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 بصفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
بندي اجراي راهکارهاي گزينه منتخب در اولويت -10

 افق کوتاه مدت و بلند مدت
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1400 مهر 992 13 03
 

 مطالب فهرست

 1 ........................................ مدت و بلندمدتمنتخب در افق کوتاه نهیگز یراهکارها یاجرا یبندتیاولو -10

 1 .......................................................................................................................... مشهد یشهردار یمال تیظرف یابیارز 

 7 ....................................................................................... ج مطالعاتینتا یسازادهیپ یمسئول برا یشنهاد نهادهایپ 

 10 .......................................................................... برانبوه یدورهایکر یاجرا یبندتیو اولو یبندارائه برنامه زمان 

  



   

 

 

  

 تصفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
بندي اجراي راهکارهاي گزينه منتخب در اولويت -10

 افق کوتاه مدت و بلند مدت
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1400 مهر 992 13 03
 

 هالشک فهرست

 3 .................................................................................. 1400تا  1390 یهامشهد در سال یروند رشد کل بودجه شهردار -1-10شکل 

 4 .................................................................................. 1395تا  1390 یهامشهد در سال یروند رشد کل بودجه شهردار -2-10شکل 

 4 .................................................................................. 1400تا  1396 یهامشهد در سال یروند رشد کل بودجه شهردار -3-10شکل 

 20 ................................................................................................................................................... یشنهادیموجود و پ یهاانهیپا -4-10شکل 

 
  



   

 

 

  

 ثصفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
بندي اجراي راهکارهاي گزينه منتخب در اولويت -10

 افق کوتاه مدت و بلند مدت
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1400 مهر 992 13 03
 

 هاجدول فهرست

 2 .................................................................................................. (الیر اردیلیمشهد )هزار م یبودجه شهردار راتییروند تغ -1-10جدول 

 2 ........................................................ (الیر اردیلیمشهد )م یونقل شهردارمرتبط با حمل یهابودجه سازمان اتییجز -2-10جدول 

 5 .................... (الیر اردیلی)هزار م 1409ونقل تا سال مرتبط با حمل یهامشهد و سازمان یبرآورد بودجه شهردار -3-10جدول 

 6 ........................................................................................... 1400سال  متیمشهد به ق یقطار شهر 3خط  یاجرا نهیهز -4-10جدول 

دولت  یمال تیبا استفاده از حما %7 لیافق با نرخ تنز یهابرتر در سال یویاحداث سنار یالزم برا نهیمعادل هز -5-10جدول 

 7 ............................................................................................................................................................................................................. (الیر اردیلی)م

 یمال تیبدون استفاده از حما %7 لیافق با نرخ تنز یهابرتر در سال یویاحداث سنار یالزم برا نهیمعادل هز -6-10جدول 

 7 .................................................................................................................................................................................................. (الیر اردیلیدولت )م

 11 .................................................. 1400سال  متیبه ق یشنهادیپ یلیناوگان خطوط ر نیو تام ریساخت مس نهیهز -7-10جدول 

 11 .................................. 1400سال  متیبه ق یشنهادیناوگان خطوط اتوبوس تندرو پ نیو تام ریساخت مس نهیهز -8-10جدول 

 12 ...................................................................................................... یشنهادیپ یلیاحداث خطوط ر تیتقاضا و اولو زانیم -9-10جدول 

 12 ................................................................................... یشنهادیت احداث خطوط اتوبوس تندرو پیتقاضا و اولو زانیم -10-10جدول 

 14 ................................................................................................. برتر یویسنار یاجرا یبرا یشنهادیپ یبندبرنامه زمان -11-10جدول 

 15 .. (الیر اردیلیدولت )م یمال تیسال با استفاده از حما کیبه تفک یشنهادیاحداث خطوط پ یالزم برا نهیهز -12-10جدول 

(لایر اردیلیدولت )م یمال تیسال بدون استفاده از حما کیبه تفک یشنهادیاحداث خطوط پ یالزم برا نهیهز -13-10جدول 

 ...................................................................................................................................................................................................................................... 16 

 17 ............................. (لومتریسال )ک کیبرتر به تفک یویسنار یطول قابل اجرا یبرا یشنهادیپ یبندبرنامه زمان -14-10جدول 

 18 ............................... دولت یمال تیدر صورت عدم استفاده از حما یونقل همگانحمل یشنهادیحداقل بودجه پ -15-10جدول 

 19 ........................................................................................... یاصالح شبکه اتوبوسران یبرا یشنهادیپ یبندبرنامه زمان -16-10جدول 

 19 .......................................................................... ازیمورد ن دیجد یهاانهیاحداث پا یبرا یشنهادیپ یبندبرنامه زمان -17-10جدول 

 

 

 

  
  



   

 

 

  

 1صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
 بندي اجراي راهکارهاي گزينه منتخباولويت -10

 در افق کوتاه مدت و بلند مدت 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 13 04
 

 مدت و بلندمدتبندی اجرای راهکارهای گزینه منتخب در افق کوتاهاولویت -10

ای برآورد ظرفیت بر مناسب تواند رویکردیهای گذشته میدر سال مشهدمروری بر بودجه شهرداری 

این بخش از گزارش حاضر مورد  این امر در که ،باشد ونقلحملهای عمرانی در بخش مالی شهر در انجام پروژه

 .بررسی قرار خواهد گرفت

 مشهدارزیابی ظرفیت مالی شهرداری 

که از سایت شهرداری مشهد  1400تا  1390های در فاصله سال مشهدروند تغییرات بودجه شهرداری 

تا  1395های در فاصله سال به طور میانگین. بر این اساس، شودمشاهده می 1-10 جدولدر شده استخراج 

 53/10و حدود  ونقلحملبخش های مرتبط با شهرداری به سازمانکل بودجه از  درصد 54/11 حدود 1400

 1399های در سالاختصاص داده شده است. همگانی  ونقلحمل بط باهای مرتبه سازمانکل بودجه از درصد 

های مرتبط با از کل بودجه شهرداری مشهد به سازمان درصد 25/21و  درصد 95/20به ترتیب  1400و 

وجه به با تاست.  ها در شش سال اخیر بودهکه به مراتب بیشتر از میانگین سهم آن ونقل اختصاص یافتهحمل

 رسد سهم بخشبه نظر می ،توسعه شبکه ریلی را در دستور کار داشته مشهدها شهرداری سال اینکه در این

 ونقلحمل هایبنابراین در محاسبات بعدی سهم بخش. باشد 1400مشابه سال نیز  های آتیدر سال ونقلحمل

زییات بودجه جمالک عمل قرار گرفته است.  1400از کل بودجه شهرداری در سال  ونقل همگانیو حمل

 شده است. آورده 2-10 جدولدر  1400تا  1395های در سال ونقلحمل های مرتبط باسازمان

  



   

 

 

  

 2صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
 بندي اجراي راهکارهاي گزينه منتخباولويت -10

 در افق کوتاه مدت و بلند مدت 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 13 04
 

 روند تغییرات بودجه شهرداری مشهد )هزار میلیارد ریال( -1-10 جدول

 سال
بودجه کل 

 شهرداری

های بودجه سازمان

مرتبط با 

 ونقلحمل

های سازمانسهم 

ونقل مرتبط با حمل

 از بودجه کل

های بودجه سازمان

مرتبط با 

 ونقل همگانیحمل

های سهم سازمان

ونقل مرتبط با حمل

 همگانی از بودجه کل

1390 42 ** ** ** ** 
1391 57 ** ** ** ** 
1392 48 ** ** ** ** 
1393 69 ** ** ** ** 
1394 96 ** ** ** ** 

1395 102 3 2/94 % 2/9 2/84 % 

1396 57 2/9 5/09 % 2/6 4/56 % 

1397 75 3/2 4/27 % 2/8 3/73 % 

1398 95 13/8 14/53 % 12/8 13/47 % 

1399 126 26/4 20/95 % 25/1 19/92 % 

1400 184 39/1 21/25 % 36/4 19/78 % 

میانگین سهم هر بخش از 

های بخش قبلی در سال

 مختلف

- - 54/11 % - 45/91 % 

میانگین سهم هر بخش از 

 های مختلفکل در سال
- - 54/11 % - 53/10 % 

 است. در سایت شهرداری مشهد موجود نبوده** این مقدار 
 

 ریال( میلیارد)شهرداری مشهد  ونقلهای مرتبط با حملسازمانبودجه جزییات  -2-10 جدول

 جمع کل سازمان ترافیک برداری از قطار شهریبهره قطار شهری حمل بار هاپایانه تاکسیرانی اتوبوسرانی سال

1395 1998 1/56 6/168 29 3/45 6/673 4/75 3046 

1396 2/1841 9/63 1/205 7/32 54 692 2/93 1/2982 

1397 7/1873 9/68 2/230 6/53 7/56 8/863 6/125 5/3272 

1398 5/3953 9/121 4/440 4/93 2/7311 6/1441 6/493 6/13855 

1399 4/6025 8/176 1/463 103 4/16909 2028 5/712 2/26418 

1400 6/13281 2/303 5/1197 212 2/19849 1/3017 5/1254 1/39115 

 5/88689 8/2754 1/8716 8/44225 7/523 9/2704 8/790 4/28973 جمع

 

های های آتی با فرض رشدی مشابه سالبرای برآورد بودجه سال ایرابطهتوان می 1-10 جدولبه کمک 

 آورده 1-10 شکلهای گذشته و رابطه مربوطه در بدین منظور میزان بودجه در سالدست آورد. ه گذشته ب

گسست و نوسان غیرمتعارفی در روند  یک دهد کهنشان می 1-10 شکل بررسی وضعیت بودجه دراست. شده 



   

 

 

  

 3صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
 بندي اجراي راهکارهاي گزينه منتخباولويت -10

 در افق کوتاه مدت و بلند مدت 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 13 04
 

یک روند  1395تا  1390به عبارت دیگر از سال  شود.مشاهده می 1396تا  1395های در فاصله سالبودجه 

های د در سالین روند رشد بودجه شهرداری مشهبنابرا روند دیگری حاکم است. 1400تا  1396و از سال 

 2-10شکل  به ترتیب در 1400تا  1396های در سال رشد بودجه شهرداری روند و همچنین 1395تا  1390

شکل و  2-10شکل در خطوط برازش شده  شودطور که مشاهده میهمان نشان داده شده است. 3-10شکل و 

های به جز نوسان موجود در فاصله سالبنابراین  .است 1-10 شکل در مقایسه با دقت باالتری دارای 10-3

مقدار همچنین . استبه صورت خطی  ها تقریبا  رداری مشهد در سایر سالروند رشد بودجه شه ،1396تا  1395

2R ترسیم شده به واقعیت  نمودار که به این معناست که هبه یک نزدیک بود 1400تا  1396های در فاصله سال

و نزدیکی بازه  1396و  1395های توجه به وجود نوسان گفته شده بین سال ضمن بنابراین تر است.نزدیک

 .مالک عمل قرار گرفته است 1400تا  1396های ، نمودار مربوط به فاصله سالهای اخیردوم به سال

 

 
 1400تا  1390های روند رشد کل بودجه شهرداری مشهد در سال -1-10 شکل

y = 10x - 13864

R² = 0.6429
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 4صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
 بندي اجراي راهکارهاي گزينه منتخباولويت -10

 در افق کوتاه مدت و بلند مدت 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 13 04
 

 
 1395تا  1390های روند رشد کل بودجه شهرداری مشهد در سال -2-10شکل 

 

 
 1400تا  1396های روند رشد کل بودجه شهرداری مشهد در سال -3-10شکل 

 

ل شکبا استفاده از رابطه موجود در  افقرا تا سال  مشهدتوان ظرفیت مالی شهرداری به این ترتیب می

ونقل های مرتبط با حملونقل و سازمانهای مرتبط با حملسازمان بودجهتوان همچنین میرد. برآورد ک 10-3

y = 12.514x - 17357

R² = 0.875
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 5صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
 بندي اجراي راهکارهاي گزينه منتخباولويت -10

 در افق کوتاه مدت و بلند مدت 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 13 04
 

 به عبارت دیگر فرض شده است که سهم بودجهدست آورد. ه ب 1400در سال ها مطابق با سهم آنهمگانی را 

یعنی به ترتیب  1400های آتی مانند سال برای سال ونقل همگانیونقل و حملهای مرتبط با حملسازمان

ونقل همگانی برای اجرای سناریوی الزم به ذکر است بودجه مورد نیاز بخش حمل باشد. درصد 78/19و  25/21

و  ، برآورد بودجه شهرداری مشهد3-10 جدول به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 3-10برتر در بند 

 دهد.سال افق را نشان می ونقل تاهای مرتبط با حملسازمان

 

 )هزار میلیارد ریال( 1409تا سال  ونقلهای مرتبط با حملو سازمان برآورد بودجه شهرداری مشهد -3-10 جدول

 ونقل همگانیهای مرتبط با حملسازمان بودجه ونقلهای مرتبط باحملسازمان بودجه بودجه شهرداری سال

1400 184 39/1 36/4 
1401 198/5 42/2 39/3 
1402 229 48/7 45/3 
1403 259/5 55/1 51/3 
1404 290 61/6 57/4 
1405 320/5 68/1 63/4 
1406 351 74/6 69/4 
1407 381/5 81/1 75/5 

1408 412 87/6 81/5 

1409 442/5 94 87/5 

  

با توجه ارائه شده است.  4-10جدول قطار شهری مشهد در  3هزینه ساخت مسیر و تامین ناوگان خط 

توسط معاونت نظارت و  1399ونقل شهر مشهد که در سال به اطالعات مندرج در شانزدهمین آمارنامه حمل

 3خط پروژه پیشرفت ونقل و ترافیک شهرداری مشهد منتشر شده، سازمان حملونقل مهندسی شبکه حمل

قطار  3بنابراین هزینه الزم برای تکمیل پروژه خط  درصد بوده است. 5/6معادل  99 قطار شهری مشهد تا پاییز

 بند از 6-5جدول در گرفته میلیارد ریال خواهد بود. همچنین طبق محاسبات صورت 272،730معادل  شهری

میلیارد ریال، هزینه  58،470این مطالعات، هزینه اجرای خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی در سناریوی برتر  5

 ابتدای بلوار هفت تیرقطار شهری تا  2میلیارد ریال و هزینه امتداد خط  172،800قطار شهری  4اجرای خط 

به قیمت قطار شهری  3و تکمیل خط میلیارد ریال است. بنابراین کل هزینه اجرای سناریوی برتر  64،800

 میلیارد ریال خواهد بود. 568،800معادل  1400سال 

  



   

 

 

  

 6صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
 بندي اجراي راهکارهاي گزينه منتخباولويت -10

 در افق کوتاه مدت و بلند مدت 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 13 04
 

 1400به قیمت سال  قطار شهری مشهد 3خط  اجرایهزینه  -4-10جدول 

 28/5 طول خط )کیلومتر(
 196،650 هزینه ساخت مسیر )میلیارد ریال(

 44 با لحاظ ناوگان پشتیبان ناوگانتعداد 

 95،040 هزینه تامین ناوگان )میلیارد ریال(

 291،690 ساخت مسیر و تامین ناوگان )میلیارد ریال( هزینهمجموع 

 

 فقاها، به قیمت معادل سال توجه شود که اعداد برآورد شده باید برای در نظر گرفتن اثرات زمانی هزینه

در نظر  1400که برای این منظور معادل یک دهم کل هزینه اجرای سناریوی برتر برای سال  تبدیل شوند

از  5در بند  %7جزئیات تعیین نرخ تنزیل  برآورد شده است. %7با نرخ تنزیل  ی آتیهاگرفته شده و برای سال

از هزینه اجرای خطوط ریلی بوده و جا که دولت موظف به تامین نیمی  از آن همین مطالعات ارائه شده است.

بخش قابل توجهی از بودجه الزم برای احداث سناریوی برتر مربوط به خطوط ریلی خواهد بود، هزینه الزم 

برآورد های افق در دو حالت استفاده و عدم استفاده از حمایت مالی دولت برای احداث سناریوی برتر در سال

 جدولبا توجه به  است.شده  ارائه 6-10 جدولو  5-10 جدول درتیب به تراین محاسبات نتایج شده است. 

از اده از حمایت مالی دولت با استف، هزینه الزم برای احداث سناریوی برتر 1409تا  1400های ، در سال10-5

در صورت عدم استفاده ، 6-10 جدولاما با توجه به است.  کمترونقل همگانی های مرتبط با حملبودجه سازمان

ونقل همگانی های مرتبط با حملاریوی برتر از بودجه سازماناز حمایت مالی دولت هزینه الزم برای احداث سن

ط با های مرتبشود در صورت نبود حمایت مالی از سوی دولت، سهم سازمانبیشتر است. بنابراین پیشنهاد می

ه ، هزینبخش از گزارشدر این الزم به ذکر است ونقل همگانی از بودجه کل شهرداری مشهد افزایش یابد. حمل

برای احداث سناریوی برتر در هر سال به صورت تقریبی محاسبه شده و این محاسبات با جزئیات بیشتر الزم 

 .خواهد شدارائه  -3-10بند  در
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با استفاده از حمایت  %7های افق با نرخ تنزیل معادل هزینه الزم برای احداث سناریوی برتر در سال -5-10 جدول

 مالی دولت )میلیارد ریال(

هزینه الزم برای  سال

 احداث سناریوی برتر

کل بودجه شهرداری 

 مشهد

های مرتبط بودجه سازمان

 ونقلبا حمل

های مرتبط بودجه سازمان

 ونقل همگانیحملبا 

1400 31,364 184,000 39,100 36,400 
1401 33,559 198,500 42,200 39,300 
1402 35,908 229,000 48,700 45,300 
1403 38,422 259,500 55,100 51,300 
1404 41,111 290,000 61,600 57,400 
1405 43,989 320,500 68,100 63,400 
1406 47,068 351,000 74,600 69,400 
1407 50,363 381,500 81,100 75,500 
1408 53,888 412,000 87,600 81,500 
1409 57,661 442,500 94,000 87,500 
 607,000 652,100 3,068,500 433,332 جمع کل

 

بدون استفاده از  %7های افق با نرخ تنزیل در سالمعادل هزینه الزم برای احداث سناریوی برتر  -6-10 جدول

 حمایت مالی دولت )میلیارد ریال(

هزینه الزم برای  سال

 احداث سناریوی برتر

کل بودجه شهرداری 

 مشهد

های مرتبط بودجه سازمان

 ونقلبا حمل

های مرتبط بودجه سازمان

 ونقل همگانیبا حمل

1400 56,880 184,000 39,100 36,400 
1401 60,862 198,500 42,200 39,300 
1402 65,122 229,000 48,700 45,300 
1403 69,680 259,500 55,100 51,300 
1404 74,558 290,000 61,600 57,400 
1405 79,777 320,500 68,100 63,400 
1406 85,362 351,000 74,600 69,400 
1407 91,337 381,500 81,100 75,500 
1408 97,730 412,000 87,600 81,500 
1409 104,572 442,500 94,000 87,500 
 607,000 652,100 3,068,500 785,880 جمع کل

 مطالعات جینتا یسازادهیپ یمسئول برا ینهادها شنهادیپ

ونقل و ترافیک شهرداری مشهد است و در ونقل شهرداری، معاونت عمران، حملمسئول اصلی حمل

 برایونقل همگانی حمل های زیر به دلیل نقش و فعالیت در حوزهها و شرکتمعاونت، سازمانزیرمجموعه این 
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 :هستندتاثیرگذار سازی نتایج مطالعات پیاده

 مشهد یشهردار کیونقل و ترافسازمان حمل -

 مشهد یقطار شهر شرکت -

 برداری قطار شهری مشهدشرکت بهره -

 مشهد یاتوبوسران سازمان -

 مشهد یرانیتاکس سازمان -

، 20/02/1394ها در تاریخ ستانداریبر اساس مصوبه ابالغی وزارت کشور به ابه ذکر است که  همچنین الزم

 های تاکسیرانی و اتوبوسرانیتشکیل و سازمان ونقل مسافرحملمدیریت سازمان  شهرهای کشور بایددر کالن

راین بناب رسد.گزینه مناسبی به نظر میونقل همگانی در جهت بهبود عملکرد سیستم حمل، که شوندحذف 

، که ستایکی از پیشنهادات اساسی در این زمینه، ترکیب تاکسیرانی و اتوبوسرانی و تشکیل سازمان مسافر 

 های قانونی آن وجود دارد.زمینه

با اساسنامه مصوب  ونقل همگانی، تابع شهرداری وونقل مسافر برای مدیریت حملسازمان مدیریت حمل

بوس، از انواع تاکسی، ون، مینی شهری اعم همگانیونقل های حملکه مدیریت و نظارت بر سامانهخواهد بود 

های ونقل مسافر، سازماندر صورت تشکیل سازمان مدیریت حمل .خواهد داشتمدیبوس و اتوبوس را بر عهده 

 .با هم ادغام خواهند شداتوبوسرانی و تاکسیرانی 

در ادامه ارائه شده است. ونقل همگانی مسافر های مرتبط با حملچنین اهداف و وظایف سایر سازمانهم

قل ونهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی در صورت تشکیل سازمان مدیریت حملسازمانبدیهی است که وظایف 

 ، در آن سازمان محقق خواهد شد.مسافر
 

 مشهد ونقل و ترافیکسازمان حملالف( 

 بوده و اهداف یشهردار کیونقل و ترافمعاونت عمران، حملی زیرمجموعهونقل و ترافیک سازمان حمل

 عبارت است از: آن 

نظارت و هماهنگی در امر  ،ریزی، طراحی، آموزشبهبود عبور و مرور شهر از طریق مطالعه، برنامه -

ر براحت مسافران، عابران و کاال ی ایمن، ارزان، سریع و یجابجا برایونقل و ترافیک شهر مشهد حمل

ونقل همگانی یکی از اهداف مهم در ونقل و ترافیک است. توسعه و گسترش حملعهده سازمان حمل

 ها و مطالعات انجام شده توسط این سازمان است.ریزیبرنامه
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 شرکت قطار شهری مشهد( ب

مطالعه بر عهده سازمان حملمتولی ساخت خطوط جدید ریلی است اما مسئولیت  شرکت قطار شهری،

  ونقل و ترافیک است.

 را بر عهده دارد: اهداف اصلی زیر این شرکت

 .شهریونقل ریلی درونتوسعه و گسترش سیستم حمل -

 .شهریدرون ریلیونقل بهبود کیفیت سیستم حملو وری بهره -

 ونقل ریلی.مدیریت، نگهداری و تعمیر ناوگان، خط و تجهیزات سیستم حمل -

 برداری قطار شهری مشهدشرکت بهره( ج

را  اهداف اصلی زیر برداری از خطوط ریلی شهر مشهد است واین شرکت متولی اداره امور جاری و بهره

 بر عهده دارد:

به منظور  یاتیعمل یندهایکنترل و بهبود فرآ قیاز طر ریارائه خدمات منظم، به موقع و بدون تاخ -

 .یو بهبود سبک زندگ انیورده نمودن انتظارات مشترآبر

 ک،یاستراتژ تیریمد یهاستمیس یسازادهیپ قیاز طر یکیو تکنولوژ یتیریمد یهارساختیز توسعه -

 .یو دانش یاطالعات یهاستمیس یسازکپارچهیو  یانسان هیسرما تیریمد

 تیریمد ستمیس یسازادهیپ قیاز طر ستیزطیبهداشت و مح ،یمنیا تیریمد یهاستمیس توسعه -

 .یمنیو توسعه فرهنگ ا سکیر

 .زاتیآالت و تجهنیبهبود چرخه عمر ماش قیاز طر یکیزیف یهاییدارا تیریمد -

 یفعل انیو بهبود تجربه مشتر تیرضا شیافزا قی)نفوذ( از طر انیو جذب انواع مشتر غاتیتبل ،یابیبازار -

جامع  یه و ارائه راهکارهاخالقانه و نوآوران یبا استفاده از راهکارها دیجد انیو جذب مشتر ییو شناسا

 .انیمشتر

بهبود و تنوع در  قیاز طر یمال یداریپا نی( و تضمیور)بهره هانهی)رشد( و هز درآمدها نهیبه تیریمد -

 .تمام شده یو کاهش بها یدرآمد یساختارها

 سازمان اتوبوسرانی مشهد و حومه ( د

ها و سایر تجهیزات و تسهیالت سیستم ایستگاهبرداری، نگهداری و تعمیر ناوگان، خطوط، مسئولیت بهره

 اتوبوسرانی شهری بر عهده سازمان اتوبوسرانی است. 
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 خالصه وظایف این سازمان به شرح زیر است:

ونقل برای تهیه نقشه شبکه خطوط اتوبوسرانی در داخل مطالعات الزم در راستای طرح جامع حمل -

ها و بازدهی کار و همچنین تشخیص نیازمندیشهر و در نظر گرفتن طول و مسیر خطوط بر حسب 

 های خطوط شبکه با توجه به تمرکز جمعیت و تولید سفر.و اعالم اولویت

ها و خودروهای سازمان و سایر تأسیسات بوسها و مینیبرداری و نگهداری صحیح از اتوبوساداره و بهره -

 غیره. شهری وهای درونمربوطه از قبیل تعمیرگاه، توقفگاه، پایانه

  .بوسهای آتی شهر از لحاظ تعداد اتوبوس و مینیبینی الزم به منظور تأمین نیازمندیپیش -

 تهیه، توزیع و فروش بلیت و پیش بینی تجهیزات و امکانات مورد نیاز. -

 رسانی سازمان.ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات -

 گیری از توان مشاور.اصالح و ساماندهی خطوط با بهره -

 وط سامانه تندرو.افزایش خط -

 های سازمان.های ناوگان و تعمیر، تجهیز و پشتیبانی اتوبوسسافزایش تعداد اتوبو -

 .پایش وضعیت ناوگانمکانیزه نمودن امور تعمیرگاه و اجرائی کردن  -

 (.AFCآوری روش فروش بلیت کاغذی با استقرار سیستم کارت بلیت الکترونیکی )جمع -

یابی خودرو شهری با بکارگیری سیستم هوشمند مکانقل درونونکنترل و هدایت ناوگان حمل -

(AVL.) 

 ( سازمان تاکسیرانی مشهدهـ

 توان اشاره کرد:به موارد زیر می سازمان این وظایف جمله از

 ها.شهری تاکسیونقل دروننظارت بر امور حمل -

 ها.ساماندهی تاکسی -

 بهسازی ناوگان تاکسیرانی. -

 ها.وری تاکسیمدیریت بهره -

 ونقل خصوصی تاکسیرانی.های حملنظارت بر تاسیس و عملکرد شرکت -

 بربندی اجرای کریدورهای انبوهبندی و اولویتارائه برنامه زمان

ونقل و در نظر گرفتن تقاضا و اهمیت هر یک از خطوط حمل 1-10دست آمده در بند هبا بررسی نتایج ب
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 بر دست یافت. همچنینبندی اجرای کریدورهای انبوهی اولویتتوان به برنامه منظمی برامیبر همگانی انبوه

ن ای 5بندی تا سال افق از بند برای اعمال هزینه ساخت و تامین ناوگان خطوط پیشنهادی در برنامه زمان

 مطالعات استفاده شده است.

بر پیشنهادی در سناریوی برتر محاسبه شده در ابتدا هزینه ساخت و تامین ناوگان هر یک از خطوط انبوه

 6،900مطالعات، هزینه ساخت هر کیلومتر از مسیر قطار شهری  این 5نتایج بدست آمده در بند  بر اساساست. 

ورد شده است. همچنین هزینه ساخت برآ میلیارد ریال 360قطار شهری  واگنمیلیارد ریال و هزینه تامین هر 

 75و هزینه تامین هر دستگاه اتوبوس تندرو دیزلی میلیارد ریال  90هر کیلومتر از مسیر اتوبوس تندرو دیزلی 

میلیارد ریال خواهد بود. هزینه ساخت مسیر و تامین ناوگان هر یک از خطوط ریلی و اتوبوس تندرو موجود در 

 شده است.آورده  8-10جدول و  7-10جدول  به ترتیب در 1400به قیمت سال  سناریوی برتر

 

 1400به قیمت سال  هزینه ساخت مسیر و تامین ناوگان خطوط ریلی پیشنهادی -7-10جدول 

شماره خط 

 ریلی

طول خط 

 )کیلومتر(

هزینه ساخت مسیر 

 )میلیارد ریال(

 تعداد

 ناوگان

تعداد ناوگان با 

لحاظ ناوگان 

 پشتیبان

هزینه تامین ناوگان 

 )میلیارد ریال(

سیر هزینه ساخت م

و تامین ناوگان 

 )میلیارد ریال(

 2امتداد خط 

 واگنه( 5)
6 41,400 11 13 23,400 64,800 

 3خط 

 واگنه( 6)
28.5 196,650 38 44 95,040 291,690 

 4خط 

 واگنه( 5)
18 124,200 23 27 48,600 172,800 

 

 1400به قیمت سال  مسیر و تامین ناوگان خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادیهزینه ساخت  -8-10جدول 

شماره خط 

 اتوبوس تندرو

طول خط 

 )کیلومتر(

هزینه ساخت مسیر 

 )میلیارد ریال(

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان با 

لحاظ ناوگان 

 پشتیبان

هزینه تامین ناوگان 

 )میلیارد ریال(

هزینه ساخت مسیر 

و تامین ناوگان 

 ریال( )میلیارد

1 17.5 1,575 114 132 9,900 11,475 

2 33 2,970 88 102 7,650 10,620 

3 12.5 1,125 33 38 2,850 3,975 

4 21.5 1,935 152 175 13,125 15,060 

5 13 1,170 83 96 7,200 8,370 

6 18 1,620 85 98 7,350 8,970 
 

 بندی خطوطمبنای اولویتبر پیشنهادی در ساعت اوج صبح تقاضای هر یک از کریدورهای انبوه در ادامه
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پیشنهادی برای اجرا قرار گرفته است. الزم به ذکر است مجموع مسافر دو جهت خطوط پیشنهادی در ساعت 

و اتوبوس تندرو تقاضا و اولویت احداث خطوط ریلی میزان ارائه شده است.  5اوج صبح پیش از این در بند 

 شود.هده میمشا 10-10جدول  و 9-10جدول  پیشنهادی به ترتیب در
 

 تقاضا و اولویت احداث خطوط ریلی پیشنهادی میزان -9-10جدول 

 اولویت اجرا مجموع مسافر دو جهت در ساعت اوج صبح ریلی شماره خط

2 708,46 3* 

3 66,261 1 

4 40,458 2* 

جا که بخش قابل توجهی از خط بیشتر است، اما از آن 4نسبت به خط  2*مجموع مسافر دو جهت در ساعت اوج صبح در خط 

 در اولویت قرار گرفته است. 4احداث امتداد این خط در دستور کار قرار دارد، احداث خط  صرفا   برداری بوده وال بهرهحدر  2
 

 پیشنهادی اتوبوس تندروتقاضا و اولویت احداث خطوط  میزان -10-10جدول 

 اولویت اجرا مجموع مسافر دو جهت در ساعت اوج صبح اتوبوس تندرو شماره خط

1 22,802 1 

2 14,154 4* 

3 5,700 6 

4 20,289 2 

5 14,738 5* 

6 14,014 3* 

ها بر اساس اهمیت بندی آنبسیار به هم نزدیک بوده و اولویت 6و  5، 2 خطوط*مجموع مسافر دو جهت در ساعت اوج صبح در 

 ها صورت گرفته است.های اطراف آنمعابر و کاربری

 

قطار شهری و  3، تکمیل خط بندی پیشنهادی برای احداث خطوط موجود در سناریوی برتربرنامه زمان

، با توجه به 11-10جدول در  شود.مشاهده می 11-10جدول در خطوط فعلی اتوبوس تندرو  حذف تدریجی

اتوبوس تندرو پیشنهاد خط  2حداث قطار شهری به اتمام رسیده است، ا 3، اجرای خط 1409 اینکه در سال

بخش قابل توجهی از خطوط با توجه به همپوشانی خطوط فعلی اتوبوس تندرو با ، 11-10جدول در شده است. 

قطار  4و  3)پس از تکمیل خطوط  فعلی اتوبوس تندروبرای حذف خطوط ، زمان مناسب قطار شهری 4و  3

  پیشنهاد شده است. نیز شهری(

هزینه الزم برای اجرای هر یک از خطوط پیشنهادی در هر  13-10جدول و  12-10جدول در  در ادامه

با توجه به ارائه شده است. در دو حالت استفاده و عدم استفاده از حمایت مالی دولت  %7سال با نرخ تنزیل 

های از بودجه سازمان %73 میانگیندر هر سال به طور ، در صورت استفاده از حمایت مالی دولت 12-10جدول 
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نشان  13-10جدول اریوی برتر در نظر گرفته شده است. اما ونقل همگانی برای اجرای سنمرتبط با حمل

رای سناریوی برتر به طور دهد که در صورت عدم استفاده از حمایت مالی دولت در هر سال، هزینه اجمی

مایت د. لذا در صورت نبود حشونقل همگانی خواهد های مرتبط با حملبیشتر از بودجه سازمان %32میانگین 

 رسد.افزایش سهم شرکت قطار شهری از بودجه کل شهرداری مشهد ضروری به نظر می ،مالی از سوی دولت

 در، ها قابل مقایسه با هزینه احداث خطوط ریلی و اتوبوس تندرو نیستهای احداث پایانهجا که هزینهاز آن

 همچنینشود. هزینه ساخت و تامین ناوگان خطوط سناریوی برتر پیشنهادی ارائه می صرفا  جداول مذکور 

بندی پیشنهادی برای طول قابل اجرای هر یک از خطوط موجود در سناریوی برتر در هر سال در برنامه زمان

سال( و  10در این جدول، با توجه به طول دوره اجرای خطوط پیشنهادی ). ارائه شده است 14-10 جدول

ونقل همگانی در هر سال مشخص شده ها در هر سال، طول قابل اجرای خطوط پیشنهادی حملتقسیط هزینه

مانده از مقدار باقیقطار شهری به عنوان  3از طول خط  درصد 5/93الزم به ذکر است در این جدول، است. 

، به طور 1410با توجه به افق مطالعات حاضر یعنی سال  های افق در نظر گرفته شده است.این خط در سال

سال پیشنهاد شده است. بر اساس اطالعات دریافتی از  کیلومتر از خطوط ریلی در هر 5متوسط ساخت حدود 

کیلومتر از خطوط  2/2حدود  سالیانهبه طور متوسط  1399تا  1379شرکت قطار شهری مشهد، حدفاصل سال 

خطوط ریلی سال گذشته باشد، اجرای  20ریلی ساخته شده است. چنانچه روند ساخت خطوط ریلی مشابه 

به طول خواهد انجامید. همچنین با توجه به افق مطالعات حاضر  1423ال سناریوی برتر تا سپیشنهادی در 

سال پیشنهاد  در هر اتوبوس تندروکیلومتر از خطوط  5/11، به طور متوسط ساخت حدود 1410یعنی سال 

 الیانهسبه طور متوسط  های گذشتهدر سالمشهد،  سازمان اتوبوسرانیشده است. بر اساس اطالعات دریافتی از 

 اتوبوس تندروساخته شده است. چنانچه روند ساخت خطوط  اتوبوس تندروکیلومتر از خطوط  8/2د حدو

به طول  1442سناریوی برتر تا سال خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی در گذشته باشد، اجرای  هایسالمشابه 

    خواهد انجامید.
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 بندی پیشنهادی برای اجرای سناریوی برتربرنامه زمان -11-10جدول 

 پیشنهادی اقدام
 سال

1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 

            قطار شهری 3خط  احداث

            قطار شهری 4احداث خط 

            قطار شهری 2احداث امتداد خط 

            اتوبوس تندرو 1احداث خط 

            اتوبوس تندرو 4احداث خط 

            اتوبوس تندرو 6احداث خط 

            اتوبوس تندرو 2احداث خط 

            اتوبوس تندرو 5احداث خط 

            اتوبوس تندرو 3احداث خط 

  در وضع موجود تندرواتوبوس  1حذف خط 

 (قطار شهری 4و  3 وط)پس از احداث خط
           

 در وضع موجود اتوبوس تندرو 3حذف خط 

 قطار شهری( 4و  3 وطخط احداث)پس از  
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 )میلیارد ریال(با استفاده از حمایت مالی دولت  تفکیک سالهزینه الزم برای احداث خطوط پیشنهادی به  -12-10جدول 

 شماره خط
جمع کل  سال

 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 )میلیارد ریال(

 181,486 0 26,033 24,330 22,739 21,251 19,861 18,561 17,347 16,212 15,152 قطار شهری 3خط 

 119,374 15,884 14,845 13,874 12,966 12,118 11,325 10,584 9,892 9,245 8,640 قطار شهری 4خط 
 52,266 11,913 11,134 10,405 9,725 9,089 0 0 0 0 0 قطار شهری 2امتداد خط 

 11,877 0 0 0 0 0 0 0 0 6,139 5,738 اتوبوس تندرو 1خط 
 17,846 0 0 0 0 0 0 9,225 8,621 0 0 اتوبوس تندرو 4خط 
 12,169 0 0 0 0 6,290 5,879 0 0 0 0 اتوبوس تندرو 6خط 
 16,496 0 0 8,527 7,969 0 0 0 0 0 0 اتوبوس تندرو 2خط 
 14,885 7,694 7,191 0 0 0 0 0 0 0 0 اتوبوس تندرو 5خط 
 7,308 7,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اتوبوس تندرو 3خط 

 433,706 42,799 59,203 57,136 53,398 48,748 37,065 38,370 35,860 31,596 29,529 جمع

 607,000 87,500 81,500 75,500 69,400 63,400 57,400 51,300 45,300 39,300 36,400 ونقل همگانیبودجه حمل

 0.71 0.49 0.73 0.76 0.77 0.77 0.65 0.75 0.79 0.80 0.81 نسبت هزینه به بودجه
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 )میلیارد ریال(هزینه الزم برای احداث خطوط پیشنهادی به تفکیک سال بدون استفاده از حمایت مالی دولت  -13-10جدول 

 شماره خط
 جمع کل  سال

 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 )میلیارد ریال(

 362,973 0 52,067 48,661 45,477 42,502 39,721 37,123 34,694 32,425 30,303 قطار شهری 3خط 

 238,748 31,769 29,690 27,748 25,933 24,236 22,651 21,169 19,784 18,490 17,280 قطار شهری 4خط 
 104,532 23,826 22,268 20,811 19,449 18,177 0 0 0 0 0 قطار شهری 2امتداد خط 

 11,877 0 0 0 0 0 0 0 0 6,139 5,738 اتوبوس تندرو 1خط 
 17,846 0 0 0 0 0 0 9,225 8,621 0 0 اتوبوس تندرو 4خط 
 12,169 0 0 0 0 6,290 5,879 0 0 0 0 اتوبوس تندرو 6خط 
 16,496 0 0 8,527 7,969 0 0 0 0 0 0 اتوبوس تندرو 2خط 
 14,885 7,694 7,191 0 0 0 0 0 0 0 0 اتوبوس تندرو 5خط 
 7,308 7,308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اتوبوس تندرو 3خط 

 786,832 70,597 111,215 105,746 98,828 91,206 68,251 67,516 63,099 57,053 53,321 جمع

 607,000 87,500 81,500 75,500 69,400 63,400 57,400 51,300 45,300 39,300 36,400 ونقل همگانیبودجه حمل

 1.30 0.81 1.36 1.40 1.42 1.44 1.19 1.32 1.39 1.45 1.46 نسبت هزینه به بودجه

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 17صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
 بندي اجراي راهکارهاي گزينه منتخباولويت -10

 در افق کوتاه مدت و بلند مدت 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 13 04
 

 بندی پیشنهادی برای طول قابل اجرای سناریوی برتر به تفکیک سال )کیلومتر(برنامه زمان -14-10 جدول

 شماره خط
 سال

 (کیلومترجمع کل )
1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 

 26.65 0.00 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 قطار شهری 3خط 

 18.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 قطار شهری 4خط 
 6.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 قطار شهری 2امتداد خط 

 50.65 3.00 5.96 5.96 5.96 5.96 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 جمع کل خطوط ریلی

 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.75 8.75 اتوبوس تندرو 1خط 
 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  10.75 10.75 0.00 0.00 اتوبوس تندرو 4خط 
 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 اتوبوس تندرو 6خط 
 33.00 0.00 0.00 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 اتوبوس تندرو 2خط 
 13.00 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 اتوبوس تندرو 5خط 
 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 اتوبوس تندرو 3خط 

 115.50 19.00 6.50 16.50 16.50 9.00 9.00 10.75 10.75 8.75 8.75 غیرریلی جمع کل خطوط
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در صورت  1408تا  1400های ای سناریوی برتر در سال، هزینه الزم برای اجر13-10جدول با توجه به 

ها برای این سال 1-10بینی شده در بند ونقل همگانی پیشاز بودجه حملنبود حمایت مالی از سوی دولت 

هزینه الزم برای اجرای سناریوی برتر حتی در شرایط عدم استفاده از  1409 بیشتر خواهد بود. اما در سال

کمتر است. حداقل بودجه  شده برای این سالبینیونقل همگانی پیشاز بودجه حمل ،حمایت مالی دولت

 ارائه شده است. 15-10جدول ونقل همگانی در صورت عدم استفاده از حمایت مالی دولت در پیشنهادی حمل

 

 در صورت عدم استفاده از حمایت مالی دولت ونقل همگانیحداقل بودجه پیشنهادی حمل -15-10جدول 

 همگانی )میلیارد ریال(ونقل حداقل بودجه پیشنهادی حمل سال

1400 53,321 
1401 053,57 

1402 099,63 

1403 516,67 

1404 251,68 

1405 206,91 

1406 828,98 

1407 746,105 

1408 215,111 

1409 500,87 
 

 16-10 جدول بندی پیشنهادی برای اصالح و حذف خطوط اتوبوس معمولی دربرنامه زمان نهایتدر 

های جدید مورد نیاز برای تکمیل بندی پیشنهادی برای احداث پایانهارائه شده است. همچنین برنامه زمان

شکل  های موجود و پیشنهادی درپایانهخواهد بود.  17-10جدول بر مطابق ونقل همگانی انبوهشبکه حمل

ی زمانی اجرای سناریوی اصالحات مربوط به شبکه تاکسیرانی نیز در پایان بازهنشان داده شده است.  10-4

پیرو اصالحات پیشنهادی  شود.پیشنهاد می 1410یعنی سال  برونقل همگانی انبوهحملبرتر و تکمیل شبکه 

( نسبت به سال 1410از همین مطالعات، تعداد خطوط تاکسی در سال افق ) 8-2-4تاکسیرانی در بند شبکه 

  ( کمتر شده و اصالح شبکه تاکسیرانی مستلزم هزینه خاصی نخواهد بود.1398پایه )
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 اصالح شبکه اتوبوسرانیبندی پیشنهادی برای برنامه زمان -16-10 جدول

 اقدامات پیشنهادی سال

 1/38و  10حذف خطوط  1400

1401 ---- 

84و  29حذف خطوط  1402  

1403 ---- 

202و  205، 203، 60و حذف خطوط  204اصالح خط  1404  

1405 ---- 

 1031و  88حذف خطوط  1406

1407 ---- 

 79و  49و حذف خطوط  30اصالح خط  1408

 210و  201، 1/71، 201، 1/76، 74، 71خطوط حذف  1409

1410 
، 48، 91، 4، 1097و حذف خطوط  47و  41، 39، 1506اصالح خطوط 

 1098و  89، 831، 67، 50، 38، 36، 18، 11، 1069، 1067، 96، 90
 

 های جدید مورد نیازاحداث پایانهبندی پیشنهادی برای برنامه زمان -17-10جدول 

 اقدام پیشنهادی سال

 قطار شهری( 1)انتهای خط  4احداث پایانه پیشنهادی شماره  1400

1401 ---- 

1402 ---- 

 اتوبوس تندرو( 4)انتهای خط  6احداث پایانه پیشنهادی شماره  1403

1404 ---- 

1405 ---- 

1406 ---- 

 اتوبوس تندرو( 2)انتهای خط  1شماره  احداث پایانه پیشنهادی 1407

 قطار شهری( 3)انتهای خط  5احداث پایانه پیشنهادی شماره  1408

1409 
قطار شهری( و 2)انتهای خط  2احداث پایانه پیشنهادی شماره   

قطار شهری( 4)انتهای خط  3احداث پایانه پیشنهادی شماره   
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های موجود و پیشنهادیپایانه -4-10شکل 
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