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  چكيده
 استفاده و اتومبيل ويژه به موتوري ونقل حمل وسايل سريع شهرها با افزايش شتابان رو به رشد روند

 شديد هايآلودگي همچونمشكالت متعددي  باعث بروز بويژه شهر گرگان كشور شهرهاي در آن از زياد
 .است شده تصادفات و مسيرها ناامني انرژي، حد از بيش مصرف زياد، ترافيكي هايتراكم محيطي، زيست

براي كاهش و رفع مشكالت مذكور سامانه حمل و نقل عمومي به عنوان سيستمي توانمند توسط 
 ميزان رضايت شهروندان از هدف از انجام اين پژوهش بررسي. اندازي شده استمديران شهري راه 

به منظور . باشدمي شهر گرگان 2در منطقه  سيستم اين عملكرد سيستم حمل و نقل عمومي و ارزيابي
. تحليلي استفاده شده است - محقق ساخته با روش تحقيق توصيفي اجراي اين هدف از پرسشنامه

 250اي به تعداد كه نمونه باشند،شهر گرگان مي 2همچنين جامعه آماري پژوهش، شهروندان منطقه 
. اندپردازش شدهSPSS افزار هاي آماري در نرمها بر اساس روشتجزيه و تحليل داده. اندنفر انتخاب شده

) 89/2(گرگان از سيستم اتوبوسراني با ميانگين 2ها حاكي از آن است كه مسافران منطقه نتايج يافته
اين رضايت بيشتر، بدليل پايين . رضايت بيشتري دارند )78/2(نسبت به سيستم تاكسيراني با ميانگين

. باشدبودن هزينه و امنيت باالي اتوبوس نسبت به هزينه باال و نبود امنيت و راحتي در داخل تاكسي مي
 . طور متوسط جلب كندمنطقه مورد مطالعه توانسته رضايت شهروندان را بهاين سيستم در 
 شهر گرگان 2حمل و نقل عمومي، رضايت، كارآيي، منطقه  :واژگان كليدي
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  : مقدمه و بيان مسئله -1

تراكم بيش از حد وسايل نقليه با توجه به ظرفيت محدود شبكه معابر، مشكالت متعددي از 
هاي زيست محيطي و صوتي و غيره قبيل اتالف زمان، افزايش مصرف سوخت و انرژي، آلودگي

از اين رو يكي از راهكارهاي مهم براي حل اين مشكالت كاهش استفاده از  .دنبال داشته استبه
افزايش سهم حمل و نقل همگاني در جابجايي مسافران، همراه با ارتقاء  وسايل نقليه شخصي و

توان غلبه بر با ديد جغرافياييف هدف اصلي حمل و نقل را مي. باشدمطلوبيت در اين ناوگان مي
ريزي در جهت توسعه به همين خاطر برنامه). 1389،20ده و همكاران، زاعمران( فضا دانست

تواند نقش بسيار مهمي نقل همگاني، مي برداري بهتر از امكانات موجود حمل وتسهيالت و بهره
از سوي ديگر نيز رشد روز افزون جمعيت و توسعه . را در حل مشكالت ترافيكي ايفا نمايد

اين . نقل مسافران شده است حمل و تي براي جابجايي وشهرها باعث به وجود آمدن مشكال
شود كه با افزايش تقاضاي سفر، تسهيالت حمل ونقل موجود و به مشكالت از آن جا ناشي مي

باشد، در نتيجه ايجاد حركتي روان ويژه حمل و نقل همگاني جوابگوي اين ميزان از تقاضا نمي
سيستم . گردداز سيستم حمل و نقل ميسر نمي اي مناسب براي استفاده كنندگانو با هزينه

صابريان و همكاران، ( دهنده ميزان توسعه يك كشور استحمل ونقل يكي از فاكتورهاي نشان
عنوان توسعه در مواردي از آن به توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، كه بعضاً). 76، 1388

ارتباطي ). 44، 1390ان و همكاران، زادگعباس( شودپيشتيبان حمل و نقل عمومي نيز ياد مي
كند و ميزان بين كاربري زمين و حمل ونقل را ايجاد و از كاربري زمين، تصويري كĤراتر ارائه مي

  American & Faulkener, 2002, 73-75).(دهداستفاده از حمل و نقل عمومي را افزايش مي
 هاانسان زندگي در زيادي منفي تأثيرات ايجاد موجب شهري درون سفرهاي براي تقاضا افزايش

 هايمحدوديت اعمال و هاپل ها،تونل ها،راه بزرگ احداث با هاشهرداري اينكه وجود با. شده است
 آن از ناشي مشكالت و ترافيك ولي دهند، تقليل را ناخوشايند اثرات اين كه شندتال در ترافيكي
 از يكي. است شده تبديل مديران اصلي هايهددغدغ از يكي به و است افزايش حال در همچنان

 دارند، تاكيد آن بر ترافيك كاهش براي شهري نقل و حمل حوزه پژوهشگران اغلب كه هاييروش
بطوريكه ). 2: 1390مرسل قوامي و همكاران، ( است عمومي نقل و حمل ناوگان كيفيت ارتقاي
 نقل و حمل شبكه در شهري بين مسافران جابجايي در تواندمي شهري بين اتوبوسراني سيستم
 منظور به سيستم اين براي مدت بلند هايريزيبرنامه بنابراين .باشد داشته بسزايي نقش كشور،
 حمل مختلف هايشيوه بين در مسافر، جابجايي در آن توجه قابل سهم حفظ و وريبهره افزايش

توجه به ضرورت و اهميت به اين ترتيب با ). 1381،25زاده ،افندي( است ضروري كشور نقل و
توجه به كيفيت خدمات سيستم حمل و نقل عمومي، پژوهش حاضر بر آن است، كه به بررسي 
اهدافي همچون بررسي وضعيت سيستم حمل و نقل عمومي بر اساس اجزا و ساختارهاي آن و 

در جابجايي روزانه مسافران، شناخت ميزان تاثير گذاري آن در تسهيل  نقش اين سيستم
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افيك شهري گرگان، آگاهي از ميزان رضايتمندي شهروندان از عملكرد و كارآيي آن، تر
ها و راهبردهايي جهت رفع مشكالت و تنگناهاي مربوط به عدم رعايت دستيابي به سياست

هاي مختلف شهر و بهبود ها در زمينه مكانيابي فواصل و تجهيزات مورد نياز در ايستگاهشاخص
نقل عمومي در شهر گرگان در راستاي نيل به عملكرد مطلوب، حمل و  وضعيت سيستم

از طرف ديگر بين حمل و نقل شهري و كاربري اراضي رابطه متقابل و تنگاتنگ وجود . بپردازد
روند و ميزان دارد، چرا كه فضاهاي انطباق يافته به عنوان مبادي و مقاصد سفرها بشمار مي

هاي موثر در توليد و جذب بويژه كاربري( هاوزيع كاربريجابجايي و مسير آنها بستگي به نحوه ت
ها در ارتباط با شبكه ارتباطي و در سطح شهر دارد و بدين ترتيب استقرار كاربري) سفرها

تنظيم و تثبيت سيستم حمل و نقل و شبكه ارتباطي با در نظر گرفتن الگوي توزيع جمعيت و 
علت داشتن بافت شهر گرگان به 2ل منطقه همين دليكاربري اراضي امكان پذير است، به

متراكم، بيشترين كاربري تجاري را در بر دارد كه اين عامل باعث جذب جمعيت و در نهايت 
بر اين اساس، سؤاالت اصلي تحقيق بدين . شلوغي مسيرهاي ارتباطي اين منطقه گشته است

ه خدمات بهينه به آيا سيستم حمل و نقل عمومي توانسته در ارائ: شودصورت مطرح مي
شهروندان گرگاني موفق عمل كند؟ آيا شهروندان از ارائه خدمات سيستم حمل و نقل عمومي 

 شهر گرگان، رضايت دارند؟

  
  :چارچوب نظري و ادبيات تحقيق

هاي انساني، موضوع دسترسي و يا يكي از موضوعات و نيازهاي اساسي در قالب سكونتگاه 
ن در حوزه مسائل شهري، مقوله ترافيك و حمل و نقل آمد و شد است كه شكل فضايي آ

هاي اصلي مردم و مسئوالن شهري هاي مربوط به آن از دغدغهشهري است كه مسائل و چالش
افزايش رضايت استفاده كنندگان و استفاده بهينه از تسهيالت موجود در . آيدشمار ميبه

ناصري و برادران، امين( نخواهد بودريزي ممكن هاي حمل و نقل عمومي بدون برنامهسيستم
  هاي كم هاي حمل و نقل عمومي، اتوبوسراني به علت هزينهاز ميان سيستم). 219، 1388

هاي حمل و نقل اندازي و انعطاف پذيري زياد در جابجايي مسافران، نسبت به ساير سيستمراه
ر كاهش مشكالت شهري ريزان حمل و نقل شهري اهميت بيشتري دعمومي از ديدگاه برنامه

 نقل و حمل مهم اصل يك عنوان به حمل و نقل عمومي جهان، شهرهاي از بسياري در. دارد
    صورت نقليه هوسيل اين توسط مسافران جابجايي از توجهي قابل قسمت كه شودمي شناخته

 مختلف شهرهاي در تاكسي شهري، ترافيك مديريت نحوه و دولتها سياست براساس .گيردمي
 شهري ترابري عناصر هايلپتانس از گيريبهره با شهرها توسعه. ددار متفاوتي كاركرد جهان
 زمينه، اين در. است پذيرفته صورت گوناگوني هايشرو و اهداف با و بوده توجه مورد همواره
 است عمومي نقل و حمل بر مبتني توسعه شودمي تأكيد آن بر سوم هزاره آستانه در آنچه
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 نيست، امروزي شهرهاي مشكالت بر پاياني نقطه ، كه اين توسعه)2: 1390ذبيحي،  بهزادفر و(

 خدمات درگذشته. (Belzer, 2002: 1)باشد شهرها كنوني وضعيت بهبود بر آغازي تواندمي ليكن
 و مؤثر عوامل كاهش آن از كنندگانو اداره بود عمومي بخش گردانندگان دست در اتوبوسراني

        خصوصي بخش خالء توسط اين شهرها اغلب امروزه در و بردندمي رنج پايدار رشد مناسب
 .گيرندمي در بر را بازار از سهم بيشتري جدي، مشكالت رغمعلي حاضر حال در كه شودمي پر
جهاني، به خصوص در دهه نود به دنبال رواج سياست طرفداري  سطح در). 7- 11: 2001رايت،(

آن در سطح جهاني، گسترش حمل ونقل سريع در شهرهاي  از از محيط زيست و حفاظت
به كارگيري . قرار گرفته است مشي اصلي مديريت شهري شهرهاي بزرگ جهانبزرگ، جزء خط

  هاي سريع حمل ونقل عمومي در جهان به سرعت در حال رشد است، زيرا اين سيستم
 شوندشهري مي ها باعث افزايش سرعت و كاهش ازدحام و راهبندان در شبكهسيستم

)99،.(Camilo, 2003 هاي رفع تصورهاي غلط در مورد حمل و نقل سال1970  تا 1950 دوره
 خود شهري نقل حمل و مشكالت حل در پيشرفته و صنعتي كشورهاي. رودعمومي به شمار مي

 تراموا، قطار مترو، قبيل از عمومي نقل و حمل هاي ساير سيستم كه بخصوص اندبوده موفق
 دليل همين به لذا دارند، خود شهري سيستم اتوبوسراني كنار در را هااين مانند و شهري سبك

 اما در كشورهاي. باشند كارايي داشته و موفق عمومي نقل و حمل هاي سيستم اندتوانسته
 ايسالنامه در كه است اطالعاتي حد در فقط ها وضعيت آن به آگاهي كه گفت بايد توسعه درحال

اتوبوس در كشورهاي جهان سوم جزء اصلي وسايل حمل و نقل . است شده ارايه جينز به عنوان
گرچه اين كشورها در زمينه حمل و نقل ). simon ,2003 108  :(رود شمار ميعمومي به

 حمل زمينه در كشورها از اين تعدادي حداقل كه آيدنظر ميچندان كارآمد عمل نكردند ولي به
  .اندكرده كسب نيز هاييموفقيت و داده انجام اتي رااقدام شهري درون نقل و

 و امكانات اعتبارات، توزيع واسطه به وزارت كشور آن، از پس و 1368 سال از تقريباً ايران در
 وزارت اين شهري ريزي مطالعات برنامه مركز طريق از شهري، هاياتوبوسراني ها بين اين مانند
 داشته و كاربردي اجرايي جنبه بيشتر كه نموده اخذ ها اتوبوسراني را از اطالعاتي هرساله خانه
حمل و نقل عمومي داراي فوايد ). 25، 1387تقوايي و وفايي، ( تحقيقي ماهيت تا است

رو وجود يك سيستم اتوبوسراني درون از اين. اجتماعي و زيست محيطي زيادي بوده است
ارزان بودن آن براي استفاده كنندگان، امري پذيري اين سيستم و شهري با توجه به انعطاف

بنابراين بهينه نمودن خطوط اتوبوسراني باعث كاهش تردد در سطح شهر . ناپذير استاجتناب
دليل همين به).  (Abate abreha , 2007: 2شده و سطح پوشش تقاضا افزايش پيدا خواهد كرد

ها و طح جهاني توسط مكتبماهيت و نقش مهم سيستم حمل و نقل مطالعات بسياري در س
محققين انجام گرفته از جمله، از ديدگاه بلك، چهار مشخصه اصلي سيستم حمل ونقل شامل 

آنچه مسلم . باشدساختار ارتباطي شبكه، هزينه وفاصله، قابليت دسترسي وجريان درشبكه مي
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از  اي كه ميزان سهولت مسافرين جهت دسترسي واستفادهاست قابليت دسترسي به گونه
   نقل   هاي سيستم حمل وكند، يكي از مهم ترين مشخصهخدمات حمل ونقل را بيان مي

توان گفت قابليت دسترسي ميزان انتخاب يك مد را توسط مسافرين بطوري كه مي. باشدمي
هاي اصلي حمل ونقل نظير ظرفيت، زمان و هزينه از سوي ديگر، ساير شاخص.دهدنشان مي

توان در مفهوم قابليت دسترسي مورد بررسي قرار داد؛ غيره را ميسفر، پوشش خدمات و 
هاي مهم عملكردي سيستم توان اينگونه بيان كرد كه دسترسي يكي از شاخصبنابرين مي
هاي ديگر موجود در زمينه حمل و نقل كه در زير بسياري ديدگاه. همگاني است حمل و نقل

 : گرددبصورت اجمالي به آنها اشاره مي

  
  هاي مختلفبررسي مزاياي تلفيق كاربري زمين و حمل ونقل عمومي از ديدگاه: 1جدول شماره 

  (Burgess:2001, 25): مأخذ
  
  :ايستگاه اتوبوس -

هاي اي بودن نقشكه به دليل سازه هاي اتوبوس از ديگر عناصر شهري هستندايستگاه
يابي اين عناصر در فضاهاي شهري بسيار مكان. مهمي در سيماي محيط شهري به عهده دارند

اين . مهم است چرا كه همواره محل رفت و آمد تعداد زيادي از شهروندان و وسايل نقليه هستند

  مزايا نوع ديدگاه
 باعث شهرسازي ديد از عمومي نقل و حمل با زمين كاربري تلفيق سياست شهرسازي

 در نقل شهري و حمل وسايل ساير براي نياز مورد زمين سطح سرانه كاهش

 نياز مورد سطوح سرانه و تعداد افزايش موجب طريق اين از و شده شهر سطح

 باعث امر اين همچنين .شود مي خدماتي و ورزشي فرهنگي، كاربري براي

 حال عين در و شده مجاور مسكوني مناطق براي بيشتر فضايي مطلوبيت ايجاد

  .داد افزايش نيز را نياز تجاري مورد هايفعاليت مناطق اين در توان مي
، نقل و حمل تقاضاي مديريت تسهيل در زمينه ايجاد سفرها، حجم كاهش نقل و حمل مديريت

 و نهادينه دوچرخه، از استفاده و فرهنگ پياده روي گسترش دسترسي، افزايش

  .جابه جايي و تحرك اصل كردن
 حجم كاهش واسطه به هاآلودگي كاهش و زيست محيط از حفاظت به كمك محيطي زيست

 ريلي نقل و حمل سيستم از استفاده افزايش و شهري درون سفرهاي

 است عمومي نقل و حمل سيستم با زمين كاربري تلفيق اثرات از )مترو(
.[www.vtpi.org/well meas; Metropolitan Toronto planning department, 

1987] 
 واسطه به عمومي، نقل و حمل سيستم با زمين كاربري تلفيق ديدگاه، اين در اجتماعي عدالت

 ايجاد امكان نيز و عمومي نقل و حمل تسهيالت و امكانات عادالنه توزيع

 در اجتماعي عدالت توسعه باعث نياز، مورد هايكاربري انواع به آسان دسترسي

 ;orski]1998[شود مي شهرها
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هنگ با كل طرح بايد در برابر ها عالوه بر زيبايي، مجهز بودن به مبلمان مناسب همانوع سازه
عوامل طبيعي، تخريب و فرسايش نيز مقاوم بوده و مدام نياز به تعمير و نگهداري نداشته 

  ).17:1384تبريزي ، ( باشند
  

  :انواع ايستگاه -
به طور كلي با توجه به موقعيت ايستگاه نبست به خيابان سه نوع ايستگاه به شرح زير وجود 

  :دارد
 ها در كنار خيابان و بدون هيچ گونه تغييري در اين گونه ايستگاه: يابانيايستگاه كنار خ

ها سهولت اجراي آن، دسترسي آسان مزيت اين ايستگاه. شوندخيابان و يا پياده رو ايجاد مي
عيب . باشدبراي اتوبوس و شهروندان، جهت احداث توسط شركت اتوبوسراني كم هزينه مي

     باشديجاد مزاحمت و خطر براي افراد پياده و مسافرين ميها ااساسي اينگونه ايستگاه
  ). 88؛1381زاده، افندي(
 ها در يك تورفتگي در كنار خيابان ايجاد اين گونه ايستگاه: ايهاي حاشيهايستگاه  
در . اي نياز به تصرف مقدار بيشتري از فضاي پياده رو دارندهاي حاشيهايستگاه. شوندمي

شود بايستي رانندگان را ملزم كرد كه ها استفاده ميشبكه كه از اين نوع ايستگاههايي از بخش
. هاي اصلي در متن سواره رو توقف نكنندها توقف كنند و در خياباندر متن ايستگاه حتماً

رو توقف اصلي باال باشد و از اين افيك و سرعت وسايل نقليه در جادهزمانيكه كه حجم تر
ر خيابان خطرناك و موجب ايجاد تأخير در جريان ترافيك شود، تعداد زيادي ها در كنااتوبوس

هاي اتوبوس براي مسافر در ايستگاه اتوبوس منتظر باشند و زمان توقف نسبتاً زيادي در ايستگاه
اي نسبت به خياباني مناسبتر هاي حاشيهسواركردن مسافران الزم باشد احداث ايستگاه

  ).1381،20افندي زاده، (است
 هاي پهلوگاهي معموالدر مبدأ و يا مقصد خطوط ايستگاه: هاي پهلوگاهيايستگاه

كنند و به لحاظ افزايش ايمني و اتوبوسراني در حال سرويس براي مدت زمان بيشتري توقف مي
ها نيازمند به اين ايستگاه. ها هستندكاهش تاخير به در جريان ترافيك بهترين نوع ايستگاه

البته اين . مشخصات طرح هندسي خوب براي ورود و خروج از توقفگاه استفضاي كافي و 
 دهدميزمان سفر اتوبوس را افزايش ها، جا به جا كردن آن مشكل و پرهزينه است و ايستگاه

  ).1387،10تقوايي وهمكاران،(
  
   :مكانيابي ايستگاه -

و ايمني مسافران و  هاي حمل و نقل به منظور تأمين راحتيمكانيابي و بهسازي ايستگاه
ها در نظر گرفتن در طراحي ايستگاه. شودها انجام ميايجاد نظم و انضباط در توقف اتوبوس
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موقعيت ايستگاه، خصوصيات هندسي ايستگاه، تجهيزات ايستگاه، عاليم كنترل ترافيك، رعايت 
خواهد  حمل و نقل عمومي، نتايج مطولبي در پي ط فني براي باالبردن كيفيت خدماتضواب

 ).14همان، (داشت

  
  هاي مرتبط با سيستم اتوبوسرانيشاخص -2جدول شماره 

  )20-30: 1387تقوايي، : مĤخذ(
  

  :فرضيه تحقيق

گرگان در ارائه خدمات حمل ونقل  2رسد سيستم حمل و نقل عمومي منطقه بنظر مي - 
  . بصورت كارآمد و موفق عمل كرده است

را گرگان موجبات رضايتمندي مردم  2رسد سيستم حمل و نقل عمومي منطقه بنظر مي - 
  .فراهم كرده است

  
  تحقيق روش -2

گرگان با جمعيت  شهر 2منطقه در تحقيق حاضر جامعه آماري مورد مطالعه شهروندان 
حجم نمونه بدست آمده براساس فرمول كوكران در جامعه مورد مطالعه . باشدهزار نفر مي 138
تصادفي  صورت اتوبوس به داخل و حركت مسير در كه بودند مسافرانياز نفر  250

هاي مربوطه و توصيفي با مراجعه به سازمان -اطالعات به صورت اسنادي .اندساده انتخاب شده
رهاي سنجش متغي ها وآوري دادهاخذ نظرات كارشناسان تهيه گرديده و ابزار اصلي جمع

هاي ها از روشبراي پردازش و تجزيه و تحليل داده. تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته است
  . استفاده شده است spss افزار ر نرمآماري د

 

استاندارد 
مكانيابي 
  ايستگاه

  قرار گرفتن ايستگاه قبل از تقاطع، بين دو تقاطع و بعد از تقاطع - 
  هاي حمل و نقل عمومي و مراكز تراكم جمعيت و مراكز تجارينزديك به ساير ايستگاه - 
  محل عدم عبور مسافرين از عرض خيابان قرار گرفتن در - 

استاندارد 
  فواصل ايستگاه

متر،  300- 350متر، در نواحي شهري بين  250-300فواصل ايستگاه در مركز شهر-
متر و در  600متري در دو طرف خيابان از يكديگر، در حومه شهر  20داشتن فاصله 

  متر 50مناطق بين مركزشهر و حومه شهر 
تجهيزات
  ايستگاه

كشي، نصب تابلو، سطل زباله، باجه بليط، جدول حركت، تابلو اطالعات، نورپردازي، خط - 
  وجود نيمكت، نصب سرپناه، باجه تلفن

تأسيسات
  ايستگاه

متر براي سكوي ايستگاه خارج از سطح  18مسطح بودن كف اتوبوس، وجود طول  - 
  سافر در ايستگاه كنار پياده رومتر براي سكوي انتظار و م 2سواره، وجود حداقل عرض 
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  :ي مورد مطالعهمحدوده
باشد، ناحيه مي 3منطقه كه هر كدام مشتمل بر  2شهر گرگان در مركز استان گلستان با 

محدوده . باشدهزار نفر مي 316000مشتمل بر  1390جمعيت اين شهر در سال . قرار دارد
هزار نفر  138000 است كه 5و 3، 1شامل نواحي د مطالعه در اين پژوهش منطقه دو كه مور

خط و  34دستگاه اتوبوس ، 97سيستم حمل ونقل عمومي گرگان داراي . جمعيت را در بر دارد
خط بوده  11ايستگاه و  280دستگاه اتوبوس،  19باشد كه سهم منطقه دو ايستگاه مي 1333
دستگاه تاكسي  1185اين تعداد دستگاه تاكسي كه از  3005اما تاكسيراني گرگان شامل . است

 594باشد كه سهم منطقه دو از تاكسيراني شامل خط مي 28تاكسي گردشي و  1820خطي، 
  )1391سازمان تاكسيراني و اتوبوسراني گرگان،( باشدخط مي 10دستگاه تاكسي و 

  

  
  

  موقعيت سياسي شهر گرگان -1شكل 
  
  هاي تحقيقو يافته بحث  -3

 هاي توصيفييافته
 مرداندرصد را  8/46باشند، نفر نمونه آماري كه از مسافران شهر گرگان مي 250مجموع از 

بيشترين فراواني . اندتشكيل داده نفر 133زنان معادل  درصد را 2/53و نفر 117معادل 
درصد و كمترين فراواني سني مربوط به  2/37سال معادل  15- 25سني مربوط به گروه سني 

بيشترين فراواني سطح تحصيالت همچنين  .باشددرصد مي 5/3معادل به باال  65گروه سني 
و كمترين فراواني مربوط به شهرونداني كه از  درصد 6/31معادل مربوط به تحصيالت ديپلم 
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ها بيشترين فراواني بر اساس يافته. باشدمي درصد 4/2معادل  اندبهره بودهنعمت سواد بي
و ) درصد 4/18(دار معادل نقل عمومي در گروه زنان خانهاز سيستم حمل و  كنندگان استفاده

در مجموع بيشترين استفاده كنندگان . باشدمي) درصد 6/13( در گروه مردان محصل معادل
دهند و كمترين فراواني مربوط به گروه تشكيل مي) درصد 2/29(از سيستم را محصالن با 

ها در مولفه تملك وسايل جه به يافتههمچنين با تو. باشددرصد مي 16بازنشستگان معادل 
 لحاظ اين از اند وشخصي اتومبيل فاقد نفر 165معادل ) درصد66(مسافران،  نقليه
سيستم  حال اين با .گيرندمي جاي جامعه پايين به متوسط طبقات در بيشتر

مردم با داشتن اتومبيل شخصي را به خود ) درصد 34(اي بوده است كه به گونه حمل و نقل
  .جذب كرده است

نفر  125 از طيف مورد سنجش قرار گرفت، بطوريكه بيش 5ميزان درآمد افراد نمونه در 
) درصد 6/5(نفر معادل  14بدون درآمد و پاسخ بودند،  مسافران از )درصد 5/42(معادل 

 4/22(نفر 56هزار تومان،  150تا 300بين ) درصد 4/18(نفر 46هزار تومان،  150كمتر از 
- هزار تومان درآمد داشته 500باالي ) درصد 6/3(نفر  9هزار تومان و  300تا  500ين ب) درصد

دهد، بيشتر استفاده كنندگان با درآمد پايين و از طبقه رو به پايين اين امر نشان مي. اند
و سيستم حمل ونقل عمومي توانسته درصد كمي از طبقات رو به باال را به خود جذب  هستند

  .كند
  
  :ي تحليليهايافته

هاي مختلف حمل و نقل عمومي، به بررسي و پس از شناسايي وضعيت عملكردي سيستم
  .پردازيمهاي اتوبوسراني و تاكسيراني در شهر گرگان ميتجزيه و تحليل هريك از سيستم

  
  :بررسي عملكرد سيستم اتوبوسراني منطقه دو شهرگرگان

 280شهرگرگان در حال حاضر با 2ني منطقه سيستم اتوبوسرا 3بر اساس جدول شماره 
در . پردازددستگاه اتوبوس به فعاليت در جا به جايي مسافران مي 19و  خط فعال 11 ،ايستگاه

براساس . باشدمشترك مي 1با منطقه  )بلوار ناهار خوران - يدان وليعصرم( 29اين بين خط 
وسط جا به جايي مسافر در تعداد مت) انتهاي زيبا شهر –ابتداي خ امام( 1ها خط شماره يافته

نفر است كه نسبت به ساير خطوط شلوغتر و تعداد اتوبوس هم در اين مسير از  4200مسيرآن 
اما در . شودهم از ساير خطوط زودتر انجام مي) دقيقه 10(و زمان حركت ساير خطوط بيشتر 
رفت و برگشت مسير ) بلوار ناهار خوران - ميدان وليعصر( 29، خط شماره 2بين خطوط منطقه 

باشد و حداقل متوسط جا به ايستگاه مي 42و شامل ) متر18000(تراز ساير خطوط طوالني
  )2شكل شماره .(كندنفر را جابه جا مي 400است كه  24و 2جايي مسافر در خطوط شماره 
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  شهر گرگان 2وضعيت موجود  سيستم اتوبوسراني منطقه  - 3جدول شماره 

  )1391سازمان اتوبوسراني گرگان، : مĤخذ(
  

دستگاه اتوبوس در شهرها موجود  30هزار نفر بايد  100كشور به ازاي هر بر اساس شاخص 
دستگاه  31هزار نفر،  100اين رقم در شهرگرگان به ازاي ) 3،1388برنامه چهارم توسعه،. (باشد

دستگاه بيشتر از شاخص كشوري را 1نفري  316000كه با توجه به جمعيت . باشداتوبوس مي
كه با . باشددستگاه اتوبوس مي 14هزار نفر،  100به ازاي 2نطقه باشد، سهم آن در مدارا مي

دستگاه اتوبوس كم دارد،  16نفري در مقايسه با شاخص كشوري  138000توجه به جمعيت 
همچنين بر اساس گزارش سازمان . باشدكه نشان از توزيع نامناسب  ناوگان در سطح شهر مي

 8ها در شهر گرگان قبل از ساعت اتوبوساتوبوسراني شهر گرگان بيشترين سرعت حركت 
بوده است و همچنين كمترين مقدار  20و همچنين بعد از ساعت  16الي 13صبح، بين ساعت 

ها در اين ساعت با باشد كه اتوبوسصبح مي 15/9تا  5/8سرعت حركت آن مربوط به ساعت 
كه بيانگر تراكم شبكه . باشندكيلومتر بر ساعت در شبكه در حال تردد مي 6/26متوسط سرعت 

  ). 1391سازمان اتوبوسراني، (باشد در اين ساعت مي
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  4200  4  10  31  9500 انتهاي زيبا شهر-ابتداي خ امام 1 1
  400  1  40  18  5250 خ ايرانمهر-ابتداي خ امام 2 2
  1200  2  30  38  11700 الغديربلوار–ابتداي خ امام 3 3
  1000  1  60  30  14600 بلوار صياد شيرازي–ابتداي خ امام 4 4
  1600  2  20  21  6200 طهماسبي–ابتداي خ امام 5 5
  1800  3  20  40  14600 انجير آب ،افسران–ابتداي خ امام 6 6
  800  1  40  17  4800 شهرك شهروند–ابتداي خ امام 7 7
  500  1  40  14  5800 ميدان شهيد مفتح–ابتداي خ امام 8 8
  500  1  50  27  10700 سايت اداري–ابتداي خ امام 55 9
  400  1  50  23  6700 بلوار قدس-ابتداي خ امام 24 10
  2400  4  15  42  18000 بلوار ناهارخوران-م وليعصر 29 11
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  ):اتوبوسراني(رساني سيستم بررسي كيفيت خدمات
 براي شناخت اجمالي وضعيت كيفيت خدمات رساني سيستم حمل ونقل عمومي

 اندعبارت ها مؤلفه اين. هاي مختلفي استفاده شده استها و مولفهاز شاخص) اتوبوسراني(
 زمان مدت ،...)و و بزهكاري دزدي تصادفات، بروز عدم( مسافران امنيت : از

سرپناه ايستگاه، روشنايي  برخورد رانندگان، دسترسي به ايستگاه، ايستگاه، در انتظار
 جادارتر و كمتر ازدحام( راحتي ايستگاه، نحوه فروش بليط، تعداد خطوط اتوبوس،

مورد مولفه امنيت در اتوبوس  در. ها، سرعت اتوبوس، هزينهاتوبوس داخل نظم ،)بودن
هاي رضايت رو به باالداشتند اما به جز مولفه مسافران) درصد 4/52( ، هزينه)درصد4/62(

كه رضايت مردم ) درصد 2/69( و تعداد خطوط) درصد 6/71(، نظم)درصد 6/75(زمان انتظار
دليل رضايت پايين مردم . متوسط داشتندمتوسط رو به پايين است، در ساير مولفه رضايت 

 بهتر فهم براي. باشدمي 2منطقه بخاطر كمبود ناوگان در) داد خطوطانتظار، نظم، تع(
 قالب در هاگزينه 2جدول  در مذكور هايگويه و هامؤلفه از كدام هر در موضوع،

 و آنها تحليل براي كه اند،شده تنظيم نامطلوب به مطلوب ازحالت ليكرت طيف
تا  5كدهاي  هابه گزينه مورد، به مورد بررسي از جداي كلي مسافران نظر دريافت

 كامل رضايت دهنده نشان 5 عدد چون صورت، اين در .است شده داده 1
 اين از آنان مطلق رضايت عدم دهنده نشان 1عدد  و نظر مورد ازمؤلفه مسافران

 باشد، نزديك 5عدد  به هاگويه قدر ميانگين چه هر دليل به همين است؛ مؤلفه
 نزديك 1عدد  قدر به چه هر و است سيستم كارايي و مطلوبيت كننده بيان
  . مسافران است نارضايتي اتوبوسراني و  سيستم مطلوبيت عدم از نشان باشد،

  
  فراواني پاسخ گويان در رضايت از كيفيت خدمات رساني اتوبوسراني -4جدول شماره 

  انحراف معيار  ميانگين  حداكثر حداقل هاي رضايتگزينه رديف
  2/1  11/3  00/5 00/1 برخورد رانندگان 1
  68/0  06/2  00/5 00/1 انتظار براي اتوبوس 2
  1/1  78/3  00/5 00/1 امنيت در اتوبوس 3
  2/1  86/2  00/5 00/1 سر پناه ايستگاه 4
  19/1  28/3  00/5 00/1 روشنايي ايستگاه 5
  18/1  96/2  00/5 00/1 دسترسي به ايستگاه 6
  18/1  95/2  00/5 00/1 نحوه فروش بليط 7
  08/1 1/2  00/5 00/1 تعداد خطوط اتوبوس 8
  2/1  86/2  00/5 00/1 وجود تابلو 9
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باشد كه نشان از توزيع نامناسب تاكسي در سطح زيادي دستگاه تاكسي در اين خطوط مي
  .است 2منطقه 

  
  
  
  

  شهر گرگان 2وضعيت موجود تاكسيراني در منطقه  - 5جدول شماره 

ظرفيت   مسافت خط  مسير خط  شماره خط  رديف
  دستگاه

  63  6600  ناهارخوران-م شهرداري 1 1
  54  5500  كوي امام حسين–م شهرداري 4 2
  68  5000  سايت اداري–م شهرداري 5 3
  84  5700 افسران-م شهرداري 6 4
  65  3100 امام رضا–م شهرداري 13 5
  47  2100  استر آبادي–م شهرداري 14 6
  74  4200 م مفتح–م وليعصر 17 7
  44  3200 خ امام رضا–م وليعصر 18 8
  32  2700 م مازندران-م وليعصر 19 9

  )1391سازمان تاكسيراني گرگان، : مĤخذ(
  

تاكسي در شهرها ) دستگاه395(هزار نفر جمعيت  100بر اساس شاخص كشور به ازاي هر 
شهر ) نفري 316000( با توجه به جمعيت). 4،1388برنامه چهارم توسعه ،(باشد الزم مي

باشد، سهم اين شاخص در دستگاه تاكسي به ازاي هر صد هزار نفر را دارا مي 800گرگان كه 
باشد بطوريكه سهم آن در منطقه مي) دستگاه 951( اين شهر بيشتر از استاندارد بوده كه شامل

باشد كه با توجه به شاخص كشوري دستگاه مي 431)  نفري 138000(با توجه به جمعيت  2
  .باشديمناسب م

  
  ):تاكسيراني(بررسي كيفيت خدمات رساني سيستم 

از  2براي شناخت وضعيت خدمات رساني و كيفيت عملكردي سيستم تاكسيراني منطقه 
 عدم( مسافران امنيت از اند هاي مختلفي استفاده شده است كه عبارتها و مولفهشاخص

 ايستگاه، در انتظار زمان مدت ،)هااين نظاير و و بزهكاري دزدي تصادفات، بروز
 و كمتر ازدحام( راحتي برخورد رانندگان، تعداد خطوط تاكسي، دسترسي به ايستگاه،

هاي، مولفه 2و نمودار شماره   4ها در جدول شماره بر اساس يافته. و هزينه )بودن جادارتر



  1392 بهار 

ايت عدم رض
ضايت باالي 
 تاكسي تلف 

 
   معيار

/0  
/0  
/1  
/0  
/0  
/1  

  

  

ي اول، ل، شماره

ع) درصد8/44(ا 
رض. ط بوده است

ي براي انتظار
.  

 ساني تاكسيراني
انحراف  ين

2  98/
2  89/
2  06/
2  64/
2  66/
3  04/
2  1

 مات تاكسيراني

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

ميانگين رضايت

 شهري، سال اول

يت اما هزينه با
 رضايت متوسط
افران زمان زياد
. كرايه بوده است

كيفيت خدمات رس
ميانگي  حداكثر

00/5  58/2
00/5  78/2
00/5  82/2
00/5  66/2
00/5  65/2
00/5  14/3
00/5  86/2

ران از كيفيت خدم

ھزينه 
2.58 2.78

ريزيعات برنامه

با بيشترين رضاي
هار ساير مولفه

 تاكسي، كه مسا
هزينه نرخ باالي

  
پاسخ گويان از كي

ح حداقل
00/1 
00/1 
00/1 
00/1 
00/1 
00/1 
00/1 

 

  

ين رضايت مسافر

دسترسی 
2.82 2.66

فصلنامه مطالع..

ب) درصد8/36(ي
اما در. ده است

 به دليل ازدياد
 عدم رضايت از ه

فراواني -6 شماره
 گويه

 خطوط تاكسي
 سي به ايستگاه

 د رانندگان تاكسي
 تاكسي در

 براي تاكسي
  در تاكسي
)1391اني گرگان،

ميانگي - 2ر شماره

امنيت  انتظار 
2.65 3.14

1...........................

ظار براي تاكسي
سافران همراه بود
سافران از انتظار

كنند، اما دليلي

جدول
 رديف

 هزينه 1
تعداد خ 2
دسترس 3
برخورد 4
امنيت 5
انتظار ب 6
راحتي 7

سازمان تاكسيرا: خذ

نمودا

راحتی 
2.86

46
  

انتظ
مسا
مسا
نمي

  

مĤخ(
  

 
  



  147.................................................رساني حمل ونقل عموميكيفيت خدماتبررسي رضايت مردم از 
 

 
 

  
  

 سلسله مراتب دسترسي شهر گرگان - 2شكل 

  
  و ارئه پيشنهادات بنديجمع -4

تواند به بهبود وضعيت ترافيك كمك مي) اتوبوس، تاكسي( گسترش حمل و نقل عمومي
كند اما اگر كيفيت حمل و نقل عمومي پايين باشد و نتواند اعتماد مردم را جلب كند باعث 

 شهر گرگان نشان  2هاي صورت گرفته در منطقه بررسي. شودشلوغي و ازدحام ترافيك مي
تواند مناسب و مطلوبي دارد و مي د كه سيستم حمل و نقل عمومي عملكرد نسبتاًدهمي

ها باعث ريزي مناسب و اصالح ديگر مولفهكيفيت مناسبتري داشته باشد به شرط آن با برنامه
  .به حداكثر رسيدن رضايت شوند

 1 خط گرگان، شهر 2 منطقه خطوط بين از اتوبوسراني سيستم در هايافته اساس بر
 ناهار بلوار - وليعصر ميدان( 29خط  و مسير شلوغترين) شهر زيبا انتهاي –امام خ ابتداي(

 به كشوري شاخص اساس بر آنجائيكه از. هستند برگشت و رفت مسير ترينطوالني) خوران
 با 2 منطقه در سهم اين. باشد موجود شهرها در اتوبوس دستگاه 30 بايد نفر هزار 100 هر ازاي
 16استاندارد حد از كه باشد،مي اتوبوس دستگاه 14 نفري، هزار138000 جمعيت به توجه

 خدمات كيفيت سنجش در بررسي مورد هايشاخص بين در. دارد كمتر اتوبوس دستگاه
 كمترين و باشدمي هزينه و اتوبوس در امنيت مولفه به مربوط رضايت بيشترين اتوبوسراني،

 لزوم كه اند،داده اختصاص خود به خطوط تعداد نظم،  انتظار، زمان هايمولفه را رضايت ميزان
 .طلبدمي را مذكور هايمولفه در مشكالت كاهش به مسئولين توجه
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 ميدان(1 خط گرگان، شهر 2 منطقه خطوط بين از تاكسيراني سيستم در همچنين
 با. باشدمي مسافت ترينطوالني و تاكسي دستگاه بيشترين داراي) خوران ناهار –شهرداري

 در تاكسي دستگاه 395 بايد نفر هزار 100 هر ازاي به كشور شاخص اساس بر اينكه به توجه
   خارج استاندارد حد از تاكسي 951 با گرگان شهر به نسبت سهم اين. باشد موجود شهرها

 تاكسي دستگاه 431 با ، نفري هزار138000 جمعيت به توجه با 2 منطقه در ولي باشدمي
 تاكسيراني، خدمات كيفيت سنجش در بررسي مورد هايشاخص بين در باشد،مي مناسب نسبتاً

 به هزينه مولفه را رضايت ميزان كمترين و ايستگاه در انتظار مولفه به مربوط رضايت بيشترين
 هايمولفه در شهروندان رضايت موانع كاهش به مسئولين توجه لزوم كه اند،داده اختصاص خود

  .طلبدمي را مذكور
 دهد رضايت مسافران از كيفيت خدمات اتوبوسراني با ميانگينها نشان مينتايج كلي يافته

باالتر بوده و نشان از كيفيت مناسب خدمات ) 78/2(نسبت به تاكسيراني با ميانگين) 89/2(
همچنين دليل عمده رضايت مسافران، پايين بودن هزينه و امنيت . ارائه شده اين سيستم دارد

 مطلوبيت، هايشاخص به توجه با نهايت در .ي اتوبوس نسبت به تاكسي استباال
اما سيستم  .گردد شهروندان منديرضايت موجب كه است سيستمي مطلوب

تاكسيراني با توجه به نتايج بدست آمده چندان نتوانسته موجب رضايت مردم شود كه از داليل 
هاي با توجه به يافته. باشدعمده آن هزينه باال و نبود امنيت و راحتي در داخل تاكسي مي

از  نسبت به شاخص كشوري از تعداد كم و تاكسيراني 2موجود ناوگان اتوبوسراني در منطقه 
اما در كل . هاي الزم صورت گيردتعداد بيشتري برخوردار است كه بايد در اين زمينه بررسي

منطقه (تا كنون در شهر گرگان ) بصورت سنتي(سيستم حمل ونقل عمومي با وضعيت موجود 
  . كارآمدي بوده است و توانسته در حد متوسط رضايت مردم را به جلب كند سيستم تقريباً) 2

منظور بهبود عملكرد سيستم حمل و نقل عمومي شهر هاي تحقيق و بهه يافتهبا توجه ب
  :توانيم پيشنهادات كاربردي زير را ارائه دهيمدر جهت جلب رضايت شهروندان ميگرگان 

  بهبود ايمني زير بناها و تسهيالت حمل و نقل - 
  انجام معاينه فني ادواري وسايل نقليه - 
  فزايش ايمني وسايل نقليه و تسهيالت زير بناييهاي نوين در ااستفاده از فناوري - 
  ي مراكز و ساماندهي امداد رساني به وسايل نقليهايجاد و توسعه - 
  ها در سيستم حمل و نقل عموميآموزش صحيح افراد جهت كاهش هزينه - 
  2افزايش ناوگان اتوبوسراني در منطقه  - 
  توزيع مناسب خطوط اتوبوسراني در شبكه معابر - 
  وگان اتوبوسراني به خطوط مختلفتخصيص مناسب نا - 
  عدم تمركز مبدا خطوط اتوبوسراني - 
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  بندي مناسب حركت خطوط اتوبوسرانيزمان - 
  هاي اتوبوسجانمايي مناسب ايستگاه - 
  )تابلو، سكو، سرپناه، روشنايي( وجود تسهيالت مناسب در ايستگاه هاي اتوبوس - 
  هااحداث پهلوگاه توقف اتوبوس در ايستگاه - 
 راه اندازي كارت بليط الكترونيك  - 

  هاي مناسب تاكسيوجود ايستگاه - 
  تخصيص مناسب ناوگان تاكسيراني در خطوط مختلف - 
  ساماندهي مبادي و مقاصد سفرهاي انجام شده در سيستم تاكسيراني - 
  كاهش ناوگان تاكسيراني - 
 هانصب تاكسيمتر در تاكسي - 
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  و مĤخذ منابع
 ترجمه ناصر سوم،  جهان شهرهاي در همگاني نقل و حمل) 2001(آلن،  رايت، آرمسترانگ .1

  .و حومه تهران اتوبوسراني واحد شركت تهران، جمشيدي، مجتبي و نژادان عظيمي
بررسي و ارزيابي شبكه اتوبوس راني درون ) 1381(زاده، شهريار و صدرالديني، محمدرضا ، افندي .2

  .  99-88صص  ،213شهري، صنعت حمل ونقل، شماره 
بررسي عوامل موثر بر زمان سفر در سيستم )  1388(امين ناصري، محمدرضا و برادران، وحيد،  .3

سيستم اتوبوس راني شهر تهران، پژوهشنامه : حمل و نقل عمومي و پيش بيني زمان سفر، مورد كاوي
  .  232 -219حمل و نقل، سال ششم، شماره سوم، صص 

هاي شهري در چارچوب سازي حوزهراهنماي برنامه)  1390(، بهزادفر، مصطفي و مريم ذبيحي .4
  .، سال هشتم18توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي، فصلنامه علمي پژوهشي باغ نظر، شماره 
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