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 یبندجمع -13

های زمانی مختلف چه شهر و حومه در افقونقل همگانی یکپارتهیه نقشه جامع حمل -13-1

 های پایش عملکرد آنبه همراه شاخص

تقاضای سفر های مختلف از جمله بر اساس شاخص، ابتدا مشاهده شد در بندهای پیشینکه همانطوری

های . آنگاه با ترکیب خطوط و کریدورهای بالقوه، شبکهشدند، کریدورها و خطوط بالقوه شناسایی در سال افق

ونقل های مختلف حمل. سپس با ارزیابی شبکهشدتعیین  برانبوهونقل همگانی یکپارچه مختلف برای حمل

 .دشهای مختلف نیز بر اساس شاخص اقتصادی تدقیق نوع سیستم در شبکه .شدهمگانی، شبکه برتر مشخص 

 آورده شده است. 1410در سال  بر نهاییهمگانی انبوهونقل خطوط حمل شبکه 1-13شکل در 

 

 
 1410در سال  برونقل همگانی انبوهشبکه خطوط حمل -1-13شکل 

 

و  1405ی اول تا سال ی زمانی پنج سالهدو بازه ونقل همگانینقشه جامع حملتهیه برای در این بخش، 

ونقل همگانی الزم است تهیه نقشه جامع حملبرای  .در نظر گرفته شده است 1410ی دوم تا سال هپنج سال



   

 

 

  

 2صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

ساله تعیین شود. برای  5بر نهایی در دو بازه زمانی ونقل همگانی انبوهاجرای خطوط مختلف در شبکه حمل

جدول مطابق با  حاضر یمطالعه 10گزارش بند  در هر سال که دربندی اجرای خطوط اولویتاین منظور از 

 10با توجه به طول دوره اجرای خطوط پیشنهادی ) ،1-13جدول در  د.وشمیاستفاده آورده شده است،  13-1

ونقل همگانی در هر سال ادی حملها در هر سال، طول قابل اجرای خطوط پیشنهسال( و تقسیط هزینه

به دلیل  قطار شهری 4و  3شود، برای خطوط مشاهده می جدولاین  در کههمانطوریمشخص شده است. 

اول فراهم  ی زمانی پنج سالهبازه تمام این خطوط دراجرای امکان  فراوان و محدودیت منابع مالی، یهزینه

ساله دوم به اجرا درآید.  5ساله اول و بخشی دیگر در بازه زمانی  5ها در بازه زمانی و باید بخشی از آن نیست

توان اجرای تمام این قطار شهری و خطوط اتوبوس تندرو این مشکل وجود ندارد و می 2اما برای امتداد خط 

 قطار شهری نیز اجرا شده و در 2و  1شایان ذکر است که خطوط به اتمام رسانید.  هاخطوط را در یکی از بازه

ساله، تقاضای  5بازه زمانی  2قطار شهری در  4و  3بندی اجرای خطوط برای تقسیم. هستندرسانی حال خدمت

که در سیستم قطار شهری به بندی در نظر گرفته شده است. از آنجائیمقاطع مختلف خطوط مبنای تقسیم

ساله اول  5ول ساخت در بازه ، بر اساس طشوددلیل محدودیت اجرایی باید فعالیت اجرایی از یک طرف شروع 

  بندی اجرای خطوط انجام خواهد شد.و میزان تقاضای سفر در مقاطع مختلف در هر دو طرف، تقسیم

 

 ترمبر حسب کیلوسال  کیبرتر به تفک یویسنار یطول قابل اجرا یبرا یشنهادیپ یبندبرنامه زمان -1-13جدول 

 شماره خط
 جمع کل سال

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

 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 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 جمع کل خطوط غیرریلی
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ی هی زمانی پنج سالدر دو بازهبر ونقل همگانی انبوهحملخطوط  اجرای ابتدا اولویت ،بخشاین ی در ادامه

های پایش سپس شاخص .شودمی ونقل همگانی ارائهشده و بر اساس آن نقشه جامع حمل ول و دوم بررسیا

 .بر برای دو بازه زمانی آورده خواهد شدونقل همگانی انبوههای حملو مقادیر هر شاخص برای شبکه

 ساله اول 5 زمانیبازه  -13-1-1

قطار شهری از تقاضای  4و 3جرای خطوط برای تفکیک ابا توجه به توضیحات ارائه شده در بخش قبل، 

قطار  4و  3د. میزان تقاضای مقاطع مختلف خطوط شوجهت استفاده می 2این خطوط در مقاطع مختلف در 

، حدود 1-13جدول  است. همچنین بر اساسارائه شده  3-13شکل و  2-13شکل  در 1410سال شهری در

به اتمام  1405تا سال قطار شهری باید  4کیلومتر از خط  11حدود و قطار شهری  3کیلومتر از خط  20

 2-13شکل ها )در فواصل بین ایستگاهشهری  قطار 4و  3خطوط  حال با توجه به مقادیر تقاضای سفر رسند.ب

 .تر استغرب بیش جهتاز  قطار شهری 4و  3که تقاضا برای هر دو خط  شودده میهمشا ،(3-13شکل و 

قطار  3، خط 1405تا سال توان لذا می .و اجرای این خطوط از جهت غرب دارای اولویت است احداث بنابراین

قطار  4و خط  قطارشهری( 3و  1خطوط  واقع در میدان بسیج )محل تقاطع 6شماره تا ایستگاه شهری را 

 2و  1ذکر است که خطوط  شایان .به اجرا در آوردواقع در انتهای بلوار مصلی  4شماره تا ایستگاه شهری را 

ونقل . بنابراین این خطوط نیز باید در نقشه جامع حملهستندرسانی قطار شهری نیز اجرا شده و در حال خدمت

 گرفته شوند. در نظر 1405همگانی تا سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 4صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410در سال  شهری قطار 3تقاضا بین قطعات در مسیر خط  -2-13شکل 

 
 1410در سال  شهریقطار  4تقاضا بین قطعات در مسیر خط -3-13شکل 



   

 

 

  

 5صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 4-13شکل در  1405سال  تا 4و  3وط خطو بخشی از  2و  1شامل خطوط شهری  نقشه خطوط قطار

جدول در  1405 تا سالقطار شهری  4و  3های خطوط همچنین مشخصات ایستگاه است. نشان داده شده

 .ارائه شده است 3-13جدول  و 13-2

 

 
 1405های قطار شهری تا سال خطوط و ایستگاه -4-13شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 6صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1405ل تا سا قطار شهری مشهد 3های خط مشخصات ایستگاه -2-13جدول 

 فاصله تا ایستگاه بعد )کیلومتر( نشانی ایستگاه یستگاهاشماره 

7/1 میدان بسیج 6  

1/1 المقدسمیدان بیت 7  

 1 های شهید اندرزگو و آخوند خراسانیتقاطع خیابان 8

1/1 میدان شهدا 9  

2/1 میدان توحید 10  

6/2 کریمیو شهید  قرنیتقاطع بلوارهای شهید  11  

4/1 وسیمیدان فرد 12  

1/1 میدان جانباز 13  

8/1 9ابتدای جانباز  14  

9/1 پل آموزگار 15  

 1 ابتدای بلوار حجاب 16

8/1 ابتدای بلوار امامیه 17  

3/1 تقاطع بلوارهای شاهد و امامیه 18  

4/1 خیابان راستی 19  

1/2 ابتدای بلوار امیریه 20  

8/1 تقاطع بلوارهای امیریه و سجادیه 21  

 -  های بلوار امیریهانت 22

 

 1405تا سال  قطار شهری مشهد 4های خط مشخصات ایستگاه -3-13جدول 

 فاصله تا ایستگاه بعد )کیلومتر( نشانی ایستگاه شماره ایستگاه

8/0 انتهای بلوار مصلی 4  

8/0 تقاطع بلوار مصلی و خیابان شهید باقری 5  

6/0 تقاطع بلوارهای مصلی و شهید رستمی 6  

8/0 7/1ابتدای مصلی  7  

1/1 3ابتدای مصلی  8  

9/0 تقاطع خیابان شهید نواب صفوی و بلوار شارستان رضوی 9  

8/1 ابتدای بلوار طبرسی جنوبی 10  

8/0 میدان شهدا 11  

3/1 کاشانیو شهید  عبادیهای آیت ا... تقاطع خیابان 12  

4/1 کامیابطع خیابان آیت ا... عبادی و بلوار شهید تقا 13  

3/1 تقاطع خیابان آیت ا... عبادی و بلوار گاز 14  

7/1 میدان امام حسین )ع( 15  

  - ربیعمحدوده آرامگاه خواجه 16

 



   

 

 

  

 7صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

مشکلی ندارد و بر اساس  1405بندی اجرای خطوط اتوبوس تندرو تا سال که بیان شد، تقسیمهمانطور

 1405اتوبوس تندرو( تا سال  6و  4، 1قابل انجام است؛ چراکه تمام خطوط مورد نظر )بندی هر ساله اولویت

اتوبوس تندرو تا  6و  4، 1شود، خطوط مالحظه می 1-13جدول طور که در د. بنابراین هماننرسبه اتمام می

نشان داده شده  5-13شکل در  1405سیر خطوط اتوبوس تندرو تا سال احداث خواهند شد. م 1405سال 

جدول  تا 4-13جدول  در 1405 اتوبوس تندرو تا سال 6و  4، 1های خطوط همچنین مشخصات ایستگاه است.

 ارائه شده است. 13-6

 

 
 1405خطوط اتوبوس تندرو تا سال  -5-13شکل 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 8صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1405اتوبوس تندرو مشهد تا سال  1های خط مشخصات ایستگاه -4-13جدول 

 فاصله تا ایستگاه بعد )کیلومتر( نشانی ایستگاه یستگاهشماره ا

9/0 روبروی بیمارستان امام رضا )ع( 1  

9/0 میدان شریعتی 2  

9/0 تقاطع بلوار احمدآباد و خیابان قائم )عج( 3  

3/1 تقاطع بلوارهای احمدآباد و شهید کالهدوز 4  

8/0 تقاطع بلوار شهید کالهدوز و خیابان آبکوه 5  

8/0 )خیابان شهید اسفندیاری( 36ای شهید کالهدوز ابتد 6  

8/0 تقاطع بلوارهای شهید کالهدوز و شهید قرنی 7  

 1 میدان ابوطالب 8

1/1 تقاطع بلوارهای ابوطالب و عبدالمطلب 9  

9/0 تقاطع بلوارهای عبدالمطلب و شهید کریمی 10  

9/0 تقاطع بلوارهای عبدالمطلب و شهید مطهری شمالی 11  

4/1 تقاطع بلوارهای شهید کامیاب و آیت ا... عبادی 12  

2/1 نژادتقاطع بلوارهای شهید کامیاب و شهید هاشمی 13  

1/1 تقاطع بلوارهای شهید کامیاب و طبرسی جنوبی 14  

4/1 تقاطع بلوارهای وحدت و امیرالمومنین 15  

8/0 تقاطع بلوارهای وحدت و مصلی 16  

8/0 ر و شهدای حجشهریو 17تقاطع بلوارهای  17  

 1 شهریور و خیابان عنصری 17تقاطع بلوار  18

 1 شهریور و فدائیان اسالم 17تقاطع بلوارهای  19

3/1 میدان بسیج 20  

9/0 الشعرای بهار و امام خمینیتقاطع بلوارهای ملک 21  

 

  



   

 

 

  

 9صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1405اتوبوس تندرو مشهد تا سال  4های خط مشخصات ایستگاه -5-13جدول 

 فاصله تا ایستگاه بعد )کیلومتر( نشانی ایستگاه شماره ایستگاه

8/1 )خیابان امام رضا )ع(( 61ابتدای شاهنامه  1  

4/1 محدوده چهار برج 2  

9/0 36ابتدای شاهنامه  3  

9/0 31ابتدای شاهنامه  4  

 1 18ابتدای شاهنامه  5

6/0 ای شاهنامه و توستقاطع بلواره 6  

9/0 تقاطع بلوار توس و خیابان گلستان 7  

8/0 آبادمحدوده کاظم 8  

7/0 167ابتدای توس  9  

1/1 165ابتدای توس  10  

 2 آبادابتدای جاده امین 11

2/1 99ابتدای توس  12  

5/1 97ابتدای توس  13  

2/1 92ابتدای توس  14  

1/1 82ابتدای توس  15  

2/1 لوارهای توس و شهید جراحتقاطع ب 16  

9/0 )خیابان نجف( 65ابتدای توس  17  

 1 الشریعه()بلوار شهید خادم 54ابتدای توس  18

9/0 40ابتدای توس  19  

 1 میدان معراج 20

3/1 35ابتدای توس  21  

1/1 میدان شهید فهمیده 22  

2/1 ابتدای خیابان ذوالفقار 23  

 1 متقاطع بلوارهای توس و خیا 24

 - میدان فردوسی 25

 

  



   

 

 

  

 10صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1405اتوبوس تندرو مشهد تا سال  6های خط مشخصات ایستگاه -6-13جدول 

 فاصله تا ایستگاه بعد )کیلومتر( نشانی ایستگاه شماره ایستگاه

3/1 تقاطع بلوارهای هاشمیه و نماز 1  

7/0 یه و شهید کشوریتقاطع بلوارهای هاشم 2  

8/0 میدان هاشمیه 3  

7/0 تقاطع بلوارهای هاشمیه و شهید صارمی 4  

2/1 4ابتدای هاشمیه  5  

9/0 ابتدای بلوار کوثر 6  

1/1 دانشگاه فردوسی 7  

9/0 آبادابتدای بلوار ملک 8  

0/1 ابتدای بلوار خیام 9  

5/1 تقاطع بلوارهای خیام و سجاد 10  

0/1 های خیام و فردوسیتقاطع بلوار 11  

5/0 تقاطع بلوارهای خیام و توس 12  

5/0 تقاطع بلوارهای خیام و عبدالمطلب 13  

5/0 تقاطع بلوارهای خیام و هدایت 14  

9/0 میدان خیام 15  

0/1 29ابتدای شهید چراغچی  16  

9/0 انتهای بلوار ابوطالب 17  

2/1 10ابتدای شهید چراغچی  18  

8/0 سین )ع(میدان امام ح 19  

 - ربیع و شهید ناصریتقاطع بلوارهای خواجه 20

 

و  7-13جدول در  1405تا سال بندی پیشنهادی برای اصالح شبکه اتوبوسرانی در ادامه برنامه زمان

 8-13ول جدنی در ونقل همگاها متناسب با تکمیل شبکه حملتوسعه پایانهبندی پیشنهادی برای برنامه زمان

ل شبکه ی دوم و تکمیسالهی زمانی پنجشبکه تاکسیرانی نیز به پایان بازهارائه شده است. اصالحات مربوط به 

 تاکسیرانی موکول خواهد شد.

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 11صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1405تا سال  دی برای اصالح شبکه اتوبوسرانیبندی پیشنهابرنامه زمان -7-13جدول 

 اقدامات پیشنهادی سال

 1/38و  10حذف خطوط  1400

1401 ---- 

84و  29حذف خطوط  1402  

1403 ---- 

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

1405 ---- 

 

 1405تا سال  های جدید مورد نیازبندی پیشنهادی برای احداث پایانهزمانامه برن -8-13جدول 

 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 ---- 

 ساله دوم 5بازه زمانی  -13-1-2

، قطار شهری 4و  3ی مسیرهای خطوط افزون بر ادامه ،1410تا  1405از سال  ساله دوم 5برای بازه 

همچنین  است. نشان داده شده 6-13شکل نیز احداث خواهد شد که در قطار شهری  2امتداد مسیر خط 

جدول تا  9-13جدول در  1410 تا سال 1405قطار شهری از سال  4و  3، 2های خطوط همشخصات ایستگا

 ارائه شده است. 13-11

مشخصات احداث خواهند شد.  7-13شکل اتوبوس تندرو نیز در این بازه مطابق  5و  3، 2خطوط شماره 

 14-13جدول تا  12-13جدول در  1410 تا سال 1405اتوبوس تندرو از سال  5و  3، 2های خطوط ایستگاه

 8-13شکل در به ترتیب  1410سال  و اتوبوس تندرو دری خطوط ریلی ل شبکهدر نهایت، کارائه شده است.

 است. نشان داده شده 9-13شکل و 

جدول در  1410تا سال  1405از سال بندی پیشنهادی برای اصالح شبکه اتوبوسرانی در ادامه برنامه زمان

در  ونقل همگانیها متناسب با تکمیل شبکه حملبندی پیشنهادی برای توسعه پایانهو برنامه زمان 13-15

ی دوم هسالی زمانی پنجازهپایان ب درارائه شده است. اصالحات مربوط به شبکه تاکسیرانی نیز  16-13جدول 

 شود.پیشنهاد می 1410یعنی سال و تکمیل شبکه تاکسیرانی 



   

 

 

  

 12صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410تا  1405های قطارشهری از خطوط و ایستگاه -6-13شکل 

 

 1410تا سال  1405قطار شهری مشهد از سال  2های خط مشخصات ایستگاه -9-13جدول 

 فاصله تا ایستگاه بعد )کیلومتر( نشانی ایستگاه شماره ایستگاه

5/1 میدان دالوران 14  

3/1 میدان یادگاران 15  

3/1 تقاطع بلوارهای شهید فکوری و هاشمیه 16  

 - شهریور هشتم میدان 17

 

 1410تا سال  1405از سال  قطار شهری مشهد 3های خط مشخصات ایستگاه -10-13جدول 

 فاصله تا ایستگاه بعد )کیلومتر( نشانی ایستگاه شماره ایستگاه

 2 تقاطع بلوار صبا و خیابان شهید قاسمی 1

5/2 صبامیدان  2  

4/2 ابتدای بلوار صبا 3  

2/1 )ع( پایانه مسافربری امام رضا 4  

5/1 خرداد 15میدان  5  
 

  



   

 

 

  

 13صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410تا سال  1405از سال  قطار شهری مشهد 4های خط مشخصات ایستگاه -11-13جدول 

 فاصله تا ایستگاه بعد )کیلومتر( نشانی ایستگاه شماره ایستگاه

 4 86ابتدای حر  1

6/1 36ابتدای حر  2  

2/3 تقاطع بلوار حر و خیابان مهریز 3  
 

 
 1410تا  1405خطوط اتوبوس تندرو از  -7-13شکل 

  



   

 

 

  

 14صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410تا سال  1405اتوبوس تندرو مشهد از سال  2های خط مشخصات ایستگاه -12-13جدول 

 فاصله تا ایستگاه بعد )کیلومتر( نشانی ایستگاه شماره ایستگاه

7/0 آبادوکیل پایانه 1  

9/0 آباد و بلوار نمایشگاهتقاطع بزرگراه وکیل 2  

9/0 نمایشگاهمیدان  3  

1/1 بزرگراه امام علی )ع( حدفاصل بلوارهای شریعتی و شهید رفیعی 4  

 1 ید رفیعی و میدان امام حسن )ع(بزرگراه امام علی )ع( حدفاصل بلوار شه 5

 1 ابتدای بلوار شهید فالحی 6

9/0 نیشابوری ادیبابتدای بلوار  7  

9/0 )ع( علیمیدان امام  8  

9/0 حجابابتدای بلوار  9  

1/1 های امام علی )ع( و پیامبر اعظم )ص(تقاطع بزرگراه 10  

8/0 میدان شهید فهمیده 11  

8/0 یابتدای خیابان شهید طرحچ 12  

9/0 تقاطع بزرگراه شهید چراغچی و بلوار خیام 13  

8/0 29ابتدای شهید چراغچی  14  

 1 تقاطع بزرگراه شهید چراغچی و بلوار ابوطالب 15

7/0 9ابتدای شهید چراغچی  16  

3/1 میدان امام حسین )ع( 17  

1/1 شمالی مسلمانتهای بلوار  18  

4/1 رسالت اربلومیرزایی و  شهیدتقاطع بزرگراه  19  

5/1 میدان شهید طلوع 20  

8/0 84ابتدای رسالت  21  

8/0 112ابتدای رسالت  22  

7/0 136ابتدای رسالت  23  

3/1 ابتدای بلوار امام رضا )ع( 24  

9/0 1ابتدای شهید کشمیری  25  

3/2 11ابتدای شهید کشمیری  26  

9/0 30ابتدای شهید کشمیری  27  

8/2 زادهاسدا... شهید خیابانابتدای  28  

 - 87ابتدای شهید کشمیری  29

 

  



   

 

 

  

 15صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410تا سال  1405از سال  اتوبوس تندرو مشهد 3های خط مشخصات ایستگاه -13-13جدول 

 فاصله تا ایستگاه بعد )کیلومتر( نشانی ایستگاه شماره ایستگاه

3/1 پایانه الهیه 1  

6/0 ابتدای بلوار امیریه 2  

8/0 انتهای بلوار امامیه 3  

 1 تقاطع بلوارهای امامیه و شهید رستگاری 4

 1 میدان امامیه 5

 1 تقاطع بلوارهای امامیه و استاد یوسفی 6

 1 تقاطع بلوارهای امامیه و شریعتی 7

5/0 ابتدای بلوار امامیه 8  

7/0 47ابتدای سیدرضی  9  

8/0 ای سیدرضی و معلمتقاطع بلواره 10  

9/0 آبادتقاطع بلوار سیدرضی و بزرگراه وکیل 11  

6/0 تقاطع بلوارهای هاشمیه و شهید صارمی 12  

 1 میدان هاشمیه 13

1/1 تقاطع بلوارهای هاشمیه و شهید کشوری 14  

 - تقاطع بلوارهای هاشمیه و نماز 15

 

 1410تا سال  1405از سال  اتوبوس تندرو مشهد 5های خط مشخصات ایستگاه -14-13جدول 

 فاصله تا ایستگاه بعد )کیلومتر( نشانی ایستگاه شماره ایستگاه

6/0 میدان شهدا 1  

7/1 های آیت ا... شیرازی و آیت ا... بهجتتقاطع خیابان 2  

5/0 ابتدای بلوار طبرسی جنوبی 3  

4/1 ارهای طبرسی جنوبی و شهید شوشتریتقاطع بلو 4  

9/0 تقاطع بلوارهای امیرالمومنین و وحدت 5  

6/0 خانمیدان میرزاکوچک 6  

6/0 تقاطع بلوارهای امت و شهید مفتح 7  

 2 میدان امت 8

5/0 ابتدای بلوار شهید آوینی 9  

5/0 7ابتدای شهید آوینی  10  

8/0 ینشتقاطع بلوار شهید آوینی و خیابان آفر 11  

8/0 11ابتدای صادقیه  12  

9/0 31ابتدای پنجتن  13  

7/0 55ابتدای پنجتن  14  

9/0 69ابتدای پنجتن  15  

 - میدان پنجتن 16



   

 

 

  

 16صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410خطوط نهایی قطار شهری در سال  -8-13شکل 

 

 
 1410خطوط نهایی اتوبوس تندرو در سال  -9-13شکل 



   

 

 

  

 17صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410تا سال  1405از سال  بندی پیشنهادی برای اصالح شبکه اتوبوسرانیبرنامه زمان -15-13جدول 

 اقدامات پیشنهادی سال

 1031و  88حذف خطوط  1406

1407 ---- 

 79و  49و حذف خطوط  30ح خط اصال 1408

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

1410 
، 50، 38، 36، 18، 11، 1069، 1067، 96، 90، 48، 91، 4، 1097و حذف خطوط  47و  41، 39، 1506اصالح خطوط 

 1098و  89، 831، 67

 

 1410تا سال  1405از سال  های جدید مورد نیازبندی پیشنهادی برای احداث پایانهبرنامه زمان -16-13جدول 

 اقدام پیشنهادی سال

1406 ---- 

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

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

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

قطار شهری( 4)انتهای خط  3احداث پایانه پیشنهادی شماره   
 

 های پایش عملکردشاخص -13-1-3

های ، شاخصساله 5های زمانی در بازه ی برتر پیشنهادی پس از اجرای آنبه منظور ارزیابی عملکرد گزینه

 در. شداستخراج سنجش قابل قابل پایش یا های در نهایت شاخص و قرار گرفته است بررسی مورد متعدد

های انتخاب شده در آینده توسط کارفرما قابل ارزیابی باشند. ها، سعی بر آن بوده شاخصانتخاب شاخص

های الس بر تاونقل همگانی انبوهبه همراه مقادیر هر شاخص با اجرای سامانه حملانتخاب شده های شاخص

طور که مالحظه همانآورده شده است.  17-13جدول در  ساله دوم( 5)بازه  1410و  ساله اول( 5زه )با 1405

نسبت  1410 سال دردرصد  8/17مسافر شبکه مجموع و درصد  3/21شود، مجموع مسافر منحصر به فرد می

، زمان سفر درصد 4/4 کل سفر میانگین زمان 1410ن، در سال چنیهمیافت. خواهد افزایش  1405به سال 

داشت. مجموع مسافران اتوبوس خواهد کاهش درصد  7/16و زمان انتظار تغییر وسیله  درصد 3/8 داخل وسیله

اتوبوس و در مقابل، مسافران خواهد یافت کاهش درصد  6/21حدود  1405به نسبت  1410معمولی در سال 

 .خواهند داشتافزایش  درصد 5/27و  2/99به ترتیب  تندرو و قطار شهری

  



   

 

 

  

 18صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410و  1405های سالاوج صبح پایش در  هایشاخص -17-13جدول 

 واحد شاخصعنوان 
 مقدار

1405 1410 

242،189 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد  593،229  

 388،483 329،709 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 43 45 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 24 دقیقه میانگین زمان سفر داخل وسیله

 1 2/1 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 104،299 132،960 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 92،625 46،504 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 191،558 150،245 نفر قطار سبک شهریمجموع مسافر با 

 

ر بمیزان تقاضای سفر در قطعات مختلف خطوط انبوه هاشاخصاز  دیگر، یکی عالوه بر موارد اشاره شده

 1410ساله دوم تا سال  5و بازه زمانی  1405ساله اول تا سال  5بازه زمانی  درکه برای خطوط مختلف  است

ونقل یک از خطوط حمل تقاضای سفر هر همچنین است. نشان داده شده 26-13شکل تا  10-13شکل در 

 .ارائه شده است 34-13جدول تا  18-13جدول در  1410و  1405های بر در سالهمگانی انبوه

 

 
 1405قطارشهری در سال  1تقاضای قطعات مسیر خط  -10-13شکل 

 



   

 

 

  

 19صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1405قطار شهری در سال  1تقاضای خط  -18-13جدول 

شماره 

 اهگایست

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر برگشت

1 2033 0 0 401 

2 134 8 4 260 

3 556 56 45 140 

4 756 78 94 164 

5 840 302 107 302 

6 508 281 47 358 

7 418 306 73 301 

8 1147 520 218 610 

9 941 68 148 63 

10 1470 344 251 416 

11 549 134 9 906 

12 377 394 165 507 

13 102 279 136 99 

14 237 857 200 432 

15 484 883 686 587 

16 284 350 75 369 

17 1367 1768 1216 1189 

18 114 952 564 424 

19 488 2292 730 1206 

20 175 1101 454 380 

21 53 728 693 73 

22 89 256 815 57 

23 36 412 2010 9 

24 0 787 514 0 

 



   

 

 

  

 20صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1405قطارشهری در سال  2تقاضای قطعات مسیر خط  -11-13شکل 

 

 1405قطار شهری در سال  2تقاضای خط  -19-13جدول 

شماره 

 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر برگشت

1 6242 0 0 2090 

2 2456 276 373 676 

3 4159 652 481 1354 

4 3342 1861 436 2264 

5 1431 635 244 1040 

6 1493 2891 903 1178 

7 4751 8941 4535 3733 

8 158 1678 246 615 

9 545 3596 1683 1839 

10 46 457 323 239 

11 102 1145 2341 137 

12 10 2432 2843 27 

13 0 174 782 0 

 



   

 

 

  

 21صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1405قطارشهری در سال  3خط سیر تقاضای قطعات م -12-13شکل 

 

 1405قطار شهری در سال  3تقاضای خط  -20-13جدول 

شماره 
 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار
 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده
 در مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار
 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده
 در مسیر برگشت

5 4172 0 0 3159 
6 280 2297 156 4700 
7 342 441 152 2291 
8 4812 576 2095 10636 
9 220 266 450 792 
10 974 941 1959 1788 
11 1814 1980 4928 2666 
12 722 975 1408 893 
13 381 1246 1368 1046 
14 520 1491 2070 1098 
15 427 1136 2292 1269 
16 53 214 568 427 
17 18 1541 637 897 
18 73 1111 2396 672 
19 90 313 1102 772 
20 164 131 3243 118 
21 0 404 8398 0 



   

 

 

  

 22صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1405قطارشهری در سال  4تقاضای قطعات مسیر خط  -13-13شکل 

 

 1405قطار شهری در سال  4تقاضای خط  -21-13جدول 

شماره 

 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده در مجموع مسافر پیاده

 مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر برگشت

شده در مجموع مسافر پیاده

 مسیر برگشت

4 1180 0 0 2320 

5 1750 0 0 284 

6 2764 12 20 1668 

7 663 53 33 560 

8 594 499 303 534 

9 82 205 26 456 

10 261 2492 151 6079 

11 3231 2676 6871 3472 

12 281 212 465 785 

13 871 440 1721 796 

14 630 1199 2711 433 

15 249 807 1316 26 

16 0 3960 3797 0 

 



   

 

 

  

 23صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1405اتوبوس تندرو در سال  1تقاضای قطعات مسیر خط  -14-13شکل 

  



   

 

 

  

 24صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1405اتوبوس تندرو در سال  1تقاضای خط  -22-13جدول 

شماره 

 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده در مجموع مسافر پیاده

 مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 ر مسیر برگشتد

شده در مجموع مسافر پیاده

 مسیر برگشت

1 168 0 0 314 

2 499 56 131 830 

3 70 159 108 297 

4 801 120 123 1099 

5 235 185 221 289 

6 366 452 449 528 

7 11 259 325 6 

8 557 114 175 749 

9 1429 328 809 456 

10 1575 436 1148 373 

11 948 224 160 370 

12 715 1929 651 454 

13 1430 1857 1217 325 

14 129 445 31 161 

15 259 673 314 401 

16 117 283 46 315 

17 221 505 103 325 

18 176 198 87 354 

19 223 824 885 351 

20 372 504 792 76 

21 5 611 249 25 

 



   

 

 

  

 25صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1405اتوبوس تندرو در سال  4تقاضای قطعات مسیر خط  -15-13شکل 

  



   

 

 

  

 26صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1405اتوبوس تندرو در سال  4تقاضای خط  -23-13جدول 

شماره 

 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده در مجموع مسافر پیاده

 مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 رگشتدر مسیر ب

شده در مجموع مسافر پیاده

 مسیر برگشت

1 367 0 0 757 

2 0 0 0 0 

3 264 0 0 207 

4 0 70 32 0 

5 160 0 0 448 

6 0 0 0 0 

7 11 29 5 140 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 220 30 62 376 

12 0 0 0 0 

13 850 50 113 842 

14 0 0 0 0 

15 325 361 692 355 

16 87 174 140 183 

17 1652 176 414 491 

18 2 42 11 0 

19 389 262 212 224 

20 2418 439 493 777 

21 386 82 96 126 

22 383 480 158 152 

23 801 430 209 441 

24 1 366 196 0 

25 0 5325 2684 0 

 



   

 

 

  

 27صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1405اتوبوس تندرو در سال  6مسیر خط تقاضای قطعات  -16-13شکل 

  



   

 

 

  

 28صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1405اتوبوس تندرو در سال  6تقاضای خط  -24-13جدول 

شماره 

 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده در مجموع مسافر پیاده

 مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر برگشت

شده در فر پیادهمجموع مسا

 مسیر برگشت

1 1020 0 0 224 

2 817 97 45 211 

3 279 96 25 246 

4 513 60 90 315 

5 398 155 48 54 

6 331 403 512 243 

7 80 721 51 696 

8 66 128 104 288 

9 907 863 13 2001 

10 92 383 246 267 

11 161 193 249 332 

12 775 894 1775 1244 

13 0 0 0 0 

14 330 716 1744 186 

15 41 115 130 15 

16 48 199 325 58 

17 585 214 578 132 

18 0 141 4 0 

19 52 678 297 20 

20 0 442 297 0 

 



   

 

 

  

 29صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410قطارشهری در سال  1تقاضای قطعات مسیر خط  -17-13شکل 

  



   

 

 

  

 30صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410قطار شهری در سال  1تقاضای خط  -25-13جدول 

شماره 

 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر برگشت

1 1724 0 0 480 

2 132 9 4 291 

3 791 36 58 168 

4 882 83 123 186 

5 944 304 129 347 

6 547 297 55 421 

7 436 378 74 345 

8 938 485 216 644 

9 289 113 167 30 

10 1690 303 291 383 

11 598 133 10 741 

12 445 413 184 574 

13 49 282 86 125 

14 274 949 207 580 

15 490 872 714 642 

16 296 346 70 428 

17 1235 1657 1266 1065 

18 110 752 333 366 

19 998 2667 1876 799 

20 313 546 590 362 

21 57 1079 821 83 

22 60 321 573 29 

23 40 179 689 10 

24 0 1135 564 0 

 



   

 

 

  

 31صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410سال  قطارشهری در 2تقاضای قطعات مسیر خط  -18-13 شکل

 

 1410قطار شهری در سال  2تقاضای خط  -26-13جدول 
شماره 
 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار
 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده
 در مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار
 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده
 در مسیر برگشت

1 7149 0 0 2422 
2 3010 276 424 849 
3 3127 706 317 1624 
4 2898 2224 542 1753 
5 965 680 416 986 
6 1349 2365 965 1496 
7 7033 8936 4826 5758 
8 157 1789 276 685 
9 664 3400 1375 2777 
10 50 646 362 352 
11 193 1461 2626 334 
12 202 2076 1734 460 
13 272 216 939 77 
14 65 800 395 431 
15 405 822 1928 387 
16 0 1144 3266 0 
17 0 0 0 0 



   

 

 

  

 32صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410شهری در سال  قطار 3خط  مسیرتقاضای قطعات  -19-13شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 33صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410قطار شهری در سال  3خط  تقاضای -27-13جدول 

شماره 

 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر برگشت

1 155 0 0 0 

2 4502 0 0 1475 

3 4584 372 287 1119 

4 1105 641 66 1857 

5 669 427 740 2818 

6 3391 2914 88 693 

7 311 3402 248 5161 

8 151 1179 140 2367 

9 5378 3928 4566 13042 

10 206 354 457 909 

11 998 955 2092 2247 

12 2019 2441 6646 2994 

13 943 1215 1906 1218 

14 738 1498 2238 1384 

15 522 1844 2478 1172 

16 554 1594 2935 2086 

17 64 289 956 687 

18 15 1495 670 1020 

19 74 1193 2912 629 

20 118 336 1576 785 

21 207 147 3957 125 

22 0 482 8832 0 

 



   

 

 

  

 34صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410در سال  شهری قطار 4تقاضای قطعات مسیر خط  -20-13شکل 

 

 1410قطار شهری در سال  4تقاضای خط  -28-13جدول 

شماره 
 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار
 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده
 در مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار
 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده
 در مسیر برگشت

1 1540 0 0 2273 
2 495 348 196 2001 
3 4107 275 647 3281 
4 964 121 329 844 
5 641 65 102 423 
6 1056 135 228 796 
7 764 221 168 833 

8 634 664 448 676 
9 72 344 49 398 
10 643 2399 987 6041 

11 4055 4397 9135 3866 
12 331 347 512 945 
13 1070 559 2070 751 

14 721 1536 3123 500 
15 268 902 1847 27 
16 0 5050 3813 0 



   

 

 

  

 35صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410اتوبوس تندرو در سال  1خط  مسیرتقاضای قطعات  -21-13شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 36صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410اتوبوس تندرو در سال  1تقاضای خط  -29-13جدول 

شماره 

 هاایستگ

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر برگشت

1 145 0 0 381 

2 781 55 153 1003 

3 73 249 123 391 

4 704 217 152 1212 

5 265 183 244 370 

6 380 441 482 619 

7 3 279 448 3 

8 756 115 194 866 

9 1712 288 844 558 

10 2133 519 1498 557 

11 1124 242 185 411 

12 645 2400 721 486 

13 1326 2044 1233 423 

14 76 375 25 184 

15 1281 1362 818 715 

16 144 278 43 247 

17 122 716 113 407 

18 201 299 104 423 

19 279 940 781 334 

20 748 652 1184 130 

21 6 914 301 34 

 



   

 

 

  

 37صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410سال  تندرو در اتوبوس 2تقاضای قطعات مسیر خط  -22-13شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 38صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410اتوبوس تندرو در سال  2تقاضای خط  -30-13جدول 

ره شما

 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر برگشت

1 1723 0 0 620 

2 0 57 67 0 

3 376 153 63 297 

4 0 0 0 0 

5 0 68 16 0 

6 163 0 0 215 

7 1068 220 131 980 

8 0 0 0 0 

9 416 167 100 284 

10 8 672 786 0 

11 192 945 512 121 

12 277 149 15 442 

13 159 551 94 413 

14 180 123 141 358 

15 20 0 27 0 

16 528 313 368 465 

17 308 135 164 331 

18 459 376 254 757 

19 237 174 265 318 

20 17 74 70 23 

21 45 1411 1712 140 

22 851 41 167 835 

23 107 663 410 212 

24 16 205 170 46 

25 142 287 609 159 

26 216 137 338 49 

27 117 160 411 32 

28 0 403 86 0 

29 0 142 118 0 

 



   

 

 

  

 39صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410اتوبوس تندرو در سال  3تقاضای قطعات مسیر خط  -23-13شکل 

 

 1410اتوبوس تندرو در سال  3تقاضای خط  -31-13 جدول

شماره 

 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر برگشت

1 860 0 0 263 

2 901 179 89 1056 

3 147 268 160 262 

4 508 153 302 362 

5 220 782 144 536 

6 290 297 299 288 

7 173 223 550 86 

8 0 424 811 0 

9 18 79 65 44 

10 61 403 133 235 

11 49 144 107 234 

12 55 166 354 149 

13 0 74 148 0 

14 0 89 354 0 

15 0 0 0 0 



   

 

 

  

 40صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410اتوبوس تندرو در سال  4تقاضای قطعات مسیر خط  -24-13شکل 



   

 

 

  

 41صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410اتوبوس تندرو در سال  4تقاضای خط  -32-13جدول 

شماره 

 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر رفت

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر برگشت

1 408 0 0 867 

2 0 0 0 0 

3 294 0 0 238 

4 0 76 33 0 

5 169 0 0 521 

6 0 0 0 0 

7 12 31 7 165 

8 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 

11 230 31 66 438 

12 0 0 0 0 

13 1109 51 142 984 

14 0 0 0 0 

15 337 458 876 437 

16 83 205 145 205 

17 1968 204 475 588 

18 1 44 12 0 

19 376 310 244 196 

20 3703 434 607 836 

21 509 118 137 140 

22 464 656 207 184 

23 899 583 219 494 

24 9 561 221 0 

25 0 6811 2903 0 

 



   

 

 

  

 42صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410اتوبوس تندرو در سال  5تقاضای قطعات مسیر خط  -25-13شکل 

 

 1410 سالاتوبوس تندرو در  5تقاضای خط  -33-13جدول 

شماره 

 ایستگاه

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر رفت

شده مجموع مسافر پیاده

 رفتدر مسیر 

شده مجوع مسافر سوار

 در مسیر برگشت

شده مجموع مسافر پیاده

 در مسیر برگشت

1 1926 0 0 1283 

2 80 139 19 689 

3 943 22 17 2438 

4 24 558 144 358 

5 966 124 226 2228 

6 134 434 1090 218 

7 319 676 1393 558 

8 254 333 482 407 

9 282 461 932 341 

10 0 0 0 0 

11 192 1176 1900 298 

12 59 145 424 44 

13 110 84 123 163 

14 104 416 684 127 

15 31 658 1167 49 

16 0 197 601 0 



   

 

 

  

 43صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410اتوبوس تندرو در سال  6تقاضای قطعات مسیر خط  -26-13شکل 

 

  



   

 

 

  

 44صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410در سال  تندرواتوبوس  6تقاضای خط  -34-13جدول 

 ستگاهیشماره ا
 مجوع مسافر سوار شده 

 رفت ریدر مس

شده  ادهیمجموع مسافر پ

 رفت ریدر مس

مجوع مسافر سوار شده 

 برگشت ریدر مس

 ادهیمجموع مسافر پ

 برگشت ریشده در مس

1 797 0 0 146 

2 782 129 85 354 

3 174 143 38 151 

4 536 85 182 196 

5 724 290 92 87 

6 328 398 227 311 

7 97 992 48 610 

8 71 174 94 426 

9 655 338 20 1917 

10 107 440 218 406 

11 169 145 291 402 

12 905 735 1934 1338 

13 0 0 0 0 

14 281 857 1857 193 

15 23 92 126 19 

16 62 262 511 73 

17 638 191 565 167 

18 0 115 1 0 

19 54 580 226 26 

20 0 437 305 0 

 

 الس بر تاونقل همگانی انبوهحملشبکه طول خطوط و نوع سیستم در خطوط مختلف اطالعات مربوط به 

قطار شهری  خطوط د مجموع طولشومالحظه میی اول سالهدر پنجاست.  آورده شده 35-13جدول در  1405

 کیلومتر خواهد شد. 8/56کیلومتر و مجموع طول خطوط اتوبوس تندرو برابر  7/68برابر 
 

 1405سال  تابر انبو نقل همگانیشبکه حمل اطالعات خطوط -35-13جدول 

 طول )کیلومتر( نام خط
 2/24 قطار شهری 1خط 
 5/13 هریقطار ش 2خط 
 20 قطار شهری 3خط 
 11 قطار شهری 4خط 
 1/17 اتوبوس تندرو 1خط 
 7/21 اتوبوس تندرو 4خط 
 18 اتوبوس تندرو 6خط 



   

 

 

  

 45صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 البر تا سونقل همگانی انبوهاطالعات مربوط به طول خطوط و نوع سیستم در خطوط مختلف شبکه حمل

د مجموع طول خطوط قطار شوی دوم مالحظه میسالهده شده است. در پنجآور 36-13جدول در  1410

کیلومتر خواهد شد. بنابراین در  4/116کیلومتر و مجموع طول خطوط اتوبوس تندرو برابر  2/88شهری برابر 

 کیلومتر به خطوط اتوبوس تندرو افزوده خواهد 6/59کیلومتر به خطوط قطار شهری و  5/19ساله دوم،  5بازه 

 شد.

 1410بر در سال اطالعات شبکه خطوط انبوه -36-13جدول 

 طول )کیلومتر(  نام خط

 2/24 قطار شهری 1خط 

 3/18 قطار شهری 2خط 

 5/27 قطار شهری 3خط 

 2/18 قطار شهری 4خط 

 1/17 اتوبوس تندرو 1خط 

 6/33 اتوبوس تندرو 2خط 

 5/12 اتوبوس تندرو 3خط 

 7/21 اتوبوس تندرو 4خط 

 5/13 اتوبوس تندرو 5خط 

 18 اتوبوس تندرو 6خط 
 

( و 1410( تا سال افق )1398ونقل همگانی از سال پایه )تغییرات تعداد ناوگان شبکه حملهمچنین 

های الس به تفکیک برایسرانی اتوبو شبکهو بر ونقل همگانی انبوهشبکه حملتعداد ناوگان مورد نیاز خطوط 

 است. شده ارائه 39-13جدول  تا 37-13جدول  در 1410و  1405

دستگاه  3176و اتوبوس تندرو  دستگاه 340 ،رام قطار شهری 95تعداد  1405شود که تا سال مالحظه می

 ، تعداد ناوگان مورد1410ی دوم یعنی تا سال ی پنج سالهبازه تا پایان د بود.خواهنیاز  مورداتوبوس معمولی 

ی خواهد بود. بدین ترتیب در بازه 2715و  638، 140به ترتیب و اتوبوس معمولی اتوبوس تندرو نیاز ریلی، 

عداد اتوبوس اما ت بوداتوبوس تندرو خواهد  دستگاه 298شهری و  رام قطار 45 نیاز به افزایش پنج سال دوم

  دستگاه کاهش خواهد یافت. 463معمولی مورد نیاز 
 

 ونقل همگانیتغییرات تعداد ناوگان شبکه حمل -37-13جدول 

 1410سال  1405سال  1398سال  نوع سیستم

 2715 3178 1681 اتوبوس معمولی )دستگاه(

 638 340 87 ه(اتوبوس تندرو )دستگا

 140 95 44 قطار شهری )رام(
 



   

 

 

  

 46صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1405در سال  ونقل همگانیشبکه حمل ناوگان موردنیاز خطوط -38-13جدول 

 بانیپشت ناوگان لحاظ با یینها ناوگان تعداد ناوگان تعداد خط نام

 33 28 قطار شهری 1خط 

 21 18 قطار شهری 2خط 
 29 25 قطار شهری 3خط 
 13 11 قطار شهری 4خط 

 96 82 مجموع خطوط ریلی
 95 82 اتوبوس تندرو 1خط 
 76 66 اتوبوس تندرو 4خط 
 173 150 اتوبوس تندرو 6خط 

 344 298 مجموع خطوط غیرریلی
 3043 2646 شبکه اتوبوسرانی

 

 1410در سال  ونقل همگانیشبکه حمل ناوگان موردنیاز خطوط -39-13جدول 

 تعداد ناوگان نهایی با لحاظ ناوگان پشتیبان تعداد ناوگان نام خط
 30 26 قطار شهری 1 خط

 26 22 قطار شهری 2 خط
 44 38 قطار شهری 3خط 
 26 22 قطار شهری 4خط 

 126 108 مجموع خطوط ریلی
 132 114 واتوبوس تندر 1خط 
 102 88 اتوبوس تندرو 2خط 
 38 33 اتوبوس تندرو 3خط 

 175 152 اتوبوس تندرو 4خط 
 96 83 اتوبوس تندرو 5خط 
 87 75 اتوبوس تندرو 6خط 

 630 545 مجموع خطوط غیرریلی
 2408 2094 شبکه اتوبوسرانی

 برآورد میزان تحقق اهداف در صورت اجرای گزینه منتخب -13-2

ونقل مانند ازدحام ونقل همگانی، رفع مشکالت سیستم حملریزی حملاصلی از برنامه بطور کلی هدف

راین ونقل همگانی است. بنابمحیطی و ایمنی از طریق افزایش استفاده از سیستم حملترافیک، آلودگی زیست

مدهای مختلف ونقل همگانی، سهم ونقل با بررسی معیارهایی چون تقاضای حملریزی حملتحقق اهداف برنامه

  .گیردمورد بررسی قرار می مصرف سوخت های مختلف و میزانونقل، میزان انتشار آالیندهحمل

چنانچه  ست.ا شده آورده 27-13شکل در  و 40-13جدول ونقل همگانی در وضعیت تقاضای حمل

 د:شومشاهده می



   

 

 

  

 47صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

بترتیب  (1398)سال  نسبت به وضع موجود 1410و  1405با اتوبوس معمولی در سال مجموع مسافر  -

 یابد.درصد افزایش می 3/21و  6/54به میزان 

بترتیب ( 1398)سال نسبت به وضع موجود  1410و  1405مجموع مسافر با اتوبوس تندرو در سال  -

 یابد.درصد افزایش می 2/899و  7/406به میزان 

بترتیب ( 1398)سال نسبت به وضع موجود  1410و  1405قطار شهری در سال مجموع مسافر با  -

 یابد.درصد افزایش می 9/1295 و 8/994 به میزان

در سال با اتوبوس تندرو و قطار شهری  اند، مجموع مسافرشوکه در شکل مربوطه مشاهده میهمانطوری

یابد. اما مجموع ( افزایش می1398سال نسبت به وضع موجود ) 1405مانند سال  1405نسبت به سال  1410

 1410(، در سال 1398نسبت به وضع موجود )سال  1405مسافران با اتوبوس معمولی علیرغم افزایش در سال 

و با تکمیل شبکه یکپارچه  1410د که در سال شویابد. بنابراین مشاهده میکاهش می 1405نسبت به سال 

ونقل همگانی یعنی تر حملمولی تمایل به استفاده از مدهای سریعونقل همگانی، مسافران اتوبوس معحمل

 اتوبوس تندرو و قطار شهری پیدا خواهند نمود.
 

 در اوج صبح برونقل همگانی انبوهبا توسعه شبکه یکپارچه حملهمگانی  مدهایتقاضای  -40-13جدول 

 دواح عنوان معیار
 مقدار

 1410 1405 (1398)سال  وضع موجود
 104،299 132،960 85،978 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی
 92،625 46،504 9،270 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو
 191،558 150،245 13،723 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

 
 های مختلف در اوج صبحنقل همگانی در سالوحمل مدهای مسافرانتعداد  -27-13شکل 
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 48صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 1410و  1405( و سال 1398به تفکیک وضع موجود )سال  مختلفها و مدهای سهم استفاده از شیوه

 :شودنیز مالحظه می 31-13شکل تا  28-13شکل طور که در هماناست.  آورده شده 41-13جدول در 

( بترتیب به میزان 1398نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405سهم خودروی شخصی در سال  -

 یابد.درصد کاهش می 8/17 و 6/14

و  0/7( بترتیب به میزان 1398موجود )سال  وضعنسبت به  1410و  1405سهم تاکسی در سال  -

 یابد. درصد کاهش می 3/12

 به میزان (1398نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405سال هر دو سهم سرویس سواری در  -

 یابد. می افزایشدرصد  2/4

( به میزان 1398نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405سال هر دو بوس در مینیسرویس سهم  -

 یابد. می افزایشدرصد  2/3

( بترتیب 1398نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405سال  در عمولی و تندرومسهم اتوبوس  -

 یابد. می افزایشدرصد  6/1و  79/0به میزان 

( بترتیب به میزان 1398نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405سهم قطارشهری در سال  -

 یابد. می افزایشدرصد  7/585و  7/435

 کند.تغییری نمی( 1398نسبت به وضع موجود )سال  1410 و 1405سهم اتوبوس غیرواحد در سال  -

 1410بدون تغییر و در سال  (1398نسبت به وضع موجود )سال  1405بوس در سال سهم مینی -

 یابد. کاهش می درصد 7/16نسبت به وضوع موجود به میزان 

 کند.تغییری نمی( 1398نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405سهم وانت در سال  -

 . کندتغییری نمی( 1398نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405سهم ون در سال  -

 4/2( به میزان 1398نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405سال هر دو سهم دوچرخه در  -

 یابد. می افزایشدرصد 

 1410بدون تغییر و در سال ( 1398نسبت به وضع موجود )سال  1405سهم موتورسیکلت در سال  -

 یابد. درصد کاهش می 4/3به میزان ت به وضع موجود نسب

تغییری ( 1398نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405سهم وسایل نقلیه سنگین در سال  -

  کند.نمی



   

 

 

  

 49صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 کند.تغییری نمی( 1398نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405سهم سایر وسایل نقلیه در سال  -

هم استفاده از خودروی شخصی و تاکسی کاهش و سهم س 1405، در سال طور که مالحظه شدهمان

بوس، اتوبوس واحد، قطارشهری، و دوچرخه افزایش خواهد داشت و مینی سرویس سواری،سرویس استفاده از 

ال س)نسبت به وضع موجود بوس، وانت، ون، موتورسیکلت و وسایل سنگین سهم اتوبوس غیرواحد، مینی

بوس و سهم استفاده از خودروی شخصی، تاکسی، مینی، 1410سال تغییر خواهد بود. در  بدون( 1398

بوس، اتوبوس واحد، قطارشهری و موتورسیکلت کاهش و در مقابل استفاده از سرویس سواری، سرویس مینی

ر د که شوددوچرخه افزایش خواهد داشت و سایر وسایل نقلیه بدون تغییر خواهند بود. در مجموع مالحظه می

ه سهم استفاده مربوط بترین کاهش قطارشهری و بیش مربوط بهترین افزایش سهم استفاده بیش 1410سال 

 . ماندخواهند بدون تغییر در کل ون و وانت واحد، غیراتوبوس  و خودروی شخصی خواهد بود

 
 در اوج صبح برونقل همگانی انبوهه حملبا توسعه شبکه یکپارچمختلف  مدهایسهم  -41-13جدول 

 واحد عنوان معیار
 مقدار

 1410 1405 (1398)سال  وضع موجود

نقلیه و مدهای مختلف سهم وسایل
 )درصد(

 8/33 1/35 1/41 خودروی شخصی

 0/10 6/10 4/11 تاکسی

 0/10 0/10 6/9 سرویس سواری

 2/3 2/3 1/3 بوسسرویس مینی

 9/12 8/12 7/12 و تندرواتوبوس معمولی 

 6/9 5/7 4/1 قطارشهری

 0/1 0/1 0/1 اتوبوس غیرواحد

 4/1 2/1 2/1 بوسمینی

 0/2 0/2 0/2 وانت

 3/0 3/0 3/0 ون

 2/4 2/4 1/4 دوچرخه

 4/11 8/11 8/11 موتورسیکلت

 1/0 1/0 1/0 وسایل سنگین

 2/0 2/0 2/0 سایر وسایل

 100 100 100 مجموع

 



   

 

 

  

 50صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 )وضع موجود( 1398نقلیه در اوج صبح سال سهم وسایل -28-13شکل 

 

 
 1405در اوج صبح سال  برونقل همگانی انبوهبا توسعه شبکه یکپارچه حمل نقلیهسهم وسایل -29-13شکل 
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 51صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 1410در اوج صبح سال  برونقل همگانی انبوهبا توسعه شبکه یکپارچه حمل نقلیهسهم وسایل -30-13 شکل

 

 
 1410بر در اوج صبح سال هونقل همگانی انبونقلیه در صورت عدم توسعه شبکه حملسهم وسایل -31-13شکل 

 

بر این اساس است.  شده ارائه 42-13جدول در  هواهای آالینده انتشار مصرف سوخت شبکه ومیزان 

 :شودمالحظه می

ه ( ب1398نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405 هایمیزان مصرف سوخت کل شبکه در سال -

 یابد. درصد افزایش می 37/25و  04/18ه میزان ترتیب ب

نسبت به وضع  1410و  1405 های( در کل شبکه در سالCOمیزان انتشار آالینده مونوکسیدکربن ) -

 یابد. می افزایشدرصد  12/29 و 53/20ترتیب به میزان ه ( ب1398موجود )سال 

نسبت به وضع موجود  1410و  1405 های( در کل شبکه در سالNOXمیزان انتشار آالینده ناکس ) -

خودروی شخصی

38%

تاکسی

13%

اتوبوس

قطار شهری14%

11%

سایر وسایل

24%

خودروی شخصی

43%

تاکسی

14%

اتوبوس

14%

قطار شهری

5%

سایر وسایل

24%



   

 

 

  

 52صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 یابد.می افزایشدرصد  03/13و  39/10 ترتیب به میزانه ( ب1398)سال 

نسبت به وضع  1410و  1405 های( در کل شبکه در سالHCمیزان انتشار آالینده هیدرات کربن ) -

 یابد.می افزایشدرصد  38/27و  3/19 ترتیب به میزانه ( ب1398موجود )سال 

نسبت به وضع موجود )سال  1410و  1405های در کل شبکه در سال PM2.5ر آالینده میزان انتشا -

 یابد.درصد افزایش می 25و  3/17ترتیب به میزان ه ( ب1398

افزایش  1410و  1405های توان نتیجه گرفت که میزان مصرف سوخت کل شبکه در سالمی بنابراین

ای همحیطی، روند تولید آالیندهاز لحاظ معیارهای زیستاست.  خواهد یافت که با توجه به افزایش تقاضا طبیعی

های آالینده شود که میزان انتشاراست. مالحظه می نشان داده شده 32-13شکل محیطی در زیست

 محیطی همچون مصرف سوخت روند صعودی خواهد داشت.زیست
 

 در اوج صبح برونقل همگانی انبوهبا توسعه شبکه یکپارچه حمل هامیزان مصرف سوخت و تولید آالینده -42-13جدول  

 واحد عنوان معیار
 مقدار

 1410 1405 (1398)سال  وضع موجود
 351،287 330،756 280،193 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 175،171 163،519 135،659 کیلوگرم کل شبکه COتولید 
 3،121 3،048 2،761 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14،436 13،521 11،333 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 
 65 61 52 کیلوگرم کل شبکه PM2.5تولید 

 

 
ونقل همگانی با توسعه شبکه یکپارچه حمل های مختلفدر سالمحیطی های زیستآالینده میزان -32-13شکل 
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 53صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 ی عدم انجام کار باگزینهدرک بهتر تغییرات ناشی از اجرای سناریوی برتر پیشنهادی،  برایهمچنین 

و در د 1410ونقل همگانی در سال مقایسه تقاضای حمل سناریوی برتر مقایسه شده است. به همین منظور

شکل در  صورت گرفته است. 33-13شکل و  43-13جدول حالت عدم انجام کار و اجرای سناریوی برتر در 

نمایش  بربه حالت عدم توسعه شبکه انبوهونقل همگانی نسبت های حملنیز میانگین تغییر شاخص 13-34

 شود:طور که مشاهده میهمانداده شده است. 

مجموع مسافر با اتوبوس معمولی در صورت اجرای سناریوی برتر نسبت به گزینه عدم انجام کار به  -

 یابد.درصد کاهش می 45/44میزان 

به گزینه عدم انجام کار به  مجموع مسافر با اتوبوس تندرو در صورت اجرای سناریوی برتر نسبت -

 یابد.درصد افزایش می 92/70میزان 

مجموع مسافر با قطار شهری در صورت اجرای سناریوی برتر نسبت به گزینه عدم انجام کار به میزان  -

 یابد.درصد افزایش می 38/23

ار م کونقل همگانی در صورت اجرای سناریوی برتر نسبت به گزینه عدم انجامجموع مسافر با حمل -

 یابد.درصد افزایش می 12/14به میزان 

ی ونقل همگانبنابراین در صورت اجرای سناریوی برتر پیشنهادی، عالوه بر افزایش مجموع مسافران حمل

نسبت به گزینه عدم انجام کار، بخش قابل توجهی از مسافران به جای استفاده از اتوبوس معمولی، مایل به 

 قطار شهری خواهند بود.استفاده از اتوبوس تندرو و 
 

 در دو حالت عدم انجام کار و سناریوی برتر 1410ونقل همگانی در سال تقاضای حمل -43-13جدول 

 واحد عنوان معیار
 1410مقدار در سال 

 اجرای سناریوی برتر عدم انجام کار
 104،299 150،664 نفر یمجموع مسافر با اتوبوس معمول

 92،625 34،188 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 191،558 155،259 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 388،482 340،111 نفر ونقل همگانیمجموع مسافر با حمل
 



   

 

 

  

 54صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 در دو حالت عدم انجام کار و اجرای سناریوی برتر 1410ل ونقل همگانی در ساتقاضای حمل -33-13شکل 

 

 
 برانبوهونقل همگانی نسبت به حالت عدم توسعه شبکه حمل هایمیانگین تغییر شاخص -34-13شکل 

 

حالت عدم انجام کار و  دو در 1410محیطی در سال های زیستدر نهایت مقایسه میزان انتشار آالینده

همچنین میانگین تغییر  ارائه شده است. 35-13شکل و  44-13جدول اجرای سناریوی برتر پیشنهادی در 

ونقل شخصی نسبت به حالت عدم های حملمحیطی و میانگین تغییر شاخصهای زیستمیزان انتشار آالینده

 شود:طور که مشاهده میهماننشان داده شده است.  37-13شکل و  36-13شکل انجام کار در 
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 55صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

میزان مصرف سوخت کل شبکه در صورت اجرای سناریوی برتر نسبت به گزینه عدم انجام کار به  -

 یابد.درصد کاهش می 52/6 نمیزا

کل شبکه در صورت اجرای سناریوی برتر نسبت به در  (CO)میزان انتشار آالینده مونوکسید کربن  -

 یابد.درصد کاهش می 62/4گزینه عدم انجام کار به میزان 

کل شبکه در صورت اجرای سناریوی برتر نسبت به گزینه در  (NOX)میزان انتشار آالینده ناکس  -

 یابد.درصد کاهش می 18/6ام کار به میزان عدم انج

کل شبکه در صورت اجرای سناریوی برتر نسبت به در  (HC)میزان انتشار آالینده هیدرات کربن  -

 یابد.درصد کاهش می 65/5گزینه عدم انجام کار به میزان 

ام عدم انجکل شبکه در صورت اجرای سناریوی برتر نسبت به گزینه  در PM2.5میزان انتشار آالینده  -

 یابد.درصد کاهش می 15/6کار به میزان 

 

 در دو حالت عدم انجام کار و اجرای سناریوی برتر 1410محیطی در سال های زیستانتشار آالینده -44-13جدول 

 واحد عنوان معیار
 1410مقدار در سال 

 ریوی برتراجرای سنا عدم انجام کار

 351،287 374،208 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 175،171 183،270 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3،121 3،314 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14،436 15،252 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 65 69 کیلوگرم کل شبکه PM2.5تولید 

 

 
 در دو حالت عدم انجام کار و اجرای سناریوی برتر 1410محیطی در سال های زیستانتشار آالینده -35-13شکل 
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 56صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 
 بربوهاننسبت به حالت عدم توسعه شبکه  محیطیهای زیستمیزان انتشار آالیندهمیانگین تغییر  -36-13شکل 

 

 
 برانبوهونقل شخصی نسبت به حالت عدم توسعه شبکه حمل هایمیانگین تغییر شاخص -37-13شکل 
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 57صفحه  مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه 
 

 بنديجمع 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401خرداد  992 15 04
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


