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ـ فرهنگی عنوان:  ( خط پنج؛ BRTهاي تندرو)ي اتوبوسسامانه ارزیابی  تأثیرات  اجتماعی 

 ي علم و صنعت ـ سیدخندانپایانه

 تهران 4شهرداري منطقهکارفرما: 

  1393سال اجرا: 

          هادي برغمديمدیرعلمی :  /یمجر

 

 ـ مقدمه1

سال شهر تهران و به تبع آن افزايش خودروها و حجم ترافيكدر  شاهد ايجاد  ،هاي اخير با افزايش جمعيت 

سا ضاد با اهداف توسعه در لیيم شار گازهاي گلخانهي پايدار چون ت هاي اي، كاهش سوختآلودگی هوا، انت

ي آن كاهش سطح ... هستيم كه نتيجهوهاي سفر ، افزايش هزينهفسيلی تجديدناپذير، اتالف وقت شهروندان

 شهر تهران است. كالنكيفيت زندگی شهري و آرامش و آسايش شهروندان به خصوص در 

ـــت كه ت  نق وحم الگوهاي  نق  عمومی يكی ازواســـتفادز از حم     ناپذيري در كاهش اجتنابثير اس

ــتگی به اتومبي  ــهرها راو نيز كاهش وقت و هزينه وابس ــفر در درون ش توان گفت در واقع می .دارد هاي س

م هدف از راز ندازي ســـيســـتم ح گانی، ا ق  هم م ون كان ح جاد ام ق  ســـريع و ارزان براي اي  ون

مانند آلودگی هوا، ازدحام، آلودگی صوتی  یونقلعين حال كاهش اثرات منفی حم ي اقشار جامعه و در كليه

 و نظاير آن است.

توان برخی از خطوط اتوبوس را به اتوبوس ي حم  و نق  همگانی، میبه منظور بهبود مشخصات شبكه    

ي اسـتفادز هزينه حالی كه درشـود هاي ارائه كنندز میتندرو تبدي  كرد. اين عم  طبيعتاً باعث افزايش هزينه

 (.1390)حسنی نسب و همكاران، بخشدمیكنندگان را بهبود 

تر با قابليت باال، ارزان، سريع ي خدمات ايمنونق  عمومی به منظور ارائهسازي سيستم حم در واقع بهينه   

كاهش  منجر بهمدت در كوتاز  است كه هاي موثرح شهري يكی از رازو مطلوب براي انجام سفرهاي درون

اي در تواند نقش عمدزهاي تندرو میاندازي خطوط اتوبوسرو راز. از اينشودمی مشكالت ناشی از ترافيك

 داشته باشد. ونق  شهريح  مشكالت ترافيكی و حم 

ــهرداري تهران 4 يمنطقه    ــهري كه  536با  ش بزرگراز  7كيلومتر آن را معابر بزرگراهی  46كيلومتر معابر ش

شكي  می سيعت شمار میدهند، از و شهري در اين منطقه  هزار 755آيد و روزانه ترين مناطق تهران به  سفر 
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در اين منطقه قرار خيزترين محورهاي پايتخت به عنوان يكی از حادثه نيز یبزرگراز امام عل . شـــودانجام می

موجود در آن،  بر شـهرياو مع اهرازطول بزرگبه وسـعت زياد منطقه و  با توجه  (.1389خرداددارد)ايسـنا، 

رانی اتوبوس  يي ســامانهو ايجاد و توســعه ضــرورت داشــتهونق  شــهري در اين منطقه ســاماندهی حم 

شبكه حم ( در اين منطقه میBRTتندرو) روهاي دخو  عمومی را افزايش دادز و از حجم ونقتواند عملكرد 

  را مرتفع سازد.و مسائ  مربوط به ترافيك  كاسته شخصی

سعه    سعهمی ( راBRTرانی تندرو)ي خطوط اتوبوستو ست تو ي توان يكی از اموري تلقی نمود كه قادر ا

نق  عمومی در تهران بر كاهش ترافيك و وي حم مايد. به بيان ديگر، توسعهتر نپايدار را امري دست يافتنی

شته و حتی منجر به تغينيز آلودگی هوا و محيط  ست تاثير دا شهر يزي سبك زندگی مردم در  رات فرهنگی و 

 گردد. تهران می

تواند مثبت گذارد كه میآمدهاي گوناگونی بر جاي میاي متناسب با ابعاد متفاوت شهرها، آثار و پیهر پروژز

شود يا پنهان بماند.  شكار  ست آ سته به نوع ت ثير ممكن ا شند و ب توان اين ادعا را در نظر اول میيا منفی با

ها، ممكن اســـت به اختالل در نظام زندگی مطرح كرد كه ابعاد اجتماعی و فرهنگی شـــهر تحت تاثير پروژز

ست كه هزينه صورت ا شود. در اين  سنگينی را به هاي اگر نگوييم جبران ناپذير، هزينهشهروندان ختم  هاي 

  (.85: 1387پور،م)ابراهيندشهر)شهروندان و مديريت شهري( تحمي  می ك

اندازي اي رازبه شناخت پيامدهاي ناشی از اقدام توسعه اتاف)ارزيابی تاثيرات اجتماعی و فرهنگی( حاضر   

ــرورت انجام اتاف مهم ينكتهپردازد. می BRT 5خط  ــعهاين اقدام  ض ــناخت ،ايتوس  و یمنف يامدهايپ ش

سته ست و پيامدهاي مثبت پروژز ناخوا شناخت كه چرا ؛ا در طول زمان منجر به بروز  ،یمنف يامدهايپ عدم 

ـــت نه تنها با اهداف  اين پيامدها كه  شـــهروندان گرديدز پيامدهاي ناگوار بر زندگی اجتماعی ممكن اس

سعه شد، بلكه توانايی مديريت پيامدها تو شته با ستهي پايدار منافات دا شهري را ناچار بهو  را كا  مديدريت 

 نمايد.ها اثرات منفی پروژز براي جبران باال در طوالنی مدتهاي صرف هزينه

اي نيست بلكه اين ت و اهميت اتاف تنها در جهت شناخت پيامدهاي منفی اقدامات توسعهردر واقع ضرو   

بت پروژز يامدهاي مث يامدهاي منفی و كاســـتن اثرات منفی و نيز افزايش پ نيز ها شـــناخت در مديريت پ

افزايش اثرات مثبت در  هم توان هم براي كاهش اثرات منفی وي مديريتی را میبرنامه .رســـان اســـتكمك
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توان ميزان كارهاي تعديلی و يا جبرانی، میي رازپيش گرفت. در واقع با شـــناخت پيامدهاي منفی و ارائه

 تاثيرات منفی را كاهش داد.  

شهرداري  4ي( در منطقهBRTرانی تندرو)ي اتوبوسسامانه 5خط  يضمن بررسی پروژزحاضر،  پژوهش    

شهري اين منطقه و يا ذي نفعان متاثر از آن پروژز،  تهران، اثرات اجتماعی و فرهنگی اين پروژز را بر اجتماع 

 . ز استمورد بررسی قرار دادز و در نهايت سناريوهاي پيش روي اين پروژز را به رشته تحرير درآورد

 

 ايتوسعهـ معرفی اقدام 2

ي پايانهعلم و صنعت آغاز و تا   BRTاز ابتداي بزرگراز رسالت و ايستگاز  (BRT) هاي تندرواتوبوس 5خط

ست و از مرز هر  8و  7، 4، 3ادامه دارد. اين پروژز در بين مناطق  بيهقی شترك ا منطقه  4شهرداري تهران م

خط)حــدود  گــذردمی طول  ين  تر ـــ بيش طقــه6كــه  ن م تر( از  م لو ي بور 4ي ك ع هران  ت هرداري  ـــ  ش

 كند. می

سير حركت خط اتوبوس    ستگاز  5با نام خط 4ي در مرز جنوبی منطقه(BRT) هاي تندروم  آيت BRT از اي

ستگاز  4يمنطقه 4و 2، 1سيدخندان واقع در پ  سيد خندان ادامه دارد كه در مرز نواحی  BRT شروع و تا اي

آباد و بخشـــی از كاالد)كوهك( مشـــترك و اين مهران، كاظم شـــهرداري تهران و محالت نارمك، مجيديه،

ستگاز ست. اي ساخته ا سمت غرب، محالت را به يكديگر مرتبط  شرق به  ستگاز  هفتهاي اين خط  از  اي

متري دوم(،  استاد حسن بنا و سيدخندان 16عشر)اثنیآيت، رسالت، كرمان،  وصنعت،علم هايشام  ايستگاز

ست. سطح مناطقی كه آنها را  تحت تاثير قرار می ا شمارزموقعيت مكانی اين خط در  صوير   1ي دهد در ت

 نشان دادز شدز است.
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 ـ روش3

روش پژوهش از نظر مســـير توصـــيفی تحليلی، از نظر زمان مقطعی، از نظر هدف كاربردي و از نظر ميزان 

 ژرفايی پهنانگر است. براي گردآوري اطالعات نيز از روش اسنادي و ميدانی استفادز شدز است. 

 استفادز شدز است.موجود،  در دسترس و مند و مداركگيري هدفاسنادي، از روش نمونهالف(در بخش 

  اند:تقسيم شدزنمونه به چند بخش ب( در روش ميدانی جامعه 

فادز از روش با اســـت نه و  فادز از فرمول برآورد حجم نمو با اســـت يدانی  ـــت در روش م  در بخش نخس

شهرداري تهران مصاحبه)در قالب پرسشنامه(  4ي ساكنان منطقه نفر از 400گيري متناسب با حجم با نمونه

ي مهران، شــوراياري محلهگيري هدفمند با  دبير در بخش بعدي با اســتفادز از روش نمونه صــورت گرفت.

سبز منطقه ضاي  شهري و ف سازمان  4يمعاونت امور  شهرداري تهران و معاونت فنی و عمرانی اين منطقه، 

تاكسی رانندگان  نفر از 15با  وو سازمان كنترل كيفيت هوا  شهرداري تهران 4ي منطقه كحم  و نق  و ترافي

سافربر سبه بزرگراز رسالت مصاحبه صورت پذيرفت. و م نفر با  15ي فعال در بزرگراز رسالت نيز از ميان ك

ستفادز از روش نمونه سترس انتخاب و با آنا شد. همچنين گيري هدفمند و در د صاحبه  نفر از  210با ها م

  در غالب پرسشنامه مصاحبه صورت گرفت.هاي تندرو نيز ي اتوبوسمسافران خط پنج سامانه

مورد ســنجش قرار  BRTالمللی بر اســاس اســتانداردهاي بين BRT 5ي به عالوز كميت و كيفيت ســامانه   

ساي  نقليه OD1با روشگرفتند. عالوز بر اين  شمال به جنوب اي كه براي عبور از تعداد و سبز ) سر چهارراز 

                                                 
1. Origin Destination  
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برعكس( به ناچار مسافتی را طی كردز تا بتوانند به مقصد خود برسند نيز مورد بررسی قرار گرفته است. اين 

 است. از ظهر صورت گرفتهآماربرداري در ساعات اوج صبح و بعد

ستفادز در اين پژوهش، فيش     صاحبههشي پژونامههاي اطالعاتی، پرسشابزارهاي مورد ا ساخته، م ي گر 

اي از مشــاهدز و . بدين ترتيب براي توصــيف اقدام مداخلهاســتدار( و باز و مشــاهدز ســاختباز)نيمهنيمه

يابی از مشاهدز، مصاحبه، هاي اطالعاتی و همچنين مصاحبه، در بخش توصيف سيماي اجتماعی و دامنهفيش

ـــهفيش در بخش ارزيابی ت ثيرات اجتماعی و فرهنگی از  و ايهاي ماهوارزها و عكسهاي اطالعاتی، نقش

ي كاربست از ي تطبيقی و در نهايت در ارائهنويسی، مقايسهپرسشنامه، مصاحبه و در بخش برآورد از سناريو

 هاي اطالعاتی، بحث گروهی و... استفادز شد.فيش

استفادز شدز  Servqual 1مدل به سنجش رضايت مسافران اين خط از  هاي مربوطدر ساخت پرسشنامه   

بخش اول به دنبال ارزيابی انتظارات مشتريان است  د،نشوسواالت به دو بخش تقسيم میاست. در اين مدل 

دارد. هر دو بخش از پرسـشـنامه بر اسـاس مقياس  مسـافرانهاي سـعی در سـنجش ديدگاز در بخش دومو 

گر بيان 6ي مخالفت شـــديد و عدد دهندزنشـــان 0گيرد. در اين مقياس عدد ليكرت مورد ارزيابی قرار می

 كام  است.موافقت

ــت كه در خط     ــاس خدمات واقعی اس ــافران بر اس بر  آنهاد و انتظارات نكندريافت می BRT 5نظرات مس

نمرات  "ي تجربيات گذشــته و اطالعات مربوط به وســائ  حم  و نق  عمومی در شــهر تهران اســت. پايه

ست و بنابراين بين نمرات ديدگاز تفاوت كيفيت خدمات، شتريان ا  6آن بين  يدامنهها)نظرات( و انتظارات م

اســت. بنابراين رضــايت مشــتريان و كيفيت خدمات توابعی از نظرات و انتظارت مشــتريان اســت. در  -6و 

و )داني  "بخش استكيفيت خدمات رضايتها كه انتظارات و نظرات در يك سطح هستند،بسياري از حالت

 (.1392يواي، 

تحصيالت، شغ ،  ي سن، جنس،چنين اين پرسشنامه داراي يك بخش آماري است كه اطالعاتی دربارزهم   

ستفادز از  سخ هايويژگیشود تا كند. بنابراين اين كار باعث میدر روز را ارائه می BRTو ميزان ا دهندگان پا

 شناختی و اجتماعی آگاهی يافت. هاي جمعيتژگیها با توجه به ويبهتر درك شوند و از انتظارات آن

                                                 
1 . Service Quality Technique 
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ستانداردهاي بينپرسشنامه    ستانداردها است كه از المللی نيز شام  شاخصي مربوط به ا هاي هر كدام از ا

 .شدامتياز دادز  BRT 5مستقيم كارشناس، بر اساس نمرات تعيين شدز، به خط  يطريق مشاهدز

 

 ها  ـ يافته4

كه  نتايج بيانگر اين اسـت، BRT 5با وضـعيت موجود خط  BRTالمللی اسـتانداردهاي بين در تطابق ميان

  و دهیســـرويس و ســـطح مشـــترك ايســـتگاز با اتوبوس در ســـطح خوب، كيفيت طراحی ايســـتگاز

 و ها در سطح متوسط و يكپارچگیدهی و زيرساختي سرويسريزي نحوزمسافران،  برنامه به رسانیاطالع

 مناسب در سطح بدي قرار دارد.  دسترسی ت مين

ــنجش     ــافران، يافتهدر رابطه با س ــايت مس ــتميزان رض ــايت  ها بيانگر اين اس  كه  ميان انتظارات و رض

 تفاوت زيادي وجود دارد.  5BRTكنندگان از خط استفادز

شرايط موجود در    شرايط مورد انتظار و  شترين تفاوت بين  مورد  پ  مكانيزز   در بعد تجهيزات فيزيكی بي

ستگاز عابر پيادز و تجهيزات نوين ستم اطالعدر اي سي شتن كولر، راديو،  ستگازها)مث  دا سانی در اي ها( بودز ر

بيــان ين  ــــت. ا يط پــ اس ــــت كــه شـــرا ين اس يزات داخـ  گر ا ه ج ت يز  ن يزز و  ن مكــا  هــاي 

ستگازاتوبوس سانی و راديو پايها و اي ستم اطالع ر سي سافران ينها چون وجود كولر،  ضايت م تر از ميزان ر

در بعد ادب و اعتماد بيشــترين تفاوت بين  رســانی بيشــتر در اين زمينه وجود دارد.اســت و نياز به خدمات

شرايط موجود در  مورد  برخورد مودبانه سئوليت شرايط مورد انتظار و  ساس م ي كاركنان و رانندگان و اح

سافران شكالت پيش آمدز براي م سافران از رفتار  كاركنان در م ضايت م ست. در واقع اين امر بيانگر عدم ر ا

ست. در بعد قابليت اطمينان   سافران ا شكالت م سئوليت آنها در رفع م ساس م كاركنان و رانندگان و نيز اح

سب خط و عدم احتمال دير  سرعت منا شرايط موجود در مورد   شرايط مورد انتظار و  شترين تفاوت بين  بي

  كاركنان و رانندگان براي پاســخگويی به مســافران اســت. اين امر بيانگر عدم رضــايت رســيدن و نيز تماي

مســافران از ســرعت خط و نيز عدم پاســخگويی مناســب كاركنان و رانندگان اســت. در بعد مســئوليت و 

شترين تفاوت بين شرايط مورد انتظار و شرايط موجود در مورد  عالقه  ي كاركنان و رانندگانپاسخگويی، بي

هاي مســافران اســت. اين امر براي كمك به مســافران و آمادگی پاســخگويی كاركنان در هر حال به پرســش

تر از ي كمك و پاسخگويی به مسافران پايينبيانگر اين است كه ميزان مسئوليت رانندگان و كاركنان در زمينه
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شترين تفاوت بين شرايط  سافران است. در بعد همدلی، بي مورد انتظار و شرايط موجود در حد مورد انتظار م

 مورد  سرعت عم  كاركنان و رانندگان در ساعات شلوغ است. اين امر بيانگر اين است كه از نظر مسافران،

كاركنان و رانندگان در اين خط در ساعات شلوغ و ازدحام مسافران در اين خط داراي سرعت عم  در انجام 

سايش و راحتی ستند. در بعد آ شرايط  وظايف خود ني شرايط مورد انتظار و  شترين تفاوت بين  سافران، بي م

موجود به ترتيب در مورد  عدم آسـايش مسـافران به دلي  شـلوغی داخ  اتوبوس و شـلوغی در ايسـتگاز و 

 فروشان در داخ  اتوبوس است.حضور دست

از ســطح منطقه و فرامنطقه از اين خط  زيادي مســافرانو  اين خط جايگاز مناســبی در تردد شــهري دارد   

ستفادز می سافران اين خطا شترين تعداد م سافران اين  ،كنند. مبدا بي شترين تعداد م صد بي صنعت و مق علم و 

شهرداري تهران بودز است  4ي درصد از مسافران مبدا حركتشان از داخ  منطقه 50.8خط آرژانتين است.   

سافران نيز 43.5و مقصد  شهرداري تهران بودز است. اين بيانگر اين است كه  4يمحالت منطقه درصد از م

ــافران در داخ  منطقه به خارج از منطقه عزيمت  ــتر مینيمی از مس كنند. در واقع ميزان خروج از منطقه بيش

ستفادز كردز و براي برگشت از ديگر وساي   سافران براي خروج از اين خط ا است. بدين معنا كه برخی از م

 كنند.و نق  استفادز می حم 

ي مسافران براي استفادز از اين خط به ترتيب اولويت به دلي  كم شدن زمان سفر و زود رسيدن به انگيزز    

 هاي سفر بودز است.  ها و كاهش هزينهمقصد، كم  بودن كرايه

سالت، اين خط منجر به افزاتوان گفت به دلي  كاهش عرض بزرگدر مجموع می    يش ترافيك در اين راز ر

ــهري ــتم حم  و نق  ش ــيس ــت اما با توجه به جايگاز آن در س ــدز اس ــمار زيادي از جايیجابه ،محور ش  ش

در واقع تواند دلي  ارزيابی مثبت از اين پروژز باشــد. هاي ســفر و زمان ســفر میو كاهش هزينهشــهروندان 

 .هستندو تهران شهرداري تهران  4ي نفعان پروژز شهروندان منطقهترين ذيمهم

نارضايتی كسبه از اين خط به دلي  كاهش مشتريان و نارضايتی رانندگان تاكسی به دلي  افزايش ترافيك و    

فزايش  ـــتهالك خودروهــا و ا ــــت كــه منجر بــه اس فيــك بودز اس ــــان در ترا ــــدن وقتش  تلف ش

 هاي اقتصادي آنان شدز است.هزينه
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ها و شـــلوغی داخ  كم بودن تعداد اتوبوسهاي عابر پيادز، ترين مشـــك  اين خط مكانيزز نبودن پ مهم   

ها، كم بودن صندلی بانوان، نبودن خط ويژز درتمام مسيرها بودز ها، گرانی كرايهها، دير آمدن اتوبوساتوبوس

 است.

شمارز سترز 1يدر ادامه در جدول  سب ماهيت ، گ شان تاثيرات بر ح سازوكار تاثيرگذاري ي اثر،  اهميت و 

 .شوندارائه می
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 و سازوکار تاثیرات اهمیت ، ي اثرگستره ماهیت، تاثیرات بر حسب: 1ي جدول شماره

 تأثيرات ردیف
 ماهيت

 تاثيرات

ی گستره

 اثر

 اهميت

)از نظر 

 کارشناسان(

 سازوکار تاثيرات

1 

کاهش زمان سفر 

 مسافران براي

BRT 

 خیلی زیاد ايفرامنطقه مثبت

ساس مشاهدات  ها توان گفت که به دلیل روان شدن حرکت اتوبوسها میمیدانی و نتایج مصاحبهبر ا

شود. در مقابل نیز به دلیل دقیقه از وقت مسافران کمتر در ترافیک تلف می 25در این مسیر بیش از 

دقیقه از وقت  خودروهاي شـــخصـــی به خصـــوم در هنگام او   25راه بیش از کاهش عرض بزرگ

شت که حجم مسافرانی که این ترافیک تلف میترافیک بیشتر در  شود. در مقابل این را باید در نظر دا

ــت که خود منجر به کاهش تراکم ترافیک در این جا میخط به طور روزانه جابه کند داراي اهمیت اس

شـود. در واق  گرد  مسـافر افزایش یافته اسـت. این امر خود منجر به کاهش اسـتفاده از مسـیر می

 گردد.خصی نیز میوسائل ش

2 
افزایش زمان سفر 

 براي رانندگان
 زیاد ايفرامنطقه منفی

3 

افزایش راحتی سفر 

 براي مسافران
BRT 

 خیلی زیاد ايفرامنطقه مثبت

ستمسیر مستقل اتوبوسدارا بودن ، BRT هاي خطوطترین ویژگییکی از مهم همین امر منجر  .ها

هاي شود. از فاکتورهاي راحتی مسافران در سامانهبه افزایش حریم و امنیت این خط براي مسافران می

BRT هاي راحت و داشتن وسایل پشت چراغ قرمز، استفاده از صندلی و و این خط، نماندن در ترافیک

گردد. اما کاهش تعداد میها اســت که  باعر راحتی مســافران ســرمایش و گرمایش در داخل اتوبوس

ستگاهاتوبوس سافران در ای شتر م سافران در اتوبوسها و انتظار بی ها در هنگام او  ها  و حجم باالي م

 ها بکاهد.تواند از احساس راحتی آنترافیک می

در مقابل به دلیل کاهش عرض بزرگراه و افزایش ترافیک موجود در الین وسـایل شـخصـی، رانندگان 

 اند.ي ترافیک سنگین این بزرگراه شدهی و تاکسی دچار مشکالت فراوانی به واسطهوسایل شخص

4 

کاهش راحتی سفر 

 براي رانندگان

 )تاکسی و شخصی(

 متوسط ايفرامنطقه منفی

5 

دسترسی به خدمات 

و خطوط  شهري

 حمل و نقل

 خیلی زیاد ايفرامنطقه مثبت

شهري افزایش یکی از مهم ست. این ترین وظایف مدیریت  شهري ا شهروندان به خدمات  سی  سنر د

)واق  در ایستگاه  BRT 3خط به دلیل اینکه در مسیر دیگر وسایل حمل و نقل مانند مترو و نیز خط 

شریان سالت یکی از  ست، و نیز به دلیل اینکه  محور ر ست، مسیر آیت( ا شرق تهران ا صلی در  هاي ا

کند. در واق  این خط به ، امام علی و ... را فراهم میدسترسی به مسیرهاي دیگر از طریق اتوبان همت

 هاي الزم جهت دسترسی به خدمات شهري داراي اهمیت است.عنوان یکی از زیرساخت

6 
افزایش امنیت جانی 

 مسافران
 خیلی زیاد ايفرامنطقه مثبت

سامانه حرکت اتوبوس ستقل این  سیر م شد به دلیل وجود م ترافیک  ها با کاهشهمانطور که مطرح 

ــایل به خط ویژه، ترمزهاي آنی  ــائلی چون ورود دیگر وس ــت که مس ــت اما باید در نظر داش همراه اس

ها، تراکم جمعیت داخل اتوبوس و کمبود جا و نیز هواي تنفس، بري در داخل اتوبوسها، جیباتوبوس

 اندازد.امنیت جانی و مالی بسیاري از مسافران را نیز به خطر می

هاي میانی امنیت این مســـافران  و  راه و نیز نردهو یا بزرگ BRTعابران از وســـط الین  به دلیل عبور

سته می رانندگان و نیز مسافران ي شود. به فرض عبور موتورسوار و یا مسافري از وسط الین، رانندهکا

ست که هم امنیت مسافر سرعت باالیی در این الین دارد مجبور به ترمز ناگهانی ا ان داخل اتوبوس که 

با عابر پیاده تصــادخ خواهد کرد.  ،اندازد و هم در صــورت عملکرد دیر رانندهاتوبوس را به مخاطره می

ــل بران از پ ــا چرا ع بود کــه  ین  نبــال ا ــه د ــد ب ــای ق  ب تفــاده در وا ــاده اســــ پی بر  ــا  هــاي ع

کانیزه خود انگیزهکنند. البته وجود پلنمی ـــتفاده  عابران از پلهاي م دهد اما یش میها را افزاي اس

ضور و مسئولیت سته به ح سواران نیز ب ست که عدم تردد موتور پذیري ماموران راهنمایی و رانندگی ا

ضعیت تردد در خط صورت ترافیک زیاد با در نظرگرفتن و سواران حتی در  هاي ویژه اجازه عبور موتور

 را  از خط ویژه بدهند.

 

7 

کاهش امنیت جانی 

مسافران و 

 موتورسواران

 زیاد ايمنطقه منفی
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 ،  اهمیت و سازوکار تاثیراتي اثرگسترهتاثیرات بر حسب ماهیت، : 1ي جدول شمارهي ادامه

ف
دی

ر
 

 تأثيرات
 ماهيت

 تاثيرات

-گستره

 ی اثر

 اهميت

)از نظر 

 کارشناسان(

 سازوکار تاثيرات

8 

 مدآودهی رفتسامان

خودروها در اتوبان 

 رسالت

 مثبت
فرا 

 ايمنطقه
 زیاد

ساماندهی رفتراه ست. در وآمد خودروها در بزرگاندازي این خط یکی از عوامل در  راه رسالت بوده ا

صی جدا کند و  شخ سافران را از مسیر حرکت رانندگان  ست مسیر حرکت م سته ا واق  این خط توان

ـــافران ایجاد کند. وجود عالئم راهنمایی رانندگی،  ـــتري را براي مس ـــی بیش ـــترس ـــرایط دس  ش

 توانند به افزایش ساماندهی خودروها کمک کند.ها نیز میها و پهلوگاهکاهسرعت

9 

سرقت و تخریب 

خودروهاي کسبه و 

 مراجعان

 کم ايمنطقه منفی

ست.  راه محدودیت توقف خودروها در دو طرخ بزرگاندازي این خط در بزرگیکی از تاثیرات راه راه ا

تجـاري وجود دارد. یکی از   هاي اداري و نیزکاربريراه اینکـه در هر دو طرخ بزرگ به دلیـل

غازهمحدودیت کار خود هایی که این خط براي م ـــی خود به محل  ـــخص دارانی که با خودروهاي ش

عه می حدوده یکی از مراج ند این م هایشـــان اســـت. هر چ پارک خودرو ند، نبود محلی براي  کن

ــت اما پارک خودروهاي این اترین محدودهپرجمعیت ها از  هاي اطراخ و دوري آنفراد در کوچهها اس

 ها شده است.مقابل چشم صاحبان، منجر به مشکالتی چون سرقت و تخریب ماشین

10 

ایجاد پاتوق 

 موادفروشان در

 ایستگاه سرسبز

 کم ايمنطقه منفی

ــبز و  ــرس ــتگاه س ــتگاهایس ــین) ( در خط آزادي 30هايایس هاي به یکی از مکان متري تا امام حس

توانند براي افراد زا مبدل شــده اســت. به دلیل شــلوغی و نیز راحتی در تردد این مســیر میآســیب

 سودجو مکان مناسبی باشند.

11 

 کاهش امنیت  

هاي عابر پیاده در پل

ها به دلیل وجود شب

 تابلوهاي تبلیغاتی

و عدم روشنایی الزم در 

 هاپل

 زیاد ايمنطقه منفی

یکی از خدمات شهري براي راحتی و افزایش ایمنی عابران است اما گاهی هاي عابر پیاده هر چند پل

ست. به عالوه با توجه به به دلیل کم شدن تردد و نیز تاریک بودن این پل ها داراي پیامدهاي منفی ا

شهر، این مکان سطح  ضایی براي ارائهگستر  تبلیغات در  ست. ها تبدیل به ف شده ا ي این تبلیغات 

ــت که هدخ اولیهاما باید در ن ــت. از این رو ي وجود این پلظر داش ــهروندان اس ها افزایش امنیت ش

ها که جلوي دید عابران توان به جاي نصب بیلبوردهاي تبلیغاتی وسط این پلبراي افزایش امنیت می

 گیرد مکانی دیگر براي نصب بیلبوردها انتخاب شود.را می

12 

فشارهاي روانی و 

، جسمانی رانندگان

 تاکسی و شخصی

)چون عصبی شدن،   

کمردرد، پادرد،  سردرد 

و ...( به دلیل تراکم 

 ترافیک این محور

 منفی
فرامنطقه

 اي
 متوسط

نبود انضباط ترافیکی بر بهداشت روانی و جسمی افراد جامعه تاثیرگذار است. در صورت روان بودن و 

ـــارهاي روانبود هر  تاثیرات منفی و فش ـــتهومر  عبور خودرودها   نی ترافیک بر رانندگان نیز کاس

ــتن می  ــس ــیر به دلیل نبود انظباط ترافیکی، رانندگان مجبور به نش ــود. در حالی که در این مس ش

ندلی ـــ تد ها و به عالوه ترمز گرفتن، عوض کردن کالچ، بوق زدنطوالنی مدت بر روي ص هاي مم

 شــده که این امر   و مر هرهســتند. این عوامل منجر به کاهش ســالمتی جســمانی و نیز افزایش 

 .گرددخشونت میان افراد میبروز  منجر به

13 

دسترسی به مراکز واق  

راه رسالت و در بزرگ

 مترو

 زیاد ايمنطقه مثبت

 یکی از ویزگی هاي این خط ایجاد فرصــت تبادل براي مســافران اســت. یعنی مســافران این خط 

سی آنها به برخی مراکز توانند از این خط براي رفتن به مترو می ستر سوي دیگر د ستفاده کنند. از  ا

 یابد.اداري و خرید رسالت نیز افزایش می

 مثبت رضایت از شهرداري 14
فرامنطقه

 اي
 متوسط

ها به خصــوم در ســطح محالت و افزایش خدمات رســانی به مردم و کاهش مشــکالت شــهري آن

 گردد.شهري میمنطقه منجر به افزایش رضایت شهروندان از مدیریت 

15 
استفاده بیشتر از وسائل 

 حمل و نقل عمومی
 مثبت

فرامنطقه

 اي
 خیلی زیاد

ست.  شهروندان از خطوط حمل و نقل عمومی بوده ا ستفاده  یکی از اهداخ این خط افزایش انگیزه و ا

شتر مردم از این  که این امر کندجا میهزار نفر را جابه 65این خط روزانه  ستفاده بی در واق  بیانگر ا

 شهرداري به این هدخ خود است. دستیابی خط و
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ف
دی

ر
 

 تأثيرات
 ماهيت

 تاثيرات

ی گستره

 اثر

 اهميت

)از نظر 

 کارشناسان(

 سازوکار تاثيرات

16 
استفاده از  افزایش

 هاي شخصیماشین
 خیلی زیاد ايفرامنطقه منفی

سائل نقلیه می ستفاده از و ستفاده از همانقدر که این خط باعر افزایش ا شود منجر به افزایش ا

راه کسانی هاي تجاري در دو طرخ بزرگگردد. به دلیل وجود کاربريخودروهاي شخصی نیز می

هاي شـخصـیشـان شـان براي اسـتفاده از ماشـیننیسـتند، انگیزهکه قادر به خرید بدون ماشـین 

سامانه نیز نه تنها منجر به کاهش یابد.افزایش می رضایت مسافران  به عالوه نارضایتی از خدمات 

ست که منجر گردد بلکه در طمی سایل نقلیه عمومی ا ستفاده از و والنی مدت تبلیغ منفی براي ا

 گردد.ي عمومی میل نقلیهیسابه کاهش استقبال شهروندان از و

17 

 کاهش آرامش روانی و

استرس به دلیل معطل 

-نشدن در ترافیک براي

 BRT مسافران خط

 هاي افزایش راحتی سفر براي مسافران است.این پیامد یکی از مصداق زیاد ايفرامنطقه مثبت

 خیلی زیاد ايفرامنطقه مثبت هاي سفرکاهش هزینه 18

ست.تاثیرات این خط کاهش هزینهترین یکی از مهم سطح خرد و کالن ا سفر در  نرخ کرایه  هاي 

تومان رسـیده اسـت.  500تومان به  300از  1393این خط بعد از افزایش قیمت بنزین در سـال 

ــافران می ــنعت به پایانه 500ي توانند با هزینهدر واق  مس ــافت طوالنی از علوم وص ي تومان مس

 13ي  استفاده از ماشین شخصی و دربست براي این مسیرلی که هزینهبیهقی را طی کنند در حا

کنند بار از این خط استفاده می 2هزار تومان است. در حالی که بسیاري از مسافران در روز  15تا 

سیله صرفهاین و سفر جویی هزینهي حمل و نقل عمومی جایگاه مهمی در زندگی روزمره و  هاي 

 د.درون شهري  شهروندان دار

19 
مصرخ هزینه و کاهش 

 سوخت
 خیلی زیاد ايفرامنطقه مثبت

ستفاده صورت نبود این خط 65کنندگان از این خط در طول روز)با توجه به تعداد ا هزار نفر(، در 

شده است که نفر مسافر( انجام می4ي شخصی)باسفر توسط وسایل نقلیه16.250چیزي در حدود

مسافر( با استفاده از اتوبوس منجر شده است. این  100ـ80 سفر)با حدود 800این تعداد سفر به 

ست. دلیل این امر نیز امر منجر به کاهش هزینه شده ا ي سوخت و مصرخ بنزین در این بزرگراه 

ها در دســـتگاه اتوبوس دارد که هر یک از این اتوبوس60آن اســـت که این خط چیزي در حدود

سططول روز به شرق به غر4طور متو شرق را طی می4ب و بار مسیر  کنند که بار مسیر غرب به 

 کنند.مسافر را نیز جابجا می100ـ80در هر مسیر حدود 

 

20 
کاهش درآمد کسبه با 

 توجه به نو  فعالیت
 متوسط ايفرامنطقه منفی

راه به که با کاهش عرض خیابان و پیامدي چون ممنوعیت توقف خودروها در دو طرخ بزرگ

سیاري از کاربريتجاري در دو طرخ بزرگ هايدلیل وجود کاربري شتري ب هاي تجاري که راه، م

ست. همچنین بخشی از مسافران طول مسیر به  شده ا سته  مشتریان  متفاوت و متنوعی دارند کا

شیهدلیل دشواري توقف مسافرکش ستفاده از این وسایل را هاي شخصی در حا ي بزرگراه امکان ا

 نخواهند داشت.

21 
رانندگان کاهش درآمد 

 تاکسی
 متوسط ايفرامنطقه منفی

22 

کاهش دسترسی 

مشتریان عبوري به 

 هاي محور رسالتمغازه

 کم ايمنطقه منفی

شینتوقف تمام خودروها در دو طرخ بزرگ ست. از این رو رانندگان ما صی راه ممنو  ا شخ هاي 

ـــد خرید از مغازه مبادرت به خرید کنند مگر توانند به راحتی هاي این محور را دارند نمیکه قص

راه پارک کنند. در این صــورت مســافت هاي اطراخ بزرگهاي خود را در خیاباناینکه ماشــین

 زیادي را براي رفتن به مغازه باید طی کنند.
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 تأثيرات ردیف
 ماهيت

 تاثيرات

ی گستره

 اثر

 اهميت

)از نظر 

 کارشناسان(

 سازوکار تاثيرات

23 

هاي استهالک ماشین

شخصی بر اثر توقف 

زیاد و ممتد در 

 ترافیک

 متوسط ايفرامنطقه منفی
هاي ممتد در بزرگراه منجر به راه، افزایش تراکم ترافیک، توقفبه دلیل کم شـــدن عرض بزرگ

 شود.شخصی میهاي افزایش استهالک ماشین

24 
افزایش تراکم ترافیک 

 در الین خودروها
 خیلی زیاد ايفرامنطقه منفی

سالت ترافیک در این محور یکی از مهمبه دلیل کاهش عرض بزرگ ست. اما راه ر سائل ا ترین م

ر  تواندمییکی از عوامل تاثیر گذار بر کاهش تراکم ترافیک در این مسیر  اصالحات هندسی معاب

 .راه و تغییر کاربري در برخی از نقاط بزرگراه باشدبزرگ بهمنتهی 

25 
نبود محل پارک 

 خودرو
 زیاد ايمنطقه منفی

با افزایش خودروها در تهران، ما همواره نیازمند مکانی مناسب براي پارک خودروها هستیم که 

ضاي دیگر کاربري شغال نکند. بنابراین وجود پارکینگف ت هاي طبقاتی در هاي را ا سال محور ر

 براي پارک خودروهایشان کمک کند. هاو مشتریان آنتواند به کاسبان این محور می

26 
افزایش میزان 

 تصادفات
 زیاد ايفرامنطقه منفی

رخ  گوناگون دیگري نیزها به دالیل افزایش میزان تصادفات در این محور عالوه بر تراکم ماشین

سی معابر ، می صالحات هند ستگاهنبود پلدهد: عدم ا ها که منجر هاي عابر مکانیزه در تمام ای

شلوغی بزرگبه تردد عابران از خیابان می شارهاي روانی وارده  بر رانندگان به دلیل  ه شود. ف ا ر

 و...

 متوسط ايفرامنطقه منفی افزایش آلودگی صوتی 27
شن خود دلیلی بر افزایش  ست، بوقعالوه بر اینکه وجود خودروها با موتور رو هاي ممتد، صدا ا

 هاي صوتی در این محور شده است.ترمزگرفتن منجر به افزایش آلودگی

 ها نیز در این محدوده افزایش داشته است.به دلیل افزایش ترافیک میزان آالینده زیاد ايفرامنطقه منفی افزایش آلودگی هوا 28

 زیاد ايفرامنطقه منفی نارضایتی از شهرداري 29

ــاس ــافران خط  براس ــایت مس ــنجش میزان انتظار و میزان رض ــط  5BRTس از این خط توس

شهروندان پایین servqualمدل ضایت  ست تر از میزان انتظار آنمیزان ر ها از این خط بوده ا

 که این خود بر کاهش رضایت شهروندان از شهرداري خواهد افزود

 

 ـ كاربست5

شكالت از نظر گروز سبه و رانندگان با در نظر گرفتن مجموع م ساكنان منطقه، مديران، ك سافران خط،  هاي م

كارهاي اجرايی ي رازمحور رســالت و نيز كارشــناســان گروز اتاف در رابطه با كاهش اثرات منفی، به ارائه

كارهاي بيرونی و گيرند. رازهاي متفاوتی قرار میكارها در دستهتوان گفت هر كدام از رازشود. میپرداخته می

سته رازونی. رازدر شكالت نهادي و نيز پيامدهاي ثانويه كارهاي بيرونی آن د ستند كه در رابطه با م كارهايی ه

 گردند. مطرح می 5كارهاي درونی در رابطه با  مسائ  كيفی و جاري خط و راز
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 کارهای درونیراه ـ1ـ5

ـــ افزايش اطالع ها در داخ  اتوبوس در زمان م ايستگازرسانی به مسافران: يكی از نيازهاي مسافران اعالم ناـ

سالمندان و يا افراد بی صوص  ست. به خ ستگاز ا سيدن به آن اي شتر از ديگران دچار ر سواد در اين زمينه بي

شوند. به عالوز يكی از مشكالت اعالم شدز از طرف مسافران، عدم اطالع از زمان حركت اتوبوس اشتباز می

از  اهي ايستگازها كه زمان حركت و فاصله. وجود تابلوهايی در ايستگازدر روزهاي غيرتعطي  و تعطي  است

 گشا باشد.تواند در اين راستا رازباشد می مشخصآن يكديگر در 

به عالوز با توجه به اينكه يكی از اهداف شهرداري تبدي  شهر تهران به مكان گردشگري است، الزم است    

ــتگاز ــت، به زبان التين نيز  ها در كنار تابلوهايیتمام ايس ــته اس ــی نگاش ــتگاز را به زبان فارس كه نام هر ايس

شود. همچنين می شته  ضروري بر روي آن نگا ستگازاطالعات  شمند را توان در اي هاي اتوبوس تابلوهايی هو

  ترين اتوبوس به ايستگاز را نمايش دهد.موقعيت نزديك GPSنصب كرد كه با استفادز از

راز رســالت مشــغول به فعاليت هســتند از كه در مســير بزرگ BRTر مورد ديگر خطوط توان دبه عالوز می

ي كاتالوگ، امكان  تبادل سفر از طريق اين خطوط را به مسافران از طريق تهيه BRT 9و خط   3خط  ،جمله

رسالت تقاطع امام علی است. با اجراي  رازبزرگدر  9در تقاطع آيت قرار دارد و خط  BRT 3نشان داد. خط 

هاي خدماتی ايجاد و قابليت استفادز مسافران از اين و اين خطوط و همچنين گرز 5توان بين خطتدابيري می

به ثال خط خطوط را فراهم كرد.  گذر كردز می 9طور م مام علی  بان ا با خطكه از اتو ند  طه 5توا اي در نق

 ي حم  و نق  عمومی كمك نمايند.شبكهو از اين طريق به پيوستگی  مشترك تبادل مسافر داشته باشند

ها و نداشتن ترين مشكالت مسافران در ايستگاز مسقف نبودن ايستگازـ افزايش كيفيت روسازي: يكی از مهم

 توان باي مناسب است كه بتواند در برابر سرما در روزهاي سرد سال از آنها محافظت كند. در واقع میجدارز

هاي پالستيكی شفاف كه داراي ديد از هر دو طرف ي ضخيم و يا طلقهايی با جنس شيشهاستفادز از ديوارز

ها براي مســافران منتظر ايجاد كرد. اين امر هاي محافظ در ايســتگازجدارز ،تاســت و در برابر باد مقاوم اســ

ستفادز از اتوبوس ستقبال ا صب هاي شبهاي اين خط در روزها و موجب ا شد. ن ستانی خواهد  سرد زم

تواند به افزايش رضايت و باالرفتن ها میهاي گرمايشی و سرمايشی نيز به شرط محفوظ بودن ايستگازسيستم

 تعداد مسافران منجر شود.
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ـ افزايش تعداد اتوبوس ــ به طور مشترك يكی از مشكالت اين خط را كم بودن  ي مورد بررسی،هاگروزها: ـ

ــافران در داخ  اتوبوس  ها)بتعداد اتوبوس ــلوغی و ازدحام مس ــاعات اوج ترافيك( و ش ــوص در س ه خص

هاي ها را كاهش داد و در زمانها هم ســـاعات حركت اتوبوستوان با افزايش تعداد اتوبوساند. میدانســـته

شته باشند و هم از ازدحام جمعيت در داخ  اتوبوسكوتاز اتوبوس شتري سرويس دهی دا . كاستها هاي بي

شد اتوبوسحتی اگر امكان اين اقدام در كوتاز سر نبا ساعات اوج ترافيك میمدت مي تواند در هاي كمكی در 

 رسان باشند. اين راستا كمك

ـــ افزايش جايگاز بانوان:  يكی از مشكالت اين خط كم بودن جايگاز بانوان و نيز كم بودن تعداد صندلی ها ـ

ستفادز از اين خط توسط بانوان داراي است كه منجر به نارضايتی بانوان شدز ا ست. با توجه به آنكه ميزان ا

 توان با افزايش جايگاز بانوان از اين مشك  نيز كاست.فراوانی زياد بودز است می

ها بيشترين مشك  نبود سيستم ـ افزايش تجهيزات نوين داخ  اتوبوس: در رابطه با تجهيزات داخلی اتوبوس

ــت كهتهويه ــتفادزبه ي هوا بودز اس ــايت ي بهنگام از آن میكارگيري اين امكان و يا اس تواند در افزايش رض

 شهروندان موثر باشد. 

 5BRTو تالش در جهت افزايش استانداردها: با توجه به نتايج حاص  از ارزيابی خط 5اي خطـ ارزيابی دورز

ص  پايين ستانداردهاي موجود، امتياز حا ستفادز از ا شان طاليی، تر از آن بودبا ا ست تا بتوان به اين خط ن ز ا

هاي اين خط با اسـتانداردهاي ي امكانات و ويژگیاي و يا برنزي را اهدا كرد و اين امر نشـان از فاصـلهنقرز

ــاخصبين ــت. بنابراين تالش در جهت افزايش امتياز اين خط با توجه به ش ــته اس   و هاي موجودالمللی داش

 در افـــزايـــش كـــيـــفـــيـــت ايـــن خـــط كـــمـــكتـــوانـــد اي آن مـــیپـــايـــش دورز

 باشد.رسان

 کارهای بیرونیراهـ 2ـ5

سبز: يكی از مهم سر ـ احداو روگذر در چهارراز  ــ شكالت بزرگـ سالت، تراكم ترافيك در اين ترين م راز ر

ست. در واقع اين پيامد به همراز خود، منجر به ايجاد ديگر پيامدها می شك  محور ا گردد. در واقع رفع اين م

واند در كاهش پيامدهاي منفی تاثيرگذار باشد. جهت كاستن تراكم ترافيك احداو روگذر در تقاطع آيت تمی

شنهاد ميگردد. هر چند اين امر نيازمند طراحی و امكان سنجی توسط متخصصان اين حوزز است. در حال پي
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سافتی حدودبا طی حاضر برخی از رانندگان استهالك و بار ترافيكی ي سوخت، كيلومتري هزينه2.5 كردن م

تواند بخشـــی از اين هزينه را كاهش دهد. در كنند كه احداو اين روگذر میفراوانی را بر جامعه تحمي  می

ي صــبح( در هر روز حدود يك ميليون تومان هزينه 9-7طور متوســط در ســاعت اوج ترافيك)اين تقاطع به

 خودرو(.100حدودرود)دقيقه زمان به هدر می1000بنزين اضافی و حدود 

هاي عابر پيادز يكی توان گفت، مكانيزز كردن تمام پ هاي عابر پيادز در اين خط: میـ مكانيزز كردن تمام پ 

كارهاي مهم در افزيش امنيت جانی عابران و كاهش تصـــادفات عابران و حتی كاهش نامحســـوس در از راز

 شود. ها میبه كاهش حركت اتومبي  ترافيك است. در واقع حضور عابران در خيابان خود منجر

سافران از بزرگ    سير باشد. راز میالزم به ذكر است  عبور م تواند يكی از دالي  افزايش تصادفات در اين م

ها هم دسـترسـی به خدمات شـهري براي تمام اقشـار جامعه، سـالمندان و معلوالن با مكانيزز شـدن تمام پ 

فزايش می ـــتري میگيززيــابنــد و هم عــابران انا ـــتفــادز كننــد.يــابنــد كــه از اين پــ ي بيش  هــا اس

هاي عابر پيادز  داراي دو هاي آيت، كرمان و اسـتاد حسـن بنا فاقد پ  مكانيزز هسـتند. برخی از پ ايسـتگاز 

سير پله ستند. م شنهاد می برقی ني شوند تا عابرانهاي پ شود كه تمام پلهاز اين رو پي  هاي عابر پيادز مكانيزز 

 ها براي عبور از بزرگراز استفادز نمايند.ديگر)به جز مسافران( نيز از اين پ 

هاي مكانيزز از جمله در ايســتگاز ســيدخندان اين اســت كه اين پ  در روزهاي يكی ديگر از مشــكالت پ 

ساخت اين پ  شارز كرد كه تنها  ست. بايد به اين نكته ا سال خراب و يا غيرفعال ا سياري از  ست ها مهم ب ني

بلكه تعمير و نگهداري از آنها در رســـيدن به هدف مورد نظر يعنی تامين رفاز شـــهروندان نيز حائز اهميت 

 فراوان است.

ها با يكديگر ها و ماشينــــ پيوستگی خط ويژز در تمامی مسيرها: پيوستگی اين خط مانع از تداخ  اتوبوس

تگاز علم و صنعت و آيت موثر شود مث  ايسی میهايی كه مسير يكشود كه در كاهش ترافيك در محدودزمی

مسير رفت و از ايستگاز آيت به رسالت و نيز در مسير برگشت از ايستگاز علم و صنعت به به علم و است. 

 صنعت خط ويژز وجود ندارد.

ـ اسـتفادز از عالئم راهنمايی و هشـداردهندز: اين امر خود منجر به كاهش انواع تصـادفات در اين محور  ـــ ـ

ـــواريمی ـــتگــاز آيــت،  الين اتوبوس و س ـــتر هــا يكی میگردد. در ايس ـــود. براي آگــاهی بيش  ش
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ها بهتر است از عالئم و تابلوي هشدار دهندز ها و جهت جلوگيري از تصادف بين اتوبوس و سواريسواري

نقاطی كه ورودي  تواند در سايركاز تخت استفادز شود. اين امر میها از سرعتاستفادز و نيز در مسير سواري

 هايی به بزرگراز رسالت وجود دارد نيز اجرايی گردد. و يا خروجی

هاي مهم در كاهش ترافيك و نيز افزايش رضايت رانندگان در دسترسی به ح ـ احداو پاركينگ: يكی از راز

ست اين ا 5خدمات اين محور احداو پاركينگ طبقاتی است. يكی از  مشكالت موجود در طول مسير خط 

ــياري از كاربري ــتند و تمام مغاززكه بس ــير تجاري هس ــاغالن در اين بخشهاي طول مس هاي داران و نيز ش

راز از عرض بزرگ BRTتجاري نياز به مكانی براي پارك خودروهاي خود دارند. با توجه به اينكه با احداو 

ستا پاركينگی برا سبه ي خودروهاي  مغاززرسالت كاسته شدز است،  بنابراين الزم است در اين را داران و ك

شيه سبه مراجعان نيز امكان پارك خودرو در حا شود. عالوز بر ك شيدز  سير نيز  اندي ي بزرگراز را در طول م

 همراز داشته است.ها نيز مشكالتی را بهنداشته و نبود پاركينگ براي آن

عمولی اين است كه درهاي آنها از هاي مهاي قديمی از اين خط:  يكی از مشكالت اتوبوسـ حذف اتوبوس

هاي استقرار مسافران در سمت چپ اتوبوس واقع شدز است و شود در حالی كه ايستگازسمت راست باز می

روز هاي بهگردد. استفادز از اتوبوساين امر منجر به ورود مسافران به خط ويژز و كاهش امنيت جانی آنها می

تواند از هرج و مرج ايجاد شدز كاسته و بر ايمنی مسافران بيفزايد. می هاي ساخته شدزو هماهنگ با ايستگاز

ها نيز منجر شدز كه با رفع اين مشك  بر كارايی و سرعت حركت چنين اين امر به كندي حركت اتوبوسهم

 نيز افزودز خواهد شد. آن

رسالت: يكی از مشكالت راز بزرگ و نگهداري فضاي سبز ــ همكاري با معاونت فضاي سبز جهت گلكاري

توان كنند. در اين رابطه میهايی اســت كه با خود كود حم  میدر اين رابطه، نبود فضــا براي توقف ماشــين

كار پيشنهادي ارائه نمود. دلي  آن نيز نبود فضايی براي فعاليت اين گروز را در ساعات نيمه شب به عنوان راز

شين شهري در بزرگراز پارك ما ها در بزرگراز و گاهی در خط دلي  توقف آنو ايجاد ترافيك بههاي خدمات 

ستويژز  شداردهندز به دلي  كاهش ا ستفادز از عالئم ه شب با رعايت نكات ايمنی و ا . فعاليت اين افراد در 

 گشا باشد.تواند رازهاي عبوري میحجم ماشين
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: جهت دسترسی بيشتر ساكنان 5خط  از محالت به BRTهاي محلی براي انتقال مسافرانــــ استقرار سرويس

داد تا مسـافرانی كه  ارراسـتقدر محالت  BRTهايی با لوگوي توان ونراز رسـالت میجوار بزرگمحالت هم

ستفادز نمايند. اين ون ساي  ا ستفادز از اين خط را دارند از اين و صد ا سافران را از محالت ق صاً م صا ها اخت

 ، نارمكههاي اين خط خواهند رساند. در محالتی چون مهران، مجيديزبه ايستگا BRT 5ي خطبراي استفادز

كاالد يكی از مشــكالت حم  و نق ، كم بودن عرض خيابان و كمبود وســائ  حم  و نق  عمومی اســت. و 

ستقرار اين ون سی در  معابر اين محالت وجود دارد. به عنوان مثال جهت ا صالحات هند يكی از ها نيازبه ا

ي مهران، خيابان عراقی است كه به دلي  كم بودن عرض آن از يك سو و دوطرفه بودن هم محلههاي مخيابان

ـــت و عبور ون توان با . میبودبر افزايش ترافيك خواهد  یها خود دليلآن ترافيك در اين خيابان زياد اس

سی اين خيابان و يك صالح هند شينا سمت پايين حركت كنطرفه كردن اين خيابان ما ند و از خيابان ها به 

ها براي رفتن به خيابان خواجه عبداهلل به شريعتی نيز خواجه عبداهلل باال بروند. در ضمن مسير ورودي ماشين

 تواند از حجم ترافيك اين محله كاست. شود و میباز می

ـــ راز سالت: يكی از گرزاندازي ديگر خطوط حم  و نق  از بزرگـ سالت، راز رهاي ترافيكی در بزرگراز ر

ضر  شريعتی و تجريش را دارند. در حال حا سمت  صد عزيمت به  سافران ق ست كه م سيدخندان ا تقاطع 

سمت تجريش وجود دارد، اما اين اتوبوس از بزرگ سالت به  سی از ر كند و اين راز امام علی عبور میاتوبو

بان شريعتی داراي خط ويژز گردد، در حالی كه اگر خياموضوع منجر به از دست دادن بسياري از مسافران می

شد و اتوبوس شتري از اين ها از بزرگبا سافران بي شريعتی منتق  كنند، م سافران را به خيابان  سالت م راز ر

 جا شوند.توانند جابهمسير می

سی ستفادز تاك ـ حق ا ــ ضروري: در واقع يكی از مهمرانـ شكالت بزرگها از خط ويژز در مواقع  راز ترين م

ست تراكم اتومبي رسـالت،   ها در اين بزرگراز اسـت كه منجر به بروز ديگر مسـائ  اجتماعی و روانی و زي

محيطی شدز است. يكی از مشكالت رانندگان شخصی ماندن در ترافيك و تاثيرات روانی بر آنها است. براي 

ــی ــیتوان اجاززها میكاهش اين تاثيرات منفی بر گروز رانندز تاكس ا از خط ويژز درمواقع هي عبور به تاكس

ستقرار مديريت زمانی در رابطه با حركت اتوبوس شود. در اين رابطه نياز به ا ها وجود دارد تا ضروري دادز 

سی شد. اگر اتوبوسها و اتوبوستداخلی ميان حركت تاك شته با ستگاز مبدل  4ها هر ها وجود ندا دقيقه از اي

توانند می BRT 5هاي خط ر نظر داشتن ساعات حركت اتوبوسحركت كنند، ماموران راهنمايی رانندگی با د
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شود را بدهند. اين موضوع ها ايجاد نمیها و تاكسیهايی كه تداخ  ميان حركت اتوبوسها در زمانبه تاكسی

 دهد. را افزايش می GPSروز همچونضرورت استفادز از وساي  كارآمد و به

آغاز به كار كردز  BRT 9، خط 1393در اين مسير: از ارديبهشت ـــ افزايش كارايی ديگر وساي  حم  و نق  

سير درون شهري شمالیاست. خط ب جنوبی در شبكه ارتباطی محدودز شرق  -زرگراز امام علی)ع( از يك م

شهر ترين قسمت پايانه الله( در شمالی ــــ كيلومتر از بزرگراز ارتش)شهرك الله 36تهران با طولی در حدود 

در ادامه از بزرگراز امام علی )ع( عبور كردز و در جنوبی ترين قســـمت تا بزرگراز شـــهيد  شـــود وآغاز می

(. 1393)سايت شهرداري تهران، ارديبهشت يابدكريمی)بلوار شهيددستوارز، پايانه جوانمرد قصاب( ادامه می

د اين خط و ي حائز اهميت در موردر واقع اين خط شــمال تهران را به جنوب آن متصــ  كردز اســت. نكته

ي كند. براي استفادزراز رسالت عبور میاين است كه اين خط از تقاطع امام علی و بزرگ 5ارتباط آن با خط 

اي  تعبيه كرد كه مسافران دو خط بتوانند توان پ  عابر پيادزمیاز اين خط و يا بالعكس  5بيشتر مسافران خط 

 تبادل مسير داشته باشند.
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