زیربنای اساسی برای استقرار اتوبوس های تندرو
دکتر فریدون وردی نژاد
علی مختاری موغاری
چکیده:
با توجه به تکنولوژیها و زیر ساختهای موجود کشور  ،شرکت واحد و اتوبوس رانی درون شهری می تواند جهت انجام مدیریت بهینه
و مستقیم ناوگان اقدام به ایجاد سیستم هوشمند کنترل و بهره برداری ناوگان نموده و از ایجاد خلل در امر جابجایی مسافر جلوگیری
نمایند .با اجرای طرح شرکت واحد و اتوبوس رانی درون شهری با کاهش هزینه های سیستم دستی به افزایش دقت در امر مدیریت
می پردازد و در آینده می تواند با ارتقاء تکنولوژی  ،سیستمهای دیگر الکترونیکی همانند سیستم کارت بلیط و کنترل تخلفات رانندگی،
ارائه تبلیغات مستقیم در صفحات نمایش داخل اتوبوس و  ...بپردازد و بدین صورت منابع در آمدی موجود را نیز افزایش دهد .در
ضمن برآورد هزینه اجراء نیز بر طبق مذاکرات می تواند از طریق اداره اجاره سطوح داخلی ناوگان برای درج آگهی تامین گردد .
در کالن ) ،BRTاهمیت و ضرورت کاربرد آن ،مزایای بکارگیری آن در سیستم اتوبوس های تندرو(ITSدر این مقاله به بیان مفهوم
شهرها پرداخته شده است.

مقدمه:
یکی از سیاستهای شرکت  ،هدایت و کنترل هوشمند ناوگان در جهت استفاده صحیح از ناوگان و افزایش بهره وری می باشد که
استقرار سیستم هوشمند مکانیزه می تواند گام اولیه در دست یابی به این امر باشد  .جمع آوری اطالعات بصورت زنده و اطمینان از
صحیح بودن آنها نیز در هدایت و راهبری ناوگان و افزایش بهره وری موثر خواهد بود  .استفاده از سیستم مدیریت هوشمند ناوگان
دارای دست آوردهای بسیاری می باشد که شاید اهم آن را بتوان بصورت ذیل ارائه نمود  -1:مکان یابی هر اتوبوس در سطح شهر
ارسال پیام هشدار از سوی اتوبوس به مرکز  -4ارائه  -2on line ) 3-ارسال پیام گروهی و فردی ( در صورت استفاده از سیستم
گزارش مدیریتی دقیق بر اساس اطالعات ضبط شده  -5ارائه گزارش انحراف از معیار جهت کارشناسان برای تطبیق و رفع -6
و غیرهon line ) .ارسال تبلیغات و پیامهای اجتماعی برای مسافران ( در صورت استفاده از سیستم
شامل خطوط ویژه ،ایستگاههاي جذاب ،وسایل مجزا و راحت براي سوار شدن ،سیستم جمعآوري كرایه BRTمشخصههاي اصلي
و خدمات مستمر در طول شبانهروز ميباشندITS .خارج از اتوبوس ،استفاده از
شامل :سیستم مكانیاب اتوبوس ،سیستم اطالعات مسافر ،سیستمهاي مقدماتي حل گره ترافیك در تقاطعهاي ITSبهكارگیري فنآوري
ITSسیگنالیزه شده ،كنترل دسترسي به تونلها و پلها ،حوزه هزینهها ،رمپهاي بزرگراهها و میدانها ميباشد .با استفاده از فنآوري
در لسآنجلس در تقاطعها ،هنگامي كه اتوبوس وارد میدان سیگنالي آن ميشود 10 ،ثانیه بعد ،چراغ سبز ميگردد .سیستم حمل ونقل
همچنین ميتواند حق تقدم براي اتوبوسها در بزرگراهها ،رمپها  ،پلها و تونلها دسترسي بهتر را فراهم آوردITS) .هوشمند (
سازمان می تواند به موارد ذیل دست پیدا کند ITS) .با استفاده از سیستم حمل ونقل هوشمند (
 -1بانک اطالعاتی بهره برداری ناوگان بر اساس هر اتوبوس
بر ناوگان  -2on lineمدیریت
 -3مدیریت شبکه ای ناوگان
 -4برنامه ریزی صحیح  ،کامل و هوشمند بر خطوط بر اساس تقاضای سفر و ...
سیستم حمل و نقل عمومي
منظور از سیستم حمل و نقل عمومي مجموعهاي از افراد ،امكانات و تجهیزات و زیرساختهایي است كه هدف آن جابهجایي مسافر
به صورت انبوه در سطح شهر ميباشد .در یك سیستم حمل و نقل عمومي از انواع مختلف وسایل حمل و نقل استفاده ميشود ،از قبیل
اتوبوس ،مینيبوس ،مترو و انواع قطارهاي درونشهري .به طور كلي وظیفهي اصلي هر سیستم حمل و نقل عمومي ،انتقال و
جابهجایي سالم ،سریع و راحت مسافران در مقیاس وسیع و بر حسب نیاز است .خدماتي كه این سیستم باید ارایه دهد ،به سه دسته
تقسیم ميشود:
 )1جمعآوري مسافران از مناطق مسكوني و مناطق دیگر شهر.

 )2انتقال مسافران به مراكز فعالیت تجاري ،صنعتي و جمعآوري مسافران در فاصلهي بین مراكز مناطق یاد شده.
 )3توزیع مسافران بین مراكز كار و زندگي و محلهاي تفریحي (سعیدنیا ،1381 ،ص )42
مزایاي سیستم حمل و نقل عمومي
بسته به نوع وسایل حمل و نقلي كه براي سفرهاي درونشهري مورد استفاده قرار ميگیرد ،پیامدهاي متفاوتي را شاهد هستیم كه
برخي از آنها عبارتاند از :
 )1كاهش مصرف انرژي :یك مطالعه موردي از میزان مصرف انرژي توسط وسایل حمل و نقل نشان ميدهد كه مجموع انرژي
مصرفي براي یك سال توسط اتوبوس برابر  560000گالن ،معادل  770000كیلو وات ساعت است ،در حالي كه مجموع انرژي
مصرفي براي یك سال توسط وسایل نقلیهي شخصي برابر  1580000گالن معادل  21500000كلیو وات ساعت است .همان گونه كه
مشاهده ميشود ،وسایل نقلیهي شخصي با تعداد جابهجایي كمتر مسافر ،انرژي بیشتري (حدوداً سه برابر اتوبوس) مصرف ميكنند.
این در حالي است كه امروزه كشورهاي پیشرفته برنامهریزي خود را به گونهاي انجام ميدهند كه در مصرف انرژي صرفهجویي
نموده و در پي استفاده از انرژيهاي ارزانتر و با آلودگي كمتر هستند.
 )2كاهش اشغال زمین :افزایش جمعیت شهرها و گسترش امكانات متناسب با جمعیت و احداث شبكههاي جدید حمل و نقل و ایجاد
مراكز خدماتي ،تفریحي ،آموزشي و  . . .براي پاسخگویي به نیازهاي ساكنین شهرها ،به ویژه وقتي كه توسعهي شهرها بدون برنامه
ریزي صحیح صورت گرفته باشد ،نهایتا ً به اشغال بیش از حد زمین منجر خواهد شد .هجوم سیل عظیمي از وسایل نقلیهي شخصي و
محدود بودن فضاي معبر و شبكههاي حمل و نقل اهمیت توجه به میزان اشغال زمین توسط هر كدام از سیستمهاي حمل و نقل را نشان
مي دهد .به ویژه وقتي كه محدودیت ناشي از عوارش زمین [به صورت] طبیعي از قبیل كوه ،دریا ،مسیل و  . . .وجود داشته باشد.
در این صورت ایجاد شبكه هاي جدید مقدور نبوده و الزم است با بهبود وضعیت شبكههاي موجود و انتخاب سیستم حمل و نقل
عمومي مناسب به اهداف اصلي نزدیك شد.
 )3كاهش آلودگي :به طور كلي همهي ابزارهاي زندگي صنعتي و ماشیني امروزي ،هر یك به نحوي تاثیرات منفي بر محیط زیست
بشر باقي ميگذارند .تعدادي از این ابزارها موجبات تخریب زمین ،تعدادي دیگر موجبات آلودگي هوا و گروهي نیز موجبات انتشار
صداهاي غیرقابل تحمل را فراهم ميآورند .در واقع خسارات ناشي از آلودگي هوا و انتشار صوت ،ضایعهي اجتماعي و ملي به
شمار ميآید .آلودگيهاي زیستمحیطي موجب بسیاري از بیماريها و پایین آمدن راندمان كار شده و عامل انتقال بسیاري از
ناهنجاريهاي اجتماعي به نسل بعدي خواهد بود .در جدول شمارهي ( )4-2میزان انتشار آلودگي به ازاي  100مسافر -كیلومتر
وسایل نقلیهي مختلف ارایه گردیده است.
اتوبوس
همان گونه كه قبالً اشاره شد ،یكي از وسایل حمل و نقل عمومي كه در اكثر شهرهاي جهان مورد استفاده قرار ميگیرد ،اتوبوس
است .البته كاركرد این وسیله مطابق شرایط مكاني آن در هر نقطه از جهان متفاوت است ،به طوري كه در كشورهاي پیشرفته،
جابهجایي در سطح عمومي توسط انواع قطارهاي شهري انجام ميشود و اتوبوس در این كشورها نقش فرعي داشته و به جمعآوري و
انتقال مسافران به ایستگاههاي مترو ميپردازد .این در حالي است كه با توجه به فقدان زیرساختهاي الزم و عدم به كارگیري سایر
سیستمها حمل و نقل عمومي از قبیل مترو ،در كشورهاي جهان سوم جابهجایي به طور عمده توسط انواع اتوبوس صورت ميگیرد
كه در قالب بخش خصوصي یا دولتي فعالیت ميكنند.
در شهرهاي جهان سوم از خدمات اتوبوسراني بیشترین استفاده ميشود ،زیرا بسیاري از شهروندان درآمد پایین داشته و اتوبوس تنها
وسیلهي نقلیهاي است كه ميتوان از آن استفاده كرد .ضمنا این وسیله با امكانات مردم بیشتر سازگار است .معموالً هزینهي سفر براي
هر  5كیلومتر جابجایي  10تا  25سنت آمریكا است .هر چند همین مبلغ نیز براي افراد كم درآمد به مفهوم  30درصد درآمد خانوار
ميباشد .در برخي از شهرها افراد ترجیح ميدهند كه پیاده سفر كنند ،مانند نایروبي كه  25درصد مردم با پاي پیاده به محل كار خود
ميروند ،به طوري كه برخي از افراد در هر مسیر تا  10كیلومتر نیز پیادهروي ميكنند.
معموالً در سیستم اتوبوسراني براي جابهجایي درون شهري ،از اتوبوسایي با ابعاد متوسط و بزرگ و اطاقهایي متناسب و
مینيبوس استفاده ميشود .اتوبوسها معموالً داراي موتورهاي دیزلي و دو محوره ميباشند و داراي دو درب بوده و فضاي كافي
براي ایستادن مسافران وجود دارد .ظرفین ایستاده به نشسته  3به  1است كه این نسبت به  5به  1نیز ميرسد .استفاده از اتوبوسهاي
دوطبقه متداول نبوده و فقط در كشورهاي هندوستان و اندونزي از آن استفاده ميشود .اتوبوسهاي مفصلي كمیاب ميباشند ،به
استثناي شهرهاي مهم چین كه تعداد زیادي از اتوبوسهاي مفصلي و اتوبوس برقي وجود دارد
اتوبوسها معموالً طوري طراحي ميگردند كه ظرفیت آنها به نسبت  12نفر ظرفیت براي یك مینيبوس تا  170نفر در اتوبوسهاي

دو طبقه برسد .جدول ( )5-2ظرفیت انواع اتوبوس و مینيبوس را نشان ميدهد .به هر حال ظرفیت استاندارد در جهان سوم مفهومي
ندارد ،زیرا در زمان اوج تقاضا ،اتوبوسها بیش از حد ظرفیت و به صورت فشرده مسافر جابهجا ميكنند .مثالً در دارالسالم در
تانزانیا ،مشاهده شده است كه یك اتوبوس مفصلي بیش از  240مسافر را سوار كده كه این یك ركورد غیرقابل قبول است
در اكثر كشورهاي جهان سوم ،در زمان اوج ،مسافران جابهجا شده توسط اتوبوس معادل مسافراني هستند كه در كشورهاي صنعتي
توسط مترو جابهجا ميشوند .معموالً عملكرد سیستم اتوبوسراني در یك مسیر  15000مسافر در یك ساعت ميباشد .حتي در برخي
از شهرها با همان شرایط در یك ساعت تا  20000مسافر نیز جابهجا ميشوند (مانند پوسان ،هنگ كنگ ،الگوس ،بوگوتا و غیره).
در زماني كه به اتوبوس حق تقدم داده ميشود ،مانند ایجاد مسیر ویژه ،حجم جابهجایي در یك مسیر افزایش ميیابد .در بیشترین حالت
حجم باالي مسافر جابهجا شده زماني رخ ميدهد كه از انواع مختلف اتوبوس بزرگ ،متوسط و كوچك استفاده شود .در شهر الگوس
در دومسیر جنوبي پل كارتر با استفاده از اتوبوسها و مینيبوسهاي متوسط الجثه بیش از  40000مسافر در ساعت جابهجا ميشود.
در بانكوك در یك مسیر ویژه كه شامل  250اتوبوس و  150مینيبوس است در ساعت اوج بیش از  18000نفر مسافر جابهجا
ميشوند .مینيبوسها عليرغم ظرفیت كم ،به علت قدرت مانور باال و حركت سریع در خیابانهاي پرتراكم و كم عرض ميتوانند
نقیصي كمي ظرفیت خود را جبران نمایند كه بسیار حایز اهمیت است.
اكثر جادههاي شهري كه حجم باالیي از مسافرین در آنها جابهجا ميشوند ،معموالً از دو خط تشكیل ميشوند كه در برخي موارد به 3
خط هم ميرسند كه تحت این شرایط با مدیریت صحیح ترافیكي ميتوان سرعت حركت اتوبوسها را به  15تا  20كیلومتر در ساعت
و حتي بیشتر رساند .در شهرهاي بسیار بزرگ عليرغم این كه تقاضاي سفر در زمان اوج در باالترین حد قرار دارد ،میزان
مسافران مناسب با تعداد ناوگان ميباشد .همان طوري كه انتظار ميرود حجم تقاضا در زمان غیر اوج نسبتا ً كم ميشود .در زمان
اوج ممكن است سرویسدهي در مسیرهاي اصلي در تراكم ترافیك ،توقفهاي كنار معبر یا دیگر فعالیتهاي جانبي خیابان (تردد عابر
پیاده) با مشكل مواجه شود كه باید ترتیبي اتخاذ گردد تا در زمان اوج امكان انتقال ترافیك از مسیرهاي شلوغ به مسیرهاي كمتراكم با
همان ویژگي وجود داشته باشد .به خصوص براي تردد مسافریني كه براي رسیدن به مقصد خود الزامي به گذشتن از معابر متراكم
ندارند .ه چند اغلب سیستمهاي حمل و نقل عمومي مخصوصا ً بخش خصوصي بیشترین سرویس را در معابر پرتراكم ارایه ميدهند و
این باعث جذب بیشتر سفرهاي كاذب به این گونه معابر ميشود ،مانند جیپني در مانیل و مینيبوس در كراچي.
در برخي از شهرها با اعمال مدیریت كنترل ترافیكي موثر و استفاده از اهرمهایي مانند افزایش كرایه و وصول و اعمال قوانین،
تمایل به استفاده از مسیرهاي كم تردد را به منظور كمك به معابر پرتراكم افزایش ميدهند .خدمات اتوبوس و مینيبوس هماهنگ با
تغییرات الگوي توسعهي شهر و میزان تقاضا بوده و قابل انعطاف ميباشند .این انعطافپذیري مخصوصا ً یكي از عوامل موثر در
بهبود كیفیت توسعهي شهري و تغییرات كاربري ميباشد .اگرچه در برخي از شهرها این انعطافپذیري توسط قوانین غیرضروري و
یا عواملي كه توسط دولت صورت ميگیرد ،كند ميشود .چنان چه مسؤوالن مواجه به چنین قوانیني نباشند ،ميتوانند خدمات معقولي
ارایه دهند كه از نظر هزینه در معبر پرتراكم و كم تراكم با صرفه باشد .عليرغم این كه اتوبوسها ميتوانند نقش به سزایي در
جابهجایي سفرها داشته باشند ،ولي اغلب جوابگوي تقاضا نبوده و از طرفي ناامن و ناراحت بوده و از بازدهي پاییني برخوردار
هستند و به طور حتم گردانندگان سیستم در مورد كیفیت اساسي استاندارد سرویسدهي سخت تحت فشار هستند.
وقت تلف شده براي زمانهاي سفر زیر استاندارد معقول ميباشند .براي مثال در مكزیكوسیتي یك سوم تمامي مسافران هر روز  2تا
 4ساعت از وقت خود را در راه رفت و برگشت از سر كار ميگذرانند .در قاهره سرعت سفر با اتوبوس بین  3تا  13كیلومتر در
ساعت است .در بوگوتا این سرعت در حدود  25تا  30كیلومتر در ساعت است كه در سواحل مركزي شهر به  7كیلومتر در ساعت
كاهش پیدا ميكند .میزان زمان انتظار به قدري افزایش ميیابد كه از حداكثر میانگین تعیین شده نیز باالتر ميرود .دهلي یك نمونهي
بارز از این نوع اتالف وقت است .میانگین زمان انتظار در برخي از مسیرها بیش از  20دقیقه ميباشد .با این وجود در برخي از
شهرها ،گردانندگان سیستم قادر به انجام كارهایي براي باال بردن استانداردهاي اساسي شدهاند ،مانند هنگ كنگ ،سئول و بوینس
آیرس.
كمیت و كیفیت سرویسهاي ارایه شده بخش خصوصي و عمومي اغلب بستگي به شرایطي دارد كه بر پایهي برخي از عوامل زیر
ميباشد:
* تراكم و تردد در جادهها ،تعمیر و نگهداري ضعیف و عدم آسفالت مرغوب جادهها كه باعث كاهش سرعت سفر و بازدهي و افزایش
هزینهي اجرایي ميشود.
* سرمایهگذاري كم در تامین قطعات و وسایل یدكي و محدودیت دسترسي به تنخواه مخصوصا ً در مبادالت خارجي
* وجود قوانین دست و پاگیر دولتي و محدودیت انتخاب وسیلهي نقلیه كه با وجود چنین شرایط غیرمعقولي به نظر نميرسد كه
بخشهاي خصوصي و عمومي جوابگوي تقاضا به منظور ارایهي خدمات مطلوب باشند.

درگذشته خدمات اتوبوسراني در دست گردانندگان بخش عمومي بود و به طور معمول اكثر شهرها داراي یك یا دو یا حتي چند
شركت تعاوني اتوبوسراني بودند .به هر حال ادارهكنندگان از كاهش عوامل موثر و مناسب رشد پایدار رنج ميبرند و در مقابل
افزایش سریع تقاضا در سالهاي اخیر ناتوان شدهاند .در اغلب شهرها این خال توسط بخش خصوصي پر ميشود كه در حال حاضر
عليرغم مشكالت جدي ،سهم بیشتري از بازار را دربر ميگیرند .بررسي توسط بانك جهاني موید این امر است كه در جهان سوم
بخش خصوصي بیش از  75درصد از سفرها را با اتوبوس انجام ميدهد و عمالً تمامي سفرهاي پاراترانزیت را به عهده دارد.
هرچند در چین و هند با وجود افزایش بخشهاي خصوصي شركتهاي اتوبوسراني دولتي هنوز در اولویت قرار دارند كه در ادامه
به آن پرداخته ميشود( .عظیمينژادان و جمشیدي ،1378 ،صص .)7 -11
چیست؟ B.R.T
به عنوان یك فرم تغییرپذیر خطوط جابهجایي سریع مسافر كه متشكل از ایستگاه ها ،وسایط نقلیه و گذرگاه B.R.Tدر این مطالعات از
از نظر B.R.Tهای مناسب جهت ارایهي خدمات توسط وسایل نقلیهي هوشمند در یك قالب كلي است ذکر ميگردد(گودمن .)1992،
كاربردي مطابق با نیازهاي جامعه و تاسیسات اطرافش طراحي گردیده ،به طوري كه قابلیت تغییر در طیف وسیعي از محیط اطراف
خود را دارا می باشد.
حمل و نقل ریلي سبك) اما با قابلیت كاركرد متغیر و سرمایهگذاري كمتر و  LRTميباشد ( LRTدر بسیاري زمینهها همانند یك B.R.T
هزینهي عملكرد پایینتر .اغلب یك سرمایهگذاري كوچك در خطوط اختصاصي ميتواند یك حمل و نقل سریع منطقهاي را باعث
شود(توماس .)2001،
ترکیبی از تأسیسات ،سیستم ها و سرمایه گذاری ها در صنعت حمل و نقل می باشد که در نتیجه آن سرویس های متداول BRT
FTA ،اتوبوسرانی به سرویس های حمل و نقل با تأسیسات ثابت ،با بازدهی بیشتر و موثرتر برای استفاده کنندگان تبدیل می شود(
.)2002
وسیله حمل و نقلی با انعطاف و کارایی باال که ترکیبات مختلف فیزیکی ،عملیاتی و اجزای مختلف سیستم را در یک سیستم BRT
یکپارچه و ثابت با کیفیت و کمیت باالتر در بر می گیرد(لوینسون و همکاران.)2003،
یک سیستم حمل و نقل با کیفیت باال ،مناسب و راحت برای استفاده کنندگان ،وسیله حمل و نقل سریع و با کمترین هزینه BRTسیستم
BRT .)2003،می باشد(راهنمای سیستم پیاده سازی
B.R.Tدالیل به كارگیري
متولیان حمل و نقل شهري در تمام دنیا در حال آزمودن راه حلهاي پیشرفتهي حمل و نقل هستند .در بحث حمل و نقل شهري ،با
توجه به سطح هوشیاري افراد ،دریافتن راه حل هاي جدید براي بزرگراههاي قفل شده از ماشین ،عالقهي جدیدی را براي برطرف
كه راه بسیار B.R.Tنمودن این ناهنجاريهاي شهري ميطلبد .این نگرانيها منجر به بازنگري فنآوري جدید عبور ومرور مانند
سودمندی را براي ارتقاي سطح كیفیت و كارایي باال براي سیستم حمل و نقل شهري مهیا ميسازد(هارینگتن .)20 :2001 ،
بر اساس مطالعهاي كه در سال  1976در اتاوا انجام شد ،كارشناسان به این نتیجه رسیدند كه یك سیستم كه بر پایهي اتوبوس است،
به خاطر B.R.Tميتواند با نصف هزینهي حمل و نقل ریلي ساخته شود و ميتواند با  %20هزینهي كمتر به اجرا درآید .در بوستون
سودهاي كاركردي و خدماتي انتخاب شده است و نه به خاطر سود سرمایه(رایت .)400 :2004،
ميتواند یك راه بسیار كم هزینه براي این تحول با كیفیت باال و كارآمد باشد .پیشرفت در تكنولوژيهاي نو مثل وسایل پاكیزهBRT ،
را به عنوان یك راه حل جذاب براي مسافران و مقامات معرفي BRTوسایل با سطح كیفي پایینتر و هدایت مكانیكي و الكترونیكي،
كرده است.
متخصصان حمل و نقل و طراحان شهري در تمام دنیا در حال آزمایش راه حلهاي جدید براي حل مسالهي ترافیك هستند .این عالقهي
جدید به نگرانيهاي محیط زیست و عالقه براي حل و فصل شدن مشكل بزرگراهها و همچنین بدشكل شدن شهرها برميگردد .این
ميتواند یك راه بسیار كم هزینه براي BRTنگرانيها منجر به آزمایش دوبارهي سیستمهاي موجود و قبول كردن انواع جدید آن است.
این تحول با كیفیت باال و كارآمد باشد .پیشرفت در تكنولوژيهاي نو مثل وسایل پاكیزه ،وسایل با سطح كیفي پایینتر و هدایت
را به عنوان یك راه حل جذاب براي مسافران و مقامات معرفي كرده است(آلسوپ BRT .)70-60 :2000،مكانیكي و الكترونیكي،
BRTعناصر اصلی یک سیستم
• وسایل نقلیه(اتوبوسها) با ظرفیت جابجایی باال
)  •ITSسیستم حمل و نقل هوشمند(

• ایستگاه های عریض
• محل عبور مشخص شده (خطوط نارنجی که در سطوح خیابان مشخص شدهاند)
• سیستم جمعآوری هزینه حمل و نقل
• خدماترسانی با قابل اطمینان باال و بطور مستمر(از قبیل اطالعرسانی در زمینه آمدن اتوبوسهای بعدی)
• دسترسی آسان عابرین و دوچرخه سواران به ایستگاهها.
ITS):سیستم حمل و نقل هوشمند(
آنچه كه یك مسافر در گذشته براي داشتن یك سفر خوب نیاز داشت ،چیزي جز یك وسیلهي نقلیه و یك جاده نبود ،اما امروزه با
افزایش روزافزون تقاضاهاي سفر و آن هم یك سفر سریع و مطمئن ،مسافرین به چیزي بیش از یك جاده ،یك وسیلهي نقلیه و چند
پست راهنما نیاز دارند .رشد تكنولوژي و سیر سریع بهبود وسایل نقلیه انتظار مسافران را براي داشتن یك سفر سریع و ایمن افزایش
داده است .اگر از وضعیت فیزیكي راههاي كشور بگذریم ،در سطح بعدي این تراكم ترافیك است كه در نقاط مختلف و در زمانهاي
خاص و گاهي ساعات مشخص ،مسافرین را در اوج تقاضاهایشان از استفادهي بهینه پتانسیل شبكهي راههاي كشور باز ميدارد .آن
چه امروزه مسافران نیاز دارند ،چیزي نیست جز یك سیستم ارتباطي كاربردي براي دریافت اطالعات كه فقط ميتوان با تلفیق علوم
الكترونیك ،مخابرات و كامپیوتر با سستم حمل و نقل به این هدف نایل شد .در واقع هدف ما بهبود وضیعت حمل و نقل با استفاده از
تكنولوژي اطالعاتي است كه در كشور ما به جز در چند زمینهي خصوصي رشدي نداشته است .به عنوان یك نمونهي كوچم ميتوان
به شبكهي رادیویي پیام اشاره كرد كه گاهي وضعیت برخي از نقاط شبكهي حمل و نقل تهران را گزارش ميكند .اما آن چه كه ما به
دنبا آن هستیم ،یك سیستم ارتباطي یك طرفه و محدود نیست .تصور كنید كه در وسیلهي نقلیهي خود نشستهاید و قادرید از وضیعت
ترافیك كلیهي راههاي كشور باخبر شوید و به هر نقطهاي كه بخواهید ،از مناسبترین راه سفر كنید .این همان هدفي است كه ما در
یا سیستم حمل و نقل هوشمند انتظار رسیدن به آن را داریم و این هدف چیزي جز افزایش اطمینان ،انتخاب و سرعت در ITSاجراي
سفرهاي شما نیست .حمل و نقل همواره یك عنصر الینفك در اقتصاد كشورها بوده و تاثیر كارایي حمل و نقل یك كشور بر روي
نتیجهي تحقیقات و مطالعات انجام شده در زمینهي تلفیق سیستم حمل و نقل با علوم ارتباطاتITS ،اقتصاد آن كشور پوشیده نیست.
الكترونیك و صنایع پردازش است كه در كشورهاي ژاپن ،استرالیا و اروپا با موفقیت اجرا شده و در كشورهاي آمریكایي تحت
اطالعات است كه نقش ارتباطدهنده و تلفیقكنندهي عناصر سیستم حمل و نقل ITSمطالعه و در دست اجرا است .مهمترین عنصر در
متداول (جادهها ،خدمات كنترل ترافیك ،ترابري و  ) . . .را بر عهده دارد .سیستم حمل و نقل هوشمند جریاني از اطالعات را در
میان این عناصر برقرار ميكند تا بتواند عملكرد سیستم را ارزیابي كرده و با توجه به بازخوردهایي كه دریافت ميكند ،آن را بهبود
بخشد.
جمعآوري و پردازش اطالعات حیاتيترین فرآیندها در یك سیستم حمل و نقل هوشمند به شمار ميآیند و در این میان سیستمي برتر
خواهد بود كه بتواند با به كارگیري تكنولوژيهاي جدیدتر ،این دو مهم را به بهترین نحو به انجم برساند .در یك سیستم حمل و نقل
هوشمند ،كلیهي كاربران (مسافران و رانندگان) جزو عناصر سیستم به شمار ميآیند ،گرچه به طور قابل مالحظهاي بر پیچیدگي
سیستم تاثیر مي گذارند ،اما در مقابل موجب خواهند شد تا نتایج شگرفي را به عنوان خروجي سیستم دریافت نماییم .با این فرض
وقتي جریاني از اطالعات سیستم را فراگیرد ،بر تصمیمگیري كلیهي مسافران تاثیر خواهد داشت و با بهبود عملكرد و رفتار تك تك
باید از همان ITSاین عناصر ميتوانیم انتظار بهبود چشمگیري را در عملكرد كل سیستم داشته باشیم .اطالعات الزم براي فعال شدن
سیستم حمل و نقلي كه آن را پوشش ميدهد ،جمعآوري گردد .این اطالعات ممكن است حجم ترافیك ،موقعیت وسایل نقلیه ،میزان
كارایي در عملكرد تجهیزات و حوادث غیرمترقبه ترافیكي را شامل شود.
در مرحلهي بعد این اطالعات مورد پردازش قرار گرفته و با توجه به خدماتي كه قرار است ارایه گردد ،آرایش و ساختار مناسب را
پیدا خواهد كرد .برخي از این اطالعات در زمینهي خدمات كنترل ترافیكي مورد استفاده قرار ميگیرند و برخي دیگر به شكل
دستورالعملهاي قدم به قدم و در جهت كمك به انتخاب بهترین مسیر ،به شكل نرمافزاهاي قابل دسترسي در اینترنت طراحي
مي گردند .دریافت اطالعات از داخل وسایل نقلیه ،یكي از عملكردهاي منحصر به فرد است كه تكنولوژي آن به سرعت در حال
این قابلیت را پیدا خواهد كرد تا عملكرد و ایمني كلیه وسایل نقلیه و راننده را كنترل ITSپیشرفت ميباشد .به كمك این تكنولوژي
كرده و موقعیت وسیلهي نقلیه را نسبت به راهها و سیار وسایل نقلیه تعیین كند .این اطالعات از طریق گیرندههاي متنوعي
(دوربینها ،سنسورها و  ) . . .وارد شبكهي اطالعاتي ميشوند .این گیرندهها قادر خواهند بود تا مسیر وسایل نقلیه ،نوع وسایل نقلیه،
ویژگيهاي فیزیكي آن و حتي حالتهاي روحي و رواني راننده را منتقل نمایند .سیستم حمل و نقل هوشمند قادر خواهد بود تا از
طریق تلفن ،سه عنصر راننده ،وسیلهي نقلیه و شبكهي حمل و نقل ،یك جریان اطالعاتي دایمي و كامل سیستم حمل و نقل را بهبود
 ،ابر رایانه ها و سیستم رد و بدل اطالعات كه در واقع قلب GPSبخشد .اساس این سیستم را زیرسیستمهاي ارتباط بيسیم دیجیتالي،

قادر هستند تا شبكهي حمل و نقل ،وسیلهي نقلیه و  ITSنام دارد ،تشكیل دادهاند .زیرسیستمهاي CVISNالكترونیكي سیستم است و
راننده را به طور دائم تحت نظر گرفته و اطالعاتي را در زمینه بهبود ایمني راننده ،عملكرد وسیلهي نقلیه و وضعیت راهها در
آن را به عنصر الینفك سیستم ITSموقعیتهاي مختلف به راننده ارایه كنند .یكي از منحصر به فردترین نتایج قابل حصول در اجراي
حمل و نقل در دنیاي امروز مبدل كرده است ،فراهم آوردن زمینه براي به كارگیري تكنولوژيهایي از قبیل الكترونیك ،كامپیوتر و
علوم ارتباطات است كه پتانسیل بسیار باالیي براي پیشرفت دارند .وجود چنین زمینهاي در آینده موجب خواهد شد تا با بهبود هر چه
بیشتر این تكنولوژيها از افول صنعت حمل و نقل در برابر سایر صنایع جلوگیري به عمل آید .به خاطر به دست آوردن همین زمینه
تخصیص داده استITS .است كه ایاالت متحده آمریكا از اكنون تا سال  2011سرمایهاي معادل  209میلیون دالر را به
آن چه كه براي بهرهبرداري وسیع از این سیستم باید مد نظر گرفت آن است كه براي به كارگیري این تكنولوژي جدید در یك كشور
مستلزم تعریف و معرفي استانداردهاي جدید ITSابتدا باید زمینههاي فیزیكي و فرهنگي آن را فراهم كرد .از آن جایي كه اجراي
است .ایجاد زمینهاي فرهنگي الزامي بوده و در میزان كارایي سیستم نقش غیرقابل اغمزي خواهد داشت .در ارتباط با زمینههاي
باید اشاره كرد كه یك سیستم حمل و نقل هوشمند مستلزم وجود وسایل نقلیه هوشمن و امكانات ITSفیزیكي مورد نیاز در اجراي
ماهوارهاي وسیع است كه در حال حاضر نیز تالشهایي در جهت فراهم آوردن این زمینهها در حال انجام است .براي برداشتن اولین
قدم در جهت پوشش دادن سیستم حمل و نقل كشور با سیستم حمل و نقل هوشمند ،وسایل نقلیهي سنگین ميتواند هدف مناسبي باشد و
براي بهبود ثمربخشي آن ميتواند سیستم را به بخش خصوصي واگذار نمود.
در پایان باید بگوییم كه استفادهي بهینه از ظرفیت عبور و مرور ،افزایش قابلیت تحرك ،بهبود راحتي رانندگان و مسافران ،كنترل
رانندگان ،جلوگیري از وق وع حوادث مكرر (به دلیل وجود سرعت در بازگرداندن وضعیت بحراني به وضعیت عادي پس از بروز
حادثه) كنترل ترافیك ،جلوگیري از آلودگي هوا و محیط زیست ،از جمله نتایجي است كه هر كشوري را به داشتن این فنآوري ترغیب
ميكند.
)BRTطراحی سیستم حمل و نقل هوشمند در اتوبوس های تندرو(
شامل :سیستم مكانیاب اتوبوس ،سیستم اطالعات مسافر ،سیستمهاي مقدماتي حل گره ترافیك در تقاطعهاي ITSبهكارگیري فنآوري
ITSسیگنالیزه شده ،كنترل دسترسي به تونلها و پلها ،حوزه هزینهها ،رمپهاي بزرگراهها و میدانها ميباشد .با استفاده از فنآوري
در لسآنجلس در تقاطعها ،هنگامي كه اتوبوس وارد میدان سیگنالي آن ميشود ،تا  10ثانیه چراغ سبز ميگردد .سیستم حمل ونقل
همچنین ميتواند حق تقدم براي اتوبوسها در بزرگراهها ،رمپها و پلها و تونلها براي دسترسي بهتر را فراهم )ITSهوشمند (
كند(لیتمن .)2004،
سیستمهایی هستند که با بهرهگیری از اطالعات ،ارتباطات و  ITSضروری می باشد BRT .برای موفقیت سیستم ITSسیستم
تکنیکهای کنترل ،به جریان حمل و نقل کمک میکنند که دارای سه ویژگی اساسی اطالعات ،ارتباطات ،تلفیق و انسجام میباشند.
ابزارهای این سیستم هوشمند عالوه بر بهبود عملکرد شبکه حمل و نقل ،برای جلوگیری از اتالف وقت و حفظ جان انسانها نیز بکار
میروند و بدین صورت کیفیت زندگی و محیط زیست را باال برده و باعث رونق بیشتر فعالیتهای تجاری میشوند .متخصصان حمل
و نقل که به سیستمهای هوشمند عالقمند می باشند میبایست در سطح کاربردی از امکاناتی که فناوری جدید ایجاد می کنند آگاه باشند.
مهمترین و اصلیترین کار سیستم حمل و نقل هوشمند آن است که سیستم حمل و نقل را بهبود بخشیده  ،در زمان صرفه جویی نموده و
باعث شود که به ایمنی و حفاظت از جان انسانها کمک نماید .همچنین کیفیت زندگی و محیط زیست را بهبود داده و باعث رونق
می تواند جهت کمک به تاسیسات زیر بنایی جادهها در وضعیت موجود و کاهش ITSبخشیدن به فعالیتهای تجاری می شود.
سرمایهگذاری در تاسیسات زیربنایی آینده بکار رود .برای آنکه موارد روبه رشد ترافیکی هم مورد مالحظه قرار گیرد و از حجم
 ITSمی بایست موازی با سرمایهگذاری درامر تاسیسات زیربنایی جادهها به کاررود .رمز ایجاد یک ITSترافیک نیز کاسته شود،
موفق آن است که ساختار و برنامهریزی باز داشته باشیم و نسبت به تغییرات آینده ،تقویت وترکیب با سیستمهای دیگر اقدام نماییم.
بسیاری از کشورهای در حال گذار،کشورهایی که تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی خود داده و یا کشورهایی که رشد اقتصادی
نموده اند(آلسوپ ITS .)70-65 :2000،سریعی داشتهاند ،شروع به سرمایهگذاری در
را قدرتمند می سازدعبارتند از :دریافت دادهها ،پردازش دادهها ،انتقال دادهها ،توزیع اطالعات ،بهرهبرداری از ITSفناوریهایی که
اطالعات.
به منظور اطمینان از هماهنگی تمامی اجزاء با یکدیگر در اجرای صحیح ITSبراساس طرح ساختاری سیستم ،استانداردهای
فعالیتهای مرتبط در جهت ارائه خدمات بکار گرفته میشوند .برای اجرای سیستم حمل و نقل هوشمند چهار مرحله توصیه می
گردد:
 )1پیش زمینههای سازمانی

 )2تکنولوژی مناسب و کارا
 )3اقدامات پیش از موعد
 )4اقدامات احتیاطی.
در اکثر شهرهای دنیا برای بکارگیری سیستم حمل ونقل هوشمند ،مسائل سازمانی بیشتر از مسائل تکنیکی و فنی کار مسألهساز
را دارند ،باید با روشهای جایگزین آن به منظور غلبه ITSبودهاند .متخصصان امر و حمل ونقل که قصد برنامهریزی برای اجرای
بر موانع سازمانی آشنایی داشته باشند .برنامهریزی اجرای سیستم باید در مراحل تعیین راهبرد و اجرای پروژه صورت گیرد .منظور
 ،داشتن طرحی کلی برای اجرای سیستم در مناطق می باشد و شامل مراحل ذیل میباشدITS :از برنامهریزی در
 )1تعیین عوامل اصلی وکلیدی
موجود  )2ITSتهیه فهرستی از سیستمهای
 )3تجزیه و تحلیل نیازهای حمل و نقل منطقهای و اولویتهای سیاستگذاری
 )4ارزیابی قابلیتهای سیستم حمل و نقل هوشمند
 )5ITSتعیین نیازهای موجود برای ساختار
 )6مستندسازی طرح(میر و اریك .)2000،
برنامهریزی برای اجرای سیستم حمل و نقل هوشمند نشان میدهد که چگونه این مفاهیم را به مرحله واقعیت و عمل برسانیم و بطور
کلی به این مراحل تقسیم می شوند:
 )1تقسیم مسئولیت بین عاملین اصلی که برایشان قابل قبول باشد
 )2توسعه مکانیزم های هماهنگ کننده موثر
 )3ITSتوسعه یک ساختار سازمانی برای
 )4عقد قراردادهای معتبر درون سازمانی برای اجرای سیستم
 )5تکمیل برنامهریزی با لحاظ کردن تمامی جزئیات با سازمانهای مهم و کلیدی.
مهمترین و اصلیترین کار سیستم حمل و نقل هوشمند آنست که سیستم حمل و نقل را بهبود بخشیده ،در زمان صرفه جویی شده و
باعث شود که جان انسان ها از خطرات جادهای محفوظ بماند ،همچنین کیفیت زندگی و محیط زیست را تقویت نموده و به فعالیتهای
تجاری رونق بخشد .براساس این مبانی بعضی از توصیهها در سه گروه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان،متخصصان امر حمل و
نقل و سازمانهای بین المللی پیشنهاد میگردد(لیتمن .)80 :2004،
ً
سیستمهاي حمل و نقل هوشمند نوعی از تكنولوژيهاي پیشرفته دنیا را دارند كه نوعا به كار گرفته ميشوند تا كارآیي حمل و نقل را
 BRTاغلب براي بهبود فعالیتهاي سیستم ITSبهبود بخشند یا اطالعات در سطح وسیعي را براي مسافران فراهم كنند .كاربردهاي
گسترش یافته اند.
نتیجه گیری:
به عنوان رکن اساسی در حمل و نقل درون شهری یاد شد و )ITSآن چه در این مقاله بدان اشاره شد از سیستم حمل و نقل هوشمند(
و عناصر بکاررفته در آن بیان گردید و با تکیه به مطالب ارائه شده ،به نظر می رسد )BRTمختصری از سیستم اتوبوسرانی تندرو(
ضروری می باشد BRT .برای موفقیت سیستم ITSسیستم
ضروریست که در مورد سیستم حمل و نقل هوشمند مطالعات بیشتری صورت گیرد تا زمینه بکارگیری هرچه بیشتر آن در کشور
فراهم گردد.
متخصصان حمل و نقل که بر روی پروژههای حمل و نقل هوشمند کار میکنند،گاهی ممکن است به کار با بخش خصوصی نیاز پیدا
می تواند بازارکار ایجاد کند ،احتیاج به سرمایهگذاریهای مالی بزرگ داشته و اغلب به داشتن تأسیسات ITSکنند و از آن جا که
زیربنایی حمل ونقل که تحت کنترل دولت هستند نیازمند است ،بخش خصوصی می تواند در اجرای سیستم حمل و نقل هوشمند مفید و
موثر باشد.
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