی

 سطح
 داریمعنی 

 تفاضل
نمیانگی  

اطمینان فاصله  

درصد 92   

 حد باال حد پایین

 111 2192 11223 2 339 211333 سهولت دسترسی به ایستگاه

های سوار و پیـاده شـدن بـه    طراحی محل
 اتوبوس در ایستگاه

121333 339 2 21322 2124 2123 

ها و کـاهش زمـان   سرعت حرکت اتوبوس
 های اوج ترافیکسفر در ساعت

91324 339 2 21222 214 2131 

ــان   بنــدی و فاصــله زمــانی حرکــت   زم
 های اوج ترافیکها در ساعتوبوسات

211293 339 2 11223 2193 1112 

ریزی برای رسیدن میزان اطمینان از برنامه
 های اوج ترافیکبه مقصد در ساعت

241133 339 2 11122 1124 1122 

ی سفر در زمان مشخص، نسبت بـه  هزینه
 سایر وسایل حمل و نقل

31242 339 2 21324 2124 2142 

ــان ــزان زم ــتگاه می ــار در ایس ــاانتظ در  ه
 های اوج ترافیکساعت

221231 339 2 11224 2193 1112 
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فرض صفر در مورد شاخص رضایت  ،مشخص است 2ی در جدول داریمعنکه از مقادیر  طورهمان

سرعت های سوار و پیاده شدن به اتوبوس در ایستگاه، لت دسترسی به ایستگاه، طراحی محلسهو

زمانی حرکت  یبندی و فاصلهی اوج ترافیک، زمانهاساعتها و کاهش زمان سفر در حرکت اتوبوس

رسیدن به مقصد در  برایی زیربرنامهی اوج ترافیک، میزان اطمینان از هاساعتدر  هااتوبوس

سفر در  یزینهی اوج ترافیک و ههاساعتدر  هاستگاهیای اوج ترافیک و میزان زمان انتظار در هاساعت

)سطح  P-Valueکه زمان مشخص، نسبت به سایر وسایل حمل و نقل رد شده است. لذا با توجه به این

های فوق، میزان مقادیر فواصل اطمینان برای شاخص و با توجه به α= 22/2 ی( کمتر ازداریمعن

هر اصفهان از نظر پارامترهای در ش BRTتر از متوسط است. در نتیجه عملكرد سیستم رضایت بیش

 حمل و نقلی موفق است. 

با توجه با این موضوع گسترش این خطوط در شهر اصفهان از لحاظ عملكردی و از دیدگاه مسافرین آن 

 .گرددیممثبت ارزیابی 

 

 گیری نتیجه
 هتشخیص نقاط قوت و ضعف و ارائ برایشهری  یهابرنامهو  هاطرحبا توجه به ضرورت ارزیابی 

وس تندرو بارزیابی عملكرد سیستم اتو»ها، مقاله حاضر با عنوان راهكارهای بهبود و توسعه و تقویت آن

به بررسی عملكرد و میزان کارایی سیستم فوق در مسیر  «اصفهان از دیدگاه شهروندان شهرکالندر 

 .شهر اصفهان پرداخته است BRTخط یک 

اتوبوس به عنوان یک ، BRTان داد که در سیستم پژوهش حاضر نشهای صورت گرفته در بررسی

به طوری که بخش قابل توجهی از مسافرین  است یاافتهینقلیه مناسب، دارای جایگاه ارتقاء  یوسیله

که این  دهندیمآن را جوانان باالخص افراد تحصیل کرده با طبقات اجتماعی متوسط به باال تشكیل 

در  تواندیماز این سیستم در شهر اصفهان است که  وجود فرهنگ استفاده برایخود نویدی 

 این خطوط مورد توجه واقع شود. یتوسعههای آتی برای یزیربرنامه

که این سیستم  دهدیمدر این شهر نشان  BRTاز طرفی میزان رضایت مسافرین از خط یک 

شده  نیتأمن تا حدود زیادی آ یاندازراهکه اهداف مورد انتظار از  یاگونهبه  داردعملكرد قابل قبولی 

و کاهش زمان سفر  هااتوبوسهای مورد بررسی از جمله سرعت حرکت از شاخص یمندتیرضااست. 

، نشان از نقاط قوت این سیستم است که باعث هاستگاهیاها در مسافرین و کاهش میزان زمان انتظار آن

مسافران از  یمندتیرضا. همچنین افزایش یابد میزان قابلیت اطمینان مردم به آنتا  است شده

خوب  یزیربرنامهخصوصاً در ساعت اوج ترافیک گویای  هااتوبوسزمانی حرکت  یو فاصله یبندزمان

 .استاین سیستم است که در عملكرد آن موثر 
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 ،دهدیمدر شهر اصفهان نشان  BRTاتوبوس  مورداز جمله نقاط قوت دیگری که این تحقیق در 

رسیدن به مقصد خود دارند و به عبارتی  برای یزیربرنامههروندان از این سیستم در رضایتی است که ش

 در جلب اعتماد شهروندان گام موثری بر دارد. توانسته است BRTدیگر سیستم 

، افزایش سرعت دسترسی به مقصد یا کاهش زمان سفر، افزایش هاستگاهیاکاهش زمان انتظار در 

و مواردی از  هاستمیسیش سالمت و ایمنی مسافران، جذب مسافران سایر آسایش و رفاه مسافران، افزا

 شهر سیستم کارآمدی باشد و سطح نیکه سیستم اتوبوس تندرو در ا اندشدهباعث  این دست

 یحاصل از بررس جیاین سیستم باال باشد. نتا یخدمات ارائه شده تیفیمسافران از ک مندییتارض

اتوبوس تندرو در شهر  کیکه مسافران از عملكرد خط  دهدیمنشان پژوهش  نینظرات کاربران در ا

 انستهشهر تو نیاتوبوس تندرو در ا ستمیمعنا که س نیاز حد متوسط دارند به ا شیب یتیاصفهان رضا

کاربران خود  تیرضا ن،یاز انتظار مسافر شیخوب در حد ب یمناسب و عملكرد التیتسه یاست با ارائه

و جلب  تیفیخدمات با ک )ارائه یمحورانسانکه  دهدیمنشان  قیمجموع تحقرا فراهم آورد. در 

حرکت  یزمان کاهش فاصله برایمناسب  یزیربرنامه) زمان تیری( و مدنیمسافر یباال تیرضا

عبور  ریمس یساز سرعت حرکت و کاهش زمان سفر با جدا شی، افزاهااتوبوس، تعداد مناسب هااتوبوس

قبل از سوار شدن به اتوبوس و کاهش زمان  یكیالكترون تیبل ستمیس قیاز طر هیاتوبوس، اخذ کرا

تا  توانستهاتوبوس تندرو در شهر اصفهان است که  ستمیبارز س یها یژگی(، از وهاستگاهیاانتظار در 

و  دینما یخود معرف نیمدرن با عملكرد مناسب به مسافر یحمل و نقل ستمیس کیخود را به عنوان 

 را جلب کند. انشیا تیرضا

موجب گشته است تا این خط  های فیزیكی و سیستمی آندر کنار سایر قابلیت های فوقویژگی

نفر مسافر را جابجا کند. طبق تحقیق انجام شده عملكرد این خط به عنوان  22222روزانه در حدود 

ر آینده برای شهر این سیستم د یتوسعهاولین و تنها خط اتوبوس تندروی شهر اصفهان نشان داد که 

 از سوی دیگر از آن جا کهنقل همگانی را به دنبال خواهد داشت.  اصفهان، رضایت مسافرین حمل و

در میان تری سطح پاییننقل،  سفر آن نسبت به سایر وسایل حمل و ینهیهزاز  BRTرضایت مسافرین 

ده باید تا حد امكان نقاط ، لذا در کنار تقویت نقاط قوت یاد شداشت ی مورد مطالعهشاخص ها سایر

 تری از لحاظ هزینه برای آن در نظر گرفت.و تسهیالت مناسب ضعف آن را نیز برطرف نمود

عادی در  یراناتوبوسمورد مطالعه نسبت به عملكرد خطوط  BRTاطالعات موجود از عملكرد خط 

وع ارزیابی مثبت این تحقیق و در مجم یهاافتهیبر  یدییتاوضعیت پیش از اجرای این سیستم، 

 خط مذکور است.عملكرد 

 موجود نسبت به خطوط عادی قبل مزایای زیر را داشته است: BRTکه خط  دهدیمنشان  هایبررس

 ؛سرویس برای هر دستگاه اتوبوس( 2) هااتوبوسهای رفت و برگشت افزایش تعداد سرویس -
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 ؛دقیقه 12تا  2به میزان  هاستگاهیاکاهش زمان انتظار در  -

 ؛دقیقه در هر رفت یا برگشت اتوبوس 12هش زمان سفر به میزان حداقل کا -

 ؛هوا به دلیل نوع سوخت، افزایش سرعت و کاهش زمان سفر یهاندهیآالکاهش میزان  -

 (.14-13: 1391)صلواتی و همكاران، مورد 2مورد در ماه به  12از  هااتوبوسکاهش میزان تصادفات 

منجر به افزایش رضایت مسافران این همگی  ،حمل و نقلی هایدر شاخص راتیتأثمجموعه این 

به طوری که مسافران از سرعت حرکت  دهدیمتحقیق آن را نشان  یهاافتهیسیستم شده که 

 .اندداشتهرضایت زیادی  هاستگاهیا، کاهش زمان سفر، کاهش زمان انتظار در هااتوبوس

صفهان از دیدگاه کاربران ا شهرکالنهری در در مجموع طبق نتایج این تحقیق، عملكرد این طرح ش

 .گرددیمآن پیشنهاد  یتوسعهآن مثبت ارزیابی شده و 

 

 هاشنهادیپ

 :گرددیمپیشنهاد  با توجه به نتایج تحقیق موارد زیر

 ؛مناسب یابیمكاندر سطح شهر با  BRTخطوط  یتوسعه -

مل مسافرین دائمی و محصلین برای شابا قیمت کمتر برای دو گروه از کاربران  ییهاطیبلتوزیع  -

 فزایش رضایت کاربران و جلب مسافر؛ا

 با تنظیم سیستم چراغ راهنمایی؛ هاراه چهاردر  BRTهای به حرکت اتوبوس یدهتیاولو -

 یفاصلهزمانی حرکت خودروها،  یایستگاه قبل و بعد، برنامه در موردبه مسافرین  یرسان اطالع -

صحیح  یزیربرنامهافزایش تمایل سفر و  برایمایش ظرفیت خالی اتوبوس، زمانی تا ایستگاه بعد و ن

 مسافرین؛

 توقف اتوبوس برای اطالع مسافرین؛ هایاعالم محل و نام ایستگاه در زمان -

پارك خودروهای شخصی و انجام سفر با این  برای BRTدر مبدا و مقصد خط  سوارپاركاحداث  -

 وی شخصی و آلودگی هوا خواهد شد؛روسیله که باعث کاهش استفاده از خود

 ؛هاآنتسریع جابجایی مسافر و آسایش و راحتی  برایافزایش تعداد ناوگان  -

که  BRT یهاستگاهیادر نزدیكی تعدادی از برای افزایش دسترسی دوچرخه  یهاستگاهیااحداث  -

 ؛داردحجم زیادی مسافر 

سهولت و  برای BRTخط  یکننده مناسب و تقویت خطوط اتوبوس و تاکسی تغذیه یزیربرنامه -

 افزایش دسترسی، افزایش جابجایی مسافر و ظرفیت ناوگان در این خط و کاهش استفاده از وسیله

 .شخصی نقلیه
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