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  چکیده 

در دنیا به عنوان یک وسیله ي حمل و نقل عمـومی سـریع و کـم    ) BRT(سیستم اتوبوسهاي تندروامروزه سیستم 

توام با افـزایش جمعیت،موجـب پدیـد آمـدن مشـکالت       ،رشد شتابان کالنشهرها در جهان. دهزینه شناخته می شو

براي  BRTرون شهري شده است و سامانه ي متعددي همانند معضل ترافیک و اختالل در سامانه ي حمل و نقل د

شاخصـهایی نظیـر کـاهش آالینـدگی     . مقابله با مشکالت مذکور می تواند به عنوان یک سیستم کارامد عمـل کنـد  

نسبت به سایر  BRTي سفر،تواتر،چگالی مسافران، راحتی و مستقیم بودن سفر در  ،کاهش زمان سفر،کاهش هزینه

 BRTیشتر است وکم هزینه ترین و سریع ترین سیستم از لحـاظ اجـرا، سیسـتم    وسایل نقلیه ي عمومی در شهر ب

ایستگاه متـوالی   6را که با استفاده از نمونه گیري تصادفی از BRTاین پژوهش قصد دارد که یک سیستم .می باشد

مسـتخرج شـده انـد بـه وسـیله ي      SPSSمشهد بدست آمده و توزیع هاي آماري توسط نرم افـزار  BRT 3خط از 

شبیه سازي کنـد و بـا بررسـی پارامترهـایی      ARENAکنیک شبیه سازي گششته پیشامد با استفاده از نرم افزار ت

نظیر زمان انتظار و نرخ ورود و خروج در ایستگاه هاي مختلف راهبردي جهت بهینـه سـازي تعـداد ایسـتگاه هـاي      

 .و کاهش زمان انتظار مسافران ارائه دهدBRTخطوط 
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  مقدمه -1

 افزایش جمله از زیادي مشکالت بروز باعث خود که باشد می شهرها کالن در اصلی معضالت از یکی سنگین ترافیک

 هاي سیستم از استفاده .رددگ می ... و شهري درون هاي سفر در سفر زمان افزایش هوا، آلودگی سفر، هاي هزینه

 کمک شده ذکر منفی اثرات کاهش و ها شهر وضعیت بهبود به تواند می بر انبوه و السیر سریع عمومی ونقل حمل

 ایستگاه به نامناسب دسترسی زیاد، انتظار زمان مسافران، ازدحام ها، اتوبوس بودن نامناسب مانند مشکالتی اما .کند

 روزافزون رشد .باشد پایین عمومی ونقل حمل از استقبال میزان تا است گردیده اعثب دست، این از مسایلی و ها

 بروز سبب ترافیک، جریان افزایش جهت در مؤثر پارامترهاي سایر تغییر و سواري مالکیت نرخ افزایش جمعیت،

 مهمترین عنوان به مسافران جابجایی و ونقل حمل از طوریکه، به است، شده مسافران جابجایی امر در مشکالتی

 یا ترافیک مشکل کاستن براي مختلفی پیشنهادات ارائه باعث موضوع، این اهمیت .میبرند نام شهرها توسعه مسئله

 عمومی ونقل حمل سیستم از بیشتر استفاده به شهروندان ترغیب راهکارها این مهمترین از . است شده آن بهبود

 . نیست پوشیده هیچکس بر شهري درون سفرهاي در ویژه به یعموم ونقل- حمل از استفاده لزوم امروزه .است

 هر تا است شده باعث شخصی، نقلیه وسیله از استفاده به شهروندان تمایل افزایش و نقلیه وسائط فزون ا روز رشد

 زمان افزایش بر عالوه شهري، خیابانهاي سنگین ترافیک .شود تر سنگین شهري خیابانهاي از عبوري ترافیک روز

 - سرمایه و انرژي حد از بیش اتالف نقلیه، وسائل صوت و سوخت از ناشی محیطی آلودگیهاي ر،سف

 ونقل حمل سیستم بین، این در .است داشته پی در شهروندان روانی-روحی ناراحتیهاي کنار در را طبیعی هاي

 از استفاده با و افتتوسعه ی میالدي، 1990 سال در که می باشد محدود توقف با خدمات از نوعی BRT عمومی

  .دارد سریع خدمات ارائه در سعی جدید، تکنولوژیهاي

 استفاده افزایش و همچنین شبکه وضعیت بهبود براي ها حل راه از یکی عنوان به جهان بزرگ شهرهاي از بسیاري

 اياجر صورت در ها سیستم که این است ذکر قابل .اند آورده رو BRT هاي سیستم به عمومی ونقل حمل از

 شهري قطار یا و مترو هاي سیستم و راحتی ظرفیت سرعت، همان با را ها سفر از بسیاري توانند می صحیح،

 همچنین احداث و است مترو احداث هزینه درصد ده تر از کم BRTهاي سیستم اجراي هزینه .کنند دهی سرویس

 سیستم [1].است تر آسان مراتب به آن بهبود و ظرفیت افزایش تر و سریع بسیار ریلی هاي سیستم به نسبت آن

 تسریع براي باال، سفر تقاضا با هاي مسیر در ترافیک تقاضاي برآورد در اي عمده نقش تندرو، هاي اتوبوس هاي

 با ما کشور در ها سیستم این اجراي .دارد سفر زمان کاهش همچنین و مرور و عبور

  [2].است بوده همراه نواقصی و مشکالت
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  تحقیقمفاهیم کلی  -2

 ونقل وسیله حمل کنندگان، استفاده براي راحت و مناسب باال، کیفیت با حمل ونقل سیستم یک: BRTسیستم 

 و هماهنگ رسانی خدمات از است عبارت تندرو اتوبوس سیستم .[3 ] میباشد هزینه کمترین با و سریع

 اتوبوسرانی سیستمهاي با مقایسه در و بوده یکپارچه کامالً جامعه در حمل و نقل دیگر مدلهاي با که سیستماتیک

 دارا علت به سیستم این .[4 ] میدهد ارائه بیشتري اطمینان قابلیت با و راحتتر سریعتر، خدمات سنتی و معمولی

 را سودمندي بسیار راه BRTسیستم  واقع در .[5 ] میشود معرفی نیز زمینی رو متروي عنوان با مترو مزیتهاي بودن

 تلفیقی BRTخط یک .[6 ] میسازد مهیا شهري حمل و نقل سیستمهاي براي باال کارایی و یفیتک سطح ارائه براي

 با یکپارچگی و مناسب، کرایه سریع آوري جمع ترانزیت، اولویت با هوشمند، حمل و نقلهاي  سیستم تکنولوژي از

معمولی،  اتوبوس خدمات با مقایسه در .[7 ] میباشد اتوبوس، سیستم عملکرد ارتقاء جهت زمین، کاربري سیاست

BRT از استفاده . میکند ارائه را بهتر آسایش و بهتر رسانی اطالع بیشتر، تناوب باالتر، سرعت BRT در بویژه 

 است مترو از پذیرتر انعطاف BRT. است مناسب یار بس باشد، نداشته اقتصادي توجیه مترو از استفاده که مکانهایی

 با انبوه ترانزیتی سیستم BRT. را داراست شهري آتی و فعلی بندي استخوان اب یکپارچگی امکان سادگی، به و

حمل و  هزینه و کرده بیشتر را مسافران راحتی و داده، آسایش افزایش را تحرك که است باال خدمات ارائه کیفیت

 [8].تمام یا تعدادي از آرمانهاي زیر را دارا هستند BRTهاي  سیستم .میدهد کاهش را مسافران نقل

 اختصاصی اتوبوس کریدورهاي -

 قبل بلیط ارائه و راحت انتظار تسهیالت داراي و هستند ایستگاه شبیه بیشتر که مدرن توقفگاههاي -

 شدن سوار از

 نمایند تسریع را مسافران شدن پیاده و سوار که متعدد درهاي با اتوبوسهاي -

 آالینده کم ترجیحاً و باال ظرفیت با بزرگ، راحت، اتوبوسهاي -

 تقاطعها در اتوبوسها حرکتی اولویت -

  نقلیه وسائل و کوچکتر اپراتورهاي با هماهنگی -

  شرکتها بین یکپارچه بلیط سیستم -
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 انتقالی مسافران راحتی

 لحظات تمام دررا  اتوبوسها موقعیت که مرکزي کنترل با موقعیت تعیین تکنولوژیهاي سایر یا و GPSاستفاده از-

 .میکند فراهم را مشکالت مقابل در سریع العمل عکس امکان و هکرد مدیریت

 ایستگاهها در اطالعات نمایشگر -

 پارك تسهیالت و ها یستگاه ا به سواران دوچرخه و پیاده عابران تاکسی، براي مناسب دسترسی -

 ایستگاهها در دوچرخه

 شهر از خارج ایستگاههاي در پارکسوار احداث -

 چرخدار صندلی با مسافران سریع شدن پیاده و سواره امکان شامل لینمعلو مناسب دسترسی -

 کارمندان و خوب رسانی اطالع ایمن، و راحت تمیز، تسهیالت از اعم عالی، سطح در خدمات ارائه -

 غیره و مناسب

  تبلیغات و مناسب بازاریابی -

  [9]. کرد  خالصه 1 شکل در میتوان را BRTسیستم  مزایاي و عملکرد ها، مؤلفه خالصه طور به

 

 
 BRTتم سیس مزایاي و عملکرد ها، مؤلفه1 : شکل

 
 

یکی از مباحث مطرح در علم . سازي تقلیدي از عملکرد سیستم واقعی با گذشت زمان است شبیه: سازي شبیه

است که به دلیل عدم   باشد، سیستم صف بانک سیستمی پیجیده هاي صف می سازي سیستم سازي، شبیه شبیه

سازي ابزاري براي  توان آن را با روابط ریاضی موجود تحلیل کرد، شبیه ان از مدل صف آن به سادگی نمیاطمین

  [10].باشد هاي صف می ساده کردن تحلیل سیستم

با مجوز دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته  00/14ي  نسخه Arenaافزار  از نرم در این مقاله :   Arenaافزار نرم

گیري رضایت مشتریان استفاده  افزار جهت اندازه سازي، از این نرم ددي درادبیات شبیهمقاالت متع. است 

 [10].اند کرده
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توان انواع  باشد که با آن می می SPSSافزار  افزارهاي تحلیل آماري نرم یکی ازکاربردي ترین نرم:  SPSSافزار  نرم

ورژن  SPSS را انجام داد که دراین تحقیق از...و  P-valueها،  تحلیل هاي آماري ازجمله پیداکردن توزیع داده

 [10].است مکینتاش استفاده شده

 

 ادبیات تحقیق  - 3

 بر عالوه سامانه این که کردند بیان پکن تندرو اتوبوسرانی سامانه مطالعه در ( 2012 ) همکارش و دنگ تاوتاو

 هاي اتوبوس ویژه خطوط با موازي طخطو در را ترافیک کلی جریان سرعت مسافران، جابجایی در سرعت افزایش

 و سوار براي مسیر در ها اتوبوس توقف شود، استفاده عادي هاي اتوبوس از که زمانی زیرا .است داده افزایش تندرو

 اتوبوسرانی به نسبت BRT سامانه در همچنین .شود میترافیک  جریان سرعت کاهش موجب مسافر کردن پیاده

 [11].شود  می بزرگراه در ترافیک کاهش موجب خود مسئله این و شود می استفاده کمتري اتوبوس تعداد از عادي

 اتوبوس سامانه با را خود سفر شخصی خودروهاي مسافران از درصد 29 که شد بیان نیت شهر در دیگري مطالعه در

حمل  پایدار وسعهت در آن نقش وBRT تندرو اتوبوسهاي ( 1391 ) همکاران و کهزادي [12].دادند انجام تندرو هاي

 تندرو اتوبوسهاي 10 خط اثربخشی ( 1391 ) همکاران و صالحی .[ 13] دادند قرار مطالعه مورد راي  شهر و نقل

 ) فغفوري و االسالمی شیخ .[ 14 ] دادند قرار ي بررس مورد را اجتماعی هاي هزینه و هوا آلودگیهاي کاهش در

 این در .پرداختند تهراندر شهر  BRTالسیر سریع اتوبوسرانی سیستم از استفاده ارزیابی به مطالعهاي طی ( 1388

 .[ 15 ] است گردیده ارائه شهري مسیردرون یک در تندرو اتوبوس سیستم اندازي راه ارزیابی جهت متدلوژي مقاله

 تندرو اتوبوسهاي حمل و نقل سیستم عملکردي یی کارا ارزیابی به خود پژوهشی در ،( 1390 ) همکاران و قربانی

 کاربري عمده فاکتور 4 در تبریز شهر BRT سیستم کارایی هاي مولفه ارزیابی پژوهش این در .پرداختند تبریز شهر

 فضایی تحلیلی روش اساس بر اتوبوسها حرکتی سرعت و شهر جمعیتی تراکم پیاده محدوده دسترسی قابلیت اراضی

موجود  وضعیت با سفر تقاضاي نیاز انطباق یزانم است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد ArcGISمحیط  در

 شده ارایه تحقیق هاي یافته براساس تحقیق این کاربردي پیشنهادات و نتایج نهایت در است شده مقایسه سیستم

 در اتوبوسرانی سریع حمل و نقل سیستم از استفاده با وري بهره ارتقاء ( 1390 ) همکاران و یاور صدیق[16]. است

 اجرایی و ممکن سناریو چهار تعریف با تا است شده سعی مقاله این در .دادند قرار مطالعه مورد را رازشی شهر کالن

حمل و  مد نوع این زیاد بسیار فواید و سازي شبیه با همراهشهرها  در سیستم این عملکرد BRTسازي  پیاده براي

 بر مختلف شاخصهاي واکنش به نسبت پروزه این اجراي بازخورد به سیستم این عملکرد همراه و شود پرداخته ینقل

  .[ 17 ] شود پرداخته آنها روي بر تأثیرگذاري نحوه و دیگر ماشینهاي روي
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 روش تحقیق  -4

همچنین کمینه سازي زمان  BRTاین پژوهش براي اولین بار به بهینه کردن تعداد و مکان ایستگاه هاي خطوط 

پیشامد خط - ازي نرخ ورود و خروج در هر ایستگاه توسط شبیه سازي گسستهانتظار مسافران در ایستگاه و بهینه س

3 BRT  ایستگاه متوالی از آن مشخص گردید می پردازدو مدلی ارائه می نماید تا  6مشهد که توسط نمونه گیري

شهري بتواند با تدوین راهبردهاي استراتژیک در راستاي مدیریت بهتر و بهینه سازي سیستم حمل و نقل عمومی 

ایستگاه متوالی از  6در این تحقیق طبق نظر کارشناسان به طور تصادفی .راهی براي پژوهش هاي آتی را بگشاید

ابتدا . مشهد انتخاب گردید که ایستگاه حرم مطهر رضوي به عنوان ایستگاه آخر در نظر گرفته شد  BRT 3خط 

با کرونومتر  BRTنرخ ورود و خروج کاربران ساعت زمان هاي انتظار و همچنین  6روز هر روز  10براي مدت 

مکینتاش گردید و مورد  تحت سیستم عامل  SPSSزمانسنجی و ثبت شد،نهایتا داده هاي حاصل وارد نرم افزار 

و بهینه سازي شد و توزیع هاي بدست آمده طی یک مدل شبیه سازي وارد نرم تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت 

ساعت شبیه سازي شد و نهایتا متوسط و زمانهاي  12روزه و هر روز  30ي مدت یک ماه گردید و برا ARENAافزار 

با  5و  4و  2ایستگاه هاي شماره ي .و نرخ هاي ورود و خروج بدست آمد که نتایج قابل تعمقی حاصل شدتجمعی 

  .توجه به نرخ ورود و خروج بسیار کم به راحتی قابل حذف و بهینه سازي هستند

 

  می تحقیقمدل مفهو- 5

مدل مفهومی تحقیق طبق نظر کارشناسان خبره ي این امر و همچنین نویسندگان این پژوهش به صورت شکلهاي 

  .شبیه سازي شد ARENAتهیه گردید و توسط نرم افزار  5و 4و 3و 2و  1
  

  
  ایجاد کاربران:1شکل
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  ایستگاه اول:2شکل 

  

  
  ایستگاه دوم: 3شکل
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  ایستگاه سوم: 4شکل

  

  
  پایان: 5لشک

  

 یافته هاي تحقیق -6

ایستگاه به راحتی وجود  3مشخص کردید که امکان حذف  SPSSبا توجه به گزارشهاي بدست آمده توسط نرم افزار 

در ایستگاه BRTبا توجه به نرخ ورود و خروج کاربران . ایستگاه دیگر را بهینه تر انتخاب کرد 3دارد و میتوان مکان 

یک مشکل جدي است این سامانه به  BRTیر اقتصادي سنجیده شد و این مشکل براي هاي مذکور وجود آنها غ

زمانهاي تجمعی انتظار و و متوسط زمان انتظار و نرخ هاي ورود و خروج . ایستگاه هاي غیر ضروري تکیه داردحذف 
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ادي به صورت در حالت بهینه ي پیشنه ARENAکاربران حاصل از گزارشهاي نهایی شبیه سازي توسط نرم افزار 

  .می باشد 9و 8و 7و 6شکل هاي 

  

  
  زمانهاي انتظار: 6شکل 

  

  
  )در حال انتظار در ایستگاه ها( تعداد افراد در صف : 7شکل 

  

  
  زمانهاي انتظار: 8شکل

  



 

 10

  
  نرخ ورود و خروج: 9شکل 

  

می  6و 3و1هاي در مکان ایستگاه 3ود تنها الزم به ذکر است که شکلهاي فوق حالت بهینه را نشان می دهد که با وج

  .توان به نتایج مطلوب نمودارهاي فوق دست یافت

  

 نتیجه گیري -7

با توجه با اینکه پژوهش حاضر برخاسته از نیاز کاربران وسایل نقلیه ي عمومی می باشد می توان مدل ارائه شده در 

بوسرانی گسترش داد و نهایتا با این تحقیق را براي سایر وسایل نقلیه ي عمومیو همچنین براي تمامی خطوط اتو

بهینه تعداد ایستگاه هاس اتوبوس و قطار شهري و سایر وسایل نقلیه ي عمومی عالوه بر افزایش رضایت کاربران و 

مقبولیت بیشتر، مدیریت قوي تري نیز بر سامانه هاي فوق ایجاد کرد و مصرف سوخت و حجم ترافیک و چگالی 

چنین یکی از اثرات مهم کاهش ایستگاه ها ، کاهش هزینه ها خواهد بود و این خود خیابانها را نیز کاهش داد ، هم

باعث کاهش قیمتها و افزایش رضایت همه جانبه ي کاربران خواهد بود و می توان با رویکردي بهینه تر خدمات 

ه را براي پژوهش آنچه که در این پژوهش بدست آمد می تواند راهی بی انتها و گسترد. سانی شهري را انجام داد

براي کالنشهرهاي ایران و جهان  BRTهاي آتی همچنین راهبردي کاربردي براي احداث یا بازسازي خطوط 

بارز ترین نتیجه ي این پژوهش این است که با مطالعات ترافیکی و همچنیننظر نجی عمومی می توان . بگشاید

قلیه ي عمومی بدست آورد و بدانوسیله هزینه ها و براي احداث ایستگاه هاي وسایل نتعداد و مکان بهینه تري 

 .افزایش داد حجم ترافیک و مصرف سوخت را کاهش و میزان رضایت شهروندان را
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Abstract  

Nowadays in this age of technology we have the BRT systems as a means of transportation 
which is one quickest and inexpensive way of public transportation. Swift development of 
cities with the increase of the population caused multiple problems such as: heavy traffic 
and problems relate to the transportation systems of the cities that BRT systems act as a 
high performance system in order to solve these problems. Moreover we have many other 
beneficial aspect for BRT such as reducing the air pollution decreasing the time and the 
expense of the travels, density of passengers and convenience etc. the aim of this research is 
to simulate a system of BRT which is get by accidental sampling of the successive station of 
the line 3 of Mashhad BRT and the statistical distribution of SPSS software and the 
computer simulation technique of Arena software By analyzing parameters such as time and 
rate of arrivals and departures at different strategic stations to optimize the number of 
stations offer travelers BRT lines and reduce waiting times. 
 
Keyword: buses, BRT, discrete-event simulation, optimization, ARENA, waiting time, SPSS 

 
 
 

 


