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 چکيده
های کاهش عوارض منفی حمل و نقل در شهرها توسعه حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از شیوه

مورد توجه اکثر کشورها)پیشرفته و در حال توسعه( است هرچه سهم حمل و نقل عمومی و همگانی 

ردد. گری عاید شهر میدر انجام سفر شهروندان بیشتر باشد منافع اقتصادی و زیست محیطی بیشت

عمومی)سامانه اتوبوس انتخاب و طراحی مسیرهای بهینه حمل و نقل  ،هدف اصلی از انجام این پژوهش

ای ـ کاربردی و از لحاظ  توسعه ،ر به لحاظ هدفضپژوهش حا .است شهر اهوازکالندر های تندرو( 

ر این بین د های میدانی است.رسیای و برتوصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه مطالعه، روش

ای که ابتدا پرترافیک ترین و مهم از چهار روش جهت رسیدن به هدف استفاده شده است، به گونه

مشخص گردیدند در ادامه  ArcGisترین مراکز هدف و مقصد سفر در سطح شهر از طریق محیط 

( و Network Analyzeشبکه)سامانه های تندرو از تحلیل آنالیز  جهت انتخاب مناسب ترین مسیر

 ( در محیط نرمanalyze Spatialها آنالیز از تحلیل)و مکانیابی پایانه ابرای بررسی موقعیت ایستگاه

این پژوهش نشان داد که محورهای اصلی برای اتوبوس های نتایج استفاده شده است.  ArcGisافزار 

بازار نادری در امتداد پل چهارم به سمت  تندرو: مرکزیت آن با پایانه سلمان فارسی در مرکز شهر و

منطقه چهار شهری) گلستان( و سه راه خرمشهر، کوی فدک به سوی نیوسایت در دو مسیر کیانپارس 

به فلکه ساعت امتداد پل چهارم و خیابان سلمان فارسی و هم چنین نیوسایت به امیرآباد در امتداد 

توان به زیباشهر و اتوبان آیت ر محور انتهایی، نیز میکارخانجات لوله سازی و خیابان سلمان فارسی د

 اهلل بهبهانی و پایانه مرکزی شهر اهواز اشاره کرد.

 .، اهوازتحلیل شبکه، حمل و نقل عمومی، طراحی، مسیر بهینه اژگان کليدي:و
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  2 ابوذر غالم زاده،  1 سعيد امان پور

 .ی شهری دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار جغرافیا و برنامه ریز 1
 .دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید چمران اهواز 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 ابوذر غالم زاده

 عمومیانتخاب و طراحی مسيرهاي بهينه حمل و نقل 

 شهر اهوازکالندر )سامانه اتوبوس هاي تندرو( 
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 مقدمه
جابجایی  عمومی جهت افزایش تقاضای دامنه بر اطاتیارتب وسایل انواع گسترش و هافناوری شتابنده پیشرفت با و سوم هزاره آستانه در

در  هازمین ارزش رفتن باال نتیجه در و شهرنشینی افزایش با که حال عین در (08: 1931پور و همکاران،)امانت.اس شده افزوده شهرها در

راهکارهایی  اتخاذ ضرورت رو این زا و گردیده پذیر امکان عمومی نقل و حمل تسهیالت کمتری به سطوح اختصاص شهرها،مناطق مرکزی 

پور و .)امانتاس گردیده آشکار پیش از ترابری شهری بیشهای شهری کم ترافیک و های بهینه و شبکهانتخاب مسیرجهت  جدید

کثر ها مورد توجه اهای کاهش عوارض منفی حمل و نقل در شهر( توسعه حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از شیوه12: 1931همکاران،

کاشانی های شهروندان باالتر باشد)ها)چه پیشرفته و چه در حال توسعه( است هرچه سهم حمل و نقل عمومی و همگانی در جذب سفرکشور

و جا  ترینرانی شهری به عنوان معمولگردد. سیستم اتوبوسمنافع اقتصادی و زیست محیطی بیشتری عاید شهر می (4 :1900مفیدی، ،جو 

جایی های این ویژگی و مزیت را دارد که در عیت ارزان بودن و سهولت در اجراء توان جابهیستم حمل و نقل همگانی در شهرترین سافتاده

-بی شک طراحی مناسب شبکه اتوبوس(. 4: 1901امینی، و لوجهانشاهحجم قابل توجهی از شهروندان در اکثر نقاط و معابر شهری را دارد)

ها و تعداد ناوگان( کمک شایانی به افزایش مطلوبیت این سیستم نموده و سبب افزایش سهم اتوبوس ها، پایانهگاهها، موقعیت ایسترانی)مسیر

تسهیالت  و خدمات و اقتصادی هایفعالیت استقرار و اشتغال و جمعیت رشد (.40: 1932منشادی، ،)سلطانی شود.های شهروندان میدر سفر

 حمل شبکه گسترش نتیجه در نواحی و این به دسترسی برای سفر تقاضای افزایش باعث مرکزی هایبخصوص بخش شهر نواحی مختلف در

های حمل و نقلی در سطح جهانی، حاکی از ر فعالیتاخی سال چهل روند (.134: 1939امینی ، ،)ممدوحی د.می شو جدید وتسهیالت نقل و

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

راهبرد کشورهای ، های اخیر(.  در سال204: 1938میربها،، های آن در حوزه سالمت را به همراه داشته است)اسداللهی و همچنین بازتاب

یعنی  سواری و حمل و نقل عمومیوی، دوچرخهرمختلف جهان برای حل مشکالت حمل و نقل شهری عمدتا مبتنی بر استفاده از پیاده

حمل و نقل عمومی به مزایای منحصر به فرد ( 44: 1931پور و همکاران،)اماندر یک سیستم حمل و نقل شهری بوده استهای تندرو، سامانه

، این وسیله نقلیه سالم. شده است امروزه در بسیاری از شهرهای دنیا شناخته نقل شهری، به عنوان یک وسیله حمل و های تندروویژه سامانه

 :hood, et al;2011) عنوان یک جایگزین برای اتومبیل سواری مطرح شده استمفید و با صرفه در سفرهای کوتاه و متوسط شهری به

های ساتوبوده از استفا شهرهای سراسر جهان،های تندرو در سامانه های سنگینجاییو جابه بهداشتی، با شناسایی مزایای زیست محیطی (.63

های گذشته؛ در طول دهه (41: 1900دهند)حاتمی نژاد و دیگران ،ترویج می های کوتاه و متوسطو با مسافت را برای حمل و نقل روزانه تندرو

ی ملک )مختار تسوئد و هلند افزایش یافته اس، آلمان ،انگلیسبه طور معنی داری در چند کشور اروپایی نظیر  های تندرواتوبوساستفاده از 

از  برخی توسط آن تأییدی مورد و جهان کشورهای توسط این نوع از سیستم حمل ونقل بکارگیری افزایش دلیلبه  (.184: 1938آبادی،

 آالینده مواد انتشار و هوا آلودگی جامعه، کاهش افراد عمومی سالمتی بهبود در آن مزایای به توجه با توان می جهانی بهداشت هایسازمان

با وجود این در بسیاری از . (1932، دیگران )حسینی و دانست های فرسودهو تاکسی موتوری نقلیه وسایل از استفاده مضر اثرات دیگر و

 (.1938ن، دیگرا)اسدالهی و  شرایط محیطی مناسب، این شیوه جابجایی شهری مورد کم توجهی قرار گرفته استبا دارا بودن  شهرهای کشور

نوز ه های تندروسامانهها کامال آشکار است، استفاده از شهرتبعات گسترش بی رویه حمل و نقل موتوری به ویژه در کالن علی رغم اینکهو

ای که تنها در چند شهر تهران، مشهد و اصفهان شاهد این نوع از ارائه خدمات حمل و به گونه توسعه نیافته و حتی کاهش نیز داشته است

به جز در مقطع کوتاهی آن  ورود اتوبوس به سامانه حمل و نقل درون شهری(. در ایران 124: 1932،همکارانو  احمدی )نقل سریع هستیم 

هم در بدو ورود به عنوان وسیله ای برای حمل و نقل و انجام کار و فعالیت در سطح شهرهای کشور به ویژه آنهایی که در مناطق مرکزی 

رفته  با رشد سریع افزایش تعداد اتومبیل در ایران  (.11: 1932شریعتی،،شد.)سلطانی ن محسوب میاصفهاتهران و  کشور واقع شده اند مانند

کم توجهی مسئوالن  ایم. در این بینها بودهونقل در درون شهرشاهد رشد روز افزون این نوع از حمل 1918در دهه رفته بر تعداد آنها افزوده و 

اما با توجه به  به عنوان یک وسیله نقلیه گردید. آنموجب کاهش اهمیت  48و ورود مترو در دهه  در برنامه ریزی های سطوح مختلف کشور

ریزان شهری رفته رفته بر میزان و تعداد تقاضا برای این از سفر افزوده شد و دوباره میزان اهمیت های مورد نظر در سیاست برنامهریزیبرنامه

ود رای به شمار میعموما وسیله نقلیه های حمل ونقل تندروسیستم درحال حاضر،مومی  باال رفت. های حمل و نقل عآن در کنار سایر سیستم

با ند اهای کوتاه و بلند و داشتن خط جداگانه از سایر خطوط پرترافیک شهری زمان سفر را بسیار کوتاه نمودهبه مسیرکه به علت دسترسی 

های فرسوده و کم سرعت درون شهری قدیم گردید به ویژه در شهر تهران جایگزین سیستماین نوع سیستم وجود چنین ذهنیتی استفاده از 

(. در سال های اخیر مدیران حمل و نقل شهرهای بزرگ در این اندیشه هستند تا سیستم پیچیده حمل و نقل 194: 1938فتحی، ،)تقوایی 

دد و متنوع این سیستم پویا همواره مطلع باشند. از این حیث توجه به ومدیریت درآورند تا از تغییرات متع کنترل را به نوعی تحت نظارت،

در این  (.9: 1903)خادم الحسینی و دیگران، در اکثر شهرهای ایران مورد بررسی قرار گرفته استرانی تندرو های اتوبوسسامانهطرح شبکه 

 صنایع سنگین و پذیرش سیل مهاجرین و هم استقرار صنایع نفتی،محرک توسعه مانند  عوامل از متاثر اهواز به عنوان کالنشهر نوظهور، بین
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زیادی رنج می برد. مردم این شهر به دلیل زندگی در یک  و ترافیک چنین عدم سازگاری زمانی بافت های شهری از مشکالت و آلودگی ها

م نبود سیستدر معرض خطر هستند در این بین کالنشهر سفرهای درون شهری زیادی را انجام می دهند که به علت آلودگی های زیاد همیشه 

های مرکزی به عنوان و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر و همچنین ترافیک شدید در بخششهر اهواز حمل و نقل تندرو در 

ضرورت توجه به  و به عنوان قبل تپنده شهر همیشه در معرض سیل مهاجرین درون شهری خواهد بود همینهای روزانه مرکز هدف سفر

 در این شهر گریزناپذیر می کند.رانی تندرو را های حمل ونقل عمومی به ویژه خطوط اتوبوسعمومی به ویژه طراحی بهینه مسیرحمل و نقل 

 

 مبانی نظري تحقيق -1
ی درسطح بیرون و درون رشد روزافزون شهرنشینی و به تبع آن رشد عبور و مرور و رفت و آمدهای ساکنان شهر با وسایل نقلیه موتور

شهری مشکالت بسیاری را درسیستم حمل و نقل ایجاد نموده است یکی از برنامه هایی که با اجرای عملی و صحیح آن میتوان تا حد قابل 

ار ل در کنهای تندرو. حمل و نقتوجهی آرامش را به سیستم حمل و نقل و عبور و مرور شهری باز گرداند توسعه حمل و نقل به وسیله سامانه

روی شهای پیمسکن، کار و تفریح نه تنها به عنوان یکی از چهار رکن اساسی ساختارهای شهر معاصر، بلکه یکی از مهمترین مسائل و چالش

ی محیطشود. ازاین رو، حرکت به سمت حمل ونقل پایدار مهمترین و اجتناب ناپذیرترین راهکار برای حل معضالت زیستشهرها محسوب می

ی مشکالتی چون مصرف زیاد انرژی، گردد. نارسایی و ناکارآمدی در ساختار و نظام حمل ونقل درون شهری عموماً پدید آورندها تلقی میشهره

اهای ها و فضهای صوتی و بصری، کاهش ایمنی و افزایش خطرات جانی و همچنین از بین رفتن بافتاتالف وقت و هزینه، آلودگی هوا، آلودگی

ترین ترین و جدیدر میان وسایل ترابری شهری، اتوبوس تندرو جزو جدید(. Jahanshahloo and Amini, 2006:37ست)شهرها سنتی

ود شرزان بودن آن نسبت به دیگر وسایل حمل ونقل سبب میاها برعهده دارند که به علت جایی مسافران در کالنشهروسایلی هستند که جابه

شهروندان با انتخاب گزینه حمل و نقل مقرون به صرفه حاصل از  (Aal Ebrahim, 2002:50)استفاده کنند. اغلب افراد جامعه بتوانند از آن

در سفرهای کوتاه شهری، سرعت جابه جایی معموال از سرعت جابه یابند  ساله به پس اندازهای قابل توجهی دست می مسیرهای تندرو هر

گسترش و افزایش استفاده از (.  Sheikoleslami,1995:165 )سرعت عامالً بیشتر است جایی با اتومبیل کمتر نیست. در ساعات شلوغ این

های زاید احداث خیابان و راهسازی را درصدی کاهش دهد و این مقوله نیز تاثیر مستقیمی بر توانمندی شهرها خواهد تواند هزینهآن شاید می

 Drennan, 2003:55ز جمله توجه به مبلمان و فضای سبز شهر خواهد بود)های شهر اگذاشت و عاملی جهت سرمایه گذاری در سایر قسمت

چنین کاهش صدمات ناشی از  تواند با کاهش آلودگی هوا و همدر واقع مزایای بهداشتی کمیت سنجی شده حاصل از این نوع فعالیت می . (

 ,Rojas-Rueda et al., 2011: 20 (Jacobsen and Rutterترافیک باعث اضافه شدن طول عمر و امید به زندگی افراد استفاده کننده شود)

2012: 25 
 

 پيشينه تحقيق -2
ابی یهای زیادی انجام نگرفته است اما در این ارتباط یعنی مسیرها تندرو تاکنون پژوهشیابی بهینه حمل و نقل اتوبوسدر ارتباط مسیر

هوای متشکل  آلودگی کنترل در حاکم نگرش 1903خ االسالمی و سجادیان، توان به: شیهای ایران میو وضعیت حمل و نقل عمومی در شهر

رزیابی نگرش حاکم در ارتباط با کنترل آلودگی هوای ناشی از حمل ا رادر پژوهشی با عنوان تهران کالنشهر و ترافیک شهری ونقل حمل از

ارائه نموده اند،  عملی راهکارهایی موجود، ومشکالت ها کاستی مبنای وبر کرده استخراج ونقل شهری وترافیک حاصله در نخست شهر ایران

های شهری،عوامل موثر بر استفاده از آن،سابقه تاریخی دوچرخه در شهر بناب وضعیت نقش دوچرخه در تردد 1900حاتمی نژاد واشرفی، 

، پایدار شهری نمونه موردی:شهر بنابدوچرخه و نقش آن در حمل و نقل موجود آن و دالیل استفاده شهروندان از دوچرخه رادر مقاله ی 

 پایدار نقل و حمل سیستم در حمل و نقل عمومی را نقش بر تحلیلی جغرافیاییدر مقاله ی 1931مختاری ملک آبادی  بررسی نموده اند.

 رابطه نقل، و حمل سیلهو عنوان به آن از استفاده میزان واتوبوس های  ایستگاه به بهتر یدسترس بینبه این نتیجه رسیدند که  ،شهراصفهان

تاثیر نگرش مردم نسبت به مزایای سفر با اتوبوس درون شهری در حالت تصمیم تحقیقی را با عنوان  Hainan 2811 .دارد وجود معناداری

فت و ردر انتخاب وانی تاثیر نسبتا قوی این تحقیق نشان داد که نگرش ها و دیگر عوامل رانجام داده اند که و انتخاب برای رفت و آمد به کار 

نقل این نتیجه را بیان  و حمل برای دوچرخه از ی نوجواناناستفاده بر موثر عوامل یدر مقاله 2811و همکارانش،  Bruinآمد با اتوبوس دارد. 

 عوامل محیطی در استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه تاثیر می گذارند.می کنند که 

 

 مطالعه معرفی اجمالی محدوده مورد -3
 موقعیت در دارد، قرار شهرستان اهواز مرکزی بخش در که شهر این ت.اس ایران کالنشهر هشت از یکی خوزستان استان مرکز اهواز

 سطح از متر 10 ارتفاع با و خوزستان ای جلگه بخش در طول شرقی دقیقه 48 و درجه 40 و شمالی عرض دقیقه 28 و درجه 91 جغرافیایی
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 91 % جمعیت این از .کنند می زندگی اهواز کالنشهر در خوزستان استان مردم 92 % آماررسمی، ترین تازه پایه رب .دباش می واقع دریا

. (41: 1931جرفی،، داراست)رنجبر را نشینی حاشیه دوم جایگاه اهواز مشهد، کالنشهر از پس رو این از و کنند می شهرزندگی حاشیه در

 استان مساحت کل درصد11 که طوری به .است گرفته قرار شهری بافت در آن هکتار  1329هک است هکتار28444اهواز مساحت شهر

 .(113: 1931ران،دیگاست)سجادیان و  خوزستان

 موقعيت مورد مطالعه1شکل

 
 79ترسيم کننده نگارنده 

 

 واقع اهواز شهرستان درون در شهر این د.باشن می ناحیه چهار یا سه دارای یک که هر است شهرداری ی منطقه فته دارای شهر این

 تشکیل را استان شهری جمعیت از%99 جمعیت کل از % 24 نفر، 1214104جمعیت با ،1931 سرشماری اساس بر اهواز است. شهر

 (.141: 1939ران،دیگامان پور و ( میدهد

 امروزه این شهر در نظام شهری کشور به دالیل زیر اولویت خاصی را دارا می باشد: 

 خدماتی، صنعتی، دانشگاهی، توریستی -ش و عملکردکالن شهر اهوازدر ابعاد اداریتعدد نق -

 افزایش جمعیت کالنشهر اهواز به شهر بیش از یک میلیون نفر در سطح سلسله مراتبی شبکه شهری کشور -

سالمتی شهر()امان پور و  افزایش سطح حوزه نفوذ کالنشهر اهواز در نتیجه سیر صعودی تردد جمعیت و نیاز به ارتقای)شاخص های-

 (. 11: 1931همکارن،

 

  تحقيق روشمواد و  -4
ـ کاربردی و از لحاظ روشپژوهش حاظر به لحاظ هدف توسعه ـ تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانهای  های ررسیای و بشناسی توصیفی 

رح ها، کتب، طهای تحقیقاتی، آمارنامهد در دسترس؛ طرحهایی با توجه به منابع موجومیدانی است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، شاخص

 .یل شدهای مکانی تشکجامع و تفصیلی و مطالعات میدانی و از طریق روش دلفی مبتنی بر نظری سنجی از بیست نفر استخراج و بانک داده

ترین مراکز هدف و مقصد سفر یک ترین و مهمای که ابتدا پرترافدر این بین از چهار روش جهت رسیدن به هدف استفاده شده است، به گونه

های تندرو از تحلیل آنالیز سامانه مشخص گردیدند در ادامه جهت انتخاب مناسب ترین مسیر ArcGisدر سطح شهر از طریق محیط 

در  (Analys Spatialلیل)ها آنالیز از تحو مکانیابی پایانه ا،بررسی موقعیت ایستگاه ArcGisافزار در محیط نرم (Network Analysشبکه)

 استفاده شده است. ArcGisافزار محیط نرم

 

 بحث اصلی -5
 هاي تندرو( عمومی) سامانه اتوبوسانتخاب و طراحی مسيرهاي بهينه حمل و نقل  5-1

  گام اول: بررسی وضعیت پرترافیک ترین مسیرها  و مهم ترین مراکز هدف و مقصد سفر

http://www.rassjournal.ir/


 17 -401  ، ص4317 ستان، تاب41رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ترین و پرترافیک و با استفاده از توابع عملکردی آن مهم New Service Areaو عملگر  ArcGisافزار در این بخش با استفاده از نرم

 (. 2شکل  1ترین مسیرها به همراه زمان اوج ترافیک در سطح شهر اهواز مشخص گردید) جدول 

 ترین و پرترافيک ترین مسيرهاي شهر اهوازمهم .1 جدول

 

 79ماخذ:یافته هاي تحقيق

 ترین و پرترافيک ترین مسيرهاي شهر اهوازمهم 2شکل

 
 79ترسيم کننده نگارننده

 

های تاثیر گذار با رویکرد گذران اوقات فراغت و ترین کاربریمهمهای مکانی مربوط به شهر اهواز در این مرحله با توجه به پایگاه داده

 (.9شکل 2های درون شهری مشخص شد)جدولمقصد سفر

 هاي سفر درون شهري در اهوازترین مقصد: مهم2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 79منبع:یافته هاي تحقيق

 مسیر شنهادی توضیحات ت اوج ترافیکساع

 1مسیر شماره  حدفاصل میدان دانشگاه تا امانیه و میدان ساعت 21تا  10 -14تا  12

 2مسیر شماره  ورودی پل پنجم)ساحلی شرقی( تا خیابان سلمان فارسی)بازار نادری( 21تا 14

 9مسیر شماره  کیانپارس حدفاصل کیانپارس)ساحلی غربی و هالل احمر( تا فلکه چهارم 29تا  11

 4مسیر شماره  حدفاصل زیتون کارمندی تا کوی فرهنگیان 21تا 28 -11تا  14

 کاربری ها های پیشنهادیرویکرد همجواری با مسیر

 گذران اوقات فراغت

 فضای سبز

 رودخانه کارون

 آثار تاریخی

 مقصد سفر

 مراکز اداری

 مراکز آموزش عالی

 مراکز بهداشتی درمانی

 مراکز تجاری

 خوابگاه

 ورزشی
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 هاي سفر درون شهري در اهوازترین مقصد: مهم3شکل

 

 79ترسيم کننده نگارننده
 

 تحلیل آنالیز شبکه های تندرو ازسامانه گام دوم: انتخاب مناسب ترین مسیر

ها با توجه به این های تندرو آورده شده و سپس مناسب ترین مسیرهای مورد تایید برای سامانههای مسیردر این بخش ابتدا ویژگی

 ArcGisافزار در محیط نرم  Network Analyzeها و همچنین میزان ترافیک و مقصد سفر  از طریق توابع عملکری آنالیز شبکه استاندارد

 (9مشخص گردید.)شکل

از روش های برنامه ریزی حمل و نقل  های تندروحل بهینه ایستگاههای سامانه اتوبوس رانی تندرو: در حالت کلی مهای مسیرویژگی

 گردد: الف( فاصله از مناطق شهریکه در حالت کلی در سه دسته مشخص می غلب با مدل سازی ترافیکی همراه است، مشخص می گردداکه 

 های خیابانی ج( الگوی جانمایی هندسیهای ایستگاهب( ویژگی

 (9الف: در این بین در هر منطقه از شهر میزان پیاده رو فاصله ای مشخصی دارد)جدول

 . فاصله توصيه شده براي پياده رو3جدول

 فاصله توصیه شده برای پیاده رو منطقه

 248-118 مناطق تجاری

 988-218 مناطق شهری

 418-98 ای کم تراکمومهمناطق ح

 55: 1332منبع: قریب،

 

وان به تهای دیگری نیز داشته باشد که میهای خیابانی: در این بین هر مسیر یا ایستگاه خیابانی باید ویژگیهای ایستگاهب: ویژگی

 رو و ایمن ترین مسیر را نام بردکه نمونه آن ترین طول پیادهها، کوتاهمهم در بین کاربریهایهای تولید کننده سفر، اولویتشناسایی کاربری

 شود.( دیده می4در)شکل
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 هاي چهارگانه ایستگاهاي خيابانی. ویژگی4شکل

 
 

 (1شکل 4ها و نوع مسیر سامانه تندرو مشخص گردید)جدولگیری ایستگاهج: الگوی جانمایی هندسی: در این بین نحوه قرار

 هاي آنسير سامانه تندرو ویژگی. الگوي جانمایی هندسی م4جدول

 توضیحات الگو

در نظر گرفتن 

شرایط محیطی و 

عوامل متفاوت در 

های ایمنی و زمینه

 عملکرد ترافیکی

 حفاظت از مسافرین در برابر ترافیک عبوری

 دسترسی برای افراد معلول

 نزدیکی به معابر عبور عرضی عابران پیاده

 رنزدیکی به نقاط اصلی ایجاد کننده سف

 مجاورت با ایستگاه جهت مخالف در همان مسیر

در نظر گرفتن 

شرایط عملکردی 

-جانمایی ایستگاه

 های اتوبوس

 ندتوقف کن طول کافی کناره ایستگاه برای تمام اتوبوس هایی که انتظار می رود در یک زمان در محل ایستگاه

 تاثیر ایستگاه بر خصوصیات ترافیکی معبر

 سواری و بار اندازی و بارگیری کامیون هانحوه پارک خودرو های 

 الگوی حرکتی اتوبوس

 حجم و میزان گردش های جریان ترافیک

 میزان حضور و عبور عابران پیاده در تقاطع ها

 مجاورت با مسیر های ورود و خروج اختصاصی

 هاي آنالگوي جانمایی هندسی مسير سامانه تندرو ویژگی 5شکل

 
 1333؛یویليامز،کات منبع:
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های سامانه های یاد شده و همچنین مقصد سفر در شهر اهواز بهترین مسیردر ادامه بر اساس استاندارد های موجود و باتوجه به ویژگی

 (1تندرو در این شهر با استفاده از تحلیل آنالیز شبکه به تفکیک هر مسیر مشخص گردید.)شکل

 شهر اهواز هاي تندرو در. مسير مناسب جانمایی سامانه9شکل

 
 79ترسيم کننده نگارننده

 

های اتوبوس تندرو در شهر اهواز مشخص گردید که در چند محور کنیم مسیر مناسب جهت جانمایی سامانههمانطور که مشاهده می

ی)گلستان( و مشخص است: مرکزیت آن با پایانه سلمان فارسی در مرکز شهر و بازار نادری در امتداد پل چهارم به سمت منطقه چهار شهر

سه راه خرمشهر، کوی فدک به سوی نیو سایت در دومسیر کیانپارس به فلکه ساعت امتداد پل چهار و نادری و همچنین نیوسایت به امیرآباد 

اهواز  کزی شهرتوان به زیبا شهر و اتوبان ایت اهلل بهبهانی و پایانه مردرا متداد کارخانجات لوله سازی و بازار نادری در محور انتهایی نیز می

 اشاره کرد.

 های سامانه تندروو مکانیابی پایانه اگام سوم؛ بررسی موقعیت ایستگاه

های موجود از مجموعه ابزار Distanceهای تندرو در شهر اهواز از طریق ابزار ابزار یابی سامانهبرای بررسی موقعیت ایستگاها و مکان

 ( حریم زده شد و نقشه فواصل بدست آمد. 1های منتخب موجود در)جدول خصبرای هرکدام از شا Spatial Analyst Toolsدر

 اي اتوبوس تندروها و پایانههاي مکانيابی ایستگاه. معيار5جدول

 حریم همجواری معیار

 متر 1888 بیمارستان

 متر 488 مدارس

 متر 1288 فضای سبز

 متر 288 شریانی درجه یک

 متر 088 کاربری مسکونی

 متر 218 تجاری
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 اي اتوبوس تندروها و پایانههاي مکانيابی ایستگاه. نقشه فواصل معيار9شکل

 
 79ترسيم کننده نگارننده

 

های تندرو نسبت به همدیگر های اثر گذار در مکانیابی موقعیت ایستگاه و پایانهدر ادامه این مرحله درجه بزرگی)ارزش وزنی( شاخص

های عملیات توابع همپوشانی فازی نقشه ArcGisدر محیط نرم افزار  overlay fuzzyاستفاده از برنامه جنبی   محاسبه شد که در ادامه با

با هم همپوشانی شدند و سرانجام خروجی نهایی به صورت یک نقشه رستری به تفکیک نواحی گانه ارائه  0/9فواصل انجام گرفت و با گامای 

 شد. 

 هاي مربوط به آنیستگاهاي اتوبوس تندور و پایان. وضعيت نهایی مکانيابی ا3شکل

 
 79ترسيم کننده نگارننده
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آورده شده است در این  1های اتوبوس تندرو در شکل کنیم ارزش رستری نهایی جهت مکانیابی ایستگاههمان طور که مشاهده می

های بندی شده است که با انطباق نقشه مسیرقسیم طیف ت 1نقشه ارزش مکانیابی از مناطق کامال مناسب تا وضعیت کامال نامناسب در 

هارا جهت احداث پایانه درون شهری مشخص گردید. در این بین احداث سه توان مناسب ترین مکانرانی در سامانه تندرو میمناسب اتوبوس

سابق( و فلکه  1دیدکوت عبداهلل منطقه هایی نظیر میدان شهید بقائی، ورودی اتوبان آیت اهلل بهبانی)حوالی شهر جپایانه شهری در قسمت

های موجود، مقصد سفر در سطح این شهر اتوبوس تندرو با توجه به استاندارد ایستگاه 23توان گردد. همان طور نیز میزیبا شهر پیشنهاد می

 نمایند.های نهایی خود را مشخص میجایی هر مسیر مقصدپیشنهاد نمود که مسافران نیز با جابه
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 جه گيرينتي
جابجایی  عمومی جهت افزایش تقاضای دامنه بر ارتباطاتی وسایل انواع گسترش و ها فناوری شتابنده پیشرفت با و سوم هزاره آستانه در

کمتری  سطوح اختصاص شهرها،در مناطق مرکزی  ها زمین ارزش رفتن باال نتیجه در و شهرنشینی افزایش با. تاس شده افزوده شهرها در

های های بهینه و شبکهانتخاب مسیرجهت  راهکارهایی جدید اتخاذ ضرورت رو این از و گردیده پذیر امکان عمومی نقل و حمل التتسهی به

های کاهش عوارض . توسعه حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از شیوهتاس گردیده آشکار پیش از ترابری شهری بیششهری کم ترافیک و 

ها)چه پیشرفته و چه در حال توسعه( است هرچه سهم حمل و نقل عمومی و همگانی در مورد توجه اکثر کشور هامنفی حمل و نقل در شهر

ان رانی شهری به عنوگردد. سیستم اتوبوسهای شهروندان باالتر باشد منافع اقتصادی و زیست محیطی بیشتری عاید شهر میجذب سفر

های این ویژگی و مزیت را دارد که در عیت ارزان بودن و سهولت در اجراء همگانی در شهرترین سیستم حمل و نقل ترین و جا افتادهمعمول

ها، رانی)مسیرجایی حجم قابل توجهی از شهروندان در اکثر نقاط و معابر شهری را دارد بی شک طراحی مناسب شبکه اتوبوستوان جابه

ای هبه افزایش مطلوبیت این سیستم نموده و سبب افزایش سهم اتوبوس در سفر ها و تعداد ناوگان( کمک شایانیها، پایانهموقعیت ایستگاه

  .شودشهروندان می

انجام  شهر اهوازدر  ( ArcGisافزار)های تندرو در محیط نرمجهت سامانه اتوبودر تحقیق حاضر با انتخاب و طراحی مسیرهای بهینه 

ر این پژوهش به صورت نقشه نهایی مشخص گردید. در این بین نتایج در سه سطح اتوبوس تندرودشد. مسیر بهینه استقرار و طراحی مسیر 

 قابل تفکیک است:

 چهار مسیر:  درشهر اهواز ترین مراکز هدف و مقصد سفرها و مهمدر بخش وضعیت پرترافیک ترین مسیر

 الف( حدفاصل میدان دانشگاه تا امانیه و میدان ساعت

 ا خیابان سلمان فارسی)بازار نادری(ب( ورودی پل پنجم)ساحلی شرقی( ت

 ج( حدفاصل کیانپارس)ساحلی غربی و هالل احمر( تا فلکه چهارم کیانپارس

 د( حدفاصل زیتون کارمندی تا کوی فرهنگیان مشخص گردید.

 های تندرو از تحلیل آنالیز شبکه:سامانه در بخش انتخاب مناسب ترین مسیر

های اتوبوس تندرو در شهر اهواز مشخص گردید که در چند محور ب جهت جانمایی سامانهکنیم مسیر مناسهمانطور که مشاهده می

مشخص است: مرکزیت آن با پایانه سلمان فارسی در مرکز شهر و بازار نادری در امتداد پل چهارم به سمت منطقه چهار شهری)گلستان( و 

ه فلکه ساعت امتداد پل چهار و نادری و همچنین نیوسایت به امیرآباد سه راه خرمشهر، کوی فدک به سوی نیو سایت در دومسیر کیانپارس ب

توان به زیبا شهر و اتوبان ایت اهلل بهبهانی و پایانه مرکزی شهر اهواز درا متداد کارخانجات لوله سازی و بازار نادری در محور انتهایی نیز می

 اشاره کرد.
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 مراجعمنابع و 
تحلیل جامعه شناختی رابطه نگرش به دوچرخه  .(1932احمدی، سیروس؛ حیدری، علی؛میرفردی، اصغر؛ مردانی، زهرا). [1]

، 43و میزان استفاده ازآن در سفرهای کوتاه درون شهری،جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و چهارم، شماره 

 191-129صص

بررسی نقش دوچرخه در برنامه ریزی سیستم های حمل و  .(1938، رامتین)اسدالهی، رضا؛ حسن پور، شهاب؛ باقری [2]

اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری،  نقل درون شهری و ارئه راهکارهای افزایش مطلوبیت دوچرخه سواری،

 تهران، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور

ارایه الگویی برای طراحی شبکه مسیرهای دوچرخه .(1938صفارزاده، محمود؛ممدوحی، امیررضا) اسدالهی،رضا؛.9 [9]

  114-181سواری:مطالعه موردی:شهرقم، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هشتم، شماره دوم، صص

امکان سنجی معابر شهری برای مسیر دوچرخه سواری،دهمین کنفرانس بین المللی .(1938میربها،بابک)و اسدالهی،رضا  [4]

 209-231 مهندسی حمل و نقل و ترافیک ،صص

 خدمات توزیع تطبیقی تحلیل .(1939سعید؛ رزمگیر،فاطمه؛ دامن باغ ،صفیه؛ حسینی سیاه گلی، مهناز) امان پور، [1]

 انداز چشم شهری ریزی برنامه و جغرافیا نامه ، فصلahpمراتبی  سلسله تحلیل از استفاده با اهواز شهر در شهری

  113-194، صص28 ، شماره ششم زاگرس، سال

اهواز، فصل نامه شهرهای دوچرخه سواری در کالن(. مکان گزینی و طراحی مسیر1931پور سعید، علیزاده، مهدی)ناما [1]

 جغرافیا و مطالعات محیطی ، پذیرفته شده برای انتشار

طراحی مدل برنامه ریزی شبکه حمل و نقل اتوبوس رانی .(1900ستاری اردبیلی، فرزاد)و  انواری رستمی، علی اصغر [4]

 24-1،صص 12هری)مورد مطالعه اردبیل و حومه(، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال چهارم، شمارهش

جایگاه انرژی های تجدید پذیر در نظریه حمل و نقل پایدار مسافر،فصلنامه مطالعات .(1900بختیاری، پیمان و دیگران) [0]

 31-44، صص12مدیریت ترافیک، سال چهارم، شماره

 شهر بر تأکید سواری)با دوچرخه مسیرهای طراحی و گزینی مکان معیارهای.(1938فتحی، عفت) و تقوایی، مسعود [3]

  191-112سوم، صص شماره (،49پیاپی) شماره دوم، و بیست کاربردی، سال شناسی اصفهان(، جامعه

مومی با استفاده از برنامه ریزی مکانی ایستگاه های دوچرخه ع.(1939جوادی، قاسم؛ طالعی، محمد؛آقامحمدی؛ میثم) [18]

GIS 19، صص 4پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره سوم، شماره-و تصمیم گیری چند معیاری، نشریه علمی-

14  

برنامه ریزی شهری و نقش آن در دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری،هفتمین .(1901امینی،الهام)و  جهانشاهلو،لعال [11]

فیک   ایران،تهران،سازمان حملو نقل و ترافیک تهران ،معاونت حمل و نقل و ترافیک کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترا

 1-14شهرداری تهرا،صص

دوچرخه و نقش آن در حمل و نقل پایدار شهری نمونه موردی:شهر بناب، .(1900حاتمی نژاد، حسین و اشرفی، یوسف) [12]

  41-19، صص 48پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 

بررسی تجارب کشورهای دنیا در توسعه  .(1932محمد؛ اله یاری نیک، اشکان؛ صادقی دزفولی، آذین)حسینی،  [19]

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و  سواری در شبکه شهری،دوچرخه

 سازمان حمل و نقل و ترافیک

بررسی راهکار کاهش حجم ترافیک شهری به وسیله .(1903نژاد، راضیه)خادم الحسینی، احمد؛ رحمتی، قائد؛ قشقایی  [14]

،  0ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری مطالعه موردی:بافت تاریخی شهر شیراز، فصل نامه جغرافیایی آمایش، شماره

 13-1صص

 :موردی آماری نمونه روش شهربه اقتصاد در شهری گردشگران پیامدهای ارزیابی.(1931احمد) جرفی،و  محسن رنجبر، [11]

 11-41، صص11  شماره چهارم، سال زاگرس، انداز چشم شهری ریزی برنامه و جغرافیا نامه اهواز، فصل شهر

ونقل و سوخت، ریاست جمهوری، پیش نویس آیین نامه توسعه دوچرخه سواری و پیاده روی، ستاد مدیریت حمل [11]

  1901، 12و 18،11های،ماده

اهواز،  شهر در سرقت جرائم انواع کانونهای مکانی بررسی.(1931حسین) علی؛کرمالچعب، جاعیان،ش ناهید؛ سجادیان، [14]

 100-111، صص1شماره چهارم، سال زاگرس، انداز چشم شهری ریزی برنامه و جغرافیا نامه فصل
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 توسعه پایدار راستای در سواری دوچرخه مدت میان ریزی برنامه مدل ارائه.(1932صادقی، زهره)و  سقایی، محسن [10]

دوازدهم،  شماره چهارم، سال شهری، برنامه ریزی و پژوهش اصفهان، مجله شهر مرکزی محدوده :موردی مطالعه

  31-111صص

 درون و نقل حمل در دوچرخه از استفاده های بازدارنده و ها مشوق بررسی.(1932سلطانی، علی و شریعتی، سمانه) [13]

، 1ایران، شماره  شهرسازی و معماری علمی انجمن پژوهشی -علمی نشریه، )اصفهان شهر موردی مطالعه( شهری

  19-49صفحات

 به حمل دستیابی جهت در راهکاری نقل و حمل سیستم سازی یکپارچه.(1931سلطانی، علی و فالح منشادی، افروز) [28]

 18-44شماره پنجم، صصشیراز، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری،  کالنشهر موردی؛ پایدار مطالعه نقل و

 10هخطر سواره در تقاطع دوچرخه ها، مجله شهردارهای، سال پنجم، شمار (.1902)شهابیان، پویان [21]

 دست سنجش :نقل و حمل بدیل تمهیدات طریق از شهری پایداری ارتقای .(1938عالء الدینی، پویا و فایضی، الهام) [22]

پژوهشی مطالعات شهری، شماره اول، -تهران، فصلنامه علمی در کی اشترا دوچرخۀ آزمایشی طرح های چالش و آوردها

 38-44صص

مکانیابی ونقش سیستم های حمل و نقل سبز درپایداری .( 1932علیزاده افشار، فرهاد؛ سراجی، سروه؛ اردالنی، روناک) [29]

پایدار شهری، تبریز،  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه حمل و نقل درون شهری مطالعه موردی: شهریزد،

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

تحلیلی بر مولفه های پایداری حمل و نقل شهری در کشورهای در حال توسعه نمونه .(1932علیزاده، هادی) [24]

 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهیدچمران اهواز پایان نامه کارشناسی ارشد ،اهواز،-موردی:ایران

دوچرخه  توسعۀ بر مؤثر عوامل اکتشافی مطالعۀ.(1932ی، مهدی؛ قهرمان تبریزی،کوروش؛ شریفیان، اسماعیل)عماد [21]

  18-44(، صص9پیاپی) 2کرمان، دو فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، ش شهر در سواری

ه هنرهای زیبا، امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوۀ تهران قدیم، نشری.(1909قریب، فریدون) [21]

  20-14، صفحات13شمارۀ

سیر تحول نظریه های مرتبط با حمل و نقل درون شهری، نشریه .(1900کاشانی جو، خشایار و مفیدی شمیرانی، مجید) [24]

 914-، صص4هویت شهر، سال سوم، شماره 

انتشارات تهران،فریدون قریب،  (. اصول برنامه ریزی طراحی تردد پیاده و دوچرخه، ترجمۀ دکتر1901کنف االخر، هرمان) [20]

 ندانشگاه تهرا

 تهرانمرکز نشر دانشگاهی،، جغرافیای حمل و نقل.(1912محمودی، علی) [23]

شهراصفهان،  پایدار نقل و حمل سیستم در دوچرخه نقش بر تحلیلی جغرافیایی.(1938مختاری ملک آبادی،رضا) [98]

  122-181نهم، صص شماره سوم، منطقه ای سال و شهری پژوهش های و مطالعات

ی و روهای پیادهونقل سبز راهی بسوی دستیابی به شکل پایدار شهری با تأکید بر گزینهحمل.(1932معلمی، زاهده) [91]

 اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی دوچرخه،

شهری  نقل و حمل در اشتراکی دوچرخه از استفاده درمیزان موثر واملع بررسی .(1931ملک حسینی، عباس و دیگران) [92]

زاگرس،  انداز چشم شهری ریزی برنامه و جغرافیا نامه فصل.(0مدائن)منطقه و حوض هفت های محله موردی نمونه

 140-113، صص11چهارم، شماره سال

جنسیت بر میزان تمایل برای سفر با یک تحلیل کمی از تاثیر .(1939امینی،وجیهه)و  ممدوحی ،امیر رضا [99]

 282-139دوچرخه،پژوهشنامه حمل و نقل،سال یازدهم ،شماره دوم،صص

؛ مسیرهای دوچرخه، مرکز مطالعات و 11های شهری، بخش (. آیین نامه طراحی راه1941وزارت مسکن و شهرسازی؛) [94]

 تحقیقات شهرسازی

دستیابی به شکل پایدار شهری شکل پایداری و حمل و نقل، مرادی .(1909ویلیامز،کاتی؛ برتون، الیزابت؛ جنکس، مایک) [91]

 ص  921مسیحی، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، اول، تهران،
[36] Hood,j; Elizabeth sall; billy Charlton(2011). a GPS-based bicycle route choice  model for 

san Francisco; California; transportation letters: the international journal of transportation 

reserch,63-75 
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