
 

 

 

 

 

 

 بررسی چشم انداز سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی بر اساس طرح جامع حمل و نقل 

 )مطالعه موردی: سیستم اتوبوسرانی بیرجند و حومه(

 
 ،2سعیده احتشام، 1یدا... غالم پور

 شهرداری مرکزی شهرستان بیرجند

@gmail.com85ygholampoor 

با رشد و توسعه شهر نشینی که به واسطه پدیده های مختلفی بوقوع می پیوندد ، سلسله نیازهای نو و به هم 

پیوسته ای هم ، شکل می گیرد. امروزه استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس یکی از مهم 

اد می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی کیفیت و کمیت سیستم حمل و نقل ترین وسایل مورد استفاده افر

اتوبوسرانی شهر بیرجند با در نظرگرفتن میزان پاسخگویی به انتظارات متنوع شهروندان می باشد. در این 

جامعه مورد پژوهش شامل شهروندان، ناوگان و  پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.

سیستم اتوبوس رانی شهر بیرجند می باشد.یافته های پژوهش حاکی از این است که مطابق اطالعات دریافتی 

دستگاه اتوبوس در بخش های دولتی،  061از سازمان اتوبوسرانی، این شرکت در وضع موجود دارای 

سفر  66111متوسط آمار جابجایی روزانه اتوبوسرانی، حدود خصوصی و تحت نظارت می باشد، همچنین 

( %66)معادل  0936است. با توجه به سهم برآورده شده برای اتوبوس درچشم انداز تعیین شده در افق سال 

هزار خواهد بود که با در نظر گرفتن 55111میزان سفرهای انجام شده با اتوبوس در طول یک روز معادل  

هزار می 001111برای انجام آن، جمع جابجایی روزانه توسط اتوبوسرانی  6/0ایی معادل ضریب سفر به جابج

در نظر گرفته شود، تعداد اتوبوس مورد نیاز  011رسد که اگر عملکرد جابجایی یک دستگاه اتوبوس در روز 

.نتایج این دستگاه می باشد601دستگاه و تعداد کل ناوگان اتوبوس در این صورت معادل  611فعال در روز 

 مواجه خواهد بود. %01پژوهش نشان می دهد، سیستم اتوبوسرانی بیرجند و حومه در سال افق طرح با رشد 
 

 چشم اندار، سیستم اتوبوسرانی، طرح جامع حمل و نقل، ناوگان واژگان کلیدی:

 
                                                           

 استاد دانشگاه پیام نور بیرجند کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، -0

 کارشناس شهرسازی -6
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 مقدمه -1

های زیستی جهان،  با رشد شتابان شهرنشینی در چند دهه اخیر، شهرها به عنوان بزرگ ترین مجموعه

خواهند بود.با گسترش این روند نهایتا کره زمین به  6161پذیرای بیش از دو سوم جمعیت جهان تا سال 

سمت تبدیل شدن به یک جهان شهری می رود.این روند در حالی به پیش می رود، که در دهه های اخیر 

همواره به عنوان یکی از اصلی ترین  –به ویژه شهرهای پرجمعیت  –جابه جایی و حمل و نقل در شهرها 

 چالش های شهری مطرح بوده است.

سال گذشته تغییرات بسیاری داشته است. در دهه های اولیه تاکید  81مطالعات حمل و نقل شهری در طول 

اصلی مطالعات امور حمل و نقل، بر افزایش ظرفیت برای پاسخگویی به روند افزایش تقاضای سفر با وسایل 

روی 0353در سال  ( مطالعه نیومن و کنت ورسی006:50وتوری استوار بوده است. )جهانشاهی:نقلیه م

شهرهای مختلف دنیا نشان می دهد که هرچه میزان زیرساخت های جاده ای و مقدار فضای تخصیص یافته 

و آلودگی مصرف بنزین  - به حمل و نقل درون شهری بیشتر باشد به همان اندازه میزان استفاده از اتومبیل

بیشتر خواهد شد. از این رو روند پیشرفت های سیستم های حمل و نقل شهری در دنیا نشان می دهد که 

رویکرد صنعتی اتومبیل محور دهه های اخیر به سمت پیاده محوری و استفاده از حمل و نقل عمومی تغییر 

عنای جامع آن با فراهم ساختن ( تسهیل رفت و شد و یا حمل و نقل عمومی به م0:55یافته است.)تاجدار:

، توسعه و مناسب سازی شبکه معابر برای بهبود عبور و مرور ا و امکانات زیربنایی شامل ایجادزمینه ه

، تمیزی و های کافی و مکانیزه ها یا ایستگاه ، توقفگاهشامل تأمین ناوگان کارآمد عمومی اقدامات روبنایی

شمند حمل و نقل و متناسب با ضریب توسعه شهرها و رشد ایمنی معابر و استفاده از سیستم های هو

جمعیت از اصلی ترین برنامه ها و دغدغه های مدیران حوزه شهری محسوب می شود که میبایست مجدانه 

 بدان توجه کرده و اهتمام کامل معطوف بدان نمایند.

عمومی به عنوان یکی از از این رو نوشتار حاضر با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه توسعه حمل و نقل 

اصلی ترین رهنمودهای نوین حمل و نقل شهری، سعی در تبیین و بررسی چشم انداز سیستم حمل و نقل 

 اتوبوسرانی بر اساس طرح جامع حمل و نقل در شهرستان بیرجند و حومه دارد.

 

 روش مورد بررسی -2

وسرانی شهر بیرجند با در هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفیت و کمیت سیستم حمل و نقل اتوب

نظرگرفتن میزان پاسخگویی به انتظارات متنوع شهروندان می باشد. جامعه مورد پژوهش شامل شهروندان، 

ناوگان و سیستم اتوبوسرانی شهر بیرجند با توجه به عرضه و تقاضای سفر می باشد. در این پژوهش از دو 

ات میدانی کسب شده از اداره کل اتوبوسرانی بیرجند و روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.اطالع



 

 

سند راهبردی توسعه اتوبوسرانی برای طرح پیشنهادات جهت بهبود سیستم حمل و نقل همگانی به ویژه 

 اتوبوسرانی شهر بیرجند کمک کرده است.

 

 قلتعاریف مرتبط با چشم انداز سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی بر اساس طرح جامع حمل و ن -3
 تعریف چشم انداز:  -3-1

انداز، نمادی جذاب از تمامی چشم گرایانه معتبر و جذاب برای سازمان است .انداز یک آینده واقعچشم

انداز، سرنوشت درخشان و راه مشخصی است که هیچ چشم مسایلی است که برای سازمان ممکن است.

 انداز باشد.تواند دارای همان چشمفعالیت دارد، نمیسازمان دیگری، حتی سازمانی که دقیقاً در همان کار 

 (0956)گری، بیان صریح سرنوشتی که سازمان باید بسوی آن حرکت کند

 
 طرح جامع حمل و نقل -3-2 

برنامه ریزی د. یکی از مهمترین زیر مجموعه یا زیر سیستمهای شهری، سیستم حمل و نقل می باش

 تجزیه و تحلیل، تشخیص و راهکار در حمل و نقل و ترافیک است .حمل و نقل ، فن نظام یافته ای از 

هدف کلی آن ایجاد ایمنی و سیستمی کارا و مناسب در ارتباط با نیازهای جاری و آینده و اولویتهای جامعه 

 (0953)بزرگمهرنیا، است.
یکی از ویژگیهای  .یک مطالعات طرح جامع حمل و نقل در شرایط نرمال به سه تا پنج سال زمان نیاز دارد

ونقل هم الزامی در هر مطالعه توجه به اسناد باالدستی موضوع مطالعه است. در خصوص طرح جامع حمل

گردد، بایستی ونقل کشور تهیه میکه به عنوان یک برنامه جامع و کالن برای تمام فعالیتهای بخش حمل

انداز بلندمدت پذیرد که منجمله شامل چشمها و سیاستهای باالدستی کشور صورت ای به برنامهتوجه ویژه

قانون  00ونقل، سیاستهای کلی اصل کشور و اهداف کمی و کیفی آن، سیاستهای کلی نظام در بخش حمل

 (0939.)ناصریان، باشدساله پنجم توسعه کشور میاساسی و همچنین اهداف و سیاستهای برنامه پنج

 
 سیستم حمل و نقل عمومی -3-3

ومی، تمامی سیستم های حمل و نقلی را دربرمی گیرد که دارای مشخصه های زیر حمل و نقل عم

 باشند:

 مسافران در ماشین مالکیتی خودشان سفر نکنند. -

سفر به صورت جمعی انجام شود نه انحصاری. به همین علت است که در بسیاری از کشورها، تاکسی را  -

 .ان نیز بتدریج این اتفاق در حال شکل گیری است.جزو حمل و نقل عمومی محسوب نمی نمایند. در ایر



 

 

حمل و نقل عمومی معموال به سیستم های ریلی و اتوبوسی اطالق می گردد. البته در یک تعریف فراگیرتر، 

 (0955)تقی زاده، هواپیمای مسافری و کشتی مسافری نیز جزو حمل و نقل عمومی محسوب می گردد.

 
 عرضه و تقاضای سفر -3-4 

تقاضای سفر در حمل و نقل عمومی عبارت است از جریان افراد استفاده کننده از وسایل نقلیه  عرضه و

 عمومی که تقاضایی را در جامعه برای بهره وری از سیستم حمل و نقل عمومی مطرح می کنند.

 : مدیریت تقاضای سفریا مدیریت حرکت عبارت است از

 افزایش کارایی سیستم حمل و نقل -

 –حرکت وسیله ای برای رسیدن به هدف نه خود هدف  -

 تاکید بر جابجایی افراد و کاالها نه وسایل نقلیه -

 (0936( )عقیلی، ... تغییر در رفتارهای سفر)چگونه، چه موقع ، به چه مقصدی -

 

 شناخت و تحلیل سیستم اتوبوسرانی بیرجند و حومه -4
 حمل ونقل درون شهری بیرجند  -4-1

حوزه تاکسیرانی ، مینی بوسرانی و اتوبوسرانی در  9حمل و نقل درون شهری بیرجند در حال حاضر در 

قالب دو سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر بیرجند و سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه وابستته 

هزار سفر شتهری در شتهر  016به شهرداری بیرجند مشغول ارائه خدمات به مردم میباشند . مجموعاً روزانه 

هزار متعلتق  66بیرجند توسط ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری بیرجند انجام میشود که از این تعداد 

 هزار متعلق به سازمان تاکسیرانی بیرجند میباشد .  01به سازمان اتوبوسرانی و 

 

 60ه صورت مستقل تعداد سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه در بدو شروع خدمات رسانی به مردم ب

ریال به صورت دریافت بلیت خدمات  011دستگاه مینی بوس داشته و با کرایه  03دستگاه اتوبوس و تعداد 

دستگاه مینی بوس تحت نظارت با 31دستگاه اتوبوس و تعداد  061دهی می نمود و در حال حاضر تعداد 

سفر شهری را انجام می  66111انه  بیش از ریال به صورت کارت بلیت الکترونیک روز0911کرایه متوسط 

 دهد.

در طراحی سیستم حمل و نقل عمومی شهربیرجند به منظور یکپارچه بودن کل سیستم و هماهنگی سیستم 

ها با یکدیگر از الگوریتم خوشه ای میتوان استفاده کرد. در الگوریتم خوشه ای، شبکه اتوبوسرانی به عنوان 

ر قابل تغییر طرح یکپارچه سازی در نظر گرفته می شود. بدیهی است وظیفه تنه و محور اصلی و عنصر غی



 

 

اصلی اتوبوسرانی در این طرح، جابجایی سفرهای انتقالی و کریدوری و برقراری ارتباط بین پایانه ها می 

 باشد.

 
 عرضه اتوبوسرانی -4-2

سازمانی و خصوصی بوده که دستگاه اتوبوس در بخش  061دارای  0930سازمان اتوبوسرانی در سال 

 دستگاه فعال بوده است. 061نفر راننده شاغل در این بخش فعالیت دارند که تعداد 611در حدود 

موقعیت  پایانه ها نشان  0شماره  پایانه اتوبوسرانی در شهر بیرجند وجود دارد که در شکل 6در حال حاضر 

 داده شده است.

 

 

 

 
 

 انه های آزادی و ابوذرموقعیت پای -1شماره  شکل

 پایانه اتوبوسرانی ابوذر در واقع شاهراه اصلی خطوط اتوبوسرانی را تشکیل می دهد.

 011کیلومتر طول داشته و شامل بیش از  081شبکه خطوط اتوبوسرانی در مسیر رفت و برگشت بیش از 

اتوبوس از آنها عبور می کند. موقعیت ایستگاه اتوبوس می باشد که بعضی از این ایستگاه ها چندین خط 

 نشان داده شده است. 6شماره  مسیر شبکه خطوط اتوبوسرانی شهر بیرجند در وضع موجود در شکل



 

 

 
 مسیر شبکه خطوط اتوبوسرانی شهر بیرجند -2شماره شکل

 تقاضای اتوبوسرانی -4-3

است.که به صورت کارت بلیت سفر  66111حدود  0930متوسط جابجایی روزانه اتوبوسرانی در سال 

 ازسیستم هوشمند بلیت الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی استخراج گردیده است.

با توجه به میزان تولید سفرهای انجام شده با اتوبوس و میزان جذب همین سفرها در نقاط مختلف شهر 

ر و پس از آن کوی بیرجند این نتیجه حاصل می شود که بیشترین تولید سفر مربوطه به منطقه سجادشه

کارگران است. در صورتیکه در جذب سفرها بیشترین جذب در محدوده بازار بیرجند و پس از آن در میدان 

دقیقه است. متوسط طول  06ابوذر صورت می گیرد. متوسط سر فاصله حرکت اتوبوس ها در خطوط حدود 

دقیقه می باشد. متوسط سرعت  91کیلومتر و متوسط زمان یک جابجایی نیز نزدیک به  5خطوط حدود 

 کیلومتر در ساعت است. 00مسافر در اتوبوس نیز حدود 

 

 ، اهداف کلی و راهبردهاپیشنهادی چشم اندازارائه  -5

چشم انداز طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بیرجند که به صورت زیر تعریف شده سیمای آینده حمل 

 تشریح کرده است. 0936و نقل و ترافیک شهر بیرجند را در سال افق طرح 

Sc:0001111 



 

 

شهر بیرجند دارای سیستم حمل و نقلی است که کیفیت زندگی و فعالیت ساکنان شهر را مبتنی بر عدالت  0936در سال » 

اجتماعی و مطابق با استاندارهای بین المللی ارتقاء داده و این امر متضمن یک سیستم یکپارچه، در دسترس، راحت، ایمن، 

 «و در جهت توسعه اقتصادی بیرجند است که در نظر گرفتن محدودیت منابع قابل اجرا باشد.سازگار با محیط زیست 

با نگاهی به چشم انداز تعریف شده مشخص می گردد که می توان آن را در چهار عنوان جداگانه طبقه بندی 

 کرد که عبارتند از:

 . ارتقاء کیفیت زندگی و فعالیت ساکنان

 رچگی، در دسترس بودن، راحتی، ایمنی و سازگاری با محیط یست( به استفاده کنندگان. ارائه خدمات مطلوب )یکپا

 . کمک به توسعه اقتصادی شهر

 . قابلیت اجرا در شرایط منابع محدود

را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، ارائه  مطرح شدهنمایی از چشم انداز  9شماره شکل 

ن یکی از ارکان چشم انداز طرح جامع حمل و نقل اتوبوسرانی بیرجند و خدمات مطلوب به استفاده کنندگا

 حومه است. تحقق این چشم انداز نیازمند یک سیستم حمل و نقل عمومی پیشرفته یکپارچه است.

 
 0936چشم انداز حمل و نقل اتوبوسرانی بیرجند - 3شماره  شکل

بیرجند و حومه ، می توان چشم اندازی  اتوبوسرانیبنابراین متناسب با چشم انداز طرح جامع حمل ونقل 

 برای سیستم حمل و نقل عمومی شهر بیرجند در سال افق طرح تعریف کرد.

شهر بیرجند دارای یک سیستم حمل و نقل عمومی سریع، راحت، یکپارچه و استاندارد  0936در سال » 

سایل نقلیه عمومی خود را در کوتاه ترین است به طوری که شهروندان می توانند با استفاده از هر یک از و

زمان ممکن از مبدأ به مقصد برسانند. این سیستم قابل اعتماد بوده به طوری که کیفیت فعالیت های 

 «شهروندان را ارتقاء می دهد.



 

 

برای دستیابی به اهداف چشم انداز سیستم حمل و نقل عمومی در طرح جامع، باید اهداف کلی آن ها 

. در حقیقت هر یک از اجزای چشم انداز خود از چندین هدف کلی تشکیل شده اند. برای این برآورده شوند

که شاخصی برای کمی کردن این اهداف داشته باشیم تا بتوانیم میزان موفقیت طرح را در رسیدن به هر یک 

شدن آنها از اهداف بسنجیم، برای هر هدف کلی نیز یک یا چندین راهبرد مشخص شده که برای برآورده 

نمای کلی چشم انداز، اهداف کلی، راهبردها و  0شماره نیز یک یا چند برنامه تعریف شده است. شکل 

 .بیرجند و حومه را نشان می دهد برنامه های سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتوبوسرانی بیرجند و حومه در سال افق طرحانداز، اهداف کلی و راهبردهای سیستم حمل و نقل نمایی از چشم 4شکل شماره 

برای اینکه مشخص شود سیستم حمل و نقل اتوبوسرانی بیرجند و حومه در ارتباط با هر یک از موارد تا 

کجا می تواند پیشرفت کند، باید استانداردهایی برای آنها مشخص شود. بر این مبنا شاخص های ارزیابی 

 تعریف شده اند.  0شماره بیرجند و حومه در جدول  وبوسرانیچشم انداز طرح جامع حمل و نقل ات
 6116شاخص های حمل و نقل عمومی شهر های مختلف جهان در سال  -0شماره  جدول

 چشم انداز

اجزاء 

چشم 

 انداز

 مقدار واحد شاخص شاخص
تعداد شهر برای 

 محاسبه شاخص



 

 

ارائه خدمات 

مطلوب به 

استفاده 

کنندگان 

 سیستم

یکپارچه 

و در 

 دسترس

 تراکم شبکه اتوبوسرانی
متر شبکه به کیلومتر مربع 

 مساحت
9660 90 

 پوشش شبکه اتوبوسرانی
کیلومتر شبکه به میلیون 

 نفر ساکن
0083 96 

راحت و 

 روان

 مالکیت سواری شخصی
 0111تعداد وسیله به ازاء 

 نفر ساکن
005 01 

 00 00 درصد متوسط سهم حمل و نقل عمومی

 68 0 دقیقه تمام وسایل نقلیه عمومیسرفاصله 

 سرانه ناوگان حمل و نقل عمومی
نفر جمعیت به ازاء یک 

 دستگاه
506 09 

 00 6/5 سال متوسط عمر ناوگان عمومی

 63 8/68 کیلومتر بر ساعت سرعت و سیله حمل و نقل عمومی

 پاک
 01 65/6 کیلومتر با یک لیتر مصرف سوخت ناوگان اتوبوسرانی

 تت PSI 011 آلودگی هوا

کمک به توسعه اقتصادی 

 شهر

 06 0659 نفر در کیلومتر مربع تراکم جمعیت

نسبت کرایه یک مسافر اتوبوس به 

GDP در سال 
 90 6 درصد

 

مقادیری که برای هر یک از شاخص ها در جدول مذکور بیان شده، با استفاده از میانگین شهرهای پیشرفته 

گردیده که آن شهرها در حال حاضر به نقطه ایده آل خود که در طرح های جامع گذشته اروپایی محاسبه 

 ترسیم کرده بودند، رسیده اند. اما در خصوص شاخص آلودگی هوا از استاندارد جهانی استفاده شده است.

 

 پیشنهاداتی برای اصالح خدمات رسانی در سیستم اتوبوسرانی بیرجند و حومه -6

ارائه چشم اندازی دقیق برای سیستم اتوبوسرانی شهر بیرجند براساس طرح جامع حمل و نقل به منظور 

 ، پیشنهاداتی از جمله ایجاد سیستم خصوصی سازی مطرح می شود.0936برای افق سال 

در زمینه تجربیات خصوصی سازی سیستم های حمل و نقل عمومی نیز از اولین و مهمترین تجربه های 

صورت گرفت. نمونه  0351سازی اتوبوسرانی شهری انگلستان است که در اواسط دهه موجود، خصوصی 

ورهای در حال توسعه، وجود های دیگری از خصوصی سازی در کشورهای مختلف دیگر، به ویژه کش

یکی از اقدام هایی که برخی از نظریه پردازان نئوکالسیک اقتصادی معتقدند کارایی واحدهای تولیدی داشته.

اتی را افزایش می دهد، خصوصی سازی می باشد. خصوصی سازی به معنی تغییر فضای حاکم بر و خدم



 

 

بنگاه دولتی است. به نحوی که در عین حفظ فعالیت ها، شرایط بازار و انگیزه ها و مکانیزم های بخش 

 وصی، مالک تصمیم گیری قرار گیرد.خص
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با توجه به رویکرد خصوصی سازی در کشور می توان نتیجه گرفت که خصوصی سازی اتوبوسرانی و 

سرمایه گذاری بخش خصوصی می تواند موجبات تحول و بازنگری در سیستم های حمل و نقل شهری را 

باعث به بار آورد و در ضمن با ایجاد رقابت در روند خدمت رسانی شرکت های خصوصی به مسافران 

افزایش کیفیت و کارایی این سیستم با توجه به مدیریت و نظارت سازمان اتوبوسرانی بر بخش خصوصی 

 شود. 

 8خط مرتبط با 08در حال حاضر طبق اطالعات دریافت شده از سازمان اتوبوسرانی، این سازمان دارای 

 امان سیر خاوران، بیتاسیر.شرکت خصوصی می باشد. شرکت شهید نارمنجی، مارال ستاره، صبوران عاشق، س

دستگاه اتوبوس و به صورت  61شرکت های شهید نارمنجی، مارال ستاره و صبوران عاشق هر کدام با 

چرخشی در خطوط شهری و  حومه ای اتوبوسرانی با تلفیق ناوگان دولتی خدمات رسانی می کنند و شرکت 

 دانشجویی بلوار دانشگاه را به عهده دارند دستگاه سرویس های 6دستگاه و بیتاسیر با  6سامان سیر با 

به طور کلی با توجه به سند راهبردی توسعه حمل و نقل اتوبوسرانی بیرجند، اهداف طرح خصوصی سازی 

 اتوبوسرانی شهر بیرجند را می توان چنین بیان نمود:

تحقق اهداف ت کاهش تصدی گری شهرداری بیرجند و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی در راستای 

 برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

 ت افزایش کمی و کیفی در کارایی خدمات حمل و نقل عمومی درون شهری.

ت افزایش رضایت مندی شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی و تشویق آنان به استفاده از این سیستم با 

 صوصی نسبت به وضع موجود.ایجاد فعالیت های منظم تر بخش خ

ت کاهش زمان انتظار مسافرین با برخورداری از فعالیت های منظم تر بخش خصوصی و افزایش تعداد 

 اتوبوس های فعال در هر خط واگذار شده به این بخش.

عالوه بر شناخت وضع موجود به منظور ارایه یک برنامه جامع تا سال افق طرح شناخت وضعیت آینده، از 

 یزان تقاضای سفر در سطح شهر و برآورد عرضه مناسب برای آن از اهمیت خاصی برخوردار است.نظر م

در زمینه حمل و نقل اتوبوسرانی مشخص گردید که سهم سفرهای روزانه انجام شده با سیستم اتوبوسرانی با 

درصد در سال 66هزار نفر معادل 910به ازاء هر نفر ساکن  60/0نفر با نرخ سفر  050111جمعیت ساکن 

 برآورد شده است. 0931



 

 

با توجه به میزان جمعیت و نرخ سفر در سال های گذشته اگر فرض شود که جمعیت ساکن در شهر بیرجند 

هزار نفر ساکن و اعمال سیاست های مدیریت تقاضای سفر باشد،  619برابر  0/0با نرخ رشد 0936در سال 

هزار سفر روزانه سواره ساکنین در شهر 901سال افق بیش از به ازاء هر نفر ساکن در  60/0با نرخ سفر 

 بیرجند خواهیم داشت.

درصد پیشنهاد  08سهم وسایل نقلیه عمومی و نیمه عمومی در جابجایی سفرهای روزانه در افق آینده معادل 

که درصد می باشد  88شده که سهم حمل و نقل عمومی شامل قطار شهری، اتوبوسرانی و مینی بوس جمعاً 

 درصد آن سهم اتوبوسرانی میباشد. 66از این مقدار 

حجم سفرهای روزانه سیستم  0شماره در شکل با توجه به سند راهبردی توسعه حمل و نقل اتوبوسرانی، 

گردد میزان سفرهای حمل و نقل عمومی در سال پایه و افق با هم مقایسه شده است. که در آن مشاهده می

 60866996عمومی از  روزانه سیستم حمل و نقل

 در سال افق طرح خواهد رسید. 96066996به 

 
حجم سفرهای روزانه سیستم حمل و  -1نمودار شماره 

 نقل عمومی در سال پایه و افق

 

 

با توجه به سهم برآورده شده برای اتوبوس معادل 

هزار 55111میزان سفرهای انجام شده با اتوبوس در طول یک روز معادل  0936درصد در افق سال  66

برای انجام آن، جمع جابجایی روزانه  6/0خواهد بود که با در نظر گرفتن ضریب سفر به جابجایی معادل 

در نظر گرفته  011سد که اگر عملکرد جابجایی یک وسیله در روز هزار می ر001111توسط اتوبوسرانی 

دستگاه و تعداد کل ناوگان اتوبوس در این صورت معادل  611شود، تعداد وسیله مورد نیاز فعال در روز 

 دستگاه اتوبوس خواهد بود که از نوع اتوبوس استاندارد شهری پیشنهاد می گردد.601

 
 وسرانیشبکه پیشنهادی مسیر اتوب -6-2

کیلومتر 811شبکه خطوط مسیر اتوبوسرانی در حال حاضر همانظور که گفته شد دارای طولی حدود 

درصد برای  66دستگاه در حال فعالیت می باشد. با توجه به سهم 061است که با تعداد ناوگانی حدود 

می گردد که در طراحی اتوبوس، پیشنهاد  601و ناوگان معادل  0936سفرهای انجام شده با اتوبوس در سال 

2156638
0

2367740
0

2586532
1

2796451
2

3005678
9

3216678
9

91 92 93 94 95 96

حجم سفرهای روزانه سیستم حمل و نقل عمومی 



 

 

با توجه به اهداف مطرح شده در طرح جامع اتوبوسرانی الگوی زیر  0936مسیر شبکه اتوبوسرانی تا سال 

 مدنظر قرار گیرد.

ت شبکه خطوط: با توجه به خطوط تمایل سفر و توزیع مبادی و مقاصد تقاضای سفر با اتوبوس، شبکه 

 سعت و بعد مسافت در آن از نوع خوشه ای خواهد بود. خطوط مناسب برای شهر بیرجند با توجه به و

ت معابر مسیر خطوط: غیر از خطوط فرعی که معموالً از معابر جمع کننده و پخش کننده استفاده می کنند، 

 مسیر خطوط اصلی از معابر شریانی و بزرگراهها باشد.

کافی در نظر گرفته شوند، که به ت کریدورها: در مسیر کریدورهای اصلی شهر باید خطوط قوی با ناوگان 

 نظر می رسد تجمیع خطوط اتوبوس در مسیر کریدورها بهتر است.

ت احداث مسیرهای ویژه و تندرو: هر چه در مسیرهای با تقاضای باال، مسیرهای ویژه ایجاد گردند و 

 خواهد یافت.اتوبوس ها از مسیرهای ویژه طراحی شده بیشتر عبور نمایند، کارایی اتوبوسرانی افزایش 

ت تأمین تبادل سفر: در نقاط تبادل سفر که معموالً در پایانه ها واقع می باشند، باید مسیرها طوری طراحی 

شوند که ایستاه مقصد خط قبلی نزدیک به ایستگاه مبدأ خط دیگر بوده که با کمترین زمان ممکن تعویض 

 اتوبوس و تبادل سفر انجام شود.

و نقل عمومی: در رابطه با سایر وسایل مانند مینی بوس، بهتر است که پایانه های ت سایر وسایل نقلیه حمل 

این وسایل با ون و تاکسی خطی در مجاورت هم قرار داشته تا فاصله پیاده روی برای تعویض وسیله 

 حداقل شود

 تأمین شود. ت ارتباط بین پایانه ای: در صورت عدم وجود خط قطار شهری بهتر است این ارتباط با اتوبوس

باید در نظر داشت در طراحی الگوی مسیر اتوبوس در شهر بیرجند نمی توان یک فرمول قطعی و ثابت ارایه 

نمود. بلکه با توجه به موقعیت مناطق، میزان تقاضا، وجود شبکه معابر، عملکرد سایر سیستم ها و حتی نحوه 

 استفاده واقع شود. سازماندهی و مدیریت خطوط می تواند الگوهای مختلفی مورد
 شبکه پیشنهادی اتوبوس در سال افق -2 شماره جدول

 ردیف مبدا مقصد

 0 مهرشهر پایانه ابوذر

 6 بلوار شهید رجایی پایانه ابوذر

 9 کارگران -بلوار شعبانیه پایانه ابوذر

 0 خیابان شهید فهمیده پایانه ابوذر

 8 بلوار جوادیه پایانه ابوذر

 6 شهرک شهید مفتح پایانه ابوذر

 0 شهرک شهید مفتح پایانه آزادی

 5 معصومیه پایین پایانه آزادی

 3 امیر آباد -حاجی آباد پایانه آزادی



 

 

 01 امیر آباد -حاجی آباد پایانه ابوذر

 00 شهرک چهکند پایانه ابوذر

 06 بلوار سجاد پایانه آزادی

 09 سراب پایانه ابوذر

 00 محالتی -سجادشهر پایانه آزادی

 08 بلوار توحید پایانه آزادی

 06 مدرس بلوار پایانه آزادی

 00 پاسداران بلوار پایانه آزادی

 05 معلم بلوار پایانه آزادی

 03 تیر 60شهرک  پایانه آزادی

 61 آیت اهلل غفاری بلوار پایانه آزادی

 60 شهرک بعثت پایانه ابوذر

 66 شوکت آباد پایانه ابوذر

 69 بجد ابوذرپایانه 

 60 پردیس دانشگاه پایانه ابوذر

 68 دانشگاه کشاورزی پایانه ابوذر

 66 دستگرد میدان امام حسین )ع(

 60 دانشگاه آزاد پایانه ابوذر

 65 پرستار -شهرک گلها پایانه آزادی

شبکه خطوط  0936با توجه به الگوی ارائه شده برای طراحی مسیر شبکه خطوط اتوبوسرانی تا سال 

اتوبوسرانی طراحی شد. ویژگی مهم این شبکه دسترسی آسان مسافران به شبکه خطوط اتوبوسرانی با 

آمده  6 شمارهمترمیباشد. شبکه پیشنهادی اتوبوس در سال افق در جدول  011حداکثر فاصله پیاده روی 

 است.
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به منظور برآورد ناوگان در سال افق با توجه به در نظر گرفتن طول عمر اتوبوس ها بر اساس اطالعات 

سال در نظر گرفته شده که با  01عمر مفید اتوبوس ها  9دریافت شده از سازمان اتوبوسرانی مطابق جدول 

دستگاه  8111سال عمر دارند و از این تعداد منحصراً  01دستگاه کمتر از  8806توجه به جدول زیر فقط 

قابل استفاده در خط می باشند. )البته در سایر قسمت های اتوبوسرانی مانند واحد گشت و خدمات فعالیت 

 می کنند.(
 طول عمر سازمان اتوبوسرانی یرحسب سال در وضع موجود- 3 هشمار جدول

 طول عمر بر حسب سال

 کمتر از یک 0 6 9 0 8 6 0 5 3 01 00-08 06-61 60-68 66-91 91باالی  کل ناوگان

061 -- -- -- -- 66 09 8 6 05 06 00 91 69 3 -- -- 



 

 

هر  30ت36ساله  8پیشنهاد می شود که در دوره  0936اتوبوس در پایان سال  601برای رسیدن به ناوگان 

 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی افزوده شود. 06سال تعداد 

نشان داده شده است، که  0936تعداد ناوگان پیش بینی شده برای سالهای مختلف، تا سال  0شمارهدر جدول 

در نوسازی آن باید درنظر داشت با توجه با امکانات و محدودیت های موجود، تا سال افق طرح، در برخی 

ر از آن مقدار سالها عمر مفید اتوبوس ها بیش از ده سال بوده و در سالهای کمی عمر مفید این ناوگان کمت

دستگاه اتوبوس با این عمر مفید درناوگان  60تعداد  0936مد نظر قرار گرفته ولی در نهایت در سال 

 اتوبوسرانی فعال خواهند بود.
 1336تعداد ناوگان اتوبوس پیش بینی شده برای سالهای مختلف تا سال - 4 شماره جدول

تعاد اتوبوس قابل استفاده  سال

 دراول سال

تعداد اتوبوس قابل استفاده در  تعداد اتوبوس اضافه شده توبوس خارج از ردهتعداد ا

 پایان سال

1331 121 -- -- 121 

1332 121 4 21 141 

1333 141 2 11 151 

1334 151 23 33 131 

1335 131 1 21 224 

1336 224 -- 16 241 

 خطوط ویژه اتوبوسرانی -6-4

یکی از راهکارهای پیشنهادی در جهت بهبود عملکرد سیستم حمل ونقل عمومی، توسعه مسیرهای ویژه 

عبور اتوبوس در سطح شهر می باشد. اختصاص مسیری به اتوبوس واحد، عالوه بر افزایش سرعت و 

ل عملکردی حمل و نقعملکرد حمل و نقل عمومی باعث کاهش ظرفیت معبر و تأثیر منفی در شاخص های 

به منظور اولویت بندی مسیرهای ویژه پیشنهادی پیشنهاد می گردد که در ابتدا مسیرهای شخصی می گردد.

 زیر جهت احداث خط ویژه در نظر گرفته شوند:

 خیابان جمهوری اسالمی حد فاصل میدان امام تا سه راه اسدی

 خیابان طالقانی حد فاصل میدان طالقانی تا میدان ابوذر

از نظر اجرایی نیز احداث این مسیرها باید مورد بررسی قرار گیرد. اما در صورتیکه عوامل دیگری همچون 

ایمنی و مسائل اجتماعی در امکان احداث مسیر ویژه برای چنین خطوطی نقش بازدارنده نداشته باشند، 

 ایجاد چنین خطوطی پیشنهاد می شوند. 

 

 

 



 

 

 نتیجه گیری -1

یق، دستیابی به چشم اندازی دقیق و واقع بینانه برای سیستم اتوبوسرانی شهر بیرجند و دستاورد اصلی این تحق

 با توجه به طرح جامع حمل و نقل می باشد. 0936حومه برای افق سال 

یکی از دالیل ارزشمند بودن این تحقیق، توجه به میزان عرضه و تقاضای سفر و توانایی در پاسخگویی به این نیازها 

م حمل و نقل اتوبوسرانی بیرجند و حومه می باشد، که معموال در مطالعات طرح جامع حمل و نقل توسط سیست

شهر به آن توجه می شود.همچنین پیشنهاداتی برای اصالح و بهبود این سیستم مطرح شد که با توجه به آن طراحان 

م اتوبوسرانی وارد نموده و نتیجه آن شبکه قادر می باشند براساس دانش و تجربیات خود تغییرات منطقی را در سیست

را در عملکرد سیستم اتوبوسرانی مشاهده کنند.از دیگر نقاط قوت این طرح، پیش بینی تعداد ناوگان اتوبوس برای 

 می باشد. 0936افق سال 

د براساس نتایج مطالعه موردی، به کارگیری پیشنهادات مطرح شده در این پژوهش می تواند در جهت بهبود عملکر

 گام بردارد. 0936سیستم حمل و نقل همگانی بیرجند و حومه با توجه به چشم انداز سال 



 

 

انداز، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام رهبری استراتژیک چشم، 0959ازگلی، محمد،  .0

 حسین)ع(

 0930بررسی آمار و اطالعات ثبت شده سازمان اتوبوسرانی بیرجند و حومه،  .6

 http://bozorgmehrnia.blogfa.com، حمل و نقل و مدیریت شهری، 0953بزرگمهرنیا، رضا،  .3

، رهیافت های بین المللی حمل و نقل عمومی شهرها، جستارهای 0955تاجدار، وحید، اکبری، مصطفی،  .0

 .60شهرسازی، شماره 

 TTIC ،http://www.ttic.ir، مرکز اطالعات علمی و تخصصی حمل و نقل و ترافیک 0955تقی زاده،  .5

، ارائه یک روش کاربردی برای طراحی و برنامه ریزی شبکه 0955توسلی، محمد، شریعت، مهرداد، .6

ا )مطالعه موردی شهر قم(، فصلنامه مهندسی اتوبوسرانی در مقیاس مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهره

 06ترافیک، شماره 

، نظام حمل و نقل در مراکز شهری و طرح مسئله برای مرکز شهر تهران، 0950جهانشاهی، کاوه،  .0

 .06جستارهای شهرسازی، شماره 

 .0930ل و نقل اتوبسرانی بیرجند، سند راهبردی توسعه حم .5

 TTIC ،http://www.ttic.irصصی حمل و نقل و ترافیک ، مرکز اطالعات علمی و تخ0931عقیلی،  .9

، چشم انداز، درسنامه های کمیسیون تحول اداری، اداره کل آموزش و پرورش خراسان 0930مومن، راضیه،  .01

 0رضوی، شماره 

اتاق فکر حمل و نقل ، وضعیت طرح جامع حمل و نقل و چشم انداز آتی آن، 0939ناصریان، سید مرتضی،  .00

 http://www.linkedin.comابران، 

ی محمد ازگلی و قاسم قنبری، تهران مؤسسه ها، ترجمهمدیریت و رهبری در سازمان ،0956 یوکل، گری، .06
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