
 

بر  BRTجدید سامانه هم جهت و جهت معکوس بررسی روشی نوین براي ارزشیابی احداث خطوط 

  GAMSاساس مدل ریاضی و تحلیل آن با نرم افزار

  )مطالعه موردي خط ویژه خیابانهاي شهید بهشتی شهید مطهري(

  

  2هادي میرحسینی، 1کامران اخباري

   اون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهرانمع.  راه و ترابري عمرانارشد مهندسی کارشناس  -1

   معاونت حمل و نقل و ترافیک . کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت -2 

  

  :چکیده 

روش . شود در کشورهاي مختلف از روشهاي متفاوتی براي افزایش کیفیت و سرعت خدمات اتوبوسها استفاده می 

 خطوط. که تاکنون براي افزایش سرعت اتوبوسها استفاده شده است تلفیقی ازهمه روشهایی است اتوبوسهاي تندرو

BRT روش هاي حمل و  سایر که جزیی از است شهري درون خیابان ها  و سفرهاي ترافیک  مدیریت در روشی

 خیابان ها در brt سامانه اتوبوس هاي تندرو. دهد می کاهش را ترافیک خیابان ها نتیجه در که. می باشد نقل

 شکل دو ، خیابان مطهري و بهشتی شرایط گرفتن نظر در با مقاله این در که میباشند، عملکردي شکل هس داراي

  بدست اطالعات به توجه با را )جهت هم brt خطوط و جهت معکوس brt خطوط( brt خطوط  این عملکردي

 نوع خط دو این عملکرد با آشنایی جهت به ابتدا در. ایم کرده مقایسه هم با ، خیابان مطهري و بهشتی از آمده

brt  خط نوع دو این شرایط و عملکرد بررسی به brt احداث هزینه ، هندسی شرایط ادامه در و ایم پرداخته  ،

 آنها گرفتن نظر در با را brt خطدو نوع،  این هوا آلودگی کاهش و ترافیکی تراکم ، کاهش سوخت مصرف کاهش

 مقاله ادامه در را مقایسه این از آمده بدست نتایج  و ایم کرده ایسهمق هم با خیابان هاي مطهري و بهشتی در

  .ایم آورده

   

کاهش تردد خودرو تک  ،جهت معکوس   BRT خطوط ، هوا کاهش آلودگی،جهت هم BRT خطوط :کلید واژه

  .سرنشین

                                                 
   k_akhbari@yahoo.comو  09123335747،داري تهرانمعاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر 1
2
   h26mh@yahoo.comو  09126119272  ،7کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري منطقه  
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  : مقدمه -1

موفق در بسیاري از کالن  اي بهآید که به عنوان تجر سامانه تندرو یک روش مدرن در مدیریت ترافیک به شمار می

 قوت نقاط و مثبت ویژگیهاي از برخی. شهرهاي دنیا از جمله آمریکاي جنوبی و شانگهاي به اجرا درآمده است

 خطوط، همه در غیراوج ساعات و اوج ساعت در ناوگان تردد سرفاصله بودن کم :از عبارتند تهران شهر brt سیستم

 و یکپارچه متصل، شبکه اي وجود ، خطوط کلیه شبانه روزي فعالیت باال، مسافر حمل ظرفیت با ناوگان از استفاده

 مودهاي سایر با نیز مناسبی اتصال و نموده تأمین شهر نقاط اکثر براي را دسترسی و استفاده امکان که تنیده درهم

 خطوط عنوان به یا موازات به دوچرخه تسهیالت گسترش عدم همچنین .دارد مترو ویژه به عمومی نقل و حمل

 جمله از معلوالن خصوص به خاص اقشار استفاده براي مناسب دسترسیهاي تأمین عدم  brtسیستم  کننده تغذیه

کاران را ترغیب به توسعه این  اندر افزون مسافرین سامانه تندرو، مدیران و دست تقاضاي روز]2[است ضعف نقاط

عیوب خطوط بایست به اشکاالت و طوط جدید، میی بهتر خو بی شک براي طراح. خطوط در شهر تهران کرده است

 عبارتند کامل brtسیستم  یک هایی ویژگی مهمترین .موجود از دیدگاههاي مختلف پی برد و در رفع آنها کوشید

 حصول و شدن سوار از قبل سفر هزینه دریافت مسافر، سریع کردن پیاده و سوار مکانیزم ویژه، مسیر وجود: از

 اتوبوس رسیدن زمان نمایشگرهاي و واضح مسیرهاي نقشه راحت، و ایمن هاي ایستگاه هزینه، دریافت از اطمینان

و دیگر ) اتوبوس(ونقل همگانی  حملهاي پاك و تولید سوخت با کیفیت باالتر براي  استفاده از سوخت ]3[...و

 ناکارآمدي ]4.[گردداي میانهمحیطی و انتشار گازهاي گلخهاي زیست ونقلی باعث کاهش آلودگی هاي حملشیوه

 درست رسانی عدم خدمات سرنشینی، تک فرهنگ گسترش ، شخصی خودرو افزایش دلیل به عمومی نقل و حمل

 شیوه انتخاب در مؤثر عوامل بررسی، مورد سنی هاي گروه در گرفته صورت مطالعات ]5.[است عمومی نقل و حمل

 در تحصیلی سفرهاي تحلیل به تنها مطالعات این از بسیاري .ستنده متفاوت مطالعه شده ي منطقه و گوناگون هاي

 قرار مطالعه مورد رفت وبرگشت سفرهاي در را مطالعات این دیگر، برخی که حالی در ]6. [اند پرداخته رفت سفرهاي

 وجود به اتخدم انواع در تنوع بتوان که صورتی در] 7[.اند دانسته اهمیت حائز نیز را برگشت سفرهاي بررسی و داده

با توجه به مطالعات  ]8[.داد سوق همگانی ونقل حمل سمت به را شخصی سواري سفر سهم رفته رفته توان می آورد

 شهر فضایی ساختاردر ارتباط با ساختار فضایی شهر تهران باید گفت که  )1383, برتو(انجام شده توسط آلن برتو 

 ]9[.سازدمی مواجه مشکل با را نوین نقل و حمل سیستم نوع یکو اجراي  طراحی که است ايگونهبه تهران

افزایش  یکپارچه کردن برنامه زمانی و اطالعات بین مدهاي مختلف حمل ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس باعث

معضل ترافیک در شهر تهران معضل تک بعدي ] 10[.اعتمادپذیري، کارایی و مقبولیت حمل ونقل عمومی میشود

سیاست توسعه ي ] 11. [بر عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل فنی و مهندسی نیز در آن دخیلند عالوه نیست و

بیشتري از شاخصه هاي عدالت در شهر تهران  سیستم اتوبوسرانی سریع السیر به نحوي واضح تأمین کننده ي تعداد

  ]12.[در مقایسه با احداث پل طبقاتی صدر است
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   تعریف مسأله و اهداف تحقیق - 2

شد در خط ویژه دو  خوانده می» آرتی بی«بعد از انجام مطالعات اولیه سامانه اتوبوس تندرو که در ابتداي کار 

اي که به وسیله نرده از خیابان اصلی جدا گشته بود و در وسط خیابان آزادي تا میدان انقالب و از آنجا تا  طرفه

ایستگاه ایجاد شده بود آغاز به  26تا چهارراه تهرانپارس در میدان فردوسی و بعد تا میدان امام حسین و بعد از آن 

ها پله ندارند و به علت ارتفاع ایستگاه نصب شده از سطح زمین و همسطح بودن آن با اتوبوس،  این اتوبوس .کار نمود

شبکه  و ] 1[ مشخصات خطوط اتوبوس هاي شهر تهران در جدول یک .شوند مسافرین مستقیما وارد اتوبوس می

  :اهداف کلی طرح شامل موارد ذیل است .ان در شهر تهران در شکل یک نمایش داده شده استکلی 

 بر شریانی جهت ایجاد پوشش کاملاستفاده حداکثري از معابر محلی، جمع کننده ها و معا 

 کاهش زمان سفر براي دسترسی به خطوط اصلی حمل و نقل عمومی. 

 ط موجود تاکسی و اتوبوس در مناطقایجاد خطوط جدید با توجه به عملکرد خطو.  

 :و از جمله مزایاي این طرح می توان به موارد ذیل اشاره کرد

  ترافیک کنترل- 5 هوا کیفیت بهبود - 4سوخت کاهش مصرف -3 ها هزینه شدن کم - 2سفر زمان کاهش- 1

  گانیهم نقل و حمل اولویت -8 ،افراد کارایی افزایش -7 عمومی تسهیالت از استفاده امکان - 6 

  

  مشخصات خطوط فعلی 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نرخ کرایه طول مسیر

(ریال) (کیلومتر)

600000 2000 265 31 19 چهارراه تهرانپارس پایانه آزادي 1

400000 2000 230 55 19.1 پایانه خاوران پایانه آزادي 2

160000 1500 140 20 14.4 پایانه خاوران پایانه علم و صنعت 3

90000 2000 115 33 22.8 پایانه افشار پایانه جنوب 4

70000 2000 76 10 9.9 پایانه بیهقی پایانه علم و صنعت 5

420000 2250 545 72 18.8 پایانه تجریش پایانه معین 7

_ 300 60 7 7 پایانه خاوران پایانه جنوب 8

_ 480 50 52 37 پایانه جوانمرد قصاب پایانه ارتش 9

90000 300 60 16 10.7 دانشگاه علوم و تحقیقات پایانه آزادي 10

1830000 12830 1541 296 158.7 جمع کل

حداکثر ظرفیت 

جابجایی مسافر 

ناوگان 

دستگاه  

تعداد ایستگاههاي 

موجود
مقصد مبدا شماره خط 
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 شبکه خطوط فعال اتوبوس هاي تندرو 1شکل 

  

  مشخصات پروژه مورد مطالعهن مسئله و ابی -2- 2

غربی و  –از آنجایی که خیابان هاي بهشتی و مطهري در قلب پایتخت واقع شده اند و راستاي خیابان ها شرقی 

یف شده توجه به محدودیت ها و کنترل ترافیک عملکرد این خیابان ها بصورت یکطرفه تعربرعکس می باشد و با 

می باشد دارد و  خیابان  ایستگاه 24مطهري شامل –مشخصات پروژه اتوبوس هاي تندرو خیابان بهشتی . است

شهید  -عتیشری -شهید قندي -سهروردي –هایی که در این مسیر واقع شده اند شامل خیابان هاي  میرمطهري 

در شکل  و موقعیت مسیر نمایش داده شده است  2در شکل  .می باشد  شهید مطهري -)عج(ولی عصر –بهشتی 

   .موقعیت مسیر لوپ شهید بهشتی مطهري مشخص شده است 3شماره 

  

  

 

  

                                                                 

   

  

  

  

  

  

   نقشه مسیر   3شکل                                                               عیت مسیرموق -2شکل            
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  BRTسامانه اتوبوس هاي تندرو  - 3

 به زیر در که میباشند، عملکردي شکل سه خیابان هاي شریانی درجه یک داراي در brt سامانه اتوبوس هاي تندرو

 :  شده اشاره آن

 )پذیر برگشت یا برگشت و رفت تصور به ( مجزا مسیر -

 جهت هم خطوط -

  معکوس جهت خطوط -

  

 خطوط برگشت پذیر - 1- 3

  برگشت  به صورت رفت وکه است مسیري در مجزا خطوط یا مجزا خط یک شامل پذیر برگشت خطوط این

 معموالً پذیر برگشت brt خطوط . میکند تغییر روز از خاصی ساعات طول در جهت سفرها و امتدادمی باشد و یا 

 از یکی خطوط این که میکنند، عمل شهر مرکز از خروجی صورت به ظهرها از بعد و ورودي خط صورت  به صبحها

 در را خطوط از استفاده حداکثر امکان جریان، شدن معکوس این .میباشد شده تفکیک تسهیالت نوع رایجترین

 ترافیک ترافیک، تراکم زمان طول در که میشوند ایجاد مواقعی در خطوط این .میسازد فراهم را پیک ساعات طول

 خارج )تراکم بدون جهت( مقابل جهت از متوسط یا کم میزان به ترافیکی و شود خارج جهت یک از توجهی قابل

 از کمتر سمت یک از بطوریکه باشد زیاد حرکت جهت دو در ترافیک تراکم اختالف داراي کریدور بایستی. شود

  .نماید عبور ترافیک درصد شصت از بیش بلمقا سمت از و درصد چهل

  

 جهت  هم BRTسامانه اتوبوس هاي تندرو  -2- 3

 خطوط از فیزیکی طور به معموالً و بوده ترافیک جریان جهت در که است ط خیابانخ یک، جهت هم brtخط  این

   جدا خطوط سایر زا را brtخط   نوع این حائل یک یا خاص خورده هاشور ناحیه یک. نمیشود جدا خیابان اصلی

   .دارد قرار راه داخلی قسمت در خط این .سازد می

  

 جهت معکوس BRTسامانه اتوبوس هاي تندرو  -3- 3

 طور  به معموالً و بوده ترافیک جریان خالف جهت در که است ط خیابانخ یک، جهت معکوس brtخط  این

 با خط نوع ترین معمول و دارد قرار راه قسمت کناري در خط این. نمیشود جدا خیابان اصلی خطوط از فیزیکی

 در تغییر .میگیرند قرار استفاده مورد روز ازساعات بخشی یا تمام اتوبوس هاي تندرو در است توسط باال ظرفیت

 متر 4از  کمتر که اي گونه به خطه یک جهت معکوسbrt  عرض سیستم کاهش صورت به عرضی مقطع طرح

  .نگردد متر3از  کمتر که اي گونه به خیابانها  میعمو خطوط عرض کاهش همچنین و نباشد
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  : خطوط ویژه ایجاد براي الزم فیزیکی شرایط -4- 3

 شرقی -غربی و غربی -شرقی کریدور کهابان هاي شهید بهشتی و شهید مطهري خی هندسی مشخصات به توجه با

 عرضی مقاطع .دارد را brtخط ایجاد براي الزم فیزیکی شرایط مجموعه میباشد، کیلومتر 13طول  به میباشد،

 .دارد را معکوس و جهت هم خطوط سازي پیاده قابلیت مختلف قسمتهاي در خیابان هاي شهید بهشتی و مطهري

  .نقشه ومحل اجراي این فواصل نشان داده شده است7درشکل 

  

  فاصله خطوط 7شکل      

  

  مدل ریاضی- 5

 :است شده گرفته نظر در زیر صورت به شهر تهران نقل و حمل جامع طرح مطالعات همانند عملکرد خیابان ها تابع

 سفر آزاد،  زمان t  0آن در که                                                                     

v سواري ،  حجمc است سواري در خیابان ظرفیت.  

  

  برداشت احجام تردد - 1- 5

ي و آمار برخی از ساعت روز نسبت به حجم گیرباال و ترافیک سنگین در  حجم تردددر مسیر انتخابی با توجه به 

  .محل هاي نمونه گیري را نمایش داده است 6و  5در شکل . پرداخته شده استخودروها 
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 شهید مفتح –تقاطع شهید بهشتی   6شکل  میرعماد  -شهید مدرس و شهید مطهري -تقاطع شهید مطهري 5شکل      
  

 یج برداشت احجام تردد حرکتهاي محدوده طرح نتا-2- 5

  .نسبت به توزیع فراوانی ترافیک در ساعت هاي مختلف روز پرداخته شده است 2در جدول 
  

  توزیع فراوانی ترافیک 2جدول 

بازه زمانی 15-دقیقه اي

6:45-7:00

7:00-7:15

7:15-7:30

7:30-7:45

7:45-8:00

8:00-8:15

8:15-8:30

8:30-8:45

8:45-9:00

9:00-9:15

9:15-9:30

9:30-9:45

16:30-16:45

16:45-17:00

17:00-17:15

17:15-17:30

17:30-17:45

17:45-18:00

18:00-18:15

18:15-18:30

18:30-18:45

18:45-19:00

19:00-19:15

19:15-19:30

سنگینسبکسنگینسبک

1011211755

10702327710

1085122576

2038232505

1675244407

1850164005

201184859

1440183409

1871151686

1385131478

1339112417

123062007

98061203

1036111648

1072101209

113581804

72151804

92453297

103333404

77043904

93443505

135554966

110055086

102734985

حرکت 41حرکت 40

سنگینسبکسنگینسبکسنگینسبک

1462481613

1505892875

1423962841

11501203631

15522707940

16323609910

197334812691

245224541440

272335731481

231231021342

269237841562

248436131402

22113200491

17813920590

17013611460

16913742560

17012953571

17313250452

15613480570

18513060401

16512820611

15403151580

17501990561

16931650471

حرکت 21حرکت 20حرکت 19
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  تحلیل ترافیکی -3- 5

  .در نمودار یک توزیع ترافیک در ساعات مختلف نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  فراوانی ترافیک توزیع نمودار یک
  

 ریاضی مساله مدلسازي -4- 5

 درك ندارد، وجود تکنیکی و سیاسی اجتماعی، اقتصادي، دالیل به تجربه امکان که شرایطی در که نظر آن از مدلها

 مدلهاي :نوعند دو بر مدلها کلی طور به .هستند ارزش و اهمیت حائز میسازند، میسر را سیستم رفتار چگونگی

 وسایل بجاي که انتزاعی مدلهاي و هستند مانوس آن با پژوهشگران اکثر و بوده درك قابل تیبراح که فیزیکی

 ریاضی مدلهاي انتزاعی مدلهاي جمله از. میکنند استفاده واقعی روابط موقعیت نمایش براي نمادها از فیزیکی

 هدف تابع .شود می ختهسا مدلی ارزیابی احداث خطوط جهت معکوس و همجهت منظور به مطالعه این در .هستند

 می فرض مدل این در .است ایستگاهها به ممکن زمان کمترین در انتخاب نوع عملکرد با بازدهی باالتر صورت به

 و پارامترها مسأله این در .هر دو جهت داراي اصالح هندسی ناچیز دارند و بار ترافیکی یکسانی دارند در که شود

 : است زیر صورت به متغیرها

:x_m که متقاضی سفر درهر ایستگاه مسافرینداد تع(i, j) سفر می کنند جهت معکوس ازطریقهستند و. 

: x_h  هر ایستگاه  در که متقاضی سفر مسافرین تعداد (i, j) سفر می کنند هم جهت طریق از و هستند. 

t_h و t_m: کمان جهت معکوس و هم جهت سفر زمان ترتیب به (i, j)هستند.  

b :ایستگاه در مسافر تعداد  

lenij  :جهت معکوس فاصله هر ایستگاه طول (i, j) 

tijM :جهت معکوس  کمان آزاد سفر زمان (i, j) 

Cap_mij  :جهت معکوس سفر براي هر ایستگاه ظرفیت (i, j) 

tijH     :هم جهت  هر ایستگاه آزاد سفر زمان (i, j) 

: Cap_h هم جهت   سفر براي هر ایستگاه ظرفیت(i, j)  

n  :است مسافرکل  تعداد 
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 :شود می مطرح زیر صورت به شده بیان هدف به توجه با سازي بهینه مساله

 

 

 

 

 

 
  

 تعداد برابر 3/1 مساوي یا کمتر) ایستگاهها( مرکز سفر  به مسافر مقصد که است نکته این بیانگر  (1 )محدودیت

 شده برآورد نفر 70000 مسافران تعداد حالیکه در است 8000 ناوگان در موجود ظرفیت. باشد درکل مسیر سفر

 براي. نخواهد داشت شدنی جواب مساله شود گرفته نظر در 70000 ظرفیت کل که صورتی در بنابراین است

 ظرفیت میتوانند سیستم اینکه  فرض با و فوق توضیحات به توجه با .باشند برابر 3/1ظرفیت  بایستی جواب داشتن

 شده فرض 3/1 ناوگان  براي ظرفیت افزایش ضریب دهند، افزایش درمسیر اتوبوس ها افزایش طریق از را خود

   .است

سفر می کنند و که ایستگاه قبلی می شود،   دورترین ایستگاه به مسافرین که است این دهنده نشان (2) محدودیت

 .استفاده نمی کند  brtجهت سفر به ایستگاه قبل از  مسافري که است شده فرض مطالعه این در با توجه به اینکه

. پیاده می شوند نزدیک ایستگاهها از یکی در مبدا سفر از مسافرین تمام که است این بیان نیز (3) محدودیت

  .میدهند بدست را کمان هر هم جهت و جهت معکوس سفرهاي زمان (5) و (4) محدودیتهاي

  

 مساله حل -5- 5

 غیر محدودیتها نیزهمچنین  است، محدب و خطی غیر تابعی مساله این هدف تابع شود، یم مالحظه که طور همان

 بحث مورد زیر حالت دو در مساله این .است شده استفادهGAMS افزار نرم از مساله این حل براي. هستند خطی

 .گیرد می قرار بررسی و

 هم جهت.2                            جهت معکوس. 1



 

 10

این حالت  در هدف تابع مقدار .شده اند گرفته نظر در جهت معکوس ایستگاهها  1 حالت در لهمسا حل براي

 شده آورده) 6( جدول در هرایستگاه براي مساله متغیرهاي مقادیر .است دقیقه 15 سفر زمان متوسط و 10000

  .است

  هر ایستگاه در جهت معکوس سفر زمان و مسافر تعداد 6 جدول

  )دقیقه( زمان سفر  تعداد مسافر  اه مقصدایستگ  ایستگاه مبدا

1  3  215  4  

1  4  178  7  

1  5  479  9  

1  6  243  12  

2  7  287  15  

5  8  198  18  

5  9  220  20  

  

 متوسط و 70000هدف  تابع مقدار مساله حل با .شدند گرفته نظر در توام ایستگاههاي هم جهت بطور 2 حالت در

 درصد 20حدود در انتقال زمان متوسط هم جهت، نظرگیري در با ابراینبن .است آمده بدست دقیقه 20 انتقال زمان

 آورده (7 )در جدول هم جهت و جهت معکوس ایستگاه هر براي مساله متغیرهاي همچنین .است یافته افزایش

  .است

  

  خطوط جهت معکوس و هم جهت در آنها به ایستگاهها انتقال زمان و مسافرین، تعداد 7 جدول

ایستگاه 

  مبداء

ایستگاه 

  مقصد

تعداد مسافر  جهت 

  معکوس

تعداد مسافر هم 

  جهت

زمان سفر جهت 

  )دقیقه( معکوس 

زمان سفر هم جهت 

  )دقیقه(

1  2  53  40  2  2  

1  3  215  150  5  5  

1  4  178  205  8  9  

1  5  479  324  13  15  

2  6  346  245  10  15  

5  8  189  215  8  10  

5  9  266  220  10  13  

5  11  296  252  15  20  
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  :نتایج تحلیل مدل ریاضی  -6- 5

با توجه به جوابهاي بدست آمده بهترین گزینه از ارزیابی  با توجه به کاهش زمان سفر و تعداد مسافر بیشتر حالت 

خیابان بهشتی سامانه جهت معکوس در عملکرد جابجایی با توجه به نتایج بدست آمده از  .شماره یک می باشد

ساعت اوج و مقایسه تراکم ترافیک در خیابان  بهشتی مطهري ، بدون وجود در یک  و جذب مسافر بیشتر مطهري

brt  و با وجود خط brtو خط  جهت معکوس brt هم جهت اینگونه بدست می آید، که در شرایط وجود خط 

brtو همچنین در شرایط وجود خط % 32 "، تراکم ترافیک حدودا جهت معکوس brt23 "هم جهت تراکم حدودا %

  . ساعت اوج کاهش می یابد، در یک 

  

 خطوط نوع دو هر ترافیک در تحلیل -6

 ویژه خط ایجاد که است واضح. دش انجام جهت معکوس خطوطو هم جهت  حاالت براي brt گزینه براي اجرا این

 ساعت یک در خیابان هاي بهشتی و مطهري به اطالعات مربوط. داشت تأثیرخواهد سفر رفتار روي مدت بلند در

 شتاب شدن تند و کند توقفها، به توجه با .باشد می جهت هم و جهت معکوس brt  خط پیاده سازي فرض با اوج

 در لیتر 11 کیلومتر 60 براي سرعت وسیله سوخت متوسط است، دست در که به اطالعاتی توجه با... خودروها و

 صورت به سرعت کردن زیاد و کم از جلوگیري و مجاز سرعت به سرعت بودن نزدیک به توجه با .نظر میگیریم

خیابان هاي بهشتی و  در که شرایطی در و برانید، ترافیک عمومی جریان با همراه و نرمی به که صورتی در و مداوم

 مصرف در درصد25-20میزان به و یابد می بهبود حدودي تا شرایط این باشد، شده استفاده brt خطوط  از مطهري

   .میکنیم استفاده درصد 20 یعنی ضریب کمترین از اطمینان جهت در حال .شود می جویی صرفه سوخت

  

 :هم جهت BRTخطوط  با معکوسجهت  BRT خطوط  احداث هزینه مقایسه -7

 به منحصر مشخصات علت به میشود، استفادهbrt خط  سیستم احداث و هزینه مقایسه براي که اطالعاتی و آمار

  .میباشد و شیهد بهشتی خیابان شهید مطهري به ،مربوط پروژه هر فرد

  

 :خطوط هم جهت  احداث هزینه -7-1

با توجه به داشتن بستر  نیز اینجا در. است کافی خط یک احداث ، هم جهت brtمسیر  احداث هزینه محاسبه در

گل  ،سیلندر،تابلو، اصالح هندسی خط کشی،( ها شامل هزینه زیرساخت در خیابان و عدم نیاز به ساخت آن ، کلیه

 صعوبت صد در و کارگاه برچیدن و اي، تجهیز باالسري، منطقه ضرایب سپس و گردد می محاسبه )ایستگاه  میخ و

خیابان  مسیر در عادي خط یک احداث هاي هزینه به توجه با .شود گرفته نظر در باید نیز عبوري ترافیک در کار
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 در. میگردد برآورد ریال میلیون2982 غ مبل مسیر کیلومتر هر احداث براي ، شهید بهشتی و خیابان شهید مطهري

 این اعمال با کیلومتر هر در پروژه احداث هزینه .آیند می حساب به بار یک معکوس خطوط براي ضرائب این اینجا

  .شود می ریال میلیون 5000 مبلغ ضرائب

  

  :جهت معکوس   BRTخطوط   احداث هزینه - 7-2

 هزینه لذا. باشد می brtبه خیابان خطوط سایر وضعیت تبدیل صورت به معموال معکوس  brtخطوط کارگیري به

  .میگردد محاسبه وضعیت تبدیل هزینه بلکه ، شود نمی محاسبه احداث

  .متر هر در ریال 102000 خام مبلغ بهاء اضافه با متر سانتی 20 عرض به رنگ متر هر

  20/4 = 2*1000*102000 :برابر کیلومتر هر خام بی ارتی در هزینه لذا

 وضعیت تبدیل جهت کشی خط هزینه باالسري ضرائب به توجه با.باشد می کشی خط بودن خطه 2 دلیل به 2 عدد

  .باشد می ریال میلیون  200برابر  جهت معکوسبه بی ارتی 

0

1000

2000

3000

4000

5000

ھزینھ احداث

خطوط BRT ھم جھت

خطوط  BRT جھت معکوس

 
  خطوط احداث هزینه مقایسه 2ر نمودا

  

  در خیابان بهشتی مطهري brtطوط خ نوع دو ایجاد با کاهش آلودگی هوا مقایسه -8

 براي تشویق ایجادبا  brtویژه  خطوط این ایجاد از حاصل مزیت که گفت میتوان خالصه صورت به جمله یک در

 باعث جهت معکوس  brtخط  اتوبوس، از استفاده یا شخصی نقلیه وسایل از مشترك استفاده منظور به مردم

 هوا آلودگی کاهش باعث و مییابد کاهش خیابان هاي شریانی تراکم یجهنت د و شده نقلیه وسایل سفر تعداد کاهش

 سواري خودروهاي مخصوص عبوري خودروهاي حجم آمار بیشترین شده، گرفته اطالعات به توجه با .میشود نیز

 روز در اوج ساعت یک به مربوط مطهري شهر تهرانخیابان بهشتی و مختلف بخشهاي عملکردي و اطالعات میباشد

ن براي هر لیتر برحسب گرم به انتشار با توجه به نوع سوخت بنزی، فاکتورهاي ال با توجه به جدول زیرح. اشندمیب

  ): 9(ورت زیر می باشندص
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  گرم-لیتر حسب بر انتشار فاکتورهاي مقدار 3 جدول

  نوع سوخت   

  آالینده 
  گازوئیل  بنزین

CO 350  7.2  

CO₂  2456  -  

PM₁₀  1.3  13.2  

NO  13.5  27  

SO  1.5  16.8  

  

در حالت  تهران خیابان هاي بهشتی و مطهري در اوج ساعت یک در آالینده 5 انتشار مجموع فوق جدول به توجه با

  brt و همچنین با وجود کاهش  %32معکوس جهت  brtو با وجود باشد  brt   (100%بدون وجود خط ( عادي 

  .یابدمی  کاهش% 23هم جهت 

0

20
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80

100

مجموع انتشار آالینده ھا

خطوط BRT ھم جھت

خطوط  BRT جھت معکوس

BRT  بدون

  
  مختلف هاي حالت در ها آالینده انتشار مقدار مقایسه 3نمودار

  

 گیري نتیجه - 9

 زیست هاي آلودگی ترافیک، تراکم، زمان سفر نظیر مشکالتی کاهش از است عبارت این روش تاثیر موثرترین

مقایسه  همچنین .میکنند استفاده کم شخصی نقلیه وسیله از که مسافرانی براي .. هزینه سوخت و و محیطی

 صرفه زیست، محیط از حفاظت شهري، مناطق توسعه همچون هایی برنامه پیشبرد و شهري هاي هزینه کاهش

 جهت معکوسbrt خط با توجه به نتایج بدست آمده از هر قسمت . گردد اقتصادي هاي پیشرفت و انرژي جویی

 به توجه با. نهادي براي این شبکه می باشداز بهترین روش هاي پیش یکی عنوان به نیزبهشتی مطهري خیابان 

 و کاهش ترافیک صرفه جویی در زمان چنین با سیستمی که کرد گیري نتیجه اینگونه توان می شده گفته موارد

خیابان بهشتی مطهري  جهت معکوس brtخط  سیستم گرفت نتیجه توان میو  دارد باالیی بسیار اجرایی قابلیت

 مورد تهران ترافیک مدیریت اصلی هاي استراتژي از یکی عنوان به هزینه کم و موثر راهبردي عنوان به تواند می

 که خیابان بهشتی مطهري جهت معکوس brtخط  سیستم ارزشیابی براي است راهنمایی مقاله این گیرد قرار توجه

  .کند می کمک نیز نقل و حمل سیستم ارتقاي جهت گزینه بهترین انتخاب و شناسایی در
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Abstract  

In different countries different methods are used to improve the quality and speed of bus 
service. Extremist bus using a combination of all methods that have been used to increase 
bus speed.... 
BRT lines way to manage traffic and urban journeys that are part of other forms of 
transport. As a result of reduced traffic. Extremist brt bus system has three functional on the 
street are, in this paper we consider the conditions Motahari and Paradise, two modes of the 
lines brt (lines and lines brt brt reverse direction) with respect to the information. from 
Motahari and Paradise, have been compared. First in order to check the performance of the 
two types of line brt brt line performance and condition of the two types we have discussed 
and continue geometric conditions, construction costs, reduced fuel consumption, reduce 
traffic congestion and reduce air pollution these two types, line brt 

 


