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عملکرد دولت فعلی در افزایش ناوگان اتوبوسرانی کم نظیر است
"حبی�ب اهلل بتوئی" مدیرعامل س�ازمان اتوبوس�رانی نیش�ابور از 
مدیران باتجربه تالش�گر، موف�ق، کاردان و فعال اتوبوس�رانی های 
ش�هری کش�ور اس�ت که به مدد فعالیت های وی در ای�ن حوزه بار 
مش�کالت حمل و نقلی در ش�هر نیش�ابور کاهش چشمگیری داشته 

است. 
بتوئی که با درایت، خالقیت وس�خت کوشی سازمان اتوبوسرانی 
شهر نیشابور را به سازمانی پویا، باثبات و موفق مبدل ساخته است 
هم�واره با دیدگاه ها و نظرات تخصصی اش حضوری فعال در محافل 

و مجامع تخصصی در حوزه حمل و نقل و ترافیک داشته است. 
مت�ن زی�ر گزیده ای از نظ�رات و تحلیل های وی اس�ت که در پی 

آمده است: 
 آق�ای بتوئی ازنظر ش�ما آی�ا دولت فعل�ی عملکرد 

مطلوبی در حوزه حمل و نقل شهری داشته است؟ 
در حقیقت عملکرد دولت های قبلی در بخش حمل ونقل عمومی قابل 
مقایسه با دولت نهم و دهم نیست چه در بخش برون شهری و چه در 
بخش درون ش��هری بالخص در بخش اتوبوسرانی ها، از سال 13۷۲ تا 
س��ال 138۵ به این سازمان 8۰ دستگاه اتوبوس اختصاص داده شده و 

همچنین 1۴ دستگاه مینی بوس نیز آماده تحویل است. 
طبیعتًا خدمات رس��انی نیز به همین نس��بت به ش��هروندان افزایش 
پیدا کرده است. کاهش سهم پرداختی سازمان ها از قیمت اتوبوس ها از 
3۵درصد به 1۷/۵درصد از شاهکارهای دولت است که از نگاه اینجانب 
دولت محترم تمام تالش خودش را برای بهبود حمل ونقل عمومی بکار 

برده است. 

 ب�ه نظر جنابعالی عمده ترین چالش ها و مش�کالت 
ناوگان حمل ونقل شهری کشور کدامند؟ 

ضعف در زیر ساخت های شهری، عدم وجود خطوط ویژه اتوبوسرانی 
در اکثر ش��هر ها، کم عرض بودن معابر اصلی شهر ها باالخص در بافت 
قدیمی و مرکزی، عدم وجود متولی خاص حمل ونقل ش��هری در سطح 
کالن و ع��دم اختصاص اعتبارات مناس��ب و مورد نیاز به تناس��ب آمار 
جابجایی مس��افر ازجمله مشکالت ناوگان حمل و نقل شهری به شمار 

می آید. 

 ح�ال به نظ�ر ش�ما اصلی ترین مش�کالت ویژه در 
حوزه اتوبوسرانی های شهری کشور کدام موارد هستند؟ 

کمب��ود منابع مالی و اعتبارات موردنی��از برای اداره، تجهیز، تعمیر و 
توس��عه ناوگان مهم ترین و اصلی ترین چالش اتوبوس��رانی های شهری 
کشور به شمار می رود. به نظر اینجانب در صورت تامین اعتبار مورد نیاز 
می توان در راس��تای خدمت به شهروندان در بخش حمل ونقل شهری 
اتوبوس��رانی که بیشترین س��هم را از حمل و نقل عمومی دارا می باشند 

گام های موثرتری برداشت. 

 انتظ�ار حضرتعالی به عنوان یکی از اعضای فعال و 
توانمند در اتحادیه از این مجموعه تخصصی چیست؟ 

باتوج��ه ب��ه اینک��ه اعض��ای هی��ات مدی��ره اتحادی��ه نماین��ده 
تمامی اتوبوسرانی های شهری کش��ور می باشند و همچنین وجود ۲نفر 
از متخصصین سازمان ش��هرداری ها در هیات مدیره می توان گام های 

موثر تر در حل مشکالت برداشت. 
از اتحادی��ه انتظار می رود با کم��ک و همکاری نمایندگان مجلس و 
دولت جهت حل مش��کالت سازمان ها تالش بیش��تری مبذول نمایند. 
اتحادی��ه می تواند با ارس��ال طرح به مجلس و رایزن��ی با نمایندگان در 
جهت حل مش��کل مالیاتی س��ازمان ها اتوبوسرانی گام موثری بردارد و 
با برگزاری نشس��ت های متعدد نموده و با انجام پیگیری های در جهت 
اختصاص اعتبارات مناس��ب در زمان بررسی الیحه بودجه و همچنین 
پیگی��ری در جه��ت دریاف��ت به موقع اعتب��ارات اندکی از مش��کالت 

سازمان ها را برطرف نماید. 

 ش�ما نق�ش واهمی�ت فرهنگ س�ازی و آم�وزش و 
اطالع رسانی در توسعه حمل ونقل عمومی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
فرهنگ س��ازی، آموزش واطالع رس��انی جایگه ویژه ای در حمل و 
نقل عمومی دارد. صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در توسعه حمل 
و نقل عمومی اتوبوسرانی تاکنون نقش بسیار کم رنگی ایفا نموده است. 

 اصلی تری�ن اقدامات و رئوس برنامه های س�ازمان 
اتوبوسرانی نیشابور در سال ۸۹ چه مواردی بوده است؟ 

ازجمله اقدامات اصلی در این زمینه می توان به تحویل ۲۰ دس��تگاه 
اتوبوس گازسوز، جذب ۴ دستگاه اتوبوس اسکانیا، واریز بخشی از بهای 
1۴ دستگاه مینی بوس، ساخت انبار و لوازم یدکی، ساخت وتوقفگاه به 
مساحت 1۰ هزار متر مربع و همچنین واگذاری 1۰ دستگاه اتوبوس به 

بخش خصوصی اشاره کرد. 

بتوئی، مدیرعامل اتوبوسرانی نیشابور در گفت و گو با ماهنامه ایستگاه مطرح کرد؛ 
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"فرهن�گ س�ازی صحی�ح و بازدید مدیران س�ازمان ه�ا را از 
امکانات شهر و زیر ساخت های کشورهای توسعه یافته در حوزه 

حمل ونقل را عامل ارتقاء دانش مدیران است."
این بخشی از گفته های رامین هرسمی در گفت و گو باخبرنگار 
روابط عمومی اتحادیه اتوبوس�رانی های ش�هری کشور است که 
کارنامه تحس�ین برانگیزی در گس�ترش زمینه خدمت رسانی به 

شهروندان مالردی دارد.
وی ظرف مدت کوتاهی توانس�ته اس�ت حوزه ه�ای مدیریتی 
حم�ل و نقل عمومی مالرد را وارد عرصه های تازه ای کند و امکان 
به�ره ب�رداری حداکث�ری از ظرفیت های موجود در این ش�هر را 

فراهم کند.
حض�ور او در جم�ع مدی�ران عامل اتوبوس�رانی های کش�ور، 
انگیزش بخش تالش و کوشش مضاعف مدیران سازمان هاست.

وی در ای��ن گفت و گوبا بیان اینک��ه دولت نهم و دهم رویکرد 
مثبتی در توس��عه حمل و نقل عمومی داش��ته اس��ت، گفت: دولت 
از هم��ان ابتدا ب��ا الحاق تبص��ره 13 به قانون برنام��ه و بودجه و 
همچنی��ن تصویب قانون توس��عه حمل و نق��ل عمومی ومدیریت 
مصرف سوخت در سال 86، نشان داد که برای بهینه سازی حمل 

و نقل عمومی برنامه دارد.
مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��رانی مالرد وحومه، با اشاره به رشد 
کمک های دولت به ناوگان حمل ونقل عمومی و افزایش واگذاری 
اتوب��وس های ن��و به ناوگان، تاکید کرد: حمای��ت دولت محترم از 
س��ازمان های حمل و نقلی کشور، پس از هدفمندسازی یارانه ها، 
موید دیدگاه و شناخت صحیح مجموعه دولت از اهمیت این بخش 

است.
وی همچنی��ن با یادآوری اثرات مثبت اج��رای اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی، خاطرنش��ان کرد: البته اجرای قانون خصوصی س��ازی، 
تبعاتی نیز داشته است که امید می رود بتوان با راهکارهای مناسب 
این تبعات نیز به فرصت هایی برای توسعه و گسترش حوزه حمل 

و نقل عمومی تبدیل شوند.
ای��ن مدیرعام��ل اف��زود: از مهمترین چالش ه��ای پیش روی 
اتوبوس��رانی ها می توان به نیاز این س��ازمان ها به اعتبارات بیشتر 
اش��اره کرد، زیرا باتوجه به برنامه های توس��عه بخش سازمان ها، 

نیاز به وجود منابع اعتباری بیش��تری نیز وج��ود دارد که با عنایت 
مجموع��ه دولت، انش��اءاهلل در آین��ده نزدیک این مش��کالت نیز 

برطرف خواهند شد.
وی افزود: البته یکی از مشکالت عمده سازمان های اتوبوسرانی 
موضوع مالیات مربوط به س��نوات قبل اس��ت. زیرا سازمان محترم 
امور مالیاتی برای این سنوات، بصورت علی الراس و بدون در نظر 
گرفتن هزینه ها و محاس��به صرف درآمده��ا، مالیات ها را تعیین 
می کند و با این اوصاف، سازمان ها در پرداخت مالیات سنوات قبل 

دچار مشکل شده اند.
هرس��می با تجلی��ل از تالش ه��ای مجدانه اتحادی��ه در یاری 
رساندن به سازمان های اتوبوسرانی، تصریح کرد: اگرچه در برخی 
مواقع مش��کالتی در بیمه اتوبوس ها و تامین قطعات یدکی پیش 
آمده اس��ت اما بطور کلی ارزیابی مثبتی از عملکرد اتحادیه دارم و 
امی��دوارم مدیریت جدید اتحادیه نی��ز، همچون تجربه های موفق 
خود در سازمان حمل ونقل عمومی، زمینه را برای استفاده بهینه از 

دانش و توانایی های مدیران سازمان ها فراهم کند.
وی اظه��ار امی��دواری کرد ک��ه در زمینه ارائ��ه خدمات کنترل 
هوش��مند ناوگان، فعالیت های بیشتری انجام بگیرد و به مدیریت 
هوش��مند ناوگان در شهرس��تان ه��ا نیز توجه وی��ژه ای از طرف 

اتحادیه صورت بگیرد.
این مدیرعامل همچنین موضوع فرهنگ س��ازی در حوزه حمل 
و نقل عمومی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داش��ت: تردیدی نیست 
که بازدیدهای مدیران س��ازمان ها از امکانات شهری وزیر ساخت 
های کشورهای توسعه یافته باعث ارتقای دانش و نگرش مدیران 

می شود.
وی در این باره پیش��نهاد کرد که با ایجاد یک ساختار ارزشیابی 
س��االنه بمنظور شناسایی و معرفی مدیران برتر، انگیزه برای فعال 

تر کردن سازمان ها تقویت شود.
در پایان، نوس��ازی و بازس��ازی ناوگان تحت نظارت س��ازمان 
متبوعش را از جمله مهمترین عملکردهای این س��ازمان در س��ال 
جاری عن��وان کرد و گفت: افزون بر این بازس��ازی اتوبوس های 
ملکی با اختصاص وام به بخش خصوصی نیز از دستاوردهای مهم 

این سازمان است.

هرسمی،  مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مالرد : 

بازدید از کشورهای توسعه یافته 
می تواند تاثیرات مثبتی در روند 

توسعه حمل و نقل عمومی داشته باشد

اتوبوسرانی ها نیازمند اعتبارات بیشتری هستند
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طاهری، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی ایالم وحومه:

عملکرد دولت در اجرای قانون
 هدفمندسازی یارانه ها قابل تقدیر است

اتوبوسرانی ها نیازمند توجه بیشتر دولتمردان هستند

تقویت شهرهای محروم در اولویت برنامه های اتحادیه باشد
سرپرست سازمان اتوبوس��رانی ایالم وحومه، عملکرد دولت را 
دراجرای قانون هدفمندس��ازی، یارانه ها قاب��ل تقدیر خواند و از 

واگذاری ۵۰ درصدی این سازمان به بخش خصوصی خبر داد.
طاه��ری در گفت و گ��و با خبرن��گار رواب��ط عمومی اتحادیه 
اتوبوس��رانی های ش��هری کش��ور، عملک��رد دول��ت در اجرای 
هدفمندس��ازی یاران��ه ها در حوزه حمل و نق��ل را مثبت ارزیابی 
ک��رد و گفت: برنامه ریزی دقیق و اصولی مدیران وزارت کش��ور 

در هدفمندسازی یارانه ها قابل تقدیر و تحسین برانگیز است.
وی تصریح کرد: امیدواریم تقویت شهرهای کوچک و محروم 
کشور از نظر تخصیص یارانه بلیت و سایر کمک ها برای افزایش 
بهره وری و خدمات مورد توجه بیشتر دولت و سازمان شهرداری 

ها قرار بگیرد.
طاهری با بیان اینکه در ش��هر ایالم مش��کالتی از قبیل عدم 
وجود خ��ط ویژه و همچنین پایانه های مناس��ب ش��هری و کم 
عرض بودن خیابان مانع خدمت رس��انی مناس��ب به شهروندان 
می شود، افزود: امید است، رفع این مشکالت امکان استفاده بهینه 

از تمام ظرفیت های ناوگان فراهم شود.
سرپرست س��ازمان اتوبوس��رانی ایالم، بیان داش��ت: اتحادیه 
اتوبوس��رانی های شهر کشور بعنوان پل ارتباطی موثر بین وزارت 
کشور، س��ازمان شهرداری ها و س��ازمان های اتوبوسرانی نقش 

مهمی برعهده دارد.
وی ادامه داد: دراین زمینه تاکنون گام های جدی و مناس��بی 
برای رشد و توسعه فعالیت های سازمان اتوبوسرانی برداشته شده 

و روند رو به رشدی داشته است.
این سرپرس��ت در ادامه گفت و گو پیش��نهاد کرد که اتحادیه 

اتوبوس��رانی های ش��هری کش��ور در جهت انعکاس پیشنهادها 
و مش��کالت و راهکارها، هر س��ه ماه یکبار نشس��ت گردهمایی 
مدیران سازمان ها را برگزار کند و مصوبات این نشست ها جهت 

پیگیری به مدیران کالن در حوزه وزارت گزارش شود.
وی همچنین یادآور ش��د: اتحادیه می تواند، درخصوص تامین 
قطع��ات و ل��وازم یدکی، تخصی��ص اعتبارات به منظ��ور جبران 
خس��ارات و حمایت منابع مالی تسهیالت الزم برای بیمه ماشین 
آالت و تجهیز ناوگان اتوبوس��رانی با اتوب��وس های نو و تدوین 
برنامه های آموزش��ی ویژه مدیران وکارشناسان یا دیگر سازمان 

ها باشد.
طاهری با بیان اینکه فرهنگ سازی صحیح و آموزش و اطالع 
رس��انی درباره استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی، زمینه ساز 
مناس��بی برای اجرای قانون هدفمندس��ازی یارانه هاست، اظهار 
داش��ت: ایجاد برنامه هایی برای مدی��ران عامل از اقدامات انجام 
شده توس��ط اتحادیه، کمک شایان توجهی به توسعه حمل ونقل 

عمومی در کشور می کند.
وی با تاکید بر نامگذاری سال جاری به سال »همت مضاعف 
و کارمضاعف« از سوی مقام معظم رهبری گفت: تسریع در روند 
حم��ل ونقل عمومی صورت گرفته اس��ت و در ش��هر ایالم نیز با 
تامین تعداد 8 دستگاه اتوبوس نو در ناوگان حمل ونقل شهری و 
تعمیر و بازس��ازی تعداد 16 دستگاه اتوبوس متوقفی، ناوگان این 

شهر نوسازی شده است.
این سرپرس��ت با اشاره به اینکه ۵۰ درصد سازمان اتوبوسرانی 
ایالم و حومه به بخش خصوصی واگذار ش��ده است، اعالم کرد: 
جابجایی مس��افر در ش��هر ایالم نیز افزایش 1۵ درصدی داشته 

است.
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"س��الم ش��یروزه یی"، در گفت و گو با خبرن��گار اتحادیه 
اتوبوس��رانی های شهری کشور به تشریح برنامه ها، اقدامات 

فعالیت ها و عملکرد این سازمان در سال 89 پرداخت.
وی که یکی از مدیران توانای س��ازمان های اتوبوسرانی 
کش��ور بش��مار می آید محور فعالیت هایش را بر حوزه توسعه 

خدمات الکترونیک قرار داده است.
وی گف��ت: ب��ه اعتقاد بن��ده تجهیز ن��اوگان حمل و نقل 
عمومی به سیس��تم مدیریت هوش��مند می تواند تاثیر بسزایی 
درمدیریت صحیح ناوگان و اس��تفاده بهینه از امکانات داشته 

باشد.
گفت: برای تجهیز ناوگان اتوبوس��رانی چابهار و حومه به 
دس��تگاه کارت خوان و سایر ملزومات، اعتباری افزون بر یک 

میلیارد و نهصد میلیون ریال هزینه شده است.
این مدیرعامل همچنین بهسازی و راه اندازی اتوبوس های 
متوقفی را از اولویت های س��ازمان در سال جاری عنوان کرد 
و افزود: عالوه بر نوس��ازی و بهسازی اتوبوس های متوقفی، 
تعداد۵ دس��تگاه مینی بوس و3 دس��تگاه اتوبوس نیز از سوی 

این سازمان خریداری شده است.
وی همچنی��ن اف��زود: در زمینه توس��عه ایس��تگاه ها نیز 
اعتب��اری بالغ بر ۵۴۰ میلیون ری��ال بابت خریداری و نصب 
ایس��تگاه مکانیزه هزینه شده است تا شهروندان چابهاری در 
فصول گرم س��ال بتوانند از امکانات این دس��تگاه ها استفاده 

کنند.
 ش��یروزه ئی خاطرنش��ان کرد: همه س��عی و تالشمان در 
س��ازمان اتوبوسرانی ش��هر چابهار این است که با استفاده از 
همه پتانس��یل ها و ظرفیت خدمات مطلوب و مناس��ب را به 

شهروندان عزیز و گردشگران بندر چابهار ارائه دهیم.
وی با قدردانی از حس��ن توجه دولت به حوزه حمل ونقل 
عمومی تاکی��د کرد: دول��ت خدمتگزار بص��ورت ویژه بدنبال 
ایجاد بس��ترها و زیرس��اخت ها برای توس��عه حم��ل و نقل 
عمومی در کش��ور است که باید ازاین فرصت طالیی استفاده 

بهینه رانمود.
ش��یروزه ئی در پایان اظهارامیدواری کرد و افزود: سال 9۰ 
سال پرباری برای اتوبوسرانی ها باشد و مشکالت متعدد این 
س��ازمان با ت��الش و عنایت دولتم��ردان، اتحادیه و مدیران 

سازمان های اتوبوسرانی مرتفع گردد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی چابهار:

مهمترین اولویت ما در 
سال جاری توسعه خدمات 
الکترونیکی و مکانیزه بود

حیدرزاده، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی ارومیه؛ 

خدمات دولت در بخش 
حمل ونقل عمومی در تاریخ 

کشور بی نظیر است
عدم خدمات پس از فروش مناس��ب از س��وی شرکت های خودروساز 

یکی از مشکالت اساسی اتوبوسرانی ها است. 
مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��رانی ارومیه، با اش��اره به خدمات بی نظیر 
دول��ت در حوزه حمل ونقل عمومی، میزان موفقیت دولت فعلی را در حل 
مش��کالت ناوگان حمل ونقل عمومی کشور چشم گیر و کم سابقه ارزیابی 

کرد. 
"عب��اس حی��درزاده" در گفت و گو ب��ا خبرنگار رواب��ط عمومی اتحادیه 
اتوبوس��رانی های شهری کشور با بیان اینکه از بدو شروع بکار دولت نهم 
تحوالت ش��گرفی در توسعه نوس��ازی ناوگان صورت گرفته است، افزود: 
توجه منحصر بفرد دولت به توس��عه زیرس��اخت ها و زمینه های گسترش 
خدمات رس��انی به مردم در حوزه حمل و نق��ل عمومی در تاریخ خدمات 

رسانی اتوبوسرانی های شهری بی نظیر بوده است. 
مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��رانی ارومی��ه، تصریح ک��رد: البته باید در 
زمینه ایجاد توس��عه مراکز خدمات پس از فروش شرکت های خودروساز 

درشهرستان ها تالش های بیشتری از سوی این شرکت ها انجام شود. 
وی ادامه داد: عمده ترین چالش ناوگان اتوبوس��رانی در کشور، کمبود 
قطعات دس��تگاه ها وعدم توج��ه کامل کارخانه های س��ازنده اتوبوس به 

خریداران در زمان پس از فروش است. 
حی��درزاده با تقدیر از عملکرد اتحادیه، پتانس��یل ها و ظرفیت های این 
مجموع��ه را خ��وب توصیف کرد و اف��زود: البته امیدواریم س��یر اقدامات 
مثب��ت اتحادیه از این پ��س نیز در تمامی زمینه ها بوی��ژه در زمینه تامین 
اتوبوس ه��ای موردنیاز راه اندازی مج��دد اتوبوس های متوقفی و افزایش 
اعتبار س��االنه هزینه ای و پرسنلی س��ازمان ها، مطلوب تر از همیشه ظاهر 

شود. 
حیدرزاده نقش فرهنگ س��ازی، آموزش و اطالع رس��انی را در تعیین 
اصول توسعه پایدار، دارای جایگاه ارزشمندی ارزیابی کرد و عالوه بر این 
یادآور ش��د: بازدید مدیران عامل سازمان ها از نحوه عملکرد مدیران حمل 
و نقل عمومی کشورهای توسعه یافته، زمینه ساز بلوغ و شکوفایی حمل و 

نقل عمومی در کشور خواهد بود. 
وی همچنین با اشاره به عملکرد و تالش مضاعف سازمان اتوبوسرانی 
ارومیه تاکید کرد: اقدامات این سازمان در سال 89، مجموعه ای از خدمات 
ارزنده به شهروندان است که در راستای حمایت از حقوق مسافران درون 
ش��هری، مکانیزه کردن سیس��تم حمل ونقل عموم��ی در ارومیه و بویژه 
توانمند س��اختن بخش خصوصی در مدیریت س��امانه حمل و نقل درون 
ش��هری از آن جمله است و س��اماندهی ایس��تگاه های اتوبوس، تاسیس 
پایانه های مسافربری، ایجاد خطوط BRT و نوسازی سایبان های سطح 

شهر در برنامه کاری سال آتی سازمان قرار دارد.
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اش�اره: "حس�ین آزادیخ�واه" از مدیران فع�ال در حوزه 
حمل ونقل و س�ازمان های اتوبوس�رانی کش�ور اس�ت که 
توانس�ته در مدت خدمت خود با مدیریت کارآمد حمل ونقل 
عمومی سیرجان وحومه را به طور چشمگیری گسترش دهد 
و بس�یاری از مش�کالت حمل و نقل عمومی را از دوش این 

منطقه بردارد. 
وی در گفت و گو با خبرنگار اتحادیه اتوبوس��رانی های شهری 
کش��ور فعالیت ه��ای دولت نهم و ده��م در زمین��ه حمل ونقل 

عمومی کشور مثبت ارزیابی کرده است.
وی افزود: اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور برنامه های 
مش��خص و کارشناسی شده توانسته است درمدت چند سال اخیر 
بس��یاری از مش��کالت حمل ونقل عمومی را برط��رف کند و امر 

خدمت رسانی به مردم عزیز را تسریع بخشد.
آزادیخ��واه درادامه نقش آم��وزش و فرهنگ س��ازی رادراین 
زمینه بس��یار مهم خواند و خاطرنش��ان ش��د باایجاد برنامه های 
آموزش��ی، فرهنگی می توان نقش م��ردم را در حوزه حمل ونقل 
عمومی پررن��گ کرد و با این روش حمل ونقل عمومی کش��ور در 

صدر کشورهای جهان قرار داد.
وی با اش��اره به این مطلب که بازدید مدیران از س��امانه حمل 
و نقل کش��ورهای پیش��رو دراین حوزه تاثیرات بس��یار خوبی در 
برنامه ها و ش��یوه های مدیریت سازمان به زودی شاهد تحوالت 
چشمگیری در برنامه ها و امر خدمت رسانی به مردم خواهیم بود.
این مدیرعامل در پایان، اقدامات سازمان اتوبوسرانی سیرجان 
درس��ال 89 را افتتاح پارک سوار شماره 1 س��ازمان اتوبوسرانی ، 
اخذ تسهیالت سوخت در نظر گرفته شده درخصوص کلیه ناوگان 
اتوبوس��رانی، بازسازی 1۰ دس��تگاه اتوبوس متوقفی، خریداری ۵ 
دستگاه اتوبوس اس��کانیا وافزایش ناوگان به 8۷ دستگاه، عنوان 

کرد.

آزادیخواه، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی سیرجان:

جلب رضایت مردم مهمترین هدف 
سازمان های اتوبوسرانی است

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی رشت و حومه:

توسعه حمل ونقل عمومی،  
زیربنای توسعه پایدار است

مدیرعامل سازمان اتوبوس��رانی رشت، توسعه سیستم حمل و 
نقل را زمینه س��از توسعه اقتصادی برشمرد و اقدامات دولت را در 

توسعه حمل ونقل عمومی مثبت ارزیابی کرد.
"غالمرض��ا زک��ی زاده" در گف��ت و گ��و ب��ا خبرن��گار روابط 
عمومی اتحادیه اتوبوسرانی های کشور گفت: امروزه سیستم حمل 
ونقل یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی در کشورها می باشد 
که می توان آن را به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی مطرح نمود، 
که در این راس��تا حمل ونقل درون ش��هری از مهمترین آنها به 

شمار می رود.
وی خاطرنش��ان کرد: دولت محترم نه��م و دهم در این زمینه 
گام های موثری برداشته و یکی از نشانه های آن استقبال خوب 

مردم از ناوگان های درون شهری می باشد.
وی افزود: البته هنوز مش��کالتی در سیستم حمل ونقل درون 
شهری به چشم می خورد که مهمترین آنها را می توان بار ترافیکی 
دانس��ت، چرا که این مسئله می تواند اختالل هایی در این سامانه 
)حم��ل و نقل ش��هری( ایجاد کند و س��رعت خدمت رس��انی به 

شهروندان را کاهش دهد.
وی در زمین��ه چگونگی عملک��رد اتحادیه اتوبوس��رانی های 
ش��هری کش��ور گفت: تاکنون قدم های مثبتی برداشته شده ولی 
باتوجه به گس��تردگی شهرها و گرایش مردم به استفاده از ناوگان 
حمل ونقل عمومی انتظارات بیشتری از این مجموعه وجود دارد.

وی در ادامه افزود: از سوی اتحادیه در جهت تقویت و پشتیبانی 
س��ازمان های اتوبوسرانی می بایست تامل بیشتری صورت پذیرد 
و پیگی��ری الزم انجام ش��ود تا اعتبارات مربوط��ه در موعد مقرر 

تخصیص یابد.
زکی زاده با اش��اره به این مطلب که گاهًا مش��اهده می ش��ود 
س��ازمان های اتوبوس��رانی به دلیل عدم اعتبارات قادر به تحویل 
اتوبوس های تخصیص نمی باش��ند تاکید کرد در بخش واگذاری 
سهمیه اتوبوس به شهرها ابتدا تامین اعتبارهای ماشینه ها توسط 
اتحادیه برنامه ریزی و س��پس خودروها تحویل گردد تا به زودی 

بتوان به اهداف این سازمان دست پیدا کرد.
وی در پایان به برخی از اقدامات س��ازمان اتوبوس��رانی رشت 
و حومه در س��ال 89 اش��اره کرد ک��ه اجرای پ��روژه طرح بلیت 
الکترونیک��ی وتاس��یس جای��گاه CNG در محوط��ه پارکینگ 

اتوبوس ها از آن جمله می باشند.
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رضا ش�کور، مدیرعامل س�ازمان اتوبوس�رانی و مدیریت حمل ونقل 
بار و مس�افر ش�هر الوند و حومه، از اعضای فع�ال و خالق هیات مدیره 
اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور است و نظرات و راهکارهای وی 
را پیش تر نیز در منابع مختلف خبری و تحلیلی حوزه حمل ونقل خوانده 
ایم.وی در گزارشی جامع و کامل به تشریح عملکرد سازمان متبوع خود 

پرداخته است که خالصه ای از این گزارش را در زیر می خوانیم.
براس��اس این گزارش در س��ال جاری، خطوط ناوگان اتوبوسرانی با خرید 
تعداد 1۰ دس��تگاه اتوبوس بنز ۴۵۷ کولردار و ب��ا هزینه اعتباری افزون بر 8 
میلیارد و 899 میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، به ۵۰ دس��تگاه افزایش یافته اس��ت 

که در نوع خود دستاورد مهمی به شمار می رود.
عالوه بر این راه اندازی سیسم کارت بلیت با اعتباری بیش از 3۴۰ میلیون 
ریال از دیگر اقدامات این سازمان در جهت توسعه فرهنگ استفاده از خدمات 

الکترونیکی ناوگان حمل و نقل عمومی است.
این گزارش حاکی اس��ت، راه اندازی س��امانه پیام کوت��اه، نصب دوربین 
های مداربس��ته و راه اندازی اتاق کنترل ترافیک، نصب دوربین مداربسته در 
داخل اتوبوس های ش��هری احداث فاز یک پروژه پارکینگ اتوبوس، احداث 
ساختمان سرایداری و بسیاری دیگر از اقدامات خدماتی و رفاهی، از مهمترین 

اقدام های سازمان اتوبوسرانی الوند در سالجاری است.
اعتبار هزینه شده برای احداث پروژه های عمرانیاین سازمان و تامین سایر 
خدمات در س��ال جاری بیش از 1۰ میلیارد ریال برآورد می شود که در قیاس 
با طرح ها و برنامه های انجام شده در این سازمان رقم قابل توجهی نیست.
در این گزارش، مجموع عملکردها و اقدامات سازمان اتوبوسرانی الوند در 
قالب 3۴ مورد، تشریح شده است که بیش از ۴۵ درصد این اقدامات در جهت 
تجهیز و نوس��ازی ناوگان، بیش از 3۵ درصد نیز به خدمات مربوط رانندگان 
و ش��هروندان و در حدود ۲۰ درصد نیز به م��واردی از قبیل اقدامات عمومی 

و روزانه مدیریت سازمان، جشن ها ومراسم های سازمان مربوط می شود.
باتوجه به ریز موارد تش��ریح شده در این گزارش می توان گفت: عملکرد 
س��ازمان اتوبوس��رانی الون��د، در زمینه تجهیز ن��اوگان به سیس��تم خدمات 
الکترونیک��ی و کارت بلیت، مورد توجه ویژه مدیریت آن قرار گرفته اس��ت و 
نتایج حاصل ازاین اقدامات در شهری مانند الوند قابل توجه و چشمگیر است.
همچنی��ن در زمین��ه اجرایی ک��ردن اصل ۴۴ قانون اساس��ی، س��ازمان 
اتوبوس��رانی الوند و حومه، از مجموع ۵۰ دستگاه اتوبوس این سازمان، تعداد 
13 دس��تگاه را به بخش خصوصی واگذار کرده است که نسبتی در حدود ۲6 

درصد از کل سازمان را شامل می شود.
هم اکنون در شهر الوند، با فعالیت بخش خصوصی در کنار سازمان دولتی 
اتوبوس��رانی این شهر، جابجایی مس��افران درون شهری به نحوی مطلوب و 
مناس��ب در حال انجام اس��ت که با گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی و 
ایجاد تعادل در بین بخش خصوصی و دولتی در س��ال 9۰ خدمت رس��انی به 

شهروندان با روند مناسب تری انجام شود.

اش�اره: مدیرعام�ل س�ازمان اتوبوس�رانی نج�ف آب�اد و حوم�ه، با 
ارزیاب�ی نظارت�ی و انتقادی خود درباره عملکرد س�ازمان ها و اتحادیه 
اتوبوس�رانی ها شهری کشور در یک س�ال گذشته، به سئواالت گروه 

تحریریه ماهنامه ایستگاه پاسخ داده است.
وی که یکی از مجرب ترین مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی است 
توانمن��دی های منحصربفردی هم در زمین��ه دانش فنی و هم در زمینه علم 

مدیریت سازمانی دارد.
وی ب��ا اتخاذ یک نگاه دقیق و موش��کافانه س��عی در اصالح کوچکترین 
کژکارکردهای سازمانی در اتوبوس��رانی ها است و با حساسیت بسیاری روند 

عملکرد سازمان های حمل و نقلی را رصد می کند.
"محم��د عل��ی کیانی" با نق��د عملکرد اتحادیه در یکس��ال گذش��ته، به 
ماهنامه ایس��تگاه توضیح داد: اکنون بعد از 9 سال آغاز بکار اتحادیه، به علت 
س��وءمدیریت، اتحادیه را ناکارآمد نموده و گ��ردش کار اتحادیه به علت عدم 
یک عملکرد روش��ن و ش��فاف در جهت رضایتمند منافع افراد بوده و هست 
که البته امیدوارم، تیم مدیریتی کنونی بتواند اتحادیه را در جهت اساس��نامه و 

منافع اتوبوسرانی قرار دهد.
این مدیر عامل گفت: با توجه به اینکه حجم س��رمایه گذاری های دولت 
در بخش نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش چشمگیری 
داش��ته اس��ت از اتحادیه انتظار داریم که با جدیت پیگیر اعتبارات تخصیصی 

به اتوبوسرانی ها باشد.
وی اف��زود: اگر برنامه ریزی صحیحی در اس��تفاده بهین��ه از اعتبارات و 
اقدامات انجام ش��ده در راستای توسعه ناوگان، انجام نگیرد، سیستم حمکل و 
نقل عمومی در س��ال های آینده با مشکالت فراوانی روبه رو خواهد بود نمی 

تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد.
کیان��ی، خرید بی رویه اتوبوس و وس��ایل نقیله عموم��ی از کارخانه های 
دولتی را به عنوان عمده ترین مش��کل ناوگان حمل و نقل عمومی  برشمرد 
و خاطرنش��ان کرد: کارخانه های دولتی در مواجهه با مشکالت فنی اتوبوس 
ها پاسخگو نیستند و از آنجا که در میان کارخانه های داخلی سازنده اتوبوس 
رقابت چندانی وجود ندارد، نمی توان منتظر پاس��خگویی ش��فاف و مناس��ب 

کارخانه ها بود.
وی همچنین با اشاره اینکه عالوه بر عدم پاسخگویی شرکت های سازنده 
اتوبوس، مش��کالت مهم دیگری نیز ناوگان اتوبوس��رانی را با اختالل مواجه 
کرده اس��ت، تصریح کرد: اصلی ترین مش��کل اتوبوس��رانی ها عدم پرداخت 
قیمت تمام ش��ده هزینه یک مسافر از س��وی دولت، شهرداری و مردم است 
که این روند باعث ش��ده به طور کلی اتوبوس��رانی ها از کیفیت الزم خدمت 
رسانی بهشهروندان عزیز باز مانند و هم از نظر نگهدای فنی اتوبوسرانی ها و 
تأسیسات خطوط و عدم افزایش کارایی پرسنل زحمت کش خود که ناچارا به 
علت عدم دریافت اعتبارات الزم سازمان های اتوبوسرانی اکنون دچار افت در 
ابعاد مختلف نیروی انسانی، فنی، خدماتی، وارد آمدن زیان به سرمایه ملی و 
عموما در شرایط فعلی در یک حسابرسی رسمیو اصولی به صورت ورشکسته 

می باشد ولی از نظر کمی رشد داشته است 

رضا شکور در گزارشی، عملکرد سازمان اتوبوسرانی 
الوند را در سال جاری تشریح کرد؛

کیانی، مدیرعامل تالشگر سازمان اتوبوسرانی نجف آباد:

توسعه در جهت تسریع و تسهیل 
جابجایی شهروندان

اتحادیه  باید به صورت جدی و تخصصی 
مشکالت اتوبوسرانی ها را پیگیری کند
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"ش�هرام فرحبخش�یان" مدیرعامل س�ازمان اتوبوس�رانی زنجان 
وحومه، از مدیران موفق سازمان های اتوبوسرانی در نوسازی و توسعه 
ناوگان حمل ونقل درونشهری است که با فعالیت ها و اقدامات سازنده 
اش در تقویت ظرفیت های س�ازمان و عملیاتی سازی این ظرفیت ها 

کارنامه قابل توجهی داشته است.
وی درگفت وگو با ماهنامه ایس��تگاه با تقدی��ر ازعملکرد دولت در 
توسعه حمل ونقل عمومی و توجه به سازمان های حمل ونقل کشور، 
گفت: در راس��تای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان اتوبوسرانی 
زنج��ان 8۰ درص��د از بخ��ش های خدمات��ی و عمران��ی را به بخش 

خصوصی واگذار کرده است.
فرحبخش��یان بااظهار امی��دواری به اینکه حمایت ه��ای دولت از 
س��ازمان و بخش خصوصی چهره ش��هرهای ایران را در آینده نزدیک 
زیب��ا ومنظم خواهد ک��رد، افزود: اقدامات دولت در جهت جوانس��ازی 
ناوگان، حمایت از نیروهای انسانی و زیباسازی نمای اتوبوس ها قابل 

توجه و توسعه بخش است.
وی همچنین با یادآوری این نکته که س��ازمان های اتوبوس��رانی، 
نهاده��ای خدماتی هس��تند، گفت: به دلیل زیاندهی این س��ازمان ها 
نیازمند جذب اعتبارات الزم و کافی به منظور ارائه خدمات مناس��ب و 

بهینه به شهروندان هستند.
این مدیرعام��ل با بیان اینکه وضعیت نامطلوب فعلی در س��ازمان 
های اتوبوس��رانی پاس��خگوی نیاز ش��هروندان در ح��وزه حمل ونقل 
عمومی نیست، افزود: در صورتی که اتحادیه اتوبوسرانی های شهری 
کشور بتواند راهکارها و برنامه های مدیریتی مناسبی داشته باشد، این 

مشکالت به زودی برطرف خواهند شد.
فرحبخش��یان، ضم��ن تقدیر از سرپرس��ت اتحادی��ه، بخاطر ایجاد 
فرصت مناسب برای بیان دیدگاه ها و نظرات مدیران عامل شهرستان 
ها، پش��تیبانی مالی ومعنوی بیش��تر و بهتر اتحادیه  را ازاتوبوسرانی ها 

خواستار شد.
وی اف��زود: ازمهمتری��ن اقدام هایی که اتحادیه اتوبوس��رانی های 
ش��هری کشور می تواند با تاکید بر آن، روند توسعه ناوگان اتوبوسرانی 
ها را تسریع کند، تدوین سیاست ها و برنامه هایی برای فرهنگ سازی 

و تشویق شهروندان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است.
ب��ه گفته این مدیرعامل با تهیه تراکت ها و بروش��ورهای تبلیغاتی 
و تهیه تیزرهای تلویزیونی، می توان ش��هروندان را به عدم اس��تفاده 

غیرضروری از خودروی شخصی تشویق کرد.
وی همچنی��ن برگ��زاری دوره ه��ای آموزش��ی و بازدی��د مدیران 
عامل س��ازمان ها را از امکانات و خالقیت کش��ورهای توس��عه یافته، 
از مهمترین علل کارآمد در ارتقاء سطح کیفی عملکرد مدیران خواند و 
اظهار امیدواری کرد؛ اتحادیه در آینده نزدیک به این خواس��ته مدیران 

عامل سازمان ها جامعه عمل بپوشاند.

رمض�ان عباس�ی ، یکی از مدی�ران عامل موفق در س�ازمان های 
اتوبوسرانی است که عملکرد قابل توجهی در زمینه خصوصی سازی 
س�ازمان و توسعه حمل ونقل عمومی در ش�هر گرگان داشته است. 
باتوجه به اقدامات شایس�ته این مدیرعامل، انتظار می رود در آینده 
نزدیک ش�هر گرگان از نظر توسعه حمل ونقل درون شهری به یکی 

از شهرهای موفق کشور تبدیل شود.
عباس��ی، در گفت و گو با ماهنامه ایستگاه، باتاکید بر نقش مردم 
در جهت رس��یدن به توس��عه پایدار می گوید: حمایت ش��هروندان 

پشتوانه اصلی تمامی طرح ها در حوزه حمل ونقل عمومی است.
وی ادام��ه داد: با اولویتی ک��ه دولت نهم ودهم برای حوزه حمل 
ونقل ش��هری قائل هستند ش��اهد تجلی اقدامات شایسته ای دراین 

بخش هستیم.
عباسی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تاثیر آن را 
روی حمل ونقل عمومی مثبت ارزیابی کرده و دراین باره می گوید: 
مدیران حمل و نقل بایستی با ایجاد فرهنگ صحیح و اصولی مردم 
را به اس��تفاده از حمل ونقل عمومی تشویق کند تا سرانه استفاده از 

آن افزایش یابد.
مدی��ران حمل ونقل ش��هری باید ازاین فرصت اس��تفاده کرده و 
ب��دون دغدغ��ه و با آس��ودگی کامل این بخ��ش را مدیریت کنند و 
همگان با سیاس��ت های دولت گام برداند تا خللی در پیشرفت امور 

ایجاد نشود.
وی در ادام��ه ضمن قدردانی از دولت و دس��تگاه های مرتبط در 
حوزه حمل و نقل عمومی ابراز امیدواری کرد که با اجرای صحیح و 
کامل طرح های دولت درزمینه حمل و نقل عمومی ش��اهد برداشته 

شدن گام های ارزنده و موثری دراین حوزه باشیم.
عباس��ی می افزاید: یکی دیگرازمواردی که م��ی تواند در جهت 
اجرای طرح بس��یار اثربخش باشد اطالع رسانی مناسب وبه موقع و 

آموزش دست اندرکاران حمل ونقل است.
وی همچنین با اشاره به طرح بازدید مدیران از امکانات و فعالیت 
های کش��ورهای موفق درزمینه حمل ونق��ل می گوید: با این اقدام 
می توان به الگوبرداری وش��اخص س��ازی اصولی از تجربیات سایر 

کشورها پرداخت.
عباسی در پایان با تشریح عملکرد سازمان اتوبوسرانی گرگان در 
س��ال جاری، راه اندازی ۲۰ دستگاه اتوبوس های متوقفی سازمان و 
اضافه نمودن آنها به ناوگان حمل و نقل عمومی ش��هر، خریداری و 
شروع به کار اتوبوس های جدید، اصالح تعدادی از مسیرها، افزایش 
ساعت کاری اتوبوس ها در سطح شهر جهت رضایت شهروندان و... 
را ب��ه عنوان مهمترین این اقدامات معرفی کرد وابراز امیدواری کرد 
تا با تداوم این روند، شاهد بهبود و توسعه عملکرد ناوگان حمل ونقل 

عمومی گرگان با هدف افزایش رفاه شهروندان باشیم.

فرحبخشیان در گفت و گو با ایستگاه، خبر داد: :عباسی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی گرگان:

هدفمندسازی یارانه فرصتی برای توسعه 
حمل ونقل عمومی در کشور است

واگذاری 80 درصد از سازمان 
اتوبوسرانی زنجان به بخش خصوصی
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مدی�ر عام�ل باتجربه و توانمند س�ازمان اتوبوس�رانی ش�هر 
ق�دس، تأکید کرد: دولت نه�م ودهم با اولویت ق�رار دادن حمل 
و نقل عمومی در برنامه های خود بس�یاری ازمشکالت این حوزه 
رابرطرف کرده و حمل ونقل ش�هری به طور چش�مگیری توسعه 

داده است.
"علی اصغر امیریان" مدیرعامل س��ازمان اتوبوس��رانی ش��هر 
قدس در گفت و گو با ماهنامه ایس��تگاه ضمن قدردانی اززحمات 
دول��ت نهم و ده��م گفت: دولت محترم حم��ل ونقل عمومی را 
در اولویت برنامه و در دس��تور کار قرار داد و دراین مدت ش��اهد 

افزایش چشمگیر بودجه ونیز اتوبوس های تحویلی بوده ایم.
وی درمورد مش��کالت ای��ن حوزه گفت: یکی از مش��کالت 
هماهنگ نبودن کامل ش��هرداری ها و سازمان های اتوبوسرانی 
اس��ت که به نظر می ر س��د باتوجه به برنامه های دولت محترم 

این امر به زودی تحقق یابد.
وی اف��زود: یکی از مش��کالت ناوگان اتوبوس��رانی ها وجود 
اتوبوس های فرس��وده اس��ت که امید اس��ت باتخصیص بودجه 

وامکانات مالی این مسئله نیز برطرف شود.
امیری��ان در ادام��ه ضم��ن تش��کر از فعالیت ه��ای اتحادیه 
اتوبوس��رانی های شهری کش��ور گفت: این اتحادیه می تواند از 
پتانس��یل ها وظرفیت های موجود به نحو بهتری استفاده کند و 
با مدیریت کارآمد به گس��ترش حمل ونقل عمومی بیش از پیش 

یاری رساند.
وی افزود: انتظار می رود اتحادیه با برنامه هایی مانند برقراری 
ارتباط نزدیک بامس��ئولین ارش��د حمل و نقل کشور، استفاده از 
نظ��رات کارشناس��انه مدیران عام��ل، پیگیری ج��دی مطالبات 
س��ازمان های اتوبوس��رانی و... جهت حل مشکالت حمل و نقل 

گام های بیشتری بردارد.
این مدیرعامل با بیان این مطلب که سازمان های اتوبوسرانی 
و حوزه حمل و نقل عمومی روزانه با جمع کثیری از ش��هروندان 
درارتباط هستند نقش فرهنگ سازی را بسیار مهم دانست و ابراز 
امیدواری کرد که در آینده با برنامه های دقیق و کارشناسی شده 

بتوان این ارتباط را صمیمی تر و پررنگ تر کرد.
وی در ادامه،جابج��ای روزان��ه تعداد و ۷۰.۰۰۰ نفر مس��افر، 
جذب س��همیه تعداد ۲۴ دس��تگاه اتبوس درس��ال 1389، جذب 
تعداد 8 دس��تگاه مینی بوس هیوندا کروس، همکاری بامسئولین 
وس��رویس دهی مناس��ب در اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها 
و برگزاری کالس های آموزش��ی ب��رای رانندگان خطوط تحت 
پوش��ش سازمان جهت ارتقاء س��طح فرهنگ رانندگی رااز جمله 
برنامه ها واقدامات سازمان اتوبوسرانی شهر قدس در سال 1389 

عنوان کرد.

"ولی ش�ادفر" مدیرعامل س�ازمان اتوبوس�رانی خوی وحومه از 
مدیران با س�ابقه و خدمتگزار س�ازمان های اتوبوس�رانی است که 
در بخ�ش خصوصی س�ازی و توس�عه این بخ�ش در جهت حمل 
ونقل عمومی فعالیتی موثر داش�ته است.مسلماً وجود چنین مدیران 
خدمتگزاری در س�ازمان های اتوبوسرانی عملکرد بخش خصوصی 
را در جهت توس�عه ناوگان حمل و نقل درون ش�هری بهبود خواهد 

بخشید!
شادفر، در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی اتحادیه، با تاکید 
ب��ر تالش های ارزش��مند دولت نهم و ده��م در حوزه حمل ونقل 
عمومی در راس��تای تحقق اهداف س��ند چش��م انداز بیست ساله 
کشور، از توسعه حمل ونقل عمومی، افزایش ناوگان، کاهش درصد 
بهای سهم شهرداری ها و جایگزین کردن خودروهای فرسوده به 

عنوان مهمترین اقدامات دولت دراین زمینه یاد کرد.
وی همچنین با تاکید بر نقش فرهنگ س��ازی، آموزش واطالع 
رس��انی در توسعه حمل ونقل عمومی از رسانه های جمعی به ویژه 
صدا وسیما به عنوان مهمترین رکن فرهنگ سازی یاد کرد واز آنها 
خواست تا با اقدامات و برنامه های خود مردم را به استفاده بیشتر از 

حمل و نقل عمومی تشویق نمایند.
شادفر، ش��ناخته نش��دن جایگاه اهمیت حمل ونقل عمومی در 
بعضی از شهرها، نداشتن پارک سوار در سطح شهرها، نبود خطوط 
ویژه برای تردد سریع ناوگان حمل ونقل عمومی در ساعات شلوغ، 
افزایش بی رویه تعداد تاکس��ی ها بدون توجه به قوانین و در نظر 
گرفتن جمعیت شهر، عدم تخصیص یارانه بلیت و پرداخت به موقع 
آن وع��دم تحقق اعتبارات عمرانی در ارتباط با تعمیر و بازس��ازی 
ناوگان حمل ونقل عمومی را از مهمترین مشکالت و چالش های 
حمل ونقل عمومی در کش��ور دانست واز اتحادیه اتوبوسرانی های 
کش��ور درخواس��ت کرد که با پیگیری های جدی و مداوم مسائل 
ومشکالت سازمان های اتوبوس��رانی در جهت توسعه حمل ونقل 

عمومی کشور گام بردارد.
وی همچنین در پاس��خ به س��والی درباره اهمیت برنامه ریزی 
برای بازدید مدیران عامل اتوبوس��رانی های ش��هری از امکانات و 
زیرساخت های کشورهای توسعه یافته در بخش حمل ونقل بسیار 
حائزاهمیت بوده و موجب رش��د فکری و نوآوری درمدیران عامل 

خواهد شد.
وی در پایان، توس��عه ش��بکه حمل نقل عمومی در سطح شهر 
خوی وحومه، ساماندهی مینی بوس های سطح شهر وحومه خوی، 
احداث ونصب سایبان درایس��تگاه های اتوبوسی، کنترل و نظارت 
مس��تمر ناوگان، جهت افزایش بهره وری سیستم و نصب دستگاه 
GPS در کلی��ه اتوبوس ها رااز جمله مهمترین اقدامات س��ازمان 

اتوبوسرانی خوی وحومه درسال جاری ذکر کرد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر قدس:

دولت دهم توجه به حمل ونقل عمومی 
را در اولویت قرار داده است

شادفر، مدیرعامل سازمان اتوبوبسرانی خوی:

سند چشم انداز بیست ساله
 نقشه راه حرکت اتوبوسرانی هاست
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"قاس�م عب�ادی مطلب�ی" مدیرعامل خوش فک�ر و خالق 
س�ازمان اتوبوس�رانی خرمش�هر اس�ت ک�ه ب�ا رویک�ردی 
شهروندمدار، توسعه سازمان متبوعش رادر دستور کار قرار 

داده است.
وی در گفت و گو باماهنامه ایس��تگاه گفت: امروزه حمل ونقل 

عمومی مهمترین دغدغه جوامع درحال پیشرفت است.
وی با اشاره به این مطلب که باافزاش جمعیت شهرها، مشکالتی 
از قبیل آلودگی هوا، ترافیک و مش��کالت پارکینگ وغیره به وجود 
خواهند آمد و یا بیش��تر می شوند، گفت: باید برای این مسائل راه 
حل ها و راه کارهایی اتخاذ ش��وند تا بتوان همزمان با رشد شهرها 

مشکالت آنان را نیز حل کرد.
عب��ادی مطلبی تاکید کرد که دولت نهم و دهم در این زمینه و 
به خصوص در زمینه حمل و نقل عمومی گام های بزرگی برداشته 
که یکی از مهمترین آنها افزایش بودجه س��امانه های حمل و نقل 

است.
وی خاطرنشان کرد: تاس��یس اتحادیه اتوبوسرانی های شهری 
کش��ور گامی مهم در پیشرفت خدمت رس��انی به شهروندان عزیز 
اس��ت، چرا که از نیروی متخصص و کارشناس دراین زمینه بیش 

از پیش استفاده می شود.
وی در ادام��ه افزود: س��ازمان اتوبوس��رانی خرمش��هر و حومه 
بامشکالت زیادی روبرو بوده که با لطف الهی و دلسوزی مسئولین 

برخی از آنها برطرف شده؛ و برخی نیز هنوز حل نشده اند.
این مدیرعامل با ذکر برخی دیگر از مش��کالت این سازمان ها 
در ش��هر خرمشهر پیش��نهاداتی را مطرح کرد که مهم ترین آن ها 

عبارتند از:
1- تعیین نماینده از ش��رکت های سازنده یا نمایندگی خدمات 

پس از فروش خودرو در جلسات اتحادیه
۲- ارس��ال به موقع اعتب��ارت جهت حمایت از س��ازمان های 

اتوبوسرانی و واریز اعتبارات مصوب به حساب اتوبوسرانی ها.
وی در پایان، کاهش هزینه ها، انجام سرویس های منظم مانند، 
تعویض روغن، فیلترها و غیره جهت اتوبوس ها و آموزش پرس��نل 
تعمیرگاهی و رانندگان را جزو فعالیت های س��ازمان اتوبوس��رانی 

خرمشهر و حومه دانست.

"عل�ی پاکدل" از مدی�ران عامل فعال و خدمتگزار س�ازمان 
ه�ای اتوبوس�رانی اس�ت واقدام�ات شایس�ته توجه�ی را در 
س�ازمان متبوع�ش که بان�ام رهبر کبیر انقالب مزین ش�ده به 

انجام ر سانده است.
گف�ت و گوی کوتاه زی�ر، بطور خالصه نظرات و دیدگاه های 
ایش�ان را درب�اره موضوع�ات مختل�ف حمل ونق�ل عمومی در 

برگرفته است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی خمین شهر، در گفت وگو با ماهنامه 
ایس��تگاه، عملکرد دولت نهم و ده��م رادرخصوص حمایت ازحمل و 
نقل عمومی درون شهری، نیازمند تحوالتی دانست وگفت: با اجرایی 
ش��دن قانون هدفمندس��ازی یارانه ها طبیعی است که مدیریت حمل 
ونقل و سوخت کشور یک شرایط ویژه را تجربه کرده است و در این 
ش��رایط ویژه نیاز است که دولت با حمایت همه جانبه از ناوگان حمل 
ونقل عمومی و رسیدگی به مشکالت وسائل پیش روی سازمان های 
اتوبوس��رانی از ایجاد موقعیت های آسیب زا در سازمان ها جلوگیری 

کند.
وی همچنین گفت: مهمترین مشکالت سازمان ها در شرایط فعلی 
مش��کالت مالی، عدم جذب اعتبارات دولت و عمر میانگین باالی ۷ 
ساله ناوگان است که امید است بامدیریت مناسب، در آینده نه چندان 

دور شاهد برطرف شدن اینگونه مشکالت باشیم.
ای��ن مدیرعامل از عملکرد اتحادیه اتوبوس��رانی ها در زمینه بیمه 
اتوب��وس ها گالی��ه کرد و گف��ت: اتحادیه می بایس��ت دراین زمینه 

اقدامات موثرتری از خود نشان می داد.
وی اظهار داشت: ظرفیت وتوان بالقوه اتحادیه در مدیریت سازمان 
های اتوبوسرانی کشور در سطح باالیی است و انتظار سازمان ها این 
اس��ت که با حضور سرپرست جدید، از ظرفیت های پنهان اتحادیه در 

حد باالیی استفاده شود.
پاک��دل پیگیری ه��ای اتحادی��ه را برای جذب ب��ه موقع و کافی 
اعتبارات سازمان ها، از مهمترین اقدامات این اتحادیه در آینده ارزیابی 
کرد و توضیح داد: اتحادیه می تواند باتش��ریح دقیق وظیفه س��ازمان 
ها، آموزش مدیران و طراحی سفرهایی برای بازدید از نحوه مدیریت 
حمل ونقل ش��هری در کشورهای توسعه یافته، نگرش مدیران عامل 

سازمان ها را به موضوع مهم حمل و نقل عمومی ارتقاء بدهد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی خمینی شهر: مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی خرمشهر:

اتحادیه باید اقدامات مؤثرتری برای 

توسعه اتوبوسرانی ها داشته باشد

حمل و نقل عمومی،  مهمترین دغدغه 

جوامع در حال پیشرفت است
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جمع آوري اطالعات مربوط به زمان تلف شونده و 
زمان سرویس دهي به مسافران اتوبوس داخل شهري

1 مقدمه
ظرفیت محلهاي س��وار کردن افراد براي تش��خیص ظرفیت هاي ایس��تگاه هاي اتوبوس وامکانات یک اصل مي باش��د. در عین حال 
میانگین زمان تلف ش��ونده در محلهاي س��وار ش��دن یک اصل براي پي بردن ظرفیت هاي این محلها مي باشد. زمان تلف شونده ممکن 
اس��ت با بررس��ي تقاضاي سوار شدن )در س��اعات پیک بعدازظهر و زماني که اتوبوس هاي نسبتَا خالي به ایستگاههاي شلوغ مي رسند( و 
بررس��ي تقاضاي پیاده ش��دن )در ساعات پیک صبح در ایستگاه ها( یا با بررس��ي کل تقاضاي جا به جایي مسافران )در نقاط اصلي حمل 
ونقل( مدیریت ش��ود. در همه موارد زمان تلف ش��ونده به حجم سوار و پیاده شدن و مقدار زمان الزم جهت ارائه و سرویس به هر مسافر 

بستگي دارد.
پنج عامل موثر در زمان تلف شونده وجود دارد. دو عامل ابتدا مربوط به تقاضاي مسافر و سه عامل دیگر مربوط به زمان هاي سرویس 

دهي مسافر مي باشد.
1. تقاضاي مسافر و سوار کردن

تعداد افرادي که از درب اصلي وارد مي ش��وند عامل اصلي در تعیین مدت زماني که باید همه ي مس��افران سوار شوند مي باشد. نسبت 
پیاده شدن مسافران به تعداد سوار شونده ها از طریق درب اصلي و شلوغ هم در مدت زمان جابه جایي مسافران موثر خواهد بود.

2. فضاي ایستگاه هاي اتوبوس
هر چه تعداد ایس��تگاه ها با فضاي کوچکتر زیاد باش��د، تعداد مس��افریني که سوار مي ش��وند زیادتر خواهد شد. بین فراهم کردن تعداد 
ایس��تگاه هاي خیلي کم که باعث افزایش نس��بي زمان تلف شونده و پیاده روي مسافرین خواهد شد و فراهم کردن ایستگاههاي با تعداد 
زیاد باید تعادل برقرار ش��ود. )هر چه تعداد ایس��تگاه ها زیاد باشد بنا به از دس��ت دادن زمان در حین سرعت گرفتن و کم کردن سرعت و 

توقف در پشت چراغهاي قرمز به طور کلي از سرعت سفر مي کاهد(.
3. روشهاي پرداخت کرایه

مهندس امیراسماعیل فروهید1،  مهندس مجید ذبیحي۲ 
1- دانشجوي کارشناسي ارشد عمران گرایش راه و ترابري واحد تحصیالت تکمیلي تهران جنوب

۲- فارغ التحصیل کارشناسي ارشد گرایش راه و ترابري از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده :
در این مقاله به تاثیر زمان خدمت دهي و زمان تلف ش��ده در بین اتوبوس هاي بلیطي که زیر نظر دولت مي باش��ند با اتوبوس هاي 
ریالي که زیر نظر بخش خصوصي کار مي کنند، پرداخته مي ش��ود. در این مورد با اس��تفاده از نمونه گیري ۷9 اتوبوس و اندازه گیري 
زمان س��وار و پیاده ش��دن مسافران با در نظر گرفتن تعداد مس��افران این نتیجه گرفته خواهد شد که آیا مقدار زمان بدست آمده با 
زمان آیین نامه HCM تطابق دارد و در غیر این صورت راهکارهایي را براي مناسب کردن و بهترشدن حمل و نقل ارایه مي شود. 
نحوه نمونه گیري به صورت مش��اهده اي و بدون وس��ایل کامپیوتري اس��ت و به همراه 3 نفر انجام مي گیرد. مسیر مورد مطالعه 
به صورت تصادفي انتخاب مي ش��ود. یکي از ایس��تگاههاي شهر تهران که آمد و شد مسافران در آن به دلیل مرکزیت آن در شهر 
اس��ت را انتخاب و با اس��تفاده از نمونه گیري انواع اتوبوس هاي مورد بحث میزان زمان هاي سرویس دهي و  تلف شده را در هر کدام 
بدس��ت آورده و و با اس��تفاده از تحلیل این زمان ها و تعداد مس��افران میزان زمان را با مقدار آیین نامه اي آن کنترل و راهکارهایي 

براي بهبود آن بیان مي گردد
کلید واژه: زمان تلف شونده، زمان سرویس دهي، مسافران، نمونه گیري  
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میانگین زم��ان پرداخت کرایه عامل اصل��ي در زمان مورد نیاز 
جه��ت ارائه س��رویس به هر مس��افر ورودي مي باش��د. بعضي از 
روشهاي پرداخت کرایه به مسافران اجازه مي دهد تا در ایستگاهي 
ش��لوغ از بیش از یک درب وارد اتوبوس ش��وند بنابراین سرویس 

سریعتري به مسافرین ارائه مي دهد.
4. انواع وسیله نقلیه

در صورتي که وسیله نقلیه داراي پله هاي ورودي وخروجي جهت 
س��وار و پیاده شدن باشد مقدار زمان الزم براي ارائه سرویس دهي 

هر مسافر افزایش مي یابد.
5. جابه جایي در داخل وسیله نقلیه

زماني که اتوبوس داراي مسافرین سرپایي باشد مسافرین داخل 
اتوبوس باید اطراف جعبه پول کرایه را خالي کنند و به طرف عقب 
اتوبوس بروند تا مس��افرین پیاده بتوانند س��وار شوند )این جعبه در 
اتوبوس هاي برخي کش��ورها تعبیه شده است(که این باعث ازدیاد 

زمان سوار شدن مسافرین مي گردد.
زمان تلف شونده مي تواند با سوار شدن افراد معلول )با ویلچیر( 
و تامین ایمني و س��وار ش��دن دوچرخه س��واران جه��ت قرار دادن 
دوچرخه خود در قفس��ه هاي مخصوص )این قفسه در اتوبوس هاي 
برخي کش��ورها براي امکان استفاده دوچرخه س��واران از اتوبوس 
تعبیه ش��ده اس��ت( تحت تاثیر قرار گیرد. اما این اعمال معمواَل در 
ایس��تگاههاي معیني اتفاق مي افتد و به عنوان اتفاقات نادر منظور 

مي شود ]1 و ۲[.
۲ تعریف مساله و اهداف تحقیق  

ه��دف اصلي این آزمایش دریافت زمان س��رویس دهي و زمان 
تلف ش��ونده در اتوبوس مي باش��د. این محاسبه ها اطالعات اصلي 
م��ورد نیاز براي تعیین ظرفیت اتوبوس را بر اس��اس میزان زمان و 
تعداد مسافران وارد شده  و خارج شده به اتوبوس ها بیان مي کنند.

3 روش کار   
انجام عملیات میداني جهت آمارگیري، در  شش روز از زمستان  
به جز روز جمعه و از س��اعت  1۰:3۰ صبح  تا  1۴:۰۰ بعد از ظهر 
در ایستگاه استقالل واقع در خیابان جمهوري صورت گرفته است. 
در ای��ن کار میداني ه��ر 1۵ دقیقه حدود ۵ دقیقه افراد اس��تراحت 

مي کردند.
3-1- مش��خصات کل��ي محدوده مورد بررس��ي و مش��کالت 

مشاهده شده
ایستگاه مورد بررس��ي در خیابان جمهوري و در نزدیکي میدان 
س��عدي قرار دارد. نام ایس��تگاه مورد نظر ))اس��تقالل(( مي باشد. 
از آنج��ا ک��ه خیابان جمهوري یک��ي از مراکز خرید م��ردم بوده و 
س��اختمان ها و پاساژهاي تجاري مختلفي در آن قرار دارد، ایستگاه 
مورد نظر از جمله ایستگاه هاي شلوغ به شمار مي رود. توضیح دیگر 
این که این ایس��تگاه تقریبًا در مرکز شهر قرار دارد. از این ایستگاه 

اتوبوس هاي سه مسیر مختلف می گذرند که عبارتند از:

1- میدان بهارستان – میدان جمهوري
۲- میدان بهارستان – میدان ولي عصر
3- میدان امام خمیني –  میدان ونک

3-۲- روش جمع آوري داده ها
 زمان هاي س��رویس مس��افر )و زمان هاي تأخی��ر( مي توانند به 
مقدار زیاد تغییر کنند که این وابسته به عوامل مختلف است. براي 

مثال، زمانهاي س��رویس مسافر در ادبیات از یک تا 1۰ ثانیه براي 
هر مسافر متغیر است. به این دلیل، توصیه مي شود زماني اطالعات 
و داده هاي میداني جمع آوري ش��وند که زمانهاي سرویس مسافر 
و زمان تأخیر براي یه سیس��تم مش��خص تخمین زده شده باشند. 
با وجود این که زمان س��رویس مسافر در وسیله نقلیه ممکن است 
توس��ط عوامل مختل��ف تحت تأثیر قرار گیرد، اکث��ر این عوامل و 
پارامترها براي یک سیستم مشخص، ثابت هستند. به همین دلیل، 
عوامل اصلي تعیین کننده زمان س��رویس مسافر شامل جنبه هایي 
از تقاضا و نیاز مسافر مي باشند]۲[. پس، براي یک سیستم حمل و 
نقلي معین با مش��خصات عملیاتي ثابت )براي مثال، سیستم جمع 
آوري کرایه، تعداد و عرض درب ها، تعداد مراحل براي س��وار شدن 
یا پیاده شدن و غیره( عوامل و پارامترهاي اصلي در زمان سرویس 

عبارتند خواهند بود از:
• تعداد مسافراني که سوار مي شوند.
• تعداد مسافراني که پیاده مي شوند.

• تعداد مسافران باقي مانده در وسیله.
3-۴- توضیح آمارگیري و وظایف افراد

براي انج��ام آمارگیري ابتدا جداولي به ص��ورت فرم آمارگیري 
آم��اده کرده و ب��ه تعداد م��ورد نیاز تکثیر ش��د. س��پس به محل 
آمارگی��ري رفته و به دو گروه دو  نفري تقس��یم ش��ده. یک گروه 
مسئول آمارگیري و برداشت زمان باز و بسته شدن مربوط به درب 
جلو و یک گروه مسئول آمارگیري و برداشت زمان باز و بسته شدن 

مربوط به درب عقب بود.
در هرگروه یک نفر مسئول برداشت زمان هاي مورد نیاز ) زمان 
ورود اتوب��وس، زمان توقف، زمان باز ش��دن درب ها ( و همچنین 
شمارش افراد پیاده و سوار شونده بوده و یک نفر مسئول یادداشت 

زمان ها وتعداد افراد در جداول بود. 
در هنگام آمارگیري، مشکالت و موانعي وجود داشت که در این 

جا به برخي از آنها اشاره مي شود :
1-  برخي از اتوبوس ها در درون ایس��تگاه در جایگاه مشخص 
ش��ده توقف نکرده و پیش از رس��یدن به ایستگاه توقف مي کردند 
)در ح��دود 1۰ ت��ا 3۰ متر قبل از محل ایس��تگاه( و این امر انجام 
آمارگیري و شمارش افراد و همچنین تعیین زمان توقف را مشکل 
ساخته بود و اعضاي گروه مجبور بودند تا براي این کار به صورت 

مدوام مکان خود را تغییر دهند.
۲- وضعیت جوي و پرسش افراد کنجکاو در محل، باعث ایجاد 

اختالل نسبي در امر آمارگیري و جمع آوري داده ها مي شد.
3- حضور بعضي از مسافران در محل توقف اتوبوس در خیابان، 
مان��ع از حضور کامل اتوبوس و توق��ف آن در محل در نظر گرفته 
ش��ده مي ش��د و به این علت باعث ایجاد مشکل در امر آمارگیري 

مي¬گردید.
۴- حضور همزمان چند اتوبوس )در حدود سه تا چهار اتوبوس( 
در ایس��تگاه، باعث دشواري امر آمارگیري و ایجاد تراکم  جمعیتي 
در ایستگاه مي ش��د که به این علت تفکیک مسافران پیاده شده و 
مس��افراني که قصد س��وار ش��دن به اتوبوس مورد نظر را داشتند، 

مشکل مي شد.
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۴ نتایج بدست آمده از نمونه گیري

جدول 1 : نمونه گیري از در جلو براي اتوبوس ها

زمان واحدریالي
حرکت 
)ثانیه-
دقیقه(

زمان 
بسته 

شدن در 
ها )ثانیه-

دقیقه(

تعداد 
مسافران 
سوار شده

زمان 
توقف 
جریان 
ورودي 
)ثانیه-
دقیقه(

تعداد 
مسافران 
پیاده شده

زمان 
توقف 
جریان 
خروجي 
)ثانیه-
دقیقه(

زمان 
باز شدن 
در ها 
)ثانیه-
دقیقه(

زمان 
ورود 
)ثانیه-
دقیقه(

شماره 
اتوبوس

از ساعت 1۰:۴۰ تا ساعت 11:۰۰

*۴۵:۲1۴۴:۵۵۵۴۴:۵۲۴۴۴:3۵۴۴:19۴۴:181

*۴8:16۴8:1۰۴۴۴:۵9۰۴8:۴8۴8:۴6۴8:۴۵۲

*۵۰:۵۲۵۰:۵۲۲۵۰:3۰۲۵۰:1۵۵۰:1۰۵۰:1۰3

*۵۴:۴۵۵۴:۴۰۴۵3:۵8۰۵۴:۴۷۵۴:۴۷۵۴:۴۵۴

*۵9:3۷۵9:3۵1۷۵۷:۲3۰۵۷:۲3۵۷:۲3۵۷:۲۲۵
از ساعت: 11:۰۰ تا ساعت:  1۲:۰۰

*۲:31۲:۲91۲:۰9۰۰۲:۰۴۲:۰۲6

*3:3۷3:3۷۲3:۲۰13:1۰3:۰63:۰۵۷

*۷:۴۲۷:۴111۷:3۵۰۰۷:۰۲6:۵98

*9:۲19:۲1۲9:۲۰۰۰9:189:189

*1۰:۴۰1۰:38۵1۰:3611۰:۲۲1۰:161۰:1۴1۰

*13:۲113:۲۰813:۰۴۰۰1۲:۲۷1۲:۲611

*1۴:۴61۴:۴6۷1۴:۴۵11۴:1۵1۴:1۲1۴:1۰1۲

*16:۵۵16:۵۲316:1۵۲1۵:۵31۵:۵11۵:۵۰13

*19:1819:1۷919۲18:3818:3۴18:3۲1۴

*۲1:۵۵۲1:۵۵1۷۲1:۵۴۰۰۲۰:۵۷۲۰:۵۵1۵

*۲۴:36۲۴:369۲۴:3۵۵۲۴:۰6۲3:۴3۲3:۴۲16

*۲6:۴۰۲6:3۷1۰۲6:36۰۰۲۵:۵1۲۵:۴۷1۷
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*۲9:16۲9:1۵۴۲9:1۰1۲8:۴8۲8:۴۰۲8:3918

*31:3۷31:3۵1831:3۴13۰:۴33۰:333۰:3۲19

*33:1۷33:1۵1۰33:۰3۴3۲:3۴3۲:۲۷3۲:۲۵۲۰

*3۴:333۴:33113۴:31۵3۴:163۴:۰83۴:۰۷۲1

*38:۵138:۵۰1۵38:۴1۰۰38:۰138۲۲

*39:۵839:۵۷839:۵۴639:3139:۲۵39:۲۵۲3

*۴1:۴۴۴1:۴۲3۴1:۴1۰۰۴1:1۵۴1:13۲۴

*۴۵:۵9۴۵:۵۷1۲۴۵:۵۴1۵۴۵:3۰۴۵:1۷۴۵:1۵۲۵

*۴6:۴۷۴6:۴۵3۴6:۴۲1۴6:۲۷۴6:۲۵۴6:۲۵۲6

*۴8:۲6۴8:۲1۵۴8:16۷۴8:۰۲۴۷:۴6۴۷:۴۵۲۷

*۵۲:۰1۵1:۵۷۰۰۰۰۵1:۵6۵1:۵۵۲8

*۵۴:1۵۵۴:1۵8۵۴:۰۷۰۰۵3:3۷۵3:3۵۲9

*۵۵:۲۴۵۵:۲۴۰۰۲۵۵:13۵۵:۰۰۵۵:۰۰3۰

*۵6:۴۰۵6:۲۵8۵6:1۷8۵6:1۲۵6:۰3۵6:۰۲31

*۵9:38۵9:3۷۰۰۰۰۵9:3۲۵9:3۰3۲
از ساعت 1۲:۰۰  ساعت 13:۰۰

*۲:۴۲۲:۴۲۵۲:393۲:3۵۲:۲۴۲:۲۴33

*۴:۲3۴:۲13۴:1۷۲۴:163:۵۷3:۵۵3۴

*۴:۴1۴:۴۰۲۴:38۰۰۴:31۴:313۵

*6:116:۰9۲6:۰۷۲۵:۵۷۵:۴8۵:۴836

*8:۰۵8:۰۵۰۰18:۰۴8:۰۲83۷

*9:۲۴9:۲۲۷9:18۵9:1۵9:۰۷9:۰۵38

*1۰:۲61۰:۲6۵1۰:۲۵۲1۰:۲11۰:191۰:1639

*1۲:۲۰1۲:18111۲:1۲۲11:۵۷11:۵۲11:۵۲۴۰

*13:۲۵13:۲3613:۲1313:1113:۰913:۰۷۴1

*1۵:1۷1۵:1۷31۵:1۲۵1۵:۰81۵:۰۴1۵:۰۲۴۲
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*1۷:۲11۷:۲111۷:۲۰11۷:1۵1۷:1۲1۷:1۲۴3

*19:۲919:۲8819:۲۵119:۰919:۰۵19:۰۵۴۴

*۲1:۲6۲1:۲6۵۲1:۲۵۲۲1:18۲1:1۵۲1:1۲۴۵

*۲3۲۲:۵81۲۲:۵۷۰۰۲۲:۵۲۲۲:۵۲۴6

*۲۵:۲۷۲۵:۲۷8۲۵:۲۷۰۰۲۵:13۲۵:13۴۷

*۲۷:۲8۲۷:۲8۵۲۷:۲8۵۲۷:1۷۲۷:13۲۷:11۴8

*3۰:1۵3۰:1۵13۰:1۲۷3۰:113۰:۰۲3۰۴9

*3۲:۲93۲:۲9۵3۲:۲۷13۲:۲13۲:183۲:18۵۰

*3۵:۲۵3۵:۲3۲3۵:۲193۵:183۵:۰۴3۵:۰۲۵1

*39:۵۲39:۴9۷39:۴۵939:۴139:1839:1۲۵۲

*۴۲:13۴۲:13۷۴۲:11۲۴1:۵۷۴1:۵۲۴1:۵۲۵3

*۴۵:۰۰۴۵:۰۰۵۴۴:۵۷11۴۴:۵۴۴:3۵۴۴:3۲۵۴

*۴8:۲8۴8:۲88۴8:۲8۷۴8:13۴۷:۵۲۴۷:۵۰۵۵
از ساعت 13:۰۰ تا ساعت 1۴:۰۰

*3:3۷3:3613:۲۵۵3:183:۰33:۰3۵6

*۴:۴۴۴:۴۴۵۴:۴۴6۴:۲۰3:۵۰3:۵۰۵۷

*۵:3۷۵:3۷3۵:368۵:۲6۵:۰1۵:۰1۵8

*6:۵۴6:۵316:۵۲1۰6:۵۰6:۲36:۲3۵9

*۷:۴۲۷:۴۲۲۷:39۴۷:31۷:11۷:116۰

*8:۴88:۴868:۲1۲8:۵9۷:۵3۷:۵361

*9:۵69:۵۵۲9:۵3۷9:۴۷9:3۵9:3۴6۲

*1۵:۲۷1۵:۲۷1۴1۵:۲61۲1۴:3۵13:۴۷13:۴۷63

*1۵:381۵:38۰1۵:38۰1۵:3۵1۵:3۵1۵:3۵6۴

*16:۵۵16:۵۵916:۵1۵16:۲116:۰316:۰۲6۵

*18:۴۰18:39118:38۴18:3۰18:1۵18:1۵66

*۲۰:۴6۲۰:۴61۵۲۰:۴۵1۰19:۴۲19:3۷19:3۵6۷
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*۲1:۲1۲1:۲1۲۲1:1۷۵۲1:13۲۰:۵۴۲۰:۵368

*۲3:۰8۲3:۰88۲3:۰89۲۲:۴1۲۲:1۷۲۲:1۷69

*۲۴:۰9۲۴:۰93۲۴:۰۷۵۲3:۵3۲3:۲1۲3:۲۰۷۰

*3۲:۲33۲:۲3331:۵6۲31:1۷31:133۰:18۷1

*3۲:۵13۲:۵۰۴3۲:۵۰33۲:۴۰3۲:3۴3۲:3۴۷۲

*33:3833:38۲33:3۰۷33:۲833:۰۷33:۰6۷3

*3۴:3۰3۴:3۰33۴:3۰33۴:۲۵3۴:193۴:18۷۴

*3۴:۵93۴:۵9۰3۴:۵8۴3۴:۵83۴:۴۴3۴:۴۴۷۵

*38:۴۰38:۴۰۷38:3183۷:3۵3۷:۲83۷:۲8۷6

*۴۰:3۷۴۰:3۷8۴۰:361۰۴۰:۰۷39:۵۲39:۵1۷۷

*۴۴:۵1۴۴:۵16۴۴:۴911۴۴:3۷۴3:1۲۴3:1۲۷8

*۴9:1۷۴9:1۷3۴9:1۷۷۴9:1۰۴8:36۴8:33۷9

جدول 2 : نمونه گیري از در عقب براي اتوبوس ها

زمان واحدریالي
حرکت 
)دقیقه(

زمان 
بسته 
شدن 
در ها 
)دقیقه(

تعداد 
مسافران 
سوار شده

زمان 
توقف 
جریان 
ورودي 
)دقیقه(

تعداد 
مسافران 

پیاده 
شده

زمان 
توقف 
جریان 
خروجي 
)دقیقه(

زمان باز 
شدن 
در ها 
)دقیقه(

زمان 
ورود 
)دقیقه(

شماره 
اتوبوس

از ساعت 1۰:۴۰ تا ساعت 11:۰۰

*۴۵:19۴۵:191۰۴۴:۵۲1۲۴۴:3۵۴۴:19۴۴:181

*۴9:۲9۴9:۲81۴9:۲۵۰۴8:۴۷۴8:۴۷۴8:۴۵۲

*۵۰:۵۲۵۰:۵۰۵۵۰:3۵8۵۰:۲8۵۰:1۲۵۰:1۰3

*۵۵:۴۰۵۴:۴9۰۵۴:۴83۵۴:۴8۵۴:۴۷۵۴:۴۵۴

*۵9:3۷۵9:366۵9:۰۰۰۵۷:۲3۵۷:۲3۵۷:۲۲۵
از ساعت: 11:۰۰ تا ساعت:  1۲:۰۰

*۲:31۲:3۰9۲:۲۷۰۲:۰۰۲:۰۰۲:۰۰6

*3:3۷3:3۷۷3:36۷3:۲33:۰63:۰۵۷

*۷:۴1۷:۴116۷:۴۰۰6:۵96:۵96:۵98
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*9:۲19:۲119:۲۰۰9:1۷9:1۷9:1۷9

*1۰:۴۰1۰:۴۰۲1۰:38۴1۰:۲۵1۰:1۰1۰:1۰1۰

*13:۲11۲:۵۰31۲:۴311۲:3۲1۲:۲۷1۲:۲611

*1۴:۴61۴:3981۴:3۷11۴:1۵1۴:1۰1۴:1۰1۲

*1۷:۵۵1۷:۴۰131۷:3۵11۷:۰۲16:۵316:۵۰13

*19:1819:1۵1۰19:۰۰۲18:۴۲18:3۲18:3۲1۴

*۲1:۵۵۲1:۵31۲1:3۲۰۲۰:۵۵۲۰:۵۵۲۰:۵۵1۵

*۲۴:36۲۴:366۲۴:3۰1۲۲۴:1۲۲3:۴8۲3:۴316

*۲6:۴۰۲6:38۴۲6:1۰۰۲۵:۴۷۲۵:۴۷۲۵:۴۷1۷

*۲9:16۲9:1۵۵۲9:۰۰۲۲8:۵۰۲8:39۲8:3918

*31:3۷31:3۵۴31:۰8113۰:۵33۰:3۲3۰:3۲19

*33:1633:1313۲:۵۲۷3۲:۴۲3۲:۲63۲:۲۵۲۰
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از ساعت 1۲:۰۰  ساعت 13:۰۰

*۲:۴۲۲:۴۰۰8۲:3۵۲:۲۴۲:۲۴33
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*۴:۲3۴:193۴:13۵۴:113:۵83:۵۵3۴
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*6:116:1۰1۵:۵91۵:۵۲۵:۴8۵:۴836

*8:۰۵8:۰۵18:۰3۰۰8:۰۲8:۰۲3۷

*9:۲۴9:1۷۲9:1۴19:1۲9:۰۷9:۰۵38

*1۰:۲61۰:۲۵11۰:۲3۷1۰:۲11۰:۰11۰:۰139

*1۲:۲۰1۲:1۵۷1۲:11۵11:۵911:۵۲11:۵۲۴۰

*13:۲۵13:19۲13:1۵313:1313:۰913:۰۷۴1

*1۵:1۷1۵:1۷31۵:1۵۵1۵:1۰1۵:۰۴1۵:۰۲۴۲

*1۷:۲11۷:۲1۲1۷:۲161۷:191۷:1۲1۷:1۲۴3

*19:۲919:۲3۵19:۲3819:1819:۰۷19:۰۵۴۴

*۲1:۲6۲1:۲۵۲۲1:۲38۲1:۲1۲1:1۲۲1:1۲۴۵

*۲3:۰۰۲3:۰۰۲۲۲:۵9۲۲۲:۵۵۲۲:۵۲۲۲:۵۲۴6

*۲۵:۲۷۲۵:۲۷۰۰۷۲۵:۲۵۲۵:1۵۲۵:13۴۷

*۲۷:۲8۲۷:۲۷۵۲۷:۲۵1۲۷:18۲۷:1۵۲۷:11۴8

*3۰:1۵3۰:1۵۲3۰:1۵93۰:133۰:۰۲3۰۴9

*3۲:۲93۲:۲933۲:۲963۲:۲۵3۲:183۲:18۵۰

*3۵:۲۵3۵:۲3۵3۵:۲1113۵:183۵:۰۴3۵:۰۲۵1

*39:۵۲39:۴8۷39:۴۵۷39:۲839:1۷39:1۲۵۲

*۴۲:13۴۲:11۴۲:۰۰3۴1:۵۷۴1:۵۲۴1:۵۲۵3

*۴۵۴۴:۵۷۵۴۴:۴8۵۴۴:۴۲۴۴:3۵۴۴:3۲۵۴

*۴8:۲8۴8:۲۷1۰۴8:13۴۴۷:۵9۴۷:۵۲۴۷:۵۵۵
از ساعت 13:۰۰ تا ساعت 1۴:۰۰

*3:3۷3:3۷۵3:3۴۲3:1۰3:۰۴3:۰3۵6

*۴:۴۴۴:36۷۴:3۵1۴:۰۷3:۵۲3:۵۰۵۷

*۵:3۷۵:3۷۴۵:311۰۵:۲3۵:۰1۵:۰1۵8
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*6:۵۴6:۵۴36:3۵۰6:۲36:۲36:۲3۵9

*۷:۴۲۷:۴۰1۷:3۵۵۷:۲۷۷:11۷:116۰

*8:۴88:۴۷۴8:۴۴118:۲1۷:۵۴۷:۵361

*9:۵69:۵619:۵۴۵9:۵۰9:369:3۴6۲

*1۵:۲۷1۵:۲۷191۵:۲۲131۴:۲613:۴۷13:۴۷63

*1۵:381۵:3811۵:38۰1۵:3۵1۵:3۵1۵:3۵6۴

*16:۵۵16:۵۵816:3۵316:1۷16:۰۲16:۰۲6۵

*18:۴۰18:39۲18:۲6118:1818:1۵18:1۵66

*۲۰:۴6۲۰:۴61۲۲۰:31619:۵319:3619:3۵6۷

*۲1:۲1۲1:۲13۲1:۲۰۴۲1:۰8۲۰:۵۵۲۰:۵368

*۲3:۰۷۲3:۰۷۵۲۲:۵6۷۲۲:3۵۲۲:1۷۲۲:1۷69

*۲۴:۰9۲۴:۰93۲3:3۷1۲3:۲3۲3:۲۰۲3:۲۰۷۰

*3۲:۲33۲:۲31831:۵61۲3۰:۵13۰:193۰:18۷1

*3۲:۵13۲:۵1۲3۲:۴۷13۲:۴33۲:3۷3۲:3۴۷۲

*33:3833:38633:3۷۵33:۲۲33:۰633:۰6۷3

*3۴:3۰3۴:3۰13۴:۲1۲3۴:۲63۴:183۴:18۷۴

*3۴:۵93۴:۵913۴:۵۲۰3۴:۴۴3۴:۴۴3۴:۴۴۷۵

*38:۴۰38:391138:3963۷:۵13۷:3۰3۷:۲8۷6

*۴۰:3۷۴۰:3۷۴۴۰:۲۵8۴۰:1839:۵139:۵1۷۷

*۴۴:۵1۴۴:۵18۴۴:1۲8۴3:۴1۴3:1۲۴3:1۲۷8

*۴9:1۷۴9:1۷۵۴9:۰11۴8:۴۰۴8:36۴8:33۷9

 محاسبات صورت گرفته بصورت زیر مي باشد : 
با استفاده از نتایج جدول 1 و جدول ۲ بدست مي¬آید.

)مجموع تعداد مسافران( / )مجموع زمان سرویس دهي به مسافران( = زمان سرویس دهي به هر مسافر
S/P : میزان زمان مورد نیاز در واحد ثانیه براي یک مسافر است.

1- اتوبوس واحد:
              1-1- درب جلو 

۵68/۲16=۲.۵1 S/P               :پیاده شدن مسافران                                
63۰/۲۲۷=۲.۷8 S/P               :سوار شدن مسافران                                
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              ۲-1- درب عقب 
۵33/۲33=۲.۲9 S/P               :پیاده شدن مسافران                                
68۷/۲1۵=3.۲۰ S/P               :سوار شدن مسافران                                

              3-1- هر دو درب
11۰1/۴۴9=۲.۴۵ S/P               :پیاده شدن مسافران                                
131۷/۴۴۲=۲.98 S/P               :سوار شدن مسافران                                

۲- اتوبوس ریالي )بخش خصوصي( :
              1-۲- درب جلو 

۲8۷/9۴  =3.۰۵ S/P               :پیاده شدن مسافران                                
3۰3/1۲8 =۲.3۷ S/P               :سوار شدن مسافران                                

              ۲-۲- درب عقب 
۲۵۴/1۰۰=۲.۵۴ S/P               :پیاده شدن مسافران                                
386/138=۲.81 S/P               :سوار شدن مسافران                                

              3-۲- هر دو درب
۵۴1/19۴=۲.۷9 S/P               :پیاده شدن مسافران                                
689/۲66=۲.۵9 S/P               :سوار شدن مسافران                                

۴-1-مقایسه نتایج با مقادیر استاندارد
بر مبناي جدول ارائه شده در صورت پروژه و نتایج حاصله از HCM  دارد ]۴[ :

HCMجدول 3 : نتایج بدست آمده از از آیین نامه

)s/p( زمان پیشنهادي)s/p( زمان مشاهده شده

سوارشدن

اتوبوس هاي بلیطي و پرداخت نقدي3.۵3.۴-3.6

پیاده شدن

درب جلو3.۷- 3.3۲.6

درب عقب۲.۷- ۲.11.۴

حال اگر زمان پیشنهادي را با نتایج بدست آمده مقایسه شود :
جدول ۴ : نتایج بدست¬آمده از نمونه گیري میداني

اتوبوس واحداتوبوس ریالياستاندارد

سوار شدن درب جلو3.۵۲.3۷۲.۷8

سوار شدن درب عقب3.۵۲.813.۲

پیاده شدن درب جلو3.33.۰۵۲.۵1

پیاده شدن درب عقب۲.1۲.۵۴۲.۲9

همانطور که مشاهده مي شود نتایج بدست آمده در محدوده قابل قبول قرار دارند؛ و این جاي بسي خوشبختي است که زمان سرویس 
دهي اتوبوس هاي تهران در محدوده خوبي قرار دارد.
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۴-۲- نتایج حاصل از محاسبات 
1- زم��ان پیاده ش��دن در اتوبوس هاي ریال��ي از اتوبوس واحد 
بیش��تر مي باشد. یکي از دالیل آن مي تواند پرداخت کرایه بصورت 
پول نقد و در هنگام پیاده ش��دن اشاره کرد، که خود به خود راننده 

جهت پس دادن مابقي کرایه مدتي را تلف مي¬کند.
۲- زمان س��وار ش��دن در اتوبوس هاي واح��د از اتوبوس ریالي 
بیشتر مي باشد. از دالیل آن مي تواند پرداخت کرایه در هنگام سوار 

شدن و تقاضاي بیشتر جهت سوار شدن اشاره کرد.
3- ب��ا مقایس��ه کل��ي نتای��ج ب��اال مي ت��وان گفت ک��ه زمان 
سرویس دهي مسافران در هر دو نوع اتوبوس تقریبا برابر مي باشد. 
پس مي بینیم که مس��افران با هزینه بیشتر سوار بر اتوبوس ریالي 
مي ش��وند در حالیکه زمان سرویس دهي مش��ابهي با اتوبوس هاي 

واحد دارند و تنها مزیت آنها فاصله زماني کمتر آنها مي باشد.
۴- همانطور که از مجموع تعداد مس��افران پیاده و س��وار شده 
مشخص اس��ت، اس��تقبال مردم از اتوبوس هاي بخش خصوصي 

خیلي کمتر از اتوبوس هاي شرکت واحد مي باشد.
۴-3- مشکالت مشاهده شده و ارائه پیشنهادات

1- یکي از روش هاي نوین در کاهش زمان س��رویس استفاده 
از کارته��اي پرداخت الکترونیکي به ج��اي وجه نقد و یا ارائه بلیط 

مي باشد.
نحوه  اس��تفاده  از ای��ن  کارتها مثل  بلیط هاي  مترو اس��ت  که  با 
نزدیک  کردن  کارت  به  س��امانه  هوشمند از ارزش  بلیط  کم  مي شود . 
کاهش  هزینه  ها، صرفه  جویي  در وقت ، کاهش  زمان  توقف  اتوبوس  
در ایستگاه ، تقویت  فرهنگ  پرداخت  الکترونیک  و آسایش  و راحتي  

مسافران  از مزایاي این روش مي باشد]3[.
خوش��بختانه در کش��ور ما براي اولین بار از این روش در شهر 
تبریز استفاده شده است.  یکي مکانهاي پر کاربرد این نوع پرداخت 

در اتوبوس هاي تندرو مي باشد.
۲- بسیاري از اتوبوس ها زماني که در ایستگاه توقف مي کردند 
نه مس��افري پیاده و نه مسافري س��وار مي کردند. پس اگر بتوانیم 
از این توقف هاي بیجا جلوگیري کنیم، از زمان س��فر مس��افران به 

مقدار زیادي کاسته مي شود.
از راه حل هاي این مش��کل مي توان به نصب دستگاه هاي آگاه 
کننده راننده، در داخل و خارج ایس��تگاه اش��اره کرد. که براي این 
کار در ابتدا باید فرهنگ اس��تفاده از این وسایل در بین مردم ایجاد 

شود، تا یک مشکل جدید ایجاد نشود.
3- بس��یاري از اتوبوس ها در خارج از محدوده ایس��تگاه توقف 

مي کردند که از دالیل آن مي توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1- عدم ایستادن مسافران در داخل ایستگاه.

۲- مشخص نبودن محدوده ایستگاه.
3- توق��ف اتومبیل ها و قرار گرفتن س��ایر وس��ایل )مانند 

فروشنده( در داخل ایستگاه.
از راه حل هاي این مشکالت مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- مش��خص کردن محدوده ایستگاه به طور کامال واضح 
است.

۲- اجبار رانندگان اتوبوس به پیاده و سوار کردن مسافران 
در داخل ایستگاه است.

3- اعمال جریمه هاي سنگین در مورد توقف سایر وسایل 
نقلیه در داخل ایستگاه.

۴- تع��دادي از اتوبوس ها بصورت اتوبوس کمکي براي س��ایر 

خطوط کار مي کردند که این امر س��بب س��ر درگمي بس��یاري از 
مسافران شده بود.

یک پیش��نهاد ب��راي این مش��کل اس��تفاده از تابلو هاي موقت 
مي باش��د که بر روي آن کلمه اتوبوس کمکي و همچنین نام خط 
جدید ذکر ش��ود و بر شیشه اتوبوس کمکي نصب شود تا مسافران 
با دیدن آنها مس��یر اتوب��وس را فهمیده و کمتر از راننده س��ئوال 

کنند]۵ و 6[.
۵-  بسیاري از اتوبوس هاي ریالي در عقب خود را باز نمي کردند 
تا مس��افران مجبور ش��وند از درب جلو پیاده ش��ده و کرایه خود را 

پرداخت کنند.
از راهکارهاي این مشکل مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- استفاده از بلیط الکترونیک و یا بلیط 
۲- اس��تفاده از دو دریافت کننده بلیط جهت پوش��ش دادن 

درب عقب و جلو.
3- دریافت کرایه در هنگام سوار شدن مسافرین.

6- نصب نقش��ه مسیر اتوبوس )شامل نام هر ایستگاه و ترتیب 
ایستگاه ها ( در داخل اتوبوس )مانند مترو(. این کار سبب مي شود 
تا مس��افرین قبل از رس��یدن به ایس��تگاه مورد نظر خود را براي 
پیاده¬ش��دن آماده کرده و بعد از حرکت اتوبوس درخواست توقف 

مجدد نکنند.

۵  قدرداني
دراین قسمت از دوستان گرامي آقاي مهندس پژمان نمیرانیان، 
آق��اي مهن��دس محم��د اکب��ري و آق��اي مهندس محم��د امین 
توتونچیان ک��ه در نمونه گیري اتوبوس ها هم��کاري کردند کمال 

تشکر و قدرداني مي گردد.
6- منابع
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 Holdings Ltd. Report of theFeasibility Research on
 A Typical Project of Large-CapacityRapid Bus Line

,at Beijing South-Center Corridor. Beijing
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-2Institute of Beijing Public Transport. Estimat-
 ing forImplementation Achievement of the Typical
 Project ofLarge-Capacity Rapid Bus Line at Beijing

.South-Center Corridor. Beijing, China, 2006

 -3Summary of the Application Effect of Bus Rapid
 Transit at Beijing South-Centre Corridor of China
   LIN Zheng*, WU Jiaqing Beijing Public Transport

ResearchInstitute, Beijing 100073, China , 2007

 Highway Capacity Manual , HCM , 2000-4

۵-  مرکز اطالعات علم��ی و تخصصی حمل و نقل و ترافیک، 
138۷، بررسی سیستم حمل و نقل عمومی

6-  مجل��ه تازه¬هاي ترافیک، 1388، حمل و نقل و اتوبوس، 
بهبود سیستم حمل و نقل عمومی
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1 مقدمه
حم��ل و نقل عمومي در ش��هرها یکي از مهمترین بخش��هاي 
خدمت رس��اني به حس��اب مي آی��د]1[. سیس��تم هاي حمل و نقل 
عموم��ي نظی��ر حمل و نقل اتوبوس��راني و قطار ش��هري به دلیل 
هزینه ه��اي پایین راه ان��دازي،  انطعاف پذیري ب��اال در عمل،  توان 
باالي جابجایي مس��افران و هزینه هاي ناچیز س��فر نقش ویژه اي 
در جابجایي ساکنان شهرها و حل مشکالت شهرهاي بزرگ دارد.

افزایش رضایت اس��تفاده کنندگان و استفاده بهینه از تسهیالت 
موجود در سیس��تم هاي حم��ل و نقل عمومي ب��دون برنامه ریزي 
ممک��ن نخواهد ب��ود. توزیع وس��ایل نقلی��ه در مس��یرها، تنظیم 
جداول زمان بندي س��فر، کنترل و اج��راي برنامه هاي زمان بندي 
از فعالیته��اي حوزه برنامه ریزي سیس��تم هاي حمل و نقل عمومي 

درون شهري مي باشد. 
فرآیند مرس��وم برنامه ریزي در چنین سیستم هایي، شامل چهار 

مرحله طراحي مس��یر، تنظیم جداول زمان بندي س��فر،  تخصیص 
وسایل نقلیه به سفرها و تخصیص رانندگان به وسایل مي باشد]۲[ . 
در این فرآیند، فعالتیهاي کوتاه مدت سیس��تم بر اس��اس داده هاي 
گذش��ته، در ابتداي هر ماه و در حال��ت خوش بینانه در ابتداي روز 
طرح ریزي و اجراء مي شوند. بدین جهت، برنامه ریزي در این حالت 
را برنامه ریزي اس��تاتیک نیز مي نامند. در بس��یاري از سیستم هاي 
حم��ل و نقل عمومي، از جمله سیس��تم حمل و نقل اتوبوس��راني 
ش��هر تهران، از این نوع فرآیند برنامه ریزي که در آن برنامه ها در 
ماههاي مختلف ثابت و بدون تغییر اس��ت، اس��تفاده مي ش��ود. اما 
حضور سیس��تم هاي حمل و نقل هوشمند )ITS1( و سیستم هاي 
پیش��رفته مدیریت ترافیک )ATMS۲( در مدیریت حمل و نقل 
شهرها، با در اختیار قراردادن اطالعات مفیدي از وضعیت ترافیک 
خیابانها و موقعیت جغرافیائي وس��ایل نقلی��ه در هر لحظه، موجب 

تحّول در فرآیند برنامه ریزي از حالت استاتیک به پویا شده اند.
زمان س��فر به عن��وان مهمترین پارامت��ر برنامه ریزي در هر دو 

بررسی عوامل موثر بر زمان سفر در سیستم  حمل و نقل 
عمومي و پیش بیني زمان سفر 

مورد کاوي: سیستم اتوبوسراني شهر تهران

محمدرضا امین ناصري، دانشیار، بخش مهندسي صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
وحید برادران، دانشجوي دکتري، بخش مهندسي صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:
با توس��عه سیستم هاي حمل و نقل هوش��مند، فرآیند برنامه ریزي سیستم هاي حمل و نقل عمومي مانند اتوبوس و قطار شهري 
از حالت اس��تاتیک )برنامه ریزي بر اس��اس داده هاي گذشته( به حالت پویا )برنامه ریزي براساس داده هاي گذشته و لحظه اي( تغییر 
کرده اس��ت. در هر دو فرآیند فوق، زمان س��فر به عنوان مهمترین پارامتر برنامه ریزي محسوب مي شود. در بیشتر مطالعات گذشته 
حوزه برنامه ریزي حمل و نقل عمومي، مبناي برآورد زمان س��فر، اس��تفاده از رویکرد توزیعهاي احتمالي بوده اس��ت. اما پیش بیني 
دقیق و صحیح زمان سفر نیازمند توسعه مدلهاي پیش بیني متناسب با هر نوع فرآیند برنامه ریزي و بر اساس تاثیر متغیرهاي موثر 

بر زمان سفر مي باشد. 
در این مقاله با مطالعه سیستم حمل و نقل عمومي شهر تهران )اتوبوسراني(، متغیرهاي موثر بر زمان سفر شناسایي شده و میزان 
تاثیر هر یک از آنها بر زمان س��فر اندازه گیري ش��ده است. دو مدل پیش بیني مبتني بر رگرسیون خطي و شبکه عصبي پیش خوراند 
جهت پیش بیني زمان سفر وسایل نقلیه عمومي بین دو ایستگاه متوالي و به ترتیب قابل استفاده در فرآیند برنامه ریزي استاتیک و 
پویا طراحي ش��ده است. مدلهاي رگرس��یون و شبکه عصبي به ترتیب ۷۵ و 9۴ درصد تغییرات زمان سفر از داده هاي اعتبارسنجي 

در سیستم حمل و نقل عمومي شهر تهران را تفسیر مي کند. 
کلمات کلیدي: پیش بیني زمان سفر- برنامه ریزي سیستم  اتوبوسراني - شبکه عصبي مصنوعي – رگرسیون خطي

 



ماهنامه داخلی اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور

october - september 2010- 1389- اسفند ماه

54

فرآین��د فوق مي باش��د. بدون اطالع از زمان س��فِر اتوبوس��ها بین 
ایستگاههاي توقف و پیش بیني دقیق آن، برنامه ریزي سیستم هاي 
حم��ل و نق��ل عمومي ناممک��ن و یا منج��ر ب��ه برنامه هاي غیر 
واقع��ي خواهد ش��د. همچنین از برآورد دقیق زمان س��فر مي توان 
جه��ت مدیریت تقاضاي مس��افر و ترافیک از طریق س��امانه هاي 
اطالع رس��اني و حتي برنامه ریزي سایر سیس��تم هاي حمل و نقل 

عمومي مانند مترو،  تاکسي و ... استفاده کرد. 
در مطالعات گذش��ته از توزیعهاي احتمال��ي جهت برآورد زمان 
سفِر اتوبوس��ها در یک بازه زماني کوتاه استفاده شده است]۵-3[. 
دو دلیل جهت اس��تفاده از رفتار تصادفي زمان سفر در برآورد زمان 
س��فر وجود دارد. برخي از مطالعات، جهت تسهیل در برآورد زمان 
سفر از توزیعهاي احتمالي استفاده کرده اند اما برخي دیگر بر اساس 
مطالعه تجربي سیستم هاي حمل و نقل عمومي مختلف و مشاهده 
رفتار تصادفي زمان س��فر، اس��تفاده از توزیعهاي احتمالي را جهت 
برآورد زمان س��فر پیشنهاد داده اند ]3[. اما تغییر پیوسته متغیرهاي 
موثر بر زمان س��فر مانند تغییر ش��رایط ترافیکي در یک مسیر، بر 
توزی��ع احتمالي آن تاثیر مس��تقیم دارد. لذا نمي توان با اطمینان در 
طول روز، یک توزیع احتمالي ثابت با پارامترهاي مش��خص براي 
متغیر زمان سفر در نظر گرفت. مطالعه زمان سفر در سیستم حمل 
و نقل شهر تهران در این تحقیق نشان مي دهد، حتي با ثابت بودن 
ش��کل توزیع زمان سفر در ساعات اوج، پارامترهاي توزیع آماري با 
تغییر شرایط تغییر مي کند. در نتیجه برآورد زمان سفر در یک مسیر 
از توزیع آماري ثابت بدون در نظر گرفتن تغییرات متغیرهاي موثر 

بر آن، نتیجه اي غیر واقعي خواهد داشت. 
توس��عه مدلهاي مناسب پیش بیني زمان سفر بر اساس تغییرات 
متغیره��اي موثر بر آن جهت ب��رآورد دقیقتر زمان س��فر در تمام 
بازه هاي زمان��ي یک روز، به عنوان یک ض��رورت در فرآیندهاي 
برنامه ریزي خواهند بود. برخالف برنامه ریزي اس��تاتیک که در آن 
تنها از داده هاي گذشته استفاده مي شود، در فرآیند برنامه ریزي پویا 
عالوه بر داده هاي گذشته دسترسي به داده هاي لحظه اي نیز وجود 
دارد. لذا بر این اس��اس مي توان روشهاي پیش بیني با عملکردهاي 
متفاوت براي زمان س��فر وسایل نقلیه عمومي که قابل استفاده در 

هر نوع فرآیند برنامه ریزي باشد، طراحي و اجراء نمود.  
در این مقاله، متغیرهاي مناسب جهت اندازه گیري تاثیر عاملهاي 
زماني،  ترافیکي و مکاني بر زمان سفِر وسایل نقلیه عمومي در یک 
مس��یر، تعریف ش��ده و با بررسي سیستم اتوبوس��راني شهر تهران 
می��زان تاثیر این متغیرها بر زمان س��فر اندازه گیري ش��ده اس��ت. 
دو مدل پیش بیني جهت برآورد زمان س��فِر وس��ایل نقلیه عمومي 
بین دو ایس��تگاه متوالي از یک مس��یر و بر اساس متغیرهاي موثر 
شناسایي شده طراحي شده است. ابتدا مدلي با استفاده از داده هاي 
گذش��ته و مبتني بر رگرس��یون خطي چندگانه طراحي شده که در 
آن، رابطه میان متغیر زمان س��فر و متغیرهاي موثر بر آن تش��ریح 
ش��ده است. س��پس با طراحي یک مدل ش��بکه عصبي مصنوعي 
پیش خوراند3، مدلي جهت پیش بیني زمان سفر بر اساس داده هاي 
گذشته و لحظه اي که قابل استفاده در برنامه ریزي پویا  باشد، ارائه 
شده است. در پایان دقت برآورد دو مدل در پیش بیني زمان سفر با 

یکدیگر مقایسه شده است.
بخش دوم به مرور ادبیات موضوع و روش��هاي پیش بیني زمان 
سفر اختصاص یافته است. در بخش سوم عالوه بر معرفي سیستم 
حمل و نقل اتوبوس��راني ش��هر تهران، عوامل موثر بر زمان س��فر 

معرف��ي و متغیرهایي جه��ت اندازه گیري تاثیر ه��ر یک از عوامل 
موثر بر زمان س��فر تعریف ش��ده اس��ت. در بخش چهارم مدلهاي 
پیش بیني زمان س��فر اتوبوس��ها طراحي و نتایج اج��راي آنها ارائه 
ش��ده اس��ت. بخش پایاني مربوط به نتایج تحقیق و مقایسه نتایج 

دو مدل مي باشد.
۲ مرور ادبیات

بطور کلي زمان س��فر وس��ایل نقلیه در یک مس��یر با دو دسته 
روش مس��تقیم و غیرمس��تقیم تعیین مي ش��ود]6[. در روش��هاي 
مستقیم با استفاده از تکنولوژیهاي ردیابي وسایل نقلیه، موسوم به 
شناسه گرهاي خودکار وسایل نقلیه۴ مانند خواندن پالک خودروها 
از طری��ق دوربینها و ن��رم افزارهاي پردازش تصوی��ر، تکنولوژي 
RFID۵، سیس��تم هاي موقعیت سنج محلي )GPS6( و یا تلفن 
همراه رانندگان، وس��ایل نقلیه خاص در دو نقطه از مس��یر ردیابي 
مي شوند و زمان واقعي سفر آنها در فاصله اي از مسیر در هر لحظه 
از روز اندازه گیري مي شود. اما در روشهاي غیرمستقیم، زمان سفر 
ب��ا اندازه گیري متغیرهاي موثر بر آن نظی��ر متغیرهاي ترافیکي با 
استفاده از سنسورهاي ترافیکي و یا دوربینهاي ویدیویي در خیابانها 
و بزرگراهها و اس��تفاده از مدلهاي پیش بیني، تخمین زده مي شود. 
برآورد زمان س��فر در روش��هاي غیرمس��تقیم به دلیل هزینه ها و 
مشکالت کمتري که نسبت به روشهاي مستقیم دارند مورد توجه 

بسیاري از مطالعات بوده است ]۷. 8[.
تکنیکه��اي پیش بیني زمان س��فر از جنبه ه��اي مختلفي نظیر؛ 
نحوه محاس��به زمان سفر، نحوه جمع آوري داده ها، مدل پیش بیني 
و نوع داده هاي اس��تفاده ش��ده قابل دس��ته بندي اس��ت. جدول 1 

خالصه اي از انواع حالتهاي مختلف هر معیار را نشان مي دهد.
            ج��دول1- ان��واع معیاره��ا و حالته��اي ه��ر معیار در 

دسته بندي  تکنیکهاي پیش بیني زمان سفر

حالتهامعیار

محاسبه کل مسیر یا نحوه محاسبه زمان سفر
محاسبه بخش- بخش مسیر

روشهاي مستقیم نحوه جمع آوري داده ها
یا غیر مستقیم

سریهاي زماني، رگرسیون، مدل پیش بیني
هوش مصنوعي و ...

داده هاي گذشته، داده هاي نوع داده هاي استفاده شده
لحظه اي و یا ترکیبي از هر دو

 
از نظر نحوه محاسبه زمان سفر،  مانند بسیاري از مطالعات حوزه 
برآورد زمان س��فر، کل مس��یر به بخشهاي کوچکتر تقسیم شده و 
زمان س��فر در هر بخش محاسبه مي شود و در پایان از جمع زمان 
تخمیني بخشهاي کوچکتر و متوالي زمان سفر کل مسیر محاسبه 
مي ش��ود ]8. 9[. اما دسته دیگري از روش��هاي موسوم به تخمین 

کل، زمان سفر بین مبداء و مقصد را یکباره محاسبه مي کنند. 
از مدلهاي پیش بیني مختلفي در مطالعات گذش��ته جهت برآورد 
زمان سفر استفاده شده است. از جمله مي توان به مدلهاي سریهاي 
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زمان��ي ]8. 1۰-1۲[، رگرس��یون ]9. 13. 1۴[ ، شبیه س��ازي ]1۵. 
16[، شبکه هاي عصبي مصنوعي ]1۷. 18[ و فرآیندهاي تصادفي 

]19[ اشاره کرد. 
همانگونه که ذکر ش��د روشهاي پیش بیني زمان سفر مي توانند 
از داده ه��اي مختلفي به عن��وان ورودي مدل پیش بیني اس��تفاده 
کنن��د. دس��ته اي از مدله��اي پیش بینِي زمان س��فر مانند مدلهاي 
مبتني بر س��ریهاي زماني و رگرس��یون تنها از داده هاي گذش��ته 
جهت پیش بیني اس��تفاده مي کنند. اما دسته دیگري از مدلها، مانند 
مدلهاي مبتني بر س��رعت ]1۴[ با اندازه گیري مستقیم سرعت در 
هر لحظه از مسیر و استفاده از روابط ریاضي زمان سفر را محاسبه 
مي کنند. این نوع مدلها تنها از داده هاي لحظه اي که معرف شرایط 
ترافیکي خیابانهاس��ت جهت پیش بیني زمان سفر استفاده مي کنند 
]۲۰[. مدلهای��ي مانن��د مدل ِچین و  کوچیپ��ودي  ]8[ از داده هاي 
گذشته جهت ساخت مدل )تعیین روابط مدل و برآورد پارامترهاي 
اولیه( و از داده هاي لحظه اي که از سنس��ورهاي ترافیکي از سطح 
ش��هر جمع آوري مي ش��وند به عنوان ورودي لحظه اي مدل، زمان 
س��فر را پیش بیني مي کنن��د. رویکرد ه��وش مصنوعي بخصوص 
ش��بکه هاي عصبي مصنوعي نیز از جمله مدلهایي هس��تند که در 
آنه��ا از داده هاي گذش��ته و لحظه اي جهت پیش بیني زمان س��فر 
اس��تفاده مي ش��ود. کیس��گیورگي و ریلت ]۲1[ مدل��ي مبتني بر 
ش��بکه هاي عصبي SOM۷ جهت خوشه بندي داده هاي ورودي 
و شبکه عصبي پیش خوراند جهت پیش بیني زمان سفر و بر اساس 
داده هاي لحظه اي ترافیکي مانند سرعت، ضریب اشغال و حجم که 
از طریق سنسورهاي ترافیکي جمع آوري مي شوند، طراحي کردند. 
اینما ]1۷[ نیز با طراحي یک ش��بکه عصبي مصنوعي پیش خوراند 
چند الیه، زمان سفر در بزرگراههاي بین شهري را پیش بیني کرد. 
ون لینت ]18[ چارچوبي براي پیش بیني زمان سفر در آزادراهها بر 
اساس داده هاي گذشته و لحظه اي با استفاده از شبکه هاي عصبي 

مصنوعي معروف به SSNN8 توسعه داد. 
همانطور که قباًل اش��اره ش��د، عمومًا زمان س��فر وسایل نقلیه 
عمومي، براساس رفتار احتمالي آن برآورد مي شود. به عنوان مثال 
اُسونا و نیوِول ]۲۲[ در مس��ئله کنترل وسایل نقلیه عمومي، زمان 
س��فر اتوبوس��ها را متغیرهاي تصادفي مستقل و با توزیع یکسان و 
مش��خص در نظر گرفته اند. بارنت و کلیتمن ]۲3[ در ارائه ي برنامه 
کنترلي وس��ایل نقلیه عمومي، زمان سفر بین ایستگاههاي متوالي 
مسیر را متغیر تصادفي با توزیع معلوم فرض کرده اند. هیکمن ]۲۴[ 
در مس��ئله توقف9، زمان سفر را احتمالي فرض کرده و از متوسط 
و واریانس زمان س��فر به عنوان برآورد زمان س��فر اس��تفاده کرده 
اس��ت. توزیعهاي احتمالي چوله1۰ مانند نرم��ال لگاریتمي و گاما 
از معروف ترین توزیعهاي احتمالي اس��ت که در ادبیات برنامه ریزي 

سیستم هاي حمل و نقل عمومي استفاده شده است ]3[. 
ام��ا مطالعاتي نیز جه��ت پیش بیني زمان رس��یدن اتوبوس به 
ایس��تگاه  (مقصد) با روش��هایي غیر از رویکرد احتمالي انجام شده 
است. چونگ و چلبي ]۲۵[ با استفاده از روشهاي میانگین متحرک 
و رگرس��یون و داده هاي جمع آروي شده از سیستم هاي مکان یاب 
خ��ودکار که بر روي س��رویس مدارس نصب مي ش��وند، اقدام به 
پیش بیني زمان رس��یدن اتوبوس��ها به مقصد کردند. همچنین بین 
و همکاران ]۲6[ با شبکه عصبي مصنوعي به نام SVM11 اقدام 

به پیش بیني زمان رسیدن وسیله به ایستگاه کردند.
3 متغیرهاي موثر بر اندازه گیري زمان سفر

بطور کلي در سیس��تم هاي حمل و نقل، زمان سفِر وسایل نقلیه 
تحت تاثیر سه عامل؛ نیروي انساني،  وسیله نقلیه و عامل محیطي 
قرار دارد]۷[. اثر هر یک از عوامل ذکر شده بر زمان سفر با تعریف 
تعدادي متغیر قابل اندازه گیري ارزیابي مي شود. دقت برآورد زمان 
س��فر وسایل نقلیه وابس��ته به تعریف مناس��ب، اندازه گیري دقیق 
متغیرها و همچنین اندازه گیري تاثیر آنها بر زمان سفر مي باشد.  

متغیرهاي عمومي موثر بر زمان سفر  -1-3
متغیرهایي مانند؛ سن راننده، جنسیت راننده، سابقه رانندگي و ... 
از جمله متغیرهایي هستند که اثر خصوصیات راننده را بر زمان سفر 
نشان مي دهند. نوع وسیله نقلیه،  عمر وسیله، حداکثر سرعت آن و 
... از جمله متغیرهاِي اندازه گیرِي تاثیر عامل وس��یله نقلیه بر زمان 
سفر مي باش��ند. اما عامل محیطي را مي توان به عوامل جزئي تري 
مانند ش��رایط زماني و جوي، ترافیکي و مکاني تقسیم نمود که در 

ادامه متغیرهاي اندازه گیري این شرایط نیز بیان شده اند. 
3-1-1- شرایط زماني و جوي: 

تاثیر شرایط آب و هوایي و یا زمان انجام سفر توسط متغیرهایي 
مانند دماي محیط، فصل س��ال، روز هفته، ایام خاص و یا وضعیت 
هوا )باراني یا آفتابي بودن( قابل بیان مي باش��د. اما این متغیرها در 
مطالعات محدودي در حوزه پیش بیني زمان سفر مانند مطالعه یون 
و همکاران ]19[ که متغیرهاي شرایط جوي در مدلهاي پیش بیني 

وارد شده، لحاظ شده است. 
3-1-۲- شرایط ترافیکي: 

از میان عاملهاي تاثیرگذار معرفي ش��ده بر زمان س��فر، شرایط 
ترافیک��ي مهمتری��ن بخش تغییرپذی��ر و تاثیرگذار بر زمان س��فر 
مي باشد]۷[. سرعت وسایل نقلیه در یک مسیر، در کنار متغیرهاي 
ترافیک��ي دیگر مانند ت��ردد )جریان(،  چگالي،  حج��م و یا ضریب 
اش��غال، ازدحام و یا باز بودن مس��یر را نش��ان مي دهد. تعاریف و 
روابط متعددي براي محاس��به هر یک از متغیرهاي ترافیکي ارائه 

شده است که بخشي از آنها عبارتند از ]۲۷[:
الف- س��رعت: تعاریف متعددي از سرعت در مهندسي ترافیک 
ارائه شده است. اما میانگین مکاني سرعتSMS( 1۲( و میانگین 
زمان��ي س��رعتTMS( 13( که مطاب��ق روابط 1 و ۲ محاس��به 
مي شوند، معیارهاي مناس��بي جهت محاسبه سرعت وسایل نقلیه 

عبوري در یک مسیر مي باشند.
)1(

 

)۲(
 

در روابط فوق، پارامتر n معرف اندازه نمونه اخذ ش��ده )انتخاب 
تعدادي از وس��ایل نقلیه عبوري در مسیر( مي باشد. پارامتر d طول 
 ti ثابتي از مس��یري اس��ت که سرعت در آن محاس��به مي شود و
زمان سیر طول d توسط خودروي i ام از نمونه مورد بررسي است. 
ب- ت��ردد )جری��ان1۴( : تردد عبارت اس��ت از تعداد خودروي 
عبوري از یک نقطه مس��یر در طول زماني ثابت. چنانچه M تعداد 
خ��ودروي عبوري از یک نقطه مس��یر در فاصله زماني T باش��د، 
می��زان متغیر تردد )جریان( که با Q نش��ان داده مي ش��ود عبارت 

است از:
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)3(
 

ج- چگال��ي1۵: تعداد خودروي در حال تردد )n( در طول ثابتي 
از مسیر )d( بیانگر متغیر چگالي)D( مسیر است. بر اساس تعاریف 
چگال��ي،  تردد و میانگین مکاني س��رعت، رابطه ۴ بین س��ه متغیر 

تعریف شده فوق برقرار است.

)۴(
 

د- فاصله عبور: متوس��ط فاصله زماني یا مسافتي بین دو وسیله 
نقلی��ه متوالي در حال حرکت در یک مس��یر، فاصل��ه عبور نامیده 
مي شود. چنانچه xi  فاصله تاخیر زماني خودروي i ام از خودروي 
جلویي خود باشد متغیر فاصله عبور، میانگین xi ها براي n نمونه 

انتخاب شده در بازه زماني اندازه گیري این متغیر خواهد بود.
اندازه گیري هر یک از متغیرهاي ترافیکي معرفي شده با استفاده 
 )ITS(از داده هایي که از طریق سیستم هاي هوشمند حمل و نقل
و سیس��تم هاي پیش��رفته مدیری��ت ترافی��ک )ATMS( فراهم 

مي شود به آساني در هر لحظه قابل محاسبه است.
3-1-3-  شرایط مکاني سفر:

منظور از شرایط مکاني سفر )شرایط تسهیالت ثابت(، ویژگیهاي 
خیابانها و مس��یرهایي است که وس��یله نقلیه در آنها تردد مي کند. 
طول و عرض مس��یرهاي تردد،  تعداد چراغهاي راهنمایي در طول 
مس��یر، تعداد تقاطعهاي مسیر، اختالف ارتفاع مقصد از مبدأ و نوع 
روس��ازي مسیر و ... از جمله متغیرهایي هستند که تاثیر ویژگیهاي 
تس��هیالت ثابت را بر زمان س��فر ان��دازه مي گیرند. این دس��ته از 
متغیره��ا، بالقوه مي توانند بطور مس��تقیم یا غیر مس��تقیم بر زمان 
سفر وس��ایل نقلیه تاثیر بگذارند. به عنوان مثال روسازي نامناسب 
خیابانها بطور غیر مس��تقیم با تاثیر بر سرعت وسایل نقلیه عبوري 
در مس��یر باعث افزایش زمان س��فر مي ش��ود و یا تعداد چراغهاي 

راهنمایي طول مسیر بطور مستقیم بر زمان سفر تاثیر دارد. 
متغیرهاي بالقوه موثر بر زمان سفر اتوبوسها:  -۲-3

با توجه به ماهیت مس��ئله پیش بیني زمان سفر در سیستم حمل 
و نقل عمومي، بخش��ي از عاملها و متغیرهاي موثر بر زمان س��فر 
ک��ه در حالت عام معرفي ش��دند، به جهت تغییرپذیري کمتري که 
در سیستم حمل و نقل عمومي دارند، از تاثیر کمتري بر زمان سفر 
وسایل نقلیه عمومي برخوردارند و مي توان از درنظر گرفتن آنها در 

مدل پیش بیني چشم پوشي کرد. 
محققین��ي مانند؛ بارن��ت ]۲8[ و هیکمن ]۲۴[ نی��ز تنها تعداد 
چراغهاي راهنمایي در طول مس��یرها و متغیرهاي شرایط ترافیکي 
را از میان انواع متغیر بالقوه تاثیرگذار، موثر بر تغییرات زمان س��فر 

وسایل نقلیه عمومي در یک مسیر مي دانند.
مهارت و دقت مش��ابه رانندگان سیس��تم حم��ل و نقل عمومي 
با توجه به آموزش��هاي یکس��اني که مي بینند و مسئولیت یکساني 
که رانندگان در قبال مس��افران دارن��د، اثر متغیرهاي معرف عامل 
نیروي انس��اني را در زمان سفر کمتر مي نماید. همچنین مشابهت 
فني وس��ایل نقلیه عمومي در سیستم حمل و نقل اتوبوسراني، اثر 
عامل وسیله نقلیه و متغیرهاي مربوط به آن را بر زمان سفر ناچیز 
مي کن��د. لذا تنها بخش مهم و تاثیرگذار بر زمان س��فر اتوبوس��ها 
مي تواند عامل س��وم یعني عامل محیط��ي و متغیرهاي مربوط به 

آن باشد. 
ب��ه دلیل عدم دسترس��ي به داده هاي متغیره��اي جوي و زمان 
واقعي س��فر در ایام مختلف سال، متغیرهاي شرایط جوي در مدل 
پیش بیني این پژوهش لحاظ نش��ده اس��ت. البته حذف متغیرهاي 
ش��رایط جوي بر دقت مدل پیش بیني زمان سفر در بازه زماني که 
داده ها گرداوري ش��ده اند به جهت ثابت بودن ش��رایط دمایي و ... 
اشکالي وارد نمي کند. اما براي توسعه مدل جامعي که زمان سفر را 
در تمامي ایام س��ال با هر شرایط آب و هوایي پیش بیني کند، باید 
متغیرهاي شرایط جوي به مدل این پژوهش اضافه شوند. اما زمان 
انجام س��فر )صبح یا بعد از ظهر بودن( از میان متغیرهاي ش��رایط 
زماني و جوي، جهت بررسي تاثیر آن بر زمان سفر در مدل در نظر 

گرفته شده است.
از میان متغیرهاي ترافیکي بیان شده، سه متغیر میانگین مکاني 
س��رعت، تردد و فاصله زماني عبور به عنوان متغیرهاي بالقوه موثر 
بر زمان س��فر وس��ایل نقلیه عمومي در نظر گرفته شده اند. در نظر 
گرفتن یکي از متغیرها به تنهایي میزان ش��لوغي مس��یر را نشان 
نمي ده��د. تصور کنید در خیاباني تمامي وس��ایل نقلیه با س��رعت 
آهسته در حال حرکت باشند، در این حالت متغیر تردد مقدار کمي 
را نش��ان خواهد. ای��ن مقدار کم مي تواند زماني ک��ه خیابان خالي 
اس��ت و حرکتي نیز در آن انجام نمي ش��ود نیز اندازه گیري ش��ود. 
چنین حاالت خاصي براي س��ایر متغیرهاي ترافیکي به تنهایي نیز 
ممکن اس��ت رخ دهد. اما اندازه گیري همزمان متغیرهاي دیگر در 
کنارهم ش��لوغي و یا رواني جریان ترافیکي را نش��ان مي دهد. به 
عنوان مثال، چنانچه متغیر تردد مقدار کمي باش��د اما متغیر فاصله 
عبور زیاد باشد مي توان نتیجه گرفت مسیر آزاد است و بالعکس با 
کوچک بودن همزمان مقدار متغیرهاي فاصله عبور و تردد مي توان 

ازدحام و شلوغي را در خیابان نتیجه گرفت. 
هر چند در مدل پیش بیني زمان س��فِر وس��ایل نقلیه عمومي در 
یک مسیر ثابت، به جهت ثابت بودن متغیرهاي شرایط مکاني سفر 
)ش��رایط تسهیالت ثابت(  در طول مسیر، آنها نقش چنداني ندارند. 
اما چون در این پژوهش هدف توسعه یک مدل عام جهت استفاده 
در تمامي مس��یرهاي وسایل نقلیه عمومي مي باشد، لذا متغیرهایي 
نظیر شماره مسیر، عرض خیابان که عمومًا بین دو ایستگاه متوالي 
ثابت اس��ت،  تعداد چراغهاي راهنمایي، تعداد تقاطعهاي ورودي و 
خروجي به مس��یر و اختالف ارتفاع مقصد از مبدأ بین دو ایس��تگاه 
متوالي به عنوان متغیرهاي بالقوه موثر جهت بررس��ي میزان تاثیر 

آنها بر زمان سفر در این مقاله درنظر گرفته شده اند. 
جدول۲ ویژگیهاي ده متغیر بالقوه موثر بر زمان س��فر اتوبوسها 
که در این پژوهش تعریف ش��ده  و تاثیر آنها بر زمان س��فر ارزیابي 

مي شود را نشان مي دهد.
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تعریف متغیرنماد نمایشنوع یا واحد اندزه گیرينام عاملنام متغیر

صبح یا بعد ازظهر Timeاسمي )صفر و یک(زماني و جويزمان سفر
بودن زمان سفر

میانگین سرعتSMSمتر بر ثانیهترافیکيمیانگین مکاني سرعت

اختالف فاصله وسایل TBarثانیه ترافیکيفاصله عبور
نقلیه متحرک متوالي

تعداد وسیله نقلیه Qوسیله بر ثانیهترافیکيتردد
عبوري در واحد زمان

شماره مسیري که وسیله Trackاسميمکانيمسیر سفر
در آن تردد مي کند

عرض خیابانWidthمترمکانيعرض مسیر

تعداد تقاطعهاي ورودي Line in-offشمارشيمکانيتعداد تقاطع هاي مسیر
و خروجي مسیر

تعداد چراغهاي 
راهنمایي مسیر

تعداد چراغهاي راهنمایيIntersectionشمارشيمکاني

اختالف ارتفاع 
مقصد از مبدأ

اختالف ارتفاع ایستگاه Heightمترمکاني
مبدأ و مقصد

مسافت بین ایستگاه Distanceمترمکانيطول مسیر
مبدأ و مقصد

جدول۲- متغیرهاي بالقوه موثر بر زمان سفر وسایل نقلیه عمومي

۴ جمع آوري داده ها
در این بخش، با مطالعه سیستم حمل و نقل عمومي شهر تهران،  
می��زان تاثیر هر یک از متغیرهاي موث��ر )از میان متغیرهاي بالقوه 
موثر تعریف ش��ده در جدول۲( بر زمان س��فر اندازه گیري مي شود. 
در زیر بخشهاي بعدي این بخش، ویژگیهاي جامعه آماري، نمونه 

تصادفي اخذ شده و روشهاي جمع آوري داده ها بیان مي شود. 
جامعه و نمونه آماري  -1-۴

سیستم حمل و نقل عمومي شهر تهران )اتوبوسراني(  با ناوگاني 
حدود ۵9۰۰ وس��یله نقلیه فعال در ۲88 خط بطول تقریبي ۲۷۰۰ 
کیلومت��ر روزانه حدود ۴ میلیون مس��افر را در ش��هر تهران جابجا 
مي کند]۲9[. انواع خدمات این سیس��تم حم��ل و نقل که در قالب 
خط��وط ویژه، تندرو و عادي مي باش��د، توس��ط دو بخش دولتي و 
خصوصي ارائه مي شود. بیش��تر خدمات سیستم حمل و نقل مورد 
مطالعه را خطوط عادي س��رویس دهي که شامل تردد وسایل نقلیه 
در خیابانهاي دوجهته و توقف در ایس��تگاههاي متوالي مي باش��د، 

تشکیل مي دهند. لذا به جهت عمومیت این نوع سرویس دهي و با 
توجه به محدودیتهاي جمع آوري اطالعات، 6 مس��یر از مسیرهاي 
عادي بطور تصادفي از نقاط مختلف ش��هر تهران )شمال،  جنوب، 
ش��رق، غرب هرکدام یک مس��یر و مرکز دو مسیر( طي یک هفته 
در اس��فندماه انتخاب شده و زمان س��فر در آنها مورد مطالعه قرار 
گرفته اس��ت. بر اساس نظر سو و همکاران ]6[ که قدرت مدلهاي 
پیش بیني زمان سفر را پیش بیني در ساعات اوج ترافیک مي دانند، 
داده هاي زمان س��فر در دو بازه س��اعت اوج ترافیک صبح و بعد از 
ظهر )۷ الي 1۰ و 1۵ الي 18( روزهاي مطالعه جمع آوري شده اند.

چن و ِچین ]3۰[  در مطالعه خود نشان دادند مدلهاي برآورد زمان 
س��فر که زمان بین مبداء و مقص��د را یکباره تخمین مي زنند دقت 
بیش��تري نسبت به مدلهاي بخش-بخش )جدول1( دارند]11[. در 
این مطالعه نیز بر مبناي برآورد یکباره زمان س��فر بین دو ایستگاه 
متوالي )زمان سیر بین ایس��تگاه مبداء و مقصد( داده ها جمع آوري 

و تحلیل شده اند.
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نمونه هاي اخذ شده ش��امل اندازه گیري زمان سفر بین ایستگاه 
مبداء و مقصد هر مس��یر و متغیرهاي موثر بر آن بین دو ایس��تگاه 
مس��یر در طول زمان انجام سفر مي باش��د. در طول مدت مطالعه 
۲۵1 مشاهده از زمان سفر و متغیرهاي موثر آن ثبت گردیده است. 

روشهاي جمع آوري داده ها  -۲-۴
هر چند استفاده از تکنولوژي هاي نوظهور در سیستمهاي حمل 
و نق��ل، جمع آوري داده هاي مورد نیاز را آس��ان تر نموده  اس��ت اما 
بدلی��ل محدودیت در اس��تفاده از آنها، جم��ع آوري داده ها بصورت 

دستي انجام شده است. 
اندازه گیري زمان س��فر اتوبوس��ها در مسیرهاي مورد بررسي، با 
نصب دروبینهاي فیلم برداري در موقعیتهاي مناسب ایستگاه انجام 
ش��ده است. ضبط وقایع درون ایس��تگاههاي متوالي از یک مسیر 
بطور همزمان و محاسبه اختالف زماني بین ورود یک وسیله نقلیه 

خاص به ایستگاههاي متوالي، زمان سفر را نتیجه مي دهد. 
بخش��ي از متغیرهاي جدول ۲،  ش��امل متغیرهاي سرعت، تردد 
و متوس��ط فاصله عبور )متغیرهاي ترافیکي(  در فاصله اندازه گیري 
زمان سفر نیز توس��ط دوربینهایي که در مسیر دو ایستگاه مبداء و 
مقصد نصب شده به روش غیرمستقیم و با استفاده از روابط بخش 
قبل اندازه گیري ش��ده اند. س��ایر متغیرهاي جدول ۲، شامل؛ زمان 
انجام سفر، تعداد چراغهاي راهنمایي مسیر، تعداد تقاطعهاي مسیر، 
ش��ماره مسیر با بازدید از مسیرها و مش��اهده فیلمهاي ضبط شده 
در ایس��تگاهها اندازه گیري شده اند. دو متغیر طول مسیر و اختالف 
س��طح دو ایس��تگاه مبداء و مقصد با مطالعه نقشه هاي جغرافیایي 

مسیر و بطور دقیق اندازه گرفته شده اند. 
تحلیل آماري داده ها  -3-۴

آزمون تحلیل واریانس16 اثر مس��یر بر زمان س��فر )پیوست1(  
نشان مي دهد، میانگین زمان سفر در مسیرهاي مختلف با یکدیگر 
متفاوت است. همچنین بررسي آزمون تحلیل واریانس زمان انجام 
س��فر )صبح یا بعد از ظهر بودن( در هر مس��یر در س��طح اطمینان 
9۰% نیز نش��ان مي دهد که میانگین زمان س��فر در هر مسیر، در 
ساعت اوج تقاضاي صبح و بعد از ظهر با یکدیگر متفاوت است. لذا 
از نتایج ه��ر دو آزمون آماري فوق مي توان نتیجه گرفت دو متغیر 
زمان و مس��یر انجام سفر بر زمان س��فر تاثیر دارند. همچنین باال 
بودن ضرایب همبس��تگي و پایین بودن آزمون صفر بودن ضریب 
همبستگي متغیرهاي دیگر جدول ۲ و زمان سفر )پیوست۲( نشان 
دهنده تاثیر تمامي آنها بر زمان سفر مي باشد و لذا هیچ یک از آنها 

متغیرهاي زائد و بي تاثیري بر زمان سفر نیستند.
بررسي ضرایب همبستگي متغیرهاي ترافیکي با یکدیگر نشان 
مي دهد، متغیر جریان با متغیرهاي سرعت و فاصله عبور وابستگي 
خطي نس��بتًا باالیي دارد یعني اندازه گیري دو متغیر در هر مس��یر 
ب��ه نح��وي متغیر جریان را نی��ز اندازه گیري مي نماین��د. از طرفي 
از ناچیز بودن وابس��تگي خطي متغیرهاي س��رعت و فاصله عبور 
مي توان نتیجه گرفت براي اندازه گیري عملکرد ترافیکي هر مسیر، 
اندازه گیري همزمان دو متغیر سرعت و فاصله عبور ضروري است. 
همچنین بررس��ي آزمون زیبندگي توزیع آماري1۷ بر داده هاي 
مس��یرهایي که تعداد داده ه��اي آنها به اندازه کافي بزرگ اس��ت 
)حداق��ل3۰ نمون��ه( در بازه هاي زماني صبح و بعد از ظهر نش��ان 
مي دهد متغیر زمان س��فر عمومًا  در هر مس��یر و هر بازه زماني از 

تابع توزیع نرمال و لگنرمال پیروي مي  کند. 

۵ پیش بیني زمان سفر
دو روش پیش بیني بر اس��اس نوع داده هاي ورودي و نوع مدل 
استفاده ش��ده، جهت پیش بیني زمان سفر وسایل نقلیه عمومي در 
این بخش توسعه داده شده اس��ت. ابتدا روشي مبتني بر داده هاي 
گذش��ته و بر اساس مدل رگرس��یوني به منظور استفاده در فرآیند 
برنامه ریزي استاتیک و با اندکي خطاي بیشتر در فرآیند برنامه ریزي 
پویاي حمل و نقل عمومي )اتوبوسراني( ارائه شده است. اما روش 
دوم با هدف استفاده در فرآیند برنامه ریزي پویا، بر اساس داده هاي 
گذشته و لحظه اي و مدل شبکه هاي عصبي مصنوعي توسعه داده 
ش��ده است. در روش اخیر س��اختار شبکه با اس��تفاده از داده هاي 
گذش��ته طراحي و آموزش داده مي شود و بر اساس ورود داده هاي 
لحظه اي که از طریق حسگرهاي ترافیکي و داده هاي سیستم هاي 
پیش��رفته مدیریت ترافیک دریافت مي شود، زمان سفر برآورد شده 

و به عنوان متغیر خروجي از شبکه دریافت مي شود. 
افراز داده ها  -1-۵

قبل از اس��تفاده از داده هاي جمع آوري ش��ده، آنها به دو دس��ته 
داده ه��اي آم��وزش و داده ه��اي اعتبار تقس��یم بندي ش��ده اند. از 
داده هاي آم��وزش براي تعیی��ن معماري، ضرای��ب و پارامترهاي 
هر یک از مدلهاي پیش بیني رگرس��یون و ش��بکه عصبي استفاده 
مي شوند و از داده هاي اعتبار جهت ارزیابي توانایي برآورد هر مدل 
و مقایس��ه دقت برآوردهاي دو روش بایکدیگر اس��تفاده مي شوند. 
اگرچ��ه قانوني براي تقس��یم داده ها به داده ه��اي آموزش و اعتبار 
وجود ندارد اما مانند بس��یاري از تحقیقات تقسیم داده ها بر اساس 
نس��بت 8۰ به ۲۰ )۲۰۰ مش��اهده آموزش و ۵1 مشاهده اعتبار( و 

بصورت تصادفي انجام شده است.
تعریف معیارهاي ارزیابي مدل هاي پیش بیني  -۲-۵

ش��اخصهاي متعددي جه��ت اندازه گیري درج��ه انطباق مقدار 
واقعي ) ( با مقدار پیش بیني ) ( که توس��ط مدلهاي مختلف برآورد 
مي ش��ود، ارائه ش��ده است. با استفاده از این ش��اخصها و داده هاي 
اعتب��ار مي توان توانایي مدلهاي پیش بیني در برآورد زمان س��فر را 
اندازه گیري کرد. از مهمترین معیارهاي ارزیابي مدلهاي پیش بیني 
مي توان به ضریب همبس��تگي )R-Square(، میانگین انحراف 
 )MAPE( و یا درصد انحراف مطلق )MAE( مطلق از میانگین
که به ترتیب توسط روابط ۵ تا ۷ اندازه گیري مي شوند،  اشاره کرد.

)۵(
 

)6(
 

)۷(
 

در روابط فوق منظور از  ،   و n به ترتیب مقدار واقعي و مقدار 
پیش بیني شده مشاهده i ام و تعداد کل مشاهدات داده هاي اعتبار 

مي باشد.
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۵-3-  مدل رگرسیون چندگانه
متغی��ر زم��ان س��فر )TT( به عنوان متغیر پاس��خ )وابس��ته( و 
متغیرهاي جدول ۲ به عنوان متغیرهاي مستقل در مدل رگرسیوني 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. مدل رگرسیوني خطي کامل که در آن 
زمان س��فر رابطه خطي مطابق رابطه 8 با متغیرهاي مستقل دارند 

بر داده هاي آموزش برازش شده است.
)8(

 

ج��دول3 نتایج آنالیز واریانس رگرس��یوني که توس��ط نرم افزار 
Minitab اجراء ش��ده را نش��ان مي دهد. کوچک ب��ودن مقدار 
p-value آنالی��ز واریانس و باال ب��ودن ضرایب R-Square و 
R-Square)Adjusted( ک��ه به ترتیب ۷9/9 درصد و ۷8/9 
درصد برآورد ش��ده، صح��ت برازش مدل بر داده ه��اي آموزش را 

نشان مي دهد.

جدول 3- جدول آنالیز واریانس رگرسیون خطي کامل

منبع 
تغییرات

درجه 
آزادي

مجموع 
مربعات

میانگین 
مربعات

F آمارهP-Value

1۰639۴۰19639۴۰۲۷۵.3۰۰.۰۰۰رگرسیون

18916۰۴9۰۵8۴9۲باقي مانده ها

199۷9989۲۴جمع

  
ج��دول ۴ ، برآورد ضرایب رگرس��یوني و نتایج آزمونهاي آماري 

اعتبارسنجي ضرایب را در مدل رابطه 8 نشان مي دهد.

 جدول ۴ - ضرایب رگرسیوني  نتایج آزمون معني دار بودن ضرایب

 ب��اال بودن مقدار P-value آزم��ون صفر بودن ضریب متغیر 
جریان )Q( در رابطه 8 یعني ضریب   در جدول۴ که برابر ۰.988 
ب��رآورد ش��ده و تحلیل همبس��تگي این متغیر با س��ایر متغیرهاي 
ترافیکي  نش��ان از تاثیر ناچیز این متغیر در برآورد زمان س��فر دارد. 
پس از حذف متغیر تردد از میان 1۰ متغیر بالقوه موثر بر زمان سفر 
مابقي متغیرها بر زمان س��فر تاثیر مستقیم خواهند داشت و امکان 

حذف آنها از مدل وجود ندارد. 
همچنین برقراري ش��رایط اس��تفاده از رگرس��یون، مانند نرمال 
ب��ودن باقي مانده ها، صفر بودن میانگین باقي مانده ها، ثابت بودن 
واریانس مشاهدات و اس��تقالل مشاهدات بر اساس شکل 1 قابل 

بررسي و تایید مي باشد.

 شکل1- نمودار برقراري شرایط رگرسیوني )ماخذ: خروجي 
نرم افزار Minitab  بر اساس محاسبات محققین( 

مدل شبکه عصبي مصنوعي  -۴-۵
پ��س از تالش��هاي راملهارت و هم��کاران )1986( در توس��عه 
الگوریت��م پ��س انتش��ار خط��ا18 براي آم��وزش ش��بکه عصبي 
پیش خوراند، ش��بکه هاي عصبي مصنوعي به ص��ورت فزاینده اي 
در انواع مس��ائل مهندس��ي و پیش بیني مورد توجه و استفاده قرار 
گرفته اند]31[. توانایي شبکه هاي عصبي مصنوعي در کشف روابط 
غیرخط��ي متغیر پیش بین��ي و در نتیجه افزای��ش دقت پیش بیني 
مهمترین مزیت اس��تفاده از آنها بر استفاده از روشهاي آماري نظیر 

رگرسیون و آنالیز سري هاي زماني مي باشد ]3۲. 33[.
ش��بکه هاي عصب��ي مصنوعي ک��ه الهام گرفته از ش��بکه هاي 
داراي ساختار و انواع مختلفي  عصبي بیولوژیکي مي باشند، 
مي باشند. نرونها کوچکترین واحد پردازش اطاعات است که اساس 
عملکرد ش��بکه هاي عصبي را تش��کیل مي دهند]3۴[. هر ش��بکه 
از ی��ک الی��ه ورودي، یک الیه خروجي و تع��دادي الیه میاني با 
تعدادي نرون درون هر الیه تشکیل شده است و نرونهاي هر الیه 
با وزنهایي به نرونهاي الیه بعد متصل شده اند. طي فرآیند آموزش 
این وزنها جهت دس��تیابي به ش��بکه اي با خطاي پیش بیني کمتر 
پیوسته تغییر مي کنند. همچنین خروجي هاي هر نرون بعد از عبور 

از توابع تبدیل19 به نرونهاي الیه بعد منتقل مي شوند]3۵[. 
در ای��ن تحقی��ق از ش��بکه هاي عصب��ي مصنوع��ي چند الیه 
پیش خوراند جهت پیش بیني زمان سفر استفاده شده است. شکل ۲ 
نمایي س��اده از یک شبکه عصبي پیش خوراند و اجزاء آن را نشان 

مي دهد. 
  
 

شکل۲- اجزاء یک شبکه عصبي مصنوعي پیش خوراند
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۵-۴-1- طراحي معماري شبکه
طراح��ي معماري ش��بکه هاي عصبي یکي از بخش��هاي مهم 
و تاثیر گذار بر عملکرد و نتایج ش��بکه اس��ت. منظ��ور از معماري 
شبکه عصبي تعیین پارامترهایي نظیر تعداد الیه هاي پنهان، تعداد 
نرون ها در هر الیه و توابع انتقال و پیش پردازش در شبکه مي باشد. 
جدول۵ پارامترهاي طراحي و س��طوح مختلف هر پارامتر را که 
در طراحي شبکه عصبي مورد نظر لحاظ شده، نشان  مي دهد و در 

ادامه هر یک از پارامترهاي شبکه تشریح شده است.
      جدول۵- اجراء و سطوح هر جزء شبکه پیش خوراند

سطوح مختلف پارامترپارامتر طراحي

میني- ماکس و نرمال سازي تابع پیش پردازش

1 تا ۲ الیه تعداد الیه هاي پنهان

متغیر بین 1 تا ۲۵ نرونتعداد نرونهاي هر الیه

LogSig و TanSigتابع تبدیل

Trainbfg۲۰ و تابع آموزش
Trainlm۲1

۵-۴-1-1- تابع پیش پردازش:
نرمال س��ازي داده ه��اي ورودي، به معني انج��ام یک عملیات 
ریاض��ي ب��ر روي داده هاي ورودي قبل از آموزش ش��بکه عصبي 
جهت تس��هیل در فرآیند یادگیري شبکه، اجتناب از پیچیدگي هاي 
محاس��باتي و بهبود عملکرد شکبه مي باش��د ]33. 36[. از دو تابع 
میني-ماکس و نرمال س��ازي به ترتی��ب مطابق روابط 9 و 1۰ که 
داده ه��اي ورودي را در ب��ازه ]1.۰[ منتقل مي کنند به عنوان توابع 

پیش پردازش استفاده شده است.
)9(

 

)1۰(
 

۵-۴-1-۲- تعداد الیه هاي پنهان:
الیه ه��اي پنهان نقش مهمي در توصیف روابط غیرخطي حاکم 
بر ورودیها و خروجي شبکه دارند. محققین روابط مختلفي را براي 
تعداد الیه هاي پنهان پیشنهاد دادند اما هیچکدام از آنها براي تمام 
مس��ائل کارایي ندارند. بهترین روش ب��راي تعیین تعداد الیه هاي 
پنهان اس��تفاده از روش سعي و خطاست]36[ اما استفاده از یک و 
دو الیه پنهان در طراحي ش��بکه در بس��یاري از تحقیقات پیشنهاد 
ش��ده است]33[. در این تحقیق نیز ارزیابي شبکه با یک و دو الیه 

پنهان آموزش داده شده تا بهترین نتیجه حاصل شود.
۵-۴-1-3- تعداد نرونهاي هر الیه:

محققین از روابط مختلفي براي تعیین تعداد نرونهاي الیه هاي 
پنهان اس��تفاده کرده اند که هیچکدام از رواب��ط فوق براي تمامي 
مس��ائل کارایي ندارد. لذا بهترین روش براي تعیین تعداد نرونهاي 

هر الیه آزمون س��عي و خطا پیش��نهاد شده اس��ت]3۴[. همچنین 
نش��ان داده ش��ده که حداکثر ۲n+1 نرون در ه��ر الیه که در آن 
n تعداد نرون هاي الیه ورودي اس��ت در کاربردهاي شبکه عصبي 
کاف��ي بنظر مي رس��د ]33[. در ای��ن تحقیق، ش��بکه در حالتهاي 
مختلف با حداکثر تعداد ۲۵ نرون در هر الیه آزمون ش��ده است تا 

بهترین مقدار این پارامتر در شبکه حاصل شود. 
۵-۴-1-۴- تابع تبدیل:

تابع تبدیل ارتباط بین ورودي و خروجي یک نرون و ش��بکه را 
تعیی��ن مي کند. از دو نوع تابع تبدیل لجس��تیک و هایپربولیک در 
الیه هاي پنهان و ب��ا توجه به محدوده تغییر متغیر خروجي از تابع 

خطي در الیه خروجي استفاده شده است.
۵-۴-1-۵- تابع آموزش: 

آموزش شبکه عصبي مصنوعي یک بهینه سازي غیرخطي بدون 
محدودیت است که در آن اوزان در دفعات متعدد اصالح مي شوند تا 
میانگین و یا جمع مربعات خطاي بین خروجي شبکه و مقادیر مورد 
 BFGS quasi-Newton  انتظار به حداقل برس��د. از دو تابع
 Levenberg-Marquardt و   backpropagation

backpropagation در آموزش شبکه استفاده شده است.
۵-۴-۲- تعیین معماري مناسب شبکه عصبي 

معیارهاي ارزیابي عملکرد شبکه عصبي با معماري هاي مختلف 
تغییر مي کند. اما این س��وال مطرح مي ش��ود ش��بکه عصبي با چه 
معماري )چه ترکیبي از س��طوح مختلف ه��ر پارامتر تاثیر گذار بر 
شبکه( نتایج بهتري در پیش بیني دارد؟ جهت دستیابي به معماري 
مناسب شبکه، تعدادي از سطوح مختلف پارامترهاي طراحي که در 
جدول۵ معرفي ش��دند، جهت آزمون سعي و خطا انتخاب شده که 

در جدول 6 نشان داده شده اند. 

  جدول6- پارامترها و سطوح هر پارامتر در طراحي مناسب شبکه

نام پارامتر 
طراحي

کد اختصار 
پارامتر

تعداد سطوح 
هر پارامتر

نام و کد هر 
سطح 

میني- ماکس=A۲ 1تابع پیش پردازش
و نرمال سازي=۲

تعداد نرونهاي 
الیه پنهان اول

B6-1۵-۲۰-۲۵
1-۵-1۰

تعداد نرونهاي 
الیه پنهان دوم

C3*۰-3-6

D۲تابع تبدیل
LogSig =1و 

TanSig=2

E۲ Trainbfg =1تابع آموزش

Trainlm=2 و
   *منظور از سطح صفر در الیه دوم، عدم وجود الیه پنهان دوم مي باشد.

ب��ه ازاي هر ترکی��ب مختلف از س��طوح پارامترهاي جدول 6، 
ش��بکه عصبي پیش خوراندي طراحي ش��ده و با داده هاي آموزش، 
آموزش داده ش��ده اس��ت. با توجه به تعداد س��طوح هر پارامتر در 
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جدول6، بطور کلي 1۴۴=۲×۲×3×6×۲ ش��بکه مختلف قابل طرح 
مي باش��د. عملکرد ش��بکه هاي حاصل از هر ترکیب فوق، با معیار 
ضریب همبس��تگي )رابط��ه۵( بین مقدار خروجي ش��بکه و زمان 
واقعي س��فر ب��راي داده هاي آموزش ارزیابي ش��ده اس��ت. جهت 
افزایش دقت اندازه گیري عملکرد هر ش��بکه، آموزش هر شبکه ۵ 
بار تکرار ش��ده، یعني در مجموع ۷۲۰=۵×1۴۴ ش��بکه با ترکیبات 
مختل��ف اجرا و ضریب هبس��تگي خروجي ش��بکه و مقدار واقعي 

اندازه گیري شده است.
ش��کل۴ میانگین معیار عملکرد شبکه یعني ضریب همبستگي 
)مح��ور عمودي نمودارها( هر یک از س��طوح پن��ج پارامتر جدول 
6 را در کل آزمونه��ا نش��ان مي ده��د. ب��ه عنوان مث��ال میانگین 
ضریب همبس��تگي کل ۷۲۰ ش��بکه آموزش دیده زماني که تابع 
پیش پردازش آن در سطح 1 )تابع میني-ماکس(  باشد، برابر ۰.93۵ 

مي باشد. 

ش��کل ۴ – نم��ودار اثر پارامترهاي طراحي بر عملکرد ش��بکه )ماخذ: 
خروجي نرم افزار Minitab  بر اساس محاسبات محققین( 

همانط��ور که از ش��کل۴ مش��خص اس��ت، س��ه پارامت��ر تابع 
پیش پ��ردازش، تاب��ع انتقال و آموزش تاثیر قاب��ل توجهي بر معیار 
اندازه گی��ري عملکرد ش��بکه ندارن��د. اما تعداد نرونه��اي هر الیه 
مي توان��د پارامترهاي تاثیرگذار بر عملکرد ش��بکه باش��ند. بهترین 
عملکرد ش��بکه با معماري تابع پیش پ��ردازش میني- ماکس، تابع 
 ،Trainlm تابع آموزش ،)Tansig( تبدیل تانژانت س��یگموید
تع��داد 6 نرون الیه پنهان دوم و ۲۰ نرون الیه اول حاصل خواهد 

شد.
۵-۴-3- اعتبارسنجي مدلهاي پیش بیني زمان سفر

از داده هاي اعتبار که ۲۰ درصد کل داده هاي جمع آوري ش��ده 
مي باشد جهت ارزیابي و مقایسه دقت مدلهاي پیش بیني رگرسیون 
و ش��بکه عصبي طراحي شده در این مقاله استفاده شده است. هر 
ی��ک از داده هاي آموزش )که قباًل به مدل وارد نش��ده( به عنوان 
ورودي و بطور جداگانه به هر یک از مدلهاي رگرس��یون و ش��بکه 
عصبي وارد ش��ده و مقدار پیش بیني متناظر آن به عنوان خروجي 
از مدلهاي اخذ مي ش��ود. با استفاده از ش��اخصهاي ارزیابي بخش 
۵-۲ )رواب��ط 3 تا ۵( و مقادیر واقعي زمان س��فر داده هاي آموزش 
و مقادی��ر پیش بین��ي متناظر آنها از هر م��دل، دقت هر دو مدل با 
یکدیکر مقایس��ه ش��ده اس��ت. نتایج ارزیابي ها در جدول ۷ نشان 

داده شده است.

مدل شبکه عصبي مدل رگرسیون خطيمعیار ارزیابي
پیش خوراند

ضریب همبستگي 
)R-Square(

۰/8۵19۰/9۴33

میانگین انحراف 
)MAE( مطلق

6۲/۲638/۲3

میانگین درصد 
انحراف مطلق 

)MAPE(

19/۵۰ درصد. 3۴/۰۴ درصد

       جدول۷- نتایج اعتبارسنجي مدلهاي پیش بیني

هر سه معیار نشان مي دهد شبکه عصبي مصنوعي پیش خوراند 
طراحي ش��ده عملکرد بهتري در پیش بیني زمان سفر وسایل نقلیه 
عمومي بین دو ایس��تگاه متوالي نس��بت به مدل رگرسیون خطي 

دارد.
6 نتیجه گیري

زمان س��فر نقش اساس��ي بر فرآیندهاي برنامه ریزي استاتیک 
و پوی��اي سیس��تم هاي حم��ل و نقل عموم��ي دارد. ه��ر یک از 
فرآیندهاي برنامه ریزي اس��تاتیک و پویا بر اس��اس نوع داده هاي 
ورودي )داده هاي گذش��ته و لحظه اي(  نیازمن��د مدلهاي متفاوتي 
با عملکردهاي متفاوت جهت برآورد زمان س��فر هس��تند. عواملي 
نظی��ر؛ زماني و جوي، ترافیکي و مکان��ي از جمله عوامل بالقوه اي 
هستند که بر زمان سفر وسایل نقلیه عمومي تاثیر مي گذارند. براي 
اندازه گی��ري اثر هر ی��ک از عاملهاي فوق بر زمان س��فر، نیاز به 
تعریف متغیرهاي قابل اندازه گیري مناس��ب مي باشد. بررسي تاثیر 
متغیرهاي این عاملها بر زمان سفر در سیستم حمل و نقل عمومي 
ش��هر تهران نشان مي دهد، متغیرهاي ترافیکي اثر قابل توجهي بر 
زمان سفر این نوع وسایل نقلیه در شرایطي که وسیله نقلیه خدمت 

عادي ارائه مي دهد، دارد. 
در این تحقیق دو مدل پیش بیني جهت برآورد زمان س��فر بین 
دو ایس��تگاه متوالي توس��عه داده شده اس��ت. ابتدا مدلي مبتني بر 
رگرس��یون خطي که بر اس��اس داده هاي گذش��ته ساخته مي شود 
و عموم��ًا در فرآین��د برنامه ریزي اس��تاتیک سیس��تم حمل و نقل 
عمومي از آن استفاده مي شود، طراحي شده است. اما مدل دیگري 
با رویکرد ش��بکه هاي عصب��ي مصنوعي که بر اس��اس داده هاي 
گذش��ته و لحظه اي زمان س��فر را پیش بیني مي کند، طراحي شده 
که از آن در فرآیند برنامه ریزي پویا مي توان استفاده کرد. عملکرد 
ش��بکه هاي عصبي به معماري ش��بکه که ش��امل انتخاب ترکیب 
مختل��ف پارمترهاي طراح��ي مانند تعداد الیه ه��اي پنهان، تعداد 
نرونها و ... مي باشد، بس��تگي دارد. معماري مناسب شبکه عصبي 
مصنوعي پیش خوراندي که در این پژوهش اس��تفاده شده با روش 
سعي و خطا تعیین شده است. مقایسه عملکرد شبکه براي داده هاي 
آموزش با دو مدل پیش بیني نش��ان مي دهد، شبکه عصبي طراحي 
شده از نظر ش��اخص ضریب همبستگي حدود 1۰ درصد، شاخص 
میانگین انحراف مطلق حدود 38 درصد و شاخص میانگین درصد 
انحراف مطلق حدود ۴۰ درصد بهتر از مدل رگرس��یون زمان سفر 

را پیش بیني مي کند. 
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نتای��ج این بخ��ش از تحقیق نش��ان مي دهد مدل رگرس��یوني 
طراحي شده حدود 8۵ درصد تغییرات زمان سفر را پوشش مي دهد 
و 1۵ درصد باقي مانده ناش��ي از خطاي ان��دازه گیري، متغیرهاي 
شناسایي نشده و یا خطاي مدل پیش بیني مي باشد. اما این شاخص 
براي مدل پیش بیني شبکه عصبي پیش خوراند طراحي شده حدود 
9۵ درصد مي باش��د که نشان دهنده رفع خطاي مدل پیش بیني به 

اندازه 1۰ درصد نسبت به مدل رگرسیوني است.  

۷ پانویسها
 Intelligent Transportation Systems-  

Advanced Traffic Management Systems-۲
Feed Forward Artificial Neural Network-3

Automatic Vehicle Identification -۴
Radio Frequency Identification- ۵

Global Position Systems - 6
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:Abstract
 Public transportation systems such as
 bus and railway transportation play main
 role in transferring passengers and reduce
 problems in large cities due to low costs
 of travelling. high flexibility. ability in

  .passengers transferring
 Increasing user’s satisfaction and optimal
 usage of existing facilities without planning
 is impossible. Vehicle assignment to routes.
 preparing time tables of trips. monitoring
 and implementation of schedules are
 the most important activities in public

.transportation planning
 Common process of planning in public
 transportation systems are including four
 steps: route design. timetables of trips.

.schedule of vehicles and schedule of crews
 In this process. short term activities at the
 beginning of each months or optimistically.
 at the beginning of each days. based on
 historical data set are planned. Hence. this
 type of planning is referred to as static

.planning
 In most transportation systems such as
 Tehran bus transportation system. static
 planning. in which plans are fixed in
 different months. is used. However. recently.
 Intelligent Transportation System )ITS( and
 Advanced Traffic Management System
 )ATMS( have been extended in public
 transportation systems. These systems
 prepare proper data set from location and
 state of vehicles and traffic variables and
 .change static planning to dynamic planning
 Time of travelling is the most important
 factor in both of static and dynamic
 planning. Public transportation systems
 planning without any information about bus
 travel time between stations is impossible

.and lead to unreal plans
 In addition. estimation of travel time can

 be used for managing passenger’s demand
 and traffic via …..as well as planning the
 other public transportation systems such as

 .subway. taxi and so on
 In the previous researches. probability
 distributions are used to estimate the
 bus travel time in short period of time.
 Continuous changes of factors over travel
 time such as changing in traffic conditions
 in a route affect on probability distribution.
 Hence. a fixed probability distribution with
 known parameters cannot be considered for

  .time travel variable during a day
 Development of proper forecasting
 models should be considered to estimate
 travel time in all time periods during a day
 precisely. In dynamic planning. one line data
 sets are available in addition to the historical

   .data set available in static planning
 Forecasting methods with different
 performances can be designed and
 implemented to estimate travel time of
 public vehicles in both static and dynamic

 .planning approach
 n this paper. proper variables are defined
 to measure the effect of time. traffic. and
 location factors on the travel time of
 public vehicles in a route. The effect of the
 mentioned variables is investigated on

.travel time of bus system in Tehran
 Two forecasting models are designed
 based on the identified variables to estimate
 travel time of public vehicle between two

.successive stations in a route
 First. a model based on historical data set
 and multiple linear regression is designed
 in which the relationship between travel
 time variable and the variables affect it is

 .described
 Then. a feed forward artificial neural
 network is developed to estimate travel
 time based on one line and historical data
 set. This model can be used in dynamic

 .planning approach
 Regression and artificial neural network
 percent  9۴  percent and  ۷۵  models explain
 of time travel variation. respectively.
 based on the data set from Tehran public

 .transportation system


