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چکیده
رشـد روز افـزون جمعیـت باعـث بـه وجـود آمـدن مشـکالت زیادی در شـهرها شـده اسـت. 
بخشـی از ایـن مشـکالت مربوط بـه حمل و نقل درون شـهری اسـت که چالش هایـی همچون: 
افزایـش زمان سـفر، آلودگی زیسـت محیطی و مشـکالت روحـی - روانی را به دنبـال دارد؛ لذا 
مدیـران شـهری به دنبـال سیسـتم های جایگزین بـرای کاهش اسـتفاده از خودروهای شـخصی 
و تـردد آسـان و سـریع در داخـل شـهر هسـتند کـه یکـی از راهکارهـای موجـود، اسـتفاده از 
حمـل و نقـل عمومـی اسـت. نحـوۀ مطلـوب خدمات رسـانی در بخـش حمـل و نقـل عمومی 
و کارکـرد مطلـوب آن می توانـد رضایتمنـدی شـهروندان و کاهـش حجـم خـودرو در راه هـای 
درون شـهری را در پـی داشـته باشـد. اهمیـت حمـل و نقـل عمومـی و ویژگی هـای کالبـدی و 
توپوگرافـی شـهر ایـالم، اهمیـت اسـتفاده از اتوبوس های درون شـهری را دوچندان کرده اسـت. 
در ایـن پژوهـش کـه بـه روش تحلیلـی- توصیفـی انجام شـده، میـزان رضایتمندی شـهروندان 
از کارکـرد سیسـتم اتوبوسـرانی شـهر ایـالم مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در راسـتای این 
بررسـی، پـس از تهیـۀ پرسشـنامه بـا توجـه بـه جامعۀ آمـاری، حجـم نمونه بـه میـزان 383 نفر 
انتخـاب شـد کـه بـه صـورت تصادفی مورد پرسـش قـرار گرفتند. پـردازش و تجزیـه و تحلیل 
دادهـا )آمـار توصیفی و اسـتنباطی( نیز بـا بهره گیری از روش هـای آماری در نرم افـزار SPSS با 
اسـتفاده از آزمـون T تک نمونه ای انجام شـده اسـت. نتایج ایـن مطالعه حاکی از آن اسـت که از 
نگاه شـهروندان، سیسـتم اتوبوسـرانی شـهر ایالم از نظـر خدماتی دهی و کارکـردی در وضعیت 
مطلوبـی قـرار نـدارد و عـدم رضایت آنان را به دنبال داشـته اسـت؛ لذا توسـعۀ خدمات دهی در 
این بخش می تواند موجب اسـتقبال شـهروندان از سیسـتم اتوبوسـرانی شـود و کاهش اسـتفاده 

از خودروهـای شـخصی را در پی داشـته باشـد. 
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تحلیل کارکردی سیستم اتوبوسرانی از نگاه....

مقدمه                                                                                 
دنیـا در ابتـدای قـرن بیسـت و یکـم قـرار دارد کـه از آن بـه قـرن شـهری شـدن 
کـرۀ زمیـن تعبیـر شـده اسـت. در این قرن شـهرها همچنان با مسـائل و مشـکالت 
و چالش هـای عدیـده ای روبـه رو هسـتند کـه بخشـی از آنهـا مربـوط بـه دوره های 
گذشـته و بخشـی دیگـر نیـز مخصـوص همیـن سـال های اخیـر اسـت. بر اسـاس 
آمـار ارائه شـده توسـط سـازمان ملـل پیش بینـی می شـود کـه تـا سـال 2025 تعداد 

شهرنشـینان دو برابـر شـود و بـه حـدود 5 میلیـارد نفر برسـد. 
     تراکـم بیـش از حـد وسـایل نقلیـه بـا توجـه بـه ظرفیت محـدود شـبکۀ معابر، 
مشـکالت متعـددی از قبیـل اتـالف زمـان، افزایـش مصـرف سـوخت و انـرژی، 
آلودگـی زیسـت محیطـی، صوتـی و ... را بـه دنبـال داشـته اسـت؛ از ایـن رو یکی 
از راهکارهـای مهـم بـرای حـل ایـن مشـکالت، کاهـش اسـتفاده از وسـایل نقلیـۀ 
شـخصی و افزایـش سـهم حمـل و نقـل همگانـی در جابجایـی همـراه بـا ارتقـای 
مطلوبیـت در ایـن نـاوگان می باشـد. بـا دیـد جغرافیایی هـدف اصلی حمـل و نقل 
را می تـوان غلبـه بـر فضـا دانسـت )میرکتولـی و همـکاران، 1392: 134(. از جملـه 
راهکارهـای پیشـرو در بخـش حمل و نقل درون شـهری، گسـترش شـبکۀ حمل و 
نقل عمومی شـامل مترو، تراموا، اتوبوسـرانی و شـبکه های ریلی؛ همچنین تشـویق 
بـه اسـتفاده از دوچرخـه، پیـاده روی و ... اسـت؛ با وجود ایـن و علی رغم اینکه کلیۀ 
مسـئوالن مربـوط بـه معضالت ناشـی از تراکـم ترافیک واقـف هسـتند؛ لیکن عدم 
تخصیـص اعتبـارات الزم در تسـهیالت حمـل و نقل، تصمیمات متناقـض در نحوۀ 
اسـتفاده از اراضـی، عـدم برخـورد علمی با مقولـۀ ترافیک، عدم مهار رشـد بی رویۀ 
شهرنشـینی و تولید و واردات اتومبیل شـخصی به جای توسـعۀ سیسـتم های حمل 
و نقـل عمومـی باعـث شـده که وسـایل نقلیـۀ عمومی کمـاکان نقش فرعی داشـته 
و شـهرها همچنـان درگیـر مشـکالت حمـل و نقـل باشـند کـه ایـن خـود باعـث 
خواهـد شـد کـه نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی شـهری روایـی و کارایـی الزم را 
نداشـته باشـد. در برنامه ریـزی و مدیریـت حمـل و نقـل عمومی، مطالعه و بررسـی 
مبـدأ، مقصـد، مسـیر و نـوع حمـل و نقـل حائـز اهمیت اسـت. در ایـن پژوهش به 
بررسـی وضعیـت سیسـتم اتوبوسـرانی درون شـهری شـهر ایالم بـه عنـوان یکی از 
شـهرهایی کـه درگیـری با مسـائل عمدۀ حمـل و نقل درون شـهری، پایـداری آن را 
بـا چالـش اساسـی روبـه رو کـرده اسـت، پرداخته می شـود. بـا توجه بـه اینکه یکی 
از مهمتریـن ارکان جابجایـی در سـطح شـهر، حمل و نقل عمومی اسـت و رضایت 
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شـهروندان از کیفیـت و نحـوۀ خدمات دهـی ایـن بخش می توانـد افزایش اسـتفاده 
از سیسـتم اتوبوسـرانی درون شـهری، کاهش حجم خودروهای شـخصی و افزایش 
کیفیت زندگی را به دنبال داشـته باشـد، پژوهش حاضر به بررسـی کیفیت سیسـتم 
اتوبوسـرانی شـهر ایـالم می پـردازد و ارائـۀ راهکارهایـی در جهت افزایـش کیفیت 

خدمات دهـی در بخـش مذکـور را دنبـال می کنـد. 

مبانی نظری پژوهش
سـال های زیـادی اسـت کـه در کشـورهای مختلـف از روش هـای متفاوتـی بـرای 
افزایـش کیفیت و سـرعت خدمـات اتوبوس ها اسـتفاده می شـود؛ روش هایی چون: 
اختصـاص خطـوط ویـژه بـرای اتوبوس هـا و دادن اولویـت بـه آنهـا. خصوصیات 
زیـادی را می تـوان بـرای ایـن نوع وسـایل حمل و نقـل عمومی نام برد ولی مسـئلۀ 
مهـم ترافیـک زیـاد شـهرهای بزرگ اسـت. برای رفع مشـکالت ترافیکی و مسـائل 
اقتصـادی- اجتماعـی و زیسـت محیطی ناشـی از آن نیـز بـه یـک سیسـتم مجهـز و 

کارآمـد حمـل و نقـل عمومی نیاز اسـت. 
     بررسـی سیسـتم های حمل و نقل عمومی درون شـهری نشـان می دهد که قابلیت 
جابجایـی مسـافران در این گونـه سیسـتم ها در مقایسـه بـا خودروهـای شـخصی 
بسـیار بیشـتر اسـت؛ بـه عـالوه اینکه مصـرف انرژی و عـوارض زیسـت محیطی و 
آلودگـی کمتـری هـم به دنبـال دارد. با توجـه به اینکه سـرمایه گذاری جهـت ایجاد 
و راه انـدازی سیسـتم های حمـل و نقـل عمومـی به عنـوان یک عامـل محدودکننده 
شـناخته می شـود، نیـاز بـه مدیریـت و برنامه ریـزی در جهـت اسـتفادۀ بهینـه از 
تجهیـزات موجـود و اولویت بنـدی سـرمایه گذاری در طـرح توسـعۀ ایـن سیسـتم 

احسـاس می شـود.
     یکـی از مهمتریـن قسـمت های سیسـتم حمـل و نقل عمومی در کشـورهای در 
حال توسـعه، سیسـتم اتوبوسـرانی اسـت؛ لذا توجه به این بخش و توسـعه و تجهیز 
آن در جهت کاهش اسـتفاده از خودرو شـخصی و حمل و نقل سـریع، آسان و پاک، 
ضرورتـی انکارناپذیـر بـه نظر می رسـد. »حمـل و نقـل عمومی، تمامی سـامانه های 
حمـل و نقـل را در بـر می گیـرد تا مسـافران با ماشـین شـخصی سـفر نکنند، سـفر 
بـه صـورت جمعـی انجـام شـود نـه انحصـاری و حرکـت وسـیلۀ نقلیه بر اسـاس 
زمان بنـدی بسـیار دقیـق انجام گـردد« )تاجـدار و اکبـری، 1387: 105(. زمان توقف 
اتوبوس هـا در ایسـتگاه ها یکـی از پارامترهـای تأثیرگـذار بـر کیفیـت برنامه ریـزی 
حمـل و نقـل در سیسـتم اتوبوسـرانی اسـت. تحلیل هـا نشـان می دهـد کـه تغییـر 

 لطفعلی کوزه گر کالجی-سجاد دارابی-محمدتقی رضویان
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در نحـوۀ پرداخـت کرایـه از سیسـتم بلیـط کاغذی بـه پرداخـت الکترونیکی حدود 
23 درصـد زمـان توقـف اتوبوس هـا را در ایسـتگاه ها کاهـش می دهـد )بـرادران و 

ناصـری، 1389: 3(. 
     حمـل و نقـل درون شـهری زیرمجموعـۀ حمـل و نقـل عمومـی اسـت کـه از 
دیـدگاه مهندسـان ترافیـک در اولویت درجۀ یـک راهکارهای بهبـود وضعیت تردد 
و توسـعۀ شـهری قـرار دارد و شـامل شـبکۀ ریلـی )متـرو، قطـار سـبک شـهری و 
مونوریل(، شـبکۀ اتوبوسـرانی، شـبکۀ تاکسـیرانی و خودروهای شـخصی مسـافربر 
می باشـد. منظـور از سیسـتم حمـل و نقل عمومی، مجموعـه ای از افـراد، امکانات و 
تجهیـزات و زیرسـاخت هایی اسـت که هدف آن جابجایی مسـافر به صـورت انبوه 
در سـطح شـهر می باشـد. در چنین سیسـتمی از انواع مختلف وسـایل حمل و نقل 
از قبیـل اتوبـوس، مینیبـوس، مترو و انواع قطارهای درون شـهری اسـتفاده می شـود. 
وظیفـۀ اصلـی هر سیسـتم حمـل و نقـل عمومـی، انتقال و جابجایی سـالم، سـریع 
و راحـت مسـافران در مقیـاس وسـیع و بـر حسـب نیـاز اسـت. طرح های شـهری 
متجددیـن در یـک امر مشـترکند و آن این اسـت که همه به یک شـبکۀ مجهز حمل 
و نقـل نیـاز دارنـد. آنهـا همیشـه یک اصـل را به طـور مطلق دنبـال کردهانـد و آن 
عـدم تمرکـز اسـت؛ ولـی نکته اینجاسـت که شـهر ایده آل نیـازی به چنین سیسـتم 
حمـل و نقـل پیچیـده ای نـدارد؛ بلکه باید انسـانی باشـد و پر از فعالیت هـای متنوع 
انسـانی و فضاهایـی نظیر مدرسـۀ خـوب، پارک خـوب، امکانات خوب اشـتغال و 
...؛ بنابرایـن مکتـب مدرنیسـم بـا تمـام ادعاها و رؤیاهای خود نه تنها مسـائل شـهر 
معاصـر نظیـر حاشیه نشـینی و نوسـازی را حـل نکـرد، بلکـه ابعـاد تازه تـری نیز به 

مسـائل و مشـکالت گذشـته افزود )بحرینی، 1378: 15(. 
     در نظریه هـای مرتبـط بـا حمـل و نقـل پایدار، گسـترش حمل و نقـل همگانی، 
تغییـر در فنـاوری سـوخت خودروهـا به منظـور کاهش مصرف سـوخت و کاهش 
آالینده هـای محیط زیسـت و در حوزۀ کاربری های شـهری، اسـتفادۀ بهینـه از زمین 
بـا رویکـرد احیـای مرکـز شـهر، ممانعت از رشـد پهن دشـتی شـهر، افزایـش تراکم 
و ایجـاد کاربری هـای مختلـط مطـرح شـده اسـت. حمـل و نقـل پایـدار یکـی از 
بخش هـای اصلـی شناسایی شـده در رویکـرد اقتصاد سـبز می باشـد. از ویژگی های 
مهـم شـهر، ایجـاد بسـتری مناسـب بـرای جابجایـی دائمی مـردم، کاالها و وسـایل 
ارتباطی اسـت که نوع این جریانات سـه گانه، بافت و شـکل شـهر را تعیین می کند. 
توسـعۀ شـهر نیـز در مسـیر همیـن جریانـات قـرار می گیـرد و بخش هـای شـهری 
از طریـق وسـایل ارتباطـی )شـبکه ها و سیسـتم های حمـل و نقـل( بـه هـم وصـل 

تحلیل کارکردی سیستم اتوبوسرانی از نگاه....
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می شـوند. محققـان ثابـت کردند که اسـتفاده از سیسـتم جامع حمـل و نقل عمومی، 
راهـکار مطلوبـی بـرای تحقـق حمـل و نقل پایدار شـهری اسـت )عبـاس زادگان و 

همـکاران: 1389: 5(. 
در طراحـی سیسـتم حمـل و نقـل اتوبوس شـهری الزم اسـت که به طـور همزمان 
چندیـن هـدف کـه بعضـی از آنهـا بـا هـم متناقـض هسـتند، در نظـر گرفته شـوند 
)صابریـان و همـکاران، 1388: 7(. محـور و فصل مشـترک در کلیۀ تعاریف توسـعۀ 
پایـدار توجـه بـه آینـده و آینده نگری اسـت. مطابق تعریف کمسـیون برانـت لند در 
سـال 1987 میـالدی، توسـعۀ پایـدار، نوعی از توسـعه اسـت کـه رفع نیـاز امروز را 

بـدون کاهـش توانایی آینـدگان بـرای تأمین نیازهایشـان در نظـر می گیرد. 

جدول شمارۀ )1(. برخی از پژوهش های صورتگرفته در مورد حمل و نقل عمومی

)TSM( مدیریت سیستم حمل و نقل
با توجه به اینکه سال ها تالش مهندسان ترافیک در حل مشکل ازداحام ترافیک از 
طریق گسترش هرچه بیشتر زیرساخت های جاده ای به شکست انجامیده و چنین 
راهبردهایی در برآورده کردن اهداف بلندمدت برنامه ریزی حمل و نقل ناکام بوده 
از  کارآمدتر  بسیار  نقل  و  حمل  سیستم  مدیریت  راهبرد  که  گفت  می توان  است، 
راهبردهای افزایش ظرفیت جاده ای می باشد. راه حل پیشنهادی TSM استفادۀ کارآمدتر 
از زیرساخت های موجود است. راهبردهای TSM از طرق عدم گسترش و ساخت 

عنواننوع پژوهشپژوهشگر )سال(ردیف

احمد پوراحمد و 1
عمران زاده )1391(

ارزیابـی و ارائـۀ راهکارهـای توسـعۀ سیسـتم مقاله
بـا  تهـران  BRT در کالنشـهر  نقـل  حمـل و 

SWOT مـدل  از  اسـتفاده 
ذبیح اهلل ذکاوت 2

)1392(
نقـل پایان نامه و  مشـکالت حمـل  و  مسـائل  بررسـی 

یاسـوج شـهری  شـبکۀ  در  شـهری  اتوبـوس 

حمـل و نقل سـریع اتوبوسـی و تأثیرات آن بر پایان نامهجرمن کامیلو )2002(3
روی رفتار سـفر در بوگاتا

نائوکو ماتسوموتو 4
)2008(

ایجاد سیستم سریع مقاله تحلیل فرایندهای سیاسی 
)نمونه های  آسیایی  شهرهای  در  اتوبوسی 

موردی: شهرهای جاکارتا، سئول و پکن(
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جاده های جدید، در اولویت قرار ندادن خودروهای تک سرنشین، کاهش زمان اوج 
ترافیک، بهبود شیوه های جایگزین حمل و نقل و بهبود خدمات حمل و نقل عمومی 
بهبود  را  ترافیک  کهنساالن، جریان  معلولین و  برای  ویژه  نقل  و  و خدمات حمل 

می بخشد. 
جدول شمارۀ )2(. پارادایم های قدیم و جدید حمل و نقل شهری

)www.adb.org( :مأخذ

جنبه های حمل و نقلپارادایم قدیمپارادایم جدید

1( دسترسی مناسب
2( رویکرد مردممحور

گنجایش  افزایش  برای  مرکزی  مدیریت  تقاضای   )3
حمل و نقل عمومی

به  توجه  با  جاده ها  ظرفیت  1(افزایش 
افزایش تقاضا

2( یک روش ترافیک محور
3( ارائۀ تحرک

هدف

و  پایداری  سیاست های  اساس  بر  آن  برنامه های   )1
برنامه ریزی استراتژیک است.

ذی نفعان،  از  حمایت  و  فنی  صحت  استحکام،   )2
معیارهای تصویب طرح است.

1( پیش بینی مدل قطعی توسط کارشناسان
اساس2( عدم مشارکت ذی نفعان

آمادگی برای آینده ای مهم که بیشتر مربوط به پروژه ها 
و راهکارهاست.

آینده تا حد زیادی نادیده گرفته شده است 
و آزمون حساسیت بی اهمیت می باشد

آمادگی برای آینده ای 
مبهم

1( مدیریت و یکپارچه سازی به وسیلۀ سیستم حمل 
و نقل موجود

2( تمرکز بر حمل و نقل عمومی
و  شهرها  گسترش  در  جاده ها  جدید  شکل گیری   )3
توسعۀ سریع آنها در راستای رسیدن سریع تر به توسعۀ 

اجرای پروژه های بزرگ به دنبال مطالعات دقیق

درون  جاده های  ساختمانی،  پروژه های 
محتواشهرها

1( تمرکز بر روی پیاده سازی عملیات
به  همدیگر  با  مالی  و  فنی  برنامه ریزی های  انجام   )2

عنوان ورودی منابع مالی 

این  به  توجه  و  قبل  از  مالی  منابع  فرض 
نکته که آیا این طرح می تواند اجرا شود یا 

توان اجرا شدن ندارد؟
تأمین مالی

1( مشارکت و نفوذ ذی نفعان قوی است.
2( امکانات برای رسیدن به هدف مناسب است.

3( توافق قوی بر سر نیازها وجود دارد.

کارشناسان  توسط  طراحی شده  برنامه های 
فنی با استفاده از مدل حمل و نقل، اثرات 

اندک ذی نفعان
مشارکت ذینفعان

زود  خیلی  موانع  و  می شود  اجرا  محل  در  فرایندها 
مورد توجه قرار می گیرند.

اجرا یک مشکل است که باید بعد از مرتب 
اجراکردن بخش حمل و نقل حاصل شود.

و  است  فنی  و  کارشناسانه  برنامه ریزی  فرایند   )1
اطالع رسانی  را  سیاسی  سخت  تصمیم گیری های 

می کند.
2( حکومت بهبودیافته یک پیشنیاز است.

ایجاد  بر  تمرکز  نقل،  و  پارادایم های جدید حمل   )3
محیط را قادر می سازد.

1( فرایند برنامه ریزی اغلب سیاسی است؛
برای  اغلب  فنی  تحلیل  و  تجزیه   )2
حکومت و نهادهاتصمیم گیری های سیاسی قابل توجیه است.
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حمل و نقل عمومی
از جملـه مزایـای سیسـتم حمـل و نقـل عمومـی کاهش مصـرف انـرژی، جابجایی 
انبـوه مسـافران در زمـان کم، ایمنی مناسـب، کاهش اشـغال زمیـن و کاهش آلودگی 
اسـت؛ همچنیـن عالوه بـر افزایش ظرفیت عملکردی معابر شـهری، نوعی سـاختار 
یکپارچـه و منظـم در رفـت و آمـد روزانـه ایجـاد می کنـد. کیفیت نیز جزء اساسـی 
آن بـه شـمار مـی رود کـه بـر اسـاس فاکتورهـای متفاوتی شـامل کیفیـت و کارایی 
خدمات ارائه شـده و خدمات رسـانی شـرکتهای مسـئول بایسـتی مورد بررسـی قرار 

گیـرد )عباس زادگان و همـکاران، 1389: 20(. 
     بخـش مکمـل حمـل و نقل عمومی، سیسـتم حمل و نقل نیمه عمومی اسـت که 
مشـخصات آن مشـابه حمـل و نقـل عمومی می باشـد؛ امـا ظرفیت آن کمتر اسـت؛ 
مینی بـوس و ون جـزء سیسـتم حمل و نقـل نیمه عمومی هسـتند. در اکثر کشـورها 
حمـل و نقـل نیمه عمومـی از مسـیرها و زمان بنـدی خاصـی تبعیـت نمی کنـد و در 
سـطح شـهر گـردش دارد. تاکسـی هایی کـه بـه صـورت مشـارکتی مـورد اسـتفاده 
قرار می گیرند، جزء این سیسـتم محسـوب می شـوند؛ البته در بسـیاری از کشـورها 
تاکسـی دیگـر از وسـایل حمـل و نقـل نیمه عمومـی خـارج شـده اسـت و وسـیلۀ 
حمـل و نقـل لوکـس محسـوب می شـود. نتایـج مفیـد حمـل و نقـل عمومـی در 
شـهرها، براینـدی از کارکـرد بهینـۀ تمامی سیسـتم های سـنتی و نوین حمـل و نقل 

عمومـی در کنـار یکدیگر اسـت. 

خدماتـی کـه سیسـتم حمل و نقل درون شـهری باید ارائه دهد به سـه دسـته تقسـیم 
: می شود

1( جمع آوری مسافران از مناطق مسکونی و مناطق دیگر شهر؛
2( انتقـال مسـافران بـه مراکـز فعالیت تجـاری و صنعتـی؛ همچنیـن جمع آوری 

مسـافران از مراکـز و مناطق یادشـده؛
3( توزیـع مسـافران در مراکـز کار و زندگـی و محل هـای تفریحـی )سـعیدنیا، 

 .)42  :1381

حمل و نقل همگانی به عنوان مهمترین راهبرد حمل و نقل پایدار
در بررسـی نظریه هـای اندیشـمندان بـا رویکـردی تاریخـی مشـخص شـده کـه 
نظریه هـای مرتبـط بـا حمـل و نقل پایـدار متأثر از اندیشـه های گذشـته بوده اسـت 
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و هـر یـک از اندیشـمندان نسـبت بـه انطبـاق آن با شـرایط موجـود اقـدام کرده اند. 
در طراحـی الگـوی توسـعۀ شـهری بـا محوریت حمل و نقل همگانی سـعی شـده 
اسـت بـه پارامترهایی همچـون: افزایش تراکـم، کاربری مختلط، ایجاد فضای سـبز، 
گسـترس و بهبـود شـبکۀ معابـر و دوچرخه سـواری در شـعاع 400 تـا 600 متـری 
در کاربـری اطـراف متـرو در مقیـاس واحـد همسـایگی توجه شـود. در شـهرهای 
توسـعه یافته، افزایـش تولیـد خودرو و در شـهرهای جهان سـوم، مهاجرت جمعیت 
از روسـتاها بـه شـهرها و انتظار درآمـد باالتر موجب افزایش تمایل بـه خودرو و در 
نهایـت افزایـش اسـتفاده از خـودرو و به تبع آن، رشـد پهن دشـتی شـهرها با الگوی 

تراکـم کـم و کاربری های پراکنده شـده اسـت. 

محدودۀ مورد مطالعه
شـهر ایـالم بـا مسـاحت 7/9 کیلومتر مربع، شـمالی ترین شـهر و مرکز اسـتان ایالم 
اسـت کـه در دامنـۀ جنوبـی کبیرکوه از سلسـه جبال زاگـرس، بیـن 32 درجه و 12 
دقیقـه تـا 34 درجـه و 12 دقیقۀ عرض شـمالی و 45 درجـه و 44 دقیقه تا 46 درجه 
و 51 دقیقه طول شـرقی قرار دارد. این شـهر از شـمال و شـمال شـرقی به شهرستان 
ایـوان، از شـرق و جنـوب شـرقی به شهرسـتان های شـیروان چرداول و دره شـهر و 
از جنـوب و جنـوب غربـی به شهرسـتان مهران از اسـتان ایالم و از غرب به اسـتان 
دیالـۀ عـراق محدود اسـت )رهنمایـی، 1375: 6(. این شـهر در دره ای کوهسـتانی و 
در شـمال شـرقی دشـتی به مسـاحت 25 کیلومتر مربـع در دامنۀ جنوبـی کبیرکوه از 
سلسـله جبـال زاگـرس واقع شـده اسـت. در دامنـۀ این کوه هـا جنگل هایـی وجود 
دارنـد کـه از یـک طـرف موجـب زیبایـی منطقـۀ شـهری و از طـرف دیگـر باعث 
ایجاد آب و هوای معتدل کوهسـتانی شـده اسـت )مهندسـین مشـاور طرح آمایش، 
1386(. میانگیـن بـارش سـاالنه در ایـن شـهر 536 میلیمتـر می باشـد. جمعیـت آن 
نیـز در سـال 1395 برابـر بـا 194 هـزار و 30 نفـر بـوده اسـت )مرکـز آمـار ایـران، 
1395(. هرچنـد مهاجرپذیـری شـهر در سـال 1375 کاهش یافتـه بـود؛ اما در سـال 
1390 نسـبت بـه سـال های قبل روندی رو به رشـد داشـته اسـت؛ همچنیـن در این 
شـهر بـه دلیـل غلبۀ فرهنگ سـنتی و عشـایری، بعد خانوار باالسـت. متوسـط افراد 
خانـوار در سـال 1370 معـادل 5/89 و در سـال 1375 معـادل 5/56 نفر بـوده که بر 
اسـاس اطالعـات مرکـز آمـار ایـران در سـال 1395 بـه 3/6 نفر کاهش یافته اسـت. 
مرکزیـت اداری- سیاسـی و عملکـرد خدمات رسـانی بـه سـایر نقـاط اسـتان باعث 
رشـد و توسـعۀ شـهر ایـالم چه بـه لحاظ جمعیتـی و چه بـه لحاظ توسـعۀ کالبدی 
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شـد. رشـد جمعیت در سـال های 1355-1365 متناسـب با توسـعۀ شـهر بـه میزان 
10/6 درصـد افزایـش داشـت. این افزایش عالوه بر رشـد طبیعی بـه دلیل مهاجرت 

بـر اثـر جنگ تحمیلـی نیز بوده اسـت. 

نقشۀ شمارۀ )1(. محدودۀ مورد مطالعه

روش تحقیق
ایـن تحقیـق از نظـر نـوع، کاربـردی و از نظر ماهیـت و روش، توصیفـی - تحلیلی 
اسـت. روش گـردآوری اطالعـات آن میدانـی و پیمایشـی بـوده اسـت. جامعـۀ 
آمـاری مـورد مطالعـه را نیـز شـهروندانی تشـکیل دادند که از سیسـتم اتوبوسـرانی 
درون شـهری اسـتفاده کرده انـد. حجم نمونـه در جامعه مورد مطالعه هم شـامل 383 
نفـر از مسـافرانی بـود کـه در مسـیر حرکت و داخـل اتوبوس بـه روش نمونه گیری 
غیراحتمالـی مـورد پرسشـگری قـرار گرفتنـد. اطالعـات بـه صـورت اسـنادی و 
توصیفـی بـا مراجعـه به سـازمان های مربوط و اخذ نظر کارشناسـان تهیه شـد. ابزار 
اصلـی جمـع آوری داده ها و سـنجش متغیرهای تحقیق نیز پرسشـنامۀ محقق سـاخته 
بـود. پـردازش و تجزیـه و تحلیـل دادها )آمار توصیفی و اسـتنباطی( هم با اسـتفاده 
از روش هـای آمـاری در نرم افـزار SPSS بـا اسـتفاده از آزمـون T تک نمونـه ای 

انجام شـد. 
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یافته ها
در ادامـه، مطابـق با نتایج به دسـت آمده، آمـار توصیفی توزیع فراوانی پاسـخگویان 
بـر اسـاس جنسـیت، سـن، تحصیـالت، وضعیـت فعالیـت، هـدف از جابجایـی 
درون شـهری بـا اتوبـوس، شـیوۀ سـفر بـا اتوبـوس درون شـهری، وضعیـت مـدت 
انتظـار در ایسـتگاه بـرای سـوار شـدن و دفعـات اسـتفاده از اتوبوس در طـول هفته 
آورده می شـود. ایـن آمـار بـر اسـاس جنسـیت نشـان می دهـد کـه 51/7 درصـد از 
پاسـخگویان، زن و 48/30 درصـد از آنهـا مـرد بوده انـد؛ همچنیـن توزیـع فراوانـی 
پاسـخگویان بـر اسـاس بازۀ سـنی نشـان می دهـد کـه 17/8 درصد از پاسـخگویان 
15 تـا 25 سـال، 33/7 درصـد 26 تـا 35 سـال، 29/8 درصـد 36 تا 45 سـال، 14/4 
درصـد 46 تـا 55 سـال و 4/4 درصـد از آنهـا باالی 55 سـال سـن داشـته اند که در 
ایـن بیـن، افـراد 26 تـا 35 سـاله بیشـترین درصـد و افـراد بـاالی 55 سـال کمترین 

درصـد پاسـخگویان را بـه خـود اختصـاص داده اند. 
     توزیـع فراوانـی پاسـخگویان بـر اسـاس میـزان تحصیـالت نشـان می دهـد کـه 
تحصیـالت 5/5 درصـد از آنهـا ابتدایـی، 12/3 درصـد راهنمایـی، 35/8 درصـد 
دیپلـم، 38/4 درصـد لیسـانس و 8/1 درصـد فـوق لیسـانس و باالتـر بـوده اسـت. 
همانطور که مشـاهده می شـود پاسـخگویان با تحصیالت لیسـانس بیشـترین درصد 
و پاسـخگویان بـا تحصیـالت ابتدایی کمترین درصد نمونۀ آماری شـهروندان شـهر 

ایـالم را تشـکیل داده اند. 
     توزیـع فراوانـی پاسـخگویان بـر اسـاس وضعیـت فعالیـت نیـز نشـان می دهـد 
کـه 58/2 درصـد از آنهـا شـاغل، 25/1 درصـد بیـکار، 9/4 درصد بازنشسـته و 7/3 
درصـد خانـه دار بوده انـد کـه در ایـن میان، پاسـخگویان شـاغل بیشـترین درصد و 
پاسـخگویان خانه دار کمترین درصد نمونۀ آماری شـهروندان شـهر ایالم را تشـکیل 

داده اند. 
     توزیـع فراوانـی بر اسـاس هدف از جابجایی درون شـهری بـا اتوبوس در جدول 
شـمارۀ 3 آمـده اسـت. همانطـور کـه مشـاهده می شـود 12 درصـد از پاسـخگویان 
بـا هـدف کاری یـا شـغلی، 21/9 درصـد بـا هـدف آموزشـی، 9/7 درصـد با هدف 
انجـام امـور اداری، 26/6 درصـد بـا هـدف بازگشـت بـه خانـه و 29/8 درصـد بـا 
هـدف تفریـح و ... بـا اتوبوس درون شـهر جابجا می شـوند که در ایـن میان، هدف 
کمتریـن درصد از پاسـخگویان، انجام امـور اداری و هدف بیشـترین درصد از آنان، 

اسـت.  بوده  تفریح 
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جدول شمارۀ )3(. توزیع فراوانی هدف از جابجایی درون شهری با اتوبوس

     توزیع فراوانی شـیوۀ سـفر با اتوبوس درون شـهری نیز در جدول شـمارۀ 4 آمده 
اسـت کـه بـر اسـاس آن 33/4 درصد از پاسـخگویان بـرای رفـت، 9/7 درصد برای 
برگشـت و 56/9 درصـد از آنهـا بـرای رفـت و برگشـت بـا اتوبـوس درون شـهری 
سـفر می کننـد. همانطـور که مشـاهده می شـود بیشـترین درصـد پاسـخگویان برای 
رفـت و برگشـت و کمتریـن درصـد آنهـا بـرای برگشـت بـا اتوبوس درون شـهری 

می کنند. سـفر 

جدول شمارۀ )4(. توزیع فراوانی شیوۀ سفر با اتوبوس درون شهری

     توزیـع فراوانـی وضعیـت مدت انتظار در ایسـتگاه برای سـوار شـدن به اتوبوس 
در جدول شـمارۀ 5 آمده اسـت که بر اسـاس آن از نظر 8/1 درصد از پاسـخگویان، 
مدت انتظار در ایسـتگاه برای سـوار شـدن به اتوبوس کمتر از 15 دقیقه، از نظر 52 

درصدفراوانیهدف از جابجایی درون شهری با اتوبوس

4612سفر کاری یا شغلی

8421/9سفر آموزشی

379/7سفر انجام امور اداری

10226/6سفر بازگشن به خانه

11429/8سایر )سفر تفریحی و ...(

383100مجموع

درصدفراوانیشیوۀ سفر با اتوبوس درون شهری

12833/4رفت

379/7برگشت

21856/9رفت و برگشت

383100مجموع
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درصـد از آنهـا 15 تـا 30 دقیقـه و از نظـر 39/9 درصـد از آنها این مـدت باالی 30 
دقیقـه می باشـد. همانطـور که مشـاهده می شـود از نظـر اکثریت پاسـخگویان مدت 

انتظار در ایسـتگاه برای سـوار شـدن به اتوبوس 15 تا 30 دقیقه اسـت. 

جدول شمارۀ )5(. توزیع فراوانی وضعیت مدت انتظار در ایستگاه برای سوار شدن به اتوبوس

     توزیـع فراوانـی دفعـات اسـتفاده از اتوبـوس در طـول هفتـه در جـدول شـمارۀ 
6 آمـده اسـت کـه بـر اسـاس آن 42/8 درصـد از پاسـخگویان 1 تـا 2 روز و 40/2 
درصـد از آنهـا 3 تـا 5 روز در هفتـه و 17 درصـد نیـز در تمام ایام هفتـه از اتوبوس 
اسـتفاده می کنند. همانطور که مشـاهده می شـود بیشـترین درصد پاسـخگویان 1 تا 
2 روز در هفتـه و کمتریـن درصـد آنهـا تمام ایام هفتـه از اتوبوس اسـتفاده می کنند. 

جدول شمارۀ )6(. توزیع فراوانی دفعات استفاده از اتوبوس در طول هفته

     مقیاس سنجش پرسشنامۀ پنج درجه ای طیف لیکرت و نمرات مربوط به پاسخ های 
گویه از مقدار 1 تا 5 است. با پرسش از شهروندان آمارهای توصیفی برای هر گویه 
محاسبه شد که میانگین محاسبه شده برای هر گویه یک متغیر تصادفی پیوسته است 

درصدفراوانیوضعیت مدت انتظار در ایستگاه برای سوار شدن به اتوبوس

318/1کمتر از 15 دقیقه

1519952 تا 30 دقیقه

15339/9باالی 30 دقیقه

383100مجموع

درصدفراوانیدفعات استفاده از اتوبوس در طول هفته

116442/8 تا 2 روز

315440/2 تا 5 روز

6517تمام ایام هفته

383100مجموع
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که هر مقدار بین 1 تا 5 را می تواند اختیار کند. به میانگینی که برای هر گویه از طریق 
پرسشگری به دست آمده است »میانگین تجربی« گفته می شود. در مقابل میانگین 
تجربی، میانگین نظری یا میانگین مورد انتظار یا مقدار متوسط مورد انتظار وجود دارد. 
برای بررسی وضعیت هر گویه، میانگین به دست آمده برای آن با میانگین نظری به 
صورت توصیفی و استنباطی مقایسه می شود که در این قسمت از تحلیل به مقایسۀ 
توصیفی میانگین تجربی هر گویه با میانگین نظری پرداخته می شود. میانگین نظری 
برای هر گویه میانگین مقادیر 1 تا 5 است که برابر با 3 می باشد؛ پس میانگین نظری 
بر خالف میانگین تجربی متغیر تصادفی نیست؛ بلکه برای هر گویه مقدار ثابت 3 است. 

جدول شمارۀ )7(. آماره های توصیفی )شاخص های مرکزی و پراکندگی( و نتایج آزمون
 تی تک نمونه ای با ارزش آزمون 3 
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متر
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ت
یرا
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آزم
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ح 

سط
Si

g

بـه نظر شـما کارآمدی 
سیسـتم اتوبوس هـا در 
چگونـه  شـهر  سـطح 

؟ ست ا
15421/07-1/003-18/300/00

رضایت شـما از ایمنی 
و سـالمت در اتوبوس 
چگونـه  درون شـهری 

ست؟ ا
1542/241/09-0/760-13/550/00

توبوسرانی  ایستگاه های 
از نظر استاندارد ایستگاه 
صندلی(  تابلو،  )سرپناه، 

درچه ضعیتی هستند؟
1432/150/73-0/846-22/660/00
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ادامه جدول شمارۀ )7(. آماره های توصیفی )شاخص های مرکزی و پراکندگی( و نتایج 
آزمون تی تک نمونه ای با ارزش آزمون 3

ینگویه ها
متر

ک

ین
شتر

بی

ت
یرا

تغی
نۀ 

دام

ین
انگ

می

رد
ندا

ستا
ف ا

حرا
ان

ین
انگ

 می
ت

فاو
ت

ون
آزم

ش 
رز

ا ا
 ب

t ر
قدا

م

ری
ادا

معن
ح 

سط
Si

g

رفتـار کارکنان سیسـتم 
حمـل و نقـل عمومـی 

اسـت؟ چگونه 
1543/170/980/1703/370/001

نسبت تعداد اتوبوس 
تخصیصی به تعداد 

مسافران چگونه است؟
1432/190/83-0/815-19/030/000

کیفیت تسهیالت داخل 
بخاری،  )کولر،  اتوبوس 
چه  در   )... و  صندلی 

وضعیتی است؟
1431/920/85-1/076-24/730/000

با  شما  سفر  وضعیت 
دفعات  تعداد  به  توجه 
مسافرت به لحاظ نشستن 
صورت  به  حرکت  یا 

ایستاده چگونه است؟
1432/040/82-0/961-22/770/000

مـورد  در  شـما  نظـر 
مبلـغ بلیت تعیین شـده 
بـه عنوان بهای سـفر با 
اتوبـوس درون شـهری 

چیسـت؟
1543/491/090/4868/640/000

میـزان رضایـت شـما از 
سـرعت حمـل و نقـل 
عمومی نسـب به سـایر 
نقـل  و  وسـایل حمـل 

چگونـه اسـت؟

1432/050/82-0/950-22/630/000

برنامه هـای  در  آیـا 
اهمیـت  بـه  رسـانه ها 
حمـل و نقـل عمومـی 

اسـت؟ شـده  توجـه 
1541/910/80-1/091-26/510/000

تحلیل کارکردی سیستم اتوبوسرانی از نگاه....



فصلنامۀ  علمي

43

دورۀ  بیستم، شمارۀ  62 و 63 ؛ بهار و تابستان  1398

     آماره های توصیفی مرکزی و پراکندگی شـامل کمترین، بیشـترین، دامنۀ تغییرات، 
میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد بـرای هـر یـک از نمـرات پاسـخ های گویه هـای 
پرسشـنامه تحلیل کارکردی سیسـتم اتوبوسـرانی شـهر ایالم از دیدگاه شـهروندانی 
کـه مـورد پرسـش قـرار گرفته انـد در جـدول شـمارۀ 7 آمـده اسـت. همانطـور که 
مشـاهده می شـود بـرای گویـۀ »به نظر شـما کارآمدی سیسـتم اتوبوس ها در سـطح 
شـهر چگونـه اسـت؟« از دیدگاه شـهروندانی که مورد پرسـش قـرار گرفته اند میزان 
کارآمدی سیسـتم اتوبوس های سـطح شـهر، پایین تر از سـطح متوسـط مورد انتظار 
می باشـد؛ بـه همین ترتیـب آماره هـای توصیفی مربوط بـه دیگر گویه هـا در جدول 
آمـده اسـت کـه بـر اسـاس آن، از مقایسـۀ توصیفـی میانگیـن به دسـت آمـده برای 
گویه هـای دیگـر بـا میانگین نظـری 3 نتیجه گرفته می شـود که ایمنی و سـالمت در 
اتوبوس درون شـهری پایین تر از سـطح متوسـط مورد انتظار است، سـطح استاندارد 
ایسـتگاه های اتوبوسـرانی )سـرپناه، تابلـو، صندلی( پایین تر از سـطح متوسـط مورد 
انتظار می باشـد، رفتار کارکنان سیسـتم حمل و نقل عمومی باالتر از سـطح متوسـط 
مـورد انتظار قرار دارد، نسـبت تعـداد اتوبوس تخصیصی به تعداد مسـافران پایین تر 
از سـطح متوسـط مـورد انتظاراسـت، کیفیت تسـهیالت )کولر، بخار، صندلـی و ...( 
در داخـل اتوبـوس پایین تـر از سـطح متوسـط مـورد انتظـار قـرار دارد، بـا توجه به 
تعـداد دفعـات مسـافرت، وضعیـت سـفر به لحاظ نشسـتن یـا حرکت بـه صورت 
ایسـتاده پایین تـر از سـطح متوسـط مـورد انتظـار اسـت، مبلـغ بلیـت تعیین شـده به 
عنوان بهای سـفر با اتوبوس درون شـهری باالتر از سـطح متوسـط مورد انتظار قرار 
دارد، سـرعت حمـل و نقـل عمومـی نسـبت به سـایر وسـایل حمل و نقـل پایین تر 
از سـطح متوسـط مـورد انتظـار اسـت و اهمیـت دادن بـه حمـل و نقـل عمومی در 

رسـانه ها پایین تر از سـطح متوسـط مـورد انتظار قـرار دارد. 
     بـا توجـه بـه اینکه مقیاس سـنجش گویه ها طیف پنج درجه ای لیکرت می باشـد 
و حجـم نمونـه 383 و بـه انـدازۀ کافـی بـزرگ )باالی 30( اسـت، طبـق قضیۀ حد 
مرکـزی )Central Limit Theorem( در آمـار اسـتنباطی، میانگین نمرات گویه های 
مربـوط بـه پرسشـنامه در سـطح شـهروندان بـه سـمت توزیع نرمـال میـل می کند. 
پیشـنیاز آزمون هـای پارامتریـک، نرمـال بودن توزیع آماری مشـاهدات اسـت؛ لذا با 
توجـه بـه قضیۀ حـد مرکزی جهـت آزمون فرضیـۀ تحقیـق، آزمـون پارامتریک تی 
تـک نمونـه ای )one sample t-test( بـا ارزش آزمـون 3 به کار گرفته می شـود. این 
آزمـون میانگیـن هـر مؤلفـه را بـه صـورت اسـتنباطی و قابـل تعمیم بـه کل جامعۀ 
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مـورد نظـر در سـطح خطای 5 درصـد بـا ارزش آزمون 3 مقایسـه می کند. 
     نتایـج آزمـون تـی تـک نمونـه ای جهت آزمون تحقیـق از دیدگاه شـهروندان در 
 )P-value یـا sig( جـدول شـمارۀ 7 آمده اسـت که بر اسـاس آن، سـطح معنـاداری
آزمـون تـی تکنمونـه ای برای مقادیر t هر یـک از مؤلفه ها کوچکتر از سـطح خطای 
5 درصـد اسـت )P-value=sig <0/05(؛ یعنـی میانگیـن هـر یـک از مؤلفه هـا بـا 
ارزش آزمـون 3 در سـطح خطـای 5 درصد تفـاوت معناداری دارد. نتایج اسـتنباطی 
حاصـل از آزمـون تـی تک نمونه ای بـه این صورت اسـت: میزان کارآمدی سیسـتم 
اتوبوس هـای سـطح شـهر پایین تـر از سـطح متوسـط اسـت و بـا سـطح مطلوب و 
مناسـب فاصلـۀ معنـاداری دارد، میزان رضایـت از ایمنی و سـالمت در اتوبوس های 
درون شـهری در سـطح پایینـی قـرار دارد و با سـطح مطلوب رضایت شـهروندان از 
ایمنـی و سـالمت در اتوبوس هـای درون شـهری فاصلـۀ معنـاداری دارد، وضعیـت 
ایسـتگاه های اتوبوسـرانی از نظر وضعیت ایسـتگاه )سـرپناه، تابلو، صندلی( پایین تر 
از سـطح متوسـط اسـت و بـا سـطح مطلـوب و مناسـب وضعیـت ایسـتگاه فاصلۀ 
معنـاداری دارد، رفتـار کارکنان سیسـتم حمل و نقل عمومی باالتر از سـطح متوسـط 
اسـت و بـا سـطح مطلوب و مناسـب فاصلۀ معناداری ندارد، نسـبت تعـداد اتوبوس 
تخصیصـی بـه تعداد مسـافران پایین تر از سـطح متوسـط اسـت و با سـطح مطلوب 
و مناسـب تعـداد اتوبـوس تخصیصـی بـه تعـداد مسـافران فاصلـۀ معنـاداری دارد، 
کیفیـت تسـهیالت داخـل اتوبـوس )کولـر، بخـار، صندلـی و ...( پایین تـر از سـطح 
متوسـط اسـت و بـا سـطح مطلـوب و مناسـب کیفیـت تسـهیالت داخـل اتوبوس 
فاصلـۀ معنـاداری دارد، وضعیـت سـفر با توجه به تعـداد دفعات مسـافرت به لحاظ 
نشسـتن یا حرکت به صورت ایسـتاده پایین تر از سـطح متوسـط اسـت و با سـطح 
مطلـوب و مناسـب وضعیـت سـفر فاصلـۀ معنـاداری دارد، مبلـغ بلیت تعیین شـده 
بـه عنـوان بهـای سـفر بـا اتوبوس درون شـهری باالتر از سـطح متوسـط اسـت و با 
سـطح مطلـوب و مناسـب مبلـغ بلیـط درون شـهری فاصلـۀ معنـاداری دارد، میـزان 
رضایـت از سـرعت حمـل و نقـل عمومـی نسـب بـه سـایر وسـایل حمـل و نقـل 
پایین تـر از سـطح متوسـط اسـت و بـا سـطح مطلـوب و مناسـب میـزان رضایـت 
شـهروندان از سـرعت حمـل و نقـل عمومی نسـبت به سـایر وسـایل حمـل و نقل 
فاصلـۀ معنـاداری دارد. میـزان توجـه رسـانه ها بـه اهمیـت حمـل و نقـل عمومـی 
نیـز پایین تـر از سـطح متوسـط اسـت و بـا سـطح مطلـوب و مناسـب میـزان توجه 
رسـانه ها بـه اهمیـت حمل و نقـل عمومی فاصلۀ معنـاداری دارد؛ پـس نتایج آزمون 
پارامتریـک تـی تک نمونـه ای )one sample t-test( با ارزش آزمون 3 نشـان داد که 
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از دیدگاه شـهروندان، سیسـتم اتوبوسـرانی شـهر ایالم در سـطح نامطلوب و پایینی 
قـرار دارد؛ یعنـی شـبکۀ اتوبوسـرانی شـهر ایـالم از نظـر کارکردی بـه دلیل ضعف 
در مؤلفه هـای بیـان شـده از نظـر شـهروندان قادر بـه پاسـخگویی به نیازهـای آنان 
نیسـت؛ بنابرایـن وضعیـت نامطلوب کارکـردی اتوبوس شـهری در سـطح اطمینان 

95 درصـد از دیـدگاه شـهروندان تأییـد می گردد. 

نتیجه گیری
حمـل و نقـل موضوعـی اسـت کـه تا حـدودی تمـام برنامه هـای سیسـتم مدیریت 
شـهری را بـا خـود درگیـر می کنـد؛ لـذا توجـه بـه ایـن بخـش و افزایـش کیفیـت 
خدمات دهـی در آن می توانـد رضایت شـهروندان و افزایش کیفیت زندگی در شـهر 
را در پی داشـته باشـد. بررسـی های صورت گرفته در پژوهش حاضر نشـان می دهد 
که سیسـتم حمل و نقل اتوبوسـرانی شـهر ایالم، عملکرد مناسـب و مطلوبی نداشته؛ 
بخصـوص در مقایسـه بـا سیسـتم های حمـل و نقل عمومـی درون شـهری دیگر از 
کارایـی کمتـری برخوردار بوده اسـت. مـدت زمان انتظـار زیاد در ایسـتگاه ها، عدم 
رضایـت از وضعیـت ایمنـی اتوبوس ها، نامناسـب بودن ایسـتگاه ها از نظر سـرپناه، 
تابلـو و صندلـی و ...، کافـی نبودن تعداد اتوبوس ها نسـبت به تعداد مسـافران، عدم 
کیفیـت تسـهیالت داخـل اتوبوس )کولـر، بخاری، صندلـی و ...(، وضعیت سـفر با 
توجـه بـه تعداد دفعات مسـافرت به لحاظ نشسـتن یـا حرکت به صورت ایسـتاده، 
میـزان رضایـت از سـرعت حمـل و نقـل عمومـی نسـب به سـایر وسـایل حمل و 
نقـل و مـواردی از ایـن دسـت باعـث شـده اسـت کـه سیسـتم اتوبوسـرانی از نظر 
میزان رضایتمندی شـهروندان از این سیسـتم در سـطح پایینی باشـد و تنها می توان 
به رفتار مناسـب کارکنان سیسـتم اتوبوسـرانی )راننـدگان( و مبلغ تعیین شـده برای 
بهـای سـفر بـا اتوبـوس درون شـهری بـه عنـوان دو عامل کـه موجـب رضایتمندی 
شـهروندان بوده اسـت اشـاره کرد. در کل بررسـی شـاخص های مختلف نشـان داد 
که سیسـتم اتوبوسـرانی شـهر ایالم کارایی و کارکرد الزم را نداشـته و عدم رضایت 

شـهروندان از این سیسـتم را در پی داشـته اسـت. 

پیشنهادات
بـا توجـه به بررسـی هایی کـه در بخش حمـل و نقل درون شـهری صـورت گرفت 
و بـا توجـه بـه آزمـون فرضیه ها و بررسـی نقـاط قوت، ضعـف، فرصـت و تهدید، 
برای توسـعه و افزایش خدمات دهی در بخش حمل و نقل درون شـهری بخصوص 

 لطفعلی کوزه گر کالجی-سجاد دارابی-محمدتقی رضویان
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تحلیل کارکردی سیستم اتوبوسرانی از نگاه....

بخش اتوبوسـرانی، پیشـنهادات زیر ارائه می شـود:  
ایجاد پایانه هایی با امکاناتی در سطح استاندارد در نقاط پرتردد؛

توزیـع مناسـب اراضـی اختصاص یافته بـه بخش حمل و نقل درون شـهری و - 
استانداردسـازی خیابان ها؛

تخصیـص اتوبوس هـای مدرن و مجهز و جایگزین کـردن آنها با اتوبوس های - 
فرسوده کنونی؛

اخـذ عـوارض و مالیات سـنگین بـه اتومبیل های شـخصی جهـت جلوگیری - 
از ورود آنهـا بـه نقاط پرتردد شـهر؛

ایجـاد پیـاده راه در نقاطـی کـه مسـتعد ایجـاد پیـاده راه هسـتند، ماننـد خیابان - 
سعدی؛

کاهش زمان حرکت اتوبوس ها؛ - 
 مکان یابی صحیح ایستگاه های اتوبوس؛ - 
استانداردسازی ایستگاه ها و ایجاد سایبان های استاندارد و ایمن در آنها؛- 
اختصـاص برنامه هایـی جهـت فرهنگ سـازی بـا هـدف افزایـش اسـتفاده از - 

اتوبوس هـای درون شـهری و کاهـش اسـتفاده از خودروهـای شـخصی؛
بازتعریـف نـرخ کرایه هـای مصـوب برای ایجـاد انگیـزه و میل به اسـتفاده از - 

درون شـهری. اتوبوس های 

منابع و مآخذ
الف( فارسی

بحرینی، سـید حسـین؛ )1378(، تجدد و فراتجدد و پس از آن در شهرسـازی، - 
تهران: دانشـگاه تهران. 

بـرادران، وحیـد و امیـن ناصـری؛ )1389(، »بررسـی عوامل مؤثر بـر زمان توقف - 
اتوبوس هـا در ایسـتگاه ها و پیش بینـی آن در سیسـتم حمـل و نقـل اتوبوسـرانی 
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تاجـدار، وحیـد و مصطفـی اکبـری؛ )1387(، »رهیافت هـای بین الملـی حمـل و - 
نقـل عمومـی شـهرها«،  جسـتارهای شهرسـازی، شـمارۀ 26 و 27، 115-102. 

ذکاوت، ذبیـح اهلل؛ )1392(، بررسـی مسـائل و مشـکالت حمـل و نقـل اتوبـوس - 
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