
 

  اتوبوس ویژه خط  تیبر ظرف ستگاهیتوقف در ا يتعداد فضا اثر لیتحل

  تندرو شهر تهران  يسامانه دو اتوبوس ها:  يمورد مطالعه
       

  ، 3شروین بابایی ،2رضا بزرگمهرنیا ،1علی فغانی

 نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران و ریزي حمل کارشناس ارشد برنامه -1

 )ره(نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی  و ریزي حمل کارشناس ارشد برنامه -2

 نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران و ریزي حمل کارشناس ارشد برنامه -3

  

  چکیده 

در کشور مسئله تعیین ظرفیت خطوط اتوبوسرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بنـابراین تصـویري روشـن از    

روزه با وجود آنکه در کشورهاي توسعه یافته مطالعاتی ایـن  ام. سطح عملکرد سیستم اتوبوسرانی در دست نمی باشد

باشد، نیاز است تا در کشورهاي در  چنین صورت گرفته و مبناي تحلیل عملکرد در داخل کشور، مطالعات مذکور می

بـا   .هاي ارائه شده مورد بازبینی قرار گرفته و مطابق با شرایط همان کشورها کالیبره شود ها و مدل حال توسعه روش

بر ظرفیت خـط   میمستق ریآنها تاث یو نحوه طراح ستگاهیا کیدرون ) يها پهلوگاه(توقف  يتوجه به آنکه تعداد فضا

هاي تنـدرو شـهر تهـران شـده      پژوهش اقدام به آمارگیري میدانی از خط دو سامانه اتوبوس نیدارد، در ا یسراناتوبو

 ستگاهیتوقف ا يتعداد فضا اتیو حساس يساز هیمطالعه شب خط مورد AIMSUN v.6است و با استفاده از نرم افزار 

قـرار گرفتـه و    سـه یمطالعات با مطالعات مشـابه مـورد مقا   نیا جینتا تیدر نها. است دهیگرد یخط بررس تیبر ظرف

، کمتـر از  فضاي توقف دوم و سـوم توقف براي  يفضا يعملکرد بیضر ينشان داده است که مقادیر بدست آمده برا

 جیتوقف چهارم و پنجم بیشتر از نتا يهاي مشابه بوده، حال آنکه ضرائب عملکردي فضا ائه شده در گزارشمقادیر ار

  . است دهمطالعات مشابه برآورد ش

  

 .يساز هیشب ستگاه،یتوقف ا يفضا يعملکرد بیضر ،یخط اتوبوسران تیظرف :کلید واژه

                                                 
  . کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهردراي تهرانمدیر  1

  .حمل و نقل و ترافیک اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت، و شبکه مدیر واحد مهندسی ترافیک ٢
2
 .babaei.shervin@gmail.com، 09203621367مدیر بخش مهندسی ترافیک، شرکت مهندسی آرتا نقش رامونا،  
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   مقدمه -1

شـود، در ایـن راسـتا یکـی از      اس سـطح خـدمت آن سـنجیده مـی    نقل بر اس و با توجه به آنکه کارایی سیستم حمل

نقل همگانی تعریف گردیده است، ظرفیت  و منظور تعیین سطوح خدمت در سیستم حمل ترین پارامترهایی که به مهم

راستا  نیدر ا .]1[گردند باشد که بر حسب تعداد وسایل نقلیه و یا تعداد مسافر جابجا شده بیان می ها می این سیستم

مسئله تعیین ظرفیت خطوط اتوبوسرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه براي نمونـه   ران،یو در کشور ا

اسـاس،   نیـ بر ا. ]2[درصد از سفرهاي روزانه از طریق این سیستم صورت می گیرد 20در کالن شهري مانند تهران 

منجر به افـزایش و   یمد حمل و نقل نیطح خدمت امختلف بر س ياپارامتره يرگذاریتاث زانیو م یآگاهی از چگونگ

بهبود عملکرد سیستم و افزایش سرعت حرکت و به تبع آن کاهش زمان سفر و صـرفه جـویی در وقـت شـهروندان     

و مطلوبیت سیستم را به دنبال خواهـد داشـت کـه      نانیاطم تیدر کنار این مزایا، این عمل افزایش قابل. خواهد شد

نقـل عمـومی و اتوبوسـرانی،     و تقال هرچه بیشتر سفرها از وسایل نقلیه شخصی به سیسـتم حمـل  انتظار می رود با ان

و نحـوه   سـتگاه یا کیـ توقف موجـود ناوگـان اتوبـوس در     يفضا تعداد .کاهش تراکم در معابر شهري مشاهده گردد

 یبیخط بصورت ضـر  تیاست که در مدل برآورد ظرف یخط اتوبوسران تیاز عوامل اثرگذار بر ظرف یکیآنها  یطراح

متناسب با تعداد  يارائه ضرائب عملکرد يدر این تحقیق و برا. شود یتوقف  وارد م يفضا يعملکرد بیبا عنوان ضر

تنـدرو   يهـا  اتوبـوس  يسامانه ها 2از خط شماره  يریبا آمارگ یخط اتوبوسران تیدر ظرف ستگاهیا کیتوقف  يفضا

اسـتفاده در مـدل    يضرائب برآورد و برا نیا Aimsun v.6از نرم افزار  خط با استفاده نیا يساز هیشهر تهران و شب

بـر   يمـرور  قیـ تحق نیـ اساس و در ادامه ا نیبر ا. تارائه شده اس Iاز نوع  B ریحق مس يخط اتوبوس دارا تیظرف

ن تندرو شهر تهـرا  يها سامانه اتوبوس 2صورت گرفته از خط  يریموضوع صورت گرفته است و سپس آمارگ اتیادب

بدسـت   جیخط مورد مطالعه و نتا يساز هیشب ندیدر ادامه بر اساس اطالعات برداشت شده، فرآ. است دهیگرد حیتشر

قـرار   سهیمورد مقا نهیزم نیمطالعات صورت گرفته در ا ریبدست آمده با سا جینتا تیدر نها. ده استیآمده ارائه گرد

  .است دهیارائه گرد يریگ جهیپژوهش نت نیگرفته و در بخش آخر ا

  

  مطالعات تطبیقی - 2

سـعی گردیـده اسـت     تحقیـق ، در این اهمیت ضریب عملکردي فضاي توقف در ظرفیت خط اتوبوسرانیبا توجه به 

در مـورد   بطـور کلـی مطالعـات انجـام گرفتـه      .ارائه گـردد  در خصوص این پارامترروندي از مطالعات صورت گرفته 

شـود،   ها به صورت دستی صرف می ان زیادي که براي جمع آوري داده، به دلیل هزینه و زمظرفیت خط اتوبوسرانی

هاي نسبتاً خاص و یا برروي تحلیل عواملی کـه   هاي قبلی با توجه به مسیر حلیلدر نتیجه بیشتر ت.  ]1[باشد کم می

ا و هـ  انـد و تحقیقـات متمرکـز تنهـا در آمریکـاي شـمالی و آیـین نامـه         شود، متمرکز شـده  باعث تاخیر اتوبوس می

  .]1[هاي آن مشاهده شده است راهنما



 

 3

  1985ویرایش  -ها نامه ظرفیت بزرگراه نییآ -2-1

بمنظور ارائـه روش محاسـبه ظرفیـت سیسـتم هـاي      ) 12فصل (در این کتابدست براي اولین بار فصل جداگانه اي 

صـلی در خصـوص   کـه بـه معرفـی مفـاهیم ا     ]3[اختصاص داده شده اسـت ) اتوبوسرانی و ریلی(نقل همگانی  و حمل

نقـل   و نقل همگانی پرداخته شده و در ادامه پارامترهاي تاثیرگذار بـر ظرفیـت سیسـتم حمـل     و ظرفیت خطوط حمل

  . همگانی معرفی گردیده است

آنچه در خصوص ظرفیت سیستم اتوبوسرانی به آن توجه شده است، بحث ظرفیت بر حسب تعداد مسافر جابجا شده 

بـر  . باشـد  حاظ مفهومی در مرحله اي باالتر از بحث ظرفیت بر حسب وسیله نقلیه میباشد که از ل توسط سیستم می

  .ارائه شده است که در آن ظرفیت مسافر در یک پهلوگاه محاسبه می گردد) 1(این اساس مدل 

)1                                                                                          (

( )3600

( )
p

c

g nSR
cC
g D t
c




  

  :که در آن

Cp =ظرفیت مسافر ایستگاه با یک فضاي توقف در یک ساعت  

g = ثانیه(زمان سبز چراغ راهنمایی(  

c = ثانیه(طول سیکل چراغ راهنمایی(  

n = براي اتوبوس برابر با یک و براي سیستم ریلی بین یک الی یازده واحد(تعداد واحدهاي وسیله نقلیه(  

S =افر در هر واحد وسیله نقلیهتعداد مس  

R =ضریب کاهشی براي اعمال تاثیرات حاصل متغیر بودن زمان توقف و زمان رسیدن به ایستگاه  

D = ثانیه(زمان توقف وسیله نقلیه(  

tc = ثانیه(زمان الزم جهت ترك کامل ایستگاه(  

زمانی که قرارگیري فضاي توقف (، با ضرب پارامتر ضریب عملکردي فضاي توقف )1(در این روش و مطابق با جدول 

  .گردد ، ظرفیت ایستگاه تعیین می)1(در ظرفیت بدست آمده از مدل ) در ایستگاه بصورت خطی باشد

  

  ]3[ 1985ها ویرایش  ضریب عملکردي فضاي توقف در آیین نامه بزرگراه :1جدول 

  ردي فضاي توقفضریب عملک  درصد عملکرد بر ظرفیت ایستگاه  شماره فضاي توقف در یک ایستگاه

1  100  1  

2  75  75/1  

3  50  25/2  

4  20  45/2  

5  5  50/2  
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  TCRP 26گزارش  -2-2

اي از نتـایج مطالعـات صـورت گرفتـه بـر روي خصوصـیات        انتشـار یافـت، مجموعـه    1999این گزارش که در سال 

هاي مورد  و پوشش روشاین مطالعات با هدف توسعه . ]1[هاي شریانی است عملکردي خطوط اتوبوسرانی در خیابان

باشد که از نتـایج آن در ویـرایش سـال     ها در خصوص سیستم  اتوبوسرانی می استفاده در آیین نامه ظرفیت بزرگراه

  .، استفاده شده است]5[ 100TCRP         و سپس در گزارش ]4[ها آیین نامه بزرگراه 2000

سازي با  ز خطوط اتوبوسرانی در آمریکاي شمالی و شبیهاین مطالعات بر مبناي اطالعات میدانی جمع آوري گردیده ا

فرآینـد محاسـبه    هـاي  ترین بخش با توجه به آنکه یکی از مهم. صورت گرفت TRAF-NETSIMافزار  استفاده از نرم

باشـد،   ظرفیت خط اتوبوسرانی تعیین ظرفیت یک فضاي توقف و در ادامه تعیین ضریب عملکردي فضاي توقف مـی 

بی را جهت اعمال اصالحاتی در خصوص پارامترهاي محاسبه ظرفیت خطوط نسبت به آیـین نامـه   این گزارش ضرای

  )). 2(جدول (، ارائه داد 1985ها ویرایش  ظرفیت بزرگراه

این گزارش تاکید می کند که تمرکز اصلی این مطالعات بر وضعیت عملکردي خطوط اتوبوسرانی در ایاالت متحده و 

. باشـد  یازمند کالیبره نمودن و اعمال اصـالحاتی جهـت اسـتفاده در سـایر نقـاط جهـان مـی       کانادا بوده و درنتیجه ن

بینـی   بایست مطالعات جداگانه صورت گیرد، زیرا پـیش  بخصوص این گزارش تاکید دارد براي کشورهاي آسیایی می

  .]1[شود که ظرفیت در آنها حدود دو برابر باشد می

  

  ]26TCRP ]1گزارش  ضریب عملکردي فضاي توقف در:  2جدول 

  ضریب عملکردي فضاي توقف  فضاي توقف شماره

1  1  

2  83/1  

3  43/2  

  

  يدر معابر شهر یخطوط اتوبوسران يعملکرد لیخالصه گزارش تحل -2-3

در شش خط موجود  TCRP 26ي گزارش  به بررسی استفاده از روش ارائه شده 2000این گزارش تحلیلی در سال 

یکـی از  . ]6[متحده پرداخته است و پیشنهادات اصالحی را در این خصوص ارائه نمـوده اسـت   اتوبوسرانی در ایاالت

پیشـنهاد شـده شـامل افـزایش تـاثیر عملکـرد        26موارد اصالحی که در این مطالعات جهـت اصـالح روش گـزارش   

 .می باشد) 3(هاي در طول مسیر و مطابق با جدول  ها در ایستگاه پهلوگاه
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  ]6[شهري معابر در اتوبوسرانی خطوط عملکردي تحلیل گزارش خالصه -لکردي اصالحی فضاي توقف ضریب عم: 3جدول 

  فضاي توقف شماره
  ضریب عملکردي فضاي توقف

  2حرکت گروهی  1حرکت تصادفی

1  00/1  00/1  

2  75/1  85/1  

3  45/2  65/2  

4  65/2  90/2  

5  75/2  00/3  

 

   TCRP 100مدل برآورد زمان توقف در گزارش  -2-4

ترین گزارش انتشار یافتـه در خصـوص تعیـین     کامل 2003در سال  TCRPمنتشر شده توسط  100گزارش شماره 

توقـف ، در   در این گزارش و پس از ارائه فرآیند برآورد ظرفیت یـک فضـاي  . ]5[باشد ظرفیت خطوط اتوبوسرانی می

بصورت خطی  فضاهاي توقفی که چیدمان در شرایط(آن  توقف بخش تعیین ظرفیت ایستگاه بر اساس تعداد فضاي

شهري  معابر در اتوبوسرانی خطوط عملکردي تحلیل گزارش خالصهرا همانند  فضاي توقف، ضرائب عملکردي )باشد

  .   توقف، ظرفیت ایستگاه محاسبه گردد ارائه داده است تا با ضرب آنها در ظرفیت یک فضاي) 3(و جدول 

  

  تعریف مسئله - 3

. نشان داده شـده اسـت  ) 1(نقل اتوبوسرانی در شکل  و ل اثرگذار بر ظرفیت مسافر در سیستم حملبه طور کلی عوام

باشد که ایـن مراحـل    براساس این شکل، فرآیند تعیین ظرفیت خطوط اتوبوسرانی شهري شامل دو مرحله اصلی می

  :به ترتیب عبارتند از

 تعیین پارامترهاي فیزیکی و عملکردي خط مورد مطالعه -

 حاسبه ظرفیت خط مورد مطالعه م -

  

                                                 
1  Random arrival 
2 Platoon arrival 
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  ]4[عوامل اثرگذار بر ظرفیت مسافر سیستم اتوبوسرانی :  1شکل 

 

این دو مرحله به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط بوده و خروجی مرحله اول به عنوان ورودي براي مرحلـه بعـدي   

  .شود درنظر گرفته می

پهلوگاه، ایستگاه و مسیر، :  گردد عمول در سه نقطه محاسبه میظرفیت خط اتوبوسرانی بر حسب وسیله نقلیه بطور م

بـدین ترتیـب ظرفیـت ایسـتگاه توسـط ظرفیـت       . ]1[باشـد  بطوریکه عملکرد هر محل بر محل بعدي تاثیر گذار می

  .پهلوگاه کنترل می شود و ظرفیت مسیر متاثر از ظرفیت ایستگاه بحرانی در طول مسیر تعیین می گردد

ف در یک ایستگاه و به تبع آن ضریب عملکردي فضاي توقف عامل اصلی محاسبه ظرفیت ایسـتگاه  تعداد فضاي توق

باشـد کـه    فضـایی در داخـل ایسـتگاه مـی     1طبق تعریف، فضاي توقف. بر حسب ظرفیت یک فضاي توقف می باشد

اه شامل یک یا تعداد نقلیه در آن فضا توقف نموده و به مسافران سرویس دهی می نماید و بر این اساس ایستگ وسیله

در ایـن نـوع   . باشد نحوه قرارگیري فضاي توقف در ایستگاه معموال بصورت خطی می. باشد بیشتري فضاي توقف می

  . طراحی پهلوگاه در محل خط عبوري و یا در کنار آن قرار می گیرد

عملکرد دیگري در یک  در صورتی که شکل قرار گیري فضاهاي توقف بگونه اي باشد که عملکرد یک فضاي توقف بر

بـه عبـارت   . باشـد  ایستگاه تاثیر نگذارد، ضریب عملکردي فضاي توقف برابر با تعداد فضاهاي توقف یک ایستگاه مـی 

دیگر اگر اشغال بودن یک فضاي توقف توسط یک اتوبوس، مانع از عدم استفاده از سایر فضاهاي توقف توسط سـایر  

دهی، ایستگاه را تخلیه نماید  سایر فضاهاي توقف بتواند پس از پایان سرویسها نشود و یا اتوبوس موجود در  اتوبوس

، ضریب عملکردي فضاي توقف برابر با تعداد فضاهاي توقـف یـک ایسـتگاه    )ها بصورت غیر خطی قرارگیري پهلوگاه(

بصورت خطی قـرار  باشد که فضاهاي توقف آن  ها بگونه اي می با این حال در بیشتر موارد، طراحی ایستگاه. باشد می

انـد، تعیـین    زمانی که این خطوط مورد مطالعه قرار گیرند، همانگونه که مطالعات پیشین نیـز نشـان داده  . گیرند می

                                                 
1 - Loading area 
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توان بـر   دلیل این امر آن است که نمی. ]6و1[باشد پذیر می اي امکان سازي رایانه ضریب فضاي توقف با استفاده شبیه

نمود که میزان تاثیر تعداد مختلف فضاي توقف به چه میزان بـر ظرفیـت   اساس شرایط فعلی عملکرد خط، مشخص 

و یـا  (به عبارت دیگر در حالت قرارگیري خطی فضاهاي توقف، عملکرد واقعی فضاي توقف دوم . گذارد خط تاثیر می

امـري کـه   ( دهد که تقاضا براي استفاده از آنها وجود داشته باشد زمانی خود را نشان می) فضاي توقف سوم و بیشتر

ممکن است در واقعیت و در هنگام برداشت اطالعات رخ ندهـد و بـه عبـارتی خـط اتوبوسـرانی در حالـت اشـباع و        

اي بـر   سازي رایانه براین اساس و براي تعیین ضریب عملکردي فضاي توقف، اقدام به شبیه). ظرفیت خود عمل نکند

  .اساس شبکه خط مورد مطالعه می شود

  

  متدولوژي انجام مطالعات -4

 فضاي توقـف در خـط   عملکردي ضریب تعیین و سازي شبیه براي و تحقیق این با توجه به توضیحات ارائه شده، در

 اعزام ها و سرفاصله موقعیت ایستگاه ها، زمان توقف ناوگان در ایستگاه مسیر، موجود وضع خصوصیات مطالعه، مورد

 موجـود  وضع در بحرانی ایستگاه از عبوري ظرفیت اساس بر محیط سپس و شده زيسا شبیه افزار نرم محیط در آنها

 به اقدام ، ها ایستگاه فضاهاي توقف تعداد تغییر با شده، سازي شبیه شبکه نمودن کالیبره از پس. شده است کالیبره

سرفاصله و افـزایش   هشکا با که گیرد می صورت زمانی تا عمل این. شود می ها اتوبوس اعزام زمانی سرفاصله کاهش

نیابـد و شـاهد تشـکیل صـف      افـزایش  ایسـتگاه  از عبـوري  حجم سازي شده، ها به شبکه شبیه حجم ورودي اتوبوس

باشـد کـه در    مـی  ایسـتگاه  ظرفیـت  حـداکثر  معرف آمده بدست نهایی حجم. ]1[طوالنی در جریان باالدست باشیم

 در. باشـد  یت خط برابر با ظرفیت ایستگاه بحرانی میصورت عدم وجود سایر عوامل کاهش دهنده ظرفیت خط، ظرف

 ضـریب  فضـاي توقـف،   یـک  بـراي  عبـوري  ظرفیـت  بـه  بیشتر و فضاي توقف دو براي عبوري ظرفیت نسبت نهایت

  .کند می تعیین بیشتر و فضاي توقف دو را براي عملکردي

  

  آمارگیري از خط مورد مطالعه  - 5

کیلومتر از پایانه آزادي در بخش غربی شهر تهران  18ان به طول تقریبی هاي تندرو شهر تهر خط دو سامانه اتوبوس

از خصوصـیات ویـژه ایـن خـط آنکـه در       .گـردد  آغاز شده و به پایانه خاوران در جنوب شرقی شهر تهران منتهی می

داد زیـادي از  محدوده ایستگاه رازي تا ایستگاه میدان قیام، از محدوده بازار تهران عبور می کنـد و بنـابراین بـه تعـ    

هاي خود داراي مسـیر جـدا شـده     این خط در اکثر بخش. سفرهاي کاري و خرید در طول روز پاسخگویی می نماید

در محـدوده بـازار نیـز چنـد     . بوده و یک خط به مسیر رفت و یک خط به مسیر برگشت اختصاص داده شده اسـت 

توسط محترم راهور و با توجه بـه احجـام ورودي بـه    بندي آنها  تقاطع چراغدار وجود دارد که در ساعات پیک، زمان

  . تقاطع، تنظیم می شود و روند مشخصی براي آن وجود ندارد
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مسیر رفت و برگشت هر (ایستگاه می باشد  50هاي ابتدایی و انتهایی مسیر، این خط شامل  بدون درنظرگیري پایانه

سـیر جـز ایسـتگاه خیابـان خراسـان در مسـیر پایانـه        هاي واقع در این م که تمامی ایستگاه) ایستگاه 25یک داراي 

. خاوران به پایانه آزادي داراي ارتفاع همسطح با کف اتوبوس هاي ایـن خـط بـوده و داراي دو پهلوگـاه مـی باشـند      

تـر از کـف    ایستگاه خیابان خراسان بدلیل وضـعیت هندسـی ایـن خیابـان از نـوع معمـولی بـوده و تـراز آن پـایین         

  .می باشد هاي این خط اتوبوس

بمنظور برداشت اطالعات مورد نیاز، آمارگیري از خط موردنظر بوسیله استقرار آمـارگیر در هـر اتوبـوس اعزامـی در     

هـا در   هاي ابتـدایی و انتهـایی مسـیر انجـام گرفتـه و اطالعـات الزم در خصـوص زمـان توقـف اتوبـوس           محل پایانه

هاي متوالی در ساعات مختلـف روز برداشـت    مسیر و ایستگاههاي مختلف و زمان سفر وسیله نقلیه در طول  ایستگاه

هاي خط مورد مطالعه در طول مسیر و بصورت آمارگیري نقطـه اي برداشـت    همچنین حجم عبوري اتوبوس .گردید

  .شده است
  

  توقف ضریب فضاي محاسبه -6

بـا  . تفاده شـده اسـت  اسـ  AIMSUN v.6در این تحقیق و براي تعیین ضریب عملکردي فضاي توقف از نرم افزار 

گیرد و روند مشخصی بـراي آن   هاي راهنمایی در طول مسیر بصورت دستی انجام می بندي چراغ توجه به آنکه زمان

نمی توان مفروض داشت، براي تعیین ضریب فضاي توقف و شبیه سازي، دو قسمت از خط مورد مطالعه براي شبیه 

  :این دوقسمت عبارتند از . بر ظرفیت خط به حداقل کاهش پیدا کندسازي درنظر گرفته شد تا تاثیر چراغ راهنمایی 

 .ایستگاه میدان آزادي تا ایستگاه سه راه آذري در مسیر پایانه آزادي به پایانه خاوران -

 .ایستگاه پمپ بنزین تا ایستگاه میدان خراسان در مسیر پایانه خاوران به پایانه آزادي -

افزار، مسیرهاي مـورد   اي بعنوان پس زمینه در محیط نرم استفاده از تصاویر ماهواره در اولین مرحله شبیه سازي و با

  .ها در آن تعیین گردید نظر ساخته و محل ایستگاه

 7:15با توجه به آمار نقطه اي برداشت شده، حداکثر حجم عبوري از قسمت هاي شبیه سازي شده مربوط به ساعت 

 8الـی   7اتوبوسدر سـاعت و سـاعت    63ایستگاه سه راه آذري و با حجم تردد  براي مسیر ایستگاه آزادي به 8:15تا 

  . اتوبوس در ساعت بوده است 61براي مسیر ایستگاه پمپ بنزین به ایستگاه میدان خراسان با حجم تردد 

اسـاس  ها و مقادیر زمـان تـرك ایسـتگاه بـر      در ادامه اطالعات مربوط به متوسط زمان توقف، انحراف معیار ایستگاه

ارائـه شـده   ) 4(اطالعات برداشت شده در ساعات فوق به هر ایستگاه تخصیص داده شد که مقـادیر آنهـا در جـدول    

ها در طول مسـیرهاي   ترین ایستگاه بر اساس این ارقام، ایستگاه سه راه آذري و ایستگاه میدان خراسان بحرانی. است

  . موردنظر می باشند
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هاي شبیه سازي به مسیر اختصاص داده شد و بـا توجـه بـه فاصـله      تدایی در ساعتهاي اب سرفاصله عبور از ایستگاه

ها در ساعات مطالعه، متوسط سرعت حرکـت در مسـیر    ها میان ایستگاه ها و متوسط زمان سفر اتوبوس میان ایستگاه

  .و مقادیر آن به مسیرهاي حرکتی اختصاص داده شد)) 5(جدول (تعیین شد 
  

  کردي ایستگاه هاي واقع در مسیر در ساعات شبیه سازيخصوصیات عمل:  4جدول 

 نام ایستگاه
  )ثانیه(زمان ترك ایستگاه  پارامترهاي مرتبط با زمان توقف ناوگان در ایستگاه

 )ثانیه(انحراف معیار زمان توقف  )ثانیه(متوسط زمان توقف  

 4 28/11 84/34 میدان آزادي

 6 38/6 48/21 هاشمی

 6 13/8 71/25 سی متري جی

 7 71/10 50/37 جرجانی

 8 09/31 45/63 سه راه آذري

 7 07/8 54/30 پمپ بنزین

 5 97/7 02/26 فرهنگسراي خاوران

 6 66/7 77/24 باسکول

 7 46/17 78/37 اتابک

 7 66/9 62/37 امیر سلیمانی

 7 50/8 75/32 مخبر

 7 02/26 65/73 میدان خراسان
  

  هاي مورد مطالعه ناوگان بر مبناي اطالعات برداشت شده در بین ایستگاهمتوسط سرعت حرکت :  5جدول 

  )ثانیه(متوسط زمان سفر   )متر(فاصله   نام مقطع
  متوسط سرعت

  )کیلومتر در ساعت(

  40  84  940  هاشمی - میدان آزادي 

  35  191  1851  سی متري جی –هاشمی 

  36  59  589  جرجانی –سی متري جی 

  31  191  1627  سه راه آذري –جرجانی 

  26  62  450  فرهنگسراي خاوران –پمپ بنزین 

  25  82  570 باسکول –فرهنگسراي خاوران 

  31  52  450 اتابک –باسکول 

  28  73  558 امیرسلیمانی –اتابک 

  30  74  615 آقارضا –امیرسلیمانی 

  26  71  527 میدان خراسان –آقارضا 
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به ترتیب  ها شده، در هر مرحله تعداد فضاي توقف تمام ایستگاه در ادامه و پس از کالیبره نمودن شبکه شبیه سازي

به یک، دو، سه، چهار و پنج پهلوگاه تغییر یافت و با تغییر سرفاصـله اعـزام و کـاهش تـدریجی آن، حـداکثر حجـم       

معیار تعیین عملکرد خط در وضعیت ظرفیت همانگونه کـه در بخـش   . عبوري از ایستگاه هاي بحرانی تعیین گردید

دنبال  هارم نیز گفته شد، زمانی است که کاهش سرفاصله اعزام ناوگان افزایش حجم عبوري از ایستگاه بحرانی را بهچ

ارائـه  ) 6(سـازي در جـدول    نتایج این شبیه. نداشته باشد و تنها باعث تشکیل صف طوالنی در جریان باالدست شود

  .شده است

   هاي بحرانی قف مختلف در ایستگاهنتایج شبیه سازي براي تعداد فضاي تو:  6جدول 

 حداکثر حجم عبوري از ایستگاه بحرانی نام ایستگاه بحرانی فضاي توقف در ایستگاه شماره

1 
 41 سه راه آذري

 38 میدان خراسان

2 
 65 سه راه آذري

 63 میدان خراسان

3 
 92 سه راه آذري

 83 میدان خراسان

4 
 109 سه راه آذري

 100 میدان خراسان

5 
 118 سه راه آذري

 108 میدان خراسان

، مقادیر حجم عبوري از ایستگاه هاي بحرانی با تعداد دو فضـاي توقـف و   )6(بر اساس مقادیر بدست آمده از جدول 

بیشتر در مقایسه با یک فضاي توقف، ضرائب عملکردي را براي تعداد مختلـف فضـاي توقـف نشـان مـی دهـد کـه        

  . ارائه شده است) 7(مسیرهاي شبیه سازي شده در جدول  متوسط این مقادیر براي

  

  ضریب عملکردي فضاي توقف بر اساس نتایج شبیه سازي:  7جدول 

  ضریب عملکردي فضاي توقف  فضاي توقف در ایستگاه شماره

1  00/1  

2  63/1  

3  21/2  

4  65/2  

5  86/2  
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ه و مقایسـه آن بـا ضـرائب ارائـه شـده در       نتایج ضریب عملکردي فضاي توقف بر اساس شبیه سازي صـورت گرفتـ  

نشان می دهد که میزان کاهش عملکرد فضاي توقف دوم به بعد در شبیه سازي، داراي شـیب   TCRP 100گزارش 

کمتري نسبت به مقادیر ارائه شده در این گزارش می باشد که این مهم در فضاي توقف چهارم و پـنجم نمـود پیـدا    

حال نتایج شبیه سازي، ضرائب عملکردي کمتري را بـراي فضـاي توقـف دوم و سـوم     با این )). 2( شکل(کرده است 

  .دهد نسبت به گزارش فوق الذکر نشان می

  

  
  درصد اثرگذاري تعداد فضاي توقف بر ظرفیت عبوري از ایستگاه:  2شکل 

  

  نتیجه گیري -7

صـورت گرفـت کـه     Iنوع  Bسیر ضرائب عملکردي فضاي توقف براي خطوط اتوبوسرانی داراي حق م تحقیق این در

هـاي   آوري اطالعات میدانی از خط دو سامانه اتوبوس براي این منظور و بعنوان مطالعه اي موردي با استفاده از جمع

نتـایج  . این امر تحقـق نمـود   Aimsun v.6تندرو شهر تهران و شبیه سازي خط مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار 

 از فضاي توقف در یـک ایسـتگاه کمتـر    سه و دو عملکردي فضاي توقف براي ه ضرائباین تحقیق نشان می دهد ک

در یـک   پنجم و چهارم فضاي توقف عملکردي ضرائب حال این با باشد، می 100TCRP گزارش در شده ارائه مقادیر

ارائـه شـده در   دهد که استفاده از مدل ظرفیت خـط اتوبوسـرانی    این امر نشان می. است شده برآورد ایستگاه بیشتر

گزارش فوق و استفاده از ضرائب کالیبره شده در این تحقیق، براي دو و سه فضاي توقف، ظرفیـت کمتـري را بـراي    

  .نماید خط مورد مطالعه برآورد می
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Abstract 

A question of determining a bus lane capacity has not yet been properly answered in our 
country, therefore there is not a clear image of the operation of bus lines. Although such 
studies have been carried out in developed countries and are used as base for analysis of the 
operation within in our country, there is the need for developing countries to revise the 
proposed methods and models and calibrate them with the condition of the destination 
country. As number of loading areas and the way of design in bus station have direct effects 
on bus lane capacity, a field survey has been conducted into line 2 of  Bus Rapid Transit of 
Tehran city and with use of AIMSUN v.6 software, studied bus line simulated and sensitive 
analysis for determine the relation between number of loading areas of bus station on bus 
lane capacity done. Finally the results has compared with similar studies and indicate that 
coefficient of effective loading areas for second and third loading area is less than the 
coefficient shown in similar studies, while coefficient of effective loading areas for fourth 
and fifth loading area is more than the coefficient shown in similar studies.  
 
Keywords: Bus exclusive lane  capacity, coefficient of effective loading areas, Simulation. 

 
 




