
 

   ارزیابی سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج از دیدگاه شاخص هاي عملکردي
         

  5پیام خدادي ،4یاسر شریفی، 3، داود فتاحی2احمد افضلی، 1داود جمور

  )ره(ریزي حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی کارشناس ارشد برنامه -1

  ، دانشگاه صنایع و معادنDBAدانشجوي دکتري رشته  -2

 جغرافیا و برنامه ریزي شهريشناس ارشد کار -3

  )ره(ریزي حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی کارشناس ارشد برنامه -4

  آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانریزي حمل و نقل، دانشگاه کارشناس ارشد برنامه -5
  

  چکیده

افزایش یافته و این  سفرهاي روزانه شهرونداندر  با افزایش کارایی و مطلوبیت سیستم حمل و نقل عمومی سهم آن

در حـال حاضـر   شهر کرج . ها داردامر تأثیر بسیار مطلوبی در بهبود ترافیک، کاهش میزان مصرف سوخت و آالینده

بـر اسـاس    .رود شمار مـی  به کشورعنوان پنجمین شهر پرجمعیت  اصفهان و شیراز به ،مشهد ،پس از شهرهاي تهران

و ساماندهی حمل و نقل  هاي حمل و نقل عمومیاجرایی اصالح ساختار سامانهدر دستورالعمل  بندي شهرهاتقسیم

رانی کالنشـهر کـرج در   سهم سفرهاي سیستم اتوبوس .، شهر کرج در زمره کالنشهرها قرار گرفته استدرون شهري

اي با سهم قابل مالحظه باشد که این سهم فاصلهدرصد از کل سفرهاي شهروندان در وضع موجود می 4/9طول روز 

لذا در ایـن مقالـه   . هاي مصوب داردهاي تعریف شده در قوانین و دستورالعملاتوبوسرانی در سایر کالنشهرها و سهم

ها مورد بررسـی و تحلیـل قـرار    برآنیم تا سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج را در سه بخش خطوط، ناوگان و ایستگاه

، میانگین جابجایی روزانه مسافر ناوگان، سرفاصـله  ناوگان ملکردي؛ سرعت حرکتهاي عبدین منظور شاخص. دهیم

زمانی حرکت ناوگان، میزان جمعیت شهري به ازاي هر دسـتگاه اتوبـوس، میـانگین عمـر ناوگـان، سـاعات خـدمت        

قـادیر  سیستم اتوبوسرانی در طول روز و میزان پوشش خدمات در خطوط اتوبوسرانی کالنشهر کـرج ارزیـابی و بـا م   

  .استاندارد و مطلوب مقایسه گردیده است
  

  .حمل و نقل عمومی، سیستم اتوبوسرانی، شاخص هاي عملکردي :کلید واژه

                                                 
  d_jamour_63@yahoo.com ریزي شرکت مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا، مدیر مطالعات و برنامه 1

 afzali193@yahoo.com، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري کرج  ٢
  مدیرکل مطالعات و بررسی هاي ترافیک شهري شهرداري کرج  ٣
 ysh_trafficeng@yahoo.com، مدیر فنی شرکت مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا  ٤
 pkh.net@gmail.com، کرج ترافیک شهرداري در معاونت حمل و نقل و مطالعات امور کارشناس مسئول  ٥
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  مقدمه -1

هاي اخیـر روز  با توسعه شهرها و افزایش تقاضاي سفرهاي درون شهري، نیاز به جا به جایی مردم و کاالها طی سال

شهري، تنها راه مدیریت حمـل و نقـل و    مدیریتان کارشناسان و متخصصین در این می. تر گشته استبه روز افزون

. اندهاي حمل و نقل شهري دانستهترافیک شهرها را در افزایش سهم حمل و نقل عمومی و توسعه مدیریت سیستم

وسـایل   ن افزایش یافته و نیـاز بـه اسـتفاده از   آزیرا با افزایش کارایی و مطلوبیت سیستم حمل و نقل عمومی سهم 

 ها داردیابد و این امر تأثیر بسیار مطلوبی در بهبود ترافیک، میزان مصرف سوخت و آالیندهنقلیه شخصی کاهش می

]1[.  

 زیرسـاخت  میـزان  هرچه که دهد می نشان دنیا مختلف شهرهاي روي 1989 سال در ورسی کنت و نیومن مطالعه

 استفاده میزان اندازه همان به باشد بیشتر شهري درون لنق و حمل به یافته تخصیص فضاي مقدار و اي جاده هاي

 نقـل  و حمـل  هـاي  سیسـتم  هـاي پیشرفت روند رو این از .شد خواهد بیشتر آلودگی و سوخت مصرف،  اتومبیل از

 از اسـتفاده  و محـوري  پیاده سمت به اخیر هايدهه محور اتومبیل صنعتی رویکرد که دهدمی نشان دنیا در شهري

  .]2[ است یافته تغییر مومیع نقل و حمل

ریزي عملیاتی سیستم اتوبوسرانی باید نیازهاي سـه گـروه شـامل مسـافران سیسـتم، مـدیران       به طورکلی در برنامه

  :اي باشد کهریزي خطوط اتوبوسرانی باید به گونهبدین منظور برنامه. ]3[ سیستم و کل جامعه را منظور نمود

کیلومتر پیموده شده در -این شاخص بیانگر مسافر: قابلیت جابجایی مسافر باشدشبکه اتوبوسرانی داراي حداکثر  -1

  .باشد و هرچه این شاخص بیشتر باشد نشان از مطلوبیت باالي سیستم اتوبوسرانی داردمی شبکه اتوبوسرانی

بیـانگر  این شاخص دغدغه اصـلی مـدیران سیسـتم اتوبوسـرانی و     : وري عملکرد باشدسیستم داراي حداکثر بهره-2

هزینه عملکرد سیستم اتوبوسرانی از تقسیم هزینه کل سازمان . باشدکیفیت و هزینه عملکرد سیستم اتوبوسرانی می

  .آیداتوبوسرانی بر کل مسافر جابجا شده در شبکه بدست می

وي این شاخص شـامل تـأثیر در کـاهش ترافیـک معـابر، الگـ      : سیستم تأثیرات مثبتی در کل جامعه ایجاد نماید -3

  .باشدمطلوب کاربري زمین و افزایش کیفیت زندگی می

ن ضـریب  با منظور نمود. باشدفر مین 1،608،624 ، جمعیت کالنشهر کرج برابر برابر1390براساس سرشماري سال 

کالنشـهر  . ]4[ گـردد برآورد می 1,813,395برابر  1394، جمعیت این شهر در سال رشد ساالنه جمعیت شهر کرج

شـمار   عنوان پنجمین شهر پرجمعیت ایران به اصفهان و شیراز به ،مشهد ،حاضر پس از شهرهاي تهراندر حال کرج 

شهر کـرج در زمـره    ،هاي حمل و نقل عمومیدستور العمل اجرایی اصالح ساختار سامانه) 2(ماده بر اساس  .رود می

  ].5[قرار گرفته است  کالنشهرها

 ي شهروندان در وضع موجوددرصد از کل سفرها 4/9کرج در طول روز رانی کالنشهر سهم سفرهاي سیستم اتوبوس

 ،و آیین نامـه اجرایـی آن   قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 7براساس ماده . ]6[ باشدمی

در شهرهاي کشـور  در سفرهاي درون شهري  1390سیستم اتوبوسرانی در پایان سال سهم سفر متوسط الزم است 



 

 3

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی  162از طرفی براساس ماده . ]13[و  ]7[ باشد درصد 40برابر 

. ]8[ تمدیـد گردیـد  ) 1394سال (و مدیریت سوخت، تا پایان برنامه   و نقل عمومی ایران، اجراي قانون توسعه حمل 

سـهم  ایـن  اي با فاصله قابل مالحظه شهر کرجسفر سیستم اتوبوسرانی در کالن سهمشود همان گونه که مالحظه می

  .هاي مصوب داردهاي تعریف شده در قوانین و دستورالعملدر سایر کالنشهرها و سهم

ها مورد بررسـی و  در این مقاله برآنیم تا سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج را در سه بخش خطوط، ناوگان و ایستگاه

، میـانگین جابجـایی روزانـه مسـافر     ناوگـان  عملکردي؛ سـرعت حرکـت   هايبدین منظور شاخص. تحلیل قرار دهیم

ناوگان، سرفاصله زمانی حرکت ناوگان، میزان جمعیت شهري به ازاي هر دسـتگاه اتوبـوس، میـانگین عمـر ناوگـان،      

ساعات خدمت سیستم اتوبوسرانی در طول روز و میزان پوشش خدمات در خطوط اتوبوسرانی کالنشهر کرج ارزیابی 

  .مقادیر استاندارد و مطلوب مقایسه گردیده است و با

  

  سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج در وضعیت موجود - 2

  خطوط  -2-1

-می اتوبوسرانی خط بصورت ملکی و در اختیار سازمان 32باشد که خط می 64سیستم اتوبوسرانی شهر کرج داراي 

خط از خطوط اتوبوسـرانی کـرج، پـارك     6مقصد  /مبدأ. خط نیز به بخش خصوصی واگذار گردیده است 32باشد و 

، آزادي -شـهر رجـایی ، آزادي -فـردیس ، آزادي -حصـارك  :باشد که ایـن خطـوط عبارتنـد از   سوار آزادي تهران می

  .آزادي –ماهدشت و  آزادي -مهرشهر، آزادي -باغستان

تراکم جمعیتـی ایـن قسـمت از     قزوین و - به دلیل قرارگیري اغلب مراکز جاذب و مولد سفر در شمال آزادراه کرج

خیابـان شـهید    .باشـد قـزوین مـی   -شهر، پوشش شبکه اتوبوسرانی در این بخش بیش از نواحی جنوبی آزادراه کرج

در شـبکه   .دهنـد بهشتی، جاده مالرد و جاده ماهدشـت بیشـترین خطـوط اتوبوسـرانی را تحـت پوشـش قـرار مـی        

س وجود دارد که این سه خط عبارتند از خط ویژه خیابـان شـهید   تنها سه خط ویژه اتوبو اتوبوسرانی کالنشهر کرج

حدفاصل خیابان اول (ویال و خط ویژه شاهین) حدفاصل فلکه اول تا خیابان سیزدهم(بهشتی، خط ویژه گوهردشت 

  .)تا خیابان نهم
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 هاي سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرجخطوط و ایستگاه: 1شکل
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  ناوگان  -2-2

 472دسـتگاه ملکـی و    172باشـد کـه   مـی  دسـتگاه  642 اتوبوسرانی کالنشهر کرجفعال سیستم  تعداد کل ناوگان

 .باشـد درصد آن گازسوز می 19درصد از ناوگان اتوبوسرانی دیزلی و  81 .باشددستگاه در اختیار بخش خصوصی می

، خطـوط فـردیس   )دباشـ خطوطی که مبدأ و مقصد آنها داخل شهر کرج می(شهر کرج  اتوبوسرانیدر میان خطوط 

میـانگین   .دستگاه اتوبوس، بیشـترین ناوگـان را دارا هسـتند    21حصارك هر کدام با  -عادي و چهارراه حضرت امام

 8دستگاه اتوبوس و براي سـایر خطـوط برابـر     25تعداد ناوگان براي خطوط به سمت پارك سوار آزادي تهران برابر 

  .باشددستگاه اتوبوس می

  

  هاپایانهو  هاایستگاه -2-3

ایستگاه  1410ایستگاه مکانیزه و  34باشد که ایستگاه می 1444هاي اتوبوس در سطح شهر کرج تعداد کل ایستگاه

باغستان و مترو  -کمالشهر، مترو کرج-ها به ترتیب در مسیر خطوط بلوار باللبیشترین تعداد ایستگاه .باشدعادي می

میـدان قـدس و    -خرمدشـت، پایانـه البـرز   -ا در مسیر خطوط حصـارك هشاهین ویال و کمترین تعداد ایستگاه-کرج

  .پیشاهنگی قرار دارد -حصارك

هایی نیـز هسـتند کـه    وجود دارد ولیکن مکانرو پایانه خارج از سطح سواره 8در سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج 

بـه طـور کلـی در سیسـتم     . باشـند یم    اي دارند یا به عبارت دیگر محل تجمع چندین خط اتوبوسرانیعملکرد پایانه

  .پایانه و ایستگاه کنترلی وجود دارد 20اتوبوسرانی شهر کرج 

  

  ارزیابی و تحلیل سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج - 3

  سرعت حرکت در خطوط -3-1

از پارامترهاي مهم جهت ارزیـابی عملکـرد سیسـتم اتوبوسـرانی، متوسـط سـرعت حرکـت در هـر یـک از خطـوط           

میانگین و کیلومتر بر ساعت  2/15هاي کل کشور برابر با متوسط سرعت اتوبوس در اتوبوسرانی. باشدمی اتوبوسرانی

کیلـومتر بـر    15از این رو حداقل  .باشدکیلومتر بر ساعت می 7/17جهانی سرعت اتوبوس در خطوط عادي، برابر با 

  .]9[ شده استساعت به عنوان معیار مطلوب براي اتوبوسرانی شهري کشور، پیشنهاد 

 کـه  آیـد بدسـت مـی  کیلومتر بـر سـاعت    3/19برابر  سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرجکل این شاخص در  میانگین

هشـتگرد،   برون شهري توان به دلیل وجود خطوطمی سرعت متوسط سیستم راباال بودن  .گرددمطلوب ارزیابی می

ک از خطوط اتوبوسـرانی و مقایسـه آن بـا سـرعت     سرعت متوسط در هری) 2(شکل در . و ماهدشت دانستخوزنکال 

  .مطلوب ارائه شده است

 



 

 6

  
  سرعت متوسط در خطوط اتوبوسرانی کالنشهر کرج: 2شکل 

  

  ی روزانه مسافر هر دستگاه اتوبوسیمیانگین جابجا -3-2

کـز  شاخص مطلوب متوسط جابجایی روزانه مسافر توسط هر دستگاه اتوبوس براساس تحقیقـات انجـام شـده در مر   

میـزان جابجـایی   مقایسـه  ) 3(در شـکل   .]9[ باشدنفر می 1100 – 900ریزي شهري وزارت کشور، مطالعات برنامه

. اسـت  ارائـه گردیـده  بـا شـاخص مطلـوب     در سیستم اتوبوسرانی شهر کرج روزانه مسافر توسط هر دستگاه اتوبوس

السیر حصارك، متوسط جابجایی روزانه مسافر سریع -جز خط پایانه شهید سلطانیگردد، بههمانگونه که مالحظه می

  .در سایر خطوط کمتر از شاخص مطلوب است
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  میانگین جابجایی روزانه مسافر هر دستگاه اتوبوس در خطوط اتوبوسرانی کالنشهر کرج: 3شکل 

  سرفاصله زمانی حرکت ناوگان -3-3

 از اسـتفاده  بـه  مسـافران  تمایل افزایش دباش ترمناسب هرچه که است سفر راحتی هاي مهمشاخص از شاخص این

هـا در کـل سیسـتم    طور متوسط سرفاصـله زمـانی حرکـت اتوبـوس    به .داشت خواهد پی در را عمومی نقل و حمل

بـر ایـن اسـاس از    . دقیقه بوده که این زمان بیشترین زمان مطلوب براي مسـافرین اسـت   15 شهر کرج، اتوبوسرانی

  .باشدمی Cها، سطح سرویس کل سیستم در سطح نی حرکت اتوبوسسفر و سرفاصله زما دیدگاه تواتر

  

  میزان جمعیت شهري به ازاي هر دستگاه اتوبوس -3-4

هاي حمل و نقل عمـومی نظیـر متـرو،    باالتر بودن این شاخص در شهرهاي بزرگ جهان به دلیل وجود دیگر سامانه

به عبـارت دیگـر در شـهرهایی کـه     . باشدمومی میمونوریل، تراموا، قطار سبک شهري و دیگر وسایل حمل و نقل ع

دهی هستند، میزان جمعیت شهري به ازاي هـر دسـتگاه اتوبـوس    چند سیستم حمل و نقل همگانی مشغول خدمت

باشـد، انتظـار   در شهر کرج از آنجایی که تنها سیستم حمل و نقل عمومی سیستم اتوبوسرانی مـی . عدد باالیی است

  .ص از عدد استاندارد کمتر باشدرود که مقدار این شاخمی

از همچنـین  . گردیده اسـت برآورد  1,813,395برابر  1394در سال  کرج شهرکالنجمعیت  گونه که اشاره شدهمان

شاخص میزان جمعیت شهري به ازاي هـر  ، دستگاه است 642تعداد ناوگان اتوبوس فعال شهر کرج برابر آنجایی که 
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-شده از سوي مرکـز مطالعـات برنامـه   برابر شاخص استاندارد ارائه 9/1هد بود که خوا 2824دستگاه اتوبوس برابر با 

  .باشدمی) نفر به ازاي هر دستگاه اتوبوس فعال 1500(ریزي شهري وزارت کشور 

 

  متوسط عمر ناوگاندرصد ناوگان فرسوده و  -3-5

و میـزان نشـر    اتوبوسـرانی  انهـاي سـازم  این شاخص از آن جهت داراي اهمیت است که ارتباط مستقیم بـا هزینـه  

-هاي تعمیر و نگهداري و همچنین آلودگیزیرا باال بودن عمر ناوگان افزایش هزینه. محیطی داردهاي زیستآلودگی

  . هاي هوا و صوتی را به دنبال خواهد داشت

رسـودگی اتوبـوس درون شـهري در    فسـن   ،برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشـور  1 ماده بر اساس

این در حالی اسـت کـه در   . ]10[ باشدمی سال 8 و اصفهان شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبریز، مشهد، شیراز، کرج

هـاي درون شـهري   اتوبـوس سن فرسودگی  07/06/1387ك مورخ 40587ت/92308تصویب نامه شماره ) 4(ماده 

کالنشـهر  هـاي درون شـهري در   خودروهاي خارج از رده بـراي اتوبـوس  سن بنابراین . ]11[ سال اعالم شده بود 10

  :تحلیل اطالعات مربوط به سن ناوگان اتوبوسرانی کالنشهر کرج حاکی از آن است که .منظور می گرددسال  8، کرج

 باشدسال و بیش از سن فرسودگی می 1/8هاي شهر کرج برابر میانگین طول عمر اتوبوس. 

 4شکل ( گرددها را شامل میدرصد کل اتوبوس 47، سال 15تا 10 سال و 6 هاي سنیرده(. 

 یزلـی  دنوع  هاي جدید همگی ازسال قرار دارند و اتوبوس 9و  7، 6هاي سنی هاي گازسوز فقط در ردهاتوبوس

  .)4شکل ( باشندمی

  باشـد مـی  )گـان کل ناو ٪46معادل (دستگاه  295برابر ) سال و بیشتر 8(تعداد کل ناوگان فرسوده شهر کرج 

  .)5شکل (

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

  

  

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

  

  سیستم اتوبوسرانی در طول روز ساعات خدمت -3-6

مشـغول   مسـافران  بـه  دهـی سـرویس  به اتوبوسرانی ناوگان که شودمی گفته روز از ساعاتی تعداد به خدمت ساعات

چنانچـه   و کنـد مـی  ایفا اتوبوسرانی سیستم مطلوبیت مهمی در نقش ها،شاخص دیگر همانند نیز شاخص این. است
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 کاهش شدت به سیستم مطلوبیت نشود، انجام دارد وجود زیادي مسافران که روز شبانه از ساعاتی در رسانی خدمت

بررسی سیستم  .داشت نخواهد مطلوبیت افزایش در چندانی تاثیر نیز هاشاخص دیگر سطح سرویس افزایش یافته و

 15دود طور کلی میانگین تعداد ساعات روزانه خدمت سیستم اتوبوسـرانی حـ  دهد بهنشان می اتوبوسرانی شهر کرج

 قـرار دارد  )سرویس صبح زود فراهم شـده اسـت  ( Cسطح سرویس  از دیدگاه این شاخص سیستم در ساعت بوده و

]12[.  

 

 پوشش خدمات -3-7

ها بیشتر باشد فاصـله  هر چه تعداد ایستگاه. باشداین شاخص بیانگر میزان در دسترس بودن سیستم اتوبوسرانی می

هـا موجـب کـاهش سـرعت سـفر،      از طرفی فاصله خیلی کم ایسـتگاه . تر استروي کمتر و پوشش خدمات باالپیاده

-هـا بـه  معموالً نصف فاصله بین ایستگاه. شودافزایش زمان سفر و در نتیجه کاهش مطلوبیت سیستم اتوبوسرانی می

کـرج برابـر   ها در سیستم اتوبوسرانی شهر متوسط فاصله بین ایستگاه. شودروي در نظر گرفته میعنوان فاصله پیاده

عنوان شاخص متر به 450فاصله  در این خصوص. باشدمتر می 250روي متر بوده که بر این اساس فاصله پیاده 500

متوسـط  شـود  گونه که مالحظه مـی همان .]12[ معرفی شده استها فاصله بین ایستگاهمتوسط مطلوب براي معیار 

  .ز میزان مطلوب استکرج بیش اها در کل سیستم اتوبوسرانی شهر فاصله بین ایستگاه

  .به تفکیک خط مقایسه گردیده استبا شاخص مطلوب  هاي اتوبوسفاصله ایستگاه )6(در شکل 
  

  
  

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

هاي اتوبوسرانی شهر کرج را به شرح ذیـل  کالت ایستگاهتوان عمده مشگرفته میهاي میدانی صورتبراساس بررسی

  :بیان نمود

 هستند و در برخی مواقع  ، خط کشی و کف نویسهاي خطوط اتوبوسرانی شهر کرج عمدتاً فاقد پهلوگاهایستگاه

 گـردد شدن مسافرین با مشکل مواجه مـی دلیل توقف وسایل نقلیه شخصی در محدوده ایستگاه، سوار و پیادهبه

 .)7ل شک(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

  درج نشـده اسـت  ... جانمایی تابلوها در موقعیت صحیح انجام نگردیده و بر روي تابلوها نام خط، نام ایستگاه و .

 .)8شکل ( کسان نیستها یهمچنین سایز، فرمت و فونت تابلوها در ایستگاه

 رسانی درخصوص سرفاصله زمانی حرکـت  هاي اتوبوس بصورت اطالعرسانی به مسافرین در ایستگاهنحوه اطالع

 .کامل نبوده و نیاز به بازنگري دارد خطوط گذرنده از ایستگاه ها، مبدأ و مقصد خط، ایستگاه بعدي واتوبوس

 باشندکت میفاقد سرپناه و نیم) هاي اصلیحتی ایستگاه(ها در مواردي ایستگاه. 

    جوي آب در ایستگاه ها سرباز بوده و هرچند پوشش روي جوي از طریق احداث پل فلزي تأمین گردیـده، امـا

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

 
 

 فلکه اول رجایی شهر سه راه رجایی شهر



 

 12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هر کرجهاي اتوبوس شوجود تابلوهایی با سایز، فرمت و فونت متفاوت در ایستگاه: 8شکل 

  

  نتیجه گیري -4

خالصـه   .قـرار گرفتـه اسـت    و تحلیل در وضع موجود مورد بررسیدر این مطالعه سیستم اتوبوسرانی کالنشهر کرج 

هـاي عملکـردي خطـوط، سـن ناوگـان و مشخصـات       نتایج ارزیابی سیستم اتوبوسرانی شهر کرج از دیدگاه شـاخص 

  .باشدصورت زیر میها به ایستگاه

  19.3سیستم اتوبوسرانی شهر کرج برابر سرعت متوسط کلkm/h باشد که این شاخص با توجـه بـه شـاخص    می

  .گرددمطلوب ارزیابی می) km/h 15(استاندارد، 

  ،درصد از خطوط اتوبوسرانی شهر کرج در وضعیت نامطلوب قرار دارد 25از لحاظ معیار سرعت متوسط.  

 مسافر در روز  545ل سیستم اتوبوسرانی شهر کرج برابر متوسط مسافر جابجاشده توسط هر دستگاه اتوبوس در ک

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

 السیر حصارك، متوسط جابجایی روزانه مسـافر در سـایر خطـوط کمتـر از     سریع -جز خط پایانه شهید سلطانیبه

  .شاخص مطلوب است

 دقیقه بوده که این زمان بیشترین  15ها در کل سیستم اتوبوسرانی نی حرکت اتوبوسطور متوسط سرفاصله زمابه

هـا، سـطح   سفر و سرفاصله زمانی حرکت اتوبـوس  بر این اساس از دیدگاه تواتر. زمان مطلوب براي مسافرین است

  .باشدمی Cسرویس کل سیستم اتوبوسرانی شهر کرج در سطح 

 چهار راه طالقانی میدان آزادگان سه راه رجایی شهر
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 سـاعت بـوده و سـطح     15وزانه خدمت سیستم اتوبوسرانی شهر کـرج حـدود   طور کلی میانگین تعداد ساعات ربه

 .باشدمی Cسرویس سیستم اتوبوسرانی شهر کرج از این لحاظ برابر 

  باشدمی )درصد کل ناوگان 46( اتوبوس 295برابر ) سال و بیشتر 8(تعداد کل ناوگان فرسوده شهر کرج.  

  باشدمی) سال 8(سال بوده که بیش از سن فرسودگی  1/8میانگین سن کل ناوگان اتوبوسرانی شهر کرج. 

  برابر شاخص اسـتاندارد   9/1باشد که می 2824شاخص میزان جمعیت شهري به ازاي هر دستگاه اتوبوس برابر با

 .است) 1500(ریزي شهري وزارت کشور مرکز مطالعات برنامه سويشده از ارائه

 متر 450(متر بوده که بیش از شاخص مطلوب  500هر کرج برابر ها در کل شطور متوسط فاصله بین ایستگاهبه (

 .ها کمتر از شاخص مطلوب استدرصد از خطوط اتوبوسرانی شهر کرج، متوسط فاصله بین ایستگاه 42در  .است

 روي باشد و فاصله مطلـوب پیـاده  متر می 250ها برابر روي جهت دسترسی به ایستگاهطور متوسط فاصله پیادهبه

 .شودمتر است که به نوعی مناسب ارزیابی می 225مراجع معتبر  برابر  هاياس توصیهبراس

 رسانی درخصوص سرفاصـله زمـانی حرکـت    هاي اتوبوس بصورت اطالعرسانی به مسافرین در ایستگاهنحوه اطالع

 .کامل نبوده و نیاز به بازنگري دارد... ها، مبدأ و مقصد خط، ایستگاه بعدي و اتوبوس

 درج نشده است... ایی تابلوها در موقعیت صحیح انجام نگردیده و بر روي تابلوها نام خط، نام ایستگاه و جانم. 

 آنهـا درج گردیـده    کنار سرپناههاي اتوبوس در شهر کرج فاقد نامگذاري بوده و تنها یک تابلوي تبلیغاتی ایستگاه

  .تلف یکسان نیستندهاي مخسایز، فرمت و فونت تابلوها در ایستگاههمچنین  .است

 باشندفاقد سرپناه و نیمکت می) هاي اصلیحتی ایستگاه(ها در مواردي ایستگاه. 

افـزایش   ها و نتایج فوق؛بر اساس تحلیلالزم است  ،اتوبوسرانی از سفرهاي روزانه شهر کرج هملذا به منظور ارتقاء س

، اتوبوسـرانی  خطـوط  ریزي عملیـاتی تدوین برنامهه، هاي فرسودهاي فعال، از رده خارج کردن اتوبوستعداد اتوبوس

ها، تخصیص بهینه ناوگان به خطوط و اصالح سرفاصله زمانی اعـزام ناوگـان در سـاعت    ساماندهی تسهیالت ایستگاه

 .مدنظر قرار گیرداوج و غیر اوج 
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  مراجع -5

اتوبوسـرانی   1لعه موردي منطقـه  مطا(فرج الهی، ع، ارزیابی و تحلیل عملکرد حمل و نقل عمومی درون شهري  -1

  .نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، پایان1390، )شهر تبریز

مطالعـه  (بـر اسـاس طـرح جـامع     اتوبوسرانی حمل و نقل  بررسی چشم انداز سیستم، احتشام، س، .پور، يغالم -2

. ریـزي و مـدیریت شـهري   امـه ، ششمین کنفرانس ملی برن1393آبان ، )سیستم اتوبوسرانی بیرجند و حومه: موردي

  .مشهد

هاي حمـل  دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور، راهنماي مدیریت شبکه -3

  .1386و نقل همگانی، 

معاونـت حمـل و نقـل و     مهندسین مشاور رهیافت اندیشه فردا، مطالعات ساماندهی اتوبوسرانی کالنشـهر کـرج،   -4

  .، گزارش مرحله اول1393بهمن ماه  ي کرج،ترافیک شهردار

، و سـاماندهی حمـل و نقـل درون شـهري     هاي حمل و نقل عمـومی دستور العمل اجرایی اصالح ساختار سامانه -5

  .هیأت وزیران 10/02/1385هـ مورخ  34929 ت/11446شماره مصوبه 

، 1393فروردین ماه فیک کالنشهر کرج، مهندسین مشاور اندیشکار و رهپویان، مطالعات جامع حمل و نقل و ترا -6

  .21گزارش شماره 

 1/10/86مـورخ   153362/685مصـوبه شـماره   ، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مـدیریت مصـرف سـوخت    -7

  .مجلس شواري اسالمی

مجلـس شـوراي    1389مصوب . قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران -8

  .میاسال

هاي افزایش کارآیی سامانه اتوبوسرانی شـهري   حل ررسی و تدوین راهبهاي کشور، ها و دهیاريسازمان شهرداري -9

  .1382 ،کشور

  .هیئت وزیران 04/10/1390مورخ  مصوب ،برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور -10

وزیـران   20/3/88ك مـورخ  42596ت/61572ماره مصوبه ش، نامه از رده خارج کردن خودروهاي فرسودهآیین -11

  .و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت عضو کارگروه توسعه حمل

  .1390 هاي حمل و نقل همگانی، مبانی سیستم شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، -12

ــین -13 ــل    آی ــعه حم ــانون توس ــی ق ــه اجرای ــوخت    نام ــرف س ــدیریت مص ــومی و م ــل عم ــوبه ،ونق ــماره  مص ش

  .سوخت نقل و وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و 7/6/87ك مورخ 40586ت/92305
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Karaj Metropolitan Bus System Evaluation From 
 The Perspective Of Performance Indicators 

 
Davood Jamour , Ahmad Afzali, Davood Fatahi , Yaser Sharifi, Payam Khodadadi 

 

Abstract 

By increasing the efficiency and desirability of public transport has increased its share of 
daily trips of citizens and it has a great effect on improving traffic, reducing fuel 
consumption and air pollutants. Karaj after the cities of Tehran, Mashhad, Isfahan and 
Shiraz is the fifth most populated city in the country. Share trips Karaj metropolitan bus 
system during the day, which is 9.4 percent of all trips of citizens far from the share of buses 
in other metropolises and share defined in the law. In this paper, lines, vehicles and bus 
stations of Karaj metropolitan bus system is analyzed. For this purpose, performance 
indicators, the speed of the vehicles, the average daily passenger handling vehicles, the 
headway, the urban population per bus, an average vehicles age, service hours during the 
day and the bus system services in Karaj metropolitan bus lines evaluated and compared 
with standard values and desirable. 
 
 

 


