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 أصفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 فهرست مطالب

 1 ........................................................................................................................................................................... یلیتکم یآماربردار 

 هیه و کراسرفاصل ،یبندزمانناوگان، برنامه رگاه،یتوقفگاه، تعم انه،یپا ستگاه،یا ر،یمس تیاطالعات موقع افتیدر 

 1 ........................................................................................................................................ یو شبه همگان یونقل همگانخطوط حمل

 60 ............. هاانهیو پا هاستگاهیدر ا یونقل همگاندر خطوط حمل شدهادهیاطالعات تعداد مسافر سوار و پ افتیدر 

 71 .............. اوج ریدر خطوط در ساعت اوج و غ یونقل همگانسرعت متوسط سرعت حرکت ناوگان حمل افتیدر 

هر خط  یمدت انتظار و توقف برا انه،یپا ای یانیپا ستگاهیبه ا یهمگان لیبرداشت اطالعات تعداد و زمان ورود وسا 

 72 ....................................................................................................................................................................... راوجیدر ساعت اوج و غ

ل ونقخطوط حمل ریبر با ساانبوه یونقل همگانتبادل سفر خطوط حمل زانیاطالعات نحوه ارتباط و م افتیدر 

 75 ................................................................................................................................................................................................... یهمگان

به  ینقشه و دسترس ،ییسرپناه، روشنا م،یاز نظر تابلو، عال یونقل همگانحمل یهاستگاهیا تیوضع افتیدر

 81 ................................................................................................................................................................................................... ستگاهیا

 81 .......................................... یونقل همگانونقل هوشمند مورد استفاده در حملحمل یهااطالعات سامانه افتیدر 

 82 ................... ها و مشکالتتیونقل و شناخت محدودطرح جامع حمل یشنهادیپ یدورهایاز کر یدانیم دیبازد 

 82 ........................................................................................ عمده مولد و جاذب سفر یهایو نوع کاربر تیموقع افتیدر 

 102 ............................................................................................................ اطالعات روند رشد مناطق حومه شهر افتیدر 
 

  



   

 

 

  

 بصفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 هالشکفهرست 

 4 ................................................ هر جهت یهاستگاهیرفت و برگشت و ا ریمس کیبه تفک یاتوبوسران 2نمونه نقشه خط  -1-2شکل 

 60 ..................... 20/08/1398 خیشهر مشهد در تار یتعداد مسافران سوار شده در کل خطوط اتوبوسران یساعت عیتوز 2-2شکل 

 61 ... 20/08/1398 خیپرتقاضا شهر مشهد در تار BRTتعداد مسافران سوار شده در پنج خط اتوبوس  یساعت عیتوز -3-2شکل 

 62 .............. 20/08/1398 خیتعداد مسافران سوار شده در پنج خط اتوبوس پرتقاضا شهر مشهد در تار یساعت عیتوز -4-2شکل 

 63 .............. 20/08/1398 خیمشهد در تار یاتوبوس پرتقاضا ستگاهیتعداد مسافران سوارشده در پنج ا یساعت عیتوز -5-2شکل 

 63 .................. 20/08/1398 خیمشهد در تار یاتوبوس پرتقاضا انهیتعداد مسافران سوار شده در پنج پا یساعت عیتوز -6-2شکل 

 64 ............ 20/08/1398 خیدر تار یقطار شهر کیخط  یهاستگاهیتعداد مسافران سوار شده در کل ا یساعت عیتوز -7-2شکل 

 64 .............. 20/08/1398 خیدر تار یخط دو قطار شهر یهاستگاهیتعداد مسافران سوار شده در کل ا یساعت عیتوز -8-2شکل 

 68 ..... 20/08/1398 خیشهر مشهد تار یپرتقاضا قطار شهر ستگاهیتعداد مسافران سوار شده در پنج ا یساعت عیتوز -9-2شکل 

 69 .................... 20/08/1398 خیآهن مشهد در تارراه ستگاهیاز ا یبه و خروج یتعداد مسافران ورود یساعت عیتوز -10-2شکل 

 83 .................................................................................... به آن یمنته یهاابانیخ شیحرم مطهر در شهر و نما ییجانما -11-2شکل 

 84 .................................................................................................. در شهر مشهد یها و مراکز آموزش عالدانشگاه تیموقع -12-2شکل 

 85 .......................................................................................................... سوار در شهر مشهد یهاستگاهیو ا هاانهیپا تیموقع -13-2شکل 

 86 .......................................................................................................................... نقشه یفرودگاه شهر مشهد بر رو تیموقع -14-2شکل 

 87 ................................................................................................................. نقشه یآهن شهر مشهد روراه ستگاهیا تیموقع -15-2شکل 

 88 .................................................................................................................. نقشه یشهر مشهد رو یهامارستانیب تیموقع -16-2شکل 

 89 .............................................................................................................. مشهد یشهردرون یاتوبوسران یهاانهیپا تیموقع -17-2شکل 

 90 ................................................................................................................................. بازار رضا در نقشه شهر مشهد تیموقع -18-2شکل 

 91 ......................................................................................سپاد در نقشه شهر مشهد یگردشگر یمجموعه تجار تیموقع -19-2شکل 

 92 ................................................................................................. در نقشه شهر مشهد خاورستیز یمجتمع تجار تیموقع -20-2شکل 

 92 .................................................................................................................. پروما در نقشه شهر مشهد دیمرکز خر تیموقع -21-2شکل 

 93 ............................................................................................................... گلشن در نقشه شهر مشهد تاژیبرج آرم تیموقع -22-2شکل 

 94 .............................................................................................................................. برج آلتون در نقشه شهر مشهد تیموقع -23-2شکل 

 94 ................................................................................................................. بازار بزرگ اطلس در نقشه شهر مشهد تیموقع -24-2شکل 

 95 .................................................................................. مشهد مال )پروژه در حال ساخت( در نقشه شهر مشهد تیموقع -25-2شکل 

 96 .......................................................................................................... بزرگ در شهر مشهد یو تجار دیمراکز خر تیموقع -26-2شکل 

 97 .......................................................................................................................... بوستان ملت در نقشه شهر مشهد تیموقع -27-2شکل 

 98 .................................................................................................................. در نقشه شهر مشهد یپارک کوهسنگ تیموقع -28-2شکل 

 98 .............................................................................................. پارک در نقشه شهر مشهد یآب یهاموج نیسرزم تیموقع -29-2شکل 

 99 ......................................................................................................................... در نقشه شهر مشهد زهیهو نمایس تیموقع -30-2شکل 

 100 ...................................................................................................................... در نقشه شهر مشهد قایآفر نمایس تیموقع -31-2شکل 



   

 

 

  

 جصفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 100 ............................................................................................................نقشه یشهر مشهد بر رو یحیمراکز تفر تیموقع -32-2شکل 

 101 ............................................................................................................................ بزرگ در شهر مشهد یهاهتل تیموقع -33-2شکل 

 102 ............................................................................................... شهر نینقشه ا یمشهد بر رو ینقشه خطوط قطار شهر -34-2شکل 

 105 .................................................................. سال گذشته 12در  یدر استان خراسان رضو تیجمع یعینرخ رشد طب -35-2شکل 

 111 .................... وزارت کشور – 1392سال  یکشور یبندمیتقس یبر مبنا یاستان خراسان رضو یهانقشه بخش -36-2شکل 

 112 .................. وزارت کشور – 1392سال  یکشور ماتیتقس یبر مبنا یرضو یاستان خراسان یهانقشه دهستان -37-2شکل 

 
  



   

 

 

  

 دصفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 هافهرست جدول

 2 ............................................................................................................ مشهد یقطار شهر یبردارشرکت بهره یاطالعات کل -1-2جدول 

 2 ........................................................... یبرداردر حال بهره 20/08/1398در  یقطار شهر 1خط  یهاستگاهیاطالعات ا -2-2جدول 

 3 ........................................................... یبرداردر حال بهره 20/08/1398در  یقطار شهر 2خط  یهاگاهستیاطالعات ا -3-2جدول 

 3 .............................................................................................................................................. یشهر یلیتعداد ناوگان خطوط ر -4-2جدول 

 5 ............................................................................................ 1398شهر مشهد در سال  یخطوط اتوبوسران ریاطالعات مس -5-2جدول 

 18 ........................................................................................................ 20/08/98در  یخطوط اتوبوسران یاطالعات عملکرد -6-2جدول 

 25 ............................................................................................................. 1398در سال  یاطالعات ناوگان خطوط اتوبوسران -7-2جدول 

 32 ........................................................................................ 20/08/98در  یراناتوبوس 2خط شماره  AVLنمونه اطالعات  -8-2جدول 

 33 ............................................................................................ 20/08/98در  یاتوبوسران یهاستگاهیا EFCنمونه اطالعات  -9-2جدول 

 34 ......................................................................................................................................... یسازمان اتوبوسران یاطالعات کل -10-2جدول 

 35 ....................................................................................................................................... شهر یونقل همگانحمل یهاانهیپا -11-2جدول 

 40 ............................................................................................. 1398شهر در سال  یبوسرانینیم ستمیاطالعات کالن س -12-2جدول 

 43 ......................................................................... 20/08/98در  یبوسرانینیخطوط م یمشخصات و اطالعات عملکرد -13-2جدول 

 45 ........................................................................................... 1398نوع خودرو در آذر ماه سال  کیبه تفک یتعداد تاکس -14-2جدول 

 46 ......................................................................................... 1398نوع عملکرد در آذر ماه سال  کیبه تفک یتعداد تاکس -15-2جدول 

 46 ..........................................................................................1398نوع سوخت در آذر ماه سال  کیبه تفک یتعداد تاکس -16-2جدول 

 46 ........................................................................................ یک نوع تاکسیبه تفک 1398در سال  هایمتوسط نرخ تاکس -17-2جدول 

 47 ....................................................................................................... ینوع تاکس کیبه تفک 1398در سال  هاینرخ تاکس -18-2جدول 

 47 ........................................................................................................... 1398در آذرماه سال  یرانیاطالعات خطوط تاکس -19-2جدول 

 51 ................................................................................................................. 1398در آذرماه  یاانهیپا یهایاطالعات تاکس -20-2جدول 

 53 ................................................................................................................. 1398در آذرماه  یاانهیپا یهایاطالعات تاکس -21-2جدول 

 61 ............................. 20/08/1398شهر مشهد در  یتعداد مسافر سوار شده در کل خطوط اتوبوسران یساعت عیتوز -22-2جدول 

 66 ..............................20/08/1398در  یقطار شهر کیخط  یهاستگاهیتعداد مسافر سوار شده در ا یساعت عیتوز -23-2جدول 

 67 ................................ 20/08/1398در  یخط دو قطار شهر یهاستگاهیتعداد مسافر سوار شده در ا یساعت عیتوز -24-2جدول 

 69 ................................. 1397درسال یشهربرون یاتوبوسران یهاانهیپا کیبه تفک یو خروج یتعداد مسافران ورود -25-2جدول 

 70 .......................................................... 1397در سال  یداخل یماهانه پروازها یو خروج یتعداد پرواز و مسافر ورود -26-2جدول 

 70 ........................................................ 1397در سال  یشهرمختلف برون یاز مباد یو خروج یتعداد مسافران ورود -27-2جدول 

 72 ................................................................................................................................. 10رفت خط  ریسرعت ناوگان در مس -28-2جدول 

 72 ........................................................................................................................... 10برگشت خط  ریسرعت ناوگان در مس -29-2جدول 

 74 .................................................................................................................................. 51 یخط اتوبوسران ینمونه رکوردها -30-2جدول 

 75 ................................................................................................................................... رفت ریدر مس 7زمان توقف در خط  -31-2جدول 



   

 

 

  

 هصفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 75 ............................................................................................................................. برگشت ریدر مس 7زمان توقف در خط  -32-2جدول 

 76 ................................................................................................................... یو اتوبوسران یقطار شهر یتبادل یهاستگاهیا -33-2جدول 

 81 ............................................................................. یاز سازمان قطار شهر یافتیدر تیاز اطالعات تراکنش بل یانمونه -34-2جدول 

 81 ................................................................................ یاز سازمان اتوبوسران یافتیدر تیاز اطالعات تراکنش بل یانمونه -35-2جدول 

 103 ....................................................................................................................... یاستان خراسان رضو تیروند رشد جمع -36-2جدول 

 104 .................................................................. 1395در سال  یاستان خراسان رضو یهاشهرستان یتیاطالعات جمع -37-2جدول 

 105 .......................................................................... 1397 یال 1395 یهاشهرستان مشهد در سال یتیاطالعات جمع -38-2جدول 

 106 ................................................ شهرستان کیبه تفک 1396در سال  یخراسان رضو تیجمع یاتیح یهاشاخص -39-2جدول 

 107 ................................................ شهرستان کیبه تفک 1397در سال  یخراسان رضو تیجمع یاتیح یهاشاخص -40-2جدول 

 108 ................................................ شهرستان کیبه تفک 1398در سال  یخراسان رضو تیجمع یاتیح یهاشاخص -41-2جدول 

 109 ........................................................................................................................ شهرستان مشهد ییایجغراف یبندمیتقس -42-2جدول 

 110 ........................................................................................................... شهرستان مشهد یهاشهرها و دهستان تیجمع -43-2جدول 

 110 .................................................................................................................................. مختلف شهر مشهد ینواح تیجمع -44-2جدول 

 111 .............................................................................................. منفصل شهر مشهد یمربوط به نواح یتیاطالعات جمع -45-2جدول 

 113 .................................................................................................. اطراف شهر مشهد یهادر دهستان تینرخ رشد جمع -46-2جدول 

 

 



   

 

 

  

 1صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 آماربرداری تکمیلی

 ونقلحملتر و به روزرسانی سیستم آماربرداری تکمیلی در مطالعات حاضر، با هدف شناسایی دقیق

اطالعات مورد و تعریف  1393مصوب  ونقلحملهای طرح جامع همگانی نسبت به اطالعات موجود در مدل

 نیاز از کارفرما دریافت شده است. 

بندی، زماندریافت اطالعات موقعیت مسیر، ایستگاه، پایانه، توقفگاه، تعمیرگاه، ناوگان، برنامه

 ونقل همگانی و شبه همگانیسرفاصله و کرایه خطوط حمل

شود بندی میدسته کلی تقسیم چهارفعال در شهر مشهد به همگانی و شبه همگانی  ونقلحمل سیستم

 که اطالعات مرتبط با هر یک در ادامه آورده شده است: 

 ، قطار شهری -

 اتوبوس تندرو، -

 ،معمولی اتوبوس -

  ،رانیبوسمینی -

 تاکسیرانی. -

 ریلی ونقلحملمشخصات سیستم  -2-1-1

های است. نقشه مسیر و ایستگاه شدهدریافت  1-2جدول قطار شهری مشابه سیستم اطالعات کلی 

 1:10،000برداری و در حال اجرا، و نحوه تبادل آن با حومه در مقیاس خطوط ریلی به تفکیک در حال بهره

 دریافت نشده است. 

اند در برداری بودهدر دست بهره 1398قطار شهری که در آبان ماه  2و  1های خطوط ایستگاهمشخصات 

 ، در2و  1و سرفاصله زمانی حرکت قطارها در خطوط  ، کرایهمشخصات عملکردی شامل ظرفیت، تعداد قطار

ارایه شده است. این اطالعات برای ساعات مختلف روز دریافت نشده  4-2جدول  و 3-2جدول ، 2-2جدول 

 بندی ساعت اعزام قطارها در یک روز دریافت نشده است.است. جدول زمان

  



   

 

 

  

 2صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 برداری قطار شهری مشهد اطالعات کلی شرکت بهره -1-2جدول 
 1398 سال اطالعات

 190 هاکل واگن

 74 ها(کل لکوموتیوها )کشنده

 2 برداریتعداد خطوط در حال بهره

 37 برداری )کیلومتر(خطوط در حال بهرهطول 

 

 در حال بهره برداری 20/08/1398قطار شهری در  1های خط اطالعات ایستگاه -2-2جدول 

 سوار شده تعداد کارت بلیت کد ایستگاه مکان ایستگاه نام ایستگاه خط ردیف

 465 124 فرودگاه فرودگاه یک 1

 690 123 ورودی فرودگاه -بلوار فرودگاه ریحانه یک 2

 7807 101 انتهای خیابان فدائیان اسالم غدیر یک 3

 4346 102 ابتدای خیابان پروین اعتصامی -خیابان فدائیان اسالم پروین اعتصامی یک 4

 5911 103 چهارراه نخریسی هفده شهریور یک 5

 10648 104 میدان بسیج بسیج یک 6

 7437 105 چهارراه لشگر امام خمینی یک 7

 12311 106 میدان شریعتی شریعتی یک 8

 6963 107 ابتدای خیابان پرستار-خیابان احمدآباد قائم یک 9

 8321 108 کالهدوز ابتدای خیابان -)میدان احمدآباد( احمدآباد طالقانی یک 10

 8976 109 میدان فلسطین فلسطین یک 11

 3576 110 خیامراه سه خیام یک 12

 3132 111 میدان آزادی آزادی یک 13

 12442 112 ابتدای امامت-آبادوکیلبلوار  پارک ملت یک 14

 7122 113 ابتدای بلوار کوثر-آبادوکیلبلوار  کوثر یک 15

 5375 114 ابتدای بلوار سیدرضی -آبادوکیلبلوار  سیدرضی یک 16

 4769 115 ابتدای بلوار دانش آموز -آبادوکیلبلوار  دانش آموز یک 17

 6495 116 ابتدای بلوار هفت تیر -آبادوکیلبلوار  هفت تیر یک 18

 3722 117 جنب مجتمع قضائی شهید کامیاب -آبادوکیلبلوار  صدف یک 19

 5650 118 ابتدای بلوار صیادشیرازی -آبادوکیلبلوار  شهید صیاد شیرازی یک 20

 4303 119 ابتدای بلوار اقبال الهوری -آبادوکیلبلوار  اقبال یک 21

 4693 120 ابتدای بزرگراه نمایشگاه -آبادوکیلبلوار  نمایشگاه یک 22

 2682 121 آبادوکیلانتهای بلوار  -آبادوکیلبلوار  کوهستان پارک یک 23

 4294 122 ابتدای دوراهی طرقبه -آبادوکیلبلوار  آبادوکیل یک 24

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 3صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 در حال بهره برداری 20/08/1398قطار شهری در  2های خط اطالعات ایستگاه -3-2جدول 

 تعداد کارت بلیت سوار شده کد ایستگاه مکان ایستگاه نام ایستگاه خط ردیف

 4045 201 35طبرسی  -انتهای بلوار سوم طبرسی طبرسی دو 1

 2817 202 11و  9بلوار دوم طبرسی بین طبرسی  والیت دو 2

 2620 203 ابتدای بلوار دوم طبرسی -پل فجر فجر دو 3

 3647 204 تقاطع نبوت -بلوار طبرسی نبوت دو 4

 5176 205 تقاطع مجلسی -بلوار طبرسی شهید مفتح دو 5

 2015 206 آهنراهمیدان  آهنراه دو 6

 4670 207 میدان شهدا شهدا دو 7

 3840 208 میدان سعدی سعدی دو 8

 3019 209 میدان شریعتی شریعتی دو 9

 4834 210 9 کوهسنگی -بلوار کوهسنگی الندشت دو 10

 4045 211 ابتدای پارک کوهسنگی -انتهای خیابان کوهسنگی کوهسنگی دو 11

 2817 212 میدان شهید کاوه -ابتدای بلوار پیروزی شهید کاوه دو 12
 

 تعداد ناوگان خطوط ریلی شهری  -4-2جدول 

 نام

 خط 

 وضعیت

 برداری/ )بهره

 اجرا/ مصوب(

 طول خط

 )کیلومتر(

 تقاضای

 مسافر

 تعداد

 قطار  

 فعال

 ظرفیت 

 هر قطار

 )نفر(

 سرفاصله

 اوج 

 )دقیقه(

 سرفاصله

 غیراوج 

 )دقیقه(

 زمان توقف 

 ایستگاهدر 

 )ثانیه(

 کرایه )ریال(

 نفر 155000 24 بهره برداری 1خط 
 قطار 30

 واگن( 2)
 ثانیه 50حداکثر  7 4 460

 کارتمن 6500

 سفرهتک 8000

 نفر 58000 13 بهره برداری 2خط 
 قطار 14

 واگن( 5)
 ثانیه 50حداکثر  12 10 1000

 کارتمن 6500

 سفرهتک 8000

 مشخصات سیستم اتوبوسرانی  -2-1-2

 مشخصات خطوط اتوبوسرانی -2-1-2-1

 Google Earthدر محیط  kmlدر قالب فایل  1398ها در سال نقشه خطوط اتوبوسرانی و محل ایستگاه

 های موجودشامل مبدا، مقصد و ایستگاه یدریافت شده است. اطالعات مسیر خطوط اتوبوسران1-2شکل مشابه 

شود. اطالعات عملکردی مالحظه می 5-2جدول در مسیر هر یک از خطوط به تفکیک رفت و برگشت در 

 7-2جدول ت. در ارایه شده اس 6-2جدول در  98خطوط شامل سرفاصله زمانی و سرویس خطوط اتوبوسرانی 

اطالعات مربوط به نوع ناوگان مورد استفاده در خطوط به تفکیک هر خط و همچنین خودروهای سازمانی و 

برای هر اتوبوس از هر خط مشابه  AVLها خصوصی آورده شده است. اطالعات سیستم موقعیت یاب اتوبوس

 9-2جدول مشابه  20/08/98ها برای یک روز و اطالعات سیستم الکترونیکی اخذ کرایه در ایستگاه 8-2جدول 

 دریافت شده است. 



   

 

 

  

 4صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

های فعال و غیرفعال در یک روز عادی، تعداد نیروهای تعمیرگاهی، فنی و راننده، تعداد کل تعداد اتوبوس

زمانی دریافت ها و برنامهدریافت شده است. همچنین اطالعات مربوط به تعمیرگاه 10-2جدول پرسنل، مطابق 

خطوط سازمانی با رنگ سفید، خطوط بخش خصوصی  7-2جدول و  6-2جدول ، 5-2جدول در  نشده است.

 اند.با رنگ خاکستری، خطوط موقت ایام زائر و بعدازظهرهای پنجشنبه و روز جمعه با رنگ زرد مشخص شده

 

 
 های هر جهتاتوبوسرانی به تفکیک مسیر رفت و برگشت و ایستگاه 2نمونه نقشه خط  -1-2شکل 



   

 

 

  

 5صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات مسیر خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد در سال  -5-2جدول 

 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

 4 یانه انقالب اسالمیپا )ره(ینیر، م امام خمک، چهارطبقه، چ لشی، م شهداء، سعدیچ عباد، آهنراه، چ ین)ع(، چ گاز، ب عبادیتقاطع امام حس ربیعخواجهپایانه  2 1

 هیپایانه اله 3 2
)ع(، م قائم، م یس راه امام هادیه، چ حجاب، ب شاهد، پلی، چ نادرشهر، چ ورزش، م مادر، چ امامیبزرگراه میثاق، م مطهر

 ن)ع(، م فجر، چ گازیده، م امام حسید فهمیشه
 1 د مفتحیپایانه شه

 هیپایانه اله 4 3

ه، نمایشگاه، مجتمع یوسفی، 71ه، چ رستگاری، دانشگاه آزاد، چ مخابرات، چ ورزش، چ نادرشهر، شریعتییب امام

، م یو حرفه ا ی، فنیه، م حر، م سلمان، چ خاقانی، م هاشمیروزی، چ پیرازیادشیشهیدرفیعی، م الدن، م شیالت، چ ص

 انقالبجهاد، پایانه 

 1 انه امام رضا)ع(یپا

 هیپایانه اله 7 4
ه، چ ی، م مادر، چ امامیامام رضا، فالح یزدرمانکه، م بوستان، ب مجیدیه، م هفتم آذر، مریعصر، ب سجادیه، م ولیب اقدس

 ی، م جانباز، م فردوسیالد، چ فرامرز، ب فردوسیشه، ب اندیشه، ب امامت، چ میحجاب، چ اند
 1 یانه فردوسیپا

 یانه انقالب اسالمیپا 8 5
د عباسپور، ین)ع(، م فجر، م شهیام، م امام حسیده، م خید فهمی، م قائم، م شهی، م آزادیاسالم یم جهاد، م جمهور

 ، م حافظیروهوائین
 2 یانه انقالب اسالمیپا

 یانه انقالب اسالمیپا 9 6
 ی، م جمهوریده، م قائم، م آزادید فهمیام، م شهین)ع(، م خید عباسپور، م فجر، م امام حسیر، م شهیم حافظ، م غد

 ، م جهادیاسالم
 2 یانه انقالب اسالمیپا

 2 آبادوکیلانه یپا آبادوکیل، ب یآباد، پ آزاد ک، خ احمدآباد، ب ملیعتیر، م شرکج، چ لشی، م بسیسیان اسالم، چ نخریخ فدائ ریانه غدیپا 10 7

 آبادوکیلپایانه  11 8
دان جانباز، ی، میه، میدان آزادی، میدان استقالل، چ فرامرزعباسیت، س آب و برق، س هاشمیس ترب ،آبادوکیلبلوار

 بلوارفردوسی
 1 یانه فردوسیپا

 حرم مطهر 12 9
غ فار یت، ابتدایالد، ب معلم، تقاطع دانشجو، م تربی، م استقالل، چ مید، م فردوسیحرم مطهر، چ شهداء، م شهداء، م توح

 آبادوکیلالن، ب یفارغ التحصالن، ب یالتحص
 4 آبادوکیلانه یپا

 هیپایانه اله 13 10
ب محمدیه، ب امیریه، ب مهدیه، ب مجیدیه، ب صادقیه، ب امیریه، ب سجادیه، خ جاهد، م بوستان، ب مجیدیه، م هفتم 

 آبادوکیل، پردیس، انتهای بلوار آبادوکیلآذر، ب میثاق، م نمایشگاه، ب نمایشگاه، ب 
 1 آبادوکیلانه یپا

 هیپایانه اله 13.1 11
ب اقدسیه، ب مهدیه، ب الهیه، ب میثاق، ب رحمانیه، ب مهدیه، ب مجیدیه، م هفتم آذر، ب میثاق، م نمایشگاه، ب 

 آبادوکیل، پردیس، انتهای بلوار آبادوکیلنمایشگاه، ب 
 1 آبادوکیلانه یپا

 ه، میعادیپایانه اله 14 12
، س آبادوکیلت، ب ی، نادرشهر، م تربیعتی، شریکیعاد)کوشش(، نیه، خاوران، میدیه، اول مجیمحمده، اول یم محمد

 یا، م آزادکوکه، س یت، هاشمیترب
 1 یانه آزادیپا



   

 

 

  

 6صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات مسیر خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد در سال  -5-2جدول 

 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

 هیپایانه اله 14.1 13

 ششگاه، اول یه، م بوستان، م نمایه، سجادیدیه، مجی، صادقیمیثامن(، خ ش سل یده فنک)دانش هیه، ب سجادیب اقدس

ت، چ صدف، چ دانشجو، چ معلم، چ ی، م تربیالن، چ ستاریالتحصفارغ شگاه، ب معلم، تقاطعینهضت و ارمغان، ب نما

 ی، اول معلم، م آزادیمتر38

 1 یانه آزادیپا

 هیپایانه اله 15 14

دانشجو، چ دانشجو، چ ، ب فالحی، چ ورزش، ب شاهد، ب آهنراهب میثاق، انتهای امامیه، چ رستگاری، شهید فالحی، چ 

دانش آموز، شیخ مفید، چ معلم، ب معلم، چ آزادشهر، پارک ملت، ابتدای معلم، ب سجاد، چ بزرگمهر، چ خیام، ب شهید 

 دستغیب، ب فلسطین

 1 نیپایانه فلسط

 ه، حجابیپایانه اله 16.1 15
شاهد، چ دانشجو، س آب و  یورزش، ابتدا، چ یب، چ حجاب، دانشگاه آزاد، ب فالحی، چ ادیب حجاب، م حجاب، چ حساب

 یا، م آزادکوک، س آبادوکیلبرق، ب 
 1 یانه آزادیپا

 شهیه، اندیپایانه اله 17 16
الد، ب یامامت، چ م ی، انتهایراز کشهر یشه، انتهایشه، س اندیب، چ اندی، چ ادیشه، چ حسابیشه، چ اندیب اند یانتها

 امامت، بزرگراه آزادی، م آزادی
 1 یآزاد انهیپا

 رازی که، شهریپایانه اله 17.1 17
، ب اندیشه، یراز کشهر یب، چ حجاب، چ جهاد، اول حجاب، انتهای، چ ادیب حجاب، م حجاب، ب حجاب، چ حساب

 الد، م استقالل، م آزادییامامت، ب امامت، چ م یانتها
 1 یانه آزادیپا

 هیپایانه اله 18 18
د یعاد، نادرشهر، ب شهی، اول میعید رفی، ب شهی، م مطهری، ب فالحیفالح، ت ی، چ حسابیه، چ رستگاریب امام

 یه، اول ب باهنر، م آزادی، صدف، س آب و برق، س هنرستان، هاشمآبادوکیلت، ب ی، م تربیام نور، چ ستاری، پیستار
 1 یانه آزادیپا

 هیپایانه اله 18.1 19
، م ید ستاریام نور، چ شهی، پیعتی، نادرشهر، شریعتیرسالت، خ شرعاد، یر، مک، ش لشیحجاب، م حجاب، چ حساب یانتها

 ی، دانشگاه فردوسیه، فارابیت، صدف، س آب و برق، هنرستان، هاشمیت، س تربیترب
 1 یانه آزادیپا

 یانه آزادیپا 19 20
ب، ت ی، ت ادیعتیشره، چ مخابرات، ب ی، اول امامیدرضیجالل آل احمد، ب آموزگار، س یامامت، انتها یب امامت، انتها

 ب شاهد یشه، انتهایه، چ حجاب، چ اندی، م مادر، چ امامآهنراه، چ ورزش، ب شاهد، چ یفالح
 1 قاسم آباد

 انه گردشگری، نان رضوییپا 21 21
، چ ی، مخابرات، خ حر عاملیمیرکت، ب هنرور، ب یعصر، ب هدایابوطالب، چ ول ی، انتهاینارگذر بزرگراه چراغچکام، یم خ

 ، پایانه شهداءیعامل، چ عباد
 4 انه شهداءیپا

 انه شهداءیپا 22 22

 ، بی، ب ارشاد، ب فردوسی، ب صادقیالهدوز، م راهنمائکمجد، چ  یررفت: م سعدی، خ سناباد، پنجراه سناباد، ابتدایمس

 ده، ب توسید فهمی، م شهیفرامرز، خ بهاران، ب ساجد

د ی، ب ارشاد، ب شهی، خ بهاران، ب فرامرز، ب فردوسید ساجدیده، ب شهید فهمیانه معراج، م شهیربرگشت: پایمس

 4 انه معراجی، پایفرامرزعباس



   

 

 

  

 7صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات مسیر خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد در سال  -5-2جدول 

 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

ان دید چمران، میمارستان امام رضا)ع(، خ شهیترا، بک، پنجراه سناباد، چ دیسناباد، چ راهنمائ ی، انتهای، م راهنمائیصادق

 انه شهداءی، پایت اله عبادی، چ آنژادیهاشمد ی، م شهداء، چ شهیسعد

 انه گردشگرییپا 22.2 23

، م یام توس، م بوعلیت، س عبدالمطلب، چ خی، چ هدایام شمالیام، ب خیخ یالمللبینر رفت: م بهارستان، بازار یمس

، چ سلمان، ب یسناباد، چ راهنمائ ی، انتهایدستگاه، ب ارشاد، ب سازمان آب، م راهنمائ600مرتفع،  ی، آپارتمانهایفردوس

  ینیر، خ امام خمک، چ لشیعتیالهدوز، خ احمدآباد، م شرک

آب، ب ارشاد، سازمان ، بی، م راهنمائیراهنمائراه سه، خ احمدآباد، یعتیر، م شرک)ره(، چ لشینیربرگشت: خ امام خمیمس

، یام شمالی، ب خی، م بوعلیمرتفع، م فردوس ی، آپارتمانهایام، ب فردوسیتن، ب خ72 کدستگاه، شهر600

 یانه گردشگریام، پایخ یالمللبینبازار

 4 یانه انقالب اسالمیپا

 انه شهداءیپا 23 24
 یبر، انتهایعصر، خ خی، ب توس، ب ولی، خ عامل، م ابوطالب، م بوعلی، چ آیت اله عبادنژادیهاشمد یم شهداء، چ شه

 دهید فهمیزدان دوست، فدک، شهید چراغچی، م شهی
 4 معراجانه ی، پایبوعل-ریام یوک

 انه شهداءیپا 24 25
نژاد،  ید صفدری، خ شهیشمال ی، چ عامل، خ مطهریاشانراه کسه، ی، چ آیت اله عبادنژادیهاشمد یم شهداء، چ شه

 ثارگرانیا یانتها
 4 ثارگرانی، ایشمال یمطهر

 پایانه فلسطین 26 26
چ فرامرز، ب فرامرز، خ بهاران، فجر، فخر، ب ، یفردوس سجاد، خ بهار، ب آباد، خ بزرگمهر، ب کن، ب ملیفلسطم 

 انه معراجی، پایده، ب توس، م امام هادید فهمی، ب تالش، م شهیساجد
 1 انه معراجی، پایفرامرزعباس

 انه شهداءیپا 27 27

، ارگرکارخانه، خ ک، ب توس، س ی، م فردوسی، ب صادقیوه، م راهنمائک، خ آبیدان بار، م تختید، چ میررفت: م توحیمس

 خ تالش، خ یاس، مجموعه ورزشی امام رضا)ع(، ب خیام، چ خیام، تقاطع فردوسی، میدان فردوسی

ارگر، س کربرگشت: م فردوسی، م بوعلی، تقاطع خیام توس، ب خیام، مجموعه ورزشی امام رضا)ع(، خ تالش، خ یمس

اسداله زاده،  ی، پنجراه سناباد، ابتدایراهنمائ سناباد، چ ی، انتهای، ب سازمان آب، م راهنمائیارخانه، ب توس، م فردوسک

 انه شهداءی، پایت اله عبادی، چ آیاشانراه کسهد، یدان بار، م توحی، چ میم تخت

 4 ابان تالش، پایانه فردوسییخ

 وی قائمکانه گردشگری، یپا 28 28

قائم، ب شفا، ب موسوی قوچانی، م  یوک، م شفا، ب عبدالمطلب، یقوچان ی، ب موسویت غربیام، هدایمسیررفت: ب خ

 ، پایانه شهداء ی، چ عامل، س کاشانی، چ عبادیشمال یموسوی قوچانی، م ابوطالب، ب ابوطالب، ب عبدالمطلب، مطهر

، چ عبادی، س کاشانی، چ عامل، مطهری شمالی، ب عبدالمطلب، ب ابوطالب، م ابوطالب، م نژادهاشمیمسیربرگشت: چ 

 لی، کوی قائم، پارک حجاب، ب هدایت، انتهای ب خیام، م بهارستان، پایانه گردشگریموسوی قوچانی، م بوع

 4 انه شهداءیپا



   

 

 

  

 8صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات مسیر خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد در سال  -5-2جدول 

 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

 پایانه مصلی 28.1 29
، ی، م بوعلیقوچان ی، چ عبدالمطلب، م ابوطالب، م موسوآهنراه، چ آهنراهخان، ب وحدت، م  کوچکرزای، ب میب رستم

 نی، ب فلسطی، م راهنمائیم فردوس
 3 نیفلسطپایانه 

 3 نیپایانه فلسط نی، ب فلسطیالهدوز، شهید اسفندیانی، ب سازمان آب، م راهنمائکب شهید کامیاب، ب عبدالمطلب، م ابوطالب، ب  آهنراهپایانه  29 30

 یامیانه میپا 30 31
، 17اوه ک، کاسی، دهرود، همت آباد، سیرآباد، درویخ صدوق، خ رسالت، خید مفتح، ب شی، ب شهی، صدمتریامیب م

 اوهک کشهر
 3 مهرگان کهمت آباد، شهر

 ه، ادیبیپایانه اله 31 32

ب، ی، ب اد68، شاهدیشه، ب حسابیو اند ی، ت حسابیآب یشه، موجهایب الهیه، ب سجادیه، ب تقویه، ب میثاق، ب اند

، یالد، م استقالل، ب آزادیم، ب جالل آل احمد، چ ی، بزرگراه امام علیعتیب، م مادر، ت شریشه، ب ادیب و اندیتقاطع اد

 یم آزاد

 1 یانه آزادیپا

 ربیعخواجهپایانه  32 33

 کوچکرزایررفت: ب چمن، ب شهید صدر، ابتدای بلوار شیرودی، چهنو، ب وحدت، بوستان وحدت، ب والیت، م میمس

 وسف زاده ی یخ صدوق، ب رسالت، م رسالت، انتهاید مفتح، چ برق، خ شیخان، ب امت، ب شه

د مفتح و امت، ب ید مفتح، تقاطع شهیخ صدوق، ب شهیوسف زاده، م رسالت، ب رسالت، خ شی یربرگشت: انتهایمس

 انه غدیریشهریور، ب شهید صدر، ب چمن، پا17خان، ب والیت، تقاطع والیت وحدت، ب وحدت، م  کوچکرزایامت، م م

 2 ریانه غدیپا

 4 نژادیهاشمد یانه شهیپا ، م شهداءربیعخواجهرسالت، خ رسالت، خ گاز، سمزقند، چ  یوسف زاده، انتهایخ  ربیعخواجهپایانه  33 34

 انه شهید گمنامیپا 34 35

 مسیررفت: تقاطع مجلسی، خ رسالت، خ طالقانی)ابوذر(، خ مسلم، تقاطع امام حسین)ع(

مجلسی، م میرزاکوچک خان، ب ، تقاطع امام حسین)ع(، خ مسلم، خ طالقانی، خ رسالت، ب ربیعخواجهمسیربرگشت: پ 

 امت، ب وحدت، پایانه شهید گمنام

 3 ربیعخواجهانه یپا

 3 ربیعخواجهانه یپا ن)ع(ی، م فجر، م امام حسیشهید رستمی، خ سرخس، تقاطع شهید عباسپور، صدمتر پایانه مصلی 35 36

 نژادهاشمیانه شهید یپا 36 37
 کشهر ی، انتها26بهمن 22بهمن، 22الت، ب کن)ع(، ج ی، م امام حسیعبادت اله ی، ب آی، چ عبادنژادیهاشمد یشه چ

 د چمرانیشه
 4 د چمرانیشه کشهر

 د مفتحیپایانه شه 37 38
خرداد، ب  15، م ینیر، م امام خمکستگاه سراب، چ لشی، چ عبادی، م شهداء، انژادهاشمی، چ شهید آهنراهخ گاز، چ 

 انتهای نخریسیجمهوری اسالمی، خ پروین اعتصامی، 
 3 ریانه غدیپا

 3 نیپایانه فلسط نی، ب فلسطی، م راهنمائی، م فردوسیعصر)عج(، ب ابوطالب، ب شفا، م بوعلیت، م ولیگاز، ب هدا ، خیگازشرق د مفتحیپایانه شه 37.1 39

 4 کوهسنگی، پایانه زکریا ایرک، ب زیوهسنگک، م شریعتی، خ ی، سمزقند، م شهداء، م سعدین)ع(، ب عبادیتقاطع امام حس ربیعخواجهپایانه  38 40



   

 

 

  

 9صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات مسیر خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد در سال  -5-2جدول 

 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

 یانه آزادیپا 38.1 41

مدآباد، ن، خ احیآباد، م فلسط ک، ب ملی، زیرگذرکوثر، بیمارستان فارابی، دانشگاه فردوسی، م آزادیانه آزادیررفت: پایمس

 آهنراهانه ی، پانژادهاشمی، خ شهید نژادیهاشمد ی، خ سعدی، م شهدا، چ شهی، چ دکترا، خ دانشگاه، م سعدیعتیم شر

خ  ،یعتی، چ آیت اله عبادی، پایانه شهداء، خ دانشگاه، م دکترشرنژادهاشمی، چ شهید نژادهاشمیربرگشت: شهید یمس

 یآباد، م آزاد کن، ب ملیاحمدآباد، م فلسط

 1 آهنراهانه یپا

 انه گردشگرییپا 39 42
ت ین)ع(، ب آیالت، تقاطع امام حسکبهمن، ج 22بلوار یقدس، ابتدا کش قدس، شهر یم بهارستان، خ بهارستان، انتها

 ، پایانه شهداءی، سمزقند، چ عبادیاله عباد
 4 انه شهداءیپا

 انه شهید گمنامیپا 40 43
تقاطع مجلسی، م میرزاکوچک خان، تقاطع مفتح و امت، بلوار مفتح، تقاطع برق، ب شیخ صدوق، ب رسالت، سیس آباد، 

 همت آباد، قرقی
 3 ، فارمدیقرق

 زهین 41 44
نیزه، پاوا، ب آوینی، تلگرد، خ عالمه طباطبائی، م عسگریه، ب ابوریحان، بلوارمفتح، ب شیخ صدوق، ب رسالت، همت آباد، 

 قرقی
 3 یقرق

 هیپایانه اله 42 45

، ب معلم، 7شهید برونسی، نمایشگاه ب اقدسیه، ب محمدیه، ب مجیدیه، م بوستان، م میثاق، ب میثاق، ب نمایشگاه، پل 

تقاطع دندانپزشکان، انتهای آموزگار، ب آموزگار، تقاطع جانباز، ب جانباز، م جانباز، ب جانبازجنوبی، ب سجاد، ب شهید 

 دستغیب، ب فلسطین

 1 نیپایانه فلسط

 یامیانه میپا 45 46
، خ یمردانی، خ عل63، خ نبوت یب نبوت، خ خشنود یب مفتح، انتها ی، انتهایال، هنرستان، خ مهرآباد، صدمترکخ 

 ، م شهداءی، چ عبادآهنراه، چ یخان، ب مجلس کوچکرزای، ب میمید رحیشه
 3 نژادیهاشمد یانه شهیپا

 انه شهید گمنامیپا 46 47

 مسیررفت: ب طبرسی، ب مجلسی، ب ابوریحان، خ وحید، صدمتری، خ پنجتن، پایانه طبرسی

، میرزا کوچک خان، ب امت، ب یحان، ب مجلسیطبرسی، خ پنجتن، تقاطع فجر، خ وحید، ب ابورمسیربرگشت: پایانه 

 د گمنامیوحدت، پایانه شه

 3 یانه طبرسیانتهای پنجتن، پا

 انه شهید گمنامیپا 48 48

ثم ی، م فجر، میثم تمار، خ صاحبدالن، صدمتریم یثم، انتهایحان، خ می، ب ابوریمسیررفت: ب طبرسی، ب مجلس

  یثم شمالیم ی، م چهارده معصوم)ع(، انتهایشمال

مسیربرگشت: م چهارده معصوم)ع(، میثم شمالی، صدمتری)شهید بابانظر(، خ صاحبدالن، میثم تمار، بیمارستان 

 ، ب ابوریحان، ب مجلسی، م میرزاکوچک خان، ب امت، ب وحدت، پایانه شهید گمنامنژادهاشمی

 3 ثم تماری، میثم شمالیم

 4 شهرک مهرگان ، تقاطع امام حسین، خ بالل، خ قائم، خ رسالت، قرقی، شهرک مهرگانآهنراه، چ عبادی، چ نژادهاشمیچ شهید  انه شهداءیپا 49 49



   

 

 

  

 10صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات مسیر خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد در سال  -5-2جدول 

 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

 انه شهداءیپا 50 50
 مسیررفت: م شهداء، چ شهداء، حرم مطهر

 اله عبادی، چ آیت نژادیهاشمد ی، چ شهداء، م شهداء، چ شهیرازیمسیربرگشت: حرم مطهر، خ ش
 4 حرم مطهر

 ، صاحب الزمانیامیانه میپا 51 51

دمفتح، ب یررفت: ب میامی، ب کرامت، کوی صاحب الزمان)عج(، صدمتری، خ صاحبدالن، م عسگریه، ب امت، ب شهیمس

، خ آیت اله بهجت، چ زرینه، خ کاشانی، آهنراهابوریحان، ب مجلسی، م میرزاکوچک خان، ب امت، ب وحدت، ب کامیاب، 

  نژادهاشمیچ آیت اله عبادی، م شهداء، پ 

، ب کامیاب، تقاطع شهید گمنام، ب وحدت، ب امت، م میرزاکوچک خان، ب آهنراه، م نژادهاشمیمسیربرگشت: خ شهید 

نظر(، کوی صاحب مجلسی، ب ابوریحان، ب شهیدمفتح، ب امت، م عسگریه، خ صاحبدالن، صدمتری)شهید بابا

 الزمان)عج(، ب کرامت، پایانه میامی

 3 نژادیهاشمد یانه شهیپا

 3 دخ(، کریم آباینا )بازه شیپورس م آبادیرکنا، عباس آباد، فرخ آباد، ید عباسپور، ب حر، پورسیبزرگراه غدیر، تقاطع شه پایانه مصلی 55 52

 انه شهید گمنامیپا 56 53

ب ابوریحان، خ وحید، تقاطع مدرسه ها، ب نبوت، م عسگریه، خ شهید قائمی، خ  مسیررفت: ب طبرسی، ب مجلسی،

 شهید سلیمی، پیچ تلگرد، ابتدای بلوار شهید آوینی، ابتدای پنجتن، خ پنجتن، شهرک صادقیه، انتهای ب آوینی)نیزه(

ان بسیج، پیچ تلگرد، خ شهید ، خ پنجتن، صدمتری، تقاطع فجر، بوست19، بوکانی 13مسیربرگشت: انتهای نیزه، خ بوکانی 

سلیمی، شهید قائمی، م عسگریه، ب نبوت، خ وحید، ب ابوریحان، ب مجلسی، م میرزاکوچک خان، ب امت، ب وحدت، 

 پایانه شهید گمنام

 3 زهیه، نیصادق

 گلشهر 57 54

 مفتح، ب شیخد ی، ب شهیررفت: انتهای شهید شفیعی، شهید حسین زاده، شهید گلبو، ب شهید آوینی، صدمتریمس

نه، چ شهداء، چ ی، خ آیت اله بهجت، چ زرآهنراهد گمنام، یصدوق، رسالت، ب مجلسی، تقاطع مجلسی طبرسی، تقاطع شه

  ینیخسروی، چ مدرس، خ امام خم

غربی، خ رسالت، ب  ید گمنام، ب طبرسی، ب مجلسیاب، تقاطع شهیامکد ی، ب شهنژادیهاشمد یربرگشت: خ شهیمس

 د شفیعیی، ابتدای گلریز، شهید حسین زاده، ب شهینید آوی، ب شهید مفتح، صدمتریشیخ صدوق، ب شه

 3 نژادیهاشمد یانه شهیپا

 پایانه مصلی 58 55
، م عباسپور، مهرآباد، یرانیسکتا یت، ب سرخس، ب شهدایو مصلی، تقاطع مصلی و چمن، م وال یتقاطع رستم

 سالمت، شهید وطن دوست، پارک نصرتم آباد، فرهنگ سرای یمسجدالرضا)ع(، ابراه
 3 آباد )مسجدالرضا(مهر

 انه شهداءیپا 60 56
ررفت: میدان فردوسی، میدان بوعلی، بلوارتوس، میدان شهید فهمیده، بلوار توس، میدان معراج، شهید درودی، یمس

 شهرک حجت
 4 حجت کشهر



   

 

 

  

 11صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات مسیر خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد در سال  -5-2جدول 

 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

، چ ابوطالب، ی، م فردوسیتوس، م بوعلده، ب ید فهمیانه معراج، م معراج، ب توس، م شهیربرگشت: شهید درودی، پایمس

 انه شهداءی، پایت اله عبادی، چ آیاشانکد، س یم توح

 یانه انقالب اسالمیپا 61 57

 یوک، ید رستمیخرداد، ب جمهوری اسالمی، م غدیر، بزرگراه غدیر، ب شه 15مسیررفت: پایانه انقالب، م امام خمینی، م 

 نیریبازار حافظ، بلوار پانیذ، ش شارمندان، بزرگراه بسیج، ک

ارمندان، ب شهید ک یوک، 30ن، بلوار پانیذ، بزرگراه بسیج، تقاطع عباسپور، ب مصلی، مصلییریش کمسیربرگشت: شهر

 خرداد، م امام خمینی 15، بزرگراه غدیر)صدمتری(، م غدیر، ب جمهوری اسالمی، م ی، تقاطع رستمی و مصلیرستم

 2 انن، کوی کارمندیریش کشهر

 المقدسبیتمیدان  62 58

، ب سجاد، ب یوه، م راهنمائکمجد، خ آب ی، خ سناباد، ابتدای، خ پاسداران، خ چمران، م سعدیررفت: چ خسرویمس

 ملت  ک، م استقالل، پاریآزاد

، یسناباد، چ راهنمائ یام، انتهای، ب سجاد، چ خی، م آزادی، دانشگاه فردوسیمارستان فارابی، بیانه آزادیربرگشت: پایمس

 المقدسبیتدان ی، می، چ خسرویمل کمارستان امام رضا)ع(، خ پاسداران، بانیترا، بکپنجراه سناباد، چ د

 2 یانه آزادیپا

 یانه انقالب اسالمیپا 63 59

ر، ی، مجتمع غدیرودید شیور، ب شهیشهر 17. م یسیخرداد، چ کوشش، چ نخر 15مسیررفت: م امام خمینی، م 

  ینیخم یآقا مصطف یوک، بزرگراه غدیر، زیرگذر غدیر، نیروی هوائی، نژادیهاشم

)صدمتری(، م شهید عباسپور، دوربرگردان، بزرگراه غدیر، ش  مسیربرگشت: کوی آقا مصطفی خمینی، بزرگراه غدیر

خرداد،  15محمدآباد، ب شهید رستمی، مجتمع غدیر، شهید شیرودی، شهید صدر، چ عنصری، چ نخریسی، چ کوشش، م 

 م امام خمینی، پایانه انقالب

 2 نژادیشهیدهاشم کشهر

 3 ریانه غدیپا ان اسالمیابان فدائیابان چمن، خیخان، خ کوچکرزایطالب، بلوارامت مقابل پارک، م یمتر یس یانتها د مفتحیپایانه شه 68 60

 پایانه مصلی 70 61

بهمن، شهرک شهید بهشتی، محمدآباد، صدمتری، 22ب  ر،یغد یمسیررفت: چ مصلی، ب چمن، چ شیرودی، فرهنگسرا

 کوی عمار یاسر، بلوار شهید ساعی، انتهای طرق

بهمن، 22مسیربرگشت: انتهای طرق، بلوار شهید ساعی، کوی عمار، صدمتری، محمدآباد، شهرک شهید بهشتی، ب 

 مصلی شهریور، پنجراه، میدان عدالت، چ مصلی، پایانه 17فرهنگسرای غدیر، چ شیرودی، 

 2 اسماعیل آباد، شهرک طرق

 انه امام رضا)ع(یپا 71 62
، ش یدیس ی، خ سحر، ابتدای، م حافظ، خ المهدین اعتصامی، خ پرویاسالم یوشش، ب جمهورک ، تقاطع27وشش کخ 

 انقالب
 2 انه صبایانقالب، پا کشهر

 2 انه صبایابوذر، پا کشهر یمتر60، یدیسی، ابتدای)گاراژدارها(، تقاطع حافظ، خ المهد وششک، چ یسیج، چ نخریر، م بسک، چ لشینیم امام خم یانه انقالب اسالمیپا 71.1 63



   

 

 

  

 12صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
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 1398اطالعات مسیر خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد در سال  -5-2جدول 

 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

 صبا

 یانه انقالب اسالمیپا 74 64
متری ولیعصر، ب صبا، ب 20، یمتر60وشش، تقاطع حافظ، ک)گاراژدارها(، خ  وششکخرداد، چ 15، م ینیم امام خم

 آیت اله غفاریسپاه، شهیدرضائی، شهیدتنباکوچی، م 
 2 انه صبایابوذر، پا کشهر

 یانه انقالب اسالمیپا 75 65

راه، سیخرداد، چ حافظ، چ مقدم، پروین اعتصامی، تقاطع حافظ، ابتدای ب ثامن، پل15، م ینیمسیررفت: م امام خم

 ابوذر، پایانه صبا کشهر

هواشناسی، شهرک عسگریه، ابتدای پروین مسیربرگشت: پایانه صبا، شهیدباقری، شهیدغفاری، ابتدای شهرک صنعتی، 

 خرداد، م امام خمینی، پایانه انقالب 15اعتصامی، چ مقدم، چ کوشش، م 

 2 انه صبایابوذر، پا کشهر

 2 قائم، بوتان بوتان یقائم، انتها یقائم، انتها ، خیوشش)گاراژدارها(، تقاطع حافظ، خ المهدکخرداد، چ 15، م ینیم امام خم یانه انقالب اسالمیپا 76 66

 انه امام رضا)ع(یپا 77.1 67
 مسیررفت: م انقالب اسالمی، صدمتری، م حافظ، پلیس راه، ابتدای شهرک طرق

 مسیربرگشت: ابتدای طرق، پلیس راه، م عسگریه، تقاطع غدیر، ابتدای کوی پلیس، م حافظ، صدمتری، م انقالب اسالمی
 2 زائرشهر طرق

 انه امام رضا)ع(یپا 77.2 68
 مسیررفت: م انقالب اسالمی، صدمتری، م حافظ، تقاطع غدیر، بوستان غدیر

 مسیربرگشت: بوستان غدیر، م عسگریه، تقاطع غدیر، ابتدای کوی پلیس، م حافظ، صدمتری، م انقالب اسالمی
 2 بوستان زائرپذیر غدیر

 انه گردشگرییپا 79 69
حسین)ع(، ب شهید ناصری، انتهای یوسف زاده، خ رسالت،  م بهارستان، کمربندی صدمتری)شهیدچراغچی(، تقاطع امام

 قرقی، شهرک مهرگان
 4 شهرک مهرگان

 انه گردشگرییپا 80 70
، یوهسنگکالهدوز، ب مالصدرا، کعصر، ب ابوطالب، چ ابوطالب، ب ی، چ ولیت غربیام، هدایام، تقاطع خیم بهارستان، م خ

 ایرکب ز
 4 ایرکپایانه ز

 انه گردشگرییپا 81 71

، م ید منتظریانتهای بلوارخیام، بلوار هدایت، بلوار کریمی، بلوار مجد، خیابان آبکوه، م راهنمائی، ب فلسطین، ب شه

، فنی و حرفه ای، م شهید کاوه، ب پیروزی، چ مخابرات، خ خاقانی، م شهید آل شهیدی، ب فکوری، یاسالم یجمهور

 بیمارستان اکبر، ب نماز، انتهای خاقانی

 4 تهای خاقانیفلسطین/ان

 2 ، پایانه زکریایتر بهشتکد یتر بهشتکد یر، جهان آراء، انتهایبکری، امیوهسنگک، خ یعتیر، م شرکلش، چ ینی، چهارطبقه، خ امام خمیچ خسرو المقدسبیتمیدان  82 72

 انه امام رضا)ع(یپا 83 73
، ت گمنام، ب آهنراهر، چ بیسیم، م گنبدسبز، چ خسروی، چ شهدا، خ آیت اله بهجت، کپ انقالب، خ امام خمینی، چ لش

 شهریور، خ کوشش، پایانه مسافربری امام رضا)ع(17وحدت، خ 
 2 انه امام رضا)ع(یپا

 2 انه امام رضا)ع(یپا، خ آیت اله بهجت، چ شهدا، چ خسروی، م گنبدسبز، م ده دی، آهنراهشهریور، ب وحدت، ب کامیاب، 17خ کوشش، خ  انه امام رضا)ع(یپا 84 74



   

 

 

  

 13صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
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 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

 ر، خ امام خمینی، پ انقالب، پایانه مسافربری امام رضا)ع(کچ لش

 انه امام رضا)ع(یپا 85 75
)ع(، م یامام هاد ی، ابتدایمارستان رضوی، م استقالل، م قائم، بی، م آزادیاسالم ی، م جهاد، م جمهوریپ انقالب اسالم

 ، م معراجید نوریشه
 2 پایانه معراج

 2 کوهسنگی، پایانه زکریا ایرک، ب زیوهسنگکر، م شریعتی، خ ک، چ لشینی، تقاطع مدرس)چهارطبقه(، خ امام خمیخ خسرو المقدسبیتمیدان  86 76

 ربیعخواجهپایانه  88 77
ام، ب خیام، تقاطع خیام و توس، ب خیام جنوبی، تقاطع سجاد، ی، م خینارگذر بزرگراه چراغچکتقاطع امام حسین)ع(، 

 یس خیام، م آزاد
 4 یانه آزادیپا

 هیپایانه اله 89 78

ب الهیه، ب محمدیه، م بوستان، ب مجیدیه، م هفتم آذر، بزرگراه میثاق، م نمایشگاه، ب شهید برونسی، ب گلدیس، م 

یادگاران، م دالوران، م جوان، دانشگاه شهید منتظری، ب شهید کاوه، م الله، م شهید صیاد شیرازی، ب فکوری، م 

 جمهوری اسالمی

 1 نیپایانه فلسط

 آبادوکیلپایانه  90 79
، س یروزیاوه، ب پکاوه، م ک، م جوان، ب یورکور، ب فی، ب هشت شهری، ب برونسآبادوکیل، ب کوهستان پارک

 انقالب، م جهاد، پایانه یالنترک، بزرگراه یطالقان
 1 انه امام رضا)ع(یپا

 پایانه فلسطین 91 80

، چ مخابرات، م شهید مهدوی، یمتر45، چ یروزی، اداره آگاهی، م شهید کاوه، ب پیاسالم ی، م جمهورید منتظریب شه

م حر، م هاشمیه، م هنرستان، چ پیروزی، چ صیادشیرازی، م الدن، م اقبال، ب شهید برونسی، شهرک شهربانی، ب 

 آبادوکیل، پایانه آبادوکیل

 1 آبادوکیلپیروزی، پایانه 

 1 لوشاتو نوفل کشهر ید محمد منتظرین، ب شهیدان فلسطیدان احمدآباد، میخ احمدآباد، م پایانه شریعتی 92 81

 1 یطالقان کشهر ، بهارستانیارغوان، ش طالقان، اداره آگاهی، م شهید کاوه، اداره آگاهی، خ یاسالم ی، م جمهورید محمد منتظریب شه پایانه فلسطین 93 82

 یانه آزادیپا 94 83
 یاام، انتهیق، م خیال، شقایدان هشتصد، وی، میروزیر، چ پیا، س هنرستان، س آب وبرق، ب هفتم تکوک، س آبادوکیلب 

 صابر، نوده کآب و برق، شهر
 1 آب وبرق یوک

 یانه آزادیپا 94.1 84

، م وصال)شهدای غواص(، م شهید صارمی، م یوثر، ب شهید صارمکوثر، م ک، ب یرگذرفارابیا، زکوک، س آبادوکیلب 

رک ، شهی، ب شهید برونسیروزیپ ی، م الدن، م اقبال، انتهایرازیادشیهفتم تیر، م حافظ، ب شهید صیاد شیرازی، چ ص

 آبادوکیلشهربانی، ب 

 1 آبادوکیلانه یب صارمی، پا

 رضا)ع( امام یوکانتهای سرافرازان،  95 85
سرافرازان، ب نماز، ب دالوران، م دالوران، م سلمان، ب رضوی، دعبل خزاعی، ب پیروزی، م شهید کاوه، م  یانتها

جمهوری اسالمی، ب شهید محمدمنتظری، س بعثت، ب بعثت، ب مالصدرا، خ احمدآباد، م فلسطین، ب فلسطین، خ 
 1 پایانه فردوسی



   

 

 

  

 14صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
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 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

 چ خیام، ب فردوسی، پایانه فردوسی سناباد، م راهنمائی، ب سازمان آب، ب ارشاد،

 یانه آزادیپا 96 86

)شهدای  ه، م وفا، م وصالی، م فرهنگ، پل هاشمیه، اول هاشمید رضی، جالل آل احمد، سآبادوکیلمسیر رفت: ب 

 بلوار یه، انتهای، ب هاشمیهوائ یروین کغواص(، م شهید صارمی، خ هنرستان، م هنرستان، ب فکوری، نوزده بهمن، شهر

 ، پایانه بوستان خورشید91هیهاشم

مسیربرگشت: پایانه بوستان خورشید، ب هاشمیه، خ شهید برکپور، خ بهار، ب فکوری، ب هنرستان، م هنرستان، م شهید 

 ، بیمارستان فارابی، دانشگاه فردوسی، م آزادیآبادوکیلصارمی، م وصال)شهدای غواص(، ب هاشمیه، ب 

 1 هی، هاشمییهوا یروین کشهر

 یانه آزادیپا 97 87
، ت یروک، ب فیوثرجنوبک، چ چهارچشمه، ب کا، خ فدکوکوثر، م ک، م یمارستان فارابیوثر، بکا، ب کوک، س آبادوکیلب 

 ه، ب نماز، م سرافرازان، انتهای سرافرازانی، خ بهاران، ب هاشمیشورکه، ب یهاشم
 1 چهارچشمه، انتهای سرافرازان

 پایانه فلسطین 98 88

، م حر، ب یمهدو ی، چ مخابرات، دهخدا، م علیاوه، دعبل خزاعک، م شهید یاسالم یب شهید منتظری، م جمهور

دالوران،  یزان، انتهایلو ی، ب دالوران، خ نخل، انتهایداریپا ی، انتهایداریادگاران، چ پایداری، ب پایسرافرازان، م 

 ، م سرافرازان، پایانه سرفرازان62دالوران

 1 لویزان، سرفرازان کشهر

 یانه آزادیپا 98.1 89
ه، م وفا، م وصال)شهدای غواص(، یه، ب هاشمیا، ب جالل آل احمد، سید رضی، م فرهنگ، پل هاشمکوک، س آبادوکیلب 

 سرافرازاندان حر، ب یوثر، مکدان یا، مکوکدان ی، میب شهید صارم
 1 سرافرازان یانتها

 ربیعخواجهپایانه  99 90
س راه، ب شاهد، چ ورزش، چ نادرشهر، ب یده، م قائم، پلید فهمی، م شهینارگذر بزرگراه چراغچکن)ع(، یم امام حس

 آبادوکیلشگاه، ب ینما
 4 آبادوکیلانه یپا

 2 یانه آزادیپا ی، م آزادیاسالم یانه انقالب، م جهاد، م جمهوریحافظ، پا م، یائیر، ج آسیغد، پلیسرخس، م باررضوج  پایانه مصلی 100 91

 انه شهداءیپا 201 92
 دی، خ شهید قربانی، بحرآباد، خ شهیامام هاد یوک، ی، م استقالل، ب آزادی، ب فردوسیدان بار، م فردوسید، چ میم توح

 معراج ، شهید خادم الشریعه، کوی قائم، میدان معراج، پایانهیحشمت
 4 ، پایانه معراجید قربانیشه

 پایانه فردوسی 202 93
، یونال، س فردوسیو، ناسکدانش، البسراه سهس راه، ی، مجتمع الله، پلی، س امام هادی، م استقالل، ب آزادیب فردوس

 یه، آرامگاه فردوسیآباد، هارون یاظم آباد، حاجکس 
 4 د(ی)جاده جد یآرامگاه فردوس

 معراجانه یپا 203 94
س ی، دوربرگردان پلیس، ب آزادکس تا انتها و بالعیعه، ب پردید خادم الشری، ب شهی، ب آزادیامام هاد یوکم معراج، 

 ، م قائم، م استقاللیراه امام هاد
 4 یانه آزادیپا

 4 ید نوریشه یروستا ی(، انتهایمهد کوشک)ع(، نوده)یامام عل کده، م معراج، بحرآباد، شهرید فهمی، ب توس، م شهی، م بوعلیفردوسم  پایانه فردوسی 204 95
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 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

 ید نوریشه یروستا

 پایانه فردوسی 205 96
، ی، مطهریدانش، مشهد قلاء، س یقائم، نوده، خاتم االنبیوک، ید قربانی، بحرآباد، شهیده، امام هادید فهمیب توس، م شه

 اظم آبادکش، دوست آباد، کال زرک
 4 یفردوسراه سه

 پایانه فردوسی 206 97
، گندم خواب، کآباد، چهاربرج، گوارش ی، شمس آباد، حاجیش، س فردوسکال زرکده، م معراج، ید فهمیب توس، م شه

 نصرآباد، نقاب، انداد، دوله، حصار
 4 حصار

 پایانه فردوسی 207 98
، یلوخک، جغنه، کآباد، چهاربرج، گوارش ی، شمس آباد، حاجیش، س فردوسکال زرکده، م معراج، ید فهمیب توس، م شه

 کنقاب، انداد، دوله، اردا
 4 گجوان-ک، گوارشکاردا

99 207.1     

 انه گردشگرییپا 210 100
دان بار، م شهدا، خ دانشگاه، م سعدی، خ سعدی، چ ی، چ میام، م فردوسی، چ خیام شمالیم بهارستان، ب خ

 المقدسبیتمدرس)چهارطبقه(، خ خسروی، چ خسروی، م 
 4 المقدسبیتدان یم

 انه شهید گمنامیپا 302 101

اد، س آبی، سیخ صدوق، خ رسالت، م بارنوغان، درویمسیررفت: ب طبرسی، ب مجلسی، ب ابوریحان، ب شهید مفتح، خ ش

 شاهزاده( یت، مقصودآباد، درآبدامام )درویارخانه پرمراه کسهآباد، همت آباد،  یحاج

 شهید مفتح، م میرزاکوچک خان، ب امت، ب وحدت، پایانه شهید گمنام مسیربرگشت: بعد از ب

 3 مقصودآباد

 4 اندرخ ، رضوانکن آباد، گوارشیرشتر، فاز، گذرگاه، معی، شیصنعت ک، فرخد، شهری، درویالت، چمران، گرجکبهمن، ج 22ب  ربیعخواجهپایانه  303 102

 4 آبادنیمع رشتر، فاز، گذرگاهی، شیصنعت ک، شهروب، فرخدکالکآباد، اظم آباد، خرمک، یگرجالت، کبهمن، ج 22ب  ربیعخواجهپایانه  304 103

 4 فرخد وبکالکآباد، ع، خلق آباد، خرمیآباد، شااظمکالت، چمران، کبهمن، ج 22ب  ربیعخواجهپایانه  305 104

 4 خوش هوا کآباد، گوارشنی، فاز، گذرگاه، معیصنعت کشاهزاده، فرخد، شهر یالت، چمران، دروکبهمن، ج 22ب  ربیعخواجهپایانه  306 105

 ربیعخواجهپایانه  307 106
، خوش کن آباد، گوارشی، فاز، گذرگاه، معیصنعت کشاهزاده، فرخد، شهر ی، درویالت، چمران، گرجکبهمن، ج 22ب 

 هوا، اخنگان
 4 درهیچا

 3 برزش آباد یهاللنارگوشه، کامرغان،  یپایانه طبرس 401 107

 3 (ک)شتر ید شوشتریشه رحصارین، شین الدیس ز یپایانه طبرس 402 108

 پایانه مصلی 501 109
، امامزاده ک، اردلوکه، خادم آباد، احمدآباد، قازقان، چناریبزرگراه غدیر، تقاطع شهید عباسپور، ب حر، ش باهنر، ش رضو

 )ع(ییحی
 3 یامیم
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 ریانه غدیپا 502 110
بزرگراه بسیج، زیرگذر، صدمتری، پل دوربرگردان، ب شهید رستمی، شهرک شهید بهشتی، انتهای ب شهید رستمی، ب 

 ، ش باهنریسرخس، تقاطع شهید عباسپور، ب حر)ج سرخس(، ش رجائ
 3 هیشهر رضو

 3 دستگردان ، ش باهنریبزرگراه غدیر، تقاطع شهید عباسپور، م باررضوی، ب حر، ش رجائ پایانه مصلی 503 111

 3 رآبادیست، خیبنهک ض آبادیفراه سهج درخت، کاس آباد، ی، قآبادمهدی، ی، ب حر، ش رجائیبزرگراه غدیر، تقاطع شهید عباسپور، م باررضو پایانه مصلی 504 112

 3 ست، شرشریبنهک ض آبادیفراه سهج درخت، کاس آباد، ی، قآبادمهدی، ی، ب حر، ش رجائیبزرگراه غدیر، تقاطع شهید عباسپور، م باررضو پایانه مصلی 505 113

 3 آبادشهر آبادمهدیست، چ ینه بک، ج یبزرگراه غدیر، تقاطع شهید عباسپور، م باررضوی، ب حر، ش رجائ پایانه مصلی 506 114

 یانه انقالب اسالمیپا 701 115
 یصنعت کس راه، شهریه، پلیعسگر کشهر یفرودگاه، ابتدا، م یاسالم یخرداد، چ مقدم، ب جمهور15، م ینیم امام خم

 طرق، طرق
 2 طرق یصنعت کشهر

 یانه انقالب اسالمیپا 701.1 116
س راه، پل خواجه یه، پلیرکعس کشهر ی، م فرودگاه، ابتدایاسالم یخرداد، چ مقدم، ب جمهور15، م ینیم امام خم

 ید رجائیاباصلت، ب شه
 2 ایوان طرق

 یانقالب اسالم انهیپا 702 117
طرق، خواجه اباصلت،  یس راه، ابتدایخرداد، چ مقدم، ب جمهوری اسالمی، م فرودگاه، پل 15دان ی، مینیدان امام خمیم

 خواجه مراد
 2 بهشت رضا)ع(

 یانه آزادیپا 702.1 118
ابوذر(، جاده  بزرگراه کالنتری، م جمهوری، م انقالب، م حافظ، ب کوشش، ب مهدی)سیدی(، ب صبا، انتهای صبا)ش

 سردخانه، پل عوارضی، جاده فریمان، خواجه اباصلت
 1 بهشت رضا)ع(

 پایانه مصلی 702.2 119
ند ، پدافیس راه، دامپروریب ثامن، پل ی، ابتدایسینخر ی، انتهایرستم ی، انتهایدبهشتیشه ک، شهریدرستمیب شه

 ، خواجه اباصلتیهوائ
 2 بهشت رضا)ع(

 یامیانه میپا 702.3 120
خان، ب  کوچکرزای، م می، ب مجلسیدمفتح، چ برق، تقاطع مجلسیدمفتح، ب شهیشه یمیامی، صدمتری، انتها ب

 ، خواجه اباصلتی، پدافند هوائیس راه، دامپروریب ثامن، پل ی، ابتدایسینخر ی، انتهاید رستمیخان، ب شه کوچکرزایم
 3 بهشت رضا)ع(

 پایانه فردوسی 702.4 121
 ، خواجهی، پدافند هوائیس راه، دامپروری، ب فرودگاه، پلین اعتصامی، خ پرویسیج، چ نخریم بس ،یعتیم شهداء، م شر

 اباصلت
 4 بهشت رضا)ع(

 ربیعخواجهپایانه  702.5 122
، تقاطع امام حسین)ع(، ابتدای شهید میرزائی، تقاطع رسالت، تقاطع فجر، بزرگراه شهید بابانظر، تقاطع ربیعخواجهپایانه 

 ، خواجه اباصلتی، پدافند هوائیس راه، دامپروریعباسپور، بزرگراه بسیج، انتهای فدائیان اسالم، پلشهید 
 4 بهشت رضا)ع(

 3 بهشت رضا)ع(، نتهای فدائیان اسالم، صدمتریاانتهای ب شهید بسکابادی، ب حر، تقاطع شهید عباسپور، کمربندی صدمتری، ایستگاه  بلوار حر 702.6 123



   

 

 

  

 17صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات مسیر خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد در سال  -5-2جدول 

 منطقه انتها ریمس ابتدا شماره خط فیرد

 هوائی، خواجه اباصلت پلیس راه، دامپروری، پدافند

 2 م آبادیج م آبادیشتارگاه، جکس راه طرق، بهشت رضا)ع(، بوجان، تپه سالم، یوشش)گاراژدارها(، چ مقدم، پلک، چ 27وشش کخ  انه امام رضا)ع(یپا 703 124

 انه امام رضا)ع(یپا 704 125
رباط  ی، پادگان قدس، ابتداید باقریانه صبا، ب شهیصبا، پاوشش)گاراژدارها(، چ مقدم، ب ثامن، ب ک، چ 27وشش کخ 

 یبیده غراه سهطرق، 
 2 یبیده غ

 انه امام رضا)ع(یپا 800 126
 یبلوار طبرس ی، انتهاید گمنام، چ برق، چ گاز، م فجر، ب طبرسی، م شهیج، حرم مطهر، خ طبرسیخرداد، م بس 15م 

 یشمال
 2 یانه طبرسیپا

 2 حرم مطهر المقدسبیتدان یج، چهارراه دانش، میدان بسیخرداد، م 15دان یم امام رضا)ع(انه یپا 800.1 127

 3 حرم مطهر یدان فجر، چ برق، چ مقدم طبرسیم یپایانه طبرس 800.2 128

 شهرک شهید باهنر 830 129

گوهرشاد، حرم  انتهای ب شهید بسکابادی، ب حر، تقاطع شهید عباسپور، انتهای مصلی، ب مصلی، م شهدای مسجد

مطهر، چ شهداء، م شهداء، م توحید، ب شهید قرنی، م فردوسی، ب فردوسی، م استقالل، چ معلم، ب سیدرضی، م امام 

 علی)ع(، ابتدای امامیه، چ مخابرات، چ امامیه، چ حسابی، چ رستگاری، انتهای امامیه

 3 انتهای امامیه

 هیپایانه اله 831 130

، چ ورزش، ب شریعتی، چ ادیب، چ مخابرات، ب امامیه، تقاطع آهنراهب میثاق، ب اندیشه، چ شاهد، ب شاهد، م مادر، چ 

، بیمارستان فارابی، دانشگاه فردوسی، م آبادوکیلامام علی)ع(، ب سیدرضی، چ معلم، ابتدای سیدرضی، م هاشمیه، ب 

 شهداء، حرم مطهر، م عدالت، ب مصلیآزادی، تقاطع استقالل، ب فردوسی، م فردوسی، م 

 1 پایانه مصلی

 راکشب آبادوکیلانه یپا آبادوکیل، م استقالل، ب معلم، تقاطع دانشجو، م تربیت، ب فارغ التحصیالن، ب یم شهداء، م فردوس حرم مطهر 2012 131

 حرم مطهر 2071 132
، ب یدیس یمتر35، خ حافظ، ین اعتصامی)گاراژدارها(، چ پرو وششکخرداد، چ 15ج، م ی، چ دانش، م بسالمقدسبیتم 

 صبا
 راکشب انقالب کشهر

 راکشب انه امام رضا)ع(یپا خرداد15ج، م ی، حرم مطهر، م بسی، م فجر، چ برق، چ مقدم طبرسیشمال یب طبرس یپایانه طبرس 2800 133

 راکشب حرم مطهر المقدسبیتدان یچهارراه دانش، مج، یدان بسیخرداد، م 15دان یم انه امام رضا)ع(یپا 2801 134

 راکشب یانه طبرسیپا دان فجری، چ برق، میچ مقدم طبرس حرم مطهر 2802 135

 0 تقاطع فجر از پایانه امام رضا)ع( تا تقاطع فجر BRTهای مسیر گیت انه امام رضا)ع(یپا 901 136

 
  



   

 

 

  

 18صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/98اطالعات عملکردی خطوط اتوبوسرانی در  -6-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط

زمان تعرفه 

 قه(ی)دق

ه یراک

 ال(ی)ر

 ت یوضع

 خط

س هر یتعداد سرو تعداد ناوگان

 دستگاه

 یفاصله زمانسر

 قه(ی)دق

میانگین تعداد تراکنش 

 روزانه

مسافر سوارشده هر 

 دستگاه

 طول خط )متر( ستگاهیتعداد ا

 برگشت رفت برگشت رفت یخصوص یسازمان

 11،226 10،884 19 17 697 7،621 7 18 15 0 یتندروخصوص 6،500 50 2 1

 30،225 27،496 37 31 1،481 13،759 7 11 24 0 یتندروخصوص 6،500 80 3 2

 34،833 32،878 38 34 973 11،140 8 12 20 0 یتندروخصوص 6،500 75 4 3

 20،187 21،112 40 38 879 9،528 7 13 0 19 سازمانی 6،500 70 7 4

 چرخشی 36،186 0 33 643 7،627 5 12 14 0 یتندروخصوص 6،500 75 8 5

 چرخشی 38،102 0 36 670 6،898 4 11 19 1 یتندروخصوص 6،500 80 9 6

 19،846 20،622 28 29 494 7،381 8 15 0 16 سازمانی 6،500 60 10 7

 15،343 15،541 22 22 539 6،005 6 20 13 2 یخصوص 6،500 45 11 8

 BRT 0 25 13 6 26،095 1،572 37 38 19،903 23،705یخصوص 6،500 70 12 9

 22،097 22،509 44 44 397 3،885 8 16 0 14 سازمانی 6،500 55 13 10

 23،942 21،348 45 40 353 3،526 8 16 0 13 سازمانی 6،500 55 13.1 11

 17،737 16،405 27 27 401 4،747 8 18 0 13 سازمانی 6،500 50 14 12

 21،844 22،273 41 40 635 7،125 9 14 14 0 یخصوص 6،500 65 14.1 13

 23،064 19،002 39 31 733 8،272 8 13 0 18 سازمانی 6،500 70 15 14

 20،571 17،827 30 29 508 5،804 8 16 0 14 سازمانی 6،500 55 16.1 15

 11،640 14،284 24 24 523 5،751 8 23 10 0 یخصوص 6،500 40 17 16

 12،780 15،214 25 24 464 5،055 8 23 10 0 یخصوص 6،500 40 17.1 17

 20،329 16،642 27 28 583 5،054 7 16 0 15 سازمانی 6،500 55 18 18

 23،894 23،519 41 40 670 7،368 10 14 13 0 یخصوص 6،500 65 18.1 19

 13،785 12،483 26 26 407 5،488 9 20 10 0 یخصوص 6،500 45 19 20

 13،673 8،619 27 21 292 4،589 9 20 0 10 سازمانی 6،500 45 21 21



   

 

 

  

 19صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/98اطالعات عملکردی خطوط اتوبوسرانی در  -6-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط

زمان تعرفه 

 قه(ی)دق

ه یراک

 ال(ی)ر

 ت یوضع

 خط

س هر یتعداد سرو تعداد ناوگان

 دستگاه

 یفاصله زمانسر

 قه(ی)دق

میانگین تعداد تراکنش 

 روزانه

مسافر سوارشده هر 

 دستگاه

 طول خط )متر( ستگاهیتعداد ا

 برگشت رفت برگشت رفت یخصوص یسازمان

 19،677 15،303 36 32 780 8،974 8 14 16 0 یخصوص 6،500 65 22 22

 14،196 14،638 29 31 752 8،228 7 14 0 19 سازمانی 6،500 62.5 22.2 23

 12،214 15،469 23 26 536 6،203 6 18 0 16 سازمانی 6،500 50 23 24

 5،653 7،238 15 17 419 5،872 9 26 8 0 یخصوص 6،500 35 24 25

 13،966 11،394 20 25 480 5،124 7 16 0 15 سازمانی 6،500 55 26 26

 15،073 12،926 32 27 439 5،101 8 16 0 13 سازمانی 6،500 55 27 27

 13،160 11،792 28 27 382 5،406 9 16 0 12 سازمانی 6،500 55 28 28

 17،531 16،662 35 33 886 10،022 6 15 0 19 سازمانی 6،500 60 28.1 29

 9،071 8،714 18 16 429 5،221 7 23 0 11 سازمانی 6،500 40 29 30

 18،639 18،544 39 39 726 9،100 8 15 15 0 یخصوص 6،500 60 30 31

 20،169 27،301 44 43 281 2،806 9 15 0 14 سازمانی 6،500 60 31 32

 15،017 14،323 32 34 601 7،897 8 15 15 0 یخصوص 6،500 60 32 33

 9،566 9،613 23 20 438 4،310 7 20 8 5 یخصوص 6،500 45 33 34

 9،127 7،927 23 19 158 1،795 9 26 0 8 سازمانی 6،500 35 34 35

 16،532 15،259 24 22 467 4،455 7 18 0 15 سازمانی 6،500 50 35 36

 7،722 9،475 15 16 297 3،320 7 23 0 11 سازمانی 6،500 40 36 37

 16،054 16،016 28 29 973 10،893 6 14 0 21 سازمانی 6،500 65 37 38

 14،630 14،800 28 27 1،597 17،216 3 15 36 0 یخصوص 6،500 60 37.1 39

 12،479 11،346 27 22 1،081 15،598 4 16 26 0 یخصوص 6،500 55 38 40

 10،412 13،411 14 15 560 7،541 7 20 13 0 یخصوص 6،500 45 38.1 41

 15،473 8،522 19 27 347 3،705 7 17 0 15 سازمانی 6،500 52.5 39 42



   

 

 

  

 20صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/98اطالعات عملکردی خطوط اتوبوسرانی در  -6-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط

زمان تعرفه 

 قه(ی)دق

ه یراک

 ال(ی)ر

 ت یوضع

 خط

س هر یتعداد سرو تعداد ناوگان

 دستگاه

 یفاصله زمانسر

 قه(ی)دق

میانگین تعداد تراکنش 

 روزانه

مسافر سوارشده هر 

 دستگاه

 طول خط )متر( ستگاهیتعداد ا

 برگشت رفت برگشت رفت یخصوص یسازمان

 21،254 21،553 40 38 362 3،913 12 15 10 0 یخصوص 6،500 60 40 43

 23،419 22،428 42 41 703 8،959 8 15 16 0 یخصوص 6،500 60 41 44

 21،815 21،764 44 42 568 5،709 8 13 0 18 سازمانی 6،500 70 42 45

 15،297 15،013 31 28 256 3،024 8 18 0 12 سازمانی 6،500 50 45 46

 10،387 8،154 22 17 505 5،626 5 23 0 15 سازمانی 6،500 40 46 47

 9،554 7،693 26 23 124 1،288 11 23 0 7 سازمانی 6،500 40 48 48

 17،600 20،246 36 42 771 7،558 7 14 0 20 سازمانی 6،500 65 49 49

 2،528 3،506 6 4 334 3،390 6 45 0 7 سازمانی 6،500 20 50 50

 12،554 15،641 27 33 514 4،938 6 18 0 18 سازمانی 6،500 50 51 51

 8،308 9،936 15 16 274 2،722 6 23 0 13 سازمانی 6،500 40 55 52

 13،986 11،823 27 23 187 1،872 8 20 0 11 سازمانی 6،500 45 56 53

 11،207 15،625 24 29 655 6،700 7 15 13 5 یخصوص 6،500 60 57 54

 10،643 12،170 17 19 154 1،806 7 23 0 11 سازمانی 6،500 40 58 55

 11،841 10،935 22 23 104 1،823 25 18 0 4 سازمانی 6،500 50 60 56

 17،402 15،786 26 24 276 2،970 8 18 0 12 سازمانی 6،500 50 61 57

 13،260 12،225 20 22 748 9،778 7 16 15 0 یخصوص 6،500 55 62 58

 16،741 13،118 27 26 250 3،031 11 16 0 10 سازمانی 6،500 55 63 59

 6،370 6،228 12 11 371 3،667 7 30 0 9 سازمانی 6،500 30 68 60

 18،500 23،000 25 32 12 129 33 18 0 3 سازمانی 6،500 50 70 61

 7،807 10،483 20 20 166 2،388 11 23 0 7 سازمانی 6،500 40 71 62

 11،029 11،441 26 25 1،039 10،351 3 20 21 5 یخصوص 6،500 45 71.1 63



   

 

 

  

 21صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/98اطالعات عملکردی خطوط اتوبوسرانی در  -6-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط

زمان تعرفه 

 قه(ی)دق

ه یراک

 ال(ی)ر

 ت یوضع

 خط

س هر یتعداد سرو تعداد ناوگان

 دستگاه

 یفاصله زمانسر

 قه(ی)دق

میانگین تعداد تراکنش 

 روزانه

مسافر سوارشده هر 

 دستگاه

 طول خط )متر( ستگاهیتعداد ا

 برگشت رفت برگشت رفت یخصوص یسازمان

 12،633 12،790 28 27 422 5،871 7 20 0 13 سازمانی 6،500 45 74 64

 17،204 12،511 16 17 62 975 20 23 0 4 سازمانی 6،500 40 75 65

 9،220 9،198 20 20 519 5،133 4 23 12 6 یخصوص 6،500 40 76 66

 4،500 4،500 4 4 0 0 0 30 0 0 سازمانی )موقت( 6،500 30 77.1 67

 8،605 3،519 2 2 0 0 0 45 0 0 سازمانی )موقت( 6،500 20 77.2 68

 17،050 17،200 38 37 338 2،653 8 18 0 13 سازمانی 6،500 50 79 69

 11،617 11،511 27 26 520 7،996 9 18 9 2 یخصوص 6،500 50 80 70

 15،300 18،250 36 36 462 4،155 8 15 0 15 سازمانی 6،500 60 81 71

 9،958 9،424 22 21 376 4،625 9 20 7 3 یخصوص 6،500 45 82 72

 چرخشی 14،198 0 25 206 2،194 7 16 0 8 سازمانی 6،500 55 83 73

 چرخشی 16،836 0 28 218 2،397 7 16 0 8 سازمانی 6،500 55 84 74

 22،667 17،206 25 20 467 5،367 7 16 0 16 سازمانی 6،500 55 85 75

 7،403 7،349 18 16 381 4،494 8 23 8 2 یخصوص 6،500 40 86 76

 15،974 15،614 25 23 893 9،340 5 18 17 5 یخصوص 6،500 50 88 77

 21،243 23،416 40 37 579 7،017 8 14 0 16 سازمانی 6،500 65 89 78

 22،609 20،410 35 34 613 7،069 7 15 0 17 سازمانی 6،500 60 90 79

 18،894 16،979 35 31 518 5،954 9 16 12 0 یخصوص 6،500 55 91 80

 6،534 5،813 12 13 44 709 30 30 0 2 سازمانی 6،500 30 92 81

 5،417 5،601 15 14 112 1،176 8 36 0 6 سازمانی 6،500 25 93 82

 6،570 9،290 15 15 731 6،996 4 30 0 14 سازمانی 6،500 30 94 83

 16،009 15،312 31 27 314 3،137 7 18 0 14 سازمانی 6،500 50 94.1 84



   

 

 

  

 22صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/98اطالعات عملکردی خطوط اتوبوسرانی در  -6-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط

زمان تعرفه 

 قه(ی)دق

ه یراک

 ال(ی)ر

 ت یوضع

 خط

س هر یتعداد سرو تعداد ناوگان

 دستگاه

 یفاصله زمانسر

 قه(ی)دق

میانگین تعداد تراکنش 

 روزانه

مسافر سوارشده هر 

 دستگاه

 طول خط )متر( ستگاهیتعداد ا

 برگشت رفت برگشت رفت یخصوص یسازمان

 17،000 17،000 38 37 617 5،127 8 15 0 16 سازمانی 6،500 60 95 85

 7،471 9،572 19 15 319 2،931 7 26 0 10 سازمانی 6،500 35 96 86

 9،492 10،335 23 23 95 628 16 23 0 5 سازمانی 6،500 40 97 87

 12،322 12،106 31 30 616 7،696 8 23 10 0 یخصوص 6،500 40 98 88

 6،682 9،671 18 17 533 6،024 6 30 10 0 یخصوص 6،500 30 98.1 89

 26،189 25،832 40 40 980 12،149 7 14 20 0 یخصوص 6،500 65 99 90

 28،805 20،774 30 21 515 5،071 7 14 0 19 سازمانی 6،500 65 100 91

 20،200 17،000 32 32 455 7،205 10 15 12 0 یخصوص 6،500 60 201 92

 28،899 27،038 35 36 693 8،084 7 15 0 18 سازمانی 6،500 60 202 93

 13،811 14،403 18 21 440 4،880 7 23 12 0 یخصوص 6،500 40 203 94

 12،922 12،201 25 23 610 6،258 5 23 15 0 یخصوص 6،500 40 204 95

 19،575 18،399 34 32 873 7،992 6 16 0 20 سازمانی 6،500 55 205 96

 56،561 55،581 64 64 7 106 300 6 0 1 سازمانی 13،000 150 206 97

 57،644 56،318 64 65 21 155 150 6 0 2 سازمانی 13،000 150 207 98

 10،868 11،342 20 20 434 5،206 7 20 10 3 یخصوص 6،500 45 210 100

 18،075 18،643 34 33 48 766 60 15 0 2 سازمانی 6،500 60 302 101

 30،193 34،695 30 31 33 506 90 10 0 2 سازمانی 9،000 90 303 102

 22،708 27،173 25 26 35 510 60 15 0 2 سازمانی 8،500 60 304 103

 11،902 15،510 15 20 25 368 70 26 0 1 سازمانی 8،500 35 305 104

 27،159 31،638 33 34 13 201 120 15 0 1 سازمانی 11،500 60 306 105

 27،394 31،862 31 32 9 141 120 15 0 1 سازمانی 11،500 60 307 106



   

 

 

  

 23صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/98اطالعات عملکردی خطوط اتوبوسرانی در  -6-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط

زمان تعرفه 

 قه(ی)دق

ه یراک

 ال(ی)ر

 ت یوضع

 خط

س هر یتعداد سرو تعداد ناوگان

 دستگاه

 یفاصله زمانسر

 قه(ی)دق

میانگین تعداد تراکنش 

 روزانه

مسافر سوارشده هر 

 دستگاه

 طول خط )متر( ستگاهیتعداد ا

 برگشت رفت برگشت رفت یخصوص یسازمان

 10،368 10،669 14 14 32 478 60 30 0 1 سازمانی 6،500 30 401 107

 5،533 5،749 6 6 26 394 60 30 0 1 سازمانی 6،500 30 402 108

 52،886 54،664 36 38 87 1،212 40 9 0 5 سازمانی 13،000 100 501 109

 20،828 22،319 26 28 675 8،282 7 18 15 0 یخصوص 6،500 50 502 110

 12،770 21،160 15 17 20 307 60 15 0 2 سازمانی 8،500 60 503 111

 25،403 29،587 23 26 25 391 70 13 0 2 سازمانی 9،000 70 504 112

 26،859 31،045 23 26 23 340 70 13 0 2 سازمانی 9،000 70 505 113

 10،628 14،814 15 18 20 299 60 15 0 2 سازمانی 8،500 60 506 114

 17،142 16،458 24 26 160 2،222 13 20 0 7 سازمانی 6،500 45 701 115

 16،680 19،996 29 33 491 5،213 6 18 0 16 سازمانی 6،500 50 701.1 116

 18،924 23،100 22 23 41 502 30 20 0 3 سازمانی 6،500 45 702 117

 28،225 36،602 34 37  496 9 16 0 12 سازمانی )موقت( 6،500 55 702.1 118

 19،864 20،404 18 17  325 30 20 0 3 سازمانی )موقت( 6،500 45 702.2 119

 26،010 27،482 29 30  902 10 15 0 12 سازمانی )موقت( 6،500 60 702.3 120

 26،516 29،322 33 32  377 14 18 0 7 )موقت( سازمانی 6،500 50 702.4 121

 29،244 32،149 31 29  63 60 15 0 2 سازمانی )موقت( 6،500 60 702.5 122

 29،716 30،055 30 28  252 20 15 0 6 سازمانی )موقت( 6،500 60 702.6 123

 28،479 28،493 17 15 0 0 19 12 8 0 تحت نظارت 13،000 75 703 124

 16،079 18،566 24 25 43 705 40 23 0 2 سازمانی 7،500 40 704 125

 BRT 0 67 16 2 19،185 1،322 24 23 13،753 13،326یخصوص 6،500 55 800 126

 BRT 0 17 60 2 1،224 79 7 7 3،532 3،659یخصوص 6،500 15 800.1 127



   

 

 

  

 24صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/98اطالعات عملکردی خطوط اتوبوسرانی در  -6-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط

زمان تعرفه 

 قه(ی)دق

ه یراک

 ال(ی)ر

 ت یوضع

 خط

س هر یتعداد سرو تعداد ناوگان

 دستگاه

 یفاصله زمانسر

 قه(ی)دق

میانگین تعداد تراکنش 

 روزانه

مسافر سوارشده هر 

 دستگاه

 طول خط )متر( ستگاهیتعداد ا

 برگشت رفت برگشت رفت یخصوص یسازمان

 BRT 0 16 23 5 7،627 466 17 18 9،026 9،183یخصوص 6،500 40 800.2 128

 BRT 0 48 8 5 44،930 3،205 51 53 30،220 30،949یخصوص 6،500 110 830 129

 BRT 0 27 9 7 23،061 1،643 55 56 34،048 30،908یخصوص 6،500 100 831 130

 23،705 19،903 38 37  339 12 6 0 12 سازمانی 11،000 70 2012 131

 8،994 10،094 20 20  10،445 30 14 2 0 یخصوص 11،000 30 2071 132

 13،326 13،753 23 23  3،580 4 9 25 0 یخصوص 11،000 45 2800 133

 3،659 3،532 7 7  8،318 2 28 15 0 یخصوص 11،000 15 2801 134

 9،183 9،026 17 17  5،755 9 12 8 0 یخصوص 11،000 35 2802 135

 BRT 0 0   47،606  12 11 7،830 7،845یخصوص 6،500  901 136
 2،240،754 2،373،661 3،530 3،599 58،421 736،581 2،508 2،471 801 880 جمع    

 

  



   

 

 

  

 25صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات ناوگان خطوط اتوبوسرانی در سال  -7-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط
 محدوده منطقه

 نوع ناوگان

 تبدیلی از گازی به دیزل گازی 355مان  موتور اسکانیا گازی 355بنز  بنز مگاترانس اسکانیا سه محور اسکانیا پارسین 3112اسکانیا  457بنز 

       15  شهری 4 2 1

       24  شهری 1 3 2

       20  شهری 1 4 3

  1    2 5 11 شهری 1 7 4

       14  شهری 2 8 5

    19    1 شهری 2 9 6

       14 2 یشهر 2 10 7

    13    2 شهری 1 11 8

     25    یشهر 4 12 9

       7 7 شهری 1 13 10

       7 6 شهری 1 13.1 11

      4 5 4 ریشه 1 14 12

       14  شهری 1 14.1 13

      12 3 3 ریشه 1 15 14

      6 5 3 شهری 1 16.1 15

       10  ریشه 1 17 16

       10  شهری 1 17.1 17

  1     5 9 ریشه 1 18 18

       13  شهری 1 18.1 19

       10  ریشه 1 19 20

      2 6 2 شهری 4 21 21



   

 

 

  

 26صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات ناوگان خطوط اتوبوسرانی در سال  -7-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط
 محدوده منطقه

 نوع ناوگان

 تبدیلی از گازی به دیزل گازی 355مان  موتور اسکانیا گازی 355بنز  بنز مگاترانس اسکانیا سه محور اسکانیا پارسین 3112اسکانیا  457بنز 

 4  3     9 ریشه 4 22 22

      12 7  شهری 4 22.2 23

      6 7 3 ریشه 4 23 24

       8  شهری 4 24 25

  1    6 5 3 ریشه 1 26 26

      4 7 2 شهری 4 27 27

      2 6 4 ریشه 4 28 28

      7 4 8 شهری 3 28.1 29

       7 4 شهری 3 29 30

 4  11      شهری 3 30 31

  1    1 7 5 ریشه 1 31 32

   15      شهری 2 32 33

   8     5 ریشه 4 33 34

  1     3 4 شهری 3 34 35

  1     9 5 شهری 3 35 36

       3 8 ریشه 4 36 37

      13 3 5 شهری 3 37 38

 4  28     4 شهری 3 37.1 39

 4  20     2 شهری 4 38 40

       13  شهری 1 38.1 41

  3      12 شهری 4 39 42



   

 

 

  

 27صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات ناوگان خطوط اتوبوسرانی در سال  -7-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط
 محدوده منطقه

 نوع ناوگان

 تبدیلی از گازی به دیزل گازی 355مان  موتور اسکانیا گازی 355بنز  بنز مگاترانس اسکانیا سه محور اسکانیا پارسین 3112اسکانیا  457بنز 

 3  7      مهحو 3 40 43

 2  13     1 شهری 3 41 44

      4 7 7 ریشه 1 42 45

       8 4 شهری 3 45 46

  2      13 ریشه 3 46 47

        7 شهری 3 48 48

  2      18 ریشه 4 49 49

  2     2 3 شهری 4 50 50

       12 6 ریشه 3 51 51

  2      11 شهری 3 55 52

  1      10 شهری 3 56 53

 4 1 2     11 شهری 3 57 54

  1     1 9 ریشه 3 58 55

        4 شهری 4 60 56

  1     10 1 ریشه 2 61 57

        15 شهری 2 62 58

  1      9 شهری 2 63 59

       6 3 شهری 3 68 60

  1      2 ریشه 2 70 61

      1 4 2 ریشه 2 71 62

  2  21  2 1  شهری 2 71.1 63



   

 

 

  

 28صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات ناوگان خطوط اتوبوسرانی در سال  -7-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط
 محدوده منطقه

 نوع ناوگان

 تبدیلی از گازی به دیزل گازی 355مان  موتور اسکانیا گازی 355بنز  بنز مگاترانس اسکانیا سه محور اسکانیا پارسین 3112اسکانیا  457بنز 

      5 6 2 ریشه 2 74 64

      1  3 ریشه 2 75 65

 4  8    3 3 ریشه 2 76 66

         شهری 2 77.1 67

         شهری 2 77.2 68

  2      11 شهری 4 79 69

 2  2   2  5 ریشه 4 80 70

  2     8 5 شهری 4 81 71

 1 1 4     4 ریشه 2 82 72

      1 5 2 شهری 2 83 73

  1     3 4 ریشه 2 84 74

      5 4 7 شهری 2 85 75

   4    1 5 شهری 2 86 76

   3   3 2 14 شهری 4 88 77

      4 7 5 ریشه 1 89 78

  1    9 5 2 شهری 1 90 79

 1  4     7 ریشه 1 91 80

        2 شهری 1 92 81

       4 2 ریشه 1 93 82

      6 2 6 شهری 1 94 83

  1     7 6 شهری 1 94.1 84



   

 

 

  

 29صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات ناوگان خطوط اتوبوسرانی در سال  -7-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط
 محدوده منطقه

 نوع ناوگان

 تبدیلی از گازی به دیزل گازی 355مان  موتور اسکانیا گازی 355بنز  بنز مگاترانس اسکانیا سه محور اسکانیا پارسین 3112اسکانیا  457بنز 

  1    6 8 1 شهری 1 95 85

      4 3 3 ریشه 1 96 86

       2 3 شهری 1 97 87

 1  1     8 شهری 1 98 88

 1  1 1    7 شهری 1 98.1 89

       20  شهری 4 99 90

      5 9 5 هریش 2 100 91

       12  شهری 4 201 92

      8 7 3 شهری 4 202 93

 1  10     1 شهری 4 203 94

   15      هریش 4 204 95

      3 11 6 شهری 4 205 96

        1 ومهح 4 206 97

        2 حومه 4 207 98

99 207.1           

 2  4   3  4 شهری 4 210 100

        2 حومه 3 302 101

        2 حومه 4 303 102

        2 حومه 4 304 103

        1 حومه 4 305 104

        1 حومه 4 306 105



   

 

 

  

 30صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات ناوگان خطوط اتوبوسرانی در سال  -7-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط
 محدوده منطقه

 نوع ناوگان

 تبدیلی از گازی به دیزل گازی 355مان  موتور اسکانیا گازی 355بنز  بنز مگاترانس اسکانیا سه محور اسکانیا پارسین 3112اسکانیا  457بنز 

        1 حومه 4 307 106

        1 حومه 3 401 107

        1 حومه 3 402 108

        5 حومه 3 501 109

 3       12 حومه 3 502 110

        2 حومه 3 503 111

        2 حومه 3 504 112

        2 حومه 3 505 113

        2 حومه 3 506 114

       4 3 شهری 2 701 115

      6 7 3 شهری 2 701.1 116

        3 شهری 2 702 117

 دیگر ازخطوط کمکی صورت به فوق خط ناوگان شهری 1 702.1 118

 دیگر ازخطوط کمکی صورت به فوق خط ناوگان شهری 2 702.2 119

 دیگر ازخطوط کمکی صورت به فوق خط ناوگان شهری 3 702.3 120

 دیگر ازخطوط کمکی صورت به فوق خط ناوگان شهری 4 702.4 121

 دیگر ازخطوط کمکی صورت به فوق خط ناوگان شهری 4 702.5 122

 دیگر ازخطوط کمکی صورت به فوق خط ناوگان شهری 3 702.6 123

124 703 2  8        

        2 حومه 2 704 125

     67    شهری 2 800 126



   

 

 

  

 31صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات ناوگان خطوط اتوبوسرانی در سال  -7-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط
 محدوده منطقه

 نوع ناوگان

 تبدیلی از گازی به دیزل گازی 355مان  موتور اسکانیا گازی 355بنز  بنز مگاترانس اسکانیا سه محور اسکانیا پارسین 3112اسکانیا  457بنز 

     17    شهری 2 800.1 127

     16    شهری 3 800.2 128

     48    شهری 3 830 129

     27    شهری 1 831 130

 4منطقه سازمانی خطوط در فعال ناوگان از استفاده شبانه ارکشب 2012 131

 بی آرتی یک مسیر در فعال ناوگان از استفاده شبانه ارکبش 2071 132

 بی آرتی یک مسیر در فعال ناوگان از استفاده شبانه ارکشب 2800 133

 بی آرتی یک مسیر در فعال ناوگان از استفاده شبانه ارکبش 2801 134

 بی آرتی یک مسیر در فعال ناوگان از استفاده شبانه ارکشب 2802 135

         شهری 0 901 136

    463 467 155 200 54 163 34 41 



   

 

 

  

 32صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/98اتوبوسرانی در  2خط شماره  AVLنمونه اطالعات  -8-2جدول 

 ثانیه دقیقه ساعت کد خودرو ایستگاه ردیف
 57 58 5 3020 2442پایانه انقالب اسالمی  1

 20 13 06 3020 2119 84امام خمینی  2

 54 14 06 3020 2117 76امام خمینی  3

 55 15 06 3020 2115 66خمینی امام  4

 20 16 06 3020 2113میدان امام خمینی  5

 58 18 06 3020 2301 40امام خمینی  6

 15 21 06 3020 2297 28امام خمینی  7

 22 22 06 3020 4491 18امام خمینی  8

 00 24 06 3020 4053میدان شهدا  9

 22 26 06 3020 4212عبادی  اهللآیتچهارراه  10

 49 27 06 3020 4148 49عبادی  اهللآیت 11

 29 30 06 3020 4150 آهنراهچهارراه  12

 22 32 06 3020 4154 77عبادی  اهللآیت 13

 48 33 06 3020 4294 97عبادی  اهللآیت 14

 05 35 06 3020 4885تقاطع امام حسین )ع(  15

 27 36 06 3020 4045بوستان بهار  16

 28 38 06 3020 4043 ربیعخواجهآرامگاه  17

 54 39 06 3020 4548 ربیعخواجهپایانه  18

 09 10 07 3020 4548 ربیعخواجهپایانه  19

 29 11 07 3020 4042 ربیعخواجهآرامگاه  20

 32 17 07 3020 4044تقاطع امام حسین )ع(  21

 16 19 07 3020 4293 96عبادی  اهللآیت 22

 17 21 07 3020 4155 74عبادی  اهللآیت 23

 01 23 07 3020 4153بیمارستان حجازی  24

 00 28 07 3020 4149 38عبادی  اهللآیت 25

 54 30 07 3020 4210عبادی  اهللآیتچهارراه  26

 36 32 07 3020 4029پایانه شهدا  27

 01 36 07 3020 4655 2سعدی  28

 23 37 07 3020 2296باغ ملی  29

 54 40 07 3020 2357 45امام خمینی  30

 14 43 07 3020 2438 65امام خمینی  31

 20 44 07 3020 2114 75امام خمینی  32

 11 45 07 3020 2116 83امام خمینی  33

 41 45 07 3020 2118 93امام خمینی  34

 41 46 07 3020 2442پایانه انقالب اسالمی  35

 



   

 

 

  

 33صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/98های اتوبوسرانی در ایستگاه EFCنمونه اطالعات  -9-2جدول 

 هیراکسر کتعداد  ستگاهید اک ستگاهیا ردیف

 1،455 2254 پایانه غدیر 1

 77 2242 17فدائیان اسالم  2

 527 2261 میدان بسیج 3

 858 2265 چهارراه امام خمینی 4

 134 1007 پایانه فلسطین 5

 634 1011 بابک 6

 576 1016 میدان فلسطین 7

 4،012 1036 جالل آل احمد 8

 350 1042 دانشجو 9

 226 1046 شهید صیاد شیرازی 10

 238 1051 اقبال الهوری 11

 142 1056 پردیس 12

 83 1058 آبادوکیلانتهای بلوار  13

 28 1061 آبادوکیلپایانه  14

 150 1876 کوهستان پارک 15

 819 1057 آبادوکیلانتهای بلوار  16

 926 1055 پردیس 17

 2،409 1052 پژوهش 18

 196 1047 شهید صیاد شیرازی 19

 390 1043 هفت تیر 20

 5،849 1037 بیمارستان فارابی 21

 3،830 1035 دانشگاه فردوسی 22

 734 1014 پایانه فلسطین 23

 373 1010 بابک 24

 754 2270 میدان دکتر شریعتی 25

 77 2266 چهارراه امام خمینی 26

 115 2243 12فدائیان اسالم  27

 1،080 4056 ربیعخواجهپایانه  28

 4،113 4042 ربیعخواجهآرامگاه  29

 3،292 4044 تقاطع امام حسین )ع( 30

EFC)سیستم بلیت الکترونیکی )سیستم خودکار اخذ کرایه = 

  



   

 

 

  

 34صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 اطالعات کلی سازمان اتوبوسرانی  -10-2جدول 

 خصوصی عمومی )سازمانی( اطالعات

 751 826 هاکل اتوبوس

   های فعال دریک روز عادیاتوبوس

   )در دست تعمیر( غیرفعالاتوبوس 

   )ذخیره( غیرفعالاتوبوس 

   نیروهای تعمیرگاهی

   نیروهای فنی

   راننده اصلی

   راننده کمکی

   کل کارکنان

 

م، سرپناه، یاز نظر تابلو، عال یونقل همگانهای حملستگاهیت ایاطالعات جزییات موقعیت و وضعهمچنین 

 از همین مطالعات به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. 3-1در بند ستگاه یبه ا ی، نقشه و دسترسییروشنا

 همگانی درون شهری  ونقلحملهای سامانه ها و پایانهمشخصات توقفگاه -2-1-2-2

ارایه شده است.  11-2جدول همگانی شهر در  ونقلحملهای سامانه اطالعات مورد نیاز درباره پایانه

قابل  AVLها بر اساس اطالعات ها از پایانهها و زمان بندی اعزام آنوبوساطالعات ساعتی جریان تردد ات

استخراج است.



   

 

 

  

 35صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 همگانی شهر ونقلحملهای پایانه -11-2جدول 

 انهیپا فیرد
پایانه 

 متمرکز

تعداد 

 سکو
 منطقه

منطقه 

 شهرداری

 مساحت

 )مترمربع(

 در پایانه خطوط مستقر
 خطوط عبوری از پایانه

 جمع یرانبوسمینیخطوط  خطوط شبانه یخطوط خصوص یخطوط سازمان

 1 1031     11 1   اول آزادشهر 1
14.1-17-17.1-19-31-

1098 

2 
ابتدای شارستان 

 )شهید شوشتری(
 800.2-800 2 1057-1034     ثامن 3  

3 
ابتدای شارستان 

 )شهدای حج(
-1069-1067-1051     ثامن 3  

1506 
4 830-831 

  2 1096-1094     9 1   بلوار الدن یانتها 4

 11 4و2و1   یانه آزادیپا 5
در حال 

 نوسازی

14-16.1-18-31-94-

94.1-96-97-100-

(702.1) 

14.1-17-17.1-18.1-

19-38.1-62-88-

98.1-203 

 1020-1093 22 10-11-831-1098 

 10،000 12 1 9 √ هیانه الهیپا 6
7-13-13.1-14-15-

16.1-18-31-42-89 

3-4-14.1-17-17.1-

18.1-831 
 1020 18 1097 

7 

انه امام یپا

 -رضا)ع(

 یمسافربر
  14 705-703-76.1 2801-2800 800.1-800-4 704-90-85-84-83-71 4،137 8 2و1 5 √

8 
انه انقالب یپا

 یاسالم
 20،000 8 4و2 8 √

22.2-61-63-74-75-

701-701.1-702 
2-8-9-71.1-76  78 14 

4-83-84-85-90-100-

(702.1) 

9 
انه باب الجواد یپا

 (ی)خسرو
  4   210-86-82-62   ثامن 4و2  

 703 7   -(702.2)-(702.1)-702 5،000 7 4و3و2و1 4 √انه بهشت یپا 10



   

 

 

  

 36صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 همگانی شهر ونقلحملهای پایانه -11-2جدول 

 انهیپا فیرد
پایانه 

 متمرکز

تعداد 

 سکو
 منطقه

منطقه 

 شهرداری

 مساحت

 )مترمربع(

 در پایانه خطوط مستقر
 خطوط عبوری از پایانه

 جمع یرانبوسمینیخطوط  خطوط شبانه یخطوط خصوص یخطوط سازمان

-(702.4)-(702.3) رضا)ع(

(702.5)-(702.6) 

  2   830 (702.6)  6 3   پایانه حر 11

-305-304-303-35-34  3 4و3   ربیعخواجهانه یپا 12

306-307-(702.5) 
2-32-33-38-88-99  1034 15  

 2   38.1 29 3،000 3 3و1 3 √ آهنراهانه یپا 13
28.1-37-51-57-83-

84-1043 

  4   86-82-80-38  2،800 8 4و2 3 √ ایرکانه زیپا 14

  4   98.1-98 97-95  9 1   انه سرافرازانیپا 15

 5،400 2 4 5 √ انه شهداءیپا 16
21-23-27-28-39-49-

50-60 
22-24-201   11 

2-12-36-37-38-

38.1-830-831-

(702.4) 

 705-704-(702.1) 5  2071 71.1 75-74-71 5،452 7 2 3 √ انه صبایپا 17

  7  2802-2800 800.2-800 402-401-46 9،000 4 3و2 2 √ یانه طبرسیپا 18

  5   502-32 68-37-10 4،000 7 4و3و2 4 √ ریانه غدیپا 19

-205-202-95-27-7  2 4و1   یانه فردوسیپا 20

206-207-(702.4) 
11-204  1060-1205 12 22.2-28.1-37.1 

  8   210-80 81-79-39-28-22.2-21 2،600 2 4 5 √ یانه گردشگریپا 21

-83-57-51-43-28.1 8 53-47  40 302-56-48-46-34 4،900 5 3 4 √پایانه شهید  22



   

 

 

  

 37صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 همگانی شهر ونقلحملهای پایانه -11-2جدول 

 انهیپا فیرد
پایانه 

 متمرکز

تعداد 

 سکو
 منطقه

منطقه 

 شهرداری

 مساحت

 )مترمربع(

 در پایانه خطوط مستقر
 خطوط عبوری از پایانه

 جمع یرانبوسمینیخطوط  خطوط شبانه یخطوط خصوص یخطوط سازمان

-1034-800.2-800-84 گمنام

1043-1057 

  6 3و2و1   یانه مصلیپا 23
28.1-35-55-58-70-

100-501-503-504-

505-506-(702.2) 

831  67-72 15 
61-702.6-830-1067-

1069-1506 

 1096-205-204-60 6   203-201-22 85-26-23 4،000 2 4و2و1 5 √ انه معراجیپا 24

 5 59  37.1-3 68-37  5 3و1   حد مفتیانه شهیپا 25
30-57-(702.3)-1051-

1057 

26 
 یامیانه میپا

 )جمعه بازار(
  3 5  45-51-53-(702.3) 30  1051 6 59 

  10  2012 99-91-12-11 94.1-90-13.1-13-10 10،000 9 4و2و1 0 √ آبادوکیلانه یپا 27

28 
د یانه شهیپا

 نژادیهاشم
 7 1043-43  57-33 51-45-36 2،400 3 4و3 3 √

2-12-21-22-23-24-

28-37-38-38.1-39-

49-830-831-(702.4) 

  3 1098-1097   96  9 1   هیانه هاشمیپا 29

30 
حرم مطهر 

 (یرازی)ش
 831-830 3  2012 50-12   ثامن 4  

31 
حرم مطهر 

 (ی)طبرس
 800 2  2802 800.2   ثامن 3  

 831-830 4-1069-1067-1051     ثامن 3  حرم مطهر )نواب  32



   

 

 

  

 38صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 همگانی شهر ونقلحملهای پایانه -11-2جدول 

 انهیپا فیرد
پایانه 

 متمرکز

تعداد 

 سکو
 منطقه

منطقه 

 شهرداری

 مساحت

 )مترمربع(

 در پایانه خطوط مستقر
 خطوط عبوری از پایانه

 جمع یرانبوسمینیخطوط  خطوط شبانه یخطوط خصوص یخطوط سازمان

 1506 (یصفو

33 
حرم مطهر 

 (المقدسبیت)
 800 3  2801-2071 800.1   ثامن 2  

 41-40 3   30 79-49  3 4و3   شهرک مهرگان 34

 71.1-10 1 72     8 2   میدان بسیج 35

 1    92  1 1   یعتیدان شریم 36
10-22.2-38-38.1-82-

86-(702.4) 

37 
ن یدان فلسطیم

 یشمال
 2    29-28.1  1 3و1  

10-38.1-81-92-95 

38 
ن یدان فلسطیم

 یجنوب
 8   98-91-37.1 93-89-42-26-15  1 3و1  

  2   41 56  5 3   زهین 39



   

 

 

  

 39صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 بوسرانیمشخصات سیستم مینی -2-1-3

شود. اطالعات مسیر خطوط میبوسرانی شهر نشان داده مشخصات خطوط مینی 12-2جدول مشابه 

های موجود در مسیر هر یک از خطوط به تفکیک رفت و برگشت بوسرانی شامل مبدا، مقصد و ایستگاهمینی

شود. اطالعات عملکردی خطوط شامل سرفاصله زمانی و سرویس خطوط مینیمالحظه می 12-2جدول در 

 13-2جدول در  20/08/98ها در روز بوسرانی و تعداد مسافر سوار شده بر اساس تعداد تراکنش کارت بلیت

 ارایه شده است. 

 

 



   

 

 

  

 40صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398بوسرانی شهر در سال اطالعات کالن سیستم مینی -12-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط
 منطقه انتها ریمس ابتدا

 نژادیهاشمد یانه شهیپا 43 1

(، خ بیهقی، ب شهید کامیاب، تقاطع شهید گمنام، ب طبرسی، ب مجلسی، 17)کاشانی ، چ زرینه، خ هاتفنژادهاشمیمسیررفت: چ شهید 

 ب ابوریحان، خ وحید، صدمتری، خ شهید حسینی محراب

ب شهید کامیاب، خ د گمنام، ی، تقاطع شهیحان، بلوارمجلسیمحراب، تقاطع فجر، خ وحید، ب ابور ینیمسیربرگشت: انتهای حس

 کاشانی)دریادل(، چ زرینه، چ شهداء، چ خسروی، خ امام خمینی)ره(، م شهداء

محراب  ینید حسیشه

 دوم( یای)در
3 

 انه شهید گمنامیپا 47 2

 مسیررفت: ب طبرسی، ب مجلسی، ب ابوریحان، خ وحید، تقاطع فجر، شهید حیدری، خ نظام دوست، انتهای شهید محبی 

، ب ابوریحان، ب مجلسی، م نژادهاشمیمسیربرگشت: انتهای شهید محبی، خ نظام دوست، شهید حیدری، تقاطع فجر، خ وحید، بیمارستان 

 میرزاکوچک خان، ب امت، ب وحدت، پایانه شهید گمنام

 3 عباس آباد

 انه شهید گمنامیپا 53 3

 ب شهید مفتح، صدمتری، مهرآباد، ب میامی، پایانه میامی مسیررفت: تقاطع مجلسی، ب ابوریحان، خ علیمردانی، ب نبوت،

مسیربرگشت: پایانه میامی، مهرآباد، صدمتری، انتهای شهید مفتح، ب نبوت، خ علیمردانی، م ابوریحان، ب مجلسی، م میرزاکوچک خان، ب 

 امت، ب وحدت، پایانه شهید گمنام

 3 مهرآباد، پایانه میامی

 3 پارک رجاء ، ب میامی، زیرگذرپورسینا، تقاطع ده متری ساختمان، ب حرآبادمهدیانتهای ب شهید مفتح، صدمتری، ب میامی، م  د مفتحیپایانه شه 59 4

 3 ساختمان یمتره د ، ب مهریز، شهید غالمییدرجائیشه کشهر یبزرگراه غدیر، تقاطع شهید عباسپور، ب حر)ج سرخس(، ابتدا پایانه مصلی 67 5

6 72 
وی کانه مصلی، یپا

 ارگرانک

ر، ب شیرودی، چ شیرودی، ب چمن، خ شهیدصدر، خ یاران، ابتدای هدایت، خ فدائیان اسالم، ی، ب شهید رستمی، فرهنگسرای غدیچ مصل

 ، میدان بسیجیسیچ نخر
 2 میدان بسیج

 2 قائم، کوی حجت حجت ی، انتها55، تقاطع حافظ، خ المهدی، خ قائم، قائم 27وشش کخ  انه امام رضا)ع(یپا 76.1 7

 2 هیعسگر کشهر ، چ مقدم، ب فرودگاهیاسالم ی)گاراژدارها(، ب جمهور وششکخرداد، چ  15، م ینیم امام خم یانه انقالب اسالمیپا 78 8

 انه امام رضا)ع(یپا 705 9
رباط  یرباط طرق، انتها یبرآباد، ابتداک، پادگان قدس، اید باقری)گاراژدارها(، چ مقدم، ب ثامن، ب صبا، ب شه وششک، چ 27وشش کخ 

 طرق
 2 رباط طرق

 هیپایانه اله 1020 10
و  ی، تقاطع حسابی، حسابیآب یشه، موجهایثاق، ب اندیه، ب میه، ب عصمتیه، ب سجادیریه، ب امیعصر)عج(، ب سجادیه، م ولیب اله

 ی، م آزادیاول ب باهنر، دانشگاه فردوس ،آبادوکیل، چ ورزش، اول شاهد، پرورش، ب دانش آموز، ب فرهنگ، ب یعتیشر
 1 یانه آزادیپا



   

 

 

  

 41صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398بوسرانی شهر در سال اطالعات کالن سیستم مینی -12-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط
 منطقه انتها ریمس ابتدا

 1 شه، خ مشکینییبلواراند ، خ مشکینی، انتهای خ مشکینی71شهی، اندیب، تقاطع حسابیشه، تقاطع ادیامامت، چ اند یالد، انتهایاول امامت، چ آزادشهر، چ م اول آزادشهر 1031 11

12 1034 
بلوار شهید شوشتری 

 )شارستان(

الت، کن )ع(، اول جاده یتن، م امام حس 72، مسجد 9ه، پنجم گاز، مسلم ی، چ فاطمیلو، خ طالقانید گمنام، چ سیوحدت، تقاطع شهب 

 مهرمادر، روستای زیرکن ی، انتها9، مهر مادرربیعخواجه
 3 ربیعخواجهانه یپا

 نژادهاشمیپایانه شهید  1043 13

 خ حسن یش یدوم، انتها یاید گمنام، ب مجلسی، ب ابوریحان، خ وحید، دری، ب کامیاب، م شهآهنراه، م نژادهاشمیمسیررفت: خ شهید 

مسیربرگشت: انتهای شهید قربانی، خ حسینی محراب، تقاطع فجر، خ وحید، ب شهیدمفتح، چ برق، خ شیح صدوق، ب رسالت، تقاطع 

 هجت، چ شهداء، چ خسروی، چ شهید مدرس، م شهداء، خ آیت اله بآهنراهمجلسی طبرسی، تقاطع شهید گمنام، ب کامیاب، م 

خ ی)ش ید قربانیشه

 حسن(
3 

14 1051 
بلوار شهدای حج 

 )شارستان(

)پنجراه(، ب وحدت، ب امت، ب شهید مفتح، م عسگریه، خ شهید قائمی، خ شهید  شهریور، م شهدای مسجد گوهرشاد 17مسیررفت: م 

صدمتری )شهید بابانظر(، ب شهید آوینی، شهید گلبو، شهید شفیعی، خ سخاوت، کرامت، نبی زاده، خ شهیدعطاحسینی، خ صاحبدالن، 

 بوستان رضوی، پایانه میامی

، صدمتری، ینی، خ سخاوت، شهید حسین زاده، شهید گلبو، ب شهید آو12، بوستان رضوی، کرامت 14رامت ک، یامیانه میمسیربرگشت: پا

 شهریور 17انه مفتح، ب امت، ب وحدت، پنجراه، م یه، پای، م عسگرید قائمینبی زاده، خ شهعطاحسینی، خ شهید  خ صاحبدالن، خ شهید

 3 پایانه میامی

15 1057 
بلوار شهید شوشتری 

 )شارستان(

د گمنام، ب مجلسی، ب ابوریحان، ب شهید مفتح، م شهید مفتح، م عسگریه، خ ی)ع(، ب وحدت، تقاطع شه م طبرسی، م امیرالمومنین

 گلبو یکمربندی صدمتری، ب شهید آوینی، گلریز، شهید گلبو، انتهاستایش، 
 3 )گلبو( گلشهر

 4 شفکد، ینو کشهر شفک ید، انتهاینو کشاورز، شهرک، خ کام، خ فدیدان خی، میام شمالیبلوارخ یانه فردوسیپا 1060 16

 3 و باهنر یرجائ کشهر قلعه ساختمان یباهنر، انتها ک، شهرید رجائیشه کشهر ید عباسپور، ابتدای، م شهیشابوری، ب نیم عدالت، ب مصل دان عدالتیم 1064 17

18 1067 
بلوار شهدای حج 

 )شارستان(

)ج  ، بزرگراه غدیر، تقاطع شهید عباسپور، ب حریشابوری، ب نیشهریور، م شهدای مسجد گوهرشاد)پنجراه(، م عدالت، ب مصل 17م 

 مهریز، شهید غالمی، ب یدرجائیشه کشهر یسرخس(، ابتدا
 3 ده متری ساختمان

19 1069 
بلوار شهدای حج 

 )شارستان(

، شهید طالبی، 2.21، رستمی2)پنجراه(، م عدالت، ب مصلی، تقاطع مصلی رستمی، رستمی شهریور، م شهدای مسجد گوهرشاد 17م 

 ده متری ، بلوار مهریز، خیابان شهیدغالمی، انتهای40بزرگراه غدیر، بلوار بصیرت، امیرآباد
 3 امیرآباد

 1 شیایمجتمع نان، ، خ بهارستیطالقان کاوه، م جوان، شهرکد ی، م شهیروزیوثر، چ چهارچشمه، ب پک، م یمارستان فارابیوثر، بکوثر، ب کرگذر یا، زکوکس  یانه آزادیپا 1093 20



   

 

 

  

 42صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398بوسرانی شهر در سال اطالعات کالن سیستم مینی -12-2جدول 

 فیرد
 شماره 

 خط
 منطقه انتها ریمس ابتدا

 شیایاوه، مجتمع نکب نماز، ب شهید 

 بلوار شاهد یانتها 1094 21
ر، م ی)ع(، ب سیدرضی، ب مهران، ب دانشجو، ب هفتم ت )ع(، م امام علی ، چ ورزش، م امام حسنآهنراهه، م مادر، چ یب شاهد، چ امام

 ، انتهای بلوار الدنی، م الله، ب شهرستانیرازیاد شیال، م صیور، ویهشتم شهر
 1 بلوار الدن یانتها

 91توس  یانتها 1096 22
، ی، ستاری، بلوار فالحیعتیبلوار شاهد، بلوار شر یس راه، انتهای)ع(، تقاطع قائم، پل یقائم، م معراج، امام هاد یوکم، ب توس، یجاده قد

 ، انتهای بلوار الدنی، ب شهرستانیرازیادشیص
 1 بلوار الدن یانتها

 امیریه یانتها 1097 23
ه، ی، چ معلم، پل هاشمیدرضی)ع(، ب س یامامیه، چ مخابرات، م امام عله، چ حسابی، چ یب امیریه، ب محمدیه، ب الهیه، ب میثاق، ب امام

 ه، پایانه بوستان خورشیدیهاشم یب هاشمیه، انتها
 1 هیهاشم یانتها

 حجاب یانتها 1098 24

، یمارستان فارابیوثر، بکرگذر ی، چ معلم، چ آزادشهر، اول امامت، زیدرضی)ع(، ب سی، چ مخابرات، م امام علیعتیب حجاب، چ جهاد، ب شر

وثر، ب فکوری، تقاطع هاشمیه، ب کشوری، خ بهاران، ب هاشمیه، انتهای هاشمیه، ک یوثر، انتهاکو  یورک، م کوثر، تقاطع فیوثر شمالکب 

 پایانه بوستان خورشید

چهارچشمه، انتهای 

 هاشمیه
1 

 4 یفردوسراه سه یفردوسراه سهش، کال زرکدانش، راه سهقائم، نوده،  یوک، بحرآباد، ی، ب توس، امام هادیم فردوس یانه فردوسیپا 1205 25

26 1506 
بلوار شهدای حج 

 )شارستان(

، خ اروند، 28، تقاطع شهید عباسپور،بلوارحر، حریشابوری، ب نی)پنجراه(، م عدالت، ب مصل شهریور، م شهدای مسجد گوهرشاد 17م 

 آبادمهدی
 3 آبادمهدی

 



   

 

 

  

 43صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/98بوسرانی در اطالعات عملکردی خطوط مینیمشخصات و  -13-2جدول   

 فیرد
 شماره 

 خط

زمان 

تعرفه 

 قه(ی)دق

ه یراک

 ال(ی)ر

 ت یوضع

 خط

 نوع ناوگان تعداد ناوگان
تعداد 

س یسرو

هر 

 دستگاه

سر 

فاصله 

 یزمان

 قه(ی)دق

میانگین 

تعداد 

تراکنش 

 روزانه

ساعات کار 

 روزانه

میانگین 

تعداد 

ناوگان 

فعال در 

 روز

میانگین 

مسافر 

سوار شده 

هر دستگاه 

 در روز

 مسافت )متر( ستگاهیتعداد ا

 یخصوص یسازمان
پیشرو 

 یدک آریا
 برگشت رفت برگشت رفت هیوندای کروز

 12،350 9،650 23 19 204 13.6  136 2،779 10 18  10 10 0 یخصوص 6،500 50 43 1

 7،596 7،610 17 14 136 15.7 110 2،136 11 23  7 7 0 یخصوص 6،500 40 47 2

 9،210 9،834 21 19 108 13.3 93 1،436 10 26  7 7 0 یخصوص 6،500 35 53 3

 13،266 10،561 28 26 142 14.3 86 2،032 13 23  6 6 0 یخصوص 6،500 40 59 4

 6،444 8،127 8 9 34 15.7 47 532 23 26  3 3 0 یخصوص 6،500 35 67 5

 7،400 7،000 13 15 129 12.3 74 1،592 10 30  6 6 0 یخصوص 6،500 30 72 6

 3،941 5،481 12 15 118 17.2 86 2،032 12 30  5 5 0 یخصوص 6،500 30 76.1 7

 8،067 7،861 15 14 70 .16 64 1،117 15 30  4 4 0 یخصوص 6،500 30 78 8

 13،555 11،294 19 18 44 16.5 33 725 40 23  2 2 0 یخصوص 6،500 40 705 9

 24،604 21،075 47 43 234 15.21 213 3،555 9 15 14  14  یخصوص 6،500 60 1020 10

 7،831 8،119 18 19 261 15.86 111 4،135 9 30 7  7 0 یخصوص 6،500 30 1031 11

 11،013 11،601 23 25 359 14.14 198 5،082 6 23  14 14 0 یخصوص 6،500 40 1034 12

 11،131 15،947 32 26 434 12.79 243 5،547 5 18 19  19 0 یخصوص 6،500 50 1043 13

 13،498 14،112 26 26 602 12.1 254 7،277 5 18  21 21 0 یخصوص 6،500 50 1051 14

 11،300 11،601 20 22 411 11.31 181 4،647 5 23 16  16 0 یخصوص 6،500 40 1057 15

 11،488 8،712 21 19 249 12.9 129 3،210 7 26  10 10 0 یخصوص 6،500 35 1060 16

  10 23 و فیات 309بنز  8 0 تحت نظارت 6،500 40 1064 17
 .  9 9 15،000 15،000 

 10،085 11،611 14 16 212 .14 168 2،963 7 23 12  12 0 یخصوص 6،500 40 1067 18



   

 

 

  

 44صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/98بوسرانی در اطالعات عملکردی خطوط مینیمشخصات و  -13-2جدول   

 فیرد
 شماره 

 خط

زمان 

تعرفه 

 قه(ی)دق

ه یراک

 ال(ی)ر

 ت یوضع

 خط

 نوع ناوگان تعداد ناوگان
تعداد 

س یسرو

هر 

 دستگاه

سر 

فاصله 

 یزمان

 قه(ی)دق

میانگین 

تعداد 

تراکنش 

 روزانه

ساعات کار 

 روزانه

میانگین 

تعداد 

ناوگان 

فعال در 

 روز

میانگین 

مسافر 

سوار شده 

هر دستگاه 

 در روز

 مسافت )متر( ستگاهیتعداد ا

 یخصوص یسازمان
پیشرو 

 یدک آریا
 برگشت رفت برگشت رفت هیوندای کروز

 12،300 12،500 22 23 68 16.4 82 1،113 16 23 5  5 0 یخصوص 6،500 40 1069 19

 13،896 13،045 33 29 282 15.56 140 4،385 10 20 9  9 0 یخصوص 6،500 45 1093 20

 15،058 16،280 33 34 577 9.87 148 5،692 7 18 15  15 0 یخصوص 6،500 50 1094 21

 27،526 24،602 56 56 674 12.62 265 8،509 7 12 21  21 0 یخصوص 6،500 75 1096 22

 20،253 17،338 41 32 590 12.67 228 7،478 6 16 18  18 0 یخصوص 6،500 55 1097 23

 17،588 17،899 38 35 453 13.59 231 6،152 6 16 17  17 0 یخصوص 6،500 55 1098 24

  0.7 18 508و  309بنز  150 0 تحت نظارت 9،000 50 1205 25
 .  29 29 18،000 18،000 

 11،764 15،205 18 22 249 15.31 199 3،812 7 20 13  13 0 یخصوص 6،500 45 1506 26

    
 334،164 330،065 636 614 6،639 339 3،519 87،938 - 567 166 95 419 0 جمع

 



   

 

 

  

 45صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 یرانیسکمشخصات سیستم تا -2-1-4

خط  269مقصد مشخص و  -خط با مبدا 207دارای  1398شبکه تاکسیرانی شهر مشهد مقدس در سال 

خط تحت سیستم نظارت تصویری قرار دارد. متوسط طول خطوط  175با مبدا مشخص است. از این میان، 

 43ایستگاه تاکسی در سطح شهر به این خطوط اختصاص یافته که  476کیلومتر است.  7تاکسیرانی نیز 

تعمیرگاه  1ترمینال و  4جایگاه سوخت رسانی،  6ایستگاه آن ساماندهی شده و دارای کیوسک یا نیمکت است. 

ر تاکسی د 10581جا شده توسط جود دارد. متوسط تعداد مسافر جاباختصاصی تاکسی نیز در شهر مشهد و

نفر اعالم شده که البته نیازمند بررسی بیشتری است، زیرا به طور متوسط روازنه  48،843سطح شهر در حدود 

رسد. تعداد تاکسی به تفکیک نوع خودرو در مسافر توسط هر تاکسی خواهد بود که بسیار کم به نظر می 5/5

 16-2جدول شود. مطابق مشاهده می 15-2جدول و به تفکیک عملکرد خطی یا گردشی در  14-2جدول 

ارایه شده است.  17-2جدول ها نیز در ها گازسوز هستند. میانگین نرخ کرایه تاکسیدرصد تاکسی 90بیش از 

اند. درآمد ها از بخش خصوصی تامین شدهنفر آن 14نفر است که  19تعداد نیروی شاغل در بخش بازرسی 

ریال اعالم شده  53،959،530،748های آن ریال و هزینه 51،867،404،192سازمان تاکسیرانی  1398سال 

ارایه شده است. این اطالعات شامل مبدا و مقصد  19-2جدول است. اطالعات مربوط به خطوط تاکسی در 

کرایه تفکیکی  ارائه شده است. 18-2جدول و  17-2جدول در  1398ها در سال خطوط است. کرایه تاکسی

 دریافت نشده است.  1398هر خط در سال 
 

 1398در آذر ماه سال  تعداد تاکسی به تفکیک نوع خودرو -14-2جدول 

 تعداد نوع خودرو ردیف

 199 پیکان 1

 446 پراید 2

 4512 پژو 3

 4803 سمند 4

 251 ون 5

 370 سایر 6

 10581 جمع 7

 
  



   

 

 

  

 46صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398در آذر ماه سال  تعداد تاکسی به تفکیک نوع عملکرد -15-2جدول 

 تعداد زیربخش تعداد نوع ردیف

 - - 4498 خطی 1

 - - 3839 گردشی 2

3 

 819 ایپایانه

 329 فرودگاه

 292 آهنراه 4

 198 پایانه اتوبوسرانی 5

6 

 1425 سیمبی

 249 1829سیم بی

 864 133سیم بی 7

 312 شبکه خصوصی 5 8

   10581 جمع 9
 

 1398در آذر ماه سال  تعداد تاکسی به تفکیک نوع سوخت -16-2جدول 

 تعداد نوع سوخت ردیف

1 CNG 9718 

2 LPG 2 

 861 بنزین 3

 10581 جمع 4
 

 به تفکیک نوع تاکسی 1398ها در سال متوسط نرخ تاکسی -17-2جدول 

 کیلومتر )ریال( 1متوسط کرایه در  کیلومتری )ریال( 5متوسط کرایه سفر نمونه  نوع تاکسی ردیف

 7115 19725 یگردش 1

 6615 19725 یخط 2

 8745 94400 فرودگاه 3

 8745 16850 آهنراه 4

 6320 19725 یانه مسافربریپا 5

 9945 81600 میسیب 6

 7508 19725 همه 7

 

  



   

 

 

  

 47صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 به تفکیک نوع تاکسی 1398ها در سال نرخ تاکسی -18-2جدول 

 نوع وسیله نوع کاربری

 )ریال( 1398حداکثر نرخ کرایه برای سال 
 ضریب

 ورودی کاریشب
 پالس متراژ 

 متر( 200)

 پالس تاخیر 

 )یک دقیقه(

 های شهریتاکسی

 491 589 7000 )آریو( 1کالس 

13 
 348 372 6000 )ون برلیانس( 1کالس 

 459 549 6000 )سمند، پژو، آردی و روآ( 2کالس 

 309 323 5500 )پیکان، پراید و ون شهری( 3کالس 

 های بیسیمتاکسی

 و آژانس 

 1920 1976 40000 )آریو و مشابه( 1کالس 

 1836 1864 35000 )سمند، پژو، آردی، روآ و مشابه( 2کالس  15

 1543 1572 35000 )پراید، پیکان و مشابه( 3کالس 

 های تاکسی

 فرودگاه مشهد

 خارجی )آریو و ام وی ام( 1کالس 
48000 2232 2232 

 داخلی )آریو( 1کالس  15

 2096 2096 42000 داخلی )سمند، پژو( 2کالس 

 قراردادی

 ریال 180919هر ساعت  )آریو و ون برلیانس و مشابه( 1کالس 

 ریال 164472هر ساعت  )سمند و مشابه( 2کالس  -

 ریال 127248هر سال  )پیکان، پراید و مشابه( 3کالس 

 

 1398اطالعات خطوط تاکسیرانی در آذرماه سال  -19-2جدول 

 تعداد تاکسی انتها ابتدا خط ردیف

 8 یفالح -تقاطع شاهد چهارراه دانشجو 100 1

 0 هیاله یانتها هیابتدا اله 101 2

 17 رزایرج میا یانتها جالل آل احمد 102 3

 24 حجاب یانتها مخابرات چهارراه 103 4

 23 یمسافربر انهیپا یدان آزادیم 104 5

 2 سطح شهر یالمللبیننمایشگاه  105 6

 32 دان جاهد شهریم شگاهیپل نما 106 7

 38 امیدان خیم - یورکبلوارف دانشجو چهارراه 107 8

 21 وریشهر 8تقاطع الدن  آبادوکیل -تقاطع الدن 108 9

 0 النیفارغ التحص یانتها دانشجو چهارراه 109 10

 43 هیامام یانتها الدیم چهارراه 110 11

 36 یرازیاد شیص یانتها زندانراه سه 111 12

 15 هیدان هاشمیم هیهاشمراه سه 112 13

 30 (یورک)ف بلوار هنرستان هنرستانراه سه 113 14

 0 یروزیپ یانتها یروزیپ چهارراه 114 15

 4 یطالقان کشهر دان جام عسلیم 115 16

 36 آزادشهر یمتر 38 دان صابریم 116 17

 15 بلوار سرافرزان دان حریم 117 18

 35 طوس یصنعت کشهر یدان آزادیم 118 19



   

 

 

  

 48صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات خطوط تاکسیرانی در آذرماه سال  -19-2جدول 

 تعداد تاکسی انتها ابتدا خط ردیف

 یید رجایشه کاول شهر یدان آزادیم 20

 )ع( نیدان امام حسیم یدان آزادیم 21

 21 سطح شهر )قاسم آباد( دانشگاه آزاد 119 22

 8 سجاد چهارراه دانشجو 120 23

 0 سطح شهر کوهستان پارک 121 24

 23 هیامام یانتها ید رضیاول س 122 25

 22 معلم چهارراه هیدان هاشمیم 123 26

 37 آب و برق یانتها آب و برقراه سه 124 27

 85 امامت یانتها امامت یابتدا 125 28

 11 آهنراهراه چهار -رکلش کشهر زندانراه سهت یترب 126 29

 75 چهارچشمه آزادگان وثرک 127 30

 113 یمیدان سعد چهارراه آزادشهر 128 31

 40 سطح شهر یاتباع خارج 129 32

 19 سطح شهر زندان مرکزی 136 33

 130 آبادوکیلبلوار  یانتها احمدآباد( ی)ابتدا یعتیدان شریم 200 34

 45 آبادوکیلبلوار  یانتها ییراهنماراه سه 204 35

 49 ریچهارراه هفت ت نیدان فلسطیم 205 36

 18 19یوهسنگکتقاطع  رضااحمدآباد  209 37

 17 37یابوذر غفار یانتها ابوذراحمدآباد  210 38

 0 پنجراه سناباد آباد کمل چهارراه 213 39

 80 میدان آزادی میدان بسیج 214 40

 29 سطح شهر مارستان قائمیب 216 41

 43 جهان آرا یعتیدان شریم 217 42

 14 سطح شهر ست خاوریز 219 43

 41 یوهسنگک یانتها یعتیدان شریم 221 44

 7 سطح شهر مجتمع قضایی شهید رجائی 222 45

 22 ان اسالمیفدائ یانتها جیدان بسیم 401 46

 2 سطح شهر یمارستان امدادیب 425 47

 204 سطح شهر پایانه مسافربری 500 48

 65 جهارراه شهید گمنام پایانه مسافربری 511 49

 64 سطح شهر مارستان امام رضایب 202 50

 39 سطح شهر اورژانس عدالتیان 206 51

 69 میدان شهداء عدل خمینی 211 52

 48 دان شهداءیم رکلش چهارراه 212 53

 41 عیچهارراه خواج رب یعتیدان شریم 215 54

 2 میدان بسیج یعتیدان شریم 220 55

 38 یوهسنگک یانتها دان شهدایم 223 56



   

 

 

  

 49صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات خطوط تاکسیرانی در آذرماه سال  -19-2جدول 

 تعداد تاکسی انتها ابتدا خط ردیف

 81 نواب صفوی میدان شهداء 319 57

 26 )مصلی( انتهای چمن ابتدای چمن )فدائیان اسالم( 409 58

 10 انتهای شهرک شهید باهنر رضوی ابتدای میدان بار 411 59

 9 انتهای بلوار صبا پل حافظ 417 60

 14 گلشهر چهارراه شهید گمنام 420 61

 10 (ربیعخواجه -آباد)عشرت شهداء چهارراه شهید گمنام 421 62

 2 سیدی چهارراه مقدم نخریسی 423 63

 23 )چهارراه شهداء( میدان شهداء چهارراه شهید گمنام 424 64

 60 پل حافظ شهریور17میدان  426 65

 55 متری طالب30انتهای  شهریور17میدان  427 66

 46 ابتدای شهرک شهید رجائی نواب صفوی 428 67

 15 بارپایانه  پل حافظ 429 68

 55 چهارراه شهید گمنام نواب صفوی 431 69

 45 نواب صفوی متری طالب30انتهای  434 70

 26 انتهای گلشهر نواب صفوی 435 71

 35 دگمنامیچهارراه شه یسیچهارراه نخر 439 72

 31 شهرک شهید رجایی غدیر 441 73

 186 سطح شهر یرازیش  501 74

 86 سطح شهر یطبرس 502 75

 109 سطح شهر اندرزگو 503 76

 73 انهیپا المقدسبیتدان یم 504 77

 97 سطح شهر ینواب صفو  505 78

 22 پل حافظ نواب صفوی 506 79

 89 پایانه مسافربری نواب صفوی 507 80

 28 یآخوند خراسان یانتها یآزاد یابتدا 508 81

 34 المقدسبیتدان یم جیدان بسیم 509 82

 40 سطح شهر تجاری آرمانمجتمع  510 83

 25 سطح شهر بازار رضا 512 84

 26 سطح شهر میدان هفده شهریور 513 85

 169 سطح شهر خطوط ون 800 86

 32 سجاد یانتها تراکد چهارراه یابتدا 201 87

 15 یمهد چهارراه یانتها بهار چهارراه یابتدا 203 88

 44 یدان فردوسیم ییابان راهنمایخ یابتدا 207 89

 48 سجاد یانتها نیدان فلسطیم 208 90

 74 ابو طالب چهارراه احمدآباددان یم 218 91

 302 سطح شهر آهنراه 300 92

 8 یدان آزادیم )ع(یس راه امام هادیپل 303 93



   

 

 

  

 50صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات خطوط تاکسیرانی در آذرماه سال  -19-2جدول 

 تعداد تاکسی انتها ابتدا خط ردیف

 51 تقاطع رسالت یدان بار قرنیم چهارراه 304 94

 2 جهاراه عامل یانتها اتیادبراه سهابتدا  305 95

 58 ابوطالب یانتها ابوطالب چهارراه 306 96

 1 د عباس پوریدان شهیم امیدان خیم 307 97

 0 دان سپادیم دهیدان فهمیم 308 98

 2 تخم مرز یدان فردوسیم 309 99

 54 بهاران یفرامرز عباس یابتدا 310 100

 80 سه را خیام میدان سپاد 311 101

 1 دان شهداءیم یدان فردوسیم 312 102

 26 سطح شهر بازار سپاد  314 103

 131 سطح شهر الماس شرق  315 104

 1 سطح شهر پایانه معراج 316 105

 61 آزادشهر شهدا 317 106

 22 یدان مطهریم یس راه امام هادیپل 318 107

 73 پنجتن یابتدا یس راه امام هادیپل 321 108

 28 دان شهدایم ربیعخواجه یانتها 400 109

 1 هیفاطم یانتها هیفاطم یابتدا 402 110

 32 یدرو یانتها برق چهارراه 403 111

 6 طالب یمتر 20 یانتها لویس چهارراه 404 112

 41 یانتها گاز شرق گاز چهارراه یابتدا 405 113

 1 اول پنجتن دان بار نوغانیم چهارراه 406 114

 2 گاز چهارراه دان گلشوریم 407 115

 4 سوم یطبرس یانتها برق چهارراه 408 116

 47 اول صد متری وحید -ابتدای دریا اول 410 117

 17 انتهای شهرک صنعتی ابتدای جاده کالت 412 118

 10 انتهای التیمور اول پنجتن 413 119

 17 چهارراه قرقی چهارراه میدان بار نوغان 414 120

 17 انتهای دریای دوم ابتدای دریای دوم 415 121

 1 تیدان هدایم چهارراه گاز 416 122

 13 التیمور چهارراه شهید گمنام 418 123

 15 میدان فجر چهارراه شهید گمنام 419 124

 35 تقاطع خیام )انتهای عبدالمطلب( چهارراه شهید گمنام 422 125

 36 انتهای مفتح گلشهر ابتدای مفتح 430 126

 42 سطح شهر نیمارستان امام حسیب 432 127

 32 سطح شهر نژادیهاشمد یمارستان شهیب 433 128

 23 چهارراه میدان بار نوغان ربیعخواجه 436 129

 6 ابوذر یانتها یابوذر طالقان 437 130



   

 

 

  

 51صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398اطالعات خطوط تاکسیرانی در آذرماه سال  -19-2جدول 

 تعداد تاکسی انتها ابتدا خط ردیف

 9 چهارراه برق میدان شهداء 438 131

 65 سطح شهر یبازار فردوس 440 132

 35 سطح شهر یبهشت ییمجتمع قضا 442 133

 5048 جمع   
 

 1398ای در آذرماه های پایانهاطالعات تاکسی -20-2جدول 

 نام ایستگاه مبدا ردیف
نوع 

 فعالیت
 نام معبر های جاذب سفرکاربری

 بلوار جمهوری فرودگاه فعال پرواز خارجی -3ترمینال  -فرودگاه 1

 بلوار جمهوری فرودگاه فعال پرواز داخلی -1ترمینال  -فرودگاه 2

 مفتح بازار فردوسی فعال 2بازار فردوسی درب  3

 مفتح پارک آبی فعال 1بازار فردوسی درب  4

 پایانه پایانه مسافربری امام رضا فعال پایانه امام رضا 5

 بلوار نماز اداره اتباع خارجه فعال اداره اتباع خارجه 6

 رازی بیمارستان سینا -رهپویان عدالتهتل  فعال هتل رهپویان عدالت 7

 صابری کلینیک و بیمارستان امام رضا فعال کلینیک امام رضا 8

 صابری کلینیک و بیمارستان امام رضا فعال بیمارستان امام رضا 9

 صابری بیمارستان امام رضا -اورزانس عدالتیان فعال اورژانس عدالتیان 10

 کوهسنگی بیمارستان قائم -زیست خاورمجتمع تجاری  فعال زیست خاور 11

 کوهسنگی بیمارستان امید -دادگاه انقالب فعال دادگاه انقالب 12

 نواب صفوی هتل و مجتمع تجاری آرمان فعال آرمان 13

 نواب صفوی هتل و مجتمع تجاری آرمان فعال ویژه ون آرمان 14

 نمایشگاه المللینمایشگاه بین فعال المللینمایشگاه بین 15

 استاد یوسفی دانشگاه آزاد اسالمی فعال دانشگاه آزاد اسالمی 16

 وحید نژادهاشمیبیمارستان  -بیمارستان امام حسین فعال بیمارستان امام حسین 17

 وحید نژادهاشمیبیمارستان  -بیمارستان امام حسین فعال نژادهاشمیبیمارستان شهید  18

 ربیعخواجه ربیعخواجهآرامگاه  فعال ربیعخواجهآرامگاه  19

 بهارستان وصال -مجتمع تجاری الماس شرق فعال 4الماس شرق درب  20

 بهارستان وصال -مجتمع تجاری الماس شرق فعال 1الماس شرق درب  21

 بهارستان وصال -مجتمع تجاری الماس شرق فعال 3الماس شرق درب  22

 بهارستان وصال -الماس شرقمجتمع تجاری  فعال 2الماس شرق درب  23

 بهارستان بازار سپاد -پارک ساحلی آفتاب فعال پارک ساحلی آفتاب 24

 بهارستان بازار سپاد -بازار بزرگ مرکزی فعال بازار سپاد 25

 جانباز مجتمع تجاری پروما فعال پروما 26

 امام رضا هتل ارگ فعال ویژه ون -12امام رضا  27

 امام رضا حرم مطهر رضوی -هتل الماس فعال ونویژه  -6امام رضا  28



   

 

 

  

 52صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398ای در آذرماه های پایانهاطالعات تاکسی -20-2جدول 

 نام ایستگاه مبدا ردیف
نوع 

 فعالیت
 نام معبر های جاذب سفرکاربری

 امام رضا حرم مطهر رضوی -های اقامتیهتل -بازار رضا فعال ویژه ون -بازار رضا 29

 امام رضا حرم مطهر رضوی -های اقامتیهتل -بازار رضا فعال بازار رضا 30

 اندرزگو رضویحرم مطهر  -های اقامتیهتل -بازار فعال ویژه ون -ابتدای اندرزگو 31

 اندرزگو حرم مطهر رضوی -های اقامتیهتل -بازار فعال ویژه ون 15و 13بین اندرزگو  32

 پرستار کلینیک قائم فعال کلینیک قائم 33

 نواب صفوی حرم مطهر رضوی فعال نواب صفوی 34

 فعال بست شیرازی 35
اقامتی  هایهتل-مجتمع میالد-حرم مطهر رضوی

 مجاور
 شیرازی

 اندرزگو حرم مطهر رضوی فعال باب الجواد 36

 طبرسی حرم مطهر رضوی فعال بست شیخ طبرسی 37

 بهجت اهللآیت آرامگاه نادرشاه افشار -بازار الغدیر فعال ویژه ون الغدیر بهجت 38

 آهنراه آهنراه فعال آهنراه 39

 آهنراه آهنراه فعال ویژه ون آهنراه 40

 توس پایانه مسافربری معراج فعال پایانه معراج 41

 کوهستان پارک 42
-فصلی

 غیرفعال
 آبادوکیل مرکز نظامی سپاه -باغ وحش -پارک

 شیرازی اقامتی هایهتل -بازار مرکزی فعال شیرازی -بازار مرکزی 43

 فرودگاه فرودگاه فعال دپو فرودگاه 44

 قانعشهید  دانشگاه پیام نور-زندان مرکزی فعال زندان مرکزی 45

 کوچه رضایی-وحدت دادگاه شهید بهشتی فعال مجتمع قضایی شهید بهشتی 46

 شاهد پارک مادر -دانشکده علوم انسانی غیرفعال دانشکده علوم انسانی -دانشگاه آزاد اسالمی 47

 امام رضا هتل جواد -حرم مطهر فعال 3امام رضا  -ون 48

 طبرسی حرم مطهر فعال 2طبرسی  -ون 49

 شارستان بیمارستان و خیریه امام هادی غیرفعال بیمارستان و خیریه امام هادی 50

 شارستان اقامتی و تفریحی هایهتل غیرفعال ویژه ون شارستان 51

 شهریور 17 مجتمع تجاری فعال میدان هفده شهریور 52



   

 

 

  

 53صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398ای در آذرماه های پایانهاطالعات تاکسی -21-2جدول 

 نام معبر های جاذب سفرکاربری نوع فعالیت سیمبی ایستگاه مبدا نام ردیف

 جمهوری 7شهرداری منطقه  -بوستان تفریحی فعال 1829 احزاب 1

 جمهوری پارک بانوان ریحانه غیرفعال 1800 فرودگاه 2

3 
بوستان  -فرودگاه

 ریحانه
 جمهوری پارک بانوان ریحانه غیرفعال 1840

4 
بیمارستان شهید 

 کامیاب
 فداییان اسالم بیمارستان سوانح شهید کامیاب فعال 133

 شهید صدر مجموعه تفریحی و سنتی بابا قدرت فعال 1829 بابا قدرت 5

 شیرودی های تجاریمراکز خرید و مجتمع فعال 133 2شیرودی  6

 شیرودی دادگاه عدالت فعال 1830 13شیرودی  7

 مصلی مجتمع مسکونی فعال 133 20مصلی 8

 مصلی بازار بزرگ مصلی فعال 1830 انتهای مصلی 9

 8فداییان اسالم  مرکز آموزش سپاه پاسداران انقالب اسالمی غیرفعال 133 8فداییان اسالم  10

 امام رضا هتل و مهمانسرا فعال 1840 هتل قصر طالیی 11

 54امام رضا  بوستان تفریحی -هتل اقامتی فعال 133 54امام رضا  12

 61امام رضا  بیمارستان علوی غیرفعال 1829 بیمارستان علوی 13

 پاستور کلینیک درمانی -مجتمع تجاری فعال 1840 2پاستور  14

15 
تقاطع  -احمدآباد

 ابومسلم -قائم
 قائم مراکز آموزشی فعال 1830

 جهاد بیمارستان سینا فعال 1840 بیمارستان سینا 16

17 
ابتدای آخوند 

 خراسانی
 آخوند خراسانی بیمارستان سینا -بانک صادرات -های اقامتیهتل فعال 133

18 
آزمایشگاه جهاد 

 دانشگاهی
 رازی آزمایشگاه مرکزی جهاد دانشگاهی فعال 1800

 صابری کلینک و بیمارستان امام رضا غیرفعال 1840 کلینیک امام رضا 19

 صابری امام رضاکلینک و بیمارستان  فعال 1800 بیمارستان امام رضا 20

 بهار بیمارستان نزاجا فعال 1830 اتکا 21

 دانشگاه برج تجاری آلتون فعال 1830 التون 22

 گلستان هتل اقامتی -بیمارستان آریا فعال 1829 گلستان 23

24 
 ابتدای کوهسنگی

 )اورژانس قائم(
 کوهسنگی ارژانس قائم -زیست خاور غیرفعال 

 محتشمی رستوران پسران کریم فعال 133 بیمارستان مهر 25

 کوهسنگی پارک کوهسنگی فعال 133 انتهای کوهسنگی 26

 کوهسنگی فروشگاه -مرکز تجاری -بیمارستان هفده شهریور فعال 1829 کوهسنگی 27

28 
بیمارستان هفده 

 شهریور
 کوهسنگی بیمارستان هفده شهریور غیرفعال 

 مالصدرا ندارد فعال 1830 12مالصدرا  29

 مالصدرا ندارد فعال 1800 7مالصدرا 30



   

 

 

  

 54صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398ای در آذرماه های پایانهاطالعات تاکسی -21-2جدول 

 نام معبر های جاذب سفرکاربری نوع فعالیت سیمبی ایستگاه مبدا نام ردیف

 امام خمینی بازار جنت -باغ ملی فعال 133 باغ ملی -امام خمینی 31

 کوشش مجتمع تجاری اطلس فعال 133 اطلس 32

 کوشش مجتمع تجاری اطلس و امیر غیرفعال 133 36کوشش  33

 نامجو کانون بازنشستگان نیروهای مسلح فعال 1830 نامجو 34

 نامجو کانون بازنشستگان نیروهای مسلح فعال 133 7نامجو  35

 کاوه بیمارستان اطفال اکبر فعال 133 بیمارستان اکبر 36

 خاقانی ی علوم پزشکیسرامهمان غیرفعال 133 خاقانی 37

 دالوران پارک سلمان-دانشگاه شهرداری مشهد غیرفعال 1830 ابتدای دالوران 38

 دالوران پارک سلمان-شهرداریدانشگاه  فعال 133 دالوران 39

 سرافرازان ندارد فعال 133 9سرافرازان 40

 9سرافرازان کالنتری نجفی-دانشگاه اقبال الهوری فعال 133 9.2سرافرازان 41

 شهید صادقی اداره راهنمایی و رانندگی-فروشگاه گلدیس فعال 1830 9شهید صادقی  42

 رضوی پردیسانهتل  فعال 1830 هتل پردیسان-رضوی 43

 رضوی هتل پردیسان فعال 1829 هتل پردیسان-رضوی 44

 40هاشمیه  بوستان تفریحی فعال 1829 40هاشمیه  45

 هاشمیه ندارد فعال 133 22هاشمیه 46

 هاشمیه ندارد فعال 1830 17هاشمیه 47

 هاشمیه مجتمع تجاری آبان فعال 1829 6هاشمیه  48

 سید رضی ندارد فعال 1829 13سید رضی  49

 فالحی ندارد فعال 1830 ابتدای فالحی 50

 2.11فالحی مرکز تخصصی رادیولوزی فعال 133 2/11فالحی  51

 نمایشگاه ی مشهدالمللبیننمایشگاه  فعال 1830 یالمللبیننمایشگاه  52

 آبادوکیل مجتمع مسکونی پردیس -سپاه برونسی فعال 1830 آبادوکیلانتهای  53

 آبادوکیل مجتمع مسکونی پردیس -سپاه برونسی فعال 133 72 آبادوکیل 54

 آبادوکیل آبادوکیلهتل پارس  فعال 1829 هتل پارس 55

 هفت تیر مجتمع تجاری فعال 133 گلشن -هفت تیر 56

 صارمی مجتمع مسکونی -هتل شرکت نفت فعال 1829 33صارمی  57

 هفت تیر دخترانهدبیرستان  فعال 133 800میدان 58

 هفت تیر ندارد فعال 1830 1830ارشاد 59

 هفت تیر ندارد فعال 1840 1840ارشاد 60

 هنرستان مراکز خرید فعال 1830 15هنرستان  61

 شهید قرنی هتل صبا فعال 1829 هتل صبا 62

 اندیشه آبیهای موج فعال 133 133آبی هایموج 63

 اندیشه آبیهای موج غیرفعال 1840 1840آبیهای موج 64

 حجاب پارک آبی ایرانیان فعال 133 پارک آبی ایرانیان 65

 نبوت دبیرستان شاهد فعال 133 میدان نبوت 66
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 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398ای در آذرماه های پایانهاطالعات تاکسی -21-2جدول 

 نام معبر های جاذب سفرکاربری نوع فعالیت سیمبی ایستگاه مبدا نام ردیف

 مفتح پارک امت -بازار فردوسی فعال 1830 بازار فردوسی 67

68 
بیمارستان 

 نژادهاشمی
 وحید بیمارستان امام حسین -نژادهاشمیبیمارستان  فعال 1829

 طبرسی عینک فجر -میدان فجر غیرفعال 133 عینک فجر 69

 بهمن 22ابتدای  آتش نشانی غیرفعال 133 آتش نشانی 70

 بهارستان وصال -مجتمع تجاری الماس شرق غیرفعال 1840 الماس شرق -وصال 71

 بهارستان بازار مرکزی -الماس شرق -بازار سپاد فعال 1830 بازار سپاد 72

 خیام رستوران پسران کریم فعال 133 پسران کریم 73

 خیام ندارد فعال 1829 انتهای خیام 74

 جانباز پروما -پاز فعال 1830 1830پروما -پاژ 75

 جانباز پروما -پاز فعال 133 133پروما  -پاژ 76

 میالد ندارد فعال 1829 8میالد  77

78 
-12حدفاصل خیام 

14 
 خیام هتل ثامن غیرفعال 133

 خیام ندارد فعال 133 10خیام  79

 8.1خیام استخر بانوان ثامن غیرفعال 1829 8-1خیام 80

 دالوران مجتمع مسکونی غیرفعال 1830 چشم انداز 81

 صارمی ندارد فعال 1829 میدان حر -صارمی 82

 امامیه مخابرات قاسم آباد -فروشگاه رفاه فعال 1829 20امامیه  83

 امام رضا اقامتی هایهتل -بیمارستان موسی ابن جعفر فعال 1829 24امام رضا  84

 ثبت اداره ثبت فعال 1830 ثبت 85

 آخوند خراسانی کانون قلم چی فعال 1829 23آخوند خراسانی 86

 عارف ساختمان پزشکان فعال 1800 عارف 87

 کالهدوز ندارد فعال 133 133کالهدوز 88

 کالهدوز ندارد فعال 1829 1829کالهدوز 89

 احمدآباد ندارد فعال 1830 میدان فلسطین 90

 فرهاد خارجههای آموزشگاه زبان -مهدکودک خصوصی فعال 133 7فرهاد  91

 نسترن ندارد فعال 1829 1نسترن  92

 بهارستان ندارد فعال 1800 خیام -چهارراه سجاد 93

 بهارستان ندارد غیرفعال 1840 3-1بهارستان 94

 1بزرکمهر شمالی  مجموعه آپارتمانی -مجاورهای بازار فعال 1830 1بزرگمهر شمالی  95

 5امین شریفی  ندارد فعال 1829 بوستان امین 96

 11حامد جنوبی  دبیرستان دخترانه فعال 133 11حامد جنوبی  97

 سجاد ندارد فعال 1830 مرجان-حامد 98

 بهارستان ندارد فعال 133 10-8بهارستان  99

 جانباز 2کیان سنتر  -1کیان سنتر  فعال 1830 1کیان سنتر  100

 جانباز 3کیان سنتر  -1کیان سنتر  فعال 133 2کیان سنتر  101



   

 

 

  

 56صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398ای در آذرماه های پایانهاطالعات تاکسی -21-2جدول 

 نام معبر های جاذب سفرکاربری نوع فعالیت سیمبی ایستگاه مبدا نام ردیف

102 
دادگستری استان 

 خراسان
 ساجدی دادگستری استان خراسان فعال 1800

 فرامرز عباسی ندارد فعال 1829 36فرامرز عباسی  103

104 
خوابگاه -فرامرز

 نابینایان
 فرامرز عباسی ندارد فعال 1830

 بلوار مهدی ندارد غیرفعال 1840 3مهدی  105

 معلم ندارد فعال 1829 1معلم  106

107 
جنب پارک  -1معلم 

 ملت
 معلم پارک ملت فعال 133

108 
دادسرای  -1کوثر 

 عمومی
 1ارشاد-1کوثر دادسرای عمومی کوثر فعال 133

 کوثر ندارد فعال 1830 6کوثر  109

 میدان شهدا مجاور هایهتل -حرم مطهر -شهرداری مرکز فعال 1830 شهرداری -شهرتاالر  110

 مجد ندارد فعال 133 5-3بین مجد  111

 28فلسطین  ندارد غیرفعال 1830 28فلسطین  112

 14فلسطین  ندارد فعال 1829 14فلسطین  113

 25فلسطین  ندارد فعال 133 25فلسطین  114

 نوفل لو شاتو سازمان صدا و سیما غیرفعال 1840 نوفل لو شاتو 115

 بهجت اهللآیت ندارد فعال 1830 ابتدای بهجت 116

117 
بیمارستان زنان 

 البنینام
 بهجت اهللآیت البنینامبیمارستان زنان  غیرفعال 1840

 کامیاب آهنراه فعال 1829 آهنراهمیدان  118

 کاشانی پارک کودک فعال 1829 پارک کودک کاشانی 119

 عامل ندارد فعال 133 3-1بین عامل  120

 صاحب الزمان مجتمع تجاری و مسکونی فعال 133 15صاحب الزمان  121

 54امام خمینی  و بیمارستان ارتش سرامهمان فعال 133 ی ارتشسرامهمان 122

123 
صدا و  سرامهمان

 سیما
 شاتونوفل لو  سیما و ساختمان صدا و سرامهمان فعال 1830

 8کوثر دانشگاه فردوسی -پارک -مرکز درمان ناباروری فعال 1830 8کوثر  124

 باهنر پارک مجاور -دانشگاه فردوسی فعال 133 ابتدای باهنر 125

 کوثر مجتمع مسکونی غیرفعال 1840 28کوثر  126

 کامیاب سالن ورزشی -فروشگاه رفاه فعال 133 62کامیاب  127

 هنرور ندارد فعال 1829 14-12بین هنرور 128

 هدایت ندارد فعال 1829 5هدایت  129

 هدایت پارک بانوان حجاب غیرفعال 1840 پارک حجاب -هدایت 130

131 
-موسوی قوچانی

 اسکان
 موسوی قوچانی ندارد فعال 133



   

 

 

  

 57صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398ای در آذرماه های پایانهاطالعات تاکسی -21-2جدول 

 نام معبر های جاذب سفرکاربری نوع فعالیت سیمبی ایستگاه مبدا نام ردیف

 موسوی قوچانی مجموعه مسکونی اسکان فعال 1830 27موسوی قوچانی  132

 ابوطالب بیمارستان سینا غیرفعال 1840 بیمارستان سینا 133

 ارشاد مجمتمع مسکونی فعال 133 133ارشاد  134

 ارشاد مجتمع مسکونی -پارک ارشاد فعال 1829 1829ارشاد  135

 ارشاد برق -ادارات گاز فعال 1830 ارشاد پیام 136

 ارشاد برق -ادارات گاز غیرفعال 1840 1840ارشاد پیام  137

 فرهاد رستوران پسران کریم غیرفعال 1840 فرهادپسران کریم  138

 مطهری ندارد فعال 1829 مطهری نبش عطار 139

 سوزنچی مجتمع مسکونی فعال 133 5سوزنچی  140

 استقالل مرکز خرید فعال 1830 5استقالل  141

 امامت پارک ملت غیرفعال 1830 8رو به رو امامت  142

 سید رضی ندارد غیرفعال 1830 25سید رضی  143

 35معلم  ندارد غیرفعال 1840 35-2معلم  144

 فرهنگ ندارد فعال 1830 پارکینگ اتما فرهنگ 145

 5دانشجو پارک دانشجو غیرفعال 1800 5دانشجو  146

 آبادوکیل مجتمع قضائی کامیاب فعال 133 صدف-39 آبادوکیل 147

 قانعشهید  زندان مرکزی فعال 1830 24زندان شهید قانع  148

 32شهید قانع دانشگاه پیام نور فعال 133 دانشگاه پیام نور 149

 معلم پارک گلها غیرفعال 1830 پارک گلها معلم 150

 دندانپزشکان ندارد فعال 1829 ابتدای دندانپزشکان 151

152 
-13حدفاصل صیاد 

15 
 صیاد شیرازی ندارد فعال 1830

 هنرستان ندارد غیرفعال 1840 هنرستان 153

 61امام خمینی  زائر سرای ثامن االئمه فعال 1829 61امام خمینی  154

 83امام خمینی  ندارد فعال 133 83امام خمینی  155

156 
 -11ناصر خسرو 

 بعثت
 11ناصر خسرو  ندارد فعال 1829

 میرزا کوچک خان دادگاه رسالت غیرفعال 133 دادگاه رسالت 157

158 
بیمارستان شهید 

 کامیاب
 فداییان اسالم بیمارستان سوانح شهید کامیاب غیرفعال 1840

 محتشمی ساختمان پزشکان فعال 1830 ابتدای محتشمی 159

 1عارف ساختمان پزشکان غیرفعال 1840 1عارف  160

 سلمان فارسی ندارد فعال 133 سلمان فارسی -قائم 161

 راهنمایی بازار اطراف -برج سلمان فعال 1830 20راهنمایی  162

163 
 بانک -انتهای سناباد

 خون
 سناباد ندارد غیرفعال 1840

 نسترن برج المان غیرفعال 1830 11-9نسترن  164
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 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:
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 1398ای در آذرماه های پایانهاطالعات تاکسی -21-2جدول 

 نام معبر های جاذب سفرکاربری نوع فعالیت سیمبی ایستگاه مبدا نام ردیف

 ناصر خسرو ندارد غیرفعال 1840 13ناصر خسرو  165

 جالل آل احمد بازار معابر شهری فعال 133 27جالل آل احمد  166

 معلم بازار معابر شهری فعال 1829 میدان دانش 167

 17الهیه  پارک مینیاتوری غیرفعال 1830 پارک مینیاتوری 168

169 
دانشگاه  -23محمدیه 

 سما
 محمدیه دانشگاه سما فعال 133

 54حجاب  درمانگاه شبانه روزی غیرفعال 1829 54حجاب  170

 بزرگراه هاشمی رفسنجانی پایانه بار اتوبوسرانی فعال 1830 پایانه بار 171

 شاهد مجتمع مسکونی ونوس فعال 1830 38-36شاهد  172

173 
مقابل دانشکده علوم 

 انسانی
 شاهد دانشگاه آزاد اسالمی فعال 1830

 ادیب دانشگاه آزاد اسالمی -پارک -سینما غیرفعال 1840 میدان مادر 174

 استاد یوسفی دانشگاه آزاد اسالمی غیرفعال 1840 دانشگاه آزاد اسالمی 175

176 
چهارراه فروشگاه رفاه 

 مخابرات
 حجاب فروشگاه زنجیره ای رفاه فعال 1830

 توس ندارد غیرفعال 1830 میدان معراج 177

 ایثارگران مجتمع مسکونی فعال 1829 3ایثارگران  178

 ایثارگران مجتمع مسکونی -میدان امام حسین فعال 133 ابتدای ایثارگران 179

180 
نبش  -ربیعخواجه

 شادی
 ربیعخواجه ربیعخواجهآرامگاه  فعال 1830

 مسلم جنوبی ندارد فعال 133 1مسلم جنوبی 181

 مسلم جنوبی ندارد فعال 1830 انتهای مسلم جنوبی 182

 مجلسی آموزش و پرورش 1مرکز آموزش ناحیه  فعال 1829 بلوار مجلسی 183

184 
نبش  -64طبرسی 

 قائم
 طبرسی ندارد غیرفعال 1829

 26پروین اعتصامی بوستان تفریحی غیرفعال 1830 26اعتصامیپروین  185

 پروین اعتصامی پلیس آگاهی فعال 133 کوی پلیس 186

 کوشش مرکز تجاری امیر فعال 1829 مرکز تجاری امیر 187

 امام خمینی پایانه مسافربری غیرفعال 1830 84-86امام خمینی  188

 آباد گران اقامتی آبادگرانمجتمع تفریحی  فعال 1830 آباد گران 189

 آزادی هتل توریستی توس فعال 133 هتل توریستی توس 190

 حجاب ندارد غیرفعال 1840 ابتدای حجاب 191

 78/1حجاب درمانگاه غیرفعال 1840 درمانگاه فاتق 192

193 
فالحی -دانشگاه خیام

1.1 
 فالحی دانشگاه خیام غیرفعال 1840

194 
-2هاشمی رفسنجانی 

4 
 هاشمی رفسنجانی ندارد غیرفعال 1840



   

 

 

  

 59صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1398ای در آذرماه های پایانهاطالعات تاکسی -21-2جدول 

 نام معبر های جاذب سفرکاربری نوع فعالیت سیمبی ایستگاه مبدا نام ردیف

 آموزگار زندان مرکزی مشهد غیرفعال 1840 زندان-قانع-آموزگار 195

196 
پشت بازار  -صدف

 میوه
 آبادوکیل ندارد غیرفعال 1840

 فرهنگ ندارد فعال 133 میدان دانش 197

198 
مسجد  -16نسترن 

 قباد
 16نسترن  مسجد قبا فعال 1830

 قدس ندارد فعال 1830 11-9قدس 199

 16فلسطین  مدرسه انرژی اتمی -شرکت آب و فاضالب فعال 133 26فلسطین  200

 بیمارستان قائم مرکز آموزشی و درمانی قائم فعال 1830 داخل بیمارستان قائم 201

 ملک الشعرا بهار ندارد غیرفعال 1840 اتکا 202

 دکتر شیخ دکتر شیخبیمارستان  فعال 1830 بیمارستان دکتر شیخ 203

 شهید کریمی مخابرات فعال 133 ابتدای شهید کریمی 204

 بیهقی دبیرستان فعال 133 9بیهقی  205

 بلوار امیرالمومنین مرکز تجاری غیرفعال 133 بلوار امیر المومنین 206

 اندیشه بازار میوه 2آبیهای موج فعال 133 2آبی های موج 207

208 
نبش  24 کالهدوز

 مانی
 کالهدوز ندارد فعال 1829

 رستمی ندارد فعال 1829 52رستمی  209

 امام رضا کلینیک امام حسین فعال 1800 کلینیک امام حسین 210

 حنائی مراکز تجاری فعال 133 12حنائی  211

212 
بیمارستان خاتم 

 االنبیا
 41قرنی  بیمارستان چشم خاتم االنبیاء غیرفعال 1800

213 
 بیمارستان امام

 حسین
 وحید نژادهاشمیبیمارستان امام حسین و  غیرفعال 1830

214 
)مقابل  45 سید رضی

 بیمارستان(
 45سید رضی 45بیمارستان بینا.داخل سید رضی  فعال 133

 ابتدای هنرستان بیمارستان جواداالئمه فعال 133 بیمارستان جواداالئمه 215

 

 بندیها و برنامه زمانتعمیرگاه ها،اطالعاتی در خصوص توقفگاه 20/6/1399الزم به ذکر است تا تاریخ 

 ونقل همگانی و شبه همگانی از کارفرمای محترم دریافت نشده است.خطوط حمل

 



   

 

 

  

 60صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

ها همگانی در ایستگاه ونقلحملشده در خطوط ریافت اطالعات تعداد مسافر سوار و پیادهد

 هاو پایانه

 داد مسافرتعشبکه اتوبوسرانی،  تعداد مسافرسه بخش مربوط به  بهاطالعات دریافتی از کارفرمای محترم، 

ن ااطالعات دریافتی تنها شامل اطالعات مسافرشهری تقسیم شده است. برون تعداد مسافرشبکه قطار شهری و 

 ونقل همگانی است. سوار شده به خطوط حمل

 شبکه اتوبوسرانیدر های توزیع آنها سوار شده، تعداد و ویژگی مسافراناطالعات مربوط به  -2-2-1

. ه استدریافت شد 20/08/1398انجام شده در تاریخ کارت بلیت های در این رابطه اطالعات تراکنش

این روز توسط خطوط اتوبوسرانی به تفکیک ساعت، ایستگاه  های انجام شده دراین اطالعات شامل همه تراکنش

 و خط است. 

در تاریخ  شهر مشهد را خطوط اتوبوسرانی تمام بهسوار شده  مسافرانتوزیع ساعتی تعداد  2-2شکل 

طور که مشاهده هماندهد. این نمودار چهار پیک اصلی را برای سفر افراد نشان میدهد. نشان می 20/8/1398

صبح به  8تا  7به مرور زمان از ساعات اولیه روز روند افزایشی داشته و در ساعت  سافرانم دتعداشود می

شود که یکی از این دو رسد. همچنین دو پیک دیگر در طول روز مشاهده میبیشترین مقدار خود در روز می

آخرین پیک نیز در بعد از  است 15تا  14 بازه زمانی ظهر و دیگری مربوط به 13تا  12 ساعت پیک مربوط به

را در ساعات مختلف روز به طور  مسافرانتعداد  22-2جدول شود. مشاهده می 18تا  17ظهر و در بازه زمانی 

 دهد. دقیق نشان می

 

 
 20/08/1398سوار شده در کل خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد در تاریخ  مسافرانتوزیع ساعتی تعداد  2-2شکل 

  



   

 

 

  

 61صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/1398توزیع ساعتی تعداد مسافر سوار شده در کل خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد در  -22-2جدول 

 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0 ساعت

 72720 61403 3686 34 62 25 68 227 مسافر

 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11 11-10 10-9 9-8 ساعت

 51353 65103 61367 66870 51283 46202 49389 51019 مسافر

 24-23 23-22 22-21 21-20 20-19 19-18 18-17 17-16 ساعت

 741 1359 4995 32856 43991 51444 65065 60114 مسافر

 

همچنین بر اساس اطالعات دریافتی و نیز با بررسی تقاضای خطوط اتوبوسرانی به طور جداگانه مشخص 

، 830، 901این شهر هستند. خطوط  BRTشد که پنج خط اتوبوس پر تقاضای شهر مشهد از جمله خطوط 

نفر بیشترین تقاضای مسافر را  19185و  23061، 26095، 44930، 47606به ترتیب با  800، 831 ،12

سوار شده این خطوط  مسافرانتوزیع ساعتی تعداد  3-2شکل هستند.  BRTاند که همگی از نوع خط داشته

شود روند توزیع ساعتی این خطوط طور که مشاهده میدهد. هماننشان می 1389آبان ماه  20را در تاریخ 

 همچنین نمایش داده شد، تشابه دارد. 2-2شکل تقریبا با روند تقاضای مسافر کل شبکه اتوبوسرانی که در 

دهد. روند توزیع ساعتی این خطوط که ن میرا نشا 4و  99، 3، 38، 37.1توزیع تقاضای خطوط  4-2شکل 

است که نشان از  2-2شکل بیشترین تقاضا را دارند، نیز مشابه با  3-2شکل اشاره شده در  BRTبعد خطوط 

توزیع ساعتی تقاضای تمامی خطوط اتوبوس در  الزم به ذکر است هر را دارد.روند مشابه تقاضا در بیشتر ش

 فایل اکسل به گزارش پیوست شده است. 

 

 
پرتقاضا شهر مشهد در تاریخ  BRT سوار شده در پنج خط اتوبوس مسافرانتوزیع ساعتی تعداد  -3-2شکل 

20/08/1398 



   

 

 

  

 62صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 
سوار شده در پنج خط اتوبوس پرتقاضا شهر مشهد در تاریخ  مسافرانتوزیع ساعتی تعداد  -4-2شکل 

20/08/1398 

 

 پنج ایستگاه حرم مطهر، بیمارستان ها، با توجه به اطالعات دریافتی،در بررسی اطالعات تقاضای ایستگاه

توبوس های اسیج، حرم مطهر )شیرازی( و میدان پانزده خرداد به ترتیب پرتقاضاترین ایستگاهفارابی، میدان ب

مسافر، بیمارستان فارابی  7453، ایستگاه حرم مطهر بلیتهای کارت بر اساس داده اند.در شهر مشهد بوده

 4397زده خرداد مسافر و میدان پان 5158)شیرازی(  مسافر، حرم مطهر 5408مسافر، میدان بسیج  5858

ها این ایستگاه مسافرانتوزیع ساعتی تعداد  5-2شکل  اند.داشته 1398مسافر در تاریخ بیست آبان ماه سال 

ایستگاه حرم مطهر که باالترین میزان  مسافرانسفرهای شود بیشتر طور که مشاهده میدهد. همانرا نشان می

های شود ایستگاههمچنین مشاهده میوب بوده است ظهر و غر مسافر را نیز در طول روز دارد، مربوط به ساعت

ه خرداد و میدان بسیج بیشترین جمعیت مسافر سوار شده را در طول صبح بیمارستان فارابی، میدان پازند

های اتوبوس سطح شهر در فایل اکسل به گزارش الزم به ذکر است توزیع ساعتی تقاضای تمامی ایستگاه .دارند

 پیوست شده است.
 



   

 

 

  

 63صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 
سوارشده در پنج ایستگاه اتوبوس پرتقاضای مشهد در تاریخ  مسافرانتعداد  توزیع ساعتی -5-2شکل 

20/08/1398 

 

های اصلی شهر مشهد ها و سرخطشود که از میان پایانهمشاهده می دریافتی،همچنین با بررسی اطالعات 

 7166و  7200، 9962، 11517، 11686به ترتیب با  آبادوکیلرضا)ع( و آزادی، الهیه، امامپایانه شهدا، پنج 

توزیع ساعتی تعداد مسافر سوار اند. داشته 1398را در تاریخ بیست آبان ماه مسافر سوار شده، بیشترین تقاضا 

ارائه شده است. بر اساس این شکل، علی رغم اینکه پایانه شهدا  6-2شکل ها در این تاریخ در شده این پایانه

بیشترین تقاضای مسافر را در مجموع در طول روز داشته است، اما نقاط اوج نمودار برای بازه زمانی صبح و بعد 

 به پایانه الهیه و پایانه آزادی است. از ظهر به ترتیب متعلق

 

 
اتوبوس پرتقاضای مشهد در تاریخ  پایانهسوار شده در پنج  مسافرانتوزیع ساعتی تعداد  -6-2شکل 

20/08/1398 



   

 

 

  

 64صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 قطار شهری یهاایستگاههای توزیع آنها در سوار شده، تعداد و ویژگی مسافرانمربوط به اطالعات  -2-2-2

 98آبان  20در تاریخ برای قطار شهری بلیت اطالعات دریافتی در این زمینه شامل اطالعات کارت 

های خط سوار شده در کل ایستگاه مسافرانتوزیع ساعتی تعداد  8-2شکل و  7-2شکل بر این اساس  شود.می

همانطور که مشاهده دهند. نشان می 1398یک و خط دو قطار شهری شهر مشهد را در تاریخ بیست آبان 

شود تقاضا در خط یک قطار شهری به مراتب بیشتر از خط دو است )در حدود سه برابر(. همچنین مشاهده می

که برای خط است ، دارای چهار پیک در طول روز طار شهریخط ق هر دو ی توزیع ساعتیشود که نمودارهامی

ها و برای خط دو، پیک صبح بیشترین تقاضا را داشته یک قطار شهری پیک بعد از ظهر بیشتر از سایر پیک

 است.  

 
 20/08/1398های خط یک قطار شهری در تاریخ هسوار شده در کل ایستگا مسافرانتوزیع ساعتی تعداد  -7-2شکل 

 

 

 
 20/08/1398های خط دو قطار شهری در تاریخ سوار شده در کل ایستگاه مسافرانتوزیع ساعتی تعداد  -8-2شکل 

 



   

 

 

  

 65صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

ف های مختلتوزیع ساعتی تعداد مسافر سوار شده در ایستگاهبه ترتیب نیز  24-2جدول و  23-2جدول 

دهنده دهد. در هریک از این دو جدول رنگ سفید سلول نشاننشان می را قطار شهری شهر مشهد وو د خط یک

 دهنده تقاضای بیشتر است. تقاضای کم و هرچه این رنگ به قرمز بیشتر متمایل باشد، نشان

 17های بعد از ظهر )بازه زمانی های مربوط به ساعتشود که سلولمشاهده میدر خط یک بدین ترتیب 

بنابراین با تقاضای بیشتر است. تنها بازه زمانی پرتقاضای صبح مربوط به ایستگاه تر و ( به نسبت پررنگ19تا 

ساعات دهد، تقاضا در نشان می 24-2جدول همانطور که در خط دو اما . صبح است 7تا  6غدیر و در بازه زمانی 

 روز به نسبت سایر ساعت روز بیشتر است.  اولیه

نفر  12311و  12442های پارک ملت و شریعتی به ترتیب با ایستگاه همچنین بر اساس این اطالعات،

اند و پس از آن در طول روز داشتهقطار شهری های در بین تمامی ایستگاهمسافر سوار شده را بیشترین 

شکل  قرار دارند. مسافر سوار شده 8321و  8976، 10648های بسیج، فلسطین و طالقانی به ترتیب با ایستگاه

دهد. همانطور که ها را در ساعات مختلف روز نشان میسوار شده در این ایستگاه مسافرانتوزیع ساعتی  2-9

 6-2شکل  مشابه با آنچه در را در بعد از ظهر دارد که مسافرشود ایستگاه پارک ملت بیشترین مشاهده می

شود که ایستگاه قطار شهری شریعتی مشاهده می 9-2شکل عالوه بر این با توجه به نمایش داده شد، است. 

  ها دارد.را در اوج ظهر نسبت به سایر ایستگاه مسافربیشترین 

 



   

 

 

  

 66صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/1398های خط یک قطار شهری در توزیع ساعتی تعداد مسافر سوار شده در ایستگاه -23-2جدول 

 

5-66-77-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2020-2121-2222-23

186381256764647450411401497501453498450372220155767807غدیر

8337530320324195238227303228226335342295208149814346پروین اعتصامی

72144562913432803323915124983633914893743633692385911هفده شهریور

122806024346176466197198898837588198617437186173894210648بسیج

1142310261391437517606780900419489494459521368301417437امام خمینی

313735326549046963384211981123711760103310981203112476310612311شریعتی

90197135242217362391436396342432593746917821561856963قائم

11443582643213514464756917404765736396987547545161208321طالقانی

2271444332415355431574777813618590840687729679363568976فلسطین

198184157186169182244275390210266288294236207161283576خیام

93224173159151152175218234208280285265203191107143132آزادی

13156325936296496038108177738971054136412209606174525612442پارک ملت

1322451378461381383362427454519591748558512341192387122کوثر

1276464350362284221274262395320487456457327275149155375سیدرضی

3232391276288235215314462345220364364394298207143184769دانش آموز

9304553347355315304427466552308485588506402315203566495هفت تیر

623437127526525823325821526818727928427713310164143722صدف

11349534389413316353325361370331429487363264219121155650صیاد شیرازی

113114262802742182522212423002853273582793131207884303اقبال

1944748634335324820923419623827038050638316110211444693نمایشگاه

52014172651901931131341261401762152301069447302682کوهستان پارک

5215354266290210241200243321370469558241122122674294وکیل آباد

396960292917291937483128131331465ریحانه

3172434403833474560537884834110690فرودگاه

هنام ایستگاه مجموع روزان
بازه زمانی



   

 

 

  

 67صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 20/08/1398های خط دو قطار شهری در توزیع ساعتی تعداد مسافر سوار شده در ایستگاه -24-2جدول 

 
 

5-66-77-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2020-2121-2222-23

5264773343932118817117217214818622324912810256584045طبرسی

1744847428721812312315615110411913919012476402622817والیت

1234237725319513210914313311615516120512974453542620فجر

73194373023132111762471991791952213321741731015653647نبوت

4379646395371274296290336304292337375284228195150205176مفتح

7112270119911151701952531221301771048910173132015راه آهن

182191116197192274403392498293301353376370341269214670شهدا

465843103113236272332387195258359321355379333503840سعدی

2539874111109168202252302203285254259246233147213019شریعتی

6397426340375294265225255251289525517279180137734834کاوه

نام ایستگاه
بازه زمانی

مجموع روزانه



   

 

 

  

 68صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 
توزیع ساعتی تعداد مسافران سوار شده در پنج ایستگاه پرتقاضا قطار شهری شهر مشهد تاریخ  -9-2شکل 

20/08/1398 

 شهریاطالعات مربوط به تقاضای سفرهای برون -2-2-3

شخصی، اتوبوس، قطار و  یاصلی خودرو وسیلهشهری شهر مشهد، عمدتا توسط چهار سفرهای برون

شود. هدف این بخش، بررسی اطالعات تقاضای سفرهای برون شهری مربوط انجام شده توسط هواپیما انجام می

 . استاتوبوس، قطار و هواپیما شیوه سه 

 شهری توسط قطار در شهر مشهدتقاضای سفرهای برون 

 17181هن وارد و آنفر به ایستگاه راه 16412دهد که در مجموع اطالعات دریافتی از کارفرما نشان می

شود طور که مشاهده میهماندهد. را نشان می مسافرانتوزیع ساعتی این  10-2شکل اند. نفر از آن خارج شده

ورودی کمی بیشتر است،  مسافرانهای زمانی از آهن در تمامی بازهخارج شده از ایستگاه راه مسافرانتعداد 

 ولی در کل اختالف زیادی نداشته است. 

 



   

 

 

  

 69صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 
 20/08/1398آهن مشهد در تاریخ ورودی به و خروجی از ایستگاه راه مسافرانتوزیع ساعتی تعداد  -10-2شکل 

 شهری توسط اتوبوس در شهر مشهدتقاضای سفرهای برون 

و سه ایستگاه سوار امام رضا )ع(، معراج و راه ابریشم  پایانه مسافربری سهشهر مشهد در مجموع دارای 

های اتوبوسرانی تعداد مسافران ورودی و خروجی را به تفکیک پایانه 25-2جدول است. میثاق، کالت و حافظ 

دهد. بر این اساس پایانه امام رضا )ع( بیشترین تعداد تقاضای مسافر نشان می 1397در سال  شهریبرون

  ها و ایستگاه سوارها داشته است. پایانهورودی و خروجی را نسبت به سایر 

 

 1397شهری درسالهای اتوبوسرانی برونتعداد مسافران ورودی و خروجی به تفکیک پایانه -25-2جدول 

 نام پایانه
 مسافران خروجی مسافران ورودی

 جمع برون استانی درون استانی جمع برون استانی درون استانی

 5،636،281 3،856،803 1،779،478 5،551،693 3،798،924 1،752،769 انه امام رضا )ع(یپا

 485،181 66،723 418،458 477،882 65،712 412،170 انه معراجیپا

 1،061،324 22،896 1،038،428 1،045،353 22،526 1،022،827 شمیانه راه ابریپا

 1،484،981 312،994 1،171،987 1،462،650 308،268 1،154،382 ثاقیستگاه سوار میا

 1،089،103 64،340 1،024،763 1،072،714 63،347 1،009،367 التکستگاه سوار یا

 193،118 275 192،843 190،208 264 189،944 ستگاه سوار حافظیا

 45،293 2،406 42،887 44،601 2،364 42،237 انه امام رضا )ع(یه و پایراک یسوار یهاتکشر

 9،995،281 4،326،437 5،668،844 9،845،101 4،261،405 5،583،696 جمع
 

 شهری توسط هواپیما در شهر مشهدتقاضای سفرهای برون 

ترددترین فرودگاه ایران بعد از فرودگاه است و پر المللینژاد مشهد فرودگاهی بینفرودگاه شهید هاشمی



   

 

 

  

 70صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

المللی امام خمینی )ره( است. بیش از چهارده شرکت داخلی و شانزده المللی مهرآباد و باالتر از فرودگاه بینبین

 میلیون هشتالمللی مشهد پرواز دارند و ظرفیت این فرودگاه ساالنه حدود شرکت خارجی به فرودگاه بین

پذیرد. تعداد پرواز ماهانه ئر حج تمتع را میهزار زا 27مسافر داخلی و خارجی است و همچنین هر ساله بیش از 

بر اساس این جدول ارایه شده است.  26-2جدول در  1397و تعداد مسافر ماهانه پروازهای داخلی در سال 

نفر است که این آمار از  3،632،093و خروجی از آن  3،621،477ورودی به فرودگاه  مسافرانکل تعداد 

 یک سال به مراتب کمتر است.  شهری درسوارهای اتوبوس برون ها و ایستگاهتقاضای ورودی و خروجی پایانه

 

 1397تعداد پرواز و مسافر ورودی و خروجی ماهانه پروازهای داخلی در سال  -26-2جدول 

 شرح
 تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی

 341،287 343،624 2،343 2،345 فروردین

 315،823 316،103 2،170 2،169 اردیبهشت

 314،072 320،443 2،255 2،255 خرداد

 357،577 358،016 2،539 2،536 تیر

 379،811 379،570 2،695 2،704 مرداد

 350،408 333،070 2،412 2،409 شهریور

 271،272 269،063 1،852 1،847 مهر

 283،558 284،398 1،939 1،937 آبان

 257،915 254،186 1،713 1،708 آذر

 240،355 239،932 1،621 1،622 دی

 263،748 264،660 1،678 1،680 بهمن

 256،267 258،412 1،649 1،649 اسفند

 3،632،093 3،621،477 24،866 24،861 جمع

 

 1397شهری در سال ورودی و خروجی از مبادی مختلف برون مسافرانتعداد  27-2جدول در نهایت 

طور شود. همانمیلیون ساالنه وارد مشهد و از آن خارج می 21دهد. بر این اساس در مجموع حدود نشان می

ی های مسافربری اتوبوسرانشاره شد بیشترین حجم تقاضا مربوط به پایانهشود و پیش از این اکه مشاهده می

 آهن و فرودگاه است. است و پس از آن راه
 

 1397شهری در سال ورودی و خروجی از مبادی مختلف برون مسافرانتعداد  -27-2جدول 

 جمع (یالمللبینفرودگاه )پروازهای  فرودگاه )پروازهای داخلی( آهنراه پایانه مسافربری 

 21،210،066 795،938 3،621،477 6،947،550 9،845،101 ورودی

 21.365.464 776،138 3،632،093 6،961،952 9،995،281 خروجی
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همگانی در خطوط در ساعت اوج و  ونقلحملدریافت سرعت متوسط سرعت حرکت ناوگان 

 غیر اوج

های عملکردی شبکه اتوبوسرانی شناخته سرعت حرکت ناوگان اتوبوسرانی به عنوان یکی از شاخص

 یهاها استفاده از دادههای مختلفی وجود دارد که یکی از آنشود. برای تعیین سرعت متوسط ناوگان روشمی

زمانی از پیش تعریف های موقعیت خودرو را به ازای بازه AVLهای است. داده AVL 1موقعیت یاب خودکار

کنند. بر اساس اختالف زمانی خروج از ایستگاه اول و ورود به ایستگاه دوم و نیز طول مسیر شده ثبت می

توان سرعت متوسط ناوگان را محاسبه نمود. در همین راستا، میانگین سرعت ناوگان خطوط پیموده شده، می

 ، محاسبه شده است.AVLهای همختلف شبکه اتوبوسرانی شهر مشهد با استفاده از داد

 نواقص اطالعات دریافت شده -2-3-1

های ابتدا و است نام ایستگاه الزم، AVLهای ی سرعت متوسط ناوگان از طریق دادهبه منظور محاسبه

اطالعات از کارفرمای محترم دریافت شد، اما در برخی موارد نام خطوط و این انتهای هر خط مشخص باشد. 

مشاهده  AVLهای دایی و پایانی اعالم شده به عنوان مشخصات خط، با آنچه که در دادههای ابتنام ایستگاه

 AVLهای های ابتدایی و انتهایی، در صورت امکان، بر اساس دادهشده بود همخوانی نداشت. لذا ایستگاه

نشدند.  ی شناساییهای ابتدایی و پایانشناسایی و اصالح شد. اما در برخی خطوط این امر میسر نبود و ایستگاه

، 207.1، 207، 206، 84، 70در میان تمامی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهر مشهد، در مسیر رفت خطوط 

، 303، 207.1، 207، 206، 70، 43و در مسیر برگشت خطوط  1506، 1098، 505، 504، 503، 307، 303

شناسایی نشدند و در نتیجه متوسط  های ابتدایی یا پایانیایستگاه 1506، 1098، 505، 504، 503، 501، 307

 ها محاسبه نشده است.سرعت برای آن

 خطوط اتوبوسرانیسرعت متوسط ناوگان ی مربوط به هاتحلیل داده -2-3-2

در دو دسته دوره ناوگان خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد، سرعت متوسط ناوگان،  AVLهای بر مبنای داده

، در مسیرهای رفت و 10محاسبه شده است. برای نمونه، سرعت متوسط ناوگان خط اوج و خارج از دوره اوج 

 ه شده است.یارا 29-2جدول و  28-2جدول برگشت به ترتیب در 
  

                                                 
1 Automatic vehicle location (AVL) 
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 10سرعت ناوگان در مسیر رفت خط  -28-2جدول 

 دوره غیر اوج دوره اوج )صبح و عصر(

 سرعت )کیلومتر بر ساعت( ساعت شناسه اتوبوس سرعت )کیلومتر بر ساعت( ساعت شناسه اتوبوس
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /

 

 10سرعت ناوگان در مسیر برگشت خط  -29-2جدول 

 دوره غیر اوج دوره اوج )صبح و عصر(

 سرعت )کیلومتر بر ساعت( ساعت شناسه اتوبوس سرعت )کیلومتر بر ساعت( ساعت شناسه اتوبوس

  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /
  /   /

برداشت اطالعات تعداد و زمان ورود وسایل همگانی به ایستگاه پایانی یا پایانه، مدت انتظار 

 و توقف برای هر خط در ساعت اوج و غیراوج

بررسی تعداد و زمان ورود وسایل همگانی به ایستگاه پایانی، مدت زمان انتظار و توقف در هر خط  برای

مربوط به  AVLهای تمامی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهر مشهد استفاده شده است. داده AVLهای از داده

طالعات مربوط به تعداد های پایانی یا پایانه خطوط، ااست. پس از شناسایی ایستگاه 1398آبان سال  20روز 

و زمان ورود وسایل همگانی به ایستگاه پایانی یا پایانه به دست آمده است. همچنین بر مبنای اختالف زمانی 
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 بین زمان ورود و خروج از ایستگاه پایانی، برای هر اتوبوس، زمان انتظار و توقف برای آن محاسبه شده است.

 نواقص اطالعات دریافت شده -2-4-1

است  الزمبرای به دست آوردن زمان ورود و خروج از پایانه، زمان سفر، زمان توقف و انتظار هر اتوبوس، 

های های هر خط مشخص شده باشد و در ادامه زمانهای پایانی و پایانهتا در ابتدا نام و مشخصات ایستگاه

 ها استخراج شود.مربوط به ثبت رکورد در هر یک از ایستگاه

دریافتی از کارفرمای محترم، شامل سه ستون اطالعاتی است. ستون اول تاریخ و زمان  AVLاطالعات 

 کند. ثبت رکورد، ستون دوم نام ایستگاهی که رکورد در آن ثبت شده و ستون آخر شناسه اتوبوس را ذخیره می

اه ام ایستگدر فایل اطالعاتی که از کارفرما در قالب فایل اکسل دریافت شده است، در بعضی خطوط ن

ثبت شده است تفاوت دارد. به عنوان مثال در مورد ایستگاه  AVLپایانی یا پایانه خطوط با آنچه که در اطالعات 

انه پای"های ارسالی از کارفرما، نام این ایستگاه ، در فایل اطالعات خطوط و ایستگاه2پایانی مسیر برگشت خط 

 2مربوط به خط  AVLهای چنین ایستگاهی در داده گزارش شده است در حالی که "4041 ربیعخواجه

پایانه "، نام ایستگاه پایانی مسیر برگشت، 2خط  AVLهای شود. از طرفی بر اساس دادهمشاهده نمی

های پایانی و چه برای در تمامی خطوط، چه برای ایستگاه هایی تقریباًاست. این نوع نقص "4548 ربیعخواجه

 هده شده است.های میانی، مشاایستگاه

ی زمان توقف هر اتوبوس در ایستگاه نیاز است تا از زمان ورود اتوبوس به از طرفی دیگر برای محاسبه

ذخیره شده باشد. اما در  AVLهای ایستگاه پایانی و زمان ترک آن برای شروع سفر جدید، رکوردهایی در داده

ک رکورد ثبت شده است. به عبارتی تنها برای برخی خطوط مشاهده شده است که در ایستگاه پایانی تنها ی

وجود دارد. در نتیجه با در اختیار داشتن تنها  AVLهای ورود یا ترک ایستگاه پایانی رکورد ثبت شده در داده

توان زمان توقف آن اتوبوس در ایستگاه را به دست آورد. به عنوان مثال برای مسیر برگشت یک رکورد نمی

ها، در هر سیکل، تنها یک توان به دست آورد. چرا که برای تمامی اتوبوسفی را نمی، هیچ زمان توق51خط 

، که ایستگاه پایانی مسیر رفت و ایستگاه شروع مسیر "4004 نژادهاشمیپایانه شهید "رکورد در ایستگاه 

آن که ، در مسیر رفت خود پس از 2777برگشت است، ثبت شده است. به عنوان نمونه، اتوبوس با شناسه 

، 4004 نژادهاشمیگذارد، به ایستگاه پایانی مسیر رفت، پایانه شهید را پشت سر می 4207ایستگاه میدان شهدا 

ثبت نشده است و  4004 نژادهاشمیشود. ولی برای شروع حرکت آن، هیچ رکوردی در پایانه شهید وارد می

. در نتیجه نمیاست 3856 35کاشانی  اهللآیترکورد بعدی که در مسیر برگشت ثبت شده است مربوط به 
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 (.30-2جدول توان زمان توقف آن را محاسبه نمود )

 

 51نمونه رکوردهای خط اتوبوسرانی  -30-2جدول 

 شناسه اتوبوس ایستگاه زمان ثبت رکورد

   3012 آهنراهمیدان 

   3854 35کاشانی  اهللآیت

   4438 نژادهاشمیچهارراه شهید 

   4050عبادی  اهللآیتچهارراه 

   4207میدان شهدا 

   4004 نژادهاشمیپایانه شهید 

   3856 35کاشانی  اهللآیت

   3013 آهنراهمیدان 

 

های های هر خط و رکوردهای ثبت شده در دادهایستگاه فهرستهای دریافتی در با توجه به آنکه داده

AVL ی زمان توقف و وجود نداشت. از میان تمامی دارای نواقصی بودند، در برخی از خطوط امکان محاسبه

و  506، 502، 402، 306، 204، 89، 67، 32، 13.1خطوط شبکه اتوبوسرانی مشهد، در مسیر رفت خطوط 

 1051، 1043، 306، 203، 68، 57، 53، 51، 45، 37، 35، 34، 29، 28.1، 27، 19، 13و برای خطوط  831

 ، در مسیر برگشت زمان توقف در ایستگاه پایانی محاسبه نشده است.1097و 

 ی مربوط به زمان توقف ناوگان در خطوط اتوبوسرانیهاتحلیل داده -2-4-2

اوج و خارج اوج محاسبه شده است.  یدوره کیبه تفک یزمان توقف ناوگان در خطوط مختلف اتوبوسران

 20و ساعت  17 یال 9خارج اوج شامل  یو دوره 20 یال 17صبح و ساعات  9 یال 7اوج شامل ساعات  یدوره

 یهانمونه، زمان توقف یاست. برا دهش هیارا جینتا نیاز ا یاخطوط، تنها نمونه ادیاست. با توجه به تعداد ز 21تا 

 ( ارائه شده است.32-2جدول ( و برگشت )31-2جدول )رفت  ریدر هر دو مس 7چهار اتوبوس از خط 

رفت  ریمس یرفت، زمان توقف برا ریدر مس 7زمان توقف چهار اتوبوس نمونه از خط  یپس از محاسبه

 به دست آمده است. هیثان 208و  206 بیاوج و خارج دوره اوج به ترت یدر دوره
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 در مسیر رفت 7زمان توقف در خط  -31-2جدول 
 دوره غیر اوج دوره اوج

 زمان توقف )ثانیه( ساعت شناسه اتوبوس زمان توقف )ثانیه( ساعت شناسه اتوبوس
     
     
     
     2
     
     

     
     

 

 در مسیر برگشت 7زمان توقف در خط  -32-2جدول 

 دوره غیر اوج دوره اوج

 زمان توقف )ثانیه( ساعت شناسه اتوبوس زمان توقف )ثانیه( ساعت شناسه اتوبوس
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

 

، میانگین زمان توقف در مسیر برگشت 7خط  نمونه اتوبوس چهار بر اساس زمان توقف محاسبه شده برای

 ثانیه است.  132 و 163برای دوره ی اوج و خارج اوج به ترتیب برابر با 

ر بر با سایانبوهونقل همگانی اطالعات نحوه ارتباط و میزان تبادل سفر خطوط حملدریافت 

 ونقل همگانیخطوط حمل

دارند، در  و قطار شهری( BRTبر )خطوط انبوهکننده را برای از آنجا که خطوط اتوبوسرانی نقش تغذیه

های اتوبوس نیز قرار قطار شهری مشهد، ایستگاه ایستگاه وچهاربیست و BRTهای تعدادی از ایستگاه نزدیکی

 ارائه شده است. 33-2جدول در از آن ایستگاه به همراه خطوط عبوری  قطار شهریی هادارد. اطالعات ایستگاه
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 های تبادلی قطار شهری و اتوبوسرانیایستگاه -33-2جدول 

 انتها ابتدا خطوط مرتبط اتوبوسرانی های قطار شهریایستگاه

 فرودگاه پایانه انقالب اسالمی 77خط  فرودگاه

 فرودگاه پایانه انقالب اسالمی 77خط  بوستان ریحانه

 غدیر
 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط 

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط پروین اعتصامی

 هفده شهریور
 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط 

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 بسیج

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 کوی کارگران المقدسبیتپاینه  72خط

 نژادهاشمیکوی  المقدسبیتپاینه  63خط

 بهشت رضا چهارراه دانش شرقی 702خط

 پایانه صبا چهارراه دانش شرقی 75خط

 شهرک عسکریه چهارراه دانش شرقی 78خط

 طبرسی پایانه مسافربری 84خط

 طرق شهر چهارراه دانش شرقی 701خط

 پایانه صبا المقدسبیتپایانه  74خط

 پایانه صبا المقدسبیتپایانه  71خط

 پایانه صبا المقدسبیتپایانه  71/1خط

 بوتان المقدسبیتپایانه  76خط

 طرق شهر چهارراه دانش شرقی 701/1خط

 ایستگاه امام خمینی

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط 

 غدیرپایانه  آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 پایانه زکریا المقدسبیتپایانه  82خط

 پایانه ذکریا المقدسبیتپایانه  86خط

 پایانه انقالب اسالمی پایانه مصلی 66خط

 پایانه غدیر پایانه مفتح 37خط

 پایانه انقالب اسالمی ربیعخواجهپایانه  2خط تندرو

 ایستگاه شریعتی

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط 

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 38/1خط

 پایانه معراج پایانه شریعتی 26خط

 پایانه الهیه پایانه شریعتی 15خط 

 پایانه گردشگری پایانه شریعتی 22/2خط

 میدان فلسطین المقدسبیتپایانه  73خط

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 پایانه زکریا ربیعخواجهپایانه  38خط

 پایانه زکریا المقدسبیتپایانه  82خط
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 های تبادلی قطار شهری و اتوبوسرانیایستگاه -33-2جدول 

 انتها ابتدا خطوط مرتبط اتوبوسرانی های قطار شهریایستگاه

 پایانه زکریا المقدسبیتپایانه  86خط 

 ایستگاه قائم

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 38/1خط

 پایانه معراج پایانه شریعتی 26خط

 پایانه الهیه پایانه شریعتی 15خط 

 پایانه گردشگری پایانه شریعتی 22/2خط

 میدان فلسطین المقدسبیتپایانه  73خط

 ایستگاه طالقانی

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 38/1خط

 پایانه معراج پایانه شریعتی 26خط

 پایانه الهیه پایانه شریعتی 15خط 

 پایانه گردشگری پایانه شریعتی 22/2خط

 میدان فلسطین المقدسبیتپایانه  73خط

 ایستگاه فلسطین

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 آبادوکیلپایانه  میدان فلسطین 91خط

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 38/1خط

 نوفل لوشاتو میدان فلسطین 92خط

 طالقانی شهرک میدان فلسطین 93خط

 شهرک نیروی هوایی میدان فلسطین 96/1خط

 شهرک لویزان میدان فلسطین 98خط

 بلوار رضوی میدان فلسطین 95خط

 میدان فلسطین آهنراهپایانه  29خط

 میدان فلسطین پایانه مصلی 28/1خط

 میدان فلسطین پایانه مفتتح 37/1خط

 میدان فلسطین المقدسبیتپایانه  73خط

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 ربیعخواجهپایانه   پایانه آزادی 88خط خیامایستگاه 

 ایستگاه آزادی
 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 ربیعخواجهپایانه   پایانه آزادی 88خط
 پایانه شهدا  پایانه آزادی 38/1خط 

 ایستگاه پارک ملت

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 غدیرپایانه  آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 پایانه فردوسی آبادوکیلپایانه  11خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18/1خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 14خط

 شهرک صابر  پایانه آزادی 94خط



   

 

 

  

 78صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
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 های تبادلی قطار شهری و اتوبوسرانیایستگاه -33-2جدول 

 انتها ابتدا خطوط مرتبط اتوبوسرانی های قطار شهریایستگاه

 شهرک نیروی هوایی  پایانه آزادی  96خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 16/1خط

 بلوارسرافرازان  پایانه آزادی 98/1خط

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 38/1خط

 پایانه مصلی  پایانه آزادی 25خط

 ربیعخواجهپایانه   پایانه آزادی 88خط

 پایانه مصلی  پایانه آزادی 100خط

 حرم مطهر  پایانه آزادی 62خط

 انتهای بلوار پیروزی  پایانه آزادی 94/1خط

 بلوارکوثر  پایانه آزادی 97خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 20خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 31خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 15/1خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 14/1خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 17خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 17/1خط

 بلوارشاهد  پایانه آزادی 19خط

 ایستگاه کوثر

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 پایانه فردوسی آبادوکیلپایانه  11خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18/1خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 14خط

 شهرک صابر  آزادیپایانه  94خط

 شهرک نیروی هوایی  پایانه آزادی  96خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 16/1خط

 بلوارسرافرازان  پایانه آزادی 98/1خط

 پایانه شهدا  پایانه آزادی 38/1خط

 پایانه مصلی  پایانه آزادی 25خط

 ربیعخواجهپایانه   پایانه آزادی 88خط

 

 پایانه مصلی  آزادیپایانه  100خط

 حرم مطهر  پایانه آزادی 62خط

 انتهای بلوار پیروزی  پایانه آزادی 94/1خط

 بلوارکوثر  پایانه آزادی 97خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 15/1خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 20خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 17خط



   

 

 

  

 79صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
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 های تبادلی قطار شهری و اتوبوسرانیایستگاه -33-2جدول 

 انتها ابتدا خطوط مرتبط اتوبوسرانی های قطار شهریایستگاه

 ایستگاه سیدرضی

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 پایانه فردوسی آبادوکیلپایانه  11خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18/1خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 14خط

 شهرک صابر  پایانه آزادی 94خط

 شهرک نیروی هوایی  پایانه آزادی  96خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 16/1خط

 بلوارسرافرازان  پایانه آزادی 98/1خط

 ایستگاه دانش آموز

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 پایانه فردوسی آبادوکیلپایانه  11خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18/1خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 14خط

 شهرک صابر  پایانه آزادی 94خط

 شهرک نیروی هوایی  پایانه آزادی  96خط

 ایستگاه هفت تیر

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 حرم مطهر آبادوکیلپایانه  12خط

 پایانه فردوسی آبادوکیلپایانه  11خط

 الهیهپایانه   پایانه آزادی 18خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18/1خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 14خط

 ایستگاه صدف

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 حرم مطهر آبادوکیلپایانه  12خط

 پایانه فردوسی آبادوکیلپایانه  11خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18/1خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 14خط

 ایستگاه صیادشیرازی
 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 

 حرم مطهر آبادوکیلپایانه  12خط

 پایانه فردوسی آبادوکیلپایانه  11خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 18/1خط

 پایانه الهیه  پایانه آزادی 14خط

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط ایستگاه اقبال الهوری
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 های تبادلی قطار شهری و اتوبوسرانیایستگاه -33-2جدول 

 انتها ابتدا خطوط مرتبط اتوبوسرانی های قطار شهریایستگاه

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 حرم مطهر آبادوکیلپایانه  12خط

 پایانه فردوسی آبادوکیلپایانه  11خط

 ایستگاه نمایشگاه

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 حرم مطهر آبادوکیلپایانه  12خط

 پایانه فردوسی آبادوکیلپایانه  11خط

 آبادوکیلپایانه  میدان فلسطین 91خط

 ربیعخواجهپایانه  آبادوکیلپایانه  99خط

 ایستگاه کوهستان پارک

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 حرم مطهر آبادوکیلپایانه  12خط

 پایانه فردوسی آبادوکیلپایانه  11خط

 پایانه انقالب اسالمی آبادوکیلپایانه  90خط

 آبادوکیلپایانه  میدان فلسطین 91خط

 ربیعخواجهپایانه  آبادوکیلپایانه  99خط

 آبادوکیلایستگاه 

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  10خط

 پایانه غدیر آبادوکیلپایانه  1خط تندرو

 شاندیز آبادوکیلپایانه  121خط

 ابرده علیا آبادوکیلپایانه  تندرو 123خط

 حصارگلستان آبادوکیلپایانه  113خط

 جاغرق آبادوکیلپایانه  114خط

 طرقبه آبادوکیلپایانه  111خط

 نغندر آبادوکیلپایانه  115خط

 نغندر آبادوکیلپایانه  115/1خط

 حرم مطهر آبادوکیلپایانه  12خط

 پایانه فردوسی آبادوکیلپایانه  11خط

 پایانه انقالب اسالمی آبادوکیلپایانه  90خط

 آبادوکیلپایانه  میدان فلسطین 91خط

 ربیعخواجهپایانه  آبادوکیلپایانه  99خط

 

وط بر با سایر خطونقل همگانی انبوهبررسی اطالعات مربوط به میزان تبادل مسافر خطوط حملبه منظور 

از سازمان اتوبوسرانی و  ،های استفاده شدههای تبادلی اطالعات کارت بلیتونقل همگانی در ایستگاهحمل

به ارایه شده است.  35-2جدول و  34-2جدول در بخشی از آن سازمان قطار شهری مشهد دریافت شد که 

های تبادلی، در گام اول شماره سریال کارتی که در دست آوردن میزان تبادل سفر در ایستگاهمنظور به

بت شده در در گام دوم اختالف زمان سریال کارت ث .شودمیاست استخراج  های مختلف ثبت شدهایستگاه
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زمان سفر از ایستگاه مبداء تا ایستگاه  AVLهای آید. در گام نهایی با استفاده از دادهدست میها بهایستگاه

که  شود. در صورتیها مقایسه میآید و با اختالف زمان سریال کارت ثبت شده در ایستگاهدست میتبادلی به

 شود.تگاه نباشد آن سفر تبادلی درنظر گرفته میاختالف این دو مقدار بیش از زمان انتظار در ایس

 

 ای از اطالعات تراکنش بلیت دریافتی از سازمان قطار شهرینمونه -34-2جدول 
 شماره سریال کارت کد دستگاه کارت خوان کد ایستگاه نشکزمان ترا

07:03:58 109 10921 1241523020520320 

07:03:58 101 10101 1243582051788410 

07:03:59 205 20503 1184421031453820 

07:04:00 113 11301 1202935563429500 

07:04:00 119 11902 1254617436281720 

07:04:00 120 12002 1219648883544440 

07:04:00 105 10501 1255978673781370 

07:04:00 212 21201 1263668944579710 

 

 ای از اطالعات تراکنش بلیت دریافتی از سازمان اتوبوسرانینمونه -35-2جدول 
 سریال کارتشماره  شماره خط ستگاهیانام/کد  نشکزمان ترا

 1168240807726720 15 (5262پایانه الهیه) 07:00:01

 1233117088332670 201 (4025پایانه شهدا) 07:00:16

 1249402127863420 50 (4029پایانه شهدا) 07:00:11

 1268147123922040 50 (4029پایانه شهدا) 07:00:32

 1152770063281020 50 (4029پایانه شهدا) 07:00:35

 1183149978707070 1/17 (1456)30حجاب  07:00:00

 1185773946152060 4 (1092)26پیروزی  07:00:00

 1195524582746750 800 (3055)30طبرسی شمالی  07:00:00

ونقل همگانی از نظر تابلو، عالیم، سرپناه، روشنایی، نقشه های حملدریافت وضعیت ایستگاه

 و دسترسی به ایستگاه

ونقل همگانی از نظر تابلو، عالیم، سرپناه، روشنایی، نقشه و های حملاطالعات مربوط به وضعیت ایستگاه

 گزارش از کارفرمای محترم دریافت نشده است.این  ارسالدسترسی به ایستگاه تا تاریخ 

 ونقل همگانیونقل هوشمند مورد استفاده در حملهای حملدریافت اطالعات سامانه

ونقل همگانی شهر مشهد به جز ونقل هوشمند مورد استفاده در حملهای حملاز میان اطالعات سامانه

تا تاریخ ارسال این ها، کارت بلیتتراکنش خطوط اتوبوسرانی و اطالعات مربوط به  AVLاطالعات مربوط به 



   

 

 

  

 82صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

و  AVLمربوط به  )در خصوص اطالعاتدریافت نشده است اطالعات دیگری گزارش از کارفرمای محترم 

  .ها در بندهای پیشین توضیح داده شده است(ها و نحوه پاالیش و کاربرد آنکارت بلیتتراکنش 

ها و ونقل و شناخت محدودیتبازدید میدانی از کریدورهای پیشنهادی طرح جامع حمل

 مشکالت

 یه شده است.ارا گزارش جداگانهتوضیحات مربوط به این قسمت در 

 های عمده مولد و جاذب سفرو نوع کاربری دریافت موقعیت

ونقلی های عمده مولد و جاذب سفر از اهمیت باالیی در مطالعات حملها و نوع کاربریشناسایی موقعیت

بندی حرکت ناوگان، ونقل همگانی برخوردار است. در واقع مسیریابی خط، زمانطور خاص مطالعات حملو به

فر های عمده تقاضای سنوعی متأثر از موقعیت و خصوصیات کاربریغیره به طراحی ایستگاه، تخصیص ناوگان و

های مهم در رو الزم است اطالعاتی در خصوص تعداد و نوع سفرهای ایجادشده توسط کاربریهستند. ازاین

دسترس باشد. در این بخش تالش شده است تا با استناد به اطالعات موجود، موارد فوق در شهر مشهد 

 گیرند.سی قرار میموردبرر

 )حرم مطهر امام رضا )ع 

های اصلی جذب سفر در ناحیه مرکزی شهر مشهد قرار گرفته عنوان یکی از کاربریحرم مطهر رضوی، به

حال، سفرهای کاری شامل کارمندان و است. عمده سفرهای منتهی به این حرم سفرهای زیارتی هستند بااین

توجهی برخوردار هستند. همچنین به دلیل ماهیت سفرهای منتهی قابل خادمین حرم رضوی نیز از حجم نسبتاً

ها و های تجاری و اداری، پاساژها، هتلها، مجتمعهای متنوعی ازجمله فروشگاهبه آستان قدس، کاربری

ا خیابان امام رضصورت کلی توسط چهار حرم مطهر بهاند. دسترسی به ها در این محدوده قرار گرفتهمسافرخانه

، موقعیت حرم مطهر رضوی در شهر مشهد 11-2شکل گیرد. )ع(، نواب صفوی، طبرسی و شیرازی صورت می

دهد. بر اساس اظهارات تولیت آستان قدس رضوی در مردادماه های اصلی منتهی به آن را نشان میو خیابان

شوند. البته باید به این نکته توجه میلیون نفر به حرم حضرت رضا )ع( مشرف می 30، ساالنه حدود 1397سال 

زهای خاص سال مانند والدت و شهادت امام رضا، اربعین حسینی، تاسوعا و داشت که عمده این تقاضا در رو

رو الزم است تقاضای حرم در گیرد. ازاینهای قدر و سایر ایام مذهبی صورت میعاشورای حسینی، نوروز، شب

زها رودهی به زائران در این های الزم برای سرویسریزیروزهای خاص و عادی به تفکیک بررسی شوند و برنامه
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 انجام شود.

 

 
 های منتهی به آندر شهر و نمایش خیابانحرم مطهر  جانمایی -11-2شکل 

 

 ها و مراکز آموزشی بزرگدانشگاه 

توجهی دانشجو از به دلیل وجود مراکز دانشگاهی متعدد در شهر مشهد، این شهر میزبان تعداد قابل

 25000ترین مرکز آموزشی در مشهد دانشگاه فردوسی است که بالغ بر ترین و بزرگر کشور است. مهمسراس

 32000دانشجو دارد. عالوه بر دانشگاه فردوسی، سایر مراکز آموزشی ازجمله دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد )

دانشجو(، دانشگاه صنعتی امام  6000دانشجو(، دانشگاه خیام )حدود  8300دانشجو(، دانشگاه علوم پزشکی )

و توجهی دانشجدانشجو(، و دانشگاه پیام نور واحد مشهد نیز ساالنه پذیرای تعداد قابل 5000سجاد )ع( )حدود 

هایی که در مقایسه دهد. همچنین دانشگاهموقعیت مراکز آموزشی شهر مشهد را نشان می 12-2شکل هستند. 

، شودطور که مشاهده میاند. همانتر هستند در شکل متمایز شدهتر و بااهمیتبا سایر مراکز آموزشی بزرگ

 اند. بزرگ شهر مشهد در قسمت شرقی و جنوب شرقی این شهر قرار گرفته هایاکثر دانشگاه
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 ها و مراکز آموزش عالی در شهر مشهدموقعیت دانشگاه -12-2شکل 

 سوارهاپارک و شهریهای اتوبوس برونپایانه 

جهت دارای اهمیت است که بخش  آن از سوارهاپارکشهری و های اتوبوس برونشناسایی موقعیت پایانه

ها سفر ونقل همگانی به پایانههای حملنمایند با شیوهها استفاده میتوجهی از مسافرانی که از این پایانهقابل

رانی در های اتوبوستی زیارتی شهر مشهد، پایانهنمایند. با توجه به ماهیت سیاحکنند و یا پایانه را ترک میمی

رو، فراهم نمودن دسترسی مناسب به ها مسافر از اقصی نقاط کشور هستند. ازاینمشهد ساالنه میزبان میلیون

های اتوبوس ها از اهمیت دوچندان برخوردار است. موقعیت پایانهونقل همگانی در این پایانههای حملسیستم

طور که مشاهده نمایش داده شده است. همان 13-2شکل شهر مشهد در  سوارهایپارکمچنین شهری و هبرون

های پایانه امام رضا، پایانه راه ابریشم و پایانه معراج شهری به نامشود، مشهد دارای سه پایانه اتوبوس برونمی

ترتیب در سه ضلع شمال غرب، شمال و جنوب این  میثاق، کالت و حافظ به سوارپارک. همچنین سه است

 اند.  شهر قرار گرفته
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 در شهر مشهد های سوارایستگاهها و موقعیت پایانه -13-2شکل 

 

 نژادالمللی شهید هاشمیفرودگاه بین 

المللی شهر مشهد روزانه پذیرای مسافران متعددی از داخل و خارج کشور است. این فرودگاه فرودگاه بین

وآمد کشورمان های ایران است و پس از فرودگاه مهرآباد دومین فرودگاه پررفتترین فرودگاهیکی از مهم

نژاد المللی شهید هاشمیدگاه بینمیلیون مسافر از طریق فرو 7شود. بنابر آمارها ساالنه بیش از محسوب می

المللی شهر مشهد را بر روی نقشه این شهر نمایش نمایی از فرودگاه بین 14-2شکل شوند. جا میمشهد جابه

دهد. این فرودگاه در ناحیه جنوب شرقی شهر مشهد و در بلوار فرودگاه قرار دارد. فاصله فرودگاه شهید می

و متر 1نژاد مشهد به خط فرودگاه شهید هاشمی 1394کیلومتر است. در سال  8نژاد تا حرم حدوداً هاشمی

وآمد دارد. این خط مسیر فرودگاه رانی به ایستگاه فرودگاه رفتاتوبوس 77چنین خط مشهد متصل شد. هم

ارائه شده  2-2کند. همچنین، اطالعات مربوط به تقاضای فرودگاه مشهد در بند نژاد تا حرم را طی میهاشمی

 است.
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 موقعیت فرودگاه شهر مشهد بر روی نقشه -14-2شکل 

 

 آهن شهر مشهدایستگاه راه 

آهن شهر مشهد نیز دارای سهم باالیی از تولید و جذب سفرها در این شهر است. بنا بر آمار ایستگاه راه

میلیون مسافر بوده است که این  14شهر مشهد پذیرای بیش از  آهنراه، ایستگاه 1398منتشر شده در سال 

آهن شهر کشور بدل نموده است. جانمایی ایستگاه راه آهنراههای گاه را به یکی از پرترددترین ایستگاهایست

شود، این ایستگاه در فاصله نسبتاً کمی نسبت طور که مشاهده میارائه شده است. همان 15-2شکل مشهد در 

، شهید محمود نژادهاشمیهای آزادی، شهید به حرم مطهر قرار گرفته است و دسترسی به آن از طریق خیابان

 شود. کامیاب تأمین می کاوه و شهید محمود
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 آهن شهر مشهد روی نقشهموقعیت ایستگاه راه -15-2شکل 

 

 های بزرگبیمارستان 

ترین شهر در سه استان بزرگ خراسان، ساالنه عنوان مرکز استان خراسان رضوی و بزرگشهر مشهد به

. تخمین دقیق سفرهای منتهی به یک بیمارستان نیاز به برداشت استان سفرهای متعددی با هدف درمانی میزب

توان به تخمین قابل قبولی از میزان تقاضای حال، با استفاده از راهنماهای موجود میاطالعات میدانی دارد، بااین

یمارستان و یا مساحت آن( در مقایسه با های )یک بطورکلی، هر چه تعداد تختها دست یافت. بهبیمارستان

رود تعداد مراجعین آن بیمارستان نیز بیشتر باشد. موقعیت مکانی ها بیشتر باشد، انتظار میسایر بیمارستان

هایی که در مقایسه با سایرین ارائه شده است. همچنین بیمارستان 16-2شکل های شهر مشهد در بیمارستان

اند. منظور از اهمیت بیشتر، تعداد باالتر سفرهای تخمین از اهمیت باالتری برخوردار هستند متمایز شده

در ها شود، عمده بیمارستانگونه که مشاهده میها در مقایسه با سایرین است. همانشده به این بیمارستانزده

 نواحی مرکز شهر مشهد قرار دارند. 
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 های شهر مشهد روی نقشهموقعیت بیمارستان -16-2شکل 

 

 شهریهای اتوبوس درونپایانه 

شهری مشهد از این جهت حائز اهمیت است که تسهیل های اتوبوس درونشناسایی موقعیت پایانه

شود. به عنوان مثال، در صورتی میچند شیوه ای  ونقلحملهای ها موجب بهبود سیستماین پایانهدسترسی به 

های اتوبوسرانی پرتقاضا مهیا شود، شهروندان تمایل بیشتری برای که دسترسی قطار شهری و تاکسی به پایانه

های تری از شیوهتوانند با سهولت بیشهمگانی خواهند داشت، چرا که می ونقلحملهای استفاده از سیستم

های یابد. موقعیت پایانهها به استفاده از خودروی شخصی کاهش میمختلف سفر استفاده کنند و نیاز آن

های نمایش داده شده است. همچنین اطالعات مربوط به پایانه 17-2شکل شهری مشهد در اتوبوسرانی درون

 ارائه شده است.  2-2-1-2در بند شهر مشهد 
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 شهری مشهدانی درونرهای اتوبوسموقعیت پایانه -17-2شکل 

 

 و تجاری بزرگ مراکز خرید 

با توجه به قرار داشتن حرم مطهر امام رضا در شهر مشهد، این شهر یکی از مقاصد اصلی گردشگران و 

رو، مراکز مسافران در ایران است. همچنین شهر مشهد در حال حاضر دومین شهر پرجمعیت ایران است. ازاین

نی ونقل همگاهای حملمناسب توسط شیوه ن دسترسیاند. فراهم نمودخرید متعددی در این شهر تأسیس شده

ترین مراکز خرید به این مراکز موجب کاهش سهم سفرها با خودروی شخصی خواهد شد. در این بخش، مهم

 شود.و تجاری شهر مشهد معرفی و موقعیت این مراکز بر روی نقشه شهر مشهد ارائه می

 )بازار سنتی امام رضا )ع 

آید. مجتمع بازار رضا در نزدیکی شمار میاکز خرید زائرین و گردشگران بهترین مراین بازار یکی از مهم

های متعدد، محل مجموعه اماکن رضوی، در ضلع شرقی خیابان امام رضا واقع شده و با ساختار سنتی و مغازه

ه است خریدوفروش و تجارت زائران و مسافران و مجاوران )اهالی مشهد( است. این بازار در دوطبقه احداث شد

تراشی و گلدوزی ایجاد دستی، طالکاری، انگشترسازی، فیروزههای کوچک صنایعو در طبقه دوم آن کارگاه

آید، انواع اجناس و سوغات، از شمار میترین مرکز خرید مسافران و زائران بهشده است. در بازار رضا، که بزرگ
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واع عطریات، زعفران، نبات، پوستین، مهر و سجاده قبیل انگشترهای عقیق و فیروزه و طال و نقره و همچنین ان

 18-2ل شکرسد. موقعیت این بازار بر روی نقشه شهر مشهد در و تسبیح، لباس، بدلیجات و غیره به فروش می

 نمایش داده شده است.

 

 
 موقعیت بازار رضا در نقشه شهر مشهد -18-2شکل 

 

 منطقه تجاری گردشگری سپاد 

میلیون مترمربعی  2شده است با مساحت مجموعه تجاری، گردشگری سپاد که در شمال شهر مشهد واقع

عنوان خود، میزبان شمار بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی در مشهد است. مجموعه گردشگری سپاد به

های الماس شرق، شود. این مجموعه شامل ساختمانمی یکی از مجهزترین مناطق گردشگری در کشور شناخته

 های تجاری است و عالوه بر امکان خرید،المللی خیام و سایر مجتمعالمللی شهید کاوه، بازار بینوصال، بازار بین

فضای تفریحی مناسبی برای بازدیدکنندگان فراهم آورده است. موقعیت این منطقه در نقشه شهر مشهد در 

 نمایش داده شده است.  19-2شکل 
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 موقعیت مجموعه تجاری گردشگری سپاد در نقشه شهر مشهد -19-2شکل 

 

 مجتمع تجاری زیست خاور 

ترین مراکز تجاری در شهر مشهد است. این مرکز ترین و بزرگخاور، یکی از قدیمیمجتمع تجاری زیست

های مجاور در نزدیکی میدان دکتر علی شریعتی و در ضلع جنوبی خیابان کوهسنگی قرار گرفته است. خیابان

. وار احمدآبادالشعرای بهار، خیابان دانشگاه و بلاند از: خیابان کوهسنگی، بلوار ملکاین مرکز خرید عبارت

 نمایش داده شده است.  20-2شکل موقعیت این مرکز خرید در 
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 خاور در نقشه شهر مشهدموقعیت مجتمع تجاری زیست -20-2شکل 

 

 مرکز خرید پروما 

. این مجتمع در نزدیکی استمجتمع تجاری پروما یکی از مراکز تجاری مهم و پرتقاضا در شهر مشهد 

نمایش داده شده است.  21-2شکل میدان جانباز واقع شده است. موقعیت این مرکز در نقشه شهر مشهد در 

 های تجاری و خرید دیگری نیز در اطراف میدان جانباز احداث شده اند.عالوه بر مرکز خرید پروما، مجتمع

 

 
 موقعیت مرکز خرید پروما در نقشه شهر مشهد -21-2شکل 
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 برج تجاری اداری آرمیتاژ گلشن 

 60مترمربع و زیربنای تقریبی  4100طبقه در زمینی به مساحت  34برج اداری تجاری آرمیتاژ گلشن با 

ارای سه متر ارتفاع دارد. این برج د 148.5تیر، نبش خیابان گلشن با ارتفاع هزار مترمربع در حاشیه بلوار هفت

عنوان تیر بهو همچنین احداث پل روگذر خیابان هفت بودههای گلشن و هفت تیر ورودی مجزا از خیابان

نشان داده  22-2شکل مشهد در  رشهچهارمین ورودی در دست اقدام است. موقعیت این برج در نقشه در 

 شده است.

 

 
 موقعیت برج آرمیتاژ گلشن در نقشه شهر مشهد -22-2شکل 

 

 آلتون 

. مجتمع آلتون مشهد یکی استاین برج یک مجتمع اداری تجاری است و شامل چهل واحد لوکس اداری 

های کشور است و در حاشیه خیابان دانشگاه مشهد قرار گرفته است. مساحت برج آلتون از بلندترین ساختمان

طبقه که شامل  3طبقه است و به غیر از  25. مرکز خرید آلتون دارای استمتر  75مترمربع و ارتفاع آن  1724

در حال ارائه  و فودکورت های فروشگاهیعنوان کاربریا بهواحدهای اداری و تجاری هستند، سایر واحده

 نمایش داده شده است. 23-2شکل مشهد در  رخدمات هستند. موقعیت این برج در نقشه شه
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 موقعیت برج آلتون در نقشه شهر مشهد -23-2شکل 

 

 مجتمع اطلس 

. این مرکز در منطقه استبازار بزرگ اطلس مشهد یک مرکز تخصصی برای خرید جهیزیه و لوازم منزل 

 شاپ، بیشکوی پلیس قرار گرفته است و در بخش خدماتی و رفاهی خود دارای فودکورت، باجه بانک، کافی

هزار مترمربع پارکینگ طبقاتی هوشمند، پردیس سینمایی، نگارخانه با آثار هنری داخلی و خارجی،  30از 

 24-2شکل شاپ است. موقعیت این مجتمع در یبیمه، دفتر خدمات مسافرتی، دفتر خدمات ارتباطی و کاف

 نمایش داده شده است. 
 

 
 موقعیت بازار بزرگ اطلس در نقشه شهر مشهد -24-2شکل 
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 مشهد مال 

متری در حال حاضر در شهر مشهد در حال ساخت  90طبقه با ارتفاع بیش از  23مشهد مال، برجی 

توجهی شود در آینده از تولید و جذب قابلبینی میآغاز شده است و پیش1390است. ساخت پروژه در سال 

های آتی، این مرکز نیز موردتوجه ونقل همگانی در سالاست در توسعه خطوط حملرو الزم برخوردار باشد. ازاین

قرار بگیرد. این مرکز در تقاطع خیابان خیام و سجاد در حال ساخت است و موقعیت آن بر روی نقشه شهر 

 نمایش داده شده است.  25-2شکل مشهد در 
 

 
 موقعیت مشهد مال )پروژه در حال ساخت( در نقشه شهر مشهد -25-2شکل 

 

دهد. صورت تجمیع شده نمایش میموقعیت مراکز تجاری و خرید بزرگ در شهر مشهد را به 26-2شکل 

شود، عمدتاً مراکز خرید بزرگ این شهر در مرکزیت و شمال غرب شهر و همچنین طور که مشاهده میهمان

 اند.  ار گرفتهاطراف حرم مطهر رضوی قر
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 موقعیت مراکز خرید و تجاری بزرگ در شهر مشهد -26-2شکل 

 مراکز تفریحی 

 شوند. های تفریحی مهم شهر مشهد معرفی میدر گام بعدی، مراکز و کاربری

o پارک ملت 

که در غرب این شهر قرار گرفته است.  بودههای شهر مشهد ترین بوستانبوستان ملت مشهد، یکی از مهم

جوار منطقه آزادشهر( هکتار( است. در ضلع غربی بوستان )هم 72هزار مترمربع ) 720مساحت این بوستان 

 1250روباز مشهد به مساحت  ترین استخرها شامل بزرگاست. این زمینهای ورزشی بوستان قرار گرفته زمین

نفر، زمین چمن فوتبال، والیبال،  400متر( با گنجایش  3تا  1متر و با عمق  25متر و عرض  50مترمربع )طول 

عالوه دورتادور بوستان، زمین مخصوص دویدن و ورزش قرار . بهاستبسکتبال، تنیس، پیست اسکیت و غیره 

تقاطع آزادی( دریاچه بوستان قرارگرفته است که در پشت این جوار دارد. در ضلع شرقی این بوستان )هم

ساعته به جانبازان قطع نخاعی  24صورت اندازی شده است و بهدریاچه مجتمع جانبازان بوستان ملت راه

دهد. در مرکز بوستان، ساختمان فرهنگی هنری امام رضا )ع( قرار دارد که شامل کتابخانه، خدمات ارائه می

. در داخل بوستان ملت همچنین شهربازی قرارگرفته است که استهنگی هنری و مسجد های فرکالس

 است. ارائه شده  27-2شکل شود. موقعیت این بوستان در ترین شهربازی مشهد محسوب میقدیمی
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 موقعیت بوستان ملت در نقشه شهر مشهد -27-2شکل 

 

o کوهسنگی 

کوهسنگی دومین مجموعه تفریحی، علمی، و پارک بزرگ )پس از پارک جنگلی ملت( در شهر مشهد 

مورد استقبال و توجه زائران و  . این پارکاستکوه بینالود های رشتهاست. کوهسنگی شامل دو قله از قله

شده در ایران است. کوهسنگی از راه خیابان موسوم های ساختهگردشگران قرار دارد و یکی از زیباترین پارک

 یابد، به بدنه اصلی شهر مشهد متصل شده است.آهن مشهد ادامه میبه خیابان کوهسنگی، که تا ایستگاه راه

 نشان داده شده است. 28-2شکل شهد در موقعیت این مجموعه در نقشه شهر م

o های آبیسرزمین موج 

که مقصد  بودههای تفریحی موجود در شهر مشهد ترین جاذبههای آبی یکی از معروفسرزمین موج

مترمربع و وسعت زیربنا،  8500بسیاری از مسافران و شهروندان شهر مشهد است. مساحت این مجموعه حدود 

شود. موقعیت این های آبی ایران شمرده میترین پارکهزار مترمربع است. این مجموعه، جزو بزرگ 23معادل 

 نشان داده شده است.  29-2شکل مجموعه در نقشه شهر مشهد در 
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 موقعیت پارک کوهسنگی در نقشه شهر مشهد -28-2شکل 

 

 
 های آبی پارک در نقشه شهر مشهدموقعیت سرزمین موج -29-2شکل 
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o سینما هویزه 

های سینمایی بزرگ و مجهز در سطح سالن نمایش یکی از پردیس 8اکنون با پردیس سینمایی هویزه هم

شاپ، توان به کافه سینما، سینماگالری، دو واحد کافیکشور است. از دیگر امکانات این پردیس سینمایی می

 نمایش داده شده است.  30-2شکل و غیره است. موقعیت این پردیس سینمایی در  نتکافی

o سینما آفریقا 

این سینما نیز به عنوان دومین سینمای بزرگ شهر مشهد یکی از مراکز اصلی جذب سفرهای تفریحی 

 نشان داده شده است. 31-2شکل در شهر مشهد است. موقعیت این سینما در نقشه شهر مشهد در 

o های تفریحیسایر کاربری 

های تفریحی را ایفا نموده و های شهر مشهد نیز نقش کاربریعالوه بر مراکز ذکرشده، برخی از خیابان

وار آباد، بلتوان به بلوار وکیلها میندان و مسافران هستند. ازجمله این خیابانوگذار شهرومحل تجمع و گشت

های عمده جذب سفرهای تفریحی در شهر مشهد سجاد و بلوار احمدآباد اشاره کرد. در ادامه، موقعیت کاربری

 نمایش داده شده است.  32-2شکل بر روی نقشه این شهر در 

 

 
 موقعیت سینما هویزه در نقشه شهر مشهد -30-2شکل 
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 موقعیت سینما آفریقا در نقشه شهر مشهد -31-2شکل 

 

 
 موقعیت مراکز تفریحی شهر مشهد بر روی نقشه -32-2شکل 
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 هاهتل 

شهرهای ایران و با توجه به حضور مراکز مذهبی و گردشگری متعدد در عنوان یکی از کالنشهر مشهد به

رو، شاهد حضور متعدد عنوان یکی از مقاصد اصلی سفر گردشگران در تمامی ایام سال است. ازایناین شهر، به

نمایش  33-2شکل گ شهر مشهد در های بزرها در این شهر هستیم. موقعیت برخی از هتلها و مسافرخانههتل

های نشان داده شده در این شکل، نواحی اطراف حرم داده شده است. همچنین الزم به ذکر است عالوه بر هتل

 ها هستند. ها و مسافرخانهلع غرب حرم نیز شاهد تجمع هتلویژه ضلع جنوب و ضمطهر، به

 
 مشهد رهای بزرگ در شهموقعیت هتل -33-2شکل 

 قطار شهری هایایستگاه -2-9-1

ونقل همگانی از آن جهت دارای اهمیت است های قطار شهری در توسعه خطوط حملشناسایی ایستگاه

واند تهای قطار شهری میونقل همگانی در ایستگاههای حملکه فراهم نمودن دسترسی مناسب به سایر شیوه

د. در واقع، با این شون 1های ترکیبی سفرشیوهموجب افزایش سهم استفاده از قطار شهری و همچنین سایر 

ونقل همگانی و شبه همگانی را برای شهروندان فراهم های حملای پیوسته از سیستمتوان زنجیرهراهکار می

                                                 
1 Multi-modal transportation systems 
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ونقل یکپارچه و کاهش استفاده از خودروهای شخصی در شهر کمک نمود. نمود و بدین ترتیب به توسعه حمل

های صورت گرفته، دو ریزیود دارد و طبق برنامهدر حال حاضر در شهر مشهد دو خط فعال قطار شهری وج

مسیر شهرک خط سه قطار شهری مشهد در آینده  خط دیگر نیز در آینده به این خطوط اضافه خواهند شد.

ایستگاه از میدان  14دهد. در فاز اول تا الهیه را از جنوب شرق به شمال غرب و برعکس پوشش می ابوذر

خط چهار قطارشهری نیز بر اساس برنامه ریزی  رسند.برداری میو به بهره ایجادفردوسی تا تقاطع بلوار صبا 

موقعیت  تا شهرک شهید رجایی در دست ساخت است. ربیعخواجهایستگاه و از  15دارای گرفته، های صورت

نمایش داده شده  34-2شکل بهرداری بر روی نقشه شهر مشهد در خطوط فعلی و ایستگاه های در حال بهره

 ارائه شده است.  1-1-2است. همچنین اطالعات مربوط به ایستگاه های این دو خط در بند 

 

 
 این شهربر روی نقشه  قطار شهری مشهدنقشه خطوط  -34-2شکل 

 دریافت اطالعات روند رشد مناطق حومه شهر

ن در محدوده کت سایجمع ی، بررسونقلحملمطرح در مطالعات جامع  ین پارامترهایتریاز اساس یکی

مورد مطالعه و همچنین نواحی اطراف آن است. در شهرهای بزرگی همچون مشهد، با توجه به اینکه شاهد 
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سفرهای روزانه افراد از مناطق حومه شهر با اهداف مختلف به خصوص هدف سفر کاری هستیم، شناسایی روند 

های های جمعیتی و شاخصرشد مناطق حومه شهر از همیت باالیی برخوردار است. در ادامه به بررسی ویژگی

های جمعیتی استان تدا شاخصشود. بدین منظور در ابای شهر مشهد پرداخته میرشد جمعیت در نواحی حومه

 پردازیم.ها در نواحی اطراف این شهر میخراسان رضوی بررسی شده و سپس به بررسی این شاخص

 های جمعیتی در سطح استان خراسان رضویویژگی 

، جمعیت استان خراسان رضوی برابر 1395بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان 

همچنین بر اساس سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال این استان، جمعیت در سال  بوده است. 6434501با 

اعالم  43/1نیز  1395تا  1390های برآورد شده است. متوسط نرخ رشد جمعیت در سال 6440704، 1398

خانوار در سطح استان وجود داشته است.  1938703مجموعاً تعداد  1395شده است. در سرشماری سال 

ارائه شده است.  36-2جدول مربوط به جمعیت و نرخ ساالنه رشد آن در استان خراسان رضوی در  اطالعات

های گذشته عموماً نرخ رشد جمعیت کاهشی بوده است و تنها در شود در دههطور که مشاهده میهمان

 افزایش یافته است. 03/0نرخ رشد به میزان  1395الی  1390های سال

 

 ویروند رشد جمعیت استان خراسان رض -36-2جدول 

 متوسط رشد ساالنه نسبت به دوره قبل جمعیت سال

1335 1557289 - 

1345 1889947 96/1 

1355 2524231 94/2 

1365 4137012 06/5 

1370 4411405 29/1 

1375 4778242 61/1 

1385 5593079 59/1 

1390 5994402 40/1 

1395 6434501 43/1 

 مأخذ: وبسایت مرکز آمار ایران

 

همچنین اطالعات مربوط به تعداد خانوار و جمعیت ساکن به تفکیک جمعیت شهری و روستایی بر مبنای 

شود در سرشماری سال طور که مشاهده میارائه شده است. همان 37-2جدول در  1395آماربرداری سال 

 7/26درصد در نقاط شهری، و  3/73اند که از این تعداد خانوار در استان وجود داشته 1938703، تعداد 1395

مجموعاً  1395طور خاص در شهرستان مشهد، در سال د. همچنین بهاندرصد در نقاط روستایی و غیرساکن بوده



   

 

 

  

 104صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

درصد از جمعیت استان  52اند که از منظر جمعیت حدود نفر سکونت داشته 3372660خانوار و  1021068

بوده است که  1به  3/8دهند. نسبت جمعیت شهری به روستایی در شهرستان مشهد نیز حدوداً را تشکیل می

ه جمعیت در این شهرستان در مناطق شهری سکونت دارند. همچنین میانگین بعد خانوار دهد عمدنشان می

 است.  47/3و در نقاط روستایی  28/3، در نقاط شهری 3/3در شهرستان مشهد 

 

 1395های استان خراسان رضوی در سال اطالعات جمعیتی شهرستان -37-2جدول 

 جمع غیرساکن ساکن در نقاط روستایی ساکن در نقاط شهری شهرستان

 جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار

 6434501 1938703 456 175 1733123 516419 4700924 1422109 کل استان

 3372660 1021068 72 59 360498 103657 3012090 917352 مشهد

 54615 15525 0 0 45571 12989 9044 2536 باخزر

 31207 10011 0 0 16040 5130 15167 4881 بجستان

 75631 23732 0 0 39129 12657 36502 11075 بردسکن

 69640 21861 2 2 34653 10905 34985 10954 بینالود

 117564 30718 2 1 39793 10121 77769 20596 تایباد

 267671 71802 0 0 135440 363922 132231 35410 تربت جام

 224626 68927 52 16 75740 23107 148834 45804 تربت حیدریه

 49175 14923 0 0 39907 12253 9268 2670 جغتای

 54488 16738 198 58 39507 12237 14783 4443 جوین

 155013 45105 111 27 55773 15754 99129 29324 چناران

 51701 16684 0 0 32490 10460 19211 6224 آبادخلیل

 138972 36399 0 0 71464 18516 67508 17883 خواف

 37181 11883 0 0 31249 10132 5932 1751 خوشاب

 54911 7678 0 0 19167 6793 2744 885 داورزن

 72355 22778 0 0 28720 9094 43635 13684 درگز

 60689 17566 0 0 46525 13716 14164 3850 رشتخوار

 67695 20063 4 2 58362 17122 9329 2939 زاوه

 306310 95553 1 1 55473 18621 250836 76931 سبزوار

 97519 26932 1 1 54098 14790 43420 12141 سرخس

 99001 28641 0 0 40035 11365 58966 17276 فریمان

 37539 11783 0 0 30381 9666 7158 5117 فیروزه

 174495 52851 2 2 72295 22562 102198 30287 قوچان

 168664 52778 0 0 60695 19302 107969 33476 کاشمر

 36237 10708 0 0 24805 7451 11462 3257 کالت

 88753 27607 0 0 37854 12302 50899 15305 گناباد

 3372660 1021068 72 59 360498 103657 3012090 917352 مشهد

 51409 15844 0 0 29464 9197 21945 6647 مه والت



   

 

 

  

 105صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 1395های استان خراسان رضوی در سال اطالعات جمعیتی شهرستان -37-2جدول 

 جمع غیرساکن ساکن در نقاط روستایی ساکن در نقاط شهری شهرستان

 جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار

 451780 142545 11 6 157993 50128 293776 92411 نیشابور

 مأخذ: مرکز آمار ایران

 

همچنین اطالعات جمعیتی شهرستان مشهد در سالیان اخیر بر اساس اطالعات مندرج در سالنامه آماری 

ارائه شده است. الزم به ذکر است بنا به دالیلی که در  38-2جدول اداره ثبت احوال استان خراسان رضوی در 

 موجود نیستند. 1398و  1397های اند، اطالعات جمعیتی در سالانتهای این جدول ذکرشده

  

 1397الی  1395های اطالعات جمعیتی شهرستان مشهد در سال -38-2جدول 

 1398 1397 1396 1395 محدوده

 6440704 6337594 6278938 6434501 کل استان

 - * 3264665 3372660 شهرستان مشهد

 : اطالعات در سالنامه موجود نبوده است. -

 سال قبل بوده است. احتمال اشتباه درج اطالعات در سالنامه وجود دارد.* : اطالعات موجود در سالنامه عیناً منطبق بر 

 

نمایش  35-2شکل سال گذشته در  12در ادامه نرخ رشد طبیعی جمعیت در استان خراسان رضوی در 

به بعد در این استان  1394شود نرخ رشد طبیعی جمعیت از سال طور که مشاهده میداده شده است. همان

د شود این رونبینی میاداره ثبت احوال این استان، پیش 1398کاهشی بوده است و بر اساس سالنامه آماری 

 دار باشد. های بعد ادامهکاهش در سال

 

 
 سال گذشته  12نرخ رشد طبیعی جمعیت در استان خراسان رضوی در  -35-2شکل 

 



   

 

 

  

 106صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

های آماری اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی، نرخ رشد طبیعی همچنین بر اساس سالنامه

جدول الی  39-2جدول در  1398الی  1396های های استان خراسان رضوی در سالجمعیت در شهرستان

شود نرخ رشد طبیعی جمعیت در شهرستان مشهد بین طور که مشاهده میارائه شده است. همان 2-41

( بوده 3/1به  1/1افزایشی ) 1398الی  1397های ( و در سال3/1به  9/1کاهشی ) 1397الی  1396های سال

 است. 

ر جمعیت د مثبترغم ارائه نرخ رشد طبیعی رسد. علیذکر چند نکته ضروری به نظر میدر این بخش 

ها های آماری سازمان ثبت و احوال استان خراسانی رضوی، جمعیت شهرستان مشهد در همین سالنامهسالنامه

روند دهنده درج شده است که نشان 3264665و  3272660به ترتیب برابر با  1396و  1395های در سال

تواند ناشی از تأثیر عواملی مانند مهاجرت بین شهرها و کاهش جمعیت شهرستان مشهد است. این موضوع می

روستاهای استان و یا عدم درج صحیح اطالعات باشد. همچنین الزم به ذکر است بر اساس اطالعات موجود در 

 شهرستان بینالود نیز بوده است. شامل 1397و  1396های ها، جمعیت شهرستان مشهد در سالاین سالنامه

 

 به تفکیک شهرستان 1396های حیاتی جمعیت خراسان رضوی در سال شاخص -39-2جدول 

 موالیدنرخ خام  شهرستان
میزان باروری 

 عمومی
 میزان باروری کل

میزان تجدید نسل 

 ناخالص
 ومیرنرخ خام مرگ

رشد طبیعی نرخ 

 جمعیت

 8/1 6/4 1/1 3/2 6/80 0/23 خراسانی رضوی

 9/1 4/4 1/1 2/2 1/78 5/23 مشهد

 0/2 7/4 3/1 7/2 0/96 7/24 باخزر

 2/1 8/4 9/0 9/1 9/66 3/17 بجستان

 8/2 6/3 6/1 3/2 9/81 3/21 بردسکن

 8/2 6/3 6/1 3/3 7/115 3/31 تایباد

 2/1 8/3 3/1 7/2 9/92 1/25 تربت جام

 6/1 0/4 1/1 2/2 4/75 0/20 تربت حیدریه

 9/1 4/1 2/1 5/2 9/88 2/23 جغتای

 3/1 4/7 1/1 3/2 5/81 8/20 جوین

 9/1 4/4 1/1 2/2 1/78 5/23 چناران

 5/1 8/4 1/1 2/2 3/76 8/19 آبادخلیل

 8/2 4/3 7/1 5/3 7/121 6/31 خواف

 0/1 9/6 9/0 8/1 2/62 3/16 درگز

 8/1 5/4 2/1 5/2 7/86 4/22 رشتخوار

 4/2 8/5 6/1 4/3 9/117 2/30 زاوه

 3/1 9/5 9/0 9/1 0/68 5/18 سبزوار

 7/1 1/3 0/1 2/1 5/74 2/20 سرخس



   

 

 

  

 107صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 به تفکیک شهرستان 1396های حیاتی جمعیت خراسان رضوی در سال شاخص -39-2جدول 

 موالیدنرخ خام  شهرستان
میزان باروری 

 عمومی
 میزان باروری کل

میزان تجدید نسل 

 ناخالص
 ومیرنرخ خام مرگ

رشد طبیعی نرخ 

 جمعیت

 9/1 4/4 1/1 2/2 1/78 5/23 فریمان

 4/1 6/8 3/1 6/2 1/90 6/22 فیروزه

 5/1 1/7 1/1 3/2 1/82 9/21 قوچان

 7/1 7/4 1/1 3/2 3/80 3/21 کاشمر

 9/1 4/4 1/1 2/2 1/78 5/23 کالت

 9/1 6/5 3/1 7/2 2/95 7/24 گناباد

 3/1 5/5 0/1 2/1 6/72 8/18 مه والت

 7/1 9/4 1/1 3/2 5/79 8/21 نیشابور
 

 به تفکیک شهرستان 1397های حیاتی جمعیت خراسان رضوی در سال شاخص -40-2جدول 

 نرخ خام موالید شهرستان
میزان باروری 

 عمومی
 میزان باروری کل

میزان تجدید نسل 

 ناخالص
 ومیرنرخ خام مرگ

نرخ رشد طبیعی 

 جمعیت

 6/1 5/4 0/1 2/1 8/73 9/20 خراسانی رضوی

 1/1 4/5 9/0 9/1 2/65 8/16 مشهد

 9/1 0/4 2/1 6/2 4/89 7/22 باخزر

 0/1 3/5 9/0 8/1 5/61 7/15 بجستان

 3/1 4/5 0/1 0/2 5/771 4/18 بردسکن

 8/2 4/3 6/1 4/3 7/117 5/31 تایباد

 0/2 5/3 2/1 5/2 4/88 7/23 تربت جام

 3/1 9/3 9/0 9/1 9/65 3/17 تربت حیدریه

 6/1 0/5 1/1 3/2 9/79 7/20 جغتای

 4/1 7/6 1/1 3/2 9/81 7/20 جوین

 7/1 2/4 0/1 0/2 4/71 3/21 چناران

 2/1 5/4 9/0 8/1 6/64 6/16 آبادخلیل

 7/2 1/3 6/1 3/3 0/116 7/29 خواف

 0/1 1/7 8/0 7/1 9/57 1/15 درگز

 4/1 4/4 0/1 0/2 9/70 2/18 رشتخوار

 2/2 1/5 5/1 1/3 1/108 5/27 زاوه

 1/1 5/5 9/0 7/1 2/61 5/16 سبزوار

 7/1 2/3 1/1 2/2 5/75 3/20 سرخس

 7/1 2/4 0/1 0/2 4/71 3/21 فریمان

 3/1 8/7 1/1 3/2 8/81 3/20 فیروزه

 4/1 7/6 1/1 2/2 2/87 7/20 قوچان

 3/1 7/4 9/0 9/1 7/66 6/17 کاشمر

 7/1 2/4 0/1 0/2 4/71 3/21 کالت

 8/1 0/5 2/1 5/2 0/89 9/22 گناباد



   

 

 

  

 108صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 به تفکیک شهرستان 1397های حیاتی جمعیت خراسان رضوی در سال شاخص -40-2جدول 

 نرخ خام موالید شهرستان
میزان باروری 

 عمومی
 میزان باروری کل

میزان تجدید نسل 

 ناخالص
 ومیرنرخ خام مرگ

نرخ رشد طبیعی 

 جمعیت

 7/1 2/4 0/1 0/2 4/71 3/21 مه والت

 4/1 8/4 0/1 0/2 6/70 2/19 نیشابور
 

 

 به تفکیک شهرستان 1398های حیاتی جمعیت خراسان رضوی در سال شاخص -41-2جدول 

 شهرستان
نرخ خام 

 موالید

میزان باروری 

 عمومی

میزان باروری 

 کل

میزان تجدید نسل 

 ناخالص

نرخ خام 

 ومیرمرگ

نرخ رشد طبیعی 

 جمعیت

 3/1 9/4 1/1 8/1 6/64 9/17 خراسانی رضوی

 3/1 6/4 0/1 8/1 1/62 0/18 مشهد

 8/1 1/4 1/1 2/2 9/75 7/21 باخزر

 0/1 7/5 0/1 5/1 1/51 9/12 بجستان

 1/1 6/5 0/1 9/1 5/66 9/16 بردسکن

 4/2 8/3 6/1 3/3 4/114 1/28 تایباد

 7/1 2/4 1/1 3/2 5/81 4/21 تربت جام

 0/1 4/4 0/1 6/1 8/56 7/14 تربت حیدریه

 4/1 0/5 0/1 1/2 3/74 0/19 جغتای

 0/1 2/7 0/1 0/2 8/68 2/17 جوین

 3/1 6/4 0/1 8/1 1/62 0/18 چناران

 0/1 1/5 0/1 6/1 2/57 5/14 آبادخلیل

 2/2 8/3 5/1 0/3 0/105 2/26 خواف

 0/1 6/7 0/1 5/1 5/52 6/13 درگز

 3/1 9/3 0/1 9/1 2/65 5/16 رشتخوار

 8/1 2/5 3/1 6/2 3/91 9/22 زاوه

 0/1 2/6 0/1 5/1 5/53 4/14 سبزوار

 2/1 9/3 0/1 8/1 2/62 4/16 سرخس

 3/1 6/4 0/1 8/1 1/62 0/18 فریمان

 0/1 9/7 0/1 2/1 7/72 7/16 فیروزه

 0/1 3/7 0/1 8/1 4/62 3/16 قوچان

 1/1 3/5 0/1 7/1 8/60 8/15 کاشمر

 3/1 6/4 0/1 8/1 1/62 0/18 کالت

 6/1 3/5 2/1 4/2 5/82 9/20 گناباد

 0/1 8/5 0/1 4/1 4/48 3/12 مه والت

 2/1 1/5 0/1 8/1 0/62 6/16 نیشابور
 

 های جمعیتی در سطح بخش و دهستانویژگی 

ها و تر اطالعات جمعیتی در شهرستان مشهد، جمعیت بخشمنظور بررسی دقیقدر این بخش، به



   

 

 

  

 109صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

بخش  3 یشهرستان مشهد دارا 1395سال  یعموم یشوند. در سرشمارهای این شهرستان بررسی میدهستان

بخش مرکزی آباد و رضویه بوده است. های مرکزی، احمدآباد و رضویه به مرکزیت شهرهای مشهد، ملکبه نام

های تبادکان، درزآب، طوس، کارده، کنویست و میان والیت است. همچنین دهستان به نام 6نیز خود شامل 

های پیوه ژن و سرجام و بخش رضویه دارای سه دهستان آبروان، پایین بخش احمدآباد دارای دو دهستان به نام

جدول ها در ها و مراکز آنها، دهستانخشوالیت و میامی است. اطالعات مربوط به شهرستان مشهد شامل ب

 ارائه شده است. 2-42
 

 بندی جغرافیایی شهرستان مشهدتقسیم -42-2جدول 

 مرکز دهستان مرکز نام بخش

 فاز تبادکان مشهد مرکزی

 گوارشک درزاب

 آبادکاظم طوس

 کارده نو کارده

 کنویست کنویست

 عسگریه میان والیت

 امام تقی پیوه ژن آبادملک احمدآباد

 آبادملک سرجام

 آبروان آبروان رضویه رضویه

 کالته منار پایین والیت

 رضویه میامی

 

های شهرستان مشهد بر مبنای همچنین اطالعات جمعیتی مربوط به جمعیت شهرها و دهستان

ارائه شده است. به دلیل اهمیت توزیع جمعیت در شهر مشهد، جمعیت  43-2جدول در  1395آماربرداری سال 

همچنین اطالعات جمعیتی مربوط به ارائه شده است.  44-2جدول این شهر به تفکیک نواحی مختلف آن در 

 ارائه شده است. 45-2جدول نواحی منفصل شهر مشهد در 

  



   

 

 

  

 110صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 های شهرستان مشهدجمعیت شهرها و دهستان -43-2جدول 

 جمعیت خانوار مرکز شهر/دهستان مرکز نام بخش شهرستان

 مشهد

    1021068 3372660 

 مشهد مرکزی

  994022 3280368 

 3001184 914146 مشهد مشهد

 105285 30239 فاز تبادکان

 13112 3986 گوارشک درزاب

 97695 27925 آبادکاظم طوس

 5354 1628 کارده نو کارده

 27987 8095 کنویست کنویست

 29751 8003 عسگریه میان والیت

 آبادملک احمدآباد

  10191 32988 

 2056 620 آبادملک آبادملک

 20589 6433 امام تقی پیوه ژن

 10343 3138 آبادملک سرجام

 رضویه رضویه

  16796 59232 

 8850 2586 رضویه رضویه

 14905 4288 آبروان آبروان

 6587 1873 کالته منار پایین والیت

 28890 8049 رضویه میامی

 

 جمعیت نواحی مختلف شهر مشهد -44-2جدول 

 جمعیت خانوار نواحی مشهد

 167013 55221 1مشهد 

 513365 157592 2مشهد 

 382744 115756 3مشهد 

 262184 76692 4مشهد 

 175603 48593 5مشهد 

 232616 67036 6مشهد 

 253236 76501 7مشهد 

 92543 29989 8مشهد 

 327061 103093 9مشهد 

 296823 92018 10مشهد 

 200161 60609 11مشهد 

 83974 26521 12مشهد 

 13861 4525 مشهد ثامن

 3001184 914146 جمع کل

 



   

 

 

  

 111صفحه  مشهد و حومه  یکپارچه شهری یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص
 

 آماربرداری تکمیلی -2 
 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش:

 1400آذر  992 05 03
 

 شهر مشهداطالعات جمعیتی مربوط به نواحی منفصل  -45-2جدول 

 1410 1405 1400 1399 1398 سال

 3,857,450 3,557,014 3,268,069 3,212,455 3,157,826 جمعیت مشهد

 52,952 50,676 47,891 47,251 46,576 جمعیت توس

 94,407 88,961 82,296 80,764 79,150 آبادجمعیت حسین

 4,004,809 3,696,651 3,398,256 3,340,470 3,283,551 جمعیت کل
 

های استان خراسان رضوی نسبت به بخش مرکزی و شهر ها و دهستاندر ادامه به بررسی موقعیت بخش

 شود. های مجاور شهر مشهد بررسی میشود و نهایتاً روند رشد جمعیت در دهستانمشهد پرداخته می

طور که دهد. همانهای استان خراسان رضوی در نقشه این استان را نشان میموقعیت بخش 36-2شکل 

های طرقبه، شاندیز، احمدآباد، شود، بخش مرکزی که شهرستان مشهد در آن قرار دارد توسط بخشمشاهده می

 اباد، مرکزی چناران، گلبهار احاطه شده است. ی کالت، لطفرضویه، زاوین، مرکز
 

 
 وزارت کشور – 1392بندی کشوری سال های استان خراسان رضوی بر مبنای تقسیمنقشه بخش -36-2شکل 

 

های بخش مرکزی بندی دهستانتر نواحی حومه شهر مشهد، تقسیممنظور بررسی دقیقهمچنین به

های مجاور شهر د، دهستانشوطور که در این شکل مشاهده میارائه شده است. همان 37-2شکل )مشهد( در 

رو، اطالعات جمعیتی اند از: طرقبه، شاندیز، طوس، تبادکان، کنویست، میامی و سرجام. ازاینمشهد عبارت
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شود و نرخ رشد جمعیت در این بررسی می 1395و  1390، 1385های ها در سالمربوط به این دهستان

شده در سایت مرکز آمار، تقسیمات س اطالعات درجالزم به ذکر است بر اسا. شودمیها استخراج دهستان

شده برای برخی یکسان نبوده و به همین دلیل شاهد کاهش جمعیت ثبت 1390و  1385های کشوری در سال

مربوط به شهرستان  1385هستیم. برای مثال دهستان طرقبه در سال  1390به  1385ها از سال از دهستان

زیرمجموعه شهرستان بینالود قرار گرفته است. از همین  1390کشوری سال مشهد بوده است اما در تقسیمات 

استفاده شده است. اطالعات  1395تا  1390های رو، برای محاسبه نرخ رشد باالجبار از نرخ رشد میانگین سال

و همچنین نرخ رشد  1395و  1390، 1385های های مجاور شهر مشهد در سالمربوط به جمعیت دهستان

 در  1395الی  1390های ها در سالدر این دهستانجمعیت 

شود، کمترین نرخ رشد جمعیت مربوط به طرقبه طور که مشاهده میارائه شده است. همان 46-2جدول 

 های رشد نیز به ترتیب مربوط به تبادکان، طوس، کنویست و شاندیز هستند. و بیشترین نرخ
 

 

 وزارت کشور – 1392های استان خراسانی رضوی بر مبنای تقسیمات کشوری سال نقشه دهستان -37-2شکل 
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 های اطراف شهر مشهدنرخ رشد جمعیت در دهستان -46-2جدول 

 1395جمعیت در  1390جمعیت در  1385جمعیت در  دهستان
 1390نرخ رشد 

 1395به 

میانگین ساالنه نرخ 

 رشد جمعیت

 %1.56 %7.80 6499 6029 15348 طرقبه

 %4.74 %23.69 15693 12687 15431 شاندیز

 %5.09 %25.44 97695 77880 128405 طوس

 %5.32 %26.61 105285 83159 71170 تبادکان

 %4.84 %24.18 27987 22538 29184 کنویست

 %3.05 %15.24 28890 25070 44348 میامی

 %3.34 %16.70 10343 8863 32844 سرجام
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