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 چکیده:

امروزه رشد روز افزون وسائل نقلیه و افزایش تمایل شهروندان به استفاده از وسیله نقلیه شخصی باعث شده 

شود. به عالوه نبود مدیریت واحد در کاربرد و  ترسنگینشهری  هایخیاباناست تا هر روز ترافیک عبوری از 

مختلف حمل و نقل عمومی اعم از مترو، اتوبوس، مینی بوس، تاکسی،  هایسیستمارائه خدمات توسط 

مراکز مهم شهری، باعث بروز مشکالت مسافربر شخصی و ... در  هایسواریتاکسی تلفنی و  هایآژانس

ستم مناسب در شهرها شده است. این پژوهش با هدف هماهنگ یاز شلوغی یا عدم حضور سفراوان ناشی 

مختلف حمل و نقل موجود در شهر بیرجند، تعریف معیارهای مناسب جهت  هایسیستمسازی مدیریتی 

مدیریت بهتر وسائل حمل و نقل عمومی مبتنی بر تقاضا و وضعیت شبکه معابر شهری انجام گرفته است. ابتدا 

پژوهشی مرتبط از جمله مطالعات جامع حمل  هایفعالیت، مقاالت، پایان نامه ها، هاکتابمنابع موجود شامل 

گزارشی از وضعیت حمل و نقل اتوبوسرانی، مینی دریافت .بررسی و مطالعه شدشهربیرجند  و نقل و ترافیک

ر از صاحب نظران و کارشناسان نظبوسرانی، تاکسیرانی و آژانسهای تاکسی تلفنی از سازمانهای مربوطه، 

اهداف برنامه ریزان حمل و نقل شهری مرحله بعدی این پژوهش است. در  ترینمهمنهادهای مختلف در مورد 

، ایجاد استنادات قانونی و استفاده از مدل یکپارچه سازی مدیریتی حمل و نقلیبا در نظر گرفتن  گام نهایی

انسجام سیستم حمل ری زیر مجموعه شهرداری را بهترین گزینه سازمان مدیرت حمل و نقل مسافر درون شه

 .گرددمیدر جهت رسیدن به حمل و نقل پایدار پیشنهاد و نقل درون شهری بیرجند 
 

 بیرجند، اتوبوسکپارچه سازی مدیریتی، ناوگان، مل و نقل عمومی، یح واژگان کلیدی:

                                                           
  مدرس گروه شهرسازی دانشگاه پیام نور بیرجندمدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه، ،ارشد برنامه ریزی شهری کارشناس. 1
 استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بیرجند ترابری -عمران  یدکتر. 3



 

 مقدمه -1

 مساله طرح 1-1

، موضوع هااستانپیش روی کالن شهرها و بسیاری از شهرهای بزرگ و مراکز  هایچالش ترینمهماز 

حمل و نقلی در سطح جهانی، حاکی از افزایش  هایفعالیت. روند چهل سال اخیر باشدمیحمل و نقل 

سطح وابستگی به خودرو و تغییر در سبک زندگی اجتماعی است که به دنبال خود، افزایش حساسیت 

 Hine) ه داشته استدر حوزه سالمت را به همرا آن هایبازتابیست محیطی و همچنین نسبت به اثرات ز

، دهدمیکه افزایش جابجایی با خودرو شخصی را رواج  هاییسیاستتلقی کارشناسی این است،  (.8 :2000

کم و از جنبه های مختلف ناپایدارند. این ناپایداری ناظر به مواردی همچون اتالف وقت و انرژی در ترا

ده از منابع تجدید کیفیت هوا، گرم شدن جهانی، استفا ازدحام ترافیکی، انتشار گازهای مضر و کاهش

نشدنی، سوانح جاده ای، کاهش ایمنی و سالمتی، آلودگی صوتی، تبعیض اجتماعی و افزایش هزینه های 

اع اهل فکر است، شیوه و حمل و نقل پایدار مورد اجم. در حالیکه پارادایم )الگو( باشدمیعمومی زندگی 

کیفیت دستیابی به اهداف حمل و نقل پایدار بارها مورد بحث قرار گرفته است. در حالی که گروهی از 

، بسیاری دیگر زمینه سازی فرهنگی دانندمیاندیشمندان چاره را در توسعه فناوری و اصالح موتور احتراق 

راهبرد "(.3083:8بهزادفر و گلریزان ، )کنندمیقلمداد  و اجتماعی را یک سرمایه گذاری دراز مدت و اثربخش

گروه دوم است که با هدف کاهش دادن ناهماهنگی و  هایسیاست( در زمره ITA) "حمل و نقل یکپارچه

این هماهنگی از طریق نزدیکی موجود در نظام مدیریت خدمات حمل و نقلی پیشنهاد شده است.  هایتفرق

. در واقع آیدمیو عملکردها و کارآمدتر کردن فرایندها به دست  هاسیاستدیدگاه ها، یکپارچه کردن 

؛ از شهروندان و هاستبخشموجود در همه  هایفرصتو  هاتواننیازمند بهره گیری از  ITAرهیافت 

بخشی از دولت گرفته تا نهادهای غیر دولتی، بخش خصوصی و جامعه جهانی. رسیدن به این هدف، 

توسعه پایدار است که با تمرکز زدایی از ساختارهای دولتی، باالبردن توان سازمانی و حرکت به سمت 

اصالحات درون سازمانی، تقویت هماهنگی و تعامل سازمان و نهادهای درگیر خدمات حمل و نقلی و البته 

حمل و نقل  هایسیاست. عقیده بر این است که آیدمیست با مشارکت مردمی در سطحی وسیع به د

شواهد  .حمل و نقل پایدار ایجاد نماید هایسیستمدر آینده پیشرفت چشمگیری در مسیر  تواندمیکپارچه ی

راهبردها و بسته های یکپارچه با ترکیب مناسبی از زیرساخت،  دهندمیواضحی وجود دارد که نشان 

مدیریت و اقدامات قیمت گذاری تا حد چشمگیری مقیاس مشکالت حمل و نقل را کاهش 

 (.May& Roberts, 1995:6)اندادهد

 

 



 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 1-2

 نفر دویست و بیست هزاردارای جمعیت بیش از شهر بیرجند به همراه روستاهای واقع در حومه شهر 

که با توجه به شرایط و موقعیت شهر به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی روزانه پذیرای مسافرین  باشدمی

ارائه  و شهربیرجندبنابراین بررسی وضعیت موجود . باشدمیزیادی از روستاها و سایر شهرهای استان 

 سیستم .رسدمیبه نظر راهبردهایی با در نظر گرفتن پاسخگویی به رشد آینده و تامین توسعه پایدار ضروری 

عدم هم پوشانی شبکه شامل:  عمده ای هایمحدودیتدارای  بیرجند شهر حمل و نقل مسافرکنونی مدیرت 

سهم باالی مسافربرهای غیر رسمی در  خطوط شهری توسط انواع وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری،

، تردد های غیر ضرور و صرف هزینه گزاف ناوگان اتوبوسرانی در ساعاتی از روز، جابجایی شهروندان

تداخل کاری و رقابت ناسالم شبکه تاکسی بی سیم با خدمات آژانسهای تاکسی تلفنی، عدم تناسب کرایه 

ناصحیح بر  هاینظارتتصویبی در خدمات نسبتا یکسان آژانسهای تاکسی تلفنی با شبکه تاکسی بیسیم، 

و غیر کاری و نامناسب بودن ساختار افزایش روزافزون فاصله سفرهای کاری لکرد سیستم حمل و نقل، عم

که به دنبال خود عوارضی همچون ازدحام ترافیکی،  باشدمیو کیفیت شبکه معابر برای تسهیل در جابجایی 

ی را به دنبال داشته افزایش آلودگی، کاهش سطح تحرک شهروندان و استفاده کنندگان از حمل و نقل عموم

به دلیل ناهماهنگی در برنامه  "و اقداماتی که در پاسخ به مشکالت اتخاذ شده عمدتا هاسیاست. است

ریزی و اجرا از یک سو و فقدان جامع نگری و دور اندیشی از سوی دیگر با موفقیت اندکی مواجه 

رتی ای فرادستی و قانونگذار ضروو اقدامات صورت گرفته از طریق نهاده هاسیاست، بررسی اندبوده

 داخته شده است.راست که در این تحقیق به آن پ

 
 پیشینه تحقیق 1-3

در رابطه با یکپارچه سازی حمل و نقل و همچنین نقش سیاست یکپارچه سازی در برآورده کردن 

درآمدی بر "بسیاری صورت پذیرفته است. پاتر و اسکینر در مقاله ای با عنوان  هایپژوهشاهداف پایداری 

ابتدا به بیان روند ناپایدار حمل و نقل پرداخته و  "یکپارچه سازی حمل و نقل، مشارکتی جهت درک بهتر

 زندپردامییکی از موثرترین راهکارها را یکپارچه سازی و نقش هر یک در برآورده سازی اهداف پایداری 

می و رابرتز با  (.Potter& Skinner, 2000:6) نمایندمیو نهایتا راهبردهایی را به منظور افزایش پایداری ارائه 

و  هاسیاستکه  کنندمیاهداف حمل و نقل یکپارچه و رویکرد آن در حل مشکالت ترافیکی، ادعا  تبیین

راهبردهای حمل و نقل یکپارچه با ترکیب مناسبی از زیرساخت، مدیریت، کاربری زمین و اقدامات قیمت 

هال با بررسی ابهامات موجود در تعریف یکپارچه سازی و (. Robert & May1995:7)یابدمیگذاری تحقق 

یکپارچه سازی برای یکدیگر تاکید نموده و سپس به بیان انواع  هاآنپایداری، بر نقش مکمل 



 

اسکولر در مقاله خود به ظهور اندیشه یکپارچه سازی، اهداف و ادعاهای این  (.Hull, 2005:5)پردازدمی

 (. Scholler, 2010:6) پردازدمیرویکرد و انواع آن 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانمیداخلی  هایپژوهشدر 

یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل "علیرض صلواتی و حسین حق شناس در مقاله ای با عنوان 

مختلف حمل و نقل موجود در کالن شهر  هایسیستمبا هدف هماهنگ سازی  "AHPعمومی به روش 

اصفهان، به تعریف معیارهای مناسب برای استفاده از حمل و نقل عمومی مبتنی بر عرضه و تقاضا در شبکه 

ارائه مدلی برای مدیریت یکپارچه "(. مقاله1387:3،صلواتی و حق شناس)معابر درون شهری پرداخته است 

 باشدمیکه حاصل رساله دکترای محمد مهدی زاده "حمل و نقل و ترافیک شهری در کالن شهرهای ایران

موثر بر ترافیک، با  هایشاخصدر این پژوهش محقق پس از بیان ضرورت پرداختن به این بحث با بیان 

مهدی )پردازدمیاستفاده از روش تحلیل عاملی به بررسی روابط علی مولفه های به کار رفته در مدل مفهومی 

 (.1389:5، زاده و دیگران

 
 روش تحقیق و مراحل آن 1-4

تحلیلی بوده که در نمونه موردی از روش ارزیابی پس از اجرای  –روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

حمل و نقل استفاده شده است.همچنین این تحقیق از نوع کاربردی است که برای حل مسایل  هایسیاست

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  بیرجنددرون شهری  اجرایی و واقعی در رابطه با مدیریت حمل و نقل

پرداخته و اهداف، اصول  ابتدا با توجه به مطالعات کتابخانه ای به تبیین توسعه پایدار در حوزه حمل و نقل

. در ادامه نقش یکپارچه سازی در برآورده کردن اهداف پایداری مورد توجه شودمیو راهبردهای آن بیان 

قرار گرفته و سپس به ادبیات مرتبط با یکپارچه سازی پرداخته شده که شامل بیان مفهوم، اهداف، اصول و 

مدیریتی حمل و نقل درون شهری  ایتا یکپارچه سازیانواع یکپارچه سازی و راهبردهای اجرای آن و نه

نظرات مدیران و کارشناسان در رابطه با اقدامات مدیریت شهری بیرجند در این در ادامه  پرداخته شده است.

. داده شودمیترکیبی به کار گرفته  هایروشحوزه گردآوری شده است. با توجه به ماهیت تحقیق حاضر 

 .گرددمیز طریق اسناد و مدارک، پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری های اصلی و مورد نیاز ا

 

 دیدگاه ها و مبانی نظریمفاهیم، -2
 تبیین مفهوم و اهداف پایداری در حمل و نقل پایدار شهری 2-1

بنا به تعریف مرکز حمل و نقل پایدار، یک سیستم حمل و نقل پایدار سیستمی است که برخوردار از 

 صفات زیر باشد:



 

امکان دسترسی به نیازهای اصلی افراد و جوامع را به صورت ایمن و سالم در عین رعایت عدالت بین  -

 نسلی و درون نسلی فراهم نماید.

 هایروش، امکان انتخاب کندمیحمل و نقل پایدار قابل استطاعت بوده به نحو کارآمدی عمل  -

و ضایعات غیر بازیافتی را  هاآلودگیو  کندیممختلف جابجایی را فراهم کرده و از اقتصاد پویا حمایت 

، مصرف منابع تجدید ناپذیر و استفاده از ثروت زمین را به حداقل رسانده و مصرف منابع دهدمیکاهش 

در منابع  .(CST, 2005:87)کندمیو مولفه های آن را بازیابی و بازیافت  کندمیتجدید پذیر را محدود 

و  هاارزشبرگرفته از  "که عمدتا اندبرشمردهمختلف اهداف متنوعی برای برنامه ریزی حمل و نقل پایدار 

 (.Litman, 2010:7)باشدمیاهداف محوری توسعه پایدار 
 

 اهداف و مزایای حمل و نقل یکپارچه مفهوم، تاریخچه،2-2

 هایسیاستنظری و هم در  هایبحثهم در  3993یکپارچه سازی مفهومی است که از دهه   -تاریخچه

. پاتر و اسکینر ظهور راهبرد حمل و نقل یکپارچه در بریتانیا را نتیجه بیش شودمیاجرایی حمل و نقل دنبال 

نها در این کشور، نه ت 3983. در اوایل دانندمیاز یک دهه بی اعتنایی به اصالح اساسی وضعیت حمل و نقل 

بلکه در بسیاری از کشورها، ساخت و ساز جاده ها و معابر، به عنوان واکنشی ساده به تقاضای روزافزون 

بازار، خصوصی سازی و نیاز به بهبود وضعیت عملکردی سیستم حمل و نقل اتخاذ شد. در اوایل دهه 

یطی و بهداشتی سیستم حمل و نقل ملی و با افزایش ازدحام ترافیکی، شلوغی و پیامدهای فزاینده مح 3993

 (. Potter& Skinner, 2000:6)لی به وضعیتی غیر قابل دفاع رسیدبین المل

که  کندمیترافیکی آینده شهر را در سطحی راهبردی معین  هایضرورتحمل و نقل یکپارچه،  -مفهوم 

 هایروشجامع و بهبود کمی و کیفی عملکرد  هایفعالیتشامل مدیریت کلی جابجایی انسان و کاال، 

 (. Parsons Brinckerh , 2012:6)مختلف سفر است 

مشخصا تعریف نشده اند، با این وجود  "توسعه پایدار"و  "یکپارچه سازی"پر واضح است که دو اصطالح 

. گردندمیبه واسطه نقش تعدیل کننده ای که در کنار یکدیگر دارند، سبب ایجاد نظم و سلسله مراتب 

(Hull, 2005:9 .) به طوری که سیاست حمل و نقل یکپارچه ادعا دارد که شیوه های یکپارچه سازی را به

چنین سیاست حمل و نقلی بایستی . کندمیبا یکدیگر ترکیب  منظور همکاری با توسعه حمل و نقل پایدار

به وسیله مالحظات کارایی اقتصادی هدایت گردد و آن را با استاندارد های اجتماعی و زیست محیطی 

 (.Scholler, 2010:8)تطبیق دهد

و  کاراتر هدف از یکپارچه سازی مدیریتی خدمات حمل و نقل درون شهری، دستیابی به سیستمی–هدف 

اهداف راهبردی عمدتا شامل کارایی در استفاده از منابع، ارتقای قابلیت دسترسی، حفاظت  باشدمیپایدارتر 

 & May)باشدمیزیست محیطی، افزایش ایمنی و کاهش و صرفه جویی در هزینه های مالی 



 

Roberts,1995:7).  این گونه بیان شود: تامین دسترسی به  تواندمیهدف مدیریت یکپارچه حمل و نقل

حمل و  هایسیستمو هزینه های پراکنده مدیریتی انواع کاالها، منابع و خدمات در عین کاهش نیاز به سفر 

 (.Potter& Skinner, 2000:4نقل درون شهری)

آن نقش  ترینمهمبه طور بالقوه مزایایی داشته باشد.  تواندمییکپارچه سازی مدیریتی  هایسیاست –مزایا 

حمایتی، تکمیل کننده و تشدید کننده رزنانسی اقدامات جزیره ای و بخشی است که منجر به برایند قابل 

. ایجاد هم پوشانی شبکه خطوط حمل و نقل شهری با استفاده از انواع شودمیتوجه برای استفاده کنندگان 

ور و صرف هزینه های گزاف ناوگان وسایل حمل و نقل درون شهری، جلوگیری از ترددهای غیر ضر

آژانس اتوبوسرانی در ساعاتی از روز، عدم تداخل کاری و رقابت ناسالم شبکه تاکسی بیسیم با خدمات 

تاکسی تلفنی با شبکه تاکسی  هایآژانسکرایه خدمات نسبتا یکسان ودن هاس تاکسی تلفنی، متناسب نم

مصداق  توانندمیدر این موردند که  هاییمثالنقل، صحیح بر عملکرد سیستم حمل و  هاینظارتبیسیم، 

 (.May& Roberts,1995:6)چند نشان با یک تیر تلقی شوند.
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که کمابیش مشابه  اندنمودهدر خصوص انواع یکپارچه سازی حمل و نقل، محققان موارد متعددی را مطرح 

 به شش بخش تقسیم نمود: توانمیپتانسیل یکپارچه سازی در برنامه ریزی حمل و نقل را  ،الهاند. از نظر 

  هاقدرتیکپارچه سازی بین مقامات و  –الف 

 یکپارچه سازی بین اقدامات شامل شیوه های مختلف سفر –ب 

 ، مدیریت و قیمت گذاری هازیرساختو تدابیر شامل تدارک  هاروشیکپارچه سازی بین  –ج 

 برنامه ریزی کاربری زمین هایسیاستیکپارچه سازی بین تدابیر حمل و نقلی و  –د 

 زیست محیطی  هایسیاستیکپارچه سازی بین تدابیر حمل و نقلی و  –ه 

 (Hull, 2005:6)آموزشی، بهداشتی و اقتصادی  هایسیاستیکپارچه سازی بین تدابیر حمل و نقلی و  -و 

درک مفهوم حمل و نقل یکپارچه باید به بحث از منظر ماهیت کمیتی و سطوح از نظر پاتر و اسکینر برای 

: پرداخته شود. موضوعات در این مقیاس از پایین به باال عبارتند از ترپایینباالتر به هم پیوسته با سطوح 

، یکپارچه سازی حمل و نقل و کاربری زمین، یکپارچه سازی اجتماعی یکپارچه سازی عملکردی یا کیفیتی

 و یکپارچه سازی رویه زیست محیطی، اقتصادی و حمل و نقلی. 

: راهبردی که شیوه های مختلف سفر را به منظور تکمیل یکدیگر و آسان یکپارچه سازی عملکردی یا کیفیتی -

 .سازدمیسازی سفرهای چند کیفیتی امکان پذیر 



 

. در الگوهایی اندوابستهارچه سازی حمل و نقل و کاربری زمین: کاربری زمین و حمل و نقل بسیار به هم یکپ -

از کاربری زمین و تسهیالت تاثیر مستقیمی بر تولید سفر دارند. چنین سیاستی راهبرد کاربری زمین را به عنوان 

 .گیردمیابزاری برای مدیریت و کاهش تقاضای سفر به کار 

 .شودمیگی اجتماعی: در این سطح به نیازهای تمام ذینفعان در حمل و نقل توجه یکپارچ -

باال در مسیری کل نگر  هایسیاستیکپارچگی رویه زیست محیطی، اقتصادی و حمل و نقلی: در اصل تمامی  -

 . این امر سبب حداکثر سازی منافع حمل و نقل عمومی و تامین بهترین فرصت برای حمل واندشدهترکیب 

 .(Potter & Skinner, 2000:7)گرددمینقل پایدار 

 

 . اهداف کالن، خرد و شیوه های اجرایی دست یابی به یکپارچه سازی مدیریتی1جدول
 منابع شیوه های اجرایی اهداف خرد اهداف کالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکپارچگی 

 مدیریتی

 

 توجه به ذینفعان 

  یکپارچه سازی بین مقامات و

 هاقدرت

  رشد کالن شهرمدیریت بهتر 

  اولویت دهی به حمایت از

شیوه های حمل و نقل سریع 

عمومی به جای خودرو و 

 پیاده روی و دوچرخه سواری

  افزایش نرخ سرنشین در

وسایل نقلیه و اولویت دهی به 

 اتوبوس و کاهش ازدحام

  بهبود وسایل و فناوری

 مدیریت ترافیک

  حمایت دولت از ارتقای سیستم حمل و نقل

 لیعمومی اص

  مدیریت تقاضای حمل و نقل  هایطرحاجرای

 تولید کننده سفر  هایمکانبه وسیله 

  اعمال مالیات برای مالکان اتومبیل 

  حمایت از رشد و توسعه درون افزا درون

 مرزهای کالن شهر

  تشویق به کاهش استفاده از خودروهای تک

 سرنشین در مناطق شهری متراکم 

  چند معرفی همه جانبه خطوط وسایل نقلیه

سرنشینه در آزادراه ها و راه های شریانی پر 

 ازدحام

  رایگان در محل اماکن  هایپارکینگکاهش

به منظور تغییر شیوه  هاآنکاری یا در نزدیکی 

 سفر

  ارتقای ارتباطات از راه دور، تحویل کاالها و

 خدمات پستی
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 چارچوب نظری-3

 هایمدلاز میان انواع با توجه به انواع یکپارچه سازی و راهبردهایی که با مطالعه منابع مختلف ارائه گردید، 

برگیرنده ( که در قالب چهار جدول فوق االشاره در :33339پوتر و اسکینر،یکپارچه سازی پیشنهادی ) 

یکپارچه سازی  اهداف کالن، خرد و شیوه های اجرایی برای هر یک از رسته های یکپارچه سازی است،



 

مدیریتی در ناوگان حمل و نقل درون شهری بیرجند جهت رسیدن به حمل و نقل پایدار شهری در حیطه 

 .گیردمیمدیریتی مورد مطالعه و بررسی قرار 

 

 وضعیت مدیریتی حمل و نقل عمومی درون شهری بیرجندمحدوده مورد مطالعه: بررسی -4

پیش از بررسی وضعیت حمل و نقل مسافر درون شهری بیرجند، در ابتدا شمایی کلی از وضعیت حمل و 

تعداد خودروها، تعداد سفر، سهم مدهای مختلف، مشکالت حمل و نقل نقل آن به طور کلی با تاکید بر 

 .گرددمیط ارائه مطالب مرتبموجود و برخی  هایزیرساختموجود، 

حمل و نقل و جابجایی مسافر در شهر بیرجند بوسیله انواع وسایل حمل و نقلی اعم از عمومی و خصوصی 

. گیردمیتاکسی تلفنی، مسافربرهای شخصی صورت  هایآژانسشامل اتوبوس، مینی بوس، ون، تاکسی، 

 هایسازمانمدیرت و نظارت و برنامه ریزی انواع وسایل حمل و نقل درون شهری بیرجند بوسیله 

تاکسی و  هایآژانسو همچنین اتحادیه  باشندمیاتوبوسرانی و تاکسیرانی که وابسته به شهرداری بیرجند 

معدن و تجارت استان  تلفنی و نمایشگاه های اتومبیل زیر نظر مجمع امور صنفی وابسته به سازمان صنعت،

 هایسازمان. بنابراین در ابتدا وضعیت موجود و چارچوب و شرح وظایف شودمیخراسان جنوبی انجام 

یکپارچه سیستم حمل و  یفوق الذکر را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد و در نهایت الگوی مدیریت

 دار شهری ارائه خواهیم نمود.نقل درون شهری بیرجند را در جهت ارتقا به حمل و نقل پای
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و  3008قانون شهرداری مصوب سال  88اساسنامه سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه در اجرای ماده 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  33ماده  36اصالحات بعدی آن، و بند 

صفحه  33 در یشنهادیپدرقالب یک نسخه و اصالحات بعدی آن  33/30/3036انتخاب شهرداران مصوب 

بنددر بیست و چهارم آذر ماه هزارو سیصدو هفتاد و شش 86 تبصره و03 ماده و 08 مشتمل برپنج فصل،

 .خراسان ابالغ گردیده است یاستاندارموردتأییدوتصویب وزارت کشور واقع گردید ودرتاریخ مزبور به 

آن سازمان در فروردین ماه سال هزار و سیصد  سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومهبرابر اطالعات دریافتی از 

مستقل فعالیت خود را در جهت حمل و نقل مسافر درون شهری شروع نموده  به صورتو هفتاد و هشت 

 است.

 



 

 

 

 به تفکیک ماه 1332در سال بیرجند آمار جابجایی مسافر توسط ناوگان اتوبوسرانی یک:  نمودار شماره

 

روزانه  به صورتدستگاه اتوبوس  333سازمان اتوبوس رانی بیرجند و حومه در حال حاضر با فعالیت تعداد 

آمار  یکنمودار شماره هزار سفر درون شهری را به عهده دارد.  83مدیرت و نظارت بر جابجایی حدود 

 338. تعداد دهدیمفکیک هر ماه نشان را به ت 3093جابجایی مسافر توسط ناوگان اتوبوسزانی در طول سال 

دانش آموز  3333 دستگاه مینی بوس نیز تحت نظارت و مدیریت این سازمان وظیفه جابجایی روزانه حدود

ا بر عهده دارند. نظارت بر و همچنین سرویس کارخانجات و ادارات واقع در محدوده شهر و حومه آن ر

نفر از کارکنان سازمان و بوسیله یک دستگاه  8توسط  "عملکرد و فعالیت این وسایل حمل و نقلی مستقیما

. تعداد پذیردیمکنترل هوشمند ناوگان صورت  AVLخودرو گشت بازرسی در کنار استفاده از سیستم 

نفر گزارش شده است. که در یک ساختمان اداری ملکی با  33کارکنان اداری شاغل در آن سازمان نیز 

درصد شبکه حمل و نقل شهر بیرجند تحت  83. حدود باشندیممتر مربع مشغول فعالیت  883زیربنای 

یخی و کم عرض بودن درصد باقی مانده با توجه به بافت تار 33و  باشدیمپوشش ناوگان اتوبوس رانی 

توسط سایر وسایل حمل و نقل عمومی  بایستیمکه  باشدینممعابر امکان تردد اتوبوس و مینی بوس میسر 

پوشش داده شود و عمال سازمان اتوبوسرانی قدرت حاکمیت و دستوری به سایر وسایل حمل و نقل 

رشی از وضعیت تعداد اتوبوس به تفکیک ندارد. گزا را باشندیم دیگر یهاسازمانرا که تحت اختیار عمومی 

 نمایش داده شده است. دونمودار شماره نوع آن در 
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مدیریت  سازمان تاکسیرانی بیرجند به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون سازمانهای

قانون  33ماده 36قانون شهرداری وبند  88ماده  استناد هواساسنامه آن ب ،ونظارت بر تاکسیرانی شهرها تشکیل

 6مشتمل بر  33/30/36تشکیالت،وظایف وانتخابات شوراهای اسالمی کشور وانتخاب شهرداران مصوب 

وافقت وزارت مورد تایید وم 38/33/88بند تهیه وتنظیم ودر تاریخ  333 تبصره و 08 ماده و 83 فصل و

و از همان تاریخ عمال فعالیت خود را در راستای مدیریت و نظارت بر جابجایی و ته محترم کشور قرار گرف

حمل مسافر در شهر بیرجند بوسیله تاکسی و ون آغاز نموده است. برابر گزارشات دریافتی از سازمان 

دستگاه تاکسی  683زمان در حال حاضر دارای تعداد مدیریت و نظارت بر تاکسرانی شهر بیرجند آن سا

فراوانی  سهنمودار شماره . در باشدیممختلف اعم از پژو، سمند، پراید و پیکان  یهامدلبا تحت نظارت 

تحت نظارت سازمان به تفکیک مدل آمده است. محدوده فعالیت سازمان تاکسیرانی شهر  هاییتاکس انواع

ویژه پایانه مسافربری، فرودگاه و  هاییتاکسگردشی، خطی و  به صورتکه  باشدیمبیرجند و حومه آن 

مستقیم توسط دو نفر  به صورت هاآن. نظارت و مدیریت بر فعالیت نمایندیمشبکه تاکسی بی سیم فعالیت 

. تعداد پرسنل اداری پذیردیماز پرسنل سازمان با استفاده از دو دستگاه خودروی گشت بازرسی صورت 

متر مربع مشغول به ارائه خدمات  333که در ساختمان ملکی به مساحت  باشندیمنفر  6 "ان نیز  جمعاسازم

توسط شورای اسالمی شهر در پاسخ به درخواست  هایتاکسهستند. تصمیم گیری در خصوص کرایه 

اسالمی شهر در ایت مصوبه شورای و رانندگان و تاکسیرانان ملزم به رع پذیردیمسازمان تاکسیرانی صورت 

درصد بودجه سازمان از محل ارائه خدمات به تاکسیرانان و مابقی  93تا  83. بیش از باشندیمن خصوص ای

 .گرددیمتوسط شهرداری جبران 

اسکانیا

066بنز 

863بنز 



 

 

 
 به تفکیک مدل تاکسیرانی تحت نظارت سازمان هاییتاکس انواعسه:فراوانینمودار شماره 
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آن اتحادیه در سال  ،تلفنی بیرجند هاییتاکسدر گزارشات دریافتی از اتحادیه صنف بنگاه های اتومبیل و 

تاسیس گردیده است و به صورت مستقل تحت نظارت مجمع امور صنفی شهرستان بیرجند و سازمان  3083

دفتر آژانس تاکسی تلفنی از آن  306. تعداد نمایدیمتان خراسان جنوبی فعالیت صنعت، معدن و تجارت اس

دستگاه  3336دستگاه خودرو در هر آژانس تعداد  36اتحادیه مجوز فعالیت دارند که با میانگین فعالیت 

. ترکیب فراوانی خودروهای فعال در دهندیموسیله نقلیه سواری خدمات حمل و نقل مسافر را انجام 

درصد را  33درصد خودروهای پژو و  33درصد خودروهای پراید،  83تاکسی تلفنی بیرجند را  یهاژانسآ

فراوانی خودروهای تحت پوشش  چهارنمودار شماره . )انددادهنیز خودروهای پیکان به خود اختصاص 

تاکسی تلفنی نیز  یهاآژانس(. محدوده و شعاع فعالیت دهدیمتاکسی تلفنی بیرجند را نمایش  یهاآژانس

. مرجع تعیین و تصویب نرخ باشدیمتاکسیرانی و اتوبوسرانی در محدوده شهر و حومه  یهاسازمانمشابه 

کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی است که معموال سالیانه به  هاآژانس

رگانی بررسی و مورد تصویب و تایید قرار درخواست اتحادیه و مجمع امور صنفی در کمیسیون نظارت باز

که در  باشندیمنفر  6. تعداد کارکنان و پرسنل اتحادیه شامل اعضا هیات مدیره و کارکنان اجرایی گیردیم

. نظارت و باشندیمساختمان استیجاری جهت انجام امورات و خدمات حمل و نقل مسافر مشغول فعالیت 

ظارت از طریق کمیسیون بازرسی مستقر در اتحادیه  صورت برخورد با تخلفات خودروهای تحت ن

مسافر توسط خودروهای تحت  36333. برابر اطالعات دریافتی از اتحادیه به طور متوسط روزانه پذیردیم

 .شوندیمپوشش جابجا 

فراوانی تاکسی

پژو

سمند

روآ

پراید

پیکان



 

 
 

 تاکسی تلفنی بیرجند یهاآژانسفراوانی خودروهای تحت پوشش  چهارنمودار شماره 
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به مواردی به شرح ذیل اشاره  توانیمدر بررسی وضعیت موجود مدیریت حمل و نقل درون شهری بیرجند 

 کرد:

پرداخته شد وظیفه و  هاآنچهارم به  بخشکه در  متولی حمل و نقل درون شهری بیرجند . هر سه نهاد3

یکسانی را به عهده داشته و در یک راستا یعنی جابجایی و حمل مسافر درون شهری فعالیت  خدماتشرح 

 .گیردیمسفر شهری توسط این نهادها صورت  383333. و به صورت جمعی روزانه حدود نمایندیم

این . بنابرباشندیم. خودروهای تحت اختیار و نظارت این نهادها به لحاظ ظرفیت جابجایی مسافر متنوع 3

 باشدیمبخشی از شهر که به لحاظ تراکم کم جمعیت و عدم توجیه مسافر نیاز به خودروهای کم ظرفیت 

مختلف این  یهاارگانکه با توجه به وابستگی نهادها به  باشدیمنیاز به هماهنگی میان بخشی بین نهادها 

 مشکل خواهد بود. هایهماهنگ

که مستلزم  باشندیمان اداری مستقل و پرسنل و کادر اداری مجزا . هر کدام از نهادهای باال دارای ساختم0

 .باشندیمصرف هزینه های زیاد برای انجام امورات 

اتوبوسرانی و تاکسیرانی شورای اسالمی شهر و  یهاسازمان. مرجع تعیین و تصویب نرخ کرایه مسافر در 8

 به طور مثالاز آنجاییکه بخشی از خدمات قابل ارایه  باشدیمکمیسیون نظارت بازرگانی  هاآژانسدر 

بعضا مغایرت تصمیم گیری در نرخ کرایه  باشدیمیکسان  هاآژانسو  300خدمات خودروهای تاکسی 

 مشکالت و نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد.

و تصمیمات  باشدیمبازرسی و نظارت در هر نهاد با نهاد دیگر متفاوت  هاییسیونکم. کمیته ها و 6

انضباطی اتخاذ شده در یک نهاد ممکن است بازدارنده و تاثیرگدار بوده و در نهادی دیگر تاثیر پذیری 

 کمتری داشته باشد.

فراوانی درصد خودرو

پژو و سمند

پیکان

پراید



 

مورد  هابخشنیاز حمل و نقلی در همه  بایستیم. در مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر لزوما 5

 دالیل فوق امکان پذیر نخواهد بود.  مطالعه قرار گیرد که این امر نیز بنا به

هوشمند حمل و نقل درون شهری در هر بخش جداگانه  هاییستمس. برنامه ریزی در جهت اجرای 3

 هاییستمسکه با توجه به نوع خدمات یکسان نهادهای حمل و نقلی امکان استفاده مشترک  پذیردیمصورت 

 .باشدیمهوشمند حمل و نقلی بر روی تمام خودروها میسر 
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نحوه دستیابی به اهداف حمل و نقل پایدار مورد مناقشه است. در حالی که گروهی، چاره را در توسعه 

، بسیاری دیگر زمینه سازی فرهنگی و اجتماعی را یک سرمایه دانندمیفناوری و اصالح موتور احتراق 

گروه دوم  هایسیاستدر زمره  "راهبرد حمل و نقل یکپارچه". کنندمیگذاری درازمدت و اثربخش قلمداد 

موجود در نظام مدیریت خدمات حمل و نقلی  هایتفرقاست که با هدف کاهش دادن ناهماهنگی و 

پیشنهاد شده است. این هماهنگی از طریق نزدیکی دیدگاه ها، یکپارچه کردن سیستم هاو عملکردها و 

 تواندمیحمل و نقل یکپارچه  هایسیاست. عقیده بر این است که آیدمیت کارآمدتر کردن فرآیندها به دس

 هایمدلحمل و نقل پایدار ایجاد نماید. در این تحقیق  هایسیستمپیشرفت چشم گیری در مسیر در آینده 

تشریح گردید و  اندشدهمفهومی متفاوتی که تاکنون برای سنجش یکپارچگی خدمات حمل و نقلی ارائه 

پیشنهادی پاتر و اسکینر به دلیل جامعیت بیشتر و پیچیدگی کمتر برای  "یکپارچگی مدیریتی"سپس مدل 

 .گردید انتخاب درون شهری بیرجندسنجش وضعیت جاری سیستم حمل و نقل مسافر 

قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت که وظیفه حمل و نقل بار و  9بنابراین با استناد به ماده 

و همچنین آیین نامه حمل و نقل بار و مسافر در شهر و  داندمی هاشهرداریمسافر در شهر و حومه را با 

وخت به استناد اصل حومه مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف س

یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  در جهت نظم بخشی مدیریتی سیستم حمل و 

نقل درون شهری بیرجند تشکیل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر درون شهری وابسته به شهرداری 

ری و اتحادیه صنف بنگاه های اتومبیل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه های مسافرب هایسازمانبیرجند با ادغام 

 .گرددمیشهری پیشنهاد ی با هدف توسعه حمل و نقل پایدار تاکسی تلفن هایآژانسو 
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