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بخش اول  -حمل و نقل و ترافیک

مقد مـه
حرکت به سوي توسعه همه جانبه و پايدار شهرها كه در توسعه کالبدی ،اقتصاد شهری ،بهبود كيفيت
زندگي شهروندان و عمران شهری و ...نمود مي يابد ،كنكاش و بررسي تمام جنبه هاي مديريت شهري
را میطلبد و از اين رهگذر است كه مي توان به نقاط قوت و ضعف پيش رو دست يافت و به سوي
مطلوب گام نهاد.
در تعاريف عمومي ،حمل و نقل عمومي به آن بخشي از سيستم حمل و نقل اطالق ميشود كه توسط
عموم شهروندان مورد استفاده قرار ميگيرد كه به تبع آن توزيع مناسب وسايل نقليه در مسيرها ،تنظيم
و اجراي دقيق جداول زمان بندي سفرهاي شهري از جمله فعاليتهاي حوزه برنامهريزي سيستمهاي
حمل و نقل عمومي درون شهري است.
حمل و نقل عمومي در شهرها نيز يكي از مهمترين بخشهاي خدمترساني و شاخص هاي توسعه
شهري به شمار ميآيد .سيستمهاي حمل و نقل عمومي نظير ناوگان اتوبوسراني به دليل هزين ه كم
راهاندازي ،انعطاف پذيري در ايجاد مسيرهاي جابجايي ،توان قابل مالحظ ه در جابجايي مسافران،
به صرفه بودن براي شهروندان و حل مشكالت و گره هاي ترافيكي شهرهاي بزرگ نقش موثري
در افزايش كيفيت زندگي و خدمات رساني به شهروندان ايفا مي نمايند .در اين بين افزايش رضايت
شهروندان و استفاده بهينه از تسهيالت موجود در سيستمهاي حمل و نقل عمومي بدون برنامهريزي
استراتژيك ممكن نخواهد بود.
از طرفي برنامهریزی حمل و نقل ترافیک از عوامل مهم زیرساختی مديريت شهري هوشمند به شمار
مي رود كه در اين بين ،لزوم مطالعه و امكان سنجي در خصوص راهكارهاي توسعه سرمایهگذاری
دولتي و خصوصي در اين بخش بیشتر به چشم می آید.
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هدف و ضرورت
حمل و نقل امروزه به يكي از مهمترين بخشهاي خدماترسانی به شهروندان تبديل شده است.
بررسي وضع موجود و ميزان رضايتمندي شهروندان نشان ميدهد كه افزايش سطح كيفي و كمي اين
بخش نقش مؤثري در افزايش سطح رضايتمندي شهروندان به همراه خواهد داشت.
بررسي وضع موجود حمل و نقل و ترافیک شهر اهواز و نقش محوری این بخش در برنامهریزی
مدیریت هوشمند و مطلوب شهری ،با بررسي شاخصهاي موجود و فعاليتهاي صورت گرفته
براساس نمایش جداول و نمودارها به صورت مقایسهای و تحلیلی ميتواند نگرشي صحيح و اصولی
را در اختيار مديران و برنامهريزان شهري این کالنشهر قرار دهد.
براساس مطالعات صورت گرفته در طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر اهواز كل سفرهاي درون
شهري دو ميليون و دويست هزار سفر در روز ميباشد .در حال حاضر وسايل نقليه عمومي اهواز
 61درصد از ترافيك شهري را در بر ميگيرند كه اين بخش در برنامه چهارم توسعه  75درصد در
نظر گرفته شده بود .بر اين اساس نرخ سفرهای درون شهری اهواز( ،موتوري وكل سفرها ) براي هر
شهروند ،نرخ سفر موتوری 1/4و نرخ کل سفرها  1/85ميباشد .تعداد سفرهاي روزانه برون شهري
نيز حدود  216هزار سفر را نشان ميدهد.
بنابراین گزارش حاضر در نظر دارد تا با بررسی کارشناسی و علمی وضعیت موجود ،مشکالت حوزه
معاونت حمل و نقل و ترافیک را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .در ابتدا به بیان خالصه ای از گزارش
طرح جامع ترافیک پرداخته و سپس وضع موجود را بررسی می کنیم.
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خالصه اي از گزارش طرح جامع ترافيك شهر اهواز

مطالعات طرح جامع ترافیک شهر اهواز در سال  1384توسط شهرداری اهواز انجام گردیده و در سال
 1386به تصویب شورای عالی ترافیک کشور رسیده است.
مطالعات طرح جامع ترافیک ،ساختار كالبدي محدوده ساحل كارون را از نظر جغرافيايي و سياسي به
چند منطقه تقسيم مي کند :در سمت غرب كارون از شمال به طرف جنوب تا پل سياه ،منطقه كيانپارس
با تقسيم بندي شطرنجي در حيطه ساحلي گسترده به دو مركز و به دو ناحيه وشش مركز محله تقسيم
شده است .پس از آن منطقه امانيه و لشكرآباد قرار گرفته است .در طرح جامع كاربري عمده امانيه
اداري ،فضاي سبز و دولتي تعيين شده است .منطقه گلستان حد فاصل پيچ دانشگاه به طرف جنوب
قرار گرفته است.
در قسمت شرق کارون ،از شمال به طرف جنوب حد فاصل پل سوم به طرف شمال ،كوي ملت ،كوي
ملي راه و زيتون كارمندي قرار گرفته اند .از پل نادري به طرف جنوب تا پل پنجم پس از اهواز قديم و
باغ معين ساحل كارون يك ناحيه شهري مسكوني با چهار محله قرار گرفته است .از پل پنجم به طرف
جنوب تا پل هشتم در كنار ساحل كارون آبرفتهاي وسيع رسي و ماسه اي قرار گرفته است .عالوه بر
مناطق فوق در دهه اخير يك منطقه اضافه گرديده كه از شرق به انتهاي شهر ،از غرب به بلوار آيت اله
بهبهاني واز شمال به بلوار نواب صفوي و از جنوب به انتهاي پادادشهر محدود مي گردد.
مسیرهای طراحی شده در طرح جامع
در بخش مسيرها ،دوازده مسير شمالي جنوبي و شرقي غربي تعريف شدهاند .در اين بين برخي جزو
شبكه تندراهي و با اهميت بيشتر و بعضي از نوع شرياني درجه يك و دو و جز هسته مركزي شهر
محسوب ميشوند .اين مسيرها عبارتند از :مسير بزرگراه بهبهاني ،مسير گلستان ،بلوار ساحلي شرقي،
بلوار ساحلي غربي ،مسير پل سوم ،مسير پل هفتم ،مسير پل هشتم ،مسير پل پنجم ،مسير پل نهم،
مسيركمربندي جنوبي ،جاده خرمشهر(كمربندي غربي) ،كمربندي شمالي و شرقي.
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مسير آيت ا ...بهبهاني
اين مسير در شرق رودخانه كارون تمامي شهر را پوشش ميدهد .در طرح پيشنهادي اين مسير
داراي حريم حداقل  60متري خواهد بود و شامل باندهاي تندرو و كندرو ممتد ميباشد .از شمال اين
مسير تا كمربندي در حال احداث شمالي و شرق اهواز ادامه مييابد و از جنوب با كمربندي جنوبي
تقاطع غيرهمسطح خواهد داشت و تا آباديهاي كوت عبدا ...و فراتر از آن در جنوب تا هادي آباد
ادامه مييابد.
مسيرگلستان
اين مسير شمالي -جنوبي در غرب رودخانه كارون قرار ميگيرد و در غرب كيان آباد در حريم راه
آهن اهواز انديمشك مستقر ميگردد .در صورتي كه حريم راه آهن اجازه اين استقرار را ندهد بهتر است
مسير راه آهن چندمتري به طرف غرب تغيير مسير دهد تا فضا براي جاده سريع و مسير گلستان فراهم
باشد .حريم اين راه شمالي -جنوبي  45متر در نظر گرفته شده است و داراي باندهاي ممتد كندرو و
تندرو ميباشد .اين مسير در قسمت شمالي با مسير پل سوم تقاطع غيرهمسطح خواهد داشت و پس
از آن حدود  45درجه به طرف شرق منحرف شده با جاده كمربندي شمالي نيز تقاطع غيرهمسطح
خواهد داشت .از طرف جنوب اين مسير به طرف غرب امانيه هدايت شده از شرق كوي نهضت عبور
كرده و در ادامه بلوار گلستان قرار ميگيرد .در منتهي اليه جنوب با كمربندي جنوبي تقاطع غيرهمسطح
داشته و بدين صورت يك مسير ممتد شمالي جنوبي در طول شهر اهواز از كمربندي شمالي تا كمربندي
(پيشنهادي) جنوبي ادامه مييابد.
مسير بلوار ساحلي شرقي
قسمتهايي از اين مسير احداث شده و باقيمانده آن در دست ساخت ميباشد .اين بلوار از مسير پل
سوم در شمال اهواز آغاز شده و به مسير پيشنهادي پل نهم در جنوب متصل ميگردد .اين مسير در
محل پل پنجم ،پل سوم ،پل چهارم ،پل هشتم و پل نهم داراي تقاطع غيرهمسطح ميباشد.
مسير بلوار ساحلي غربي
قسمتهايي از اين مسير در قسمت شمالي احداث گرديده است .در قسمت جنوبي نيز قسمت هايي
از آن احداث شده ولي عبور از شرق دانشگاه با مشكل حريم مواجه بوده و عرض آن كاهش يافته
است .در طرح پيشنهادي مسير اين بلوار از مسير پل سوم در شمال شروع شده و به مسير پيشنهادي پل
نهم در جنوب خاتمه مييابد .اين مسير نيز مانند مسير شرقي در محل پل پنجم ،پل سوم ،پل چهارم،
پل هشتم و پل نهم داراي تقاطع غيرهمسطح ميباشد.
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مسير پل سوم
قسمتي از اين مسير در شمال كيانپارس قرار دارد و از شرق از طريق پل سوم در شمال كوي فدائيان
اسالم قرار ميگيرد و سپس با قطع مسير آيت ا ...بهبهاني از طريق يك تقاطع غيرهمسطح به جاده
بندر ماهشهر و رامهرمز متصل ميشود و سپس در محل مسير كمربندي جنوبي(در دست احداث) از
طريق تقاطع غير همسطح به آن ميرسد.
مسير پل هفتم
اين مسير در امتداد بلوار توحيد در جنوب كيانپارس قرار ميگيرد .از طرف غرب به پل لشكر
متصل ميشود و از طرف شرق پس از قطع مسير آيت ا ...بهبهاني از طريق يك تقاطع غيرهمسطح
از حوالي شمال شرقي كوي ابوذر عبور مينمايد .در محل جنوب كوي رمضان از طريق يك ميدان
مسير پل پنجم را قطع مينمايد و سپس از حوالي غربي شهرك ابوذر عبور و در شرق منازل صنايع
فوالد قرار ميگيرد .سپس به طرف جنوب منحرف شده و با عبور از كوي باهنر از طريق يك ميدان
به مسير پيشنهادي پل نهم متصل ميگردد .از طرف غرب اين مسير در حال حاضر به پل لشكر خاتمه
مييابد و ادامه آن بستگي به كاربري اراضی دارد.
مسير پل هشتم
اين مسير در طرف غرب در امتداد بلوار انقالب قرار گرفته و از طريق يك ميدان به جاده خرمشهر
متصل ميگردد .از طرف شرق در جنوب ايستگاه راه آهن پس از عبور از مسير راه آهن از طريق پل
روگذر) که از جنوب كوي تختي عبوركرده و در امتداد خيابان تخت سليمان قرار گرفته ( و از طريق
پل هشتم در محل پل شناور سابق به بلوار اباذر متصل مي گردد.
مسير پل پنجم و ششم
پل پنجم در حدود نقطه مياني شهر اهواز (شمال جنوب) احداث گرديده است .مسير پيشنهادي براي
اين پل از طرف غرب بلوار گلستان را در حوالي خيابان تختي با يك تقاطع غيرهمسطح قطع ميكند
و با عبور از كوي آيت ا ...كرمي و جنگل مصنوعي در امتداد بزرگراه مسير پل پنجم قرار ميگيرد و به
جاده خرمشهر متصل ميگردد .مسير پل پنجم با بلوارهاي ساحلي شرقي و غربي تقاطع غيرهمسطح
دارد و پس از تقاطع بلوار آيت ا ...بهبهاني از طرف شرق و از طريق يك تقاطع غيرهمسطح در امتداد
خيابان نوزدهم و بلوار پنجاه متري به جاده بندر امام متصل ميگردد .قسمتي از مسير شرقي احداث
شده و ظاهرا ً در محل تالقي با تعدادي انبار متوقف گرديده است .اين مسير پس از عبور از جاده
بندر امام از كوي پليس و شهرك ابوذر و كوي رمضان گذشته و به جاده بندر ماهشهر با يك تقاطع
غيرهمسطح متصل ميشود .در حال حاضر اين پل از نظر پيوستگي وتردد بهترين پل اهواز مي باشد.
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مسير پل نهم
اين پل درحال احداث درشمال پل سوم و در بخش شمالي شهر مي باشد.
مسير كمربندي جنوبي
اين مسير جنوبيترين مسير شرقي غربي اهواز ميباشد و قسمتي از كمربندي جنوبي را تشكيل
ميدهد .از طرف غرب در غرب نورد كاويان جاده خرمشهر را با يك تقاطع غيرهمسطح قطع مينمايد
و در ادامه پس از قطع بلوار گلستان از طريق يك تقاطع غيرهمسطح در امتداد شرقي غربي و در
جنوب كريشان جديد ،كوي مجاهد ،كوي فوالد ،چنيبه عليا ،گاوميش آباد (كوي محسني) قرار گرفته،
در همين محل و در كوي چمران از طريق يك تقاطع غيرهمسطح بلوار آيت ا ...بهبهاني را قطع و در
مسير شرقي غربي به طرف شرق ادامه مييابد .پس از قطع جاده بندر امام با يك روگذر به كمربندي
شرقي و جاده بندرماهشهر از طريق يك تقاطع غيرهمسطح متصل ميگردد.
جاده خرمشهر
اين جاده قسمت غربي كمربندي پيشنهادي اهواز را تشكيل ميدهد .از طرف شمال از طريق يك
تقاطع غيرهمسطح كمربندي شمالي را قطع ميكند و به طرف جنوب امتداد مييابد .سپس كوي انقالب
را از طريق يك ميدان قطع مينمايد و همچنين مسير پل پنجم را در شمال كوي علوي از طريق يك
ميدان قطع مينمايد .در ادامه با مسير پل نهم از طريق تقاطع غيرهمسطح ارتباط دارد و در شرق
روستاي مالشيه و غرب نورد كاويان از طريق يك تقاطع غيرهمسطح مسير كمربندي جنوبي را قطع
كرده به طرف شهرك بيت المقدس و خرمشهر ادامه مييابد.
كمربندي شمالي و شرقي
اين كمربندي در حال احداث جاده انديمشك -تهران را در محل جاده خرمشهر با يك تقاطع
غيرهمسطح قطع مينمايد و از آنجا شروع شده و به طرف شرق ادامه مييابد .سپس جاده دوم
انديمشك را از طريق يك تقاطع غيرهمسطح قطع مينمايد .در ادامه با بلوار آيت ا ...بهبهاني از طريق
يك تقاطع غيرهمسطح تقاطع داشته به طرف جنوب متمايل گشته و در محل تالقي با جاده بندر
ماهشهر از طريق يك تقاطع غيرهمسطح به كمربندي جنوبي متصل ميگردد.
در حال حاضر مسير بلوارهاي ساحلي شرقي و غربي از شمالي ترين تا جنوبي ترين نقاط شهر اهواز
به موازات رود خانه كارون احداث شده و يا در آينده تكميل مي گردد.
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تقاطع هاي غيرهمسطح و ميادين:
در حال حاضر تعداد تقاطعهای غیرهمسطح شهر اهواز  19تقاطع میباشند که براساس طرح مطالعات
جامع شهر اهواز حداقل  29تقاطع دیگر مورد نیاز است که در طرح جامع دیده شده است.
شبكه پيشنهادي داراي دو ركن مهم ميباشد .ركن اول احداث (و يا ارتقاء) دو مسير ممتد بزرگراهي
شمالي جنوبي در دو طرف رودخانه كارون ميباشد:
 )1بزرگراه آيت ا ...بهبهاني در شرق رودخانه كارون و بزرگراه گلستان(تغيير مسير يافته در قسمتهائي
از آن) درغرب رودخانه كارون.
 )2مسيرهاي پلهاي رودخانه كارون كه جهت شرقي غربي دارند اين دو بزرگراه را قطع مينمايند.
از ميان پلهاي رودخانه كارون پلهاي سوم ،پنجم ،نهم و كمربندي جنوبي حالت بزرگراهي داشته
و ركن دوم شبكه خصوصي را تشكيل ميدهند .تقاطع هاي اين دو ركن از شبكه خصوصي به صورت
غيرهمسطح ،و در برخي موارد بصورت ميدان پيش بيني شده است .تقاطع غيرهمسطح و يا ميدان
در ديگر نقاط شبكه نيز بخاطر اهميت آنان پيش بيني شدهاند .خالصه اي از اطالعات مربوط به
تقاطعهاي غير همسطح و ميادين شبكه پيشنهادي ارائه شده است .بطور خالصه از  58نقطه مشخص
شده ،هفت تقاطع غير همسطح موجود ،سي تقاطع غير همسطح پيشنهادي ،يازده تقاطع همسطح و
ميدان موجود و پيشنهادي ،شش تقاطع غير هم سطح موجود و چهار تقاطع غير هم سطح پيشنهادي
مشاوران ديگر ميباشند.
براي محاسبه هزينه احداث تقاطعها ،از روي طرح پيشنهادي شبكه ،سطح رمپ ،لوپ و باند هاي
تندرو به كندرو و همچنين سطح هر يك از پلهاي روگذر بدست آمده است .سپس براي هر يك از
اجزاي تقاطع ،قيمت واحد سطح بر اساس فهرست بهاي سال  85بدست آمده با احتساب قيمت واحد
و نيز اجزاء برآورد شده است .براي هريك از تقاطعات هزينه كل حدود  1350ميليارد ريال جهت
ساخت برآورد شده است.
بخش ديگري از هزينههاي احداث شبكه هزينه تمليك زمين مورد نياز براي ساخت تقاطعها است.
براي محاسبه اين نوع هزينه نيز براساس شبكه پيشنهادي سطح مورد نياز براي اجراي تقاطع كه بايستي
خريداري شود ،محاسبه و هزينه خريد آن محاسبه گرديد .كل هزينه تمليك براي تقاطعها حدود3233
ميلیارد ریال برآورد شده است .در مجموع هزينه كل احداث تقاطعهاي شبكه پيشنهادي حاصل جمع
هزينه تمليك و اجرا و حدود  4583ميليارد ريال محاسبه شده است.
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بررسی وضعيت موجود:
در اين بررسي به تعداد و سهم سفرهای شهری ،معابر ،تجهيزات ترافيكي ،پلهای عابر پیاده ،دوربينهاي
نظارت تصويري ،پاركينگهاي عمومي پرداخته شده است.

الف)تعداد و سهم سفرهای شهری اهواز به تفکیک انواع وسایل
جدول  : 1تعداد و سهم سفرهای شهری اهواز به تفکیک انواع وسایل (برمبنای طرح جامع ترافیک سال )89
ون و تاکسی و خودروهای
مسافرکش شخصی

خودرو
شخصی

موتورسیکلت

سایر

نوع
خودرو

اتوبوس

مینی بوس

واحد 122804 314566

516558

437249

119376

47000

درصد  20درصد 8درصد

33درصد

28درصد

8درصد

3درصد

جدول شماره ( )1نشان میدهد که سفرهاي شهري بخش تاکسیرانی ،ون و مسافربرهای شخصی با
33درصد ،اتوبوس  20درصد و مینی بوس  8درصد در بخش عمومی بیشترین سهم را در جابجایی و
سرویسدهیها برعهده دارند؛ در مقابل بخش خودروهای شخصی سهم  28درصدی و موتورسیلکلت
با  8درصد رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند.
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ب) معابر

جدول  : 2تقسيم بندي معابر شهري اهواز در سال 90
نوع معابر

بزرگراه

شریان درجه 1

شریان درجه 2

جمع کننده

دسترسی

جمع کل

متراژ (كيلومتر)

90

144

93

225

428

980

براساس جدول شماره ( )2ميتوان گفت که در تقسیم بندی معابر شهری اهواز ،براساس درجه اهمیت
سهم بزرگراهها  90کیلومتر ،شریانهای درجه 1و  2به ترتیب با  144و  93کیلومتر و در مقابل ،جمع
کنندهها  225کیلومتر و دسترسیها  428کیلومتر را به خود اختصاص دادهاند و در مجموع تقسيم بندي
معابر شهری اهواز  980كيلومتر ميباشد.
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ج) تجهيزات ترافيكي

جدول  : 3آمار تجهيزات ترافيكي شهر اهواز

تعداد

رديف

عنوان

1

تقاطع مجهز به چراغهای راهنمایی هوشمند

17

2

تقاطع مجهز به چراغهای راهنمایی غیرهوشمند

15

3

پل ها و تقاطعهای غیرهمسطح

19

4

تابلوهای شناسایی مسیر

250

مورد نیاز
15
29

همانگونه كه در جدول شماره ( )3مشاهده ميشود تعداد تجهيزات ترافيكي شهر اهواز به ترتيب شامل
 17تقاطع مجهز به چرا غ راهنمایی هوشمند15 ،تقاطع مجهز به چرا غ راهنمایی غیرهوشمند 19 ،عدد

ل و تقاط ع غیرهمسطح 29 ،عدد پل و تقاط ع غی ر همسطح مورد نیاز و تعداد تابلوهای شناسایی مسیر
پ

 250عدد است.
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د) پلهای عابر پیاده
جدول : 4تعداد پلهای عابر پیاده به تفکیک مناطق شهرداري
نوع

منطقه  1منطقه  2منطقه  3منطقه  4منطقه  5منطقه  6منطقه  7منطقه 8

جمع کل

مکانیزه

2

-

1

1

-

-

1

-

5

غیرمکانیزه

2

3

4

5

4

2

4

-

24

مطابق دادههاي جدول شماره ( )4كه تعداد پلهاي عابر پياده به تفكيك مناطق هشتگانه شهرداري را
نشان ميدهد به ترتيب منطقه چهار با  6پل و مناطق سه و هفت با  5پل بيشترين سهم پلهاي مكانيزه
و غيرمكانيزه عابر پياده را به خود اختصاص دادهاند ،اين در حالي است كه منطقه هشت فاقد پل عابر
پياده ميباشد.
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ه) دوربينهاي نظارت تصويري
جدول  : 5دوربینهای کنترل ترافیک (به تفکیک منطقه)
منطقه 1

منطقه 2

منطقه 3

منطقه 4

منطقه 5

منطقه 6

منطقه 7

منطقه 8

جمع کل

18

8

7

10

6

7

1

0

57

جدول شماره ( )5تعداد دوربینهای کنترل ترافیک به تفکیک منطقه را نشان میدهد .اگرچه در منطقه
يك 18 ،دوربین ،در منطقه چهار 10 ،دوربین ،در منطقه دو 8 ،دوربین ،در مناطق سه و شش7 ،
دوربین و در منطقه پنج 6 ،دوربین و منطقه هفت ،يك دوربين نصب شده است ،منطقه هشت فاقد
دوربین کنترل ترافیکي مي باشد.
نمودار  : 4نمودار مقايسه آمار دوربینهای کنترل ترافیک (به تفکیک منطقه)

منطقه  8منطقه 7

24

منطقه 6

منطقه  5منطقه  4منطقه3

منطقه2

منطقه1

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

بخش اول  -حمل و نقل و ترافیک

و) پاركينگهاي عمومي
محاسبات نشان میدهد که مدت توقف هر خودرو ،بیشتر از مدت حرکت آن است .پیشبینی و
تدارک فضای کافی برای وسائط نقلیه در مواقعی که از آنها استفاده نمیشود ،از معضالت شهرها به ویژه
شهرهای بزرگ است .متوسط سطحی که برای توقف هر خودرو سواری در نظر گرفته میشود 14
مترمربع است .اگر متوسط تعداد سرنشین هر خودرو دو نفر فرض شود ،به طور متوسط هر سرنشین
خودرو به حداقل  7مترمربع از سطح شهر برای ایجاد پارکینگ نیاز دارد و چون خودرو وسیله نقلیه
شخصی است حداقل دو جای پارک برای آن الزم است :یکی در محل سکونت و دیگری در محل
کسب و کار یا محلهایی نظیر مراکز خرید و مرکز شهر.
براساس آمارهای موجود پارکینگهای موجود کالن شهر اهواز  22مورد میباشد که به ترتیب در
مالكيت سازمان پايانهها ،نهادها و بخش خصوصی مي باشند.
محل پارکینگ
از نظر مهندسان ترافیک بهترین محل برای احداث پارکینگ در شهر ،محلي نزدیک به ایستگاههای
اصلی و مرکزی ناوگان عمومی نظیر اتوبوس ،راه آهن ،مترو و پایانههای شهری و فرودگاه میباشد.
محل ورودی و خروجی پارکینگ باید طوری انتخاب شود که وسائط نقلیه هنگام ورود یا خروج باعث
راهبندان و ایجاد مشکل برای دیگر استفادهکنندگان از پارکینگ نشوند.
انواع پارکینگ

پارکینگهايخیابانی

پارکینگهایهمسطح

پارکینگهايچندطبقه
پارکینگهايمکانیکی

پارکینگهایزیرزمینی
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جدول : 6آمار پاركينگ هاي عمومي شهر اهواز به تفكيك مناطق هشتگانه شهرداري در سال1390
سازمان
پايانه

نهاد

خصوصي

سازمان
پايانه

نهاد

خصوصي

سازمان
پايانه

نهاد

خصوصي

براساس دادههاي جدول شماره ( ،)6تعداد  14پارکینگ به سازمان پایانهها 6 ،پارکینگ به نهادها و 2
پارکینگ به بخش خصوصی تعلق دارد؛ كه در مجموع تعداد  22پارکینگ در کالن شهر اهواز موجود است
و به لحاظ تعداد پارکینگها ،مناطق  1و  2به ترتیب با  7و  5پارکینگ ،بیشترین تعداد پاركينگ را در میان
مناطق هشتگانه به خود اختصاص داده اند و مناطق  6 ،3و 7کمترین تعداد پارکینگها را داشتهاند.
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نمودار : 5مقايسه سهم بخشهاي مختلف در مديريت تملك پاركينگهاي شهري

14
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10
8
6
4
2
0

خصوصی

نهاد

سازمان پایانه ها

تعداد پارکینگ ها
مشکالت احداث پارکینگ در کالن شهر اهواز
 محدودیت و گرانی زمین ها در نقاط پرتراكم همانند هسته مركزي شهر (خيابان سلمان فارسي،شريعتي ،كيانپارس ،زيتون كارمندي و پادادشهر).
 وجود ساختمانهای تاریخی يا فرسوده كه مالكيت نامشخص و رهاشده دارند. عدم مشاركت بخش خصوصي در سرمايهگذاري در اين بخش به دليل عدم توجيه اقتصادي.كمبود منابع مالي شهرداري.فقدان حمایت دولتی در ساخت پاركينگ ها.بررسی میزان کمبود فضای پارک در مناطق پر ازدحام شهر اهواز تا سال :1405
بر اساس گزارش مديريت مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز ،با مقايسه عرضه (ظرفيت
پاركينگ) و تقاضاي پاركينگ ،ميزان كمبود فضاي پارك در مناطق سطح شهر اهواز در جدول زیر
نشان داده شده است .معاونت حمل و نقل و ترافیک با استفاده از راهكارها و سياستگذاريهاي
مناسب ،سعي بر تأمين فضاي الزم پارك دارد .
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جدول  : 7میزان کمبود عرضه پارکینگ در محدوده های ذکر شده در افق های مطالعه

مجموع

نمودار : 6ميزان كمبود پاركينگ براساس افق ها در محدوده هاي مورد مطالعه

کمبودپارکینگ1390
کمبودپارکینگ1395
کمبودپارکینگ1400
کمبودپارکینگ1405

باهنر
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در کالن شهر اهواز ،عدم وجود تعادل ميان فضاهاي پارك موجود و تقاضاي آن در محدوده هاي
متراكم تجاري ،اداري و مسكوني ،باعث ايجاد مشكالتي در یافتن فضاي پارك مناسب توسط
كاربران شده است كه اين مسأله منجر به توقف در محل هاي غير مجاز ،پارک دوبل ،افزايش تراكم
ترافيك به منظور جستجوي فضاي پارك و غيره مي شود.
راهكارهای آرام سازی ترافیک
آرامسازی ترافیک یعنی تلفیق وسایل و اقدامات فیزیکی جهت کاهش اثرات منفی استفاده از
وسایل نقلیه موتوری .آرامسازی ترافیک بخشی از تغییرات عمومی ترافیک در ایجاد نظام پایدار
ترابری شهری است .اين طرح نخستین بار در خیابانهای محلههای مسکونی اعمال شده است.
در بسیاری از جوامع شهری آرامسازی ترافیک به وسیله برنامههای گوناگونی انجام میپذیرد .برای
انتظام برنامه آرامسازی ترافیک در کالن شهر اهواز ،اجرای سه برنامه مهم ضروری می باشد:
 .1آموزش
 .2اعمال قدرت
 .3مهندسی
که خوشبختانه کادر کارشناسی معاونت حمل و نقل و ترافیک در تالش برای اجرای این راهکارها
هستند .
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نتيجه گيري

در جمعبندی موضوع حمل و نقل و ترافیک کالن شهر اهواز ،موضوعات و آمارهای تحلیلی شرح
و کمبودهای مورد نیاز در بخشهای تقاطعهای غیرهمسطح و همسطح و پلهای عابر پیاده کمبودها

بسیار محسوس میباشند .در این بین ،سرمایهگذاری در امر فرهنگسازی شهروندان در جهت تشويق به
عدم استفاده از خودروهای شخصی و استفاده از حمل و نقل عمومی در کنار اقداماتی نظیر کاهش طول

انتظار مسافران در ایستگاهها ،توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی کالن شهر اهواز به صورت
کمی و کیفی بسیار ضروری به نظر میرسد .نکته قابل توجه و مثبت اینکه در حال حاضر معاونت
حمل و نقل کالنشهر اهواز با نصب دوربینهای نظارت تصویری و چراغهای راهنمای غيرهوشمند در

تقاطعها و دایر کردن جایگاههای عرضه کارتخوان به جای بلیطهای سنتی و کاغذی در سطح شهر
و اتوبوسهای سازمان و در نتیجه کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری برای شهروندان و تقویت سیستم
مدیریت حمل و نقل شهری گام هاي بسيار خوبي برداشته است .با اين وجود ،توسعه سیستم حمل و

نقل هوشمند  ITSدر کالن شهر اهواز همچنان نیازمند سرمایهگذاری بیشتر بخشهای خصوصی و
نیز اعطای سوبسید و یارانههای دولتی است .همچنین تکمیل مترو و بهره برداری از آن بعنوان یکی از

راهکارهای کاهش ترافیک مورد تاکید است.
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راهكارها و پيشنهادات
 -1توسعه فرهنگ مشاركت مردمي در استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي
 -2توسعه و احداث توقفگاههاي مجهز در نقاط پرحجم و پرتردد
 -3جذب مشاركتهاي بخش خصوصي در بخشهاي مختلف حمل و نقل و پاركينگها با تعيين
سياستهايتشويقي
 -4افزايش تسهيالت با بهره كم و بخشودگي مالياتي و کاهش یا بخشودگی عوارض ساخت و بهرهبرداري
از مجتمعهاي پاركينگي
 -5احداث پاركينگهاي طبقاتي پيشرفته از جمله پاركينگهاي مكانيزه و  ...در نقاط پرتراكم شهر به
دليل كمبود زمين با كاربري مختلط
 -6نظارت بر ساخت مجتمعهاي تجاري -مسكوني با پاركينگهاي استاندارد و تاييد ظرفيت آن
 -7توسعه تقاطعهای غیرهمسطح و همسطح مطابق با پيش بيني طرح جامع ترافيك شهر اهواز
 -8کنترل نوع کاربریهای اطراف راههاي شرياني و تعیین یا تثبیت میزان تراکم آنها
 -9استانداردسازي عرض پيادهروهاي كنار راههاي شرياني و ساخت پلهاي عابر مكانيزه
 -10اصالح هندسي و ايمن سازي معابر و تقاطعها براساس استانداردهاي ارائه شده
 -11استفاده از ناوگان حمل و نقل و عمومي مجهز و سازگار با شرايط اقليمي اهواز
 -12تسریع روند ساخت قطار شهری اهواز و بهره برداری از آن

31

بخش دوم  -اتوبوسرانی

مقد مـه
امروزه يكي از مسائل بسيار مهم شهرهاي بزرگ ،حمل و نقل و ترافيك شهري است .در واقع
كمبود و نارسايي در سيستم حمل و نقل زميني بخصوص حمل و نقل شهري به عنوان يكي از موانع
رشد و توسعه هر كشوري به شمار ميرود .يكي از موثرترين راهحلهاي اين مشكل ،توسعه و تقويت
سيستمهاي حمل و نقل عمومي شهري است .با توجه به مشكالتي كه امروزه در اثر افزايش تعداد
وسايل نقليه در شهرهاي بزرگ و متوسط ايران به وجود آمده است ،سياست تقويت استفاده از سيستم
حمل و نقل عمومي از تدابير ارزنده به شمار ميرود .در اين راستا براي بهينهسازي سيستم حمل و
نقل عمومي به منظور خدماترساني ايمن ،مستمر ،ارزان ،سريع و مطلوب به متقاضيان سفرهاي درون
شهري بايد تالش گستردهاي را آغاز كرد.
ناوگان اتوبوسراني كه يكي از مهمترين سيستمهاي حمل و نقل عمومي شهري به شمار ميآيد ،در
كليه شهرهاي ايران از جمله اهواز نقش عمدهاي را در انجام سفرهاي درون شهري و روزانه شهروندان
ايفا مينمايد .در شهر اهواز با توجه به فقدان سيستمهاي پيشرفته حمل و نقل از قبيل مترو ،تراموا،
قطار سبك شهري ،سيستم اتوبوسراني وظيفه سنگيني را بر عهده داشته و اجبارا ً جابجايي خيل عظيم
مسافرين درون شهري از طریق این سیستم صورت ميگيرد .با توجه به تقاضاي بيش از حد مردم
براي استفاده از خدمات اتوبوسراني به دليل ارزان بودن كرايه آن نسبت به نرخ ساير وسايط نقليه
عمومي از جمله تاكسي  ،كه ميتوان آن را مهمترين دليل افزايش تقاضا دانست ،سيستم اتوبوسراني شهر
اهواز با مشكالت مختلف مواجه گرديده است و به داليل گوناگون فاقد كارايي قابل توجه ميباشد.
به علت ويژگيهاي مثبت و مزاياي اين سيستم و به منظور ارتقاي كارايي آن ،برنامهريزي و انديشيدن
راهحلهاي متعدد توسط مسئولين و متخصصين اين امر ضروري بنظر مي رسد.
اين گزارش به منظور شناخت هرچه بهتر مسايل و تبيين مشكالت سيستم اتوبوسراني شهر اهواز در
زمينه کمبود توقفگاهها و تجهیزات الزم ،عدم تطابق کیفیت اتوبوسهای تحویلي با شرایط آب و هوایی
شهر اهواز و فقدان تعمیرگاههای مجهز و مدرن تهيه شده است.
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هدف و ضرورت
امروزه حوزه حمل و نقل عمومی يكي از اجزاء مهم و تاثیر گذار اقتصاد شهری به شمار میرود و
این اهميت ناشی از نقش زيربنايي و توسعهای آن است که همواره بر فرآيند رشد اقتصاد ملی و محلی
تاثیر مستقیمی دارد .در این بين ،بخش اتوبوسرانی به یکی از حلقههای مهم و پرظرفیت حمل و نقل
عمومی پایدار در شهرها تبدیل شده است .اهمیت این موضوع از آن جهت است که به دلیل دارا بودن
ظرفيت بيشتر برای خدماترسانی به شهروندان ،استفاده از اين سيستم به شكل گستردهای در تمامي
محالت و خیابانهای اصلی شهرها جريان داشته و در مجموعه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعی
شهرها نقش غيرقابل انكاري برعهده دارد .بررسي جايگاه كنوني و شناخت كمبودها و مشكالت و
پتانسيل های سازمان اتوبوسرانی در کالنشهرها و راهکارهای برون رفت از این مشکالت ،از گامهاي
ضروري اوليه در توسعه این سیستم ميباشند .در اين گزارش با بررسي جايگاه اتوبوسرانی و مقایسه
آن با کالنشهرها ،وضعيت موجود بررسی گردیده و در نهایت راهکارهایی ارائه خواهد شد.
تاریخچه سازمان اتوبوسرانی
در کالن شهر اهواز به منظور جابجایی عموم شهروندان و بهرهبرداری صحیح از وسایل حمل مسافر،
سازمان اتوبوسرانی فعالیت رسمی خود در سال  1331را تحت نام «شرکت واحد» آغاز نمود و به
مرور زمان با افزایش جمعیت بر تعداد اتوبوسها افزوده شد .این سازمان سپس در سال 1372به
منظور مراقبت و بهرهبرداری صحیح از وسایل حمل مسافر و تأمین نیازمندیهای عمومی شهر و حومه
به «سازمان اتوبوسرانی اهواز و حومه» تغییر نام داد .هم اکنون این سازمان با توسعه فعالیت ها و
خطوط خود و با استفاده از حدود  400دستگاه اتوبوس در حال سرویس دهی به ساکنین کالنشهر
اهواز و حومه می باشد.
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بررسي وضعيت موجود
الف) بررسي جابجايي مسافران توسط ناوگان اتوبوسراني شهري
جدول  : 1آمار جابجايي مسافران توسط ناوگان اتوبوسراني شهري
نوع

تعداد مسافر در سال 89

تعداد مسافر در سال 90

اتوبوس ملکی

55،892،200

51،292،568

اتوبوس خصوصی

29،644،080

25،353،800

جدول شماره ( )1نشان میدهد که تعداد مسافران اتوبوس ملکی به ترتیب در سال ،1389
 55892200نفر و در سال  51292568 ،1390مسافر بوده است.

نمودار  : 1مقايسه ميزان جابجايي مسافران توسط ناوگان اتوبوسراني شهري
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نمودار  : 2مقايسه سهم جابجايي مسافران در اتوبوس هاي خصوصي و ملكي در سال 1389

اتوبوس خصوصی
 35درصد
اتوبوس ملکی
 65درصد

نمودار  : 3مقايسه سهم جابجايي مسافران در اتوبوسهاي خصوصي و ملكي در سال 1390

اتوبوس خصوصی
 33درصد
اتوبوس ملکی
 67درصد
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ب) اتوبوسهاي فعال در بخش حمل و نقل عمومي
جدول  : 2آمار تفكيكي اتوبوسهاي موجود در شهر اهواز
رديف

عنوان

سال 89

سال 90

درصد رشد

1

تعداد اتوبوسهای فعال

-

317

-

2

تعداد اتوبوسهای کولردار

150

287

47.7

3

تعداد اتوبوسهای گازسوز فعال

14

16

12.5

4

تعداد اتوبوسهای بخش خصوصی

90

209

56.9

5

تعداد كل اتوبوس ها

594

656

9.5

نمودار : 4مقايسه آمار اتوبوس هاي فعال موجود در شهر اهواز در سالهاي  1389و 1390

سال 90

سال 89

660
650
640
630
620
630
620
610
600
590
580
570
560
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نمودار  : 5مقايسه آمار تفكيكي اتوبوسهاي موجود در شهر اهواز در سالهاي  1389و 1390
350
300
250
200
150
100
50
تعداد اتوبوس های
بخش خصوصی

تعداد اتوبوس های
گاز سوز فعال

تعداد اتوبوس های
کولردار

0

تعداد اتوبوس های
فعال

همانطور که در جدول شماره ( )2آمده است تعداد كل اتوبوسها در سال  594 ،1389دستگاه
بوده که در سال  1390به  656دستگاه افزایش یافته است .همچنین اتوبوسهای بخش خصوصی
در سال  1389از  90دستگاه به  209دستگاه در سال  1390رسیده که این نشان میدهد بخش
خصوصی استقبال خوبی از واگذاریها داشته است.
ج) وضعيت ناوگان اتوبوسراني

جدول  : 3آمار سالهای کارکرد اتوبوسهاي ناوگان اتوبوسراني
سال کارکرد اتوبوس ها

 1-5سال

 5-10سال

 10-15سال

باالتر از  15سال

تعداد

359

284

12

1

براساس جدول شماره ( )3میتوان گفت تعداد  359اتوبوس بین  1-5سال و تعداد  284اتوبوس
بین  5-10سال کار کردهاند .شایان ذکر است که تنها یک اتوبوس باالتر از  15سال کارکرد در
سازمان وجود دارد.
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نمودار  : 6مقايسه سالهای کارکرد اتوبوسهاي ناوگان اتوبوسراني

د) فعاليتهاي صورت گرفته در بخش اتوبوسراني
جدول  : 4فعاليتهاي صورت گرفته در بخش اتوبوسراني89-90
شرح
خرید اتوبوس

سال 89

سال 90

-

82

خرید مینی بوس
احداث ایستگاههای مکانیزه اتوبوس

-

10

6

3

پیگیری احداث ایستگاه مکانیزه اتوبوس

-

6

طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمند ناوگان
اتوبوسرانی (بلیط الکترونیک)

بهره برداری موقت

بهره برداری دائم

79

77

تعداد خطوط اتوبوسراني

جدول شماره ( )4فعالیتهای صورت گرفته در سازمان اتوبوسراني را نشان میدهد كه به
ترتیب تعداد  82اتوبوس و  10مینیبوس در سال 1390خریداری شده است .از طرفی تعداد 3
ایستگاه مکانیزه اتوبوس احداث و  6ایستگاه دیگر در حال پیگیری و احداث میباشند .همچنين
خوشبختانه پروژه عظيم بليت الكترونيك براي ناوگان اتوبوسراني شهر اهواز عملياتي شد و به
بهره برداري رسيد.
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جدول  : 5فعاليتهاي صورت گرفته در بخش اتوبوسراني در سال 90
شرح

واحد

تعداد سال 90

متوسط سفرهاي انجام شده در روز توسط ناوگان

سفردر روز

400000

متوسط زمان انتظار مسافر در کل سیستم

دقیقه

15

متوسط عمر مفيد يك اتوبوس

سال

7

متوسط سرعت سفر اتوبوس در ناوگان

کیلومتر بر ساعت

20

متوسط ضريب سرنشين هر اتوبوس واحد (بدون در نظر
گرفتن راننده)

نفر

60

متوسط هزینه جابه جایی هر مسافر توسط ناوگان

ریال بر نفر

3350

تعداد ايستگاه هاي اتوبوس

ایستگاه

1210

تعداد ايستگاه هاي اتوبوس مكانيزه

ایستگاه

14

متوسط تعداد خطوط فعال ملكي در ماه

خط

61

متوسط تعداد خطوط فعال خصوصي در ماه

خط

19

تعداد كل خطوط شهري (خط)

خط

77

تعداد مسافر جابجا شده بخش خصوصي

نفر

36602925

جدول شماره  5فعاليت هاي صورت گرفته در سال  90سازمان اتوبوسراني را نشان مي دهد كه
متوسط سفرهاي انجام شده توسط ناوگان  400000سفر در روز بوده است.
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مشکالت سازمان اتوبوسرانی اهواز
الف) مشكالت كلي
 -1عدم وجود تعمیرگاه مجهز و مدرن
در كالن شهري چون اهواز با داشتن  380دستگاه اتوبوس فعال شهري و  25دستگاه اتوبوس
فعال غيرخطي ميبايست يك تعميرگاه بزرگ مجهز به امكانات و تجهيزات مدرن در شهر وجود
داشته باشد تا به اين ترتيب بتوان پاسخگوي نيازهاي تعميراتي اتوبوسها بود .اما متاسفانه سازمان
اتوبوسراني اهواز فاقد تعميرگاه ميباشد و اين موضوع سازمان را در زمينه انجام تعميرات و برنامههاي
نگهداري جهت حفظ و تعمير اتوبوسهاي خود دچار مشكالت عديدهاي نموده است.
 -2افزايش قيمت 79.5درصد هزينه سوخت (گازوئيل)
 -3کمبود توقفگاهها و تجهیزات الزم
سازمان اتوبوسرانی اهواز دارای  2توقفگاه به نامهای توقفگاه قدس (منطقه غرب) و توقفگاه شهید
ت مربوط به اتوبوسها شامل سرویسكاري ،روانکاری،
رجایی (منطقه شرق) میباشد .كليهي عملیا 
شستشو و نظافت ،تعویض روغن و فیلتر و  ...میبایست در این توقفگاهها صورت پذیرد .توقفگاه
قدس با ظرفیت پذیرش حداکثر  140دستگاه اتوبوس و توقفگاه شهید رجایی با پذیرش حداکثر 150
ت روانکاری ،جوابگوی
دستگاه اتوبوس (در مجموع 290دستگاه) جهت سرویس و نظافت و عملیا 
نیازهای فعلی سازمان نمیباشند ،به ویژه آنکه در حال حاضر در توقفگاه قدس کوچکترین امکانات
جهت تعویض روغن و فیلتر و حتی روشنایی مناسب جهت انجام صحیح شستشو موجود نمیباشد.
با توجه به اين شرايط در صورت اضافه شدن اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی مشکالت بیشتری
پیش روی سازمان قرارخواهد گرفت.
-4کمبود پایانه و تمرکز خطوط اتوبوسرانی در هسته مرکزی شهر
با توجه به اینکه مقصد نهایی عموم مسافران متقاضی استفاده از اتوبوس مرکز شهر میباشد ،شاهد تردد
اکثر اتوبوسهای سازمان در هسته مرکزی شهر میباشیم .این امر هم باعث بروز مشکالت ترافیکی
در شهر میشود و هم به علت ازدحام و شلوغی از لحاظ فنی مشکالتی را برای اتوبوسهای سازمان
ایجاد مینماید .متاسفانه به دلیل نبودن فضای فیزیکی و پایانه شهری مناسب ،سازمان اتوبوسرانی
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نتوانسته است برنامهریزی دقیق و جامعی جهت شکست خطوط و کاهش تردد اتوبوسهای خود در
هسته مرکزی شهر داشته باشد.
 -5استهالك باالي اتوبوس و قطعات يدكي در گرما و شرايط بد آب و هوايي شهر اهواز
وجود گرمای شدید و شرایط حاره ای در اهواز باعث کاهش بهره وری و همچنين سرعت روند
فرسودگي قطعات یدکی اتوبوس های سازمان می گردد.
 -6افزايش قيمت نرخ قطعات يدكي و کمبود قطعات یدکی مناسب و استاندارد
مشكل ديگر سازمان اتوبوسراني ،موضوع عدم تامين به موقع و مناسب لوازم يدكي خودروها به علت
كمبود درآمد سازمان نسبت به هزینههای آن و باال بودن میزان خرابی قطعات است ،که باعث شده
سازمان با کمبود قطعات یدکی مناسب مواجه شود.
 -7عدم تطابق کیفیت اتوبوسهای تحویلی با شرایط آب و هوایی شهر اهواز
اتوبوسهای تحویلی به سازمان اتوبوسراني اهواز اغلب همان اتوبوسهایی هستند که به سایر شهرها
مانند شیراز ،اصفهان ،مشهد ،تبریز ،کاشان و ديگر شهرها تحویل داده می شود ،در حالی که به دليل
شرایط آب و هوایی خاص اهواز ،استهالک اتوبوسهای سازمان اتوبوسراني این شهر نسبت به سایر
شهرها باالتر بوده و این امر سبب کوتاه شدن عمر مفید اتوبوس و قطعات یدکی و در نتیجه باالتر رفتن
هزینههای سازمان اتوبوسراني اهواز وحومه می گردد .از سوی دیگر ،با کاهش عمر مفید قطعات ،تعداد
اتوبوس های متوقف افزایش یافته و در نتيجه هزینههای سازمان به طور چشمگیری افزایش مييابد
که این امرتعداد اتوبوس های فعال سازمان را به شدت کاهش می دهد.
 -8عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری
با توجه به هزینههای باال و درآمد کم و همچنین نبود امکانات و تجهیزات مناسب ،متاسفانه تاکنون
بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایهگذاری در سازمان اتوبوسرانی اهواز نشان نداده است .از آنجا
كه هر سرمایهگذاری میبایست با سوددهی همراه باشد ،ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری در
این بخش ،نیاز به همت جمعی دارد و همچنین می توان با انجام اقداماتی همچون افزایش نرخ بلیت و
یا استفاده از پتانسیل تبلیغاتی بدنه اتوبوس ها ،نرخ بازگشت سرمایه بخش خصوصی را افزایش داد.
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 -9کمبود اعتبار جهت بیمه نمودن اتوبوسها
متاسفانه به دلیل هزینههای باالی اتوبوس و محدود بودن منابع مالی ،سازمان در بیمه نمودن اتوبوسهای
خود با مشکل مواجه است و همیشه تعدادی از اتوبوسهای سازمان در وقفه زمانی پس از اتمام مدت
بیمه سالیانه تا تامین اعتبار برای تمدید بیمه نامه جدید متوقف میشوند که این امر به ضرر سازمان میباشد.
 -10پايين بودن نرخ بليت نسبت به هزينه تمام شده آن
طبق آمارها ،در سال  90نرخ بلیت اتوبوس ملکی  750ریال بوده در حالیکه قیمت تمام شده آن
 3350ریال بوده است .وجود چنین فاصله ای بین نرخ بلیت و هزینه تمام شده سفر بر مشکالت
مالی سازمان می افزاید.
 -11كمبود ناوگان و نياز اساسي به خريد اتوبوس جديد و كولردار
 -12وجود بدهي هاي سنگين به اداره تامين اجتماعي -دارايي و بازار
 -13نبود مسير ويژه حركت اتوبوس
با توجه به ترافيك و ازدحام در برخي ساعات در شهر اهواز (بخصوص مركز شهر) زمان سفر بسيار بيشتر
از حد استاندارد و معمول خود ميگردد كه اين امر نارضايتي شهروندان را به همراه دارد .در صورتي كه در
نقاط پرترافيك مسيرهای ويژهاي براي اتوبوس تعيين گردد ،مطمئن ًا زمان سفر در اين نقاط كاهش يافته
و رضايت شهروندان كسب خواهد گرديد .به دليل عدم وجود مسير ويژه و توقف بيش از حد اتوبوس در
مسيرهاي پرازدحام امكان تهيه برنامه زمانبندي و اجراي آن ميسر نميباشد.
 -14كمبود رانندگان پايه يك جهت واگذاري اتوبوسهاي موجود
 -15با توجه به اینکه عمده درآمد سازمان اتوبوسرانی از طریق فروش بلیت به مسافران است ،ثابت
بودن قیمت بلیت طی چندسال اخیر باعث گردیده هزینه و درآمدهای این سازمان به لحاظ اداره
کردن امور و به روزرسانی در ارائه خدمات به شهروندان با مشکالت فراوانی مواجه شود.
 -16افزایش قیمت سوخت و تمایل و هجوم مردم به استفاده از اتوبوس در این کالنشهر ،با توجه
به مقرون به صرفه بودن استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی مشکالت فراوانی را برای سازمان و
شهروندان به وجود آورده است.
 - 17باالرفتن هزینههای تعمیر و نگهداری اتوبوسها بعد از اجراي طرح هدفمندسازی یارانه ها بدلیل
باالتر رفتن قیمت وسایل یدکی ،الستیک ،انواع فیلتر ،روغن و  ...به ميزان تقريبي30درصد تا60درصد.
 -18افزایش بیش از 30درصدی نرخ بیمه اتوبوسها
 -19عدم تناسب بين طول سفر و هزينه سفر
 -20افزایش شديد نرخ گاز CNG
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نتیجه گیری
به دلیل استقرار سامانه های گرمازا و شرجیهای نفسگیر در طول هشت ماه از سال در شهر
اهواز ،تجهیز تمام اتوبوسهای موجود به سیستمهای خنک کننده جهت سرویسدهی بهتر و مطلوبتر
به شهروندان الزم و ضروری میباشد .اکنون با توجه به اینکه تعداد  185دستگاه اتوبوس سازمان غیر
فعال بوده و برخی اتوبوسهای فعال ،بدون وجود سیستم خنک کننده اقدام به جابجايي مسافر مينمايند،
نارضايتي از نحوه سرويسدهي سازمان افزايش يافته و در واقع توان سازمان از 100درصد به60درصد
کاهش يافته است .نکته دیگر اینکه طبق استاندارد اتحادیه ،میبایست  3تا  5درصد کل اتوبوسهای
سازمان در تعمیرگاه متوقف باشند ،این در حالی است که در سازمان اتوبوسرانی اهواز بیش از 100
دستگاه اتوبوس «دائم ٌا متوقف» وجود دارد که مدتهاست به علت هزینه باالی تعمیرات متوقف میباشند
که عمر همگی آنها بین  6تا  10سال میباشد( .اين ميزان معادل بیش از 16درصد اتوبوسهای متوقفي
سازمان است).
کالن شهر اهواز با داشتن  380دستگاه اتوبوس فعال شهری و بيش از  100دستگاه اتوبوس خطی غیرفعال
میبایست دارای یک تعمیرحوزه حمل و نقل شهری بایستی ضمن التزام به تجهیز ناوگان ،مدیریت آن را
در محیطي پویا و نيز نحوه برخورد با تغییرات و بهرهبرداری از آنها را در نظر داشته باشد.
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راهکارها و پیشنهادات
 -1توسعه و نوسازی ناوگان موجود
 -2افزایش اتوبوسهای فعال مجهز به سيستم سرمايشي با توجه به شرايط آب و هوايي.
 -3افزايش استفاده از سیستم های کارتخوانهای مکانیزه در ناوگان اتوبوسراني.
 -4افزایش تبلیغات محيطي در ارتباط با فرهنگ سازی در استفاده مطلوب و بهينه از سيستم
حمل و نقل عمومی.
 -5افزایش خطوط اتوبوسرانی در هسته مرکزی و نقاط مختلف شهر.
 -6افزایش قیمت بلیط با توجه به نرخ تورم و هزينهها.
 -7پيگيري در تسريع پرداخت به موقع یارانههای اعطایی دولت جهت حل مشکالت مالی
سازمان.
 -8درخواست اعطای اعتبار دولتي جهت امور زیربنایی (از قبیل :احداث تعمیرگاه ،پایانهها،
توقفگاهها و  )...جهت حل مشکالت و پيگيري جدي جهت ساخت آنان.
 -9طراحی و اجرای مسیر ویژه اتوبوس در نقاط پرترافیک جهت کاهش زمان سفر (.)B.R.T
 -10تأمين اعتبار الزم جهت اس-14تعيین هزينه سفر براساس طول سفر
 -15تامين منابع مالي از طرف دولت جهت خريد اتوبوس
 -16خريد اتوبوس از منطقه آزاد اروند كنار با كیفيت متناسب با توجه به شرايط آب و هوايي اهواز
-17افزایشاجرایتبلیغاتبررویاتوبوسهایسازمانبهمنظورافزایشدرآمدزاییبرایسازمان.
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مقدمه
در سالهاي اخير ،رويکرد توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي به عنوان يکي از كاملترين
ديدگاههاي توسعه شهري ،که بر ارتباط متقابل حمل و نقل عمومي و توسعه شهري تاکيد دارد ،مطرح
شده است .اين رويکرد از ويژگيهايي چون ارتقاء کيفيت طراحي خطوط جابجایی مسافر ،گسترش
تعامالت اجتماعي ،کاهش استفاده از اتومبيل و گسترش گزينههاي جابهجايي سازگار با حمل و نقل
عمومي همانند تاکسیهای شهری برخوردار است .با گذشت يک نسل از تجربه بکارگيري رويکرد
مذکور در تدوين الگوي توسعه شهري براي کشورهاي پيشرو ،بسياري از موانع و چالشهاي سد
راه مورد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتهاند که رفع آنها متضمن ايجاد شرايط براي بهرهگيري
کامل از پتانسيلهاي اين نوع از توسعه است ،چرا که بی شک يکي از عوامل اساسي در رشد سطح
کيفيت زندگي افراد در جوامع امروزي بهبود خدمات نقل و انتقاالت عمومي است .باال بردن کيفيت
ارائه خدمات حمل و نقل ،نيازمند افزايش ميزان هماهنگي در فرآيندها و همچنين فراهم ساختن
امکانات دسترسي سريعتر و آسانتر افراد با چالش و معضالتی مواجه است .مدیریت مطالعات و
پژوهش در نظر دارد با توجه به وضعيت موجود سازمان تاكسيراني معضالت و چالش ها را بررسي
و ارزيابي نمايد.
هدف و ضرورت
ناوگان تاکسیرانی به عنوان یکی از ارکان مهم حمل و نقل عمومی شناخته شده است .طبق طرح
جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اهواز ،تاکسیها 40درصد سهم سفرها (با توجه به عدم راهاندازی
مترو) را به خود اختصاص داده اند .با توجه به جمعیت  1/2میلیون نفري شهر اهواز روزانه قريب
به  500/000سفر توسط تاکسی صورت ميگيرد که این مقدار پس از اجراي قانون هدفمندکردن
یارانهها  30درصد نیز افزایش داشته و به حدود  650/000سفر در روز رسیده است .این موضوع
اهمیت تاکسیها در جابجایی مسافر و حمل و نقل عمومی در شهر اهواز را نشان میدهد .بنابراین
بذل توجه ویژه به این بخش ضروری بنظر می رسد.
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بررسي وضعيت موجود
جدول شماره ( )1آمار خودروهای تاکسی کالن شهر اهواز براساس نوع مصرف سوخت را نشان
میدهد تعداد تاکسیهای دوگانه سوز با 69درصد بیشترین آمار و تاکسیهای بنزینی با  31درصد
کمترین آمار را دارد.
جدول  : 1تعداد تاکسیها براساس نوع سوخت
رديف

عنوان

سال 90

1

تعداد تاكسيهاي گازسوز

0

2

تعداد تاکسیهاي بنزینی

1172

3

تعداد تاکسی های دوگانه سوز

2651

جمع كل
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جدول شماره ( )2نشان ميدهد در شهر اهواز تعداد  3423تاکسی خطی101 ،تاکسی راه آهن،
149تاکسی فرودگاه و 150تاکسی بیسیم وجود دارد .نمودار شماره  2تعداد تاکسی های شهر را با
هم مقایسه می کند.
جدول  : 2تعداد تاكسيهاي شهر اهواز
نوع تاكسي

تعداد

تاكسيهاي خطي

3423

تاكسيهاي راه آهن

101

تاكسيهاي فرودگاه

149

تاكسيهاي بي سيم

150

جمع كل

3823

3500

نمودار  : 2مقايسه تعداد تاكسي هاي شهر اهواز

3000
3500
2500
3000
2000
2500
1500
2000
1000
1500
500
1000
500
0

تاکسی های خطی
تاکسی های خطی

تاکسی راه آهن
تاکسی راه آهن

تاکسی فرودگاه
تاکسی فرودگاه

تاکسی بی سیم
تاکسی بی سیم
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براساس جدول شماره ( )3میتوان گفت تعداد  2612تاكسي بين  1-5سال یعنی68درصد528 ،
تاكسي بين  5-10و همین تعداد نیز بین  10-15سال یعنی هر کدام حدود 14درصد کل تاکسی های
موجود را تشکیل می دهند .شايان ذكر است كه تعداد تاكسيهاي باالتر از 15سال  155تاكسي
ميباشد كه فقط  4درصد از تاكسيهاي اهواز را شامل ميشوند.
جدول  : 3سال هاي كاركرد تاکسی های درون شهری
سال کارکرد تاکسیها

 1-5سال

 5-10سال

 10-15سال

باالتر از  15سال

جمع كل

تعداد

2612

528

528

		 155

3823

نمودار  : 3مقايسه سالهاي كاركرد تاکسیهای درون شهری
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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 1-5سال

 5-10سال

 10-15سال

باالتر از  15سال
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نمودار  : 4نمودار تفكيكي سالهاي كاركرد تاكسيهاي درون شهري

باالتر از  15سال
 4درصد

 1-5سال
 68درصد

 10-15سال
 14درصد
 5-10سال
 14درصد

همانطور که جدول شماره ( )4نشان میدهد تعداد تاكسيهاي ويژه (دارای کد) شامل 5312
دستگاه خودرو و تعداد تاکسی سرویسهای تحت پوشش سازمان  303دستگاه میباشد.

جدول  : 4آمار تاكسي هاي ويژه (شخصي ويژه) و تاكسي سرويس هاي تحت پوشش

تاكسي هاي ويژه (داراي كد)

تاكسي سرويس هاي تحت پوشش

5312

 303آژانس
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مشكالت سازمان تاكسيراني
 .1عدم اجراي كامل و مطلوب قانون توسعه حمل و نقل و مديريت سوخت و دوگانگي در آيين
نامههاي ابالغي درخصوص محدوده اختيارات شهرداري و سازمان تاكسيراني.
 .2عدم ساماندهي يدككشها ،آمبوالنسها و آژانسها كه بخشي به دليل عدم همكاري برخي ادارات
مرتبط انجام نشده است (اقدام قطعي در جهت ساماندهي آنها صورت نگرفته است).
 .3وجود مشكالت مالي فراوان در سازمان تاكسيراني .
 .4تاثير باالي افزايش هزينه سوخت بر كرايه تاكسيها (متوسط باالي  30درصد).
 .5عدم صدور كارت سوخت براي خودروهاي شخصي ويژه (كددار) كه موجب بيانگيزگي و عدم
تمايل به انجام فعاليت مداوم شده است.
 .6عدم وجود جايگاههاي كافي سوخت اختصاصي متناسب با تعداد ناوگان تاکسیراني.
 .7کمبود پهلوگاه و ایستگاه جهت ساماندهي تاكسيهاي درون شهري
نگاه مقایسهای به ناوگان تاکسیرانی کالنشهر اهواز با دیگر کالنشهرها حاكي از نوعي عقبماندگی در
زمينه تعداد تاكسيهاست .براساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اهواز که به تصویب شورای
عالی ترافیک رسیده و سندی الزماالجرا میباشد ،سازمان تاکسیرانی شهر اهواز در حال حاضر دارای
 3823دستگاه تاکسی بوده (که از این تعداد حدود  1000دستگاه فرسوده بوده و براي استفاده در
سيستم حمل و نقل درونشهری مناسب نيستند) و با توجه به طرح جامع این تعداد بايد به 7500
دستگاه افزایش پیدا کند.
نتیجه گیری
یکی از مدیریتهای مهم حمل و نقل عمومی در شهرداري كالن شهر اهواز ،مديريت بخش تاکسیرانی
است كه لزوم توسعه و تجهیز این مدیریت امروزه به یکی از نیازهای اساسی و مهم مدیریت شهری
تبدیل شده است .در این بین ،استقرار و نظارت بر حسن اجراي سیستم ردیابی تاکسیرانی به عنوان
مکانیسم تحقق این بخش مهم که به لحاظ کیفی و کمی برای رانندگان ،شهروندان و مدیریت سازمان
مزاياي فراواني دارد ،از اهميت خاصي برخورد خدماترسانی به شهروندان بيش از  80ايستگاه و خط
تاكسي جديد مورد نياز است.
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راهكارها و پيشنهادات

.1نظارت بر عملکرد ناوگان با نصب سیستم سامانه تاکسیرانی ( معرفی سامانه به پیوست آمده است).
 .2اخذ مجوز قانوني جهت خريداري و انتقال تاکسیهاي منطقه آزاد اروند به كالن شهر اهواز به دليل
كيفيت خدماتدهي بيشتر با توجه به شرايط اقليمي شهر
 .3افزايش خطوط و ايستگاههاي تاكسيراني موجود در شهر اهواز
 .4ساماندهي ايستگاههاي تاكسي موجود در هسته مركزي شهر و نقاط پر تردد
 .5شناسنامهدار كردن كليه تاكسيها همراه با عكس راننده و الزام نصب برچسب مشخصات راننده
 .6نظارت بر ،و كنترل نامحسوس و محسوس كرايههاي اخذ شده از مسافران
 .7تامين خدمات رفاهي و مسقف كردن ايستگاههاي تاكسي
 .8الزام تاكسيها به سرويسدهي در ساعتهاي خارج از سرويس دهي ناوگان اتوبوسراني
 .9نظارت بر تردد تاكسيها در مسيرهاي مشخص شده
 .10رايزني جهت افزايش سهميه بنزين در فصول گرم سال ،به منظور الزام تاكسيها به روشن نمودن
سیستم خنک کننده و نظارت به انجام آن
 .11اطالع رساني و جذب مشاركت مردمي جهت نظارت بر ناوگان تاكسيراني
 .12ساماندهي ماشينهاي مسافربري شخصي توسط سازمان
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پیوست :معرفیسامانهتاکسیرانی
این سیستم بر روی هر گونه وسیله نقلیه قابل نصب است و به کمک آن ،وضعیت فعلی خودرو و مسیر
حرکتی آن بر روی نقشهای در رایانه قابل مالحظه خواهد بود .به کمکاینسامانهشما قادر به مالحظه مسیر
طی شده و در هر لحظه قادر به رديابي خودروهای مورد نظر خود بر روی نقشه خواهید بود ،به طوری که هر
لحظه موقعیت خودرو (طول و عرض جغرافیایی) ،وضعیت سرعت و هر گونه مشخصه فعلی دیگر خودرو
از جمله وضعیت سوخت ،وضعیت سیستم برق قابل مالحظه است.
الف)روش : OnLine
در این روش موقعیت جاری خودرو به همراه سایر مشخصههای مورد نظر به صورت به روز بر
روی نقشه قابل مالحظه است؛ بطور مثال در این حالت ،شما می توانید سیستم را به گونهای تنظیم
نمایید تا هر چند دقیقه یکبار به طور کام ً
ال خودکار وضعیت جدید خودرو برای رایانه شما به صورت
پیامک ارسال نماید تا موقعیت جدید خودرو به صورت درلحظه بر روی نقشه نمایش یابد.
ب)روش : OffLine

در این روش در طول مسیر ،اطالعات موقعیت خودرو و سایر مشخصههای مورد نظر بر روی
یک حافظه که بر روی دستگاه  GPSوجود دارد ،ذخیره میشود .پس از برگشت خودرو به مرکز،
اطالعات موجود بر روی کارت حافظه توسط کارت خوان ،خوانده شده و اطالعات خودرو بر روی
نقشه به نمایش درمی آید.
حال جهت بررسی بهتر و تبيين بيشتر امكانات اين سامانه برای سازمان تاکسیرانی کالن شهر اهواز
به بررسی اهداف این سیستم میپردازیم:
قابلیت های سامانه

 كنترل وضعیت جاری سیستم کنترل ورود و خروج به ایستگاهها و مدیريت صف ایجاد بانک اطالعاتی مشتریان جلوگیری از تخلف رانندگان پیدا کردن نزدیکترین تاکسی به آدرس مورد نظر مديریت سرویسدهی به تاکسیها پشتیبانی تاکسیمتر و مديریت مالی بررسي مسير خودروها -تهیه گزارشات مديریتی
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امکاناتتاکسیمتر

 امکان اتصال به سیستم  GPSجهت مشاهده موقعیت تاکسی امکان اعالم شروع حرکت و پایان حرکت توسط راننده به مرکز نمایش تاریخ و زمان با امکان تنظیم از طریق شبکه قابلیت پردازش و ارسال اطالعات حداقل دو سنسور با خروجی دیجیتال مجهز به عالمتهای صوتی و سیستم گویا قابلیت ارسال اطالعات از طریق پيامك GPRS ،و راديو (منظور از سیستم رادیو همان بیسیمیاست که در تاکسی بیسیمها مورد استفاده قرار میگیرد)
 قابلیت تعیین و تغییر نرخ تعرفه از مرکز بدون نیاز به تغییرات سختافزاری دارای چاپگر جهت ارائه لیست یا صدور فاکتور و صورتحسابعملکرد سیستم تاکسی متر

 دریافت آدرس مشتری :از طریق تلفن،موبایل ،پيامك و اینترنت ثبت کد مشتری به منظور حفظ آدرس مشتریان در تماسهای آتی پیدا کردن و انتخاب نزدیکترین خودرو ( از بین خودروهای سیار یا ثابت در ایستگاهها ) ارسال آدرس به خودرو نمایش آدرس در  LCDخودرو به صورت متن فارسی و انتظار برای پاسخ اعالم پاسخ توسط راننده (  Acceptیا ) Request For Reject اعالم راننده به مرکز به هنگام رسیدن به آدرس و اعالم مرکز به مشتری از طریق پيامك ،تلفن گویاو .....
 فعال شدن تاکسیمتر پس از سوار شدن مسافر ارسال پیام به مرکز مبنی بر اعالم ارائهي سرويس دهي به مسافر قطع تاکسي متر به هنگام رسیدن به مقصد (همزمان ارسال اطالعات به مرکز ) صدور پرینت صورتحسابس از تاکسی به مرکز
 اعالم وضعیت آماده به سروی  -ورود تاکسی به ایستگاه و اضافه شدن آن به صف ایستگاه
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ردیابی با بیسیم

ویژگیهای سیستم ردیابی با بیسیم :
 کار با انواع بیسیم استاندارد اتصال به  GPSو به روز رسانی اطالعات هر یک ثانیه یکبار ارسال موقعیت،سرعت ،ارتفاع ،زمان و تاریخ قابلیت ذخیره سازی  5میلیون رکورد  GPSدر حافظه داخلی با دوره زمانی قابل تنظیم تخلیه اطالعات  Offlineاز طریق MMC ارسال هشدارهای قابل تنظیم ( سرعت غیر مجاز ،توقف غیر مجاز ،ورود به محدوده غیر مجاز،مشکالت فنی و )...
 قابلیت ارسال خودرو اطالعات  GPSبراساس دورههای زمانی و یا فواصل جابجایی قابل تنظیم قابلیت اتصال به  8سنسور دیجیتال قابلیت کار با LCDالزم به ذکر است که سیستم مدیریت ناوگان تاکسی دارای سیستم  LCDجهت ارتباط مرکز با
رانندهها میباشد که ویژگیهای آن عبارتند از:
امکانات : LCD
 نمايش پیام دریافتی از مرکز ارسال پیام اضطراری به مرکز مرور  50پیام آخر دریافتی -نمایش اطالعات ( GPSساعت ،تاریخ ،مختصات جغرافیایی و )....
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امکانات نرم افزار سیستم

 قابلیت اجرا به صورت تک نسخه تحت شبکه و اینترنت تعریف تعداد نامحدود متحرک ارسال و دریافت پیام به خودروها اضافه و کایبره کردن ساده نقشههای مختلف ارسال و دریافت پیام به خودروها فراخوانی براساس آیتمهای متنوع نظیر سرعت ،ارتفاع ،موقعیت جغرافیایی و ... تعریف الیههای مختلف تعریف نقاط خطر ،محدودههای مجاز و غیر مجاز امکان ذخیره و بازیابی اطالعات صدور انواع گزارشات مدیریتی با نمایش گرافیکی روی نقشه بازسازی مسیر حرکت با سرعت دلخواه تشخیص توقفگاه به صورت پارامتریک جداسازی تخلفات رانندگی مانند سرعت غیر مجاز ،عبور از محلهای ممنوع و ... گروه بندی متحرکها و قابلیت فراخوانی گروهی صدور خروجی استاندارد  NMEAو  ROUTEو  Waypointبرای ورود به نرم افزارهایاستاندارد چون ARG GISو  Map sourseو ...
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این مجموعه حاصل تالش کارشناسان شهرداری اهواز در مدیریت مطالعات و پژوهش
معاونت برنامه ریزی و توسعه می باشد .بی تردید آگاهی از نظرات و انتقادات سازنده
شما ما را در ادامه این تالش یاری خواهد کرد .منتظر پیشنهادات ارزشمند شما هستیم.
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