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  چکیده

عرضه ارائه شده نسبت به  تیظرف ییاولین گام مهم و ضروري در شناسایی سیستم حمل ونقل عمومی، بررسی کارآ

داري برکه انتخاب و بهرهاز آنجایی. باشدسامانه حمل ونقل همگانی می يتقاضاي موجود، و تعیین مشخصات کارکرد

 نیقبل، ح یلیانجام مطالعات تحل ،باشدآن می اتدر گروي شناسایی خصوصی ،و نقل عمومیمطلوب از یک سیستم حمل 

 4در زیشهر تبر  BRT ستمیس ییکارآ يهالفهؤم یابیارز ،مقاله نیدر ا. تام دارد یمذکور ضرورت ستمیو بعد از استقرار س

ها بر اساس اتوبوس یشهر و سرعت حرکت یتیمحدوده تراکم جمع اده،یپ یدسترس تیقابل ،یاراض يفاکتور عمده کاربر

سفر با  يتقاضا ازیانطباق ن زانیقرار گرفته است و م لیو تحل هیمورد تجز ArcGIS طیدر مح ییفضا یلیتحل وشر

 قیتحق يهاافتهیبر اساس  قیتحق نیا يکاربرد شنهاداتیو پ جینتا ،تیدر نها. شده است سهیمقا ستمیموجود س تیوضع

  .ارائه شده است

  

 يعملکرد ییکارآ ،زیتندرو شهر تبر يهااتوبوس ستمیس ،ییفضا لیتحل ،GIS: واژگان کلیدي
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  مقدمه

در جهت افزایش جریان ترافیک،  مؤثرمترهاي ارشد روزافزون جمعیت، افزایش نرخ مالکیت سواري و تغییر سایر پار

از حمل و نقل و جابجایی مسافران به عنوان  ،کهطوریابجایی مسافران شده است، به سبب بروز مشکالتی در امر ج

باعث ارائه پیشنهادات مختلفی براي کاستن مشکل ترافیک  ،اهمیت این موضوع. برندترین مسئله توسعه شهرها نام می مهم

. می استترین این راهکارها ترغیب شهروندان به استفاده بیشتر از سیستم حمل و نقل عمواز مهم .یا بهبود آن شده است

 افزون روز رشد .نیست پوشیده کسهیچ بر شهري درون سفرهاي در ویژه به عمومی نقل و حمل از استفاده لزوم امروزه

 از عبوري ترافیک روز هر تا است شده باعث ،شخصی نقلیه وسیله از استفاده به شهروندان تمایل و افزایش نقلیه وسائط

 محیطی هايآلودگی سفر، زمان افزایش بر عالوه شهري، هايخیابان سنگین ترافیک .شود تر سنگی شهري هاي خیابا

  - روحی هاي ناراحت کنار در را طبیعی هاي سرماي و حد انرژي از بیش اتالف نقلیه، وسائل صوت و سوخت از ناشی

 .است داشته پی در شهروندان روانی

 در .است کرده برجسته را آن مشکالت کاهش و بهینه توسعه و عمومی نقل و حمل سیستم اهمیت ،موارد این همه

 اهمیتی، هم عمومی ونقل حمل به سیستمی نگاه و اصولی ریزيبرنامه عمومی، نقل و سیستم حمل کمی افزایش کنار

 اتخاذ، کهیطور به است نقل کارآمد و حمل سیستم یک از مهمی بخش ،همگانی نقل و حمل سامانهچرا که  دارد؛ مضاعف

 سیستم سازيهبهین .داشت خواهد نقل و حمل سیستم عملکرد در توجهی قابل اثر، آن کارایی بهبود هایی جهت روش

 سفرهاي براي انجام مطلوب و سریع ارزان، باالتر، اطمینان قابلیت با تر،ایمن خدماتی ارائه منظور به عمومی نقل حمل و

 کهآنجایی از. باشدمی ترافیک ناشی از مشکالت کاهش جهت مدتکوتاه در کارا و مؤثر هايحل راه از یکی شهري،درون

ی، ایمن ظرفیت، نظیر ،سیستم آن صوصیاتخ گروي شناسایی عمومی در نقل و حمل سیستم یک از داريبربهره و انتخاب

انجام مطالعات تحلیلی قبل، حین و بعد از استقرار  ،باشدمی تأثیرگذار سایر عوامل و اجرایی هايهزینه جابجایی، تکنولوژي

  ضرورتی تام دارد ،سیستم مذکور

 ،میالدي 1990سال که در  باشد مینوعی از خدمات با توقف محدود   BRTسیستم حمل و نقل عمومی ،در این بین

، تلفیقی از تکنولوژي BRTیک خط . هاي جدید، سعی در ارائه خدمات سریع دارده یافت و با استفاده از تکنولوژيتوسع

آوري سریع کرایه مناسب، و یکپارچگی با سیاست کاربري ولویت ترانزیت، جمعهاي حمل و نقل هوشمند، با اسیستم

 BRTبا خدمات اتوبوس معمولی،  در مقایسه). Lowson, 2002( باشد میاتوبوس، جهت ارتقاء عملکرد سیستم  ،زمین

هایی که بویژه در مکان   BRTاستفاده از .کندرسانی بهتر و آسایش بهتر را ارائه میسرعت باالتر، تناوب بیشتر، اطالع

امکان  ،تر از مترو است و به سادگیپذیرانعطاف BRT. بسیار مناسب است ،استفاده از مترو توجیه اقتصادي نداشته باشد

یتی انبوه با کیفیت ارائه خدمات باال است سیستم ترانز ،BRT. بندي فعلی و آتی شهري را داراستیکپارچگی با استخوان

. دهدینه حمل ونقل مسافران را کاهش میکه تحرك را افزایش داده، آسایش و راحتی مسافران را بیشتر کرده و هز

  :(Terra, 2005) هاي ذیل را دارا هستند آرمان، تمام یا تعدادي از BRTهاي سیستم

  کریدورهاي اتوبوس اختصاصی -

  هاي مدرن که بیشتر شبیه ایستگاه هستند و داراي تسهیالت انتظار راحت و ارائه بلیط قبل از سوار شدنگاهتوقف -

  ي با درهاي متعدد که سوار و پیاده شدن مسافران را تسریع نمایندها اتوبوس -

  آالیندهکم ي راحت، بزرگ، با ظرفیت باال و ترجیحاًها اتوبوس -

  هااطعدر تق ها اتوبوسلویت حرکتی وا -

  ها ایستگاهبه یا از ) تغذیه(ترانزیت جهت انتقال مسافر تر و وسائل نقلیه پاراهماهنگی با اپراتورهاي کوچک -

جهت راحتی مسافران ...) اتوبوس، مترو، تراموا و (ها و طرق مختلف ترانزیت سیستم بلیط یکپارچه بین شرکت -

  .انتقالی
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م را در تما ها اتوبوسهاي تعیین موقعیت با کنترل مرکزي که موقعیت و یا سایر تکنولوژي GPSاستفاده از  -

  .العمل سریع در مقابل مشکالت را فراهم کندلحظات مدیریت کرده و امکان عکس

  ها ایستگاهنمایشگر اطالعات در  -

ه در و تسهیالت پارك دوچرخ ها ایستگاهران به ادسترسی مناسب براي تاکسی، عابران پیاده و دوچرخه سو -

  ها ایستگاه

  ي خارج از شهرها ایستگاهسوار در احداث پارك -

  دار چرخدسترسی مناسب معلولین شامل امکان سواره و پیاده شدن سریع مسافران با صندلی  -

  و کارمندان مناسب و غیره رسانی خوب سهیالت تمیز، راحت و ایمن، اطالعاعم از ت ،ارائه خدمات در سطح عالی -

  .مناسب و تبلیغات بازاریابی -

  :توان در نمودار زیر خالصه کردرا می ،BRTها، عملکرد و مزایاي سیستم به طور خالصه مؤلفه

  

  
 

  اساسی پژوهش  سؤاالت

  ي تندرو شهر تبریز با حداکثر تقاضاي سفر در شهر منطبق استها اتوبوسمسیر فعلی 

  .گیرددر تمامی طول مسیر صورت می ،BRTبرداري از ناگاون حمل و نقل حداکثر ظرفیت بهره

با مفهوم توزیع عادالنه امکانات و تسهیالت شهري بین عموم شهروندان  BRTیابی فعلی سیستم حمل و نقل مسیر

  طبقاتی سازگار است -هاي جمعیتی و اجتماعیبر اساس فاکتور

مطلوب براي این سیستم حمل  ظرفیت بارگذاري سرعت، BRTهاي مورد استفاده براي هاي موجود و شریانتقاطع

  .و نقل را دارست

  محدوده مورد مطالعه

 کیلومتر مربع، یکی از مادرشهرهاي 250هزار نفر و با مساحتی بالغ بر  1400000شهر تبریز با جمعیتی بالغ بر 

تقسیم  منطقه 5را به بندي، کلیه خطوط این شهر رانی شهر تبریز در یک تقسیمسازمان اتوبوس. باشد میشمال غرب ایران 

 پژوهان، مسیرگستر مهندسی شرکت( باشد می BRTنی دربرگیرنده خطوط ااتوبوسر 5منطقه  ،که در این بین. استنموده 

1389(  

باشد که  می) در غرب شهر(آهن  تا میدان راه) در شرق شهر(از میدان بسیج  ،شهر تبریز BRT محدوده تردد سامانه

ي تندرو را در ها اتوبوسي ها ایستگاهکه مسیر رفت و برگشت و  ؛شود کیلومتر را شامل می 18 مسافتی حدودطور کلی  به

 .گیرد بر می

دستگاه اتوبوس که در  90با و  است هاندازي گردیدمیدان راه آهن تا میدان بسیج راههاي تندرو از اولین خط اتوبوس

 .نمایددهی اقدام میبه سرویسدر سه فاز  ،دستگاه افزایش خواهد یافت 120آینده نزدیک به 
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  .دستگاه اتوبوس 40با  ،آهن تا میدان بسیج و بالعکسمیدان راه: فاز اول

  .دستگاه اتوبوس 40با  ،آهن تا چهار راه آبرسان و بالعکسمیدان راه: فاز دوم

  .دستگاه اتوبوس 10با  ،میدان ساعت تا چهار راه آبرسان و بالعکس: فاز سوم 

ت بدست آمده از تراکنش کارت بر اساس اطالعا ،هاي ارائه شده در گزارشات شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومهآمار

 عملکرد گزارش( گرددي خط تندرو جابجا میها اتوبوسهزار نفر توسط  160الی  150روزانه  ،هاي الکترونیکی بلیط

   ).1388 -1384 سال از حومه و تبریز اتوبوسرانی

  

  هاي تندرو شهر تبریز هاي اتوبوس وضعیت قرارگیري مسیر و ایستگاه: 1نقشه 

  
  

  شهر تبریز BRTوضعیت  

وضعیت موجود شهر تبریز و امکانات فعلی ارائه خدمات و همچنین اظهار نظر مجریان،  ،BRTاز منظر کیفی مسیر 

که به راحتی با توجه به تقسیمات صورت گرفته . اولیه قرار دارد BRTدر حد فاصل وضعیتی، مسیر ویژه اتوبوس و شرایط 

به وضوح قابل  شهر تبریز BRTبندي در وضعیت موجود سیستم این عناصر رده) 1شکل (توسط لیوسون و همکاران، 

  .شناسایی است
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  قالب کیفی سیستم حمل و نقل عمومی زمینی :1شکل

 Levinson et al., 2003, p. 13منبع:  

 

  هاي اطالعاتیروش تحقیق و داده

 :هاي تحلیلی زیر بکار رفته استها و روش، دادهشهر تبریز وي تندرها اتوبوسبه منظور ارزیابی مسیر  ،در این پژوهش

 شوداین پژوهش را منابع اطالعاتی زیر، شامل می يهاداده -

  نقشه پایه شهر تبریز )1

  نفشه شبکه ارتباطی )2

  BRTهاي رفت و برگشت نقشه مسیر )3

  BRTي رفت و برگشت ها ایستگاهنقشه  )4

  1385نقشه تراکم جمعیتی مناطق شهري تبریز در محدوده مورد مطالعه سال  )5

 1385نقشه کاربري اراضی محدوده مورد مطالعه در سال  )6

 هاي تحلیلیروش - 

  پیاده به منظور تعیین شعاع دسترسی، BRTي ها ایستگاهمتري  500اعمال بافر تا شعاع  )1

  با هدف تعیین جمعیت تحت پوشش ،BRTهاي تراکم جمعیتی و منطقه شهري مسیر تعیین )2

  با هدف تعیین نوع غالب کاربري در این مسیر ،BRTهاي تعیین نوع کاربري اراضی مسیر )3

 هاي تردد ي تندرو در مسیرها اتوبوستعیین سرعت تردد  )4

 ضاي سفرارائه چارچوب سنجش دسترسی بر اساس برآورد توزیع تقا )5

 GISمحیط  چارچوب سنجش دسترسی درفرایند کاربردي برآورد تقاضاي سفر شهر تبریز بر پایه  )6

یعنی کاربري  ،BRTگذار در ارزیابی سیستم هاي تأثیربر اساس عمده مؤلفه تحلیلی، -کاربردي در این پژوهش

  .تجزیه و تحلیل قرار گرفته استمورد ، GISاراضی، قابلیت دسترسی، تراکم جمعیتی و سرعت حرکت در محیط 
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 هاي تحقیقیافته - 

 :کاربري اراضی -

 مطالعات ؛داراست بنیادي نقش شهر توسعه و رشد در ،BRT بالقوه کاتالیزور بعنوان اساسی معیار این رابطه اگرچه

 روي بر ها اتوبوس عبوري مسیرهاي ثیرتأ که است امر این دهندهنشان ،جهانی بانک) Halcrow Fox Inc., 2000( اخیر

 و دارد ادامه نیز امروز به تا ،مطالعات محدودیت این. است گرفته قرار بررسی مورد کمتر شهر ساختار و اراضی کاربري

 .)Knight and Trygg., 1977(پذیرد می صورت BRT سیستم ثیرتأ از غفلت با چنانهم اراضی کاربري پیشنهاد

 اراضی کاربري به مربوط هايزیرساخت و دهیسرویس چگونگی با ارتباط در فزاینده درصدي با ،BRT موفقیت

 هايکاربري توسعه  همچنین. دارد پی در را پیاده دسترسی محدوده در مسافران شمار افزایش ،باال هايتراکم ازدیاد. است

 California(دارد همراه به را پیاده صمیمانه و جوش و پرجنب فضاهاي خلق و اتومبیل به وابستگی کاهش ،مختلط

Department of Transportation, 2007(. عبوري توسعه مسیرهاي ،بر این اساس BRT ،خطوط امتداد بایستی در 

 و باال مسکونی تراکم با هايحومه و هاهسته در اصلی تجاري مراکز و عمومی هايتسهیالت کنار در ییها ایستگاه با عبوري

  ).Institute for Transportation & Development Policy, 2007(صورت گیرد  متوسط

  

  BRT عبوري توسعه مسیرهاي: 2شکل 

  
  

هاي موجود در این مسیر را شهر تبریز عمده کاربري، BRTمسیر  متري 500ها در شعاع کاربريبر اساس ترکیب 

هاي مختلط ، نبایستی کاربريشود البتهمیتراکم باال را شامل  ،کاربري مسکونی با تراکم کم و متوسط و در حد ناچیزي

همچنین اراضی بایر و مترکه نیز بخش قابل . جهی فراموش کردوتجاري را در طول مسیر به لحاظ نقش دو –مسکونی

کاربري هاي در سایر رده. اربري تجاري داراستدهند که سهمی بیش از کاز طول مسیر را به خود اختصاص میتوجهی 

  .اراضی شاهد درصدهاي ناچیز هستیم
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 هاي تندرو متري مسیر اتوبوس 500ها در محدوده تراکم کاربري: 1جدول 

 
  

   دسترسی سطح 

 به اعتقاد متضمن "سکونت قابل جوامع" و "حرکتی کریدورهاي توسعه" ،"*هوشمند رشد" قبیل از هاییواژه 

 فشرده توسعه با تواندمی و آورد می فراهم را عمومی نقل و حمل در گذاري سرمایه واسطه به دسترسی، که است هایی مزیت

 عمومی نقلیه وسائط پایداري تقویت و پشتیبانی موجب توسعه روند در چرخش این با رودمی انتظار. گردد هماهنگ اراضی

 عنوانه ب را دسترسی ،محققین از برخی .)Rodríguez and Mojica ,2009(گردد  غیرشخصی نقل و حمل اقسام سایر و

 ,Dimitriou( اندکرده تعریف ،بهداشتی هايمراقبت و فروشی،خرده کار، قبیل از ،مطلوب هايفعالیت به رسیدن سهولت

1992; Hanson, 1995; Armstrong, 1997.( توانایی از ناشی اقتصادي مزیت عنوانه ب تواندمی چنینهم دسترسی 

 شود تعریف هزینه حداقل با هافعالیت این با ارتباط برقراري و ايشبکه مزیت به شدن نایل یا و ها،فعالیت به حصول

)Armstrong and Rodriguez, 2003 .(دسترس در گیرياندازه براي معیاري عنوان به توانمی شاخص دسترسی از 

-ایستگاه تعداد عامل دو که است شده فرض ،معیار این ارزیابی در). Terra, 2005(نمود  استفاده ونقل حمل سیستم بودن

 بیشتر هاتعداد ایستگاه چهچنان ،خطوط طول بودن ثابت فرض با .باشند ثیرگذارتأ اتوبوسرانی خطوط طول و هاي اتوبوس

 براي معیاري توانمی طول خطوط به هاایستگاه تعداد کردن تقسیم با بنابراین بوده، باالتر نیز دسترسی سطح ،باشد

 از قبولی قابل و منطقی روي  ه پیاد فاصله یک در باید عمومی ونقل حمل خدمات لآهاید طور به .آورد بدست ،مقایسه

 مسلم چهآن ولی .باشدمتفاوت می ،مختلف شرایط به توجه با قبول قابل روي پیاده فاصله .شود ارائه سفر مقصد و مبدأ

 زمینه این در را مهمی نقش ،مناسب پیاده روي تسهیالت نبود یا و خیابان یک از عبوري حجم و عرض نظیر عواملی ،است

 به رسیدن براي روي پیاده فاصله باالي حد عنوان به ،پیاده روي زمان دقیقه 5 یا متر 400 ،کلی طور به .نمایدمی ءایفا

 فاصله متوسط با مستقیم ارتباط ،روي پیاده فاصله کهاز آنجایی). همان( شودمی گرفته نظر در رانیاتوبوس خدمات

  ).شود می گرفته نظر در روي پیاده فاصله عنوان به هابین ایستگاه فاصله نصف معموال(دارد  هاایستگاه

                                                
*- smart growth 
†- transit-oriented development 
‡- livable communities 
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هاي دقیقه از واحد 5شهر تبریز بر پایه زمان مبناي  BRTي اتوبوس ها ایستگاهبه  بر اساس زمان دسترسی

مسیر ویژه خاص حرکتی را همسایگی تا محل ایستگاه، دایره دسترسی شهروندان محدود بوده و طیف خاص شهروندان و 

، این که البته در نوسان است 5 -170تقریبی در مرزبندي شهر تبریز بین زمان  ،گیرد که این محدوده دسترسی در بر می

از جمله زنان، کودکان، وسالخوردگان شهر صورت گرفته است که  هاي سنی و جمعیتیبندي بدون توجه به گروه زمان

  .یابدافزایش می ،این زمان دسترسی با در نظر گرفتن این گروه مسافران مسلماً

  

  )دقیقه 5زمان مبنا (برحسب دقیقه  BRTهاي  وضعیت دسترسی پیاده به ایستگاه: 2نقشه 

  
 

 تراکم جمعیتی 

 شوراي(است  گردیده برآورد نفر 780/7 کیلومترمربع، هر براي تبریز شهر جمعیتی تراکم 1385 سال سرشماري در

کم جمعیتی و براي نواحی مختلف شهر تبریز بر اساس ترا ،این توزیع جمعیتی .)2009ایران،  معماري و شهرسازي عالی

. باشد میقاضاي سفر متفاوت خره میزان استفاده از وسائط نقلیه عمومی و اثر آن در افزایش تطبقات اجتماعی و باأل

این  هاي شمالی و جنوبی شهر متمرکز است که نیاز به جابجایی با، در حاشیههاي جمعیتی شهر تبریزباالترین تراکم بلوك

دهد  و متوسط مرکز و غرب را پوشش میهاي باالتراکم عمدتاً ،تبریز BRTمسیر فعلی . یابدتراکم جمعیتی نیز افزایش می

  .با تقاضاي پایین جمعیتی و مسافر روبه رو است شرقی این مسیر عمالًو نیمه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٩

  BRTهاي جمعیتی نسبت به مسیر اکم بلوكتر: 3نقشه 

  
  

  ها اتوبوسسرعت حرکت 

 مورد رانیاتوبوس سامانه کارایی ارزیابی در تواندمی که است هاییشاخص ترینمهم از یکی ،اتوبوس سرعت متوسط

 جذب ،نتیجهرد و شد خواهد منجر سامانه این مطلوبیت به افزایش ،رانیاتوبوس ناوگان سرعت افزایش .گیرد قرار توجه

 موردنیاز يها اتوبوس تعداد از ،مسیر یک در سفر سرعت افزایش با طرفی از .یافت خواهد افزایش سامانه این به مسافرین

). Terra, 2005(یافت  خواهد کاهش عملیاتی هايهزینه آن تبع به و شد خواهد کاسته آن مسیر در برداريبهره تحت

 رانیاتوبوس ناوگان سرعت متوسط براي مطلوب معیار شهري، ریزيبرنامه مطالعات مرکز از سوي شده ارائه معیارهاي طبق

 بین زمانی فاصله مقدار ).1380همسو،  مشاور مهندسان( است شده گرفته نظر در ساعت در کیلومتر 15حداقل

 به توجه با .نمایدمی تعیین را ایستگاه در منتظر مسافرین به شده وارد خیرتأ کاهش یا افزایش ،ها اتوبوس دهی سرویس

 هابین اتوبوس زمانی فاصله ریس نصف گرفتن نظر در با را ایستگاه در مسافرین انتظار زمان متوسط توانمی ،شاخص این

  .نمود تعیین

 
 سفر زمان مجموع :3شکل 

 
  Institute for Transportation & Development Policy, 2007 :منبع
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باشد می اتوبوسرانی توسط سامانه شده ارائه خدمات بودن دسترس در گیرياندازه هايشاخص از یکی، معیار این 

)Terra, 2005 .(10 تا 5 بین ایستگاه در انتظار مسافرین زمان میانگین ،جهانی بانک سوي از شده منتشر آمار به توجه با 

یابد  افزایش تواندمی شهري حومه یا و هاي محلیایستگاه از برخی در ،دقیقه 20 الی 10 به حداکثر و بوده دقیقه

)Armstrong, 1993(.  

شهر تبریز در کاهش تمایل به استفاده از این سیستم و همچنین افزایش مجموع  BRTي سیستم ها اتوبوسسرعت 

از میان بافت مرکزي و سنتی شهر که امکان تعریض و یا  ،یابی این سیستماي دارد چرا که مسیرعمدهزمان سفر نقش 

، وجود عالوه بر این. کندها را تقویت میاین کاستی ،اصالح شبکه بدلیل تنگ و باریک بودن معابر عبوري وجود نداشته

دلیل عدم وجود سیستم کنترل هب، BRTسیستم  دهی به حرکتلویتوهاي همسطح متعدد در طول مسیر و عدم اتقاطع

ITSهوشمند حمل و نقل در محدوده مکانی و زمانی خاص از ساعات رفت و برگشت،  ها اتوبوسها و تراکم در این تقاطع  

  .را کاهش و مجموع زمان سفر با این سیستم حمل و نقل را افزایش داده است  BRTيها اتوبوسمجموع سرعت حرکتی 

  

 شهر تبریزBRT در طول مسیرها  سرعت اتوبوس: 4نقشه 

  
  

 

  نتایج و پیشنهادها 

متري در محدوده  500ي تندرو در شعاع ها اتوبوسدر وضع موجود، طول مسیر %) 54(گیري بیش از نصف قرار )1

نصف کاهش برداري از این مسیر حمل و نقل را به وك، که ظرفیت بهرهکاربري اراضی غالب مسکونی و یا ارضی بایر و متر

 .دهدمی

هاي فرعی، مقرون به صرفه نبوده و استفاده از لیل عدم توسعه محوربه د ،BRTي ها ایستگاهدسترسی پیاده به  )2

که تنها با قرارگیري در این محدوده جغرافیایی . حمل ونقل را محدود به طیف خاصی از شهروندان کرده است ،این سیستم

 .گرددپذیر میامکان استفاده از این مسیر امکان

                                                
- Intelligent Transport Systems  



 

 ١١

غربی غربی و جنوبهاي جمعیتی شهر حاکی از فشردگی جمعیت در مناطق مرکزي، شمالینقشه تراکم بلوك )3

شود ولی در سایر محورهاي پرتراکم جمعیتی تا حدي خدمات دهی می ،BRTبخش مرکزي به جهت عبور مسیر . باشد می

 .خلل این سیستم حمل و نقل ملموس است ،ذکر شده

کاهش  ،نشان از عرض باریک و فشرده معابر تردد در بخش مرکزي و به تبع آن ها اتوبوسنقشه سرعت تردد  )4

چنین  که منجر به عدم رغبت به استفاده از این سیستم حمل و نقل و هم را در پی دارد؛سرعت و افزایش طول سفر 

، موجب توقف در ها ایستگاههاي متعدد در طول مسیر عالوه بر چنین وجود تقاطعهم .گرددافزایش مجموع زمان سفر می

 . باشد میشود که مزید بر علت ها نیز میاین تقاطع

کیلومتري جهت انتقال تراکم سفرها از محور غرب به  1ایجاد محور موازي با محور موجود، حداقل در شعاع  )5

  .شودمرکز و شرق پیشنهاد می

فاصل غرب تا مرکز شهر در مرحله اول و اتصال همین محور با افزایش تقاضاي جنوبی حد –ایجاد محور شمالی )6

 .شودشرقی پیشنهاد می –هاي غربیه محورسفر ب
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Functional efficiency of Tabriz Bus Rapid Transit System 
 
Abstarct 
Important and necessary first step in identifying the public transport system to evaluate the 

effectiveness of capacity offered to supply the demand, and public transportation systems are 
functional characterization. Since the selection of the optimal control of a public transport system 
is required to identify the characteristics of analytic studies conducted before, during and after 
deployment of the system is complete. In this Article, BRT system performance assessment 
components in Tabriz city with four major factors: land use, land availability, population density, 
range of motion and speed of buses based on analytical methods in ArcGIS spatial analysis has 
been evaluated and the need for compliance of travel rate demand with existing state system has 
been compared. Finally, the research results and practical suggestions based on research findings 
presented. 

Key Words: GIS, Spatial Analysis, Tabriz Bus Rapid transit, Functional efficiency 
 


