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ترافیک شهرهاي کشور

راهنماي انواع مسیرهاي حرکتی در سیستم اتوبوسرانی
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مسیر حرکتبررسی خصوصیات -1

کلیات-1-1

تـی و  کننـد، در مـسیرهاي حرک  ریلی که بر روي ریل حرکت مینقلیهوسایلسیستم اتوبوس همانند  

تـرین  مـسیرهاي حرکـت یکـی از کلیـدي    در حقیقت .نمایدحرکت میبا ویژگیهاي متفاوت   هدایتی  

ریـزي تـأثیر بـسزایی      توانند بر طراحـی و برنامـه      باشند بطوریکه می  می رانیاجزاء سیستمهاي اتوبوس  

.داشته باشند

فضایی براي عملکـرد  ، فراهم نمودن رانیهدف اصلی از ایجاد مسیرهاي حرکتی براي سیستم اتوبوس    

نقلیـه وسـایل بتوانند بدون تأخیر و برخورد بـا  نقلیهوسایلباشد بطوریکه   این سیستم می   نقلیهوسایل

بـه گفتـه بـسیاري از متخصـصان         . تـري را بـه مـسافران ارائـه دهنـد          دیگر، خدمات بهتر و مطمئن    

ابلیـت اطمینـان در     نقل عمومی مسیر حرکت، مهمترین عنصر در تعیـین میـزان سـرعت و ق              وحمل

در معـرض دیـد      رانیدر نهایت از آنجایی که اجزاء سیستم اتوبوسـ        . است رانیخدمات سیستم اتوبوس  

تواننـد  عدة زیادي از مسافران موجود و مسافران احتمالی در آینده قرار دارند، مسیرهاي حرکتی مـی     

هـا اتوبـوس ر حرکـت  مـسی .تأثیر بسیاري بر پذیرش عمومی و خصوصیات این سیستم داشته باشـند   

:گیرند و عبارتند ازمورد بررسی قرار میباشد که در ادامه خصوصیت بارز می2داراي 

تفکیک مسیر حرکت میزان و چگونگی ·

گذاري مسیر حرکت نحوه عالمت·

میزان و چگونگی تفکیک مسیر حرکت -1-2

رامتر در طراحـی مـسیر   تـرین پـا  اصـلی نقلیـه وسـایل چگونگی تفکیک مسیر حرکت از بقیه ترافیک  

و یا نوع ) نحوه تفکیک مسیر  (توانند بر اساس میزان دسترسی      مسیرهاي حرکتی می  .باشدحرکت می 

بندي پیشنهاد شده مـسیرهاي حرکـت از نظـر        ، یک طبقه  )1(در جدول   . بندي شوند تسهیالت طبقه 

انـد  بندي شـده طبقهگروه 5بندي مسیرهاي حرکت به در این طبقه  . میزان دسترسی ارائه شده است    
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تـرین حالـت آن   و ابتدایی) Iرده (ترین حالت آن خطوط ویژه کامالً مجزاي غیرهمسطح        که پیشرفته 

در حالـت ترافیـک   .باشدمی) Vرده (خطوط حرکتی موجود در خیابانهاي شریانی با ترافیک مختلط    

دیگر در نقلیهوسایلیک از   توانند بدون تفک  مورد استفاده در سیستم اتوبوس می      نقلیهوسایلمختلط،  

زایش میزان تفکیک مسیر مانند مسیرهاي ویـژه در    اف. هر خیابان شریانی یا بزرگراهها حرکت نمایند      

غیـر همـسطح و یـا خطـوط ویـژه داراي اولویـت عبـور باعـث افـزایش                     ها، مسیرهاي ویـژه   شریانی

رانی یـک شـهر  توبوسـ جویی در زمان سفر و افـزایش قابلیـت اطمینـان در خـدمات سیـستم ا              صرفه

.شودمی

اند که بـه سـه گـروه      بندي شده نیز مسیرهاي حرکتی بر اساس نوع تسهیالت طبقه        )2(در جدول   

. شوندبندي میهاي شریانی تقسیمها و خیابان، آزادراه1مسیرهاي ویژه اتوبوس

نحوه و میزان تفکیکطبقه بندي مسیرهاي حرکت براساس): 1(جدول 

رده
یدسترس

التینوع تسهیدسترسکنترل

Iیدسترسکامل کنترل -رمنقطعیان غیجر
ژه اتوبوس یويهاتونل
رهمسطح یغویژه مسیر

ژه در آزادراههایخطوط و
IIهمسطحژه یومسیریدسترسمنقطع کنترل
IIIهایانیدر شریانیممسیر ویژهابانیم خیدر حریکیزیخطوط جداشده ف
IVکیان ترافیا خالف جهت جریهمسو ژه یخطوط ويصارمه انحین/ يخطوط انحصار
Vمختلطکیتراف

1. Bus ways
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تقسیم بندي مسیرهاي حرکت براساس نوع تسهیالت): 2(جدول 

التینوع تسه
رده

یدسترس
مثال

:ژه اتوبوسیمسیر و
2اتلیس-1بوستونIژه اتوبوسیتونل و

تزبورگیپ-3اتاواIرهمسطحیمسیر ویژه غ
5هارتفورد-4یامیمIIهمسطحمسیر ویژه 

:یخطوط آزادراه
اتاواIانیخطوط همسو با جر

7)نکلنیبه تونل لیکرد منتهیرو(6یوجرسینIانیخطوط خالف جهت جر

ــابراههیشــ ــويه ــوس ی ــژه اتوب ا ی
لس آنجلسIشدهيبندتیاولو

:یانیشريهاابانیخ
کوورون-8بایتیکورIIIیانیشریانیمسیر ویژه م

ونکوور-9روئنIVژه کنار گذریخطوط و
وركیویسون  شهر نیابان مدیخIVژه کنار گذریدو خط و

بوستونIVیخط ویژه داخل
10کلولندIVیانیژه میخط و

تزبورگیپ–لس آنجلس IVانیژه خالف جهت جریخط و
لس آنجلسVترافیک مختلط

ونکوور-12دزیل11Vخطوط فرار از صف

: نکات کلی که براي مسیرهاي حرکت مطرح هستند و باید در نظر گرفت به شرح زیر می باشند

بطوریکـه   معموًال بصورت شعاعی طراحی مـی شـوند        سیستم اتوبوسرانی  مسیرهاي حرکتی ·

در بعـضی شـهرهاي   .نماینـد مـی  مرکز شهر را به مناطق مسکونی یا تجاري حومه متـصل           

در صورتیکه چنـد مرکـز جـذب سـفر و منـاطق مـسکونی را بـه                 بزرگ، مسیرهاي حرکتی    

یکدیگر متصل سازند، در حالتیکه بصورت معمول این وظیفه به عهدة چنـد خـط جداگانـه                 

امتـداد مـسیرهاي حرکتـی      همچنـین   . اي اجرا شوند  توانند بصورت شبکه  اتوبوس باشد، می  

1. Boston
2. Seattle
3. Ottawa
4. Miami
5. Hartford
6. New Jersey
7. Lincoln
8. Curitiba
9. Rouen
10. Cleveland
11. Queue Bypass (Queue Jumper)
12. Leeds
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ایـد بـه میـزان حـداقل        باید بصورت مستقیم باشد و تعداد گردشها به سمت چپ و راست ب            

. باشند

و تجـاري شـهر   کننـد و بـه منـاطق اداري    مرکز شهر عبور مـی در مسیرهاي حرکتی که از   ·

به مـسافرانی  التی وجود داشته باشند تا خدمات مطلوبتري     باید تسهی  دهندخدمات ارائه می  

ایـن  .شـود ارائـه  ،رسـانند کنند و یـا بـه پایـان مـی         که در این مناطق سفر خود را آغاز می        

میزان اطمینان مـسافران از خـدمات ایـن سیـستم را در          بگونه اي باشند که     باید  تسهیالت  

سطح مطلوبی حفظ نمایند، زمان هدر رفته ناشی از تـأخیرات جریـان کلـی ترافیـک را بـه              

. حداقل برسانند و دسترسی مناسبی را براي افراد پیاده فراهم نمایند

هایی باشـند کـه جریـان ترافیکـی     د مطابق با خیابانمسیرهاي حرکتی در صورت امکان بای    ·

نقـل همگـانی   وسرعت و قابلیت اطمینـان حمـل      بصورت کلی،   .نمایندکمی از آنها عبور می    

نقل همگانی، ایجاد خطـوط ویـژه   وباید از طریق روشهاي مهندسی ترافیک حساس به حمل     

. رد اصالح معابر افزایش یابداتوبوس و یا در بعضی موا

در ) مسیر ویژه اتوبوس، خطوط ویژه اتوبوس و خطوط فرار از صـف (هاي حرکتی ویژه    مسیر·

تراکم ترافیکی باالیی در     -1: این امر باید زمانی انجام شود که      . صورت لزوم باید ایجاد شوند    

طـرح هندسـی مـسیر    -3،به حد کافی باشند   هااتوبوستعداد   -2،مسیر وجود داشته باشد   

. وجود داشته باشدچنین تسهیالتی ایجاد یت عمومی براي رضا-4و مناسب باشد 

در نظـر  هـا اتوبـوس بـراي  اي باید اقدامات اولویت دهنـده در گلوگاهها و یا در طول مسیر    ·

هـاي اصـلی یـا دیگـر      رویکردهایی که به پلهـاي عبـور از رودخانـه، تقـاطع           در  .گرفته شود 

مـسیرهاي فـرار از صـف        شـوند ی مـی  یکی بـاالیی دارنـد، منتهـ      گلوگاههایی که تراکم تراف   

. در کاهش تأخیر داشته باشندتوانند نقش مهمی می

ایـن  . را در اجتماع ایجاد و افـزایش دهنـد  هااتوبوسمسیرهاي حرکت باید پذیرش عمومی      ·

هـا  میـانی شـریانی  ویـژه  مـسیرهاي در خطوط ویژه، یا در هااتوبوسبویژه زمانی که    مسئله
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بعنوان مثـال سـبز،    (استفاده از رنگهاي خاص در روسازي       . یابدکنند، اهمیت می  حرکت می 

یا استفاده از مواد خاص که خطوط ویژه اتوبوس را از خطـوط جریـان کلـی                 ) زرد و یا قرمز   

. تواند به افزایش پذیرش عمومی کمک نمایدنماید میترافیک متمایز می

کافی یکی از مـوارد مهـم در   هاي چراغدار به حد  گذاري و کنترل  گذاري، نشانه عالمت نصب·

این امر به ویژه در مبادي ورود و خـروج خطـوط ویـژه خـالف           . باشندمسیرهاي حرکت می  

هـاي ویـژه عبـور اتوبـوس و     و خیابـان هارمـسی میانی آنهـا،     مسیرهايها،  جهت در شریانی  

. خطوط ویژه اتوبوس در آزادراهها اهمیت دارد

هـاي یـک طرفـه و دو       توانند در طول خیابان   میخطوط ویژه اتوبوس و خطوط فرار از صف         ·

کـه   توان ایجـاد نمـود    هایی می را در مکان  خطوط ویژه همسو با جریان      . طرفه تعبیه گردند  

حداقل دو خط براي جریان کلی ترافیـک و همـسو بـا آن وجـود داشـته      عالوه بر خط ویژه     

که حداقل دو خـط     دتوان احداث کر  هایی می جهت نیز در خیابان   خطوط ویژه خالف    . باشد

ویـژه میـانی     همچنـین مـسیرهاي   . خصیص داده شـده باشـد     براي جریان ترافیک مخالف ت    

حداقل یک خط بـراي عبـور و یـک خـط بـراي               در صورتی قابل اجرا هستند که     ها  شریانی

اي در مواردي کـه شـرایط کـامالً محـدود کننـده     . پارکینگ در هر جهت وجود داشته باشد     

عبور و یک  یک خط حداقل  هاي دو طرفه باید     خیاباندر  اث خط ویژه    براي احد وجود دارد،   

وجـود داشـته   طـرف  هرکلی ترافیـک  براي جریان طوط ویژه  گردش به چپ عالوه برخ     خط

.باشد

توانند خدمات سیستم اتوبوس را در مناطق مرکزي شهر و همچنین منـاطق        یممسیرهاي حرکت   

تـسهیالت ویـژه   -1کت بر اساس فاکتورهایی از قبیل     مسیرهاي حر ،در مجموع . مسکونی ارائه دهند  

همـسو  (جهت حرکت جریان     -3،)کناري یا میانی  (نحوه قرارگیري خطوط ویژه      -2،هااتوبوسبراي  

حمـل  نقلیـه وسـایل فقط اتوبوس، اتوبوس و تاکسی، و اتوبـوس بـا   (نوع ترافیک -4،)یا خالف جهت 

بـر  .، انواع گوناگونی دارنـد    )بندي چراغها گردش و زمان  پارکینگ، کنترل   (کنترل ترافیک    -5و  ) کاال

کـه خـود در   خطـوط ویـژه   -2،ترافیـک مخـتلط  -1مسیرهاي حرکتـی بـه گروههـاي      این اساس   
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، خطـوط ویـژه خـالف       2خطوط ویژه داخلی همسو با جریان     ،1همسو با جریان  خطوط ویژه    برگیرندة

مـسیرهاي   -4،  5میـانی در شـریانی هـا       هویژ يهامسیر -3،می باشند  4میانی و خطوط ویژه   3جهت

تقسیم بندي می شوند که در ادامه بطـور مفـصل   7مسیرهاي ویژه غیر همسطح  -5و   6ویژه همسطح 

.مورد بررسی قرار می گیرند

:در مورد مسیرهاي حرکت بطور کلی نکاتی مطرح هستند که تعدادي از آنها عبارتند از

بایـد داراي اولویـت   ترافیـک مخـتلط   رکت بامسیر حتمامی مسیرهاي حرکتی به غیر از   ·

حداکثر ساختن ظرفیت مسافر حمـل       -1:می توان به  این امر   الیل  دجمله  از  .باشند عبور

ــراه   ــا بزرگ ــان ی ــی  -2شــده در خیاب ــأخیر کل ــظ -3حــداقل ســاختن ت ــه حف کمــک ب

نقل همگانی از طریق حفـظ سـرعت و قابلیـت اطمینـان     وگذاري در سیستم حمل   سرمایه

جهـت انجـام سـفرها و در نتیجـه          نقل همگـانی    وافزایش پذیرش حمل  -4دهی و   تمخد

.اشاره نمود،بهبود وضعیت محیط زیست

د نهماهنـگ باشـ  هااتوبوسطراحی هندسی مسیر و بهسازي کلی ترافیک باید با خدمات   ·

د تـوان انجـام دا  هـایی کـه مـی     بهسازي .بطوریکه بازده کلی استفاده از مسیر افزایش یابد       

اي، اضافه نمودن خط گردش، محدود کردن گردشها، تصحیح      شامل منع پارکینگ حاشیه   

.باشندمیهااتوبوسفرار از صف براي وطبندي چراغها و احداث خطزمان

مـسیرهاي یـا    یی خطـوط  آمسیرهاي اتوبوس باید طوري انجام گیرد که کار        برنامه ریزي ·

از رانیسیـستم اتوبوسـ  نقلیـه وسـایل که تعداد زمانیبطور کلی .ویژه اتوبوس افزایش یابد   

به صورت ویژه فقط به اتوبوس اختـصاص   د، باید مسیرهاي حرکت   نکنمی  عدد تجاوز    40

1. Concurrent Flow Curb Bus Lanes
2. Concurrent Flow-Interior Bus Lanes
3. Contra Flow Curb Bus Lanes
4. Median Bus Lanes
5. Arterial Median Bus ways

6. At-Grade Bus ways
7. Grade-Separated Bus ways



٧

می توان اجازه استفاده از خطوط یـا  د، نکم باشهااتوبوستواتر و تعداد     وقتی که اما  . یابند

.دادنیز نقلیه پر سرنشینوسایلمسیرهاي ویژه را به 

اي انجام شود که متناسب با عرض خیابان و نیازهاي    ی مسیرهاي حرکت باید بگونه    طراح·

اي احـداث شـوند کـه    در بهترین حالت خطوط ویـژه اتوبـوس بایـد بگونـه           .ترافیکی باشد 

خطوط جریان عبوري کل ترافیک و در نتیجه ظرفیـت مـسیر را در سـمتی کـه ترافیـک           

اي تواند از طریق منع پارکینگ حاشیه میایجاد خطوط ویژه    . سنگین است، کاهش ندهند   

و یا حذف خطـوط گـردش       جدید  عبوري   رض خطوط عبوري براي ایجاد خط     یا کاهش ع  

. به چپ انجام پذیرد

براي .دنباشویژه اتوبوس امري مهم می     مسیرهاياعمال مؤثر قانون و نگهداري خطوط و        ·

هاي شوند جریمهارد این خطوط می اي که بطور غیرقانونی و    نقلیهوسایلاین منظور باید از     

.سنگینی دریافت شود

þ ترافیک مختلطمسیرهاي حرکت در

ویـژه  مـسیرهاي در شرایطی که موانع فیزیکی، محیطـی و ترافیکـی، اجـراي خطـوط ویـژه و یـا            

بـا سـرعت مناسـب    هـا  قادر باشند تا در خیابان     هااتوبوسسازند و همچنین    نپذیر  را امکان  هااتوبوس

هاي موجود و به صورت مختلط با جریـان کلـی ترافیـک          ند در خیابان  نتوامی هااتوبوسایند،عبور نم 

الزم به ذکـر  . دنباشمیهااتوبوساي ترین مسیر حرکت خطوط مشترك پایه ،در اصل  .دننمایفعالیت  

کننـد مـی   چرخ الستیکی استفاده مـی نقلیهوسایلنقل همگانی که از     وهمه سیستمهاي حمل   است  

مزایـایی کـه ایـن حالـت دارد     .و مختص مد خاصـی نمـی شـود    توانند از این مسیرها استفاده کنند     

با ایـن  . باشدمیسریعآن و اجراي نیاز دارد یپاییناجرایی و سرمایه گذاري هاي هزینهبه اینست که   

را  ، قابلیـت اطمینـان خـدمات و مقبولیـت ایـن سیـستم             هااتوبوستواند سرعت   حال این مسئله می   

کاهش و زمان تأخیر را افزایش دهد و بهتر است این نوع مسیر حرکـت بـصورت خیلـی محـدود در                    

. خطوط ارتباطی به کار گرفته شود
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د بصورت خالصه در زیر معرفـی       اعمال نمو  دراین حالت توان براي کاهش تأخیر   که می راهکارهایی  

.شده اند

1توقفگاه پیش آمده اتوبوس

از توقـف و همچنین جلـوگیري  هااتوبوسوگیري  منظور تسهیل در امر پهل     در برخی ایستگاهها به   

در حـریم  دیگر، در محل ایستگاهها، مکـان ایـستادن مـسافران را بـصورت پـیش آمـده          نقلیهوسایل

ایجـاد  -1: به همـراه دارنـد کـه عبارتنـد از       توقفگاههاي پیش آمده مزایایی   . نمایندایجاد می خیابان  

-3،کاهش عرض خیابان براي عبور ایمن مسافران-2،قف مسافران در ایستگاه   فضاي بیشتر براي تو   

حـذف تأخیرهـاي ناشـی از    -4،در هنگام ورود و خروج بـه ایـستگاه       هااتوبوسحذف حرکت جانبی    

جداسـازي افـراد   -5،به خطوط جریان ترافیک در هنگام خروج از ایستگاه       هااتوبوسبازگشت مجدد   

نماي کلی ) 3(و ) 2(شکلهاي .رو در حال رفت و آمد هستند    افرادي که در پیاده   منتظر در ایستگاه و     

.یک توقفگاه پیش آمده را نشان می دهند

نماي یک توقفگاه پیش آمده): 2(شکل 

توانند منجر به ایجاد صفوفی در پـشت  میهااتوبوسبا این حال پیشامدگی جلوي ایستگاه و توقف  

شود تا رانندگان دیگر براي تغییر خط و عبـور از     د که این امر باعث می     ي متوقف شده گرد   هااتوبوس

شود تا شرایطی که منجر می. می نمایند نامطمئنمانورهاي  اقدام به انجام    کنار اتوبوس متوقف شده،     

حجـم زیـاد   -2هـا اتوبـوس رفت و آمد زیـاد  -1: شاملد توقفگاههاي پیش آمده به صرفه شوند ایجا

1. Bus Bulb
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خط دیگـر  2وجود حداقل -5سرعت پایین ترافیک   -4رو  وجود پیاده  -3شده  پیاده   مسافران سوار و  

هـا اتوبوسوجود مشکل در بازگشت -6براي عبور جریان کلی ترافیک از کنار اتوبوس متوقف شده و      

بطـورکلی در مکـان هـایی ایـستگاه          .باشـند به جریان کل ترافیک در هنگام خروج از ایـستگاه، مـی           

نقطـه گرفـت و   پـارك حاشـیه اي درآن   ده احداث می شود که بتوان از عرض خـط    اتوبوس پیش آم  

.اي را حذف نمود و به ایستگاه اتوبوس پیش آمده اختصاص دادپارك حاشیه

نماي کلی ایستگاه پیش آمده در یک تقاطع):3(شکل

مسیرهاي فرار از صف 

مسیرهاي فرار از .صف اصالح شوند  از  فرار توانند با استفاده از مسیرهاي    کتی می خطوط مشترك حر  

صف معموالً در تقاطعات چراغدار و یا سایر مکانهایی که ازدحام ترافیک در زمان اوج ترافیـک وجـود    

ایـن  . شـوند ایجـاد مـی   ...) کنـد یـا در پلهـا و       مانند مکانهایی که عرض خطوط کاهش پیدا می       (دارد  

با این حال زمانی که     . مورد استفاده قرار گیرند   توانند بصورت مشترك با گردش به راست        مسیرها می 

حجم گردش به راست زیاد باشد خطوط گردش به راست و فرار از صف باید بصورت جداگانـه فـراهم       

به مسیرهاي فرار از صف، ورودي ایـن مـسیرها بایـد بـه حـد            هااتوبوسبه منظور ورود راحت     . شوند

.نشان داده شده است) 4(مسیر فرار از صف در شکل ي کلی از هر دوامن.کافی از تقاطع دور باشند
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نماي کلی مسیرهاي فرار از صف):4(شکل

.همچنین مسیرهاي فرار از صف باید بصورت مشخصی بوسیله عالئمی روي روسازي متمـایز گردنـد              

ه بندي چـراغ راهنمـایی اسـتفاد      در بسیاري موارد، در تقاطعها مسیرهاي فرار از صف به همراه الویت           

از تقاطعهـا عبـور   نقلیهوسایلبتوانند با یک اولویت خاص زمانی نسبت به دیگر  هاشوند تا اتوبوس  می

میلیون دالر به ازاي هر قطعه از مسیر فرار       29/0تا   1/0هزینه اجرایی مسیرهاي فرار از صف       . نمایند

تـوان  مـی البتـه  . سـت بـرآورده شـده ا  ) بندي چراغبدون در نظر گرفتن اولویت(از صف در هر تقاطع    

مـورد  در صـورتیکه مـسیرهاي موجـود طـوري           هزینه اجراي مسیرهاي فرار از صـف را کـاهش داد          

نباشد و بتوان از خطـوط  اي این مسیرهابريجدیدبه ساخت خط عبوريبازبینی قرار گیرند که نیاز   

.موجود، خطی را براي این منظور اختصاص داد

þخطوط ویژه

ته شد خطوط ویژه یکی از گروههاي مسیرهاي حرکتی می باشند که خود همانطور که قبالً گف

خط ویژه چه مفهومی اما . داراي انواع گوناگونی هستند که در ادامه بطور مفصل معرفی می شوند

هااتوبوسباشد که به عبور خط ویژه اتوبوس، یک خط ترافیکی در یک خیابان میدارد؟ در حقیقت 
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با مسیر یک خیابان شریانی همسو هااتوبوسیدورهایی که امتداد مسیر در کر.تخصیص یافته است

توانند گزینه مناسبی از نظر سرعت و قابلیت نسبت به خطوط مشترك با باشند، خطوط ویژه میمی

یک خط عبور از , براي ایجاد خط ویژه در مسیرهاي شریانی. باشندهااتوبوسبراي نقلیهوسایلدیگر 

اجازه نقلیهوسایلیابد بطوریکه دیگر اختصاص میهااتوبوسقط براي استفاده خیابان شریانی ف

از خطوط نقلیهوسایلبه منظور جلوگیري از استفاده دیگر . استفاده از این خط را نخواهند داشت

، دوچرخه ايحاشیهدر خطوط ویژه .توان از موانع فیزیکی و یا نیروهاي پلیس استفاده نمودویژه می

. توانند وارد این خطوط شونداي که قصد گردش به راست را دارند نیز مینقلیهوسایلن و سوارا

وسایل نقلیه با تعداد سرنشین (1همسوارنقلیهوسایلهمچنین در بعضی موارد این خطوط براي عبور 

این البته در چنین مواردي تنزل محسوسی در کیفیت کارکرد . گیردنیز مورد استفاده قرار می)باال

است که این وسایل در هنگام تعویض خط براي که ناشی از تأخیريخطوط مشاهده شده است

این امکان را هااتوبوسمزیتی که خطوط ویژه اتوبوس دارند اینست که به .اندایجاد نمودههااتوبوس

ند به حرکت بدون آنکه با تأخیري روبرو شومانند تقاطعات دهند تا بتوانند در نواحی پر ترافیک می

بندي تأثیر محسوس خود را نشان خواهد الزم به ذکر است زمانی این نوع اولویت. خود ادامه دهند

شوند نسبت به تعداد مسافرانی که داد که تعداد مسافرانی که از طریق سیستم اتوبوسرانی جابجا می

ه اغلب مردم نسبت به با این حال، تفکري ک. شوند بیشتر باشددیگر جابجا مینقلیهوسایلتوسط 

پر سرنشین نقلیهوسایلخطوط ویژه اتوبوس دارند مشابه تفکري است که نسبت به خطوط 

)HOV (حتی در مواقعی که بازدة باالتري. دارند)خطوط نسبت به) مسافر در ساعتHOVو دارد

بدون توجه در نتیجه بعضی از مردم . یی باالیی نخواهند داشتآاینست که این خطوط کارتفکر آن

الزم است براي اعمال . کنندیله نقلیه شخصی استفاده میبه مقررات از این خطوط براي عبور وس

.قوانین و مقررات این خطوط کنترل شوند

:هستندبرخی از نکات کلی که درباره خطوط ویژه مطرح می باشند به شرح زیر 

1- Carpool
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قل در طـول زمـان اوج بایـد    اي قبل از احداث خطوط ویژه و حدا   پارك حاشیه از  بطور کلی   ·

-1تـوان بـه     این امر نتایج مختلفی را به همراه دارد که از جملـه آنهـا مـی               . جلوگیري شود 

-2امکان ایجاد خط ویژه اتوبوس بدون کاهش ظرفیت مسیر بـراي کـل جریـان ترافیـک،                  

بـه هـا اتوبـوس دسترسی آسانتر -3کاهش تأخیرات و تداخالت ناشی از مانور براي پارك و          

اي وجود ندارد، خـط     هایی که امکان منع پارکینگ حاشیه     در مکان . (ایستگاهها، اشاره نمود  

) ویژه اتوبوس باید در خط کنار خط پارك تعبیه گردد

هـا  اعمال مقررات باید طوري تنظیم گردد که از سوار و پیاده کردن مسافران توسط تاکسی              ·

هاي یکطرفه محل سوار و پیـاده شـدن   ندر خیابا. در خط ویژه اتوبوس جلوگیري بعمل آید    

. مسافران از تاکسی باید در سمت مخالف خط ویژه تعبیه شوند

. هــاي اتوبــوس بایــد ایمــن و مطمــئن باشــددسترســی مــسافران بــه ایــستگاهها و پایانــه·

اي باید فضاي مناسـبی را بـراي انتظـار و عبـور مـسافران            ایستگاههاي خطوط ویژه حاشیه   

هاي عبور از عرض خیابان براي دسترسی به ایستگاههاي خطـوط ویـژه            محل. فراهم نمایند 

اي را بـراي عبـور عـابران پیـاده در         میانی باید در مکانهاي چراغـداري کـه زمـان جداگانـه           

همچنـین در طـول مـسیر بغیـر از محـل      . اند، انجام گیـرد بندي چراغها در نظر گرفته    زمان

از عبـور نـامطمئن و خطرنـاك عـابران پیـاده      هایی تعبیـه گردنـد تـا   ایستگاهها باید حفاظ  

. جلوگیري به عمل آید

üاي همسو با جریان ترافیک خطوط ویژه حاشیه

باشـند کـه   مـی هـا اتوبوسدهی به خطوط ویژه همسو با جریان معمولترین نوع راهکارهاي اولویت        

ل حرکـت اتوبـوس در   در اصل، این خطوط براي تسهی . بخشندرا تسریع می   هااتوبوسجریان عبوري   
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. مناطق مرکزي شهرها از طریق تفکیک مسیر حرکت آنها از جریان کلی ترافیک استفاده مـی شـوند       

هـاي خـارج از محـدوده مرکـزي نیـز مـورد اسـتفاده قـرار            الزم به ذکر است این خطوط در شریانی       

. گیرندمی

ساعات اوج مورد استفاده توانند در تمامی ساعات و یا صرفاً درخطوط ویژه همسو با جریان می

شوند هاي یکطرفه و یا دو طرفه احداث میاي که در خیابانبراي خطوط ویژه حاشیه. قرار گیرند

باشد و هایی که خیابان داراي عرض کافی میدر مکان. متر عرض در نظر گرفته شود4تا 5/3باید 

است خطوط ویژه باید داراي عرض روها زیادهمچنین نیاز براي دسترسی به مناطق تجاري در پیاده

بتوانند از کنار خودروهاي باري که کار پخش و توزیع کاالها را دارند و در هااتوبوسمتر باشند تا 6

بعنوان مثال چنین چیدمانی (باشند، عبور نمایند دهی به مکانهاي تجاري کنار مسیر میحال خدمت

).در مرکز شهر سانفرانسیسکو ایجاد شده است

اي در سانفرانسیـسکو نـشان داده   خط ویژه)5(در شکل 

باشـد و در  شده است که بـصورت خـط ویـژه کنـاري مـی            

بعــدازظهر صــرفًا 6صــبح تــا 7روزهــاي هفتــه از ســاعت 

الزم به ذکر . نقل همگانی داردواختصاص به سیستم حمل

روها در طول این خط به جز در        دهی به پیاده  است خدمات 

.پذیر استایستگاهها امکان

ژه، سانفرانسیسکونماي خط وی): 5(شکل 

در توانند نقش مهمی ژه اتوبوس میهمانطور که گفته شد در ساعات اوج ترافیک، خطوط وی

یژه اتوبوس بطور مشخص وجود نداشته چنانچه در مسیري خط و. داشته باشندجابجایی مسافران 

این روش، . اختصاص دادهااتوبوستوان خط مخصوص پارکینگ را براي ساعتهاي اوج به باشد، می

تواند تأثیرات مناسبی را بر روي رود و مییکی از روشهاي متداول مدیریت ترافیک بشمار می

س معموًال در کنار خط قرار دارندا اتوبوبه علت اینکه در این حالت، ایستگاهه. ترافیک اعمال نماید

اتوبوس وارد عبوري به تأخیري براي خارج شدن از ایستگاه و وارد شدن به خطو به همین دلیل 
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شهر بوستون يهااتوبوساي براي اي از خطوط ویژه حاشیهنشان دهنده نمونه) 6(شکل . شودنمی

.باشدمی

جریان در بوستون، ایاالت متحدهخط ویژه حاشیه اي همسو با ):6(شکل

زمانی که می توان گفته یژن نوع خط ویایبر طراحنقلیهوسایلر تعداد یثأزان تیاز نقطه نظر م

اتوبوس در ساعت تجاوز 90عرض خیابان و الگوي مسیر اجازه دهد و حجم اتوبوس در حالت اوج از 

از کنار یکدیگر هااتوبوسشود، عبور این مسئله باعث می. کند، باید دو خط اتوبوس ایجاد گردد

از ،در این حالت در خطوط دوگانه. کاهش پیدا کندهااتوبوسبصورت ایمن انجام گردد و زمان سفر 

توانند از اي میخطوط ویژه حاشیه. آیدگردش به راست جریان کلی ترافیک جلوگیري به عمل می

ترکیبهاي مختلف و یا گاهی اوقات و طریق خطوط ممتد سفید، آسفالت کردن خطوط با مصالح

باشد خط ممتد سفید باید به در مناطقی که گردش به راست مجاز می. جداول برجسته، مجزا شوند

هااتوبوسخط کناري به 2در شهر نیویورك، 1در خیابان مدیسون. خط منقطع سفید تبدیل گردد

. اند بطوریکه گردش به راست در این خیابان و در این خطوط محدود شده استاختصاص داده شده

ها نیز بتوانند در این خطوط رفت و آمد چنین طراحی بدان علت است که عالوه بر اینکه تاکسی

.نیز بتوانند از کنار هم براحتی عبور نمایندهااتوبوسکنند، 

نواع مسیرهاي حرکتی کمترین هزینه اجرا و کم دردسرترین نحوه اي در بین اخطوط ویژه حاشیه

این امر بدان علت است که اجراي این خطوط تقریبًا با . اجرا را به خود اختصاص داده است

1. Madison Avenue
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این خطوط نسبت به . شودرسانی در خیابان انجام میگذاري روسازي و یا تابلوهاي اطالععالمت

. کنندرا کمتر اشغال میدیگر مسیرهاي حرکتی فضاي خیابان 

با وجود مزایایی که این گروه از خطوط دارند اما اغلب این خطوط نسبت به مسیرهاي دیگر 

از نظر اعمال قانون، به علت . جویی زمان سفر و یا جذب مسافر را به همراه دارندکمترین صرفه

ت دسترسی از طریق قانون اینکه نیاز دسترسی به مکانهاي تجاري کنار خیابان وجود دارد، محدودی

دیگر نقلیهوسایلعیب دیگري که این خطوط دارند، بحث گردش به راست . کار مشکلی است

تداخل بوجود هااتوبوسباشد که در صورتیکه گردش به راست محدود نشود، بین خودروها و می

.آیدمی

ü خطوط ویژه خالف جهت حرکت

ت در نظـر گرفـت خـط ویـژه خـالف جهـت جریـان        توان بعنوان مسیر حرکگزینه دیگري که می   

هاي معموالً یکطرفـه    خط ویژه خطی است که برخالف جهت جریان در خیابان         این  . باشدترافیک می 

در منـاطقی کـه   هـا اتوبـوس توانند مـسیرهاي مـستقیمی را بـراي    این خطوط می. می شوندکشیده  

جهـت بـر    خطـوط ویـژه خـالف     . نماینـد  هاي یکطرفه نیز در شبکه راهها وجود دارند، فراهم        خیابان

نیازي به مراقبت و اعمال شدید قانون ندارند زیرا افراد متخلف در این             حاشیه اي   خالف خطوط ویژه  

خالف جهت جریـان بایـد حـداقل       عاديخطوط ویژه   . شوندشناسایی و جریمه می    خطوط به راحتی  

باشند تـا بتـوان   متر می5/4تا  4ترین حالت خطوط با عرض    متر عرض داشته باشند اما مناسب      7/3

اند و قصد عبور از جریان ترافیـک مقابـل را           فضایی نیز براي ایستادن افرادي که در وسط قرار گرفته         

االمکـان بایـد محـدود شـود و     حرکت گردش به چپ جریان ترافیک مقابل حتـی . دارند، فراهم گردد 

مجزا باشند و داراي زمان گردش به چپ     می هایی انجام شود که داراي چراغ راهنمایی      صرفاً در محل  

هـایی  باري در خط ویژه براي تخلیه بار نیز باید محدود شود مگر در مکان           نقلیهوسایلتوقف  . هستند

. که فضایی ویژه در نظر گرفته شده است
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در این حالت خـط عبـور       . گرددگاهی مواقع خط ویژه خالف جهت در دومین خط عبور تعبیه می           

هاي تجاري حاشیه مسیر در نظـر گرفتـه         دهی و تخلیه کاالهاي مکان    معموًال براي خدمت  اي  حاشیه

سـازد و همچنـین   این مسئله امکان دسترسی به تجهیزات و تسهیالت حاشیه را فراهم مـی           . شودمی

. اگرچه چنین کاري نیاز به افزایش فضاي عبوري مسیر دارد. دهدایمنی عابران پیاده را افزایش می

باشـند،  اي که داراي خط ویـژه خـالف جهـت مـی           هاي یک طرفه  لت اینکه معموالً در خیابان    به ع 

گیرنـد لـذا بـراي    هاي یک طرفه را در نظـر مـی        عابران پیاده در ابتدا بر اساس عادت، شرایط خیابان        

.تا احتمال تصادفات کـاهش یابـد   در نظر گرفته شوند   ايعابران باید اقدامات پیشگیرانه   حفظ ایمنی   

. هاي اصلی عبور عابران پیاده نـصب گردنـد  اي نیاز است تا در محلبر این اساس تابلوها و عالئم ویژه      

تـر  باید با چراغ روشن حرکت کنند تا تشخیص آنها توسط عـابران پیـاده راحـت            هااتوبوسهمچنین  

. شود

،مجـاز  اعمـال شـدید مقـررات بـراي عبـور از محلهـاي             -1توانـد از طریـق      ایمنی مـسافران مـی    

گذاري براي آگاهی عابران پیاده به منظور نگاه کردن به دو طرف خیابـان در     تابلوگذاري و عالمت   -2

-4ه خـالف جهـت و   وسایل اعالم خطر صوتی و تصویري نصب شده در خطوط ویـژ -3،هنگام عبور 

بینایی کمتـري  کوچک به همراه دو نوار زرد براي آن دسته از عابرانی که قدرت      اندازهايایجاد دست 

. دارند، انجام پذیرد

شوند تا یک خیابـان بـصورت   مسائل ترافیکی باعث می،در مواقعی که در شبکه مسیرهاي خیابانی    

تـوان مـسیرهاي اتوبـوس را حفـظ نمـود،      یک طرفه درآید، با ایجاد خطوط ویژه خـالف جهـت مـی         

و ایـن امکـان را بـراي مـسافران     خدمات جدیدي از سیستم اتوبوس را در خیابان یک طرفه ارائه داد  

با وجود این   . فراهم آورد تا آنها بتوانند از دو طرف خیابان براي سوار شدن به اتوبوس استفاده نمایند               

تفکیـک شـوند و صـفوفی کـه در           نقلیـه وسـایل توانند از جریان ترافیک دیگر      می هااتوبوسخطوط،  

. وارد نـسازد هـا اتوبـوس دهـی  در خـدمات شود خللـی هاي چراغدار تشکیل میساعات اوج در تقاطع   

. دنسـاز براي مسافران فراهم مـی را همچنین این خطوط درجه باالیی از قابلیت اطمینان و مطلوبیت           
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هـاي  ه، میزان مسافت، ساعت و هزینهااتوبوسخطوط ویژه خالف جهت با ایجاد مسیر مستقیم براي  

.دهندکاهش میرا برداري بهره

هایی که در مکان-1: این خطوط معایبی نیز دارند که برخی از آنها عبارتند از          هااتوبوساز دیدگاه   

اند، عبور از اتوبوس متوقف شـده یـا از کـار افتـاده امـر         خطوط ویژه از یک خط عبوري تشکیل شده       

چراغهـاي   برنامـه ریـزي هماهنـگ     در جهـت خـالف       هااتوبوساز آنجایی که     -2باشد و   مشکلی می 

در صورتی که تقاطع هاي چراغدار بصورت موج سبز با یکـدیگر هماهنـگ   (کنندمی راهنمایی حرکت 

. شود، تأخیرهایی به آنها وارد می)شده باشند

üخطوط ویژه داخلی همسو با جریان

اي باید حفظ شود، خطوط ویژه همـسو بـا جریـان        هایی که پارك حاشیه   در بعضی شرایط و مکان    

نمونـه چنـین    . هاي یکطرفه و دو طرفـه ایجـاد شـوند         در خیابان ترافیک باید در مجاورت خط پارك       

) 7(شکل. در شهر بوستون اجرا شده است    1مسیرهایی در مرکز شهر اتاوا و در طول خیابان واشنگتن         

دهد که در آن خطـی مخـصوص پـارك         شهر بوستون را نشان می     هااتوبوسقسمتی از مسیر حرکت     

. اي در نظر گرفته شده استحاشیه

خط ویژه داخلی همسو با جریان در بوستون، ایاالت متحده):7(کلش

1. Washington Street
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متـر عـرض داشـته باشـند کـه بایـد توسـط        5/3خطوط ویژه داخلی همسو با جریان باید حداقل       

شـکل  . گوناگون بخوبی متمایز شـوند   گذاري روسازي، ترکیبهاي مختلف آسفالت و یا رنگهاي       عالمت

. دهدجریان داخلی را در یک خیابان چند خطه نشان مینماي کلی از خطوط ویژه همسو با) 8(

نماي کلی خط ویژه داخلی در یک خیابان):8(شکل

هایی که فضاي کافی وجـود دارد، مطلـوب اسـت کـه خطـوط گـردش بـه چـپ بـراي                 در خیابان 

متـر   18عرض مورد نیاز خیابان بـراي اجـراي خطـوط ویـژه حـداقل               . ودشدیگر فراهم    نقلیهوسایل

. باشدمی) یا راستگردش به چپوطخطوجود با (متر 21و ) خط گردش چپوجود دون ب(

. پذیرتر شـود هاي اطراف خیابان امکان  شوند  دسترسی به کاربري    ایجاد خطوط ویژه داخلی باعث می     

شـود تـا   همچنین در نزدیکـی تقاطعـات، خـط پارکینـگ بـه خـط گـردش بـه راسـت تبـدیل مـی                  

مـشکل ایـن   .گردش به راست دارند از خط ویژه براي گردش استفاده نکننـد اي که قصد    نقلیهوسایل

ورود و خروج به محوطه پارك حاشیه اي باید از خطـوط  نوع مسیرها این است که وسایل نقلیه براي  

سـایل  نمایند و همچنین الزم است نظارت کافی وجود داشته باشد تا از پـارك دوبـل و             ویژه استفاده   

.تا باعث مسدود شدن مسیر ویژه نگرددنقلیه جلوگیري گردد

ü خطوط ویژه میانی
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خیابـان یـا   د در وسـط  نـ توانمعموالً در مسیرهایی که عرض کافی دارند، خطوط ویژه اتوبوس مـی       

توان از رنگهایی در این براي تمایز خطوط ویژه میانی با دیگر خطوط عبوري می        . تعبیه شوند شریانی  

الزم به  . افران نیز معموًال در سمت راست جهت حرکت قرار دارند         سکوهاي مس .خطوط استفاده نمود  

اما در این حالـت نیـاز   قرار گیرندتوانند در سمت چپ جهت حرکت نیز ذکر است که این سکوها می  

هـایی  در مکـان  . نیز به درهایی مجهز شوند که در سمت چپ قرار داشته باشـند             نقلیهوسایلاست تا   

رفـت و برگـشت بـراي خطـوط ویـژه      توان دو خط جدا به منظورارد میوجود دکه فضا به حد کافی  

. باشدپذیر میمیانی تعبیه نمود که با توجه به محدودیت فضا در اکثر نقاط چنین امري کمتر امکان

هاي اجراي خطوط ویژه میانی نشان داده است که معموالً خطـوط ویـژه میـانی نـسبت بـه              تجربه

بـا ایـن حـال ایـن خطـوط          . گیرنـد دیگر قرار می   نقلیهوسایلتعرض   خطوط ویژه کناري کمتر مورد    

:باشنداري داراي یکسري معایب مینسبت به خطوط ویژه کن

یی که در خـط ویـژه حرکـت    هااتوبوسگردش به چپ جریان کلی ترافیک با حرکت مستقیم        ·

مـود و یـا   به همین منظور یا باید حرکتهاي گردش به چپ را محـدود ن . کنند برخورد داردمی

. این حرکت انجام پذیرددر تقاطعهاي چراغدارايباید در فازهاي جداگانه

نقلیـه وسـایل مسافران به منظور دسترسی به ایستگاهها باید از عرض خطوط ترافیک عبـوري       ·

مخـصوصاً زمـانی   . شودعبور نمایند که این امر خود باعث ایجاد مسائل ایمنی براي عابران می          

باشد و اغلب مسافران بـراي رسـیدن بـه اتوبـوس            ال رسیدن به ایستگاه می    که اتوبوسی در ح   

. نمایندعبوري مینقلیهوسایلعجله دارند و کمتر توجه به 

از آنجایی که فضاي بیشتري براي سوار و پیاده شدن مـسافران در ایـستگاهها نیـاز اسـت، در         ·

داد تا خللـی در مـسیر عبـوري         نتیجه در حوالی ایستگاهها باید عرض کلی خیابان را افزایش           

.دیگر ایجاد نشودنقلیهوسایل
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گردش به چپ وسایل نقلیه در خطوط عبوري جریان کل ترافیک باید در تقاطعات چراغدار و با                 ·

گردش به چپ در محل ایستگاهها بایـد محـدود    همچنین   .بندي جداگانه انجام گیرد   فاز و زمان  

. پ ایجاد شودگردند و در مکانی دیگر امکان گردش به چ

پذیر است و به همـین خـاطر   دسترسی به خطوط ویژه میانی در طول مسیر بصورت پیوسته امکان  

باشـد امـا در مقابـل، در صـورتیکه اتوبوسـی در خـط ویـژه خـراب شـود،                     اعمال مقررات مشکل می   

بـه مـسیر   تواننـد  دیگر مـی  نقلیهوسایلي دیگر با تغییر مسیر و استفاده از خطوط عبوري           هااتوبوس

.ستان فرانسه نشان داده شدهئنمایی از خط ویژه میانی در شهر رو) 9(ر شکل د.خود ادامه دهند

خط ویژه میانی در شهر روئن، فرانسه):9(شکل

þمسیرهاي ویژه میانی در شریانی ها

، اجـرا مـی   معموالً در مسیرهایی کـه عـرض کـافی دارنـد    ویژه نیز همانند خطوط ویژه     مسیرهاي  

تنها فرقی که بین خطوط ویژه و مسیرهاي ویژه می باشد وجود موانع فیزیکی بـراي تفکیـک                  . ندشو

مـشکل دسترسـی   .مسیر ویژه از خطوط عبوري جریان کلی ترافیک و محدود نمودن دسترسی است    

سیرهاي نیز از جمله مسائلی هـستند کـه مـ        نقلیهوسایلعابران پیاده به ایستگاهها و گردش به چپ         

ویژه میانی از نظر مـسیر حرکتـی   هايرسیمالزم به ذکر است . باشندیانی با آنها در ارتباط می    ویژه م 

ویـژه میـانی بـه       سیرهايمدر  همچنین  .و ایستگاهها جذابیت خاصی را براي کاربران به همراه دارند         

انـد، اعمـال مقـررات راحتتـر اسـت و بـه همـین دلیـل نمـاي                علت آنکه بصورت فیزیکی جدا شـده      
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براي احداث هـر کـدام از ایـن مـسیرها حـداقل بـه          . گذاردرا به نمایش می    هااتوبوستري از   وبمطل

خط عبوري نیاز است تا بتوان خطوط عبوري و ایستگاهها را در این فضا ایجـاد   4تا   3عرضی معادل   

.نمایی از مسیر ویژه میانی در شهر بوگوتا نشان داده شده است)10(در شکل.نمود

نمایی از مسیر ویژه میانی در شهر بوگوتا، کلمبیا):10(شکل 

بـا  (باشند گردش به چپهاي غیرمستقیم    ر ویژه عریضی می   سیدر طول راههاي شریانی که داراي م      

توانند تداخلهاي ایجاد شده در تقاطعـات را کـاهش و فازبنـدي          می )احداث دوربرگردانهاي استاندارد  

نمـایی از گـردش بـه چـپ غیرمـستقیم را در          )11(در شـکل    .چراغهاي راهنمایی را آسانتر نماینـد     

اي در بزرگراههاي  این راهکار بصورت گسترده   . دهدنشان می  2در مرکز شهر نیواورلئان    1خیابان کنال 

زمـان سـفر و   ،استفاده شده اسـت و بهبودهـایی در ظرفیـت     3ویژه عریض در میشیگان    هايرسیبا م 

. استایمنی در این بزرگراهها گزارش شده 

1. Canal Street
2. New Orleans
3. Michigan
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نمایی از گردش به چپ غیرمستقیم در خیابان کنال، نیواورلئان):11(شکل 

اند مشکالت ناشـی از گـردش       که در میانه خیابانها تعبیه شده     در شریانی ها    میانی  هاي ویژه   رمسی

از نظـر اعمـال   تواننـد  این مسیرها به راحتی می    . رو را از بین برده است     دسترسی به پیاده  و  به راست   

همچنـین ایـن   . تحت نظر قرار گیرند و حس مطلوبیت مسافران را به سادگی به دسـت آورد           ررات  مق

توانند در تقاطعات اصلی که فضاي کافی وجود دارد بصورت غیرهمسطح اجـرا شـوند تـا                 مسیرها می 

.تأخیرات ناشی از چراغهاي راهنمایی حذف شوند

دش بـه چپهـا و دسترسـی عـابران پیـاده بـه       با وجود تمام مزایایی که اینگونه مسیرها دارنـد گـر        

.باشندایستگاهها از معایب این مسیرها می

þ همسطححاشیه اي مسیرهاي ویژه

نقـل همگـانی ایجـاد نمـود کـه صـرفًا           وتوان مسیرهایی براي حمل   در بعضی از مناطق شهري می     

مـسیرها بـه علـت اینکـه     اینگونه  . نقل همگانی بتوانند در آن عبور نمایند      وسیستم حمل  نقلیهوسایل

د و امکـان دسترسـی    سـازن لی ترافیـک بطـور کامـل مجـزا مـی          را از جریان ک    هااتوبوسنقلیهوسایل

برنـد، امکـان افـزایش و بهبـود     دیگر به این مسیر را از طریق موانع فیزیکی از بـین مـی            نقلیهوسایل

تنها نقطه تالقی خطوط مجزاي . نمایندفراهم می  هااتوبوسسرعت، قابلیت اطمینان و ایمنی را براي        

. باشددیگر در تقاطعات مینقلیهوسایلهمسطح با خطوط عبوري 
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ویـژه  خط رفت و برگـشت بـراي مـسیرهاي    2در برخی موارد، در محلهایی که عرض کافی براي         

نقل همگـانی وجـود نداشـته باشـد، تنهـا یـک خـط بـه منظـور رفـت و برگـشت                 وحمل حاشیه اي 

باشـد یـک خـط نیـز     کـم مـی  نقلیـه وسـایل در مواقعی که تواتر     . شودگانی ایجاد می  هم نقلیهوسایل

به عنـوان مثـال اتوبوسـها    (.تواند بسیاري از فواید دو خط رفت و برگشت را به همراه داشته باشد        می

الزم بـه  )در صبح دریک جهت و در عصر درجهت دیگـر سـرویس دهنـد       بسته به جهت اوج ترافیک      

زیاد است به سیستمهاي پیچیده چراغهـاي راهنمـایی و     نقلیهوسایلایی که تواتر    ذکر است در محله   

مسیرهایی که در یـک     . نیاز است  هااتوبوسبندي هماهنگ جهت کارکرد ایمن و مناسب        برنامه زمان 

مطلوبیت بهتـر،  ، ))12شکل (1مانند مسیر جنوب شرقی شهر برسیبن (گردند  سمت آزادراه تعبیه می   

هـا را فـراهم   تـر در میانـه مـسیر و در پایانـه      ر به ایستگاهها و نقاط دسترسی مناسب      دسترسی آسانت 

.نمایندمی

مسیر ویژه همسطح در شهر بریسبن، استرالیا):12(شکل

þمسیرهاي ویژه غیرهمسطح

باشـند و  مسیرهاي ویژه اتوبوس که اغلب سطح آن داراي اختالف ارتفاع با مسیر وسایل نقلیه مـی         

فـراهم  هاترین نوع مسیر حرکتی را براي اتوبوس     جذاب ،باشندلیل کامالً بصورت مجزا می    به همین د  

خدمات خـود را سـریع و مطمـئن ارائـه دهنـد       هااتوبوسشوند تا   مسیرهاي ویژه باعث می   . نمایدمی

این مسیرها مطلوبیت   . اشدببطوریکه سرعت خدمات آنها قابل مقایسه با خدمات سیستم ریلی سریع            

. به همراه داشته باشندنیز تواند توسعه اراضی مجاور مسیر را کنند و مییی را فراهم میباال

1. Brisbane
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سـازد و شـامل تـسهیالت پارکینـگ و     را از دیگر انواع ترافیک جدا مـی      هااتوبوس،مسیرهاي ویژه 

تـر  پـایین در ارتفاع باالتر و یاتواننداین مسیرها می. باشنداتوبوس نیز می-رنقاط کمکی تبادل مساف   

توانند بصورت کـامالً منفـرد و یـا در حـریم آزادراههـا احـداث          همچنین می . اجرا شوند ) مثل تونلها (

توان این مسیرها را بصورت همسطح اجـرا نمـود و در مکانهـاي خاصـی     الزم به ذکر است می    . گردند

سـبی وجـود   در منـاطقی کـه مـسیرهاي منا     . نها را بصورت غیرهمسطح احداث کرد     مانند تقاطعات آ  

مـسیرهاي  هـا نیز به اندازه کافی باشد براي عملکـرد کـارآتر اتوبـوس   هااتوبوسداشته باشند و تعداد    

.داشته باشندهااتوبوسبراي ویژه باید نقش ستون اصلی 

دقیقه زمان سفر را نـسبت بـه متوسـط زمـان سـفر مـسیرهاي       5مسیرهاي ویژه باید حداقل    این  

همچنین ایجاد مسیرهاي ویژه در آزادراههایی کـه ازدحـام ترافیـک          . دننجویی ک مختلف دیگر صرفه  

امکـان گـسترش راههـاي       ،دارند و یا در مکانهایی که شرایط فیزیکی اجتماعی و یا زیست محیطـی             

در مراکز تجاري شهرها در صورتیکه در سـاعت اوج سـرعت   . باشدبرند مطلوب می  اصلی را از بین می    

کیلومتر باشد و گزینه 5/1منطقه ازدحام ترافیک بیشتر از   ،کیلومتر باشد  10تا   8کمتر از    هااتوبوس

ایجاد کند توسـعه مـسیر   هااتوبوسبندي در خیابانهاي همسطح نیز نتواند بهبودي در سرعت        اولویت

تعـداد   ،اياز دیدگاه هزینه  . به نظر می رسد   راهکار مناسبی   ) بعنوان مثال تونلهاي ویژه اتوبوس    (ویژه  

جویی شـده  اند و زمان سفري که بصورت تخمینی صرفهانی که از طریق مسیر ویژه جابجا شده     مسافر

آل منـافع زمـان سـفر      در حالت ایده  . هاي توسعه مسیر رابطه مناسبی داشته باشد      است باید با هزینه   

هـاي باید بیشتر از هزینـه شودجویی شده مسافران محاسبه می   گذاري زمان صرفه  که از طریق ارزش   

. برداري توسعه مسیر شودساالنه نگهداري و بهره

-3در یـک سـمت آزادراه و   -2امتداد و حریم مجزا -1توانند از نظر مکانی در    مسیرهاي ویژه می  

اي از مسیرهاي ویژه غیر هم سـطح را     نمونه) 14(و  ) 13(اشکال. در فضاي میانی آزادراه تعبیه شوند     

.ان می دهندنش
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هاي اطراف و میزان دسترسی به نقاط کلیدي جذب مـسافر هماهنـگ       کاربري حریم مسیر باید با   

شـود تـا   در مناطق مسکونی و یا مناطق متمرکز اداري جلوگیري میمسیرها   باشد معموًال از احداث     

.امکان رشد توسعه ناشی از حمل و نقل و تغییر کاربري این مناطق از بین برود

در شهر پیتزبورگ، ایاالت متحدهمسیر ویژه غیر همسطح ):13(شکل 

تواند در فضاي میانی آزادراه و یا در طـول یـک       مسیرهاي ویژه انحصاري در امتداد یک آزادراه می       

مزیتی کـه هـر دو حالـت دارنـد اینـست کـه از زمینهـاي        . سمت از آزادراه و در حریم آن اجرا شوند 

. باشدنتیجه پرداخت هزینه تملک نمیشود و نیاز به تملک و خرید اراضی و دردولتی استفاده می

نمایی دیگر از مسیر ویژه غیر همسطح در شهر پیتزبورگ، ایاالت متحده): 14(شکل 
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اند و از نظر هزینه امکـان اجـراي مـسیر ویـژه در          در مناطقی که آزادراهها بطور مناسب اجرا شده       

نـوع  ایـن  . نی آزادراه اجـرا نمـود  تـوان در فـضاي میـا      باشد مسیر ویژه را مـی     حریم مسیر میسر نمی   

زمانی بهترین بازده را دارند که بخش اعظم تقاضا سفر خـود را        )مسیرهاي ویژه غیرهمسطح  (مسیرها

آغاز و یا به یـک مرکـز اصـلی جـذب سـفر خـتم           ) براي مثال مرکز تجاري شهر    (مرکز تولید سفر     از

این راهکار از نظر اجرایی نـسبت  . شندنمایند و در ایستگاههاي میانی نیز پاسخگوي دیگر مسافران با   

گذاري کمتري را بـه همـراه دارنـد و از    تر است و معموالً هزینه سرمایهبه دیگر مسیرهاي ویژه راحت  

با ایـن وجـود،   . ها و تبادالت آزادراه، کمترین تأثیر را دارند       نظر تأثیرگذاري طرح هندسی بر شیبراهه     

هـایی کـه تبـادالت بـین چنـد مـد       ل است و ایجـاد پایانـه  دسترسی عابران پیاده به ایستگاهها مشک   

. پذیر نیستپذیر باشد، امکانامکان

: باشنداز دیدگاه طراحی در ادامه نکات کلی اشاره شده است که به شرح زیر می

را قادر سازند تا بتوانند بدون آنکه به خط عبور مقابل تجاوز کنند از          هااتوبوسمسیر ویژه باید    ·

متـر  5/14ایـن امـر حـداقل بـه      . توبوس متوقف شده و یا از کار افتاده عبور نمایند         کنار یک ا  

متر در ایستگاهها که شامل سکوها، خطـوط عبـوري، خطـوط    24عرض در خطوط عبوري تا      

. باشند، نیاز داردهاي میانی میتوقف و جدا کننده

یی که هااتوبوسزهاي  طرح هندسی مسیر ویژه باید طوري طراحی شوند تا مسیر جوابگوي نیا           ·

. کنند، با توجه به نوع اتوبوس باشددر آن حرکت می

کیلـومتر در سـاعت و       80سرعت مطلوب در مسیرهاي ویژه کامًال غیرهمسطح بایـد حـداقل            ·

کیلـومتر در سـاعت   65کیلومتر در ساعت و در مسیرهاي ویژه همسطح حداقل   110حداکثر  

زم به ذکر است در یک مسیر ویـژه ممکـن اسـت در         ال. کیلومتر در ساعت باشد    80و حداکثر   

.قطعات متفاوت سرعتهاي مطلوب متفاوتی اعمال شوند
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گذاري مسیر حرکت عالمت1-3

توانند سفر خود را آغاز و      هایی هستند که مسافران می    گر مکان همانگونه که خطوط راه آهن نشان     

دهـی  بصورت مؤثر مسافران را به محلهاي خـدمات  توانند  ها نیز می  گذاريیا به پایان برسانند، عالمت    

تواند از طریق روشـهاي مختلفـی از جملـه    گذاري مسیر حرکت میعالمت. راهنمایی کنند  هااتوبوس

نگهاي ، ترکیبها و بافتهاي مختلف روسازي و ر 1هاي مسیر کنندهگذاري روي آسفالت، مشخص   عالمت

: اندش اصلی به اختصار بیان شدهکه در اینجا سه رومختلف روسازي انجام پذیرد 

استفاده از تابلوها و عالئم ·

هااتوبوسگذاري و اعالم خطوط ویژه ترین روش براي عالمتتابلوها و عالئم، اساسی

باشد و این مفهـوم     شکل لوزي می   هااتوبوسنماد خطوط ویژه    . باشندمی

ت لـوزي   را دارد که خودروهاي شخصی نباید وارد خطی که داراي عالمـ           

. باشد، شوندمی

عالئم و تابلوهاي مربوط به این خطوط در مناطقی که مـسیر سیـستم        

باشند، ها واقع مینقل همگانی و یا خطوط ویژه اتوبوس در شریانی       وحمل

نمونه تابلو): 15(شکل . شونددر تمامی جهات نصب میي آندر تقاطعها

هاي برجسته مسیر مشخص کننده·

هاي مسیر مانند برجسته نمودن آسـفالت، خطـوط        کنندهشخصم

تواننـد  در روسازي مـی 4هاییو یا برآمدگی3هاي برجسته، لبه 2رنگی

هااتوبوسرا از مسیر حرکت      نقلیهوسایلخطوط عبوري جریان کلی     

ي از جداکنندهنمونه ا): 16(شکل . متمایز نمایند

1. Lane delineators
2. Colored Line
3. Raised Curb
4. Bumps
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رنگها و بافتهاي گوناگون روسازي·

اي را کـه بـراي   تواند خطوط ویژهاجراي رنگهاي مختلف روسازي بوسیله آسفالتها یا بتن رنگی می     

انـد را از دیگـر خطـوط متمـایز نمایـد و باعـث کـاهش تـداخلهاي                منظورهاي مختلف تعبیـه شـده     

نمونـه اي از  ) 17(در شـکل  . ایـن خطـوط شـوند   مختلف با خودروهاي عبوري ویـژه در        نقلیهوسایل

.کاربرد رنگ در روسازي مسیر نمایش داده شده است

در روسازياز کاربرد رنگنمونه اي): 17(شکل 

نوع مـسیر ایـن مـد    الزم است با توجه به انتظاري که از سیستم اتوبوسرانی وجود دارد، بطورکلی

آن دسـته  کتی عوامل مختلفی وجود دارد کـه از      وع مسیر حر  در انتخاب ن  . حمل و نقل انتخاب گردد    

می توان به تعداد تقاضا براي استفاده از این مد درحال و آینده، شرایط محیطی و میـزان بودجـه در              

براي سیستم حمل و نقل همگـانی  سهیالت بهتر و مناسبتررچه تبطور کلی ه. اشاره نمود... یار و  اخت

میزان استقبال و گرایش کـاربران نیـز بـه اسـتفاده از ایـن مـد بیـشتر        در نظر گرفته شود، به همان    

.خواهد شد

بهتـرین و ایـده آل   ،الزم است پس از مطالعه دستورالعمل مذکور با توجه بـه مطالعـات ترافیکـی        

انتخاب گردد تا میزان تـاخیر وارده بـه        همگانی ترین نوع مسیر در شهرها براي سیستم حمل و نقل         

.اقل ممکن با توجه به منابع موجود برسدکاربران به حد
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