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 چكیده

 سلرراای روزانله شلهروندان   در  با افزایش کارایی و مطلوبیت سیستم حمل و نقلل عملومی سلهم آن   

اا افزایش یافته و این امر تأثیر بسیار مطلوبی در بهبود ترافیک، کااش میزان مصرف سوخت و آالینده

عنوان پنجمین شلهر  اصرهان و شیراز به ،مشهد ،در حال حاضر پس از شهراای تهراندارد. شهر کرج 

اجرایی اصلال  سلاختار   در دستورالعمل  بندی شهراابر اساس تقسیم رود.شمار میبه کشورپرجمعیت 

، شهر کرج در زمره کالنشلهراا  و ساماندای حمل و نقل درون شهری اای حمل و نقل عمومیسامانه

درصلد از کلل    4/9رانی کالنشلهر کلرج در للول روز    سهم سرراای سیستم اتوبوس قرار گرفته است.

ای با سهم اتوبوسرانی در قابل مالحظه باشد که این سهم فاصلهسرراای شهروندان در وضع موجود می

اای مصوب دارد. للاا در ایلن مقالله    اای تعریف شده در قوانین و دستورالعملسایر کالنشهراا و سهم

اا مورد بررسلی و  برآنیم تا سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج را در سه بخش خطوط، ناوگان و ایستگاه

، میانگین جابجایی روزانه ناوگان ملکردی؛ سرعت حرکتاای عتحلیل قرار دایم. بدین منظور شاخص

مسافر ناوگان، سرفاصله زمانی حرکت ناوگان، میزان جمعیلت شلهری بله ازای الر دسلتگاه اتوبلوس،       

میانگین عمر ناوگان، ساعات خدمت سیسلتم اتوبوسلرانی در للول روز و میلزان پوشلش خلدمات در       

 قادیر استاندارد و مطلوب مقایسه گردیده است.خطوط اتوبوسرانی کالنشهر کرج ارزیابی و با م
 

   .حمل و نقل عمومی، سیستم اتوبوسرانی، شاخص های عملكردیكلید واژه:
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 yahoo.comysh_trafficeng@، دیر فنی شرکت مهندسین مشاور رایافت اندیشه فردام 4 
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 مقدمه -1

-با توسعه شهراا و افزایش تقاضای سرراای درون شهری، نیاز به جا به جایی مردم و کاالاا لی سال

شهری، تنها  مدیریتان کارشناسان و متخصصین تر گشته است. در این میاای اخیر روز به روز افزون

راه مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهراا را در افزایش سهم حمل و نقل عملومی و توسلعه ملدیریت    

اند. زیرا با افزایش کلارایی و مطلوبیلت سیسلتم حملل و نقلل      اای حمل و نقل شهری دانستهسیستم

یابد و این امر تأثیر وسایل نقلیه شخصی کااش می ن افزایش یافته و نیاز به استراده ازآعمومی سهم 

 .[1] اا داردبسیار مطلوبی در بهبود ترافیک، میزان مصرف سوخت و آالینده

 میزان ارچه که داد می نشان دنیا مختلف شهراای روی 1989 سال در ورسی کنت و نیومن مطالعه

 بله  باشلد  بیشلتر  شهری درون لنق و حمل به یافته تخصیص فضای مقدار و ای جاده اای زیرساخت

 رونلد  رو ایلن  از .شلد  خوااد بیشتر آلودگی و سوخت مصرف،  اتومبیل از استراده میزان اندازه امان

 محور اتومبیل صنعتی رویکرد که دادمی نشان دنیا در شهری نقل و حمل اای سیستم اایپیشرفت

 .[2] است یافته تغییر مومیع نقل و حمل از استراده و محوری پیاده سمت به اخیر اایداه

ریزی عملیاتی سیستم اتوبوسرانی باید نیازاای سه گروه شامل مسافران سیستم، به لورکلی در برنامه

ریزی خطوط اتوبوسرانی بایلد بله   . بدین منظور برنامه[3] مدیران سیستم و کل جامعه را منظور نمود

 ای باشد که:گونه

کیللومتر  -قابلیت جابجایی مسافر باشد: این شاخص بیانگر مسلافر شبکه اتوبوسرانی دارای حداکثر  -1

باشد و ارچه این شاخص بیشتر باشد نشلان از مطلوبیلت بلاالی    می پیموده شده در شبکه اتوبوسرانی

 سیستم اتوبوسرانی دارد.

وری عملکرد باشد: این شاخص دغدغه اصلی مدیران سیستم اتوبوسرانی سیستم دارای حداکثر بهره-2

باشد. ازینله عملکلرد سیسلتم اتوبوسلرانی از     بیانگر کیریت و ازینه عملکرد سیستم اتوبوسرانی میو 

 آید.تقسیم ازینه کل سازمان اتوبوسرانی بر کل مسافر جابجا شده در شبکه بدست می

سیستم تأثیرات مثبتی در کل جامعه ایجاد نماید: این شلاخص شلامل تلأثیر در کلااش ترافیلک       -3

 باشد.وی مطلوب کاربری زمین و افزایش کیریت زندگی میمعابر، الگ

باشد. بلا منظلور   رر مین 1،608،624 ، جمعیت کالنشهر کرج برابر برابر1390براساس سرشماری سال 

 1،813،395برابلر   1394، جمعیت ایلن شلهر در سلال    ن ضریب رشد ساالنه جمعیت شهر کرجنمود

اصلرهان و شلیراز    ،مشلهد  ،حاضر پس از شهراای تهلران در حال کالنشهر کرج . [4] گرددبرآورد می

دستور العمل اجرایی اصال  ( 2ماده )بر اساس  رود.شمار میعنوان پنجمین شهر پرجمعیت ایران بهبه

 [.5قرار گرفته است ] شهر کرج در زمره کالنشهراا ،اای حمل و نقل عمومیساختار سامانه
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ی شهروندان در درصد از کل سرراا 4/9کرج در لول روز رانی کالنشهر سهم سرراای سیستم اتوبوس

 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 7. براساس ماده [6] باشدمی وضع موجود

در  1390سیسلتم اتوبوسلرانی در پایلان سلال     سهم سلرر  متوسط الزم است  ،و آیین نامه اجرایی آن

. از لرفلی براسلاس ملاده    [13و ] [7] باشلد  درصد 40در شهراای کشور برابر سرراای درون شهری 

و نقلل  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، اجرای قلانون توسلعه حملل     162

امان گونله کله مالحظله    . [8] ( تمدید گردید1394و مدیریت سوخت، تا پایان برنامه )سال  عمومی

سلهم در سلایر   ایلن  ای با فاصله قابل مالحظه شهر کرجسرر سیستم اتوبوسرانی در کالن سهمشود می

 اای مصوب دارد.اای تعریف شده در قوانین و دستورالعملکالنشهراا و سهم

الا  در این مقاله برآنیم تا سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج را در سه بخش خطوط، ناوگلان و ایسلتگاه  

، میلانگین  ناوگان عملکردی؛ سرعت حرکت اایمورد بررسی و تحلیل قرار دایم. بدین منظور شاخص

جابجایی روزانه مسافر ناوگان، سرفاصله زمانی حرکلت ناوگلان، میلزان جمعیلت شلهری بله ازای الر        

دستگاه اتوبوس، میانگین عمر ناوگان، ساعات خدمت سیستم اتوبوسرانی در لول روز و میزان پوشش 

مقادیر استاندارد و مطللوب مقایسله گردیلده     خدمات در خطوط اتوبوسرانی کالنشهر کرج ارزیابی و با

 است.

 

 سیستم اتوبوسرانی كالنشهر كرج در وضعیت موجود -2

 خطوط  -2-1

 خط بصورت ملکی و در اختیلار سلازمان   32باشد که خط می 64سیستم اتوبوسرانی شهر کرج دارای 

خلط از   6مقصلد   مبلد// خط نیز به بخش خصوصی واگلاار گردیلده اسلت.     32باشد و می اتوبوسرانی

، آزادی -حصارك باشد که این خطوط عبارتند از:خطوط اتوبوسرانی کرج، پارك سوار آزادی تهران می

 .آزادی –ماادشت و  آزادی -مهرشهر، آزادی -باغستان، آزادی -شهررجایی، آزادی -فردیس

تراکم جمعیتی این  قزوین و - به دلیل قرارگیری اغلب مراکز جاذب و مولد سرر در شمال آزادراه کرج

-قزوین می -قسمت از شهر، پوشش شبکه اتوبوسرانی در این بخش بیش از نواحی جنوبی آزادراه کرج

خیابان شهید بهشتی، جاده مالرد و جاده ماادشت بیشترین خطوط اتوبوسرانی را تحت پوشش  باشد.

س وجلود دارد کله ایلن سله     تنها سه خط ویژه اتوبو در شبکه اتوبوسرانی کالنشهر کرج داند.قرار می

خط عبارتند از خط ویژه خیابان شهید بهشتی، خط ویژه گواردشت )حدفاصل فلکله اول تلا خیابلان    

 .(حدفاصل خیابان اول تا خیابان نهم)ویال سیزدام( و خط ویژه شااین
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 اای سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرجخطوط و ایستگاه: 1شکل
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 ناوگان  -2-2

دستگاه ملکی  172باشد که می دستگاه 642 اتوبوسرانی کالنشهر کرجعال سیستم ف تعداد کل ناوگان

درصد  19درصد از ناوگان اتوبوسرانی دیزلی و  81 باشد.دستگاه در اختیار بخش خصوصی می 472و 

شهر کرج )خطولی که مبد/ و مقصد آنها داخل شهر  اتوبوسرانیدر میان خطوط  باشد.آن گازسوز می

دستگاه اتوبوس،  21حصارك ار کدام با  -(، خطوط فردیس عادی و چهارراه حضرت امامباشدکرج می

میانگین تعداد ناوگان برای خطوط به سمت پارك سلوار آزادی تهلران    بیشترین ناوگان را دارا استند.

 باشد.دستگاه اتوبوس می 8دستگاه اتوبوس و برای سایر خطوط برابر  25برابر 
 

 هاایانهو پ هاایستگاه -2-3

ایسلتگاه مکلانیزه و    34باشد که ایستگاه می 1444اای اتوبوس در سطح شهر کرج تعداد کل ایستگاه

-الا بله ترتیلب در مسلیر خطلوط بللوار بلالل       بیشترین تعداد ایستگاه باشد.ایستگاه عادی می 1410

در مسلیر خطلوط    ااشااین ویال و کمترین تعداد ایستگاه-باغستان و مترو کرج -کمالشهر، مترو کرج

 پیشاانگی قرار دارد. -میدان قدس و حصارك -خرمدشت، پایانه البرز-حصارك

اایی نیلز  وجود دارد ولیکن مکانرو پایانه خارج از سطح سواره 8در سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج 

باشند. بله  می ای دارند یا به عبارت دیگر محل تجمع چندین خط اتوبوسرانیاستند که عملکرد پایانه

 پایانه و ایستگاه کنترلی وجود دارد. 20لور کلی در سیستم اتوبوسرانی شهر کرج 

 

 ارزیابی و تحلیل سیستم اتوبوسرانی كالنشهر كرج -3

 سرعت حركت در خطوط -3-1

از پارامتراای مهم جهت ارزیابی عملکرد سیستم اتوبوسرانی، متوسط سلرعت حرکلت در الر یلک از     

کیلومتر  2/15اای کل کشور برابر با متوسط سرعت اتوبوس در اتوبوسرانی. باشدمیخطوط اتوبوسرانی 

 .باشلد کیلومتر بر ساعت می 7/17میانگین جهانی سرعت اتوبوس در خطوط عادی، برابر با و بر ساعت 

کیلومتر بر ساعت به عنوان معیار مطلوب برای اتوبوسرانی شهری کشور، پیشنهاد  15از این رو حداقل 

 .[9] ده استش

بدسلت  کیللومتر بلر سلاعت     3/19برابر  سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرجکل این شاخص در  میانگین

 توان به دلیل وجود خطوطمی سرعت متوسط سیستم راباال بودن  .گرددمطلوب ارزیابی می که آیدمی
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از خطلوط   ( سرعت متوسط در اریلک 2شکل )در و ماادشت دانست. اشتگرد، خوزنکال  برون شهری

 اتوبوسرانی و مقایسه آن با سرعت مطلوب ارائه شده است.
 

 
 سرعت متوسط در خطوط اتوبوسرانی کالنشهر کرج: 2شکل 

 

 ی روزانه مسافر هر دستگاه اتوبوسیمیانگین جابجا -3-2

شاخص مطلوب متوسط جابجایی روزانه مسافر توسط ار دستگاه اتوبوس براساس تحقیقات انجام شده 

( 3در شلکل )  .[9] باشلد نرلر ملی   1100 – 900ریزی شهری وزارت کشلور،  ز مطالعات برنامهدر مرک

بلا   در سیستم اتوبوسلرانی شلهر کلرج    میزان جابجایی روزانه مسافر توسط ار دستگاه اتوبوسمقایسه 

 -جز خط پایانله شلهید سللطانی   گردد، بهاست. امانگونه که مالحظه می ارائه گردیدهشاخص مطلوب 

 السیر حصارك، متوسط جابجایی روزانه مسافر در سایر خطوط کمتر از شاخص مطلوب است.سریع
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 میانگین جابجایی روزانه مسافر ار دستگاه اتوبوس در خطوط اتوبوسرانی کالنشهر کرج: 3شکل 

 

 سرفاصله زمانی حركت ناوگان -3-3

 به مسافران تمایل افزایش باشد ترمناسب ارچه که است سرر راحتی اای مهمشاخص از شاخص این

-لور متوسط سرفاصله زمانی حرکت اتوبوسبه .داشت خوااد پی در را عمومی نقل و حمل از استراده

دقیقه بوده که این زمان بیشلترین زملان مطللوب بلرای      15 شهر کرج، اا در کل سیستم اتوبوسرانی

اا، سلطح سلرویس   ی حرکت اتوبوسسرر و سرفاصله زمان مسافرین است. بر این اساس از دیدگاه تواتر

 باشد.می Cکل سیستم در سطح 

 

 میزان جمعیت شهری به ازای هر دستگاه اتوبوس -3-4

اای حمل و نقل عملومی  باالتر بودن این شاخص در شهراای بزرگ جهان به دلیل وجود دیگر سامانه

باشد. به عبلارت  ومی مینظیر مترو، مونوریل، تراموا، قطار سبک شهری و دیگر وسایل حمل و نقل عم

دای استند، میزان جمعیلت  دیگر در شهراایی که چند سیستم حمل و نقل امگانی مشغول خدمت

شهری به ازای ار دستگاه اتوبوس عدد باالیی است. در شهر کرج از آنجایی که تنها سیسلتم حملل و   

از عدد اسلتاندارد کمتلر    رود که مقدار این شاخصباشد، انتظار مینقل عمومی سیستم اتوبوسرانی می

 باشد.
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. گردیده استبرآورد  1،813،395برابر  1394در سال  کرج شهرکالنجمعیت  گونه که اشاره شدامان

شلاخص میلزان   ، دستگاه اسلت  642تعداد ناوگان اتوبوس فعال شهر کرج برابر از آنجایی که امچنین 

برابر شلاخص اسلتاندارد    9/1د بود که خواا 2824جمعیت شهری به ازای ار دستگاه اتوبوس برابر با 

نرلر بله ازای الر دسلتگاه      1500ریزی شلهری وزارت کشلور )  شده از سوی مرکز مطالعات برنامهارائه

 باشد.اتوبوس فعال( می
 

 متوسط عمر ناوگاندرصد ناوگان فرسوده و  -3-5

و  اتوبوسلرانی  نالای سلازما  این شاخص از آن جهت دارای اامیت است که ارتباط مستقیم با ازینله 

الای تعمیلر و   محیطی دارد. زیرا باال بودن عمر ناوگلان افلزایش ازینله   اای زیستمیزان نشر آلودگی

 اای اوا و صوتی را به دنبال خوااد داشت. نگهداری و امچنین آلودگی

رسلودگی اتوبلوس درون   فسن  ،برنامه کااش آلودگی اوا در اشت شهر بزرگ کشور 1 ماده بر اساس

این . [10] باشدمی سال 8 و اصرهان در شهراای تهران، ااواز، اراك، تبریز، مشهد، شیراز، کرجشهری 

سلن   07/06/1387ك ملور   40587/ت92308( تصویب نامله شلماره   4ماده )در حالی است که در 

سن خودروالای خلارج از   . بنابراین [11] سال اعالم شده بود 10اای درون شهری اتوبوسفرسودگی 

تحلیل الالعات مربوط  منظور می گردد.سال  8، کالنشهر کرجاای درون شهری در ی اتوبوسرده برا

 به سن ناوگان اتوبوسرانی کالنشهر کرج حاکی از آن است که:

 باشد.سال و بیش از سن فرسودگی می 1/8اای شهر کرج برابر میانگین لول عمر اتوبوس 

 (4)شکل  گردداا را شامل میاتوبوس درصد کل 47، سال 15تا 10سال و  6 اای سنیرده. 

 اای جدید امگی سال قرار دارند و اتوبوس 9و  7، 6اای سنی اای گازسوز فقط در ردهاتوبوس

 .(4)شکل  باشندمییزلی دنوع  از

 ( برابلر     8تعداد کل ناوگان فرسوده شهر کرج )کلل   ٪46دسلتگاه )معلادل    295سلال و بیشلتر

 .(5)شکل  باشدمی ناوگان(

 48 درصد ناوگان خصوصی اتوبوسرانی شهر کرج فرسوده است. 45ملکی و  درصد ناوگان 
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 ناوگان اتوبوسرانی کالنشهر کرج به ترکیک سن و نوع سوخت مصرفی: 4شکل 

 

 
 درصد و تعداد ناوگان اتوبوسرانی فرسوده و غیر فرسوده کالنشهر کرج: 5شکل 

 

 وزساعات خدمت سیستم اتوبوسرانی در طول ر -3-6

 مسافران به دایسرویس به اتوبوسرانی ناوگان که شودمی گرته روز از ساعاتی تعداد به خدمت ساعات

 اتوبوسلرانی  سیسلتم  مطلوبیت مهمی در نقش اا،شاخص دیگر امانند نیز شاخص مشغول است. این

 انجلام  ددار وجلود  زیلادی  مسلافران  که روز شبانه از ساعاتی در رسانی چنانچه خدمت و کندمی ایرا
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 تلاثیر  نیلز  الا شلاخص  دیگلر  سطح سرویس افزایش یافته و کااش شدت به سیستم مطلوبیت نشود،

لور داد بهنشان می بررسی سیستم اتوبوسرانی شهر کرج داشت. نخوااد مطلوبیت افزایش در چندانی

اه ایلن  از دیلدگ  ساعت بلوده و  15کلی میانگین تعداد ساعات روزانه خدمت سیستم اتوبوسرانی حدود 

 .[12] قرار دارد )سرویس صبح زود فراام شده است( Cسطح سرویس  شاخص سیستم در
 

 پوشش خدمات -3-7

اا بیشتر باشد. ار چه تعداد ایستگاهاین شاخص بیانگر میزان در دسترس بودن سیستم اتوبوسرانی می

اا موجلب  کم ایستگاه روی کمتر و پوشش خدمات باالتر است. از لرفی فاصله خیلیباشد فاصله پیاده

شلود.  کااش سرعت سرر، افزایش زمان سرر و در نتیجه کلااش مطلوبیلت سیسلتم اتوبوسلرانی ملی     

شود. متوسط فاصله بین روی در نظر گرفته میعنوان فاصله پیادهاا بهمعموالً نصف فاصله بین ایستگاه

 250روی بر این اساس فاصله پیادهمتر بوده که  500اا در سیستم اتوبوسرانی شهر کرج برابر ایستگاه

فاصله بلین  متوسط عنوان شاخص مطلوب برای معیار متر به 450فاصله  در این خصوصباشد. متر می

الا در  متوسط فاصله بلین ایسلتگاه  شود گونه که مالحظه میامان .[12] معرفی شده استاا ایستگاه

 .ز میزان مطلوب استکل سیستم اتوبوسرانی شهر کرج بیش ا

 به ترکیک خط مقایسه گردیده است.با شاخص مطلوب  اای اتوبوسفاصله ایستگاه (6در شکل )
 

 
 

 اای سیستم اتوبوسرانی شهر کرج با شاخص مطلوبمقایسه متوسط فاصله ایستگاه: 6شکل 
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 هاایستگاه -3-8

ی شهر کلرج را  اای اتوبوسرانتوان عمده مشکالت ایستگاهگرفته میاای میدانی صورتبراساس بررسی

 به شر  ذیل بیان نمود:

 اسلتند و   ، خط کشی و کف نلویس اای خطوط اتوبوسرانی شهر کرج عمدتاً فاقد پهلوگاهایستگاه

شلدن  دلیل توقف وسایل نقلیله شخصلی در محلدوده ایسلتگاه، سلوار و پیلاده      در برخی مواقع به

 .(7)شکل  گرددمسافرین با مشکل مواجه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کرجاای اتوبوس شهر عدم وجود پهلوگاه و کف نویس در ایستگاه: 7 شکل

 

  جانمایی تابلواا در موقعیت صحیح انجام نگردیده و بر روی تابلواا نام خط، نام ایستگاه و ... درج

 .(8)شکل  کسان نیستاا ینشده است. امچنین سایز، فرمت و فونت تابلواا در ایستگاه

 رسانی درخصلوص سرفاصلله   اای اتوبوس بصورت الالعین در ایستگاهرسانی به مسافرنحوه الالع

کاملل   خطلوط گارنلده از ایسلتگاه    اا، مبد/ و مقصد خط، ایستگاه بعدی وزمانی حرکت اتوبوس

 نبوده و نیاز به بازنگری دارد.

 باشند.اای اصلی( فاقد سرپناه و نیمکت میاا )حتی ایستگاهدر مواردی ایستگاه 

 تگاه اا سرباز بوده و ارچند پوشش روی جوی از لریق احداث پل فلزی تلأمین  جوی آب در ایس

 گردیده، اما فاقد رمپ اتصال جهت تسهیل در تردد معلولین و سالمندان است.

 فلکه اول رجایی شهر سه راه رجایی شهر
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 اای اتوبوس شهر کرجوجود تابلواایی با سایز، فرمت و فونت متراوت در ایستگاه: 8شکل 

 
 

 نتیجه گیری -4

قلرار گرفتله    و تحلیلل  در وضع موجود مورد بررسلی ن مطالعه سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج در ای

اای عملکردی خطوط، سن نتایج ارزیابی سیستم اتوبوسرانی شهر کرج از دیدگاه شاخصخالصه  است.

 باشد.صورت زیر میاا به ناوگان و مشخصات ایستگاه

 19.3ابر سرعت متوسط کل سیستم اتوبوسرانی شهر کرج برkm/h باشد که این شاخص با توجه می

 گردد.( مطلوب ارزیابی میkm/h 15به شاخص استاندارد، )

  ،درصد از خطوط اتوبوسرانی شهر کرج در وضعیت نامطلوب قلرار   25از لحاظ معیار سرعت متوسط

 دارد.

  545برابر متوسط مسافر جابجاشده توسط ار دستگاه اتوبوس در کل سیستم اتوبوسرانی شهر کرج 

 باشد.مسافر در روز( می 1100 – 900مسافر در روز است که این مقدار کمتر از شاخص مطلوب )

 السیر حصلارك، متوسلط جابجلایی روزانله مسلافر در سلایر       سریع -جز خط پایانه شهید سلطانیبه

 خطوط کمتر از شاخص مطلوب است.

 چهار راه طالقانی میدان آزادگان سه راه رجایی شهر
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 دقیقه بوده که ایلن   15تم اتوبوسرانی اا در کل سیسلور متوسط سرفاصله زمانی حرکت اتوبوسبه

سلرر و سرفاصلله    زمان بیشترین زمان مطلوب برای مسافرین است. بر این اسلاس از دیلدگاه تلواتر   

 باشد.می Cاا، سطح سرویس کل سیستم اتوبوسرانی شهر کرج در سطح زمانی حرکت اتوبوس

 سلاعت   15شلهر کلرج حلدود     لور کلی میانگین تعداد ساعات روزانه خدمت سیستم اتوبوسرانیبه

 باشد.می Cبوده و سطح سرویس سیستم اتوبوسرانی شهر کرج از این لحاظ برابر 

 ( برابر  8تعداد کل ناوگان فرسوده شهر کرج )درصلد کلل ناوگلان(    46) اتوبوس 295سال و بیشتر 

 باشد.می

  سلال(   8دگی )سال بوده که بیش از سلن فرسلو   1/8میانگین سن کل ناوگان اتوبوسرانی شهر کرج

 باشد.می

   برابلر   9/1باشلد کله   ملی  2824شاخص میزان جمعیت شهری به ازای ار دستگاه اتوبوس برابر بلا

 ( است.1500ریزی شهری وزارت کشور )مرکز مطالعات برنامه سویشده از شاخص استاندارد ارائه

 ه بلیش از شلاخص   متلر بلوده کل    500اا در کل شهر کرج برابلر  لور متوسط فاصله بین ایستگاهبه

درصلد از خطلوط اتوبوسلرانی شلهر کلرج، متوسلط فاصلله بلین          42در  متر( است. 450مطلوب )

 اا کمتر از شاخص مطلوب است.ایستگاه

 باشلد و فاصلله   متلر ملی   250الا برابلر   روی جهت دسترسی به ایسلتگاه لور متوسط فاصله پیادهبه

متر است که به نوعی مناسب ارزیابی  225رابر مراجع معتبر  ب اایروی براساس توصیهمطلوب پیاده

 شود.می

 رسلانی درخصلوص سرفاصلله    اای اتوبوس بصورت اللالع رسانی به مسافرین در ایستگاهنحوه الالع

 اا، مبد/ و مقصد خط، ایستگاه بعدی و ... کامل نبوده و نیاز به بازنگری دارد.زمانی حرکت اتوبوس

  انجام نگردیده و بر روی تابلواا نام خلط، نلام ایسلتگاه و ... درج    جانمایی تابلواا در موقعیت صحیح

 نشده است.

 آنهلا   کنار سلرپناه اای اتوبوس در شهر کرج فاقد نامگااری بوده و تنها یک تابلوی تبلیغاتی ایستگاه

  اای مختلف یکسان نیستند.سایز، فرمت و فونت تابلواا در ایستگاهامچنین  درج گردیده است.

 باشند.اای اصلی( فاقد سرپناه و نیمکت میاا )حتی ایستگاهی ایستگاهدر موارد 

اا و نتایج بر اساس تحلیلالزم است  ،اتوبوسرانی از سرراای روزانه شهر کرج هملاا به منظور ارتقاء س

ریلزی  تلدوین برنامله  الای فرسلوده،   اای فعال، از رده خارج کردن اتوبوسافزایش تعداد اتوبوس فوق؛

اا، تخصیص بهینه ناوگان به خطوط و اصال  ، ساماندای تسهیالت ایستگاهاتوبوسرانی خطوط یعملیات

 مدنظر قرار گیرد.سرفاصله زمانی اعزام ناوگان در ساعت اوج و غیر اوج 
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 مراجع -5

 1فرج الهی، ع، ارزیابی و تحلیل عملکرد حمل و نقل عمومی درون شهری )مطالعه موردی منطقه  -1

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.، پایان1390شهر تبریز(، اتوبوسرانی 

بر اساس لر  جامع اتوبوسرانی حمل و نقل  بررسی چشم انداز سیستمپور، ی.، احتشام، س، غالم -2

ریزی ، ششمین کنررانس ملی برنامه1393آبان مطالعه موردی: سیستم اتوبوسرانی بیرجند و حومه(، )

 و مدیریت شهری. مشهد.

دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی اماانگی ترافیک شلهراای کشلور، راانملای ملدیریت      -3

 .1386اای حمل و نقل امگانی، شبکه

معاونت حمل  مهندسین مشاور رایافت اندیشه فردا، مطالعات ساماندای اتوبوسرانی کالنشهر کرج، -4

 رحله اول.، گزارش م1393بهمن ماه  و نقل و ترافیک شهرداری کرج،

و ساماندای حمل و نقل درون  اای حمل و نقل عمومیدستور العمل اجرایی اصال  ساختار سامانه -5

 ایأت وزیران. 10/02/1385ال مور   34929 /ت11446شماره مصوبه ، شهری

مهندسین مشاور اندیشکار و راپویلان، مطالعلات جلامع حملل و نقلل و ترافیلک کالنشلهر کلرج،          -6

 .21، گزارش شماره 1393فروردین ماه 

ملور    153362/685مصوبه شلماره  ، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت -7

 مجلس شواری اسالمی. 1/10/86

 1389قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرانگی جمهوری اسلالمی ایلران. مصلوب     -8

 مجلس شورای اسالمی.

الای افلزایش کلارآیی سلامانه     حلل ررسی و تلدوین راه باای کشور، یاریاا و داسازمان شهرداری -9

 .1382 ،اتوبوسرانی شهری کشور

 .ایئت وزیران 04/10/1390مور   مصوب ،برنامه کااش آلودگی اوا در اشت شهر بزرگ کشور -10

ك ملور   42596/ت61572مصلوبه شلماره   ، نامه از رده خارج کلردن خودروالای فرسلوده   آیین -11

 و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت. وزیران عضو کارگروه توسعه حمل 20/3/88

 الای حملل و نقلل امگلانی،     مبانی سیستم شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، -12

1390. 

شلماره   مصلوبه  ،ونقلل عملومی و ملدیریت مصلرف سلوخت     نامه اجرایی قانون توسعه حملآیین -13

 .سوخت نقل و وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و 7/6/87ك مور  40586/ت92305

 
 


