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 55 ..................................................... یونقل همگانمختلف توسط شبکه حمل یو جذب سفر نواح دیپوشش تول زانیم -39-4شکل 

 56 .....................................................................ونقل همگانی شهریبرخی مشخصات فنی و عملکردی سامانههای حمل -40-4شکل 

 64 ...................................................................................................................... یشبکه همگان یطراح یهاروش یبنددسته -41-4شکل 

 65 .......................................................................................................................................... ارهیچندمع یریگمیتصم یروشها -42-4شکل 

 66 ................................................................................. تهران یلیونقل رطرح جامع حمل یمراحل انجام مطالعات بازنگر -43-4شکل 

 73 .................................................................................................. یو اصالح خطوط و شبکه اتوبوسران یسازبهنگام ندیفرآ -44-4شکل 

 74 .............................................................................................................................................. یاصالح شبکه اتوبوسران ندیفرآ -45-4شکل 

 76 ................................................................................. مطالعات نیبر به کار گرفته شده در اخطوط انبوه یمراحل طراح -46-4شکل 

 78 .............................................................................. برانبوه یونقل همگانشبکه حمل یطراح یبرا یکیتراف ینواحبزرگ -47-4شکل 

 80 ....................................................................................................... مختلف یکیتراف ینواحبزرگ نیسفر ب لیخطوط تما -48-4شکل 

 83 ............................................................................................................. برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 1شماره  دوریکر -49-4شکل 

 83 ............................................................................................................. برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 2شماره  دوریکر -50-4شکل 

 84 ............................................................................................................. برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 3شماره  دوریکر -51-4شکل 

 84 ............................................................................................................. برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 4شماره  دوریکر -52-4شکل 

 85 ............................................................................................................. برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 5شماره  دوریکر -53-4شکل 

 85 ..............................................................................................................برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 6شماره  دوریکر -54-4شکل 

 86 ............................................................................................................. برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 7شماره  دوریکر -55-4شکل 

 86 ..............................................................................................................برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 8شماره  دوریکر -56-4شکل 

 87 ............................................................................................................. برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 9شماره  دوریکر -57-4شکل 

 87 .......................................................................................................... برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 10شماره  دوریکر -58-4شکل 

 88 .......................................................................................................... برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 11شماره  دوریکر -59-4شکل 

 88 ........................................................................................................... برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 12شماره  دوریکر -60-4شکل 

 89 ........................................................................................................... برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 13شماره  دوریکر -61-4شکل 

 89 ........................................................................................................... برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 14شماره  دوریکر -62-4شکل 

 90 ........................................................................................................... برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 15شماره  دوریکر -63-4شکل 

 90 ........................................................................................................... برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 16شماره  دوریکر -64-4شکل 
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 91 ........................................................................................................... برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 17شماره  دوریکر -65-4شکل 

 91 ........................................................................................................... برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل 18شماره  دوریکر -66-4شکل 

 93 ............................................................ بالقوه یدورهایبر اساس کر یبه صورت خط یونقل همگانخطوط بالقوه حمل -67-4شکل 

 94 ........................................................ بالقوه یدورهایبر اساس کر یابه صورت حلقه یونقل همگانخطوط بالقوه حمل -68-4شکل 

 95 ......................................................................................... بالقوه یدورهایبر اساس کر یونقل همگانخطوط بالقوه حمل -69-4شکل 

 96 ............................................. و جذب سفر دیبه عنوان نقاط عمده تول یها و مراکز آموزشاز دانشگاه یبرخ تیموقع -70-4شکل 

 97 ....................................................................... و جذب سفر دیبه عنوان نقاط عمده تول هامارستانیاز ب یبرخ تیموقع -71-4شکل 

 99 ........................................................... و جذب سفر دیبزرگ به عنوان نقاط عمده تول یاز مراکز تجار یبرخ تیموقع -72-4شکل 

 100 ................................................................. و جذب سفر دیبه عنوان نقاط عمده تول یحیاز مراکز تفر یبرخ تیموقع -73-4شکل 

 102 .......................................... و جذب سفر دیسوار به عنوان نقاط عمده تول یهاستگاهیو ا هاانهیاز پا یبرخ تیموقع -74-4شکل 

 104 ....................................... ونقل مشهدطرح جامع حمل یسازبر در بهنگامانبوه یونقل همگانخطوط مصوب حمل -75-4شکل 

 105 .......................................................................... (1398در وضع موجود )سال  یونقل همگانحمل یخطوط پرتقاضا -76-4شکل 

 108 ........................................................................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 1خط  یمتر 800شعاع  -77-4شکل 

 109 ........................................................................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 2خط  یمتر 800شعاع  -78-4شکل 

 111 ........................................................................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 3خط  یمتر 800شعاع  -79-4شکل 

 112 ........................................................................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 4خط  یمتر 800شعاع  -80-4شکل 

 113 ........................................................................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 5خط  یمتر 800شعاع  -81-4شکل 

 115 ........................................................................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 6خط  یمتر 800شعاع  -82-4شکل 

 116 ........................................................................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 7خط  یمتر 800شعاع  -83-4شکل 

 117 ........................................................................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 8خط  یمتر 800شعاع  -84-4شکل 

 118 ........................................................................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 9خط  یمتر 800شعاع  -85-4شکل 

 120 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 10خط  یمتر 800شعاع  -86-4شکل 

 121 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 11خط  یمتر 800شعاع  -87-4شکل 

 122 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 12خط  یمتر 800شعاع  -88-4شکل 

 123 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 13خط  یمتر 800شعاع  -89-4شکل 

 124 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 15خط  یمتر 800شعاع  -90-4شکل 

 126 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 16خط  یمتر 800شعاع  -91-4شکل 

 127 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 17خط  یمتر 800شعاع  -92-4شکل 

 129 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 18خط  یمتر 800شعاع  -93-4شکل 

 130 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 19خط  یمتر 800شعاع  -94-4شکل 

 131 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 20خط  یمتر 800شعاع  -95-4شکل 

 133 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 21خط  یمتر 800شعاع  -96-4شکل 

 134 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 22خط  یمتر 800شعاع  -97-4شکل 
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 135 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 23خط  یمتر 800شعاع  -98-4شکل 

 137 ........................................................................................ بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 24خط  یمتر 800شعاع  -99-4شکل 

 138 ..................................................................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 25خط  یمتر 800شعاع  -100-4شکل 

 139 .................................. برشبکه انبوه یمرحله دوم طراح -برتر باتیخطوط نامزد و انتخاب ترک بیترک تمیالگور -101-4شکل 

 145 ...................... شبکه یمرحله سوم طراح -یسلسله مراتب لیبرتر با استفاده از تحل یهاانتخاب شبکه تمیالگور -102-4شکل 

 146 ............................................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگاناول شبکه حمل یویسنار -103-4شکل 

 146 ............................................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگاندوم شبکه حمل یویسنار -104-4شکل 

 147 ............................................................................................ مشهد کپارچهی یونقل همگانسوم شبکه حمل یویسنار -105-4شکل 

 147 ........................................................................................ مشهد کپارچهی یونقل همگانچهارم شبکه حمل یویسنار -106-4شکل 

 148 .......................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانپنجم شبکه حمل یویسنار -107-4شکل 

 148 .......................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانششم شبکه حمل یویسنار -108-4شکل 

 149 .......................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانهفتم شبکه حمل یویسنار -109-4شکل 

 149 ......................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانهشتم شبکه حمل یویسنار -110-4شکل 

 150 ............................................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگاننهم شبکه حمل یویسنار -111-4شکل 

 150 ............................................................................................ مشهد کپارچهی یونقل همگاندهم شبکه حمل یویسنار -112-4شکل 

 151 ....................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانشبکه حمل ازدهمی یویسنار -113-4شکل 

 151 ..................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگاندوازدهم شبکه حمل یویسنار -114-4شکل 

 152 .................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانشبکه حمل زدهمیس یویسنار -115-4شکل 

 152 ................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانچهاردهم شبکه حمل یویسنار -116-4شکل 

 153 ...................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانپانزدهم شبکه حمل یویسنار -117-4شکل 

 153 .................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانشانزدهم شبکه حمل یویسنار -118-4شکل 

 154 ....................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانهفدهم شبکه حمل یویسنار -119-4شکل 

 154 ....................................................................................مشهد کپارچهی یونقل همگانشبکه حمل جدهمیه یویسنار -120-4شکل 

 155 ...................................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگاننوزدهم شبکه حمل یویسنار -121-4شکل 

 155 ........................................................................................ مشهد کپارچهی یونقل همگانشبکه حمل ستمیب یویسنار -122-4شکل 

 156 ............................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانشبکه حمل کمیو  ستیب یویسنار -123-4شکل 

 156 ............................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانو دوم شبکه حمل ستیب یویسنار -124-4شکل 

 157 ............................................................................ مشهد کپارچهی یونقل همگانو سوم شبکه حمل ستیب یویسنار -125-4شکل 

 157 ......................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانو چهارم شبکه حمل ستیب یویسنار -126-4شکل 

 158 .......................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانو پنجم شبکه حمل ستیب یویسنار -127-4شکل 

 158 .......................................................................... چه مشهدکپاری یونقل همگانو ششم شبکه حمل ستیب یویسنار -128-4شکل 

 159 .......................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانو هفتم شبکه حمل ستیب یویسنار -129-4شکل 

 159 ......................................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانو هشتم شبکه حمل ستیب یویسنار -130-4شکل 
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 160 ............................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانو نهم شبکه حمل ستیب یویسنار -131-4شکل 

 160 ........................................................................................ مشهد کپارچهی یونقل همگانام شبکه حمل یس یویسنار -132-4شکل 

 161 ................................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانشبکه حمل کمیو  یس یویسنار -133-4شکل 

 161 ................................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانو دوم شبکه حمل یس یویسنار -134-4شکل 

 162 ................................................................................ مشهد کپارچهی یونقل همگانو سوم شبکه حمل یس یویسنار -135-4شکل 

 162 ............................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانو چهارم شبکه حمل یس یویسنار -136-4شکل 

 163 .............................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانو پنجم شبکه حمل یس یویسنار -137-4شکل 

 163 .............................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانو ششم شبکه حمل یس یویسنار -138-4شکل 

 164 .............................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانو هفتم شبکه حمل یس یویسنار -139-4شکل 

 164 ............................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانو هشتم شبکه حمل یس یویسنار -140-4شکل 

 165 ................................................................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانو نهم شبکه حمل یس یویسنار -141-4شکل 

 175 ...................................................... مشهد کپارچهی یونقل همگاننوزدهم شبکه حمل یویسنار -1برتر  یویسنار -142-4شکل 

 175 ............................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانو دوم شبکه حمل ستیب یویسنار -2برتر  یویسنار -143-4شکل 

 176 ............................................. مشهد کپارچهی یونقل همگانو سوم شبکه حمل ستیب یویسنار -3برتر  یویسنار-144-4شکل 

 176 .......................................... مشهد کپارچهی یونقل همگانو ششم شبکه حمل ستیب یویسنار -4برتر  یویسنار -145-4شکل 

 181 ................................... نوزدهم یویدر سنار یقطار شهر ستمیبر با سانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -146-4شکل 

 182 ............................................... نوزدهم یویتراموا در سنار ستمیبر با سانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -147-4شکل 

 183 .......................... و دوم ستیب یویدر سنار یقطار شهر ستمیبر با سانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -148-4شکل 

 184 ..................................... و دوم ستیب یویتراموا در سنار ستمیبر با سانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -149-4شکل 

 185 ........................ و سوم ستیب یویدر سنار یقطار شهر ستمیبر با سانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -150-4شکل 

 186 .................................... و سوم ستیب یویتراموا در سنار ستمیبر با سانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -151-4شکل 

 187 ....................... و ششم ستیب یویدر سنار یقطار شهر ستمیبر با سانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -152-4شکل 

 188 ................................... و ششم ستیب یویبر به صورت تراموا در سنارانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -153-4شکل 

 190 ............................................................ نوزدهم یویدر سنار یلیرریبر غانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -154-4شکل 

 191 ................................................... و دوم ستیب یویدر سنار یلیرریبر غانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -155-4شکل 

 193 .................................................. و سوم ستیب یویدر سنار یلیرریبر غانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -156-4شکل 

 194 ................................................ و ششم ستیب یویدر سنار یلیرریبر غانبوه یونقل همگانحمل یشنهادیشبکه پ -157-4شکل 

 195 ........................................................................................................................................ یاصالح شبکه اتوبوسران ندیفرآ -158-4شکل 

 200 ................................................................................................... نوزدهم یویدر سنار یاشبکه خطوط اتوبوس حومه -159-4شکل 

 201 .......................................................................................... و دوم ستیب یویدر سنار یاشبکه خطوط اتوبوس حومه -160-4شکل 

 202 ......................................................................................... و سوم ستیب یویدر سنار یاشبکه خطوط اتوبوس حومه -161-4شکل 

 203 ....................................................................................... و ششم ستیب یویدر سنار یاحومهشبکه خطوط اتوبوس  -162-4شکل 

 204 ............................................................. نوزدهم یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه اول از خطوط اتوبوسران -163-4شکل 
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 205 ............................................................. نوزدهم یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه دوم از خطوط اتوبوسران -164-4شکل 

 205 ............................................................ نوزدهم یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه سوم از خطوط اتوبوسران -165-4شکل 

 206 ......................................................... نوزدهم یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه چهارم از خطوط اتوبوسران -166-4شکل 

 206 .......................................................... نوزدهم یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه پنجم از خطوط اتوبوسران -167-4شکل 

 207 .................................................... و دوم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه اول از خطوط اتوبوسران -168-4شکل 

 207 ................................................... و دوم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه دوم از خطوط اتوبوسران -169-4شکل 

 208 .................................................. و دوم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه سوم از خطوط اتوبوسران -170-4شکل 

 208 ............................................... و دوم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه چهارم از خطوط اتوبوسران -171-4شکل 

 209 ................................................ و دوم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه پنجم از خطوط اتوبوسران -172-4شکل 

 209 ................................................... و سوم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه اول از خطوط اتوبوسران -173-4شکل 

 210 .................................................. و سوم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه دوم از خطوط اتوبوسران -174-4شکل 

 210 ................................................. و سوم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه سوم از خطوط اتوبوسران -175-4شکل 

 211 .............................................. و سوم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه چهارم از خطوط اتوبوسران -176-4شکل 

 211 ............................................... و سوم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه پنجم از خطوط اتوبوسران -177-4شکل 

 212 ................................................. و ششم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه اول از خطوط اتوبوسران -178-4شکل 

 212 ................................................ و ششم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه دوم از خطوط اتوبوسران -179-4شکل 

 213 ............................................... و ششم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه سوم از خطوط اتوبوسران -180-4شکل 

 213 ............................................ و ششم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه چهارم از خطوط اتوبوسران -181-4شکل 

 214 ............................................. و ششم ستیب یویسنار یمشهد و حومه بر مبنا یگروه پنجم از خطوط اتوبوسران -182-4شکل 

 219 ....................................................................................................... (یخط ی)تاکس یهمگانشبکه شبه یطراح ندیفرآ -183-4شکل 

 220 .......................................................................................................... هیناحبزرگ 41مشهد به  یکیتراف ینواح میتقس -184-4شکل 

 228 ......................................................................................... 23 یکیتراف هیبزرگ ناح یبرا یشنهادیپ یتاکس ستگاهیا -185-4شکل 

 229 ......................................................................................... 35 یکیتراف هیبزرگ ناح یبرا یشنهادیپ یتاکس ستگاهیا -186-4شکل 

 230 ......................................................................................... 38 یکیتراف هیبزرگ ناح یبرا یشنهادیپ یتاکس ستگاهیا -187-4شکل 

 231 ......................................................................................... 39 یکیتراف هیبزرگ ناح یبرا یشنهادیپ یتاکس ستگاهیا -188-4شکل 

 232 ......................................................................................... 40 یکیتراف هیبزرگ ناح یبرا یشنهادیپ یتگاه تاکسسیا -189-4شکل 

 232 ......................................................................................... 41 یکیتراف هیبزرگ ناح یبرا یشنهادیپ یتاکس ستگاهیا -190-4شکل 

 235 .............................................. بلوار ابوطالب یو انتها عیربحدفاصل آرامگاه خواجه یشنهادیپ یخط تاکس ریمس -191-4شکل 

 235 .............................. هیو امام یعتیشر یو تقاطع بلوارها آبادلیوک انهیحدفاصل پا یشنهادیپ یخط تاکس ریمس -192-4شکل 

و تقاطع  یرفسنجان یاهلل هاشمتیاعظم و آ امبریپ یهاحدفاصل تقاطع بزرگراه یشنهادیپ یخط تاکس ریمس -193-4شکل 

 236 ............................................................................................................................................................................. هیو امام یعتیشر یبلوارها

 236 .............. کاوه دیشه دانیو م هیو بلوار هاشم آبادلیحدفاصل تقاطع بزرگراه وک یشنهادیپ یخط تاکس ریمس -194-4شکل 

 264 .......................................................................................................................................... معبر یاز مقطع عرض یانمونه -195-4شکل 
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 266 ................. ها توسط کاربران و کاهش تراکم در محل تقاطعبه آن یدسترس یدر راحت هاستگاهیا تیموقع -196-4- 4شکل 

 267 .................................................................................................................. افراد معلول یبرا یونقل همگانحمل زیتجه -197-4شکل 

 270 ............................................................................. مشترک یانیم یبا سکو یقطار شهر یهاستگاهیا یعرض مرخین -198-4شکل 

 270 ........................................................................................ یکنار یبا سکوها یقطار شهر یهاستگاهیا یعرض مرخین -199-4شکل 

 271 ................................................................................................. معبر هیواقع در حاش یهمگان یهاستگاهیاز ا یانمونه -200-4شکل 

 272 ............................................................................................. معبر هیواقع در حاش یهاستگاهیانواع ا یطراح اتیجزئ -201-4شکل 

 273 .................................................................................................................... آمدهشیپ یهمگان یهاستگاهیاز ا یانمونه -202-4شکل 

 274 ....................................................................................................................................... بعد از تقاطع آمدهشیپ ستگاهیا -203-4شکل 

 274 ...................................................................................................................................... قبل از تقاطع آمدهشیپ ستگاهیا -204-4شکل 

 275 ............................................................................................................................ یاقطعه انیم آمدهشیپ ستگاهیمعبر ا -205-4شکل 

 276 ............................................. یشهر یهادر بزرگراه ریاتوبوس خارج از مس یهاستگاهیا یبرا یکیزیمانع ف جادیا -206-4شکل 

 277 ............................................................................................................ ریخارج از مس یهمگان یهاستگاهیاز ا یانمونه -207-4شکل 

 278 ........................................................................................................ریازمسخارج ستگاهیا کی یاصل یهابخش فیتعر -208-4شکل 

 279 ........................................................................................... سمت راست هیواقع در حاش یهمگان ستگاهیاز ا یانمونه -209-4شکل 

 279 .............................................................................. یهمگان ریواقع در سمت راست مس یهمگان ستگاهیاز ا یانمونه -210-4شکل 

 280 ................................................................................. یهمگان ریواقع در سمت چپ مس یهمگان ستگاهیاز ا یانمونه -211-4شکل 

 281 ......................................................................................... 19 یویدر سنار یلیشبکه خطوط ر یهاستگاهیا تیموقع -212-4شکل 

 281 ......................................................................................... 22 یویدر سنار یلیشبکه خطوط ر یهاستگاهیا تیموقع -213-4شکل 

 282 ......................................................................................... 23 یویدر سنار یلیشبکه خطوط ر یهاستگاهیا تیموقع -214-4شکل 

 282 ......................................................................................... 26 یویدر سنار یلیشبکه خطوط ر یهاستگاهیا تیموقع -215-4شکل 

 283 ......................................................................... 19 یویشبکه خطوط اتوبوس تندرو در سنار یهاستگاهیا تیموقع -216-4شکل 

 283 ......................................................................... 22 یویشبکه خطوط اتوبوس تندرو در سنار یهاستگاهیا تیموقع -217-4شکل 

 284 ......................................................................... 23 یویشبکه خطوط اتوبوس تندرو در سنار یهاستگاهیا تیموقع -218-4شکل 

 284 ......................................................................... 26 یویشبکه خطوط اتوبوس تندرو در سنار یهاستگاهیا تیموقع -219-4شکل 

 285 ..................................................................... 19 یویدر سنار یشبکه خطوط اتوبوس معمول یهاستگاهیا تیموقع -220-4شکل 

 285 ..................................................................... 22 یویدر سنار یشبکه خطوط اتوبوس معمول یهاستگاهیا تیموقع -221-4شکل 

 286 ..................................................................... 23 یویدر سنار یشبکه خطوط اتوبوس معمول یهاستگاهیا تیموقع -222-4شکل 

 286 ..................................................................... 26 یویدر سنار یشبکه خطوط اتوبوس معمول یهاستگاهیا تیموقع -223-4شکل 

 287 ............................................................. 19 یویسنار یونقل همگاندر کل شبکه خطوط حمل هاستگاهیا تیموقع -224-4شکل 

 287 ............................................................. 22 یویسنار یونقل همگاندر کل شبکه خطوط حمل هاستگاهیا تیموقع -225-4شکل 

 288 ............................................................. 23 یویسنار یونقل همگاندر کل شبکه خطوط حمل هاستگاهیا تیموقع -226-4شکل 

 288 ............................................................. 26 یویسنار یونقل همگاندر کل شبکه خطوط حمل هاستگاهیا تیموقع -227-4شکل 

 292 ............................... 19 یویسنار کپارچهی یونقل همگاندر شبکه حمل یبا عملکرد محل یهاستگاهیاز ا یبرخ -228-4شکل 
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 292 ............................... 22 یویسنار کپارچهی یونقل همگاندر شبکه حمل یبا عملکرد محل یهاستگاهیاز ا یبرخ -229-4شکل 

 293 ............................... 23 یویسنار کپارچهی یونقل همگاندر شبکه حمل یبا عملکرد محل یهاستگاهیاز ا یبرخ -230-4شکل 

 293 ............................... 26 یویسنار کپارچهی یونقل همگاندر شبکه حمل یبا عملکرد محل یهاستگاهیاز ا یبرخ -231-4شکل 

 296 ............................................................................................ ادهیکاهش شعاع گوشه تقاطع و کاهش طول خط عابرپ -232-4شکل 

 298 ............................................................................ یونقل همگانحمل ستگاهیدوچرخه در مجاورت ا نگینمونه پارک -233-4شکل 

 298 .......................................................................................... تجهیزشده به نگهدارنده دوچرخه یهااز اتوبوس یانمونه -234-4شکل 

 300 ................ یادشنهیپ یوهایهمه سنار کپارچهی یونقل همگاندر شبکه حمل یبا عملکرد فرامحل یهاستگاهیا -235-4شکل 

 301 .............................................. 19 یویسنار کپارچهی یونقل همگاندر شبکه حمل یبا عملکرد شهر یهاستگاهیا -236-4شکل 

 302 .............................................. 22 یویسنار کپارچهی یونقل همگاندر شبکه حمل یبا عملکرد شهر یهاستگاهیا -237-4شکل 

 302 .............................................. 23 یویسنار کپارچهی یونقل همگاندر شبکه حمل یبا عملکرد شهر یهاستگاهیا -238-4شکل 

 303 .............................................. 26 یویسنار کپارچهی یونقل همگاندر شبکه حمل یبا عملکرد شهر یهاستگاهیا -239-4شکل 

 305 ............ یشنهادیپ یویدر چهار سنار کپارچهی یونقل همگاندر شبکه حمل یبا عملکرد فراشهر یهاستگاهیا -240-4شکل 

 313 ................................. 26و  19 یوهایدر سنار یستگاهیساخت مجتمع ا یبرا یشنهادیپ یهاستگاهیا تیموقع -241-4شکل 

 313 ................................. 23و  22 یوهایدر سنار یستگاهیساخت مجتمع ا یبرا یشنهادیپ یهاستگاهیا تیموقع -242-4شکل 

 314 .................................................................................... یونقل همگانحمل یزیرسطوح مختلف برنامه یمدل مفهوم -243-4شکل 

 315 ...................................................................................................... یونقل همگانحمل یهاستمیس یزیبرنامهر ندیفرآ -244-4شکل 

 319 ........................................................................................................... هر خط یمحاسبه سرفاصله زمان یتکرار ندیفرآ -245-4شکل 

 321 ...................................................................................................... ستگاهیمحاسبه زمان توقف در هر ا یند تکراریفرآ -246-4شکل 

 322 ...................... خطوط یستگاه و محاسبه سرفاصله زمانیمحاسبه زمان توقف در هر ا یبیو ترک یند تکراریفرآ -247-4شکل 

 333 .......................................................... یمقطع (c) ،یاهیناح (b)ثابت،  (a): یگذارمتیمختلف ق یانواع ساختارها -248-4شکل 

 334 .......................................................................................... یونقل همگانحمل متیق یریگمیشش گانه تصم ندیفرآ -249-4شکل 

 335 ......................................................................................................... هیکرا یگذارمتیق یهااستیچارچوب اهداف س -250-4شکل 

 344 .................................................................................................................................................... پارکسوار کیاز  یانمونه -251-4شکل 

 350 ..................................................... 26و  19 یوهایپارکسوار در سنار جادیا یبرا یشنهادیپ یهاستگاهیا تیموقع -252-4شکل 

 351 ..................................................... 23و  22 یوهایپارکسوار در سنار جادیا یبرا یشنهادیپ یهاستگاهیا تیموقع -253-4شکل 

 352 .................................................... یشنهادیپ یوهایاحداث پارکسوار در سنار یبرا یشنهادیپ یهامحدوده مکان -254-4شکل 

ها در مطالعه طرح سوار و مساحت آناحداث پارک یبرا یدر حوزه جنوب غرب یشنهادیپ یهامحدوده مکان -255-4شکل 

 353 ............................................................................................................................................................................................................. یلیتفص

ها در مطالعه طرح سوار و مساحت آناحداث پارک یبرا یدر حوزه شمال غرب یشنهادیپ یهامحدوده مکان -256-4شکل 

 353 ............................................................................................................................................................................................................. یلیتفص

 354 .................................................................................................... در شهر مشهد یشهردرون یسوارهاپارک ییجانما -257-4شکل 

 364 ................................................................................................................................ گاهانه و توقفیپا یابیتم مکانیالگور -258-4شکل 

 365 .................................................. 26و  19 یوهایسنار یونقل همگانها در شبکه حملها و توقفگاهانهیپا تیموقع -259-4شکل 
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 366 .................................................. 23و  22 یوهایسنار یونقل همگانها در شبکه حملها و توقفگاهانهیپا تیموقع -260-4شکل 

 367 ................................... هاشهر مشهد و مساحت آن یلیشنهاد شده در مطالعات طرح تفصیپ یهاانهیت پایموقع -261-4شکل 

 368 ................................................................ شهر مشهد یلیشنهاد شده در مطالعات طرح تفصیموجود و پ یهاانهیپا -262-4شکل 

شهر مشهد( یلیدر طرح تفص یشنهادیپ یهاانهیاز پا ریمطالعه )غ نیشده در ا شنهادیپ یهاها و توقفگاهانهیپا-263-4شکل 

 ........................................................................................................................................................................................................................... 371 

 372 .............................................................................................2شنهاد شده در خط یانه و توقفگاه پیپا یت مکانیموقع -264-4شکل 

 373 .............................................................................. 19شنهاد شده در خط یپ یهاها و توقفگاهانهیپا یت مکانیموقع -265-4شکل 

 375 ................................................................................ شهر مشهد یلیطرح تفصمطالعه شده در  شنهادیپ یهاتوقفگاه -266-4شکل 

 376 ............................................................................................................................ یونقل همگانحمل یزیرمراحل برنامه -267-4شکل 

 387 ................................................................................. خطوط در سال افق یمعابر در حالت عدم اجرا سیسطح سرو -268-4شکل 

 389 ......................................................................................................... یهمگان 8در معابر خط  ماندهیباق سیسطح سرو -269-4شکل 

 391 ...................................................................................................... یهمگان 19در معابر خط  ماندهیباق سیسطح سرو -270-4شکل 

 393 ...................................................................................................... یهمگان 20مانده در معابر خط یس باقیسطح سرو -271-4شکل 

 397 ......................................................................................................... یهمگان 6در معابر خط  ماندهیباق سیسطح سرو -272-4شکل 

 399 ...................................................................................................... یهمگان 13در معابر خط  ماندهیباق سیسطح سرو -273-4شکل 

 401 ...................................................................................................... یهمگان 15در معابر خط  ماندهیباق سیسطح سرو -274-4شکل 

 403 ...................................................................................................... یهمگان 16در معابر خط  ماندهیباق سیسطح سرو -275-4شکل 

 405 ...................................................................................................... یهمگان 22در معابر خط  ماندهیباق سیسطح سرو -276-4شکل 

 406 ...................................................................................................... یهمگان 23در معابر خط  ماندهیباق سیسطح سرو -277-4شکل 

 408 ........................................................................................................................................ ابان کاملیخ یطراح یارهایمع -278-4شکل 

 421 ..................................................... اده از معابریو عابران پ یونقل همگانل حملیوسا یاز استفاده اشتراک یانمونه -279-4شکل 

 423 ................................ ونقلمشهد طبق مطالعات جامع حمل شهر رویادهیپ شبکه توسعه برای شنهادییپ شبکه -280-4شکل 

 429 ............................................................................................... یونقل همگانخدمات حوزه حمل یهابسته یبندگروه -281-4شکل 

 PTV-Visum ........................................................................................... 434افزار واردشده در نرم یاچهارمرحله ندیفرآ -282-4شکل 

 436 ..................................................................................................................................... یبه روش تعادل صیمراحل تخص -283-4شکل 

 437 ...................................................................................................................... یتعادل صیدر تخص یسازمراحل متعادل -284-4شکل 

 438 ...................................................................................................................................... یبه روش پلکان صیمراحل تخص -285-4شکل 

 440 ....................................................... 19 یویدر سنار به شبکه معابر شهر مشهد کیتراف صیحاصل از تخص جینتا -286-4شکل 

 441 ....................................................... 22 یویدر سنار به شبکه معابر شهر مشهد کیتراف صیحاصل از تخص جینتا -287-4شکل 

 441 ....................................................... 23 یویدر سنار به شبکه معابر شهر مشهد کیتراف صیحاصل از تخص جینتا -288-4شکل 

 442 ....................................................... 26 یویدر سنار به شبکه معابر شهر مشهد کیتراف صیحاصل از تخص جینتا -289-4شکل 

 443 ................................................................................................... یو شخص یونقل همگانحمل صینحوه ارتباط تخص -290-4شکل 

 445 ............................................................... 19 یویسنار یقطار شهر یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -291-4شکل 
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 446 ............................................................... 22 یویسنار یقطار شهر یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -292-4شکل 

 447 ............................................................... 23 یویسنار یقطار شهر یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -293-4شکل 

 448 ............................................................... 26 یویسنار یقطار شهر یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -294-4شکل 

 449 ..................................................................... 19 یویتراموا در سنار یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -295-4شکل 

 449 ..................................................................... 22 یویتراموا در سنار یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -296-4شکل 

 450 ..................................................................... 23 یویتراموا در سنار یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -297-4شکل 

 450 ..................................................................... 26 یویتراموا در سنار یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -298-4شکل 

 451 ...................................................... 19 یویاتوبوس تندرو در سنار یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -299-4شکل 

 452 ...................................................... 22 یویاتوبوس تندرو در سنار یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -300-4شکل 

 453 ...................................................... 23 یویاتوبوس تندرو در سنار یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -301-4شکل 

 454 ...................................................... 26 یویاتوبوس تندرو در سنار یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -302-4شکل 

 455 ............................................................... 19 یویدر سنار ستمینوع س کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -303-4شکل 

 456 ............................................................... 22 یویدر سنار ستمینوع س کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -304-4شکل 

 457 ............................................................... 23 یویدر سنار ستمینوع س کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -305-4شکل 

 458 ................................................................ 26 یویدر سنار ستمینوع س کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -306-4شکل 

 459 ......................... 19 یویسنار یونقل همگانشبکه خطوط حمل یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -307-4شکل 

 460 ......................... 22 یویسنار یونقل همگانشبکه خطوط حمل یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -308-4شکل 

 461 ......................... 23 یویسنار یونقل همگانشبکه خطوط حمل یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -309-4شکل 

 462 .......................... 26 یویسنار یونقل همگانشبکه خطوط حمل یهاستگاهیدر ا شدهادهیتعداد مسافر سوار و پ -310-4شکل 

 463 ....................................... 19 یویدر سنار یونقل همگانشبکه خطوط حمل یهاستگاهیاز ا یتعداد مسافر انتقال -311-4شکل 

 464 ....................................... 22 یویدر سنار یونقل همگانشبکه خطوط حمل یهاستگاهیاز ا یتعداد مسافر انتقال -312-4شکل 

 465 ....................................... 23 یویدر سنار یونقل همگانشبکه خطوط حمل یهاستگاهیاز ا یتعداد مسافر انتقال -313-4شکل 

 466 ....................................... 26 یویدر سنار یونقل همگانشبکه خطوط حمل یهاستگاهیاز ا یتعداد مسافر انتقال -314-4شکل 
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 هافهرست جدول

 3 ........................... یمشهد در سال افق در ساعت اوج صبح با قطار شهر یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -1-4جدول 

 4 ................................... مشهد در سال افق در ساعت اوج صبح با اتوبوس یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -2-4جدول 

 5 .................................... یمشهد در سال افق در ساعت اوج صبح با تاکس یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -3-4جدول 

 6 ............................ یمشهد در سال افق در ساعت اوج ظهر با قطار شهر یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -4-4جدول 

 7 .................................... مشهد در سال افق در ساعت اوج ظهر با اتوبوس یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -5-4جدول 

 8 ..................................... یمشهد در سال افق در ساعت اوج ظهر با تاکس یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -6-4جدول 

 9 ........................... یمشهد در سال افق در ساعت اوج عصر با قطار شهر یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -7-4جدول 

 10 .................................مشهد در سال افق در ساعت اوج عصر با اتوبوس یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -8-4جدول 

 11 ................................. یمشهد در سال افق در ساعت اوج عصر با تاکس یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -9-4جدول 

 12 .................................. یمشهد در سال افق در تمام روز با قطار شهر یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -10-4جدول 

 13 ........................................... مشهد در سال افق در تمام روز با اتوبوس یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -11-4جدول 

 14 ........................................... یمشهد در سال افق در تمام روز با تاکس یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -12-4جدول 

 15 ........................ یبا قطار شهر راوجیمشهد در سال افق در ساعات غ یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -13-4جدول 

 16 ................................ با اتوبوس راوجیمشهد در سال افق در ساعات غ یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -14-4جدول 

 17 ................................. یبا تاکس راوجیمشهد در سال افق در ساعات غ یکیتراف یسفر بزرگ نواح یتقاضا سیماتر -15-4جدول 

 56 .................................... یونقل همگانتوسط حمل یکیتراف یو جذب نواح دیپوشش تول زانیاطالعات مربوط به م -16-4جدول 

 57 .............................................................................. یشهر یونقل همگانحمل یهاسامانه یو عملکرد یمشخصات فن -17-4جدول 

 BRT ..................................................................................................................................................... 58انواع ناوگان  تیظرف -18-4جدول 

 59 .................................................................................................................. نییناوگان اتوبوس تندرو کف باال و پا تیظرف -19-4جدول 

 60 .................................................................................................................................................... یقطار سبک شهر تیظرف -20-4جدول 

 61 ................................................................................................................................................ مترو ستمیس یمشخصات کل -21-4جدول 

 67 .............................................................................. تهران یلیونقل رطرح جامع حمل یوهایسنار یابیارز یهاشاخص -22-4جدول 

 73 ................................................................... یو اصالح خطوط و شبکه اتوبوسران یسازشده در بهنگاماصالحات انجام -23-4جدول 

 79 ............................................................................................................... یکیتراف ینواحبزرگ نیسفر ب یتقاضا سیماتر -24-4جدول 

 81 ............................................................................................ بالقوه یدورهایاتصال با کر یمهم برا یکیتراف ینواحبزرگ -25-4جدول 

 82 .................................................................................................. برانبوه یونقل همگانبالقوه حمل یدورهایو کر رهایمس -26-4جدول 

 92 ....................................................................................... بالقوه یدورهایبر اساس کر یونقل همگانخطوط بالقوه حمل -27-4جدول 

 96 ............................. برانبوه یونقل همگانتوسط خطوط بالقوه حمل یها و مراکز آموزش عالپوشش دانشگاه زانیم -28-4جدول 

 98 .................................. برانبوه یونقل همگانتوسط خطوط بالقوه حمل ینو مراکز درما هامارستانیپوشش ب زانیم -29-4جدول 

 99 ............................................... برانبوه یونقل همگانتوسط خطوط بالقوه حمل دیو خر یپوشش مراکز تجار زانیم -30-4جدول 

 101 ................................................ برانبوه یونقل همگانمهم توسط خطوط بالقوه حمل یحیپوشش مراکز تفر زانیم -31-4جدول 
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 102 ................................. برانبوه یونقل همگانسوار توسط خطوط بالقوه حمل یهاستگاهیو ا هاانهیپوشش پا زانیم -32-4جدول 

 105 ............................................................. (1398وضع موجود ) یخطوط بالقوه با خطوط پرتقاضا یهمپوشان زانیم -33-4جدول 

 107 ............................................................. برانبوه 1خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -34-4جدول 

 109 ............................................................. برانبوه 2خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -35-4جدول 

 110 ............................................................. برانبوه 3خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -36-4جدول 

 112 ............................................................. برانبوه 4خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -37-4جدول 

 113 ............................................................. برانبوه 5خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -38-4جدول 

 114 ............................................................. برانبوه 6خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -39-4جدول 

 116 ............................................................. برانبوه 7خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -40-4جدول 

 117 ............................................................. برانبوه 8خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -41-4جدول 

 118 ............................................................. برانبوه 9خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -42-4جدول 

 119 .......................................................... برانبوه 10خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -43-4جدول 

 121 .......................................................... برانبوه 11خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -44-4جدول 

 122 .......................................................... برانبوه 12خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -45-4جدول 

 123 ........................................................... برانبوه 13خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -46-4جدول 

 124 .......................................................... برانبوه 15خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -47-4جدول 

 125 ........................................................... برانبوه 16خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -48-4جدول 

 127 .......................................................... برانبوه 17خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -49-4جدول 

 128 .......................................................... برانبوه 18خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -50-4جدول 

 129 .......................................................... برانبوه 19خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -51-4جدول 

 131 .......................................................... برانبوه 20خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -52-4جدول 

 132 .......................................................... برانبوه 21خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -53-4جدول 

 134 .......................................................... برانبوه 22خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -54-4جدول 

 135 .......................................................... برانبوه 23خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -55-4جدول 

 136 ........................................................... برانبوه 24خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -56-4جدول 

 137 .......................................................... برانبوه 25خط  یمتر 800مولد و جاذب سفر در شعاع  ژهیاز نقاط و یبرخ -57-4جدول 

 144 ............................................................................. برخطوط انبوه یدر مرحله دوم طراح یبرتر انتخاب باتیتعداد ترک-58-4جدول 

 166 ..................................................................... برانبوه یونقل همگانانتخاب شبکه حمل یبرا یارهایعرمیو ز ارهایمع -59-4جدول 

 170 ................................................................................................................................ ارهایرمعیو ز ارهایمع تیارزش ارجح -60-4جدول 

 171 ............................................................................................................. از منظر شهروندان یارهایرمعیو ز ارهایوزن مع -61-4جدول 

 172 .....................................................................یونقلو کارشناسان حمل رانیاز منظر مد یارهایرمعیو ز ارهایوزن مع -62-4جدول 

 173 ............. ارهایمع یبرا کسانیمتفاوت و  تیاهم کیبه تفک یونقل همگانمحتمل حمل یهاشبکه یبندتیاولو -63-4جدول 

 177 ...................................................................................................................................... نوزدهم یویسنار یمشخصات کل -64-4جدول 
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 177 ............................................................................................................................. و دوم ستیب یویسنار یمشخصات کل -65-4جدول 

 178 ............................................................................................................................ و سوم ستیب یویسنار یمشخصات کل -66-4جدول 

 178 .......................................................................................................................... و ششم ستیب یویسنار یمشخصات کل -67-4جدول 

 179 ................................... یونقل همگاننوزدهم شبکه حمل یویدر سنار یشنهادیسفر و نوع خط پ یتقاضا زانیم -68-4جدول 

 183 .......................... یونقل همگانو دوم شبکه حمل ستیب یویدر سنار یشنهادیسفر و نوع خط پ یتقاضا زانیم -69-4جدول 

 185 ........................ یونقل همگانو سوم شبکه حمل ستیب یویدر سنار یشنهادیسفر و نوع خط پ یتقاضا زانیم -70-4جدول 

 187 ...................... یونقل همگانو ششم شبکه حمل ستیب یویدر سنار یشنهادیسفر و نوع خط پ یتقاضا زانیم -71-4جدول 

 196 .............................. نوزدهم یویمشهد در صورت اعمال سنار یخطوط اتوبوس معمول یبرا یشنهادیپ راتییتغ -72-4جدول 

 197 ..................... و دوم ستیب یویمشهد در صورت اعمال سنار یخطوط اتوبوس معمول یبرا یشنهادیپ راتییتغ -73-4جدول 

 198 .................... و سوم ستیب یویمشهد در صورت اعمال سنار یخطوط اتوبوس معمول یبرا یشنهادیپ راتییتغ -74-4جدول 

 199 .................. و ششم ستیب یویمشهد در صورت اعمال سنار یخطوط اتوبوس معمول یبرا یشنهادیپ راتییتغ -75-4جدول 

 200 ................. نوزدهم یویدر سنار یو اجتماع یمهندس یهاکردیبا رو یاخطوط اتوبوس حومه یشنهادیپ ریمس -76-4جدول 

 201 ........ و دوم ستیب یویدر سنار یو اجتماع یمهندس یهاکردیبا رو یاخطوط اتوبوس حومه یشنهادیپ ریمس -77-4جدول 

 202 ....... و سوم ستیب یویدر سنار یو اجتماع یمهندس یهاکردیبا رو یاخطوط اتوبوس حومه یشنهادیپ ریمس -78-4جدول 

 203 ...... و ششم ستیب یویدرسنار یو اجتماع یمهندس یهاکردیبا رو یاخطوط اتوبوس حومه یشنهادیپ ریمس -79-4جدول 

 215 ............................................................................................... نوزدهم یویمشهد و حومه در سنار یخطوط اتوبوسران -80-4جدول 

 216 ...................................................................................... و دوم ستیب یویمشهد و حومه در سنار یخطوط اتوبوسران -81-4جدول 

 217 ..................................................................................... و سوم ستیب یویمشهد و حومه در سنار یخطوط اتوبوسران -82-4جدول 

 218 ................................................................................... و ششم ستیب یویمشهد و حومه در سنار یخطوط اتوبوسران -83-4جدول 

 221 ....................................................................................... مشهد یرانیتاکس 1مبدا و مقصد خطوط موجود در منطقه  -84-4جدول 

 222 ....................................................................................... مشهد یرانیتاکس 2مبدا و مقصد خطوط موجود در منطقه  -85-4جدول 

 223 ....................................................................................... مشهد یرانیتاکس 3مبدا و مقصد خطوط موجود در منطقه  -86-4جدول 

 225 ......................................................................... برو انبوه یاز نظر تبادل مسافر تاکس یکیتراف یبزرگ نواح تیوضع -87-4جدول 

 226 .......................... هیناحبر در هر بزرگانبوه یونقل همگانحمل ستگاهیا نیکتریتا نزد یتاکس یهاستگاهیافاصله  -88-4جدول 

 233 .............................................................. نوزدهم یویشهر مشهد با در نظر گرفتن سنار یشنهادیپ یخطوط تاکس -89-4جدول 

 234 ..................................................... و دوم ستیب یویشهر مشهد با در نظر گرفتن سنار یشنهادیپ یخطوط تاکس -90-4جدول 

 234 .................................................... و سوم ستیب یویشهر مشهد با در نظر گرفتن سنار یشنهادیپ یخطوط تاکس -91-4جدول 

 234 .................................................. و ششم ستیب یویشهر مشهد با در نظر گرفتن سنار یشنهادیپ یخطوط تاکس -92-4جدول 

 239 ..................................................................................... مشهد یرانیاز خطوط تاکس کیهر  یبرا نهیتعداد ناوگان به -93-4جدول 

 244 ............................................................... یهر خط تاکس یبرا ازیحداقل ناوگان مورد ن نییمحاسبات مربوط به تع -94-4جدول 

 245 ........................................................................ مشهد یرانیحذف از شبکه تاکس یبرا یشنهادیمشخصات خطوط پ -95-4جدول 

 245 ....................................................................................... 1400در سال  یو حداقل دستمزد رانندگان تاکس هانهیهز -96-4جدول 

1400  سال متیسال افق به ق یمشهد با در نظر گرفتن تقاضا یرانیدرآمد ماهانه رانندگان در خطوط تاکس -97-4جدول 
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 251 ........................................................................ مشهد یرانیحذف از شبکه تاکس یبرا یشنهادیمشخصات خطوط پ -98-4جدول 

و ون یسوار یدر دو حالت استفاده از خودرو دیجد یو درآمد رانندگان در خطوط تاکس نهیتعداد ناوگان به -99-4جدول 

 ........................................................................................................................................................................................................................... 252 

 253 ....................................................................................... مشهد یرانیدر خطوط و ناوگان تاکس یشنهادیپ راتییتغ -100-4جدول 

 265 ............................................................................. قبل و بعد از تقاطع یهمگان یهاستگاهیا بیو معا ایمزا سهیمقا -101-4جدول 

 278 ....................................................................... بر اساس سرعت ریاز مس خارج ستگاهیا کی یاصل یهاطول بخش -102-4جدول 

 289 ........................................................................ یاتوبوس تندرو و معمول ،یلیخطوط ر کیبه تفک هاستگاهیتعداد ا -103-4جدول 

 290 .......................................... یقطار شهر یهاستگاهیدر ا یو تبادل شدهادهیاز آمار مسافران سوارشده، پ یانمونه -104-4جدول 

 311 ........................................................................... 19 یویدر سنار یلیخطوط ر یهاستگاهیاز مشخصات ا یانمونه -105-4جدول 

 311 ....................... 26و  19 یویدر سنار یستگاهیاحداث مجتمع ا یبرا یلیخطوط ر یهاستگاهیا یینها تیاولو -106-4جدول 

 312 ...................... 23و  22 یویدر سنار یستگاهیاحداث مجتمع ا یبرا یلیخطوط ر یهاستگاهیا یینها تیاولو -107-4جدول 

 318 ....................................................... مطالعات نیدر نظر گرفته شده در ا یمختلف همگان یهاستمیمشخصات س -108-4جدول 

 323 ........................................................................ 19 یویسنار یلیخطوط ر یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -109-4جدول 

 323 ........................................................................ 22 یویسنار یلیخطوط ر یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -110-4جدول 

 324 ........................................................................ 23 یویسنار یلیخطوط ر یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -111-4جدول 

 324 ........................................................................ 26 یویسنار یلیخطوط ر یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -112-4جدول 

 325 .................................................... 19 یویسنار یخطوط اتوبوس تندرو یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -113-4جدول 

 325 .................................................... 22 یویسنار یخطوط اتوبوس تندرو یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -114-4جدول 

 326 .................................................... 23 یویسنار یخطوط اتوبوس تندرو یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -115-4جدول 

 326 ..................................................... 26 یویسنار یخطوط اتوبوس تندرو یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -116-4جدول 

 327 ................................. 19 یویسنار یاز خطوط اتوبوس معمول یتعداد یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -117-4جدول 

 328 ................................. 22 یویسنار یاز خطوط اتوبوس معمول یتعداد یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -118-4جدول 

 329 ................................. 23 یویسنار یاز خطوط اتوبوس معمول یتعداد یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -119-4جدول 

 330 ................................. 26 یویسنار یاز خطوط اتوبوس معمول یتعداد یشبکه برا لیمشخصات حاصل از تحل -120-4جدول 

 331 ..................................................... شهر مشهد 19 یویسنار یونقل همگاندر شبکه حمل ازیتعداد ناوگان موردن -121-4جدول 

 331 ..................................................... شهر مشهد 22 یویسنار یونقل همگاندر شبکه حمل ازیتعداد ناوگان موردن -122-4جدول 

 331 ..................................................... شهر مشهد 23 یویسنار یونقل همگاندر شبکه حمل ازیتعداد ناوگان موردن -123-4جدول 

 331 ..................................................... شهر مشهد 26 یویسنار یونقل همگاندر شبکه حمل ازیتعداد ناوگان موردن -124-4جدول 

 336 ...................................................... هیکرا یآورستم جمعیه از نظر سیکرا یمت گذاریچارچوب اهداف ق یبررس -125-4جدول 

 337 ............................................................................................................................................ یگذارمتیق یهاانواع روش -126-4جدول 

 341 ............................................................... هیکرا یگذارمتیه در روش قیکرا یگذارمتیکاربرد چارچوب اهداف ق -127-4جدول 

 342 ..................................................................................................................... هیکرا یگذارمتیروش ق یابیس ارزیماتر -128-4جدول 
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 343 ........................................................................................................................................... متیمقدار ق یابیارز سیماتر -129-4جدول 

 347 ............................................................................................. یقطار شهر 1خط  یهاستگاهیاز مشخصات ا یانمونه -130-4جدول 

 348 .................................... 26و  19 یوهایاحداث پارکسوار در سنار یبرا یلیخطوط ر یهاستگاهیا یینها تیاولو -131-4جدول 

 349 ................................... 23و  22 یوهایاحداث پارکسوار در سنار یبرا یلیخطوط ر یهاستگاهیا یینها تیاولو -132-4جدول 

 355 ............................................................................................ شده در شهر مشهد ییجانما یسوارهامشخصات پارک -133-4جدول 

 360 ............................................................................................................ مطالعه نیدر ا یشنهادیپ یسوارهاپالک پارک-134-4جدول 

 362 ...................................................................................................... هاو توقفگاه هاانهیپا ییجانما یمهم برا یارهایمع -135-4جدول 

 369 ..................................................................................................... شده در شهر مشهد ییجانما یهاانهیمشخصات پا -136-4جدول 

 374 ....................................................................................................................... اتوبوس انهیپا یبرا ازیموردن یکارکردها -137-4جدول 

 379 ......................................................................................... نوزدهم یویدر سنار ازیتعداد کارکنان و رانندگان مورد ن -138-4جدول 

 379 ............................................................................... و دوم ستیب یویدر سنار ازیتعداد کارکنان و رانندگان مورد ن -139-4جدول 

 380 .............................................................................. و سوم ستیب یویدر سنار ازیتعداد کارکنان و رانندگان مورد ن -140-4جدول 

 380 ............................................................................ و ششم ستیب یویدر سنار ازیتعداد کارکنان و رانندگان مورد ن -141-4جدول 

 386 ............................................................................................... یشنهادیپ یوهایدر سنار یشنهادیخطوط پ تیوضع -142-4جدول 

 388 ........................................بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 8خط  ریمعابر موجود در مس یتعداد خطوط عبور -143-4جدول 

 389 ................................................................. مشهد یونقل همگانحمل 8خط  ریاصالح معابر در مس ینوع اقدام برا -144-4جدول 

 390 ..................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 19خط  ریمعابر موجود در مس یتعداد خطوط عبور -145-4جدول 

 390 .............................................................. مشهد یونقل همگانحمل 19خط  ریاصالح معابر در مس ینوع اقدام برا -146-4جدول 

 392 ................................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 20خط  ریمعابر موجود در مس یتعداد عبور -147-4جدول 

 393 .............................................................. مشهد یونقل همگانحمل 20خط  ریاصالح معابر در مس ینوع اقدام برا -148-4جدول 

 394 ............................................. بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 6خط  ریمعابر موجود در مس یتعداد خط عبور -149-4جدول 

 395 ................................................................. مشهد یونقل همگانحمل 6خط  ریاصالح معابر در مس ینوع اقدام برا -150-4جدول 

 397 ..................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 13خط  ریمعابر موجود در مس یتعداد خطوط عبور -151-4جدول 

 398 .............................................................. مشهد یونقل همگانحمل 13خط  ریاصالح معابر در مس ینوع اقدام برا -152-4جدول 

 399 .......................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 15خط  ریمعابر موجود در مس یتعداد خط عبور -153-4جدول 

 400 .............................................................. مشهد یونقل همگانحمل 15خط  ریاصالح معابر در مس ینوع اقدام برا -154-4جدول 

 402 ..................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 16خط  ریمعابر موجود در مس یتعداد خطوط عبور -155-4جدول 

 402 .............................................................. مشهد یونقل همگانحمل 16خط  ریاصالح معابر در مس ینوع اقدام برا -156-4جدول 

 403 .......................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 22خط  ریمعابر موجود در مس یتعداد خط عبور -157-4جدول 

 404 .............................................................. مشهد یونقل همگانحمل 22خط  ریاصالح معابر در مس ینوع اقدام برا -158-4جدول 

 405 .......................................... بر مشهدانبوه یونقل همگانحمل 23خط  ریمعابر موجود در مس یتعداد خط عبور -159-4جدول 

 406 .............................................................. مشهد یونقل همگانحمل 23خط  ریاصالح معابر در مس ینوع اقدام برا -160-4جدول 

 407 ............................................................................................ محور و کامل -خودرو یهاابانیدر خ یدسترس سهیمقا -161-4جدول 
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 408 ................................................... کامل یهاابانیمحور و خ -خودرو یهاابانیخ یدر طراح یبندتیاولو سهیمقا -162-4جدول 

 408 ...................................................................................................................................... کامل یهاابانیب خیا و معایمزا -163-4جدول 

 409 ................................... یسواردوچرخه یرهایبر با مسانبوه یونقل همگانحمل 19خط  ریمعابر در مس سهیمقا -164-4جدول 

 410 ................................... یسواردوچرخه یرهایبر با مسانبوه یونقل همگانحمل 20خط  ریمعابر در مس سهیمقا -165-4جدول 

 410 ...................................... یسواردوچرخه یرهایبر با مسانبوه یونقل همگانحمل 8خط  ریمعابر در مس سهیمقا -166-4جدول 

 411 ...................................... یسواردوچرخه یرهایبر با مسانبوه یونقل همگانحمل 6خط  ریمعابر در مس سهیمقا -167-4جدول 

 412 ................................... یسواردوچرخه یرهایبر با مسانبوه یونقل همگانحمل 13خط  ریمعابر در مس سهیمقا -168-4جدول 

 412 ................................... یسواردوچرخه یرهایبر با مسانبوه یونقل همگانحمل 15خط  ریمعابر در مس سهیمقا -169-4جدول 

 412 ................................... یسواردوچرخه یرهایبر با مسانبوه یونقل همگانحمل 16خط  ریمعابر در مس سهیمقا -170-4جدول 

 413 ................................... یسواردوچرخه یرهایبر با مسانبوه یونقل همگانحمل 22خط  ریمعابر در مس سهیمقا -171-4جدول 

 413 ................................... یسواردوچرخه یرهایبر با مسانبوه یونقل همگانحمل 23خط  ریمعابر در مس سهیمقا -172-4جدول 

 414 ........................... مشهد یونقل همگانحمل 19خط  ریدر مس یاهیبه حذف پارک حاش ازی/ عدم نازین یبررس -173-4جدول 

 415 ........................... مشهد یونقل همگانحمل 20خط  ریدر مس یاهیبه حذف پارک حاش ازی/ عدم نازین یبررس -174-4جدول 

 416 .............................. مشهد یونقل همگانحمل 8خط  ریدر مس یاهیبه حذف پارک حاش ازی/ عدم نازین یبررس -175-4جدول 

 417 .............................. مشهد یونقل همگانحمل 6خط  ریدر مس یاهیبه حذف پارک حاش ازی/ عدم نازین یبررس -176-4جدول 

 418 ........................... مشهد یونقل همگانحمل 13خط  ریدر مس یاهیبه حذف پارک حاش ازی/ عدم نازین یبررس -177-4جدول 

 418 ........................... مشهد یونقل همگانحمل 15خط  ریدر مس یاهیبه حذف پارک حاش ازی/ عدم نازین یبررس -178-4جدول 

 419 ........................... مشهد یونقل همگانحمل 16خط  ریدر مس یاهیبه حذف پارک حاش ازی/ عدم نازین یبررس -179-4جدول 

 419 ........................... مشهد یونقل همگانحمل 22خط  ریدر مس یاهیبه حذف پارک حاش ازی/ عدم نازین یبررس -180-4جدول 

 420 ........................... مشهد یونقل همگانحمل 23خط  ریدر مس یاهیبه حذف پارک حاش ازی/ عدم نازین یبررس -181-4جدول 

 422 ..................................... یافتیشهر مشهد طبق اطالعات در یونقل همگانراه و خطوط مرتبط حملادهیمعابر پ -182-4جدول 

 424 ......................................... شهر مشهد طبق مطالعات جامع یونقل همگانراه و خطوط مرتبط حملادهیمعابر پ -183-4جدول 

 476 ........................................................................................................................ یزوج ساتیمقا یبرا حاتیترج ریمقاد -184-4جدول 

 488 ................................................................... یشنهادیاول تا دهم پ یوهایسنار یطیمحستیو ز یفن یهایخروج -185-4جدول 

 489 ......................................................... یشنهادیپ ستمیتا ب ازدهمی یوهایسنار یطیمحستیو ز یفن یهایخروج -186-4جدول 

 490 ................................................ یشنهادیپ امیتا س کمیو  ستیب یوهایسنار یطیمحستیو ز یفن یهایخروج -187-4جدول 

 491 ............................................ یشنهادیو نهم پ یتا س کمیو  یس یوهایسنار یطیمحستیو ز یفن یهایخروج -188-4جدول 

 493 ............................................................................... ارهایرمعیها و زاریو شهروندان در مورد مع رانیوزن نظرات مد -189-4جدول 

 494 ........................................................ ارهایمع یاول تا دهم با در نظر گرفتن وزن متفاوت برا یوهایسنار سهیمقا -190-4جدول 

 495 ............................................... ارهایمع یبا در نظر گرفتن وزن متفاوت برا ستمیتا ب ازدهمی یوهایسنار سهیمقا -191-4جدول 

 496 ..................................... ارهایمع یبا در نظر گرفتن وزن متفاوت برا امیتا س کمیو  ستیب یوهایسنار سهیمقا -192-4جدول 

 497 ................................. ارهایمع یو نهم با در نظر گرفتن وزن متفاوت برا یتا س کمیو  یس یوهایسنار سهیمقا -193-4جدول 

 498 .......................................................... ارهایمع یبرا کسانیاول تا دهم با در نظر گرفتن وزن  یوهایسنار سهیمقا -194-4جدول 
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 499 ................................................ ارهایمع یبرا کسانیبا در نظر گرفتن وزن  ستمیتا ب ازدهمی یوهایسنار سهیمقا -195-4جدول 

 500 ....................................... ارهایمع یبرا کسانیبا در نظر گرفتن وزن  امیتا س کمیو  ستیب یوهایسنار سهیمقا -196-4جدول 

 501 ...................................ارهایمع یبرا کسانیو نهم با در نظر گرفتن وزن  یتا س کمیو  یس یوهایسنار سهیمقا -197-4جدول 
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 همگانی یکپارچه ونقلحملهای شبکه سامانه طراحی گزینه

در این بخش از مطالعات در ابتدا با استفاده از نتایج برآورد تقاضای سفر در سال افق کریدورهای اصلی 

مگانی ه ونقلحملهای شبکه یکپارچه شود. سپس گزینههمگانی در شبکه شناسایی می ونقلحملتقاضای 

بندی، ، طراحی برنامه زمانهاایستگاهیابی شود. در ادامه به مکانشهر طراحی و نوع سامانه آن انتخاب می

ن مورد نیاز، پیشنهاد سوار و پایانه، برآورد تعداد کارکناگذاری کرایه، مکانیابی پارکهای قیمتطراحی سیاست

 شود.هوشمند پرداخته می ونقلحملاصالحات در شبکه معابر و در نهایت پیشنهاد سامانه 

برآورد تقاضای سفر سال افق در ساعات اوج صبح، ظهر، عصر، تمام روز و میانگین ساعات 

 غیراوج

. همگانی است ونقلحملهمگانی، تقاضای سفر با  ونقلحملهای اصلی برای طراحی شبکه یکی از المان

گیرد، تقاضا نیز باید برای آینده باشد. بدین منظور الزم است تا میزان از آنجائیکه طراحی برای آینده صورت می

 ونقلحملهای کالن . بنابراین استفاده از مدلشودهمگانی در سال طرح برآورد  ونقلحملتقاضای سفر با 

ناپذیر است. بر این اساس از نتایج مطالعات به و ترافیک ضروری و اجتناب ونقلحملمبتنی بر مطالعات جامع 

الزم به ذکر است که  است. شدهشهری مشهد، استفاده روزرسانی اطالعات عرضه و تقاضای سفرهای درون

، که در قالب فایل است 1410 سال مربوط بهناحیه داخلی شهر مشهد  289تقاضای برآورد شده برای ماتریس 

 17به تر، نواحی ترافیکی شهر مشهد تجمیع شده و همچنین به منظور ارائه ساده .ست آورده شده استپیو

در ساعات اوج صبح، ظهر، عصر، تمام روز و  یکیتراف ینواح بزرگ نیسفر ب یو تقاضا هشدتبدیل  هیناح بزرگ

 یکیتراف هیناح بزرگ 17 تیموقع است. هشدبرآورد قطار شهری، اتوبوس و تاکسی  با میانگین ساعات غیراوج

 .است شده داده نشان 1-4شکل  در

 



   

 

 

  

 2صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 مشهدموقعیت بزرگ نواحی ترافیکی در شهر  -1-4شکل 

 

سال افق  در ، ظهر، عصر، تمام روز و میانگین ساعات غیراوجدر ساعت اوج صبحسفر  یتقاضاماتریس 

 شده آورده 15-4جدول تا  1-4جدول  در بیترت به یتاکس و اتوبوس ،یشهر قطار از استفاده با 1410 یعنی

 .است

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 3صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعت اوج صبح با قطار شهری ماتریس  -1-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نواحیبزرگ

1 808 232 53 159 475 258 99 89 11 662 33 45 164 15 30 21 12 

2 746 851 484 206 408 154 200 92 22 1739 148 178 457 44 141 8 34 

3 267 410 123 164 150 70 108 45 12 604 37 117 162 19 110 45 23 

4 860 323 178 857 949 270 127 102 15 1215 162 237 251 41 185 55 28 

5 436 85 35 241 326 97 37 30 4 366 32 46 82 11 27 8 6 

6 1608 224 80 274 458 1418 236 396 61 1148 77 87 395 49 79 30 36 

7 623 240 119 102 146 241 179 100 46 1163 51 38 368 45 33 17 6 

8 576 156 62 91 154 460 138 229 42 612 27 27 233 20 24 21 17 

9 431 174 73 90 93 389 661 165 102 350 29 28 281 82 28 13 5 

10 41 50 15 30 30 26 25 14 7 16 7 19 40 11 6 6 1 

11 155 115 11 102 113 55 68 27 8 249 8 87 91 11 62 7 13 

12 182 181 97 161 200 58 44 24 6 680 129 268 108 16 264 30 8 

13 1055 677 135 165 520 484 369 183 33 1814 90 116 510 23 104 31 27 

14 317 68 55 43 79 65 43 26 8 539 33 22 121 0 20 0 1 

15 25 27 12 22 23 9 11 5 1 104 10 41 21 4 2 4 1 

16 79 22 34 41 50 22 25 15 1 226 18 30 35 1 10 0 2 

17 39 19 12 10 11 6 0 5 1 24 5 3 18 0 2 1 0 

 219 297 1127 391 3335 1388 896 11511 381 1548 2367 4081 4187 2759 1578 3852 8248 مجموع

 

  



   

 

 

  

 4صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعت اوج صبح با اتوبوسماتریس  -2-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نواحیبزرگ

1 4821 360 77 228 1045 406 129 224 21 394 70 61 1294 70 37 17 25 

2 883 5345 1826 283 518 90 220 124 18 872 548 207 1686 209 186 554 36 

3 236 1439 4159 279 238 27 68 32 6 821 1024 270 384 45 257 156 15 

4 570 225 184 5751 1299 220 38 52 6 470 344 553 194 12 268 20 18 

5 835 152 45 515 1794 148 28 37 4 290 70 93 175 11 39 6 7 

6 1344 76 27 212 405 8899 751 1409 178 64 40 45 585 88 59 7 79 

7 436 226 88 38 72 837 9673 1227 519 42 28 15 989 978 26 16 593 

8 558 137 47 39 100 1397 1284 2953 137 184 15 10 759 120 19 10 61 

9 110 60 22 14 18 562 1902 535 1491 6 6 4 249 168 12 3 783 

10 95 125 70 93 113 15 10 9 2 355 71 45 102 8 20 20 2 

11 201 561 1140 398 298 28 34 18 3 893 2167 583 241 23 489 56 9 

12 137 204 283 645 274 37 15 13 2 307 718 1595 110 8 637 18 5 

13 3964 1845 473 285 1017 460 636 507 48 932 247 151 8627 465 125 125 102 

14 370 256 75 18 76 158 1525 263 72 61 25 9 854 1925 16 26 167 

15 48 83 111 124 60 16 15 7 1 119 262 200 48 7 1139 10 3 

16 46 698 298 37 47 7 23 12 1 115 99 33 128 38 8 1856 3 

17 41 21 9 5 6 54 359 65 98 5 3 2 88 105 2 5 1190 

 3096 2906 3341 4281 16513 3876 5737 5932 2606 7487 16707 13359 7380 8966 8936 11812 14696 مجموع

 

  



   

 

 

  

 5صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعت اوج صبح با تاکسیتقاضای ماتریس  -3-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نواحیبزرگ

1 5162 360 58 176 911 383 100 172 8 284 48 46 1187 60 15 16 8 

2 911 5522 1840 180 387 59 140 64 6 678 499 168 1492 190 108 550 12 

3 171 1404 3838 206 145 14 38 13 2 444 945 260 296 35 180 176 3 

4 525 197 159 5139 1049 126 17 27 2 369 302 527 112 7 211 10 1 

5 906 146 35 498 1827 108 17 24 1 249 58 85 139 7 21 4 2 

6 1500 62 14 151 323 8775 583 1200 93 33 23 30 438 73 17 3 34 

7 419 156 43 17 42 532 8832 947 326 23 13 6 645 841 3 5 311 

8 651 101 26 26 72 1330 1252 2955 77 16 8 7 631 105 4 5 25 

9 101 32 9 6 8 300 1222 327 1144 2 2 1 113 79 1 1 247 

10 76 110 43 66 98 8 5 3 1 329 43 31 63 4 8 10 0 

11 139 512 1133 335 211 15 19 7 1 453 2016 569 170 17 366 46 1 

12 117 173 278 580 230 21 8 6 0 235 645 1419 73 5 484 13 1 

13 4074 1815 401 157 778 537 491 454 20 651 182 96 8435 437 50 112 41 

14 319 231 44 7 35 117 1059 119 40 30 13 5 538 1627 4 17 93 

15 14 35 63 51 21 3 3 2 0 30 159 124 15 2 1071 3 0 

16 35 442 188 13 21 4 11 5 0 57 47 12 63 21 4 1747 1 

17 19 6 2 1 1 16 150 24 47 1 0 0 25 40 0 1 1083 

 1862 2719 2548 3553 14433 3386 5003 3886 1768 6347 13946 12348 6158 7608 8173 11303 15139 مجموع

 

  



   

 

 

  

 6صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعت اوج ظهر با قطار شهریماتریس  -4-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نواحیبزرگ

1 622 677 258 791 385 1302 508 475 397 346 154 173 721 96 31 97 29 

2 307 742 381 323 136 271 217 160 163 875 129 199 583 59 56 21 14 

3 101 415 90 201 57 93 125 72 76 271 16 113 142 42 35 38 12 

4 287 246 169 731 317 321 130 112 90 614 127 189 211 63 59 50 17 

5 324 359 143 794 196 428 176 152 95 182 120 181 407 91 30 64 20 

6 482 216 90 306 164 1132 198 439 354 647 68 73 486 67 24 48 14 

7 194 221 119 150 70 195 173 85 587 679 76 51 388 28 18 34 2 

8 159 115 56 115 55 409 75 196 146 348 32 28 166 13 10 25 2 

9 91 55 27 33 23 116 162 55 101 205 15 11 76 23 7 12 22 

10 1049 2796 870 1984 551 2056 2151 1105 657 33 530 1074 3076 1014 181 385 66 

11 62 155 33 170 51 80 74 36 35 167 8 118 97 38 21 16 9 

12 71 197 122 241 69 90 52 31 30 334 93 234 125 32 87 35 6 

13 249 439 159 261 143 417 317 184 234 967 95 120 390 47 41 33 7 

14 30 47 27 56 27 55 46 21 82 319 28 23 27 0 9 0 0 

15 33 140 104 178 31 71 38 23 24 59 62 254 101 25 2 21 3 

16 43 12 52 62 20 55 22 29 31 121 11 38 34 0 8 0 0 

17 17 29 20 36 11 38 8 4 98 21 15 10 15 0 2 0 0 

 222 879 622 1638 7045 2889 1576 6190 3201 3179 4472 7129 2305 6433 2721 6860 4121 مجموع

 

  



   

 

 

  

 7صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعت اوج ظهر با اتوبوس ماتریس -5-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نواحیبزرگ

1 4734 741 208 530 813 1176 448 576 112 222 171 117 3131 289 53 71 56 

2 422 5884 1410 208 191 102 218 107 44 342 479 158 1594 192 96 451 31 

3 112 1633 4838 176 77 30 80 35 18 385 1039 241 391 57 126 147 13 

4 266 214 203 5553 525 162 42 40 12 229 321 524 263 22 144 31 9 

5 738 369 189 935 1656 263 76 79 17 188 224 190 679 61 61 37 16 

6 504 92 29 150 142 8113 702 1158 290 89 29 32 469 156 28 15 60 

7 204 187 72 38 41 721 10219 1196 1384 59 36 16 560 1061 22 36 335 

8 244 87 28 40 38 1192 1020 3137 286 84 16 11 455 160 11 14 49 

9 38 22 9 7 7 126 623 116 1374 10 4 2 59 71 5 4 187 

10 418 809 1030 431 286 169 109 218 19 655 1039 241 729 72 167 86 20 

11 91 434 907 313 95 34 37 18 7 376 2346 586 213 24 224 57 7 

12 61 143 215 489 90 36 16 11 4 109 552 1902 114 11 248 20 3 

13 1458 1471 351 205 261 497 707 599 138 302 213 101 8506 562 64 142 89 

14 120 172 48 18 25 107 942 121 135 37 22 9 455 1915 11 31 92 

15 44 155 197 275 47 59 36 20 15 77 363 469 106 22 1213 25 4 

16 40 453 126 28 18 15 44 15 7 50 56 18 136 32 16 1652 5 

17 40 43 19 20 12 93 514 73 572 11 11 6 118 144 4 7 986 

 1962 2825 2495 4850 17978 4622 6922 3224 4434 7519 15834 12894 4324 9416 9879 12909 9534 مجموع

 

  



   

 

 

  

 8صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تاکسیتقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعت اوج ظهر با ماتریس  -6-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نواحیبزرگ

1 2641 576 143 308 512 622 208 242 40 199 105 85 1786 157 21 51 17 

2 336 3146 999 138 158 67 126 66 19 311 363 139 1021 139 51 300 11 

3 89 1225 2800 145 66 22 52 25 8 338 775 228 300 44 82 142 5 

4 203 140 146 3222 427 125 26 31 6 250 224 350 132 12 74 19 2 

5 689 359 145 764 1186 278 62 77 11 214 164 181 576 45 29 29 4 

6 378 64 21 113 127 4533 397 681 152 67 21 25 319 98 9 12 27 

7 153 143 53 30 35 401 5027 590 518 43 26 12 445 725 7 28 147 

8 188 66 22 34 38 706 615 1645 134 28 11 9 344 125 4 11 25 

9 27 15 6 5 6 104 371 91 882 6 3 2 47 46 1 3 59 

10 283 548 559 396 275 97 54 40 8 930 463 205 485 42 51 65 5 

11 64 367 686 222 78 23 24 11 3 272 1409 421 149 17 147 44 2 

12 55 127 191 362 92 27 11 8 2 112 361 948 83 8 132 15 1 

13 1250 1195 313 147 258 409 508 402 74 280 179 90 5832 445 30 123 39 

14 95 133 37 12 20 79 518 92 46 30 16 7 311 891 4 27 39 

15 14 44 70 75 17 8 6 3 1 36 127 154 24 4 550 6 0 

16 33 287 113 16 14 11 24 10 3 44 38 14 94 26 6 998 2 

17 12 9 4 2 3 20 118 18 73 5 2 1 28 35 0 2 423 

 808 1874 1197 2860 11976 2870 4286 3163 1980 4033 8146 7532 3312 5992 6308 8443 6510 مجموع

 

  



   

 

 

  

 9صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعت اوج عصر با قطار شهری ماتریس -7-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نواحیبزرگ

1 322 351 141 404 210 615 234 220 205 330 84 96 331 52 18 52 14 

2 192 426 237 197 126 154 128 101 90 857 86 132 334 56 29 13 8 

3 73 252 56 133 52 65 86 55 48 265 12 79 103 37 18 28 9 

4 187 159 121 414 245 180 110 85 58 610 84 130 155 53 29 40 15 

5 186 192 78 426 127 221 106 82 62 125 63 103 216 50 15 33 11 

6 255 133 66 188 131 625 98 227 180 643 48 51 281 42 13 34 7 

7 114 132 89 116 71 93 66 37 269 671 59 44 224 18 13 21 1 

8 87 80 49 81 45 204 39 103 79 341 30 24 106 12 7 21 0 

9 50 39 26 29 24 60 67 35 54 203 15 11 56 26 4 10 8 

10 584 1545 481 1102 225 1146 1191 608 367 22 297 605 1707 561 101 213 36 

11 46 100 20 105 43 50 60 33 26 168 5 76 70 32 10 11 7 

12 57 134 89 154 69 57 46 27 20 334 63 156 98 27 40 28 6 

13 144 254 108 170 124 209 167 106 128 956 62 86 228 28 24 22 5 

14 33 40 32 49 43 34 22 15 50 319 25 22 24 0 6 2 0 

15 23 76 55 94 22 35 27 15 14 59 31 128 58 15 1 12 2 

16 27 7 35 44 22 36 15 21 20 121 7 28 22 2 5 0 0 

17 14 16 13 25 12 20 4 2 46 21 11 8 9 0 2 0 0 

 130 541 335 1011 4021 1780 982 6047 1715 1773 2467 3803 1593 3730 1695 3936 2393 مجموع

  

  



   

 

 

  

 10صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعت اوج عصر با اتوبوس ماتریس -8-4جدول  
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نواحیبزرگ

1 4315 697 197 503 822 1165 505 592 130 305 161 109 3074 323 46 78 54 

2 473 5716 1471 226 242 115 245 120 54 388 491 169 1738 204 85 491 28 

3 124 1594 4659 184 101 38 95 42 22 379 1011 245 428 63 107 156 12 

4 253 227 214 5369 551 176 56 52 15 245 326 543 273 29 122 32 9 

5 640 339 168 858 1530 263 89 86 24 211 188 172 620 69 48 37 14 

6 439 100 36 161 154 7579 745 1150 318 81 33 36 488 178 23 17 59 

7 192 199 83 47 47 803 9528 1183 1334 58 42 19 605 994 20 38 258 

8 200 91 34 46 42 1126 969 2924 297 44 20 13 461 167 10 16 47 

9 33 23 11 9 9 129 577 113 1348 12 5 3 63 57 3 5 112 

10 414 669 708 383 295 121 93 71 19 628 701 202 630 68 119 79 15 

11 106 462 966 320 126 38 45 24 9 440 2298 592 245 30 204 63 6 

12 67 164 244 475 109 43 22 15 5 118 559 1847 130 14 205 23 3 

13 1352 1347 349 195 301 481 752 600 147 296 214 106 8184 600 53 144 74 

14 130 190 58 23 32 121 979 149 92 38 28 13 526 1880 11 37 73 

15 50 167 215 294 56 59 43 23 16 81 382 484 114 23 1163 27 5 

16 48 474 155 31 23 17 48 20 10 50 67 22 160 36 16 1604 6 

17 45 47 22 21 15 114 548 89 601 11 12 6 128 151 4 11 941 

 1714 2858 2238 4886 17869 4580 6537 3385 4441 7253 15339 12387 4455 9145 9588 12504 8879 مجموع

 

  



   

 

 

  

 11صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعت اوج عصر با تاکسی ماتریس -9-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نواحیبزرگ

1 3316 473 114 261 783 544 212 258 41 228 84 68 1727 154 15 44 14 

2 624 4037 1345 159 404 72 152 79 19 433 412 149 1370 161 49 346 9 

3 149 1255 3415 153 156 24 57 28 7 461 799 225 361 46 74 143 4 

4 325 171 173 3960 763 121 33 42 6 323 255 433 168 15 76 19 2 

5 641 239 95 586 1437 186 49 55 10 251 111 129 399 34 19 18 4 

6 717 87 29 143 347 5527 527 892 141 98 25 33 478 122 9 13 25 

7 242 154 60 32 81 472 6318 753 528 46 28 13 565 694 6 29 131 

8 289 80 29 37 96 789 740 2189 129 38 14 10 453 137 3 12 22 

9 47 21 9 7 18 128 511 129 1157 9 4 2 71 59 1 4 69 

10 218 416 480 283 246 76 43 32 7 701 386 144 375 33 38 46 4 

11 116 428 887 247 164 22 28 15 3 374 1666 441 202 21 141 46 2 

12 91 163 261 406 188 28 14 11 2 155 455 1205 106 10 146 17 1 

13 1887 1211 330 141 605 361 520 434 61 382 169 90 6941 441 26 112 30 

14 174 164 48 14 55 102 696 136 62 35 20 9 470 1170 4 31 38 

15 22 63 98 97 29 10 8 5 1 40 165 186 35 5 666 7 0 

16 55 331 148 18 30 11 29 12 4 48 46 17 126 28 6 1197 2 

17 18 12 5 2 6 28 164 29 92 4 2 1 40 48 0 3 517 

 874 2087 1279 3177 13888 3155 4641 3627 2271 5097 10100 8500 5409 6547 7526 9304 8931 مجموع

 

  



   

 

 

  

 12صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 قطار شهریبا  تمام روزتقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در  ماتریس -10-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نواحیبزرگ 

1 5323 4024 1499 3898 3298 6361 2653 2193 1646 8231 850 907 4948 1331 224 474 235 

2 4060 7058 3883 2140 2181 1606 2064 1186 731 21172 1269 1620 5006 855 578 151 219 

3 1516 3861 1260 1607 908 837 1135 570 389 7560 366 1291 1812 564 564 473 170 

4 3939 2144 1606 6298 5277 2643 1497 1065 579 14791 1294 1984 1945 556 820 411 235 

5 3257 2167 903 5196 2364 2415 844 713 482 4305 701 1220 2697 464 265 276 126 

6 6425 1596 832 2623 2416 10698 2601 3452 1995 15623 698 717 3806 628 365 293 206 

7 2674 2052 1128 1490 847 2621 1022 1378 2381 16098 651 531 3361 428 252 304 35 

8 2213 1183 568 1061 717 3470 1383 1644 862 8339 365 323 1770 220 164 250 129 

9 1676 738 393 585 489 2036 2432 870 902 4899 235 203 1438 399 147 56 17 

10 8303 21364 7629 14927 4336 15802 16286 8435 4953 389 4139 8280 23746 7697 1419 2974 414 

11 859 1262 362 1286 704 701 655 367 233 4099 123 1024 857 279 263 170 91 

12 913 1616 1283 1986 1224 721 533 325 201 8216 1034 2261 1107 233 1237 308 71 

13 5046 5025 1809 1933 2741 3843 3370 1775 1413 23500 858 1107 4327 747 431 568 221 

14 1330 862 568 559 460 642 433 222 397 7609 281 234 753 0 97 10 1 

15 221 570 555 808 260 360 250 163 145 1403 259 1213 427 95 19 102 21 

16 478 156 474 412 275 296 307 252 55 2941 173 309 572 10 104 0 33 

17 235 217 169 233 125 206 35 127 17 410 90 71 219 1 21 32 0 

 2224 6852 6968 14508 58793 23293 13389 149587 17380 24737 37499 55260 28623 47045 24921 55895 48470 مجموع

 

  



   

 

 

  

 13صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در تمام روز با اتوبوس  ماتریس -11-4جدول 
 17 16 15 14  13  12  11  10  9   8   7   6   5   4   3   2   1  بزرگ نواحی

1 39922 5709 1463 3572 7769 6571 2467 3060 651 3460 1195 800 22132 1667 386 384 318 

2 5806 59077 16716 2029 3029 746 1734 1067 294 7469 4649 1635 16439 2100 982 5352 220 

3 1493 16628 48639 1962 1449 340 633 330 114 7893 10724 2414 4036 552 1405 1694 92 

4 3623 2007 1936 56461 8015 1931 523 483 168 4030 3226 5250 2204 224 1711 196 106 

5 7662 2962 1416 7800 15817 2250 476 495 138 3811 1707 1568 4829 264 522 214 84 

6 6732 746 343 1949 2335 77366 5432 11236 2539 1011 383 436 4492 916 385 98 534 

7 2521 1714 628 527 489 5511 99021 9623 9387 587 307 182 6879 1195 252 243 4078 

8 3087 1067 333 485 510 11300 9562 30029 2232 684 202 139 5285 1587 161 129 508 

9 672 305 119 173 145 2676 9657 2338 16366 141 60 42 1149 1041 95 11 2077 

10 3407 7335 7829 3936 3778 997 580 680 139 7398 8094 1969 5497 436 1281 733 91 

11 1217 4621 10680 3245 1731 375 308 202 58 8128 26172 6670 2294 221 3143 596 48 

12 809 1628 2406 5283 1600 424 181 139 41 2024 6724 19127 1119 113 3855 190 31 

13 22557 16576 4072 2219 4982 4459 6797 5245 1094 5668 2294 1124 90016 6734 650 1224 798 

14 1740 2117 570 228 276 938 12178 1623 1022 449 226 114 6956 2247 107 292 1237 

15 383 971 1381 1672 517 372 250 159 92 1283 3128 3745 644 106 1236 106 29 

16 397 5478 1741 202 225 99 248 131 11 754 609 195 1243 305 107 1847 50 

17 324 220 92 106 85 550 4047 521 1993 91 48 31 810 1222 29 50 1049 

 20799 29990 27432 51918 176020 45442 69748 54880 36338 67363 154095 116904 52752 91849 100364 129162 102354 مجموع

 

  



   

 

 

  

 14صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تاکسیتقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در تمام روز با  ماتریس -12-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بزرگ نواحی

1 48878 6941 1514 3492 9011 8067 2247 3317 459 2564 1105 824 26144 1519 167 337 154 

2 6679 57440 17280 1773 3285 697 1438 912 185 5345 4921 1723 16730 1819 506 5096 96 

3 1459 17403 45906 1852 1355 286 480 270 70 5108 11100 2866 4042 440 936 2061 33 

4 3463 1757 1816 55461 8680 1827 387 447 81 3812 3124 5300 1532 127 1104 141 28 

5 9345 3575 1446 8907 19689 2978 390 562 96 3002 1726 1991 5430 181 280 187 29 

6 7894 670 274 1765 2719 82860 4544 11338 1709 767 298 359 4780 800 108 74 241 

7 2286 1435 477 387 378 4654 93234 9019 6397 304 218 135 6079 9659 71 197 2119 

8 3362 909 267 447 535 11539 9060 32340 1684 253 144 120 5354 1128 51 98 255 

9 469 185 70 81 92 1751 6508 1709 16100 71 32 23 736 610 12 6 1511 

10 2662 5547 5716 4025 3109 849 319 275 73 9108 4787 1921 4687 276 410 543 32 

11 1063 4896 10960 3146 1649 307 218 143 32 4268 23564 6309 1998 154 2223 546 15 

12 798 1700 2797 5376 1902 374 135 120 23 1817 6277 16402 917 72 2788 156 9 

13 26253 17050 4091 1574 5151 5028 6097 5384 739 4517 2043 942 97203 5404 259 1055 379 

14 1553 1839 444 130 174 849 9720 1152 604 273 157 74 5438 18370 31 255 747 

15 158 483 891 1050 263 104 69 49 12 385 2148 2667 247 30 10213 54 4 

16 328 5110 2039 141 174 76 197 98 6 534 542 156 1039 255 56 18111 24 

17 154 93 32 27 28 240 2034 247 1419 32 14 9 365 713 4 23 8559 

 14236 28938 19218 41557 182720 41821 62200 42159 29688 67382 137076 122488 58194 89635 96019 127032 116804 مجموع

 

  



   

 

 

  

 15صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعات غیراوج با قطار شهری ماتریس -13-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بزرگ نواحی

1 299 246 95 255 188 349 148 127 101 648 56 68 219 40 18 36 12 

2 255 384 230 151 160 122 117 77 52 1716 80 116 265 39 43 9 11 

3 98 230 62 113 64 54 79 44 31 532 15 77 100 29 30 28 10 

4 269 153 113 364 339 157 96 70 34 1215 84 126 145 41 50 37 15 

5 194 160 64 332 130 162 79 59 40 245 53 85 172 43 18 28 10 

6 368 122 54 155 165 569 85 183 103 1280 41 46 210 34 19 31 12 

7 155 116 78 95 81 86 53 33 130 1338 52 38 173 17 16 16 2 

8 135 78 45 70 61 185 33 90 48 682 26 21 98 11 9 18 1 

9 111 56 33 36 42 112 143 51 49 407 17 12 87 28 7 12 22 

10 620 1639 508 1160 235 1221 1277 651 388 31 318 638 1825 607 108 229 39 

11 58 79 15 82 54 41 52 26 16 332 4 63 59 25 17 8 8 

12 70 115 75 125 86 46 38 21 12 667 64 142 81 20 71 24 6 

13 226 269 99 144 171 216 176 98 82 1910 60 82 235 26 33 20 6 

14 41 40 30 41 42 36 17 11 27 636 25 20 26 0 9 1 0 

15 17 39 28 46 17 18 15 8 6 113 16 66 31 8 1 6 2 

16 38 9 28 37 29 31 17 18 11 240 8 24 20 1 7 0 0 

17 12 10 9 15 10 11 1 1 20 40 8 5 6 0 2 0 0 

 154 503 457 971 3751 1630 926 12030 1149 1567 2426 3418 1873 3222 1564 3746 2964 مجموع

 

  



   

 

 

  

 16صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعات غیراوج با اتوبوس ماتریس -14-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بزرگ نواحی

1 2570 450 126 267 538 507 230 240 52 358 104 69 1558 155 36 52 35 

2 447 4133 1226 173 246 81 178 86 29 514 390 141 1211 158 90 407 25 

3 126 1228 3375 158 114 29 74 32 13 635 790 202 313 50 120 140 12 

4 274 174 158 3931 586 142 43 40 10 304 252 397 179 20 147 25 9 

5 553 252 117 588 1077 177 56 55 13 257 142 124 401 41 44 28 11 

6 516 82 29 141 176 5157 539 791 201 103 29 32 359 115 26 14 57 

7 235 179 74 42 56 538 6367 736 721 81 36 16 561 833 20 33 286 

8 250 86 32 40 55 799 744 1913 168 62 18 11 405 133 10 13 45 

9 53 29 13 10 13 199 724 168 1091 15 6 3 89 60 5 5 203 

10 351 506 617 304 254 102 79 61 15 549 639 165 448 53 113 63 18 

11 103 390 786 252 138 29 36 18 6 658 1790 468 186 24 228 55 6 

12 70 141 200 401 123 32 16 11 3 165 467 1320 101 11 247 19 3 

13 1577 1226 315 180 394 365 563 405 90 453 187 101 6240 464 57 130 74 

14 157 159 50 20 41 115 829 131 59 54 24 11 460 1402 11 33 77 

15 35 88 117 143 43 25 19 10 5 116 225 243 56 11 831 14 3 

16 52 405 138 25 27 13 32 13 5 63 54 19 129 33 14 1214 5 

17 35 25 12 8 11 55 275 44 192 18 6 3 72 74 2 5 688 

 1559 2250 2003 3637 12769 3326 5156 4405 2671 4753 10804 8366 3892 6682 7386 9553 7405 مجموع

 

  



   

 

 

  

 17صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 همگاني يکپارچههاي شبکه سامانه حمل و نقل طراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تقاضای سفر بزرگ نواحی ترافیکی مشهد در سال افق در ساعات غیراوج با تاکسی ماتریس -15-4جدول 
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بزرگ نواحی

1 3357 567 131 289 692 669 228 281 44 211 98 79 1925 159 18 48 16 

2 513 3984 1288 161 280 76 149 78 19 412 425 156 1299 161 55 354 10 

3 119 1324 3302 161 109 24 55 26 8 446 860 246 335 45 88 150 5 

4 271 159 159 3987 652 134 30 36 6 285 254 426 144 13 90 17 2 

5 741 335 131 717 1435 284 63 77 14 238 151 165 535 41 25 25 5 

6 591 71 22 124 230 5704 489 858 147 76 21 27 394 105 8 11 26 

7 211 146 53 30 53 509 6267 758 559 42 25 12 528 723 6 26 153 

8 263 76 25 37 64 886 756 2147 140 32 12 9 434 134 4 11 25 

9 40 18 7 6 12 142 531 131 1138 7 3 2 61 58 1 3 84 

10 236 470 555 326 267 93 49 38 8 657 452 169 431 36 41 48 4 

11 88 421 835 255 130 22 26 12 3 364 1655 464 175 19 164 44 2 

12 73 153 238 435 147 29 12 9 2 145 457 1168 94 8 177 15 1 

13 1798 1319 336 148 451 427 544 447 66 373 180 95 6945 461 28 117 34 

14 147 162 44 13 35 109 717 133 59 32 19 8 448 1172 4 29 45 

15 16 54 86 91 23 9 6 3 1 36 164 181 27 4 682 6 0 

16 45 356 147 17 21 11 26 11 3 44 44 15 115 29 6 1223 2 

17 15 10 4 2 4 26 149 23 86 4 2 1 33 43 0 2 566 

 979 2128 1397 3211 13924 3223 4822 3404 2301 5070 10096 9155 4604 6798 7365 9627 8525 مجموع



   

 

 

  

 18صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 همگانی بدون محدودیت ظرفیت در شبکه ونقلحملتعیین کریدورهای اصلی تقاضای  -4-1-1

همگانی، استفاده از  ونقلحملیکی از راهکارها برای تعیین کریدورهای اصلی به منظور طراحی شبکه 

گونه بدون اعمال هیچشخصی به شبکه معابر  (1410) سال افق یهمگان ونقلحمل یتقاضافرآیند تخصیص 

 و تقاطعات بصورت غیرهمسطح تینهایب تیظرف یمعابر دارا هیمنظور، کل نیا یبرامحدودیت ظرفیتی است. 

شخصی به شبکه معابر  ونقلحملهمگانی به مثابه تقاضای  ونقلحملتقاضای  و است شده گرفته نظر در

ر واقع د مبنای انتخاب مسیر خواهد بود. مقصد و مبدا نیب ریمس نیترکوتاهشخصی تخصیص داده شده است و 

ین هر ترین مسیر بهمگانی تمایل به استفاده از کوتاه ونقلحملشود که افراد برای سفر با سیستم فرض می

 مگانیه ونقلحملبا اجرای این فرآیند کریدورهای بالقوه . استمقصد دارند که فرض قابل قبولی  -جفت مبدا

ی در همگانهمگانی شناسایی خواهند شد. به عبارت دیگر با تخصیص تقاضای  ونقلحملهای اصلی یا شریان

 ونقلحمل فرض شود، کریدورهای بالقوه سفر مسافران 1های شبکه نامحدودتمامی کمان شرایطی که ظرفیت

بر، انبوه ونقلحملهای شناسایی کریدورهای اصلی آید. بر این اساس یکی از شاخصبه دست می همگانی

 نماید.بور میها عهایی است که بیشترین جریان در شرایط ظرفیت نامحدود از آنها در مسیر کمانقرارگیری آن

و در نهایت  1410در سال همگانی بدون محدودیت ظرفیت  ونقلحملنتایج حاصل از تخصیص تقاضای 

 2-4شکل  همگانی در شبکه معابر مشهد در ونقلحملبرای طراحی شبکه مناسب اصلی بالقوه و کریدورهای 

در شهر مشهد  همگانی ونقلحمل ، کریدورهای اصلی تقاضای سفر2-4شکل نشان داده شده است. با توجه به 

 5جنوبی و  -کریدور شمالی 4، شامل 1410در سال  در شرایط عدم اعمال محدودیت در ظرفیت شبکه معابر

 ها اشاره شده است.که در ادامه به آن ،هستندغربی  -کریدور شرقی

                                                 
1 Unconstrainted capacity 



   

 

 

  

 19صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 مشهددر شبکه معابر  تیظرف تیسفر بدون محدود یتقاضا یاصل یدورهایکر -2-4شکل 

 

 1جنوبی  -کریدور شمالی

های این کریدور از تقاطع غیرهمسطح فجر در شمال شرقی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه

ر به واقع در جنوب شرقی این شهی مانیسل سپهبد دیشههای بسیج و شهید بابانظر و بسیج در تقاطع بزرگراه

 نشان داده شده است. 3-4شکل در  1جنوبی  -کریدور شمالی رسد.میپایان 



   

 

 

  

 20صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط عدم اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 1جنوبی  -کریدور شمالی -3-4شکل 

 

 2جنوبی  -کریدور شمالی

بلوار طبرسی شمالی در شمال شرقی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار طبرسی این کریدور از ابتدای 

شمالی، بلوار طبرسی جنوبی، حرم مطهر و خیابان امام رضا )ع( در محدوده پایانه مسافربری واقع در جنوب 

 نشان داده شده است. 4-4شکل در  2جنوبی  -کریدور شمالی رسد.این شهر به پایان می

 



   

 

 

  

 21صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط عدم اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 2جنوبی  -کریدور شمالی -4-4شکل 

 

 3جنوبی  -کریدور شمالی

ان ربیع، خیابربیع در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجهاین کریدور از ابتدای بلوار خواجه

عبادی، میدان شهدا و خیابان امام خمینی در میدان انقالب اسالمی واقع در جنوب این شهر به پایان  اهللآیت

 نشان داده شده است. 5-4شکل  در 3جنوبی  -کریدور شمالی رسد.می

 



   

 

 

  

 22صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط عدم اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 3جنوبی  -کریدور شمالی -5-4شکل 

 

 4جنوبی  -کریدور شمالی

های پیامبر ده قوچان در شمال غربی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراهاین کریدور از ابتدای جا

این شهر به پایان  جنوبدر میدان جمهوری اسالمی واقع در ی مانیسل سپهبد دیشهاعظم )ص(، آزادی و 

 نشان داده شده است. 6-4شکل  در 4جنوبی  -کریدور شمالی رسد.می

 



   

 

 

  

 23صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط عدم اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 4جنوبی  -کریدور شمالی -6-4شکل 

 

 1غربی  -کریدور شرقی

های غیرهمسطح فجر در شمال شرقی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراهاین کریدور از تقاطع 

شهید میرزایی، شهید چراغچی و امام علی )ع( در میدان نمایشگاه واقع در شمال غربی این شهر به پایان 

 نشان داده شده است. 7-4شکل در  1غربی  -کریدور شرقی رسد.می

 



   

 

 

  

 24صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط عدم اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 1غربی  -کریدور شرقی -7-4شکل 

 

 2غربی -کریدور شرقی

باهنر در شرق مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار حر، بلوار شهید عباسپور، این کریدور از شهرک شهید 

بلوار والیت، بلوار وحدت، بلوار شهید کامیاب و بلوار عبدالمطلب در تقاطع بلوار عبدالمطلب و خیابان خیام 

 نشان داده شده است. 8-4شکل  در 2غربی  -کریدور شرقی رسد.شمالی واقع در شمال این شهر به پایان می

 



   

 

 

  

 25صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط عدم اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 2غربی  -کریدور شرقی -8-4شکل 

 

 3غربی -کریدور شرقی

این کریدور از ابتدای بلوار مصلی در شرق مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار مصلی، خیابان شهید 

شیرازی، میدان شهدا، خیابان توحید، بلوار سپهبد قرنی و بلوار فردوسی  اهللآیتنواب صفوی، حرم مطهر، خیابان 

نشان داده  9-4شکل  در 3غربی  -کریدور شرقی رسد.در میدان استقالل واقع در غرب این شهر به پایان می

 شده است.

 



   

 

 

  

 26صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط عدم اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 3غربی  -کریدور شرقی -9-4شکل 

 

 4غربی  -کریدور شرقی

ان های فدائیفدائیان اسالم در شرق مشهد آغاز شده و پس از عبور از خیابان این کریدور از انتهای خیابان

آباد آباد و همچنین عبور از میدان آزادی و بزرگراه وکیلاسالم )نخریسی(، ملک الشعرای بهار، احمدآباد و ملک

شکل در  4غربی  -قیکریدور شر رسد.آباد واقع در غرب این شهر به پایان میدر محدوده پایانه مسافربری وکیل

 نشان داده شده است. 4-10

 



   

 

 

  

 27صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط عدم اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 4غربی  -کریدور شرقی -10-4شکل 

 

 5غربی  -کریدور شرقی

و بسیج در جنوب شرقی مشهد آغاز شده و پس ی مانیسل سپهبد دیشههای این کریدور از تقاطع بزرگراه

این شهر به پایان  جنوباز عبور از بخش قابل توجهی از این بزرگراه در میدان جمهوری اسالمی واقع در 

 نشان داده شده است. 11-4شکل  در 5غربی  -کریدور شرقی رسد.می

 



   

 

 

  

 28صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط عدم اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 5غربی  -کریدور شرقی -11-4شکل 

 

خطوط موجود و مصوب قطار شهری و اتوبوس تندرو در شهر مشهد نشان داده شده است.  12-4شکل در 

سازی طرح جامع الزم به ذکر است خطوط موجود در این شکل، خطوط پیشنهادی در مطالعات بهنگام

توسط مهندسین مشاور طرح هفتم انجام شده است. از مجموع خطوط  1387که در سال  است ونقلحمل

 برداری است.ال بهرهاکنون موجود بوده و در حقطار شهری هم 2و  1، خطوط 12-4شکل نمایش داده شده در 

شود، در ساعات اوج صبح اغلب خطوط مصوب )و مشاهده می 12-4شکل و  2-4شکل همانطور که در  

های دارای بیشترین تقاضا با ظرفیت نامحدود هستند. موجود( قطار شهری و اتوبوس تندرو در راستای کمان

اما این پوشش در برخی معابر همانند بلوار رسالت )جاده کارخانه سیمان(، بلوار توس، بزرگراه آزادی، بزرگراه 

 غی و بزرگراه بسیج کافی نیست. شهید چرا

 



   

 

 

  

 29صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 مشهد ونقلحملسازی مطالعات جامع بر پیشنهادی در بهنگامهمگانی انبوه ونقلحملخطوط  -12-4شکل 

 همگانی با محدودیت ظرفیت در شبکه ونقلحملتعیین کریدورهای اصلی تقاضای  -4-1-2

همگانی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت در شبکه  ونقلحملفر با سیستم س اصلی بالقوه و کریدورهای

 ونقلحملبه مثابه تقاضای  همگانی ونقلحملاست. برای این منظور تقاضای شبکه  شدهمعابر نیز تعیین 

 شودمی در واقع فرض ها به شبکه معابر تخصیص داده شده است.با اعمال محدودیت ظرفیت کمان شخصی

  .استهمگانی برقرار  ونقلحملبا سیستم  کنندهاستفادهکه شرایط تعادل 

محدودیت ظرفیت در شبکه معابر  اعمالهمگانی در شرایط  ونقلحمل با اصلی سفربالقوه و کریدورهای 

، کریدورهای اصلی تقاضای سفر در شهر 13-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  13-4شکل مشهد در 

 ها اشاره شده است.که در ادامه به آن هستندغربی  -کریدور شرقی 5جنوبی و  -یدور شمالیکر 9مشهد شامل 



   

 

 

  

 30صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 مشهددر شبکه معابر  تیظرف تیمحدود باسفر  یتقاضا یاصل یدورهایکر -13-4شکل 

 

 1جنوبی  -کریدور شمالی

های این کریدور از تقاطع غیرهمسطح فجر در شمال شرقی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه

ر به واقع در جنوب شرقی این شهسپهبد سلیمانی های بسیج و شهید شهید بابانظر و بسیج در تقاطع بزرگراه

 نشان داده شده است. 14-4شکل در  1جنوبی  -کریدور شمالی رسد.پایان می

 



   

 

 

  

 31صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 1جنوبی -کریدور شمالی -14-4شکل 

 

 2جنوبی  -کریدور شمالی

کریدور از ابتدای بلوار رسالت )جاده کارخانه سیمان( در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار  این

رسالت شمالی، بلوار رسالت جنوبی، بلوار طبرسی جنوبی، حرم مطهر و خیابان امام رضا )ع( در محدوده پایانه 

نشان داده شده  15-4شکل در  2نوبی ج -کریدور شمالی رسد.مسافربری واقع در جنوب این شهر به پایان می

 است.

 



   

 

 

  

 32صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 شبکه معابردر شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در  2جنوبی -کریدور شمالی -15-4شکل 

 

 3جنوبی  -کریدور شمالی

ان ربیع، خیابربیع در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجهاین کریدور از ابتدای بلوار خواجه

عبادی، میدان شهدا و خیابان امام خمینی در میدان انقالب اسالمی واقع در جنوب این شهر به پایان  اهللآیت

 نشان داده شده است. 16-4شکل  در 3جنوبی  -کریدور شمالی رسد.می

 



   

 

 

  

 33صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 3جنوبی -کریدور شمالی -16-4شکل 

 

 4جنوبی  -کریدور شمالی

ابوطالب در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای ابوطالب و شهید این کریدور از انتهای بلوار 

شکل  در 4جنوبی  -کریدور شمالی رسد.کالهدوز در تقاطع بلوار شهید کالهدوز و خیابان احمدآباد به پایان می

 نشان داده شده است. 4-17

 



   

 

 

  

 34صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 4جنوبی  -کریدور شمالی -17-4شکل 

 

 5جنوبی  -کریدور شمالی

های خیام شمالی و جنوبی خیاباندر شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از  سپاداین کریدور از میدان 

شکل  در 5جنوبی  -کریدور شمالی رسد.راه خیام( به پایان میآباد )سهدر تقاطع خیابان خیام و بلوار ملک

 نشان داده شده است. 4-18

 



   

 

 

  

 35صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 5جنوبی  -کریدور شمالی -18-4شکل 

 

 6جنوبی  -کریدور شمالی

توس در شمال غربی مشهد آغاز شده و پس از عبور از تقاطع غیرهمسطح  این کریدور از انتهای بلوار

نشان داده شده  19-4شکل  در 6جنوبی  -کریدور شمالیرسد. شهید فهمیده در میدان فردوسی به پایان می

 است.

 



   

 

 

  

 36صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 6جنوبی  -کریدور شمالی -19-4شکل 

 

 7جنوبی  -کریدور شمالی

های پیامبر این کریدور از ابتدای جاده قوچان در شمال غربی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه

این شهر به پایان جنوب در میدان جمهوری اسالمی واقع در سپهبد سلیمانی اعظم )ص(، آزادی و شهید 

 نشان داده شده است. 20-4شکل  در 7جنوبی  -کریدور شمالی رسد.می

 



   

 

 

  

 37صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 7جنوبی  -کریدور شمالی -20-4شکل 

 

 8جنوبی  -کریدور شمالی

امامیه در شمال غربی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای امامیه، سید  این کریدور از انتهای بلوار

ور کرید رسد.رضی و هاشمیه در تقاطع بلوارهای هاشمیه و پیروزی واقع در جنوب غربی این شهر به پایان می

 نشان داده شده است. 21-4شکل  در 8جنوبی  -شمالی

 



   

 

 

  

 38صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 8جنوبی  -کریدور شمالی -21-4شکل 

 

 9جنوبی  -کریدور شمالی

هاشمی رفسنجانی در شمال مشهد آغاز  اهللآیتهای پیامبر اعظم )ص( و این کریدور از تقاطع بزرگراه

واقع در  آبادهاشمی رفسنجانی و بلوار نمایشگاه در انتهای بزرگراه وکیل اهللآیتشده و پس از عبور از بزرگراه 

 نشان داده شده است. 22-4شکل  در 9جنوبی  -کریدور شمالی رسد.غرب این شهر به پایان می

 



   

 

 

  

 39صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 9جنوبی  -کریدور شمالی -22-4شکل 

 

 1غربی  -کریدور شرقی

های فجر در شمال شرقی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه این کریدور از تقاطع غیرهمسطح

شهید میرزایی، شهید چراغچی و امام علی )ع( در میدان نمایشگاه واقع در شمال غربی این شهر به پایان 

 نشان داده شده است. 23-4شکل در  1غربی  -کریدور شرقی رسد.می

 



   

 

 

  

 40صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 1غربی -کریدور شرقی -23-4شکل 

 

 2غربی -کریدور شرقی

پس از عبور از بلوار حر، بلوار شهید عباسپور، این کریدور از شهرک شهید باهنر در شرق مشهد آغاز شده و 

بلوار والیت، بلوار وحدت، بلوار شهید کامیاب و بلوار عبدالمطلب در تقاطع بلوار عبدالمطلب و خیابان خیام 

 نشان داده شده است. 24-4شکل در  2غربی  -کریدور شرقی رسد.شمالی واقع در شمال این شهر به پایان می

 



   

 

 

  

 41صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 2غربی  -کریدور شرقی -24-4شکل 

 

 3غربی -کریدور شرقی

این کریدور از ابتدای بلوار مصلی در شرق مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار مصلی، خیابان شهید 

شیرازی، میدان شهدا، خیابان توحید، بلوار سپهبد قرنی و بلوار فردوسی  اهللآیتنواب صفوی، حرم مطهر، خیابان 

نشان داده  25-4شکل  در 3غربی  -شرقی کریدور رسد.در میدان استقالل واقع در غرب این شهر به پایان می

 شده است.

 



   

 

 

  

 42صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 3غربی  -کریدور شرقی -25-4شکل 

 

 4غربی  -کریدور شرقی

ان های فدائیفدائیان اسالم در شرق مشهد آغاز شده و پس از عبور از خیابانین کریدور از انتهای خیابان ا

آباد آباد و همچنین عبور از میدان آزادی و بزرگراه وکیلاسالم )نخریسی(، ملک الشعرای بهار، احمدآباد و ملک

شکل در  4غربی  -یکریدور شرق رسد.شهر به پایان می اینآباد واقع در غرب در محدوده پایانه مسافربری وکیل

 نشان داده شده است. 4-26

 



   

 

 

  

 43صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 شبکه معابردر شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در  4غربی  -کریدور شرقی -26-4شکل 

 

 5غربی  -کریدور شرقی

و بسیج در جنوب شرقی مشهد آغاز شده و پس سپهبد سلیمانی های شهید این کریدور از تقاطع بزرگراه

این شهر به پایان جنوب از عبور از بخش قابل توجهی از این بزرگراه در میدان جمهوری اسالمی واقع در 

 نشان داده شده است. 27-4شکل  در 5غربی  -کریدور شرقی رسد.می

 



   

 

 

  

 44صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در شرایط اعمال محدودیت ظرفیت در شبکه معابر 5غربی  -کریدور شرقی -27-4شکل 

 

 سازی پوشش شبکههمگانی با هدف بیشینه ونقلحملتعیین کریدورهای اصلی تقاضای  -4-1-3

همگانی باید مناطق اصلی تولید و جذب سفر )تقاضای سفر( را  ونقلحملبدیهی است که شبکه معابر 

و  دیتول زانیمدر شهر مشهد،  یهمگان ونقلحملپوشش شبکه  یسازنهیشیب یبراتحت پوشش قرار دهد. 

به  االترب دیتولبا  یکیتراف یمشخص شده است. نواح جداگانه صورت به یکیتراف ینواح یسفر همگانجذب 

سفر شناخته شده و  جاذببا جذب باالتر به عنوان نقاط عمده  یکیتراف ینواح و سفرعنوان نقاط عمده مولد 

 یسازنهیشیبا هدف ب یهمگان ونقلحمل یتقاضا یاصل یدورهایبه عنوان کر دیبا نواحی مجاور این یدورهایکر

اساس  ربصورت جداگانه  بهشهر مشهد  یکیتراف ینواح هیکل بدین منظور .پوشش شبکه در نظر گرفته شوند

 یبندرتبه یبر مبنا ادامهاند. در شده یبندرتبهبصورت نزولی جذب  زانیبر اساس م نیو همچن دیتول زانیم

 نیماز ه استفادهاند. با اند، انتخاب شدهقرار گرفته یکه در رتبه باالتر یکیتراف یاز نواح %50صورت گرفته 

شکل  تا 28-4شکل  در .اندشده مشخص زین ،هستند باالتر یهارتبه یدارا ترافیکی ینواح %80تا  %60 ،روش

نشان  اند،گرفته قرار سفر دیتول نظر از برتر یهارتبه %80 تا %50 نیکه در ب یکیتراف ینواح بیبه ترت 4-31

 %80تا  %50 نیکه در ب یکیتراف ینواح بیبه ترت 35-4شکل  تا 32-4شکل  درهمچنین  داده شده است.



   

 

 

  

 45صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

از  یمتر 800مذکور بافر  یهاشکل در نشان داده شده است. اند،گرفته قرار سفر جذب نظر از برتر یهارتبه

 بالقوه یدورهایدهنده کرنشان تواندیم یکیمختلف تراف یبافر نواح اتصالشده است که  جادیا یمرکز نواح

  شود. سریپوشش شبکه م یسازنهیشیکه ب یابگونه ،باشد یهمگان ونقلحملسفر  یتقاضا

 

 
 تولید سفر دربرتر  اولویت %50 بانواحی ترافیکی  -28-4شکل 

 

، مناطق شمال غربی، جنوب غربی، جنوب شرقی و شرق مشهد دارای میزان باالیی 28-4شکل با توجه به 

 از تولید سفر هستند.

، در محدوده هاشمی رفسنجانی اهللآیتهای پیامبر اعظم و بزرگراهدر محدوده شمال غربی شهر مشهد 

بلوارهای نماز و شهید فکوری، در محدوده جنوب شرقی مشهد بزرگراه شهید سپهبد  مشهدشهر  جنوب غربی

 باالر سفاز جمله معابر دارای تولید  بزرگراه شهید بابانظر و بلوار حر مشهدشهر  شرقیو در محدوده  سلیمانی

 مشهد نیز میزان باالیی از تولید سفر را به خود اختصاص داده است. همچنین بلوار رسالت در شمال هستند.

 



   

 

 

  

 46صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 تولید سفر دربرتر  اولویت %60 بانواحی ترافیکی  -29-4شکل 

 

، مناطق شمال غربی، جنوب غربی، جنوب شرقی و شرق مشهد دارای میزان باالیی 29-4شکل با توجه به 

 از تولید سفر هستند.

هاشمی رفسنجانی، در محدوده  اهللآیتهای پیامبر اعظم و در محدوده شمال غربی شهر مشهد بزرگراه

مشهد بلوارهای نماز و شهید فکوری، در محدوده جنوب شرقی مشهد بزرگراه شهید سپهبد  جنوب غربی شهر

باال  رسفسلیمانی و در محدوده شرقی شهر مشهد بزرگراه شهید بابانظر و بلوار حر از جمله معابر دارای تولید 

 د اختصاص داده است.همچنین بلوار رسالت در شمال مشهد نیز میزان باالیی از تولید سفر را به خو هستند.

 



   

 

 

  

 47صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 تولید سفر دربرتر  اولویت %70 بانواحی ترافیکی  -30-4شکل 

 

، مناطق شمال غربی، جنوب غربی، جنوب شرقی و شرق مشهد دارای میزان باالیی 30-4شکل با توجه به 

 از تولید سفر هستند.

هاشمی رفسنجانی، در محدوده  اهللآیتهای پیامبر اعظم و در محدوده شمال غربی شهر مشهد بزرگراه

جنوب غربی شهر مشهد بلوارهای نماز و شهید فکوری، در محدوده جنوب شرقی مشهد بزرگراه شهید سپهبد 

سلیمانی و در محدوده شرقی شهر مشهد بزرگراه شهید بابانظر و بلوار حر از جمله معابر دارای تولید سفر باال 

 د نیز میزان باالیی از تولید سفر را به خود اختصاص داده است.هستند. همچنین بلوار رسالت در شمال مشه



   

 

 

  

 48صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 تولید سفر دربرتر  اولویت %80 بانواحی ترافیکی  -31-4شکل 

 

، مناطق شمال غربی، جنوب غربی، جنوب شرقی و شرق مشهد دارای میزان باالیی 31-4شکل با توجه به 

 از تولید سفر هستند.

هاشمی رفسنجانی، در محدوده  اهللآیتهای پیامبر اعظم و در محدوده شمال غربی شهر مشهد بزرگراه

مشهد بلوارهای نماز و شهید فکوری، در محدوده جنوب شرقی مشهد بزرگراه شهید سپهبد  جنوب غربی شهر

سلیمانی و در محدوده شرقی شهر مشهد بزرگراه شهید بابانظر و بلوار حر از جمله معابر دارای تولید سفر باال 

 د اختصاص داده است.هستند. همچنین بلوار رسالت در شمال مشهد نیز میزان باالیی از تولید سفر را به خو



   

 

 

  

 49صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 سفرجذب  دربرتر  اولویت %50 بانواحی ترافیکی  -32-4شکل 

 

، مناطق شمال غربی، غرب، جنوب شرقی و شرق مشهد دارای میزان باالیی از 32-4شکل با توجه به 

 جذب سفر هستند.

 ،و شهید چراغچی هاشمی رفسنجانی اهللآیت های پیامبر اعظم،بزرگراهدر محدوده شمال غربی شهر مشهد 

آباد به دلیل وجود دانشگاه فردوسی، در محدوده جنوب مشهد ابتدای بزرگراه وکیل در محدوده غربی شهر

شرقی مشهد بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی و در محدوده شرقی شهر مشهد بزرگراه شهید بابانظر و بلوار حر 

یی از جذب از جمله معابر دارای جذب سفر باال هستند. همچنین بلوار رسالت در شمال مشهد نیز میزان باال

 سفر را به خود اختصاص داده است.



   

 

 

  

 50صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 سفرجذب  دربرتر  اولویت %60 بانواحی ترافیکی  -33-4شکل 

 

، مناطق شمال غربی، غرب، جنوب شرقی و شرق مشهد دارای میزان باالیی از 33-4شکل با توجه به 

 جذب سفر هستند.

 و شهید چراغچی هاشمی رفسنجانی اهللآیت های پیامبر اعظم،بزرگراهدر محدوده شمال غربی شهر مشهد 

، آباد به دلیل وجود دانشگاه فردوسی، در محدوده غربی شهر مشهد ابتدای بزرگراه وکیللهیهو معابر اصلی محله ا

در محدوده جنوب شرقی مشهد بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی و در محدوده شرقی شهر مشهد بزرگراه شهید 

 شمال مشهد نیز میزانبابانظر و بلوار حر از جمله معابر دارای جذب سفر باال هستند. همچنین بلوار رسالت در 

 باالیی از جذب سفر را به خود اختصاص داده است.



   

 

 

  

 51صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 سفرجذب  دربرتر  اولویت %70 بانواحی ترافیکی  -34-4شکل 

 

، مناطق شمال غربی، غرب، جنوب شرقی و شرق مشهد دارای میزان باالیی از 34-4شکل با توجه به 

 جذب سفر هستند.

 هاشمی رفسنجانی و شهید چراغچی اهللآیتهای پیامبر اعظم، در محدوده شمال غربی شهر مشهد بزرگراه

، آباد به دلیل وجود دانشگاه فردوسیلهیه، در محدوده غربی شهر مشهد ابتدای بزرگراه وکیلمعابر اصلی محله ا و

در محدوده جنوب شرقی مشهد بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی و در محدوده شرقی شهر مشهد بزرگراه شهید 

 شمال مشهد نیز میزانبابانظر و بلوار حر از جمله معابر دارای جذب سفر باال هستند. همچنین بلوار رسالت در 

 باالیی از جذب سفر را به خود اختصاص داده است.



   

 

 

  

 52صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 سفرجذب  دربرتر  اولویت %80 بانواحی ترافیکی  -35-4شکل 

 

، مناطق شمال غربی، غرب، جنوب شرقی و شرق مشهد دارای میزان باالیی از 35-4شکل با توجه به 

 جذب سفر هستند.

شهید چراغچی  و هاشمی رفسنجانی اهللآیتهای پیامبر اعظم، در محدوده شمال غربی شهر مشهد بزرگراه

 آباد به دلیل وجود دانشگاه فردوسیو معابر اصلی محله الهیه، در محدوده غربی شهر مشهد ابتدای بزرگراه وکیل

و بلوارهای نماز و شهید فکوری، در محدوده جنوب شرقی مشهد بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی و در محدوده 

ز جمله معابر دارای جذب سفر باال هستند. همچنین بلوار شرقی شهر مشهد بزرگراه شهید بابانظر و بلوار حر ا

 رسالت در شمال مشهد نیز میزان باالیی از جذب سفر را به خود اختصاص داده است.

های با کمبود در این بخش به بررسی میزان پوشش شبکه موجود پرداخته شده و محدوده ر عین حال،د

 800و  یمعمول اتوبوس یهاستگاهیا ازمتر  400 شعاعتا فرض آنکه  باه است. بدین منظور شدپوشش مشخص 

لف مخت ینواح ،دارد وجود ستگاهیابه آن  یقابل قبول یدسترس برانبوه یهمگان ونقلحمل یهاستگاهیامتر از 

قرار گرفته است.  یمورد بررس یهمگان ونقلحمل یهاستگاهیمطلوب به ا یشهر مشهد از نظر دسترس یکیتراف



   

 

 

  

 53صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 یمتر 800در شعاع  ایو  یاتوبوس معمول ستگاهیا یمتر 400که در شعاع  یکیتراف ینواح 36-4شکل  در

به ترتیب  38-4شکل و  37-4شکل اند، نشان داده شده است. بر قرار گرفتهانبوه یهمگان ونقلحمل ستگاهیا

 زین 39-4شکل دهد. میزان تولید و جذب سفر نواحی ترافیکی مختلف شهر مشهد را در سال افق نشان می

 توسط خطوطدر سال افق مختلف  یکیتراف ینواح تولید و جذب سفر هر یک ازکه چند درصد از  دهدینشان م

 درصد 100 تا 90 یکیتراف ینواح از مورد 209 در مثال عنوان. به همگانی پوشش داده شده است ونقلحمل

 .اندتحت پوشش مناسب قرار گرفته هیآن ناح تولید و جذب سفراز 

 

 
 همگانی ونقلحملشبکه های متری از ایستگاه 800-400مناطق تحت پوشش شعاع  -36-4شکل 



   

 

 

  

 54صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی ونقلحمل شبکه میزان تولید سفر نواحی ترافیکی در سال افق و محدوده تحت پوشش -37-4شکل 



   

 

 

  

 55صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی ونقلحمل شبکه سفر نواحی ترافیکی در سال افق و محدوده تحت پوشش جذبمیزان  -38-4شکل 

 

 
 همگانی  ونقلحملشبکه جذب سفر نواحی مختلف توسط  تولید ومیزان پوشش  -39-4شکل 

40

21

19

209

%50کمتر از  50%-70% 70%-90% %90بیشتر از 



   

 

 

  

 56صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 قلونحملسفر توسط شبکه  تولید و جذب پوشش میزان ناحیه ترافیکی 40 در ،39-4شکل توجه به  با

تا  50 نیب میزان پوشش تولید و جذب سفر یکیتراف ناحیه 21در  نیهمچن. استدرصد  50کمتر از  همگانی

 ناحیه 209و در  درصد 90تا  70 نیب میزان پوشش تولید و جذب سفر یکیتراف ینواح 19، در درصد 70

 . استدرصد  90بیش از  میزان پوشش تولید و جذب سفر یکیتراف

 نقلوحملخطوط شبکه اطالعات مربوط به میزان پوشش تولید و جذب نواحی مختلف ترافیکی توسط 

ترافیکی میزان  ناحیه 40، در 16-4جدول به عنوان مثال با توجه به  ارائه شده است. 16-4جدول همگانی در 

سفر تولید شده  499563از  سفر 148060 تنها درصد بوده و 50پوشش تولید و جذب سفر آن نواحی کمتر از 

 .شودپوشش داده می همگانی ونقلحملشبکه توسط در این نواحی 

 

 همگانی ونقلحملاطالعات مربوط به میزان پوشش تولید و جذب نواحی ترافیکی توسط  -16-4جدول 

 جذب میزان

 سفر نواحی

میزان تولید 

 سفر نواحی

میزان جذب سفر 

 پوشش داده شده

میزان تولید سفر 

 پوشش داده شده

 تعداد

 ناحیه

تولید و جذب نواحی سهم پوشش 

 همگانی ونقلحملترافیکی توسط 

 %50کمتر از  40 148060 210582 499563 672341

553961 718921 327989 435444 21 50%-70% 

498777 735240 411209 605532 19 70%-90% 

 %90بیشتر از  209 4614848 4857885 4665009 4893557

 همگانی مورد نیاز شهر بر اساس میزان تقاضا ونقلحملتعیین مقدماتی سلسله مراتب انواع سامانه  -4-1-4

 که است ایبگونه هاهمگانی با هدف یکپارچگی سامانه ونقلحملانتخاب سلسله مراتب انواع سامانه 

 ونقلحملشاخص برای انتخاب نوع سامانه  نیرمهمت. شود ایجاد تقاضا و هاسامانه بین سازگاری بیشینه

 .است سامانه آن توسط دهیهمگانی، میزان تقاضای سفر قابل خدمت

اب تواند در انتخمی که شهری همگانی ونقلحمل هایبرخی مشخصات فنی و عملکردی سامانه ،یبطور کل

 [.1نشان داده شده است ] 40-4شکل در  ،اثرگذار باشد یهمگان ونقلحمل هاینوع سامانه
 

 
  شهری همگانی ونقلحمل هایبرخی مشخصات فنی و عملکردی سامانه -40-4شکل 

 مشخصات فنی و عملکردی

های محدودیت
 اجرایی

تقاضای سفر در 
 خطوط و شبکه

الزامات فنی و 
 مشخصات سامانه

ارزیابی فنی و 
های اقتصادی سامانه

 مختلف

های آتی توسعه
 در شبکه
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مختلف  یهاوهیسفر ش یتقاضا یبررس یهمگان ونقلحمل هایاز عوامل مهم در انتخاب نوع سامانه یکی

حملمطالعات طرح جامع  درشهر است.  کیو مقاصد متفاوت سفر در  یمباد نیمختلف ب یرهایسفر و در مس

تا با  رندگیمیل قرار یمورد تحل یهمگان هایوهیش کیسفر به تفک یمقصد -مبدا هایسیماتر ،کیو تراف ونقل

 17-4جدول  در .ردیصورت گهمگانی  ونقلحملدر خصوص نوع سامانه  یشناخت ،سفر یتقاضا یبررس کردیرو

ها هر یک از این سامانهدر ادامه  وارائه شده  یشهر یهمگان ونقلحمل یهاسامانه یو عملکرد یمشخصات فن

 .است گرفته قرار یبررس مورد لیتفص به

 

 همگانی شهری ونقلحملهای مشخصات فنی و عملکردی سامانه -17-4جدول 

 
 .است شده استخراج کشور بودجه و برنامه سازمان 777 شمارهجدول از ضابطه  نیا*
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 اتوبوس معمولی ونقلحملالف( سیستم 

ی از که از دیرباز، در بسیار هستندهمگانی  ونقلحملهای ترین سیستمهای اتوبوسرانی از قدیمیسیستم

نفر در نظر گرفته  70طور معمول ه اند. ظرفیت اتوبوس بگرفتهبرداری قرار شهرهای دنیا طراحی و مورد بهره

نفر در  140ها( تا بوسنفر )در مینی 15تواند از شود )با احتساب مسافرین نشسته و ایستاده(، که میمی

ی با هایهای دومفصلی تغییر کند. بنابراین، اتوبوس برای سرویسنفر در اتوبوس 300های مفصلی و اتوبوس

از  ترها کماست. با افزایش حجم مسافر، اتوبوس ترین گزینهنفر، معمواًل اقتصادی 60تا  15حجم مسافر بین 

 انسانی بیشتری نیاز دارند.نقلیه اقتصادی هستند، چون ظرفیت محدودی دارند و به نیروی وسایل

 (BRTاتوبوس تندرو ) ونقلحملب( سیستم 

اتوبوسی است که نسبت به سیستم  ونقلحملالسیر یکی از مدهای سیستم ترانزیت اتوبوس سریع

 . استانداز زیباتری تر و چشماتوبوسرانی معمولی، واجد ظرفیت باالتر، عملکرد مناسب

سه  توان دررا می های مورد استفاده در سیستم ترانزیت اتوبوس تندرونظر طول وسیله، اتوبوساز نقطه

 بندی نمود:طبقه دسته

تری نسبت متر(. این وسایل ظرفیت کم 7/10تا  1/9فوت ) 35تا  30های کوچک دارای حدود اتوبوس -

 جمعیت و کوچک کاربرد دارند.به دیگر انواع اتوبوس دارند و در مناطق کم

ترین ها بیشمتر(. این اتوبوس 7/13تا  2/12فوت ) 45تا  40ندارد دارای طول حدود اهای استاتوبوس -

 همگانی شهری دارند. ونقلحملاستفاده را در خدمات 

نقلیه متر(. این وسایل 4/24تا  3/18فوت ) 80تا  60های مفصلی و دومفصلی دارای طول حدود اتوبوس -

 شوند. ی سفر باال استفاده میدارای ظرفیت هستند و در مسیرهایی با تقاضا

های مورد استفاده در سیستم اتوبوس تندرو و میزان ظرفیت هر طول تقریبی انواع اتوبوس 18-4جدول 

 دهد.یک را نمایش می

 

 BRTظرفیت انواع ناوگان  -18-4جدول 

 ماکزیمم ظرفیت تعداد نشسته ارتفاع کف )متر( عرض )متر( طول اتوبوس )متر(

2/12 4/2- 6/2 9/0- 3/0 35-44 50-60 

7/13 4/2- 6/2 9/0- 3/0 35-52 60-70 

3/18 4/2- 6/2 9/0- 3/0 31-65 80-90 

4/24 4/2- 6/2 9/0- 3/0 40-70 110-150 



   

 

 

  

 59صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
و نقل همگاني  هاي شبکه سامانه حملطراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

ای هبندی ناوگان اتوبوس بر اساس ارتفاع کف و تعداد درب، ظرفیت نشسته اتوبوسبه طور کلی در تقسیم

ری تهای کف پایین از ظرفیت ایستاده بیشهای کف باال است. در عین حال، اتوبوستر از اتوبوسکف پایین کم

های کف باال را نشان های کف پایین و اتوبوستفاوت مقادیر ظرفیت اتوبوس 19-4جدول . هستندبرخوردار 

 دهد.می

 

 کف باال و پایین اتوبوس تندروظرفیت ناوگان  -19-4جدول 

 طول اتوبوس )متر( نوع اتوبوس
 ظرفیت )نفر(

 مجموع ایستاده نشسته

 55 -70 20 -35 30 -35 7/10 کف پایین

 55 -70 25 -40 35 -40 2/12 کف پایین

 50 -60 20 -30 35 -40 7/10 کف باال

 65 -75 20 -35 40 -45 2/12 کف باال
 

 ج( تراموا

سراسر  ای درکه تا اواسط قرن بیستم بطور گسترده استریلی  ونقلحملهای سنتی تراموا یکی از شیوه

ی شهری عبور های عمومی شهری و حومهاروپا و آمریکا رواج داشته است. ترموا در مسیرهایی در طول خیابان

رند. از تراموا گیتر از خیابان قرار مییینکرده و گاهی نیز از ترافیک خیابان تفکیک شده یا در ترازی باالتر یا پا

 های دارای مراکز فروش استفاده نمود.راه( و خیابانی زیاد )پیادهتوان در مناطق با جمعیت عابر پیادهمی

تواند بسته به ظرفیت موردنیاز بصورت یک واحد تک یا مفصلی یا در سیستم تراموا، هر وسیله می

و ظرفیت کلی تراموا از  استنفر  110تا  100کت کند. ظرفیت هر واگن غالباً واگن حر 3یا  2ای از مجموعه

. این ویژگی باعث هستندنفر  250تا  180. ترامواهای مدرن دارای ظرفیت بین استنفر متغیر  350تا  100

ه نیاز بی بهینه از فضای جاده شده و امکان اضافه کردن ظرفیت را در ساعات اوج به راحتی و بدون استفاده

مسافر  15000 تا 4000کند. ظرفیت یک خط تراموا نیز در هر ساعت حداکثر بین نیروی کار اضافی فراهم می

 کند.در هر ساعت تغییر می

 (LRT) د( قطار سبک ریلی

به عنوان یک سیستم  1970عمومی آمریکا، قطار سبک که از سال  ونقلحملطبق تعریف انجمن 

شود. قطار سبک شهری یک سیستم ریلی الکتریکی است که در مقایسه با قطار همگانی شناخته می ونقلحمل

وانند شامل تنقلیه در این سیستم میدهد. وسایلتری از تقاضای ترافیک را پوشش میسنگین، حجم نسبتاً کم
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 یک یا چند واگن باشند.

ک ریلی الکتریکی است که متشکل از ی ونقلحملطبق یک تعریف کلی، قطار سبک شهری، یک سیستم 

مسافر در هر ساعت در هر جهت بوده و سیستمی کم  20000تا  6000و ظرفیت آن بین  استیا چند واگن 

 .استصدا و بدون آلودگی 

تری نسبت به سیستم مترو دارد )استفاده از عبارت سیستم قطار سبک شهری عموماً ظرفیت و سرعت کم

همچون  های سنتیتری نسبت به سیستمولی از طرفی دارای ظرفیت و سرعت بیشسبک به همین دلیل است( 

مربوط به این سیستم با استفاده از نیروی محرکه الکتریسیته ساکن عمل  نقلیهوسایلترامواهای شهری است. 

 کنند. می

 استولی تر از یک اتوبوس معمبرابر بیش 5یا  4ظرفیت مسافر یک قطار سبک شهری دومفصلی تقریباً 

. ظرفیت یک استنفر(. با این حال، ظرفیت قطار سبک شهری در محدوده وسیعی متغیر  75در مقابل  350)

ه ک بودهنفر تقریباً به اندازه یک واگن قطار سبک شهری باریک  125اتوبوس مفصلی معمولی با ظرفیت حدود 

ا، هعمولی و با در نظر گرفتن حداقل سرفاصلهنفر مسافر را جابجا کند. در مقایسه با یک اتوبوس م 134تواند می

 تر مسافر حمل کند. برابر بیش 3تواند حدود یک قطار سبک شهری با دو واگن می

دقیقه سرفاصله سفر باشند، آنگاه ظرفیت حداکثر  5/3نقلیه دارای با فرض اینکه همه انواع مختلف وسایل

تر از یک اتوبوس معمولی است. این میزان برای برابر بیش 5تا  4برای یک قطار سبک شهری دوواگنی حدوداً 

حداکثر ظرفیت مسافر نشسته و ایستاده  20-4جدول . استبرابر  3تا  2واگنی، حدود قطار سبک شهری یک

 دهد.های قطار سبک شهری را نشان میمدر سیست

 

 ظرفیت قطار سبک شهری -20-4جدول 

 قطار سبک شهری معمولی قطار سبک شهری دوبخشی همگانی ونقلحملسیستم 

 30/2 30 (m)طول متوسط وسیله 

 65/2 65/2 (m)عرض متوسط وسیله 

 175 350 هروسیلهمتوسط ظرفیت کل 

 75 150 تعداد مسافرین نشسته هر وسیله

 100 200 تعداد مسافرین ایستاده هر وسیله

 60 60 حداقل سرفاصله عملیاتی )ثانیه(

 10500 20000 بیشینه ظرفیت )بر ساعت در هر جهت(
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 سریع )مترو( ونقلحملهـ( سیستم 

رسانی باال است که در با ظرفیت و تواتر خدمت برقی( RRT) ریلیسریع  ونقلحملمترو، یک سیستم 

. دلیل اصلی ساخت مترو، فراهم استهمگانی دارای بیشترین ظرفیت ممکن  ونقلحملهای میان تمام شیوه

اندازی مترو . هرچند در بسیاری از شهرها نیز راهاستکردن ظرفیت جابجایی باال در مسیرهای اصلی شهری 

تنها به دلیل ظرفیت باالی آن صورت گرفته است، بلکه به علت ارائه سرویس با کیفیت و قابلیت جذب نه

 .استمسافران از خودروهای شخصی 

ه ترین، قابل اعتمادترین و در نتیجتبادلی مناسب، ساده هایایستگاههای مترو با خطوط مستقل و شبکه

ای در . چنین شبکهاستی ونقلحملهای دها و شیوهدارای بیشترین ظرفیت ممکن خط در بین تمامی م

 . خواهد بودی بزرگ مرکز شهر بسیار موثر شهرهای بزرگ با تراکم باالی سفر در یک منطقه

 هایواگن متغیر باشد. ظرفیت قطارها باتوجه به ویژگی 10تا  4توانند از های قطارهای مترو میتعداد واگن

که برخی از قطارها سعی در افزایش راحتی مسافران با اختصاص فضای هر سیستم متفاوت است. در حالی

رین ت. انواع دیگر قابلیت حمل بیشتری هستندبیشتر و جادارتر برای افراد نشسته دارند و دارای ظرفیت کم

البًا غهای متروی مسکو، سائوپائولو و توکیو اشاره نمود. توان به سیستمتعداد مسافر را دارند، که از جمله می

تر ، اما با این حال متروهایی با ظرفیت کماستمسافر در هر ساعت  40000سریع  ونقلحملظرفیت سیستم 

 .هستندمسافر بر ساعت در سراسر دنیا در حال فعالیت  70000تر از مسافر بر ساعت و نیز بیش 20000از 

عرض و متر  18های مترو بر حسب ابعاد و ظرفیت در دو نوع هستند. نوع اول طول بطور کلی، سیستم

ابلیت روند و قیافته بکار میها غالباً برای شهرهای بزرگ و کشورهای توسعهمتر دارند که این نوع سیستم 9/2

هایی در سیستم .است 15/3متر و عرض  21مسافر را دارند. نوع دوم دارای ابعاد بزرگتر با طول  40000حمل 

مشخصات کلی  21-4جدول مسافر در ساعت دارند.  70000که اخیراً ساخته شده است ظرفیت بیش از 

 . ]2[دهد سیستم مترو را نشان می

 

 مشخصات کلی سیستم مترو -21-4جدول 

 ظرفیت حداکثر )مسافر در ساعت( ظرفیت هر قطار )نشسته و ایستاده( تعداد واگن در هر قطار

10- 4 2500- 720 70000- 10000 
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 شهر و حومه و انتخاب نوع سامانه یهمگان ونقلحمل کپارچهیشبکه  یهانهیگز یطراح

 هاهای ارزیابی یکپارچگی سامانهتعیین معیار و شاخص -4-2-1

 ارایدر مطالعه سال اتیوجود دارد که به جزئ یهمگان ونقلحمل یکپارچگی یبررس یبرا یمختلف یارهایمع

 یگکپارچی به مربوط یارهایمع دسته سه به یطورکلبه مطالعه نیا در یکپارچگی یارهایارائه شده است. مع

 مربوط یارهایاپراتورها(، مع یعملکرد یهماهنگ یمستقل برا یبرداران، وجود نهادبهره نی)ارتباط ب یسازمان

 به وطمرب یارهای( و معیرسانتعرفه، اطالع -تیبل ،یبندشبکه، تبادل، زمان ی)طراح یاتیعمل یکپارچگی به

 می( تقسلیکنترل حرکت وسا ها،ستگاهیا یطراح الت،یمکان تسه الت،یبه تسه ی)دسترس یکیزیف یکپارچگی

 . [3] است شده

 ونقلحمل ستمیس کیتوسعه  یبرا الزم طیاز شرا یکی ،یسازمان یکپارچگی به مربوط یارهایمع طبق

 یاز استانداردها یامجموعه تا باشد داشته وجود یشهر و مستقل نهاد کی که است نیا کپارچهی یهمگان

 و مکان در وقفه نیبا کمتر یهمگان ونقلحمل ستمیس یزیرو برنامه یبه هماهنگ. [4] دیخدمات را فراهم نما

شامل  زین یکیزیف یکپارچگیشود. یم گفته یاتیعمل یکپارچگی کپارچه،ی و مداوم کامل، خدمات ارائه و زمان

 به نیهمچن یکپارچگی نیشود. ایها مستگاهیو امکانات نقاط تبادل و ا ی، طراحیابیها، مکانتوقف یزیربرنامه

و  ادهیافراد پ نیب یتداخل گونهچیه کهیشود، بطوریم مربوط ستگاهیا در نقلیهوسایل حرکت ریمس یطراح

 قیتواند از طریعدم تداخل م نیشود. ا تامینکاربران  یمنیا بیترت نیوجود نداشته باشد تا بد نقلیهوسایل

 .دیآ دست به ستگاهیا یکیزیف یطراح ای و مناسب یبندزمان

انجام  GIZتوسط گروه  2018که در سال  داریپا یشهر ونقلحملدر مطالعه پروژه  گرید نمونهعنوان به

 یهمگان ونقلحمل شبکه یکپارچگی یارهایمع و کاربر دید از یارهایمع یکل دسته دو به ارهایمع نیشد ا

 یبرا ادهاستف تیقابل تبادل، و انتظار زمان ت،یامن و یمنیا ش،یآسا ،یراحت مطالعه، نیا اساس بر. شد میتقس

 مانند ییارهایمع نیهمچن و کرد یبررس را هاآن کاربر دید از دیبا که است ییارهایمع ،یدسترس و کاربران انواع

 ،یبندزمان یکپارچگیبه مسافر،  یرسانالعاط یکپارچگی ه،یو کرا تیبل یکپارچگی، یاوهیچندش یهاستگاهیا

 .[5] هستند یهمگان ونقلحمل شبکه یکپارچگی یارهایمع جمله از یکیالکترون پرداخت و خدمات یکپارچگی

 بر و تعیین روش مناسبهای طراحی خطوط انبوهبررسی روش -4-2-2

ز ا یاریدر بسآید. گیری به حساب میهمگانی جزو مسائل تصمیم ونقلحملی طراحی شبکه مسئله

که  هدف را به صورت همزمان مدنظر داشته باشد نیممکن است چند رندهیگمیتصم ،یریگمیموارد تصم
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ها تیاز اهم یدرموارد ایدر تضاد با هم باشند  یاهداف ممکن است گاه نی. اهدفه نام داردگیری چندتصمیم

 ندهریگمیممکن است تصم یدر موارد نیهمچن .برخوردار باشند رندهیگمیتصم یبرا یمختلف یهاتیو اولو

و روبر ییها تیهر مساله با محدود ،حال نیرا دنبال کند. در ع یاشد و مقدار مطلوبب از اهداف داشته یتیذهن

را  یمسائل نیها صدق کنند. چنتیمحدود نیدر ا دیاهداف با نیهمه ا یده براش افتهی یهااست که جواب

 در درجه اول بهبود یهمگان ونقلحمل ستمیسخطوط  یهدف از طراح .ندنامیچندهدفه م یریگمیتصم

 است.  یشخص ونقلحملمسافران  جذب و در درجه دوم ستمیس نیا ازکنندگان استفاده یبرا ستمیس

های همگانی که در روش ونقلحملبندی کلی انواع رویکردهای طراحی شبکه دسته 41-4شکل 

های های متداول شامل مدلدهد. مطابق شکل، روششود، را نشان میگیری چندهدفه استفاده میتصمیم

های تحلیلی به دنبال یافتن رابطه بین اجزای شبکه . روشاستریاضی  هاینویسی فرمولتحلیلی و برنامه

. شوندآل دارند، استفاده میهمگانی هستند که عموماً در شهرهای کوچکی که ساختار ساده یا ایده ونقلحمل

های ابتکاری برای طراحی شبکه های تحلیلی هستند که از الگوریتمهای ابتکاری جایگزینی برای روشروش

ای از مسیرهای کاندید را ها معموالً مجموعهدهند. این مدلکنند و نیاز به محاسبات را کاهش میستفاده میا

ی شوند و سپس زیرمسیرهای بهینهمسیرهای کاندید بر اساس برخی معیارها تولید می کنند. مجموعهتولید می

ترین ایجشوند. رسازی انتخاب میهای بهینهالگوریتمی برخی ها با یا بدون در نظر گرفتن تعدادشان بوسیلهآن

ایی های فراابتکاری برای شناسهای ابتکاری برای تولید خطوط کاندید یا الگورتیمهای ابتکاری شامل روشروش

-شوند و سپس از یک الگوریتم بهینههای ابتکاری، مسیرهای کاندید تولید می. در روشاستمسیرهای بهینه 

ای هسازی، برای تعیین ویژگیشود. در حین فرآیند بهینهنتخاب بهترین مسیر استفاده میسازی برای ا

 شود.عملکردی و ارزیابی عملکرد مسیر، مقادیر تقاضا به مسیرهای کاندید تخصیص داده می

 ترین مسیر هستند که با در نظر گرفتنهایی بر مبنای کوتاههای تولید مسیر عمومًا شامل الگوریتمروش

ها کنند. محدودیتی راه، مسیرها را تولید میهای یک شبکهها یا کمانهای معین و افزودن گرهمحدودیت

ممکن است شامل تعداد مسیر، طول مسیر، زمان سفر و غیره باشند. شناخت مسیر شامل انتخاب و بهبود 

ی یک الگوریتم جستجوی ریاض . فرآیند شناخت مسیر فرآیندهایی تکراری هستند که دارایاستهای بهینه راه

 هستند. 

ریزی ریاضی برای تعیین مسیرهای های برنامههای تکراری و مدلهای ابتکاری پیشین شامل پروسهروش

 .]6[ استنهایی 
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 های طراحی شبکه همگانیبندی روشدسته -41-4شکل 

عات از مطال ایشاخه ارهیمعچند یرگیمیتصمگیری چندمعیاره و گیری چندهدفه نوعی از تصمیمتصمیم

 طیمسائل در شرا نیمختلف دارد. ا یارهایبا مع یرگیمیتصم یدر حل مسائل برا یاست که سع

 هایروش. ]7[رود یبکار م ،درنظر گرفته شود دینظرات و جوانب مختلف باکه نقطه دهیچیپ هاییرگیمیتصم

 انیب ]8[ی . مطالعهشودیاستفاده م همگانی ونقلحملدر مسائل  ایبطور گسترده ارهیمعچند یریگمیتصم

ر مطالعات مربوط گیری چندمعیاره دتصمیم روش مختلف 58، از 2014تا  1982های سال نبی که است نموده

یری گهای تصمیمروشگرفت  جهینت توانیم نیبنابرا ،است استفاده شده همگانی ونقلحمل هایستمیبه س

حمل هایستمیمربوط به س هایپروژه یرگیمیو تصم یابیدر ارز دیمف هایاز روش یکیه عنوان چندمعیاره ب

از  یکیبه  لیتبد گیری چندمعیارهتصمیم روش رو،نیاز ا .]9[ است بوده ریاخ هایدر دهه همگانی ونقل

مورد  همگانی ونقلحمل هایستمیسنجش س برای که است بخش شده نیدر ا یرگیمیمهم تصم هایروش

 .است و اشخاص قرار گرفته یاز محققان، مراکز دانشگاه یاریاستفاده بس

ررتبهیغ هایو روش یسازش هایروش ،یازدهیامت هایبه سه دسته روشگیری چندمعیاره تصمیم روش

 (.42-4شکل ) شوندیم میتقس ای

 .نمایدرا کسب  ازیامت نیشتریبرتر است که ب اینهیگزها روش نی: در ا1یازدهیامت هایروش -

 دارد. آلدهیا نهیو شباهت را با گز یکینزد نیشتریبرتر ب نهی: گز2یسازش هایروش -

                                                 
1 Scoring 

2 Compromising 

رویکردهای طراحی شبکه 
 ونقل همگانیحمل

های متداولروش ابتکاری  

 تحلیلی

نویسی ریاضیبرنامه  

تولید مسیرهای کاندید 
 + شناسایی مسیر

 ایجاد و بهبود مسیر

 ابتکاری پیشین

 فراابتکاری
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 را دارد. تیوضع نیشده بهتر فیشاخص هماهنگ تعر کیبرتر از منظر  نهیگز :1یاررتبهیغ هایروش -

 

 
 گیری چندمعیارههای تصمیمروش -42-4شکل 

 

در مطالعات مرتبط  از نمونه کیبه  واست  شده حیتشر 1شماره  وستیپ درشده گفتهموارد جزئیات 

 .شد خواهد اشاره ادامه درصورت گرفته شبکه واقعی 

ی های ارزیابی چندمعیاره برای ارائهریلی تهران از روش ونقلحملبازنگری طرح جامع  یمطالعهدر 

. روش انجام مطالعات و مراحل انجام شداستفاده  1420ریلی تا سال افق  ونقلحملی استراتژیک توسعه نقشه

 نشان داده شده است. 43-4شکل آن بصورت کلی در 

 

                                                 
1 Outranking 

ارهتصمیم گیری چندمعی

غیر رتبه ای

ELECTRE

PROMETHEE

سازشی

TOPSIS

LINMAP

VIKOR

COPRAS

امتیازی

SAW

AHP

ANP

ARAS

MOORA
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 ریلی تهران ونقلحملمراحل انجام مطالعات بازنگری طرح جامع  -43-4شکل 

 

زی شبکه سانظر گرفته شده در شبکه ریلی برای انتخاب سناریوی برتر عبارتست از: بهینه های درمولفه

 .(LRT & BRT)ای، خطوط ریلی اکسپرس، خطوط مکمل مترو، توسعه شبکه مترو، خطوط ریلی حومه

های اشاره شده تعریف شدند که با روش ارزیابی چندمعیاره با های مختلفی برای هر یک از مولفهگزینه

های در نظر گرفته شده برای . شاخصشدندیکدیگر مقایسه و در نهایت بهترین سناریوی هر مولفه انتخاب 

 .هستند 22-4جدول ارزیابی سناریوها بصورت 
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 ریلی تهران ونقلحملهای ارزیابی سناریوهای طرح جامع شاخص -22-4جدول 

 شاخص گروه

 تقاضا
 پوشش جمعیت

 پوشش کارمندان

 سفر

 مسافر سوارشده روزانه

 مسافر -کیلومتر

 متوسط زمان سفر

 همگانی ونقلحملسهم 

 همگانی ونقلحملسهم جابجا شده از سواری شخصی به 

 میزان اضافه شدن مسافر به ازای هرخط

 کارایی شبکه
 طول شبکه

 نرخ تبادل

محدودیت اجرایی و 

 طبیعی

 طول هر سیستم )زیرزمینی، همسطح یا در ارتفاع(

 آنالیز ریسک بر اساس مقطع خط

 هزینه
 برداریبهرههزینه 

 هزینه ساخت

 

 در نهایت سه سناریوی اصلی معین شدند، که عبارت بود از: 

 های موجود احداث شده.: استفاده حداکثری و بهینه از زیرساخت1سناریوی شماره  -

ای بهبود + بهترین گزینه توسعه شبکه مترو + خطوط حومه1: سناریوی برتر شماره 2سناریوی شماره  -

 یافته.

 + ترکیب خطوط اکسپرس. 2: سناریوی برتر گروه 3ی شماره سناریو -

، سازی شبکه فعلی متروبا استفاده از آنالیز چندمعیاره انجام شده، سناریوی دوم که ترکیبی از بهینه

 [.10] شد.ای بود به عنوان سناریوی برتر انتخاب توسعه شبکه مترو و بهبود ساخت خطوط حومه

. بر اساس [11]پیشنهادی توصیه شده توسط آقای سدر استفاده شده استدر این مطالعه از رویکرد 

. گام اول شناسایی استگام اساسی  چهارهمگانی دارای  ونقلحملپیشنهاد ایشان فرآیند طراحی شبکه 

ر همگانی ب ونقلحمل محتمل های مختلفشناسایی شبکه ،. گام دوماست در شهر اصلیبالقوه و کریدورهای 

تعیین مقدار توابع هدف یا معیارهای هدف است.  . گام سوماستتعیین شده  و بالقوه های اصلیاساس کریدور

 نیا در. در عین حال، استهمگانی  ونقلحملاست، که همان شبکه برتر  گام چهارم انتخاب شبکه نهایی

 یهاروش یبرخاز  های پیشنهادی آقای سدرو تحقق گام برانبوه همگانی شبکه خطوط یطراح یمطالعه برا
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 سفر، خطوط یمنظور متناسب با تقاضا نیبد. است شده استفاده ابزار عنوان به 1شماره  وستیپ در شده بیان

 ها،انهیپا تیموقع ،یهمگان ونقلحملموجود خطوط  تیسفر، وضع یبالقوه تقاضا یدورهایسفر، کر لیتما

اعمال بر اساس  دورهایکر بیو با ترک دشویم ییشناسا مناسب اصلی و یدورهایکرو ...  هانالیترم تیموقع

 یهمگان ونقلحملمختلف  یهاشبکه پوشانی خطوط و بودجه محتمل،پوشش شبکه، هم هایی چونمحدودیت

 از یپرسشگر قیطر از هاآن تیاهم تعیین و مختلف یارهایمع فیتعر اساس بر آنگاه .شودیم ییسااشن

 در. دش خواهد نییتع مختلف یوهایسنار یینها تیاولو ،کسانی وزن گرفتن نظر در و کارشناسان و شهروندان

 .دشویم نییتع برانبوه یهمگان ونقلحمل یهادشنیپو  یینها یهاشبکه تینها

 ونقلحمل شبکه یطراح روش اتیجزئ و وهایسنار انتخاب یبرا شده گرفته نظر در یهاتیمحدود

 .گرفت خواهد قرار یبررس مورد لیتفص به 5-2-4 بند در برانبوه یهمگان

 های طراحی شبکه اتوبوسرانی و تعیین روش مناسببررسی روش -4-2-3

 نی. اشودیم یاجتماع هاینهیهز شیباعث افزا یشهر طیدر مح یشخص هینقللیاستفاده از وسا شیافزا

 هانهیهز نیا. اندازدیها را به خطر مآن یمنیو ا یکه سالمت شودیم انبی هاانسان یدر قالب زندگ هانهیهز

 ونقلحمل[. 12هستند] کنترلقابلمناسب  هاییطراح یو اجرا یتیریمد هایاستیمعموالً با اقدامات و س

حرکت و  تیبهبود قابل ،یهوا، کاهش مصرف انرژ یممکن جهت کاهش آلودگ کارهایجمله راه از همگانی

 یصاداقت ،یاجتماع یدر ساختار یو اقتصاد یکاربرد تیشبکه ترانز کی یاست. طراح یکیکاهش تراکم تراف

 ایشبکه شامل حداقل  یمسئله طراح ،یکل است. بطور تیاهمحائز  اریبس یمنطقه شهر کی یکیزیو ف

در نظر گرفته شوند.  یمتعدد هایتیتحت محدود دیاز توابع هدف موردنظر است که با یبرخ یحداکثرساز

 [.13منابع است] هایتیمحدود اعملکردی ی الزامات دهندهنشان هاتیمحدود نیا

به مسئله  یورود هایجمله داده وجود دارد که از تیشبکه ترانز یدر حوزه طراح یمتعدد مطالعات

 هاشامل شبکه راه که موجود ممکن هایرساختیاز ز ایاند از: شبکهعبارت همگانی ونقلحملشبکه  یطراح

، موردنظر یرانتوبوسا خطوط تعداد حداکثر ها،اتوبوس تیبرآوردشده، بودجه موجود، ظرف یشود، تقاضا زنی

خطوط  یحداکثر و حداقل زمان سفر خطوط، فراوان شده،فیتعر شیخطوط اتوبوس از پاز  ایمجموعه

خطوط،  ضیتعو ایمنطقه، حداکثر تعداد ترانسفرها  دهیحداقل پوشش ،هاایستگاهحداکثر تعداد  ،یراناتوبوس

 ریصورت زبه زیهدف مطالعات گذشته ن ابعجمله تو . ازدهیسیسرو یتعداد ناوگان موجود و حداقل فراوان

حداقل زمان سفر،  رها،یحداقل طول مس ها،سیسرو دهیپوشش حداکثر ترانسفر، تعداد حداقل: اندشده فیتعر
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به تقاضا، حداقل زمان انتظار،  ییحداکثر پاسخگو نه،یحداقل تعداد ناوگان، حداکثر تعداد مسافران، حداقل هز

 یوجستج ک،یژنت تمیالگور ی نظیرفراابتکار یهاتوابع با استفاده از انواع روش نیاپراتور. ا نهیحداقل هز

 [.14] اندگرفته قرار یبررس مورد یاضیر یهامورچگان، روش یکلون صانه،یحر

 نهیبه یمسئله طراح کی یمشخصات اساس یمنظور بررسهب کیژنت تمیمطالعه فن و همکاران از الگور در

 یمدل چندهدف کیاست.  ری( استفاده شد که در آن تقاضا متغBTRNDP) 1اتوبوسرانی ونقلحملدر شبکه 

 سازیحداقلمطالعه تابع هدف  نیاستفاده شد. در ا BTRNDPحل مسئله  یبرا 2یرخطیمختلط غ حیصح

ف است. تابع هد همگانی ونقلحمل شبکه در داده نشده پاسخ یتقاضا نهیکاربر، اپراتور و هز هاینهیمجموع هز

 :شده است فیتعرروابط زیر  به صورت

(4-22) 
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(، یانتقال یرهایو مس میمستق هایریمس نههزی از جمله) کنندهاستفاده نهیاول تابع هدف مجموع هز جمله

 یقاضااز ت یناش نهیو جمله سوم مربوط به هز ستمیگرداننده س ایاپراتور  یکل نههزی دهندهنشانقسمت دوم 

کاربر،  هاینهیهز نیب هرابط بیبه ترت 3Cو  1C ،2Cمتغیرهای شده است.  داده پاسخ یتقاضا یسفر منها یکل

 همسئله چندهدف کیبه  لیتبد BTRNDPمسئله  شودمی باعث که است نشده داده پاسخ یاپراتور و سفرها

ر کاربر شامل چها نهیاست. هز ازیموردن هایاتوبوس یعملکرد نهیاپراتور مربوط به هز نهیهز یطورکلشود. به

 یبر مبنا نهیسه هز نیاست. وزن ا هینقللهیداخل وس نهیو هز رسف نهیزمان انتظار، هز ،رویادهیپ نهیمؤلفه هز

ثابت در  یرانمطالعه تعداد ناوگان اتوبوس نیدارد. در ا یبستگ رندگانگیمیو تصم زریتجربه و قضاوت برنامه

 نظر گرفته شد.

                                                 

1 Bus transit route network design problem 

2 Multi-objective nonlinear mixed integer model 
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ر گرفته در نظ یحداکثر طیبر شرا مبتنی که است هااتوبوس نیب یاول مربوط به سرفاصله زمان تیمحدود

در  انیحداکثر جر دهدیاشغال اتوبوس است که نشان م بیضر تیدوم در مورد محدود تی. محدودشودیم

تعداد ناوگان  تیمحدودباشد.  ریاتوبوس در آن مس تیاز ظرف شتریب تواندینم rm ریاز هر مس یبحران کمان

 چهارم در مورد تی. محدودشودیموجود استفاده نم ناوگاناز تعداد  شتریب نهیکه در شبکه به کندیم انیب

 کنندهنیکه تضم تیمحدود نی. اشودیم یریجلوگ یطوالن یرهایطول سفر است که از هرگونه مس تیمحدود

 رهایعداد مسحداکثر ت انگریپنجم ب تی. محدودکندیم یریجلوگ زیکوتاه ن اریبس یرهایشبکه است از مس ییکارا

 ریورد تأثم نیکنند. ا نییرا تع رهایاز مس یحداکثر تعداد کیتعداد ناوگان  یبر مبنا دیبا زانیراست که برنامه

 .[13رانندگان دارد ] یزیربر برنامه ییبسزا

 کیاالست یبا در نظر گرفتن تقاضا یرانشبکه اتوبوس یمسئله طراح یو همکاران برا یانیپریمطالعه س در

 ییرهایمس جادیا برای) یفراابتکار یهااز روش ایارائه شد که شامل مجموعه حلیبزرگ راه یدر مناطق شهر

ت. ( اسنهیبه یرهایمس ایمجموعه افتنی برای) کیژنت متی( و روش الگورکیتراف انیمتناسب با تجمع جر

امر  نیا لیشبکه گسترده است که دل کی یجامتمرکز به یرانشبکه اتوبوس کی افتنی قیتحق نیهدف ا

 یشبکه چندمد مبنای بر ونقلحمل ستمیعملکرد س ت،ینها . دراستثر وانتقال م هایایستگاهو  ییکارا شیافزا

-که شامل حداقل شودیم انیب سازینهیمسئله به کیدر قالب  یرانشبکه اتوبوس یشد. مسئله طراح یابیارز

مسائل معموالً  ونهگنیا هایتیاست. محدود چندمدی ونقلحمل ستمیس هاینهیهمه منابع و هز یساز

و  ریممکن در طول مس هایتیاز محدود گرید یاتوبوس و برخ تیظرف تیمحدود ،یتعادل چندمد صیتخص

 :شده است فیصورت تعرنیپژوهش به ا نیهدف مسئله در ا عخطوط است. تاب یفراوان

(4-23) 
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، مجموعه iدر شبکه راه، مجموعه خطوط شبکه  hk هایکمانمجموعه  بیبه ترت nIو  aI ،iI ،w,iI که در آن،
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؛ i( خط hk,iمسافران سوارشده در قطعه ) hk,iqw ت؛یشبکه ترانز هایو مجموعه گره i( در خط hk,iقطعات )

hk,itp  وhk,itw یبرا ارو زمان انتظ هینقللهیزمان سفر داخل وس بیبه ترت ( مسافران شده در قطعهhk,i خط )i ؛

nnt گره  یتعداد ترانسفرهاn ؛pt زمان مرتبط با ترانسفر،  مهیجر ای یپنالتhkqa کمانعابران در  انیجر hk  در

در  هینقللیوسا انیجر hkqدر شبکه،  hk کمانطول  hkLاز شبکه،  hk مانکدر  یزمان دسترس hktaشبکه، 

ارزش  β ت،یشبکه ترانز یکل تقاضا Dtاز شبکه،  hk کماندر  هینقللیزمان سفر وسا hkttاز شبکه،  hk کمان

واحد کل  نهیهز kmC ،یشخص هینقللیوسا یعملکرد نهیهز kC ،همگانی ونقلحملواحد سفر با استفاده از مد 

متوسط  uCپرسنل،  نهیهمان هز ایاتوبوس  دهیسیواحد زمان سرو نهیهز hCتوسط اتوبوس،  شدهیمسافت ط

سه  نیا ینسب تیاز اهم کیبه هر  رندهگیمیکه تصم هاییمجموعه وزن 3Wو  1W ،2W کاربران، یارزش زمان

 هینقللهیتعادل کاربر در شبکه وس یمدل در قالب برقرار نیا هایتی. محدوددهدیاختصاص م نهیمؤلفه هز

به  دهشفیشد. توابع روابط تعر انیب یو فراوان ریتعداد مس تیمحدود ت،یظرف تیمحدود ،همگانیو  یشخص

*ی صورت هستند: اجزانیا
aq  و*

tq همگانی ونقلحملو  یشخص هینقللیوسا یتعادل انیبردار جر، Λ  تابع

 نهیبردار هز tC(، قهی)دق یشخص هینقللیکاربران در شبکه وسا نهیبردار هز aC ،یچندمد یتعادل صیتخص

مربوط به  f ه،ینقللهیوس تیظرف vCبار،  بیحداکثر ضر fcmax(، قهی)دق همگانی هینقللیکاربران در شبکه وسا

 طول خط است. Lخط و  یفراوان

مشخصات شبکه راه،  ،همگانیو  یشخص تقاضای سفر سیمسئله عبارتست از: ماتر نیا یورود هایداده

 نهیها، هزآن یاتوبوس و فراوان یرهایمسئله شامل مس نیا ی. خروجیعملکرد نهیواحد کاربران و هز نهیهز

مطالعه محسوب نشدند  نیدر ا یدعنوان داده وروبه هاانهیاست. پا یدر شبکه چندمد انیجر یو بردارها یکل

 [.12] مدل است هاییاز خروج یکیو 

توجه قرار گرفت که در آن  مورد همگانی ونقلحملشبکه  یطراح سازینهیبه گر،یمطالعه د کی در

و  یبا در نظر گرفتن زمان سفر تصادف کپارچهی سازینهیاست. مدل به تیزمان سفر حائز اهم نانیاطم تیقابل

 نهیبه تیشبکه ترانز درسفر  ییکارا یمسافران ساخته شد که هدف از آن حداکثرساز یپاسخگو بودن به تقاضا

 .شدحل مسئله استفاده  برایممنوعه  یجستجو تمیو از الگور بوده است

مطالعه حداقل  نیمهم است. در ا اریجمله مسائل بس از همگانی ونقلحمل لیسفر با استفاده از وسا زمان

 هشبک. است مسافران منفعت دهندهمتوسط زمان سفر مسافران در کل شبکه مدنظر قرار گرفت که نشان

متصل با  هایاز راه ایشبکه کی. سپس شودیم فی( تعرL) ها( و کمانN) هادر قالب گره همگانی ونقلحمل

که  دهدینشان م Δij ینریبا ری. متغردگییقرار م تیشبکه ترانز یطراح یمبنا G={N,L} دارجهت هایگراف
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( 0برابر صفر ) نصورتیا ریو در غ Δij=1جوار باشند: هم گره. اگر دو ریخ ایجوار هستند هم jو  i یهاگره ایآ

 :شد انیصورت بنیمطالعه به ا نی. تابع هدف در اشوددر نظر گرفته می

(4-24) 
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در مورد  ینریبا ریمتغ ijrx شده،یدر شبکه طراح کلیحداقل و حداکثر زمان س maxDو  minDکه در آن، 

 یراحتریغ بیضر d ،coIو  oدو گره  نیزمان سفر مسافران اتوبوس ب r ،odT ریدر مس ij کمانموجود بودن 

مسافران در شبکه است. مفهوم  یاکل تقاض d ،Qو  oدو گره  نیمسافران اتوبوس ب یتقاضا odqمسافران، 

 کیتنها  ریتا گره مقصد در هر مس ی: از گره اصل1 تیاست: محدود ریصورت زمطالعه به نیا هایتیمحدود

محدودکننده طول  یاشده است که بگونه محدود رمسی هر در هااتوبوس کلی( زمان س2وجود دارد.  ستگاهیا

 [.15] مسافران است انیجر یبقا گرانی( ب3 خواهد بود. زین ریمس

 گانی تحقیقات دیگری نیز در این حوزه انجام شده است، که در ادامه به صورت مختصر آورده شده است.

شبکه اتوبوس استفاده کردند. تابع  یمورچگان جهت حل مسئله طراح یکلون تمیالگور یش از نوعانو همکار

مسافران، طول  یصورت چگالبه هاتیو محدود تعداد مسافران در هر واحد طول یحداکثرساز تهدف به صور

فته و مقصد در نظر گر ءمبداء نیب ریمس نتریبه کوتاه ریو نسبت طول مس یجهت دسترس رویادهیراه، زمان پ

 یشهر یراناتوبوس ستمیس بندیشبکه و زمان طراحی مسائل زمانهم حل به اش[. چو در مطالعه16] شدند

جهت  برش -نهیهز -شاخه تمیمسئله و الگور بندیجهت فرمول یمختلط ابتکار -حیصح یزریپرداخت. برنامه

 انهصیو حر عیتجم تمیاز دو الگور نهیهز رمسئلهیز ییکارا شیجهت افزا نیشد. همچن شنهادیحل مسائل پ

با در نظر گرفتن تراکم تقاضا و  یشبکه اتوبوسران یو همکاران هدف طراح وی[. در مطالعه 17] استفاده شد

 [.18] مورچگان استفاده شد یکلون تمیالگور بوده و از رهایطول مس

 1400سازی اصالح خطوط و شبکه اتوبوسرانی شهر مشهد در سال بهنگامهمچنین مطالعاتی تحت عنوان 

نشان داده  44-4شکل گرفته در این مطالعه در مراحل صورتتوسط مهندسین مشاور طابران انجام شده که 

 ارائه شده است. 23-4جدول شده در این مطالعه نیز در ای از اصالحات انجامخالصه شده است.
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 سازی و اصالح خطوط و شبکه اتوبوسرانیفرآیند بهنگام -44-4شکل 

 

 سازی و اصالح خطوط و شبکه اتوبوسرانیشده در بهنگامانجاماصالحات  -23-4جدول 

 تعداد خط نوع اصالح ردیف

 121 خطوط بدون تغییر 1

 13 خطوط جدید 2

 11 خطوط اصالحی )اصالح یا ادغام مسیر( 3

 1 شدهخطوط حذف 4

 

 یلیتفص یهایبررسسازی و اصالح خطوط شبکه اتوبوسرانی مشهد بهنگامکه در مطالعات  نیبا توجه به ا

مدل  یهایبر اساس خروج زین یمورد بررس یشهر مشهد انجام شده و تقاضا یرانشبکه موجود اتوبوس یبر رو

در  نظر گرفته شد.مطالعات حاضر در در  هیمطالعات به عنوان شبکه پا نیا یطرح جامع بوده، شبکه پبشنهاد

وط ، تغییرات الزم در خطپیشنهادی در این مطالعه برهمگانی انبوه ونقلحملمتناسب با سناریوهای برتر ادامه 

 اتوبوس عادی پیشنهاد داده شده است.
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 يکپارچه
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 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 و برانبوه ونقلحمل شبکه با یکپارچگی حفظ و مناسب یاتوبوسران شبکه یطراح یبرا به همین منظور

 با برانبوه یهمگان ونقلحمل شبکه از حاصل خطوط بیترک از ،یاتوبوسران موجود شبکه در راتییتغ حداقل

 خطوط ابتدا منظور نیبد. شودمی استفاده یاتوبوسران موجود شبکه و خطوط در اصالحات و کم یتقاضا

 شودیم یبر بررسانبوه ونقلحملبا شبکه  هاآن اشتراکات زانیم و گرفته قرار یبررس مورد موجود یاتوبوسران

 . ردیگیاصالح صورت م ایحذف  ،یجزئ ایاشتراکات بصورت کامل  زانیو متناسب با م

. دش خواهند حذف باشند، برانبوه خطوط با یمواز ای بوده کامل اشتراک یدارا که یخطوط اساس، نیا بر

بر در نظر و مکمل شبکه انبوه 1دریف قالب در و شده اصالح باشند، یجزئ اشتراک یدارا که یخطوط نیهمچن

که بر و شبشبکه انبوه بیحاصل شده از ترک ییبر اساس شبکه نها. آنگاه شوندیگرفته شده و اصالح م

 د.ش پوشش داده خواهند دیخطوط جد جادیو با ا هشدکه پوشش داده نشده، مشخص  ییتقاضاها ،یاتوبوسران

 نشان داده شده است. 45-4شکل فرآیند اصالح شبکه اتوبوسرانی در 

 

 
 فرآیند اصالح شبکه اتوبوسرانی -45-4شکل 

 های طراحی شبکه تاکسیرانی و تعیین روش مناسببررسی روش -4-2-4

 ییدر جابجا ییسهم بسزا ،همگانیمهنی ونقلحملناوگان  دهندهلیاز ارکان تشک یکیبه عنوان  یتاکس

 برسد. یتا به راندمان باالتر طلبدیم ایژهیو داتیو تمه التیمسافر دارد که متناسب با آن تسه

                                                 
1 Feeder 
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همگانی به دلیل هزینه  ونقلحملدر شهرهای کشور بخصوص در شهرهای متوسط و کوچک، سامانه 

های اجرایی در معابر شهری )عرض کم( توسعه ناوگان و همچنین محدودیت تامینباالی ایجاد زیرساخت و 

یاری از همگانی در بس ونقلحملمناسبی نداشته است. بنابراین سامانه تاکسیرانی به عنوان جایگزین سامانه 

 ونقللمحشهر نیز به دلیل توسعه ناکافی سامانه شهرهای کشور توسعه یافته است. در شهرهای بزرگ و کالن

همگانی، سامانه تاکسیرانی رشد یافته و سهم آن در مقایسه با کشورهای مختلف دنیا تفاوت معناداری دارد. 

 یمطابق کشورها یرانی در ایرانتاکس کارکرد سامانه ،همگانی ونقلحملسامانه  عدم توسعه مناسب لیبه دل لذا

و اینترنتی  سیمهای خطی، گردشی، تلفنی، بییدر کشور ما انواع مختلف تاکسی شامل تاکس. استن شرفتهیپ

 . استوجود دارند؛ اما عملکرد سامانه تاکسیرانی در دنیا تنها به تاکسی استاندارد محدود 

ال شهر به دنب هایابانیهستند که در خ یبه صورت گردش شهرهاکالندر  هایاز تاکس یقابل توجهبخش 

ر است مساف نیو ا کنندیخود حرکت م واهنه به مقصد مسافر بلکه به مقصد دلخ لیوسا نی. اگردندیمسافر م

هم را س نتریشیب یگردش هاییپس از تاکس زین یخط هاییمقصد خود را با آنان تطابق دهد. تاکس دیکه با

هم  ا بارمسافر  نیدارند و چند یمقصد مشخص و مبداء زین هایتاکس نیشهرها دارند که ا یرانیدر ناوگان تاکس

ارند، همگانی انطباق د ونقلحملاین دسته از ناوگان تاکسیرانی به دلیل داشتن خط با سامانه  .کنندیسوار م

در  د.همگانی تفاوت دارن ونقلحملاما به دلیل داشتن سرفاصله متغیر )حرکت با تکمیل سرنشین( با سامانه 

 یتاکس استاندارد فیهستند که با تعر هیکرا هایلیو اتومب هاانهیپا هاییتاکس ،یتلفن هاییتاکس این میان،

همان مسافر  اریو تنها در اخت کنندیاز مبداء به مقصد دلخواه مسافر حرکت م یعنیمطابقت دارند  ایدر دن

 هستند.

حمل ستمیاز س یبه عنوان بخش یخط یو مطالعات انجام شده، استفاده از تاکس هایتوجه به بررس با

 ونقلحمل وهیمد ش کیاستاندارد به عنوان  یجهان از تاکس ی. در کشورهااستمطلوب ن یهمگان ونقل

مطالعه تالش خواهد شد تا  نیدر ا نی. بنابراشودمیاستفاده  یهمگان ونقلحمل ستمیو مکمل س یهمگانمهین

 د خطوط با افزودنکمبو زانیمربوطه و م یبه تقاضا یپوشش خطوط موجود تاکس زانیم یحد امکان با بررس

 . شودمرتفع  دیخطوط جد

 سفر یتقاضا زانیم سپس. شودیم لیتبد هیناح بزرگ به شهر کیتراف ینواح ابتدا منظور، نیا یبرا

 هر یقاضات یبررس با آنگاه. شد خواهد استخراج زومیو افزارنرم از استفاده با شهر یکیتراف ینواح بزرگ یتاکس

 یررسب مورد( یتاکس)خط  عرضه کمبود عدم ای کمبود زانیم ،یفعل تیوضع در شده جادیا عرضه و هیناح بزرگ

حمل هشبک با یاشبکه یکپارچگی گرفتن نظر در و ینواح بزرگ کمبود به توجه با تینها در. ردیگیم قرار
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 .شد خواهد شنهادیپ یرانیتاکس دیجد خطوط یبرا مقصد و مبداء یهاستگاهیا ،یینها برانبوه یهمگان ونقل

 است. آورده شدهاز همین گزارش به تفصیل  8-2-4در بند  جزئیات و الگوریتم طراحی شبکه تاکسیرانی

 بر ریلیهمگانی انبوه ونقلحملطراحی شبکه  -4-2-5

های بر مورد بررسی قرار گرفت و روشهای طراحی شبکه خطوط انبوهدر بند گذشته دو دسته کلی روش

ها مزایا و معایب خاص مختلف و مطالعات انجام شده در خصوص هر یک معرفی شد. هر یک از این دسته روش

 ونقلحمل احی شبکه خطوططر همانطوریکه بیان شد، فرآیندخود را دارند که حتما باید مدنظر قرار بگیرند. 

مرحله  4عنوان شده بوده و در قالب های روشبر استفاده شده در این مطالعات ترکیبی از دو انبوه همگانی

دهد. هر یک از این مراحل نیز خود دارای الگوریتم این مراحل را نمایش می 46-4 شکلانجام گرفته است که 

 گیرد.مختص به خود است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می
 

 
 بر به کار گرفته شده در این مطالعاتمراحل طراحی خطوط انبوه -46-4 شکل

 

 همگانی ونقلحملمرحله اول: شناسایی خطوط و کریدورهای بالقوه  -4-2-5-1

های زیر امبر از گهمگانی انبوه ونقلحملترکیب آنها و دستیابی به شبکه برای تعیین کریدورهای بالقوه، 

 است: شدهاستفاده 

 تعیین بزرگ نواحی ترافیکی (1

 احیترکیب نواحی ترافیکی و تشکیل ماتریس تقاضای سفر بین بزرگ نو (2
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 تعیین خطوط تمایل سفر بین بزرگ نواحی ترافیکی (3

 همگانی ونقلحملتعیین مسیرها و کریدورهای بالقوه  (4

 برهمگانی انبوه ونقلحملتعیین خطوط بالقوه  (5

 های بیان شده به تفصیل در ادامه آورده شده است.گام

 تعیین بزرگ نواحی ترافیکی (1

است نواحی  بر الزمهمگانی انبوه ونقلحملظور تشکیل شبکه در ابتدا برای تعیین کریدورهای بالقوه به من

ش شده . برای تعیین بزرگ نواحی ترافیکی تالشودو بزرگ نواحی ترافیکی تشکیل  شدهترافیکی با هم ترکیب 

 است تا شامل موارد زیر باشد:

 های اصلی شهرانطباق با ورودی (1

 های موجود و اصلی شهرانطباق با موقعیت پایانه (2

 اق با مراکز اصلی و مهم شهر از جمله حرم مطهر امام رضا )ع(انطب (3

 های اقماری و حومه شهرانطباق با شهرک (4

 آهن و فرودگاهشهری نظیر راههای برونها و ایستگاهانطباق با ترمینال (5

 همگانی ونقلحملبزرگ ناحیه ترافیکی برای طراحی شبکه  15در نهایت با در نظر گرفتن موارد یاد شده، 

 آورده شده است. 47-4شکل که در  شدهبر ایجاد انبوه
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 برهمگانی انبوه ونقلحملنواحی ترافیکی برای طراحی شبکه بزرگ -47-4شکل 

 ترکیب نواحی ترافیکی و تشکیل ماتریس تقاضای سفر (2

ایت است. در نه شدهبزرگ ناحیه ترافیکی ایجاده شده، نواحی ترافیکی با هم ترکیب  15با در نظر گرفتن 

 استخراج 1410بر اساس ترکیب نواحی ترافیکی، ماتریس تقاضای سفر بین بزرگ نواحی ترافیکی برای سال 

 ماتریس تقاضای سفر بین بزرگ نواحی ترافیکی آورده شده است. 24-4جدول است. در  شده
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 نواحی ترافیکیماتریس تقاضای سفر بین بزرگ -24-4جدول 

 بزرگ نواحی

 ترافیکی 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 63634 11877 480 814 206 25930 528 7313 1965 1607 4246 92 110 1052 37 

2 10483 866043 23046 54011 9329 131793 8315 71203 64604 91470 263422 2880 3267 58246 2033 

3 653 37093 272964 10864 18507 9352 25618 4943 3156 49793 99516 4442 2775 108642 10482 

4 969 57433 7487 215542 9928 8353 1566 12914 39478 6813 169283 10855 24670 18587 1413 

5 154 7410 13575 7691 148675 2212 1424 1035 1510 6578 49264 6211 1483 37463 13866 

6 44100 176179 5052 13627 2699 784570 572 127603 39462 17608 64017 1320 1626 14795 421 

7 358 12091 20145 2186 2141 2047 108100 775 761 26251 24033 822 507 17643 764 

8 5349 130979 4358 17017 2676 147167 613 456955 111075 13020 53555 1329 1815 9590 372 

9 1475 77145 2611 38855 3592 24489 484 122284 321258 5780 58162 2250 3625 6179 493 

10 1381 102682 24426 8380 6318 18113 19980 9606 7256 181429 97049 1623 1171 61804 1574 

11 678 69623 11708 48404 15615 6205 3414 5361 8194 21153 370703 8902 5058 51876 2195 

12 191 4302 4384 9236 11086 1166 676 1199 2085 2525 19930 53823 6840 8288 1008 

13 478 10642 3752 43030 4013 2809 726 3399 7119 2438 42803 22564 106498 7360 579 

14 628 44132 66062 16602 41349 7306 10618 3349 3700 49064 161848 5438 3556 300841 10952 

15 48 2888 13934 1597 11455 850 901 402 392 2552 10725 514 235 11320 11754 
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 تمایل سفرتعیین خطوط  (3

ویزوم،  افزاربا توجه به ماتریس تمایل سفر بین بزرگ نواحی ترافیکی در شهر مشهد و با استفاده از نرم

دهنده جهت حرکت شهروندان . این خطوط نشانشودخطوط تمایل سفر بین بزرگ نواحی ترافیکی ترسیم می

 خطوط تمایل سفر بر اساس بزرگ نواحی .استبرای جابجایی بین بزرگ نواحی ترافیکی مختلف در شهر مشهد 

 نشان داده شده است. 48-4شکل ترافیکی در 
 

 
 نواحی ترافیکی مختلفبزرگخطوط تمایل سفر بین  -48-4شکل 
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و ماتریس تقاضای سفر، بزرگ نواحی ترافیکی  48-4شکل بر اساس خطوط تمایل نشان داده شده در 

 آورده شده است. 25-4جدول و در  شدهمهم برای اتصال با کریدورهای بالقوه استخراج 

 

 نواحی ترافیکی مهم برای اتصال با کریدورهای بالقوهبزرگ -25-4جدول 

 

 همگانی ونقلحملتعیین مسیرها و کریدورهای بالقوه  (4

. برای این منظور بر شوندمیهمگانی شناسایی  ونقلحملدر این مرحله مسیرها و کریدورهای بالقوه 

و  رافیکیت اساس خطوط تمایل سفر بین بزرگ نواحی ترافیکی مختلف و ترکیب اتصاالت بین بزرگ نواحی

 . شوندهمگانی شناسایی می ونقلحملرعایت طول مناسب، کریدورهای مختلف به منظور ایجاد خطوط 

همگانی بر اساس عبور از بزرگ نواحی ترافیکی  ونقلحملمسیرها و کریدورهای بالقوه  26-4جدول در 

 ها آورده شده است.و اتصال آن

  

 شماره بزرگ ناحیه ترافیکی شماره بزرگ ناحیه ترافیکی ردیف شماره بزرگ ناحیه ترافیکی شماره بزرگ ناحیه ترافیکی ردیف

1 2 11 19 3 10 

2 6 2 20 5 11 

3 4 11 21 6 1 

4 14 11 22 13 4 

5 8 6 23 13 11 

6 8 2 24 14 5 

7 9 8 25 4 9 

8 3 14 26 6 9 

9 10 2 27 3 2 

10 3 11 28 7 10 

11 10 11 29 3 7 

12 9 2 30 7 11 

13 6 11 31 13 12 

14 10 14 32 12 11 

15 2 14 33 4 14 

16 9 11 34 3 5 

17 4 2 35 10 6 

18 8 11 36 7 14 
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 برانبوههمگانی  ونقلحملمسیرها و کریدورهای بالقوه  -26-4جدول 

 ناحیه ابتدایی یا انتهاییبزرگ  های ترافیکی میانیبزرگ ناحیه بزرگ ناحیه ابتدایی یا انتهایی ردیف

1 4 11 - 14 3 

2 12 11 - 2 8 

3 3 14 11 

4 8 2 10 

5 13 11 - 2 6 

6 5 14 - 11 - 2 6 

7 5 14 - 10 - 2 8 

8 9 4 - 11 -14 3 

9 4 9 - 8 6 

10 8 2 - 10 7 

11 14 10 - 2 6 

12 2 6 1 

13 9 2 10 

14 9 - 6 

15 13 4 - 11 - 2 6 

16 8 - 2 

17 4 11 10 

18 5 11 10 

 

بر همگانی انبوه ونقلحملمجموعه مسیرها و کریدورهای بالقوه  66-4شکل تا  49-4شکل  درهمچنین 

 آورده شده است.



   

 

 

  

 83صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  1کریدور شماره  -49-4شکل 

 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  2کریدور شماره  -50-4شکل 



   

 

 

  

 84صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  3کریدور شماره  -51-4شکل 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  4کریدور شماره  -52-4شکل 



   

 

 

  

 85صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  5کریدور شماره  -53-4شکل 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  6کریدور شماره  -54-4شکل 



   

 

 

  

 86صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  7کریدور شماره  -55-4شکل 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  8کریدور شماره  -56-4شکل 



   

 

 

  

 87صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  9کریدور شماره  -57-4شکل 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  10کریدور شماره  -58-4شکل 



   

 

 

  

 88صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  11کریدور شماره  -59-4شکل 

 
 بروههمگانی انب ونقلحملبالقوه  12کریدور شماره  -60-4شکل 



   

 

 

  

 89صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  13کریدور شماره  -61-4شکل 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  14کریدور شماره  -62-4شکل 



   

 

 

  

 90صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  15کریدور شماره  -63-4شکل 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  16کریدور شماره  -64-4شکل 



   

 

 

  

 91صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  17کریدور شماره  -65-4شکل 

 
 برهمگانی انبوه ونقلحملبالقوه  18کریدور شماره  -66-4شکل 



   

 

 

  

 92صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 برهمگانی انبوه ونقلحملتعیین خطوط بالقوه  (5

 ونقللحمخطوط بالقوه  ،قبلی و اصول زیردر این بخش بر اساس کریدورهای بالقوه شناسایی شده در گام 

 :شودبر تعیین میهمگانی انبوه

 ترین مسیر بین بزرگ نواحیکوتاه (1

 های مهم در مسیر بین بزرگ نواحی ترافیکیکاربری (2

 انطباق با کریدورهای با حجم تقاضای باال (3

استخراج  27-4جدول خط بالقوه به شرح  19همگانی،  ونقلحملدر نهایت و بر اساس کریدورهای بالقوه 

و با مسیرهای  خط مجزا 2در گام قبلی،  شدهشناسایی 4کریدور شماره است. الزم به ذکر است برای  شده

بر شناسایی همگانی انبوه ونقلحملخطوط بالقوه  67-4شکل ظر گرفته شده است. همچنین در در ن متفاوت

 شده در این گام بر اساس کریدورهای بالقوه آورده شده است.

 

 همگانی بر اساس کریدورهای بالقوه ونقلحملخطوط بالقوه  -27-4جدول 

 های ترافیکی اتصالیبزرگ ناحیه شماره خط ردیف

1 1 8-2-11-12 

2 2 9-4-11-14-3 

3 3 4-11-2-6 

4 4 10-11-14-5 

5 5 2-8 

6 7 10-11-4 

7 8 14-10-2-6 

8 10 3-14-11-4 

9 11 5-11-2-6 

10 12 4-9-8-6 

11 13 3-10-2-8 

12 15 6-8-9 

13 16 10-2-8-9 

14 17 5-14-10-2-8 

15 18 5-14-2-8 

16 19 1-6-2 

17 20 15-14-11 

18 21 4-9-8-6 

19 22 10-2-8 



   

 

 

  

 93صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی به صورت خطی بر اساس کریدورهای بالقوه ونقلحملخطوط بالقوه  -67-4شکل 

 

ز ا اتصال بین خطوطاهمیت ایجاد ای در مطالعات گذشته و خطوط حلقهشناسایی همچنین با توجه به 

در دو بخش  خط بصورت رینگ نیز 5بر، همگانی انبوه ونقلحملو تکمیل شبکه خطوط  ایطریق خطوط حلقه

 آورده شده است. 68-4شکل  در در نظر گرفته شده است، که شرقی و غربی شهر



   

 

 

  

 94صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 ای بر اساس کریدورهای بالقوههمگانی به صورت حلقه ونقلحملخطوط بالقوه  -68-4شکل 

 

آورده  69-4شکل بر شناسایی شده در انبوه همگانی ونقلحمل بالقوه یا کریدور خط 24بنابراین کلیه 

 شده است.



   

 

 

  

 95صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی بر اساس کریدورهای بالقوه ونقلحملخطوط بالقوه  -69-4شکل 

 

عمده  نقاطبا  شناسایی شده برمیزان انطباق هر یک از خطوط بالقوه همگانی انبوه این بخش،در همچنین 

 مراکز ها،ها و مراکز آموزش عالی، بیمارستاندانشگاههای مختلف )و اصلی تولید و جذب سفر شامل کاربری

ی گانی پرتقاضاهم ونقلحملها و همچنین خطوط ها و ایستگاه، موقعیت پایانهتجاری بزرگ و مراکز تفریحی(

 گیرد.قرار میمورد بررسی  وضع موجود

 ها(انطباق با نقاط عمده تولید و جذب سفر )کاربری (1

همگانی،  ونقلحملبه عنوان یک معیار تالش شده است تا در شناسایی کریدورها و خطوط بالقوه 

شکل . گیرد قرار توجهمورد  مشهد شهر سطح در سفر جذب و دیتول عمده نقاطهای مهم به عنوان کاربری

، یحیتفر مراکز ،یمراکز تجار ها،مارستانیب ،یو مراکز آموزش عال هادانشگاهموقعیت  74-4شکل تا  4-70

تا  28-4جدول همچنین  .دهدیم نشان سفر جذب و دیتول عمده نقاط عنوان به راسوارها ها و پارکپایانه

بر شناسایی شده با این نقاط اصلی همگانی انبوه ونقلحملخطوط بالقوه میزان انطباق هر یک از  32-4جدول 

، اصلی ها و مراکز آموزشیاز دانشگاه % 92/91با توجه به جداول مذکور،  دهد.را نشان میتولید و جذب سفر 



   

 

 

  

 96صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

از  % 89/88، عمده از مراکز بزرگ تجاری و خرید % 65/89، مهم ها و مراکز درمانیاز بیمارستان % 71/91

بر همگانی انبوه ونقلحملسوارها تحت پوشش خطوط بالقوه ها و پارکاز پایانه % 100ی و مراکز مهم تفریح

 شده قرار خواهند داشت.شناسایی

 

 
 ها و مراکز آموزشی به عنوان نقاط عمده تولید و جذب سفردانشگاهبرخی از موقعیت  -70-4شکل 

 

 برهمگانی انبوه ونقلحملها و مراکز آموزش عالی توسط خطوط بالقوه میزان پوشش دانشگاه -28-4جدول 

 شماره خط
 ها و مراکز آموزشیدانشگاه

 درصد تحت پوشش خط تعداد تحت پوشش خط تعداد کل

1 99 28 28.28 

2 99 16 16.16 

3 99 17 17.17 

4 99 2 2.02 

5 99 12 12.12 

6 99 14 14.14 

7 99 6 6.06 

8 99 5 5.05 

9 99 14 14.14 

10 99 2 2.02 



   

 

 

  

 97صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 شماره خط
 ها و مراکز آموزشیدانشگاه

 درصد تحت پوشش خط تعداد تحت پوشش خط تعداد کل

11 99 16 16.16 

12 99 16 16.16 

13 99 15 15.15 

15 99 17 17.17 

16 99 7 7.07 

17 99 16 16.16 

18 99 11 11.11 

19 99 0 0.00 

20 99 2 2.02 

21 99 28 28.28 

22 99 11 11.11 

23 99 21 21.21 

24 99 30 30.30 

25 99 16 16.16 

 91.92 91 99 مجموع خطوط

 

 
 به عنوان نقاط عمده تولید و جذب سفر هابیمارستانبرخی از موقعیت  -71-4شکل 

  



   

 

 

  

 98صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 برهمگانی انبوه ونقلحملها و مراکز درمانی توسط خطوط بالقوه میزان پوشش بیمارستان -29-4جدول 

 شماره خط
 ها و مراکز درمانیبیمارستان

 درصد تحت پوشش خط تعداد تحت پوشش خط تعداد کل

1 169 35 20.71 

2 169 38 22.49 

3 169 24 14.20 

4 169 21 12.43 

5 169 13 7.69 

6 169 41 24.26 

7 169 20 11.83 

8 169 14 8.28 

9 169 14 8.28 

10 169 18 10.65 

11 169 34 20.12 

12 169 14 8.28 

13 169 8 4.73 

15 169 13 7.69 

16 169 15 8.88 

17 169 16 9.47 

18 169 33 19.53 

19 169 11 6.51 

20 169 10 5.92 

21 169 14 8.28 

22 169 19 11.24 

23 169 16 9.47 

24 169 11 6.51 

25 169 4 2.37 

 91.71 155 169 مجموع خطوط

 

 



   

 

 

  

 99صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 مراکز تجاری بزرگ به عنوان نقاط عمده تولید و جذب سفربرخی از موقعیت  -72-4شکل 

 

 برهمگانی انبوه ونقلحملمیزان پوشش مراکز تجاری و خرید توسط خطوط بالقوه  -30-4جدول 

 شماره خط
 مراکز تجاری و خرید

 درصد تحت پوشش خط تعداد تحت پوشش خط تعداد کل

1 58 6 10.34 

2 58 9 15.52 

3 58 12 20.69 

4 58 5 8.62 

5 58 5 8.62 

6 58 6 10.34 

7 58 2 3.45 

8 58 5 8.62 

9 58 7 12.07 

10 58 5 8.62 

11 58 10 17.24 

12 58 9 15.52 

13 58 6 10.34 

15 58 5 8.62 

16 58 8 13.79 



   

 

 

  

 100صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 شماره خط
 مراکز تجاری و خرید

 درصد تحت پوشش خط تعداد تحت پوشش خط تعداد کل

17 58 7 12.07 

18 58 8 13.79 

19 58 3 5.17 

20 58 4 6.90 

21 58 7 12.07 

22 58 8 13.79 

23 58 7 12.07 

24 58 6 10.34 

25 58 7 12.07 

 89.65 52 58 مجموع خطوط

 

 
 مراکز تفریحی به عنوان نقاط عمده تولید و جذب سفربرخی از موقعیت  -73-4شکل 

 

 

 

 



   

 

 

  

 101صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 برهمگانی انبوه ونقلحملمیزان پوشش مراکز تفریحی مهم توسط خطوط بالقوه  -31-4جدول 

 شماره خط
 مراکز تفریحی مهم

 درصد تحت پوشش خط تعداد تحت پوشش خط تعداد کل

1 9 6 66.67 

2 9 4 44.44 

3 9 0 0.00 

4 9 0 0.00 

5 9 2 22.22 

6 9 3 33.33 

7 9 0 0.00 

8 9 1 11.11 

9 9 2 22.22 

10 9 0 0.00 

11 9 2 22.22 

12 9 1 11.11 

13 9 0 0.00 

15 9 1 11.11 

16 9 3 33.33 

17 9 0 0.00 

18 9 2 22.22 

19 9 0 0.00 

20 9 0 0.00 

21 9 3 33.33 

22 9 2 22.22 

23 9 3 33.33 

24 9 3 33.33 

25 9 1 11.11 

 88.89 8 9 مجموع خطوط

 

 



   

 

 

  

 102صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 های سوار به عنوان نقاط عمده تولید و جذب سفرها و ایستگاهپایانهبرخی از موقعیت  -74-4شکل 

 

 ربهمگانی انبوه ونقلحملهای سوار توسط خطوط بالقوه ها و ایستگاهمیزان پوشش پایانه -32-4جدول 

 شماره خط
 های سوارها و ایستگاهپایانه

 درصد تحت پوشش خط تعداد تحت پوشش خط تعداد کل

1 6 0 0.00 

2 6 0 0.00 

3 6 2 33.33 

4 6 2 33.33 

5 6 0 0.00 

6 6 0 0.00 

7 6 1 16.67 

8 6 1 16.67 

9 6 3 50.00 

10 6 1 16.67 

11 6 1 16.67 

12 6 2 33.33 

13 6 0 0.00 

15 6 0 0.00 

16 6 0 0.00 



   

 

 

  

 103صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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 شماره خط
 های سوارها و ایستگاهپایانه

 درصد تحت پوشش خط تعداد تحت پوشش خط تعداد کل

17 6 1 16.67 

18 6 1 16.67 

19 6 2 33.33 

20 6 0 0.00 

21 6 1 16.67 

22 6 0 0.00 

23 6 1 16.67 

24 6 0 0.00 

25 6 1 16.67 

 100 6 6 مجموع خطوط

 

همگانی الزم است خطوط  ونقلحملبدیهی است در ترکیب خطوط بالقوه و در نتیجه شناسایی شبکه 

همگانی به عنوان خطوط اجباری نیز در نظر گرفته شوند. بنابراین عالوه بر شناسایی خطوط  ونقلحملمصوب 

و کریدورهای شناسایی شده در مراحل قبلی، الزم است خطوط مصوب نیز به عنوان کریدورهای اجباری در 

 شده داده نشان 75-4شکل  درمشهد  ونقلحملطرح جامع  یسازخطوط مصوب در بهنگامنظر گرفته شوند. 

 است. 
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 مشهد ونقلحملسازی طرح جامع بر در بهنگامهمگانی انبوه ونقلحملخطوط مصوب  -75-4شکل 

 انطباق با خطوط پرتقاضای وضع موجود (2

همگانی،  ونقلحملبه عنوان معیار دیگر تالش شده است تا در شناسایی کریدورها و خطوط بالقوه 

خطوط  76-4شکل . گیرد قرار توجهمورد  همگانی ونقلحملوضعیت موجود تقاضای خطوط مختلف سامانه 

میزان  33-4جدول همچنین در  .دهدیم نشان را (1398) همگانی در وضعیت موجود ونقلحملپرتقاضای 

 بر شناسایی شده با این خطوط آورده شده است.همگانی انبوه ونقلحملانطباق هر یک از خطوط بالقوه 
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 (1398)سال  همگانی در وضع موجود ونقلحملخطوط پرتقاضای  -76-4شکل 

 

 (1398) میزان همپوشانی خطوط بالقوه با خطوط پرتقاضای وضع موجود -33-4جدول 

 میزان همپوشانی با خطوط اتوبوس پرتقاضا در وضع موجود )درصد(   شماره خط بالقوه

1 64 

2 70 

3 65 

4 74 

5 100 

6 88 

7 100 

8 100 

9 68 

10 52 
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 میزان همپوشانی با خطوط اتوبوس پرتقاضا در وضع موجود )درصد(   شماره خط بالقوه

11 72 

12 46 

13 86 

15 68 

16 84 

17 43 

18 67 

19 100 

20 67 

21 61 

22 84 

23 84 

24 61 

25 79 

 

برداری بوده و در حال بهره 2و  1ذکر این نکته الزم است که اکنون در شهر مشهد دو خط قطار شهری 

بالقوه  هایبه عنوان خطوط و کریدورکند و به همین دلیل نیز مراحل مطالعه و ساخت خود را طی می 3خط 

 د طراحی شبکه در نظر گرفته شدند.اجباری در فرآین

 برهمگانی انبوه ونقلحملمعرفی کلیه خطوط بالقوه  -4-2-5-2

خطوط شناسایی شده و ادغام از  برهمگانی انبوه ونقلحملقوه در این بخش از گزارش کلیه خطوط بال

شایان ذکر است که انطباق الزم بین خطوط بالقوه شناسایی شده و خطوط  د.شوخطوط اجباری معرفی می

 .نشده استمصوب در مطالعات گذشته وجود دارد و بنابراین به خطوط قبلی، خطوط جدیدی اضافه 

الزم به ذکر است نقاط مولد و جاذب سفر بر اساس اطالعات دریافتی از سازمان فناوری اطالعات و 

 .استهد ارتباطات شهرداری مش

بر ی انبوههمگان ونقلحملارچه پخطوط بالقوه شناسایی شده برای ترکیب آنها و تشکیل شبکه یککلیه 

 عبارتند از:

نژاد که از فرودگاه شهید هاشمی استکیلومتر  2/24بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 1خط  -

م، خیابان ملک الشعرای بهار، بلوار در شرق مشهد آغاز شده و پس از عبور از خیابان فدائیان اسال

ر شعاع درسد. آباد به پایان میآباد در پایانه مسافربری وکیلآباد و بزرگراه وکیلاحمدآباد، بلوار ملک
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اند که احداث این خط دسترسی ، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته1متری خط  800

 800د. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع ها ایجاد خواهد کرمطلوبی به آن کاربری

ارائه شده است. همچنین  34-4 جدولبر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 1متری خط 

 شده است.نشان داده  77-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 1متری خط  800شعاع 

 

 برانبوه 1متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -34-4 جدول

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 آبادانتهای وکیل بیمارستان شریعتی درمانی

 هنرستانابتدای بلوار  بیمارستان جواداالئمه درمانی

 ابتدای بلوار کوثر بیمارستان فارابی درمانی

 8پاستور  بیمارستان پاستور درمانی

 میدان شریعتی بیمارستان قائم درمانی

 خیابان کوهسنگی بیمارستان مهر حضرت عباس درمانی

 الشعرای بهارخیابان ملک ارتش 550بیمارستان  درمانی

 امام رضا )ع(میدان  بیمارستان امام رضا )ع( درمانی

 چهارراه استانداری الهدیبیمارستان بنت درمانی

 خیابان رازی شرقی بیمارستان سینا درمانی

 میدان امام خمینی االئمهبیمارستان ثامن درمانی

 خیابان امام رضا )ع( بیمارستان موسی بن جعفر درمانی

 خیابان فدائیان اسالم بیمارستان شهید کامیاب درمانی

 آبادانتهای وکیل آبادوکیل شهریدرونپایانه 

 آبادابتدای وکیل آزادی شهریپایانه درون

 انتهای فدائیان اسالم غدیر شهریپایانه درون

 بلوار الدن دانشگاه سلمان آموزشی

 بلوار کوثر دانشگاه بهار آموزشی

 میدان آزادی دانشگاه فردوسی آموزشی

 خیابان دانشگاه دانشگاه امام رضا )ع( آموزشی

 بلوار هفت تیر آرمیتاژ تجاری

 میدان شریعتی زیست خاور تجاری

 خیابان دانشگاه آلتون تجاری
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 1متری خط  800شعاع  -77-4شکل 

 

که از انتهای بلوار طبرسی شمالی  استکیلومتر  3/18بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 2خط  -

در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای طبرسی شمالی و جنوبی در محدوده ایستگاه 

شود. در ادامه با عبور از خیابان شهید نژاد میآهن تغییر مسیر داده و وارد خیابان شهید هاشمیراه

آباد(، خیابان کوهسنگی و بلوار شهید نژاد، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، میدان شریعتی )تقیهاشمی

، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار 2متری خط  800رسد. در شعاع فکوری به پایان می

ه نقاط ویژها ایجاد خواهد کرد. فهرست اند که احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریگرفته

بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 2متری خط  800مولد و جاذب سفر که در شعاع 

شکل بر در همگانی انبوه نقلوحمل 2متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  35-4جدول 

 نشان داده شده است. 4-78
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 برانبوه 2متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع  برخی از -35-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 بلوار پیروزی بیمارستان اکبر درمانی

 خیابان کوهسنگی شهریور 17بیمارستان  درمانی

 میدان الندشت بیمارستان امید درمانی

 خیابان کوهسنگی بیمارستان مهر حضرت عباس درمانی

 میدان شریعتی بیمارستان قائم درمانی

 الشعرای بهارخیابان ملک ارتش 550بیمارستان  درمانی

 خیابان گلستان شرقی بیمارستان آریا درمانی

 25امام خمینی  بیمارستان منتصریه درمانی

 بلوار شهید کامیاب آهن مشهدایستگاه راه آهنراه

 میدان شهدا شهدا شهریپایانه درون

 میدان شهدا نژادشهید هاشمی شهریپایانه درون

 خیابان دانشگاه دانشگاه امام رضا )ع( آموزشی

 میدان جمهوری اسالمی دانشگاه فرهنگیان آموزشی

 بلوار شهید فکوری دانشگاه شهید منتظری آموزشی

 بلوار شهید فکوری دانشگاه اقبال الهوری آموزشی

 میدان شریعتی زیست خاور تجاری

 خیابان دانشگاه آلتون تجاری

 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 2متری خط  800شعاع  -78-4شکل 
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که از بلوار صبا در جنوب شرقی  استکیلومتر  5/27بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 3خط  -

المقدس )فلکه آب( مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار صبا و خیابان امام رضا )ع( در میدان بیت

شود و در ادامه با عبور از واقع در جنوب حرم مطهر تغییر مسیر داده و وارد خیابان شهید اندرزگو می

نی و بلوار فردوسی تا میدان جانباز امتداد خواهد داشت. میدان شهدا، خیابان توحید، بلوار سپهبد قر

سپس وارد بلوار جانباز شده و با گذر از بزرگراه امام علی )ع( و بلوار امامیه در انتهای بلوار امیریه در 

، برخی از نقاط 3متری خط  800رسد. در شعاع منطقه الهیه واقع در شمال غربی مشهد به پایان می

ها ایجاد اند که احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریسفر قرار گرفته مهم تولید و جذب

همگانی  ونقلحمل 3متری خط  800خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع 

 ونقلحمل 3متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  36-4جدول بر مشهد قرار دارند در انبوه

 نشان داده شده است. 79-4شکل بر در همگانی انبوه

 

 برانبوه 3متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -36-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 المقدسمیدان بیت حرم امام رضا )ع( مذهبی

 61امام رضا  بیمارستان علوی درمانی

 خیابان فدائیان اسالم کامیاببیمارستان شهید  درمانی

 خیابان امام رضا )ع( بیمارستان موسی بن جعفر درمانی

 میدان توحید بیمارستان دکتر شیخ درمانی

 41شهید قرنی  االنبیابیمارستان خاتم درمانی

 انتهای بلوار حر عاملی بیمارستان ابن سینا درمانی

 اندرزگوخیابان شهید  الجوادباب شهریپایانه درون

 میدان شهدا نژادشهید هاشمی شهریپایانه درون

 میدان شهدا شهدا شهریپایانه درون

 میدان فردوسی فردوسی شهریپایانه درون

 ضلع شمالی حرم مطهر دانشگاه علوم اسالمی رضوی آموزشی

 بلوار جالل آل احمد دانشگاه سجاد آموزشی

 امامیهبلوار  دانشگاه آزاد اسالمی آموزشی

 بلوار کوشش اطلس تجاری

 المقدسمیدان بیت بازار رضا )ع( تجاری

 میدان جانباز پروما تجاری

 میدان جانباز پاژ تجاری
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 3متری خط  800شعاع  -79-4شکل 

 

، بالقوه اجباری خطوطمصوب به عنوان  خط قطار شهری 3در نظرگیری  به دلیلالزم به ذکر است 

ی به تصویب نهایی قطار شهر 4در زمان مطالعه حاضر خط  آغاز شده است. 4از  سایر خطوطگذاری شماره

بر مشهد در نبود همگانی انبوه ونقلحملهمین مطالعه شبکه  5در سناریوی صفر از بند  نرسیده است، بنابراین

 قطار شهری مورد بررسی قرار گرفته است. 4خط 

ربیع که از محدوده آرامگاه خواجه استکیلومتر  2/18بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 4خط  -

ربیع و خیابان آیت اهلل عبادی در میدان شهدا در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجه

به سمت شرق تغییر مسیر داده و با عبور از خیابان آیت اهلل شیرازی، ضلع شمالی حرم مطهر، خیابان 

شهید نواب صفوی، بلوار مصلی، بزرگراه غدیر و بلوار حر )جاده سرخس( در محدوده شهرک شهید 

ار ، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قر4متری خط  800رسد. در شعاع باهنر به پایان می

ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه اند که احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریگرفته

بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 4متری خط  800مولد و جاذب سفر که در شعاع 

شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 4متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  37-4جدول 

 نشان داده شده است. 4-80
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 برانبوه 4متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -37-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری
 المقدسمیدان بیت حرم امام رضا )ع( مذهبی
 2مصلی  بیمارستان امام زمان )عج( درمانی
 بلوار طبرسی بیمارستان جواداالئمه درمانی
 ابتدای بلوار مصلی مصلی شهریپایانه درون
 میدان شهدا نژادشهید هاشمی شهریپایانه درون
 میدان شهدا شهدا شهریپایانه درون
 ربیعآرامگاه خواجه ربیعخواجه شهریپایانه درون

 ضلع شمالی حرم مطهر دانشگاه علوم اسالمی رضوی آموزشی
 المقدسمیدان بیت بازار رضا )ع( تجاری

 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 4متری خط  800شعاع  -80-4شکل 

 

که از میدان فردوسی آغاز شده  استکیلومتر  1/14بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 5خط  -

هد آباد در غرب مشالتحصیالن در پایانه وکیلو پس از عبور از بلوارهای فردوسی، استقالل، معلم و فارغ

اند که ، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته5متری خط  800رسد. در شعاع به پایان می

ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربری

ارائه  38-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 5متری خط  800سفر که در شعاع 

نشان داده  81-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 5متری خط  800شده است. همچنین شعاع 

 شده است.
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 برانبوه 5متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -38-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 انتهای بلوار حر عاملی بیمارستان ابن سینا درمانی

 1بزرگمهر شمالی  بیمارستان مادر درمانی

 45سید رضی  بیمارستان بینا درمانی

 ابتدای جاده طرقبه بیمارستان شریعتی درمانی

 میدان فردوسی فردوسی شهریپایانه درون

 آبادانتهای وکیل آبادوکیل شهریپایانه درون

 بلوار آموزگار دانشگاه پیام نور آموزشی

 بلوار آموزگار دانشگاه اسرار آموزشی

 بلوار آموزگار دانشگاه خراسان آموزشی

 میدان جانباز پروما تجاری

 جانبازمیدان  پاژ تجاری

 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 5متری خط  800شعاع  -81-4شکل 

 

که از تقاطع بلوارهای ابوطالب  استکیلومتر  1/17بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 6خط   -

لمطلب و شهید کامیاب به سمت جنوب تغییر و عبدالمطلب آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای عبدا

شهریور گذر خواهد کرد. در ادامه در خیابان فدائیان اسالم،  17مسیر داده و از بلوارهای وحدت و 

الشعرای بهار و بلوار احمدآباد به سمت غرب و در بلوارهای شهید کالهدوز و ابوطالب به خیابان ملک

خود یعنی تقاطع بلوارهای ابوطالب و عبدالمطلب به پایان سمت شمال حرکت کرده و در نقطه آغازین 
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اند که احداث ، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته6متری خط  800رسد. در شعاع می

ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربری

ارائه شده  39-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 6متری خط  800که در شعاع 

شده نشان داده  82-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 6متری خط  800است. همچنین شعاع 

 است.

 

 برانبوه 6متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -39-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 41شهید قرنی  بیمارستان خاتم االنبیا )ص( درمانی

 اهلل بهجتخیابان آیت  البنینبیمارستان ام درمانی

 2مصلی  بیمارستان امام زمان )عج( درمانی

 خیابان فدائیان اسالم بیمارستان شهید کامیاب درمانی

 خیابان امام رضا )ع( بیمارستان موسی بن جعفر )ع( درمانی

 خیابان رازی شرقی بیمارستان سینا درمانی

 میدان امام خمینی االئمهبیمارستان ثامن درمانی

 میدان امام رضا )ع( بیمارستان امام رضا )ع( درمانی

 چهارراه استانداری الهدیبیمارستان بنت درمانی

 الشعرا بهارخیابان ملک ارتش 550بیمارستان  درمانی

 میدان شریعتی بیمارستان قائم )عج( درمانی

 8پاستور  بیمارستان پاستور درمانی

 خیابان گلستان شرقی بیمارستان آریا درمانی

 بلوار شهید کامیاب آهن مشهدایستگاه راه آهنراه

 میدان شریعتی زیست خاور تجاری
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 6متری خط  800شعاع  -82-4شکل 

 

ربیع که از محدوده آرامگاه خواجه استکیلومتر  1/10بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 7خط  -

ربیع، آیت اهلل عبادی و امام خمینی در در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای خواجه

، برخی از 7متری خط  800رسد. در شعاع میدان انقالب اسالمی واقع در جنوب مشهد به پایان می

ها ث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریاند که احدانقاط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته

 ونقلحمل 7متری خط  800ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع 

 7متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  40-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه

 نشان داده شده است. 83-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل
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 برانبوه 7متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -40-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 25امام خمینی  بیمارستان منتصریه درمانی

 خیابان گلستان شرقی بیمارستان آریا درمانی

 میدان امام رضا )ع( بیمارستان امام رضا )ع( درمانی

 چهارراه استانداری الهدیبیمارستان بنت درمانی

 خیابان رازی شرقی بیمارستان سینا درمانی

 میدان امام خمینی االئمهبیمارستان ثامن درمانی

 ربیعآرامگاه خواجه ربیعخواجه شهریپایانه درون

 میدان شهدا نژادشهید هاشمی شهریپایانه درون

 میدان شهدا شهدا شهریپایانه درون

 میدان انقالب اسالمی انقالب اسالمی شهریپایانه درون

 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 7متری خط  800شعاع  -83-4شکل 

 

که از میدان شهید مفتح در شرق  استکیلومتر  5/29بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 8خط  -

مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار نبوت و بلوار طبرسی در تقاطع غیرهمسطح فجر به سمت غرب 

های شهید میرزایی و شهید چراغچی در بزرگراه پیامبر اعظم )ص( بزرگراهتغییر مسیر داده و با گذر از 

کند و در ابتدای به سمت شمال و در بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به سمت غرب حرکت می

، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار 8متری خط  800رسد. در شعاع بلوار الهیه به پایان می
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ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه اث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریاند که احدگرفته

بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 8متری خط  800مولد و جاذب سفر که در شعاع 

شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 8متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  41-4جدول 

 شده است.نشان داده  4-84

 

 برانبوه 8متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -41-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 بزرگراه پیامبر اعظم )ص( بیمارستان رضوی درمانی

 شهید مفتحبلوار  نژادبیمارستان شهید هاشمی درمانی

 20مفتح  بیمارستان امام حسین )ع( درمانی

 بلوار الهیه الهیه شهریپایانه درون

 بلوار نبوت شهید مفتح شهریپایانه درون

 میدان سپاد سپاد تجاری

 میدان سپاد الماس شرق تجاری

 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 8متری خط  800شعاع  -84-4شکل 

 

 قائم رهمسطحیغ تقاطعکه از  استکیلومتر  3/39بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 9خط  -

، سپهبد سلیمانیهای آزادی، شهید در شمال غربی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه )عج(

متری خط  800رسد. در شعاع غدیر، شهید بابانظر و شهید چراغچی در نقطه آغازین خود به پایان می
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اند که احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن ، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته9

 9خط  متری 800ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع کاربری

 800ارائه شده است. همچنین شعاع  42-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل

 نشان داده شده است. 85-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 9متری خط 

 

 برانبوه 9متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع  برخی از -42-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری
 کوی طالب بهمن 22بیمارستان  درمانی
 61امام رضا  بیمارستان علوی درمانی
 ابتدای جاده میامی میامی شهریپایانه درون
 ابتدای بلوار مصلی مصلی شهریپایانه درون
 انتهای فدائیان اسالم غدیر شهریپایانه درون
 میدان انقالب اسالمی انقالب اسالمی شهریپایانه درون

 سپهبد سلیمانیبزرگراه شهید  زکریا شهریدرونپایانه 
 بلوار شهید فکوری دانشگاه شهید منتظری آموشی
 میدان جمهوری اسالمی دانشگاه فرهنگیان آموشی
 میدان آزادی دانشگاه فردوسی آموشی
 میدان سپاد سپاد تجاری
 میدان سپاد الماس شرق تجاری
 بلوار کوشش اطلس تجاری

 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 9متری خط  800شعاع  -85-4شکل 
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که از انتهای بلوار طبرسی  استکیلومتر  1/13بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 10خط  -

ی، حرم شمالی در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار طبرسی شمالی، بلوار طبرسی جنوب

 800رسد. در شعاع مطهر و بلوار امام رضا )ع( در پایانه مسافربری واقع در جنوب مشهد به پایان می

اند که احداث این خط دسترسی ، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته10متری خط 

 800در شعاع  ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر کهمطلوبی به آن کاربری

ارائه شده است. همچنین  43-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 10متری خط 

 ه شده است.نشان داد 86-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 10متری خط  800شعاع 

 

 برانبوه 10متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -43-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 المقدسمیدان بیت حرم مطهر امام رضا )ع( مذهبی

 شهید مفتح بلوار نژادبیمارستان شهید هاشمی درمانی

 20مفتح  بیمارستان امام حسین )ع( درمانی

 بلوار طبرسی بیمارستان جواداالئمه )ع( درمانی

 خیابان امام رضا )ع( بیمارستان موسی بن جعفر )ع( درمانی

 61امام رضا  بیمارستان علوی درمانی

 انتهای بلوار طبرسی طبرسی شهریپایانه درون

 بلوار طبرسی گمنامشهید  شهریپایانه درون

 خیابان شهید اندرزگو الجوادباب شهریپایانه درون

 ضلع شمالی حرم مطهر دانشگاه علوم اسالمی رضوی آموزشی

 المقدس )فلکه آب(میدان بیت بازار رضا )ع( تجاری
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 10متری خط  800شعاع  -86-4شکل 

 

که از انتهای بلوار حر در شرق  استکیلومتر  6/31بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 11خط  -

مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار حر وارد بزرگراه غدیر شده و سپس با عبور از بلوار مصلی، 

ی، میدان شهدا، بلوار توحید، بلوار شهید خیابان شهید نواب صفوی، حرم مطهر، خیابان آیت اهلل شیراز

قرنی، بلوار فردوسی، بلوار اسقالل و بلوار معلم به سمت شمال تغییر مسیر داده و با عبور از بلوار 

سیدرضی و بلوار امامیه در بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به سمت غرب امتداد یافته و در پایانه 

، برخی از نقاط مهم 11متری خط  800رسد. در شعاع پایان می الهیه واقع در شمال غربی مشهد به

 ها ایجاد خواهداند که احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریتولید و جذب سفر قرار گرفته

بر همگانی انبوه ونقلحمل 11متری خط  800کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع 

 ونقلحمل 11متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  44-4جدول مشهد قرار دارند در 

 نشان داده شده است. 87-4شکل بر در همگانی انبوه
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 برانبوه 11متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -44-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری
 المقدسمیدان بیت مطهر امام رضا )ع(حرم  مذهبی
 2مصلی  بیمارستان امام زمان )عج( درمانی
 بلوار طبرسی بیمارستان جواداالئمه )ع( درمانی
 6شهید قرنی  بیمارستان دکتر شیخ درمانی
 41شهید قرنی  االنبیابیمارستان خاتم درمانی
 انتهای بلوار حرعاملی بیمارستان ابن سینا درمانی
 45سیدرضی  بیمارستان بینا درمانی
 17شهید فالحی  بیمارستان مهرگان درمانی
 ابتدای بلوار مصلی مصلی شهریپایانه درون
 خیابان شهید اندرزگو الجوادباب شهریپایانه درون
 میدان شهدا نژادشهید هاشمی شهریپایانه درون
 میدان شهدا شهدا شهریپایانه درون

 میدان فردوسی فردوسی شهریدرونپایانه 
 بلوار الهیه الهیه شهریپایانه درون

 ضلع شمالی حرم مطهر دانشگاه علوم اسالمی رضوی آموزشی
 بلوار جالل آل احمد دانشگاه سجاد آموزشی
 بلوار امامیه دانشگاه آزاد اسالمی آموزشی
 المقدسمیدان بیت بازار رضا )ع( تجاری
 جانبازمیدان  پروما تجاری
 میدان جانباز پاژ تجاری

 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 11متری خط  800شعاع  -87-4شکل 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

که از پایانه مسافربری در جنوب  استکیلومتر  5/21بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 12خط  -

وارد بلوار پیروزی شده و در ادامه با سپهبد سلیمانی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه شهید 

ر شعاع رسد. دعبور از بلوار نمایشگاه و بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در پایانه الهیه به پایان می

اند که احداث این خط دسترسی ولید و جذب سفر قرار گرفته، برخی از نقاط مهم ت12متری خط  800

 800ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع مطلوبی به آن کاربری

ارائه شده است. همچنین  45-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 12متری خط 

 نشان داده شده است. 88-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 12متری خط  800شعاع 

 

 برانبوه 12متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -45-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 61امام رضا  بیمارستان علوی درمانی

 بلوار شهید کاوه بیمارستان اکبر درمانی

 17شهید فالحی  بیمارستان مهرگان درمانی

 میدان انقالب اسالمی انقالب اسالمی شهریپایانه درون

 سپهبد سلیمانیبزرگراه شهید  زکریا شهریپایانه درون

 بلوار الهیه الهیه شهریپایانه درون

 میدان جمهوری اسالمی دانشگاه فرهنگیان آموزشی

 بلوار شهید فکوری دانشگاه شهید منتظری آموزشی

 بلوار شهید فالحی دانشگاه خاوران آموزشی
 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 12متری خط  800شعاع  -88-4شکل 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

که از انتهای جاده کارخانه  استکیلومتر  6/30بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 13خط  -

های شهید چراغچی و امام علی سیمان در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از این جاده از بزرگراه

آباد در غرب مشهد به پایان د و سپس در پایانه وکیلشو)ع( نیز عبور کرده و وارد بلوار نمایشگاه می

اند که احداث ، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته13متری خط  800رسد. در شعاع می

ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربری

ارائه  46-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه قلونحمل 13متری خط  800که در شعاع 

نشان داده  89-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 13متری خط  800شده است. همچنین شعاع 

 شده است.

 

 برانبوه 13متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -46-4جدول 

 کاربرینشانی  نام کاربری نوع کاربری

 آبادانتهای وکیل آبادوکیل شهریپایانه درون

 بلوار جالل آل احمد دانشگاه سجاد آموزشی

 بلوار آموزگار دانشگاه پیام نور آموزشی

 بلوار آموزگار دانشگاه اسرار آموزشی

 بلوار آموزگار دانشگاه خراسان آموزشی

 میدان سپاد سپاد تجاری

 میدان سپاد الماس شرق تجاری
 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 13متری خط  800شعاع  -89-4شکل 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

که از پایانه الهیه در شمال  استکیلومتر  5/12بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 15خط  -

غربی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، بلوار امامیه، بلوار سید 

رسد. در رضی و بلوار هاشمیه در تقاطع بلوارهای هاشمیه و نماز در جنوب غربی مشهد به پایان می

اند که احداث این خط ذب سفر قرار گرفته، برخی از نقاط مهم تولید و ج15متری خط  800شعاع 

ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در دسترسی مطلوبی به آن کاربری

ارائه شده است.  47-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 15متری خط  800شعاع 

 نشان داده شده است. 90-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 15متری خط  800همچنین شعاع 

 

 برانبوه 15متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع  برخی از -47-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 ابتدای بلوار کوثر بیمارستان فارابی درمانی

 ابتدای بلوار هنرستان بیمارستان جواداالئمه درمانی

 45سیدرضی  بیمارستان بینا درمانی

 17شهید فالحی  بیمارستان مهرگان درمانی

 بلوار الهیه الهیه شهریپایانه درون

 بلوار امامیه دانشگاه آزاد اسالمی آموزشی

 بلوار جالل آل احمد دانشگاه سجاد آموزشی

 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 15متری خط  800شعاع  -90-4شکل 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

که از محدوده آرامگاه  استکیلومتر  3/17بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 16خط  -

ربیع وارد بزرگراه شهید چراغچی ربیع در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجهخواجه

آباد و بزرگراه شود. در ادامه در بلوارهای خیام شمالی و جنوبی به سمت جنوب، در بلوار ملکمی

ت کرده و در تقاطع بلوارهای هاشمیه آباد به سمت غرب و در بلوار هاشمیه به سمت جنوب حرکوکیل

، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار 16متری خط  800رسد. در شعاع و نماز به پایان می

ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه اند که احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریگرفته

بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه نقلوحمل 16متری خط  800مولد و جاذب سفر که در شعاع 

شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 16متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  48-4جدول 

 نشان داده شده است. 4-91

 

 برانبوه 16متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -48-4جدول 

 کاربرینشانی  نام کاربری نوع کاربری

 انتهای بلوار حرعاملی بیمارستان ابن سینا درمانی

 1بزرگمهر شمالی  بیمارستان مادر درمانی

 ابتدای بلوار کوثر بیمارستان فارابی درمانی

 ابتدای بلوار هنرستان بیمارستان جواداالئمه درمانی

 ربیعبلوار خواجه ربیعخواجه شهریپایانه درون

 انتهای بلوار خیام گردشگری شهریپایانه درون

 میدان فردوسی فردوسی شهریپایانه درون

 آبادابتدای وکیل آزادی شهریپایانه درون

 میدان آزادی دانشگاه فردوسی آموزشی

 میدان سپاد سپاد تجاری

 میدان سپاد الماس شرق تجاری

 میدان جانباز پروما تجاری

 میدان جانباز جانباز تجاری

 بلوار خیام مشهدمال تجاری
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 16متری خط  800شعاع  -91-4شکل 

 

که از انتهای بلوار حر در شرق  استکیلومتر  1/30بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 17خط  -

های غدیر، مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار حر وارد بزرگراه غدیر شده و سپس با عبور از بزرگراه

اد در آبشهید بابانظر، شهید چراغچی و امام علی )ع( وارد بلوار نمایشگاه شده و سپس در پایانه وکیل

، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر 17متری خط  800رسد. در شعاع غرب مشهد به پایان می

ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط اند که احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریقرار گرفته

بر مشهد قرار دارند همگانی انبوه ونقلحمل 17متری خط  800ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع 

بر در همگانی انبوه ونقلحمل 17متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  49-4جدول در 

 نشان داده شده است. 92-4شکل 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 برانبوه 17متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -49-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 کوی طالب بهمن 22بیمارستان  درمانی

 آبادانتهای وکیل بیمارستان شریعتی درمانی

 ابتدای جاده میامی میامی شهریپایانه درون

 آبادانتهای وکیل آبادوکیل شهریپایانه درون

 بلوار آموزگار دانشگاه خراسان آموزشی

 بلوار آموزگار دانشگاه پیام نور آموزشی

 بلوار آموزگار دانشگاه اسرار آموزشی

 بلوار جالل آل احمد دانشگاه سجاد آموزشی

 میدان سپاد سپاد تجاری

 میدان سپاد الماس شرق تجاری
 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 17متری خط  800شعاع  -92-4شکل 

 

که از انتهای بلوار حر در شرق  استکیلومتر  1/32بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 18خط  -

مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای والیت، وحدت، شهید کامیاب و عبدالمطلب به سمت جنوب 

ت متغییر مسیر داده و با عبور از بلوار ابوطالب در بلوارهای شهید قرنی، فردوسی، استقالل و معلم به س

آباد به سمت غرب امتداد یافته و در پایانه غرب، در بلوار دانشجو به سمت جنوب و در بزرگراه وکیل

، برخی از نقاط مهم تولید و 18متری خط  800رسد. در شعاع آباد در غرب مشهد به پایان میوکیل

د خواهد کرد. ها ایجااند که احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریجذب سفر قرار گرفته
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

بر همگانی انبوه ونقلحمل 18متری خط  800فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع 

 ونقلحمل 18متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  50-4جدول مشهد قرار دارند در 

 ه شده است.نشان داد 93-4شکل بر در همگانی انبوه

 

 برانبوه 18متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -50-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 2مصلی  بیمارستان امام زمان )عج( درمانی

 بهجتخیابان آیت اهلل  البنینبیمارستان ام درمانی

 41شهید قرنی  االنبیابیمارستان خاتم درمانی

 انتهای بلوار حر عاملی بیمارستان ابن سینا درمانی

 1بزرگمهر شمالی  بیمارستان مادر درمانی

 45سیدرضی  بیمارستان بینا درمانی

 ابتدای بلوار هنرستان بیمارستان جواداالئمه درمانی

 آبادوکیلانتهای  بیمارستان شریعتی درمانی

 چهارراه گاز شهید گمنام شهریپایانه درون

 بلوار شهید کامیاب آهنراه شهریپایانه درون

 میدان فردوسی فردوسی شهریپایانه درون

 آبادانتهای وکیل آبادوکیل شهریپایانه درون

 بلوار شهید کامیاب آهن مشهدایستگاه راه آهنراه

 الدنبلوار  دانشگاه سلمان آموزشی

 میدان جانباز پروما تجاری

 میدان جانباز پاژ تجاری
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 18متری خط  800شعاع  -93-4شکل 

 

که از محدوده آرامگاه فردوسی  استکیلومتر  7/21بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 19خط  -

در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای شاهنامه و توس در میدان فردوسی به پایان 

اند که احداث ، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته19متری خط  800رسد. در شعاع می

. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر ها ایجاد خواهد کرداین خط دسترسی مطلوبی به آن کاربری

ارائه  51-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 19متری خط  800که در شعاع 

نشان داده  94-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 19متری خط  800شده است. همچنین شعاع 

 شده است.

 

 برانبوه 19متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -51-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 انتهای بلوار حر عاملی بیمارستان ابن سینا درمانی

 بزرگراه پیامبر اعظم )ص( بیمارستان رضوی درمانی

 میدان فردوسی فردوسی شهریپایانه درون

 میدان معراج معرج شهریدرونپایانه 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 19متری خط  800شعاع  -94-4شکل 

 

که از انتهای بلوار پنجتن در  استکیلومتر  5/13بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 20خط  -

تن، بلوار شهید آوینی، بلوار امت و بلوار وحدت شمال شرقی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار پنج

رسد. شود. در ادامه با گذر از خیابان آیت اهلل شیرازی در میدان شهدا به پایان میوارد بلوار طبرسی می

اند که احداث این خط اط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته، برخی از نق20متری خط  800در شعاع 

ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در دسترسی مطلوبی به آن کاربری

ارائه شده است.  52-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 20متری خط  800شعاع 

 نشان داده شده است. 95-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 20متری خط  800همچنین شعاع 
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 برانبوه 20متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -52-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 المقدسمیدان بیت مطهر امام رضا )ع(حرم  مذهبی

 33شهید آوینی  بیمارستان امام سجاد )ع( درمانی

 کوی طالب بهمن 22بیمارستان  درمانی

 بلوار طبرسی بیمارستان جواداالئمه درمانی

 انتهای بلوار طبرسی طبرسی شهریپایانه درون

 بلوار نبوت شهید مفتح شهریپایانه درون

 خیابان شهید اندرزگو الجوادباب شهریپایانه درون

 میدان شهدا نژادشهید هاشمی شهریپایانه درون

 میدان شهدا شهدا شهریپایانه درون

 ضلع شمالی حرم مطهر دانشگاه علوم اسالمی رضوی آموزشی

 المقدسمیدان بیت بازار رضا )ع( تجاری
 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 20متری خط  800شعاع  -95-4شکل 

 

که از پایانه مسافربری در جنوب  استکیلومتر  21بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 21خط  -

آباد در بلوار سیدرضی به وکیل سلیمانیسپهبد های شهید مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه

مام علی به سمت غرب و در بلوار شهید رفیعی به سمت شمال حرکت کرده سمت شمال، در بزرگراه ا

رسد. و با عبور از بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در پایانه الهیه در شمال غربی مشهد به پایان می

اند که احداث این خط ، برخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته21متری خط  800در شعاع 
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ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در لوبی به آن کاربریدسترسی مط

ائه شده است. ار 53-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل 21متری خط  800شعاع 

 نشان داده شده است. 96-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 21متری خط  800همچنین شعاع 

 

 برانبوه 21متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -53-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 61امام رضا  بیمارستان علوی درمانی

 ابتدای بلوار کوثر بیمارستان فارابی درمانی

 ابتدای بلوار هنرستان بیمارستان جواداالئمه درمانی

 45سیدرضی  بیمارستان بینا درمانی

 17شهید فالحی  بیمارستان مهرگان درمانی

 میدان انقالب اسالمی انقالب اسالمی شهریپایانه درون

 سپهبد سلیمانیبزرگراه شهید  زکریا شهریدرونپایانه 

 آبادابتدای وکیل آزادی شهریپایانه درون

 بلوار الهیه الهیه شهریپایانه درون

 بلوار شهید فکوری دانشگاه شهید منتظری آموزشی

 میدان جمهوری اسالمی دانشگاه فرهنگیان آموزشی

 میدان آزادی دانشگاه فردوسی آموزشی

 بلوار کوثر دانشگاه بهار آموزشی

 بلوار جالل آل احمد دانشگاه سجاد آموزشی

 بلوار شهید فالحی دانشگاه خیام آموزشی

 بلوار شهید فالحی دانشگاه خاوران آموزشی

 بلوار کوشش اطلس تجاری
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 21متری خط  800شعاع  -96-4شکل 

 

که از محدوده آرامگاه  استکیلومتر  8/20بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 22خط  -

ربیع با حرکت در بزرگراه شهید ربیع در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجهخواجه

وسی، استقالل و معلم به چراغچی به سمت غرب، در بلوار خیام به سمت جنوب و در بلوارهای فرد

آباد به سمت سمت غرب به مسیر خود ادامه داده و در بلوار دانشجو به سمت جنوب و در بزرگراه وکیل

، 22متری خط  800رسد. در شعاع آباد در غرب مشهد به پایان میغرب امتداد یافته و در پایانه وکیل

احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن  اند کهبرخی از نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته

 22متری خط  800ها ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع کاربری

 800ارائه شده است. همچنین شعاع  54-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه ونقلحمل

 نشان داده شده است. 97-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل 22متری خط 
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 برانبوه 22متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -54-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 انتهای بلوار حر عاملی بیمارستان ابن سینا درمانی

 1بزرگمهر شمالی  بیمارستان مادر درمانی

 آبادانتهای وکیل بیمارستان شریعتی درمانی

 ربیعآرامگاه خواجه ربیعخواجه شهریپایانه درون

 بلوار طبرسی شمالی گردشگری شهریپایانه درون

 میدان فردوسی فردوسی شهریپایانه درون

 آبادانتهای وکیل آبادوکیل شهریپایانه درون

 بلوار الدن دانشگاه سلمان آموزشی

 میدان سپاد سپاد تجاری

 میدان سپاد الماس شرق تجاری

 میدان جانباز پروما تجاری

 میدان جانباز پاژ تجاری

 بلوار هفت تیر آرمیتاژ تجاری

 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 22متری خط  800شعاع  -97-4شکل 

 

که از میدان آزادی )فلکه پارک(  استکیلومتر  5/23بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 23خط  -

آباد به سمت غرب، در بلوار نمایشگاه به سمت شمال، در بزرگراه آیت اهلل آغاز شده و در بزرگراه وکیل

های پیامبر اعظم )ص( و آزادی به سمت جنوب حرکت هاشمی رفسنجانی به سمت شرق و در بزرگراه
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، برخی 23متری خط  800در شعاع رسد. پایان میکرده و در نقطه آغازین خود یعنی میدان آزادی به 

ها اند که احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریاز نقاط مهم تولید و جذب سفر قرار گرفته

 ونقلحمل 23متری خط  800ایجاد خواهد کرد. فهرست نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع 

 23متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  55-4جدول بر مشهد قرار دارند در همگانی انبوه

 نشان داده شده است. 98-4شکل بر در همگانی انبوه ونقلحمل

 

 برانبوه 23متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -55-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 کوثرابتدای بلوار  بیمارستان فارابی درمانی

 ابتدای بلوار هنرستان بیمارستان جواداالئمه درمانی

 17شهید فالحی  بیمارستان مهرگان درمانی

 بزرگراه پیامبر اعظم )ص( بیمارستان رضوی درمانی

 آبادابتدای وکیل آزادی شهریپایانه درون

 بلوار الهیه الهیه شهریپایانه درون

 میدان آزادی دانشگاه فردوسی آموزشی

 بلوار کوثر دانشگاه بهار آموزشی

 بلوار الدن دانشگاه سلمان آموزشی

 بلوار شهید فالحی دانشگاه خاوران آموزشی

 بلوار هفت تیر آرمیتاژ تجاری
 

 
 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 23متری خط  800شعاع  -98-4شکل 
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که از میدان آزادی در غرب  استکیلومتر  7/19بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 24خط  -

آباد به سمت غرب، در بلوار نمایشگاه به سمت شمال، در بزرگراه مشهد آغاز شده و در بزرگراه وکیل

امام علی )ع( به سمت شرق و در بزرگراه آزادی به سمت جنوب حرکت کرده و در نقطه آغازین خود 

، برخی از نقاط مهم تولید و جذب 24متری خط  800رسد. در شعاع یعنی میدان آزادی به پایان می

ها ایجاد خواهد کرد. فهرست اند که احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریسفر قرار گرفته

قرار  بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 24متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع 

بر همگانی انبوه ونقلحمل 24متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  56-4جدول دارند در 

 نشان داده شده است. 99-4شکل در 

 

 برانبوه 24متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع  برخی از -56-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری

 ابتدای بلوار کوثر فارابیبیمارستان  درمانی

 ابتدای بلوار هنرستان بیمارستان جواداالئمه درمانی

 آبادابتدای وکیل آزادی شهریپایانه درون

 میدان آزادی دانشگاه فردوسی آموزشی

 بلوار کوثر دانشگاه بهار آموزشی

 بلوار الدن دانشگاه سلمان آموزشی

 بلوار آموزگار دانشگاه خراسان آموزشی

 بلوار آموزگار دانشگاه اسرار آموزشی

 بلوار آموزگار دانشگاه پیام نور آموزشی

 بلوار جالل آل احمد دانشگاه سجاد آموزشی

 بلوار هفت تیر آرمیتاژ تجاری
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 24متری خط  800شعاع  -99-4شکل 

 

که از میدان نمایشگاه در غرب  استکیلومتر  3/18بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 25خط  -

مشهد آغاز شده و در بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به سمت شرق، در بزرگراه پیامبر اعظم )ص( 

د یعنی به سمت جنوب و در بزرگراه امام علی )ع( به سمت غرب حرکت کرده و در نقطه آغازین خو

، برخی از نقاط مهم تولید و جذب 25متری خط  800رسد. در شعاع میدان نمایشگاه به پایان می

ها ایجاد خواهد کرد. فهرست اند که احداث این خط دسترسی مطلوبی به آن کاربریسفر قرار گرفته

مشهد قرار  برهمگانی انبوه ونقلحمل 25متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر که در شعاع 

بر همگانی انبوه ونقلحمل 25متری خط  800ارائه شده است. همچنین شعاع  57-4جدول دارند در 

 نشان داده شده است. 100-4شکل در 

 

 برانبوه 25متری خط  800نقاط ویژه مولد و جاذب سفر در شعاع برخی از  -57-4جدول 

 نشانی کاربری نام کاربری نوع کاربری
 17شهید فالحی  بیمارستان مهرگان درمانی
 بزرگراه پیامبر اعظم )ص( بیمارستان رضوی درمانی
 بلوار الهیه الهیه شهریپایانه درون

 بلوار آموزگار دانشگاه خراسان آموزشی
 بلوار شهید فالحی دانشگاه خاوران آموزشی
 بلوار آموزگار دانشگاه اسرار آموزشی
 بلوار آموزگار دانشگاه پیام نور آموزشی
 بلوار جالل آل احمد دانشگاه سجاد آموزشی
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 25متری خط  800شعاع  -100-4شکل 

 

 و انتخاب ترکیبات برتر مرحله دوم: ترکیب خطوط و کریدورهای بالقوه -4-2-5-3

های خطوط است که بین زیرمجموعه GESSاین مرحله به نوعی معادل با سومین بخش از الگوریتم 

شود. در این مطالعات سعی شد با استفاده از مدل شناخته می CLSSکند و با عنوان پذیر جستجو میامکان

ارد بات خطوط نامزد ودهی ترکیطرح جامع بتوان نتایج تخصیص تقاضای موجود را در فرآیند انتخاب و اولویت

بر همگانی شهر مشهد نشان کار رفته برای مرحله دوم طراحی شبکه انبوهالگوریتم به 101-4 شکلنمود. در 

 شود.داده شده است. در ادامه توضیحات الزم در خصوص این الگوریتم ارائه می

خطه( بسیار زیاد بوده و  nو ...  4، 3، 2شامل ترکیبات با توجه به این که تعداد ترکیبات خطوط نامزد )

 های مختلفی را بربایست محدودیتپذیر نیست میافزاری امکانها با استفاده از مدل نرمبررسی همه آن عمالً 

بر در خط نامزد انبوه 21ها را کاهش داد. به عنوان مثال در صورتیکه روی ترکیبات اعمال نمود تا تعداد آن

تایی وجود خواهد داشت که عمال بررسی  20.. و ، .4، 3، 2ترکیب مختلف  2097130 گرفته شود مجموعاً نظر

رسد. از طرفی با اضافه شدن هر عدد خط نامزد، تعداد بر و غیرمعقول به نظر میاین تعداد ترکیب بسیار زمان

 کند. ترکیبات ممکن به طور تصاعدی افزایش پیدا می
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 برمرحله دوم طراحی شبکه انبوه -الگوریتم ترکیب خطوط نامزد و انتخاب ترکیبات برتر-101-4 شکل
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های مجزا از تقاضا تعیین و بر روی هر یک از ترکیبات، مورد بررسی قرار گرفت. در در گام اول محدودیت

افزاری و تخصیص همگانی هستند که بدون استفاده از مدل نرمها از این لحاظ مهم نظرگیری این محدویت

 ها عبارتند از:تعداد زیادی از ترکیبات را حذف خواهند کرد. این محدودیت

بر افزایش یکی از اهداف اصلی در طراحی و ساخت خطوط انبوه :(Cp)تیحداقل مقدار پوشش جمع

رار بگیرد. بدون شک ترکیباتی که از دهی جمعیت است که باید در همه ترکیبات مدنظر قپوشش

این منظر شرایط مناسبی نداشته باشند در مراحل بعدی و پس از تخصیص تقاضا نیز جایگاهی در 

بین ترکیبات برتر نخواهند داشت. به همین منظور ابتدا میزان پوشش جمعیت هر یک از خطوط 

سطح نواحی ترافیکی مشخص شد.  های انجام شده برای افق مطالعات دربینینامزد بر اساس پیش

شایان  .شدسپس در هر یک از ترکیبات با جمع این مقدار، پوشش تقاضای ترکیب مورد نظر محاسبه 

و در هر  شدها نیز لحاظ ذکر است در فرآیند جمع پوشش تقاضای خطوط نامزد، همپوشانی بین آن

مطالعات حداقل مقدار پوشش  . در اینشددرصد جمعیت رعایت  100ناحیه ترافیکی حداکثر پوشش 

دهی لحاظ شد و ترکیباتی که پوشش درصد 50بر در مرحله اول جمعیت مناسب برای خطوط انبوه

الزم به ذکر است در منابع موجود، میزان پوشش جمعیت  کمتر از این مقدار را داشتند حذف شدند.

. [11]در نظر گرفته شده است %70بر و اتوبوس معمولی بیش از همگانی انبوه ونقلحملبرای خطوط 

اما با در نظر گرفتن چنین رقمی تعداد حاالت سناریوهای بدست آمده بسیار کم خواهد بود. بنابراین 

برای افزایش تعداد حاالت استفاده کرده، اما در همه سناریوهای پیشنهادی نهایی  %50مشاور از عدد 

است. از طرفی میزان پوشش در آینده با توجه به پوشش باالی  %75ن پوشش جمعیت بیش از میزا

داشته  %70تواند مقدار کمتری از همگانی در وضعیت موجود منطقی است و نمی ونقلحملشبکه 

 باشد.

با توجه به  :(LRموجود و در حال ساخت ) یبا خطوط قطار شهر یحداکثر مقدار همپوشان -

برداری شده و یا در حال ساخت هستند و هزینه بسیار خط قطار شهری بهره 4هر مشهد این که در ش

ها اند، خطوط جدید پیشنهادی نباید تقاضای زیادی از آنزیادی را بر مجموعه شهری متحمل کرده

ها و افزایش تعداد مسافرشان حرکت را جذب کنند و باید به نوعی در جهت افزایش دسترسی به آن

در این راستا باید شبکه طراحی شده کمترین میزان همپوشانی با خطوط قطار شهری را کنند و 

گانه قطار شهری 4داشته باشند. در این راستا میزان همپوشانی هر یک از خطوط نامزد با خطوط 

. در این مطالعات شدمشهد مشخص شده و در هر یک از ترکیبات مجموع این همپوشانی محاسبه 
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لحاظ شد و ترکیباتی که از  درصد 30همپوشانی مجاز کل شبکه هر ترکیب حدود حداکثر مقدار 

این مقدار همپوشانی بیشتری داشتند از فرآیند بررسی و انتخاب حذف شدند. با استفاده از این 

 شوند.محدودیت تعداد زیادی از ترکیبات با تعداد باالی خط از فرآیند بررسی خارج می

ر نظر نگرفتن د(: HL) های بودجها توجه به محدودیتحداکثر طول قابل ساخت ب -

های بودجه در مسائل واقعی عمال شبکه انتخابی را از منظر اجرایی دچار مشکالت بسیار محدودیت

کند. به همین ها در بازه زمانی تعیین شده با چالش جدی مواجه میکند و ساخت همه آنزیادی می

جه توجه به بود بابر شبکه انتخابی لحاظ شد. خطوط انبوهمنظور محدودیتی در خصوص مجموع طول 

 کیبوده و با تفک الیر اردیلیم هزار 13که حدود  1400 سالدر  مشهد سازمان اتوبوسرانیمصوب 

 یهانهیناوگان و هز زیتوسعه و تجه لیاز قب یبه موارد الیر اردیلیم هزار 3که حدود  یاگونهب هانهیهز

 100 مبلغ ،ابدی اختصاص دیجد خطوط حداثبه ا الیر اردیلیم هزار 10و حدود  یاتوبوسران یجار

برای احداث خطوط جدید  1400سال  متیبه ق 1410تا  1400 یهاسال یبرا الیر اردیلیهزار م

 الیر اردیلیم 400از خطوط اتوبوس تندرو حدود  لومتریساخت هر ک نهیکه هزآنجا. از شودمی برآورد

شبکه  یسال برا 10و با لحاظ مدت زمان ساخت  یاحداث و توسعه خطوط همگان یبرا ه،شدبرآورد 

اطر خ بر شهر مشهد در نظر گرفته شد.کل شبکه انبوه یبرا لومتریک 250 طول حداکثرشهر  یهمگان

در این بخش فرض شد تمام خطوط انتخابی با سیستم اتوبوس تندرو اجرا خواهند شد  شودمینشان 

هر کیلومتر و حداکثر بودجه موجود نیز بر این اساس در نظر گرفته شد. در مراحل  و هزینه ساخت

بعدی مطالعات نوع سیستم هر خط بر اساس تقاضای آن و تحلیل اقتصادی و نسبت فایده به هزینه 

به طور دقیق مشخص خواهد شد. همچنین شایان ذکر است این معیار بدون توجه به خطوط قطار 

است و تنها برای خطوط جدید پیشنهادی لحاظ شده است. با در نظرگیری این گانه شهر 4شهری 

ا مانده رمعیار عمال ترکیبات با تعداد خط زیاد حذف خواهند شد و همین عامل تعداد ترکیبات باقی

مشهد در  یشهردار بودجه برآورد اتیاست جزئ الزم به ذکر به میزان زیادی کاهش خواهد داد.

 به مطالعه نیهم از 10 بند در یشنهادیپ برتر یویسنار یاجرا یهانهیهز نیمتخافق و  یهاسال

 .گرفت خواهد قرار یبررس مورد لیتفص

خطه نوبت به جستجو بین -kهای ها در هر یک از شبکههای اولیه و بررسی آنپس از تعیین محدودیت

همچون رسد. روش جستجوی ارائه شده در این مطالعات هر یک از ترکیبات و انتخاب بهترین ترکیب می
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شده از جمله مطالعات جامع اصفهان توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در سال بسیاری از مطالعات مشابه انجام

خطه خوب به دست -k-1از طریق یک ترکیب  خطه خوب-kبر این فرض استوار است که یک ترکیب ، 1394

تایی خوب -kنامند، برای ساخت یک ترکیب آید. بر اساس این ایده که آن را توسعه تدریجی شبکه میمی

ی، اهای دو خطه شروع کرد و با اضافه کردن بهترین خطوط ممکن به صورت مرحلهتوان از بهترین شبکهمی

نیز بر این اصل استوار  101-4 شکلالگوریتم نمایش داده شده در تایی خوب به دست آورد. -kیک ترکیب 

 است.

. هر یک از شودمیهای مجزا از تقاضا را خواهند داشت مشخص ای که محدودیتخطه 2ابتدا ترکیبات 

شود. در صیص داده میافزار ویزوم تخخطه با استفاده از مدل طرح جامع شهر مشهد در نرم 2های این شبکه

این مرحله از فرآیند طراحی شبکه، تخصیص همگانی بر اساس یک ماتریس تقاضای ثابت که از مدل توزیع 

ای به شود. به عبارت دیگر در این مرحله مدل چهار مرحلهافق مطالعات شهر مشهد به دست آمده انجام می

و توزیع اجرا شده و سپس تقاضای همگانی با یک  و تنها دو فرآیند تولید و جذب شودمیطور کامل اجرا ن

 .شودمینسبت ثابت از کل تقاضا تعیین 

با استفاده از این فرض عالوه بر کاهش قابل مالحظه زمان اجرای الگوریتم، امکان بررسی و مقایسه میزان  

ر ترسیم بای انبوههدر فرآیند تخصیص تنها شبکه شودمیشود. خاطر نشان تقاضای پوشش داده شده فراهم می

. به عبارت شودمیمتری تقاضای جذب شده به شبکه مشخص  800روی شده و با لحاظ محدوده پوشش پیاده

متر باشد، تقاضای سفر  800روی یک فرد تا نزدیکترین ایستگاه شبکه بیش از دیگر در صورتی که فاصله پیاده

صد گیرد و به این ترتیب دربر مدنظر قرار میبوهآن شخص به عنوان تقاضای پوشش داده نشده توسط خطوط ان

. این نکته نیز باید ذکر شود که در این مرحله، شودمیتقاضای پوشش داده شده برای هر شبکه مشخص 

شود تا تقاضای شبکه بدون ظرفیت مدنظر قرار تخصیص همگانی بدون لحاظ ظرفیتی برای خطوط انجام می

 بگیرد.

 شود:امتر زیر برای هر شبکه دو خطه محاسبه میپار 5پس از انجام تخصیص 

 تعداد مسافر کل بر روی شبکه -

 برتعداد مسافر منحصر به فرد به ازای هر کیلومتر خط انبوه -

 متوسط تعداد انتقال بین خطوط -

 متوسط زمان سفر -

 درصد پوشش تقاضا -
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وجه به مجموع امتیازات های دو خطه بر اساس معیارهای باال امتیازبندی شده و با تسپس مجموعه شبکه

معیار عنوان شده یکسان در نظر گرفته شده  5شوند. در این مرحله، وزن از بهترین تا بدترین شبکه مرتب می

توان بهترین ترکیب دو خطه موجود از بین ترکیبات و ارجحیتی نسبت به یکدیگر ندارند. به این ترتیب می

جایی که تایی را بر اساس آن بررسی نمود. اما از آن 3بات تخصیص داده شده را مشخص نمود تا بتوان ترکی

شود باید به جای انتخاب یک جواب تایی ساخته نمی-kتایی از طریق بهترین جواب -k+1لزوما بهترین جواب 

های برتر انتخاب شود. به همین دلیل در این مطالعات در هر مرحله از ترکیبات تایی مجموعه از جواب2برتر 

k- تایی 2شبکه  80از ترکیبات برای بررسی شبکه مرحله بعدی انتخاب شد. به عنوان نمونه اگر  درصد 51تایی

های شبکه ترکیب برتر برای بررسی 12افزار تخصیص داده شده و از بهترین به بدترین مرتب شوند در نرم

 شود.تایی انتخاب می3

های مجزا از تقاضا برای هر یک از محدودیترسد. ابتدا خطه می 3پس از آن نوبت به بررسی ترکیبات 

شود. سپس از بین این ترکیبات، تنها ترکیباتی های مطلوب انتخاب میتایی بررسی شده و شبکه 3ترکیبات 

شود که یکی از ترکیبات برتر دوتایی را در دل خود داشته باشند. به عبارت دیگر به ترکیبات برتر انتخاب می

کنیم تا های مجزا از تقاضا یک خط دیگر اضافه میمرحله قبل با لحاظ محدودیتدوتایی انتخاب شده در 

مانند بندی و انتخاب ترکیبات برتر هتایی به وجود بیاید. پس از آن فرآیند تخصیص، امتیازدهی، رتبه3ترکیبات 

منتخبی  خطه-kکه کند که هیچ شبشود. این فرآیند تکراری تا جایی ادامه پیدا میترکیبات دوتایی انجام می

 وجود نداشته باشد.

عددی از خطوط انتخاب شد که  8 تا 2ترکیب مختلف  214ترکیب ممکن،  2097130در نهایت از بین 

تایی به بعدی نتوانسته است  9جزییات آن ارائه شده است. این بدان معناست که هیچ ترکیب  58-4جدول  در

اعداد خطوط ذکر شده در هر ترکیب  شودمیهای اعمال شده در الگوریتم را رد کند. خاطر نشان محدودیت

 قطار شهری مشهد( است. 4تا  1جباری )خطوط بدون لحاظ خطوط ا
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 برتعداد ترکیبات برتر انتخابی در مرحله دوم طراحی خطوط انبوه-58-4جدول 

 تعداد تجمعی شبکه انتخابی تعداد ترکیب برتر انتخابی )بدون خطوط اجباری( تعداد خط در شبکه

2 12 12 

3 26 38 

4 44 82 

5 55 137 

6 45 182 

7 22 204 

8 10 214 

 مرحله سوم: بررسی ترکیبات برتر مرحله دوم با روش سلسله مراتبی و انتخاب سناریوهای برتر -4-2-5-4

ای و استفاده مرحله4کارگیری کامل مدل تر و با بهدر این مرحله، ترکیبات برتر مرحله قبل به طور دقیق

الگوریتم به کار گرفته شده در این مرحله  102-4 شکلگیرد که از تحلیل سلسله مراتبی مورد بررسی قرار می

 دهد.را نشان می

بر انتخاب ترکیب مختلف خطوط انبوه 214همانطور که عنوان شد در مرحله دوم فرآیند طراحی شبکه، 

های تخصیص با تقاضای ثابت و بدون اعمال ساس خروجیشد. در مرحله سوم ابتدا این ترکیبات بار دیگر بر ا

ای تقاضا برای این مرحله 4بندی شدند. در مرحله بعد نوبت به اجرای مدل دهی، امتیازبندی و رتبهوزن

ترکیب اجرا نشدند. به  214ای تمام مرحله 4رسد. اما با توجه به زمان باالی اجرای مدل های برتر میشبکه

تا  3شبکه برتر هر ترکیب  3بکه برتر رتبه بندی شده بر اساس تخصیص تقاضای ثابت و ش 30این منظور 

، 6شبکه اول، ترکیبات برتر حاالت  30شبکه مختلف را تشکیل دادند. )در  39انتخاب شدند که در کل تایی 8

تا  103-4شکل تایی اضافه شدند( در  3و  4، 5شبکه برتر ترکیبات  9ها تایی وجود داشتند و به آن 8و  7

 شبکه نمایش داده شده است.  39نقشه این  141-4شکل 
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 مرحله سوم طراحی شبکه -های برتر با استفاده از تحلیل سلسله مراتبیالگوریتم انتخاب شبکه-102-4 شکل

 

 



   

 

 

  

 146صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی اول شبکه  -103-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی دوم شبکه  -104-4شکل 



   

 

 

  

 147صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سوم شبکه  -105-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی چهارم شبکه  -106-4شکل 



   

 

 

  

 148صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی پنجم شبکه  -107-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی ششم شبکه  -108-4شکل 



   

 

 

  

 149صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی هفتم شبکه  -109-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی هشتم شبکه  -110-4شکل 



   

 

 

  

 150صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی نهم شبکه  -111-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد  ونقلحملسناریوی دهم شبکه  -112-4شکل 



   

 

 

  

 151صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی یازدهم شبکه  -113-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی دوازدهم شبکه  -114-4شکل 



   

 

 

  

 152صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سیزدهم شبکه  -115-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی چهاردهم شبکه  -116-4شکل 



   

 

 

  

 153صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی پانزدهم شبکه  -117-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی شانزدهم شبکه  -118-4شکل 



   

 

 

  

 154صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی هفدهم شبکه  -119-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی هیجدهم شبکه  -120-4شکل 



   

 

 

  

 155صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی نوزدهم شبکه  -121-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیستم شبکه  -122-4شکل 



   

 

 

  

 156صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و یکم شبکه  -123-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و دوم شبکه  -124-4شکل 



   

 

 

  

 157صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و سوم شبکه  -125-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و چهارم شبکه  -126-4شکل 



   

 

 

  

 158صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و پنجم شبکه  -127-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و ششم شبکه  -128-4شکل 



   

 

 

  

 159صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و هفتم شبکه  -129-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و هشتم شبکه  -130-4شکل 



   

 

 

  

 160صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و نهم شبکه  -131-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سی ام شبکه  -132-4شکل 



   

 

 

  

 161صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سی و یکم شبکه  -133-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سی و دوم شبکه  -134-4شکل 



   

 

 

  

 162صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سی و سوم شبکه  -135-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سی و چهارم شبکه  -136-4شکل 



   

 

 

  

 163صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سی و پنجم شبکه  -137-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سی و ششم شبکه  -138-4شکل 



   

 

 

  

 164صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سی و هفتم شبکه  -139-4شکل 

 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سی و هشتم شبکه  -140-4شکل 



   

 

 

  

 165صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی سی و نهم شبکه  -141-4شکل 

 

ای اجرا شدند تا مرحله4و با استفاده از مدل  PTV-Visumافزار گانه در نرم39هر یک از این سناریوهای 

گیری های تصمیمیکی از روشهای الزم برای انجام فرآیند تحلیل چندمعیاره به دست بیاید. خروجی

 ( است. AHPچندمعیاره، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی )

گیری شناسایی شوند. این معیارها بر ها و معیارهایی برای تصمیمی، باید شاخصدر روش سلسله مراتب

ها بر اساس هر معیار با شود. در نهایت گزینهمیها تعیین شوند و وزن آناساس هدف باهم مقایسه زوجی می

 شود.ها مشخص میهم مقایسه زوجی شده و اولویت نهایی گزینه

شود. هر سلسله مراتب شامل موارد زیر لب یک سلسله مراتب انجام میگیری در قادر این روش، تصمیم

 است:

 هدف -

 معیارها -

 هاگزینه -

 قلونحملدر باالترین سطح در سلسله مراتب هدف قرار دارد، که در این مطالعه، طراحی و انتخاب شبکه 



   

 

 

  

 166صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

بر است. در سطح دوم، معیارها و زیرمعیارها قرار دارند، که در واقع معیارها و زیرمعیارهای مناسب همگانی انبوه

، ترین سطحشوند. در پایین، که در ادامه تشریح میهستندبر همگانی انبوه ونقلحملبرای طراحی شبکه 

، ستندهبر پیشنهادی همگانی انبوه ونقلحملکه ها قرار دارند، که در این مطالعه، سناریوهای مختلف شبگزینه

 که در ادامه تشریح خواهند شد.

 معیارها و زیرمعیارها -4-2-5-4-1

که بیان شد، برای استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی باید در سطح دوم، معیارها و همانطوری

است، بر وهانب همگانی ونقلحملزیرمعیارهای مناسب برای دستیابی به هدف تصمیم که انتخاب بهترین شبکه 

ور با بررسی مطالعات پیشین و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان، معیارها و . بدین منظشودتعریف 

فهرست معیارها و زیرمعیارهای مناسب برای انتخاب  59-4 جدول. در شدزیرمعیارهای مناسب شناسایی 

 بر ارائه شده است که در ادامه به تشریح این موارد پرداخته شده است.انبوه ونقلحملبهترین شبکه 

 

 برهمگانی انبوه ونقلحملمعیارها و زیرمعیارهای برای انتخاب شبکه  -59-4 جدول
 زیرمعیارها معیار

 تقاضا

 سفر یپوشش تقاضا

 تیپوشش جمع
 راکز اصلی شهرپوشش م

 های اقماریپوشش حومه و شهرک

 جابجایی

 مسافر سوار شده

 )داخل وسیله( متوسط زمان سفر
 مسافر -لومتریک

 یونقل همگانحملسهم شبکه 
 یمتوسط زمان دسترس
 متوسط زمان انتظار

 )جابجایی خط( تعداد ترانسفرمتوسط 

 هاهزینه

 ساخت

 یبرداربهره
 ناوگان

 تملک اراضی

 های اجراییمحدودیت
 شبکه معابر یهاتیمحدود

 یتوپوگراف یهاتیمحدود

 زیست و ایمنیمحیط
 ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

 ونقلحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده
 ونقلحملوضعیت ایمنی در سیستم 



   

 

 

  

 167صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 الف( تقاضا

بر، معیار تقاضای سفر است. برای این معیار، زیرمعیارهای معیارها در طراحی شبکه انبوه ترینمهمیکی از 

 زیر در نظر گرفته شده است:

نقش  برهمگانی انبوه ونقلحملترین عواملی که در انتخاب شبکه پوشش تقاضای سفر: یکی از مهم -

دهنده میزان پوشش همگانی است. این معیار نشان ونقلحملبسزایی دارد، پوشش تقاضای سفر با 

 بر در سطح شهر است.انبوه ونقلحملتقاضای سفر توسط خطوط شبکه 

بر یکپارچه مناسب باید بیشترین امکان استفاده توسط کلیه افراد هپوشش جمعیت: یک شبکه انبو -

جامعه را فراهم نماید. به همین منظور توجه به میزان پوشش جمعیتی مناطق با قابلیت تولید و جذب 

 سفر نظیر مناطق مسکونی، تجاری، اداری و غیره حائز اهمیت است.

اذب اصلی سفرها، مراکز اصلی فعالیت شهر پوشش مراکز اصلی شهر: یکی از مناطق پرتقاضا و ج -

هستند. منظور از مراکز فعالیت شهری، مناطق اصلی شهر با کاربری هایی همانند تجاری، اداری و 

ها ها، مدارس، بیمارستانهای اداری، مراکز خرید، دانشگاهآموزشی هستند که محل تجمع ساختمان

 و غیره است. 

شهری، بخشی از تقاضای سفر از الوه بر سفرهای درونهای اقماری: عپوشش حومه و شهرک -

شود. میزان پوشش حومه شهری، شاخصی است که ای ایجاد میهای مهم اقماری و حومهشهرک

همگانی یکپارچه بررسی و ارزیابی  ونقلحملهای اقماری و حومه را توسط شبکه میزان پوشش شهرک

 کند. می

 ب( جابجایی

همگانی، انتقال و جابجایی ایمن، سریع و راحت مسافران در  ونقلحملتم به طورکلی وظیفه هر سیس

همگانی کارا برای تحقق معیار جابجایی باید شامل زیرمعیارهای  ونقلحملمقیاس وسیع است. یک سیستم 

 ذیل باشد:

کنند، یکی از همگانی استفاده می ونقلحمل مسافر سوار شده: تعداد مسافرینی که از سیستم -

 رود.های سیستم کارا به شمار میشاخص

عمومی نقش  ونقلحمل)داخل ناوگان(: یکی از عواملی که در جذابیت سیستم  متوسط زمان سفر -

دارد، مدت زمان سفر مسافران در داخل ناوگان است. با کاهش زمان سفر مسافر در داخل ناوگان 

 یابد.ت مسافر از این سیستم افزایش میهمگانی، رضایت و جذابی
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همگانی  لونقحملدهنده تعداد و مسافتی است که مسافران با سیستم کیلومتر: این معیار نشان -مسافر -

 شوند.جابجا می

شهری همگانی را از کل سفرهای  ونقلحملی: این معیار سهم شبکه ونقل همگانسهم شبکه حمل -

همگانی و ارتقاء کارایی این سیستم، تمایل سفر به  ونقلحملبکه دهد. با افزایش سهم شنشان می

 یابد.این سیستم افزایش می

 ونقلحمل هایایستگاهی: این معیار مقدار زمان صرف شده برای دسترسی به متوسط زمان دسترس -

 کند.همگانی را ارزیابی می

ا ناوگان همگانی به ایستگاه کند ت: این شاخص، مدت زمانی که مسافر صرف میمتوسط زمان انتظار -

 کند.مورد نظر برسد، ارزیابی می

ی همگان ونقلحمل)جابجایی خط(: یکی از عواملی مهم در کارا بودن سیستم  تعداد ترانسفرمتوسط  -

بر است. بدیهی است با افزایش جابجایی همگانی انبوه ونقلحملبر تعداد جابجایی خط در شبکه انبوه

 یابد.همگانی کاهش می ونقلحملبکه خط، میزان مطلوبیت ش

 هاج( هزینه

گذاران این طرح های بسیار سنگینی است که بر سرمایهبر شامل هزینهانبوه ونقلحملاحداث خطوط 

برداری، ناوگان و تملک اراضی های ساخت، بهرهها به چهار دسته هزینهشود. به طور کلی هزینهتحمیل می

 ها در انتخاب گزینه برتر اثرگذار است.هزینهشود که کاهش این تقسیم می

بر انبوه ونقلحمل هایایستگاههای ساخت مسیر، تونل )زیرزمینی( و هزینه ساخت: این معیار هزینه -

 گیرد. را در برمی

های نیروی انسانی، استهالک، شامل هزینه ونقلحملبرداری در سیستم برداری: هزینه بهرههزینه بهره -

 شود.و نگهداری می سوخت، تعمیر

 و خرید ناوگان است. تامینهزینه ناوگان: این معیار مربوط به هزینه  -

هزینه تملک اراضی: این هزینه مربوط به هزینه خریداری زمین و کسب حقوق و امتیازات الزم برای  -

 همگانی است.  ونقلحملاحداث شبکه خطوط 

 های اجرایید( محدودیت

که های شببر نظیر محدودیتانبوه ونقلحملهای اجرایی شبکه این معیار به بررسی و ارزیابی محدودیت

 پردازد.معابر و توپوگرافی می
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های بر، محدودیتهای قابل توجه در اجرای شبکه انبوههای شبکه معابر: یکی از محدودیتمحدودیت -

جرای روند که اندسی مسیر موانعی به شمار میشبکه معابر است. مشکالتی نظیر عرض مسیر و طرح ه

 کند.بر را دچار مشکل میخطوط انبوه

بر باید به آن توجه هایی که در احداث خطوط شبکه انبوههای توپوگرافی: از دیگر محدودیتمحدودیت -

 ایی کههتوان دریافت که مکانداشت، نقشه توپوگرافی شهر است. با استفاده از نقشه شیب زمین می

 شوند.دارای شیب زیادی هستند از نواحی دارای مشکالت اجرایی محسوب می

 زیست و ایمنیو( محیط

ای اثرات منفی به دارد. گازهای گلخانه های هوا نقش اساسیدر تولید و انتشار آالینده ونقلحملبخش 

صادفات ، تونقلحملسیستم گذارند. عالوه بر این، یکی دیگر از مشکالت زیست به جای میسزایی را بر محیط

ها بر های مالی ناشی از آناست. امروزه تعداد تصادفات در شهرهای بزرگ رو به افزایش است و خسارت

شود. یکی از راهکارهای موثر برای حل این دسته از مشکالت، ایجاد یک شبکه ها و دولت تحمیل میخانواده

نقش موثرتری در کاهش این عوارض داشته باشد، دارای ای که بر است. بدیهی است شبکهانبوه ونقلحمل

 اولویت باالتری خواهد بود.

 زیرمعیارهای در نظر گرفته شده در این بخش عبارتند از:

 های، وابستگی بسیار زیادی به سوختونقلحملبخش : ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم  -

نماید. می تامینهای نفتی درصد انرژی مورد نیاز این بخش را فرآورده 95ای که فسیلی دارد، بگونه

همگانی سبب کاهش مصرف سوخت  ونقلحملشخصی به سیستم  ونقلحملی از ونقلحملتغییر مد 

 شود.در معابر شهری می

ار نقلیه موتوری، انتشیکی از آثار استفاده از وسایل: ونقلحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده -

همگانی باعث کاهش مصرف سوخت  ونقلحملآالینده در اثر مصرف سوخت است. استفاده از سیستم 

 شود.های هوا در این سیستم میو به تبع آن کاهش انتشار آالینده ونقلحملدر سیستم 

بر همگانی انبوه ونقلحملشخصی با  ونقلحملجایگزینی : ونقلحملوضعیت ایمنی در سیستم  -

بر اثرات مثبت فراوانی که بر روی مصرف سوخت و آلودگی هوا دارد، باعث فضایی امن برای عالوه

موجب  ونقلحملهمگانی مجزا از سایر مدهای  ونقلحملشود. همچنین وجود مسیرهای مسافرین می

 شود.می ونقلحملفزایش ایمنی در سیستم ا
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 تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و رابطه نهایی-4-2-5-4-2

منظور  نی. به همشود نییها تعشاخص نیا تیوزن و اهم ستیبایم ارها،یرمعیو ز ارهایمع نییاز تع پس

از شهروندان و کارشناسان و مدیران  گروهدو  ارینموده و در اخت میرا تنظ یامشاور پرسشنامه نیمهندس

 یونقلحمل رانیو مد کارشناساناز  نفر 4و  شهرونداننفر از  25 قرار داده شد و در نهایت پرسشنامه ونقلحمل

 آورده شده است. 2این پرسشنامه در پیوست شماره  .شددریافت 

 9ها از مقیاس امتیازدهی برای تکمیل این پرسشنامه و تعیین اهمیت و ارجحیت معیارها و زیرمعیار

 نحوه امتیازدهی معیارها و زیرمعیارها شرح داده شده است. 60-4جدول ای استفاده شد. در درجه

 

 ارزش ارجحیت معیارها و زیرمعیارها -60-4جدول 

 توضیح B معیار نسبت به Aوضعیت معیار  ارزش ترجیحی

 اهمیت برابر 1
اهمیت برابر دارد یا ارجحیتی نسبت  B معیار نسبت به Aمعیار 

 به هم ندارند.

 تر است.کمی مهم Bمعیار  نسبت به Aمعیار  ترنسبتاً مهم 3

 تر است.مهم Bمعیار نسبت به  Aمعیار  ترمهم 5

 است. Bنسبت به معیار دارای ارجحیت خیلی بیشتری  Aمعیار  ترخیلی مهم 7

 کامالً مهم 9
و قابل  بوده ترمهم Bکامالً و مطلقاً نسبت به معیار  Aمعیار 

 تند.نیس هممقایسه با

 -- 8و 6و 4و2
دهد مثالً های ترجیحی را نشان میهای میانی بین ارزشارزش

 .است 9تر از و پایین 7، بیانگر اهمیتی زیادتر از 8

 

ی، نتایج توسط مشاور ونقلحملپس از تکمیل پرسشنامه توسط شهروندان و کارشناسان و مسئوالن 

 نی نشاونقلحملبه ترتیب نتایج پرسشنامه شهروندان و مدیران  62-4جدول و  61-4جدول . در شداستخراج 

 .استی ونقلحملداده شده است، که در واقع وزن و اهمیت معیارها و زیرمعیارها از منظر شهروندان و مدیران 

سناریوی پیشنهادی و جزئیات مقایسه سناریوهای  39محیطی و فنی هر یک از های زیستخروجیهمچنین 

 ارائه شده است. 3گانه در دو حالت متفاوت و یکسان در نظر گرفتن وزن معیارها در پیوست شماره 39
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 زیرمعیارهای از منظر شهروندانوزن معیارها و  -61-4جدول 

 وزن  زیرمعیارها وزن  معیارها

0.234 تقاضا

0.073 پوشش تقاضای سفر

0.058 جمعیت تحت پوشش

0.079 مراکز اصلی تحت پوشش شهر 

0.024 های اقماریو شهرک حومه پوشش

0.261 جابجایی

0.019 مسافر سوارشده

0.041 زمان سفر )داخل ناوگان( متوسط

0.021 کیلومتر -مسافر

0.032 همگانی ونقلحملشبکه  سهم

0.072 زمان دسترسی متوسط

0.050 زمان انتظار متوسط

0.026 متوسط تعداد ترانسفر )جابجایی خط( 

0.069 هزینه

0.019 ساخت

0.015 برداریبهره

0.022 ناوگان

0.013 اراضی تملک

0.071 اجراییمحدودیت 
0.047 های شبکه معابرمحدودیت

0.024 توپوگرافی هایمحدودیت

0.365 زیست و ایمنیمحیط

0.053 ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

0.102 ونقلحملهای هوا در سیستم کل آالینده انتشار

0.210 ونقلحملایمنی در سیستم  وضعیت
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 یونقلحملوزن معیارها و زیرمعیارهای از منظر مدیران و کارشناسان  -62-4جدول 

 وزن زیرمعیارها وزن  معیارها

0.517 تقاضا

0.295 پوشش تقاضای سفر

0.112 جمعیت تحت پوشش

0.079 مراکز اصلی تحت پوشش شهر 

0.031 های اقماریو شهرک حومه پوشش

0.169 جابجایی

0.023 مسافر سوارشده

0.014 زمان سفر )داخل ناوگان( متوسط

0.019 کیلومتر -مسافر

0.036 همگانی ونقلحملشبکه  سهم

0.022 زمان دسترسی متوسط

0.021 زمان انتظار متوسط

0.034 متوسط تعداد ترانسفر )جابجایی خط( 

0.071 هزینه

0.009 ساخت

0.012 برداریبهره

0.019 ناوگان

0.032 اراضی تملک

0.122 محدودیت اجرایی
0.105 های شبکه معابرمحدودیت

0.017 توپوگرافی هایمحدودیت

0.121 زیست و ایمنیمحیط

0.027 ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

0.019 ونقلحملهای هوا در سیستم کل آالینده انتشار

0.075 ونقلحملایمنی در سیستم  وضعیت

 

 توان رابطه زیر را به عنوان امتیاز نهایی هر گزینه ارائه نمود:می در نهایت پس از تعیین وزن معیارها

𝑆𝑐. 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 = ∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖 

 .استوزن هر معیار  𝑤𝑖مقدار نرماالیز شده هر معیار و  𝑥𝑖که در آن، 

تر دیکبر به یک نزهمگانی انبوه ونقلحملبدیهی است هر چه امتیاز گزینه و سناریوی پیشنهادی شبکه 

 باشد، دارای اولویت بیشتری خواهد بود.

 برهمگانی انبوه ونقلحملهای برتر انتخاب شبکه-4-2-5-4-3

تحلیل سلسله  های مورد نیاز برایافزار ویزوم و محاسبه خروجیگانه در نرم39های پس از اجرای شبکه

ماتریس تصمیم مورد نظر تشکیل شد. آنگاه مقادیر ماتریس تصمیم نرماالیز شد و بر اساس رابطه ارائه  ،مراتبی

. در نهایت و با مقایسه همه شدشبکه استخراج  39شده به عنوان امتیاز نهایی هر شبکه، مقدار امتیاز هر 
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و شهروندان و  ونقلحملرها بر اساس نظر کارشناسان سناریوهای موجود با اهمیت و وزن متفاوت برای معیا

 وزن و اهمیت یکسان برای معیارها، سناریوهای برتر شناسایی شدند.

 19و  23، 22، با در نظر گرفتن وزن و اهمیت متفاوت برای معیارها، سناریوهای 63-4جدول با توجه به 

گیرند. با در نظر گرفتن وزن و اهمیت یکسان برای معیارها، های اول تا سوم قرار میبه ترتیب در اولویت

امتیاز  در هر دو حالت حایز 23و  22. سناریوهای هستنددارای بیشترین امتیاز  23و  22، 26سناریوهای 

در حالت با اهمیت متفاوت برای معیارها مبتنی بر نظرات کارشناسان  19ها، سناریوی باالیی بوده و عالوه بر آن

های اول تا سوم قرار دارند. در حالت با اهمیت یکسان برای معیارها در بین اولویت 26و شهروندان و سناریوی 

همگانی یکپارچه معرفی  ونقلحملهای ان برترین شبکهبه عنو 26و  23، 22، 19در نهایت چهار سناریوی 

 آورده شده است. 145-4شکل تا  142-4شکل ، که در شوندمی
 

 همگانی به تفکیک اهمیت متفاوت و یکسان برای معیارها ونقلحملهای محتمل بندی شبکهاولویت -63-4جدول 

 شماره سناریو
بر اساس  اولویت با در نظر گرفتن اهمیت متفاوت معیارها

 نظرات کارشناسان و شهروندان

اولویت با در نظر گرفتن اهمیت یکسان 

 معیارها

1 10 10 

2 11 24 

3 8 15 

4 6 5 

5 22 31 

6 9 13 

7 16 14 

8 12 6 

9 21 17 

10 25 34 

11 14 20 

12 33 38 

13 23 32 

14 18 25 

15 30 36 

16 19 33 

17 20 21 

18 15 23 

19 3 4 

20 13 11 
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 شماره سناریو
بر اساس  اولویت با در نظر گرفتن اهمیت متفاوت معیارها

 نظرات کارشناسان و شهروندان

اولویت با در نظر گرفتن اهمیت یکسان 

 معیارها

21 35 39 

22 1 2 

23 2 3 

24 7 9 

25 17 18 

26 5 1 

27 4 7 

28 27 29 

29 24 22 

30 26 26 

72 29 30 

78 36 37 

79 32 28 

131 34 27 

134 31 12 

135 39 35 

136 37 16 

137 28 8 

140 38 19 
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 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی نوزدهم شبکه -1سناریوی برتر  -142-4شکل 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و دوم شبکه  -2سناریوی برتر  -143-4 شکل
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 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و سوم شبکه  -3سناریوی برتر -144-4شکل 

 
 همگانی یکپارچه مشهد ونقلحملسناریوی بیست و ششم شبکه  -4سناریوی برتر  -145-4شکل 
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 جدولهمگانی یکپارچه شهر مشهد به ترتیب در  ونقلحملهای برتر مشخصات کلی هر یک از شبکه

 آورده شده است. 67-4جدول  تا 4-64

 

 مشخصات کلی سناریوی نوزدهم -64-4 جدول

 طول خط )کیلومتر( شماره خط

1 2/24 

2 3/18 

3 5/27 

4 2/18 

6 1/17 

8 5/29 

13 6/30 

15 5/12 

19 7/21 

20 5/13 
 

 مشخصات کلی سناریوی بیست و دوم -65-4جدول 

 طول خط )کیلومتر( شماره خط
1 2/24 
2 3/18 
3 5/27 
4 2/18 
6 1/17 

13 6/30 
15 5/12 
16 3/17 
19 7/21 
20 5/13 
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 سوم مشخصات کلی سناریوی بیست و -66-4جدول 

 طول خط )کیلومتر( شماره خط
1 2/24 
2 3/18 
3 5/27 
4 2/18 
6 1/17 

13 6/30 
15 5/12 
19 7/21 
20 5/13 
23 5/23 

 

 مشخصات کلی سناریوی بیست و ششم -67-4جدول 

 طول خط )کیلومتر( شماره خط
1 2/24 
2 3/18 
3 5/27 
4 2/18 
6 1/17 
8 5/29 
13 6/30 
19 7/21 
20 5/13 
22 8/20 

 

 مرحله چهارم: پیشنهاد نوع سیستم مناسب هر یک از خطوط در سناریوهای برتر -4-2-5-5

همگانی یکپارچه بر اساس  ونقلحملهای که بیان شد، سناریوهای ایجاد شده به عنوان شبکههمانطوری

. ستامعیارهای مختلف بوده است. بدیهی است نوع سیستم پیشنهادی بسیار متاثر از تقاضای خطوط مختلف 

همگانی  ونقلحملهای پیشنهادی برتر بنابراین برای پیشنهاد سیستم مناسب برای خطوط مختلف در گزینه

گر، شود. به عبارت دیافزار ویزوم استفاده میازی در نرمساز شاخص تقاضای قطعه اوج خط بر اساس نتایج شبیه

مبنای انتخاب نوع سیستم، لحاظ کردن میزان تقاضای در قطعه اوج و در نظر گرفتن این نکته است که تقاضا 

 .استبرای سال افق 

همگانی و نوع خط  ونقلحملمیزان تقاضای قطعه اوج خطوط مختلف در سناریوی نوزدهم شبکه 
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ارائه شده است. بر اساس این جدول، نوع سیستم پیشنهادی برای خطوط به شرح  68-4جدول ی در پیشنهاد

 ذیل است:

نیز مصوب  3 برداری بوده و خطل بهرهدر حا 2و  1با توجه به اینکه در زمان مطالعه حاضر، خطوط  -

 .شوندمیها به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد تقاضای آن ، ضمن در نظر گرفتنشده است

با در نظر گرفتن تقاضای سایر خطوط و نیز توجه به این مهم که ارزیابی اقتصادی خطوط مذکور در  -

به  15و  13، 6به عنوان خطوط تراموا و خطوط  20و  19، 8قسمت بعدی انجام خواهد شد، خطوط 

 .شوندمیاتوبوس تندرو( پیشنهاد بر غیرریلی )عنوان خطوط انبوه

 

 همگانی ونقلحملمیزان تقاضای سفر و نوع خط پیشنهادی در سناریوی نوزدهم شبکه  -68-4جدول 

 نوع خط پیشنهادی میزان تقاضای قطعه اوج )نفر( شماره خط

 قطار شهری 6755 1

 قطار شهری 15520 2

 قطار شهری 20252 3

 قطار شهری 13981 4

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 5301 6

 یا اتوبوس تندرو تراموا 5420 8

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 4520 13

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 1801 15

 یا اتوبوس تندرو تراموا 9248 19

 یا اتوبوس تندرو تراموا 6071 20

 

 2/88بر به صورت قطار شهری در این سناریو به طول همگانی انبوه ونقلحملبنابراین در نهایت شبکه 

، این شبکه شامل خطوط شودمینشان داده شده است. چنانچه در این شکل مشاهده  146-4شکل کیلومتر در 

 :استزیر 

نژاد که از فرودگاه شهید هاشمی استکیلومتر  2/24بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 1خط  -

در شرق مشهد آغاز شده و پس از عبور از خیابان فدائیان اسالم، خیابان ملک الشعرای بهار، بلوار 

 رسد.آباد به پایان میپایانه مسافربری وکیل آباد درآباد و بزرگراه وکیلاحمدآباد، بلوار ملک

که از انتهای بلوار طبرسی شمالی  استکیلومتر  3/18بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 2خط  -

در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای طبرسی شمالی و جنوبی در محدوده ایستگاه 

شود. در ادامه با عبور از خیابان شهید نژاد میشهید هاشمی آهن تغییر مسیر داده و وارد خیابانراه
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آباد(، خیابان کوهسنگی و بلوار شهید نژاد، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، میدان شریعتی )تقیهاشمی

 رسد.فکوری به پایان می

شرقی که از بلوار صبا در جنوب  استکیلومتر  5/27بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 3خط  -

مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار صبا و خیابان امام رضا )ع( در میدان بیت المقدس )فلکه آب( 

شود و در ادامه با عبور از واقع در جنوب حرم مطهر تغییر مسیر داده و وارد خیابان شهید اندرزگو می

ن جانباز امتداد خواهد داشت. میدان شهدا، خیابان توحید، بلوار سپهبد قرنی و بلوار فردوسی تا میدا

سپس وارد بلوار جانباز شده و با گذر از بزرگراه امام علی )ع( و بلوار امامیه در انتهای بلوار امیریه در 

 رسد.منطقه الهیه واقع در شمال غربی مشهد به پایان می

ربیع گاه خواجهکه از محدوده آرام استکیلومتر  2/18بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 4خط  -

ربیع و خیابان آیت اهلل عبادی در میدان شهدا در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجه

به سمت شرق تغییر مسیر داده و با عبور از خیابان آیت اهلل شیرازی، ضلع شمالی حرم مطهر، خیابان 

سرخس( در محدوده شهرک شهید  شهید نواب صفوی، بلوار مصلی، بزرگراه غدیر و بلوار حر )جاده

 رسد.باهنر به پایان می
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 بر با سیستم قطار شهری در سناریوی نوزدهمهمگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -146-4شکل 

 

شکل کیلومتر در  7/64بر به صورت تراموا در این سناریو به طول همگانی انبوه ونقلحملهمچنین شبکه 

 :استیر ، این شبکه شامل خطوط زشودمینشان داده شده است. چنانچه در این شکل مشاهده  4-147

که از میدان شهید مفتح در شرق  استکیلومتر  5/29بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 8خط  -

مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار نبوت و بلوار طبرسی در تقاطع غیر همسطح فجر به سمت غرب 

های شهید میرزایی و شهید چراغچی در بزرگراه پیامبر اعظم )ص( تغییر مسیر داده و با گذر از بزرگراه

کند و در ابتدای نجانی به سمت غرب حرکت میبه سمت شمال و در بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفس

 رسد.بلوار الهیه به پایان می

که از محدوده آرامگاه فردوسی  استکیلومتر  7/21بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 19خط  -

در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای شاهنامه و توس در میدان فردوسی به پایان 

 رسد.می
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که از انتهای بلوار پنجتن در  استکیلومتر  5/13بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 20خط  -

شمال شرقی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار پنجتن، بلوار شهید آوینی، بلوار امت و بلوار وحدت 

 رسد.دا به پایان میشود. در ادامه با گذر از خیابان آیت اهلل شیرازی در میدان شهوارد بلوار طبرسی می

 

 
 بر با سیستم تراموا در سناریوی نوزدهمهمگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -147-4شکل 

 

همگانی و نوع خط  ونقلحملمیزان تقاضای قطعه اوج خطوط مختلف در سناریوی بیست و دوم شبکه 

ارائه شده است. بر اساس این جدول، نوع سیستم پیشنهادی برای خطوط به شرح  69-4 جدولپیشنهادی در 

 ذیل است:

نیز مصوب  3 بوده و خطبرداری در حال بهره 2و  1با توجه به اینکه در زمان مطالعه حاضر، خطوط  -

 .شوندمیها به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد ، ضمن در نظر گرفتن تقاضای آنشده است

با در نظر گرفتن تقاضای سایر خطوط و نیز توجه به این مهم که ارزیابی اقتصادی خطوط مذکور در  -

 16و  15، 13، 6به عنوان خطوط تراموا و خطوط  20و  19قسمت بعدی انجام خواهد شد، خطوط 

 .شوندمیبر غیرریلی )اتوبوس تندرو( پیشنهاد به عنوان خطوط انبوه
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 همگانی ونقلحملمیزان تقاضای سفر و نوع خط پیشنهادی در سناریوی بیست و دوم شبکه  -69-4 جدول

 خط پیشنهادینوع  میزان تقاضای قطعه اوج )نفر( شماره خط

 قطار شهری 6648 1

 قطار شهری 13871 2

 قطار شهری 20125 3

 قطار شهری 14279 4

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 5773 6

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 4287 13

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 2070 15

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 3697 16

 یا اتوبوس تندرو تراموا 10835 19

 یا اتوبوس تندرو تراموا 6207 20
 

 2/88بر به صورت قطار شهری در این سناریو به طول همگانی انبوه ونقلحملبنابراین در نهایت شبکه 

 .استقطار شهری مشهد  4تا  1نشان داده شده است که شامل خط  148-4 شکلکیلومتر در 

 

 
 بر با سیستم قطار شهری در سناریوی بیست و دومهمگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -148-4 شکل
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شکل کیلومتر در  2/35بر به صورت تراموا در این سناریو به طول همگانی انبوه ونقلحملهمچنین شبکه 

ها قبال عنوان که توضیحات مربوط به آن استپیشنهادی  20و  19نشان داده شده است که شامل خط  4-149

 شده است. 

 

 
 بر با سیستم تراموا در سناریوی بیست و دومهمگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -149-4شکل 

 

همگانی و نوع خط  ونقلحملمیزان تقاضای قطعه اوج خطوط مختلف در سناریوی بیست و سوم شبکه 

ارائه شده است. بر اساس این جدول، نوع سیستم پیشنهادی برای خطوط به شرح  70-4جدول پیشنهادی در 

 ذیل است:

نیز مصوب  3برداری بوده و خط در حال بهره 2و  1با توجه به اینکه در زمان مطالعه حاضر، خطوط  -

 .شوندمیها به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد ، ضمن در نظر گرفتن تقاضای آنشده است

با در نظر گرفتن تقاضای سایر خطوط و نیز توجه به این مهم که ارزیابی اقتصادی خطوط مذکور در  -

 23و  15، 13، 6به عنوان خطوط تراموا و خطوط  20و  19قسمت بعدی انجام خواهد شد، خطوط 

 .شوندمیبر غیرریلی )اتوبوس تندرو( پیشنهاد به عنوان خطوط انبوه
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 همگانی ونقلحملمیزان تقاضای سفر و نوع خط پیشنهادی در سناریوی بیست و سوم شبکه  -70-4جدول 

 نوع خط پیشنهادی میزان تقاضای قطعه اوج )نفر( شماره خط

 قطار شهری 7055 1

 قطار شهری 13860 2

 قطار شهری 20426 3

 قطار شهری 14153 4

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 5659 6

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 4136 13

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 1736 15

 یا اتوبوس تندرو تراموا 8204 19

 یا اتوبوس تندرو تراموا 6215 20

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 4745 23

 

 
 بر با سیستم قطار شهری در سناریوی بیست و سومهمگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -150-4شکل 
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 بر با سیستم تراموا در سناریوی بیست و سومهمگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -151-4شکل 

 

 همگانی و نوع خط ونقلحملمیزان تقاضای قطعه اوج خطوط مختلف در سناریوی بیست و ششم شبکه 

ارائه شده است. بر اساس این جدول، نوع سیستم پیشنهادی برای خطوط به شرح  71-4جدول پیشنهادی در 

 ذیل است:

نیز مصوب  3برداری بوده و خط در حال بهره 2و  1با توجه به اینکه در زمان مطالعه حاضر، خطوط  -

 .شوندمیها به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد تقاضای آن ، ضمن در نظر گرفتنشده است

با در نظر گرفتن تقاضای سایر خطوط و نیز توجه به این مهم که ارزیابی اقتصادی خطوط مذکور در  -

به  22و  13، 6به عنوان خطوط تراموا و خطوط  20و  19، 8قسمت بعدی انجام خواهد شد، خطوط 

 .شوندمیاتوبوس تندرو( پیشنهاد بر غیرریلی )عنوان خطوط انبوه
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 همگانی ونقلحملمیزان تقاضای سفر و نوع خط پیشنهادی در سناریوی بیست و ششم شبکه  -71-4جدول 

 نوع خط پیشنهادی میزان تقاضای قطعه اوج )نفر( شماره خط

 قطار شهری 6849 1

 شهریقطار  15612 2

 قطار شهری 19237 3

 قطار شهری 14204 4

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 5413 6

 یا اتوبوس تندرو تراموا 5619 8

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 4657 13

 یا اتوبوس تندرو تراموا 9166 19

 یا اتوبوس تندرو تراموا 6162 20

 غیرریلی )اتوبوس تندرو( 1879 22

 

 
 بر با سیستم قطار شهری در سناریوی بیست و ششمهمگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -152-4شکل 

 

شکل کیلومتر در  7/64بر به صورت تراموا در این سناریو به طول همگانی انبوه ونقلحملهمچنین شبکه 

 نشان داده شده است.  4-153
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 بر به صورت تراموا در سناریوی بیست و ششمهمگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -153-4شکل 

 

 همگانی در ونقلحملهای پیشنهادی برای خطوط شبکه شایان ذکر است که در بخش پنجم، سیستم

 سناریوهای برتر از طریق ارزیابی اقتصادی تدقیق خواهد شد.

 بر غیرریلیهمگانی انبوه ونقلحملطراحی شبکه  -4-2-6

به  صل در یک قالب وبر غیر ریلی دقیقا مانند خطوط ریلی بوده و در افرآیند طراحی شبکه خطوط انبوه

صورت همزمان انجام شده است. تنها در مرحله چهارم و در هنگام انتخاب نوع سیستم با توجه به تقاضا این 

 .شودمیدو نوع سیستم از یکدیگر مجزا 

کیلومتر به  2/60همگانی یکپارچه به طول  ونقلحملخط از شبکه  3بر این اساس در سناریوی نوزدهم، 

 . است 15و  13، 6است، که شامل خطوط  شدهریلی )اتوبوس تندرو( پیشنهاد عنوان خطوط غیر

نمایش داده شده  154-4شکل بر غیرریلی )اتوبوس تندرو( موجود در سناریوی نوزدهم در خطوط انبوه

 :است، این شبکه شامل خطوط زیر شودمیچنانچه در این شکل مشاهده است. 
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که از تقاطع بلوارهای ابوطالب و  استکیلومتر  1/17بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 6خط  -

عبدالمطلب آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای عبدالمطلب و شهید کامیاب به سمت جنوب تغییر 

شهریور گذر خواهد کرد. در ادامه در خیابان فدائیان اسالم،  17مسیر داده و از بلوارهای وحدت و 

غرب و در بلوارهای شهید کالهدوز و ابوطالب به خیابان ملک الشعرای بهار و بلوار احمدآباد به سمت 

سمت شمال حرکت کرده و در نقطه آغازین خود یعنی تقاطع بلوارهای ابوطالب و عبدالمطلب به پایان 

 رسد.می

که از انتهای جاده کارخانه  استکیلومتر  6/30بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 13خط  -

های شهید چراغچی و امام علی پس از عبور از این جاده از بزرگراه سیمان در شمال مشهد آغاز شده و

آباد در غرب مشهد به پایان و سپس در پایانه وکیل شودمی)ع( نیز عبور کرده و وارد بلوار نمایشگاه 

 رسد. می

که از پایانه الهیه در شمال  استکیلومتر  5/12بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 15خط  -

مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، بلوار امامیه، بلوار سید  غربی

 رسد.رضی و بلوار هاشمیه در تقاطع بلوارهای هاشمیه و نماز در جنوب غربی مشهد به پایان می
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 بر غیرریلی در سناریوی نوزدهمهمگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -154-4شکل 

 

کیلومتر به عنوان  5/77همگانی یکپارچه به طول  ونقلحملخط از شبکه  4در سناریوی بیست و دوم، 

 . است 16و  15، 13، 6است، که شامل خطوط  شدهخطوط غیرریلی )اتوبوس تندرو( پیشنهاد 

نمایش داده  155-4شکل ر سناریوی بیست و دوم در بر غیرریلی )اتوبوس تندرو( موجود دخطوط انبوه

 :است، این شبکه شامل خطوط زیر شودمیچنانچه در این شکل مشاهده شده است. 

که از تقاطع بلوارهای ابوطالب و  استکیلومتر  1/17بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 6خط  -

عبدالمطلب آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای عبدالمطلب و شهید کامیاب به سمت جنوب تغییر 

شهریور گذر خواهد کرد. در ادامه در خیابان فدائیان اسالم،  17مسیر داده و از بلوارهای وحدت و 

بان ملک الشعرای بهار و بلوار احمدآباد به سمت غرب و در بلوارهای شهید کالهدوز و ابوطالب به خیا

سمت شمال حرکت کرده و در نقطه آغازین خود یعنی تقاطع بلوارهای ابوطالب و عبدالمطلب به پایان 

 رسد.می

ای جاده کارخانه که از انته استکیلومتر  6/30بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 13خط  -

های شهید چراغچی و امام علی سیمان در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از این جاده از بزرگراه
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آباد در غرب مشهد به پایان و سپس در پایانه وکیل شودمی)ع( نیز عبور کرده و وارد بلوار نمایشگاه 

 رسد. می

که از پایانه الهیه در شمال  استکیلومتر  5/12بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 15خط  -

رفسنجانی، بلوار امامیه، بلوار سید عبور از بزرگراه آیت اهلل هاشمی  غربی مشهد آغاز شده و پس از

 رسد.رضی و بلوار هاشمیه در تقاطع بلوارهای هاشمیه و نماز در جنوب غربی مشهد به پایان می

که از محدوده آرامگاه  استکیلومتر  3/17ه طول بر مشهد بهمگانی انبوه ونقلحمل 16خط  -

ربیع وارد بزرگراه شهید چراغچی ربیع در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجهخواجه

آباد و بزرگراه شود. در ادامه در بلوارهای خیام شمالی و جنوبی به سمت جنوب، در بلوار ملکمی

هاشمیه به سمت جنوب حرکت کرده و در تقاطع بلوارهای هاشمیه آباد به سمت غرب و در بلوار وکیل

 رسد.و نماز به پایان می

 

 
 بر غیرریلی در سناریوی بیست و دومهمگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -155-4شکل 

 

کیلومتر به عنوان  7/83همگانی یکپارچه به طول  ونقلحملخط از شبکه  4در سناریوی بیست و سوم، 
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 . است 23و  15، 13، 6است، که شامل خطوط  شدهخطوط غیرریلی )اتوبوس تندرو( پیشنهاد 

نمایش داده  156-4شکل بر غیرریلی )اتوبوس تندرو( موجود در سناریوی بیست و سوم در خطوط انبوه

 :است، این شبکه شامل خطوط زیر شودمیچنانچه در این شکل مشاهده شده است. 

که از تقاطع بلوارهای ابوطالب و  استکیلومتر  1/17بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 6خط  -

پس از عبور از بلوارهای عبدالمطلب و شهید کامیاب به سمت جنوب تغییر عبدالمطلب آغاز شده و 

شهریور گذر خواهد کرد. در ادامه در خیابان فدائیان اسالم،  17مسیر داده و از بلوارهای وحدت و 

خیابان ملک الشعرای بهار و بلوار احمدآباد به سمت غرب و در بلوارهای شهید کالهدوز و ابوطالب به 

حرکت کرده و در نقطه آغازین خود یعنی تقاطع بلوارهای ابوطالب و عبدالمطلب به پایان سمت شمال 

 رسد.می

که از انتهای جاده کارخانه  استکیلومتر  6/30بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 13خط  -

امام علی های شهید چراغچی و سیمان در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از این جاده از بزرگراه

آباد در غرب مشهد به پایان و سپس در پایانه وکیل شودمی)ع( نیز عبور کرده و وارد بلوار نمایشگاه 

 رسد. می

که از پایانه الهیه در شمال  استکیلومتر  5/12بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 15خط  -

رفسنجانی، بلوار امامیه، بلوار سید  غربی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه آیت اهلل هاشمی

 رسد.رضی و بلوار هاشمیه در تقاطع بلوارهای هاشمیه و نماز در جنوب غربی مشهد به پایان می

که از میدان آزادی )فلکه پارک(  استکیلومتر  5/23بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 23خط  -

ر بلوار نمایشگاه به سمت شمال، در بزرگراه آیت اهلل آباد به سمت غرب، دآغاز شده و در بزرگراه وکیل

های پیامبر اعظم )ص( و آزادی به سمت جنوب حرکت هاشمی رفسنجانی به سمت شرق و در بزرگراه

 رسد.کرده و در نقطه آغازین خود یعنی میدان آزادی به پایان می
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 بر غیرریلی در سناریوی بیست و سومهمگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -156-4شکل 

 

کیلومتر به عنوان  5/68همگانی یکپارچه به طول  ونقلحملخط از شبکه  3در سناریوی بیست و ششم، 

 . است 22و  13، 6است، که شامل خطوط  شدهخطوط غیرریلی )اتوبوس تندرو( پیشنهاد 

نمایش داده  157-4شکل بر غیرریلی )اتوبوس تندرو( موجود در سناریوی بیست و ششم در خطوط انبوه

 :استر ، این شبکه شامل خطوط زیشودمیچنانچه در این شکل مشاهده شده است. 

که از تقاطع بلوارهای ابوطالب و  استکیلومتر  1/17بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 6خط  -

عبدالمطلب آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای عبدالمطلب و شهید کامیاب به سمت جنوب تغییر 

ن فدائیان اسالم، شهریور گذر خواهد کرد. در ادامه در خیابا 17مسیر داده و از بلوارهای وحدت و 

خیابان ملک الشعرای بهار و بلوار احمدآباد به سمت غرب و در بلوارهای شهید کالهدوز و ابوطالب به 

سمت شمال حرکت کرده و در نقطه آغازین خود یعنی تقاطع بلوارهای ابوطالب و عبدالمطلب به پایان 

 رسد.می

که از انتهای جاده کارخانه  استلومتر کی 6/30بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 13خط  -

های شهید چراغچی و امام علی سیمان در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از این جاده از بزرگراه
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آباد در غرب مشهد به پایان و سپس در پایانه وکیل شودمی)ع( نیز عبور کرده و وارد بلوار نمایشگاه 

 رسد. می

که از محدوده آرامگاه  استکیلومتر  8/20بر مشهد به طول همگانی انبوه ونقلحمل 22خط  -

ربیع با حرکت در بزرگراه شهید ربیع در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجهخواجه

چراغچی به سمت غرب، در بلوار خیام به سمت جنوب و در بلوارهای فردوسی، استقالل و معلم به 

آباد به سمت ر خود ادامه داده و در بلوار دانشجو به سمت جنوب و در بزرگراه وکیلسمت غرب به مسی

 رسد. آباد در غرب مشهد به پایان میغرب امتداد یافته و در پایانه وکیل

 

 
 سناریوی بیست و ششمبر غیرریلی در همگانی انبوه ونقلحملشبکه پیشنهادی  -157-4شکل 

 همگانی عادی )اتوبوسرانی( ونقلحملطراحی شبکه  -4-2-7

همانطوریکه بیان شد، در مطالعه حاضر برای طراحی شبکه اتوبوسرانی مناسب و حفظ یکپارچگی با شبکه 

 ونقلحملبر و حداقل تغییرات در شبکه موجود اتوبوسرانی، از ترکیب خطوط حاصل از شبکه انبوه ونقلحمل

بر با تقاضای کم و اصالحات در خطوط و شبکه موجود اتوبوسرانی استفاده شده است. بدین منظور همگانی انبوه
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بر بررسی هانبو ونقلحملابتدا خطوط اتوبوسرانی موجود مورد بررسی قرار گرفته و میزان اشتراکات آنها با شبکه 

 گیرد. ، حذف یا اصالح صورت میشود و متناسب با میزان اشتراکات بصورت کامل یا جزئیمی

بر باشند، حذف خواهند شد. بر این اساس، خطوطی که دارای اشتراک کامل بوده یا موازی با خطوط انبوه

ظر بر در نهمچنین خطوطی که دارای اشتراک جزئی باشند، اصالح شده و در قالب فیدر و مکمل شبکه انبوه

که بر و شبس شبکه نهایی حاصل شده از ترکیب شبکه انبوه. آنگاه بر اساشوندمیگرفته شده و اصالح 

 و با ایجاد خطوط جدید پوشش داده خواهندشد. شدهاتوبوسرانی، تقاضاهایی که پوشش داده نشده، مشخص 

 نشان داده شده است. 158-4شکل فرآیند اصالح شبکه اتوبوسرانی در 
 

 
 فرآیند اصالح شبکه اتوبوسرانی -158-4شکل 

 خطوط حاصل از اصالح شبکه اتوبوسرانی موجود -4-2-7-1

همگانی نهایی، اصالحاتی در خطوط موجود اتوبوسرانی صورت گرفت.  ونقلحملهای متناسب با شبکه

بدین منظور ابتدا خطوط اتوبوسرانی موجود مورد بررسی قرار گرفته و میزان اشتراکات آنها با هر یک از 

بر بررسی شد و متناسب با میزان اشتراکات بصورت کامل یا جزئی، حذف یا همگانی انبوه ونقلحملهای شبکه

بر بودند، ح صورت گرفت. بر این اساس، خطوطی که دارای اشتراک کامل بوده یا موازی با خطوط انبوهاصال

ند. همچنین خطوطی که دارای اشتراک جزئی بودند، اصالح شده و در قالب فیدر و مکمل شبکه شدحذف 

تغییرات پیشنهادی برای خطوط اتوبوس معمولی  بر در نظر گرفته شده و اصالح شدند.همگانی انبوه ونقلحمل

  ارائه شده است. 75-4جدول تا  72-4جدول مشهد در صورت اعمال هر یک از سناریوها به ترتیب در 



   

 

 

  

 196صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

  تغییرات پیشنهادی برای خطوط اتوبوس معمولی مشهد در صورت اعمال سناریوی نوزدهم -72-4جدول 

 شماره خط وضعیت شماره خط وضعیت

 1506 اصالح 205 حذف

1/71 حذف  204 اصالح 

 3 اصالح 800 حذف

 30 اصالح 830 حذف

 39 اصالح 10 حذف

 40 اصالح 1067 حذف

 41 اصالح 1069 حذف

 47 اصالح 11 حذف

 1097 حذف 18 حذف

 4 حذف 202 حذف

 49 حذف 29 حذف

 79 حذف 36 حذف

 91 حذف 38 حذف

1/38 حذف  48 حذف 

 60 حذف 50 حذف

 71 حذف 67 حذف

 74 حذف 84 حذف

1/76 حذف 831 حذف  

 89 حذف
 201 حذف

 90 حذف

 

  



   

 

 

  

 197صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تغییرات پیشنهادی برای خطوط اتوبوس معمولی مشهد در صورت اعمال سناریوی بیست و دوم-73-4جدول 

 شماره خط وضعیت شماره خط وضعیت

 1506 اصالح 205 حذف

1/71 حذف  204 اصالح 

 30 اصالح 800 حذف

 39 اصالح 830 حذف

 41 اصالح 10 حذف

 47 اصالح 1067 حذف

 1097 حذف 1069 حذف

 4 حذف 11 حذف

 49 حذف 18 حذف

 79 حذف 202 حذف

 91 حذف 29 حذف

 48 حذف 36 حذف

 60 حذف 38 حذف

1/38 حذف  71 حذف 

 74 حذف 50 حذف

1/76 حذف 67 حذف  

 201 حذف 84 حذف

 90 حذف 831 حذف

 88 حذف 89 حذف

 96 حذف 201 حذف

 203 حذف 210 حذف

 1031 حذف 1098 حذف

 

  



   

 

 

  

 198صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

  تغییرات پیشنهادی برای خطوط اتوبوس معمولی مشهد در صورت اعمال سناریوی بیست و سوم -74-4جدول 

 شماره خط وضعیت شماره خط وضعیت

 1506 اصالح 205 حذف

1/71 حذف  204 اصالح 

 30 اصالح 800 حذف

 39 اصالح 830 حذف

 40 اصالح 10 حذف

 41 اصالح 1067 حذف

 47 اصالح 1069 حذف

 1097 حذف 11 حذف

 4 حذف 18 حذف

 49 حذف 202 حذف

 79 حذف 29 حذف

 91 حذف 36 حذف

 48 حذف 38 حذف

1/38 حذف  60 حذف 

 71 حذف 50 حذف

 74 حذف 67 حذف

1/76 حذف 84 حذف  

 201 حذف 831 حذف

 90 حذف 89 حذف

 1031 حذف 1098 حذف

 

  



   

 

 

  

 199صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

  تغییرات پیشنهادی برای خطوط اتوبوس معمولی مشهد در صورت اعمال سناریوی بیست و ششم -75-4جدول 

 شماره خط وضعیت شماره خط وضعیت

 1506 اصالح 205 حذف

1/71 حذف  204 اصالح 

 30 اصالح 800 حذف

 39 اصالح 830 حذف

 40 اصالح 10 حذف

 41 اصالح 1067 حذف

 47 اصالح 1069 حذف

 1097 حذف 11 حذف

 4 حذف 18 حذف

 49 حذف 202 حذف

 79 حذف 29 حذف

 91 حذف 36 حذف

 48 حذف 38 حذف

1/38 حذف  60 حذف 

 71 حذف 50 حذف

 74 حذف 67 حذف

1/76 حذف 84 حذف  

 201 حذف 831 حذف

 90 حذف 89 حذف

 1031 حذف 1098 حذف

 خطوط پیشنهادی برای پوشش تقاضا -4-2-7-2

بر و خطوط اتوبوس معمولی، وضعیت همگانی انبوه ونقلحملدر نهایت با اعمال اصالحات در شبکه نهایی 

ای و همگانی مورد بررسی قرار گرفت. برای دسترسی مطلوب مناطق حومه ونقلحملپوشش تقاضای سفر با 

شهری به شهر مشهد از طریق شبکه اتوبوسرانی، خطوط های اقماری و افزایش پوشش تقاضای سفر برونشهرک

 دپیشنهاد مشاور با رویکرای مورد بررسی و اصالح قرار گرفته است. اتوبوسرانی با مبداء و مقصد مناطق حومه

مگانی ه شبکه خط پایانه تریننزدیک یک خط اتوبوس معمولی تا ایجاد ای،حومه خطوطفنی و مهندسی برای 

جلوگیری از  . اما علیرغم قضاوت مهندسی و به دلیلعمل نماید فیدر به عنوان یک و در واقع استبر انبوه

 .بدادامه یابر پیشنهادی به مرکز شهر خط اتوبوس معمولی به موازات خط انبوه، شدمقرر  نارضایتی اجتماعی

 79-4جدول  تا 76-4جدول در  .هستندالزم به ذکر است که عمده این خطوط دارای تعداد ناوگان محدودی 

شبکه خطوط همچنین . اندمهندسی و اجتماعی ارائه شدهدو رویکرد با  پیشنهادی ایخطوط اتوبوس حومه



   

 

 

  

 200صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

نشان داده  162-4شکل تا  159-4شکل در  ایحومهاتوبوس معمولی پیشنهادی برای پوشش تقاضای مناطق 

 شده است.

 

 در سناریوی نوزدهم مهندسی و اجتماعی هایای با رویکردمسیر پیشنهادی خطوط اتوبوس حومه -76-4جدول 

 شماره

 خط 

 با رویکرد اجتماعی با رویکرد مهندسی

 مقصد )مبدا( مبدا )مقصد( مقصد )مبدا( مبدا )مقصد(

 پایانه فردوسی روستای شهید نوری بلوار توس روستای شهید نوری 204

 پایانه فردوسی حصار آرامگاه فردوسی حصار 206

 پایانه فردوسی ارداک، گوارشک، گجوان  آرامگاه فردوسی ارداک، گوارشک، گجوان  207

 پایانه مصلی میامی پایانه شهید باهنر میامی 501

 پایانه غدیر شهر رضویه پایانه شهید باهنر شهر رضویه 502

 پایانه مصلی دستگردان پایانه شهید باهنر دستگردان 503

 پایانه مصلی بیست، خیرآبادکنه بلوار حر بیست، خیرآبادکنه 504

 پایانه مصلی بیست، شرشرکنه بلوار حر بیست، شرشرکنه 505

 پایانه مصلی آبادشهر بلوار حر آبادشهر 506

 

 
 در سناریوی نوزدهم ایحومهشبکه خطوط اتوبوس  -159-4شکل 

 



   

 

 

  

 201صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

مهندسی و اجتماعی در سناریوی بیست و  هایای با رویکردمسیر پیشنهادی خطوط اتوبوس حومه -77-4جدول 

 دوم

 شماره

 خط 

 با رویکرد اجتماعی با رویکرد مهندسی

 مقصد )مبدا( مبدا )مقصد( مقصد )مبدا( مبدا )مقصد(

 پایانه فردوسی روستای شهید نوری بلوار توس روستای شهید نوری 204

 پایانه فردوسی حصار آرامگاه فردوسی حصار 206

 پایانه فردوسی ارداک، گوارشک، گجوان  آرامگاه فردوسی ارداک، گوارشک، گجوان  207

 پایانه مصلی میامی پایانه شهید باهنر میامی 501

 پایانه غدیر شهر رضویه پایانه شهید باهنر رضویهشهر  502

 پایانه مصلی دستگردان پایانه شهید باهنر دستگردان 503

 پایانه مصلی بیست، خیرآبادکنه بلوار حر بیست، خیرآبادکنه 504

 پایانه مصلی بیست، شرشرکنه بلوار حر بیست، شرشرکنه 505

 مصلیپایانه  آبادشهر بلوار حر آبادشهر 506

 

 
 در سناریوی بیست و دوم ایحومهشبکه خطوط اتوبوس  -160-4شکل 

 

 



   

 

 

  

 202صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

مهندسی و اجتماعی در سناریوی بیست و  هایای با رویکردمسیر پیشنهادی خطوط اتوبوس حومه -78-4جدول 

 سوم

 شماره

 خط 

 با رویکرد اجتماعی با رویکرد مهندسی

 مقصد )مبدا( مبدا )مقصد( مقصد )مبدا( مبدا )مقصد(

 پایانه فردوسی روستای شهید نوری بلوار توس روستای شهید نوری 204

 پایانه فردوسی حصار آرامگاه فردوسی حصار 206

 پایانه فردوسی ارداک، گوارشک، گجوان  آرامگاه فردوسی ارداک، گوارشک، گجوان  207

 پایانه مصلی میامی پایانه شهید باهنر میامی 501

 پایانه غدیر شهر رضویه پایانه شهید باهنر شهر رضویه 502

 پایانه مصلی دستگردان پایانه شهید باهنر دستگردان 503

 پایانه مصلی بیست، خیرآبادکنه حر بلوار بیست، خیرآبادکنه 504

 پایانه مصلی بیست، شرشرکنه بلوار حر بیست، شرشرکنه 505

 پایانه مصلی آبادشهر بلوار حر آبادشهر 506

 

 
 در سناریوی بیست و سوم ایحومهشبکه خطوط اتوبوس  -161-4شکل 

  



   

 

 

  

 203صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

مهندسی و اجتماعی درسناریوی بیست و  هایای با رویکردمسیر پیشنهادی خطوط اتوبوس حومه -79-4جدول 

 ششم

 شماره

 خط 

 با رویکرد اجتماعی با رویکرد مهندسی

 مقصد )مبدا( مبدا )مقصد( مقصد )مبدا( مبدا )مقصد(

 پایانه فردوسی روستای شهید نوری بلوار توس روستای شهید نوری 204

 پایانه فردوسی حصار آرامگاه فردوسی حصار 206

 پایانه فردوسی ارداک، گوارشک، گجوان  آرامگاه فردوسی ارداک، گوارشک، گجوان  207

 پایانه مصلی میامی پایانه شهید باهنر میامی 501

 پایانه غدیر شهر رضویه پایانه شهید باهنر شهر رضویه 502

 پایانه مصلی دستگردان پایانه شهید باهنر دستگردان 503

 پایانه مصلی بیست، خیرآبادکنه بلوار حر بیست، خیرآبادکنه 504

 پایانه مصلی بیست، شرشرکنه بلوار حر بیست، شرشرکنه 505

 پایانه مصلی آبادشهر بلوار حر آبادشهر 506

 

 
 در سناریوی بیست و ششم ایحومهشبکه خطوط اتوبوس  -162-4شکل 

  



   

 

 

  

 204صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 شبکه نهایی خطوط اتوبوسرانی -4-2-7-3

در نهایت شبکه نهایی اتوبوسرانی شهر مشهد در هر یک از سناریوهای برتر از ترکیب خطوط حاصل از 

همگانی یکپارچه، اصالح خطوط موجود اتوبوسرانی و خطوط حاصل از ایجاد پوشش تقاضا به  ونقلحملشبکه 

با توجه به تعداد باالی خطوط اتوبوسرانی در هر  نشان داده شده است. 182-4شکل تا 163-4شکل ترتیب در 

خطوط  ،یشترب قابلیت تفکیکیک از سناریوهای برتر پیشنهادی، برای ارائه تصاویر شبکه نهایی اتوبوسرانی با 

همچنین خطوط اتوبوسرانی موجود  تصویر نمایش داده شده است. 5اتوبوسرانی موجود در هر سناریو در قالب 

 ارائه شده است. 83-4جدول  تا 80-4جدول  در هر یک از سناریوهای برتر پیشنهادی در

 

 
 خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی نوزدهم گروه اول از -163-4شکل 



   

 

 

  

 205صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 نوزدهمخطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی  گروه دوم از -164-4شکل 

 

 
 نوزدهمخطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی  گروه سوم از -165-4شکل 



   

 

 

  

 206صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 نوزدهمخطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی  گروه چهارم از -166-4شکل 

 

 
 گروه پنجم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی نوزدهم -167-4شکل 



   

 

 

  

 207صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 گروه اول از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و دوم -168-4شکل 

 

 
 گروه دوم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و دوم -169-4شکل 



   

 

 

  

 208صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 گروه سوم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و دوم -170-4شکل 

 
 گروه چهارم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و دوم -171-4شکل 



   

 

 

  

 209صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 گروه پنجم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و دوم -172-4شکل 

 
 گروه اول از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و سوم -173-4شکل 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 گروه دوم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و سوم -174-4شکل 

 

 
 گروه سوم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و سوم -175-4شکل 



   

 

 

  

 211صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 گروه چهارم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و سوم -176-4شکل 

 

 
 گروه پنجم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و سوم -177-4شکل 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 گروه اول از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و ششم -178-4شکل 

 

 
 گروه دوم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و ششم -179-4شکل 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 گروه سوم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و ششم -180-4شکل 

 

 
 گروه چهارم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و ششم -181-4 شکل
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 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 گروه پنجم از خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه بر مبنای سناریوی بیست و ششم -182-4شکل 
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 خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه در سناریوی نوزدهم -80-4جدول 

 

  

 شماره خط ردیف شماره خط ردیف شماره خط ردیف شماره خط ردیف خطشماره  ردیف

1 100 23 17 45 303 67 503 89 72 

2 1020 24 18.1 46 304 68 504 90 76 

3 1031 25 19 47 305 69 505 91 78 

4 1034 26 2 48 306 70 506 92 80 

5 1043 27 203 49 307 71 51 93 803 

6 1051 28 204 50 31 72 53 94 804 

7 1057 29 206 51 32 73 55 95 81 

8 1060 30 207 52 33 74 56 96 82 

9 1093 31 207.1 53 34 75 57 97 83 

10 1094 32 21 54 35 76 58 98 85 

11 1096 33 210 55 37 77 59 99 86 

12 1098 34 22 56 37.1 78 61 100 88 

13 111 35 22.2 57 39 79 62 101 92 

14 12 36 23 58 40 80 63 102 93 

15 121 37 24 59 401 81 68 103 94 

16 13 38 26 60 402 82 7 104 94.1 

17 13.1 39 27 61 41 83 70 105 95 

18 14 40 28 62 42 84 701 106 96 

19 14.1 41 28.1 63 45 85 701.1 107 97 

20 15 42 3 64 47 86 702 108 98 

21 1506 43 30 65 501 87 703 109 98.1 

22 16.1 44 302 66 502 88 704 110 99 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه در سناریوی بیست و دوم -81-4جدول 

 

 

  

 شماره خط ردیف شماره خط ردیف شماره خط ردیف شماره خط ردیف شماره خط ردیف

1 100 21 17 41 303 61 501 81 701.1 

2 1020 22 18.1 42 304 62 502 82 702 

3 1034 23 19 43 305 63 503 83 703 

4 1043 24 2 44 306 64 504 84 704 

5 1051 25 204 45 307 65 505 85 72 

6 1057 26 206 46 31 66 506 86 76 

7 1060 27 207 47 32 67 51 87 78 

8 1093 28 207.1 48 33 68 53 88 80 

9 1094 29 21 49 34 69 55 89 81 

10 1096 30 22 50 35 70 56 90 82 

11 111 31 22.2 51 37 71 57 91 83 

12 12 32 23 52 37.1 72 58 92 85 

13 121 33 24 53 39 73 59 93 86 

14 13 34 26 54 40 74 61 94 92 

15 13.1 35 27 55 401 75 62 95 93 

16 14 36 28 56 402 76 63 96 94 

17 14.1 37 28.1 57 41 77 68 97 94.1 

18 15 38 3 58 42 78 7 98 95 

19 1506 39 30 59 45 79 70 99 98 

20 16.1 40 302 60 47 80 701 100 98.1 
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 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه در سناریوی بیست و سوم -82-4جدول 

 

  

 شماره خط ردیف شماره خط ردیف شماره خط ردیف شماره خط ردیف شماره خط ردیف

1 100 22 18.1 43 303 64 502 85 703 

2 1020 23 19 44 304 65 503 86 704 

3 1034 24 2 45 305 66 504 87 72 

4 1043 25 203 46 306 67 505 88 76 

5 1051 26 204 47 307 68 506 89 78 

6 1057 27 206 48 31 69 51 90 80 

7 1060 28 207 49 32 70 53 91 81 

8 1093 29 207.1 50 33 71 55 92 82 

9 1094 30 21 51 34 72 56 93 83 

10 1096 31 210 52 35 73 57 94 85 

11 111 32 22 53 37 74 58 95 86 

12 12 33 22.2 54 37.1 75 59 96 88 

13 121 34 23 55 39 76 61 97 92 

14 13 35 24 56 40 77 62 98 93 

15 13.1 36 26 57 401 78 63 99 94 

16 14 37 27 58 402 79 68 100 94.1 

17 14.1 38 28 59 41 80 7 101 95 

18 15 39 28.1 60 42 81 70 102 96 

19 1506 40 3 61 45 82 701 103 97 

20 16.1 41 30 62 47 83 701.1 104 98 

21 17 42 302 63 501 84 702 105 98.1 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 خطوط اتوبوسرانی مشهد و حومه در سناریوی بیست و ششم -83-4جدول 

 طراحی شبکه شبه همگانی )تاکسی خطی( -4-2-8

ها و مطالعات انجام شده، استفاده از تاکسی خطی به عنوان همانطور که گفته شد، با توجه به بررسی

. در کشورهای جهان از تاکسی استاندارد به عنوان یک مد ستیهمگانی مطلوب ن ونقلحملبخشی از سیستم 

ن در این مطالعه تالش . بنابرایشودهمگانی استفاده می ونقلحملهمگانی و مکمل سیستم نیمه ونقلحمل

شده است تا حد امکان با بررسی میزان پوشش تقاضای مربوطه توسط خطوط موجود تاکسی، میزان کمبود 

 . شودخطوط با افزودن خطوط جدید مرتفع 

با در نظر گرفتن شعاع مناسب پوشش توسط ایستگاه تاکسی برای این منظور، ابتدا نواحی ترافیکی شهر 

. شدبزرگ ناحیه تبدیل  41به  برهمگانی انبوه ونقلحملهماهنگ با شبکه  در کل شهر و تکمیل شبکه تاکسی

 شماره خط ردیف شماره خط ردیف شماره خط ردیف شماره خط ردیف شماره خط ردیف

1 100 23 17 45 303 67 503 89 72 

2 1020 24 18.1 46 304 68 504 90 76 

3 1031 25 19 47 305 69 505 91 78 

4 1034 26 2 48 306 70 506 92 80 

5 1043 27 203 49 307 71 51 93 803 

6 1051 28 204 50 31 72 53 94 804 

7 1057 29 206 51 32 73 55 95 81 

8 1060 30 207 52 33 74 56 96 82 

9 1093 31 207.1 53 34 75 57 97 83 

10 1094 32 21 54 35 76 58 98 85 

11 1096 33 210 55 37 77 59 99 86 

12 1097 34 22 56 37.1 78 61 100 88 

13 111 35 22.2 57 39 79 62 101 92 

14 12 36 23 58 40 80 63 102 93 

15 121 37 24 59 401 81 68 103 94 

16 13 38 26 60 402 82 7 104 94.1 

17 13.1 39 27 61 41 83 70 105 95 

18 14 40 28 62 42 84 701 106 96 

19 14.1 41 28.1 63 45 85 701.1 107 97 

20 15 42 3 64 47 86 702 108 98 

21 1506 43 30 65 501 87 703 109 98.1 

22 16.1 44 302 66 502 88 704 110 99 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

. آنگاه با دشافزار ویزوم استخراج سپس میزان تقاضای سفر تاکسی بزرگ نواحی ترافیکی شهر با استفاده از نرم

 کمبود عرضه )خط بررسی تقاضای هر بزرگ ناحیه و عرضه ایجاد شده در وضعیت فعلی، میزان کمبود یا عدم

تاکسی( مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با توجه به کمبود بزرگ نواحی و در نظر گرفتن یکپارچگی 

مبداء و مقصد برای خطوط  هایایستگاهبر نهایی، همگانی انبوه ونقلحملهای ای با هر یک از شبکهشبکه

 183-4کل شی خطوط جدید تاکسی بصورت خالصه در فرآیند و الگوریتم طراح .شدجدید تاکسیرانی پیشنهاد 

 نشان داده شده است.

 

 
 همگانی )تاکسی خطی(فرآیند طراحی شبکه شبه -183-4شکل 

 تشکیل بزرگ نواحی ترافیکی -4-2-8-1

نشان  184-4شکل ناحیه تقسیم شدند که در بزرگ 41طور که گفته شد، نواحی ترافیکی مشهد، به همان

 داده شده است.
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 ناحیهبزرگ 41تقسیم نواحی ترافیکی مشهد به  -184-4شکل 

 همگانی ونقلحملموجود با شبکه  هایایستگاهبررسی فاصله  -4-2-8-2

 لونقحملتواند دارای تبادل مسافر با خطوط بزرگ ناحیه موجود، مکان مناسبی که می 41در هر کدام از 

 بر باشد، در نظر گرفته شده است. همگانی انبوه

د تاکسی موجو هایایستگاه، با هستندبر مورد نظر که دارای تبادل با خطوط انبوه هایایستگاهدر ادامه 

بر روی برای دسترسی به خطوط همگانی انبوهسه شده و از آنجاکه فاصله مناسب پیادهدر هر بزرگ ناحیه مقای

متر بوده، حفظ وضع موجود )عدم ایجاد ایستگاه جدید(  800، چنانچه فاصله دو ایستگاه کمتر از استمتر  800

 تگاه بیشتر ازبه عنوان راه حل مناسب در آن بزرگ ناحیه در نظر گرفته شده است و چنانچه فاصله دو ایس

بر تعریف شده است. مشخصات خطوط تاکسی با خطوط انبوهمتر بوده، ایستگاه جدیدی در محل تقاطع  800

 ارائه شده است. 86-4جدول تا  84-4جدول موجود در هر یک از مناطق تاکسیرانی شهر مشهد در 

بر موجود و همگانی انبوه نقلوحملنواحی ترافیکی از نظر تبادل مسافر بین خطوط وضعیت بزرگ

  ارائه شده است. 87-4جدول  ناحیه، درتاکسی موجود در آن بزرگ هایایستگاهپیشنهادی و 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تاکسیرانی مشهد 1منطقه  در مبدا و مقصد خطوط موجود -84-4جدول 

 انتها ابتدا خط

 فالحی -تقاطع شاهد چهارراه دانشجو 100

 انتهای الهیه الهیه یابتدا 101

 انتهای ایرج میرزا جالل آل احمد 102

 انتهای حجاب چهار راه مخابرات 103

 پایانه مسافربری میدان آزادی 104

 سطح شهر المللینمایشگاه بین 105

 میدان جاهد شهر پل نمایشگاه 106

 میدان خیام -فکوری بلوار چهار راه دانشجو 107

 شهریور 8تقاطع الدن  وکیل آباد -تقاطع الدن 108

 انتهای فارغ التحصیالن چهارراه دانشجو 109

 انتهای امامیه چهار راه میالد 110

 انتهای صیاد شیرازی سه راه زندان 111

 میدان هاشمیه سه راه هاشمیه 112

 )فکوری( بلوار هنرستان سه راه هنرستان 113

 انتهای پیروزی چهار راه پیروزی 114

 شهرک طالقانی شهید کاوهمیدان  115

 متری آزادشهر 38 میدان صابر 116

 بلوار سر افرزان میدان حر 117

118 

 شهرک صنعتی طوس میدان آزادی

 اول شهرک شهید رجایی میدان آزادی

 )ع( میدان امام حسین میدان آزادی

 سطح شهر )قاسم آباد( دانشگاه آزاد 119

 سجاد چهارراه دانشجو 120

 سطح شهر کوهستان پارک 121

 انتهای امامیه رضیاول سید 122

 راه معلمچهار میدان هاشمیه 123

 انتهای آب و برق سه راه آب و برق 124

 انتهای امامت ابتدای امامت 125

 چهارراه آهن -شهرک لشکر تربیت سه راه زندان 126

 چهارچشمه آزادگان کوثر 127

 میدان سعدی چهارراه آزادشهر 128

 سطح شهر اتباع خارجی 129

 سطح شهر زندان مرکزی 136

 انتهای بلوار وکیل آباد )ابتدای احمدآباد( میدان شریعتی 200
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 انتها ابتدا خط

 انتهای بلوار وکیل آباد سه راه راهنمایی 204

 چهارراه هفت تیر میدان فلسطین 205

 19تقاطع کوهسنگی احمد آباد رضا 209

 37 انتهای ابوذر غفاری احمد آباد ابوذر 210

 پنجراه سناباد چهار راه ملک آباد 213

 میدان آزادی میدان بسیج 214

 سطح شهر بیمارستان قائم 216

 جهان آرا میدان شریعتی 217

 سطح شهر زیست خاور 219

 انتهای کوهسنگی میدان شریعتی 221

 سطح شهر مجتمع قضایی شهید رجائی 222

 فدائیان اسالم انتهای میدان بسیج 401

 سطح شهر بیمارستان امدادی 425

 سطح شهر پایانه مسافربری 500

 جهارراه شهید گمنام پایانه مسافربری 511

 

 تاکسیرانی مشهد 2منطقه در مبدا و مقصد خطوط موجود  -85-4جدول 

 انتها ابتدا خط

 سطح شهر امام رضابیمارستان  202

 سطح شهر اورژانس عدالتیان 206

 میدان شهداء عدل خمینی 211

 میدان شهداء چهار راه لشکر 212

 چهارراه خواج ربیع میدان شریعتی 215

 میدان بسیج میدان شریعتی 220

 انتهای کوهسنگی میدان شهدا 223

 نواب صفوی میدان شهداء 319

 )مصلی( انتهای چمن اسالم(ابتدای چمن )فدائیان  409

 انتهای شهرک شهید باهنر ابتدای میدان باررضوی 411

 انتهای بلوار صبا پل حافظ 417

 گلشهر چهارراه شهید گمنام 420

 خواجه ربیع( -)عشرت آباد شهداء چهارراه شهید گمنام 421

 سیدی چهارراه مقدم نخریسی 423

 شهداء)چهارراه شهداء(میدان  چهارراه شهید گمنام 424

 پل حافظ شهریور 17میدان  426

 متری طالب 30انتهای  شهریور 17میدان  427
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 انتها ابتدا خط

 ابتدای شهرک شهید رجائی نواب صفوی 428

 پایانه بار پل حافظ 429

 چهارراه شهید گمنام نواب صفوی 431

 نواب صفوی متری طالب 30انتهای  434

 انتهای گلشهر نواب صفوی 435

 چهارراه شهیدگمنام چهارراه نخریسی 439

 شهرک شهید رجایی غدیر 441

 سطح شهر شیرازی  501

 سطح شهر طبرسی 502

 سطح شهر اندرزگو 503

 پایانه المقدسمیدان بیت 504

 سطح شهر نواب صفوی  505

 پل حافظ نواب صفوی 506

 پایانه مسافربری نواب صفوی 507

 آخوند خراسانیانتهای  ابتدای آزادی 508

 المقدسمیدان بیت میدان بسیج 509

 سطح شهر مجتمع تجاری آرمان 510

 سطح شهر بازار رضا 512

 سطح شهر میدان هفده شهریور 513

 سطح شهر خطوط ون 800

 

 مشهد تاکسیرانی 3منطقه در مبدا و مقصد خطوط موجود  -86-4جدول 

 انتها ابتدا خط

 انتهای سجاد راه دکتراابتدای چهار 201

 راه مهدیانتهای چهار راه بهارابتدای چهار 203

 میدان فردوسی ابتدای خیابان راهنمایی 207

 انتهای سجاد میدان فلسطین 208

 راه ابو طالبهارچ میدان احمدآباد 218

 سطح شهر آهنراه 300

 میدان آزادی هادی)ع(پلیس راه امام  303

 تقاطع رسالت راه میدان بار قرنیچهار 304

 راه عاملرانتهای جها راه ادبیاتابتدا سه 305

 انتهای ابوطالب چهارراه ابوطالب 306

 پورمیدان شهید عباس میدان خیام 307

 میدان سپاد میدان فهمیده 308
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 انتها ابتدا خط

 تخم مرز میدان فردوسی 309

 بهاران ابتدای فرامرز عباسی 310

 سه را خیام میدان سپاد 311

 میدان شهداء میدان فردوسی 312

 سطح شهر بازار سپاد  314

 سطح شهر الماس شرق  315

 سطح شهر پایانه معراج 316

 آزادشهر شهدا 317

 میدان مطهری پلیس راه امام هادی 318

 ابتدای پنجتن پلیس راه امام هادی 321

 میدان شهدا انتهای خواجه ربیع 400

 انتهای فاطمیه ابتدای فاطمیه 402

 انتهای دروی چهارراه برق 403

 متری طالب 20انتهای  راه سیلوچهار 404

 گاز شرقی یانتها ابتدای چهار راه گاز 405

 اول پنجتن راه میدان بار نوغانچهار 406

 راه گازچهار میدان گلشور 407

 انتهای طبرسی سوم چهارراه برق 408

 اول صد متری وحید -ابتدای دریا اول 410

 انتهای شهرک صنعتی ابتدای جاده کالت 412

 انتهای التیمور اول پنجتن 413

 چهارراه قرقی چهارراه میدان بار نوغان 414

 انتهای دریای دوم ابتدای دریای دوم 415

 میدان هدایت چهارراه گاز 416

 التیمور چهارراه شهید گمنام 418

 میدان فجر چهارراه شهید گمنام 419

 )انتهای عبدالمطلب( تقاطع خیام چهارراه شهید گمنام 422

 انتهای مفتح گلشهر ابتدای مفتح 430

 سطح شهر بیمارستان امام حسین 432

 سطح شهر نژادبیمارستان شهید هاشمی 433

 چهارراه میدان بار نوغان خواجه ربیع 436

 ابوذرانتهای  ابوذر طالقانی 437

 چهارراه برق میدان شهداء 438

 سطح شهر بازار فردوسی 440

 سطح شهر مجتمع قضایی بهشتی 442
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 بروضعیت بزرگ نواحی ترافیکی از نظر تبادل مسافر تاکسی و انبوه -87-4جدول 
 برهمگانی انبوه ونقلحملتاکسی دارای تبادل مسافر با خطوط  عدم نیاز به ایجاد ایستگاه نیاز/ ناحیهشماره بزرگ

 عدم نیاز 1
 عدم نیاز 2
 عدم نیاز 3
 عدم نیاز 4
 عدم نیاز 5
 عدم نیاز 6
 عدم نیاز 7
 عدم نیاز 8
 عدم نیاز 9
 عدم نیاز 10
 عدم نیاز 11
 عدم نیاز 12
 عدم نیاز 13
 عدم نیاز 14
 عدم نیاز 15
 عدم نیاز 16
 عدم نیاز 17
 عدم نیاز 18
 عدم نیاز 19
 عدم نیاز 20
 عدم نیاز 21
 عدم نیاز 22
 نیاز 23
 عدم نیاز 24
 عدم نیاز 25
 عدم نیاز 26
 عدم نیاز 27
 عدم نیاز 28
 عدم نیاز 29
 عدم نیاز 30
 عدم نیاز 31
 عدم نیاز 32
 عدم نیاز 33
 عدم نیاز 34
 نیاز 35
 عدم نیاز 36
 عدم نیاز 37
 نیاز 38
 نیاز 39
 نیاز 40
 نیاز 41
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ناحیه گبر در هر بزرنی انبوههمگا ونقلحملهای تاکسی تا نزدیکترین ایستگاه همچنین فاصله ایستگاه

های تاکسی در ایستگاه کلیهارائه شده است. چنانچه در جدول مربوطه نشان داده شده است،  88-4جدول در 

ش از بیدر  شود،طوریکه مشاهده میهمان بر قرار دارند.همگانی انبوه ونقلحملهای فاصله مناسبی از ایستگاه

نی همگا ونقلحمل، فاصله ایستگاه تاکسی موجود با خطوط شدهتعریفنواحی ترافیکی بزرگ ازدرصد  90

است و در مواردی که ایستگاه تاکسی جدید پیشنهاد شده، ایستگاه تاکسی متر  800بر بسیار کمتر از انبوه

 بر است.همگانی انبوه ونقلحملکامال منطبق با ایستگاه 

 

 یهناحبر در هر بزرگانبوه همگانی ونقلحملتاکسی تا نزدیکترین ایستگاه  هایفاصله ایستگاه -88-4جدول 

 بر )متر(وههمگانی انب ونقلحملفاصله ایستگاه تاکسی تا نزدیکترین ایستگاه  ناحیهشماره بزرگ

1 140 

2 130 

3 50 

4 30 

5 80 

6 110 

7 660 

8 100 

9 80 

10 90 

11 170 

12 60 

13 10 

14 320 

15 190 

16 90 

17 230 

18 60 

19 100 

20 370 

21 340 

22 280 

 ناحیهنبود ایستگاه تاکسی در بزرگ 23

24 110 

25 750 
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 بر )متر(وههمگانی انب ونقلحملفاصله ایستگاه تاکسی تا نزدیکترین ایستگاه  ناحیهشماره بزرگ

26 150 

27 120 

28 320 

29 250 

30 120 

31 90 

32 240 

33 710 

34 740 

 ناحیهتاکسی در بزرگنبود ایستگاه  35

 ناحیهبراز بزرگعدم عبور خط انبوه 36

 ناحیهبراز بزرگعدم عبور خط انبوه 37

 ناحیهنبود ایستگاه تاکسی در بزرگ 38

 ناحیهنبود ایستگاه تاکسی در بزرگ 39

 ناحیهنبود ایستگاه تاکسی در بزرگ 40

 ناحیهنبود ایستگاه تاکسی در بزرگ 41

 

، در اکثر بزرگ نواحی ترافیکی، ایستگاه تاکسی در محل دارای تبادل مسافر با 88-4جدول  با توجه به

جاد تاکسی جدید در جهت . بنابراین نیاز به ایاستبر موجود همگانی انبوه ونقلحملخطوط پیشنهادی 

فاقد  41و  40، 39، 38، 35، 23. اما بزرگ نواحی ترافیکی ستیهمگانی ن ونقلحملیکپارچگی سیستم 

. به همین منظور در هستندبر همگانی انبوه ونقلحملمتر با خطوط  800ایستگاه تاکسی در فاصله کمتر از 

عریف بر تحل دارای تبادل مسافر با خطوط همگانی انبوهنواحی، ایستگاه تاکسی جدید در م هر یک از این بزرگ

 گیرد.شده است، که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می

در حدفاصل شمال و شمال غربی مشهد واقع شده است. این بزرگ ناحیه از  23بزرگ ناحیه ترافیکی 

سمت شمال به بلوارهای شهید ساجدی و جانباز، از سمت شرق به خیابان تالش، از سمت جنوب به بلوار 

فرامرز عباسی به شود. تقاطع بلوارهای جانباز و شهید فردوسی و از سمت غرب به بزرگراه آزادی محدود می

بر به عنوان محل مناسب برای ایجاد ایستگاه تاکسی همگانی انبوه ونقلحمل 3دلیل امکان تبادل مسافر با خط 

 ه شده است.نشان داد 185-4شکل انتخاب شده که در 
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 23ایستگاه تاکسی پیشنهادی برای بزرگ ناحیه ترافیکی  -185-4شکل 

 

در شرق مشهد واقع شده است. این بزرگ ناحیه از سمت شمال به جاده میامی،  35بزرگ ناحیه ترافیکی 

از سمت شرق به ضلع شرقی شهرک شهید باهنر، از سمت جنوب به بلوار حر و از سمت غرب به محدوده غربی 

همگانی  ونقلحمل 4خط شود. حاشیه بلوار حر به دلیل امکان تبادل مسافر با شهرک شهید باهنر محدود می

نشان داده شده  186-4شکل بر به عنوان محل مناسب برای ایجاد ایستگاه تاکسی انتخاب شده که در انبوه

 است.
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 35ایستگاه تاکسی پیشنهادی برای بزرگ ناحیه ترافیکی  -186-4شکل 

 

در شمال غربی مشهد واقع شده است. این بزرگ ناحیه از سمت شمال به  38بزرگ ناحیه ترافیکی 

کمربندی شمالی مشهد، از سمت شرق به محدوده شرقی توس، از سمت جنوب به محدوده جنوبی جاده قوچان 

شود. انتهای بلوار توس به دلیل امکان تبادل مسافر با خط ز سمت غرب به محدوده غربی توس محدود میو ا

کل شبر به عنوان محل مناسب برای ایجاد ایستگاه تاکسی انتخاب شده که در همگانی انبوه ونقلحمل 19

 نشان داده شده است. 4-187
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 38ایستگاه تاکسی پیشنهادی برای بزرگ ناحیه ترافیکی  -187-4شکل 

 

ناحیه از سمت شمال به در شمال غربی مشهد واقع شده است. این بزرگ  39بزرگ ناحیه ترافیکی 

محدوده جنوبی جاده توس، از سمت شرق به محدوده شرقی توس، از سمت جنوب به اواسط جاده قدیم قوچان 

شود. اواسط جاده قدیم قوچان به دلیل امکان تبادل و از سمت غرب به بزرگراه پیامبر اعظم )ص( محدود می

محل مناسب برای ایجاد ایستگاه تاکسی انتخاب شده که  بر به عنوانهمگانی انبوه ونقلحمل 19مسافر با خط 

 نشان داده شده است. 188-4شکل در 
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 39ایستگاه تاکسی پیشنهادی برای بزرگ ناحیه ترافیکی  -188-4شکل 

 

در شمال مشهد واقع شده است. این بزرگ ناحیه از سمت شمال به اواسط جاده  40بزرگ ناحیه ترافیکی 

کارخانه سیمان، از سمت شرق به محدوده غربی کمربندی شمالی مشهد، از سمت جنوب به محدوده شمالی 

بلوار رسالت( به دلیل شود. اواسط جاده کارخانه سیمان )ربیع و از سمت غرب به جاده کالت محدود میخواجه

بر به عنوان محل مناسب برای ایجاد ایستگاه تاکسی همگانی انبوه ونقلحمل 6امکان تبادل مسافر با خط 

 ه شده است.نشان داد 189-4شکل انتخاب شده که در 



   

 

 

  

 232صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 40ایستگاه تاکسی پیشنهادی برای بزرگ ناحیه ترافیکی  -189-4شکل 

 

در شمال مشهد واقع شده است. این بزرگ ناحیه از سمت شمال به محدوده  41بزرگ ناحیه ترافیکی 

آباد قرقی، از سمت شرق به محدوده غربی کمربندی شمالی مشهد، از سمت جنوب به اواسط جاده حسین

نه سیمان شود. اواسط جاده کارخاکارخانه سیمان و از سمت غرب به محدوده شرقی جاده کالت محدود می

بر به عنوان محل مناسب برای همگانی انبوه ونقلحمل 6)بلوار رسالت( به دلیل امکان تبادل مسافر با خط 

 نشان داده شده است. 190-4شکل ایجاد ایستگاه تاکسی انتخاب شده که در 

 

 
 41ایستگاه تاکسی پیشنهادی برای بزرگ ناحیه ترافیکی  -190-4شکل 
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 بررسی پوشش خطوط تمایل سفر با خطوط موجود -4-2-8-3

بر اساس تقاضای هر یک از بزرگ نواحی، خطوط تمایل سفر آن بزرگ ناحیه با در نظر گرفتن هر یک از 

نفر سفر در  500)بیش از  بوده یباالتر یتقاضا یدارا که یسفر لیتما خطوطسناریوهای برتر بدست آمده و 

نواحی ترافیکی خطوط تمایل سفر هر یک از بزرگطوط تاکسی موجود مقایسه شده است. با خساعت اوج( 

ت در پیوسمشهد در صورت در نظر گرفتن سناریوهای نوزدهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و ششم، 

 ارائه شده است. 4شماره 

 پیشنهاد خطوط جدید تاکسی -4-2-8-4

ا با مبدا یپس از مقایسه خطوط تمایل سفر هر یک از بزرگ نواحی ترافیکی با خطوط تاکسی موجود 

توسط نفر سفر در ساعت اوج(  500)بیش از  باال یتقاضا باناحیه، چنانچه خطوط تمایل سفر مقصد آن بزرگ

خطوط تاکسی موجود پوشش داده شده است، وضعیت موجود حفظ شده و در غیر اینصورت خطوط جدیدی 

 برای مسیرهای پرتقاضا در نظر گرفته شده است. 

نفر سفر  500)بیش از  باال یتقاضا بامده، در بیشتر موارد خطوط تمایل سفر بررسی به عمل آ بر اساس

توسط خطوط تاکسی موجود پوشش داده شده است، اما در بعضی از موارد با توجه به تقاضای در ساعت اوج( 

باالی سفر و عدم پوشش مناسب توسط خطوط تاکسی موجود، به منظور ارتقای عملکرد شبکه تاکسیرانی و 

 تا  89-4 جدولهمگانی مشهد، خطوط تاکسی جدیدی پیشنهاد شده است. در  ونقلحملیکپارچگی شبکه 

  مبداء و مقصد خطوط تاکسی پیشنهادی ارائه شده است. 92-4 جدول

 194-4شکل تا  191-4شکل سناریوهای پیشنهادی در  خطوط تاکسی پیشنهادی در مسیرهمچنین 

 نشان داده شده است.

 

 خطوط تاکسی پیشنهادی شهر مشهد با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم  -89-4 جدول

 شماره بزرگ

 ناحیه مبداء 

 نشانی ایستگاه 

 )مقصد(تاکسی مبداء 

 شماره بزرگ

 ناحیه مقصد 
 نشانی ایستگاه مقصد )مبداء(

 ربیعآرامگاه خواجه 12 انتهای بلوار ابوطالب 15

 آباد و بلوار هاشمیهتقاطع بزرگراه وکیل 26 شهید کاوهمیدان  22

 31 تقاطع بلوارهای شریعتی و امامیه 29
های پیامبر اعظم )ص( و آیت اهلل تقاطع بزرگراه

 رفسنجانیهاشمی 
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 خطوط تاکسی پیشنهادی شهر مشهد با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم -90-4جدول 

 شماره بزرگ

 ناحیه مبداء 

 نشانی ایستگاه 

 تاکسی مبداء )مقصد(

 شماره بزرگ

 ناحیه مقصد 
 نشانی ایستگاه مقصد )مبداء(

 ربیعآرامگاه خواجه 12 بلوار ابوطالبانتهای  15

 آباد و بلوار هاشمیهتقاطع بزرگراه وکیل 26 شهید کاوهمیدان  22

 31 تقاطع بلوارهای شریعتی و امامیه 29
های پیامبر اعظم )ص( و آیت اهلل تقاطع بزرگراه

 هاشمی رفسنجانی

 

 خطوط تاکسی پیشنهادی شهر مشهد با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم -91-4جدول 

 شماره بزرگ
 ناحیه مبداء 

 نشانی ایستگاه 
 تاکسی مبداء )مقصد(

 شماره بزرگ
 ناحیه مقصد 

 نشانی ایستگاه مقصد )مبداء(

 ربیعآرامگاه خواجه 12 انتهای بلوار ابوطالب 15

 آباد و بلوار هاشمیهوکیلتقاطع بزرگراه  26 شهید کاوهمیدان  22

 31 تقاطع بلوارهای شریعتی و امامیه 29
های پیامبر اعظم )ص( و آیت اهلل تقاطع بزرگراه

 هاشمی رفسنجانی
 تقاطع بلوارهای شریعتی و امامیه 29 آبادانتهای بزرگراه وکیل 33

 

 پیشنهادی شهر مشهد با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم خطوط تاکسی -92-4جدول 

 شماره بزرگ

 ناحیه مبداء 

 نشانی ایستگاه 

 تاکسی مبداء )مقصد(

 شماره بزرگ

 ناحیه مقصد 
 نشانی ایستگاه مقصد )مبداء(

 ربیعآرامگاه خواجه 12 انتهای بلوار ابوطالب 15

 و بلوار هاشمیهآباد تقاطع بزرگراه وکیل 26 شهید کاوهمیدان  22

 31 تقاطع بلوارهای شریعتی و امامیه 29
های پیامبر اعظم )ص( و آیت اهلل تقاطع بزرگراه

 هاشمی رفسنجانی

 تقاطع بلوارهای شریعتی و امامیه 29 آبادانتهای بزرگراه وکیل 33
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 ربیع و انتهای بلوار ابوطالبآرامگاه خواجهمسیر خط تاکسی پیشنهادی حدفاصل  -191-4شکل 

 

 
 آباد و تقاطع بلوارهای شریعتی و امامیهمسیر خط تاکسی پیشنهادی حدفاصل پایانه وکیل -192-4شکل 
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 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
هاشمی  هللاهای پیامبر اعظم و آیتمسیر خط تاکسی پیشنهادی حدفاصل تقاطع بزرگراه -193-4شکل 

 رفسنجانی و تقاطع بلوارهای شریعتی و امامیه
 

 
 بلوار هاشمیه و میدان شهید کاوهآباد و مسیر خط تاکسی پیشنهادی حدفاصل تقاطع بزرگراه وکیل -194-4شکل 
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 :شودنکته زیر توجه  2، الزم به ذکر است که برای ایجاد خطوط پیشنهادی تاکسی به نهایتدر 

بر همگانی انبوه ونقلحملایجاد خطوط پیشنهادی تاکسی باید بعد از تکمیل همه خطوط شبکه  (1

 صورت گیرد.

 و به هیچ وجه توسعه شودبرای تامین ناوگان تاکسی در خطوط پیشنهادی از ناوگان موجود استفاده  (2

 ناوگان صورت نگیرد.

 رانیخطوط موجود تاکسی اصالح -4-2-8-5

سازی مشهد مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بهینه شهر در این بخش از گزارش، خطوط فعلی تاکسیرانی

در گام اول،  برای این منظور .گیردمورد بررسی قرار میرخی از خطوط بحذف ناوگان موجود، پیشنهاد تعداد 

هزینه ساالنه تعادل بین  د. سپس در گام دوم، بر اساسشوهینه خطوط تاکسیرانی محاسبه میتعداد ناوگان ب

 زبرداری آنها بیشتر اهای بهرهو درآمد حاصله از تاکسیرانان، خطوطی که هزینه برداری یک خط تاکسیبهره

شوند. در نهایت در گام سوم، بر اساس صرفه اقتصادی خطوط برای تاکسیرانان، درآمد حاصله باشد، حذف می

 د.شونخطوطی که قادر به تامین درآمد مناسب برای تاکسیرانان نباشند، حذف می

 تعداد ناوگان بهینه خطوط تاکسیرانی (1

تقاضای  و مسیریرانی مشهد متناسب با طول تعداد ناوگان بهینه برای هر یک از خطوط تاکس این بخشدر 

برای این منظور ابتدا تقاضای سفر خط مذکور در ساعت اوج صبح در  خط در سال افق محاسبه شده است.هر 

 ی زیر استفاده شده است:سال افق محاسبه شده و سپس از رابطه

(4-25) 






 


cV

Lf
n 

 :که در آن

n: ،تعداد ناوگان بهینه 

f:  نسبت حداکثر تقاضای خط به ظرفیت تاکسی،تواتر یا 

L: طول مسیر رفت و برگشت، 

cV.سرعت چرخه : 

 ی زیر استفاده شده است:همچنین برای محاسبه سرعت چرخه از رابطه

(4-26) 
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 :که در آن

t: زمان سفر بر حسب دقیقه. 

بر اساس  سرعت متوسط هر تاکسی در سطح شهر مشهدالزم به ذکر است در این بخش از محاسبات 

دقیقه در نظر  10کیلومتر بر ساعت و زمان متوسط انتظار هر تاکسی در پایانه  15 افزار ویزوم،خروجی نرم

تعداد  93-4جدول در  است. ی باال افزوده شدهبه زمان سفر در رابطه 10که به همین دلیل عدد  گرفته شده

 ارائه شده است.ناوگان بهینه برای هر یک از خطوط تاکسیرانی مشهد 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 تعداد ناوگان بهینه برای هر یک از خطوط تاکسیرانی مشهد -93-4جدول 

شماره 

 خط
 مقصد )مبدا( مبدا )مقصد(

تقاضای ساعت اوج 

 صبح در سال افق

نسبت تقاضای خط به 

 ظرفیت تاکسی

طول مسیر رفت و 

 برگشت )کیلومتر(

ناوگان 

 بهینه

 12 8.4 17 68 فالحی -تقاطع شاهد چهارراه دانشجو 100

 79 6.4 132 529 انتهای ایرج میرزا جالل آل احمد 102

 48 6.9 77 307 انتهای حجاب چهار راه مخابرات 103

 4 24.2 2 8 پایانه مسافربری میدان آزادی 104

 53 5.8 95 380 میدان جاهد شهر پل نمایشگاه 106

 62 7.8 90 358 میدان خیام -بلوارفکوری چهار راه دانشجو 107

 58 7.1 90 358 شهریور 8 -تقاطع الدن آباد وکیل -تقاطع الدن 108

 84 13.9 77 307 انتهای امامیه چهار راه میالد 110

 38 3.8 90 358 انتهای صیاد شیرازی سه راه زندان 111

 51 3.2 132 529 میدان هاشمیه سه راه هاشمیه 112

 66 3.8 157 626 ()فکوری بلوار هنرستان سه راه هنرستان 113

 1 2.2 1 5 شهرک طالقانی شهید کاوهمیدان  115

 81 6.6 132 529 آزادشهر یمتر 38 میدان صابر 116

 97 4 223 892 سر افرزان بلوار میدان حر 117

 1 39.6 1 1 صنعتی طوس شهرک میدان آزادی 118

 3 36 1 5 شهرک شهید رجایی اول میدان آزادی 118

 51 23 30 119 ()ع امام حسین میدان میدان آزادی 118

 14 8 21 82 سجاد چهارراه دانشجو 120

 79 12.8 77 307 امامیه انتهای رضیاول سید  122

 72 5.6 132 529 راه معلم چهار میدان هاشمیه 123
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شماره 

 خط
 مقصد )مبدا( مبدا )مقصد(

تقاضای ساعت اوج 

 صبح در سال افق

نسبت تقاضای خط به 

 ظرفیت تاکسی

طول مسیر رفت و 

 برگشت )کیلومتر(

ناوگان 

 بهینه

 73 4.1 164 657 آب و برق انتهای سه راه آب و برق 124

 76 6.1 132 529 امامت انتهای ابتدای امامت 125

 84 10.7 95 380 چهارراه آهن -لشکر شهرک تربیت سه راه زندان 126

 124 5.8 223 892 آزادگان چهارچشمه کوثر 127

 4 16.4 4 14 سعدی دانیم چهارراه آزادشهر 128

 11 29.4 5 21 بلوار وکیل آباد انتهای ()ابتدای احمدآباد میدان شریعتی 200

 12 26.3 6 25 بلوار وکیل آباد انتهای سه راه راهنمایی 204

 15 17.2 11 45 هفت تیر چهارراه میدان فلسطین 205

 16 2.7 45 179 19 کوهسنگی تقاطع احمد آباد رضا 209

 17 3.1 45 179 37 ابوذر غفاری انتهای احمد آباد ابوذر 210

 4 14.8 4 15 یآزاد دانیم جیبس دانیم 214

 34 5.1 66 263 آرا جهان شریعتی میدان 217

 31 4.6 66 263 کوهسنگی انتهای شریعتی میدان 221

 32 4.9 64 255 فدائیان اسالم انتهای بسیج میدان 401

 7 10.5 8 30 گمنام دیشه جهارراه یمسافربر انهیپا 511

 20 10.4 23 93 شهداء دانیم ینیخم عدل 211

 29 5.1 57 228 شهداء میدان راه لشکر چهار 212

 17 6.7 28 113 خواج ربیع چهارراه شریعتی میدان 215

 16 5.2 31 124 جیبس دانیم شریعتی میدان 220

 14 10.1 16 65 کوهسنگی انتهای شهدا میدان 223

 36 6.8 57 228 یصفو نواب شهداء دانیم 319
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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شماره 

 خط
 مقصد )مبدا( مبدا )مقصد(

تقاضای ساعت اوج 

 صبح در سال افق

نسبت تقاضای خط به 

 ظرفیت تاکسی

طول مسیر رفت و 

 برگشت )کیلومتر(

ناوگان 

 بهینه

 49 4.8 99 396 ی(چمن)مصل یانتها (اسالم انیچمن )فدائ یابتدا 409

 42 12.7 41 164 باهنر دیشهرک شه یانتها یرضو بار دانیم یابتدا 411

 70 12.5 70 279 بلوار صبا یانتها حافظ پل 417

 37 15.2 32 126 گلشهر گمنام دیشه چهارراه 420

 10 12.3 10 41 (عیخواجه رب -)عشرت آباد شهداء گمنام دیشه چهارراه 421

 12 6.2 21 83 یدیس یسیمقدم نخر چهارراه 423

 17 6.1 30 119 ()چهارراه شهداء شهداء دانیم گمنام دیشه چهارراه 424

 61 6.7 99 396 حافظ پل وریشهر 17 دانیم 426

 1 11.1 2 6 طالب یمتر 30 یانتها وریشهر 17 دانیم 427

 49 10.7 55 221 یرجائ دیشهرک شه یابتدا یصفو نواب 428

 119 23 70 279 بار انهیپا حافظ پل 429

 41 4.4 88 352 گمنام دیشه چهارراه یصفو نواب 431

 2 3.7 4 17 یصفو نواب طالب یمتر 30 یانتها 434

 15 16.5 12 47 گلشهر یانتها یصفو نواب 435

 16 8.2 22 88 شهیدگمنام چهارراه نخریسی چهارراه 439

 27 11.1 29 117 ییرجا دیشه شهرک ریغد 441

 38 6 67 268 پایانه المقدسبیتمیدان 504

 45 8.1 64 255 حافظ پل یصفو نواب 506

 60 10.8 67 268 یمسافربر انهیپا یصفو نواب 507

 54 6.7 88 352 آخوند خراسانی انتهای آزادی ابتدای 508

 46 1.3 121 485 بیت المقدس میدان بسیج میدان 509
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شماره 

 خط
 مقصد )مبدا( مبدا )مقصد(

تقاضای ساعت اوج 

 صبح در سال افق

نسبت تقاضای خط به 

 ظرفیت تاکسی

طول مسیر رفت و 

 برگشت )کیلومتر(

ناوگان 

 بهینه

 14 8.7 19 77 سجاد انتهای چهارراه دکترا ابتدای 201

 27 1.6 97 387 چهارراه مهدی انتهای چهارراه بهار ابتدای 203

 19 7.3 29 114 فردوسی میدان خیابان راهنمایی ابتدای 207

 32 5 63 251 سجاد انتهای فلسطین میدان 208

 15 5.1 29 114 راه ابو طالبچهار احمد آباد میدان 218

 25 12.2 26 103 آزادی میدان (راه امام هادی)ع پلیس 303

 186 9.2 238 952 رسالت تقاطع راه میدان بار قرنی چهار 304

 67 5.1 131 525 جهاراه عامل انتهای سه راه ادبیات ابتدا 305

 13 5.7 23 93 ابوطالب انتهای راه ابوطالب چهار 306

 2 22.8 1 5 شهید عباس پور میدان خیام میدان 307

 22 4.4 48 193 بهاران فرامرز عباسی ابتدای 310

 22 11.9 23 93 امیرا خ سه سپاد دانیم 311

 36 8.6 49 194 شهداء میدان فردوسی میدان 312

 5 17.7 4 14 آزادشهر شهدا 317

 230 10.4 267 1066 مطهری میدان راه امام هادی پلیس 318

 2 29 1 4 پنجتن ابتدای راه امام هادی پلیس 321

 5 12.5 5 20 شهدا میدان خواجه ربیع انتهای 400

 22 1.3 61 242 فاطمیه انتهای فاطمیه ابتدای 402

 61 5.3 116 463 دروی انتهای راه برق چهار 403

 6 4.4 13 50 متری طالب 20 انتهای راه سیلو چهار 404

 38 2.4 116 463 گاز شرقی انتها چهار راه گاز ابتدای 405
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شماره 

 خط
 مقصد )مبدا( مبدا )مقصد(

تقاضای ساعت اوج 

 صبح در سال افق

نسبت تقاضای خط به 

 ظرفیت تاکسی

طول مسیر رفت و 

 برگشت )کیلومتر(

ناوگان 

 بهینه

 111 11.8 116 463 پنجتن اول راه میدان بار نوغانچهار 406

 66 4 152 606 راه گازچهار گلشور میدان 407

 19 4.6 41 163 طبرسی سوم انتهای راه برق چهار 408

 77 5.1 152 606 یصد متر اول دیوح-اول ایدر یابتدا 410

 56 30.7 25 101 یشهرک صنعت یانتها جاده کالت یابتدا 412

 79 7.6 117 468 موریالت یانتها پنجتن اول 413

 23 20.5 15 61 یقرق چهارراه بار نوغان دانیم چهارراه 414

 50 3.8 117 468 دوم یایدر یانتها دوم یایدر یابتدا 415

 121 13.1 116 463 هدایت میدان گاز چهارراه 416

 112 8.5 152 606 موریالت گمنام دیشه چهارراه 418

 82 5.6 152 606 فجر دانیم گمنام دیشه چهارراه 419

 11 12.2 11 43 (عبدالمطلب ی)انتها امیخ تقاطع گمنام دیشه چهارراه 422

 46 5 92 366 مفتح گلشهر یانتها مفتح یابتدا 430

 134 9.3 170 679 بار نوغان دانیم چهارراه عیرب خواجه 436

 13 2.5 40 158 ابوذر انتهای طالقانی ابوذر 437

 12 9 15 60 برق چهارراه شهداء دانیم 438

 4295 قبل از حذف برخی از خطوط تاکسی خطی بهینه جمع کل ناوگان
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 برداریهزینه بهره حذف خطوط تاکسیرانی بر اساس حداقل (2

ک خط ی برداری ازبهرههای با در نظر گرفتن هزینه، شوندبرای تعیین خطوط تاکسیرانی که باید حذف 

های پذیر بودن حفظ هر خط محاسبه شده است. برای این منظور هزینهتاکسی، حداقل ناوگان الزم برای توجیه

نه شده هزیهای انجامپیرو بررسیخط مقایسه شده است.  از تاکسیرانان در آن حاصله خط با درآمد برداریبهره

بوده و هزینه ریال  160،000،000معادل  1400احداث یک خط تاکسی در شهر مشهد به قیمت سال 

ریال است.  8،000،000درصد از هزینه احداث آن یعنی  5برداری از یک خط تاکسی در هر سال معادل بهره

است. بنابراین حداقل ناوگان ریال  1،200،000از هر راننده توسط شهرداری دریافتی  درآمد حاصله و همچنین

جزئیات محاسبات مربوط به تعیین حداقل  دستگاه خواهد بود. 7پذیر بودن هر خط معادل الزم برای توجیه

 ارائه شده است. 94-4جدول ناوگان الزم برای هر خط تاکسی در 

 

 محاسبات مربوط به تعیین حداقل ناوگان مورد نیاز برای هر خط تاکسی -94-4جدول 

 160،000،000 )ریال( 1400هزینه احداث خط تاکسی به قیمت سال 

 5 (درصد) برداری به هزینه احداثنسبت هزینه ساالنه بهره

 8،000،000 )ریال( 1400خط تاکسی به قیمت سال  برداریساالنه بهرههزینه 

 1،200،000 مبلغ دریافتی ساالنه شهرداری مشهد از رانندگان تاکسی )ریال(

 7 )دستگاه( پذیر بودن یک خط تاکسیحداقل ناوگان الزم برای توجیه

 

از  مورد 13، با در نظر گرفتن تعداد ناوگان بهینه برای هر خط، 94-4جدول و  93-4جدول با توجه به 

 کههای اولیه قابل حذف بوده هزینهحداقل ه تاکسیرانی مشهد به دلیل عدم تامین خطوط موجود در شبک

 شود.مشاهده می 95-4جدول مشخصات این خطوط در 
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 مشخصات خطوط پیشنهادی برای حذف از شبکه تاکسیرانی مشهد -95-4جدول 

 تعداد ناوگان بهینه مقصد )مبدا( مبدا )مقصد( شماره خط

 4 پایانه مسافربری میدان آزادی 104

 1 شهرک طالقانی شهید کاوهمیدان  115

 1 شهرک صنعتی طوس میدان آزادی 118

 3 اول شهرک شهید رجایی میدان آزادی 118

 4 سعدی دانیم چهارراه آزادشهر 128

 4 یآزاد دانیم جیبس دانیم 214

 1 طالب یمتر30 یانتها وریشهر17 دانیم 427

 2 یصفو نواب طالب یمتر30 یانتها 434

 2 شهید عباس پور میدان میدان خیام 307

 5 آزادشهر شهدا 317

 2 پنجتن ابتدای پلیس راه امام هادی 321

 5 شهدا میدان انتهای خواجه ربیع 400

 6 متری طالب 20 انتهای چهار راه سیلو 404

  

 حذف خطوط تاکسیرانی بر اساس صرفه اقتصادی برای رانندگان (3

حداقل درآمد مورد نیاز برای هر یک از رانندگان تاکسی محاسبه شده و با درآمد رانندگان  این بخشدر 

رانندگان  دستمزدها و حداقل هزینه 96-4جدول تاکسی در خطوط تاکسیرانی شهر مشهد مقایسه شده است. 

ها و درآمدهای رانندگان تاکسی کند. الزم به ذکر است نحوه محاسبه هزینهرا ارائه می 1400تاکسی در سال 

 .از همین مطالعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت 11به تفصیل در بند 

 

 1400ها و حداقل دستمزد رانندگان تاکسی در سال هزینه -96-4جدول 

 57،300،000 )ریال( 1400در سال حداقل دستمزد ماهانه رانندگان تاکسی 

 4،170،000 هزینه استهالک ماهانه تاکسی )ریال(

 2،580،000 فنی )ریال( هزینه ماهانه بیمه، عوارض و معاینه

 9،750،000 هزینه ماهانه سوخت مصرفی )ریال(

 11،200،000 هزینه ماهانه تعمیر و نگهداری از قبیل تعویض روغن، الستیک و ... )ریال(

 85،000،000 ها و دستمزد ماهانه رانندگان تاکسی )ریال(مجموع هزینه

 

سازی تعداد ناوگان پس از بهینه در خطوط مختلف شهر مشهدهمچنین درآمد رانندگان تاکسی شاغل 

برای این منظور با  محاسبه شده است. 1400با در نظر گرفتن تقاضای سال افق به قیمت سال  مورد نیاز و

کیلومتر، درآمد ماهانه کل خط -یه تاکسی به ازای هر نفراستفاده از طول مسیر، تقاضای ماهانه خط و کرا
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زم به ال شود.ه و با در نظر گرفتن تعداد ناوگان بهینه، درآمد هر یک از رانندگان محاسبه میتاکسی بدست آمد

روز کاری برای هر ماه در نظر گرفته شده و کرایه تاکسی  25ذکر است برای محاسبه تقاضای ماهانه هر خط، 

جزئیات مربوط  شده است.ریال برآورد  11،000معادل  1400کیلومتر در شهر مشهد در سال  -به ازای هر نفر

با توجه به  خواهد شد. ارائهاز همین مطالعات  11کیلومتر در بند  -به نحوه برآورد کرایه تاکسی به ازای هر نفر

ریال کمتر باشد.  85،000،000نباید از  1400، حداقل درآمد ماهانه رانندگان تاکسی در سال 96-4جدول 

خطوط ، 97-4جدول ارائه شده است. در  97-4جدول درآمد رانندگان تاکسی در هر یک از خطوط فعلی در 

های احداث یک هزینه به دلیل عدم تامین حداقلها پیش از این پیشنهاد حذف آنکه  95-4جدول موجود در 

شوند.خط داده شده، مشاهده نمی
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 1400رانندگان در خطوط تاکسیرانی مشهد با در نظر گرفتن تقاضای سال افق به قیمت سال ماهانه درآمد  -97-4جدول 

شماره 
 خط

 مبدا 
 )مقصد(

 مقصد 
 )مبدا(

طول مسیر 
 )کیلومتر(

 تقاضای ماهانه
 1410در سال 

درآمد کل خط 
 )ریال(

ناوگان 
 بهینه

درآمد راننده 
 )ریال(

 120,246,575 12 1,492,260,000 16,150 8.4 فالحی-تقاطع شاهد چهارراه دانشجو 100
 112,089,385 79 8,844,880,000 125,638 6.4 انتهای ایرج میرزا جالل آل احمد 102
 114,452,381 48 5,534,058,750 72,913 6.9 انتهای حجاب چهار راه مخابرات 103
 108,880,240 53 5,757,950,000 90,250 5.8 میدان جاهد شهر پل نمایشگاه 106
 118,130,435 62 7,295,145,000 85,025 7.8 میدان خیام -بلوارفکوری  چهار راه دانشجو 107
 115,329,016 58 6,640,452,500 85,025 7.1 شهریور 8 -تقاطع الدن آباد وکیل –تقاطع الدن  108
 132,451,368 84 11,148,321,250 72,913 13.9 انتهای امامیه چهار راه میالد 110
 93,803,150 38 3,554,045,000 85,025 3.8 انتهای صیاد شیرازی سه راه زندان 111
 87,234,783 51 4,422,440,000 125,638 3.2 میدان هاشمیه سه راه هاشمیه 112
 93,803,150 66 6,214,615,000 148,675 3.8 (بلوار هنرستان)فکوری سه راه هنرستان 113
 113,065,574 81 9,121,282,500 125,638 6.6 آزادشهر یمتر38 میدان صابر 116
 95,725,191 97 9,321,400,000 211,850 4 سر افرزان بلوار میدان حر 117
 141,105,675 51 7,150,412,500 28,263 23 (امام حسین)ع میدان میدان آزادی 118
 118,862,559 14 1,713,800,000 19,475 8 سجاد چهارراه دانشجو 120
 130,710,098 79 10,266,080,000 72,913 12.8 امامیه انتهای اول سید رضی 122
 107,705,521 72 7,739,270,000 125,638 5.6 راه معلم چهار میدان هاشمیه 123
 96,642,857 73 7,037,291,250 156,038 4.1 آب و برق انتهای سه راه آب و برق 124
 110,540,462 76 8,430,276,250 125,638 6.1 امامت انتهای ابتدای امامت 125
 126,583,019 84 10,622,425,000 90,250 10.7 چهارراه آهن -لشکر شهرک تربیت سه راه زندان 126
 108,880,240 124 13,516,030,000 211,850 5.8 آزادگان چهارچشمه کوثر 127
 144,239,437 11 1,612,957,500 4,988 29.4 بلوار وکیل آباد انتهای (میدان شریعتی)ابتدای احمدآباد 200
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شماره 
 خط

 مبدا 
 )مقصد(

 مقصد 
 )مبدا(

طول مسیر 
 )کیلومتر(

 تقاضای ماهانه
 1410در سال 

درآمد کل خط 
 )ریال(

ناوگان 
 بهینه

درآمد راننده 
 )ریال(

 142,895,147 12 1,717,718,750 5,938 26.3 بلوار وکیل آباد انتهای سه راه راهنمایی 204
 136,511,392 15 2,022,075,000 10,688 17.2 هفت تیر چهارراه میدان فلسطین 205
 80,614,286 16 1,262,621,250 42,513 2.7 19کوهسنگی تقاطع احمد آباد رضا 209
 86,004,425 17 1,449,676,250 42,513 3.1 37ابوذر غفاری انتهای احمد آباد ابوذر 210
 104,500,000 34 3,504,146,250 62,463 5.1 آرا جهان میدان شریعتی 217
 100,846,154 31 3,160,602,500 62,463 4.6 کوهسنگی انتهای میدان شریعتی 221
 103,097,315 32 3,264,318,750 60,563 4.9 فدائیان اسالم انتهای میدان بسیج 401
 126,120,690 7 822,937,500 7,125 10.5 گمنام دیشه جهارراه یمسافربر انهیپا 511
 125,884,170 20 2,526,810,000 22,088 10.4 شهداء دانیم ینیعدل خم 211
 104,500,000 29 3,037,815,000 54,150 5.1 شهداء میدان چهار راه لشکر 212
 113,537,838 17 1,977,923,750 26,838 6.7 خواج ربیع چهارراه میدان شریعتی 215
 105,174,194 16 1,684,540,000 29,450 5.2 جیبس دانیم میدان شریعتی 220
 125,152,174 14 1,715,106,250 15,438 10.1 کوهسنگی انتهای میدان شهدا 223
 114,000,000 36 4,050,420,000 54,150 6.8 یصفو نواب شهداء دانیم 319
 102,367,347 49 4,965,840,000 94,050 4.8 (یچمن)مصل یانتها (اسالم انیچمن )فدائ یابتدا 409
 130,539,344 42 5,441,315,000 38,950 12.7 باهنر دیشهرک شه یانتها یباررضو دانیم یابتدا 411
 130,191,030 70 9,111,093,750 66,263 12.5 بلوار صبا یانتها پل حافظ 417
 134,230,986 37 5,003,460,000 29,925 15.2 گلشهر گمنام دیچهارراه شه 420
 129,833,333 10 1,317,483,750 9,738 12.3 (عیخواجه رب-)عشرت آباد شهداء گمنام دیشه چهارراه 421
 111,068,571 12 1,344,392,500 19,713 6.2 یدیس یسیچهارراه مقدم نخر 423
 110,540,462 17 1,896,413,750 28,263 6.1 (شهداء)چهارراه شهداء دانیم گمنام دیچهارراه شه 424
 113,537,838 61 6,931,485,000 94,050 6.7 حافظ پل وریشهر17 دانیم 426
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شماره 
 خط

 مبدا 
 )مقصد(

 مقصد 
 )مبدا(

طول مسیر 
 )کیلومتر(

 تقاضای ماهانه
 1410در سال 

درآمد کل خط 
 )ریال(

ناوگان 
 بهینه

درآمد راننده 
 )ریال(

 126,583,019 49 6,177,778,750 52,488 10.7 یرجائ دیشهرک شه یابتدا ینواب صفو 428
 141,105,675 119 16,764,412,500 66,263 23 بار انهیپا پل حافظ 429
 99,237,410 41 4,046,240,000 83,600 4.4 گمنام دیشهچهارراه ینواب صفو 431
 135,767,717 15 2,025,993,750 11,163 16.5 گلشهر یانتها ینواب صفو 435
 119,567,442 16 1,885,180,000 20,900 8.2 شهیدگمنام چهارراه چهارراه نخریسی 439
 127,467,033 27 3,392,853,750 27,788 11.1 ییرجا دیشه شهرک ریغد 441
 110,000,000 38 4,200,900,000 63,650 6 پایانه المقدسمیدانبیت  504
 119,218,310 45 5,396,118,750 60,563 8.1 حافظ پل ینواب صفو 506
 126,808,989 60 7,561,620,000 63,650 10.8 یمسافربر انهیپا ینواب صفو 507
 113,537,838 54 6,161,320,000 83,600 6.7 آخوند خراسانی انتهای ابتدای آزادی 508
 86,004,425 46 3,927,893,750 115,188 3.1 بیت المقدس میدان میدان بسیج 509
 121,220,000 14 1,750,113,750 18,288 8.7 سجاد انتهای ابتدای چهار راه دکترا 201
 60,433,735 27 1,617,660,000 91,913 1.6 چهار راه مهدی انتهای ابتدای چهار راه بهار 203
 116,170,051 19 2,174,122,500 27,075 7.3 فردوسی میدان ابتدای خیابان راهنمایی 207
 103,807,947 32 3,278,687,500 59,613 5 سجاد انتهای میدان فلسطین 208
 104,500,000 15 1,518,907,500 27,075 5.1 راه ابو طالب چهار میدان احمد آباد 218
 129,650,847 25 3,282,867,500 24,463 12.2 آزادی میدان (پلیس راه امام هادی)ع 303
 122,731,915 186 22,881,320,000 226,100 9.2 رسالت تقاطع چهار راه میدان بار قرنی 304
 104,500,000 67 6,994,968,750 124,688 5.1 هاراه عاملچ انتهای ابتدا سه راه ادبیات 305
 108,300,000 13 1,384,886,250 22,088 5.7 ابوطالب انتهای چهار راه ابوطالب 306
 99,237,410 22 2,218,535,000 45,838 4.4 بهاران ابتدای فرامرز عباسی 310
 129,088,235 22 2,891,253,750 22,088 11.9 امیرا خ سه سپاد دانیم 311
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شماره 
 خط

 مبدا 
 )مقصد(

 مقصد 
 )مبدا(

طول مسیر 
 )کیلومتر(

 تقاضای ماهانه
 1410در سال 

درآمد کل خط 
 )ریال(

ناوگان 
 بهینه

درآمد راننده 
 )ریال(

 120,901,345 36 4,358,695,000 46,075 8.6 شهداء میدان میدان فردوسی 312
 125,884,170 230 28,963,220,000 253,175 10.4 مطهری میدان پلیس راه امام هادی 318
 86,004,425 23 1,959,897,500 57,475 3.1 فاطمیه انتهای ابتدای فاطمیه 402
 105,831,210 61 6,410,813,750 109,963 5.3 دروی انتهای چهار راه برق 403
 76,000,000 38 2,903,010,000 109,963 2.4 گاز شرقی انتها ابتدای چهار راه گاز 405
 128,895,470 111 14,273,132,500 109,963 11.8 پنجتن اول چهار راه میدان بار نوغان 406
 95,725,191 66 6,332,700,000 143,925 4 راه گاز چهار میدان گلشور 407
 100,846,154 19 1,958,852,500 38,713 4.6 طبرسی سوم انتهای چهار راه برق 408
 104,500,000 77 8,074,192,500 143,925 5.1 یصد متر اول دیوح-اول ایدر یابتدا 410
 144,728,571 56 8,100,578,750 23,988 30.7 یشهرک صنعت یانتها جاده کالت یابتدا 412
 117,369,458 79 9,292,140,000 111,150 7.6 موریالت یانتها اول پنجتن 413
 139,408,894 23 3,266,931,250 14,488 20.5 یقرق چهارراه بار نوغان دانیچهارراه م 414
 93,803,150 50 4,646,070,000 111,150 3.8 دوم یایدر یانتها دوم یایدر یابتدا 415
 131,209,265 121 15,845,596,250 109,963 13.1 هدایت میدان چهارراه گاز 416
 120,576,923 112 13,456,987,500 143,925 8.5 موریالت گمنام دیچهارراه شه 418
 107,705,521 82 8,865,780,000 143,925 5.6 فجر دانیم گمنام دیچهارراه شه 419
 129,650,847 11 1,370,517,500 10,213 12.2 (عبدالمطلب ی)انتها امیخ تقاطع گمنام دیچهارراه شه 422
 103,807,947 46 4,780,875,000 86,925 5 مفتح گلشهر یانتها مفتح یابتدا 430
 123,018,987 134 16,497,153,750 161,263 9.3 بار نوغان دانیم چهارراه عیخواجه رب 436
 77,599,010 13 1,031,937,500 37,525 2.5 ابوذر انتهای ابوذر طالقانی 437
 122,142,857 12 1,410,750,000 14,250 9 برق چهارراه شهداء دانیم 438
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خط  4، با در نظر گرفتن درآمد رانندگان تاکسی در هر خط، 97-4جدول و  96-4جدول با توجه به 

بکه تاکسیرانی مشهد به دلیل عدم تامین حداقل دستمزد راننده قابل حذف بوده از خطوط موجود در ش دیگر

خط از خطوط  17توان بنابراین در نهایت می شود.مشاهده می 98-4جدول که مشخصات این خطوط در 

با حذف خطوط مذکور، تعداد ناوگان بهینه برای خطوط تاکسی  نهایتدر  موجود تاکسیرانی را حذف نمود.

 دستگاه خواهد بود. 4155 معادلقبل از ایجاد خطوط تاکسی جدید مانده باقی

 

 مشخصات خطوط پیشنهادی برای حذف از شبکه تاکسیرانی مشهد -98-4جدول 

 درآمد ماهانه راننده )ریال(  مقصد )مبدا( مبدا )مقصد( شماره خط

 80,614,286 19تقاطع کوهسنگی احمد آباد رضا 209

 60,433,735 انتهای چهار راه مهدی چهار راه بهارابتدای  203

 76,000,000 انتها گاز شرقی ابتدای چهار راه گاز 405

 77,599,010 انتهای ابوذر ابوذر طالقانی 437

 

ه با توجه ب اند.، خطوط جدید پیشنهادی برای تکمیل شبکه تاکسیرانی معرفی شده4-8-2-4در بند 

برای ارائه خدمت به مسافران نیز توان به جای خودروی سواری از خودروی ون تقاضای باالی این خطوط، می

در دو حالت در ادامه تعداد ناوگان بهینه مورد نیاز و درآمد رانندگان در هر یک از خطوط جدید استفاده کرد. 

الزم به ذکر است کرایه تاکسی در صورت  ارائه شده است. 99-4جدول در استفاده از خودروی سواری و ون 

ریال و در صورت استفاده  11،000کیلومتر -به ازای هر نفر 1400استفاده از خودروی سواری به قیمت سال 

 ریال در نظر گرفته شده است. 8،250کیلومتر -به ازای هر نفر 1400به قیمت سال از خودروی ون 
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  در دو حالت استفاده از خودروی سواری و ون تاکسی جدیدتعداد ناوگان بهینه و درآمد رانندگان در خطوط  -99-4جدول 

 ردیف
 مبدا

 )مقصد(

 مقصد

 )مبدا(

طول مسیر 

 )کیلومتر(

تقاضای خط در ساعت 

 1410اوج صبح در سال 

ناوگان بهینه 

 )سواری(

درآمد ماهانه راننده 

 سواری )ریال(

ناوگان بهینه 

 )ون(

درآمد ماهانه راننده 

 ون )ریال(

1 
انتهای بلوار 

 ابوطالب
 236,476,293 59 126,120,690 148 679 5.10 ربیعآرامگاه خواجه

 میدان شهید کاوه 2
 آباد وتقاطع بزرگراه وکیل

 بلوار هاشمیه
8.14 509 147 133,711,816 59 250,709,654 

3 

 

 

تقاطع بلوارهای 

 شریعتی و امامیه

های پیامبر تقاطع بزرگراه

اعظم )ص( و آیت ا... 

 هاشمی رفسنجانی

8.11 1066 255 128,895,470 102 241,679,007 

4 
انتهای بزرگراه 

 آبادوکیل

تقاطع بلوارهای شریعتی و 

 امامیه
5.20 520 200 139,408,894 80 261,391,676 
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خط  99سازی تعداد ناوگان خطوط تاکسی، از مجموع توان نتیجه گرفت که پس از بهینهبنابراین می

خط به دلیل عدم تامین حداقل  13در شبکه تاکسیرانی مشهد،  با مبدا و مقصد مشخص (1398)سال  فعلی

قابل حذف خواهند بود. همچنین  رانندگان عدم تامین حداقل دستمزدخط به دلیل  4برداری و هزینه بهره

خط جدید تاکسی داده شده که در نهایت تعداد خطوط موجود در شبکه تاکسیرانی مشهد  4پیشنهاد ایجاد 

 خواهد رسید. 1410خط در سال  86به 

دستگاه  3303( معادل 1398در وضعیت فعلی )سال  تاکسی خطی با مبدا و مقصد مشخصتعداد ناوگان 

در صورت استفاده از خودروی سواری سازی ناوگان بوده که پس از اعمال تغییرات پیشنهادی در خطوط و بهینه

اده از خودروی ون در خطوط جدید صورت استفسواری و در دستگاه  4865به در خطوط جدید پیشنهادی 

خواهد رسید. تغییرات پیشنهادی در خطوط و ناوگان  دستگاه ون 300سواری و دستگاه  4115پیشنهادی به 

 ارائه شده است. 100-4جدول  تاکسیرانی مشهد به طور خالصه در

 

 تغییرات پیشنهادی در خطوط و ناوگان تاکسیرانی مشهد -100-4جدول 

 99 1398در سال  با مبدا و مقصد مشخص تعداد خطوط تاکسی

 13 برداریتاکسی قابل حذف به دلیل عدم تامین حداقل هزینه بهرهتعداد خطوط 

 4 تعداد خطوط تاکسی قابل حذف به دلیل عدم تامین حداقل دستمزد رانندگان

 4 پیشنهادی تعداد خطوط تاکسی جدید

 86 1410تعداد خطوط تاکسی پس از تغییرات پیشنهادی در سال 

 3303 )دستگاه( 1398در سال  با مبدا و مقصد مشخص تعداد ناوگان تاکسی خطی

ورت در ص سازی ناوگان و اعمال تغییرات پیشنهادیتعداد ناوگان تاکسی خطی پس از بهینه

 )دستگاه( استفاده از خودروی سواری در خطوط جدید
4865 

رت وسازی ناوگان و اعمال تغییرات پیشنهادی در صتعداد ناوگان تاکسی خطی پس از بهینه

 استفاده از خودروی ون در خطوط جدید )دستگاه(

 300)سواری( +  4115

 )ون(

 

و در نتیجه آن افزایش تقاضای سفرهای  1410با توجه به افزایش جمعیت شهر مشهد در سال 

شهری، تقاضای سفر با تاکسی نیز افزایش خواهد داشت. اما سهم سفر با تاکسی در نتیجه اجرای سناریوی درون

( خواهد 1410) درصد در سال افق 13( به 1398درصد در سال پایه ) 16برتر پیشنهادی کاهش یافته و از 

 رسید. 

آن از ها پیشنهاد شده که بر اساس سازی آنسیاست حفظ ناوگان موجود تاکسی و بهینه ،در نهایت

 4865 ،دستگاه تاکسی، در صورت استفاده از خودروی سواری در خطوط جدید پیشنهادی 10،581مجموع 

های شبکه تاکسیرانی در دیگر بخش دستگاه( 5716) دستگاه به عنوان تاکسی خطی و سایر ناوگان موجود
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 د گرفت. نمشهد )گردشی، دربستی، فرودگاه و ... ( مورد استفاده قرار خواه

 تبیین نقش و جایگاه تاکسی گردشی در شبکه یکپارچه -4-2-9

 یکه بخش شودیمهم شناخته م یهمگانمهین وهیش کیبه عنوان  یجهان، تاکس یاز شهرها یاریدر بس

 کیتراف تیریها و نحوه مددولت استی. بر اساس سردیگیصورت م هینقللهیوس نیمسافران توسط ا ییاز جابجا

ن تنها به عنوا یتاکس زمختلف ا یدارد. در کشورها یمختلف جهان کارکرد متفاوت یدر شهرها یتاکس ،یشهر

ستفاده مختلف شهر امسافران در نقاط  ییجابجا یبرا یبیبصورت ترک ای یو اشتراک یراشتراکیغ لهیوس کی

 [.19] شودیم

 یهمگانشبه ونقلحمل ستمیابتدا الزم است س ،یگردش یبخصوص تاکس یاز نقش تاکس یآگاه یبرا

نقش و  تی. در نهاشودیو نحوه عرضه آن در کشور پرداخته م یتاکس ستمیس یشود و سپس به معرف فیتعر

 .ردیگیقرار م یمورد بررس یهمگان ونقلحمل در شبکه یگردش یتاکس گاهیجا

 (تی)پاراترانز یهمگانشبه ونقلحمل ستمیسالف( 

همگانی و  ونقلحمل ی،شخص ونقلحملدسته  3به  یشهردرون ونقلحمل ستمیس یبه طورکل

شخص مسافر است )مانند  ه،ینقللهیمالک وس یشخص ونقلحمل ستمی. در سشودیم میتقس همگانیشبه

و  ستیتحت تملک مسافر ن هینقللیوسا یهمگان ونقلحمل ستمیو ...( و در س کلتیموتورس ،یشخص یخودرو

 شودیمسافران قرار داده م اریفراهم شده و به صورت مشترک در اخت ییهاشرکت ای شهرداری )دولت(توسط 

 [.20] (غیرهو  بوسینی)مانند مترو، اتوبوس، م

 تیپاراترانز ای یهمگانشبه ونقلحمل ستمیوجود دارد که به عنوان س دیگر یونقلحمل ستمینوع س کی

 همگانی ونقلحملبوده و همانند  همگانیو  یشخص ونقلحمل انیرابط م ستم،ینوع س نی. اشودیشناخته م

. هستندمشخص ن ریو مس یبندزمان یدارا ،یهمگان ونقلحمل ستمیاما بر خالف س ،در دسترس عموم هستند

منعطف و  یرهایکه در مس شوندیو ... م یاشتراک یهایپول، تاکسشامل کارپول، ون تیپاراترانز هینقللیوسا

 [.21] شوندیاشخاص استفاده م یبه تقاضا ییپاسخگو یمنعطف برا یبندبرنامه زمان

 یتاکس ستمیس یمعرف 

 ونقلحمل است. یهمگانبه نام شبه یونقلحمل یهاستمیاز مجموعه س یبخش یرانیتاکس ستمیس

تا  یخصوص یشامل خودروها یکه خدمات شودیگفته م ونقلحمل یهاستمیاز س یابه مجموعه یهمگانشبه

حمل یهاستمینوع از س نی. اردیگیبر م مشخص هستند را در ریو مس بندیبرنامه زمان یدارا یخودروها
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 شیشهرها و افزا تیجمع شید بود. با افزاپاسخگو خواهن تینفر جمع 100،000تا  یشهرها یعموماً برا ونقل

است و  خود را حفظ کرده گاهیهمچنان جا یهمگانشبه هایسامانه ،یهمگان ونقلحملاستفاده از  یتقاضا

 .]22[ دارد یطرفداران فراوان یخصوص ونقلحملآن به  شتریب یکیو نزد یچون راحت یلیهمچنان به دال

اما انتخاب  ،راننده ثابت بوده یهستند که در آن خودرو دارا یهمگانشبه هایستمیاز س ینوع هایتاکس

 برزمان یشخص یهااز خودرو شیممکن است ب ی. شروع سفر با تاکسشودیمبداء و مقصد توسط مسافر انجام م

ودرو خ یهانهیدر مورد هز یتیسئولمسافران م ،نیوجود ندارد. همچن زین نگیبه استفاده از پارک یازیاما ن ،باشد

 نهیهز لیامر به دل نیاست. ا یتاکس ستمیاستفاده از س یونقلحمل هایستمیدر س هیکرا نیترگران ینداشته ول

های خاص و آن است. سفرهای نیمه شب، سفر به مکان یخصوص تیماه نیراننده و همچن یریگبه کار

  .شوند انجام هاتاکسی توسط توانندمی زی( نرهیاورژانس و غ ر،داچرخ ی)حمل بار و صندل ژهیو هایسرویس

ابه و موارد مش ینترنتیرزرو ا ،یتماس تلفن قینوع از خدمات ممکن است از طر نیگرفتن ا اریدر اخت نحوه

به صورت  هایممکن است تاکس نی. همچنردیکار صورت پذ نیمربوط به ا هایایستگاهحضور مسافر در  ای

 ستمیس تیریبه مد لقممکن است متع هایتاکس تیحضور داشته باشند. مالک یسرگردان در مناطق شهر

 باشد.  یشراکت ای(، راننده یخصوص ونقلحمل هایشرکت ایو  هایدر شهردار یرانی)سازمان تاکس

 هاستمینوع از س نیاست. ا است که در ادامه بدان پرداخته شده یتنیج ،مشابه هایستمیاز س گرید یکی

 ستمیس نیاست. ا یمختلف یهایگذارنام یو لذا دارا شودیدر حال توسعه به کار گرفته م یاغلب در کشورها

 ریمس کیراننده اغلب در  ناست که در آ یخصوص تینفر( با مالک 15تا  5 تیخودرو )با ظرف کیواقع در

 ،ستمیس نی. در اپردازدیخدمات م هیبه ارا بندیبرنامه زمان گونهچیبه صورت سرگردان( و بدون ه ایمشخص )و 

منجر  یخواهند شد و اغلب در مناطق پرتراکم شهر ادهیپ ایسوار و  ریدلخواه در طول مس یمسافران در هر جا

لب اندک )چون اغ یخدمات هاینهیو هز نییپا تیظرف لی. به دلشوندمی نیسنگ کیتراف انیبه وجود آمدن جر

مسافران بالقوه است.  یبرا یمناسب دهیخدمت ونقلحمل هایستمینوع از س نیا راننده مالک خودرو است(،

نبود  نیو همچن ونقلحمل هایستمینوع از س نیا نییپا سیو سطح سرو یمنیا نان،یاطم تیقابل لیاما به دل

 رهایکشو در اغلب و کاهش حال در هاکه در بر دارند، استفاده از آن یمنف یکیو اثرات تراف یسازمانده گونهچیه

 در حال توسعه است. 

. با شودیاطالق م تاکسی هابوده و به اشتباه به آن تیدر حال فعال هاستمینوع از س نیا ز،یکشور ما ن در

 نوع خودروها صورت گرفته نیا یسامانده یبرا هاییتالش یشهر کیتراف انجری بر هاآن یتوجه به اثرات منف

 توانیبوده و نم تیدر حال فعال ونقلحمل هایستمینوع از س نیکشور ما ا یاست، اما همچنان در شهرها
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 .به عمل آوردشهرها  همگانی ونقلحملآن در  گاهیاز جا یبرآورد مناسب

 در کشور یعرضه خدمات تاکس یبررسب( 

 آزاد(  ریمس ای)متحرک، شناور  یگردش هاییتاکس 

رکت خود ح ریرا در مس نیداشته و مسافر تیفعال یابانیآزاد در تمام سطح شبکه خ ریبا مس ستمیس نیا

 هینقللی. وسادنماییم زیآن قرار دارند ن ریکه در مس یگریمسافران د ییو معموالً اقدام به جابجا کندیجابجا م

 تیریسازمان مد»و تحت نظارت  دهبو یرنگ و عالمت مشخص یدارا یول اند،یشخص تیدر مالک ستمیس نیا

 هستند.  هایمتعلق به شهردار «یرانیو نظارت بر تاکس

راننده آن  یبرا یکامل دارد و زمان یرپذیشدن مسافر انعطاف ادهیدر محل سوار و پ ینوع تاکس نیا

 هیمسافر و راننده بر سر کرا نیب هایزنیموارد، چانه یاریشلوغ کار کند. در بس هایابانیسودآور است، که در خ

 شود.یم هاابانیخ تظرفی کاهش و بندانسفر موجب راه

 و اینترنتی یتلفن یتاکس 

ز شهرها ا یمعموالً در نقاط خاص یدارد ول تیفعال یابانیآزاد در تمام سطح شبکه خ ریبا مس ستمیس نیا

. کندمی صدمق تا مبداء از هاآن ییاقدام به جابجا ن،یمسافریا اینترنتی  یتلفن یمتمرکز بوده و بر اساس تقاضا

 یاکسنوع ت نیهستند. ا خصعالمت مش یموارد دارا یو در برخ اندیشخص تیدر مالک ستمیس نیا هینقللیوسا

 هاآن ی یا اینترنتیو تماس تلفن یمشغول است و بر اساس درخواست مشتر تیبه فعال روزیبه صورت شبانه

سطح شهر،  هایایستگاهدر  های تلفنییتاکس نیاشود. محل استقرار می فرستاده درخواست محل به مرکز با

شهر  تقاضا در سطح فراوانی اساس بر و کندینم یرویپ یداشته باشد، از نظم خاص ییویراد اعزامکه یدر صورت

 . استپراکنده 

به مبداء  یکزرکننده مکنترل کیتوسط  هایتاکس اعزام ،های تلفنی و اینترنتییتاکس نیا یایاز مزا یکی

با  زیبه عالوه، مسافران ن شود؛یم هینقللیوسا ی، منجر به کاهش زمان کارکرد خالرام نیمسافران است که ا

بب و به س شودمی عزاما یبردن و یبه مسافر برا یتاکس نتریکینزد رایروبرو هستند، ز یترمزمان انتظار ک

 یابیرد هایستمیاستفاده از س بدیهی است .شودیتر مبه یرانیبهتر، کار تاکس یارتباط یاستفاده از تکنولوژ

 . های اینترنتی کمک شایانی نموده استیی در تاکسیایجغراف

ه مسافر ب ایژهیو یدرخواست آن است که راحت یاستفاده از تلفن برا ،ینوع تاکس نیا یایاز مزا گرید یکی

داشته باشد و مسافر،  یدسترس تاکسی به روزساعت شبانه 24در مدت  قیطر نیاز ا تواندیم رایز دهد،یم
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دارد. درصد حضور به موقع، بسته  د)آژانس( مورد نظر خو یرانیبر شرکت تاکس یو کنترل خاص ژهیعمل ویآزاد

 خود را یرا دارد که فراخوان تاکس اریاخت نیمسافر ا یول کندیو مکان فرق م ییهواوآب طیبه زمان روز، شرا

خدمات به موقع، رانندگان آگاه و  هیبر اساس ارا تواندیانتخاب م نیابخواهد.  بیرق شرکترا از  یقطع و تاکس

نظارت سازمان  ریز های تلفنییتاکس هی. معموالً کراردیگ صورت رهیو غ هینقللهیوس یزیآشنا به شهر، تم

 مختلف وجود ندارد. هایشرکت نیب ینظر تفاوت چندان نیاست و از ا یرانیتاکس

 فرودگاه  یتاکس 

-یتاکس .کندیم تیفعال روزیشده و به صورت شبانه جادیفرودگاه ا نیمسافر ییجابجا یبرا ستمیس نیا

 هایع تاکسنو نیا ریمس رو،نیاز ا کند،یبه مقصدشان منتقل م یرا به صورت دربست نیمسافر ستم،یس نیا های

 هستند. یو عالمت مشخص رنگ یو دارا اندیشخص تیدر مالک زین ستمیس نیا هینقللیآزاد است. وسا زین

ست ا راننده در زمان برگشت از سوار کردن مسافر منع شده رایفرودگاه است، ز ژهیتنها و ینوع تاکس نیا

 ،واردم یندارد. در برخ ییو مصرف سوخت نسبت به کارکرد )حمل مسافر( عملکرد باال یطیمحستیو از نظر ز

 خدمات باال باشد.  افتیدر یاممکن است زمان انتظار بر ما،یمسافر هواپ ادیزمان تعداد زبه سبب ورود هم

 ( شهریاتوبوس برون نالی)ترم انهیپا یتاکس 

یساست و همانند تاک شده جادیا شهریبرون یاتوبوسران هایانهیپا نیمسافر ییجابجا یبرا ستمیس نیا

آزاد  هاینوع تاکس نیا ری. مسکندیبه مقصدشان منتقل م یرا به صورت دربست نیفرودگاه، مسافر یخط های

 برگردانند.  نالیمسافر سوار کنند و به ترم توانندیبرگشت م ریبوده و در مس

 شهریدرون یخط یتاکس  

ت بر و نظار تیریرا که توسط سازمان مد ایشده ینبیشیاز قبل پ یرهایمس هایتاکس ستم،یس نیا در

 ریخطوط سوار و در مس یمسافران را در ابتدا ی،نوع تاکس نی. اندنماییم یشده، ط نییشهر تع یرانیتاکس

خط وجود داشته  ریدر مس زین یمسافر کهیدر صورت اما ند؛نماییم ادهیپ شانیمذکور بر اساس درخواست ا

است.  یبه صورت شخص زین هینقللیوسا تمالکی و آزاد صورت به ها. زمان کارکرد روزانه آنکنندیباشد، سوار م

 یبرا رهایمس رایبرخوردار است، ز یینسبتاً باال ییو از کارآ کنندیرا آلوده م طیتر محکم هاینوع تاکس نیا

 خط هر بر نظارت. است ترو راحت ترقدقی هابر عملکرد آن زین نیمسافران مشخص بوده و امکان نظارت بازرس

 هاییتاکس با تجمع راوجیدر زمان غ هاایستگاهمعموالً . ردگیمی صورت خط مسئول توسط مستمر صورت به

 .هستندی مواجه خال
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 کپارچهیدر شبکه  یگردش یتاکس گاهینقش و جاج( 

ندارند، نقش  یهمگان ونقلحمل یهاستمیبه س یمناسب یکه مسافران دسترس یدر مناطق هایتاکس

ها آن یدهسیبصرفه بودن و تنوع در سروباال، مقرون یریپذانعطاف لی. عالوه بر آن، به دلکنندیم فایرا ا یمهم

عملکرد و  با توجه به ن،ی. بنابراستا شده لیتبد نیمسافر یمحبوب در شبکه برا یهاستمیاز س یکیبه عنوان 

 یهمگان ونقلحمل یهاستمیبهبود عملکرد س تیکه قابل کنندههیتغذ ستمیس کیبه عنوان  هایتاکس لیپتانس

 قیو تشو ستمیس نیبهبود ا یبرا یبه تاکس زیمسافران ن دگاهیاز آن غافل شد. درک و د دیبر را دارند، نباانبوه

 یونقلحمل زانیرراستا، برنامه نیبرخوردار است. در هم ییباال تیاز اهم همگانی ونقلحملمردم به استفاده از 

 ونقلحمل ستمیس کیتوجه کنند تا به  یهمگان ونقلحمل ستمیو س هایتاکس بیبه دقت به نحوه ترک دیبا

 تیبه اهم پسارائه شده و س یمختلف تاکس دیو فوا ایگزارش، ابتدا مزا نی. در ادامه اابندیدست  کپارچهی

حملکه در شب ستمیس نیو نقش ا گاهیجا تیاست و در نها اشاره شده یدر شبکه همگان یرانیتاکس ستمیس

 است.  قرار گرفته یمورد بررس کپارچهی یهمگان ونقل

 یرانیتاکس ستمیس یایمزا 

به مقاصد خود استفاده  دنیرس یمترو و اتوبوس برا رینظ یهمگان ونقلحمل یهاستمیمردم از س اغلب

عدم  لیاز دال یکی. ردیگیمسافران قرار نم تیمورد رضا هاستمینوع س نیاستفاده از ا شهی. اما همکنندیم

 یهاهکاراز را یکی ط،یشرا نیاست. در ا یهمگان ونقلحمل هینقللیو ازدحام وسا یمسافران، شلوغ تیرضا

ت. اس یو ازدحام هستند، استفاده از تاکس یبه دور از شلوغ یکه به دنبال داشتن سفر یافراد یمناسب برا

از نقاط شهر، در  یکه در بعض رودیو راحت به شمار م یاقتصاد یشهردرون هینقللهیوس کی یتاکس ن،یبنابرا

سفر  یبرا یمناسب نهیگز تواندیم یتاکس ،ستین سریم یشخص هینقللیااز اوقات که امکان سفر با وس یاپاره

و  یهمگانشبه ونقلحمل یهاستمیعنصر مهم در س کیکه به عنوان  یرانیتاکس ستمیبه آن نقاط باشد. س

به انعطاف  توانیم ستمیس نیا یهاتیاست. از جمله مز یمختلفهای تیمز یدارا ،شودیشناخته م یهمگان

 و یبردارجهت ساخت و بهره ارانهیبه  ازیزمان، عدم ن نیتردر کوتاه یدهسیمسافران، سرو ییجابجاباال در 

 [.23] شودیاشاره م ستمیس نیا یایمزا گریاشاره کرد. در ادامه به د

 یروزوجود دارند که به صورت شبانه یرانیمختلف تاکس یهاو آژانس هاشرکتی: روزشبانهخدمات  -

ها استفاده در هرساعت از شبانه روز از آن تواندیم یمشتر نی. بنابرادهندیم سیخود سرو انیبه مشتر

 .دینما
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 اریباتجربه و بس یرانیتاکس یهارانندگان شرکت اغلبی: رانیدر تاکس یااستفاده از رانندگان حرفه -

باعث  یاستفاده از تاکس نیشهر آشنا و مسلط هستند. بنابرا یهاابانیبه خ یهستند و به خوب یاحرفه

به  دنیرس یبرا دیجد ریمس یریادگیبه  ازین گریو د شودیمسافران م نهیدر وقت و هز ییجوصرفه

 مقصد خود نخواهد بود.

بت به که نس یخوب یریپذو انعطاف یراحت لیبه دل یتاکسی: و مقرون بصرفه بودن تاکس یاقتصاد -

ه شود. ب یبصرفه تلقو مقرون یاقتصاد هینقللهیوس کیبه عنوان  تواندیم ،دارد یهمگان ونقلحمل

از شهر  یابه هر نقطه باًیتقر تواندیم یتاکس کی یهمگان ونقلحمل ستمیبرخالف س ،عنوان مثال

 کند. ادهیاز شهر سوار و پ یاسفر کند و مسافران خود را در هر نقطه

تنها با  رای. زشودیم ییجومسافران صرفه یدر زمان و انرژ یاستفاده از تاکس با: در وقت ییجوصرفه -

از خدمات درب منزل  توانیم ینترنتیا یهایبا استفاده از تاکس ای یرانیتاکس یهاتماس با شرکت

مسافران به  ستیبایم یونقلحمل یهاستمیاستفاده از س یاست که برا یحال در نیها بهره برد. اآن

 باشند. ستگاهیاتوبوس به ا ایمترو  دنیمورد نظر مراجعه نموده و در انتظار رس ستگاهیبه ا ادهیپ صورت

 یهمگان ونقلحمل کپارچهیدر شبکه  یرانیتاکس تیاهم 

 هایهستند. تاکس همگانی ونقلحمل رهیاز زنج ریناپذییجدا یکه دارند بخش یتیماه لیبه دل هایتاکس

 یشتریب یریپذمواقع از انعطاف یدر بعض یحت ای یشخص یخود که همانند خودروها یریپذبه لطف انعطاف

یم فایا ینقش موثر یانهمگ ونقلحمل یهاستمیس تیبرخوردار هستند، در تقو یشخص ینسبت به خودروها

در دسترس  یروزکرده و به صورت شبانه تیفعال یهمگان ونقلحمل رهیبه عنوان مکمل زنج ستمیس نی. اکنند

تنها  هایشهر(، تاکس یاهیو مناطق حاش تیمعلول یموارد )شب، فرودگاه، افراد دارا یعموم قرار دارد و در برخ

 ونقلحمل ستمیس یاصل یاتوبوس و مترو از اجزا رینظ یونقلحمل یهاستمیارائه دهنده خدمات هستند. س

ه ب یاز تاکس یشخص یخودروها یبرا داریموثر و پا ینیگزیداشتن جا یو برا روندیمار مکارآمد به ش یهمگان

ساعته  24به صورت  های. تاکسشودیاستفاده م یهمگان ونقلحمل ستمیمناسب در س کنندههیتغذ کیعنوان 

 ییهایژگیسال همراه با ارائه خدمات به اشکال مختلف در دسترس عموم قرار دارند و به لطف و طولدر تمام 

 یهمگان ونقلحملدر صنعت  یها در تمام نقاط شهر نقش مهمگسترده آن یو دسترس یریپذانعطاف رینظ

 دارند.

 یهمگان ونقلحمل کپارچهیدر شبکه  ینقش تاکس 
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 ونقلحمل ستمیبه عنوان مکمل س ینقش تاکس کپارچه،ی یهمگان ونقلحملشهر با  اتیاز خصوص یکی

برنامه  کیآنکه از  لیبه دل ی. اما تاکسشودیم اختصاص داده یضرور یبه سفرها شتریاست که ب یهمگان

که ییآنجا ازاست.  یشخص یرفتار آن همانند خودروها کند،ینم تیمشخص تبع ریمس ای نیمع یبندزمان

سفر  یهمه تقاضاها توانندیمناطق را ندارند و نم یبه تمام یدهسیامکان سرو همگانی ونقلحمل یهاستمیس

 یدیعنصر کل کی یتاکس ن،یاست. بنابرا یرانیتاکس ستمیمناطق وابسته به س نیکنند، پوشش ا یبانیرا پشت

 کوچک و متوسط ی. در شهرهاکندیکار م یمومع یاست که مطابق با تقاضا همگانی ونقلحمل یهاستمیدر س

ی از طرف موتور هینقللیروزافزون وسا شیو افزا تیرشد جمع از یکطرف و یشهر یکمبود فضا لیبه دل زین

 برخوردار است. یاریبس تیاز اهم یتاکس ،دیگر

 یکم تیاز ظرف یتاکس ،یونقلحمل یهاستمیس ریبا سا سهیشد، اگرچه در مقا انیب ترشیپ طورکههمان

خدمات درب منزل را به مسافران ارائه  یهمگانشبه هینقللیوسا ریمانند سا تواندیم ستمیس نیبرخوردار است، ا

دارد که  ازیاتوبوس ن هایایستگاه به حاًیمناسب و ترج یهاابانیبه خ یمعمول یهاکه اتوبوسیصورت دهد. در

 واتوبوس تندرو، قطار شهری  همانندبر انبوه یهاستمیس ن،ی. عالوه بر ادهدیم شیحداقل مسافت سفر را افزا

 دارند. ازین رساختیبه ز زیمترو ن

خالف سهم قابل توجه سیستم تاکسیرانی در  همه شهرها بر ونقلحملدر مطالعات جامع  ی،کل ورطب

همگانی مورد توجه قرار نگرفته و عملکرد  ونقلحملجابجایی مسافران، این سیستم به عنوان بخشی از سیستم 

نقلیه مشابه تمامی وسایل ااست. این فرض در ارتباط ب شخصی در نظر گرفته شده ونقلحملسیستم  آن مشابه

و دربستی،  ها، اتوبوس سرویستاکسی معمولی نظیر تاکسی خطی، تاکسی تلفنی، تاکسی ویژه فرودگاه و پایانه

این قابلیت هستند که در است. چراکه این گروه از وسایل دارای  بوس سرویس و دربستی انجام شدهمینی

 ضهعر مدل واقع در. کنند استفاده مسافرین جابجایی برای هانمایند و از تمام آن رددت شهر هایتمامی خیابان

 ست.شده ا گرفته نظر در شخصی نقلیهوسایل مشابه نقلیهوسایل این
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 هاها با هدف یکپارچگی سامانهیابی ایستگاهمکان

های مختلف سفر همگانی از نظر مسیر، ایستگاه، برنامه زمانی و کرایه )یکپارچه شیوهعملکرد هماهنگ 

که منجر به پیوستگی سفرهای همگانی از مبدأ نحویبه ؛های همگانی( بسیار حائز اهمیت استبودن سیستم

رایه اخت کهای پردهای مختلف پیوستگی سفرهای همگانی شامل زمان و مکان سفر، شیوهتا مقصد شود. جنبه

همگانی در شهرهای بزرگ از اهمیت  ونقلحملرسانی به مسافران است. عملکرد یکپارچه و ابزارهای اطالع

های ریلی و اتوبوس تندرو برای بر مانند سیستمهای انبوهباالتری برخوردار است. در این شهرها غالباً از سیستم

رانی معمولی و تاکسی برای پوشش نواحی مسکونی، بوسجابجایی مسافران در کریدورهای اصلی و از خطوط اتو

ملکرد شود؛ بنابراین عبر استفاده میهای همگانی انبوهعرض و تغذیه سیستمهای کمتامین دسترسی در خیابان

نی و کرایه رساهای با ظرفیت کمتر در ابعاد مختلف مکانی، زمانی، اطالعبر و سیستمهای انبوهیکپارچه سیستم

 همگانی شهر شود. ونقلحملند در نهایت منجر به افزایش کارایی توامی

یر ها تغیآیند. در این مکانهمگانی به شمار می ونقلحملهای ها اجزای بسیار مهمی در سیستمایستگاه

انی( نقلیه شخصی به سیستم همگصورت پیاده یا با وسیله)از جمله تغییر شیوه انجام سفر به ونقلحملشیوه 

 کنندگان بوده و از طرفایمنی، راحتی و آسایش استفاده کنندهگیرد. این تجهیزات از طرفی تامینمی صورت

همگانی، سرعت عملیاتی، قابلیت اطمینان و  ونقلحملعنوان یکی از عوامل مؤثر بر ظرفیت خطوط دیگر به

های یابی ایستگاهاحی و مکانروند؛ بنابراین الزم است در طرهای عملکردی سیستم به شمار میسایر شاخص

ه خاصی نقلیه توجها و کاهش تأثیر بر تردد سایر وسایلمنظور افزایش کارایی آنهمگانی به ونقلحملسیستم 

 صورت پذیرد.

 ها به لحاظ کالبدی و تسهیالت دسترسی زمینیتعیین موقعیت ایستگاه -4-3-1

خرد بررسی نمود. بدیهی است که این بخش توان در دو سطح کالن و ها را مییابی ایستگاهمسئله مکان

یابی استفاده نمود و در مطالعات های کالن برای مکان، باید از شاخصاستاز مطالعه که در محدوده کالن 

 های سطح خرد توجه نمود.خردنگر، به شاخص

 یابی ایستگاه در سطح کالنهای مکانشاخص -4-3-1-1

ها در ابتدا و انتهای خطوط بر عملکرد و پایانهها در طول مسیر خطوط همگانی تعیین محل ایستگاه

اشاره  هایابی ایستگاهنگر در مکانکالن هایمشخصههمگانی تأثیرگذار است. در ادامه به  ونقلحملسیستم 

 همگانی وجود ونقلحملشود. در سطح کالن، سؤال اساسی این است که آیا در یک منطقه باید ایستگاه می
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ان، کنندگهای استفادهکننده دیدگاههت پاسخگویی به این سؤال، موارد زیر که بیانداشته باشد یا خیر. ج

 گردانندگان و مردم است، باید مورد توجه قرار گیرد.

تنها ه نهتوجهی بر عملکرد سیستم دارد. این فاصلها تأثیر قابلها: فاصله بین ایستگاهفاصله بین ایستگاه -

ای سیستم نیز تأثیرگذار است. معموالً نوع محدوده جغرافیایی طراحی بر زمان سفر بلکه بر میزان تقاض

 0/1تا  8/0ها در نواحی مرکزی بین ایستگاه . معموالً فاصلهاستکننده این فاصله ایستگاه تعیین

 کیلومتر است. 2/3تا  6/1کیلومتر و در نواحی حومه شهری، 

صلی کننده اها در نقاط تولیدقرارگیری ایستگاه محدوده ایجاد سفر: از جمله معیارهای دیگر این دسته -

 سفر است.

همگانی از اهمیت باالیی برخوردار است،  ونقلحملیکپارچگی خطوط در سیستم یکپارچگی خطوط:  -

مگانی ه ونقلحملهای زیرا یک سیستم یکپارچه به معنی ارتباط و تبادل سفر با دیگر خطوط و شیوه

 .است

: زمانی که شخص از مبدأ استهمگانی: زمان سفر اتوبوس دارای چهار جزء  ونقلحملعملکرد سیستم  -

زمان  نقلیه وکند )زمان دسترسی(، زمان انتظار برای اتوبوس، زمان سفر در وسیلهتا ایستگاه طی می

ها متأثر از مکان ایستگاه و تواتر اتوبوس رسیدن از ایستگاه مقصد به مقصد نهایی؛ که تمام این زمان

 همگانی است. ونقلحملترین شاخص در تعیین عملکرد سیستم و در این بین زمان سفر مهم بوده

و در  ها افزایشها در فاصله نزدیک نسبت به هم قرار گیرند، دسترسی مردم به ایستگاهاگر ایستگاه

ر، یهای زیاد در طول مسیابد؛ اما در مقابل، به دلیل وجود ایستگاهنتیجه زمان دسترسی کاهش می

ه شوند کهای نزدیک به هم باعث مییابد. عالوه بر این، ایستگاهنقلیه افزایش میزمان درون وسیله

رود. در که شاخص مهمی در افزایش ظرفیت اتوبوس به شمار می شودزمان توقف در هر ایستگاه کم 

و  یابیدر مکان شود؛ بنابراین مواردی کهها باعث کاهش ظرفیت خط میمقابل، تعداد زیاد ایستگاه

همگانی خواهد  ونقلحملها وجود دارد، تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد و ظرفیت خط طراحی ایستگاه

 داشت.

یه نقلمکان ایستگاه و نحوه طراحی آن در شرایط مختلط بر حرکت و جریان وسایلجریان ترافیک:  -

و  شده باشد، بدون ممانعتو طراحییابی درستی مکانگذارد. ایستگاه اتوبوسی که بهدیگر تأثیر می

 دهد.ایجاد تأخیر برای ترافیک مجاور، اجازه سوار و پیاده شدن را به مسافران می
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همگانی شامل ایمنی  ونقلحملایمنی: ایمنی به مفهوم آزادی از خطر و ریسک است که در سیستم  -

نقلیه ر برخورد با سایر وسایلنقلیه همگانی دنقلیه همگانی و همچنین ایمنی وسیلهسرنشینان وسیله

زدیک همگانی )نظیر ن ونقلحمل. ایمنی مسافران یا کاربران سیستم استهمگانی و کل جریان ترافیک 

بودن نیمکت ایستگاه به جریان ترافیک در یک مسیر شلوغ و یا عبور ایمن از خیابان برای رسیدن به 

ان ترافیک پس از توقف در ایستگاه برای شرایط ایستگاه( و مواردی نظیر بازگشت ایمن ناوگان به جری

همگانی در بحث  ونقلحملطرح ایمنی سیستم مختلط با جریان ترافیک از جمله موضوعات قابل

 .هستندها یابی و طراحی ایستگاهمکان

که مواردی نظیر روشنایی  استترین فاکتورهای طراحی ها از مهمامنیت: احساس امنیت در ایستگاه -

اه های اطراف و وجود مخفیگ، قابلیت دید ایستگاه توسط خودروهای عبوری از خیابان و کاربریایستگاه

آیند. ایجاد امنیت برای ساکنین اطراف های بلند از عوامل مهم مؤثر بر آن به حساب مینظیر بوته

 .[24] استایستگاه، مسافران و رانندگان بسیار مهم 

 یابی ایستگاه در سطح خردهای مکانشاخص -4-3-1-2

ها، سکوهای سوار و پیاده شدن و تجهیزات و امکانات ایستگاه بر در سطح خرد چگونگی طراحی ایستگاه

ظرفیت خطوط همگانی، میزان جذب مسافر و عملکرد کلی سیستم اثرگذار خواهد بود. فاکتورها و عوامل در 

 نقلوحملد سیستم سطح خرد آن دسته از عوامل هستند که با توجه به تأثیر خصوصیات مسیر بر عملکر

گیری نهایی در مورد مکان قرارگیری ایستگاه به فاکتورهای ایمنی و عملکردی شوند. تصمیمهمگانی تعیین می

 اند.بستگی دارند که در سطح کالن بیان شده

 نحوه قرارگیری ایستگاه نسبت به تقاطعات (1

کل ششوند )زیر تقسیم میاز نظر موقعیت نسبت به تقاطع به سه دسته کلی  همگانیهای ایستگاه

4-195): 

 1(FS)های بعد از تقاطع یا ایستگاه دور ایستگاه -

 2(NS)های قبل از تقاطع یا ایستگاه نزدیک ایستگاه -

 MB3))ای )میانه(ههای میان قطعایستگاه -
 

                                                 
1 Near side 
2 Far side 

3 Mid block 
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 الف: ایستگاه قبل از تقاطع

 
 ب: ایستگاه بعد از تقاطع

 
 ج: ایستگاه میانی

 ای از مقطع عرضی معبرنمونه -195-4شکل 
 

توان ایستگاه را بالفاصله بعد از تقاطع ایجاد کرد. در صورت زیاد بودن حجم ترافیک عبوری از تقاطع می

 شود. درنقلیه همگانی با جریان ترافیک گردش به راست کمینه شود تا تداخل وسایلاین کار باعث می

رد ی کمتر اتفاق افتاده و احتمال برخونقلیه همگانهای بعد از تقاطع، عبور عرضی عابران از جلوی وسایلایستگاه

نقلیه همگانی بعد از تقاطع و تشکیل صف، یابد. در مقابل، توقف وسایلنقلیه با عابران کاهش میاین وسایل

زدن صف و تخریب عملکرد تقاطع شود. در چنین مواردی الزم است با در نظر گرفتن ممکن است باعث پس

 .زدگی صف به تقاطع جلوگیری کردنقلیه همگانی در ایستگاه، از پسلفضای انباره کافی برای توقف وسای

توان ایستگاه را قبل از تقاطع تعبیه که حجم ترافیک عبوری از تقاطع چندان زیاد نباشد، میدر صورتی

د نقلیه به تقاطع برطرف خواهزدن صف وسایلکرد. در این شرایط مشکالت ناشی از توقف پس از تقاطع و پس

نقلیه همگانی با جریان ترافیک گردش به راست وجود خواهد در این حالت، امکان تداخل حرکت وسایلشد. 

نقلیه همگانی در ایستگاه هنگام سبز شدن چراغ سبب کاهش ظرفیت داشت. همچنین ممکن است توقف وسایل

 تقاطع و افزایش تأخیر شود.

ارائه شده است. به کمک  101-4جدول تقاطع در  های قبل و بعد ازای از مزایا و معایب ایستگاهخالصه

ی گیرتوان در خصوص احداث ایستگاه همگانی، قبل یا بعد از تقاطع تصمیمموارد ارائه شده در این جدول می

 کرد.
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 های همگانی قبل و بعد از تقاطعمقایسه مزایا و معایب ایستگاه -101-4جدول 

نوع 

 ایستگاه
 معایب مزایا

 
 

 

 

 

 

قبل از 

 تقاطع

امکان کاهش تأخیر ناشی از تقاطع در  -

نقلیه همگانی در زمانی توقف وسیلهصورت هم

 شدن چراغ.ایستگاه با زمان قرمز 

امکان توقف اضافی و تشکیل صف  -

 نقلیه همگانی در ایستگاه.وسایل

امکان کاهش تداخل حرکت وسایل همگانی  -

که جریان خروجی بیش از ورودی در صورتی

 باشد.

نقلیه همگانی با جریان ترافیک گردش افزایش تداخل وسایل -

 به تقاطع. به راست واردشده

 ی تقاطع.کاهش فاصله دید در ورود -

نسبت به تجهیزات کنترل  پیادهو عابران کاهش دید رانندگان -

 پیاده.ترافیک و عابران

نقلیه امکان کاهش ظرفیت تقاطع در صورت توقف وسایل -

 همگانی در زمان سبز شدن چراغ.

همگانی در  ونقلحملدهی به سیستم عدم امکان اولویت -

 بندی چراغ.زمان

ه در نقلیوسایل همگانی با سایر وسایلافزایش تداخل حرکت  -

که جریان ورودی به تقاطع بیش از جریان خروجی آن صورتی

 باشد.

 
 

 

 

 

 

بعد از 

 تقاطع

نقلیه به حداقل رسیدن تداخل وسایل -

 همگانی با جریان ترافیک گردش به راست.

به حداقل رسیدن مشکالت مربوط به فاصله  -

 پیاده.اننقلیه و عابردید رانندگان وسایل

نقلیه همگانی کاهش احتمال برخورد وسایل -

پیاده به علت عبور عرضی از پشت با عابران

 نقلیه.وسیله

نقلیه همگانی با کاهش تداخل حرکت وسایل -

نقلیه در صورت بیشتر بودن جریان سایر وسایل

ورودی به تقاطع از یک رویکرد نسبت به 

 جریان خروجی از آن.

 ونقلحملدهی به سیستم امکان اولویت -

 بندی چراغ.همگانی در زمان

نقلیه همگانی متوقف در زدگی صف وسایلاحتمال پس -

 ایستگاه و اخالل در عملکرد تقاطع.

نقلیه همگانی با جریان ترافیک گردش افزایش تداخل وسایل -

 به راست خروجی.

 کاهش فاصله دید در خروجی تقاطع. -

نقلیه همگانی با سایر لافزایش تداخل حرکت وسای -

نقلیه در صورت بیشتر بودن جریان خروجی از تقاطع از وسایل

 یک رویکرد نسبت به جریان ورودی از آن.

احتمال برخورد جلو به عقب به دلیل توقف غیرمنتظره  -

 نقلیه.نقلیه همگانی برای رانندگان سایر وسایلوسایل

میانه 

 بلوک

ابران وجود مشکل دید برای رانندگان و ع -

 ندارد.

 شود.ها کم میتجمع مسافرین در ایستگاه -

 .تیاج به فضای پارک ممنوع بیشتری استاح -

شوند از میانه بلوک از عرض خیابان عبور مسافرین تشویق می -

 کنند.

 یابد.روی عابران افزایش میطول پیاده -

 

. همچنین الزم شودمیها در کل سطح شهر استفاده معموالً در شهرها تا حد امکان از یک نوع از ایستگاه

ها، نقش مؤثری در سرعت ناوگان های نزدیک و دور در نزدیکی تقاطعبه ذکر است که جانمایی صحیح ایستگاه

ه های دور به علت تأثیری کهای نزدیک و ایستگاهطورکلی ایستگاههمگانی و راحتی مسافرین خواهد داشت. به
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 متری از تقاطع قرار گیرند. 75ی گذارند، به هیچ عنوان نباید در محدودهبر روی عملکرد تقاطع می

های راهنمایی، توان به وضعیت هماهنگی چراغها میستگاهاز عوامل مؤثر و مهم در تعیین موقعیت ای

همگانی، شرایط فیزیکی معبر، وضعیت تراکم معابر،  ونقلحملدسترسی کاربران سیستم، مسیر خط سیستم 

 پیاده و شرایط هندسی ناوگان به لحاظ گردش و توقف اشاره نمود.های عبوری عابرانمحل

ای کافی برای ایجاد ایستگاه در مجاورت تقاطع وجود ندارد، معمواًل در مناطق نزدیک به مرکز شهر که فض

روی افراد برای شود. این امر ممکن است سبب افزایش مسافت پیادهایستگاه با فاصله از تقاطع احداث می

دسترسی به ایستگاه شود. در چنین مواردی الزم است موضوع دسترسی ایمن افراد به ایستگاه در زمان عبور 

کشی عابرپیاده در مجاورت ایستگاه استفاده توان از خطعرض خیابان مدنظر قرار گیرد. برای این کار میاز 

 کرد.

 ایمنی (2

از اهمیت باالیی برخوردار است.  ونقلحملپذیر سیستم پیاده به عنوان کاربران آسیبایمنی عابرین

 نزدیک حل کرد یا اینکه مسافرین را تشویق کردهای جهت کارگیری ایستگاهتوان با بهگونه تصادفات را میاین

ها را ببینند. مشکل ایمنی دیگر از تداخل نقلیه عبوری آنکه از پشت ناوگان از خیابان عبورکنند تا وسایل

شود راست دارند، ایجاد میبهای که قصد گردشنقلیههای جهت نزدیک با وسایلشده در ایستگاهمسافرین پیاده

توان این مشکل را تا حدودی حل نمود. عالوه بر آن، طول ایستگاه، اصله میان تقاطع و ایستگاه میکه با ایجاد ف

ر ها دطورکلی قرارگیری ایستگاه. بهشودارتفاع جدول و نوع روسازی ممکن است باعث ایجاد مشکل ایمنی 

ابی یتوبوس باید طوری مکانهای ا. بنابراین ایستگاهشودمیها باعث افزایش دسترسی کاربران نزدیک تقاطع

نقلیه ترین تأثیر و اختالل را بر تردد سایر وسایلعالوه بر حداکثر نمودن دسترسی کاربران سیستم، کمشوند که 

 (.196-4- 4شکل داشته باشند )

 

 
 ها توسط کاربران و کاهش تراکم در محل تقاطعها در راحتی دسترسی به آنموقعیت ایستگاه -196-4- 4شکل 
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 عادالنهدسترسی  (3

ر باشد. پذیمعلولیت نیز امکانای باشد که دسترسی افراد دارای گونهطراحی همه تسهیالت شهری باید به

رو ایجاد شود. متر برای اتصال ایستگاه به پیاده 5/1رو باید یک مسیر دسترسی بدون مانع به عرض حداقل ازاین

دار یا آسانسور فراهم شود تا های غیرهمسطح، الزم است امکاناتی نظیر باالبر صندلی چرخدر مورد ایستگاه

های ها تسهیل شود. الزم است مسیر دسترسی و ورودی ایستگاهبه این ایستگاهدسترسی افراد دارای معلولیت 

رو مشخص شود. همچنین همگانی توسط تابلوهای راهنمای مجهز به خط بریل و نشانگرهای لمسی سطح پیاده

همگانی، سطوح هشداردهنده برجسته برای  ونقلحملهای الزم است تا در لبه محل سوار شدن سکوی ایستگاه

 متر ایجاد شود. 5/0افراد دارای اختالالت بینایی به عرض 

های غیرهمسطح یا در مواردی که الزم است افراد دارای معلولیت برای دسترسی به ایستگاه برای ایستگاه

همگانی از یک سطح به سطح دیگری جابجا شوند، الزم است حداقل عرض شیبراهه مخصوص افراد دارای 

متر تغییر در ارتفاع،  75/0متر در نظر گرفته شده و برای استراحت این افراد، به ازای هر  2/1معلولیت برابر با 

 یک سطح بدون شیب ایجاد شود.

متر برای حرکت آزادانه و گردش  5/1متر در  5/1در محل سوار و پیاده شدن مسافران باید فضایی با ابعاد 

ظور تسهیل سوار و پیاده شدن افراد دارای معلولیت در منبینی شود. همچنین باید بهدار پیشهای چرخصندلی

سانتیمتر  2های همگانی، حداکثر اختالف ارتفاع و فاصله افقی کف اتوبوس از سطح سکو برابر با محل ایستگاه

دن دار برای سوار و پیاده شنقلیه همگانی مجهز به رابط شیبدر نظر گرفته شود. در غیر اینصورت باید وسیله

 (.197-4شکل ارای معلولیت باشد )افراد د
 

 
 همگانی برای افراد معلول ونقلحملتجهیز  -197-4شکل 
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ناسب م های همگانی نظیر سرپناه، حفاظبینی امکانات موردنیاز برای افراد دارای معلولیت در ایستگاهپیش

متر باشد، الزامی است. همچنین سانتی 70متر که دارای میله دستگیره با ارتفاع سانتی 45و نیمکت با ارتفاع 

رسانی لمسی، دیداری و رسانی به مسافران دارای معلولیت، از تجهیزات اطالعالزم است برای بهبود اطالع

 .[24]ها استفاده شود شنیداری نیز در ایستگاه

 همگانی باید مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: ونقلحملهای بطور خالصه، مواردیکه در طراحی ایستگاه

 حفاظت مسافرین از جریان ترافیک عبوری، -

 ایجاد دسترسی برای افراد ناتوان، -

 نقلیه در هرگونه شرایط جوی،ایجاد فرصت سوار و پیاده شدن ایمن مسافران به/ از وسیله -

 رو،های ورودی و خروجی به پیادهنزدیکی به خطوط عابرپیاده و رمپ -

 نزدیکی به مراکز اصلی تولید و جذب سفر، -

 های نزدیک به هم،امکان تغییر خط یا تغییر طریقه ایمن و راحت در ایستگاه -

 نزدیکی به ایستگاه برگشت همان مسیر، -

 .[2]روشنایی خیابان  -

 برانبوه خطوط و یمعمول اتوبوس یهاستگاهیا ارتباط (4

 که مجموع باشد یاونهبگ دیبا یعملکرد ینظر پارامترها از یهمگان ونقلحمل مختلف یهاستمیس یطراح

 یسازکپارچهی منظور به ریز اقدامات منظور نیشود. بد نهیمسافر در شبکه کم ریزمان سفر و زمان تاخ

 .شودیم شنهادیپ ونقلحمل یهاستمیرسیز یعملکرد

 تواندیم شوند،یم مختلف یمدها نیماب مسافر راحت انتقال باعث که یچندمد یهاستگاهیا احداث -

 .شود یهمگان ونقلحمل ستمیس کاربران ریتاخ زمان کاهش باعث

 و مراکز یدسترس منظور به که شود یطراح یطور مختلف یهمگان ونقلحمل یهاستمیس ریمس -

 هب ستمیس کی از یدسترس و باشند مشترک یهاستگاهیا و یهمپوشان یدارا شهر یاصل یهاقطب

 .ردیپذ صورت رمان حداقل در گرید ستمیس

 و تبادل یهازمان که شوند یطراح یطور یهمگان ونقلحمل مختلف یهاستمیس یبندزمان برنامه -

 .[26] شود نهیکم تبادل یهاستگاهیا در مسافران انتظار
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 های قطار شهریایستگاه -4-3-1-3

های همگانی، مکان ونقلحملهای مختلف نواحی اصلی تولید و جذب سفر و نقاط تقاطع خطوط شیوه

مناسبی برای احداث ایستگاه قطار شهری هستند. همچنین الزم است که در تعیین محل ایستگاه، به 

های تند، های تند دارای محدودیت دید و شیبخصوصیات فیزیکی و عملکردی قطارها توجه شود. قوس

 های مناسبی برای احداث ایستگاه قطار شهری نیستند.محل

ها در اهی بین ایستگهای قطار تأثیرگذار است. معموالً فاصلهبین ایستگاه شهری بر فاصلهتراکم نواحی 

بین  کیلومتر است. کم بودن فاصله 2/3تا  6/1کیلومتر و در نواحی حومه شهری،  0/1تا  8/0نواحی مرکزی 

 دهد.فزایش میها شده و زمان سفر را اها موجب کاهش سرعت قطارها و افزایش تعداد توقفایستگاه

هایی که محدودیت فضا برای ساخت ایستگاه وجود دارد، از سکوی میانی برای سوار و معموالً در محل

ای هوبرگشتی در ساعتشود. در مسیرهایی که تقاضای مسافر خطوط رفتپیاده شدن مسافران استفاده می

کنند(، بهتر است از سکوی مل میصورت شعاعی عاوج صبح و بعدازظهر نامتوازن است )مثل خطوطی که به

 میانی در ایستگاه قطار استفاده شود.

های طراحی تأثیرگذار است. برای های قطار و تعیین مقادیر مؤلفهنقلیه در طراحی ایستگاهنوع وسیله 

ار شود. همچنین طول سکوی قطنمونه ارتفاع سکو بستگی به نوع قطاری دارد که ایستگاه برای آن طراحی می

گیری در خصوص سایر الزامات طراحی نظیر های آن است. تصمیمهای قطار و تعداد واگنبسته به طول واگنوا

ای هرسانی به مسافران و نیمکت، بر اساس تقاضای ساعت اوج و محدودیتعرض سکو، سرپناه، ابزارهای اطالع

 شود.فضایی مربوط به محل احداث ایستگاه انجام می

متر عرض برای  5/0متر در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن  5/2سکوی کناری الزم است حداقل عرض 

متر خواهد بود. در صورت عدم وجود  0/3سکو، مجموع عرض سکوی کناری  نوار برجسته هشدار در لبه

متر در نظر گرفته شود. برای سکوهای میانی الزم است  5/4شود مقدار عرض سکو محدودیت فضا پیشنهاد می

 4متر در نظر گرفته شود. معموالً قطارهای شهری حداکثر  0/5متر و در صورت امکان  0/4ل عرض سکو حداق

متر نیست. الزم است طول سکو کمی بیشتر از حداکثر طول قطاری  110ها بیشتر از واگن دارند و طول آن

در مجاورت  شدهی صف تشکیلکند، در نظر گرفته شود تا فضای موردنیاز براکه در ایستگاه مورد نظر توقف می

آوری کرایه و تغییرات احتمالی در فاصله توقف قطار مدنظر های انتهایی قطار، فضای موردنیاز برای جمعدرب

نیز توجه  نقلیه همگانیقرار گیرد. الزم است در تعیین محل ایستگاه به خصوصیات فیزیکی و عملکردی وسایل

های های مناسبی برای احداث ایستگاههای تند، محلدیت دید و شیبهای افقی و قائم دارای محدوشود. قوس
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های قطار شهری با سکوی میانی مشترک و با سکوی کناری همگانی نیستند. نیمرخ عرضی ایستگاه ونقلحمل

 رده شده است.آو 199-4شکل و  198-4شکل به ترتیب در 

 
 های قطار شهری با سکوی میانی مشتركنیمرخ عرضی ایستگاه -198-4شکل 

 

 
 های قطار شهری با سکوهای کناریعرضی ایستگاه نیمرخ -199-4شکل 

 

های سوخت و مراکز سیاسی های همگانی باید به حریم مراکز خطرزا نظیر جایگاهیابی ایستگاهدر مکان

تواند بر کاهش تلفات و های پرتردد و مهم در مجاورت مراکز درمانی و اورژانس میتوجه شود. احداث پایانه
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های تاریخی باید های همگانی در بافتط بحران تأثیرگذار باشد. جانمایی ایستگاههای جدی در شرایجراحت

حال این جانمایی نباید بر عملکرد ای باشد که مانع از آسیب رسیدن به میراث فرهنگی شود. با اینگونهبه

 .[25]ایستگاه همگانی از حیث وجود دسترسی مطلوب برای مسافران تأثیر منفی داشته باشد 

 های اتوبوسایستگاه -4-3-1-4

های مختلف جانمایی رو در شکلها نسبت به سوارهتوان بر اساس موقعیت آنهای اتوبوس را میایستگاه

 و طراحی نمود که در ادامه آورده شده است.

 روموقعیت نسبت به لبه سواره (1

 های واقع در حاشیه معبرالف( ایستگاه

رو نداشته و از انعطاف رو و پیادهسواره هایهای واقع در حاشیه معبر نیاز به تغییر در زیرساختایستگاه

ها بر جریان ترافیک حال ممکن است جانمایی نامناسب آن(. با این200-4شکل باالیی برخوردار هستند )

 أثیر منفی داشته باشد.نقلیه شخصی توسایل

 

 
 های همگانی واقع در حاشیه معبرای از ایستگاهنمونه -200-4شکل 

 

های دهد. در ایستگاههای واقع در حاشیه معبر را نشان میجزئیات طراحی انواع ایستگاه 201-4شکل 

نقلیه متر(، امکان ورود وسایل 18ای در قبل از ایستگاه )قبل از تقاطع، الزم است با ممنوعیت پارک حاشیه

های بعد از تقاطع، این ممنوعیت شامل محدوده بعد از ایستگاه ستگاه فراهم شود. در ایستگاههمگانی به ای

ع در های واقنقلیه همگانی بتواند بدون مشکل از ایستگاه خارج شود. در ایستگاهمتر( تا وسیله 15شود )می

 متر( الزامی است. 15ن )متر( و هم بعدازآ 18ای هم قبل از ایستگاه )میانه قطعه، ممنوعیت پارک حاشیه
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دهنده نقلیه همگانی و طول محدوده پارک ممنوع، نشانها مجموع طول وسیلهدر هر یک از انواع ایستگاه

حداقل طول محدوده ایستگاه است که برای مثال، طول این محدوده با در نظر گرفتن طول اتوبوس معمولی 

های واقع در میانه قطعه به های بعد از تقاطع و ایستگاهههای قبل از تقاطع، ایستگامتر(، برای ایستگاه 12)

 متر خواهد بود. 45و  27، 30ترتیب برابر با 

 
 های واقع در حاشیه معبرجزئیات طراحی انواع ایستگاه -201-4شکل 

 

شود. در صورت متر در نظر گرفته می 18اتوبوس های مفصلی طراحی شود، طول اگر ایستگاه برای اتوبوس

نقلیه همگانی به ایستگاه، الزم است طول محدوده ایستگاه به نسبت تعداد زمان بیش از یک وسیلهورود هم

، عنوان نمونه به ازای هر ناوگان اضافهکنند، افزایش یابد. بهزمان توقف میصورت همنقلیه همگانی که بهوسایل

 شود.متر اضافه می 20های مفصلی متر و برای اتوبوس 15های معمولی، یستگاه برای اتوبوسطول محدوده ا

 آمدههای پیشب( ایستگاه
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اد شود و ایجهای شهری استفاده میآمده تنها برای خطوط همگانی مختلط در خیابانهای پیشاز ایستگاه

هایی استفاده ها در خیابان(. از این نوع ایستگاه202-4شکل ها مجاز نیست )آمده در بزرگراههای پیشایستگاه

ای در تمام طول روز مجاز است؛ بنابراین خط عبور سمت راست خیابان به پارک شود که پارک حاشیهمی

نقلیه رو تا لبه اولین خط عبوری، ایستگاه در مسیر حرکت وسایلختصاص داشته و با گسترش پیادهای احاشیه

 شود.همگانی ایجاد می
 

 
 آمدههای همگانی پیشای از ایستگاهنمونه -202-4شکل 

 

زیاد است اما ترافیک خودروهای سواری در خیابان قابلهایی که حجم تردد عابرپیاده معموالً در خیابان

ست، توجه اهایی که حجم ترافیک دوچرخه قابلشود. در خیابانها استفاده میتوجه نیست، از این نوع ایستگاه

های دوخطه )با در نظر گرفتن خط عبور شود. همچنین در خیابانها پیشنهاد نمیاستفاده از این نوع ایستگاه

 آمده احداث شوند.صورت پیشها نباید بهای( ایستگاهت برای پارک حاشیهسمت راس

نقلیه همگانی برای ورود به ایستگاه و خروج از آن شده و آمده باعث حذف مانور وسایلایستگاه پیش

د وشها سبب میشود. از طرفی ایجاد این نوع از ایستگاههمین امر موجب کاهش تأخیر و زمان سفر مسافران می

نقلیه برای پیاده و سوار کردن مسافران، صفی شکل بگیرد. تأخیر واردشده به که در زمان توقف وسایل

های غیرایمن و وقوع تصادف شود. همچنین ایجاد ایستگاه نقلیه شخصی ممکن است باعث تغییر خطوسایل

 ه گردش به راست شود.نقلیتواند منجر به ایجاد محدودیت برای وسایلآمده در مجاورت تقاطع میپیش

رو تا لبه خط سواره در محدوده ایستگاه، فضای مناسبی جهت ایجاد سرپناه، نیمکت و آمدگی پیادهپیش

های سطحی در محدوده سایر امکانات رفاهی برای مسافران است. الزم است مالحظات مربوط به زهکشی آب
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 ری شود.گرفتگی ایستگاه جلوگیایستگاه در نظر گرفته شده و از آب

های واقع در حاشیه خیابان گفته شد، به لحاظ آمده نیز مشابه آنچه در مورد ایستگاههای پیشایستگاه

( و میان 204-4شکل (، قبل از تقاطع )203-4شکل موقعیت نسبت به تقاطع، به سه دسته بعد از تقاطع )

 آمده متناسب با تعدادشوند که قبالً بیان شده است. طول ایستگاه پیش( تقسیم می205-4شکل ای )قطعه

نیز  آمدگیکنند، در نظر گرفته شده و عرض پیشزمان در ایستگاه توقف میصورت همای که بهنقلیهوسایل

 ای( است.متر )مشابه با عرض خط پارک حاشیه 0/2حداقل برابر با 

 
 آمده بعد از تقاطعایستگاه پیش -203-4شکل 

 
 آمده قبل از تقاطعایستگاه پیش -204-4شکل 



   

 

 

  

 275صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 ایآمده میان قطعهمعبر ایستگاه پیش -205-4شکل  

 های خارج از مسیرایستگاه (2

منظور کاهش سرعت، توقف و های خارج از مسیر، فراهم کردن فضایی بههدف اصلی از ایجاد ایستگاه

گانی در نقلیه همنقلیه همگانی در محلی جدا از مسیر اصلی است. توقف وسایلافزایش سرعت وسایل

های خارج از مسیر سبب افزایش ایمنی مسافران شده و از اخالل در جریان ترافیک خودروهای سواری ایستگاه

 کند.در صورت افزایش زمان توقف جلوگیری می

رو و همگرایی با جریان ترافیک نقلیه همگانی به سوارههای خارج از مسیر، ورود مجدد وسایلدر ایستگاه

تواند با مشکالتی همراه باشد. در شرایطی که جریان ترافیک عبوری از معبر بیشتر از میخودروهای سواری 

شکل شدت منقلیه همگانی با جریان ترافیک عبوری بهوسیله بر ساعت بر خط باشد، همگرایی وسایل 1000

 ها با تأخیر مواجه خواهد شد.بوده و حرکت آن

د که شوطورکلی، توصیه میطوط ویژه یا مختلط باشد. بهتواند مربوط به خایستگاه خارج از مسیر می

صورت خارج از مسیر اجرا شوند. در چنین مواردی الزم است ها بههای واقع در سمت راست بزرگراهایستگاه

چگونگی  206-4شکل صورت فیزیکی انجام شود. رو، حتماً بهاز مسیر از سوارهجداسازی ایستگاه خارج 

ها ای از این ایستگاهنمونه 207-4شکل های شهری و جداسازی فیزیکی ایستگاه اتوبوس خارج از مسیر در تندراه

توان از زمان وجود داشته باشد، میکه احتمال توقف دو یا چند وسیله بصورت همدهد. در صورتیرا نشان می

نقلیه همگانی استفاده کرد. مطابق با شکل، الزم است محدوده منظور جلوگیری از تأخیر وسایلخط سبقت به

متر از مسیر راه جدا شود. همچنین باید در فاصله بین خط توقف  1ابر با حداقل ایستگاه همگانی با عرضی بر

نقلیه منظور تامین ایمنی وسایلمتر به 5/0)خط سبقت در صورت وجود( و مانع فیزیکی، حائلی به عرض حداقل 

 ایجاد شود.
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 های شهریهای اتوبوس خارج از مسیر در بزرگراهفیزیکی برای ایستگاهایجاد مانع  -206-4شکل 

 

نقلیه همگانی مطابق با جدول شایان ذکر است که مقدار عرض سکو و خط توقف برای انواع وسایل

گانی های هممشخصات فیزیکی و عملکردی خطوط همگانی خواهد بود. عرض خطوط سبقت برای کلیه سیستم

 ا عرض خط توقف در نظر گرفته شود.باید حداقل برابر ب

مواًل رو معهای خارج از مسیر به علت نیاز به ایجاد تغییر در مقطع عرضی خیابان و پیادهساخت ایستگاه

هایی مؤثر و کارآمد است که حجم و سرعت هایی تنها در خیابانبر بوده و استفاده از چنین ایستگاههزینه

 .توجه باشدشوند، قابلتعداد مسافرانی که در ایستگاه سوار و پیاده مینقلیه عبوری باال بوده و وسایل

 بطور کلی شرایط ایجاد ایستگاه خارج از مسیر شامل موارد زیر است:

 پیاده،وجود فضای کافی برای ساخت ایستگاه خارج از مسیر و عدم ایجاد مزاحمت برای تردد عابران -

 ساعت اوج، وسیله از خط سمت راست در 250عبور حداقل  -

 نقلیه همگانی بر ساعت،وسیله 10تواتر حداقل  -

نقلیه شخصی قبل از رسیدن به ایستگاه عدم وجود فاصله دید کافی برای توقف یا تغییر خط وسایل -

 خارج از مسیر،

 مسافر در ساعت اوج ایستگاه. 20سوار و پیاده شدن حداقل  -

ز های خارج از مسیر، قبل اد شود. استفاده از ایستگاهبهتر است ایستگاه خارج از مسیر، بعد از تقاطع ایجا

ن شود. همچنین ممکنقلیه گردش به راست مینقلیه همگانی با وسایلتقاطع منجر به تداخل حرکت وسایل

دار، شرایط را برای حرکت مجدد و ورود آسان و های چراغنقلیه پشت تقاطعاست وجود تقاطع و توقف وسایل
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 همگانی به جریان ترافیک دشوار کند.نقلیه ایمن وسایل

های خارج از مسیر در حدفاصل دو تقاطع و در مجاورت مراکز اصلی تولید و جذب استفاده از ایستگاه

مسافر نیز متداول است. این موضوع ناشی از باال بودن تقاضای سفر همگانی و افزایش زمان توقف در این نقاط 

 است.

ا انتهایی خطوط تاکسی، قبل یا بعد از یک تقاطع قرارگرفته باشد، الزم در صورتیکه ایستگاه ابتدایی ی

صورت خارج از مسیر نقلیه عبوری از تقاطع، ایستگاه بهمنظور جلوگیری از اخالل در جریان وسایلاست به

صورت خارج از مسیر وجود نداشته باشد، احداث شود. اگر به علت محدودیت فضا، امکان احداث ایستگاه به

 متری از تقاطع ایجاد شود. 30الزم است ایستگاه در حاشیه معبر و در فاصله حداقل 

 

 
 های همگانی خارج از مسیرای از ایستگاهنمونه -207-4شکل 

 

توقف، خط بخش اصلی لچکی ورودی، خط کاهش سرعت، فضای  5های خارج از مسیر شامل ایستگاه

ابعاد اجزای مختلف ایستگاه بر  102-4جدول (. در 208-4شکل افزایش سرعت و لچکی خروجی هستند )

نقلیه همگانی تعیین اساس سرعت معبر ارائه شده است. طول محدوده توقف بر اساس طول و تعداد وسایل
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نقلیه به ایستگاه، الزم است طول محدوده توقف افزایش زمان بیش از یک وسیلهشود. در صورت ورود هممی

متر و  15های اتوبوس، طول محدوده توقف برای توقف هر اتوبوس معمولی ایستگاه طور خاص براییابد. به

های منظور تعیین ابعاد اجزای مختلف ایستگاهشود. بهمتر در نظر گرفته می 20برای توقف هر اتوبوس مفصلی، 

 18-4جدول توان از مقادیری کمتر از مقادیر پیشنهادشده در بوس و تاکسی میخارج از مسیر برای مینی

 استفاده کرد.

 

 
 ازمسیرهای اصلی یک ایستگاه خارجتعریف بخش -208-4شکل 

 

 از مسیر بر اساس سرعت های اصلی یک ایستگاه خارجطول بخش -102-4جدول 

سرعت شخصی 

 )کیلومتر بر ساعت(

 سرعت همگانی

 )کیلومتر بر ساعت(
 لچکی ورودی )متر(

خط کاهش سرعت 

 )متر(

خط افزایش سرعت 

 )متر(

لچکی خروجی 

 )متر(

 10حداقل  - - 15حداکثر  و کمتر 30 و کمتر 50

60 40 50 55 75 50 

70 50 65 110 215 65 

80 60 70 145 295 70 

90 70 75 180 425 75 

 80 580 225 80 و بیشتر 80 و بیشتر 100
 

 موقعیت در پوسته معبر  (3

ها در میانه معبر یا در حاشیه سمت راست آن بسته به موقعیت خطوط همگانی، ممکن است ایستگاه

های میانی از ایمنی باالتری های کناری در مقایسه با ایستگاهطورکلی ایستگاه(. به209-4شکل ایجاد شوند )

 بیشتری احتیاج دارند. همچنینبرخوردارند؛ اما در مقابل، عرض بیشتری اشغال کرده و به تغییرات فیزیکی 

ممکن است ایجاد ایستگاه در میانه یک تندراه به علت سروصدای زیاد و نزدیک بودن مسافران همگانی به 

 جریان ترافیک سریع، به لحاظ ایمنی و راحتی مسافران نامناسب باشد.
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 ایستگاه همگانی واقع در حاشیه سمت راستای از نمونه -209-4شکل 

 

 موقعیت نسبت به مسیر همگانی (4

تواند از سمت راست یا چپ وسیله انجام شود؛ بنابراین، نقلیه همگانی میورود و خروج مسافران وسایل

شکل ( یا در سمت چپ مسیر همگانی )210-4 شکلتوانند در سمت راست مسیر )های همگانی میایستگاه

در و جانمایی ایستگاه در سمت چپ خطوط همگانی نقلیه چپ( جانمایی شوند. در صورت وجود وسایل4-211

زمان دو جهت از یک عرض سکو، عرض کمتری از پوسته معبر وبرگشتی واقع در میانه، به علت استفاده همرفت

 .[25]د شد اشغال خواه
 

 
 ای از ایستگاه همگانی واقع در سمت راست مسیر همگانینمونه -210-4 شکل
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 ای از ایستگاه همگانی واقع در سمت چپ مسیر همگانینمونه -211-4شکل 

 همگانی ونقلحملهای تعیین مکان ایستگاه -4-3-1-5

همگانی در سطح کالن، موقعیت  ونقلحملهای بر اساس معیارهای بیان شده برای جانمایی ایستگاه

(، شبکه 215-4شکل تا  212-4شکل ها به تفکیک شبکه خطوط ریلی )از ها تعیین شده و موقعیت آنایستگاه

تا  220-4شکل (، شبکه خطوط اتوبوس معمولی )از 219-4شکل تا  216-4شکل خطوط اتوبوس تندرو )از 

( برای چهار سناریوی 227-4شکل تا  224-4شکل همگانی یکپارچه )از  ونقلحمل( و کل شبکه 223-4شکل 

 موجود نشان داده است.
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 19های شبکه خطوط ریلی در سناریوی موقعیت ایستگاه -212-4شکل 

 

 
 22های شبکه خطوط ریلی در سناریوی موقعیت ایستگاه -213-4شکل 
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 23های شبکه خطوط ریلی در سناریوی موقعیت ایستگاه -214-4شکل 

 

 
 26های شبکه خطوط ریلی در سناریوی موقعیت ایستگاه -215-4شکل 



   

 

 

  

 283صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 19شبکه خطوط اتوبوس تندرو در سناریوی های موقعیت ایستگاه -216-4شکل 

 

 
 22های شبکه خطوط اتوبوس تندرو در سناریوی موقعیت ایستگاه -217-4شکل 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 23سناریوی  های شبکه خطوط اتوبوس تندرو درموقعیت ایستگاه -218-4شکل 

 

 
 26های شبکه خطوط اتوبوس تندرو در سناریوی موقعیت ایستگاه -219-4شکل 
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 19های شبکه خطوط اتوبوس معمولی در سناریوی موقعیت ایستگاه -220-4شکل 

 

 
 22های شبکه خطوط اتوبوس معمولی در سناریوی موقعیت ایستگاه -221-4شکل 
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 23های شبکه خطوط اتوبوس معمولی در سناریوی موقعیت ایستگاه -222-4شکل 

 

 
 26های شبکه خطوط اتوبوس معمولی در سناریوی موقعیت ایستگاه -223-4شکل 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 19همگانی سناریوی  ونقلحملها در کل شبکه خطوط موقعیت ایستگاه -224-4شکل 

 

 
 22همگانی سناریوی  ونقلحملها در کل شبکه خطوط موقعیت ایستگاه -225-4شکل 
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 23همگانی سناریوی  ونقلحملها در کل شبکه خطوط موقعیت ایستگاه -226-4شکل 

 
 26همگانی سناریوی  ونقلحملها در کل شبکه خطوط عیت ایستگاهموق -227-4شکل 
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

ندرو های ریلی، اتوبوس تهای در نظر گرفته شده به تفکیک سیستمنیز تعداد ایستگاه 103-4جدول در 

 و اتوبوس معمولی در همه چهار سناریوی پیشنهادی آورده شده است.
 

 ها به تفکیک خطوط ریلی، اتوبوس تندرو و معمولیتعداد ایستگاه -103-4جدول 

 نوع سیستم

 26سناریوی  23سناریوی  22سناریوی  19سناریوی 

تعداد 

 خطوط

تعداد 

 هاایستگاه

تعداد 

 خطوط

تعداد 

 هاایستگاه

تعداد 

 خطوط

تعداد 

 هاایستگاه

تعداد 

 خطوط

تعداد 

 هاایستگاه

 80 4 80 4 80 4 80 4 سیستم قطار شهری

 63 3 41 2 41 2 63 3 تراموا

 82 3 102 4 91 4 67 3 سیستم اتوبوس تندرو

 3050 109 3008 107 2948 103 3033 109 سیستم اتوبوس معمولی
 

دو شکل قطار شهری و تراموا مد نظر قرار گرفته  ، سیستم ریلی درشودمیچنانچه در جدول باال مشاهده 

. تعداد خط هستند( LRTاز نوع قطار سبک ) 4و  1قطار شهری از نوع مترو و خطوط در  3و  2است که خط 

ایستگاه در سطح شهر  80خط پیشنهادی و از طریق  4و ایستگاه سیستم قطار شهری در هر چهار سناریو با 

رای دا 23و  22خط و در سناریوهای  3دارای  26و  19گسترده شده است. سیستم تراموا نیز در سناریوهای 

است. سیستم اتوبوس تندرو در سناریوهای مورد نظر  41و  63ها به ترتیب خط است که تعداد ایستگاه 2

متفاوت است. در نهایت سیستم اتوبوس معمولی  102و  67خط بوده و تعداد ایستگاه آن بین  4یا  3دارای 

 3050تا  2948ها بین یستگاهخط دارد که تعداد ا 109خط و حداکثر  103در سناریوهای پیشنهادی حداقل 

 است.

 هابرآورد تعداد مسافر سوار و پیاده شده و تبادلی در ایستگاه -4-3-2

 و بر اساس شدافزار ویزوم استفاده ها و نقاط تبادل خطوط از نرمبرای برآورد تعداد مسافران در ایستگاه

شده و ای از تعداد مسافران سوار و پیاده. نمونهشدهمگانی، نتایج استخراج  ونقلحملسازی شبکه نهایی شبیه

آورده شده است. الزم به ذکر است که اطالعات  104-4جدول های خطوط قطار شهری در تبادلی در ایستگاه

 ها در فایل پیوست آمده است.مربوط به همه ایستگاه
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 های قطار شهریشده و تبادلی در ایستگاهای از آمار مسافران سوارشده، پیادهنمونه -104-4جدول 

 سناریوها
 -کد ایستگاه

 شماره خط

کل مسافران 

 سوار شده

کل مسافر 

 شدهپیاده

مسافر سوارشده 

 اصلیمبدأ 

 -شدهمسافر پیاده

 مقصد اصلی

ز یافته اکل مسافر انتقال

 خطوط دیگر

 19سناریوی 

01-01 1617 548 211 548 1406 

01-02 192 291 115 258 110 

01-03 1189 341 593 161 776 

01-04 1218 413 1218 413 0 

01-05 1493 688 1482 688 11 

01-06 802 1127 748 1064 117 

01-07 595 925 595 925 0 

01-08 1049 1347 807 1265 324 

01-09 755 202 37 0 920 

01-10 1392 756 1371 658 119 

22سناریوی   

01-01 1871 596 215 596 1656 

01-02 199 360 126 268 165 

01-03 1147 312 656 190 613 

01-04 1249 430 1248 430 1 

01-05 1495 693 1476 684 28 

01-06 815 1154 758 1098 113 

01-07 582 942 582 942 0 

01-08 963 1285 773 1204 271 

01-09 345 151 0 0 496 

01-10 1343 619 1159 466 337 

23سناریوی   

01-01 1719 586 201 586 1518 

01-02 141 309 121 276 53 

01-03 899 178 551 146 380 

01-04 924 232 924 232 0 

01-05 1030 394 902 360 162 

01-06 615 584 569 527 103 

01-07 497 635 497 635 0 

01-08 958 957 725 908 282 

01-09 461 139 40 0 560 

01-10 1870 659 1202 518 809 

26سناریوی   

01-01 1600 559 184 559 1416 

01-02 203 291 110 258 126 

01-03 1260 335 574 156 863 
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 های قطار شهریشده و تبادلی در ایستگاهای از آمار مسافران سوارشده، پیادهنمونه -104-4جدول 

 سناریوها
 -کد ایستگاه

 شماره خط

کل مسافران 

 سوار شده

کل مسافر 

 شدهپیاده

مسافر سوارشده 

 اصلیمبدأ 

 -شدهمسافر پیاده

 مقصد اصلی

ز یافته اکل مسافر انتقال

 خطوط دیگر

01-04 1032 301 1032 301 0 

01-05 1207 488 1201 486 6 

01-06 709 872 650 819 112 

01-07 920 721 454 611 576 

01-08 967 1216 775 1168 240 

01-09 436 4 0 0 440 

01-10 1331 816 1331 696 120 

 هاتعیین مقیاس عملکردی ایستگاه -4-3-3

ها اهدیگر ایستگعبارتآیند. بههمگانی به شمار می ونقلحملهای اصلی شبکه ها یکی از المانایستگاه

تنهایی توصیف شوند. اگرچه این شاخص بههمگانی محسوب می ونقلحملدروازه ورودی مسافران به شبکه 

زمان سفر، تعداد تغییر خط و سایر  دهد، اما در کنار تواتر،کاملی از در دسترس بودن خدمات همگانی ارائه نمی

 کند.همگانی مقبول به شناخت کیفیت خدمات همگانی و مقایسه آن کمک می ونقلحملمشخصات 

توان به چهار دسته عملکرد محلی، فرامحلی، شهری و ها را بر اساس مقیاس عملکردی میایستگاه

 شده بر اساس نوع عملکرد آورد شده است.تعیینهای بندی نمود. در ادامه انواع ایستگاهفراشهری دسته

 محلی: برای دسترسی پیاده و دوچرخه -4-3-4

وس ها معموالً مربوط به خطوط اتوب. این ایستگاهاستصورت محلی ها بهترین سطح عملکرد ایستگاهپایین

همگانی نداشته و دسترسی مسافران را  ونقلحملهای خطوط معمولی بوده و عمدتاً اشتراکی با سایر ایستگاه

نمایند. موقعیت برخی از همگانی فراهم می ونقلحملصورت پیاده یا با دوچرخه به شبکه یکپارچه به

 231-4شکل تا  228-4شکل همگانی یکپارچه در  ونقلحملهای با عملکرد محلی در شبکه نهایی ایستگاه

همگانی، تعدادی  ونقلحملشود، با توجه به پیوستگی سیستم آورده شده است. همانگونه که مشاهده می

 ها عملکرد محلی دارند.محدودی از ایستگاه
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 19همگانی یکپارچه سناریوی  ونقلحملهای با عملکرد محلی در شبکه برخی از ایستگاه -228-4شکل 

 

 
 22همگانی یکپارچه سناریوی  ونقلحملهای با عملکرد محلی در شبکه ی از ایستگاهبرخ -229-4شکل 
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 23همگانی یکپارچه سناریوی  ونقلحملهای با عملکرد محلی در شبکه برخی از ایستگاه -230-4شکل 

 

 
 26همگانی یکپارچه سناریوی  ونقلحملهای با عملکرد محلی در شبکه برخی از ایستگاه -231-4شکل 
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

ا ههمگانی تنها محدود به خطوط همگانی و ایستگاه ونقلحملالزم به ذکر است که طراحی تسهیالت 

ای باشد ها بگونهرد. باید طراحینبوده و الزم است دسترسی افراد به تسهیالت همگانی نیز مورد توجه قرار گی

همگانی فراهم شود. این دسترسی  ونقلحملهای که امکان دسترسی مستقیم، ایمن و راحت افراد به ایستگاه

 پذیر است.به دو شیوه عابرپیاده و دوچرخه امکان

 پیادهالف( دسترسی عابران

ف واقع های اطراپیاده به کاربریمؤثر عابرانریزی تسهیالت عابرپیاده، امکان دسترسی الزم است در برنامه

های همگانی فراهم شود. شعاع این محدوده برای ایستگاه ونقلحملهای در محدوده پیرامونی ایستگاه

ریزی دسترسی توجه در برنامهمتر است. موارد قابل 2999و  599بر به ترتیب همگانی معمولی و انبوه ونقلحمل

ران رسانی به کاربهای عابرپیاده، ایمنی و روشنایی معابر و نحوه اطالعشامل عرض گذرگاهها عابران به ایستگاه

 شود.های اطراف میها و کاربریدر خصوص مسیریابی ایستگاه

 شوند:بندی میروی در سه دسته طبقهراهکارهای بهبود دسترسی تسهیالت پیاده

 ها،راهکارهای مرتبط با دسترسی (1

 ها،ا فعالیتراهکارهای مرتبط ب (2

 راهکارهای مرتبط با تجهیزات و امکانات. (3
 

 ها شامل موارد زیر است:برخی از راهکارهای مرتبط با دسترسی

 دار به چراغ راهنمایی عابرپیاده،های چراغتجهیز تقاطع -

 ها،ها در هر مد و شیوه و میزان پوشش دهی منطقه توسط ایستگاهتعداد ایستگاه -

 ایمن و راحت برای دسترسی به ایستگاه،هایی فراهم بودن راه -

 دار،های چراغکاهش زمان انتظار عابرپیاده در تقاطع -

 ،«عابرپیاده»راهنمایی، استفاده از فاز اختصاصی بندی چراغدر تنظیمات زمان -

 های دارای حجم باالی عبور عرضی پیاده،کشی عابرپیاده در محلانجام خط -

 ها،قاطع در طراحیازحد شعاع گوشه تعدم افزایش بیش -

 های چراغ راهنمایی،ی تقاطع مثل پایهرفع موانع واقع در گوشه -

 های روشنایی،های چراغروها مثل پایهرفع موانع واقع در پیاده -

 روها،تعریض پیاده -
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 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 ایجاد رفوژ میانی در معابر برای تسهیل عبور عرضی عابرپیاده، -

 ،رو و خیابان مجاورایجاد فضای حائل بین پیاده -

 نقلیه،تفکیک جریان عابرپیاده و وسایل -

 ها در مجاورت مراکز عمده تولید و جذب سفر،ایجاد ایستگاه -

 های مخصوص عابرپیاده در نواحی میان بلوکی،ساخت گذرگاه -

 وآمد،های روگذر یا مسیرهای زیرگذر عابرپیاده برای تسهیل عبور عرضی افراد از معابر پررفتایجاد پل -

 های عبور عرضی عابرپیاده.سازی ترافیک در محلیزات آراماستفاده از تجه -

 اند از:ها عبارتراهکارهای مرتبط با فعالیت

 ایجاد اختالط کاربری مناسب در نواحی تجاری، -

 ها،های کتاب و کافهها مانند فروشگاهفعالیت های کوچک به توسعهتشویق فروشگاه -

 های اصلی تجاری در شهر،های مرتبط با خودرو در خیابانحذف فعالیت -

 روها،فروشان در پیادهساماندهی دست -

 روها.همگانی در پیاده ونقلحملرسانی های اطالعایجاد کیوسک -

 اند از:روی عبارتراهکارهای مرتبط با تجهیزات و امکانات تسهیالت پیاده

 روی،نماها در مسیرهای پیادهایجاد مناظر زیبا نظیر آب -

 شوند،پیاده میکه باعث ایجاد جذابیت برای عابرانحفظ نواحی تاریخی  -

 های پیاده،ایجاد سایبان در گذرگاه -

 های روشنایی، نورپردازی و مبلمان شهری،استفاده صحیح از سیستم -

 های مخصوص عابرپیاده،منظور تعیین گذرگاهکشی سطح روسازی بهخط -

 روی،پیادهجلوگیری از ایجاد عالئم ترافیکی سرگیر در مسیرهای  -

 های عابرپیاده.تاریخ و فرهنگ کشور در طراحی گذرگاه دهندههای نشاناستفاده از طرح -

های همگانی و های مستقیم بین ایستگاهروی کاربران با ایجاد دسترسیهای پیادهالزم است مسافت

رهای مستقیم بیشتری های اطراف کاهش یابد. معموالً در شهرهای دارای شبکه شطرنجی، عابران مسیکاربری

برای دسترسی به تسهیالت همگانی در اختیار دارند. در مقابل در شهرهایی که تعداد زیادی از معابر محلی 
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ه همگانی محدود شده و نیاز ب ونقلحملهای بست هستند، دسترسی مستقیم عابران به ایستگاهصورت بنبه

های نین قرار گرفتن خطوط عابرپیاده در مسیر گذرگاهپیاده است. همچایجاد مسیرهای مستقیم برای عابران

 روی عابرانشود. در نتیجه از افزایش مسافت پیادهاصلی عابرپیاده سبب کاهش انحراف عابران از مسیر می

گیری افراد در خصوص استفاده از شیوه رو تأثیر بسزایی در تصمیمشود. وجود یا عدم وجود پیادهجلوگیری می

اده و شوند. این تفکیک جریان پینقلیه میروها سبب تفکیک جریان عابرپیاده و وسایلرد. پیادهسفر پیاده دا

وآمد از اهمیت باالیی برخوردار بوده و باعث افزایش ایمنی عبور و مرور ویژه در معابر شریانی پررفتسواره به

ها پیوسته نبوده و این امر موجب مانآمدگی ساختروها به دالیل مختلف نظیر پیششود. بعضاً پیادهافراد می

 شود.همگانی می ونقلحملروی برای دسترسی به تسهیالت کاهش تمایل افراد به پیاده

ست هایی اسازی ترافیک در محلکارگیری تجهیزات آرامیکی از راهکارهای افزایش ایمنی عابران پیاده، به

ها . سهم باالیی از تصادفات شهری عابرپیاده، در تقاطعکنندکه حجم باالیی از عابران از عرض معبر عبور می

آمدگی جدول و کاهش شعاع پیاده در تقاطع، ایجاد پیشافتد. یکی از راهکارهای افزایش ایمنی عابراناتفاق می

شود. همچنین کاهش نقلیه در محل تقاطع میآمدگی جدول سبب کاهش سرعت وسایلگردش است. پیش

نقلیه در انجام مانور گردش و کاهش مسافت عبور عرضی عابرپیاده سرعت وسایل شعاع گردش موجب کاهش

 (.232-4شکل شود )در محل تقاطع می
 

 
 کاهش شعاع گوشه تقاطع و کاهش طول خط عابرپیاده  -232-4شکل 

 

جه نقلیه و در نتیرو موجب تفکیک جریان ترافیک عابرپیاده و وسایلرو و پیادهایجاد حائل بین سواره

 یابد. در معابریشود. با افزایش سرعت طرح معبر، لزوم ایجاد حائل افزایش میپیاده میافزایش ایمنی عابران

 رو نبوده و وجودرو و پیادهکیلومتر بر ساعت است، نیازی به ایجاد حائل بین سواره 39ه سرعت طرح کمتر از ک

ای یا کیلومتر بر ساعت، خط ویژه پارک حاشیه 59تا  39کند. برای معابر با سرعت طرح جدول کفایت می

کیلومتر بر  59با سرعت طرح بیشتر از  تواند نقش حائل را بازی کند. برای معابرفضای سبز حاشیه خیابان می

های روشنایی، های چراغساعت، وجود موانع فیزیکی جداکننده الزامی است. ممکن است در برخی معابر، پایه

 رو عمل کند.رو و سوارهعنوان حائل پیادهدوچرخه به پارکومترها یا خط ویژه
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ها و کاهش ها و پایانهمنظور دسترسی به ایستگاهپیاده بهاستفاده از زیرگذرها و روگذرها برای عابران

شود. در نقلیه موتوری باعث افزایش ایمنی عبور و مرور و راحتی عابران میها با ترافیک وسایلتداخل آن

توجه باشد یا در شرایطی که عابرپیاده برای نقلیه موتوری قابلمواردی که حجم تردد عابرپیاده و وسایل

یا پایانه نیازمند عبور از تسهیالتی نظیر تندراه باشد، الزم است که از زیرگذر یا روگذر  دسترسی به ایستگاه

روی افراد در زیرگذر یا منظور افزایش ایمنی و راحتی عابران استفاده نمود. باید حداقل عرض مسیر پیادهبه

حی مرکزی شهرهای بزرگ یا در متر در نظر گرفته شود. برای احداث زیرگذر یا روگذر در نوا 5/2روگذر برابر 

توان عرض زیرگذر یا روگذر های ورزشی میاطراف مراکز عمده تولید و جذب سفر مثل مراکز خرید و استادیوم

 متر در نظر گرفت. 5/2را بیشتر از 

الزم است روشنایی کافی در زیرگذرها ایجاد شود تا افراد با احساس امنیت بیشتری از این تسهیالت 

سور شود در صورت امکان تجهیزاتی نظیر آسانها پیشنهاد میها و پایانهنند. برای دسترسی به ایستگاهاستفاده ک

 همگانی داشته باشند. ونقلحملتری به تسهیالت برقی در نظر گرفته شده تا افراد دسترسی آسانو پله

اد نسبت به محلی که افرهایی مناسب است که حداکثر اختالف ارتفاع سطح استفاده از پلکان برای محل

ن کنندگاکه سهم افراد مسن از کل استفادهمتر باشد. در صورتی 6کنند، برای رسیدن به آن از پلکان استفاده می

 .برقی الزامی استمتر باشد، استفاده از پله 6توجه باشد یا اختالف ارتفاع بیشتر از از تسهیالت قابل

های حرکتی نظیر افراد مسن که دسترسی افراد دارای محدودیتای باشد گونهطراحی تسهیالت باید به

متر تغییر در ارتفاع  8پذیر باشد. باید در ساخت شیبراهه معلولین، به ازای هر ها امکانها و پایانهبه ایستگاه

 یک سطح بدون شیب برای استراحت افراد ایجاد شود.

ایستگاه پر باشد، مسافران منتظر در ایستگاه نقلیه همگانی در زمان ورود به در صورتیکه یک وسیله

انسور نیز دار یا آستوانند به آن خدمات دسترسی داشته باشند. کمبود تسهیالتی نظیر باالبر صندلی چرخنمی

 .[25] همگانی را برای افراد دارای معلولیت کاهش خواهد داد ونقلحملدر دسترس بودن خدمات 

 سوارانب( دسترسی دوچرخه

های همگانی در افزایش تمایل افراد به استفاده منظور پارک دوچرخه در مجاورت ایستگاهوجود فضاهایی به

های مناسب و امنی برای همگانی مؤثر است. الزم است مکان ونقلحملاز دوچرخه برای دسترسی به تسهیالت 

 (.233-4شکل س باشد )دسترآسانی برای کاربران قابلایجاد پارکینگ دوچرخه تعیین شود که به
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 همگانی ونقلحملنمونه پارکینگ دوچرخه در مجاورت ایستگاه  -233-4شکل 

 

پذیر نباشد. راحتی امکانمعابر شهری استفاده از دوچرخه برای انجام کل سفر به ممکن است در برخی

های دوچرخه یا ایجاد امکان ورود دوچرخه به شود با تجهیز وسایل همگانی به نگهدارندهرو پیشنهاد میازاین

 هایی باعثطرحپایدار تشویق شوند. اجرای چنین  ونقلحملهای داخل وسیله، افراد به استفاده از سیستم

نقلیه شود. البته باید توجه داشت که تجهیز وسایلنیز می ونقلحملافزایش یکپارچگی و پیوستگی شبکه 

ها نظیر شعاع گردش های دوچرخه سبب افزایش طول و تغییر در مشخصات عملکردی آنهمگانی به نگهدارنده

 .[25] (234-4شکل ها مدنظر قرار گیرد )شود که باید در طراحیمی

 

 
 های تجهیزشده به نگهدارنده دوچرخهای از اتوبوسنمونه -234-4شکل 

 اطرافای(: دسترسی پیاده و سواره از نواحی فرامحلی )ناحیه -4-3-5

یاده صورت پ. در این سطح، دسترسی کاربران بهاستها، سطح فرامحلی دومین سطح عملکردی ایستگاه

های . معموالً ایستگاهشودمیهمگانی یکپارچه فراهم  ونقلحملای به سیستم و سواره و در مقیاس ناحیه
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 .هستندکرد فرامحلی های چندمدی دارای قابلیت عملبر به جزء ایستگاههمگانی انبوه ونقلحمل

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ها میاز جمله عوامل مهم در این سطح از ایستگاه

 همگانی ونقلحملهای ای که افراد تا رسیدن به ایستگاهروی مناسب: حداکثر فاصلهفاصله پیاده -

یر همگانی تغیوهوایی، توپوگرافی و نوع سیستم کنند، بسته به شرایط آبصورت پیاده طی میبه

های سیستم متر( برای دسترسی به ایستگاه 400دقیقه ) 5روی تا صورت معمول، زمان پیادهکند. بهمی

های همگانی های سیستممتر( برای رسیدن به ایستگاه 800دقیقه ) 10رانی معمولی و تا اتوبوس

مگانی ه ونقلحملسیستم روی خوب در مسیر دسترسی به تحمل است. یک شبکه پیادهبر، قابلانبوه

 باید ایمن، مستقیم، سرزنده، فعال و دارای آسایش اقلیمی باشد.

 2سوار به اتوبوس معمولی برابر با قبول دسترسی دوچرخهسواری مناسب: فاصله قابلفاصله دوچرخه -

ر راستای شود. دکیلومتر در نظر گرفته می 4کیلومتر و برای دسترسی به مترو و اتوبوس تندرو برابر با 

همگانی، ایجاد تسهیالتی نظیر محل نگهداری دوچرخه  ونقلحملها با سازی عملکرد دوچرخهیکپارچه

 شود.ها یا داخل وسایل همگانی توصیه میدر ایستگاه

همگانی چه  ونقلحملآن است که سیستم  دهندهها نشانسوار در ایستگاههای پارکظرفیت پارکینگ -

 نقلیه شخصی متکی است.مقدار به دسترسی وسایل

همگانی  ونقلحملهای نقلیه در اطراف ایستگاههای وسایلفاصله رانندگی مناسب: با جانمایی پارکینگ -

تم شخصی و سیس ونقلحملتوان تعامل مطلوبی میان سیستم سوار( میبر و سریع )احداث پارکانبوه

شود افراد، بخشی از سفر خود را )معمواًل سوار باعث میکرد. احداث پارک همگانی فراهم ونقلحمل

 قلونحملدر قسمت کم تراکم( با سواری شخصی و ادامه آن را )معموالً در قسمت مرکزی و پرتراکم( با 

 همگانی انجام دهند.

بر در همه انبوه ونقلحملهای مشخص است، در شهر مشهد ایستگاه 235-4شکل همانگونه که در 

های خطوط اتوبوس دارای عملکرد شهری بوده و سناریوهای موجود به دلیل ارتباط بسیار نزدیک با ایستگاه

 شود.بکه یافت میبا عملکرد فرامحلی در این ش 1خط  24ایستگاه شماره 
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 همگانی یکپارچه همه سناریوهای پیشنهادی ونقلحملهای با عملکرد فرامحلی در شبکه ایستگاه -235-4شکل 

 شهری: دسترسی پیاده + سواره از تمام شهر یا سایر خطوط همگانی -4-3-6

ده و صورت پیا. در این سطح، دسترسی کاربران بهاستها، سطح شهری سومین سطح عملکردی ایستگاه

ی های چندمد. معموالً ایستگاهشودمیهمگانی یکپارچه فراهم  ونقلحملسواره و در مقیاس شهری به سیستم 

 های موجود در این سطح. در ایستگاههستندبر دارای قابلیت عملکرد شهری همگانی انبوه ونقلحملسیستم 

 ها به شرح زیر است:معیارهایی باید مدنظر قرار گیرند که برخی از آن

رسانی دقیق با شیوه مناسب و آسان: مسافران باید با یک شیوه آسان و در دسترس، مطلع وجود اطالع -

، روندهمگانی استفاده کنند، برای دسترسی به آن به کجا ب ونقلحملشوند که چگونه از خدمات 

ترین ایستگاه به مقصد خود پیاده شوند، در چه ایستگاهی چگونه کرایه خود را پرداخت کنند، نزدیک

همگانی برای اعزام و ورود  ونقلحملباید تغییر خط یا تغییر مد و شیوه بدهند و برنامه زمانی خدمات 

 وسیله بعدی چگونه است.

 سوار.وجود امکانات پارک -

ها، تراکم جمعیت و کاربری، الگوهای توسعه ی همگانی بر اساس نوع کاربریهافاصله بین ایستگاه -

 های خطوط اتوبوس معمولیشود. معموالً فاصله بین ایستگاهمعابر و نوع سیستم همگانی تعیین می

متر، خطوط قطار شهری در  800تا  400متر، خطوط اتوبوس تندرو در بازه  500تا  300در بازه 
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ها موجب کاهش کیلومتر است. کم بودن فاصله بین ایستگاه 0/1تا  5/0در بازه نواحی مرکزی شهر 

شود، اما در مقابل، دسترسی و پوشش ها و افزایش زمان سفر میسرعت عملکردی، افزایش تعداد توقف

 برای افراد بیشتری فراهم خواهد شد.

ر با بتندرو، تقاطع خطوط انبوههای با عملکرد شهری )تقاطع خطوط ریلی و اتوبوس موقعیت ایستگاه

 آمده است. 239-4شکل تا  236-4شکل های شهری( در اتوبوس معمولی و پایانه

 

 
 19همگانی یکپارچه سناریوی  ونقلحملهای با عملکرد شهری در شبکه ایستگاه -236-4شکل 
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 22همگانی یکپارچه سناریوی  ونقلحملهای با عملکرد شهری در شبکه ایستگاه -237-4شکل 

 
 23همگانی یکپارچه سناریوی  ونقلحملهای با عملکرد شهری در شبکه ایستگاه -238-4شکل 
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 26همگانی یکپارچه سناریوی  ونقلحملهای با عملکرد شهری در شبکه ایستگاه -239-4شکل 

ای(: دسترسی پیاده + سواره از تمام شهر یا سایر خطوط همگانی + ارتباط با فراشهری )منطقه -4-3-7

 شهر شهری + حومهبرون ونقلحملهای پایانه

. در این سطح، دسترسی کاربران استای ها، سطح فراشهری یا منطقهچهارمین سطح عملکردی ایستگاه

اًل . معموشودمیهمگانی یکپارچه فراهم  ونقلحملبه سیستم صورت پیاده و سواره و در مقیاس فراشهری به

شهری دارای قابلیت عملکرد های برونبر در مجاورت پایانههمگانی انبوه ونقلحملهای سیستم ایستگاه

 :استصورت زیر های موجود در این سطح عملکردی به. برخی از معیارهای مهم برای ایستگاههستندفراشهری 

کیلومتر  0/3تا  5/1ای شهر معموالً بین های خطوط قطار شهری در نواحی حومهبین ایستگاه فاصله -

 است.

کی یافته در نزدیتر توسعهی شهر و کمی کم در مناطق حومههای با ظرفیت باال و هزینهوجود پارکینگ -

 کنند.رسانی میهای خطوطی که به مناطق حومه خدمتایستگاه
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های اهصورت ایستگهای غیرمتمرکز )تنها شامل تعدادی سکو یا فضای توقف( بهیانهجانمایی و ایجاد پا -

های ای در خیابانهای شهری یا به کمک حذف تعدادی پارک حاشیهازمسیر در حاشیه بزرگراهخارج

 های شهریشهری در خیاباننقلیه همگانی برونحومه شهر با توجه به ممنوعیت تردد وسایل

شهری در شهرهای بزرگ و تأثیر آن شهری و بروندرون ونقلحملسازی ورت یکپارچهضربا توجه به -

ه ها، توصیشده به کاربران آنهمگانی و بهبود خدمات ارائه ونقلحملهای بر افزایش کارایی سیستم

 هایی و هوایی به سیستماهای ریلی، جادهشهری شامل سیستمهای مسافری برونشود سیستممی

ها از نظر ناوگان، مسیر، ایستگاه، برنامه زمانی، همگانی شهری متصل شده و عملکرد آن قلونحمل

 شهری مطابقت داده شود.های درونرسانی و نحوه دریافت کرایه با سیستمسیستم اطالع

ها، مسیرهای تردد پیاده باید همواره در سطح باالتری نسبت به سایر مسیرها طراحی شود. در پایانه -

نقلیه شخصی، همگانی، وسایل ونقلحملها و مسیرهای تردد مربوط به ین، کلیه دسترسیهمچن

 شده و مجزا در نظر گرفته شود.صورت تفکیکپیاده در حد امکان باید بهدوچرخه، موتور و عابران

 لونقحملدر شبکه شهری های برونبه همراه موقعیت پایانههای با عملکرد فراشهری موقعیت ایستگاه

در  19خط  20شود، ایستگاه است. همانگونه که مشاهده می ارائه شده 240-4شکل همگانی یکپارچه در 

در پایانه امام رضا )ع(، ایستگاه  3خط  4ستگاه در پایانه راه ابریشم، ای 4خط  3نزدیکی پایانه معراج، ایستگاه 

 آهن واقع هستند.در نزدیکی ایستگاه راه 2-6و  6-13های در فرودگاه و ایستگاه 1خط  24
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 در چهار سناریوی پیشنهادی همگانی یکپارچه ونقلحملهای با عملکرد فراشهری در شبکه ایستگاه -240-4شکل 

 های مناسب برای ایجاد مجتمع ایستگاهیپیشنهاد ایستگاه -4-3-8

 های ایستگاهی و اهداف طراحی آنمجتمع -4-3-8-1

 به که آورندمی پدید شهر در را هاییایستگاه، مجتمع اطراف و بناهای ریلی، اراضی هایایستگاه مجموعه

های چندمنظوره برای ساخت مجتمع ایستگاهی عبارت است از پروژه .گویندایستگاهی می هایمجتمع هاآن

همگانی )با هسته تجاری( که  ونقلحملهای های تجاری، اداری و مسکونی در کنار ایستگاهمجتمع

روهای همگانی )مترو و قطار سبک شهری( را افزایش داده و با ایجاد پیاده ونقلحملگذاری در بخش سرمایه

ده با شکند و نهایتاً سفرهای انجامها برقرار میها و ایستگاهسترسی مناسبی بین این مجتمعجذاب و ایمن د

همگانی روشی برای متمرکز  ونقلحملدهد؛ بنابراین توسعه بر اساس همگانی را افزایش می ونقلحملوسیله 

 .نقلیه شخصی استسیلهوها به همگانی و کاهش وابستگی آن ونقلحملهای کردن جمعیت در کنار ایستگاه

 :استهای ایستگاهی برای تحقق اهداف زیر احداث مجتمع

دهی صحیح و پایدار به های ریلی و جهتاصالح و بهبود ساختار فضاهای موجود در اطراف ایستگاه (1

 توسعه شهری و پدید آوردن فضاهای شهری با کیفیت و جذابیت باال.
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ها های ریلی در اراضی و بناهای اطراف آناز احداث ایستگاهافزوده و امکانات حاصل استفاده از ارزش (2

در جهت فراهم آوردن منابع موردنیاز توسعه سیستم ریلی )مشارکت مردم، بخش خصوصی و 

 گذاری خارجی(.سرمایه

اصالح ساختار شهری و تغییر معماری شهرها از شکل سنتی به مدرن و ایجاد مناطق جذاب و  (3

 پرتحرک.

کننده در شهری و ایفای نقش تعیینها، پایین آوردن حجم سفرهای درونبریترکیب صحیح کار (4

 توسعه شهری.

 زمین. پایه بر اشتغال تحقق (5

 .شودمی انجام شخصی نقلیهوسایل با که شهریدرون سفرهای جذب امکان آوردن فراهم (6

 های ریلی.ایستگاه خطوط و توسعه سمت به دولت و مردم، بخش خصوصی هایگذاریسرمایه هدایت (7

ها تا ایستگاه ای باشد که فاصله آنگونههای مسکونی، تجاری و اداری باید بهطراحی و ساخت مجتمع

همگانی کمتر از نیم مایل باشد و امکان سفر با دوچرخه و پیاده برای کلیه ساکنین و شاغلین آن  ونقلحمل

همگانی  ونقلحملهای ها رو به ایستگاهاین مجتمع هایشود تا ورودیناحیه فراهم باشد. همچنین، سعی می

ها، در زیر یا روی زمین ساخته های عمومی در قسمت پشت این مجتمعهای اصلی باشد و پارکینگو خیابان

نها بعدی و تهمگانی عمدتاً تک ونقلحملهای شوند. تا پیش از دو دهه گذشته، رویکرد اصلی در طراحی پایانه

شدن مباحث توسعه پایدار از اواخر ویژه با مطرحها و ابنیه مهندسی بوده است؛ اما بهد زیرساختمتمرکز بر ایجا

امونی های شهری پیربخشی به محدودهعنوان ابزاری جهت ساماندهی و کیفیتها بهقرن بیستم، نقش این پایانه

هایی برای مکث و درنگ مکان عنوانتر شده است. در همین راستا، بر طراحی این فضاهای شهری بهبرجسته

ها از یک رو، ایجاد تسهیالت عمومی در ایستگاهجای تنها عبور سریع آنان تأکید شده و ازاینشهروندان به

های ایستگاهی به دلیل دارا بودن مبنای علمی و آزموده راهکار به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. مجتمع

 .هستنددارای جایگاه مهمی  1همگانی ونقلحملسعه مبتنی بر شده در کشورهای پیشرو در بحث تو

همگانی باید اصولی رعایت شود که از جمله  ونقلحملشایان ذکر است که در طراحی مبتنی بر توسعه 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:آنها می

 پیاده محوری: -

                                                 
1 Transit Oriented Development (TOD) 
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 باشد پیوسته و ایمن باید پیاده عبور مسیر. 

 باشد سرزنده و فعال باید پیاده قلمرو. 

 باشد شده طراحی اقلیمی آسایش شرایط با متناسب باید پیاده قلمرو. 

 دوچرخه: با تردد امکان -

 باشد پیوسته و ایمن باید سواردوچرخه عبور مسیر. 

 شود تامین ایمن صورتبه و کافی میزان به باید دوچرخه نگهداری و توقف فضای. 

 باشد داشته را حمل دوچرخه جهت مناسب فضای همگانی ونقلحمل ناوگان. 

 ایجاد ارتباط و نفوذپذیری: -

 سوار باید کوتاه، مستقیم و متنوع باشد.مسیرهای عبور عابرپیاده و دوچرخه 

 ر از تهمگانی باید کوتاه ونقلحملسوار به ایستگاه مسیرهای دسترسی عابرپیاده و دوچرخه

 مسیر دسترسی اتومبیل باشد.

 ه:انبو همگانی ونقلحمل -

  همگانی باید کامل باشد. ونقلحملشبکه 

  (.استتر از دو دقیقه مطلوب همگانی باید کم باشد )پایین ونقلحملسرفاصله 

  دارا باشد. ونقلحملهمگانی باید یکپارچگی الزم را بین تمامی مدهای  ونقلحملسیستم 

 م باشد.همگانی انبوه باید فراه ونقلحملهای امکان دسترسی پیاده به ایستگاه 

 ها:اختالط کاربری -

 همگانی  ونقلحمل ایستگاه جوار در روزانه نیاز مورد عملکردهای وجود و هاکاربری اختالط

 .است ضروری

 نحویکه  به شود؛ فراهم انبوه همگانی ونقلحمل به مسکونی مناطق ساکنان دسترسی امکان باید

 .باشندداشته  تریکوتاه روزانه سفر مسیر درآمدکم هایگروه

 است مهم ضروری های کاربری از یکی عنوان به باز فضای تامین. 

 افزایش تراکم: -

  ی همگانی باید بیش از نواح ونقلحملتراکم نسبی فضای کار و سکونت در نزدیکی ایستگاه

همجوار باشد و در عین حال الزم است با زمینه و بافت شهری همجوار هماهنگی الزم را دارا 

 باشد.
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 فشرده: شهری توسعه -

 شود انجام موجود شهری نواحی در امکان حد تا باید شهری توسعه. 

 شود طراحی فشرده صورتبه همگانی ونقلحمل ایستگاه اطراف توسعه. 

 نباشد فشرده بصورت همگانی ونقلحمل هایایستگاه از دورتر فضاهای. 

 همگانی: ونقلحملتغییر رویکرد از خودرو شخصی به  -

  فضای متعلق به عبور و توقف خودروی شخصی باید به حداقل رسیده و حداکثر استفاده از

 همگانی انبوه بعمل آید. ونقلحملظرفیت معابر برای شبکه 

 [27] شود طراحی عمومی ونقلحمل نفع به همگانی ونقلحمل هایایستگاه اطراف معابر. 

 های ایستگاهییابی احداث و توسعه مجتمعهای مکانشاخص -4-3-8-2

های متعددی وجود دارد؛ که برخی های ایستگاهی، شاخصبرای انتخاب محل مناسب برای احداث مجتمع

 ها عبارتند از:از آن

 مسافر سوار و پیاده شده در هر ایستگاه ریلیمجموع تعداد  (1

قابل  سازی نظیر ویزومافزارهای شبیهتعداد مسافر سوار و پیاده شده در هر ایستگاه ریلی با استفاده از نرم

. بدیهی است که اولویت با ایستگاهی است که حجم مسافر پیاده شده یا سوار شده در آن بیشتر استبرآورد 

های خاص تجاری، اداری، های مجاور کاربریهای تعویض خط ریلی یا ایستگاهتاً ایستگاهرو عمدباشد. ازاین

دهند. همچنین باید به این نکته توجه شود که ، فرهنگی و ... اولویت برتری را به خود اختصاص میآموزشی

دیهی همگانی است و ب لونقحملمجموع تعداد مسافر سوار و پیاده شده در هر ایستگاه مستقیماً تابعی از شبکه 

یگر نماید؛ و از سوی دتر باشد، سهم بیشتری از مسافران را جذب میتر و یکپارچهاست که هر چه شبکه تکمیل

 .نمایدبا توجه به تغییر وضعیت دسترسی به هر ایستگاه، میزان مسافر سوار و پیاده شده به آن تغییر می

 های عملکردی بزرگراهی پیرامونیرده های تجاری و مجتمع ایستگاهی بهدسترسی بخش (2

های فاصله کم و دسترسی مناسب به شبکه بزرگراهی از معیارهای مهم در انتخاب محل احداث بخش

ایستگاهی عالوه بر آنکه تقاضای استفاده از سیستم  های ایستگاهی است. احداث مجتمعتجاری و مجتمع

سوار در اطراف های عمومی و ایجاد پارکدهد، از سوی دیگر وجود پارکینگهمگانی را افزایش می ونقلحمل

هایی در جهت تعویض شیوه سفر از سواری شخصی به همگانی و بالعکس عنوان فرصتتوانند بهها میآن
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 ثیرگذار مجتمع نقاطرو کنترل دسترسی به محل مجتمع الزامی بوده و باید در محدوده تأ. ازاینشوندمحسوب 

 .کور ترافیکی وجود نداشته باشد و دسترسی از شبکه بزرگراهی به مجتمع بسیار آسان و سریع انجام پذیرد

 های پیرامونی )تمرکززدایی(بافت شهرسازی و کاربری (3

 های احداثیاالمکان مجتمعشهری باید حتیمحیطی درونهای ترافیکی و زیستبه دلیل بهبود شاخص

های تجاری و اداری و ج از محدوده مرکزی شهر واقع شوند، چراکه این مراکز به علت تجمع کاربریدر خار

راین . بناباستخدماتی دارای پتانسیل باالی جذب سفر بوده و شبکه معابر آن محدوده معموالً در حالت اشباع 

 های ریلی که محدودهایستگاه از پیشنهاد احداث مجتمع در نزدیکی شودها باید سعی در جانمایی محل مجتمع

مرکزی شهر قرار دارند، خودداری شود. هرچند که شاخص جابجایی در شبکه و یا سطح خدمت در این 

 ها مناسب باشد.ایستگاه

زدایی و کاهش نرخ تقاضای سفر به محدوده مرکزی شهر و همچنین این معیار در راستای سیاست تمرکز

 .مورد تأکید است با هدف چندقطبی نمودن شهر بسیار

 قرارگیری در محل تالقی خطوط (4

های ایستگاهی در های تجاری و مجتمعبخش بندی احداث و توسعهاز دیگر معیارهایی که در اولویت

ها در محل تالقی دو یا چند خط ریلی است. این موضوع های ریلی مهم است، قرارگیری آناطراف ایستگاه

 .ز شهر در حوزه نفوذ مجتمع ایستگاهی و تحت پوشش آن قرار گیردتری اکه گستره وسیع شودمیباعث 

ها در فضای توانند هنگام جانمایی خطوط و ایستگاههای قطار شهری میالزم به ذکر است که شرکت

لی های سیستم ریهای ایستگاهی که دسترسیها برای تعریف مجتمعشهری، نسبت به خرید امالک ایستگاه

صورت شوند، اقدام نمایند. بدینها منتقل میطور مستقل از زیرزمین به ایستگاهوند و یا بهشها واقع میدر آن

 هاینها و سالزیرزمین مجتمع، پارکینگ اتومبیل جهت استفاده مسافران، در طبقات میانی غرفه در طبقاتکه 

 .شوندهای ورزشی، فرهنگی و اداری طراحی میتجاری و در طبقات باالتر سالن

ای باشد که با گونههای خطوط همگانی متقاطع در محل تقاطع باید بهچنین تعیین محل ایستگاههم

توجه به جریان مسافران انتقالی، عابران با کمترین میزان عبور عرضی از خیابان، قادر به تغییر خط باشند. 

د ای انجام شوگونهه دوخطه بههای دوطرفهای همگانی در خیابانیابی و احداث ایستگاهشود مکانپیشنهاد می

های دو طرف خیابان روبروی یکدیگر واقع نشوند. در صورت قرار گرفتن ایستگاه در مقابل یکدیگر، که ایستگاه

شود. با قرار ها، باعث اخالل در جریان ترافیک و انسداد خیابان میزمان وسایل همگانی به ایستگاهورود هم
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ذر گدار از یکدیگر، باید در محلی بین دو ایستگاه، پیادهصورت فاصلهبان بههای دو طرف خیاگرفتن ایستگاه

 ایجاد شود.

سوار های پارکهای ایستگاهی با کاربریاز جمله راهکارهای مرسوم در دنیا روی آوردن به احداث مجتمع

هی، اماکن تجاری، مترو اتوبوس(، فضای اداری، اماکن تفریحی و خدماتی، فضای نمایشگا -2مترو تاکسی  -1)

شهرها های ایستگاهی در سطح کالن. مجتمعاستمراکز درمانی و پارکینگ عمومی خودرو مسافران مترو 

کند. برای رسیدن به حد معقولی از های جدیدی برای اشتغال و درآمدزایی ایجاد میدرآمدزا بوده و ظرفیت

شود که برای گریز از هرگونه ریسک بایستی ام میهای کالنی از سوی دولت انجگذاریها، سرمایهاین کاربری

ا تا هها(، در نظر گرفتن کاربریها، امکانات، محدودیتتدابیری از قبیل مطالعات دقیق وضع موجود )پتانسیل

روی مردم با در نظر سواری و پیادهسرحد امکان، تعیین بهترین نقطه جهت احداث این پروژه، توجه به دوچرخه

 های فرهنگی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها اندیشیده شود.گرفتن گزینه

 های ایستگاهی پیشنهادیمجتمع -4-3-9

های تجاری، چهار معیار های مناسب خطوط ریلی برای ساخت مجتمعبرای ارزیابی و انتخاب ایستگاه

ترین ه تا نزدیکشامل موقعیت ایستگاه )داخل یا خارج محدوده مرکزی شهر(، وجود تقاطع با سایر خطوط، فاصل

بزرگراه و مجموع مسافران سوار و پیاده شده در ایستگاه در نظر گرفته شد. آنگاه اطالعات و مقادیر مربوط به 

ای از اطالعات که نمونه شدمعیار استخراج  4های ریلی برای هر چهار سناریوی موجود در تمامی ایستگاه

 آورده شده است. 105-4جدول شده در بررسی
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 19های خطوط ریلی در سناریوی مشخصات ایستگاه ای ازنمونه -105-4جدول 

 اهکد ایستگاه
محدوده مرکزی  آیا در

 شهر قرار دارد؟

 آیا در تقاطع

 خطوط دیگر قرار دارد؟

 ترین فاصله از نزدیک

 بزرگراه )کیلومتر(

 مجموع مسافران 

 سوار و پیاده شده

 2148 0 ندارد ندارد 01-10

 2315 0 ندارد ندارد 01-11

 1992 280 ندارد ندارد 01-12

 450 1300 ندارد ندارد 01-13

 1707 1700 ندارد ندارد 01-14

 2778 2500 ندارد ندارد 01-15

 1054 3100 ندارد ندارد 01-16

 5725 4000 دارد ندارد 01-17

 1558 2300 ندارد دارد 01-18

 9211 2500 دارد دارد 01-19

 1852 1500 ندارد دارد 01-20

 2387 1500 ندارد ندارد 01-21

 1012 650 ندارد ندارد 01-22

 1018 1500 ندارد ندارد 01-23

24-01  1936 3600 ندارد ندارد 

 

آنگاه با در نظر گرفتن وزن و اهمیت یکسان و برابر برای همه معیارها و نرماالیزسازی ماتریس تصمیم، 

فهرست  107-4جدول و  106-4ول جد. در شدها مشخص ها و در نهایت اولویت ایستگاهامتیاز تمامی ایستگاه

به دلیل مشابهت شبکه سیستم شود، گونه که مشاهده میهای دارای اولویت آورده شده است. همانایستگاه

های سناریوهای مشابه یکسان است ، رفتارهای ایستگاه23و  22و در سناریوهای  26و  19ریلی در سناریوهای 

بندی این سناریوها در یک جدول و شکل آورده شده است. الزم به ذکر است که نتایج کامل بررسی که اولویت

 ها در فایل پیوست آمده است. گزینه

 

 26و  19های خطوط ریلی برای احداث مجتمع ایستگاهی در سناریوی اولویت نهایی ایستگاه-106-4ول جد

 موقعیت مکانی هااولویت نهایی ایستگاه هاکد ایستگاه

 تقاطع مهریز -بلوار حر 1 03-4

 حجابتقاطع بلوار  -بزرگراه امام علی 2 15-3

 86تقاطع حر  -بلوار حر 3 01-4

 تقاطع بلوار جانباز -بزرگراه آزادی 4 14-3

 38تقاطع حر  -بلوار حر 5 02-4

 تقاطع بلوار حر -بزرگراه شهید چراغچی 6 16-4/06-8
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 23و  22احداث مجتمع ایستگاهی در سناریوی های خطوط ریلی برای اولویت نهایی ایستگاه-107-4جدول 

 موقعیت مکانی هااولویت نهایی ایستگاه شماره خط -هاکد ایستگاه

 تقاطع مهریز -بلوار حر 1 03-4

 تقاطع بلوار حجاب -بزرگراه امام علی 2 15-3

 86تقاطع حر  -بلوار حر 3 01-4

 تقاطع بزرگراه بابانظر -بلوار طبرسی شمالی 4 03-2

 تقاطع بلوار نبوت-بلوار طبرسی 5 04-2

 

به ترتیب عبارتند  26و  19های مناسب جهت ایجاد مجتمع در سناریوهای بر اساس جدول نهایی، مکان

در بلوار حر،  4خط  1در بزرگراه امام علی، ایستگاه شماره  15در بلوار حر، ایستگاه شماره  4خط  3از: ایستگاه 

در بزرگراه شهید  8خط  6و ایستگاه  4خط  16بزرگراه آزادی، و تقاطع ایستگاه در  3خط  14ایستگاه شماره 

به  23و  22های مناسب جهت ایجاد مجتمع در سناریوهای چراغچی. سپس بر اساس جدول نهایی، مکان

خط  1 در بزرگراه امام علی، ایستگاه شماره 15در بلوار حر، ایستگاه شماره  4خط  3ترتیب عبارتند از: ایستگاه 

 در بلوار گاز. 2خط  4در بزرگراه شهید چراغچی و ایستگاه شماره  2خط  3در بلوار حر، ایستگاه شماره  4

های ایستگاهی بر پایه مطالعات کالن بوده های پیشنهادی جهت ایجاد مجتمعشایان ذکر است که مکان

ادی های پیشنهقعیت ایستگاهو جانمایی دقیق آن مستلزم مطالعات تفصیلی و سطح خرد است. همچنین مو

 نشان داده شده است. 242-4شکل و  241-4شکل های ایستگاهی در برای ساخت و احداث مجتمع
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 26و  19های پیشنهادی برای ساخت مجتمع ایستگاهی در سناریوهای موقعیت ایستگاه -241-4شکل 

 

 
 23و  22های پیشنهادی برای ساخت مجتمع ایستگاهی در سناریوهای موقعیت ایستگاه -242-4شکل 
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 هاسامانه یکپارچگی هدف با ناوگان تعداد و سرفاصله بندی،زمان طراحی برنامه

ترین مراحل جهت کاهش زمان انتظار و همگانی از جمله مهم ونقلحملریزی عملکردی فرآیند برنامه

. مدل مفهومی [28]رسانی سیستم و در نتیجه افزایش مسافران و افزایش درآمد است بهبود قابلیت خدمت

ریزی را در سه سطح استراتژیک، شود که برنامهبیان می 243-4 شکلصورت همگانی به ونقلحملریزی برنامه

 شود.تاکتیکی و عملکردی تعریف می

 
 یهمگان ونقلحمل ریزیبرنامه ی سطوح مختلفمفهوم مدل -243-4 شکل

 

تم های کالن در طراحی سیسگیرد، سیاستگذاری کالن صورت میدر سطح استراتژیک که توسط سیاست

. سطح دوم یا طراحی تاکتیکی توسط شودمیو برای تامین یک مجموعه خدمات مطلوب و یکپارچه تعریف 

 ونقللحمهای گیرد. این سطح وظیفه نظارت کلی بر سیستمی صورت میونقلحملکننده یک سازمان هماهنگ

بندی زمانها( و طراحی برنامه انواع شیوه)همگانی  ونقلحملعمومی را بر عهده دارد. طراحی شبکه خطوط 

. سطح سوم یا سطح عملکردی وظیفه دارد استترین وظیفه و مسئولیت این سطح ها مهمهماهنگ بین آن

را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت ممکن انجام اند هایی که در سطح دوم با توجه به اهداف تعریف شدهبرنامه

 رود.ترین وظایف در این سطح به شمار میدهد. مدیریت و تخصیص ناوگان و خدمه مهم

شهرداری با انجام مطالعه  ونقلحملکننده نظیر معاونت گذاری، یک سازمان هماهنگاز این سیاستپس 

همگانی باید جهت تحقق اهداف استفاده کند و چه  ونقلحملی هاییابد که از چه طریقهریزی در میو برنامه

بندی فعلی ایجاد شود. خروجی این مرحله همان سطح های زمانتغییراتی باید در شبکه خطوط و برنامه
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ه همگانی ک ونقلحملهای مختلف تاکتیکی است که عبارت است از یک دسته خطوط جدید در قالب طریقه

ندی ببرداری برسند و تغییراتی که باید در خطوط فعلی انجام شود و برنامه زمانبهرهزمان مشخصی به طی مدت

سازی شود. برای داشتن یک نگاه عملکردی، چهار گام شده پیادهکه باید در خطوط قدیمی، جدید و اصالح

 لشکش در کند. این چهار بخهمگانی بیان می ونقلحملریزی و کارا کردن سیستم اساسی را برای برنامه

 اند.صورت کلی نمایش داده شدهبه 4-244

 
 همگانی ونقلحملهای ریزی سیستمفرآیند برنامه -244-4 شکل

 

منظور برآورده کردن یک یا چند همگانی است که به ونقلحملگام اول شامل طراحی شبکه خطوط 

 شوند.هدف نظیر حداقل کردن زمان سفر یا حداکثر کردن پوشش شبکه طراحی می

بندی تدوین و سپس برنامه زمان شودمیشده ابتدا سرفاصله تعیین در گام دوم برای خطوط طراحی

نقلیه هایی باید وسیلهدر هر خط در چه زماندهد که نشان می است یابرنامهشود. خروجی این مرحله می

نقلیه کننده فاصله زمانی بین دو وسیلههایی خواهد رسید. سرفاصله بیانها در چه زماناعزام شود و در ایستگاه

ند. کای است که در یک بازه زمانی از یک نقطه مشخص عبور میمتوالی در یک خط است و تواتر تعداد وسیله

کند و در چه آغاز به حرکت می مبدأنقلیه از شود که در چه ساعاتی وسیلهبندی مشخص میدر برنامه زمان

ود شگیرد، مشخص میتعیین سرفاصله برای یک خط صورت می کهیهنگامساعتی در کدام ایستگاه خواهد بود. 

سیله کند که وق مشخص میدقی طوربهبندی نقلیه با چه فاصله زمانی از هم باید اعزام شوند، اما زمانکه وسایل

 ر خطهبندی خط باید تواتر یا سرفاصله است که قبل از انجام زمان ذکر قابلدر چه ساعتی باید حرکت کند. 

 شود:از دو دیدگاه انجام می معموالًتعیین سرفاصله  واقع درتعیین شود. 

در شهر طراحی که در گام اول خطوط بر اساس تقاضای سفر زمان با طراحی خطوط: هنگامیهم -

 توان تواتر موردنیاز برای پاسخگویی به تقاضای سفر را نیز به دست آورد.شوند؛ میمی
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ها تعیین تواتر پس از طراحی کامل خطوط و با گونه روشصورت یک گام مجزا: در اینتعیین تواتر به -

 گیرد.های مسافر در طول خط صورت میتوجه به تقاضای سفر و دیاگرام

های پیاپی در طول روز در گیرد که شامل فهرستی از اعزامبندی مورد بررسی قرار میمه زمانسپس، برنا

بندی به دو صورت با . برنامه زماناستنقلیه در هر اعزام در هر لحظه کننده موقعیت وسیلهیک خط و بیان

ازه در یک ب نقلیهایلگیرد. در مورد اول فاصله حرکت وسسرفاصله مساوی و با سرفاصله نامساوی صورت می

های ریاضی برنامه تر بوده و بر اساس مدلزمانی مشخص با هم برابر است؛ در صورتیکه مورد دوم پیچیده

 شود.بندی با سرفاصله نامساوی ساخته میزمان

ی اساس سؤالهمگانی تخصیص ناوگان به خطوط است که در طی آن این  ونقلحملریزی گام سوم برنامه

بندی را انجام دهد و پس از اتمام شده در برنامه زماننقلیه باید سفر مشخصشود که کدام وسیلهمی پاسخ داده

نقلیه کاهش تعداد وسیله موردنیاز برای پوشش سفرها با آن باید به کجا برود. هدف از مرحله تخصیص وسایل

در گام چهارم تخصیص  تاًینها است. های سازمانی مانند منابع موجود، تعمیرات و ...در نظر گرفتن محدودیت

 .[24]گیرد خدمه صورت می

 همگانی ونقلحملروش تعیین سرفاصله زمانی و تعداد ناوگان خطوط شبکه  -4-4-1

 پیش از بیان روش برای تعیین سرفاصله زمانی و تعداد ناوگان باید تعاریفی ارائه شود.

 رابطه میان تواتر و سرفاصله -4-4-1-1

ی از نقلیه متوالوسیلهسرفاصله از جنس زمان است و برابر فاصله زمانی بین دو اعزام متوالی یا عبور دو 

شده یا عبور کرده از یک نقطه در یک بازه نقلیه اعزامکننده تعداد وسیلهیک نقطه مشخص است. تواتر بیان

 شود.صورت رابطه زیر بیان می( بهh( و سرفاصله )fو بدون بعد است. رابطه میان تواتر ) بودهزمانی یک ساعته 

 
h

f
60

  

 حداقل و حداکثرسرفاصله  -4-4-1-2

 ها و در طول خط، در سیستم امکانهای ظرفیتی در ایستگاهاز لحاظ عملکردی و به دلیل محدودیت

ا ضرورت ههای بسیار پایین وجود ندارد. بنابراین تعیین یک سرفاصله حداقل در طراحیدستیابی به سرفاصله

ای کمتر از سرفاصله حداقل باشد، به سرفاصلهقدر زیاد باشد که نیاز یابد. چنانچه در یک خط تقاضا آنمی

دهنده این است که سیستم پاسخگوی تقاضای این کریدور نیست و باید تمهیدات خاصی برای این خط نشان



   

 

 

  

 317صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

. شودیمدهی حداقل تعیین منظور تضمین یک سرویسدر نظر گرفته شود. از سوی دیگر، سرفاصله حداکثر به

د ای بیشتر از سرفاصله حداکثر را در نظر گیرتواند سرفاصلهباشد، طراح نمیدر شرایطی که تقاضا بسیار کم 

 چون باید حداقل خدماتی در خط وجود داشته باشد.

 سرفاصله ساعتی -4-4-1-3

شوند. بدین مفهوم که های ساعتی خوانده میشوند، سرفاصلههایی که در هر ساعت تکرار میسرفاصله

 پذیر باشد.ها بخشبر آن 60عدد 

 نقلیه(ناوگان )وسیله ظرفیت -4-4-1-4

تعداد  شود. ظرفیت نشسته معادلنقلیه به دو بخش نشسته و ظرفیت ایستاده تقسیم میظرفیت وسیله

ت ایستاده صورنقلیه بهتوانند در وسیلهها و ظرفیت ایستاده برابر با حداکثر تعداد افرادی است که میصندلی

شود که برابر حداکثر تعداد افرادی است که نظر گرفته میقرار گیرند. برای هر وسیله یک ظرفیت نهایی در 

ه نقلیه برابر با حداکثر تعداد افرادی است کنقلیه قرار گیرند. ظرفیت مطلوب یک وسیلهتوانند در وسیلهمی

 نقلیه قرار گیرند.توانند به راحتی و با تضمین یک سری معیارهای کیفی در وسیلهمی

مگانی ه ونقلحملشده برای تعیین سرفاصله در خطوط شبکه روش استفادهتوان پس از تعاریف فوق می

 jFبا  jنقلیه موردنیاز در بازه ، تعداد وسیلهشدارائه  1توسط سدر 1984را تعریف نمود. این روش که در سال 

 شود.( حاصل می2-4و از رابطه ) شودنشان داده می

 
C

P
F

j

mj
j

.
  

 jمتوسط بیشترین مسافرانی است که در مقطع دارای بیشترین مسافر در بازه زمانی �̅�𝑚𝑗که در آن،

 است jضریب اشغال مجاز اتوبوس در بازه زمانی  𝛾𝑗نقلیه بوده و ظرفیت وسیله Cمشاهده شده است. 

 همگانی شهر مشهد ونقلحملتعیین سرفاصله زمانی و تعداد ناوگان در خطوط شبکه  -4-4-1-5

 یناشبکه و بر مب یپس از طراح بندی،زمانی، تعداد ناوگان و برنامهبه سرفاصله زمانمطالعه محاس نیدر ا

شبکه خطوط  یطراح ندیدر فرآ یعنیانجام شده است.  یاچهارمرحله یهاجذب شده حاصل از مدل یتقاضا

ا در هجذب مسافر آن ییتوانا قیطر نیخطوط درنظر گرفته شده تا از ا یتمام یمقدار ثابت برا کیبر انبوه

های منظور آغاز محاسبه پارامترهای مدنظر، ابتدا مشخصاتی از سیستمبه .ردیقرار گ یمورد بررس یمساو طیشرا

                                                 
1 Ceder  
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 اند. نشان داده شده 108-4 جدولمختلف باید مدنظر قرار گیرد که در 

 

 های مختلف همگانی در نظر گرفته شده در این مطالعاتمشخصات سیستم -108-4 جدول

 نوع سیستم
تعداد 

 درب

متوسط زمان سوار و 

پیاده شدن هر مسافر 

 به ازای هر درب )ثانیه(

ظرفیت 

 حداکثر)نفر(

 ضریب

 اشغال

سرعت متوسط حرکت بین 

دو ایستگاه )بدون لحاظ 

توقف در تقاطعات و 

 کیلومتر بر ساعت-ها(ایستگاه

سرعت عملکردی 

 در مسیر

 0.85 80 1.6 2 اتوبوس معمولی
بر مبنای جریان ترافیک 

(20شخصی )حداکثر   
محاسبه به تفکیک 

هر خط و بر مبنای 

زمان حرکت بین 

دو ایستگاه، زمان 

تقاطعات و توقف در 

زمان توقف در 

هاایستگاه  

اتوبوس تندروی 

 دو کابین
3 1.6 150 0.85 25 

 3تراموای مدرن 

 واگن
9 1.5 350 0.85 28 

 5ی شهر قطار

 واگن
15 1.5 900 0.85 40 

 

 به منظور محاسبه تعداد ناوگان مورد نیاز در هر خط، به دو پارامتر زیر مورد نیاز است:

 . شودمیسرفاصله زمانی حرکت که بر مبنای آن تواتر حرکت اتوبوس تعیین  -

وبرگشت هر خط که شامل زمان حرکت در هر سمت مسیر و زمان استراحت و مجموع زمان رفت  -

 .شودمیبازیابی 

( اشغال بیحداکثر در ضر تیهر ناوگان )حاصلضرب ظرف تیحرکت بر اساس ظرف یمحاسبه سرفاصله زمان

 سرفاصله کیمنظور ابتدا خطوط با  نی. به اشودمیو با توجه به تعداد مسافر در قطعه اوج هر خط محاسبه 

و تعداد مسافر قطعه اوج هر خط  شدافزار اجرا در نرمدقیقه(  10و خطوط عادی  5بر )خطوط انبوه هیاول یزمان

 صیتخص ندیفرآ محاسبه شده و مجدداً ینسرفاصله زما قطعه اوج، بر اساس تعداد مسافر پسبه دست آمد. س

در  صیکه پس از تخص کندیم دایتکرار پ یتا زمان ندیفرآ نی. اآیدمیبه دست  دیانجام و مسافر قطعه اوج جد

 ندیفرآ نیا 245-4شکل نداشته باشد. در نمودار  هیثان 30از  شیب یرییتغ یمحاسبات یافزار سرفاصله زماننرم

ذکر است به منظور  انی. شاشدمحاسبه  قیهر خط به طور دق یسرفاصله زمان که بر این اساس شده میترس

در نظر گرفته شد.  قهیدق 20 یو خطوط اتوبوس عاد 5بر خطوط انبوه یحداکثر سرفاصله زمان، تیحفظ مطلوب

 ،داشت ازین قهیدق 5از  شیب یبر به سرفاصله زمانخط انبوه کیاگر بر اساس مسافر قطعه اوج،  به عبارت دیگر،

 است. شدهاساس محاسبه  نیلحاظ شده و تعداد ناوگان بر ا قهیدق 5همان 
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 محاسبه سرفاصله زمانی هر خط فرآیند تکراری -245-4شکل 

 

. این زمان شامل شودوبرگشت یک خط باید زمان سیر هر سمت محاسبه به منظور محاسبه زمان رفت

شود. زمان حرکت بین دو ها میزمان حرکت بین دو ایستگاه، زمان توقف در تقاطعات و زمان توقف در ایستگاه

سرعت ثابت و بر اساس مقادیر  صورتبها و اتوبوس تندرو( ی، تراموشهر قطاربر )ایستگاه برای خطوط انبوه

های افزایش و کاهش سرعت در نظر گرفته شد. البته در خصوص سرعت حرکت سعی شد زمان 108-4 جدول

بر ها و میادین، حرکت وسایل انبوههایی از شبکه مانند رمپمقطعی نیز مدنظر قرار بگیرد. عالوه بر این در کمان

به دست آمد. اما در  مختلط با جریان ترافیکی در نظر گرفته شد و زمان حرکت نیز بر این اساس صورتبه

درصد بیشتر از جریان ترافیک سواره همان معبر و یا حداکثر  30خصوص خطوط اتوبوس عادی، زمان حرکت 

 کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شد. 20با سرعت 

به پایین )اتوبوس تندرو و  Bبر روی زمینی با سطح خدمت زمان توقف در تقاطعات برای خطوط انبوه

افزار شهر چنین خطوط اتوبوس عادی در نظر گرفته شد. با توجه به نحوه تخصیص در مدل نرمتراموا( و هم

های شبکه محاسبه شده و جدا از زمان کمان صورتبهمشهد، زمان توقف در تقاطعات چراغدار و بدون چراغ 
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بر نه برای خطوط انبوهجداگا صورتبهتوان این زمان را تاخیر مجزا است و به همین دلیل می -دارای توابع حجم

بر تنها زمان توقف پشت تقاطعات چراغدار و بدون برای خطوط انبوه شودمیو عادی محاسبه کرد. خاطر نشان 

 لحاظ صف در نظر گرفته شده است. 

محاسبه  ریز رابطه یو بر مبنا ستگاهیشده هر ا ادهیبر اساس تعداد مسافر و پ ،هازمان توقف ایستگاهاما 

 .شد

 هادیشده(*زمان سوار و پ ادهیتعداد مسافر سوار و پمجموع +)هی= زمان توقف اول ستگاهیتوقف در ا زمان

 شده هر مسافر

 شیشامل زمان کاهش و افزا شودیگفته م زیبه آن زمان مرده ن یکه در منابع علم هیتوقف اول زمان

در نظر گرفته شد. پس از آن  هیثان 15حدود  نیانگیاست که به طور م ستگاهیتوقف در ا یبرا ازیسرعت مورد ن

ساعت اوج به دست  یدر هر خط برا هشد ادهیتعداد مسافر سوار و پ ،یافزارمدل نرم یهایبا توجه به خروج

ه و ب)تواتر حرکتی( حرکت هر خط، تعداد ناوگان حرکت کرده در هر ساعت  یآمد و با توجه به سرفاصله زمان

تعداد  با توجه به بیترت نیهر ناوگان محاسبه شد. به ا یشده برا ادهیافر سوار و پتعداد مس نیانگیتبع آن م

ارائه شده،  108-4 جدول هر درب که در یهر مسافر به ازا شدنادهیدرب هر ناوگان و متوسط زمان سوار و پ

زمان  یاز خطوط محاسبه شد. با توجه به وابستگ کیهر  یبرا ستگاهیمجموع زمان توقف هر ناوگان در هر ا

صورت به زین یهمگان صیتخص ندیفرآ ستیبایشده، م ادهیبه تعداد مسافر سوار و پ ستگاهیتوقف در هر ا

ود. در همگرا ش ستگاهیشده و زمان توقف هر ا ادهیانجام شود تا تعداد مسافر سوار و پ یو تکرار یوبرگشترفت

 شده است. میترس ندیفرآ نینحوه انجام ا 246-4شکل نمودار 
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 ستگاهیمحاسبه زمان توقف در هر ا یتکرار ندیفرآ -246-4شکل 

 

اما محاسبه زمان توقف و محاسبه سرفاصله زمانی خطوط به یکدیگر مرتبط بوده، زیرا کاهش یا افزایش 

سرفاصله زمانی بر تعداد مسافر و تعداد وسیله عبوری هر ایستگاه اثرگذار بوده و از طرفی زمان توقف در ایستگاه 

اهد بود. به همین دلیل محاسبه این بر زمان کل حرکت و به تبع آن مسافر جذب شده به سیستم اثرگذار خو

ارائه شده است. در این فرآیند در هر  247-4شکل تواند در قالب یک فرآیند انجام شود که در دو مورد می

مرحله سرفاصله زمانی و زمان توقف در هر ایستگاه محاسبه و شروط الزم جهت اتمام حلقه تکرار برای هر دو 

 شود تا به این ترتیب تعداد ناوگان و سرفاصله زمانی خطوط به طور دقیق محاسبه شود. مورد کنترل می

 ضریب افزایشی زیر نیز در نظر گرفته شد: در خصوص محاسبه تعداد ناوگان دو

 وبرگشتدرصد مجموع زمان رفت 10زمان بازیابی و استراحت در انتهای هر دور گردش:  -

 درصد تعداد ناوگان محاسباتی  15ناوگان پشتیبان:  -
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 و محاسبه سرفاصله زمانی خطوط ستگاهیتوقف در هر امحاسبه زمان  ی و ترکیبیتکرار ندیفرآ -247-4شکل 

 

در این قسمت نتایج نهایی مقدار سرفاصله، تعداد ناوگان موردنیاز و دیگر مشخصات شبکه برای خطوط 

( وتعدادی از 116-4جدول تا  113-4جدول (، اتوبوس تندرو )از 112-4جدول تا  109-4جدول ریلی )از 

اند. ( برای سناریوهای پیشنهاد شده آورده شده120-4جدول تا  117-4جدول خطوط اتوبوس معمولی )از 

 .است آمده وستیپ لیدر فا یاتوبوس معمول خطوط هیکل جینتا که است ذکر انیشا
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 19حاصل از تحلیل شبکه برای خطوط ریلی سناریوی مشخصات  -109-4جدول 

 نوع سیستم شماره خط
 مجموع طول رفت و

 برگشت )کیلومتر(

 متوسط سرفاصله

 زمانی )دقیقه(

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 مجموع زمان توقف 

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 ناوگان پشتیبانبا لحاظ 

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

LRT1 LRT 48.36 5 71 18 6937 20 23 3711  

LRT2 Metro 39.32 3.25 57 16 14594 25 29 3881  

LRT3 Metro 55.05 2.5 81 19 19257 44 51 15854 

LRT4 LRT 36.03 3.5 53 13 13499 21 25 5750  

Mass08 Tram 53.08 3.25 150 14 5557 56 65 31186  

Mass19 Tram 43.36 2 116 14 9246 72 83 20157  

Mass20 Tram 26.07 3 79 10 6065 33 38 7632  

 

 22سناریوی  مشخصات حاصل از تحلیل شبکه برای خطوط ریلی -110-4جدول 

 نوع سیستم شماره خط
 مجموع طول رفت و

 )کیلومتر(برگشت 

 متوسط سرفاصله

 زمانی )دقیقه(

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 مجموع زمان توقف 

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

LRT1 LRT 48.36 5 71 18 6921 20 23 3711  

LRT2 Metro 39.27 3.5 57 16 13033 23 27 8099 

LRT3 Metro 55.05 2.5 81 18 18686 44 51 16014 

LRT4 LRT 36.03 3.25 53 13 13869 23 27 8219 

Mass19 Tram 43.36 1.75 116 14 10842 82 95 17903 

Mass20 Tram 26.07 2.75 79 10 6240 36 42 2690  

 

  



   

 

 

  

 324صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهطراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 23مشخصات حاصل از تحلیل شبکه برای خطوط ریلی سناریوی  -111-4جدول 

 نوع سیستم شماره خط
 مجموع طول رفت و

 برگشت )کیلومتر(

 متوسط سرفاصله

 زمانی )دقیقه(

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 مجموع زمان توقف 

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

LRT1 LRT 48.36 5 71 17 7211 20 23 4719  

LRT2 Metro 39.34 3.5 57 16 13079 23 27 8113 

LRT3 Metro 55.05 2.5 81 19 18753 44 51 15854 

LRT4 LRT 36.03 3.25 53 13 13649 23 27 8219 

Mass19 Tram 43.36 2.25 116 14 8025 64 74 13973 

Mass20 Tram 26.07 2.75 79 10 6313 36 42 2690  

 

 26مشخصات حاصل از تحلیل شبکه برای خطوط ریلی سناریوی  -112-4جدول 

 نوع سیستم شماره خط
 مجموع طول رفت و

 برگشت )کیلومتر(

 متوسط سرفاصله

 زمانی )دقیقه(

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 مجموع زمان توقف 

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

LRT1 LRT 48.36 5 71 17 6929 20 23 4719  

LRT2 Metro 39.2 3 57 15 14905 27 32 3962  

LRT3 Metro 55.05 2.5 81 19 18976 44 51 15854 

LRT4 LRT 36.03 3.25 53 13 13883 23 27 8219 

Mass08 Tram 53.08 3.25 150 14 5594 56 65 31186  

Mass19 Tram 43.36 2 117 14 9425 73 84 71581  

Mass20 Tram 26.07 3 78 10 5997 33 38 9639  

 

  



   

 

 

  

 325صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهطراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 19مشخصات حاصل از تحلیل شبکه برای خطوط اتوبوس تندروی سناریوی  -113-4جدول 

 نوع سیستم شماره خط
 مجموع طول رفت و

 برگشت )کیلومتر(

 متوسط سرفاصله

 زمانی )دقیقه(

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 ف مجموع زمان توق

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

Mass06 BRT 34.59 1.5 121 20 5123 104 120 16701 

Mass13 BRT 66.03 1.75 198 21 4247 138 159 27234 

Mass15 BRT 25.46 3.75 93 14 2053 32 37 3498  

 

 22مشخصات حاصل از تحلیل شبکه برای خطوط اتوبوس تندروی سناریوی  -114-4جدول 

 نوع سیستم شماره خط
 مجموع طول رفت و

 برگشت )کیلومتر(

 متوسط سرفاصله

 زمانی )دقیقه(

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 مجموع زمان توقف 

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

Mass06 BRT 34.59 1.25 121 18 5956 123 142 72003  

Mass13 BRT 66.03 1.75 198 22 4339 139 160 72730  

Mass15 BRT 25.46 3.5 92 12 2203 33 38 7528  

Mass16 BRT 35.54 2 129 17 3801 81 94 12905 

 

  



   

 

 

  

 326صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهطراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 23مشخصات حاصل از تحلیل شبکه برای خطوط اتوبوس تندروی سناریوی  -115-4جدول 

 نوع سیستم شماره خط
 مجموع طول رفت و

 برگشت )کیلومتر(

 متوسط سرفاصله

 )دقیقه(زمانی 

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 مجموع زمان توقف 

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

Mass06 BRT 34.59 1.25 121 19 5840 124 143 20055 

Mass13 BRT 66.03 1.75 198 22 4394 139 160 72730  

Mass15 BRT 25.46 4.5 93 15 1701 27 32 4165 

Mass23 BRT 53.94 1.5 165 19 4864 135 156 22590  

 

 26مشخصات حاصل از تحلیل شبکه برای خطوط اتوبوس تندروی سناریوی  -116-4جدول 

 نوع سیستم شماره خط
 مجموع طول رفت و

 برگشت )کیلومتر(

 متوسط سرفاصله

 زمانی )دقیقه(

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 مجموع زمان توقف 

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

Mass06 BRT 34.59 1.5 121 20 5121 104 120 16701 

Mass13 BRT 66.03 1.75 198 21 4592 138 159 27234 

Mass22 BRT 46.25 4.25 176 23 1815 52 60 7910 

 

  



   

 

 

  

 327صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهطراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 19سناریوی  مشخصات حاصل از تحلیل شبکه برای تعدادی از خطوط اتوبوس معمولی -117-4جدول 

 نوع سیستم خطشماره 
 مجموع طول رفت و

 برگشت )کیلومتر(

 متوسط سرفاصله

 زمانی )دقیقه(

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 مجموع زمان توقف 

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

100 BUS 52.03 20 317 12 11 19 22 1967 

1020 BUS 46.08 2.25 230 31 1823 128 148 14791 

1031 BUS 22.15 20 98 13 52 7 9 914 

1034 BUS 22.24 5.25 148 16 794 35 41 3107 

1043 BUS 28.05 20 170 22 183 11 13 1052 

1051 BUS 26.86 20 192 21 176 12 14 990 

1057 BUS 23.05 20 156 14 99 10 12 888 

1060 BUS 21.65 5 123 14 797 31 36 3206 

1093 BUS 27.46 20 127 18 88 8 10 992 

1094 BUS 31.58 20 165 19 125 11 13 1236 

1096 BUS 51.71 11 315 37 373 36 42 3462 

1098 BUS 34.63 20 176 23 81 11 13 1253 

111 BUS 20.49 11.25 76 9 360 9 11 1420 

12 BUS 41.4 20 222 26 91 14 17 1530 

121 BUS 45.2 3.25 174 14 1296 64 74 10071 

13 BUS 45.64 5.5 206 25 746 47 55 6078 

13.1 BUS 43.85 20 189 22 15 12 14 1632 

14 BUS 33.87 20 168 13 46 10 12 1225 

14.1 BUS 43.07 20 215 25 165 14 17 1644 

15 BUS 42.38 20 246 21 74 15 18 1558 
 



   

 

 

  

 328صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهطراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 22مشخصات حاصل از تحلیل شبکه برای تعدادی از خطوط اتوبوس معمولی سناریوی  -118-4جدول 

 نوع سیستم شماره خط
 مجموع طول رفت و

 برگشت )کیلومتر(

 متوسط سرفاصله

 زمانی )دقیقه(

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 مجموع زمان توقف 

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

100 Bus 52.03 20 321 15 71 19 22 1926 

1020 Bus 46.08 2 232 30 2089 145 167 16691 

1034 Bus 22.24 5 154 17 809 38 44 3235 

1043 Bus 28.05 19.5 171 22 211 11 13 1046 

1051 Bus 26.86 20 195 22 163 12 14 972 

1057 Bus 23.05 20 157 14 97 10 12 882 

1060 Bus 21.65 5 126 14 800 31 36 3138 

1093 Bus 27.46 20 130 18 87 9 11 1093 

1094 Bus 31.58 20 167 18 98 11 13 1229 

1096 Bus 51.71 9.25 314 35 444 42 49 4073 

111 Bus 20.49 11.25 75 9 360 9 11 1437 

12 Bus 41.4 20 226 24 90 14 17 1518 

121 Bus 45.2 3.25 174 14 1296 64 74 10071 

13 Bus 45.64 9 205 25 452 29 34 3767 

13.1 Bus 43.85 20 188 22 13 12 14 1640 

14 Bus 33.87 20 171 13 43 11 13 1325 

14.1 Bus 43.07 20 216 24 154 14 17 1644 

15 Bus 42.38 20 249 20 62 15 18 1547 

1506 Bus 6.55 20 23 4 8 2 3 318 

  



   

 

 

  

 329صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهطراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 23سناریوی  مشخصات حاصل از تحلیل شبکه برای تعدادی از خطوط اتوبوس معمولی -119-4جدول 

 نوع سیستم شماره خط
 مجموع طول رفت و

 برگشت )کیلومتر(

 متوسط سرفاصله

 زمانی )دقیقه(

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 مجموع زمان توقف 

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

100 Bus 52.03 20 323 13 48 19 22 1926 

1020 Bus 46.08 2.25 232 30 1773 129 149 14849 

1034 Bus 22.24 4.25 149 16 963 43 50 3794 

1043 Bus 28.05 19.5 172 23 210 11 13 1036 

1051 Bus 26.86 20 193 21 166 12 14 986 

1057 Bus 23.05 20 156 13 98 10 12 893 

1060 Bus 21.65 4.75 123 14 864 32 37 3310 

1093 Bus 27.46 20 131 19 123 9 11 1078 

1094 Bus 31.58 20 167 18 99 11 13 1229 

1096 Bus 51.71 5.25 311 35 790 73 84 7141 

111 Bus 20.49 11.25 75 9 360 9 11 1437 

12 Bus 41.4 20 224 24 72 14 17 1530 

121 Bus 45.2 3.25 173 14 1296 64 74 10125 

13 Bus 45.64 20 202 21 34 13 15 1741 

13.1 Bus 43.85 20 186 22 3 12 14 1656 

14 Bus 33.87 20 171 13 29 11 13 1325 

14.1 Bus 43.07 20 218 24 145 14 17 1631 

15 Bus 42.38 20 249 20 70 15 18 1547 

1506 Bus 6.55 20 23 4 8 2 3 318 

16.1 Bus 38.69 20 230 16 75 14 17 1441 
 



   

 

 

  

 330صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهطراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 26مشخصات حاصل از تحلیل شبکه برای تعدادی از خطوط اتوبوس معمولی سناریوی  -120-4جدول 

 مستینوع س شماره خط
 مجموع طول رفت و

 برگشت )کیلومتر(

 متوسط سرفاصله

 )دقیقه( زمانی

 مجموع زمان در حال حرکت

 رفت و برگشت )دقیقه(

 مجموع زمان توقف 

 ایستگاه )دقیقه(

 مسافر

 قطعه اوج

 تعداد

 ناوگان

 تعداد ناوگان نهایی 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 مجموع 

 کیلومتر-خودرو

100 Bus 52.03 20 315 14 71 19 22 1967 

1020 Bus 46.08 2.25 231 31 1823 129 149 14849 

1031 Bus 22.15 20 97 14 55 7 9 914 

1034 Bus 22.24 5 151 16 803 37 43 3225 

1043 Bus 28.05 20 170 22 185 11 13 1052 

1051 Bus 26.86 20 192 21 170 12 14 990 

1057 Bus 23.05 20 156 14 100 10 12 888 

1060 Bus 21.65 5.25 130 14 788 31 36 3051 

1093 Bus 27.46 20 127 19 116 9 11 1108 

1094 Bus 31.58 20 166 18 111 11 13 1236 

1096 Bus 51.71 10.75 314 37 380 36 42 3471 

1097 Bus 37.38 6 217 27 680 45 52 4512 

111 Bus 20.49 11.25 75 9 360 9 11 1437 

12 Bus 41.4 20 224 22 89 14 17 1542 

121 Bus 45.2 3.25 174 14 1296 64 74 10071 

13 Bus 45.64 5.5 206 25 750 47 55 6078 

13.1 Bus 43.85 20 189 22 16 12 14 1632 

14 Bus 33.87 20 168 13 56 10 12 1225 

14.1 Bus 43.07 20 215 23 142 14 17 1658 
     



   

 

 

  

 331صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

ر به تفکیک نوع سیستم برای هدر نهایت تعداد خط، سرعت میانگین عملکردی و تعداد ناوگان مورد نیاز 

 .خواهد بود 124-4جدول تا  121-4جدول  صورتیک از سناریوها به

  

 شهر مشهد 19همگانی سناریوی  ونقلحملتعداد ناوگان موردنیاز در شبکه  -121-4جدول 

 تعداد خط نوع سیستم
متوسط سرعت 

 عملکردی خطوط

تعداد اتوبوس/ رام 

 قطار فعال موردنیاز

تعداد اتوبوس/ رام قطار 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 2725 2322 11 109 اتوبوس معمولی

 316 274 15 3 اتوبوس تندروی دو کابین

 128 110 33 4 واگن 5 یشهر قطار

 186 161 17 3 تراموا

 

 شهر مشهد 22همگانی سناریوی  ونقلحملتعداد ناوگان موردنیاز در شبکه  -122-4جدول 

 تعداد خط نوع سیستم
متوسط سرعت 

 عملکردی خطوط

تعداد اتوبوس/ رام 

 موردنیازقطار فعال 

تعداد اتوبوس/ رام قطار 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 2721 2322 11 103 اتوبوس معمولی

 434 376 14 4 اتوبوس تندروی دو کابین

 128 110 33 4 واگن 5 یشهر قطار

 137 118 19 2 تراموا

 

 شهر مشهد 23همگانی سناریوی  ونقلحملتعداد ناوگان موردنیاز در شبکه  -123-4جدول 

 تعداد خط نوع سیستم
متوسط سرعت 

 عملکردی خطوط

تعداد اتوبوس/ رام 

 قطار فعال موردنیاز

تعداد اتوبوس/ رام قطار 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 2862 2444 11 107 اتوبوس معمولی

 491 425 16 4 اتوبوس تندروی دو کابین

 128 110 33 4 واگن 5 یشهر قطار

 116 100 19 2 تراموا

 

 شهر مشهد 26همگانی سناریوی  ونقلحملتعداد ناوگان موردنیاز در شبکه  -124-4جدول 

 تعداد خط نوع سیستم
متوسط سرعت 

 عملکردی خطوط

تعداد اتوبوس/ رام 

 موردنیازقطار فعال 

تعداد اتوبوس/ رام قطار 

 با لحاظ ناوگان پشتیبان

 2600 2215 11 109 اتوبوس معمولی

 339 294 16 3 اتوبوس تندروی دو کابین

411 33 4 واگن 5 یشهر قطار  133 

 187 162 17 3 تراموا

 



   

 

 

  

 332صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

با استفاده از نتایج مطالعات تعیین  همگانی ونقلحملگذاری کرایه های قیمتطراحی سیاست

 صورت یکپارچههشهر مشهد ب ونقلحملبهای خدمات در حوزه 

ا و هوری شبکهسازی ظرفیت و افزایش بهرهگذاری، بهینهها برای بهبود بازده سرمایهیکی از اهداف دولت

 لونقحملهای اطمینان شبکهرو، کاهش ازدحام ترافیک، افزایش قابلیت . ازایناستی ونقلحملهای سرویس

. دستیابی به این اهداف نیازمند استهمگانی حائز اهمیت  ونقلحملشهری و حداکثرساختن منافع حاصل از 

همگانی و ساختارهای مربوط به آن بصورتی تدوین  ونقلحملگذاری کرایه های قیمتآن است که سیاست

 یش درآمد سیستم همگانی باشند. همگانی و افزا ونقلحملشوند که مشوق استفاده از 

گذاری کرایه با هدف افزایش سهولت در پرداخت کرایه و یکپارچگی پرداخت در های قیمتسیاست

تواند گذاری کرایه می. برای مثال، سیاست قیمت]29[شوند همگانی تدوین می ونقلحملهای مختلف سرویس

ای هی مربوط به نواحی باشد. در ادامه ابتدا روشویژههای شامل درنظر گرفتن تخفیفات مختلف و حذف کرایه

 گذاری در این بخشهای قیمتشود و سپس فرآیند سیاستهمگانی معرفی می ونقلحملگذاری مختلف قیمت

 بیان خواهد شد.

ی پیموده شده در یک خط ترانزیت گذاری کرایه بر اساس رابطه بین مقدار کرایه و فاصلههای قیمتتعرفه

. 2و تعرفه تصاعدی 1گذاری کرایه وجود دارد: تعرفه ثابتشوند. بنابراین دو ساختار اصلی در قیمتبندی میدسته

ی ثابت شود. تعرفهبندی میتقسیم 4ی مقطعیو تعرفه 3ایی تصاعدی نیز خود به دو نوع تعرفه ناحیهتعرفه

ی ای و مقطعی با فاصلههای ناحیه. در مقابل، تعرفهاستیک مقدار مشخصی دارد و مستقل از طول سفر 

گذاری اشاره شده بصورت کنند. سه نوع ساختار مختلف قیمتتغییر می ونقلحملی پیموده شده در شبکه

 است.نشان داده شده 248-4شکل شماتیک در 

 

                                                 
1 Flat fare 

2 Graduated fare 
3 Zonal fare 

4 Sectional fare 
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 مقطعی (c)ای، ناحیه (b)ثابت،  (a)گذاری: انواع ساختارهای مختلف قیمت -248-4شکل 

 

ذاری گقیمت ونقلحملی ی پیموده شده در شبکهنظر از فاصلهتعرفه ثابت صرف گذاری ثابت:قیمت

گذاری است از این رو درک و استفاده از آن برای کاربران آسان قیمت ترین روشتعرفه سادهشود. این نوع می

. یستنگر میزان خدمات دریافتی مسافر ی ثابت بیاناست. یکی از معایب این تعرفه آن است که میزان تعرفه

کند کیلومتر طی می 10تا  8کند با مسافری که ی کوتاهی را طی میی مسافری که فاصلهبرای مثال تعرفه

ان سفرهای افراد تقریبا یکس که مسافتدلیل آنهای بزرگ، بهیکسان نیست. در شهرهای کوچک بر خالف شهر

 شود.گذاری ثابت استفاده میی قیمتاست، از تعرفه

گذاری تصاعدی بصورت کلی گذاری ثابت، قیمتعلت معایب موجود در قیمتبه گذاری تصاعدی:قیمت

 . استی مقطعی که در ادامه به این دو نوع پرداخته شدهای و تعرفهی ناحیهگیرد: تعرفهنوع صورت میبه دو 

. ستاگذاری تصاعدی به نسبت طول سفر طی شده ترین روش برای قیمتساده ای:گذاری ناحیهقیمت

سفر در هر منطقه و شوند. سپس برای بندی میای مختلف تقسیمدر این روش نواحی شهر به نواحی تعرفه

یابد. ش میها افزایکه در سفر بین نواحی مختلف میزان تعرفهبطوری شودمیهایی تعیین سفر بین مناطق تعرفه

قابل  و یابد. بنابراین منصفانهمزیت این نوع تعرفه آن است که با افزایش طول سفر میزان کرایه افزایش می

را تا  های کوتاهیی مسافرانی است که مسافتی کرایهز افزایش هزینه. یکی از معایب این تعرفه نیاست قبول

 کنند.مرز نواحی طی می

همگانی به  ونقلحملهای فاصله مبنا است که در آن خطوط یکی دیگر از روش گذاری مقطعی:قیمت
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وری آسبه، جمعیابد. مراحل محاشود و میزان کرایه با افزایش مقاطع طی شده افزایش میهایی تقسیم میبخش

گذاری مقطعی نیاز به ی قیمت. از این رو، تعرفهاستای تر از روش ناحیههای مقاطع پیچیدهو کنترل کرایه

 .استتر دارد و مناسب خطوط با حجم تقاضای کم تا متوسط ی بیشتر و خدمهآوری کرایه طوالنیزمان جمع

مقطعی هردو وابسته به طول سفر هستند اما نحوه ای و های ناحیهبنابراین بطور خالصه، مقادیرتعرفه

های عرفهکه تشوند درحالیبندی نواحی تعیین میای بر اساس تقسیمهای ناحیهمحاسبه متفاوتی دارند. تعرفه

 .]30[شود همگانی تعیین می ونقلحملی طی شده در یک خط مقطعی بر اساس ناحیه

همگانی را  ونقلحملگذاری کرایه های قیمتگیری در خصوص سیاستفرآیند تصمیم 249-4شکل 

. مرحله دوم، مربوط به استگذاری های قیمتبندی اهداف سیاستدهد. مرحله اول، تعیین و اولویتنشان می

کرایه است. این مرحله ممکن است بصورت همزمان با مرحله سوم یعنی تعیین  های پرداختارزیابی سیاست

آن،  گذاریگذاری کرایه انجام شود. پس از انتخاب سیستم پرداخت کرایه و تعیین نحوه قیمتهای قیمتروش

هایت، ر ن. دشوددر مرحله چهارم باید تاثیر میزان کرایه بر تقاضا و درآمد سیستم همگانی ناشی از آن محاسبه 

گذاری شوند. الزم به ذکر است که پیش از تعیین قیمتتا زمان دستیابی به بهترین گزینه تکرار می 4تا  2مراحل 

 شود. کرایه برای یک سیستم بایستی تاثیرات آن بر خانوار و الزامات دولتی درنظر گرفته

 

 

 همگانی ونقلحملفرآیند شش گانه تصمیم گیری قیمت  -249-4شکل 
 

 گذاری کرایههای قیمتمرحله اول: تعیین و بررسی سیاست 

همگانی است. بدین منظور،  ونقلحملگذاری کرایه های قیمتبندی سیاستمرحله اول تعریف و اولویت

ی اهمیت دارد. این مرحله امکان ی سیستم همگانهای موجود در کرایهدرنظر گرفتن اهداف مختلف و سیاست

ها در رابطه با الزامات دولت، سیستم و کاربران را گذاری کرایههای فعلی قیمتبررسی نحوه عملکرد سیاست

کند. بررسی مطالعات موردی پیشین و تعیین یک دورنمای کلی از اهداف موردنظر از جمله اقدامات فراهم می

 .ستاموثر در راستای انجام این مرحله 

 

بی تعیین و ارزیا-1

اهداف سیاست های

کرایه

ارزیابی -2

م گزینه های سیست

جمع آوری کرایه

تعیین -3

روش های 

هقیمت گذاری کرای

ارزیابی -4

ا و تاثیرات بر تقاض

درآمد سیستم

ارزیابی -5

ساختارهای کرایه

ر انتخاب ساختا-6

کرایه سیستم
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 گذاری کرایههای قیمتچارچوب اهداف سیاست

بندی کرده است که عبارتند گذاری کرایه را به چهار بخش تقسیمهای قیمتاهداف سیاست 250-4شکل 

یرندگان گها به این چهار دسته، تصمیمهای مسافر، مالی، مدیریتی و سیاست. با تفکیک اهداف سیاستاز جنبه

 بندی نمایند. این اهدافد مختلف هر یک از موارد را در نظر بگیرند و بر اساس آن اهداف را اولویتتوانند ابعامی

 شد.گرفته خواهد که در ادامه اشاره شده است بکار 5و  2در مراحل 

 

 

 گذاری کرایههای قیمتچارچوب اهداف سیاست -250-4شکل 

 آوری کرایههای سیستم جمعمرحله دوم: ارزیابی گزینه 

ای از معیارها آوری کرایه )از نظر نوع فناوری( باید بر اساس مجموعههای جمعدر این مرحله، سیستم

ا، هشود تا محدودیتگیری میدهی به هر معیار نیز تصمیمشناسایی و ارزیابی شوند. سپس در خصوص وزن

های تعیین شده برای هر سیستم به تفکیک مشخص ها در برآورد اهداف و سیاستستمطول عمر و توانایی سی

 باشند. این ریزی انجام شده در خصوص میزان کرایه تطابق داشتهها و برنامهها باید با روش. سیستمشوند

گذاری سرمایه شود. در نهایت نیز به منظور افزایش بازدهیانجام می 3مرحله غالبا بصورت همزمان با مرحله 

مالی
افزایش درآمد-
کاهش سوءاستفاده و عدم پرداخت -

کرایه
لافزایش کنترل بر درآمد حمل و نق-
کاهش هزینه های تجمعی-
رافزایش پرداخت کرایه پیش از سف-

مسافر
افزایش تقاضا-
افزایش عدالت اجتماعی-
افزایش راحتی-
افزایش گزینه های پرداخت-
کاهش پیچیدگی-

مدیریت
بهبود مدیریت داده ها-
بهبود یکپارچگی مدها-
افزایش انعطاف پذیری در قیمت -

گذاری
افزایش سهولت اجرایی-
تقاضا/ بهبود مدیریت ناوگان-
بهبود قابلیت اعتماد درتجهیزات -

پرداخت کرایه

سیاست

افزایش مقبولیت سیاست-
بدست آوردن نرخ بازیابی کرایه-
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 ای درنظر گرفته شوند.های بودجههای مالی، مزایا و محدودیتالزم است هزینه

های پرداخت گذاری کرایه برای ارزیابی سیستمهای قیمتاهداف مربوط به سیاست 125-4جدول در 

 است. ممکن است بسته به شرایط، برخی اهداف بیان شده در جدول درنظر گرفته نشوند. نشان داده شده

 

 هیکرا آوریجمع ستمیاز نظر س هیکرا یگذار متیچارچوب اهداف ق یبررس -125-4جدول 

 معیار ارزیابی هدف دسته

 مسافر

 - افزایش تقاضا

 - افزایش عدالت اجتماعی

 سهولت در استفاده افزایش راحتی

 - های پرداختافزایش گزینه

 سهولت در فهم کاهش پیچیدگی

 مالی

 - افزایش درآمد

 امنیت کاهش سوءاستفاده و عدم پرداخت کرایه

 پاسخگو بودن بهبود کنترل درآمد

 دهی، تجهیزاتهزینه پوشش های انباشهکاهش هزینه

 - افزایش پرداخت کرایه پیش از سفر

 مدیریت

 جزئیات داده، دسترسی بهبود مدیریت داده ها

 - بهبود یکپارچگی مدها

 پذیریهای افزایش انعطافگزینه افزایش انعطاف پذیری در قیمت گذاری

 پیچیدگی در استفاده افزایش سهولت اجرایی

 یلونقحملهای توانایی برقراری ارتباط با سایر سیستم بهبود مدیریت ناوگان/ تقاضا

 قابلیت اعتماد در تکنولوژی پرداخت بهبود قابلیت اعتماد در پرداخت کرایه

 سیاست
 - افزایش مقبولیت سیاست

 - بدست آوردن نرخ بازیابی کرایه
    

 گذاری کرایههای قیمتمرحله سوم: ارائه روش 

طور که گذاری کرایه اهمیت دارد. همانها و نحوه قیمتدر این مرحله، در نظر داشتن اهداف و اولویت

ثابت یا فاصله مبنا هستند که باتوجه به نواحی  های کرایه عموما بصورتگذاریپیش از این اشاره شد، قیمت

گذاری بر اساس ساعت در قیمت شوند. البته تفاوتها، و مقدار کیلومتراژ سفر تعیین میمختلف، بخش

تواند متفاوت باشد که ممکن است تخفیفاتی نیز برای آن درنظر )اوج/غیراوج( و نوع خدمات ارائه شده نیز می

های روش 126-4جدول . در شوندگذاری باید برای شرایط موجود ارزیابی های قیمتهگرفته شود. انواع شیو

 اند.گذاری مختلف و مزایا و معایب هرکدام به تفکیک بررسی شدهقیمت
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 یگذارمتیق یهاانواع روش -126-4جدول 

روش قیمت

 گذاری
 معایب مزیت

 ثابت

 سهولت در فهم

 هزینه اجرا و نظارت کم

 امکان سوءاستفاده کم

 نیستبرای سفرهای کوتاه به صرفه 

افزایش قیمت کرایه منجر به کاهش تقاضا 

 شودمی

 فاصله مبنا
 درآمد بیشتر

 افزایش هزینه با افزایش مسافت طی شده -منصفانه 

 مشکل در کاربرد، اجرا و نظارت

 نیاز به تجهیزات ویژه

 فرصت سوء استفادهامکان 

 در سفرهای طوالنی بصرفه نخواهد بود

 زمان مبنا
 دهی به ساعات غیراوجامکان انتقال زمان سرویس

 برای مسافران روزانه بصرفه است

 احتمال بروز اختالف میان راننده و مسافر

 امکان سوءاستفاده

 نیاز به تجهیزات ویژه

 نوع 

 دهیسرویس

 سهولت در فهم

 (تر قیمت باالتری دارندهای باکیفیترویسمنصفانه است )س

 امکان افزایش درآمد

عدم محبوبیت برای مسافرانی که از 

 کنندتر استفاده میخدمات گران

 امکان افزایش مقدار کرایه -پیچیده بودن

 تقاضا مبنا
 حداقل شدن کاهش تقاضا درصورت افزایش میزان کرایه

 افزایش تعداد پرداخت پیش از سفر

 ترکمدرآمد 

 امکان سوءاستفاده بیشتر

 نیاز به جستجوی مسافر

 

ها ، الزم است ویژگیهای پرداخت کرایهطور که در مرحله قبل اشاره شد، هنگام مشخص کردن روشهمان

گذاری و های احتمالی از نظر سیاستشود. محدودیتآوری کرایه در نظر گرفتههای سیستم جمعو محدودیت

 ت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. اجرایی نیز الزم اس

 :شودیم پرداخته هیکرا نرخ نییتع جهت موجود یهاروش انواع به قسمت نیا در

 مسافر ییجابجا لومتریهر ک یاتیعمل نهیبر اساس هز هینرخ کرا نییتع  (1

 یراناتوبوس ناوگان از یبرداربهره یبرا میبطورمستق که شودیم ییهانهیهز هیکل شامل یاتیعمل نهیهز

 نیا در هیکرا محاسبه رابطه... .  و سوخت ،ینگهدار و راتیتعم نهیهز رانندگان، حقوق مانند شود،یم اعمال

 :است ریز شرح به روش

𝐶𝑜𝑝 =
𝐶𝑜𝑦

𝐿𝑡 × 𝑁𝑡𝑦
 

 𝐶𝑜𝑝  :(الیمسافر )ر کی ییجابجا لومتریک کی یاتیعمل نهیهز، 

 𝐶𝑜𝑦 (الیرسال ) کی یاتیعمل نهی: هز، 
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𝑁𝑡𝑦  سال کی: کل تعداد مسافر جابجا شده در، 

 𝐿𝑡  (لومتری)ک هینقللهیوس: متوسط طول هر سفر با. 

 مسافر ییجابجا لومتریک هر کل نهیهز اساس بر هیکرا نرخ نییتع (2

 یاتیعمل نهیهز یجا به که تفاوت نیا با است؛ یقبل روش مشابه کامال روش نیا در هیکرا محاسبه نحوه

 ریز خشر به کل نهیهز اساس بر هیکرا کل محاسبه فرمول. شودیم استفاده یمحاسبات فرمول در کل نهیهز از

  :است

𝐶𝑡𝑝 =
𝐶𝑜

𝐿𝑡 × 𝑁𝑡𝑦
 

𝐶𝑜 (الیسازمان )ر انهیسال کل نهی: هز، 

𝐶𝑡𝑝 (الیکل )ر نهیمسافر بر اساس هز کی ییجابجا لومتریهر ک نهی: هز، 

𝑁𝑡𝑦  سال کی: کل تعداد مسافر جابجا شده در، 

𝐿𝑡 (لومتری)ک هینقللهی: متوسط طول هر سفر با وس. 

 نیمسافر یاقتصاد تیوضع اساس بر هیکرا نرخ نییتع (3

 لیتعد استان هر نیمسافر یاقتصاد تیوضع اساس بر یقبل روش در شده محاسبه نهیهز روش نیا در

 یهااستان یبرا یمرکز بانک یسو از سال هر که بوده خانوار ساالنه نهیهز روش نیا در محاسبه یمبنا. شودیم

 فرمول د،باش کشور کل متوسط از کمتر استان در خانوار ساالنه نهیهز کهیصورت در. شودیم ارائه کشور مختلف

  :است ریز شرح به هیکرا نرخ لیتعد

�̅�𝑡𝑝 = 𝐶𝑡𝑝 ×
𝐶𝑓𝑖

𝐶𝑓𝑐
 

 �̅�𝑡𝑝 :(الی)ر نیمسافر یاقتصاد تیشده بر اساس وضع لیتعد نرخ، 

𝐶 𝑡𝑝  کل نهیهز بر یمبتنشده در روش  محاسبه: نرخ، 

𝐶𝑓𝑖  :(الی)ر نظر مورد استان در خانوار ساالنه نهیهز متوسط، 

𝐶𝑓𝑐 (الیخانوار در کل کشور )ر ساالنه نهی: متوسط هز. 

 نیگزیجا لهیوس هیکرا نرخ اساس بر هیکرا نرخ نییتع (4

 لیتعد نیگزیجا هینقللهیوس هیکرا به توجه با کل نهیهز بر یمبتن روش در محاسبه نهیهز روش نیا در

 یحدود تا هیکرا و مسافر حجم نظر از که است یونقلحمل ستمیس نیگزیجا هینقللهیوس از منظور. شودیم

 . است ستمیس آن با متناسب
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�̅�𝑡𝑝 = 𝐶𝑡𝑝(1 −
𝐶𝑡𝑝 − 𝑃𝑝

�̀�𝑡𝑝

) 

�̅�𝑡𝑝 :(الی)ر نیجانش هینقللهیوس هیکرا اساس بر شده لیتعد نرخ، 

𝐶 𝑡𝑝 کل نهیبر هز ی: نرخ محاسبه شده در روش مبتن، 

𝑃 𝑝 (الی)ر لومتریک هر یازا به حاضر حال در مسافر هر ییجا: درآمد حاصل از جابه، 

�̀�𝑡𝑝 (الی)ر لومتریک هر یازا به نیگزیجا هینقللهیوس هی: متوسط کرا. 

 یاقتصاد فرصت نهیهز اساس بر هیکرا نرخ نییتع (5

. شودیم محاسبه رفتهاز دست یاقتصاد ازدست فرصت اساس بر ییجاجابه لومتریک هر نهیهز روش نیا در

 یهافرصت با و نموده محاسبه روز متیق به را سازمان در شده انجام یگذارهیسرما ارزش که شکل نیا به

 نیرتساده. شودمی سهیمقا شودیم کسب یشتریب سود آنها در یگذارهیسرما صورت در که گرید یاقتصاد

 یاهییمعنا که ارزش تمام دارا نیبانک در نظر گرفت. بد در یگذارسپرده توانیم را نیجانش یگذارهیسرما

 .شودیآن محاسبه م یبانک بلندمدت سود زانیم و محاسبه یراناتوبوس سازمان

𝐶𝑡𝑝 =
𝑀

𝐿𝑡 × 𝑁𝑡𝑦
 

 𝐶𝑡𝑝 (الی)ر یمسافر بر اساس فرصت اقتصاد کی ییجابجا لومتریک کی یاتیعمل نهی: هز، 

𝑀  :که برابر است با  الیرحسب  بر سال یط بانک در سازمان یهاییدارا یگذارهیسرما از حاصل سود

 ی،بانک بلندمدت سود در سازمان یهاییدارا کل ارزش ضربحاصل

𝑁𝑡𝑦  سال کی: کل تعداد مسافر جابجا شده در، 

 𝐿𝑡 [9] (لومتری)ک هینقللهی: متوسط طول هر سفر با وس. 

  چهارم: بررسی اثرات بر درآمد سیستم و تقاضامرحله 

ای هبرآورد تاثیر آن بر تقاضا و درآمد سیستم است. دادهگذاری کرایه، قدم بعدی پس از تعیین روش قیمت

تایج صورت ممکن است نمورد استفاده در تخمین تقاضا و االستیسیته باید قابل اطمینان باشند. در غیر این

ان . نتایج مطالعات نششودگذاری نامناسب نجر به اجرای سیستم پرداخت یا روش قیمتنادرستی ارائه دهد و م

مدت، کاهش شود، اما در طوالنیها منجر به افزایش درآمد سیستم میدهد که اگرچه افزایش مقدار کرایهمی

ف متفاوت مختل میزان تقاضا بر درآمد سیستم تاثیر بسزایی خواهد داشت. مقدار این االستیسیته در کشورهای

است و برای سیستم ریلی بین  -6/0تا  -2/0مدت برای اتوبوس بین ی مقادیر در کوتاهاست. معموال محدوده

. سایر عوامل موثر عبارتند استمدت است. مقادیر االستیسیته در درازمدت معموال دوبرابر کوتاه -5/0تا  -2/0
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 از:

ی سفرهای ساعات غیراوج و غیرکاری تقریبا دوبرابر زمان/ هدف سفر: مقادیر االستیسیته برای برا -

قدار ترین مدر سفرهای پایان هفته بیش سفرهای ساعات اوج/کاری است. همچنین، مقدار االستیسیته

 را دارد.

 2 یترین مقدار را دارد )تا فاصلهی سفر: مقادیر االستیسیته برای سفرهای خیلی کوتاه بیشفاصله -

 کیلومتر(.  8تا  4ترین مقدار را دارد )سفرهای با فاصله متوسط کمکیلومتر(، و در 

میلیون  1دهند که مقادیر االستیسیته در شهرهای بزرگ )بیش از ی شهر: برخی شواهد نشان میاندازه -

و ممکن است تحت تاثیر سایر عوامل مثل طول سفر نیز  نبودهنفر( کم است. البته این نتیجه قطعی 

 قرار گیرد.

دهد مقادیر االستیسیته به نسبت سطوح کرایه هستند و در سطح درآمد مبنا: شواهد نشان می سطح -

ای ههای سیستم و دستوالعملها باتوجه به هزینهگذاری کرایهدرآمدهای مختلف ثابت نیستند. قیمت

 شود.مربوطه مشخص می

 گذاری کرایههای قیمتمرحله پنجم: ارزیابی روش 

های ارائه شده با اهداف و گذاری کرایه، ارزیابی و تطبیق مجدد روشهای قیمتهنگام ارزیابی روش

های صورت که روششونده است. بدینی تکراری پنجم یک مرحلههای دولت اهمیت دارد. مرحلهاولویت

ین در ا. بنابرشوندمیها تا زمان دستیابی به بهترین مقدار بصورت مداوم ارزیابی گذاری و مقدار کرایهقیمت

( ارزیابی مقدار قیمت کرایه، مقدار تخفیف و 2گذاری و )قیمت ( ارزیابی روش1جا دو مرحله وجود دارد: )این

 گذاری.نوع بلیط متناسب با روش قیمت

 هسدر این پروژه،  که شود یابیارز زین مسافر یبرا کرایه یینها مقدار ای رایانه مقدار دیبا قسمت نیا در

 :شودیم گرفته نظر در ویسنار

 شوند، افتیدر مسافران از ارانهی و التفاوتمابه بدون شده برآورد یهاهیکرا (1)

 افتیمحاسبه شده از مسافر در هیکرا درصد 50 ،یهمگان ونقلحمل از استفاده در زهیانگ جادیا منظوربه (2)

 پرداخت شود، یشهردار ایتوسط دولت  ارانهیدر قالب  ماندهیدرصد باق 50شده و 

 افتیمحاسبه شده از مسافر در هیکرا درصد 33 ،یهمگان ونقلحمل از استفاده در زهیانگ جادیا منظوربه (3)

 مطابق ویسنار نیا پرداخت شود. یشهردار ایتوسط دولت  ارانهیدر قالب  ماندهیدرصد باق 67شده و 

 قیطر از مسافر هر ییجابجا نهیهز سومکی کندیم انیاست که ب کشور یهایشهردار بودجه بخشنامه
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 شودیم تامین دولت کمک سومکی حداقل و یشهردار توسط سومکی(، مسافر)خود  طیبل فروش

[31]. 

 ها باید سالیانهکرایه گذاری هر سه تا پنج سال ارزیابی شوند اما مقدار قیمتهای قیمتالزم است روش

ها و عوامل خارجی مانند میزان حقوق کارمندان دائما در حال تغییر هستند. مورد بررسی قرار گیرند زیرا هزینه

دهی و ضوابط ارزیابی شود نیز مجددا همان عواملی هستند که برای وزنمیعواملی که در اینجا درنظر گرفته

کند. برای گذاری معرفی شده در مرحله اول استفاده میاز چارچوب قیمت 127-4جدول شوند. استفاده می

دستیابی به اهداف الزم است ضوابط و معیارهای موردنیاز برای اطمینان از دستیابی به هدف پیش از 

 . شوندگیری مشخص تصمیم

 

 هیکرا گذاریمتیدر روش ق هیکرا یگذارمتیکاربرد چارچوب اهداف ق -127-4جدول 

 معیار ارزیابی هدف دسته

 مسافر

 تاثیر بر تقاضا افزایش تقاضا

 افزایش عدالت اجتماعی افزایش عدالت اجتماعی

 سهولت در استفاده افزایش راحتی

 هاای از گزینهمجموعه های پرداختافزایش گزینه

 سهولت در فهم کاهش پیچیدگی

 مالی

 تاثیر بر درامد ناشی از کرایه در سیستم افزایش درآمد

 تاثیر بر سوءاستفاده کاهش سوءاستفاده و عدم پرداخت کرایه

 - بهبود کنترل درآمد

 تجمعیهای تاثیر بر هزینه های انباشهکاهش هزینه

 تاثیر بر نحوه پرداخت مسافران افزایش پرداخت کرایه پیش از سفر

 مدیریتی

 - هابهبود مدیریت داده

 گذاری داردبستگی به روش قیمت بهبود یکپارچگی مدها

 - افزایش انعطاف پذیری در قیمت گذاری

 سهولت در اجرا افزایش سهولت اجرایی

 تاثیر بر مدیریت تقاضا بهبود مدیریت ناوگان/ تقاضا

 - بهبود قابلیت اعتماد در پرداخت کرایه

 سیاست
 تاثیر بر مقبولیت سیاست افزایش مقبولیت سیاست

 گذاری داردبستگی به روش قیمت بدست آوردن نرخ بازیابی کرایه

 

ها در گذاری کرایه را در مقابل توانایی هرکدام از روشهای مختلف روش قیمتگزینه 128-4جدول 

دهی در هریک از معیارها برای دستیابی به اهداف کند. وزن( بررسی می127-4جدول برآورد هریک از معیارها )
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(. 128-4جدول )مانند  شوددر محل مناسب تکمیل  کلی باید مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس اولویت

گیرندگان متناسب با نظرشان گذاری وجود دارد که تصمیمدهی به هر روش قیمتچنین، قسمتی برای رتبههم

 کنند. آن را تکمیل می

بدین معناست که روش  3باشد. بعنوان مثال، رتبه  10تا  1یا  5تا  1تواند با اعداد دهی میرتبه

و  تری نسبت به کل داشته باشد.بسیاری بر معیار موردنظر دارد حتی اگر آن معیار وزن کمگذاری تاثیر قیمت

دهی به روش تواند برای رتبهمی 128-4جدول گذاری تاثیر اندکی دارد. دهد که روش قیمتنشان می 1ی رتبه

سال برای اطمینان  5تا  3ها نیز استفاده شود. این ارزیابی باید هر گذاری فعلی و مقایسه با سایر روشقیمت

 . شودهای دولت انجام دستیابی به اهداف و اولویتهمگانی در ونقلحملگذاری کرایه بودن روش قیمتاز بهینه

 

 هیکرا گذاریمتیروش ق یابیارز سیماتر -128-4جدول 

 وزن معیار هدف
 بندیرتبه

 کرایه
 ثابت 

 کرایه 
 فاصله مبنا

 کرایه 
 زمان مبنا

 کرایه 
 سرویس مبنا

 کرایه 
 تقاضا مبنا

 مسافر

 2 1 2 1 2  تاثیر بر تقاضا

 1 2 2 3 1  تاثیر بر عدالت اجتماعی

 2 2 2 1 2  های انتخابگزینه

 1 2 2 1 1  سهولت در استفاده

 3 2 2 1 3  سهولت در فهم

 مالی

 2 3 1 3 2  تاثیر بر درامد ناشی از کرایه

 1 3 2 3 1  تاثیر بر سوءاستفاده از کرایه

 3 2 2 2 3  آوریی جمعتاثیر بر هزینه

 1 2 2 1 1  پرداخت کرایهتاثیر بر پیش

 مدیریتی/ سیاست

 3 2 1 2 3  سهولت در اجرا

 2 3 2 2 2  تاثیر بر مدیریت تقاضا

 1 2 3 3 1  مقبولیت سیاست

 رتبه کلی کلی رتبه کلیرتبه کلی رتبه کلی رتبه %100  کل
 

است. قسمت کمی مربوط بندی نمودهی کمی و کیفی طبقهاهداف و معیارها را به دو دسته 129-4جدول 

وان تبه حداکثر ساختن تقاضا و بهبود مقدار کرایه است و قسمت کیفی نیز مربوط به فاکتورهایی است که نمی

گرفت مانند مقبولیت عمومی، عدالت اجتماعی و راحتی. بنابراین، اهداف کمی بر اساس  بصورت کمی درنظر

صورت که اگر شوند بدینشوند و اهداف کیفی نیز بصورت درصد وارد میدهی میهای مختلف نمرهویژگی

 ودشمیور شود اگر هیچ تاثیری نداشته باشد مقدار صفر منظ+ ثبت می1صورت ه تاثیرات مربوطه مثبت باشد ب
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صورت سالیانه انجام شود تا هشود. این ارزیابی باید بثبت می -1باشد  که اثرات منفی داشتهو درصورتی

. معیارهای کمی نیز باید بفرم شودها و درآمد مردم تنظیم گذاری موجود بهبود یابد و با نوسانات هزینهقیمت

گر کاهش است تا در نهایت عدد کلی مشخص بیان -1د و درآم گر افزایش تقاضا/+ بیان1نمره تبدیل شوند که 

  نیز درنظر گرفته شود. -3+ تا 3تواند از شود. دامنه امتیازات می

 

 ماتریس ارزیابی مقدار قیمت -129-4جدول 

 وزن معیار هدف
 درصد تغییر / نمره

 3گزینه  2گزینه  1گزینه شرایط موجود

 % % % %  حداکثر تقاضا کیفی

 % % % %  حداکثر کرایه

 کمی

 نمره نمره نمره نمره   مقبولیت عموم

 نمره نمره نمره نمره  عدالت اجتماعی

 نمره نمره نمره نمره  راحتی

 نمره نمره نمره نمره  سهولت در استفاده

 نمره کل نمره کل نمره کل نمره کل %100  کل
 

 همگانی ونقلحملگذاری کرایه مرحله ششم: انتخاب شیوه و ساختار قیمت 

گذاری انتخاب ی قیمتترین شیوهترین و اجراییدر مرحله آخر، پس از تکمیل مراحل ارزیابی، مناسب

 و برای طی مراحل قانونی، تمامی اسناد و مدارک باید به امضای طرفین مربوطه برسد.  شودمی

، همگانی ونقلحملهای وری سیستماست که یکی از معیارهای ارزیابی میزان تاثیر و بهرهالزم به ذکر 

های مربوط به زیرساخت، مدیریت و هزینه . سایر معیارهای مهم نیز هزینهاستی آن گذاری کرایهقیمت

 .]32[ استازای هر مسافر کیلومتر دهی بهسرویس

  



   

 

 

  

 344صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 شهریدرون همگانی ونقلحمل هایتوقفگاه و انهیپا سوار،پارك یابیمکان

 سواریابی پاركمکان -4-6-1

 سوارپارك -4-6-1-1

 هنقلیلیشود که افراد با استفاده از وساگفته می محلی به سوارپارک شهری، ونقلحملریزی در برنامه

ادامه بر سفر خود را انبوه یهمگان ونقلحمل ستمیبا استفاده از س و شده، خودرو را پارک کرده وارد یشخص

 "حلقه ازدحام" طورمعمول درها هستند که بهسوار نوع خاصی از پارکینگدر واقع تسهیالت پارکدهند. یم

ال هایی با ضریب اشغمنظور انتقال مسافران از شیوهگیرند. این تسهیالت بهکریدورهای اصلی سفر قرار می

شوند اتوبوس، قطار شهری و ...( ایجاد می)ای با ضریب اشغال بیشتر نقلیهنقلیه شخصی( به وسایلکمتر )وسیله

دهد، که در مجاورت خط اتوبوس و سوار را در انگلیس نشان میای از یک پارکنمونه 251-4 شکل. [34]

 آزادراهی واقع شده است.شبکه 

 

 
 سوارای از یک پاركنمونه -251-4 شکل

 

 خدمت سطح آمدن پایین باعث است ممکن که شهری ونقلحمل ریزانبرنامه مشکالت ترینمهم از یکی

 نقلیهوسایل مناسب دسترسی عدم توانمی را شود تقاضا کاهش در نتیجه و همگانی ونقلحملیک سیستم  در

 یکی برد. نام همگانی ونقلحمل با مقایسه در شخصی نقلیهوسایل توجهقابل و مطلوبیت سیستم این شخصی به

 از استفاده برای نقلیه شخصیوسایل ترغیب کاربران برای سوارپارک امکانات بحث قابل تأمل، راهکارهای از

 مرکزی مناطق برای مناسب دسترسی تامین عموماً  تسهیالت گونهاین ایجاد از هدف است. همگانی ونقلحمل
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 .[35]ترافیک در مناطق مذکور است  حجم کاهش و تجاری بزرگ مراکز و شهرها

همیت زیادی برخوردار است. در ایجاد این تسهیالت سوار از ابه دالیل متعددی موقعیت تسهیالت پارک

د که یابی شوباید قابلیت دسترسی مناسب و امکان توسعه در آینده در نظر گرفته شود و در مناطقی مکان

نقلیه شخصی باشد. ایجاد این تسهیالت در مکان نامناسب منجر به تغییر دارای حداکثر تداخل با جریان وسایل

وار ستواند باعث مشکالت ترافیکی محلی و ازدحام ناخواسته در مناطق اطراف پارکد که میشوالگوهای سفر می

 .[35]شود 

 بر آن اثرگذاری میزان تا است بلندمدت ریزیبرنامه یک نیازمند عمدتاً سوارهاپارک ساخت و ریزیبرنامه

 یک ساخت برای ریزیبرنامه البته. بگیرد قرار مدنظر زمین کاربری هایطرح و همگانی ونقلحمل مسافر جذب

 شهر بلندمدت هایریزیبرنامه در بودن آمیزموفقیت صورت در و شده انجام موقت صورتبه تواندمی سوارپارک

 هایبررسی بایستمی سوار،پارک احداث برای باال پتانسیل دارای نقاط اولیه یابیمکان از پس .بگیرد قرار مدنظر

 شود. همچنین انجام هاآن ساخت و مدیریت نحوه و هاآن از یک هر هایچالش و هافرصت روی بر تریدقیق

 از یک هر برای باید نیز نگهداری و تعمیر و مدیریت هایهزینه ساخت، اولیه هزینه شامل های اقتصادیبررسی

 عمدتاً رواز این .شود انتخاب هامکان بهترین طریق این از تا بگیرد قرار مدنظر پتانسیل دارای هایمکان

 ایجاد بر عالوه تا شوندمی ساخته همگانی خطوط مجاورت در و شهر ایحاشیه نقاط در بزرگ سوارهایپارک

 .باشند داشته کمتری احداث و تملک هزینه شهر، همگانی ونقلحمل سیستم به راحت دسترسی

 سواریابی پاركعوامل مؤثر در مکان -4-6-1-2

 سوار ایجاد شود که حداقل یکی از شرایط زیر برقرار باشد:زمانی باید تسهیالت پارک

تراکم جمعیت بسیار کمتر از حدی باشد که نتوان سرویس اتوبوس معمولی به آن اختصاص داد  -

 شد(؛دقیقه با 30 سرفاصله زمانی ساعت اوج بیشتر از)

 کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارند؛ 12تا  8مناطقی که به میزان  -

 اند؛های شهری واقع شدهآزادراه هایتسهیالتی که در تالقی یا پایانه -

 های شهری وجود دارد؛در شرایطی که امکان ایجاد دسترسی راحت از خیابان -

سوار قبل از جاد تسهیالت پارکها دارای ازدحام ترافیکی باشند و امکان ایکریدورهای آزادراه -

 های دارای تراکم ترافیکی وجود داشته باشد.موقعیت

 کند:سوار را بیان مییابی تسهیالت پارکشرایط زیر مالحظات الزم در مکان
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قرارگیری تسهیالت قبل از نقاطی با پتانسیل ازدحام ترافیکی: در هنگام وجود تراکم ترافیکی )سرعت  -

سوار در کیلومتر بر ساعت است(، تسهیالت پارک 50-55ساعت اوج کمتر از  جهت اوج آزادراه در

همگانی سریع دارای بهترین کاربرد عملکردی هستند. این تسهیالت باید  ونقلحملترکیب با خطوط 

 هاییپیش از نقاط ازدحام و تقاطعات مسیرهای اصلی برای رانندگان ارائه شوند. در این حالت مکان

های شریانی اصلی های کمربندی یا راههمگانی شعاعی و آزادراه ونقلحملت مسیرهای نزدیک تقاطعا

مناسبی باشند. در این نقاط دسترسی باید از باالدست نقطه ازدحام فراهم  1توانند نواحی جاذبمی

 شود.

رکزی مسوار باید با فاصله معینی از منطقه قرارگیری در فاصله مناسبی از مرکز شهر: تسهیالت پارک -

های منتهی به آن در ساعات اوج باشد. شهر واقع شوند تا دارای حداکثر پتانسیل حذف مسافران از راه

 .استکیلومتر  12تا  8حداقل مقدار این فاصله 

جمعیت  ی تراکمکل طوربهرسانی برای مناطقی با تراکم مسکونی کمتر و مناطق با تراکم کمتر: خدمت -

 نفر در هر کیلومتر مربع باشد. 10000-15000ار باید کمتر از حدود سودر مناطق تحت پوشش پارک

سوار باید با محیط اطراف خود همگن کننده توسعه کاربری زمین باشد: تسهیالت پارکمکمل و تقویت -

گیرند. تسهیالتی با اندازه بزرگ نباید در باشد. این تسهیالت معموالً در مناطقی با تراکم کم قرار می

 شهری، مناطقی با تراکم مسکونی و توسعه باال قرار گیرند.مراکز 

همگانی ریلی سبک و  ونقلحملهمگانی سریع و با فراوانی باال: سرویس  ونقلحملارائه سرویس  -

دقیقه در ساعات غیراوج  20دقیقه در ساعات اوج و  10-12با سرفاصله زمانی  سنگین باید حداکثر

 رسانی کنند.خدمت

های شریانی و آزادراهی های شهری: این تسهیالت باید در دسترس بوده و از راهبه راهدسترسی مناسب  -

 .[36] استکنندگان نیز رؤیت باشند. این مورد در جهت افزایش ایمنی و امنیت استفادهاطراف قابل

 هایستگاهیا به وابسته زیچ همه از شیب شهریدرون سوارپارککرد که  انیب توانیم خالصه طور به

 شاخص. است قطارشهری هایستگاهیا به یکینزد و مجاورت آن ییجانما در اول اصل نیبنابرا .است قطارشهری

یم ستگاهیا کدام مجاورت در سوار پارک کندیم نییتع که است شهر مرکز به سفر تقاضای زانیم گرید مهم

صورت به شهریدرون سوارهایپارک غالباً  نیزم تیمحدود اثر در نکهیا به توجه با یطرف از .شود ییجانما تواند

                                                 
1 Catchment Area 
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 برای مترمربع 1700 نیزم مساحت حداقل یطبقات نگیپارک همانند تا است بهتر شوند،یم احداث یطبقات

 هایرمپ یطراح برای مناسب فضای که باشد ایگونه به دیبا زین نیزم تناسبات نیهمچن. شود تیرعا ییجانما

  .[37] سازد فراهم را خروج و ورود

 سوار در شهر مشهدیابی پاركمکان -4-6-1-3

سوار در شهر مشهد مورد بررسی و ارزیابی های مناسب برای احداث پارکدر این بخش از گزارش موقعیت

های اصلی و فاصله از محدوده مرکزی شهر گیرد. بدین منظور دو معیار شامل فاصله از آزادراه و شریانیقرار می

سوار باید در نزدیکی ایستگاه سیستم ریلی قرار گیرد، اطالعات قرار گرفت. سپس با توجه به اینکه پارکمدنظر 

که مقادیر برخی از  شدهای ریلی سناریوهای موجود استخراج ها در کلیه ایستگاهو مقادیر مربوط به شاخص

 منظور قرارگیری ایستگاههای اصلی بهآورده شده است )فاصله صفر از بزرگراه و شریانی 130-4جدول ها در آن

ن بر ای ؛ه استشدلحاظ  بند پیشین در شده ذکر یارهایمع ی همهنوع به ن،یبنابرادر این نوع معابر است(. 

ر حداکث و هابزرگراه و هاآزادراه ،یاصل یانیشر یهاحداقل فاصله از راه دارای که یلیر خطوط یهاستگاهیا اساس

 یهاتیموقع انتخاب در ن،یهمچن. اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتههستند یفاصله را از محدوده مرکز

 .گرفت قرار نظر مد زین یتیجمع تراکم مناسب
 

 قطار شهری 1های خط مشخصات ایستگاه ای ازنمونه -130-4جدول 

 ترین فاصله از محدوده مرکزی شهر )متر(نزدیک های اصلی )متر(ترین فاصله از راهنزدیک کد ایستگاه

01-11 0 7000 

01-12 0 6100 

01-13 0 5000 

01-14 0 3800 

01-15 0 2800 

01-16 0 2200 

01-17 0 1450 

01-18 0 0 

01-19 0 0 

01-20 0 0 

01-21 0 770 

01-22 0 1800 

01-23 0 3600 

01-24 0 6000 

02-01 0 5300 
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سپس، با در نظر گرفتن وزن و اهمیت یکسان و برابر برای دو معیار و نرماالیزسازی ماتریس تصمیم، 

. در این قسمت باید توجه نمود که با توجه شدها مشخص ها و در نهایت اولویت ایستگاهامتیاز تمامی ایستگاه

های رفتار ایستگاه ،23 و 22و در سناریوهای  26و  19به مشابهت شبکه سیستم ریلی در سناریوهای 

ها در یک بندی این ایستگاهاست. به همین دلیل است که اولویتبندی یکسان بودهسناریوهای مشابه در الویت

 جدول و شکل آورده شده است.

فهرست  132-4جدول و در  26و  19های دارای اولویت در سناریوی فهرست ایستگاه 131-4جدول در 

 253-4شکل و  252-4شکل آورده شده است که در  23و  22ی اولویت در سناریوهای های داراایستگاه

ها در فایل پیوست آمده ها نشان داده شده است. الزم به ذکر است که نتایج کامل بررسی گزینهموقعیت آن

 است.

 

 26و  19در سناریوهای  سوارهای خطوط ریلی برای احداث پاركاولویت نهایی ایستگاه -131-4جدول 

 هااولویت نهایی ایستگاه هاایستگاه کد

19-01 1 

19-02 2 

19-03 3 

19-04 4 

19-05 5 

19-06 6 

19-07 7 

19-08 8 

3-21 9 

19-09 10 

19-10 11 

3-20 12 

19-11 13 

8-22 14 

19-12 15 

01-01 16 

01-02 17 

3-19 18 

8-21 19 

8-20 20 
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 23و  22سوار در سناریوهای های خطوط ریلی برای احداث پاركاولویت نهایی ایستگاه -132-4جدول 

 هااولویت نهایی ایستگاه هاایستگاه کد

19-01 1 

19-02 2 

19-03 3 

19-04 4 

19-05 5 

19-06 6 

19-07 7 

19-08 8 

3-21 9 

19-09 10 

19-10 11 

3-20 12 

19-11 13 

19-12 14 

01-01 15 

01-02 16 

3-19 17 

19-13 18 

01-03 19 

19-14 20 
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 26و  19سوار در سناریوهای های پیشنهادی برای ایجاد پاركموقعیت ایستگاه -252-4شکل 
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 23و  22سوار در سناریوهای های پیشنهادی برای ایجاد پاركموقعیت ایستگاه -253-4شکل 

 

ی هاصورت ایستگاهشود که تعدادی از نقاط بهبا بررسی مکان قرارگیری نقاط روی نقشه مشاهده می

وان پتانسیل ترسد که میمنظور، به نظر می. بدین هستندمتوالی یک خط هستند و دارای فاصله نسبتاً نزدیکی 

 ها عبارتند از:ای از این ایستگاهسوار در این نقاط را در قالب یک مکان منفرد ادغام نمود. نمونهایجاد پارک

 19در خط  1-8های اولویت -

 1خط  3-1های ایستگاه -
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 3خط  20و  21های ایستگاه -

شکل سوار در هر چهار سناریو در جهت احداث پارکهای پیشنهادی بنابراین، محدوده تقریبی مکان

 نشان داده شده است. 4-254

 

 
 سوار در سناریوهای پیشنهادیپیشنهادی برای احداث پاركهای محدوده مکان -254-4شکل 

 

 یسوارهاپارک محدوده پیشنهادی مشهد شهر کیو تراف ونقلحمل یلیتفص طرح مطالعه درهمچنین 

 یابر یشنهادیپ سوارپارک و محدوده مساحت که شد یبررس آنها یبرا ازیموردن مساحت و نییتع یشهردرون

. [37] است 256-4شکل  مطابق یغرب شمال تیموقع یبرا و 255-4 شکل مطابق یغرب جنوب تیموقع

شود، محدوده پیشنهادی در این مطالعه و مطالعه طرح تفصیلی تقریباً منطبق بر که مشاهده می همانگونه

 یکدیگر هستند.
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 

سوار و مساحت آنها در های پیشنهادی در حوزه جنوب غربی برای احداث پاركمحدوده مکان -255-4 شکل

 مطالعه طرح تفصیلی

 

 
سوار و مساحت آنها در احداث پاركهای پیشنهادی در حوزه شمال غربی برای محدوده مکان -256-4شکل 

 مطالعه طرح تفصیلی



   

 

 

  

 354صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 یارهاسوپارک شنهادشده،یپ یهامکان محدوده نییتع از پسشهر مشهد،  یلیمطالعه طرح تفص درسپس، 

 جدولدر  سوارهاپارک هیکل کامل اطالعات که شدند ییجانما 257-4 شکلمورد نظر در سطح شهر مطابق 

 .اندآورده شده 4-133

 

 
 مشهد شهر در یشهردرون یسوارهاپارك ییجانما -257-4 شکل

  



   

 

 

  

 355صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 مشهد شهر در شده ییجانما یسوارهاپارك مشخصات -133-4 جدول

 مساحت عرصه )مترمربع( های درگیرکد نوسازی پالک کد شناسه/ پالک ردیف

1 14101 11-01-074-0001  9000 

2 14102 11-03-140-0001 2729 

3 16101 09-08-033-0008 2000 

4 16102 09-09-055-0001 3200 

5 16104 09-12-505-0001 7700 

6 16106 - 3000 

7 24101 10-08-159-0001-003 3000 

8 24102 12-04-065-0003 3000 

9 24103 12-10-006-0001 1600 

10 26605 - 2200 

11 34101 

01-14-082-0008 

01-14-082-0009 

01-14-082-0010 

01-14-082-0011 

01-14-082-0012 

1700 

12 36601 02-11-001-0001 11290 

13 36606 

02-14-174-0012 

02-14-174-0013 

02-14-174-0014 

02-14-174-0015 

02-14-174-0016 

02-14-174-0017 

02-14-174-0018 

02-14-174-0019 

02-14-174-0020 

02-14-174-0021 

02-14-174-0022 

02-14-174-0023 

02-14-174-0024 

02-14-174-0025 

02-14-174-0026 

02-14-174-0027 

02-14-174-0028 

02-14-174-0029 

02-14-174-0030 

4000 



   

 

 

  

 356صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 مشهد شهر در شده ییجانما یسوارهاپارك مشخصات -133-4 جدول

 مساحت عرصه )مترمربع( های درگیرکد نوسازی پالک کد شناسه/ پالک ردیف

02-14-174-0031 

02-14-174-0032 

02-14-174-0033 

02-14-174-0034 

14 36607 

02-15-186-0007 

02-15-186-0008 

02-15-186-0009 

02-15-186-0010 

2243 

15 36608 01-05-093-0003 1500 

16 46603 

04-02-037-0001 

04-02-037-0002 

04-02-037-0003 

04-02-037-0004 

04-02-037-0005 

04-02-037-0006 

04-02-037-0007 

04-02-037-0011 

04-02-037-0012 

04-02-037-0013 

04-02-037-0014 

04-02-037-0015 

04-02-037-0016 

04-02-037-0017 

04-02-037-0018 

04-02-037-0019 

04-02-037-0020 

04-02-037-0021 

04-02-037-0022 

04-02-037-0023 

04-02-037-0025 

04-02-037-0026 

04-02-037-0027 

04-02-037-0028 

04-02-037-0030 

04-02-037-0031 

5094 



   

 

 

  

 357صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 مشهد شهر در شده ییجانما یسوارهاپارك مشخصات -133-4 جدول

 مساحت عرصه )مترمربع( های درگیرکد نوسازی پالک کد شناسه/ پالک ردیف

04-02-037-0032 

04-02-037-0033 

04-02-037-0035-001 

04-02-037-0035-002 

04-02-037-0036 

04-02-037-0037 

04-02-037-0038-001 

04-02-037-0038-002 

04-02-037-0042 

04-02-037-0044 

04-02-037-0045 

04-02-037-0046 

04-02-037-0049 

04-02-037-0050 

04-02-037-0051 

17 46604 

07-04-055-0001 

07-04-055-0002 

07-04-055-0003 

07-04-055-0004 

07-04-055-0005 

07-04-055-0006 

07-04-055-0007 

07-04-055-0008 

07-04-055-0009 

07-04-055-0010 

07-04-055-0011 

07-04-055-0012 

07-04-055-0013 

07-04-055-0014 

07-04-055-0015 

07-04-055-0016 

07-04-055-0017 

07-04-055-0018 

07-04-055-0019 

07-04-055-0020 

6612 



   

 

 

  

 358صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 مشهد شهر در شده ییجانما یسوارهاپارك مشخصات -133-4 جدول

 مساحت عرصه )مترمربع( های درگیرکد نوسازی پالک کد شناسه/ پالک ردیف

07-04-055-0021 

07-04-055-0022 

07-04-055-0023-001 

07-04-055-0023-002 

07-04-055-0025 

07-04-055-0026-001 

07-04-055-0026-002 

07-04-055-0026-003 

07-04-055-0029 

07-04-055-0030 

07-04-055-0031 

07-04-055-0032 

07-04-055-0034 

07-04-055-0035 

07-04-055-0036 

07-04-055-0037 

07-04-055-0038 

07-04-055-0039 

07-04-055-0040 

07-04-055-0041 

07-04-055-0042 

07-04-055-0043 

07-04-055-0044 

07-04-055-0045 

18 71301 

03-31-240-0005 

03-31-240-0006 

03-31-240-0021-001 

03-31-240-0021-002 

03-31-240-0023 

03-31-240-0024 

03-31-240-0025 

03-31-240-0030 

03-31-240-0035 

03-31-240-0036 

03-31-240-0092 

3000 



   

 

 

  

 359صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 مشهد شهر در شده ییجانما یسوارهاپارك مشخصات -133-4 جدول

 مساحت عرصه )مترمربع( های درگیرکد نوسازی پالک کد شناسه/ پالک ردیف

19 74102 03-31-101-0026 5700 

20 74103 - 6400 

21 74104 - 2500 

22 76601 03-28-001-001 10000 

23 76603 

06-12-011-0001 

06-12-011-0002 

06-12-011-0003 

06-12-011-0004 

06-12-011-0005 

06-12-011-0006 

06-12-011-0007 

06-12-011-0008 

06-12-011-0009 

06-12-011-0022 

06-12-011-0023-001 

006-12-011-0023-002 

06-12-011-0023-003 

06-12-011-0026 

06-12-011-0027 

06-12-011-0028 

06-12-011-0029 

06-12-011-0030 

06-12-011-0031 

06-12-011-0032 

06-12-011-0034 

06-12-011-0035 

2700 

24 76604 

03-20-303-0009 

03-20-303-0033 

03-20-303-0034 

03-20-303-0035 

03-20-303-0036 

03-20-303-0037 

03-20-303-0038 

03-20-303-0039 

03-20-308-0014 

9443 



   

 

 

  

 360صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 مشهد شهر در شده ییجانما یسوارهاپارك مشخصات -133-4 جدول

 مساحت عرصه )مترمربع( های درگیرکد نوسازی پالک کد شناسه/ پالک ردیف

03-20-308-0015 

03-20-308-0016 

03-20-308-0017 

03-20-308-0018 

03-20-308-0019 

03-20-308-0020 

03-20-308-0021 

03-20-308-0022 

03-20-308-0023 

03-20-308-0024 

03-20-308-0025 

03-20-310-0001 

03-20-310-0004 

 

نقاط پیشنهادی در این  های متناظربر اساس جدول فوق و محدوده پیشنهادی در این مطالعه، پالک

 است. 134-4جدول مطالعه به صورت 

 

 پیشنهادی در این مطالعه یسوارهاپاركپالك -134-4جدول 

 مساحت عرصه )مترمربع( کد شناسه/ پالک ردیف

1 14101 9000 

2 14102 4200 

4 16102 3200 

7 24101 3000 

8 24102 3000 

9 24103 1600 

10 26605 2200 

 هاتوقفگاه وها یابی پایانهمکان -4-6-2

 در که شودمی اطالق اینقطه به پایانه کلمه، عام معنی است. در گوناگونی تعاریف پایانه )ترمینال( دارای

 حرکت جهت تعیین با که است بدیهی تعریف این به توجه با باشد. قرار گرفته مسیر یک انتهای یا ابتدا

 را پایانه خالصه طوربه .شود تلقی انتهایی نقطه یک هم و ابتدایی نقطه یک تواندمی مزبور نقطه نقلیه،وسیله

 :باشد زیر هایویژگی دارای که نامید مکانی توانمی



   

 

 

  

 361صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 وآمدرفت در شدهتعیین مسیر چند یا یک در که را نقلیهوسایل از ایمجموعه به دسترسی مکانا -

 .سازد فراهم ،هستند

 .باشد داشته وجود آن در دیگر نوع به نوع یک از نقلیهوسیله تعویض امکان -

 .باشد دارا را ترافیک کنترل تسهیالت و پارکینگ برای کافی فضای -

 شبکه کارکرد بر بسزایی تاثیر هاپایانه آنکه نخست دارد. اهمیت دلیل دو به هاتوقفگاهو  هاپایانه اثر و نقش

 بر پررنگی نقش سفر، جاذب کاربری یک عنوانبه آنکه دوم و داشته خود پیرامون شهری ترافیکی شبکه و

 هم و ترافیکی از نظر ها همها و توقفگاهپایانه یابیمکان بنابراین؛ دارند خود پیرامون شهری محیط و هاکاربری

همگانی  ونقلحملخطوط  همرسی محل هاتوقفگاهها و پایانه از آنجاکه .است قابل تامل شهرسازی از نظر

 و تولید بودن باال سبب به و هستند آمدوشد حال در مسافران از زیادی حجم هاآن مکان در معموالً  هستند،

 توانمی به سادگی بنابراین؛ شد خواهد متاثر آن از نیز پایانه پیرامون ترافیکی شبکه نقاط، این در سفر جذب

 تواندنمی هاها و توقفگاهپایانه یابیمکان به توجه بدون شهر یک همگانی ونقلحمل شبکه طراحی که دریافت

صورت به هاو توقفگاهها های ممکن برای پایانههای ارزیابی مکاناز جمله شاخص .بیانجامد مناسبی نتایج به

 .[38-40]است  135-4جدول 

  



   

 

 

  

 362صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 هاتوقفگاه وها معیارهای مهم برای جانمایی پایانه -135-4جدول 

 معیار کلی معیارهای جزئی توصیف

 های مکانی شهر برای زمان آینده سازگار باشد.کاربری زمین با برنامه
های آینده هماهنگی با برنامه

 شهری

 کاربری زمین

 وجود برنامه تنظیم شده جزئی ای برای مکان محتمل پایانه وجود داشته باشد.برنامه تنظیم شده

مشخصات کاربری زمین مکان محتمل )عمومی یا خصوصی( مدنظر 

 قرار گیرد.
 مشخصات کاربری

کل فضای کافی موجود در مکان برای مقاصد مختلف و امکان توسعه 

 آینده کافی باشد.پروژه در 
 وجود فضای کافی

 ها( ارتباطهای اصلی و بزرگراهراه)مکان محتمل باید با شبکه معابر 

 داشته باشد.
 ارتباط با شبکه معابر

 قابلیت ارتباط
همگانی  ونقلحملهای مکان موردنظر باید واقع در شبکه انواع شیوه

 بر، سریع و محلی( باشد.)انبوه

 ونقلحملارتباط با شبکه 

 همگانی

مکان محتمل باید با مراکز اقتصادی و صنعتی شهر ارتباط داشته 

 باشد
 ارتباط محلی

آثار باستانی، منابع طبیعی و ...( در نزدیکی )مناطق حفاظت شده 

 مکان محتمل وجود داشته باشد.
 مناطق محافظت شده

اثرات 

 محیطیزیست

ساعت از  1فاصله تا با )تراکم مناطق مسکونی در نزدیکی مکان 

 محتمل باید کافی باشد. پایانه(
 مناطق مسکونی

های صوتی، هوا، آب و ... حاصل از این تسهیالت باید انواع آلودگی

 حداقل شود.
 هاانواع آلودگی

خرید زمین، مختلف )هزینه ساخت پروژه باید با توجه به عوامل 

 زیست و ...( ارزیابی شود.حفاظت از محیط
معیار اقتصادی  های پروژههزینه

 و اجتماعی
 اشتغال نرخ اشتغال و مشخصات نیروی کاری منطقه بررسی شود.

 فاصله از مراکز مهم فاصله از مراکز صنعتی و بازارها باید بررسی شود.
 

 معیار فنی
 خطر سیل خطر سیل در محل محتمل باید مدنظر قرار گیرد.

 مشخصات زمین زیرزمینی و ... باید بررسی شود. نوع زمین، توپولوژی، وجود آب

محل محتمل پایانه باید دارای دسترسی کافی به منابع ذکرشده 

 باشد.

منابع آب، فاضالب، برق، گاز و 

 اینترنت
 هامطلوبیت

 

همگانی، ابتدا یکی از پارامترهایی  ونقلحملدر یکی از رویکردهای طراحی شبکه  که است ذکر انیشا

گاه )ایست هاو توقفگاه ها، پایانهشودمیکه ثابت فرض شده و از آن برای تعیین کریدورهای اصلی استفاده 

. در این مطالعه نیز این رویکرد مورد توجه قرار گرفته و در شناسایی کریدورها هستندابتدایی و انتهایی( 

نظور . بدین مشودها بخوبی استفاده تالش شده است تا از ظرفیت موجود پایانه استفاده شده است.در عین حال

 :(258-4 شکل) است گرفته قرار استفاده مورد هاو توقفگاه هاانهیپا محل انتخاب درالگوریتم زیر 
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 خطوط. ییو انتها یینقاط ابتدا نیی: تعاول گام

 یمطالعات طراح یبر بر اساس خروجانبوه یهمگان ونقلحملخطوط  یابتدا و انتها تیگام، موقع نیدر ا

 .دشویم نییتع یهمگان ونقلحملشبکه 

 ها. گاهقفو تو هاانهیپا یابیمحدوده مکان نییتع :دوم گام

به شعاع  یبر، بافرانبوه یهمگان ونقلحملخطوط  یهاستگاهیا نیگام، با توجه به فاصله مطلوب ب نیدر ا

 .شودیو توقفگاه در نظر گرفته م انهیپا ییخطوط به منظور جانما ییو انتها ییدر نقاط ابتدا یمتر 1000

 . دیجد انهیپا یابیمکان ایموجود  انهیپا تیاستفاده از ظرف یبررس :سوم گام

یقرار م یشده در گام دوم مورد بررس نییموجود بر اساس محدوده تع یهاانهیپا تیگام، موقع نیدر ا

توقفگاه وجود داشته باشد، از همان استفاده خواهد شد؛  ای انهیشده، پا نییمحدوده تع نی. اگر در اردیگ

 .شود ییجانما دیجد انهیالزم است پا نصورتیا ریدر غ

 . دیجد انهیپا یابیمکان :چهارم گام

. ردیگیقرار م یشده در گام دوم مورد بررس نییموجود در محدوده تع یهایکاربر تیگام، وضع نیدر ا

 تیاهم ی( داراشتریکمتر و مساحت ب نی)ارزش زم ترنییتملک پا نهیبا هز یهایاست کاربر یهیبد

 .هستندتوقفگاه  ای انهیانتخاب به عنوان پا یبرا یباالتر



   

 

 

  

 364صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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 توقفگاه و انهیپا یابیمکان تمیالگور -258-4 شکل

 

 شکلبر شهر مشهد در سناریوهای مختلف موجود در همگانی انبوه ونقلحملهای موجود در شبکه پایانه

متری در  1000نشان داده شده است. با توجه به این شکل و بر اساس ترسیم بافر  260-4شکل و  4-259

تراموا در  20اتوبوس تندرو و خط  23و  22، 15، 16، 6که برای خطوط  شودای خطوط مشاهده میانته

های موجود به عنوان پایانه و توقفگاه این ها و توقفگاهمحدوده مربوطه پایانه وجود دارد و لذا همین پایانه

ط قطار شهری، خ 4و  3، 2، 1شوند. اما در محدوده بافر ترسیم شده برای خطوط خطوط در نظر گرفته می

ای در وضعیت موجود وجود ندارد و الزم است پایانه جدید تراموا، پایانه 19و  8اتوبوس تندرو و خطوط  13

 . شوداحداث 

 هاگاهقفو تو هاانهیپا یابیمحدوده مکان نییتع

 تیاستفاده از ظرف یبررس

 یابیمکان ایموجود  انهیپا

دیجد انهیپا  

بافر داخل انهیپا وجود عدم  بافر داخل انهیپا وجود 

موجود انهیپا انتخاب  دیجد انهیپا یابیمکان 

 اطراف یهایکاربر یسنجامکان

انهیپا ساخت جهت  

 خطوط ییو انتها یینقاط ابتدا نییتع

 شروع

 پایان

ها برای کلیه ها و توثقگاهارائه پایانه

برونقل همگانی انبوهخطوط حمل  
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 26و  19همگانی سناریوهای  ونقلحملها در شبکه و توقفگاه هاموقعیت پایانه -259-4شکل 
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 23و  22همگانی سناریوهای  ونقلحملها در شبکه ها و توقفگاهموقعیت پایانه -260-4شکل 

 

آورده شده است  261-4 شکلمشهد چنانچه در  ونقلحملهای طرح تفصیلی همچنین با بررسی نقشه

تراموا  8اتوبوس تندرو و خط  13قطار شهری، خط  4و  3، 1در محدوده بافر ترسیم شده برای خطوط ، [37]

د. بنابراین الزم است شونها به عنوان پایانه این خطوط لحاظ میپایانه در نظر گرفته شده است و همین پایانه

تندرو صورت گیرد. محدوده  اتوبوس 19قطار شهری و خط  2یابی پایانه و توقفگاه برای خط تنها مکان

آورده  263-4شکل بر اساس الگوریتم پیشنهادی در این مطالعه در  19و  2یابی خطوط جغرافیایی برای مکان

 شده است. تدقیق نهایی مکان پایانه و توقفگاه برای خطوط مورد نظر در ادامه آورده شده است.

 



   

 

 

  

 367صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 هاآن مساحت و مشهد شهر یلیتفص طرح مطالعات در شده شنهادیپ یهاانهیپا تیموقع -261-4 شکل 
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 مشهد شهر یلیتفص طرح مطالعات در شده شنهادیپ و موجود یهاانهیپا -262-4 شکل
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 مشهد شهر در شده ییجانما هایایانهپ مشخصات -136-4 جدول

 های درگیرکد نوسازی پالک کد شناسه/ پالک ردیف
 مساحت عرصه )مترمربع(

 مورد نیاز موجود

1 55202 02-01-197-0001  4370 4370 

2 55201 

03-01-011-0001 

03-01-011-0003 

03-01-011-0002 

03-01-011-0067 

03-01-011-0069 

3000 3750 

3 45201 08-06-052-0001 24618 24618 

4 46602 08-11-014-0001 13500 13500 

5 15202  4576 4576 

6 45203 - 2685 2685 

7 66601 07-14-086-0003 4073 4073 

8 45205 04-01-001-0001 3384 3384 

9 45206 - 3324 3324 

10 36601 02-11-001-0001 0 5000 

11 35201 

08-09-030-0001 

08-09-030-0002 

08-09-030-0004 

2800 3500 

12 75204 

02-16-305-0001 

02-16-305-0002 

02-16-305-0003 

0 8700 

13 75203 
03-21-083-0003 

03-21-083-0004 
0 4900 

14 75202 
04-15-055-0045 

04-15-055-0050 
0 10500 

15 75201 05-13-003-0002 0 9100 

16 26607 
12-04-124-0002 

12-04-124-0003 
10000 10000 

17 75205 6-14-135-0012-010 0 5000 

18 26604 

12-95-002-1207 

12-95-002-1211 

12-95-002-0984 

12-95-002-2039 

12-95-002-2512 

0 10000 

19 25202 - 0 6250 
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 مشهد شهر در شده ییجانما هایایانهپ مشخصات -136-4 جدول

 های درگیرکد نوسازی پالک کد شناسه/ پالک ردیف
 مساحت عرصه )مترمربع(

 مورد نیاز موجود

20 25201 - 0 2500 

21 66604 
07-12-031-0001 

07-12-031-0002 
0 2500 

22 15201 - 0 2223 

23 15203 - 0 4778 

24 16606 - 5000 5000 

25 16605 09-09-187-0005 17000 17000 

26 15202 
09-10-147-0002 

09-10-147-0010 
0 2500 

27 45204 05-05-014-0001 0 2392 

28 16601 09-08-033-0008 0 2589 

29 76602 06-14-135-0011-01 0 10000 

30 76605 
07-14-002-0002 

07-17-002-0005 
0 5000 

31 45207 05-03-129-0013 0 5000 

32 76601 03-28-001-0001 0 6000 

 



   

 

 

  

 371صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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های پیشنهادی در طرح تفصیلی ی پیشنهاد شده در این مطالعه )غیر از پایانههاتوقفگاه وها پایانه-263-4شکل 

 شهر مشهد(
 

د، با لحاظ کردن وضعیت شومشاهده می 265-4شکل  و 264-4شکل برای تدقیق نهایی چنانچه در 

قطار شهری  2خط  یاتوبوس تندرو و ابتدا 19خط  یدر انتها انهیپا جادیا برای مناسب یهانیزمها، کاربری

  .داده شده استنشان 
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 2 خط در شده شنهادیپ و توقفگاه انهیپا یمکان تیموقع -264-4شکل 

 عیرب خواجه انهیپا

 مطهر حرم

 قطار شهری 2خط 

 شهدا دانیم

 تندرو اتوبوس 13 خط

 قطار شهری 2خط 

 قطار شهری  4خط 
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 19 خط در شده شنهادیپ هایو توقفگاه هاانهیپا یمکان تیموقع -265-4شکل 

 

 تندرو اتوبوس 19 طخ

 قطار شهری 3خط 

 قطار شهری 1خط 

 قطار شهری 2خط 

 آبادپایانه وکیل

 اتوبوس تندرو 19خط 
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است.  خود به مخصوص فضاهای نیازمند مناسب کارکرد برای نیز اتوبوس پایانه اجزا، سایر همانند

 تعمیرگاه جزء، نمازخانه، استراحتگاه، نگهبانی، خروجی، و ورودی اداری، فضای پارک، فضای نظیر فضاهایی

 پایانه اتوبوس یک داخل فضای طراحی برای نظر مورد فضاهای بهداشتی سرویس و داخلی پارکینگ

جدول در  یک هر برای نیاز مورد مساحت مشهد ونقلحملکه مطابق مطالعه طرح تفصیلی  شودمی محسوب

 نشان داده شده است. 4-137

 

 کارکردهای موردنیاز برای پایانه اتوبوس -137-4جدول 

 واحد مساحت موردنیاز )مترمربع( عنوان

 به ازای هر اتوبوس 150 فضای خودرو

 نفر پرسنل اداری 20به ازای هر  200 اداری

 - 100 تعمیرگاه موقت

 نفر پرسنل اداری 20به ازای هر  125 پارکینگ داخلی

 نفر  30به ازای هر  3.5 سرویس بهداشتی

 

نفر سرنشین برای هر اتوبوس  8دستگاه اتوبوس، در مجموع  5اتوبوس تندرو،  19بدین منظور برای خط 

مترمربع مورد نیاز خواهد  1300اداری فرض شده است که مطابق جدول فوق حداقل مساحتنفر پرسنل  25و 

 بود.

 266-4شکل شهر مشهد در  ونقلحملهای پیشنهاد شده در مطالعه طرح تفصیلی همچنین توقفگاه

های پیشنهادی برای شبکه ارائه شده در این مطالعه شود، توقفگاهآورده شده است. همانگونه که مشاهده می

 قابل استفاده است.
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 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 طرح تفصیلی شهر مشهدمطالعه ی پیشنهاد شده در هاتوقفگاه -266-4شکل 
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 برآورد تعداد کارکنان و رانندگان مورد نیاز

 تخصیص خدمه -4-7-1

همگانی شامل چهار مرحله است، که معمواًل به ترتیب زیر  ونقلحملریزی عملکردی در سیستم برنامه

( 4نقلیه یا ناوگان و ریزی وسایل( برنامه3( تنظیم جدول زمانی، 2( طراحی شبکه خطوط، 1 شود:انجام می

 .است  -267-4 شکل صورتبهریزی . صورت شماتیک پروسه کلی برنامه[41])خدمه(  تخصیص رانندگان

 

 متغیر ورودی مستقل ریزیپروسه برنامه خروجی

  

 
 همگانی ونقلحملریزی مراحل برنامه -267-4 شکل
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محیطی، تقاضای روزافزون برای سرویس های زیستمسائلی مانند افزایش جمعیت، اجرای سیاست

 ونقلحملهای است که همواره سازمان باکیفیت و لزوم استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی موجود باعث شده

ریزی، بر و دشوار در مراحل برنامهمراحل زمان جمله از. [42]هایی روبرو شوند یزی با چالشرهمگانی در برنامه

 اوگانن یزیربرنامهحاصل از  یخروجبا توجه به  کهنقلیه است اختصاص کارکنان )رانندگان( به واحدهای وسایل

 دیبا ،متفاوت است همگانی در طول سال ونقلحمل یدهسیسرو زانیم کهییآنجا . از[43] ردیگیصورت م

این مرحله  .[44] شوند داده اختصاص ونقلحمل سیسرو به یمتفاوت یهازمان مدت به و ساعاتافراد در 

شود. بنابراین، صورت دستی انجام نمیریزان ماهر و باتجربه است و معمواًل محاسبات آن بهنیازمند برنامه

 .[43] رسدریزی کارکنان ضروری به نظر میافزاری موجود مبتنی بر برنامههای نرمیادگیری پکیج

قالب خدماتی است که هر  ای از وظایف دربندی مجموعهشامل گروه 1ریزی خدمه ناوگانمسئله برنامه

و در ساعت شود و باید کار خود را در یک ساعت مشخصی آغاز دسته توسط گروهی از کارکنان انجام می

را انجام دهند که هر وظیفه با  2ای از وظایفتوانند مجموعهمشخصی به پایان برساند. هر یک از کارکنان می

ای از سفرهایی که برای یکی از اعضا اختصاص داده شده، . در واقع، مجموعه[45]شود بیان می 3عنوان خدمت

ریزی مبتنی بر استفاده دهد. معیار برنامهمی ها را تشکیلای از وظایف، برنامه آنو مجموعهبا عنوان وظیفه 

بهینه از منابع نیروی انسانی است که حداقل یکی از اهداف زیر باید برآورد شود: حداقل هزینه خدمه، حداقل 

 .[46]تعداد افراد موردنیاز و حداکثر کارایی استفاده از خدمه 

 های ورودی برای فرآیند تخصیص خدمهداده -4-7-2

شود که از جمله ، برای هر قسمت از تحلیل، متغیرهای ورودی باید در نظر گرفته 267-4 شکلمطابق 

 ریزی کارکنان عبارتند از:های الزم برای تحلیل و برنامهورودی

 اط ابتدایی و انتهایی سفر و گاراژها(،، نقها)ایستگاه 4مکان نقاط تعویض -

 متوسط زمان سفر بین نقاط تعویض، -

 زمان توقف در سفر )حداقل و حداکثر زمان بین دو سفر متوالی(، -

                                                 
1 Crew schedule problem 

2 task  

3 Duty 
4 Relief points 
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 وقت و ...(،، پارهوقتتمامکارکنان )شب، صبح،  1نوع وظیفه -

 حداکثر زمان استراحت کارکنان، -

 رسانی،در طی خدمت هینقل لهیوستعداد تعویض  -

 توقف جهت صرف غذا، -

 ،هاآنفهرست کارکنان موجود همراه با نوع وظیفه  -

 بندی رانندگان و اعمال قوانین برابری فرصت شغلی،اولویت -

 بندی روزهای کاری و غیرکاری کارکنان.الگوی شیفت -

 فرآیند تخصیص خدمه -4-7-3

بندی هایی گروهستای از وظایف موجود در سیستم، معموالً برنامه در قالب فهرپس از تعیین مجموعه

ها وظایف در طول مدت زمان مشخصی از روزهای متوالی به کارکنان اختصاص داده شود. در این فهرستمی

شوند. در تهیه هفته می 5-10 شامل معموالًشود تا از پوشش همه سفرهای موجود اطمینان حاصل شود و می

توانند عملی شوند. این مرحله با توجه به حداقل می ای از وظایفی مدنظر قرار گیرد کهها باید مجموعهفهرست

( تعادل بین روزهای 3( حداقل هزینه کلی و 2( حداقل تعداد کارکنان، 1گیرد: یکی از اهداف زیر صورت می

 .[43]کاری و روزهای استراحت کارکنان 

هایی است که معمواًل به قرارداد نیروی کاری وابسته است مرحله تخصیص کارکنان دارای محدودکننده

ستفاده ا منظوربه. ای از وظایف برای رانندگان، با در نظر گرفتن شرایط بهینه استو هدف از آن تعیین مجموعه

ریزی کارکنان، باید فهرستی از قوانین موردتوجه قرار گیرد که در قرارداد بین رانندگان از هرگونه روش در برنامه

رواقع باید در حوزه قوانین ریزی رانندگان د. برنامه[43]است عمومی ذکرشده  ونقلحمل)کارکنان( و مسئولین 

، ساعات کاری کلبهتوان ها میآن جمله ازای هستند؛ موجود باشد که معموالً ترکیبی از قوانین ملی و منطقه

ریزی طورکلی، برنامه. به[41]ساعت کاری بدون داشتن وقفه جهت تغذیه و زمان بین شروع و پایان اشاره نمود 

لهیوسهزینه  ها از جملهبسیار حائز اهمیت است، چراکه میزان هزینه الزم برای سازمان ونقلحملبهینه در 

 توسعه های کامپیوتریهایی در انواع برنامهو حقوق نیروی انسانی باید برآورد شود. بدین منظور الگوریتم هینقل

 .[44] ریزی را حل نمایندتوانند مسئله برنامهکه می اندافتهی

                                                 
1 Duty type 
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 TCRP R30تخصیص خدمه به روش  -4-7-4

. در اولین گام تخصیص خدمه است TCRP R30های ساده تخصیص خدمه استفاده از روش یکی از روش

𝑁𝑅شود. این کار با استفاده از رابطه ( برآورد می𝑁𝑅ها )در این روش، تعداد پیمایش =
𝑇𝑂

𝑇𝑂𝑅
شود، که انجام می 

متوسط  𝑇𝑂𝑅شود و کل زمان عملکردی در خط است که از مرحله تخصیص ناوگان برداشت می 𝑇𝑂در آن، 

 .شودمیگذاری تعیین که بر اساس سیاست استزمان عملکردی هر پیمایش 

کند تا از بروز اشتباه جلوگیری ها در طول مراحل مختلف به طراح کمک میبینی تعداد پیمایشپیش

 کند.

های ایجاد شده در مرحله تخصیص ناوگان به ترتیب زمانی تخصیص خدمه کلیه بلوک در گام دوم فرآیند

. این فهرست به منظور بررسی شودمیها ایجاد شوند و یک فهرست کلی از آنبیرون آمدن از توقفگاه مرتب می

نظیم ت های ناپیوستههای فهرست شده با قوانین موجود و همچنین سهولت در تولید پیمایشمطابقت بلوک

 .شودمی

 شوند. های کاری ایجاد شده و در فرم تخصیص خدمه وارد میپس از آن در گام سوم، شیفت

 برآورد تعداد کارکنان و رانندگان -4-7-5

همگانی اشاره شد و در فرآیند تخصیص خدمه توضیح داده  ونقلحملریزی همانطوریکه در فرآیند برنامه

رد. گیریزی در سطح سازمانی بوده و بعد از تخصیص ناوگان صورت میشد، تخصیص خدمه بخشی از برنامه

وان تعداد تبنابراین با توجه به توضیحات بیان شده و با توجه به تقاضا در ساعت اوج ترافیک در سال افق می

 بینی نمود.یاز در این ساعت را پیشکارکنان مورد ن

بر این اساس متناظر با تعداد ناوگان در خطوط ریلی و غیرریلی، تعداد کارکنان مورد نیاز برای هر یک از 

تا  138-4جدول همگانی یکپارچه شهر مشهد در ساعت اوج در سال افق در  ونقلحملهای پیشنهادی شبکه

 آورده شده است. 141-4جدول 

 

 تعداد کارکنان و رانندگان مورد نیاز در سناریوی نوزدهم -138-4جدول 

 تعداد کارکنان و رانندگان تعداد ناوگان نوع سیستم

 289 289 ریلی

 3043 3043 غیرریلی
 

 تعداد کارکنان و رانندگان مورد نیاز در سناریوی بیست و دوم -139-4 جدول

 تعداد کارکنان و رانندگان تعداد ناوگان نوع سیستم
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 252 252 ریلی

 3146 3146 غیرریلی
 

 

 تعداد کارکنان و رانندگان مورد نیاز در سناریوی بیست و سوم -140-4جدول 

 تعداد کارکنان و رانندگان تعداد ناوگان نوع سیستم

 228 228 ریلی

 3320 3320 غیرریلی
 

 تعداد کارکنان و رانندگان مورد نیاز در سناریوی بیست و ششم -141-4جدول 

 تعداد کارکنان و رانندگان تعداد ناوگان نوع سیستم

 283 283 ریلی

 2973 2973 غیرریلی
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 شبکه معابرپیشنهاد اصالحات الزم در 

بر، متناسب با طراحی صورت همگانی انبوه ونقلحملدر این بخش از گزارش و پس از طراحی شبکه 

 ونقللحمهای انجام شده، اصالحات الزم در شبکه معابر شهر برای بهبود عملکرد سیستم ریزیگرفته و برنامه

 .شودمیهمگانی یکپارچه پیشنهاد 

 تغییر جهت تردد در معابر -4-8-1

بر همگانی انبوه ونقلحملخی از شرایط به دلیل کمبود ظرفیت در معابر به دلیل اجرای سیستم در بر

طرفه درآید. در ادامه ضمن ارائه نکاتی در صورت یکالزم است، جهت حرکت برخی معابر تغییر نماید و به

عابر ییر جهت تردد مهای محتمل برای تغسازی معابر، با بررسی وضعیت شبکه معابر، گزینهخصوص یک طرفه

 بر در صورت ضرورت پیشنهاد خواهد شد.همگانی انبوه ونقلحملمتناسب با مسیر 

 سازی تردد معابرطرفهیک -4-8-1-1

گیرند، پس از تخصیص ترافیک بر شبکه وضعیت چنانچه معابر شهر که عمدتاً در مرکز شهر قرار می

رود و درنتیجه آن، سطح سرویس بسیار بر فراتر ها از ظرفیت این معابحرانی پیدا کرده و حجم عبوری از آن

ش همگانی، ظرفیت معبر کاه ونقلحملکند. یا ممکن است به دلیل تخصیص خطی از معبر به سیستم تنزل 

تواند افزایش ظرفیت معبر از طریق تعریض باشد، حل مییابد و تعادل بین عرضه و تقاضا بر هم خورد. اولین راه

 ؛بر نیز بوده و بخصوص در معابر مرکزی شهر تقریباً غیرممکن استبر است، بلکه زماننهتنها هزیامری که نه

اما کاری که باید در جهت رفع مشکالت ترافیکی در این معابر صورت گیرد، افزایش ظرفیت خیابان به هر 

ی بر است. به این معنارائه، استفاده بهتر از منابع موجود در شبکه معاصورتی است. بر این اساس، راهکار قابل

. بهترین راهکار، افزودن شودنوعی از طریق معابر اطراف تامین که اگر در معبری کمبود ظرفیت وجود دارد، به

طرفه جهت به جهت دیگر است که در حالت خاص خود با عنوان یکتعدادی از خطوط عبوری معبر در یک

همگانی در جهت مخالف  ونقلحملطرفه کردن خیابان به همراه مهیا کردن عبور فقط کردن خیابان یا یک

اما در مورد جهت مخالف که حاال امکان عبور از این خیابان را ندارد، باید تمهیداتی اندیشید تا هیچ ؛ است

یر ذناپگیرد، امکانحرکتی از حرکات ترافیکی که از یک مبدأ مشخص به سمت مقصدی مشخص صورت می

 نشود.

 هایشود و خیابانبر این اساس به مدیریت ترافیک از طریق تغییر جهت حرکت در معابر پرداخته می

شوند که با کمترین مسافت طی شده، ترافیک جهت مقابل بتواند خود را در گذاری میای جهتگونهاطراف به
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 صورت موضعی در بخشیافزایش تردد به اما باید توجه داشت که این عمل باعث؛ راستای حرکت قبلی قرار دهد

شود، ظرفیت عبور دادن این ترافیک ها بیشتر میو به این دلیل باید معابری که تردد در آن شودمیاز شبکه 

طرفه کردن یک معبر، معابر دیگر نیز مجبور به اضافی را داشته باشند، حتی گاهی امکان دارد که به دلیل یک

ره های قرارگرفته در این زنجیه ظرفیت کافی ندارند ولی مطلوب آن است که خیابانطرفه شدن، شوند؛ چراکیک

 و حلقه، وضعیتشان تغییر نکند و دوطرفه باقی بمانند.

 ها توجه کرد، عبارتند از:ها به آنطرفه کردن خیابانبر این اساس نکاتی که باید در هنگام یک

طرفه موردنظر را انتقال یک جهت مخالف خیابان یکطرفه یا دوطرفه دیگری که حجم ترافخیابان یک (1

 دهد، باید عملکردی به موازات این خیابان داشته باشد و در کمترین فاصله از آن قرار گرفته باشد.می

ای، پس از انتقال حجم ترافیک جهت ظرفیت خیابان موازی در صورت حذف یا عدم حذف توقف حاشیه (2

نتقل ای دیگر مای به نقطهاین صورت نباشد که فقط مشکل از نقطه قبول باشد و بهمخالف، هنوز قابل

ای جز استفاده از یک خیابان موازی بحرانی نیست، شاید شود. هرچند که در بعضی مواقع که چاره

سازی اول در مورد معبر موازی مجدداً صورت طرفهتشکیل یک حلقه و زنجیره از معابر پس از اعمال یک

 ری از شبکه را درگیر کند.گیرد و معابر دیگ

دهنده دو خیابان موازی، الزم است که وضعیت بحرانی نداشته باشند و از ظرفیت کافی معابر ارتباط (3

سازی دیگری انجام طرفهدهنده، الزم باشد یکبرخوردار باشند و حتی شاید در مورد این معابر ارتباط

ال ها تغییر کند، زیرا عمدتاً با انتققبلی خیابانپذیر است نباید وضعیت شود ولی تا آنجایی که امکان

 مسئله و مشکل همراه است.

شوند و درواقع یک حلقه را تشکیل هایی که درگیر حجم انتقالی ترافیک جهت مخالف میدر مورد خیابان (4

گرد باشد تا در حد مقدور از تأخیرات صورت راستدهند، بهتر است جهت حرکت ترافیکی گردشی بهمی

شود، کاسته شود و تنها حجم فی که در محل تقاطع احجام ترافیکی با ترافیک متقاطع وارد میاضا

چپ به دلیل بهعنوان نمونه گردشهای دیگر، بهراست در تقاطع افزایش یابد و حجم گردشبهگردش

لقه تر از حگرد در کل مناسبگرد، زیاد نشود. هرچند که ممکن است یک حلقه چپانتخاب حلقه چپ

 گرد باشد.راست

شود، در جهت مقابل خطوط اتوبوس بااهمیتی عبور طرفه میاگر در معبری که در یک جهت یک (5

تا هم بر  شودپذیر اند، بهتر است، تردد در جهت مقابل از طریق احداث خطوط ویژه امکانکردهمی

طرفه، مسیری برای تردد در جهت و هم در معبر یک شودهمگانی افزوده  ونقلحملمطلوبیت استفاده از 
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نشانی در مواقع اضطراری فراهم شود. این مسیر مقابل برای خودروهای امدادی مانند آمبوالنس و آتش

 که دو کاربرد پیدا کرده است. تواند همان مسیر ویژه باشدمی

 ونقلحملهای گاهی اوقات کمبود ظرفیت معابر ممکن است به دلیل ساخت خطوط ویژه برای سامانه (6

، با عنوان نمونه. بهشودهمگانی صورت گیرد و به این دلیل، باعث بحرانی شدن وضعیت خیابان مذکور 

 شود که بایدای در بعضی از معابر در نظر گرفته میهمگانی، خطوط ویژه ونقلحملرویکرد گسترش 

رضی . عشودکردند، فراهم یفضای الزم برای عبور این وسایل که تا قبل از آن در ترافیک مختلط تردد م

های عادی را به متر است که اختصاص آن به مسیر ویژه ظرفیت تعداد زیادی از خیابان 8-10در حدود 

صورت یک فرض باالدست مطرح هایی بهرساند. اما در صورتی که اجرای چنین پروژهحالت بحرانی می

خیابان، ظرفیت برای سواری شخصی تامین طرفه کردن باشد، باید این کار صورت گرفته و از طریق یک

 .شود

 های ناگهانی در یک راستای خاص صورت نگیرد.طرفه شدنیک -دوطرفه (7

ای که به دنبال هم قرار دارند، بهتر است ترافیک جریان عبوری از طریق طرفههای یکدر خیابان (8

 تر شود.اهنمایی هوشمند، روانهای رها یا استفاده از چراغهای راهنمایی در تقاطعهماهنگی بین چراغ

 ای انجام شود که در حد امکان خطوط تمایل سفر، تغییر نکنند.گونهسازی باید بهطرفهیک (9

 طرفه نشوند.بهتر است معابری که کاربری تجاری دارند، یک (10

 طرفه شوند.یک 2در حد مقدور معابر شریانی درجه  (11

 تغییر جهت تردد در معابر -4-8-1-2

بر در سناریوهای پیشنهادی شهر مشهد و بررسی همگانی انبوه ونقلحملبا در نظر گرفتن مسیر خطوط 

وضعیت معابر عبوری از منظر سطح سرویس و ظرفیت، جهت حرکت در معابر موجود، پیشنهاد جهت حرکت 

شده برای  در مطالعات پیشین و مالحظات بیان شده، ضرورت تغییر جهت حرکت در معابر در نظر گرفته

های بر چهار سناریوی موردنظر، مورد بررسی قرار گرفته است. طبق بررسیهمگانی انبوه ونقلحملسیستم 

گرفته، با توجه به اینکه تعداد خطوط عبوری در معابر موجود در مسیر خطوط مورد نظر پس از اجرای صورت

نی همگا ونقلحملپیشنهادی خطوط  خطوط کافی است و نظر به رعایت اصول مدیریت تقاضای سفر، مسیر

ای است که ضرورتی به تغییر جهت تردد و حرکت در معابر بر همه سناریوهای پیشنهادی مشهد بگونهانبوه

 مورد مطالعه وجود ندارد. الزم به ذکر است که جزئیات و فرآیند بررسی در ادامه آورده شده است.
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 اصالح مقطع عرضی معابر، تعریض یا رژیم معبر -4-8-2

 شود:تعریف می 1همگانی سه نوع حق اولویت مسیر ونقلحملبرای خطوط 

A  طور همگانی و ترافیک عبوری وسایل نقلیه به ونقلحمل( در این سطح از حق اولویت، کنترل مسیر

رای بها ندارد. این نوع از اولویت عبور معموالً گونه تقاطع و تداخلی با آنای که هیچگونهشود بهکامل کنترل می

 .شودمیی مشاهده نیرزمیز یشهر قطار خطوط

B  همگانی و ترافیک وسایل نقلیه از جهت طولی کامالً جدا  ونقلحمل( در این نوع اولویت عبور، مسیر

سطح با وسایل نقلیه و عابران پیاده تداخل داشته باشند. معمواًل از هم هستند؛ اما ممکن است در تقاطعات هم

 .استاولویت عبور تراموا و اتوبوس تندرو از این نوع 

C صورت ترکیبی یا ( در این سطح، جریان عبوری وسایل نقلیه همگانی و شخصی بهmixed و  است

 گیرد.جداسازی صورت نمی

، الزم است Bهمگانی بخصوص با حق اولویت مسیر  قلونحملبنابراین، متناسب با طراحی سیستم 

 صورت تعریض معبر یا رژیم معابر باشد.تواند به. اصالحات موردنظر میشودتغییراتی در شبکه معابر ایجاد 

منظور کاهش ازدحام، جذب بیشتر تقاضا بر روی هدف اصلی از تعریض معابر، افزایش ظرفیت به

بر است. در تعریض همگانی انبوه ونقلحملکردن امکان عبور خطوط ویژه  کریدورهای دارای ظرفیت و فراهم

های مسکونی و معابر معموالً آثار اجتماعی و اقتصادی مخربی مانند جابجایی شهروندان به خاطر تخریب واحد

 که باید در نظر گرفته شود. همچنین افزایش رغبت و ظاهر شدن تقاضای پنهان و ناخواسته وجود دارد

همگانی است و از طرفی تعریض در این  ونقلحملآنجاکه رویکرد اصلی در مرکز شهر افزایش تقاضای از

شدت پرهزینه است، از تعریض معابر در این محدوده باید اجتناب شود. همچنین به دلیل آنکه در مناطق به

و هدف از احداث خطوط  دها قرار دارنبر در مسیر بزرگراههمگانی انبوه ونقلحملافق طراحی برخی خطوط 

ن نقلیه شخصی به همگانی است، تعریض ایبر در این معابر تنها انتقال مسافر از وسیلههمگانی انبوه ونقلحمل

 گیرد.منظور افزایش ظرفیت در دستور کار قرار نمیها بهبزرگراه

 تعریض معابر یا رژیم معبر -4-8-2-1

نقلیه همگانی، ظرفیت معبر برای تردد وسایل ونقلحملبدیهی است با اختصاص بخشی از معبر به خط 

تواند تعریض معبر یا رژیم معبر باشد. در تعریض معبر شخصی کاهش خواهد یافت. راهکار در این شرایط می

                                                 
1 Right-of-way 
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نقلیه شخصی است؛ اما در رژیم معبر، رویکرد مدیریت تقاضای سفر اساساً رویکرد ایجاد مطلوبیت برای وسایل

راین بناب؛ همگانی است ونقلحملنقلیه شخصی و مطلوبیت برای طلوبیت برای وسایلزمان عدم مو ایجاد هم

یت ؛ اما اگر ایجاد ظرفشودمیهمگانی باشد، تعریض معبر پیشنهاد  ونقلحملاگر ایجاد ظرفیت برای سیستم 

 .شودمیشخصی باشد، راهکار رژیم معبر توصیه  ونقلحملبرای سیستم 

 های شهری باید به نکات زیر توجه داشت:در خیابانهمچنین برای انجام تعریض 

ها ممکن است که بهبود وضعیت ترافیکی شبکه در حدی باشد که موجب در اثر تعریض خیابان (1

ی ها و معیارهای قبلمراتب عملکرد خیابان موردنظر شود، درنتیجه برخی از استانداردتغییر سلسله

نگرفتن این نکته از لحاظ ظرفیت اثر منفی بر روی شبکه  برای این خیابان تغییر کند. البته در نظر

اما  شود،آید ولی در نظر گرفته نمیندارد، زیرا یک ظرفیت اضافی است که در شبکه به وجود می

 باید به اثرات منفی بر روی ساختار شهری توجه داشت.

صورت گرفته باید های ها در شبکه باید در امتداد هم باشد و اصطالحاً تعریضتعریض خیابان (2

گیری که شامل چندین خیابان های تائید یک پروژه در فرآیند تصمیمهماهنگ باشد و یکی از معیار

د یا شده باال باشقابل تعریض است، معیار مذکور است. بنابراین در صورتی که درصد تعریض انجام

 دیگر هماهنگ باشد.های باید آن خیابان به اندازه کافی طوالنی باشد یا باید با خیابان

 برهمگانی انبوه ونقلحملبررسی خطوط  -4-8-2-2

بر مشهد چهار سناریو و همگانی انبوه ونقلحملهای قبلی گفته شد، برای شبکه طور که در بخشهمان

 است. 142-4جدول صورت وضعیت خطوط پیشنهادی در آن چهار سناریو به گزینه پیشنهاد شده که
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 وضعیت خطوط پیشنهادی در سناریوهای پیشنهادی -142-4جدول 

 نوع مسیر پیشنهادی شماره سناریو نوع خط پیشنهادی شماره خط

26-23-22-19 (یشهر قطاربر ریلی )انبوه 1  زیرزمینی 

 زیرزمینی 26-23-22-19 (یشهر قطاربر ریلی )انبوه 2

 زیرزمینی 26-23-22-19 ی(شهر)قطار بر ریلی انبوه 3

 زیرزمینی 26-23-22-19 (یشهر قطاربر ریلی )انبوه 4

 روزمینی 26-23-22-19 بر غیرریلی )اتوبوس تندرو(انبوه 6

 روزمینی 26-19 )تراموا(بر ریلی انبوه 8

 روزمینی 26-23-22-19 بر غیرریلی )اتوبوس تندرو(انبوه 13

 روزمینی 26-23-22-19 بر غیرریلی )اتوبوس تندرو(انبوه 15

 روزمینی 22 بر غیرریلی )اتوبوس تندرو(انبوه 16

 روزمینی 26-23-22-19 بر ریلی )تراموا(انبوه 19

 روزمینی 26-23-22-19 بر ریلی )تراموا(انبوه 20

 روزمینی 26 بر غیرریلی )اتوبوس تندرو(انبوه 22

 روزمینی 23 بر غیرریلی )اتوبوس تندرو(انبوه 23

 

عنوان خطوط ریلی پیشنهاد بر مشهد که بههمگانی انبوه ونقلحمل 20و  4، 8، 19، 3، 2، 1از بین خطوط 

اند و نیازی به بررسی عرض معابر در این صورت زیرزمینی در نظر گرفته شدهبه 4و  3، 2، 1اند، خطوط شده

عنوان خطوط ریلی روزمینی بوده و مطالعه در مورد به 20و  19، 8. خطوط ستینهمگانی  ونقلحملخطوط 

. همچنین بررسی عرض معابر در مسیر پیشنهادی خطوط استها ضروری سیر پیشنهادی آنعرض معابر در م

بر غیرریلی )اتوبوس تندرو( در نظر عنوان خطوط انبوهدر سناریوهای مختلف که به 23و  22، 16، 15، 13، 6

همچنین، برای بررسی شرایط  ، در دستور کار قرار گرفته است.هستندو دارای مسیر روزمینی  گرفته شده

 نشان داده 268-4 شکلرو، سطح سرویس معابر در حالت عدم اجرای شبکه پیشنهاد شده در اصالحات پیش

های س معابر با سطح سرویس معابر بعد از اجرای گزینهشده است. مقایسه وضعیت موجود سطح سروی

ها باعث کاهش سطح دهد که اجرای گزینهپیشنهادی که در ادامه گزارش آورده شده است، نشان می

شوند. به عبارت دیگر، معابری که سطح سرویس آنها کاهش یافته است، قبل اجرا نیز دهی معابر نمیسرویس

اند. بنابراین میزان انحراف تقاضا جبران کننده کاهش ظرفیت معبر نبوده ار بودهاز سطح سرویس پایین برخورد

ها باشد و باید ایجاد زیرساخت برای جابجایی انسان ونقلحملاست. عالوه بر این، هدف اصلی متخصصان 

 قلونحملشود، سطح سرویس پایین برای سیستم همگانی فراهم می ونقلحملزمانیکه این امر با سیستم 

 شخصی چالش اساسی محسوب نخواهد شد.
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 سطح سرویس معابر در حالت عدم اجرای خطوط در سال افق -268-4 شکل

 پیشنهاد نوع اقدام برای اصالح معابر -4-8-2-3

 8 شماره خط (1

که از میدان  استکیلومتر و از نوع تراموا  29بر مشهد به طول متوسط همگانی انبوه ونقلحمل 8خط 

شهید مفتح در شرق مشهد حرکت خود را آغاز کرده و پس از عبور از بلوار نبوت و طبرسی به سمت بزرگراه 

مت ظم، به سدهد. سپس، پس از طی بزرگراه شهید چراغچی و بزرگراه پیام اعتغییر مسیر می بابا نظرشهید 

تعداد خطوط رسد. جنوب و بزرگراه هاشمی رفسنجانی به مسیر خود ادامه داده و در پایانه موجود به پایان می

 ارائه شده است. 143-4جدول بر مشهد در همگانی انبوه ونقلحمل 8معابر موجود در مسیر خط  عبوری در
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 8تعداد خطوط عبوری معابر موجود در مسیر خط  -143-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر
 مجموع تعداد خط 

 وبرگشت وضع موجودرفت

 تعداد خط ویژه 

 در وضع موجود

 0 6 میدان امت میدان گلشور بلوار نبوت

 0 4 میدان عسکریه میدان امت بلوار نبوت

 0 4 طبرسی میدان عسکریه بلوار نبوت

 2 6 فتاح بلوار نبوت بلوار طبرسی

 2 6 ابوذر فتاح بلوار طبرسی

 2 6 میدان فجر ابوذر بلوار طبرسی

 0 8 بلوار حر طبرسی شمالی بزرگراه شهید بابا نظر

 0 8 بزرگراه شهید چراغچی بزرگراه بابا نظر گراه شهید میرزاییربز

 0 8 بزرگراه آزادی بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید چراغچی

 0 6 بلوار سجادیه بزرگراه امام علی بزرگراه پیامبر اعظم

 0 6 27میثاق  پیامبر اعظمبزرگراه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی

 0 6 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار الهیه

 0 6 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار اقدسیه

 0 4 بلوار الهیه بلوار اقدسیه 1الهیه 

 

ه بر ریلی و تعداد خطوط باقیماندوبرگشت خط انبوهبرای هر کدام از خطوط رفت یک خطبا در نظر گرفتن 

بر، نوع همگانی انبوه ونقلحمل 8بر در معابر موجود در مسیر خط رو پس از احداث خط همگانی انبوهسواره

نشان داده  269-4 شکلدر  طور کههمان. ارائه شده است 144-4جدول اقدام برای اصالح مقطع عرضی در 

 در حد قابل قبول است و نیازی به تعریض نیست. 8شده است، سطح سرویس در اکثر معابر مسیرهای خط 
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 همگانی مشهد ونقلحمل 8نوع اقدام برای اصالح معابر در مسیر خط  -144-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر

 تعداد خط 

 وبرگشت رفت

 بعد اجرا

 تعداد خط 

 ویژه پس

 از اجرا 

 نوع اقدام

 عدم نیاز به تعریض 2 4 میدان امت میدان گلشور بلوار نبوت

 عدم نیاز به تعریض 2 2 میدان عسکریه میدان امت بلوار نبوت

 عدم نیاز به تعریض 2 2 طبرسی میدان عسکریه بلوار نبوت

 عدم نیاز به تعریض 2 6 فتاح بلوار نبوت بلوار طبرسی

 عدم نیاز به تعریض 2 6 ابوذر فتاح بلوار طبرسی

 عدم نیاز به تعریض 2 6 میدان فجر ابوذر بلوار طبرسی

 عدم نیاز به تعریض 2 6 بلوار حر طبرسی شمالی بزرگراه شهید بابا نظر

 عدم نیاز به تعریض 2 6 بزرگراه شهید چراغچی بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید میرزایی

 عدم نیاز به تعریض 2 6 بزرگراه آزادی بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید چراغچی

 تعریضعدم نیاز به  2 4 بلوار سجادیه بزرگراه امام علی بزرگراه پیامبر اعظم

 عدم نیاز به تعریض 2 4 27میثاق  بزرگراه پیامبر اعظم بزرگراه هاشمی رفسنجانی

 عدم نیاز به تعریض 1 5 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار الهیه

 عدم نیاز به تعریض 1 5 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار اقدسیه

 نیاز به تعریضعدم  2 2 بلوار الهیه بلوار اقدسیه 1الهیه 
 

 
 همگانی 8سطح سرویس باقیمانده در معابر خط  -269-4 شکل
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 19خط شماره  (2

که از میدان  استکیلومتر و از نوع تراموا  21بر مشهد به طول متوسط همگانی انبوه ونقلحمل 19خط 

کند. سپس، به سمت شمال فردوسی حرکت خود را آغاز کرده و تا انتهای بلوار توس به سمت غرب حرکت می

تعداد خطوط دهد. کند و به حرکت خود خاتمه میتغییر مسیر داده و در بلوار شاهنامه تا حدی پیشروی می

 ارائه شده است. 145-4جدول مشهد در  برهمگانی انبوه ونقلحمل 19عبوری معابر موجود در مسیر خط 

 

 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 19تعداد خطوط عبوری معابر موجود در مسیر خط  -145-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
خط  مجموع تعداد

 وبرگشترفت

 تعداد خط ویژه

 در وضع موجود 

 2 6 میدان بوعلی میدان فردوسی وستبلوار 

 0 8 بلوار خیام میدان بوعلی وستبلوار 

 0 6 کارگر بلوار خیام وستبلوار 

 0 8 بلوار ساجدی کارگر وستبلوار 

 0 6 میدان شهید فهمیده بلوار ساجدی وستبلوار 

 0 6  میدان معراج  فهمیدهمیدان شهید  وستبلوار 

 0 6 40توس  میدان معراج وستبلوار 

 0 6 بلوار شاهنامه 40توس  وستبلوار 

 0 6 61شاهنامه  وستبلوار  بلوار شاهنامه

 

ه بر ریلی و تعداد خطوط باقیماندوبرگشت خط انبوهبرای هر کدام از خطوط رفت یک خطبا در نظر گرفتن 

بر، نوع همگانی انبوه ونقلحمل 19بر در معابر موجود در مسیر خط رو پس از احداث خط همگانی انبوهسواره

نشان داده  270-4 شکلکه در  طورهمانارائه شده است.  146-4جدول اقدام برای اصالح مقطع عرضی در 

 وستین ضیتعر به یازین و است قبول قابل حد در 19 خط یرهایمسدر اکثر معابر  سیشده است، سطح سرو

مورد در بند  نیکه ا نمود حل را مشکل یاهیحاش پارک حذف با توانیم کم یدهسیسرو سطح با یموارد در

 مربوطه آمده است.

 

 همگانی مشهد ونقلحمل 19نوع اقدام برای اصالح معابر در مسیر خط  -146-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
وبرگشت تعداد خط رفت

 بعد اجرا

تعداد خط ویژه 

 پس از اجرا
 نوع اقدام

 عدم نیاز به تعریض 2 6 میدان بوعلی میدان فردوسی وستبلوار 

 عدم نیاز به تعریض 2 6 بلوار خیام میدان بوعلی وستبلوار 

 عدم نیاز به تعریض 2 4 کارگر بلوار خیام وستبلوار 
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 همگانی مشهد ونقلحمل 19نوع اقدام برای اصالح معابر در مسیر خط  -146-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
وبرگشت تعداد خط رفت

 بعد اجرا

تعداد خط ویژه 

 پس از اجرا
 نوع اقدام

 عدم نیاز به تعریض 2 6 بلوار ساجدی کارگر وستبلوار 

 عدم نیاز به تعریض 2 4 میدان شهید فهمیده بلوار ساجدی وستبلوار 

 عدم نیاز به تعریض 2 4 میدان معراج  میدان شهید فهمیده وستبلوار 

 عدم نیاز به تعریض 2 4 40توس  میدان معراج وستبلوار 

 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار شاهنامه 40توس  وستبلوار 

 عدم نیاز به تعریض 2 4 61شاهنامه  وستبلوار  بلوار شاهنامه
 

 
 همگانی 19سطح سرویس باقیمانده در معابر خط  -270-4 شکل
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 20خط شماره  (3

کیلومتر و از نوع تراموا است که از بلوار  13بر مشهد به طول متوسط همگانی انبوه ونقلحمل 20خط 

تن به سمت شرق، بلوار ام پنج 45کند و پس از عبور از خیابان تن در شمال مشهد سفر خود را آغاز میپنج

ش و بلوار امت به سمت غرب و بلوار وحدت تغییر مسیر آوینی به سمت جنوب، بزرگراه بابا نظر، خیابان ستای

دهد. سپس، به سمت جنوب و بلوار طبرسی تغییر مسیر داده و پس از عبور از خیابان شیرازی، در میدان می

بر همگانی انبوه ونقلحمل 20تعداد خطوط عبوری در معابر موجود در مسیر خط رسد. شهدا به پایان می

 ارائه شده است. 147-4جدول مشهد در 
 

 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 20تعداد عبوری معابر موجود در مسیر خط  -147-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
 مجموع تعداد 

 وبرگشتخط رفت

 تعداد خط ویژه 

 در وضع موجود

 0 4 زیرگذر حرم میدان شهدا شیرازی اهللآیت

 2 4 بلوار وحدت زیرگذر حرم طبرسی

 0 6 بلوار امت زیرگذر شهید گمنام بلوار وحدت

 0 4 میدان امت بلوار وحدت بلوار امت

 0 2   36نبوت 

 0 2   38نبوت 

 0 6 بزرگراه شهید بابانظر طباطبایی ستایش

 0 2   شهید بابانظربزرگراه کنارگذر 

 0 4 16آوینی  بزرگراه شهید بابانظر بلوار شهید آوینی

 0 4 تن 45 بلوار شهید آوینی 16آوینی 

 0 4 پنج تن 16آوینی  تن 5متری  45

 0 6 بلوار طبرسی شمالی تن 5متری  45 پنج تن

 

وبرگشت خط ریلی و تعداد خطوط باقیمانده با در نظر گرفتن یک خط عبوری برای هر کدام از خطوط رفت

همگانی  ونقلحمل 20بر موردنظر در معابر موجود در مسیر خط رو پس از احداث خط همگانی انبوهسواره

معابر  سیسطح سرو ن،یهمچنارائه شده است.  148-4جدول بر، نوع اقدام برای اصالح مقطع عرضی در انبوه

 سیسرو سطح شودیم مشاهده که گونهخط نشان داده شده است. همان یاجراپس از  271-4 شکلدر  خط

 یاهیحاش پارک حذف با توانیم کم یدهسیسرو سطح با یموارد در و است قبول قابل حد در مقاطع اکثر در

 که این مورد در بند مربوطه آمده است. نمود حل را مشکل
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 همگانی مشهد ونقلحمل 20نوع اقدام برای اصالح معابر در مسیر خط  -148-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
وبرگشت تعداد خط رفت
 بعد اجرا

تعداد خط ویژه 
 پس از اجرا

 نوع اقدام

 عدم نیاز به تعریض 2 2 زیرگذر حرم میدان شهدا شیرازی اهللآیت
 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار وحدت حرمزیرگذر  طبرسی

 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار امت زیرگذر شهید گمنام بلوار وحدت
 عدم نیاز به تعریض 2 2 میدان امت بلوار وحدت بلوار امت

 0 2   36نبوت 
عدم نیاز به تعریض و 

 رژیم معبر

 0 2   38نبوت 
عدم نیاز به تعریض و 

 رژیم معبر

 طباطبایی ستایش
بزرگراه شهید 

 بابانظر
 عدم نیاز به تعریض 2 4

بزرگراه کنارگذر 
 شهید بابانظر

 عدم نیاز به تعریض 0 2  

 عدم نیاز به تعریض 2 2 16آوینی  بزرگراه شهید بابانظر بلوار شهید آوینی
 عدم نیاز به تعریض 2 2 تن 45 بلوار شهید آوینی 16آوینی 

 عدم نیاز به تعریض 2 2 پنج تن 16آوینی  تن 5متری  45

 تن 5متری  45 پنج تن
بلوار طبرسی 

 شمالی
 عدم نیاز به تعریض 2 4

 

 
 یهمگان 20 خط معابر در ماندهیباق سیسرو سطح -271-4 شکل
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 6خط شماره  (4

که حول محدوده مرکزی شهر واقع شده و  است صورت اتوبوس تندروکیلومتر و به 5/17به طول  6خط 

ند. کشهریور، بلوار وحدت، بلوار کامیاب، بلوار ابوطالب، بلوار کالهدوز و احمدآباد عبور می 17های بهار، از خیابان

ارائه شده  149-4جدول بر مشهد در همگانی انبوه ونقلحمل 6تعداد خط عبوری معابر موجود در مسیر خط 

 است.

 

 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 6تعداد خط عبوری معابر موجود در مسیر خط  -149-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت

 در ژهیتعداد خط و

 موجود وضع

 0 6 بلوار امام خمینی میدان شریعتی بهار

 0 6 خیابان امام رضا بلوار امام خمینی الشعرای بهارملک

 0 4 شهریور جنوبی 17 خیابان امام رضا بلوار فداییان اسالم

 2 2 شهید حنایی فداییان اسالم شهریور جنوبی 17بلوار 

 0 4 شهریور 17میدان  شهید حنایی شهریور جنوبی 17بلوار 

 0 5   شهید حنایی -شهریور 17خیابان 

 0 5   شهریور 17خیابان 

 0 6 بلوار مصلی وریشهر 17خیابان  شهریور جنوبی 17بلوار 

 بلوار مصلی بلوار وحدت
ابتدای زیرگذر شهدای 

 گمنام
6 0 

 0 8   زیرگذر شهید گمنام

 شهید کامیاببلوار 
انتهای زیرگذر شهدای 

 گمنام
 0 6 بیهقی

 0 4 نژادیشهید هاشم بیهقی بلوار شهید کامیاب

 0 8 عبادی شهید هاشمی نژاد بلوار شهید کامیاب

 0 6 بلوار مطهری شمالی عبادی بلوار شهید کامیاب

 0 7 بلوار شهید کریمی بلوار مطهری شمالی بلوار عبدالمطب

 0 7 بلوار ابوطالب بلوار شهید کریمی بلوار عبدالمطب

 0 7 32ابوطالب  بلوار عبدالمطب بلوار ابوطالب

 0 7 حر عاملی 32ابوطالب  بلوار ابوطالب

 0 8 بیمارستان خاتم حر عاملی بلوار ابوطالب

 0 8 چهارراه ابوطالب بیمارستان خاتم بلوار ابوطالب

 0 6 منفرد چهارراه ابوطالب بلوار شهید کالهدوز

 0 6 بلوار قاضی طباطبایی منفرد بلوار شهید کالهدوز

 0 6 شهید اسفندیاری بلوار قاضی طباطبایی بلوار شهید کالهدوز

 0 6 عطار شهید اسفندیاری بلوار شهید کالهدوز
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 6تعداد خط عبوری معابر موجود در مسیر خط  -149-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت

 در ژهیتعداد خط و

 موجود وضع

 0 6 آبکوه عطار بلوار شهید کالهدوز

 0 8 سناباد آبکوه بلوار شهید کالهدوز

 0 6 سلمان فارسی سناباد بلوار شهید کالهدوز

 0 6 بلوار احمدآباد سلمان فارسی بلوار شهید کالهدوز

 0 8 میدان شریعتی بلوار شهید کالهدوز بلوار احمدآباد

 

وبرگشت اتوبوس تندرو و تعداد خطوط با در نظر گرفتن یک خط عبوری برای هر کدام از خطوط رفت

همگانی  ونقلحمل 6بر در معابر موجود در مسیر خط رو پس از احداث خط همگانی انبوهباقیمانده سواره

ارائه شده است. سطح  150-4جدول بر، نوع اقدام موردنیاز پس از احداث برای اصالح مقطع عرضی در انبوه

شود گونه که مشاهده مینشان داده شده است. همان 272-4 شکلپس از اجرای خط در  6سرویس معابر خط 

دهی کم است، سطح سرویس در اکثر مقاطع در حد قابل قبول است و در موارد محدودی که سطح سرویس

 که این مورد در بند مربوطه آمده است. نمود حذفای را توان جهت حل مشکل پارک حاشیهمی

 

 همگانی مشهد ونقلحمل 6نوع اقدام برای اصالح معابر در مسیر خط  -150-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
تعداد خط 

 وبرگشت بعد اجرارفت
تعداد خط ویژه 

 پس از اجرا
 نوع اقدام

 تعریضعدم نیاز به  2 4 بلوار امام خمینی میدان شریعتی بهار
 عدم نیاز به تعریض 2 3 خیابان امام رضا بلوار امام خمینی الشعرای بهارملک

 عدم نیاز به تعریض 2 2 شهریور جنوبی 17 خیابان امام رضا بلوار فداییان اسالم
 عدم نیاز به تعریض 2 2 شهید حنایی فداییان اسالم شهریور جنوبی 17بلوار 
 عدم نیاز به تعریض 2 3 شهریور 17میدان  حناییشهید  شهریور جنوبی 17بلوار 

 -شهریور 17خیابان 
 شهید حنایی

 عدم نیاز به تعریض 1 4  

 عدم نیاز به تعریض 1 4   شهریور 17خیابان 

 شهریور جنوبی 17بلوار 
 17خیابان 
 وریشهر

 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار مصلی

 بلوار مصلی بلوار وحدت
ابتدای زیرگذر 

 گمنامشهدای 
 عدم نیاز به تعریض 2 4

 عدم نیاز به تعریض 2 6   زیرگذر شهید گمنام

 بلوار شهید کامیاب
انتهای زیرگذر 
 شهدای گمنام

 عدم نیاز به تعریض 2 4 بیهقی

 عدم نیاز به تعریض 2 2 شهید هاشمی نژاد بیهقی بلوار شهید کامیاب
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 همگانی مشهد ونقلحمل 6نوع اقدام برای اصالح معابر در مسیر خط  -150-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
تعداد خط 

 وبرگشت بعد اجرارفت
تعداد خط ویژه 

 پس از اجرا
 نوع اقدام

 بلوار شهید کامیاب
شهید هاشمی 

 نژاد
 نیاز به تعریضعدم  2 6 عبادی

 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار مطهری شمالی عبادی بلوار شهید کامیاب

 بلوار عبدالمطب
بلوار مطهری 

 شمالی
 عدم نیاز به تعریض 2 5 بلوار شهید کریمی

 بلوار عبدالمطب
بلوار شهید 

 کریمی
 عدم نیاز به تعریض 2 5 بلوار ابوطالب

 عدم نیاز به تعریض 2 5 32ابوطالب  بلوار عبدالمطب بلوار ابوطالب
 عدم نیاز به تعریض 2 5 حر عاملی 32ابوطالب  بلوار ابوطالب
 عدم نیاز به تعریض 2 6 بیمارستان خاتم حر عاملی بلوار ابوطالب
 عدم نیاز به تعریض 2 6 چهارراه ابوطالب بیمارستان خاتم بلوار ابوطالب

 عدم نیاز به تعریض 2 4 منفرد چهارراه ابوطالب بلوار شهید کالهدوز

 منفرد بلوار شهید کالهدوز
بلوار قاضی 
 طباطبایی

 عدم نیاز به تعریض 2 4

 بلوار شهید کالهدوز
بلوار قاضی 
 طباطبایی

 عدم نیاز به تعریض 2 4 شهید اسفندیاری

 عدم نیاز به تعریض 2 4 عطار شهید اسفندیاری بلوار شهید کالهدوز
 عدم نیاز به تعریض 2 4 آبکوه عطار بلوار شهید کالهدوز
 عدم نیاز به تعریض 2 6 سناباد آبکوه بلوار شهید کالهدوز
 عدم نیاز به تعریض 2 4 سلمان فارسی سناباد بلوار شهید کالهدوز
 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار احمدآباد سلمان فارسی بلوار شهید کالهدوز

 بلوار احمدآباد
بلوار شهید 

 کالهدوز
 عدم نیاز به تعریض 2 6 میدان شریعتی

 



   

 

 

  

 397صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی 6سطح سرویس باقیمانده در معابر خط  -272-4 شکل

 

 13خط شماره  (5

کیلومتر و از نوع غیرریلی )اتوبوس  76/17بر مشهد به طول متوسط همگانی انبوه ونقلحمل 13خط 

که پس از طی جاده سیمان، در بزرگراه شهید میرزایی و شهید چراغچی مسیر خود را در بزرگراه  استتندرو( 

رسد. یآباد به پایان مآباد در پایانه وکیلدهد و پس از عبور از بزرگراه نمایشگاه و بزرگراه وکیلامام علی ادامه می

 ارائه 151-4جدول بر مشهد در انبوه همگانی ونقلحمل 13تعداد خطوط عبوری معابر موجود در مسیر خط 

 شده است.

 

 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 13تعداد خطوط عبوری معابر موجود در مسیر خط  -151-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت

تعداد خط ویژه در 

 وضع موجود

 0 4 میدان شهید برکاتی 111رسالت  جاده سیمان
 0 6 بزرگراه شهید میرزایی میدان شهید طلوع بلوار رسالت

 0 8 بزرگراه شهید چراغچی بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید میرزایی
 0 8 بزرگراه آزادی بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید چراغچی

 0 6 بزرگراه نمایشگاه بزرگراه آزادی بزرگراه امام علی
 0 10 آبادبزرگراه وکیل بزرگراه امام علی بزرگراه نمایشگاه

 0 6 آبادپایانه وکیل بزرگراه نمایشگاه آبادبزرگراه وکیل
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وبرگشت خط غیر ریلی و تعداد خطوط باقیمانده با در نظر گرفتن یک خط عبوری برای هر کدام از خطوط رفت

بر نوع همگانی انبوه ونقلحمل 13بر در معابر موجود در مسیر خط رو پس از احداث خط همگانی انبوهسواره

پس از اجرای  13ارائه شده است. سطح سرویس معابر خط  152-4جدول اقدام برای اصالح مقطع عرضی در 

شود سطح سرویس در اکثر مقاطع در گونه که مشاهده میداده شده است. همان نشان 273-4 شکلخط در 

 حد قابل قبول است.

 
 

 همگانی مشهد ونقلحمل 13نوع اقدام برای اصالح معابر در مسیر خط  -152-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
تعداد خط 

 وبرگشت بعد اجرارفت
تعداد خط ویژه 

 پس از اجرا
 نوع اقدام

 عدم نیاز به تعریض 2 2 میدان شهید برکاتی 111رسالت  جاده سیمان

 میدان شهید طلوع بلوار رسالت
بزرگراه شهید 

 میرزایی
4 2 

 عدم نیاز به تعریض

 بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید میرزایی
بزرگراه شهید 

 چراغچی
6 2 

 نیاز به تعریضعدم 

بزرگراه شهید 
 چراغچی

 2 6 بزرگراه آزادی بزرگراه بابا نظر
 عدم نیاز به تعریض

 عدم نیاز به تعریض 2 4 بزرگراه نمایشگاه بزرگراه آزادی بزرگراه امام علی
 عدم نیاز به تعریض 2 8 آبادبزرگراه وکیل بزرگراه امام علی بزرگراه نمایشگاه

 عدم نیاز به تعریض 2 4 آبادپایانه وکیل بزرگراه نمایشگاه آبادبزرگراه وکیل



   

 

 

  

 399صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 همگانی 13سطح سرویس باقیمانده در معابر خط  -273-4 شکل

 15خط شماره  (6

کیلومتر و از نوع غیر ریلی )اتوبوس تندرو(  13بر مشهد به طول متوسط همگانی انبوه ونقلحمل 15خط 

که از بلوار هاشمیه در جنوب مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار سید رضی، بلوار امامیه و بزرگراه  است

. تعداد خط عبوری رسدهاشمی رفسنجانی، در پایانه میثاق واقع در بزرگراه هاشمی رفسنجانی به پایان می

 شده است. ارائه 153-4جدول بر مشهد در همگانی انبوه ونقلحمل 15معابر موجود در مسیر خط 
 

 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 15تعداد خط عبوری معابر موجود در مسیر خط  -153-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت

تعداد خط ویژه در 

 وضع موجود

 0 6 شهیدکشوری بلوار نماز بلوار هاشمیه
 0 4 بلوار شهید فکوری شهیدکشوری بلوار هاشمیه
 0 6 بلوار پیروزی بلوار شهید فکوری بلوار هاشمیه
 0 6 آبادبزرگراه وکیل بلوار پیروزی بلوار هاشمیه

 0 6 بلوار معلم آبادبزرگراه وکیل بلوار سید رضی
 0 6 میدان امام علی بلوار معلم بلوار سید رضی

 0 6 بلوار شریعتی میدان امام علی بلوار امامیه
 0 6 بلوار شاهد شریعتیبلوار  بلوار امامیه
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 15تعداد خط عبوری معابر موجود در مسیر خط  -153-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت

تعداد خط ویژه در 

 وضع موجود

 0 6 بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار شاهد بلوار امامیه
 0 6 27میثاق  بلوار امامیه بزرگراه هاشمی رفسنجانی

 0 6 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار الهیه

 0 6 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار اقدسیه

 0 4 بلوار الهیه بلوار اقدسیه 1الهیه 

 

وبرگشت خط غیر ریلی و تعداد خطوط با در نظر گرفتن یک خط عبوری برای هر کدام از خطوط رفت

بر نوع همگانی انبوه ونقلحمل 15رو پس از احداث خط همگانی در معابر موجود در مسیر خط باقیمانده سواره

پس از اجرای  15ارائه شده است. سطح سرویس معابر خط  154-4جدول اقدام برای اصالح مقطع عرضی در 

شود سطح سرویس در اکثر مقاطع در گونه که مشاهده مینشان داده شده است. همان 274-4 شکلخط در 

توان جهت حل مشکل پارک دهی کم است، میحد قابل قبول است و در موارد محدودی که سطح سرویس

 ر بند مربوطه آمده است.ای را حذف نمود که این مورد دحاشیه

 

 همگانی مشهد ونقلحمل 15نوع اقدام برای اصالح معابر در مسیر خط  -154-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
 وتعداد خط رفت

 برگشت بعد اجرا
تعداد خط ویژه 

 پس از اجرا
 نوع اقدام

 عدم نیاز به تعریض 2 4 شهیدکشوری بلوار نماز هاشمیهبلوار 
 عدم نیاز به تعریض 2 2 بلوار شهید فکوری شهیدکشوری بلوار هاشمیه
 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار پیروزی بلوار شهید فکوری بلوار هاشمیه
 عدم نیاز به تعریض 2 4 آبادبزرگراه وکیل بلوار پیروزی بلوار هاشمیه

 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار معلم آبادبزرگراه وکیل رضی بلوار سید
 عدم نیاز به تعریض 2 4 میدان امام علی بلوار معلم بلوار سید رضی

 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار شریعتی میدان امام علی بلوار امامیه
 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار شاهد بلوار شریعتی بلوار امامیه

 بلوار شاهد بلوار امامیه
بزرگراه هاشمی 

 رفسنجانی
 عدم نیاز به تعریض 2 4

 عدم نیاز به تعریض 2 4 27میثاق  بلوار امامیه بزرگراه هاشمی رفسنجانی

 بلوار الهیه
بزرگراه هاشمی 

 رفسنجانی
 عدم نیاز به تعریض 1 5 1الهیه 

 بلوار اقدسیه
بزرگراه هاشمی 

 رفسنجانی
 تعریضعدم نیاز به  1 5 1الهیه 

 عدم نیاز به تعریض 2 2 بلوار الهیه بلوار اقدسیه 1الهیه 
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 همگانی 15سطح سرویس باقیمانده در معابر خط  -274-4 شکل

 16خط شماره  (7

کیلومتر و از نوع غیر ریلی )اتوبوس  76/17بر مشهد به طول متوسط همگانی انبوه ونقلحمل 16خط 

شهید چراغچی وارد بلوار  در شمال مشهد آغاز شده و با عبور از بزرگراه عیخواجه ربکه از بلوار  استتندرو( 

یه شده و در انتهای آن آباد و سپس بلوار هاشمآباد، وکیلشود. سپس از بزرگراه خیام وارد بلوار ملکخیام می

بر مشهد در همگانی انبوه ونقلحمل 16رسد. تعداد خطوط عبوری معابر موجود در مسیر خط به پایان می

 شده است.ارائه  155-4جدول 
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 16تعداد خطوط عبوری معابر موجود در مسیر خط  -155-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت
تعداد خط ویژه 
 در وضع موجود

 0 8 پل امام حسین بلوار ناصری بلوار خواجه ربیع
 0 8 میدان خیام پل امام حسین آزادراه شهید چراغچی

 0 6 فردوسی میدان خیام بلوار خیام
 0 8 آبادبلوار ملک فردوسی بلوار خیام

 1 5 پل میدان آزادی بلوار خیام آبادبلوار ملک
 0 6 بلوار هاشمیه پل میدان آزادی آبادبزرگراه وکیل

 0 6 میدان فرهنگ آبادبزرگراه وکیل بلوار سید رضی
 0 6 بلوار پیروزی آبادبزرگراه وکیل بلوار هاشمیه
 0 6 شهیدکشوری بلوار نماز بلوار هاشمیه
 0 4 بلوار شهید فکوری شهیدکشوری بلوار هاشمیه
 0 6 بلوار پیروزی بلوار شهید فکوری بلوار هاشمیه

 

وبرگشت اتوبوس تندرو و تعداد خطوط با در نظر گرفتن یک خط عبوری برای هر کدام از خطوط رفت

همگانی  ونقلحمل 16بر در معابر موجود در مسیر خط رو پس از احداث خط همگانی انبوهباقیمانده سواره

 16ارائه شده است. سطح سرویس معابر خط  156-4جدول بر، نوع اقدام برای اصالح مقطع عرضی در انبوه

 در سیسرو سطح شودیم مشاهده که گونهان داده شده است. هماننش 275-4 شکلپس از اجرای خط در 

 .ستین یجهت اصالح معابر یبه اقدام یازیو ن است قبول قابل حد در مقاطع اکثر

 

 همگانی مشهد ونقلحمل 16نوع اقدام برای اصالح معابر در مسیر خط  -156-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبرنام 
تعداد خط 

 وبرگشت بعد اجرارفت
تعداد خط ویژه 

 پس از اجرا
 نوع اقدام

 عدم نیاز به تعریض 2 6 پل امام حسین بلوار ناصری بلوار خواجه ربیع
 عدم نیاز به تعریض 2 6 میدان خیام پل امام حسین آزادراه شهید چراغچی

 عدم نیاز به تعریض 2 4 فردوسیبلوار  میدان خیام بلوار خیام
 عدم نیاز به تعریض 2 6  آبادبلوار ملک بلوار فردوسی بلوار خیام

 عدم نیاز به تعریض 2 4 پل میدان آزادی بلوار خیام آبادبلوار ملک
 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار هاشمیه پل میدان آزادی آبادبزرگراه وکیل

 عدم نیاز به تعریض 2 4 میدان فرهنگ آبادوکیلبزرگراه  بلوار سید رضی
 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار پیروزی آبادبزرگراه وکیل بلوار هاشمیه
 عدم نیاز به تعریض 2 4 شهیدکشوری بلوار نماز بلوار هاشمیه
 عدم نیاز به تعریض 2 2 بلوار شهید فکوری شهیدکشوری بلوار هاشمیه
 عدم نیاز به تعریض 2 2 بلوار پیروزی فکوریبلوار شهید  بلوار هاشمیه
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  همگانی 16سطح سرویس باقیمانده در معابر خط  -275-4 شکل

 22خط شماره  (8

بر غیرریلی )اتوبوس کیلومتر و از نوع انبوه 23بر مشهد به طول متوسط همگانی انبوه ونقلحمل 22خط 

که از بلوار خواجه ربیع در شمال مشهد سفر خود را آغاز کرده و پس از عبور از بزرگراه شهید  استتندرو( 

 ، معلم و دانشجودهد. سپس، از بلوار فردوسیمیرزایی و شهید چراغچی به سمت بلوار خیام تغییر مسیر می

تعداد خط عبوری معابر موجود در رسد. آباد به پایان میآباد در پایانه وکیلعبور کرده و از طریق بزرگراه وکیل

 ارائه شده است.  157-4جدول بر مشهد در همگانی انبوه ونقلحمل 22مسیر خط 
 

 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 22تعداد خط عبوری معابر موجود در مسیر خط  -157-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت

تعداد خط ویژه در 

 موجودوضع 

 0 8 پل امام حسین بلوار شهید ناصری بلوار خواجه ربیع

 0 8 میدان خیام پل امام حسین آزادراه شهید چراغچی

 0 6 بلوار فردوسی میدان خیام بلوار خیام

 2 6 امیخ بلوار یفردوس دانیم یبلوار فردوس

 0 8 جانباز بلوار امیخ بلوار یفردوس بلوار

 2 6 یعباس فرامز جانباز بلوار یفردوس بلوار

 1 6 یبزرگراه آزاد جانباز بلوار یفردوس بلوار
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 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 22تعداد خط عبوری معابر موجود در مسیر خط  -157-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت

تعداد خط ویژه در 

 موجودوضع 

 0 6 بلوار معلم بزرگراه آزادی بلوار استقالل

 0 6 بلوار دانشجو بلوار استقالل بلوار معلم

 0 6 آبادبلوار وکیل بلوار معلم بلوار دانشجو

 0 6 آبادپایانه وکیل بلوار دانشجو آبادبزرگراه وکیل

 

وبرگشت خط اتوبوس تندرو و تعداد خطوط با در نظر گرفتن یک خط عبوری برای هر کدام از خطوط رفت

همگانی  ونقلحمل 22بر در معابر موجود در مسیر خط رو پس از احداث خط همگانی انبوهباقیمانده سواره

 22ارائه شده است. سطح سرویس معابر خط  158-4جدول بر، نوع اقدام برای اصالح مقطع عرضی در انبوه

شود سطح سرویس در گونه که مشاهده مینشان داده شده است. همان 276-4 شکلپس از اجرای خط در 

 اکثر مقاطع در حد قابل قبول است و نیازی به اقدامی جهت اصالح معابری نیست.

 

 همگانی مشهد ونقلحمل 22نوع اقدام برای اصالح معابر در مسیر خط  -158-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
تعداد خط 

 وبرگشت بعد اجرارفت
تعداد خط ویژه 

 پس از اجرا
 نوع اقدام

 عدم نیاز به تعریض 2 6 پل امام حسین بلوار شهید ناصری بلوار خواجه ربیع
 عدم نیاز به تعریض 2 6 میدان خیام امام حسینپل  آزادراه شهید چراغچی

 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار فردوسی میدان خیام بلوار خیام
 ضیتعر به ازین عدم 2 6 بلوار خیام میدان فردوسی بلوار فردوسی
 ضیتعر به ازین عدم 2 6 بلوار جانباز بلوار خیام بلوار فردوسی
 ضیتعر به ازین عدم 2 6 عباسیفرامز  بلوار جانباز بلوار فردوسی
 ضیتعر به ازین عدم 2 5 بزرگراه آزادی بلوار جانباز بلوار فردوسی
 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار معلم بزرگراه آزادی بلوار استقالل

 عدم نیاز به تعریض 2 4 بلوار دانشجو بلوار استقالل بلوار معلم
 عدم نیاز به تعریض 2 4 آبادبلوار وکیل بلوار معلم بلوار دانشجو
 عدم نیاز به تعریض 2 4 آبادپایانه وکیل بلوار دانشجو آبادبزرگراه وکیل
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  همگانی 22سطح سرویس باقیمانده در معابر خط  -276-4 شکل

 

 23خط شماره  (9

کیلومتر است که  27صورت رینگ )حلقه( و به طول متوسط بر مشهد بههمگانی انبوه ونقلحمل 23خط 

س به سپ . این خط از بزرگراه نمایشگاه در غرب مشهد آغاز شده واستبر غیرریلی )اتوبوس تندرو( از نوع انبوه

یامبر اعظم به سمت شمال شود. در ادامه، پس از عبور از بزرگراه آزادی و پآباد وارد میسمت شرق و بلوار وکیل

تعداد خط عبوری معابر موجود در مسیر خط رسد. اهلل رفسنجانی به سمت جنوب به مکان اولیه خود میو آیت

 شده است.ارائه  159-4جدول مشهد در  برهمگانی انبوه ونقلحمل 23

 

 بر مشهدهمگانی انبوه ونقلحمل 23تعداد خط عبوری معابر موجود در مسیر خط  -159-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت

تعداد خط ویژه در 

 وضع موجود

 0 10 آبادوکیل امام علی نمایشگاهبزرگراه 
 0 6 بزرگراه آزادی بزرگراه نمایشگاه آبادبزرگراه وکیل

 0 6 تبادل آزادی آبادوکیل بزرگراه آزادی
 0 6 اهلل رفسنجانیآیت تبادل آزادی بزرگراه پیامبر اعظم

 0 6 بزرگراه نمایشگاه بزرگراه پیامبر اعظم اهلل رفسنجانیبزرگراه آیت
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بر و تعداد خطوط وبرگشت خط انبوهبا در نظر گرفتن یک خط عبوری برای هر کدام از خطوط رفت

همگانی  ونقلحمل 23موجود در مسیر خط  معابربر در رو پس از احداث خط همگانی انبوهباقیمانده سواره

 23ارائه شده است. سطح سرویس معابر خط  160-4جدول بر، نوع اقدام برای اصالح مقطع عرضی در انبوه

شود سطح سرویس در گونه که مشاهده مینشان داده شده است. همان 277-4 شکلپس از اجرای خط در 

توان جهت حل دهی کم است، میاکثر مقاطع در حد قابل قبول است و در موارد محدودی که سطح سرویس

 ر بند مربوطه آمده است.ای را حذف نمود که این مورد دمشکل پارک حاشیه

 

 همگانی مشهد ونقلحمل 23نوع اقدام برای اصالح معابر در مسیر خط  -160-4جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
وبرگشت تعداد خط رفت

 بعد اجرا

تعداد خط ویژه 

 پس از اجرا
 نوع اقدام

 عدم نیاز به تعریض 2 8 آبادوکیل امام علی نمایشگاهبزرگراه 

 عدم نیاز به تعریض 2 4 بزرگراه آزادی بزرگراه نمایشگاه آبادبزرگراه وکیل

 عدم نیاز به تعریض 2 4 تبادل آزادی آبادوکیل بزرگراه آزادی

 عدم نیاز به تعریض 2 4 اهلل رفسنجانیآیت تبادل آزادی بزرگراه پیامبر اعظم

اهلل بزرگراه آیت

 رفسنجانی
 عدم نیاز به تعریض 2 4 بزرگراه نمایشگاه بزرگراه پیامبر اعظم

 

 
  همگانی 23سطح سرویس باقیمانده در معابر خط  -277-4 شکل
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 اصالح معابر با رویکرد خیابان کامل -4-8-3

 و الزامات طراحی آن کامل ابانیخ فیتعر  -4-8-3-1

 کاربران یتمام یبرا را منیا یدسترس آن یاجرا و یطراح که شودیم گفته یابانیخ به کامل ابانیخ

 خودروسواران و یهمگان ونقلحمل از کنندگاناستفاده سواران،دوچرخه اده،یپ عابران که یاگونه به آورد، فراهم

 .کنند وآمدرفت ابانیخ نیا در منیا طور به یجسم ییتوانا از سطح هر با و هاسن یتمام در

 سرعت محور، -خودرو یهاابانیخ در که دهدیم نشان کامل ابانیخ و محور -خودرو کردیرو دو سهیمقا

 هاابانیخ نیا در ادهیپرعاب یمنیا ب،یترت نیا به. است کامل یهاابانیخ از شتریب یشخص هینقللهیوس ییجابجا

 یهاوهیش منیا مرور و عبور محور، -خودرو یهاابانیخ در. دارد قرار خطر معرض در کامل یهاابانیخ از شتریب

وهیش یبندتیاولو گر،ید عبارت به(. 161-4جدول ) است دشوار کامل یهاابانیخ خالف بر یرموتوریغ سفر

 یرموتوریغ سفر یهاوهیش با تیاولو کامل، ابانیخ در .است متفاوت گریکدی با ابانیخ نوع دو نیا در سفر یها

 -خودرو یهاابانیخ در بیترت نیا کهیحال در .دارد قرار آخر تیاولو در یشخص هینقللهیوس و است یهمگانو 

 (.162-4جدول ) است برعکس کامالً ،شوندیم یطراح یسنت کردیرو با کهمحور 

 

 محور و کامل -های خودرومقایسه دسترسی در خیابان -161-4جدول 

 خیابان کامل محور -خیابان خودرو عوامل فیرد

 سرعت کم طراحی برای طراحی برای سرعت زیاد سرعت 1

 هاافزایش ظرفیت دسترسی هاکاهش ظرفیت دسترسی ظرفیت 2

 ها و کاهش طول سفرافزایش تعداد اتصال ها و افزایش طول سفرکاهش تعداد اتصال کارآیی 3

 ایاولویت با تامین پارک حاشیه ایپارک حاشیه 4
رو، خط دوچرخه، اولویت با تامین پیاده

 سیستم همگانی و فضای سبز

 های غیرموتوریشیوه 5
محدودیت دسترسی به دلیل عرض، تردد 

 و سرعت زیاد

های اولویت تخصیص فضا به شیوه

 غیرموتوری

 همگانی ونقلحمل 6
ا و همحدودیت دسترسی پیاده به ایستگاه

 تبادل بین خطوط

 هاستگاهیا به مناسب یدسترس

 خطوط نیب آسان تبادل و

 ونقلحملهزینه  7
 شخصی نقلیهوسیله هایهزینه کاهش

 غیرموتوری هایشیوه هایهزینه افزایش و

 شخصی نقلیهوسیله هایهزینه افزایش

 موتوری غیر هایشیوه هایهزینه کاهش و

 هاکاربری 8
 شدن بزرگ و جدایی وسیع، هایبندیپهنه

 شهر بافت پراکندگی و هاکاربری

 حذف ها،کاربری شدن کوچک و اختالط

 شهر بافت فشردگی و بندیپهنه
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 های کاملمحور و خیابان -های خودروبندی در طراحی خیابانمقایسه اولویت -162-4جدول 

 خیابان کامل محور -خیابان خودرو ترتیب اولویت

 عابر پیاده نقلیه شخصیوسیله 1

 دوچرخه نقلیه اضطراری و باری وسیله 2

 همگانی ونقلحمل پارکینگ 3

 نقلیه اضطراری و باری وسیله همگانی ونقلحمل 4

 نقلیه شخصیوسیله دوچرخه 5

 پارکینگ عابر پیاده 6

 

 ازدحام کاهش مانند یاریبس یایمزا و بودن روزبه بودن، کارآمد وجود با زین کامل ابانیخ یطراح کردیرو

 کاربران ژهیو به کاربران یراحت یارتقا و شهروندان سالمت یارتقا صدا، و سر کاهش هوا، یآلودگ کاهش ک،یتراف

 آنها از دیبا و دشویم باز یشخص هینقل لهیوس رانندگان به شتریب که دارد زین یبیمعا ،یرموتوریغ سفر یهاوهیش

 .(163-4 جدول) کرد اشاره التیتسه و سرعت کاهش به توانیم موارد نیا جمله از. بود آگاه

 

 کامل یهاابانیخ بیمعا و ایمزا -163-4 جدول
 معایب مزایا شاخص

 نقلیهکاهش سرعت وسایل بهبود دسترسی ارتقای امکانات سفر

 های جانبیافزایش هزینه ارتقای رضایت و سالمت  های غیرموتوریافزایش سهم شیوه

 تا حدی کاهش عرضه پارکینگ کاهش ازدحام، تصادفات، آلودگی و سر و صدا نقلیه شخصیکاهش سهم وسیله

 - ها و افزیش زیبایی بصریکاهش هزینه زیرساخت رشد هوشمندانه شهر

 

 یکاربر یارهایمع ،یکل یارهایمع: است یبندطبقه قابل دسته چهار در کامل ابانیخ یطراح یارهایمع

 .]48[ نشان داده شده است اتیبا جزئ 278-4 شکلدر  که یطیمح یارهایو مع یاجتماع یارهایمحور، مع
 

 
 کامل ابانیخ یطراح یارهایمع-278-4 شکل
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 کامل در سناریوهای مختلف شهر مشهدبررسی خیابان -4-8-3-2

در این بخش از گزارش حاضر به بررسی مسیرهای پیشنهادی دوچرخه در مطالعات جامع و مقایسه آن 

وط از بین خطگونه که بیان شد، بر پرداخته شده است. همانهمگانی انبوه ونقلحملبا مسیرهای پیشنهادی 

اند، خطوط پیشنهاد شده عنوان خطوط ریلیبر مشهد که بههمگانی انبوه ونقلحمل 20و  4، 8، 19، 3، 2، 1

. تسیناند و نیازی به بررسی عرض معابر در این خطوط صورت زیرزمینی در نظر گرفته شدهبه 4و  3، 2، 1

عنوان خطوط ریلی روزمینی بوده و مطالعه در مورد عرض معابر در مسیر پیشنهادی به 20و  19، 8خطوط 

در  23و  22، 16، 15، 13، 6ر پیشنهادی خطوط . همچنین بررسی عرض معابر در مسیاستها ضروری آن

و دارای مسیر  بر غیرریلی )اتوبوس تندرو( در نظر گرفته شدهعنوان خطوط انبوهسناریوهای مختلف که به

 ، در دستور کار قرار گرفته است.هستندروزمینی 

همگانی مشهد با مسیرهای  ونقلحملدر سناریوهای مختلف خطوط روزمینی معابر موجود در مسیر 

 شده است. 172-4جدول تا  164-4جدول سواری مقایسه شده است. نتایج این مقایسه در موجود دوچرخه

 

 سواریبر با مسیرهای دوچرخههمگانی انبوه ونقلحمل 19مقایسه معابر در مسیر خط  -164-4جدول 

 مسیر دوچرخه تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر

 ندارد میدان بوعلی میدان فردوسی وستبلوار 

 ندارد بلوار خیام میدان بوعلی وستبلوار 

 ندارد بلوار ساجدی بلوار خیام وستبلوار 

 ندارد میدان شهید فهمیده بلوار ساجدی وستبلوار 

 ندارد 33وس ت 31وس ت وستبلوار 

 ندارد میدان معراج 33وس ت وستبلوار 

 ندارد 40توس  معراجمیدان  وستبلوار 

 ندارد بلوار شاهنامه 40توس  وستبلوار 

 ندارد 61شاهنامه  وستبلوار  بلوار شاهنامه
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 سواریبر با مسیرهای دوچرخههمگانی انبوه ونقلحمل 20مقایسه معابر در مسیر خط  -165-4جدول 

 مسیر دوچرخه تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر

 ندارد زیرگذر حرم میدان شهدا اهلل شیرازیآیت

 ندارد بلوار وحدت زیرگذر حرم طبرسی

 ندارد بلوار امت زیرگذر شهید گمنام بلوار وحدت

 ندارد میدان امت بلوار وحدت بلوار امت

 ندارد   36نبوت 

 ندارد   38نبوت 

 ندارد بابانظربزرگراه شهید  طباطبایی ستایش

 ندارد   کنارگذر شهید بابانظر

 ندارد 16آوینی  بزرگراه شهید بابانظر بلوار شهید آوینی

 ندارد تن 45 بلوار شهید آوینی 16آوینی 

 ندارد پنج تن 16آوینی  تن 5متری  45

 ندارد بلوار طبرسی شمالی تن 5متری  45 پنج تن
 

 سواریبر با مسیرهای دوچرخههمگانی انبوه ونقلحمل 8مقایسه معابر در مسیر خط  -166-4جدول 

 مسیر دوچرخه تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر

 ندارد میدان امت میدان گلشور بلوار نبوت

 ندارد میدان عسکریه میدان امت بلوار نبوت

 ندارد طبرسی میدان عسکریه بلوار نبوت

 دارد فتاح بلوار نبوت بلوار طبرسی

 ندارد ابوذر فتاح بلوار طبرسی

 ندارد میدان فجر ابوذر بلوار طبرسی

 ندارد بلوار حر طبرسی شمالی بزرگراه شهید بابانظر

 ندارد بزرگراه شهید چراغچی بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید میرزایی

 ندارد بزرگراه آزادی بابا نظربزرگراه  بزرگراه شهید چراغچی

 ندارد بلوار سجادیه بزرگراه امام علی بزرگراه پیامبر اعظم

 (در مقطعی)دارد  27میثاق  بزرگراه پیامبر اعظم بزرگراه هاشمی رفسنجانی

 ندارد 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار الهیه

 ندارد 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار اقدسیه

 ندارد بلوار الهیه بلوار اقدسیه 1الهیه 
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 سواریبر با مسیرهای دوچرخههمگانی انبوه ونقلحمل 6مقایسه معابر در مسیر خط  -167-4جدول 

 مسیر دوچرخه تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر

 دارد بلوار امام خمینی میدان شریعتی بهار

 ندارد خیابان امام رضا بلوار امام خمینی الشعرای بهارملک

 ندارد شهریور جنوبی 17 خیابان امام رضا بلوار فداییان اسالم

 ندارد شهید حنایی فداییان اسالم شهریور جنوبی 17بلوار 

 ندارد شهریور 17میدان  شهید حنایی شهریور جنوبی 17بلوار 

 ندارد   حناییشهید  -شهریور 17خیابان 

 ندارد   شهریور 17خیابان 

 ندارد بلوار مصلی وریشهر 17خیابان  شهریور جنوبی 17بلوار 

 ندارد ابتدای زیرگذر شهدای گمنام بلوار مصلی بلوار وحدت

 ندارد   زیرگذر شهید گمنام

 دارد بیهقی انتهای زیرگذر شهدای گمنام بلوار شهید کامیاب

 دارد شهید هاشمی نژاد بیهقی بلوار شهید کامیاب

 دارد عبادی شهید هاشمی نژاد بلوار شهید کامیاب

 ندارد بلوار مطهری شمالی عبادی بلوار شهید کامیاب

 ندارد بلوار شهید کریمی بلوار مطهری شمالی بلوار عبدالمطب

 ندارد بلوار ابوطالب بلوار شهید کریمی بلوار عبدالمطب

 دارد 32ابوطالب  عبدالمطببلوار  بلوار ابوطالب

 دارد حر عاملی 32ابوطالب  بلوار ابوطالب

 ندارد بیمارستان خاتم حر عاملی بلوار ابوطالب

 ندارد چهارراه ابوطالب بیمارستان خاتم بلوار ابوطالب

 ندارد منفرد چهارراه ابوطالب بلوار شهید کالهدوز

 ندارد بلوار قاضی طباطبایی منفرد بلوار شهید کالهدوز

 ندارد شهید اسفندیاری بلوار قاضی طباطبایی بلوار شهید کالهدوز

 ندارد عطار شهید اسفندیاری بلوار شهید کالهدوز

 ندارد آبکوه عطار بلوار شهید کالهدوز

 ندارد سناباد آبکوه بلوار شهید کالهدوز

 دارد سلمان فارسی سناباد بلوار شهید کالهدوز

 دارد بلوار احمدآباد سلمان فارسی بلوار شهید کالهدوز

 دارد میدان شریعتی بلوار شهید کالهدوز بلوار احمدآباد
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 سواریبر با مسیرهای دوچرخههمگانی انبوه ونقلحمل 13مقایسه معابر در مسیر خط  -168-4جدول 
 مسیر دوچرخه تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر

 ندارد کشمیریمیدان  111رسالت  جاده سیمان
 ندارد بزرگراه شهید میرزایی کشمیریمیدان  بلوار رسالت

 ندارد بزرگراه شهید چراغچی بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید میرزایی
 ندارد بزرگراه آزادی بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید چراغچی

 (در مقطعی)دارد  بزرگراه نمایشگاه آزادیبزرگراه  بزرگراه امام علی
 ندارد آبادبزرگراه وکیل بزرگراه امام علی بزرگراه نمایشگاه

 ندارد آبادپایانه وکیل بزرگراه نمایشگاه آبادبزرگراه وکیل

 

 سواریبر با مسیرهای دوچرخههمگانی انبوه ونقلحمل 15مقایسه معابر در مسیر خط  -169-4جدول 
 مسیر دوچرخه تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر

 ندارد بلوار شهید فکوری بلوار نماز بلوار هاشمیه
 ندارد بلوار پیروزی بلوار شهید فکوری بلوار هاشمیه
 دارد )در مقطعی( آبادبزرگراه وکیل بلوار پیروزی بلوار هاشمیه

 ندارد بلوار معلم آبادبزرگراه وکیل بلوار سید رضی
 ندارد میدان امام علی بلوار معلم بلوار سید رضی

 ندارد بلوار شریعتی میدان امام علی بلوار امامیه
 ندارد بلوار شاهد بلوار شریعتی بلوار امامیه
 داردم بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار شاهد بلوار امامیه

 دارد 27میثاق  بلوار امامیه بزرگراه هاشمی رفسنجانی
 ندارد 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار الهیه

 ندارد 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار اقدسیه
 ندارد بلوار الهیه بلوار اقدسیه 1الهیه 

 

 سواریبر با مسیرهای دوچرخههمگانی انبوه ونقلحمل 16مقایسه معابر در مسیر خط  -170-4جدول 

 مسیر دوچرخه قرارگیری در تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر
 ندارد نیپل امام حس ناصری بلوار عیبلوار خواجه رب

 ندارد میدان خیام پل امام حسین آزادراه شهید چراغچی
 (در مقطعی)دارد  بلوار فردوسی میدان خیام بلوار خیام
 ندارد بلوار سجاد بلوار فردوسی بلوار خیام
 دارد آبادبلوار ملک بلوار سجاد بلوار خیام

 دارد پل میدان آزادی بلوار خیام آبادبلوار ملک
 دارد بلوار هاشمیه پل میدان آزادی آبادبزرگراه وکیل

 داردن میدان فرهنگ آبادبزرگراه وکیل بلوار سید رضی
 (در مقطعی)دارد  بلوار پیروزی آبادوکیلبزرگراه  بلوار هاشمیه
 ندارد بلوار شهید فکوری بلوار پیروزی بلوار هاشمیه
 ندارد بلوار نماز بلوار شهید فکوری بلوار هاشمیه
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 سواریبر با مسیرهای دوچرخههمگانی انبوه ونقلحمل 22مقایسه معابر در مسیر خط  -171-4جدول 

 وچرخهدمسیر  قرارگیری در تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر

 ندارد پل امام حسین بلوار شهید ناصری بلوار خواجه ربیع

 ندارد میدان خیام پل امام حسین آزادراه شهید چراغچی

 ی(در مقطع)دارد  بلوار فردوسی میدان خیام بلوار خیام

 ندارد بزرگراه آزادی میدان فردوسی بلوار فردوسی

 (در مقطعی)دارد  بلوار معلم بزرگراه آزادی بلوار استقالل

 ندارد بلوار دانشجو بلوار استقالل بلوار معلم

 ندارد فرهنگ بلوار معلم بلوار دانشجو

 ندارد آبادبلوار وکیل فرهنگ بلوار دانشجو

 (در مقطعی)دارد  آبادپایانه وکیل دانشجوبلوار  آبادبزرگراه وکیل
 

 سواریبر با مسیرهای دوچرخههمگانی انبوه ونقلحمل 23مقایسه معابر در مسیر خط  -172-4جدول 

 مسیر دوچرخه تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر

 ندارد آبادوکیل امام علی بزرگراه نمایشگاه

 اطع(مقبیشتر  در)دارد  بزرگراه آزادی بزرگراه نمایشگاه آبادبزرگراه وکیل

 دارد تبادل آزادی آبادوکیل بزرگراه آزادی

 ندارد اهلل رفسنجانیآیت تبادل آزادی بزرگراه پیامبر اعظم

 اطع(مقبیشتر  در)دارد  بزرگراه نمایشگاه بزرگراه پیامبر اعظم اهلل رفسنجانیبزرگراه آیت

 

بر نقل همگانی انبوهدر نهایت با بررسی وضعیت معابر مشترک بین خطوط دوچرخه و مسیر خطوط حمل

از  پس نژادشهید هاشمی -د که از بین معابر موجود، تنها بلوار شهید کامیاب حد فاصل بیهقیشومشاهده می

 جداگانه یعبور خط اختصاص جهت یکاف یخطوط عبور تعداد یدارا بری انبوههمگان ونقلحملخطوط  یاجرا

 ردموا به توانیاقدامات م نیشود که از جمله ا دهیشیاند یاقدامات دیبا جه،ینت در. نخواهند بود دوچرخه یبرا

 :نمود اشاره ریز

 مختلف هینقللیوسا که هستند یمعمول یروهاسواره واقع دردوچرخه:  یبرا3 درجه یرهایمس جادیا (1

 عالئم یریبکارگ قیطر از یول ،کنندیم استفاده آن از مشترک صورت به یسوار و دوچرخه جمله از

 باالتر هینقللیوسا ریسا با سهیمقا در دوچرخه عبور تیاولو رها،یمس نیا در مناسب یافق و یعمود

 .است گرفته قرار توجه مورد سواردوچرخه یمنیا و بوده

 خطوط آب: یپوشش جو ایسبز موجود  یفضا یریبا بکارگ دوچرخه یبرا 2 درجه یرهایمس جادیا  (1

 مجزا روسواره کیتراف از و مشخص ،یکشخط لهیوس به که هستند دوچرخه عبور یبرا یاختصاص

 .اندشده



   

 

 

  

 414صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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 یاختصاص خطوط :روادهیپ در موجود یفضا از استفاده با دوچرخه یبرا 1 درجه یرهایمس جادیا  (2

 جدا هاوهیش ریسا کیتراف از یکیزیف موانع کمک به که تفاوت نیا با هستند، دوچرخه عبور یبرا

 مشترک و است شده جدا ادهیپ ژهیو ریمس از دوچرخه ژهیو ریمس حالت نیدر ا که ]49[ اندشده

 .ستین

 ایمدیریت/ حذف پارك حاشیه -4-8-4

بر در معابر موجود در مسیر خطوط همگانی انبوه ونقلحملبررسی عرض معبر پس از احداث خط 

، در قسمت است Bها آن (ROW)صورت روزمینی بوده و حق اولویت مسیر بر که بهانبوه همگانی ونقلحمل

ارک پ حذفم نیاز به صورت گرفته است. نتایج بررسی نیاز یا عد برهمگانی انبوه ونقلحملبررسی خطوط 

از  پس معابر یدهسیسرو سطح نیهمچنرو و باقیمانده سوارهای در معابر مذکور متناسب با تعداد خط حاشیه

 سیسرو سطح. الزم به ذکر است ارائه شده است 181-4 جدولتا  173-4 جدولبر در احداث خط همگانی انبوه

 .است آمده 3-2-8-4 بند در معابر هیکل

 

 همگانی مشهد ونقلحمل 19ای در مسیر خط بررسی نیاز/ عدم نیاز به حذف پارك حاشیه -173-4 جدول

 معبر
 تقاطع

 ابتدا 

 تقاطع 

 انتها

 پارک 

 ایحاشیه

 تعداد خط رفت

 وبرگشت بعد اجرا

 تعداد خط 

 ویژه پس از اجرا

 نیاز بهنیاز/ عدم 

 ایحذف پارک حاشیه 

 عدم نیاز 2 6 ندارد میدان بوعلی میدان فردوسی وستبلوار 

 عدم نیاز 2 6 ندارد بلوار خیام میدان بوعلی وستبلوار 

 عدم نیاز 2 4 ندارد کارگر بلوار خیام وستبلوار 

 عدم نیاز 2 6 ندارد بلوار ساجدی کارگر وستبلوار 

 عدم نیاز 2 4 ندارد میدان شهید فهمیده بلوار ساجدی وستبلوار 

 عدم نیاز 2 4 ندارد میدان معراج  میدان شهید فهمیده وستبلوار 

 عدم نیاز 2 4 ندارد 40توس  میدان معراج وستبلوار 

 عدم نیاز 2 4 ندارد بلوار شاهنامه 40توس  وستبلوار 

 عدم نیاز 2 4 ندارد 61شاهنامه  وستبلوار  بلوار شاهنامه
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 همگانی مشهد ونقلحمل 20ای در مسیر خط بررسی نیاز/ عدم نیاز به حذف پارك حاشیه -174-4 جدول

 معبر
 تقاطع

 ابتدا 

 تقاطع 

 انتها

 پارک 

 ایحاشیه

 تعداد خط رفت

 وبرگشت بعد اجرا

 تعداد خط 

 ویژه پس از اجرا

 بهنیاز/ عدم نیاز 

 ایحذف پارک حاشیه 

 *عدم نیاز 2 2 ندارد زیرگذر حرم میدان شهدا شیرازی اهللآیت

 عدم نیاز 2 4 ندارد بلوار وحدت زیرگذر حرم طبرسی

 بلوار وحدت
زیرگذر شهید 

 گمنام
 عدم نیاز 2 4 ندارد بلوار امت

 *عدم نیاز 2 2 ندارد میدان امت بلوار وحدت بلوار امت

 *عدم نیاز 2 0 ندارد   36نبوت 

 *عدم نیاز 2 0 ندارد   38نبوت 

 طباطبایی ستایش
بزرگراه شهید 

 بابانظر
 عدم نیاز 2 4 ندارد

کنارگذر شهید 

 بابانظر
 عدم نیاز 0 4 ندارد  

بلوار شهید 

 آوینی

بزرگراه شهید 

 بابانظر
 *عدم نیاز 2 2 ندارد 16آوینی 

 *عدم نیاز 2 2 ندارد تن 45 بلوار شهید آوینی 16آوینی 

 *عدم نیاز 2 2 ندارد پنج تن 16آوینی  تن 5متری  45

 تن 5 یمتر 45 پنج تن
 یبلوار طبرس

 یشمال
 ازیعدم ن 2 4 ندارد

 .شوندخطوط موجود جهت تردد بوده و نباید به عنوان پارکینگ استفاده : *

  



   

 

 

  

 416صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني گزينهطراحي  -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 همگانی مشهد ونقلحمل 8ای در مسیر خط بررسی نیاز/ عدم نیاز به حذف پارك حاشیه -175-4 جدول

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر
پارک 

 ایحاشیه

تعداد خط 

وبرگشت رفت

 بعد اجرا

تعداد خط 

ویژه پس از 

 اجرا

نیاز/ عدم نیاز به 

حذف پارک 

 ایحاشیه

 عدم نیاز 2 4 ندارد میدان امت میدان گلشور بلوار نبوت

 *عدم نیاز 2 2 ندارد میدان عسکریه میدان امت بلوار نبوت

 *عدم نیاز 2 2 ندارد طبرسی میدان عسکریه بلوار نبوت

 عدم نیاز 2 6 ندارد فتاح بلوار نبوت بلوار طبرسی

 عدم نیاز 2 6 ندارد ابوذر فتاح بلوار طبرسی

 عدم نیاز 2 6 ندارد میدان فجر ابوذر بلوار طبرسی

 عدم نیاز 2 6 ندارد بلوار حر طبرسی شمالی بزرگراه شهید بابانظر

 بزرگراه بابانظر بزرگراه شهید میرزایی
بزرگراه 

 شهیدچراغچی
 عدم نیاز 2 6 ندارد

بزرگراه شهید 

 چراغچی
 عدم نیاز 2 6 ندارد بزرگراه آزادی بزرگراه بابانظر

 عدم نیاز 2 4 ندارد سجادیهبلوار  بزرگراه امام علی بزرگراه پیامبر اعظم

بزرگراه هاشمی 

 رفسنجانی
 عدم نیاز 2 4 ندارد 27میثاق  بزرگراه پیامبر اعظم

 بلوار الهیه
بزرگراه هاشمی 

 رفسنجانی
 عدم نیاز 1 5 ندارد 1الهیه 

 بلوار اقدسیه
بزرگراه هاشمی 

 رفسنجانی
 عدم نیاز 1 5 ندارد 1الهیه 

 *عدم نیاز 2 2 ندارد بلوار الهیه بلوار اقدسیه 1بلوار الهیه
 .شوندخطوط موجود جهت تردد بوده و نباید به عنوان پارکینگ استفاده : *
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 همگانی مشهد ونقلحمل 6ای در مسیر خط بررسی نیاز/ عدم نیاز به حذف پارك حاشیه -176-4 جدول

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر
پارک 
 ایحاشیه

تعداد خط 
وبرگشت رفت

 بعد اجرا

تعداد خط 
ویژه پس از 

 اجرا

نیاز/ عدم نیاز به 
حذف پارک 

 ایحاشیه
 داردنیاز  2 3 دارد بلوار امام خمینی میدان شریعتی بهار

 داردنیاز  2 3 دارد خیابان امام رضا بلوار امام خمینی الشعرای بهارملک
 داردنیاز  2 2 دارد شهریور جنوبی 17 خیابان امام رضا اسالمبلوار فداییان 

 داردنیاز  2 2 دارد شهید حنایی فداییان اسالم شهریور جنوبی 17بلوار 
 داردنیاز  3 3 دارد شهریور 17میدان  شهید حنایی شهریور جنوبی 17بلوار 

 -شهریور 17خیابان 
 شهید حنایی

 عدم نیاز 1 4 ندارد  

 عدم نیاز 1 4 ندارد   شهریور 17خیابان 
 عدم نیاز 2 4 ندارد بلوار مصلی وریشهر 17خیابان  شهریور جنوبی 17بلوار 

 بلوار مصلی بلوار وحدت
ابتدای زیرگذر 
 شهدای گمنام

 عدم نیاز 2 4 ندارد

 عدم نیاز 2 6 ندارد   زیرگذر شهید گمنام

 بلوار شهید کامیاب
انتهای زیرگذر 
 شهدای گمنام

 عدم نیاز 2 4 ندارد بیهقی

 عدم نیاز 2 2 ندارد شهید هاشمی نژاد بیهقی بلوار شهید کامیاب
 عدم نیاز 2 6 ندارد عبادی شهید هاشمی نژاد بلوار شهید کامیاب
 عدم نیاز 2 4 دارد بلوار مطهری شمالی عبادی بلوار شهید کامیاب
 عدم نیاز 2 5 دارد بلوار شهید کریمی بلوار مطهری شمالی بلوار عبدالمطب
 عدم نیاز 2 5 دارد بلوار ابوطالب بلوار شهید کریمی بلوار عبدالمطب
 **دارد ازین 2 5 دارد 32ابوطالب  بلوار عبدالمطب بلوار ابوطالب
 **داردنیاز  2 5 دارد حر عاملی 32ابوطالب  بلوار ابوطالب
 **داردنیاز  2 6 دارد بیمارستان خاتم حر عاملی بلوار ابوطالب
 **داردنیاز  2 6 دارد چهارراه ابوطالب بیمارستان خاتم بلوار ابوطالب

 عدم نیاز 2 4 دارد منفرد چهارراه ابوطالب بلوار شهید کالهدوز
 عدم نیاز 2 4 دارد بلوار قاضی طباطبایی منفرد بلوار شهید کالهدوز
 عدم نیاز 2 4 دارد شهید اسفندیاری بلوار قاضی طباطبایی بلوار شهید کالهدوز
 عدم نیاز 2 4 دارد عطار شهید اسفندیاری بلوار شهید کالهدوز
 عدم نیاز 2 4 دارد آبکوه عطار بلوار شهید کالهدوز
 عدم نیاز 2 6 دارد سناباد آبکوه بلوار شهید کالهدوز
 عدم نیاز 2 4 دارد سلمان فارسی سناباد بلوار شهید کالهدوز
 عدم نیاز 2 4 دارد بلوار احمدآباد سلمان فارسی بلوار شهید کالهدوز

 عدم نیاز 2 6 دارد میدان شریعتی بلوار شهید کالهدوز بلوار احمدآباد

 یدهسیسرو نییپا سطح لیدل به *:*
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 همگانی مشهد ونقلحمل 13ای در مسیر خط بررسی نیاز/ عدم نیاز به حذف پارك حاشیه -177-4 جدول

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر
پارک 

 ایحاشیه

تعداد خط 

وبرگشت رفت

 بعد اجرا

تعداد خط 

ویژه پس از 

 اجرا

نیاز/ عدم نیاز 

به حذف پارک 

 ایحاشیه

 عدم نیاز 2 2 ندارد کشمیریمیدان  111رسالت  جاده سیمان

 عدم نیاز 2 4 ندارد بزرگراه شهید میرزایی کشمیریمیدان  بلوار رسالت

 عدم نیاز 2 6 ندارد بزرگراه شهید چراغچی بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید میرزایی

 *عدم نیاز 2 6 ندارد بزرگراه آزادی بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید چراغچی

 عدم نیاز 2 4 ندارد بزرگراه نمایشگاه آزادیبزرگراه  بزرگراه امام علی

 عدم نیاز 2 8 ندارد آبادبزرگراه وکیل بزرگراه امام علی بزرگراه نمایشگاه

 عدم نیاز 2 4 ندارد آبادپایانه وکیل بزرگراه نمایشگاه آبادبزرگراه وکیل
 .شوندخطوط موجود جهت تردد بوده و نباید به عنوان پارکینگ استفاده : *

 

 همگانی مشهد ونقلحمل 15ای در مسیر خط بررسی نیاز/ عدم نیاز به حذف پارك حاشیه -178-4 جدول

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر
پارک 
 ایحاشیه

تعداد خط 
وبرگشت رفت

 بعد اجرا

تعداد خط 
ویژه پس از 

 اجرا

نیاز/ عدم نیاز 
پارک به حذف 
 ایحاشیه

 عدم نیاز  2 4 ندارد بلوار پیروزی آبادبزرگراه وکیل بلوار هاشمیه
 عدم نیاز  2 4 ندارد شهیدکشوری بلوار نماز بلوار هاشمیه
 عدم نیاز  2 2 ندارد بلوار شهید فکوری شهیدکشوری بلوار هاشمیه
 عدم نیاز  2 4 دارد بلوار پیروزی بلوار شهید فکوری بلوار هاشمیه
 عدم نیاز  2 4  دارد 2.1هاشمیه  بلوار پیروزی بلوار هاشمیه

 **دارد ازین 2 4 دارد  آبادبزرگراه وکیل 2.1هاشمیه   بلوار هاشمیه
 **دارد ازین 2 4 دارد بلوار فرهنگ آبادبزرگراه وکیل بلوار سید رضی

 عدم نیاز 2 4 دارد بلوار معلم بلوار فرهنگ بلوار سید رضی
 عدم نیاز 2 4 ندارد میدان امام علی بلوار معلم بلوار سید رضی

 ازیعدم ن 2 4 دارد بلوار شریعتی میدان امام علی بلوار امامیه
 دارد ازین 2 4 دارد بلوار شاهد بلوار شریعتی بلوار امامیه

 بلوار شاهد بلوار امامیه
بزرگراه هاشمی 

 رفسنجانی
 ازیعدم ن 2 4 دارد

هاشمی بزرگراه 
 رفسنجانی

 عدم نیاز 2 4 ندارد 27میثاق  بلوار امامیه

 عدم نیاز 1 5 ندارد 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار الهیه
 عدم نیاز 1 5 ندارد 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار اقدسیه

 *عدم نیاز 2 2 ندارد بلوار الهیه بلوار اقدسیه 1الهیه 
 .شوندخطوط موجود جهت تردد بوده و نباید به عنوان پارکینگ استفاده : * 

 یدهسیسرو نییسطح پا لی** : به دل
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 همگانی مشهد ونقلحمل 16ای در مسیر خط بررسی نیاز/ عدم نیاز به حذف پارك حاشیه -179-4 جدول

 انتها تقاطع تقاطع ابتدا معبر
پارک 

 ایحاشیه

تعداد خط 

وبرگشت رفت

 بعد اجرا

تعداد خط 

ویژه پس از 

 اجرا

نیاز/ عدم نیاز به 

حذف پارک 

 ایحاشیه

 ازیعدم ن 2 6 ندارد نیپل امام حس بلوار ناصری عیبلوار خواجه رب

 عدم نیاز 2 6 ندارد میدان خیام پل امام حسین آزادراه شهید چراغچی

 *عدم نیاز 2 4 ندارد بلوار فردوسی خیاممیدان  بلوار خیام

 عدم نیاز 2 6 دارد آبادبلوار ملک بلوار فردوسی بلوار خیام

 عدم نیاز 2 4 ندارد پل میدان آزادی بلوار خیام آبادبلوار ملک

 **دارد ازین 2 4 دارد هیبلوار هاشم یآزاد دانیپل م آبادبزرگراه وکیل

 داردن ازین 2 4 دارد فرهنگ دانیم آبادلیبزرگراه وک بلوار سید رضی

 ازیعدم ن 2 4 دارد یروزیبلوار پ آبادلیبزرگراه وک بلوار هاشمیه

 عدم نیاز 2 4 دارد یفکور دیبلوار شه بلوار پیروزی بلوار هاشمیه

 *عدم نیاز 2 2 ندارد شهید فکور بلوار شهید فکوری بلوار هاشمیه

 عدم نیاز 2 4 ندارد نمازبلوار  شهید فکور بلوار هاشمیه
 .شوندخطوط موجود جهت تردد بوده و نباید به عنوان پارکینگ استفاده : *

 نییپا یدهسیسرو لیدل به**: 

 

 همگانی مشهد ونقلحمل 22ای در مسیر خط بررسی نیاز/ عدم نیاز به حذف پارك حاشیه -180-4 جدول

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر
پارک 

 ایحاشیه

تعداد خط 

وبرگشت رفت

 بعد اجرا

تعداد خط 

ویژه پس از 

 اجرا

نیاز/ عدم نیاز به 

حذف پارک 

 ایحاشیه

 عدم نیاز 2 6 ندارد پل امام حسین بلوار شهید ناصری بلوار خواجه ربیع

 عدم نیاز 2 6 ندارد میدان خیام پل امام حسین آزادراه شهید چراغچی

 عدم نیاز 2 4 ندارد بلوار فردوسی میدان خیام بلوار خیام

 ازین عدم 2 6 دارد امیخ یفردوس دانیم یبلوار فردوس

 ازین عدم 2 6 دارد جانباز بلوار  امیخ یبلوار فردوس

 ازین عدم 2 6 دارد یعباس فرامز جانباز یبلوار فردوس

 ازین عدم 2 5 دارد یآزاد یعباس فرامز یبلوار فردوس

 ازین عدم 2 4 دارد بلوار معلم یبزرگراه آزاد بلوار استقالل

 ازیعدم ن 2 4 دارد بلوار دانشجو بلوار استقالل بلوار معلم

 دارد ازین 2 4 دارد فرهنگ بلوار معلم بلوار دانشجو

 **دارد ازین 2 4 دارد آبادلیبلوار وک فرهنگ بلوار دانشجو

 ازیعدم ن 2 4 دارد آبادلیوک انهیپا بلوار دانشجو آبادبزرگراه وکیل

 دهی پایین**: به دلیل سرویس
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 همگانی مشهد ونقلحمل 23ای در مسیر خط بررسی نیاز/ عدم نیاز به حذف پارك حاشیه -181-4 جدول

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا معبر
پارک 

 ایحاشیه

تعداد خط 

وبرگشت رفت

 بعد اجرا

تعداد خط 

ویژه پس از 

 اجرا

نیاز/ عدم نیاز به 

حذف پارک 

 ایحاشیه

 عدم نیاز 2 8 ندارد آبادوکیل امام علی بزرگراه نمایشگاه

 داردنیاز  2 4 دارد بزرگراه آزادی بزرگراه نمایشگاه آبادبزرگراه وکیل

 *عدم نیاز 2 4 ندارد آزادیتبادل  آبادوکیل بزرگراه آزادی

 عدم نیاز 2 4 ندارد اهلل رفسنجانیآیت تبادل آزادی بزرگراه پیامبر اعظم

اهلل بزرگراه آیت

 رفسنجانی
 *عدم نیاز 2 4 ندارد بزرگراه نمایشگاه بزرگراه پیامبر اعظم

 .شوندخطوط موجود جهت تردد بوده و نباید به عنوان پارکینگ استفاده : *

 های تقاطعسازسطحناهم -4-8-5

 :شودزیر در نظر گرفته می کلی دسته همگانی، معموالً سه ونقلحملدر خصوص اولویت عبور خطوط 

 و پیادهعابران نقلیه،وسایل سایر تردد مسیر از کامل صورت به تسهیالت از نوع این حریم: Aدسته  -

خطوط زیرزمینی قطار شهری  .ندارد ترافیکی هایجریان سایر با تداخلی گونهچیه و بوده مجزا سواراندوچرخه

 گیرند.در این دسته قرار می

 دارای ،)هاتقاطعمسیر )از هاییبخش در و کرده استفاده ویژه خطوط از تسهیالت از نوع این: Bدسته  -

نقلیه که از جمله وسایل است دوچرخه و عابرپیاده جریان و نقلیهوسایل سایر با تداخل همچنین و مشترک حریم

 ( اشاره نمود. BRTهای تندرو )توان به اتوبوسهمگانی این دسته می

 حرکت و بوده نقلیهوسایل سایر با مشترک حریم دارای مسیر، تمام در تسهیالت از نوع این :Cدسته  -

های محلی اتوبوس که است عابرپیاده و شخصی ترافیک جریان با اختالط و تداخل دارای همگانی، نقلیهوسیله

 .]50[گیرند در این دسته قرار می

و  23، 6، 15، 16، 13، 8، 20، 19خطوط همگانی مشهد،  ونقلحملدر سناریوهای پیشنهادی برای 

 8اند. با توجه به جلد شدهبر روزمینی، از نوع تراموا و اتوبوس تندرو در نظر گرفتهعنوان خطوط انبوهبه22

 یا نقلیهوسایل سایر با مشترک عبور خطوط از است ممکن تراموا ترددهای شهری، راه جلدی 12نامه آیین

نقلیه شخصی تداخل همچنین، خطوط اتوبوس تندرو نیز تنها در تقاطعات با وسایل شود. انجام ویژه خطوط

. این بدان معناست که ناوگان موجود هستند Bاز نوع  (ROW)این خطوط دارای حق مسیر  دارند. بنابراین،

ها های شبکه معابر، در محل تقاطعمندی از مسیر مجزا از سایر خودروها در کماندر این خطوط علیرغم بهره
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 دارای مسیر مشترک با سایر خودروها خواهند بود و نیازی به تقاطع غیرهمسطح نیست.

 همگانی ونقلحملخیابان ویژه پیاده و  -4-8-6

 با یکدیگر تداخل ندارد و از معابر همگانی ونقلحملپیاده و وسایل فاده اشتراکی عابرانبطور کلی است

 ،یشهر معابر یطراح نامهنییآ 10 جلد مطابق است. به عنوان مثال، حتی در برخی از منابع نیز توصیه شده

 یهاراهادهیپ در؛ بطوریکه شود نیمات یهمگان ونقلحمل ستمیس به مطلوب یدسترس دیبا راهادهیپ یطراح در

 نیا حرکت سرعت البته .شودیم هیتوص راهادهیپ طول در یهمگان هینقللیوسا از استفاده متر، 400 از تریطوالن

ای از اینگونه استفاده از معابر را نمونه. ]51[ باشد ساعت بر لومتریک 15 حدود در و شده کنترل دیبا لیوسا

 (. 279-4 شکلترکیه مشاهده نمود )توان در شهر استانبول می

 

 
 معابر از ادهیپ عابران و یهمگان ونقلحمل لیوسا یاشتراک استفاده از یانمونه -279-4 شکل

 

آنچه که در این بخش حائز اهمیت است، این است که فضای کافی برای عبور و بکارگیری همزمان سامانه 

ها فراهم باشد. لذا در این بخش الزم است عرض معابر مشترک در مطالعات راهبر با پیادههمگانی انبوه ونقلحمل

 بر پیشنهادی در این مطالعه مورد بررسی قرار گیرد.همگانی انبوه ونقلحملها و خطوط راهگذشته برای پیاده

راه با معابر موجود در مسیر خطوط محترم، معابر پیشنهادی برای ایجاد پیاده طبق اطالعات دریافتی از کارفرمای

 است.آورده شده  182-4جدول ها در که فهرست آن بر این شهر مقایسه شده استهمگانی انبوه ونقلحمل
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 همگانی شهر مشهد طبق اطالعات دریافتی ونقلحملراه و خطوط مرتبط معابر پیاده -182-4جدول 

 نام معبر
 معبرطول 

 متر()

معبر عرض 

 متر()

راه/ مسیر عرض پیاده

 متر(پیاده )ویژه 

 ونقلحملخطوط 

 همگانی مرتبط

 - 10 10 850 (ع( )ضلع جنوبیرضا )بازار امام 

 - 4 11 850 (ع( )ضلع شمالیرضا )بازار امام 

 - 7 10 250 77حجاب 

 - 5 12 320 27الهیه 

 - 5 12 150 20الهیه 

 - 6 14 160 18الهیه 

 تراموا 20خط  16 22 442 شیرازی

 - 3 9 195 1سرخس 

 - 10 10 400 شاهین فر

 - 5 5 100 سرشور

 12 30 900 باهنر
اتوبوس  23و  16خط 

 تندرو

 تراموا 8خط  16 34 648 نواب

 تراموا 8خط  7 12 800 طبرسی

 13 26 550 هاتف
 800محدوده در 

 6خط متری 

 تراموا 20خط  6 17 260 چهارباغ

 - 12 45 2200 کوهسنگی غربی

 - 14 45 2200 کوهسنگی شرقی

 8 8 20 (...سجاد )شقایق، الله، مولوی و
متری  800محدوده 

 تندرو 23خط 
 

 اطراف معابر از یتعداد زین مشهد شهر یمرکز محدوده کیتراف و ونقلحمل تیوضع بهبود مطالعات در

 ابانیخ ،یآزاد چهارراه از یرازیش ابانیخ: از است عبارت که شدند شنهادیپ راهادهیپ عنوان به مطهر حرم

مطالعات  در ن،ی. همچندانش چهارراه از رضا امام ابانیخ راه، پنج تقاطع از نواب ابانیخ گمنام، دانیم از یطبرس

 آورده 183-4جدول  در که اندشده شنهادیپ راهادهیپ عنوانبهشهر  نیاز معابر ا یمشهد برخ ونقلحملجامع 

 آمده است. 280-4 شکلدر  یهمگان ونقلحمل خطوط با شده ذکر معابراز  یبرخ. ارتباط اندشده
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 ونقلحمل جامع مطالعات طبق مشهد شهر رویادهیپ شبکه توسعه برای شنهادییپ شبکه -280-4 شکل

 

 
 ونقلحمل جامع مطالعات طبق مشهد شهر رویادهیپ شبکه توسعه برای شنهادییپ شبکه -280-4 شکل
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 جامع مطالعات طبق مشهد شهر یهمگان ونقلحمل مرتبط خطوط و راهادهیپ معابر -183-4جدول 

 یهمگان ونقلحمل خطوط با ارتباط انتها تقاطع ابتدا تقاطع معبر

 تراموا 8خط  بلوار مهدیه میدان آزادی اعظم امبریپ بزرگراه

 اتوبوس تندرو 15خط  بزرگراه امام علی بزرگراه پیامبر اعظم بزرگراه هاشمی رفسنجانی

 BRT 16خط  -LRT 3خط  -تراموا 8خط  آبادوکیل میدان آزادی بزرگراه آزادی

 بزرگراه نمایشگاه بزرگراه آزادی آبادبزرگراه وکیل
 16خط  -BRT 13خط  -LRT 1خط 

BRT-  15خط BRT 

 BRT 13خط  -LRT 3خط  بزرگراه نمایشگاه بزرگراه آزادی بزرگراه امام علی

 23خط  -BRT 13خط  -LRT 3خط  آبادبزرگراه وکیل بزرگراه امام علی امامتبلوار 
BRT 

 BRT 15خط  آبادبزرگراه وکیل بزرگراه امام علی بلوار سید رضی

 LRT 1خط  -BRT 16خط  بزرگراه آزادی خیام آبادبلوار ملک

 BRT 16خط -تراموا 19خط -LRT 3خط  آبادبلوار ملک هدایت بلوار خیام

 BRT 6خط  -LRT 2خط  -LRT 1خط  خیابان دانشگاه آبادبلوار ملک بلوار احمدآباد

 -بلوار شهید صادقی

 راهنمایی
 LRT 3خط -تراموا 19خط  بلوار احمدآباد فردوسی

 شهدا دانیم امیخ یقرن سپهبد بلوار
 -LRT 4 خط -LRT 2 خط -LRT 3 خط

 BRT 6 خط -تراموا 19 خط

 ابانیخ -دانشگاه ابانیخ

 یکوهسنگ
 یکوهسنگ یانتها شهدا دانیم

 -LRT 4 خط -LRT 3 خط -LRT 2 خط

 تراموا 20 خط -BRT 6 خط

 یرازیش اهلل تیآ ابیکام بلوار بهجت اهلل تیآ ابانیخ
 -LRT 4خط  -LRT 3خط  -LRT 2 خط

 تراموا 20 خط

 یقرن سپهبد بلوار ابیکام بلوار یکاشان اهلل تیآ ابانیخ
 -LRT 4خط  -LRT 3خط  -LRT 2 خط

 تراموا 20 خط

 تراموا 20 خط -BRT 6 خط مطهر حرم ابیکام بلوار یطبرس بلوار

 بابانظر دیشه بزرگراه جیبس بزرگراه
 سردار بزرگراه

 یمانیسل
 LRT 4 خط

 LRT 4 خط عبدالمطلب ییرزایم دیشه بزرگراه یعباد

 

که در بندهای  160-4جدول تا  143-4جدول در معابر مشترک ) خطوط تعداد سهیمقا بادر نهایت 

 وانتیم برهمگانی انبوه ونقلحملی خطوط رهایمسهای پیشنهادی و راهاست( بین پیاده پیشین آورده شده

 .ی همزمان وجود ندارداجرا یبرا یتیمحدود که نمود مشاهده
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 هوشمند ونقلحملهای پیشنهاد سامانه

 هوشمند ونقلحملالف( تعریف سیستم 

تاثیر قرار داده است،  ترافیک را نیز تحت های مدیریتامروزه فناوری اطالعات در گستره خود روش

ای از این فناوری مدرن برای توسعه ترافیک و برآوردن نیازهای کاربران استفاده که به نحو شایستهبطوری

حملد های هوشمنثرترین راهکارهای مدیریت ترافیک، ایده بکارگیری سیستموشود. یکی از جدیدترین و ممی

ای برای دستیابی به تحرک پویا و روان در جامعه امروزی ایجاد انداز تازهاند چشمتو( است که میITS) ونقل

هوشمند به کمک علوم نوین مانند الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر کمک شایانی  ونقلحملهای نماید. سیستم

هوشمند  ونقلحملهای اند. سیستم)مسافر/ بار و کاال( و ترافیک نموده ونقلحملبه ارتقای عملکرد سیستم 

 و ترافیک تأثیرگذار هستند. ونقلحملوری، ایمنی و بهبود کیفیت عملکرد بر افزایش بهره

 دو هدف اصلی دارد: ونقلحملهای سازی سیستمهوشمند

 نتی؛های ثابت و سوری سیستم )بهینه کردن پارامترهای مطلوب( نسبت به سیستمبهره افزایش (1

های ذهنی و پردازشی در مقایسه و حذف خطاهای انسانی و ضعف جویی در نیروی انسانیصرفه (2

 با رایانه.

ها چاپ میالدی توسط مجمع جهانی راه 2000که در سال  ITS Handbook PIARCطبق تعریف کتاب 

 عبارت است از: ITSشده است، 

های لکرد شبکههای اطالعات، ارتباطات و کنترل را برای بهبود عمی که تکنولوژیونقلحملهای سیستم

سازی استوار بر مبنای سه مشخصه اطالعات، ارتباطات و یکپارچه ونقلحملگیرند. ابزارهای ی بکار میونقلحمل

تری را با توجه کند تا تصمیمات بهتر و مناسبو مسافران کمک می ونقلحملهای هستند که به مدیران شبکه

جویی در وقت، حفظ ها موجب صرفهبهبود عملکرد سیستماز طریق  ITSبه شرایط موجود بگیرند. ابزارهای 

 .]52[ شوندهای اقتصادی میزیست و افزایش کارآیی فعالیتها، بهبود کیفیت زندگی، حفظ محیطجان انسان

های گوناگونی از دانش نظیر مهندسی ترافیک، هوشمند با زمینه ونقلحملهای عبارت دیگر سیستمبه

منظور افزایش کارآیی و ایمنی  های مخابراتی که بتوانند بصورت یکپارچه، بهافزار و فناوریافزار، سختنرم

هوشمند حمایت الزم را  ونقلحملهای مورد استفاده قرار گیرند، مرتبط است. سیستم ونقلحملهای سیستم

نظیر مدیریت ترافیک، عملیات ناوگان حمل  ونقلحملهای منظور افزایش سطح خدمات در عملیات سیستم به

ها و سازد و در حقیقت گزینهرسانی به مسافران فراهم میو اطالع همگانی ونقلحملکاال، مدیریت بار و 
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 . دهدارائه می ونقلحملهای سنتی راهکارهای جدیدی را برای حل مشکالت سیستم

ی های بیشتر در مناطقهای سنتی نظیر ایجاد ظرفیتحل چالش تقاضای رو به افزایش سفر از طریق روش

محیطی با گیرانه زیستو یا به سبب مقررات سخت اندساز تکمیل شدهوکه قبالً از نظر ظرفیت ساخت

واند تمی هوشمند ونقلملحسیستم  ساز روبرو هستند، کارساز نیست. در چنین مواردیوهای ساختمحدودیت

 ونقلحملهای بکار رود. سیستم ونقلحملگویی به نیازهای آینده مناسب برای پاسخ کارعنوان یک راه به

های سنتی و رایج به منظور حل مشکالت تکمیلی در کنار روش کارجایگزین یا یک راه عنوان یک هوشمند به

ثالً تواند جایگزین مناسبی برای کنترل تقاضای سفر )میستم میشود. این سو ترافیک بکار گرفته می ونقلحمل

ها و های موجود یا تقاضای سفر ناشی از ایجاد و توسعه راهدر ساعات اوج ترافیک، تعطیالت و غیره( در شبکه

کاهد، هوشمند از میزان تقاضای سفر نمی ونقلحملهای های جدید باشد. نکته مهم آن است که سیستمشبکه

 سازی وجا و مناسب، با استفاده از فناوری اطالعات، تقاضا را مدیریت نموده و روانه در صورت کاربرد بهبلک

تنهایی  هوشمند به ونقلحملهای نماید. بدینصورت، بسیاری از راهکارهای سیستمکنترل ترافیک را میسر می

 مؤثر باشد. تواند در زمینه کنترل ترافیک یا در ترکیب با راهکارهای دیگر می

 ونقلحملسیستم  ای در خصوص وضعیت حال حاضر ترافیک شبکه، ابزارهایبا ارائه اطالعات لحظه

تر دهند تا از اطالعات بهتر و هماهنگی مناسبها و مسافرین میولین، سازمانئاین امکان را به مسهوشمند 

ریزی سفر و تخصیص منابع اتخاذ نمایند. همچنین با افزایش برنامه برایتری خوردار شده و تصمیمات صحیحبر

 ونقلحملسیستم  شوند. بطورکلیرا سبب می ونقلحملهای ایمنی و کارآیی سفر، بهبود وضعیت سیستم

 ها و افزایش رضایت کاربراناز قابلیت الزم برای کاهش زمان سفر، بهبود جریان ترافیک، کاهش هزینه هوشمند

 هنگام، مزایای زیادی از جمله ارائه اطالعات بههوشمند ونقلحملسیستم  هایدار است. همچنین فناوریبرخور

 ونقلحملدهی به به مسافران، پیشنهاد مسیرهای جایگزین در هنگام وقوع تصادف و ارائه راهکار اولویت

ها در بسیاری کند. این سیستممی فراهم همگانی ونقلحملها را برای کاربران و رانندگان در تقاطع یهمگان

-های خاص( سهولت امدادرسانی در مواقع اضطراری را نیز فراهم میدهی به اتومبیلموارد )به وسیله اولویت

 کنند.

 هوشمند ونقلحملب( مزایای سیستم 

را افزایش  ونقلحملدر صورت عملکرد صحیح، اعتماد مردم به شبکه  ونقلحملهای هوشمند سیستم

ی جویسفرهای روزانه(، ساالنه مقدار قابل توجهی صرفه زیادسازی مجموعه )با توجه به حجم دهد و با بهینهمی

 .]52[ اقتصادی برای مردم و دولت در بردارد
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عبارتند  آنهاکه مهمترین  ،مزایای فراوانی دارد ونقلحملهوشمند در  ونقلحملهای استفاده از سیستم

 از:

  ونقلحملافزایش ظرفیت مؤثر سیستم  (1

 ونقلحملثر سیستم وهای زیر به افزایش کارایی و ظرفیت مکمک بخش هوشمند به ونقلحملسیستم 

 کند:کمک می

 ،ها به کمک سیستم کنترل چراغ راهنماییافزایش حجم عبوری از تقاطع -

ه ای جایگزین و انتقال ترافیک بجلوگیری از تشدید تراکم ترافیک با ارائه اطالعات مربوط به مسیره -

 ،مسیرهای دیگر

 .به مسافران با هدف آگاهی از مسیرهای مختلف همگانی ونقلحملارائه اطالعات مربوط به سیستم  -

  ونقلحملو تقویت کیفیت جابجایی و سهولت کاربران  ونقلحملوری سیستم افزایش بهره (2

 ونقلحملکمک سیستم مدیریت به ونقلحملتلف های مخشیوهتقویت و توسعه ارتباط و انتقال میان  -

 ،رسانی به مسافرانی و سیستم اطالعهمگان

حملبندی و مسیر حرکت ناوگان رسانی درباره خدمات موجود، وضعیت ترافیک، جداول زماناطالع -

 .ریزی سفر و راهنمایی مسافرانبرای کمک به برنامه ونقل

 زیست کاهش مصرف سوخت و کمک به حفظ محیط (3

 ،کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار گازهای آالینده ناشی از کاهش تاخیر و تراکم در شبکه معابر -

و کمک  همگانی ونقلحملکاهش تعداد سفرهای انجام شده توسط سواری شخصی و افزایش سهم  -

 ،جویی در مصرف سوخت و نیز کاهش تولید گازهای آالیندهبه صرفه

 همگانی. ونقلحملر از طریق تقویت عملکرد سیستم پایدا ونقلحملتوسعه سیستم  -

 کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادفات و بهبود ایمنی (4

کاهش تلفات، تعداد و شدت تصادفات،  برایگویی سریع به حوادث، تصادفات و سوانح ترافیکی پاسخ -

 ،جراحات و خسارات مالی

 ،ونقلملحگیری از تصادفات ثانویه در سیستم جلو رایارائه اطالعات مربوط به تصادفات به رانندگان ب -

 یاهنگام به رانندگان و مسافران در خصوص وضعیت جوی معابر مختلف برای و بهارائه اطالعات لحظه -

 ،افزایش ایمنی خودروهای مسافری و باری
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های ثبت تخلف و جلوگیری از تصادفات ناشی از کمک سیستمکنترل سرعت رانندگان در شبکه به -

 .از چراغ قرمز عبور

 ریزی، مدیریت و ارزیابی برای برنامه ITSآوری شده توسط های جمعاستفاده از داده (5

های متنوعی از انواع داده هوشمند، فراهم نمودن مجموعه ونقلحملترین مزایای سیستم یکی از مهم

های ها برای عملکرد زیرسیستمو ترافیک است، این اطالعات که برداشت آن ونقلحملمربوط به سیستم 

 ونقلحملریزی برای توانند برای اهداف مرتبط با تحلیل و برنامههوشمند ضروری است، می ونقلحملمختلف 

 بکار گرفته شوند. 

حمل رد سیستمتحلیل عملک ایآوری شده توسط تجهیزات کنترل ترافیک براستفاده از اطالعات جمع -

 ،ریزی برای عملکرد بهتر سیستم کنترل ترافیکو برنامه ونقل

ریزی در ی برای برنامههمگان ونقلحملآوری شده توسط سیستم مدیریت های جمعاستفاده از داده -

 ونقلحملبندی و تعیین ناوگان مورد نیاز هر یک از مسیرهای زمینه طراحی خطوط، طراحی زمان

 ،یهمگان

ارزیابی  رایهوشمند ب ونقلحملهای مختلف سیستم آوری شده توسط بخشاز اطالعات جمع استفاده -

 .های اجرا شده در سیستمو تاثیر هر یک از گزینه ونقلحملتغییرات اعمال شده در سیستم 

 هوشمند ونقلحملج( ارائه پیشنهاد برای سامانه 

اعم از  همگانی ونقلحملهای مرتبط با خدمات سازمان بردارنده در همگانی ونقلحملحوزه خدمات 

ی ایمن، سریع و راحت برای عموم ونقلحملفراهم ساختن  رایهای اتوبوسرانی، مترو، تاکسیرانی و ... بشرکت

ا، هها، ونها و مترو در مسیرهای ثابت و تاکسیمسافران در طول یک سفر ترکیبی همگانی با استفاده از اتوبوس

 مبتنی بر تقاضا است. همگانی ونقلحملهای مسافربری در خدمات یا آژانس هابوسمینی

بسته خدمات است که عناوین آن به همراه محورهای موضوعی  10این حوزه خدماتی مشتمل بر 

 نمایش داده شده است. 281-4شکل ها در رسانی آنخدمت
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 همگانی ونقلحملهای خدمات حوزه بندی بستهگروه -281-4شکل 

 

 دهند:های زیر را انجام میهمگانی بطور خالصه فعالیت ونقلحملها در حوزه این بسته

 سامانه ردیابی ناوگان (1

ا در هیا استفاده از چراغنقلیه وسیلهیاب نقلیه همگانی با استفاده از سیستم موقعیتردیابی وسایل

ندگان دههمگانی و ارائه برنامه زمانی به ارائه ونقلحملروزرسانی برنامه منظور به مسیرهای ثابت به

 .گیردصورت می رسانیخدمات اطالع

 همگانی ونقلحملسامانه اطالعات مسافران  (2

نقلیه همگانی شامل اعالم ها یا درون وسایلهمگانی در ایستگاه ونقلحملارائه خدمات اطالعات 
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 .است همگانی ونقلحملهنگام برنامه ها، عالئم رسیدن به مقصد و نمایش بهایستگاه

 همگانی ونقلحملآوری کرایه جمعسامانه مدیریت  (3

آوری های جمعهمگانی با استفاده از پرداخت الکترونیک در مکان ونقلحملآوری کرایه مدیریت جمع

دهد از یک کارت مسافر یا ها( که به کاربران اجازه مینقلیه همگانی یا در ایستگاهکرایه )در وسایل

 نمایند.های دیگر پرداخت الکترونیک استفاده شیوه

 همگانی ونقلحملسامانه امنیت  (4

نقلیه همگانی از طریق تجهیزات درون وسیله ونقلحملتامین امنیت فیزیکی مسافران و راهبران 

ای ثبت ههای صوتی یا سیستمهمچون وسایل مراقبتی شامل ویدئو )مثل دوربین مداربسته(، سیستم

ایی مواد شیمیایی، مواد سمی صنعتی، وقایع، حسگرها از قبیل حسگرهای خطر )حسگرهای شناس

د های عمومی ماننیا در مکان ءشیمیایی، بیولوژیکی، انفجاری یا پرتوی(، حسگرهای حساس به اشیا

 ها.سوار و ایستگاههای پارکهمگانی، مکان ونقلحملهای توقفگاه

 ترکیبی ونقلحملسازی سامانه یکپارچه (5

 پذیرد:شیوه صورت می 2ترکیبی که به  ونقلحملخدمات هماهنگی 

همگانی به منظور افزایش آسایش و راحتی  ونقلحمل هایمدها و شیوههماهنگی چندگانه میان  -

 .مسافر در نقاط تبادل سفر

 ونقلحملدهندگان خدمات بندی، کرایه و ... میان ارائههمگانی اعم از زمان ونقلحملتوزیع اطالعات  -

 .همگانی ونقلحملهای ترکیبی و آژانس

 دارهمگانی در تقاطعات چراغ ونقلحملدهی به سامانه اولویت (6

 های زیر باشد:دار که ممکن است به صورتهمگانی در تقاطعات چراغ ونقلحملدهی به اولویت

از طریق سیستم ارتباط اختصاصی برد  همگانی و یک تقاطع مشخص ونقلحملناوگان هماهنگی  -

 کوتاه،

منظور افزایش کارآمدی و مدیریت ترافیک به همگانی ونقلحملرائه خدمات اهماهنگی بین مراکز  -

 .همگانی بدون افزایش بار ترافیک ونقلحملسیستم 

 همگانی ونقلحملمدیریت ناوگان  (7

ریزی و پایش خودکار برنامه همگانی به منظور برنامه ونقلحملاین حوزه خدماتی به مدیریت ناوگان 

پردازد. همگانی از طریق حسگرهای بررسی وضعیت خودروها، می ونقلحملنگهداری و تعمیر وسایل 
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همگانی معین  ونقلحملاین امر در مدیریت روزانه موجودی ناوگان همگانی از جمله تخصیص وسایل 

 نماید.به مسیرهای تعیین شده، کمک می

 کاویسامانه شمارش مسافران و داده (8

همگانی با استفاده از حسگرهای نصب شده  ونقلحمل نناوگا شمارش مسافران ورودی و خروجی به

 اعزاممنظور مسافران به مرکز مدیریت بهتعداد آوری شده در مورد های جمعدر وسیله و مخابره داده

 شود.از دیگر اقدامات این حوزه خدماتی محسوب میریزی پویا و برنامهمناسب ناوگان همگانی 

 ای ثابتهمگانی در مسیره ونقلحملسامانه  (9

ثابت با  یرهایمس همگانی ونقلحملدر ناوگان  ییبرنامه درون خودرو تیریمد ستمیساستفاده از 

برنامه تردد همراه با سنجش  یبه منظور به روزرسان همگانی ونقلحمل تیریمراکز مد با اتصال تیقابل

 .استی عموم ونقلحمل یخودرو (و دستورات یبندانحراف از زمان) عملکرد

 همگانی بر مبنای درخواست ونقلحملسامانه  (10

 ستمیرسیز قیاز طر ک،یتراف تیوضع و همگانی ونقلحملناوگان  یجار تیموقع شیپای بوسیله

ارائه خدمات  یهابه درخواست همگانی ونقلحمل یهاناوگان ،(ISP)ی رساناطالع خدمات یآورفراهم

 .]53[ دشوداده می صیتخص همگانی ونقلحمل
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زمان شبکه و تخصیص هم ونقلحملنگر طرح جامع افزار کالنها در نرمسازی گزینهپیاده
 همگانی و خصوصی

نسخه  PTV-VISUMافزار ، نرمونقلحملهای کالن و مدل شبکه سازیپیادهاستفاده برای  افزار موردنرم

و نیازهای مرتبط با  GISبا امکانات افزار کامالً شده است. این نرم منتشر 1395است که در پایان سال  16.0

 شود.افزار انجام میدر نرم ونقلحملمدل ها سازگار است. در این بخش، مروری بر فرآیند ساخت پایگاه داده

 ورود اطالعات تقاضا و عرضه -4-10-1

ست. بخش تقاضای ا واقع ارزیابی اندرکنش دو بخش عرضه و تقاضا ، درونقلحمل سازی سیستممدل

ملح، بیانگر میزان تقاضای سفر افراد از هر ناحیه ترافیکی به سایر نواحی ترافیکی با وسایل مختلف ونقلحمل

ها و تسهیالتی است که نیز همان زیرساخت ونقلحمل های مختلف از روز است. بخش عرضهو در زمان ونقل

به  ونقلحملشده است. در این بخش فرآیند ورود اطالعات عرضه و تقاضای  برای پاسخگویی به تقاضا فراهم

 شده است. افزار بیاننرم

 PTV-VISUMافزار در نرم ونقلحملترسیم عرضه  -4-10-1-1

شود. با انتقال فایل شبکه با ترسیم شبکه معابر آغاز می PTV-VISUMافزار ساخت شبکه عرضه در نرم

ساختار اولیه شبکه در آن  PTV-VISUMافزار به نرم OpenStreetMap.orgهای یا نقشه ArcGISافزار از نرم

شود. برای هر کمان مشخصاتی گیرد. هر کمان دو جهتی بوده و با دو گره در دو طرف آن تعریف میشکل می

های دو های مجاز در گرهمانند رده عملکردی، تعداد خط عبوری، سرعت، ظرفیت و غیره تعریف شده و گردش

ها مجاز ای در آنشود. الزم به ذکر است که از عرض تمام معابری که پارک حاشیههای کمان تعریف میانت

. شده کسر شده است پارک نقلیهوسایلمتر برای لحاظ نمودن اشغال حاشیه خیابان توسط  5/2است به اندازه 

 وارد شود. در PTV-VISUMافزار بندی ترافیکی شهر در نرمپیش از وارد کردن اطالعات تقاضا، باید ناحیه

های ترافیکی تعریف و در های سفر بر اساس تعداد ناحیهاجتماعی و ماتریس –واقع، تمام متغیرهای اقتصادی

 شوند.افزار وارد مینرم

یا رابط مرکز ناحیه است. در ترسیم پیونددهنده  1گام بعد در تکمیل شبکه عرضه، ترسیم پیونددهنده

ها به دلیل وجود حال گاهی ممکن است برخی از آناین تا حد امکان رعایت شود، با سعی شده نکات زیر

 هایی رعایت نشده باشند:محدودیت

                                                 
1 Connector 
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 ،هاها و میدانها به تقاطععدم اتصال پیونددهنده -1

 ،های خارج از ناحیه ترافیکیشخصی( به گره ونقلحملبرای ها )عدم اتصال پیونددهنده -2

های جمع و اند، خیابانهای محلی که مدل نشدههای اتصال خیابانگره ها بهاتصال پیونددهنده -3

 ،های محلی اصلیکننده یا خیابانپخش

 دهنده با توجه به جهت حرکت معبر متصل شده.توجه به جهت تردد در پیوند -4

های اطمینان از عوارض شهری مانند معابر، بلوکقابل هها نیاز به یک نقشمنظور ترسیم پیونددهندهبه

ها( ایجاد شود. های ورود و خروج افراد در مرز نواحی ترافیکی )کوچهساختمانی و عوارض طبیعی است تا محل

شخصی و همگانی ترسیم شده است  ونقلحملبدین ترتیب برای هر ناحیه ترافیکی چندین پیونددهنده برای 

 ود.ها بر شبکه اعمال ششده معابر از طریق آن تا تقاضای تولید و جذب

ها در های آنو ایستگاه همگانی ونقلحملشخصی، باید خطوط  ونقلحملپس از تکمیل شبکه عرضه 

 شده، شماره خط تعریف و برای رانی برداشتابتدا به تعداد خطوط اتوبوسکه برای مثال، شبکه ترسیم شود. 

 ،ط به هر خط باشندهایی که مربوشود. سپس ایستگاهجهت برگشت تعریف می جهت رفت و یک هر خط یک

های اتوبوس ممکن است روی کمان یا روی گره تعریف شوند و ضرورتی برای ایجاد شوند. ایستگاهانتخاب می

 یک گره در کمان برای درج ایستگاه نیست.

 PTV-VISUMافزار در نرم ونقلحملورود اطالعات تقاضای  -4-10-1-2

های استفاده در ساخت مدل اجتماعی مورد -های سفر در سال پایه و مجموعه متغیرهای اقتصادیماتریس

های های مشاهده سفر که از آماربرداری. ماتریسشودمیافزار و تفکیک سفر در این بخش وارد نرم ایجاد سفر

مقصد  -بدیهی است، ساعات اوج ماتریس مبداء. شودمی شده، در این بخش با یکدیگر تلفیق مختلف استخراج

کشد تا فرد پس از آغاز سفر خود، زمانی طول می تفاوت خواهند داشت. چراکه مدتو خط برش اندکی با هم 

در شبکه )مخصوصاً خط برش( حاضر شود. ساعت اوج صبح سفرها در آمارگیری شمارش حجم کمان منفرد 

 مقصد دارد. -دقیقه با ساعت اوج سفرهای ماتریس مبداء 30تا  15و خطوط برش معموالً اختالفی در حدود 

 صیص ترافیک به شبکهتخ -4-10-2

های حاصل از مدل تفکیک سفر است که احجام ای، تخصیص ماتریسمرحله 4های آخرین مرحله از مدل

 4جایگاه فرآیند تخصیص در مدل  282-4 شکلکند. در برآورد شده را بر روی شبکه عرضه بارگذاری می

 ای ارائه شده است.مرحله
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 PTV-Visumافزار ای واردشده در نرممرحلهفرآیند چهار -282-4 شکل

 شخصی ونقلحملتخصیص  -4-10-2-1

شود که یک نوع رابطه متقابل بین این دو ی از دو مؤلفه عرضه و تقاضا تشکیل میونقلحملهر سیستم 

به نحوی استفاده  ونقلحملسعی دارند از امکانات  ونقلحملمؤلفه وجود دارد. از یک سو، کاربران سیستم 
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های جابجایی )مانند هزینه ریالی و زمان سفر( خود یا کل جامعه را کمینه نمایند؛ از سوی کنند که هزینه

شود. به علت بروز تراکم، با افزایش تعداد کاربران اضافه می ونقلحملز تسهیالت های استفاده ادیگر، هزینه

شود، جریان تعادلی و که با توجه به دو عامل فوق حاصل می ونقلحملجریانی از جابجایی در یک سیستم 

 .]54[شود روش یافتن چنین جریانی تخصیص ترافیک نامیده می

توان تأثیرات است، بلکه می ونقلحملدر ارزیابی یک سیستم تنها  کاربرد مدل تخصیص ترافیک نه

در این  بررسی و ارزیابی قرار داد. را مورد ونقلحملیا ایجاد تسهیالت جدید  ونقلحمل شبکه در هرگونه تغییر

در شبکه  1شود. این روش، تقاضا را بر اساس اصل اول واردراپمطالعات، از روش تخصیص تعادلی استفاده می

امی کند که سفر او از تمای انتخاب میونهگخود را ب هر کاربر شبکه، مسیر»گوید: کند. این اصل میتوزیع می

«. شودتغییر مسیر فقط موجب افزایش زمان سفر فرد می بنابراینهای جایگزین به یک اندازه زمان ببرد و مسیر

 ان از زمان سفر تمامی مسیرها آگاهی کامل دارند.این روش بر اساس این فرض رفتاری است که رانندگ

شود. در روش پلکانی کل انجام می 2حل اولیه، ابتدا تخصیص پلکانیعنوان راه در تخصیص تعادلی، به

یابد. این روش، همانند روش تخصیص همه یا هیچ است تقاضا در طی مراحل متفاوت و به تدریج تخصیص می

هد. دگام انجام میبهصورت تدریجی و گامیک مرحله تخصیص دهد، این کار را بهکه به جای آنکه تقاضا را در 

شود. تخصیص تعادلی دارای دو گام تکراری است. در گام پس از تخصیص پلکانی، تخصیص تعادلی آغاز می

ا بو مقصد تعیین و از بین آن یک جفت مسیر ) ءسازی شبکه(، مسیرهای بین یک مبداءتکرار درونی )متعادل

م ای تقسیگونهمقصد به -شود. سپس تقاضای بین این جفت مبداء( انتخاب می3کمترین و بیشترین مقاومت

آن دوباره بر اساس مقاومت مسیرها، یک جفت  از شود که مقاومت این دو مسیر برابر )متعادل( باشد. پسمی

 -رای تمامی مسیرهای تمامی مبادیشود که زمان سفر بشود و همین کار تا آنجا تکرار میدیگر انتخاب می

 -مقاصد به تعادل برسد. بدیهی است که پس از به تعادل رسیدن زمان سفر بین مسیرهای یک جفت مبداء

ها بین مسیرها به هم بخورد. مقصد، ممکن است تعادل مقاومت مسیرهای قبلی به دلیل مشترک بودن کمان

شدن مسیری با مقاومت سفر و به تعادل رساندن مجدد شبکه را گام تکرار بیرونی کنترل امکان پیدا  بنابراین

 بر عهده دارد.

  

                                                 
1 Wardrop Equilibrium Assignment 

2 Incremental assignment 

3 Impedence 
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 سازی شبکه نشان دادهمراحل متعادل 284-4شکل  فرآیند کلی تخصیص تعادلی و در 283-4شکل  در

 شده است. نیز مراحل تخصیص پلکانی نشان داده 285-4شکل  شده است. در

 

 
 مراحل تخصیص به روش تعادلی -283-4شکل 
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 سازی در تخصیص تعادلیمراحل متعادل -284-4شکل 
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 مراحل تخصیص به روش پلکانی -285-4شکل 

 

 ]:55[ به شرح زیر است 1های همگرایی، تخصیص تعادلی دارای شاخصVISUM-PTVافزار در نرم

دهنده درصد تغییرات مقدار تابع هدف نسبت به بهترین حد پایینی : فاصله نسبی نشان2فاصله نسبی (1)

های ترافیک در مراحل قبلی است. این کمیت معیاری برای در نظر گرفتن آمده از تخصیص بدست

                                                 
1 Convergency criteria 

2 Relative gap 
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داکثر حمنظور برقراری آل است. در این مطالعات، بهتفاوت جواب تخصیص فعلی از تخصیص تعادلی ایده

 اتخاذ شد. 001/0همگرایی در نتایج تخصیص، مقدار آن برابر 

ترین مسیر بین یک جفت ترین و طوالنی: عبارت است از نسبت زمان سفر کوتاه1مقدار نسبی خطا (2)

ترین مسیر اتخاذ شد. این بدین مفهوم است که مقاومت طوالنی %1مقصد. این شاخص برابر  -مبداء

 ترین مسیر تفاوت داشته باشد.کوتاه باید با مقاومت %1تنها 

 ترین مسیر بین یک جفتترین و طوالنی: عبارت است از تفاوت زمان سفر بین کوتاه2مقدار مطلق خطا (3)

 ثانیه اتخاذ شد. 10مقصد. این شاخص برابر  -مبداء

مهندسین شد. تجربه این  در نظر گرفته 30: مقدار این شاخص برابر 3حداکثر تعداد تکرار حلقه بیرونی (4)

شود. ، تخصیص همگرا می30مشاور طی این مطالعات نشان داده که معمواًل در تعداد تکراری کمتر از 

نتیجه زمان سفر  ها و دره، حجم کمان، پس از هر دفعه بارگذاری بر شبک283-4شکل  بر اساس روند

مسیرها وضعیت تراکم در شبکه متفاوت بوده و به دلیل تغییر در زمان سفر مسیر، بر انتخاب مجموعه 

 بایست تا زمان همگراییمی بنابراینمسیر جدید بین تمامی مبادی و مقاصد )در گام بعد( مؤثر است. 

ر یند تکراآفر ،آمده دستغییر مسیرها با زمان سفرهای بهت ها و حصول اطمینان از عدمزمان سفر کمان

 حلقه ادامه یابد.

شد. این شاخص در  در نظر گرفته 20: مقدار این شاخص برابر 4سازیحداکثر تعداد تکرار حلقه متعادل (5)

تعیین حجم جریان عبوری از مسیرها به ازای هر دفعه از تکرار حلقه بیرونی مؤثر است. در هر گام از 

مقصد مشخص است. تعیین حجم  -ها و کلیه مسیرها بین هر مبداءه بیرونی، زمان سفر کمانحلق

جریان عبوری از هر مسیر با توجه به لزوم تعادل مسیرهای منتخب و حذف مسیرهای بدون حجم بر 

 شود.انجام می 284-4شکل  اساس روند

است. این شاخص، تفاوت میان زمان سفر تخصیص  5فاصله نسبی نرمال شده همگراییهای از دیگر شاخص

 اتخاذ شده است. 02/0فعلی و کمترین زمان سفر است. این مقدار برابر 

تخصیص ترافیک به شبکه معابر شهر مشهد بر اساس سطح سرویس معابر در این بخش، نتایج حاصل از 

                                                 
1 Relative deviation 

2 Absolute deviation 

3 Maximum number of iteration 

4 Maximum number of balancing iteration 

5 Normalized gap 
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توان گفت که در ها مینشان داده شده است. طبق این شکل 289-4شکل تا  286-4شکل در ساعت اوج در 

دهی یا به عبارتی بیشترین ازدحام هایی با کمترین سطح سرویسهمه سناریوهای موجود از جمله خیابان

چراغچی، بزرگراه آزادی، بزرگراه امام علی، بزرگراه توان به بزرگراه شهید ترافیکی در ساعت اوج صبح می

 آباد، بلوار طبرسی، بلوار ابوطالب، بلوار سازمان آب و شاهنامه اشاره نمود.وکیل

 

 
 19در سناریوی  نتایج حاصل از تخصیص ترافیک به شبکه معابر شهر مشهد -286-4شکل 
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 22در سناریوی  نتایج حاصل از تخصیص ترافیک به شبکه معابر شهر مشهد -287-4شکل 

 

 
 23در سناریوی  نتایج حاصل از تخصیص ترافیک به شبکه معابر شهر مشهد -288-4شکل 
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 26در سناریوی  نتایج حاصل از تخصیص ترافیک به شبکه معابر شهر مشهد -289-4شکل 

 همگانی ونقلحملتخصیص  -4-10-2-2

همگانی، دسته خطوطی را انتخاب  ونقلحملهر مسافر از بین مجموعه کل خطوط  همگانی، تخصیصدر 

ها سوار شوند کمترین میانگین زمان سفر را به همراه داشته باشد. نقلیه از آند که اگر به اولین وسیلهنکنمی

 ، زمان انتقال و زمان انتظار برای انتقال است.ناوگانروی، زمان درون این زمان سفر شامل زمان پیاده

د نها بر یکدیگر فرآیشخصی و همگانی و در نظرگیری اثر آن ونقلحملمنظور یکپارچگی تخصیص اما به

سازی شد. در گام اول با استفاده از پیاده PTV-Visumافزار در نرم 290-4شکل  صورت فلوچارتتخصیص به

ها بر روی شبکه خیابانی ها، معادل سواری اتوبوسها و مسیر حرکت آناطالعات سرفاصله زمانی حرکت اتوبوس

شده است. سپس  شخصی به کار گرفته ونقلحملعنوان حجم اولیه در تخصیص شهر بارگذاری شده و به

شده و زمان سفر شبکه بر مبنای توابع  های تخصیص انجامماتریس شخصی با توجه به ونقلحملتخصیص 

 .شودمیسفر حجم استخراج  -زمان

همگانی محاسبه شود. زمان سفر  ونقلحملمنظور انجام تخصیص همگانی باید زمان سفر در گام بعد به

شود. زمان به میروی دسترسی به ایستگاه، زمان انتظار و زمان سیر محاسهمگانی از مجموع زمان پیاده

کیلومتر بر ساعت(، زمان انتظار با توجه به سرفاصله زمانی  4روی در شبکه )روی با توجه به سرعت پیادهپیاده
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شود. زمان سفر حرکت ها محاسبه میخطوط و زمان سیر با توجه به زمان حرکت و زمان توقف در ایستگاه

نقلیه شخصی در درصد بیشتر از زمان سفر وسایل 30 ،ردهایی که با جریان ترافیک تداخل دااتوبوس در بخش

 گونه است.ها نیز به همانشده و بنابراین توابع زمان سفر و نحوه محاسبه تأخیر آن نظر گرفته
 

 
یهمگانی و شخص ونقلحمل نحوه ارتباط تخصیص -290-4شکل  
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شده در در قالب تعداد مسافر سوار و پیاده همگانی ونقلحملنتایج حاصل از تخصیص ترافیک به شبکه 

در سناریوهای  (مترو) 3 و 2(، LRT) 4 و 1 یشهرقطار  خطوطاین قسمت آورده شده است. تعداد مسافران 

مطابق این اشکال، در همه سناریوهای موجود  نشان داده شده است. 294-4شکل  تا 291-4شکل  مختلف در

، 2است. در خط  19و  17های شماره شده در ایستگاهبیشترین تعداد مسافر سوار و پیاده ریلی دارای 1خط 

 . استریلی همه سناریوها نیز بیشترین این مقدار مربوط به میدان شهدا  4و  3

نشان داده شده  298-4شکل تا  295-4شکل سناریوهای مختلف در خطوط تراموا در تعداد مسافران 

های در میدان فردوسی و اکثر ایستگاه 1همه سناریوهای موجود به ترتیب ایستگاه  20و  19است. در خطوط 

 26و  19سناریوهای  8شده هستند. در خط محدوده مرکزی شهر دارای بیشترین تعداد مسافر سوار و پیاده

 در بلوار طبرسی دارای بیشترین این تعداد بوده است.  3شماره  نیز ایستگاه

مورد بررسی قرار گرفتند که طبق  302-4شکل تا  299-4شکل در نهایت، خطوط اتوبوس تندرو در 

های واقع در یکی از ایستگاه 3های ضلع شمالی و در خط اکثر ایستگاه 6ناریو، در خط ها در هر چهار سآن

ا شده رهای واقع در بزرگراه امام علی بیشترین تعداد مسافر سوار و پیادهجاده سیمان و تعدادی از ایستگاه

مسافران را دارا است. های جنوبی تعداد بیشتری از در اکثر ایستگاه 23و  22، 19سناریوهای  15خط  دارند.

در  26سناریوی  22آباد، خط در ایستگاه واقع در تقاطع بلوار خیام و ملک 22سناریوی  16عالوه، خط به

های بزرگراه آزادی و تعدادی از ایستگاه 23در سناریوی  23های بلوار خیام و معلم و خط تعدادی از ایستگاه

 شده را دارند.پیاده پیامبر اعظم بیشترین تعداد مسافران سوار و
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 19ی سناریوی شهر قطارهای شده در ایستگاهتعداد مسافر سوار و پیاده -291-4شکل 
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 22ی سناریوی شهر قطارهای شده در ایستگاهتعداد مسافر سوار و پیاده -292-4شکل 
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 23ی سناریوی شهر قطارهای شده در ایستگاهتعداد مسافر سوار و پیاده -293-4شکل 
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 26ی سناریوی شهر قطارهای شده در ایستگاهتعداد مسافر سوار و پیاده -294-4شکل 
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 19های تراموا در سناریوی شده در ایستگاهتعداد مسافر سوار و پیاده -295-4شکل 

 

 
 22تراموا در سناریوی های شده در ایستگاهتعداد مسافر سوار و پیاده -296-4شکل 
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 23های تراموا در سناریوی شده در ایستگاهتعداد مسافر سوار و پیاده -297-4شکل 

 

 
 26در سناریوی  های ترامواشده در ایستگاهتعداد مسافر سوار و پیاده -298-4شکل 
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 19های اتوبوس تندرو در سناریوی شده در ایستگاهتعداد مسافر سوار و پیاده -299-4شکل 
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 22تندرو در سناریوی های اتوبوس شده در ایستگاهتعداد مسافر سوار و پیاده -300-4شکل 
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 23های اتوبوس تندرو در سناریوی شده در ایستگاهتعداد مسافر سوار و پیاده -301-4شکل 
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 26های اتوبوس تندرو در سناریوی ایستگاهشده در تعداد مسافر سوار و پیاده -302-4شکل 

 

ه همگانی ب ونقلحملافزار در مرحله تخصیص، تعداد مسافران هر وسیله از جمله دیگر نتایج خروجی نرم

نشان داده شده است. بر اساس این  306-4شکل تا  303-4شکل تفکیک مسیرهای مربوطه است که در 

 یشهر قطارخصوص در هسته مرکزی شهر مربوط به ن بهاشکال، در همه سناریوها بیشترین تعداد مسافرا

 .است
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همگانی را  ونقلحملشده در کل شبکه خطوط توان تعداد مسافر سوار و پیادهافزار میهمچنین از طریق نرم

توان بیان نمود که نشان داد. مطابق این اشکال می 310-4شکل تا  307-4شکل  صورتها بهبه تفکیک ایستگاه

وان تشده میهای با بیشترین تعداد مسافر سوار و پیادهموجود، از جمله ایستگاهدر کل شبکه همه سناریوهای 

 به میدان شهدا و میدان فردوسی اشاره نمود.
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توان مشاهده می 314-4شکل تا  311-4شکل شده، طبق در نهایت، با در نظر گرفتن مسافران تبادل

ر د و بلوار عبدالمطلب -نبوت، تقاطع عبادی -های واقع در تقاطع طبرسیایستگاه 19نمود که در سناریوی 

بلوارهای خیام و  کوهسنگی، میدان شهدا، تقاطع -های واقع در تقاطع بلوار بهارایستگاه 22و  26 سناریوهای

بلوار گاز، تقاطع بلوار توس و خیام، تقاطع جالل آل  -بلوار وحدت، تقاطع عبادی -نژادآباد، تقاطع هاشمیملک

ر شده هستند. دامامیه دارای بیشترین تعداد مسافران تبادل -بزرگراه امام علی و تقاطع بلوار حسابی -احمد

توان به ایستگاه واقع در میدان فردوسی، خواجه ربیع، تقاطع میها نیز از جمله این ایستگاه 23سناریوی 

 طبرسی اشاره نمود. -عبادی و تقاطع نواب -عبدالمطلب
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از موارد  یاریدر بسآید. حساب میگیری بههمگانی جزو مسائل تصمیم ونقلحملی طراحی شبکه مسئله

گیری مکه تصمی هدف را به صورت همزمان مدنظر داشته باشد نیممکن است چند رندهیگمیتصم ،یریگمیتصم

 یهاتیها و اولوتیاز اهم یدرموارد ایدر تضاد با هم باشند  یاهداف ممکن است گاه نی. اچندهدفه نام دارد

از اهداف  یتیذهن رندهیگمیممکن است تصم یدر موارد نیهمچن .برخوردار باشند رندهیگمیتصم یبرا یمختلف

 یاهروبرو است که جواب ییها تیهر مساله با محدود ،حال نیرا دنبال کند. در ع یباشد و مقدار مطلوب داشته

هدفه چند یریگمیرا تصم یمسائل نی. چنها صدق کنندتیمحدود نیدر ا دیاهداف با نیهمه ا یده براش افتهی

 کنندگاناستفاده یبرا ستمیس در درجه اول بهبود یهمگان ونقلحمل ستمیسخطوط  یهدف از طراح .ندنامیم

 است.  یشخص ونقلحملمسافران  جذب و در درجه دوم ستمیس نیا از

های همگانی که در روش ونقلحملبندی کلی انواع رویکردهای طراحی شبکه دسته 1-پ شکل

های های متداول شامل مدلدهد. مطابق شکل، روششود، را نشان میگیری چندهدفه استفاده میتصمیم

های تحلیلی به دنبال یافتن رابطه بین اجزای شبکه . روشاستریاضی  هاینویسی فرمولتحلیلی و برنامه

. شوندآل دارند، استفاده میهمگانی هستند که عموماً در شهرهای کوچکی که ساختار ساده یا ایده ونقلحمل

های ابتکاری برای طراحی شبکه های تحلیلی هستند که از الگوریتمهای ابتکاری جایگزینی برای روشروش

ای از مسیرهای کاندید را ها معموالً مجموعهدهند. این مدلکنند و نیاز به محاسبات را کاهش میستفاده میا

ی شوند و سپس زیرمسیرهای بهینهمسیرهای کاندید بر اساس برخی معیارها تولید می کنند. مجموعهتولید می

ترین ایجشوند. رسازی انتخاب میهای بهینهیتمی برخی الگورها با یا بدون در نظر گرفتن تعدادشان بوسیلهآن

ایی های فراابتکاری برای شناسهای ابتکاری برای تولید خطوط کاندید یا الگورتیمهای ابتکاری شامل روشروش

شوند و سپس از یک الگوریتم های ابتکاری، مسیرهای کاندید تولید می. در روشهستندمسیرهای بهینه 

های سازی، برای تعیین ویژگیشود. در حین فرآیند بهینهانتخاب بهترین مسیر استفاده میسازی برای بهینه

 شود.عملکردی و ارزیابی عملکرد مسیر، مقادیر تقاضا به مسیرهای کاندید تخصیص داده می

 نترین مسیر هستند که با در نظر گرفتهایی بر مبنای کوتاههای تولید مسیر عمومًا شامل الگوریتمروش

ها کنند. محدودیتی راه، مسیرها را تولید میهای یک شبکهها یا کمانهای معین و افزودن گرهمحدودیت

ممکن است شامل تعداد مسیر، طول مسیر، زمان سفر و غیره باشند. شناخت مسیر شامل انتخاب و بهبود 

ی ی یک الگوریتم جستجوی ریاض. فرآیند شناخت مسیر فرآیندهایی تکراری هستند که دارااستهای بهینه راه

 هستند. 

ریزی ریاضی برای تعیین مسیرهای های برنامههای تکراری و مدلهای ابتکاری پیشین شامل پروسهروش

 .]4[ استنهایی 
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 های طراحی شبکه همگانیبندی روشدسته -1-پ شکل

 

وارشال  دیو فلو کسترایدا تمیالگور مانند ریمس نیترکوتاه یهاشبکه از روش یطراح یهاتمیالگور اغلب

 ؛تعنوان شده اس ییشتهادهایپ ر،یمس نیترکوتاه یهاتمیبهبود الگور یبرا ریاخ یهاسال . درکنندیاستفاده م

 در نیشیپ یهاتمیو با هدف بهبود الگور هاتیمحدود یکه با برقرار ریمس دیتول یابتکار تمیمانند الگور

. در ادامه به ]22[اند هاستفاده قرار گرفت مورد( موجود در شبکه یرهایمانند طول کل مس)از شبکه  یمشخصات

 خواهد شد. ها اشارهبرخی الگوریتم

 1یشنهادیپ ریمس دیتول تمیالگور  

زوج  یراب ریمس نیی، تعشد ی باج و مهماسنی بکار گرفتهکه در مطالعه شبکه یطراح تمیالگوردر این 

 ریمقصد، مس -آن مبداء یبرا ریمس نیترکوتاه لیقرار دارد و با تشک تیدر اولو نهیشیب یتقاضا مقصد با -ءمبداء

 صورت ،ییابتدا ریبه مس ادیز یمجاور با تقاضا یهابا ورود گره تمیالگور نی. توسعه در ادهدیرا توسعه م

 نهیشیب و نهیمربوط به کم یهاتیمحدود که ابدییادامه م ییجا تولید مسیر پیشنهادی تا تمیالگور. ردیگیم

 .]23[ شود برقرار پوشش تقاضا در آن

 2ریگره به مس زوج ورود تمیالگور 

 دفهاست. ی باج و مهماسنی استفاده شده در مطالعه تمیالگورالگوریتم ورود زوج گره به مسیر، دومین 

                                                 
1 Route Generation Algorithm 

2 Pair Insertion Algorithm 

رویکردهای طراحی شبکه 
 ونقل همگانیحمل

های متداولروش ابتکاری  

 تحلیلی

نویسی ریاضیبرنامه  

تولید مسیرهای کاندید 
 + شناسایی مسیر

 ایجاد و بهبود مسیر

 ابتکاری پیشین

 فراابتکاری
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این . تفاوت است شده شنهادیپ نهیشیب یو مقصد با تقاضا مبداء نیب ریمس نیترتوسعه کوتاه ماین الگوریت

 یبرا تمیالگور این در کهیصورت به ،است تمیدر روش توسعه الگور ،اشاره شدهبا الگوریتم پیشین  تمیالگور

ی کیدر روش دوم  یطراحاست. جواب مسأله  شده شنهادیپ هیاول ریورود مبداء و مقصد به مس ر،یتوسعه مس

 : است ریدو حالت ز از

 ی.مقصد انتخاب -مبداء نیب ریمس نیترکوتاه

 .شودیم لیتشک ریهدف به مس تابع مقدار نیبا بهتر یمقصد -که در اثر ورود مبداء یریمس

صورت  ریاز دو حالت ز یکیباشد، در  گره n یدارا ییابتدا ریمس نکهیبا فرض ا تمیالگور نیتوسعه در ا

 :ردیگیم

 نیب ر،یمس حالت در n+1 در تواندیحالت گره مزبور م نیدر ا. باشد ییابتدا ریها عضو مساز گره یکی -

 وارد شود. ریاز مس یدو گره متوال

 وارد ریحالت در مس n+1حالت هر دو گره در  نیدر ا نباشد. ییابتدا ریها در مساز گره کدامچیه  -

 . شودیانتخاب م یینها ریعنوان مس به نهیهز نیبا کمتر یریحاالت مس نیا نیبر و د شوندیم

 یو در صورت شودیم سهیمقا ریمس نیترکوتاه نهیبا هز ریمس آن نهیهز یی،نها ریمس لیتشک پس از

 باشد اشتهها دنسبت به آن یکمتر نهیکه هز شودیم دهیبرگز یانتخاب مقصد -مبداء نیب یینها ریعنوان مسبه

]3[. 

ت. اس ریمس ورود گره به یفاصله برا شرط باال، در نظر نگرفتن روشاز مشکالت موجود در هر دو  یکی

ها نبوده و تن ریپذامکان تیاز آن قرار دارند در واقع یادیکه در فاصله ز ریاز مس ییهاگره ورود گره منتخب به

 .]22[ شودیبرنامه م یزمان اجرا شیباعث افزا

 الگوریتم تولید مسیر ابتکاری 

مان نسبت ز صورتبه ریشرط انتخاب مس روش در مطالعه سیدابریشمی و همکاران بکار گرفته شد. نیا

زمان  و تقاضای هاسیصورت ماتربه ها. دادهشودیم فیتعر ریمسی به پوشش تقاضا ریمس کیسفر کاربران در 

 دهدیم پوشش r ریاز شبکه که مس ییتقاضا .شوندیم فیتعر شبکه سیشبکه و ماتر یهاتمام گره نیسفر ب

ی برا طیشرا یسازنهیبه تمیالگور نیدر ا یطراح اریمعشود. نمایش داده می t(r)و زمان سفر آن با  d(r)با 

ت زمان نسب کردننهیصورت کمبه رهایمس انتخاب شرط ،منظور نیهمشبکه و کاربران آن است. به گردانندگان

 :شودیم فیپوشش داده شده تعر یتقاضا به ریسفر مس
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(4-1) 𝑀𝑖𝑛 𝑍 =
𝑡(𝑟)

𝑑(𝑟)
 𝑟𝜖𝑅 

 کندیم رییتغ یاگونهها بهآن نیب ریمس نیترمقصد، کوتاه -هر زوج مبداء یشرط برا نیبا در نظر گرفتن ا

 .انتخاب داشته باشد شرطی مقدار را برا نیکه کمتر

 است: ریصورت زبه یطراح یهاتیمحدود

کاربران بدون انتقال خط  ییجاجابهی را برا نهیکم یتقاضا دیشکل گرفته با یرهایمجموعه مس (1

 .پوشش دهد

(4-2) ∑ 𝑑(𝑟) > 𝐷𝑚𝑖𝑛
𝑟∈𝑅

 

 . کاربران بدون انتقال خط است ییجابجای پوشش مورد انتطار از شبکه برا نهیکم𝐷𝑚𝑖𝑛 ،که در آن

 دیبا دشونیم لیتشک (رهایرمسیز) ریمس نیترکوتاه در راتییتغ جادیکه از ا ییرهایهرکدام از مس (2

 :کنند صدق ریز تیدر سه محدود

 نهیشیو ب نهیزمان سفر کمالف( 

(4-3) 𝑡𝑚𝑖𝑛 < 𝑡(𝑡) < 𝑡𝑚𝑎𝑥 

 هستند. رهایرمسیز یبرا زمان سفر مجاز نهیشیو ب نهیکم بیبه ترت 𝑡𝑚𝑖𝑛و  𝑡𝑚𝑖𝑛 ،که در آن

 ریبودن مس میمستقب( 

(4-4) 𝑡(𝑟)

𝑡(𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡𝑝𝑎𝑡ℎ, 𝑖, 𝑗)
< 𝑟∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑟 

زمان سفر مجاز  نهیکمتر از کم یزمان دی( نباRشبکه ) یرهایورود به مجموعه مس یبرا یینها ریمس (ج

 داشته باشد:

(4-5) 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑝𝑎𝑡ℎ > 𝑡𝑚𝑖𝑛 

 𝑡𝑚𝑖𝑛و  ریمس نیتردر کوتاه راتییتغ پس از اعمال تمام یینها ریزمان سفر مس 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑝𝑎𝑡ℎ ،که در آن

 شبکه است. یرهایمس زمان سفر مجاز نهیکم

 یامجموعه لیو مقصد شروع به کار کرده و با تشک مبداء زوج نیب ریمس نیتررفتن کوتاهگ با شکل تمیالگور

 . در نظردهدمیادامه  ریبه مس متفاوت ها در سه تابعو ورود گره ریمس یهاکمان از گره 1 یفاصله با هااز گره

تن دقت رف باالباعث یی نها ریمس رشیپذ یو شروط متفاوت برا ریورود گره به مس یبرا گرفتن حاالت متفاوت

 .]22[ شودیم نهیبه مقداره شدن جواب مسأله ب کیمحاسبات و نزد
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 1لید مسیر تقاضا مبناالگوریتم تو 

,𝐺(𝑉صورت یک گراف همگانی به ونقلحملی شبکه 𝐸) شود که مدل میV ها و مربوط به تعداد گرهE 

 یگر زمان سفر یا مسافت بین دو گرهاند، که بیاندهی شدهها وزن. هر یک از کماناستها نیز مربوط به کمان

i  وj صورت یک ماتریس است. تقاضای سفر شبکه بهD شود. هدف تعیین مسیرهایی است که نشان داده می

شود. را پوشش دهد. برای ارزیابی راه حل ارائه شده، از یک تابع هدف استفاده می Dهای ماتریس تمامی گره

کند. به منظور حداقل کردن مقادیر تابع هدف، از بندی میتابع هدف تمایالت یک یا چند خانوار را فرمول

 کند. برای مثال:شود. این تابع تمایالت مسافر و اپراتور را تعریف میاستفاده می هاییلگورتیما

(4-6) 𝑂1 = 𝐴 ∑ 𝑃𝐻𝑖𝑗 + 𝐵 ∑ 𝑊

𝑁

𝑖𝑗=1

𝐻𝑖𝑗 + 𝐶 ∑ 𝐸𝐻𝑟

𝑟 𝑖𝑛 𝑅

𝑁

𝑖𝑗=1

 

 

مقدار ساعات  𝐸𝐻𝑟زمان انتظار و جابجایی،  j ،𝑊𝐻𝑖𝑗به  iزمان سفر از  𝑃𝐻𝑖𝑗برابر تعداد گره،  Nکه در آن، 

 . پارامترهای وزن مربوط به هر یک هستند نیز مربوط به Cو  Bو  Aمجموعه مسیر،  R، صندلیخالی بودن 

محلی.  جویوالگوریتم تولید مسیر تقاضا مبنا از دو بخش تشکیل شده است: بخش شروع و بخش جست

تعداد مسیرهای از پیش تعیین  Dاضای ، ماتریس تقGفرآیند شروع با استفاده از پارامترهای مربوط به گراف 

کند. الگوریتم جستجوی ای از مسیرهای اولیه را تولید میهای مسیر، مجموعهشده و حداقل و حداکثر گره

 های جستجویی مانندپردازد. برای این منظور از الگوریتمجوار میمحلی به جستجوی مسیرهای هم

HillClimbing  وTabu شود، ها از قبل تعیین میخر با انجام جستجوهایی که تعداد آنشود. در آاستفاده می

 .]24[ شوند.میبهترین مسیر شناسایی 

  2الگوریتمGESS 

الگوریتم پیشنهادی طراحی شبکه خطوط همگانی سریع در مسائل با مقیاس بزرگ در قالب الگوریتمی 

 CLG، بخش اول این الگوریتم با عنوان 2 -پ شکلتشکیل شده است. مطابق  عمدهاز سه بخش  GESSبه نام 

با هدف تولید مجموعه خطوط نامزد طراحی شده است. بخش دوم الگوریتم برای ارزیابی ترکیبی مشخص از 

که مانند موتور  GESSرود و در نهایت سومین عنصر کلیدی الگوریتم بکار می (ESCL)خطوط همگانی سریع 

 نام گرفته است. CLSSجستجوی آن است، با هدف یافتن ترکیبی مناسب از بین خطوط نامزد طراحی شده و 

                                                 
1 Deman based route generation algorithm 

2 Generate, Evaluate, Search and Select 
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بندی و دسته (FLG)پذیر خود از دو قسمت تولید خطوط امکان (CLG)الگوریتم تولید خطوط نامزد 

پذیر روی شبکه پایه برای تولید خطوط امکان FLGتشکیل شده است. الگوریتم  (FLC)پذیر خطوط امکان

بودن پذیر، چهار معیار حداقل و حداکثر طول خط، مستقیمطراحی شده و در آن برای شناسایی خطوط امکان

شده در بخش پذیر تولیدخط و حداکثر تعداد گردش در مسیر خط درنظر گرفته شده است. خطوط امکان

FLG در بخش ،FLC شوند.بندی میدسته 

در این بخش برای ارزیابی ترکیبی از خطوط همگانی سریع استفاده شده است. این  ESCLالگوریتم 

الگوریتم از دو بخش تولید مسیرهای مقبول و بارگذاری مسیرهای مقبول تشکیل شده است. نتایج اجرای این 

برای ارزیابی چند ترکیب داده شده از خطوط روی شبکه مقایسه  GMASافزار الگوریتم با نتایج حاصل از نرم

 شود.می

برای حل مدل بکار گرفته  (CLSS)، الگوریتم جستجو بین خطوط نامزد GESSدر بخش سوم الگوریتم 

افزار مآمده از نرآمده از این الگوریتم با نتایج بدستشده است. در آخر نیز مقادیر پاسخ برای تابع هدف بدست

 .]25[شود قایسه میم
 

تولید مجموعه خطوط نامزد 
(CLG)

ارزیابی ترکیبی از خطوط 
(ESCL)

یافتن ترکیبی مناسب از بین 
CLG    (CLSS)

تولید خطوط امکانپذیر 
(FLG)

بندی خطوط  دسته
(FLC)امکانپذیر 

 تولید مسیرهای قابل قبول

(API)

بارگذاری مسیرهای قابل 
 (APL) قبول

 
 GESSمراحل الگوریتم  -2 -پ شکل

 

عات از مطال ایشاخه ارهیمعچند یرگیمیتصمگیری چندمعیاره و گیری چندهدفه نوعی از تصمیمتصمیم

 طیمسائل در شرا نیمختلف دارد. ا یارهایبا مع یرگیمیتصم یدر حل مسائل برا یاست که سع

 هایروش. ]5[رود یبکار م ،درنظر گرفته شود دینظرات و جوانب مختلف باکه نقطه دهیچیپ هاییرگیمیتصم

 انیب ]6[ی . مطالعهشودمیاستفاده  همگانی ونقلحملدر مسائل  ایبطور گسترده ارهیمعچند یریگمیتصم



   

 

 

  

 474صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

ر مطالعات مربوط گیری چندمعیاره دتصمیم روش مختلف 58، از 2014تا  1982های سال نبی که است نموده

یری گهای تصمیمروشگرفت  جهینت توانیم نیبنابرا ،است استفاده شده همگانی ونقلحمل هایستمیبه س

حمل هایستمیمربوط به س هایپروژه یرگیمیو تصم یابیدر ارز دیمف هایاز روش یکیه عنوان چندمعیاره ب

از  یکیبه  لیتبد عیارهگیری چندمتصمیم روش رو،نیاز ا .]7[ است بوده ریاخ هایدر دهه همگانی ونقل

مورد  همگانی ونقلحمل هایستمیسنجش س برای که است بخش شده نیدر ا یرگیمیمهم تصم هایروش

 .است و اشخاص قرار گرفته یاز محققان، مراکز دانشگاه یاریاستفاده بس

ررتبهیغ هایو روش یسازش هایروش ،یازدهیامت هایبه سه دسته روشگیری چندمعیاره تصمیم روش

 (.3 -پ شکل) شوندیم میتقس ای

 .نمایدرا کسب  ازیامت نیشتریبرتر است که ب اینهیگزها روش نی: در ا1یازدهیامت هایروش -

 دارد. آلدهیا نهیو شباهت را با گز یکینزد نیشتریبرتر ب نهی: گز2یسازش هایروش -

 را دارد. تیوضع نیشده بهتر فیشاخص هماهنگ تعر کیبرتر از منظر  نهیگز :3یاررتبهیغ هایروش -

 

                                                 
1 Scoring 

2 Compromising 

3 Outranking 
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 گیری چندمعیارههای تصمیمروش -3 -پ شکل

 اند.های مورد استفاده در ادامه تشریح شدهترین روشرایج

 ( روش تحلیل سلسله مراتبیAHP) 

اصلی  یرود و ایدهگیری بکار میمسائل دشوار تصمیمروش تحلیل سلسله مراتبی برای حل بسیاری از 

 نیا یایاز جمله مزاای از سلسله مراتب است. به مجموعه MCDMی ی پیچیدهی یک مسئلهاین روش تجزیه

 یزوج ساتیمقا جادیا رندگان،یگمیتصم یهاقضاوت یموارد اشاره نمود: سنجش سازگار نیتوان به ایروش م

 تیلقاب جادیها، انهیگز یابیدر ارز ارهایمع ریو ز ارهایگرفتن مع توان در نظر نه،یبه نهیگزدر انتخاب راهکار و 

  .یزوج ساتیمقا قیاز طر نهیگز نیبه بهتر یابیدست

 (AHPتحلیل سلسله مراتبی )اصول روش 

که همواره  ،است یاصل اساس 4 یدارا بوده ارهیچند مع یریگمیتصم یهاکه در زمره روش کیتکن نیا

 شود: تیرعا دیبا

ارهتصمیم گیری چندمعی

غیر رتبه ای

ELECTRE

PROMETHEE

سازشی

TOPSIS

LINMAP

VIKOR

COPRAS

امتیازی

SAW

AHP

ANP

ARAS

MOORA
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ارد. د n/1 تیارجح Aبر  B اریمع دیداشته باش n تیارجح B اریبر مع A اریاصل معکوس بودن: اگر مع -

 یزوج سهیمقا یهاسیاصل در ماتر نی)ا شودمی تیهمواره رعا یزوج ساتیمقا لیاصل در تشک نیا

 مشهود است(. یقطر اصل نییباال و پا یهاهیدر درا

را وارد مدل  نهیدو گز توانینم یعنی ،باشند ریپذسهیهمواره مقا دیبا ارهایها و معنهی: گزیاصل همگن  -

 مهم باشد. تینهایب یگرینسبت به د یکیکرد که  یریگمیتصم

 هر سطح به سطح باالتر خود وابسته است. یسلسله مراتب یها: در مدلیاصل وابستگ  -

د اضافه ش اریمع کیبه عنوان مثال  ،شد جادیا یدر مدل سلسله مراتب یرییاصل انتظارات: هرگاه تغ  -

 .ردیدوباره صورت بگ یکل مراحل سلسله مراتب دیبا

 (AHPمراحل روش تحلیل سلسله مراتبی )

 مراحل روش تحلیل سلسله مراتبی عبارتست از:

 یساخت نمودار سلسله مراتب (1

 ینتعیاز  پس. شودمیاز افراد خبره استخراج پرسش  ایمنابع بررسی  با عوامل پژوهشگام ابتدا  نیدر ا

حلیل تدر مدل  اری. وجود معشودمی میتقس نهیو گز اریرمعیو در صورت وجود ز اریها، مساله به سطوح معنهیگز

 نخواهد شد. جادیا اریبدون وجود مع یمدل سلسله مراتب یعنی ،است یضرور سلسله مراتبی

 یزوج ساتیمقا سیماتر لیتشک (2

 سهیمقا یعناصر مربوط خود در سطح باالتر به صورت زوج ریمرحله عناصر هر سطح نسبت به سا نیادر 

 فیاز ط یزوج ساتیدر مقا حیو ترج تیاهم نییتع برایشوند. یم لیتشک یزوج ساتیمقا یهاسیشده و ماتر

 .]7[شود یاستفاده م ،است 184-4جدول  که به صورت 9تا  1
 

 مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی -184-4جدول 

 سطح اهمیت تعریف

 1 اهمیت یا مطلوبیت یکسان

 3 کمی مطلوب

 5 مطلوبیت زیاد

 7 مطلوبیت بسیار زیاد

 9 کامالً مطلوب

 2،4،6،8 ترجیحات بین فواصل فوق

 

 یناسازگارمحاسبه نرخ  (3
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. در نرمریخ ایبرخوردار هستند  یداریاز ثبات و پا ساتیاست که مقا نیدهنده انشان ینرخ ناسازگار

 چنانچه نرخ .شودینرخ به صورت خودکار محاسبه م نیا تحلیل سلسله مراتبی، مختص روش یافزارها

 یزوج ساتیدر مقا دیباشد با شتریب 1/0 زاست و اگر ا سیماتر ینشان از سازگار ،کمتر باشد 1/0از  ناسازگاری

 نظر نمود.دیتجد

  الکترهروش (ELECTRE) 

 یمختلف یهانسخه یداراو  است ارهیچندمع یریگمیتصم یهااز روش یبیتسلط تقر ای 1روش الکتره

ها قادر به روش نیاست که ا یو نوع مسائل یاضیر اتیروش در نوع عمل نیمختلف ا یهااختالف نسخه. است

اساس  بر یریگمیتصم لئمسا سازیمدلاست.  یاررتبهیروابط غ یروش بر مبنا نیاساس کار ا .هستندحل آن 

ر و د بیرق یهانهیآن گز سطرهای که شودیانجام م یرگیمیتصم سیماتر لیبا تشک نیروش و همچن نیا

 روش عبارتند از: نیاستفاده از ا یبرا ازیقرار دارند. مفروضات مورد ن میتصم هایشاخص ها،ستون

 باشند. یبه صورت کم لیقابل تبد ای یکمّ دیبا ارهامعی -

 به طور کامل ناهمگن باشند. دیبا ارهامعی -

 تیواول ارهایمع شتریبر اساس ب یابیاست که در ارز ییوهایهدف روش الکتره جداکردن آلترنات ،اصل در

 شوند.یداده م

 روش الکتره مراحل

 از:مراحل روش الکتره عبارتست 

 میتصم سیماتر لیتشک (1

 سیمختلف، ماتر یارهایمع یها برانهیشده گز یابیارز رمقادی و هانهیو تعداد گز ارهایتوجه به تعداد مع با

 .شودیم لیتشک ریبه صورت ز میتصم

(4-7) 𝑋 = [

𝑟11 ⋯ 𝑟1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑟𝑚1 ⋯ 𝑟𝑚𝑛

] 

 .استم اn اریام در رابطه با معm نهیعملکرد گز 𝑟𝑚𝑛 ،که در آن

 میتصم سیکردن ماتر اسیمقیب (2

 اسیمقیب یشوند برا لیبدون بعد تبد ییارهایبا ابعاد مختلف به مع ارهایشود معیم یمرحله سع نیا در

                                                 
1 Elimination et Choice Translating Reality 



   

 

 

  

 478صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 شود:یاستفاده م ریکردن از رابطه ز

(4-8) 𝑟𝑚𝑛 =
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

 ارهایوزن مع سیماتر نییتع (3

 رهاایمع تیاهم بیبردار ضر ،یرگیمیمختلف در تصم یارهایمع تیاهم بیبه ضرا توجهمرحله با  نیا در

 .شودیم نییتع

 وزن دار نرمال شده میتصم سیماتر نییتع (4

 .دآییبه دست م ارهایشده در برابر وزن مع اسیمقیب میتصم سیدار از ضرب ماتروزن میتصم سیماتر

(4-9) 𝑉𝑖𝑗 = 𝑊𝑗 ∗ 𝑟𝑖𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑛; 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

 موافق و مخالف ارهایمجموعه مع لیتشک (5

شوند. مجموعه یم میمجموعه موافق و مخالف تقس ریبه دو ز ارهایمجموعه مع eو  k نهیهر زوج گز یبرا

دارد و مجموعه مکمل آن  حیترج e نهیبه گز k نهیاست که در آن گز ییارهایاز مع ای( مجموعهkeSموافق )

 ریبه صورت ز بیبه ترت یمثبت و منف یارهایمع یموافق برا یارهایمجموعه مع .است( keDمجموعه مخالف )

 .شوندیم فیتعر

(4-10) 
𝑆𝑘𝑒 = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 ≥ 𝑉𝑒𝑗} 

𝑆𝑘𝑒 = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 ≤ 𝑉𝑒𝑗} 

  .شودیم فیتعر ریبه صورت ز بیبه ترت یمثبت و منف یمخالف برا یارهایمجموعه مع

(4-11) 
𝐷𝑘𝑒 = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 < 𝑉𝑒𝑗} = 𝐽 − 𝑆𝑘𝑒 

𝐷𝑘𝑒 = {𝑗|𝑉𝑘𝑗 > 𝑉𝑒𝑗} = 𝐽 − 𝑆𝑘𝑒 

 توافق سیماتر لیتشک (6

 س،یماتر نیا یهاهیاز درا کی. هر است هانهیکه بعد آن تعداد گز بوده یمربع سیماتر کیتوافق  سیماتر

که در مجموعه موافق  ییارهایشاخص، از جمع وزن مع نای مقدار. شودیم دهینام نهیدو گز نیشاخص توافق ب

 .دآییوجود دارند، به دست م

(4-12) 𝐶𝑘𝑒 = ∑ 𝑊𝑗
𝑗∈𝑆𝑘𝑒

 

 .کندیم رییتغ کیبوده و مقدار آن از صفر تا  e نهیبر گز k نهیگز یبرتر زانیم انگریشاخص توافق، ب

 مخالف سیماتر نییتع (7

 س،یماتر نیا هایهیاز درا کی. هر است هانهیعد آن تعداد گزکه بُ بوده یمربع سیماتر کیمخالف  سیماتر
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 .شودیم دهینام نهیدو گز نیشاخص عدم توافق )مخالفت( ب

(4-13) 𝑑𝑘𝑒 =
𝑚𝑎𝑥|𝑣𝑘𝑗 − 𝑣𝑒𝑗|

𝑚𝑎𝑥|𝑣𝑘𝑗 − 𝑣𝑒𝑗|
 

 تسلط موافق سیماتر لیتشک (8

 نیمقدار مع کیمرحله  نیشد، هم اکنون در ا انی( بkeCمرحله ششم نحوه محاسبه شاخص توافق ) رد

شود. آستانه می داده نشان ¯Cنامند و با یشود که آن را آستانه موافقت میشاخص توافق مشخص م یبرا

 .دیآیتوافق( به دست م سیماتر هایهیتوافق )درا هایشاخص یریگنیانگیموافقت از م

(4-14) 𝑐̅ = ∑ ∑
𝑐𝑘𝑒

𝑚(𝑚 − 1)

𝑚

𝑒=1

𝑚

𝑘=1

 

 باشد، ¯Cتر از بزرگ keC. اگر شودیم لی( با توجه به مقدار آستانه موافقت تشکFتسلط موافق ) سیماتر

 یهاهیدرا . بنابراینندارد یبرتر e نهیبر گز k نهیگز نصورتیاریدر غ ،قابل قبول است e نهیبر گز k نهیگز برتری

 .شودیم نییتع ریتسلط موافق از رابطه ز سیماتر

(4-15) 𝑓𝑘𝑒 = {
1𝑐𝑘𝑒 ≥ 𝑐̅

0 𝑐𝑘𝑒 ≥ 𝑐̅ 
 

 تسلط مخالف سیماتر لیتشک (9

ار مقد دیمنظور ابتدا با نیشود. بدیم لیتسلط موافق تشک سی( مانند ماترGتسلط مخالف ) سیماتر

 .مخالف( محاسبه شود سیماتر هایهیمخالفت )درا هایشاخص یریگنیانگمی از( ¯dآستانه مخالفت )

(4-16) �̅� = ∑ ∑
𝑑𝑘𝑒

𝑚(𝑚 − 1)

𝑚

𝑒=1

𝑚

𝑘=1

 

 شود.یمحاسبه م ری( به صورت زGتسلط مخالف ) سیماتر هایهیدرا

(4-17) 𝑔𝑘𝑒 = {
1𝑑𝑘𝑒 ≥ �̅�

0 𝑑𝑘𝑒 ≥ �̅� 
 

 .استها نهیگز نیگر رابطه تسلط مابنشان زین G سیهر عضو ماتر

 ییتسلط نها سیماتر لیتشک (10

تسلط مخالف  سی( در ماترFتسلط موافق ) سیماتر یهاهی( از ضرب تک تک دراH) ییتسلط نها سیماتر

(Gحاصل م )شود.ی 

(4-18) ℎ𝑘𝑒 = 𝑓𝑘𝑒 ∗ 𝑔𝑘𝑒 

 نهیگز نیانتخاب بهتر (11

برابر  ℎ𝑘𝑒. به طور مثال، اگر مقدار کندیم انیها را بنهیگز ییجز حاتی( ترجH) ییتسلط نها سیماتر
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 یعنیحالت موافق و مخالف قابل قبول است ) در هر دو e نهیبر گز k نهیگز یمعناست که برتر نیبد ،باشد کی

اما  .از حد آستانه مخالفت کمتر است( زیضعف آن ن ایبوده و مخالفت  تریشآن از حد آستانه موافقت ب یبرتر

ز آن ا ترشیانتخاب شود که ب دیبا اینهیرا دارد. گز گرید یهانهیشانس مسلط شدن توسط گز k نهیهنوز گز

 کرد. بندیها را رتبهنهگزی توانینظر م نیمغلوب شود، تسلط داشته باشد و از ا

  روش الکترهانواع 

 .استقبول های قابلای از گزینهبندی بخشی و انتخاب مجموعهنوع اول، برای ساخت یک رتبه الکتره 

 شود.ها استفاده میبندی گزینهنیز برای رتبه نوع دوم الکتره

قبول میان ای قابلی فرارتبهای بودن ایجاد شده و نوعی رابطهای از فرارتبهنوع سوم، درجه الکترهدر روش 

نیز تفسیر آن را با مشکل مواجه تر آن شده و شای که سبب پیچیدگی بیشود، به گونهدو گزینه ایجاد می

  سازد.می

  تاپسیسروش (TOPSIS) 

آل چنانچه دهیاست. حل ا استفاده شده” آلدهیشباهت به حل ا“و ” آلدهیحل ا“روش از دو مفهوم  نیدر ا

بر آن  یدر عمل وجود نداشته و سع باشد که عموماً نیاست که از هر جهت بهتر یحل داست،یاز اسم آن پ

ل، آدهیآل و ضد ادهینه( به حل ایگز ایطرح ) کیشباهت  یریگ. به منظور اندازهدشو کیآن نزد است که به

له ها بر اساس نسبت فاصنهیشود. سپس گزیم یریگآل اندازهدهیآل و ضدادهی( از حل انهیگز ایفاصله آن طرح )

 .شوندیم یبندو رتبه یابیآل ارزدهیآل و ضد ادهیآل به مجموع فاصله از حل ادهیاز حل ضد ا

 یبندآل رتبهدهیحل ا ها بر اساس شباهت بهنهیگز اره،یچندمع یریگمیتصم یهاروش از روش نیدر ا

 یریگمیروش تصم نیدارد. ا یشتریرتبه ب ،تر باشدهیآل شبدهیبه حل ا نهیگز کیهرچه  کهیطوربه ،شوندیم

 عبارتند از: سیروش تاپس یایمزا .استبرخوردار  یقو یاضیاز پشتوانه ر

مساله  کیتوام با هم در  ی)حت یمنف یارهایمثبت و مع یارهایدر صورت وجود مع یریگمیتصم -

 است. ریپذ( امکانیریگمیتصم

 .قرار داد یمورد بررس اریمع یتوان تعداد قابل توجهیم نهیگز نیبهتر نییتع یبرا  -

پاسخگو  یبه خوب اریو مع نهیگز یادیتعداد ز یسرعت مناسب است و برا یروش ساده و دارا نیا  -

 است.
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 یفیک یارهایبا وجود مع یریگمیکرد و تصم یرا کم یفیک یارهایتوان معیم یروش به راحت نیدر ا  -

 است. سریم یو کم

 ها به صورتنهیگز یبندرتبه یرا بر رو ارهایمع تیاهم بیضر ریامکان وجود دارد که بتوان تاث نیا  -

 .نمودمشاهده  یعدد

 سیمراحل روش تاپس

 مراحل روش تاپسیس عبارتست از:

 میتصم سیماتر لیتشک (1

و  اریمع یکسریروش شامل  نیا میتصم سیاست. ماتر میتصم سیماتر لیروش تشک نیا هیگام اول

 سیهر سلول ماتر و ها در سطر هستندنهیو گز رندیگیها قرار مدر ستون ارهایمع کهبطوری ،است نهیگز

توسط  ستیبایم ،شد لیتشک میتصم سیکه ماتریناست. بعد از ا ارینسبت به هر مع نهیهر گز یابیارز

  .ردیگیم صورت یاعداد واقع ای یساعت ای کرتیل فیتوسط ط ندیفرا نیکه ا شود لینظرات خبرگان تکم

 اختیار استدر آن  یکه عدد واقع رهیغ ایو  دینرخ تول ای نهیاست مثل هز یکمّ اریکه مع یدر مواقع

 یبرا یاست و عدد کم یفیک اریکه معیاما در موارد شود؛داده می رقرا یآن عدد واقع نهیهر گز یبرا

 .شودیاستفاده م 5تا  1 فیط ای 9تا  1 فیندارد از ط یآن مفهوم

 (میتصم سیماتر یساز)نرمال میتصم سیکردن ماتر اسیمقیب (2

شود یانجام م صورتنیو به ا ردیگیبا استفاده از روش نرم صورت م سیکردن در روش تاپس اسیمقیب

گام در واقع  نیشود. در ایم میتقس اریآن ستون مع یهاهیبر جذر مجموع مربعات درا هیکه هر درا

 شود.یبعد میب سیماتر کیبه  لیتبد میتصم سیماتر

(4-19) 𝑟𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

√∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

 داروزن اسیمقیب سیماتر نییتع (3

تا  کردنرمال ضرب  سیبدست آمده است را در ماتر گرید یهاکه از روش ارهایوزن مع دیگام با نیدر ا

 نیبنابرا ،ستین ارهایقادر به محاسبه وزن مع ییبه تنها سیدار حاصل شود )روش تاپسوزن سیماتر

به  و نمودرا محاسبه  ارهامعی وزن …و  ی، آنتروپتحلیل سلسله مراتبی رینظ گرید یهااز روش دیبا

 روش داد(. نیبه ا یعنوان ورود

 آلدهیل و ضد اآدهیحل ا افتنی (4
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مثبت  یارهای. معیمنف ایجنبه مثبت دارند  ای ارهایمع ،مشخص شود ارهاینوع مع دیجا بانیدر ا

نوع  از اریمع نیا افزایش ایمنی.شود مثل  ستمیآنها باعث بهبود در س شیافزاهستند که  ییارهایمع

 هیدرا نیآل برابر با کوچکتردهیو ضدا اریه ستون معیدرا نیترآل آن برابر با بزرگدهیمثبت است و حل ا

 بالعکس. یمنف یارهایمع ی. برااست سلول

 است. اریمقدار آن مع نیمثبت بزرگتر آلدهیا ،که بار مثبت دارند ییارهایمع یبرا -

 است. اریمقدار آن مع نیکوچکتر یمنف آلدهیا ،که بار مثبت دارند ییارهایمع یبرا -

 است. اریمقدار آن مع نیمثبت کوچکتر آلدهیا ،دارند یکه بار منف ییارهایمع یبرا -

 است. اریمقدار آن مع نیبزرگتر یمنف آلدهیا ،دارند یکه بار منف ییارهایمع یبرا -

 آلدهیال و ضد ادهیمحاسبه فاصله از حل ا (5

 .شودیاش محاسبه میال مثبت و منفدهیا از نهیفاصله هر گز ریرابطه ز اساسگام بر  نیدر ا

(4-20) 

𝑑𝑖
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)
2

𝑛

𝑗=1

 

𝑑𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)
2

𝑛

𝑗=1

 

 هانهیگز یبندمحاسبه شاخص شباهت و رتبه (6

 نیچقدر ا هر .شودیمحاسبه م ریاست و بر اساس رابطه ز نهیهر گز ازیامت دهندهنشانشاخص شباهت 

 دهد.یم نهیآن گز ینشان از برتر ،باشد ترکینزد کیشاخص به عدد 

(4-21) 𝑐𝑙𝑖
∗ =

𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+ 

در  3های تحلیل سلسله مراتبی و الکتره کشور لهستان، از روش کراکوفدر مطالعه انجام شده در شهر 

د. همگانی استفاده ش ونقلحمل گیری چندمعیاره برای بررسی و ارزیابی سناریوهای مختلف سیستمتصمیم

های مختلف کاربردی و جذابیت از منظر مسافران انتخاب شدند. معیارها عبارت معیار از جنبه 10بدین منظور 

ای هوری ناوگان، سازگاری با محیط زیست، میزان یکپارچگی و قابلیت اطمینان سیستمبودند از: زمان سفر، بهره

گزینه  6های ممکن، گذاری. با درنظر گرفتن راههای سرمایهها، هزینهری سیستموهمگانی، ایمنی و امنیت، بهره

-ی صفر( مقایسه شد. در نهایت، هفت راهکار برای یکپارچهروش ابتکاری طراحی شد و با وضع حال )گزینهبه

 پرسرعت سازی خطوط ریلیی اتوبوس/ ریلی: یکپارچه( گزینه1همگانی کراکوف بدست آمد: ) ونقلحملسازی 
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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سازی خطوط ریلی پرسرعت با سیستم ترموا و ی ریلی/ تراموا/ اتوبوس: یکپارچه( گزینه2با خطوط اتوبوس، )

ی ترموا/ ریلی: ( گزینه4های تراموا و اتوبوس، )سازی مترو با سیستمی مترو: یکپارچه( گزینه3اتوبوس، )

ی ( گزینه6سازی ترموا و اتوبوس، )ترموا: یکپارچه ی( گزینه5سازی خطوط ریلی پرسرعت با تراموا، )یکپارچه

سازی ترموای ی ترموای دوگانه: یکپارچه( گزینه7سازی خطوط ترموا )یکپارچه -5ی گزینه ترموا: زیر مجموعه

 دوگانه.

ای هساز ویزوم تولید شدند و با روشافزار شبیههمگانی توسط نرم ونقلحملسناریوهای مختلف سیستم 

 3و  1فر، های صشدند که در نهایت گزینه ی تحلیل سلسله مراتبی و الکتره بررسییری چندمعیارهگتصمیم

  .]26[بندی شدند های یاد شده به ترتیب اولویتها در هر یک از روشحذف شدند و سایر گزینه

ختند. پردا اژوانگیجیشون و همکاران در چین، با استفاده از روش تاپسیس به ارزیابی شبکه ریلی شهر 

ریزی شهر کلی برنامهبدین منظور، چهار طرح مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیارهای ارزیابی در تحلیل 

ی فوق، با استفاده از روش تاپسیس، طرح برتر برای آورده شده است. در مطالعه 4 -پ شکل در اژوانگیجیش

 .]27[ریلی شهری انتخاب شد  ونقلحملریزی شبکه گیری در خصوص برنامهارزیابی و تصمیم
 

سیستم ارزیابی برنامه ریزی شبکه ریلی همگانی شهری یکپارچه

شکل ساختار شبکهعملکرد ترافیکیامکان پذیر بودن توسعه پایدار

حفظ 
محیط 
زیست

سازگاری 
توسعه

 امکان 
پذیر 
بودن 
شبکه

عملکرد 
بلند 
مدت 
شبکه

متوسط 
زمان سفر 
سیستم 
همگانی

حجم 
جابجایی کل 

مسافران 
سیستم 

همگانی در 
هر روز

ضریب 
جابجایی

ضریب 
نامتعادل 
جریان 
مسافر

مقدار و 
نقاط توزیع 

جریان 
مسافران

پوشش 
 دهی 

ناحیه راه

طول خطوط 
شبکه

 
 همگانی ریلی شهری ونقلحملسلسله مراتب ارزیابی شبکه  -4 -پ شکل
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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: پرسشنامه تعیین وزن معیارها و 2پیوست شماره 

 زیرمعیارها
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 ( ارزش معیارها در سطح اول1
 زیست و ایمنیمحیط های اجراییمحدودیت هاهزینه جابجایی تقاضا معیارها

     1 تقاضا

    1  جابجایی

   1   هاهزینه

  1    های اجراییمحدودیت

 1     زیست و ایمنیمحیط

 ارزش معیارها در سطح دوم )زیرمعیارها(( 2

 الف( تقاضا
 های اقماریو شهرک پوشش حومه پوشش مراکز اصلی شهر تیپوشش جمع سفر یپوشش تقاضا زیرمعیارها

    1 سفر یپوشش تقاضا

   1  تیپوشش جمع

  1   پوشش مراکز اصلی شهر

 1    های اقماریو شهرک پوشش حومه

 ب( جابجایی 

 زیرمعیارها
مسافر سوار 

 شده

متوسط زمان 

)داخل  سفر

 وسیله(

 -لومتریک

 مسافر

سهم شبکه 

ونقل حمل

 یهمگان

متوسط زمان 

 یدسترس

متوسط زمان 

 انتظار

تعداد متوسط 

 )جابجایی ترانسفر

 خط(

       1 مسافر سوار شده

      1  متوسط زمان سفر

     1   مسافر -لومتریک

    1    یهمگانونقل سهم شبکه حمل

   1     یمتوسط زمان دسترس

  1      متوسط زمان انتظار

 1       )جابجایی خط( تعداد ترانسفرمتوسط 

 ج( هزینه
 تملک اراضی ناوگان بهره برداری ساخت معیارها

    1 ساخت

   1  بهره برداری

  1   ناوگان

 1    تملک اراضی

 های اجرایید( محدودیت
 های توپوگرافیمحدودیت های شبکه معابرمحدودیت معیارها

  1 های شبکه معابرمحدودیت

 1  های توپوگرافیمحدودیت

 زیست و ایمنیهـ( محیط

 معیارها
مصرف کل سوخت در سیستم 

 ونقلحمل

های هوا در سیستم انتشار کل آالینده

 ونقلحمل

وضعیت ایمنی در سیستم 

 ونقلحمل

   1 ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

  1  لونقحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده

 1   ونقلحملوضعیت ایمنی در سیستم 
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 

 

 

 

 

محیطی و فنی های زیست: خروجی3پیوست شماره 

 سناریوها
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هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

تا  185-4جدول همگانی در  ونقلحملگانه 39محیطی و فنی مربوط به سناریوهای های زیستخروجی

ارائه شده است. همچنین مقایسه سناریوهای مذکور بر اساس معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده  188-4جدول 

وزن  189-4جدول در دو حالت متفاوت و یکسان بودن وزن نظرات مدیران و شهروندان انجام شده است. 

مقایسه سناریوهای مختلف با فرض متفاوت  193-4جدول تا  190-4جدول معیارها و زیرمعیارهای مختلف و 

گانه را بر اساس نظرات 39نیز سناریوهای  197-4جدول تا  194-4جدول دهد. بودن وزن نظرات را نشان می

 ن وزن یکسان مقایسه کرده است.شهروندان و کارشناسان با در نظر گرفت
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 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهطراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 محیطی سناریوهای اول تا دهم پیشنهادیهای فنی و زیستخروجی -185-4جدول 
 SC01 SC02 SC03 SC04 SC05 SC06 SC07 SC08 SC09 SC10 واحد معیار

 167123 168386 169924 173196 172913 167899 176466 175203 174608 174673 نفر تعداد مسافر روی شبکه

 116772 117973 118323 120691 121125 117768 122084 121721 121830 121605 نفر تعداد مسافر منحصر به فرد سوار شده به سیستم

 متوسط تعداد انتقال بین خطوط
 

0.38 0.38 0.38 0.39 0.37 0.37 0.38 0.38 0.37 0.37 

 37.26 37.48 37.37 37.62 37.68 36.88 37.61 37.37 37.45 37.57 دقیقه زمان سفر کلمتوسط 

 13.14 13.26 13.27 13.46 13.18 13 13.72 13.4 13.43 13.64 دقیقه متوسط زمان سفر داخل وسیله

 2.15 2.16 2.15 2.16 2.16 2.16 2.17 2.17 2.17 2.17 دقیقه متوسط زمان انتظار در مبدا

 0.93 0.93 0.94 0.94 0.93 0.92 0.97 0.96 0.94 0.95 دقیقه زمان انتقال بین خطوط متوسط

 2.89 3 2.81 3 3.25 2.73 2.67 2.85 2.97 2.76 دقیقه رویمتوسط زمان پیاده

 9.32 9.38 9.36 9.32 9.36 9.27 9.3 9.2 9.22 9.32 دقیقه متوسط زمان رابط مبدا

 8.83 8.76 8.84 8.75 8.8 8.8 8.78 8.79 8.72 8.72 دقیقه متوسط زمان رابط مقصد

 999061 1021641 1032618 1061020 1053283 999099 1081252 1050469 1055165 1066511 کیلومتر کیلومتر کل-مسافر

 83751 85025 85148 87214 87530 83281 87818 86986 87282 87284 ساعت ساعت کل-مسافر

 225792 225640 224584 226054 224825 225565 224314 224697 225024 224990 ساعت تجربه شدهوسیله ساعت با سرعت 

 4797914 4792202 4781792 4785374 4775181 4795463 4780233 4779631 4780962 4781964 کیلومتر کیلومتر کل-وسیله

 622615 622061 619800 622358 619830 622118 619282 619864 620463 620463 لیتر مجموع مصرف سوخت

 25555 25518 25432 25511 25412 25534 25406 25428 25445 25448 گرم HCمجموع تولید 

 4413 4410 4401 4404 4396 4412 4401 4400 4401 4401 گرم Noxمجموع تولید 

 306920 306282 305373 305912 304815 306680 304993 305226 305329 305390 گرم COمجموع تولید 
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 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهطراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 محیطی سناریوهای یازدهم تا بیستم پیشنهادیهای فنی و زیستخروجی -186-4جدول 
 SC11 SC12 SC13 SC14 SC15 SC16 SC17 SC18 SC19 SC20 واحد معیار

 170972 178118 168055 167473 167461 165986 171051 168177 166202 172247 نفر تعداد مسافر روی شبکه

 118674 122667 118008 117913 117732 116093 118640 117042 115954 118733 نفر تعداد مسافر منحصر به فرد سوار شده به سیستم

 0.38 0.39 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.37 0.39  متوسط تعداد انتقال بین خطوط

 37.69 38.1 36.94 37.04 37.14 36.56 37.91 37.58 36.52 37.77 دقیقه کلمتوسط زمان سفر 

 13.01 13.64 12.84 13.06 13.01 12.55 13.16 13.09 12.75 13.15 دقیقه متوسط زمان سفر داخل وسیله

 2.15 2.17 2.15 2.16 2.16 2.13 2.16 2.15 2.14 2.16 دقیقه متوسط زمان انتظار در مبدا

 0.95 0.98 0.92 0.91 0.92 0.92 0.96 0.94 0.93 0.97 دقیقه انتقال بین خطوطمتوسط زمان 

 3.23 3.04 2.98 2.83 3.07 2.99 3.33 3.11 2.72 3.14 دقیقه رویمتوسط زمان پیاده

 9.43 9.4 9.22 9.34 9.24 9.3 9.45 9.42 9.33 9.44 دقیقه متوسط زمان رابط مبدا

 8.91 8.87 8.82 8.74 8.76 8.67 8.86 8.87 8.66 8.91 دقیقه متوسط زمان رابط مقصد

 1033826 1093032 997044 1008386 997071 981364 1032377 1008106 985841 1037004 کیلومتر کیلومتر کل-مسافر

 86145 89478 83863 83826 83992 82565 86463 84774 82101 86285 ساعت ساعت کل-مسافر

 223803 223041 225003 225581 225199 228118 224086 225228 228787 223712 ساعت تجربه شدهوسیله ساعت با سرعت 

 4781750 4770029 4788158 4793967 4790205 4804664 4782327 4791717 4812470 4780575 کیلومتر کیلومتر کل-وسیله

 618542 616682 620817 622062 621245 626720 619027 621372 628218 618332 لیتر مجموع مصرف سوخت

 25383 25300 25473 25527 25493 25692 25403 25503 25762 25373 گرم HCمجموع تولید 

 4403 4394 4407 4411 4408 4417 4402 4409 4423 4402 گرم Noxمجموع تولید 

 304837 303762 305852 306515 306116 308081 305063 306300 309013 304702 گرم COمجموع تولید 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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 ام پیشنهادیمحیطی سناریوهای بیست و یکم تا سیهای فنی و زیستخروجی -187-4جدول 
 SC21 SC22 SC23 SC24 SC25 SC26 SC27 SC28 SC29 SC30 واحد معیار

 169391 171469 168645 178497 177568 174160 176888 176975 178156 166005 نفر تعداد مسافر روی شبکه

 117576 117935 117043 122152 122166 120130 122213 122091 122304 115861 نفر تعداد مسافر منحصر به فرد سوار شده به سیستم

 0.38 0.39 0.38 0.4 0.39 0.39 0.39 0.39 0.4 0.37  متوسط تعداد انتقال بین خطوط

 37.64 37.49 37.33 37.73 37.9 37.62 37.79 38.09 37.74 37.52 دقیقه سفر کل متوسط زمان

 13.29 13.27 12.86 13.67 13.88 13.58 13.61 13.45 13.52 13.11 دقیقه متوسط زمان سفر داخل وسیله

 2.15 2.14 2.13 2.17 2.17 2.16 2.16 2.16 2.16 2.15 دقیقه متوسط زمان انتظار در مبدا

 0.95 0.98 0.94 1 0.99 0.97 0.97 0.97 0.99 0.93 دقیقه زمان انتقال بین خطوطمتوسط 

 2.95 3.15 3.15 2.97 2.73 2.69 2.99 3.36 3.14 3.06 دقیقه رویمتوسط زمان پیاده

 9.47 9.21 9.49 9.17 9.33 9.31 9.24 9.34 9.17 9.43 دقیقه متوسط زمان رابط مبدا

 8.84 8.75 8.75 8.74 8.81 8.91 8.81 8.8 8.76 8.84 دقیقه متوسط زمان رابط مقصد

 1038017 1028947 1025825 1078665 1092849 1059978 1077637 1084809 1074584 1000188 کیلومتر کیلومتر کل-مسافر

 85494 85558 85091 88145 88686 86885 88643 89278 88563 83969 ساعت ساعت کل-مسافر

 225730 224457 226713 222579 223761 224781 224330 221962 221818 227281 ساعت سرعت تجربه شدهوسیله ساعت با 

 4800345 4791618 4795046 4773006 4772665 4780321 4777190 4771342 4765402 4813918 کیلومتر کیلومتر کل-وسیله

 622645 620128 623940 616101 617982 620038 619144 615020 614466 625873 لیتر مجموع مصرف سوخت

 25551 25456 25587 25295 25349 25432 25393 25248 25223 25683 گرم HCمجموع تولید 

 4416 4409 4409 4395 4395 4401 4399 4395 4390 4426 گرم Noxمجموع تولید 

 306800 305804 306963 303966 304268 305237 304740 303389 303068 308356 گرم COمجموع تولید 
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 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهطراحي گزينه -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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 محیطی سناریوهای سی و یکم تا سی و نهم پیشنهادیهای فنی و زیستخروجی -188-4جدول 
 SC72 SC78 SC79 SC131 SC134 SC135 SC136 SC137 SC140 واحد معیار

 156625 168029 155756 154576 167814 166672 169446 164043 169191 نفر تعداد مسافر روی شبکه

 109649 116014 108529 107708 115645 115056 116527 114329 116959 نفر تعداد مسافر منحصر به فرد سوار شده به سیستم

 0.36 0.38 0.36 0.36 0.38 0.38 0.39 0.37 0.38  متوسط تعداد انتقال بین خطوط

 37.42 38.41 37.13 37.22 39.07 38.07 37.5 38.02 38.35 دقیقه متوسط زمان سفر کل

 11.83 13.52 11.55 11.82 13.88 13.07 13.17 13.18 13.55 دقیقه متوسط زمان سفر داخل وسیله

 2.06 2.12 2.05 2.06 2.12 2.12 2.12 2.12 2.14 دقیقه متوسط زمان انتظار در مبدا

 0.89 0.95 0.9 0.9 0.96 0.95 0.97 0.93 0.96 دقیقه متوسط زمان انتقال بین خطوط

 4.14 3.29 4.2 3.82 3.39 3.55 2.97 3.26 3.25 دقیقه رویمتوسط زمان پیاده

 9.63 9.55 9.59 9.81 9.68 9.5 9.57 9.54 9.56 دقیقه متوسط زمان رابط مبدا

 8.87 8.98 8.84 8.8 9.04 8.88 8.71 8.98 8.89 دقیقه متوسط زمان رابط مقصد

 982418 1073870 953447 946516 1087226 1038149 1043984 1011263 1053598 کیلومتر کیلومتر کل-مسافر

 82338 87282 80966 80526 88633 85752 85393 84855 87040 ساعت ساعت کل-مسافر

 228184 225475 228675 229482 224392 226037 226982 226339 225454 ساعت وسیله ساعت با سرعت تجربه شده

 4806051 4786862 4810879 4818825 4786667 4794545 4800010 4802925 4796831 کیلومتر کیلومتر کل-وسیله

 626900 621507 627952 629678 619754 622826 624641 623765 622011 لیتر مجموع مصرف سوخت

 25687 25470 25731 25803 25427 25542 25611 25598 25522 گرم HCمجموع تولید 

 4418 4407 4423 4427 4407 4411 4414 4417 4413 گرم Noxمجموع تولید 

 307844 305368 308367 309219 305266 306445 307184 307365 306431 گرم COمجموع تولید 
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 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهگزينهطراحي  -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 وزن نظرات مدیران و شهروندان در مورد معیارها و زیرمعیارها  -189-4جدول 

 وزن )شهروندان( وزن )مدیران( وزن )شهروندان( وزن )مدیران( زیرمعیارها وزن )شهروندان( وزن )مدیران( معیارها

 0.234 0.517 تقاضا

 0.073 0.295 0.313 0.571 پوشش تقاضای سفر

 0.058 0.112 0.248 0.217 پوشش جمعیت

 0.079 0.079 0.338 0.152 پوشش مراکز اصلی شهر

 0.024 0.031 0.102 0.060 های اقماریو شهرک پوشش حومه

 0.261 0.169 جابجایی

 0.019 0.023 0.073 0.139 مسافر سوارشده

 0.041 0.014 0.158 0.080 متوسط زمان سفر )داخل وسیله( )دقیقه(

 0.021 0.019 0.080 0.112 مسافر -کیلومتر

 0.032 0.036 0.124 0.211 همگانی ونقلحملسهم شبکه 

 0.072 0.022 0.276 0.131 متوسط زمان دسترسی )دقیقه(

 0.050 0.021 0.191 0.123 متوسط زمان انتظار )دقیقه(

 0.026 0.034 0.098 0.203 متوسط تعداد ترانسفر )جابجایی خط(

 0.069 0.071 هزینه

 0.019 0.009 0.271 0.120 ساخت )کیلومتر(

 0.015 0.012 0.224 0.165 درصد ساخت( 2برداری )بهره

 0.022 0.019 0.312 0.270 ناوگان

 0.013 0.032 0.193 0.444 تملک اراضی )ایستگاه(

 0.071 0.122 محدودیت اجرایی
 0.047 0.105 0.667 0.860 های شبکه معابر )جمع و پخش کننده و دسترسی(محدودیت

 0.024 0.017 0.333 0.140 های توپوگرافی )ماکزیمم شیب(محدودیت

 0.365 0.121 محیط زیست و ایمنی
 0.053 0.027 0.145 0.220 )لیتر( ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

 0.102 0.019 0.280 0.161 )تن( ونقلحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده
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 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهگزينهطراحي  -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 مقایسه سناریوهای اول تا دهم با در نظر گرفتن وزن متفاوت برای معیارها -190-4جدول 
 SC01 SC02 SC03 SC04 SC05 SC06 SC07 SC08 SC09 SC10 زیرمعیارها

 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 پوشش تقاضای سفر

 0.70 0.71 0.71 0.73 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.74 پوشش جمعیت

 0.93 0.94 0.93 0.94 0.94 0.93 0.93 0.95 0.96 0.94 پوشش مراکز اصلی شهر

 0.46 0.47 0.47 0.50 0.50 0.47 0.50 0.50 0.51 0.51 های اقماریو شهرک پوشش حومه

 167123 168386 169924 173196 172913 167899 176466 175203 174608 174673 مسافر سوارشده

 13.14 13.26 13.27 13.46 13.18 13.00 13.72 13.40 13.43 13.64 متوسط زمان سفر )داخل وسیله( )دقیقه(

 999061 1021641 1032618 1061020 1053283 999099 1081252 1050469 1055165 1066511 مسافر -کیلومتر

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 همگانی ونقلحملسهم شبکه 

 21.04 21.14 21.01 21.07 21.41 20.80 20.75 20.84 20.91 20.80 متوسط زمان دسترسی )دقیقه(

 2.15 2.16 2.15 2.16 2.16 2.16 2.17 2.17 2.17 2.17 متوسط زمان انتظار )دقیقه(

 0.37 0.37 0.38 0.38 0.37 0.37 0.39 0.38 0.38 0.38 متوسط تعداد ترانسفر )جابجایی خط( 

 127 133 124 146 150 135 138 150 156 152 ساخت )کیلومتر(

 25 27 25 29 30 27 28 30 31 30 درصد ساخت( 2برداری )بهره

 441 470 444 503 477 445 503 490 502 512 ناوگان

 295 306 298 323 314 313 327 321 332 335 تملک اراضی )ایستگاه(

 72.40 79.30 71.80 89.80 83.60 74.00 85.00 81.70 88.60 91.10 های شبکه معابر )جمع و پخش کننده و دسترسی(محدودیت

 0.24 0.11 0.12 0.11 0.24 0.24 0.10 0.24 0.23 0.11 توپوگرافی )ماکزیمم شیب(های محدودیت

 622615 622061 619800 622358 619830 622118 619282 619864 620463 620463 )لیتر( ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.34 0.33 0.34 0.34 0.34 )تن( ونقلحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده

 



   

 

 

  

 495صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهگزينهطراحي  -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 مقایسه سناریوهای یازدهم تا بیستم با در نظر گرفتن وزن متفاوت برای معیارها -191-4جدول 
 SC11 SC12 SC13 SC14 SC15 SC16 SC17 SC18 SC19 SC20 زیرمعیارها

 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.87 0.86 0.86 0.87 پوشش تقاضای سفر

 0.70 0.72 0.71 0.71 0.71 0.69 0.70 0.70 0.70 0.70 پوشش جمعیت

 0.93 0.93 0.95 0.94 0.96 0.96 0.94 0.93 0.93 0.93 پوشش مراکز اصلی شهر

 0.46 0.50 0.47 0.47 0.47 0.44 0.47 0.47 0.45 0.47 های اقماریو شهرک پوشش حومه

 170972 178118 168055 167473 167461 165986 171051 168177 166202 172247 سوارشدهمسافر 

 13.01 13.64 12.84 13.06 13.01 12.55 13.16 13.09 12.75 13.15 متوسط زمان سفر )داخل وسیله( )دقیقه(

 1033826 1093032 997044 1008386 997071 981364 1032377 1008106 985841 1037004 مسافر -کیلومتر

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 همگانی ونقلحملسهم شبکه 

 21.57 21.31 21.02 20.91 21.07 20.96 21.64 21.40 20.71 21.49 متوسط زمان دسترسی )دقیقه(

 2.15 2.17 2.15 2.16 2.16 2.13 2.16 2.15 2.14 2.16 متوسط زمان انتظار )دقیقه(

 0.38 0.39 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.37 0.39 متوسط تعداد ترانسفر )جابجایی خط( 

 123 139 137 139 141 126 129 133 124 133 ساخت )کیلومتر(

 25 28 27 28 28 25 26 27 25 27 درصد ساخت( 2برداری )بهره

 444 476 438 460 469 411 475 456 453 466 ناوگان

 289 300 310 324 318 294 297 286 297 291 اراضی )ایستگاه(تملک 

 67.00 77.40 71.50 81.00 77.40 68.20 73.40 66.40 70.00 70.00 های شبکه معابر )جمع و پخش کننده و دسترسی(محدودیت

 0.24 0.24 0.24 0.11 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 های توپوگرافی )ماکزیمم شیب(محدودیت

 618542 616682 620817 622062 621245 626720 619027 621372 628218 618332 )لیتر( ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.34 0.34 0.33 )تن( ونقلحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده
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 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهگزينهطراحي  -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 ام با در نظر گرفتن وزن متفاوت برای معیارهامقایسه سناریوهای بیست و یکم تا سی -192-4جدول 
 SC21 SC22 SC23 SC24 SC25 SC26 SC27 SC28 SC29 SC30 زیرمعیارها

 0.86 0.86 0.86 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 پوشش تقاضای سفر

 0.70 0.69 0.68 0.73 0.73 0.70 0.72 0.72 0.72 0.69 پوشش جمعیت

 0.89 0.91 0.93 0.93 0.93 0.92 0.95 0.93 0.95 0.89 پوشش مراکز اصلی شهر

 0.47 0.47 0.43 0.50 0.50 0.48 0.50 0.50 0.50 0.47 های اقماریو شهرک پوشش حومه

 169391 171469 168645 178497 177568 174160 176888 176975 178156 166005 مسافر سوارشده

 13.29 13.27 12.86 13.67 13.88 13.58 13.61 13.45 13.52 13.11 متوسط زمان سفر )داخل وسیله( )دقیقه(

 1038017 1028947 1025825 1078665 1092849 1059978 1077637 1084809 1074584 1000188 مسافر -کیلومتر

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 همگانی ونقلحملسهم شبکه 

 21.26 21.11 21.39 20.88 20.87 20.91 21.04 21.50 21.07 21.33 متوسط زمان دسترسی )دقیقه(

 2.15 2.14 2.13 2.17 2.17 2.16 2.16 2.16 2.16 2.15 متوسط زمان انتظار )دقیقه(

 0.38 0.39 0.38 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.40 0.37 متوسط تعداد ترانسفر )جابجایی خط( 

 126 125 115 134 137 127 143 135 136 129 ساخت )کیلومتر(

 25 25 23 27 27 25 29 27 27 26 درصد ساخت( 2برداری )بهره

 485 470 410 486 507 469 504 450 482 482 ناوگان

 288 288 273 320 309 299 306 303 318 285 تملک اراضی )ایستگاه(

 71.20 69.00 63.90 79.00 83.60 81.20 81.10 76.70 76.50 70.40 معابر )جمع و پخش کننده و دسترسی(های شبکه محدودیت

 0.10 0.20 0.24 0.24 0.10 0.24 0.20 0.24 0.24 0.24 های توپوگرافی )ماکزیمم شیب(محدودیت

 622645 620128 623940 616101 617982 620038 619144 615020 614466 625873 )لیتر( ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 0.33 0.34 )تن( ونقلحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده
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 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهگزينهطراحي  -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 متفاوت برای معیارهامقایسه سناریوهای سی و یکم تا سی و نهم با در نظر گرفتن وزن  -193-4جدول 
 SC72 SC78 SC79 SC131 SC134 SC135 SC136 SC137 SC140 زیرمعیارها

 0.83 0.85 0.83 0.83 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 پوشش تقاضای سفر

 0.60 0.65 0.59 0.60 0.64 0.65 0.68 0.65 0.68 پوشش جمعیت

 0.84 0.88 0.88 0.86 0.88 0.86 0.89 0.88 0.89 پوشش مراکز اصلی شهر

 0.37 0.43 0.36 0.38 0.42 0.45 0.44 0.43 0.46 های اقماریو شهرک پوشش حومه

 156625 168029 155756 154576 167814 166672 169446 164043 169191 مسافر سوارشده

 11.83 13.52 11.55 11.82 13.88 13.07 13.17 13.18 13.55 متوسط زمان سفر )داخل وسیله( )دقیقه(

 982418 1073870 953447 946516 1087226 1038149 1043984 1011263 1053598 مسافر -کیلومتر

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 همگانی ونقلحملسهم شبکه 

 22.64 21.82 22.63 22.43 22.11 21.93 21.25 21.78 21.70 متوسط زمان دسترسی )دقیقه(

 2.06 2.12 2.05 2.06 2.12 2.12 2.12 2.12 2.14 )دقیقه(متوسط زمان انتظار 

 0.36 0.38 0.36 0.36 0.38 0.38 0.39 0.37 0.38 متوسط تعداد ترانسفر )جابجایی خط( 

 68 93 74 79 97 118 118 107 119 ساخت )کیلومتر(

 14 19 15 16 19 24 24 21 24 درصد ساخت( 2برداری )بهره

 318 434 302 355 462 433 444 452 550 ناوگان

 217 252 220 234 245 261 272 260 270 تملک اراضی )ایستگاه(

 52.60 68.60 48.60 53.30 66.80 78.60 68.10 67.40 69.80 های شبکه معابر )جمع و پخش کننده و دسترسی(محدودیت

 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.24 0.10 های توپوگرافی )ماکزیمم شیب(محدودیت

 626900 621507 627952 629678 619754 622826 624641 623765 622011 )لیتر( ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 )تن( ونقلحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده

 



   

 

 

  

 498صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهگزينهطراحي  -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 مقایسه سناریوهای اول تا دهم با در نظر گرفتن وزن یکسان برای معیارها -194-4جدول 
 SC01 SC02 SC03 SC04 SC05 SC06 SC07 SC08 SC09 SC10 زیرمعیارها

 0.847 0.865 0.840 0.890 0.919 0.922 0.975 0.978 0.972 1.000 پوشش تقاضای سفر

 0.714 0.810 0.803 0.926 0.922 0.863 0.968 0.938 0.969 1.000 پوشش جمعیت

 0.807 0.824 0.806 0.830 0.829 0.806 0.806 0.982 0.999 0.824 پوشش مراکز اصلی شهر

 0.698 0.762 0.734 0.981 0.988 0.771 0.959 0.952 0.992 1.000 های اقماریو شهرک پوشش حومه

 0.525 0.577 0.642 0.778 0.767 0.557 0.915 0.862 0.837 0.840 مسافر سوارشده

 0.318 0.266 0.262 0.180 0.300 0.378 0.069 0.206 0.193 0.103 متوسط زمان سفر )داخل وسیله( )دقیقه(

 0.359 0.513 0.588 0.782 0.729 0.359 0.920 0.709 0.742 0.819 مسافر -کیلومتر

 0.196 0.354 0.466 0.674 0.740 0.256 0.767 0.663 0.674 0.617 همگانی ونقلحملسهم شبکه 

 0.829 0.777 0.845 0.813 0.637 0.953 0.979 0.933 0.896 0.953 متوسط زمان دسترسی )دقیقه(

 0.167 0.083 0.167 0.083 0.083 0.083 0.000 0.000 0.000 0.000 متوسط زمان انتظار )دقیقه(

 0.750 0.750 0.500 0.500 0.750 0.750 0.250 0.500 0.500 0.500 متوسط تعداد ترانسفر )جابجایی خط( 

 0.334 0.267 0.362 0.117 0.078 0.246 0.205 0.075 0.000 0.051 ساخت )کیلومتر(

 0.334 0.267 0.362 0.117 0.078 0.246 0.205 0.075 0.000 0.051 درصد ساخت( 2برداری )بهره

 0.440 0.323 0.427 0.190 0.294 0.423 0.190 0.242 0.194 0.153 ناوگان

 0.339 0.246 0.314 0.102 0.178 0.186 0.068 0.119 0.025 0.000 تملک اراضی )ایستگاه(

 0.440 0.278 0.454 0.031 0.176 0.402 0.144 0.221 0.059 0.000 های شبکه معابر )جمع و پخش کننده و دسترسی(محدودیت

 0.000 0.924 0.807 0.924 0.000 0.000 0.945 0.000 0.069 0.924 شیب(های توپوگرافی )ماکزیمم محدودیت

 0.464 0.501 0.649 0.481 0.647 0.497 0.683 0.645 0.606 0.606 )لیتر( ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

 0.378 0.479 0.627 0.535 0.713 0.417 0.687 0.649 0.632 0.622 )تن( ونقلحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 مقایسه سناریوهای یازدهم تا بیستم با در نظر گرفتن وزن یکسان برای معیارها -195-4جدول 
 SC11 SC12 SC13 SC14 SC15 SC16 SC17 SC18 SC19 SC20 زیرمعیارها

 0.832 0.955 0.855 0.905 0.889 0.633 0.874 0.821 0.702 0.854 پوشش تقاضای سفر

 0.736 0.890 0.787 0.844 0.788 0.703 0.737 0.743 0.778 0.773 پوشش جمعیت

 0.806 0.805 0.982 0.824 1.000 0.984 0.824 0.807 0.808 0.806 پوشش مراکز اصلی شهر

 0.701 0.923 0.731 0.778 0.757 0.537 0.727 0.718 0.576 0.727 های اقماریو شهرک پوشش حومه

 0.685 0.984 0.563 0.539 0.539 0.477 0.689 0.569 0.486 0.739 مسافر سوارشده

 0.373 0.103 0.446 0.352 0.373 0.571 0.309 0.339 0.485 0.313 متوسط زمان سفر )داخل وسیله( )دقیقه(

 0.596 1.000 0.345 0.422 0.345 0.238 0.586 0.420 0.268 0.618 مسافر -کیلومتر

 0.513 0.912 0.383 0.313 0.295 0.141 0.464 0.224 0.038 0.491 همگانی ونقلحملسهم شبکه 

 0.554 0.689 0.839 0.896 0.813 0.870 0.518 0.642 1.000 0.596 متوسط زمان دسترسی )دقیقه(

 0.167 0.000 0.167 0.083 0.083 0.333 0.083 0.167 0.250 0.083 متوسط زمان انتظار )دقیقه(

 0.500 0.250 0.750 0.750 0.750 0.750 0.500 0.500 0.750 0.250 متوسط تعداد ترانسفر )جابجایی خط( 

 0.377 0.200 0.215 0.200 0.170 0.342 0.307 0.262 0.373 0.266 ساخت )کیلومتر(

 0.377 0.200 0.215 0.200 0.170 0.342 0.307 0.262 0.373 0.266 درصد ساخت( 2برداری )بهره

 0.427 0.298 0.452 0.363 0.327 0.560 0.302 0.379 0.391 0.339 ناوگان

 0.390 0.297 0.212 0.093 0.144 0.347 0.322 0.415 0.322 0.373 تملک اراضی )ایستگاه(

 0.567 0.322 0.461 0.238 0.322 0.539 0.416 0.581 0.496 0.496 های شبکه معابر )جمع و پخش کننده و دسترسی(محدودیت

 0.000 0.000 0.000 0.924 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 های توپوگرافی )ماکزیمم شیب(محدودیت

 0.732 0.854 0.583 0.501 0.554 0.194 0.700 0.546 0.096 0.746 )لیتر( ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

 0.713 0.885 0.549 0.443 0.507 0.186 0.677 0.478 0.037 0.735 )تن( ونقلحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده

 



   

 

 

  

 500صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهگزينهطراحي  -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 ام با در نظر گرفتن وزن یکسان برای معیارهامقایسه سناریوهای بیست و یکم تا سی -196-4جدول 
 SC21 SC22 SC23 SC24 SC25 SC26 SC27 SC28 SC29 SC30 زیرمعیارها

 0.775 0.742 0.614 0.977 0.944 0.869 0.901 0.897 0.912 0.774 پوشش تقاضای سفر

 0.769 0.683 0.594 0.995 0.953 0.779 0.880 0.916 0.920 0.680 پوشش جمعیت

 0.443 0.604 0.808 0.792 0.806 0.702 0.982 0.791 0.968 0.443 پوشش مراکز اصلی شهر

 0.751 0.741 0.485 0.985 0.954 0.782 0.925 0.946 0.946 0.715 های اقماریو شهرک پوشش حومه

 0.619 0.706 0.588 1.000 0.961 0.819 0.933 0.936 0.986 0.478 مسافر سوارشده

 0.253 0.262 0.438 0.090 0.000 0.129 0.116 0.185 0.155 0.330 متوسط زمان سفر )داخل وسیله( )دقیقه(

 0.625 0.563 0.541 0.902 0.999 0.774 0.895 0.944 0.874 0.366 مسافر -کیلومتر

 0.308 0.610 0.401 0.883 0.786 0.657 0.825 0.985 1.000 0.000 همگانی ونقلحملسهم شبکه 

 0.715 0.793 0.648 0.912 0.917 0.896 0.829 0.591 0.813 0.679 متوسط زمان دسترسی )دقیقه(

 0.167 0.250 0.333 0.000 0.000 0.083 0.083 0.083 0.083 0.167 متوسط زمان انتظار )دقیقه(

 0.500 0.250 0.500 0.000 0.250 0.250 0.250 0.250 0.000 0.750 متوسط تعداد ترانسفر )جابجایی خط( 

 0.342 0.362 0.467 0.255 0.222 0.339 0.146 0.247 0.231 0.314 ساخت )کیلومتر(

 0.342 0.362 0.467 0.255 0.222 0.339 0.146 0.247 0.231 0.314 درصد ساخت( 2برداری )بهره

 0.262 0.323 0.565 0.258 0.173 0.327 0.185 0.403 0.274 0.274 ناوگان

 0.398 0.398 0.525 0.127 0.220 0.305 0.246 0.271 0.144 0.424 تملک اراضی )ایستگاه(

 0.468 0.520 0.640 0.285 0.176 0.233 0.235 0.339 0.344 0.487 های شبکه معابر )جمع و پخش کننده و دسترسی(محدودیت

 1.000 0.255 0.000 0.000 0.966 0.000 0.255 0.000 0.000 0.000 های توپوگرافی )ماکزیمم شیب(محدودیت

 0.462 0.628 0.377 0.893 0.769 0.634 0.692 0.964 1.000 0.250 )لیتر( ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

 0.396 0.559 0.368 0.856 0.803 0.647 0.727 0.948 1.000 0.145 )تن( ونقلحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده

 



   

 

 

  

 501صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني يکپارچهگزينهطراحي  -4 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 سی و یکم تا سی و نهم با در نظر گرفتن وزن یکسان برای معیارهامقایسه سناریوهای  -197-4جدول 
 SC72 SC78 SC79 SC131 SC134 SC135 SC136 SC137 SC140 زیرمعیارها

 0.022 0.497 0.000 0.007 0.466 0.510 0.545 0.564 0.681 پوشش تقاضای سفر

 0.028 0.386 0.000 0.033 0.320 0.424 0.628 0.417 0.614 پوشش جمعیت

 0.000 0.346 0.392 0.167 0.339 0.164 0.445 0.339 0.443 پوشش مراکز اصلی شهر

 0.030 0.462 0.000 0.104 0.426 0.594 0.535 0.483 0.675 های اقماریو شهرک پوشش حومه

 0.086 0.562 0.049 0.000 0.553 0.506 0.622 0.396 0.611 مسافر سوارشده

 0.880 0.155 1.000 0.884 0.000 0.348 0.305 0.300 0.142 وسیله( )دقیقه(متوسط زمان سفر )داخل 

 0.245 0.869 0.047 0.000 0.960 0.625 0.665 0.442 0.731 مسافر -کیلومتر

 0.580 0.760 0.743 0.521 0.536 0.814 0.345 0.134 0.328 همگانی ونقلحملسهم شبکه 

 0.000 0.425 0.005 0.109 0.275 0.368 0.720 0.446 0.487 متوسط زمان دسترسی )دقیقه(

 0.917 0.417 1.000 0.917 0.417 0.417 0.417 0.417 0.250 متوسط زمان انتظار )دقیقه(

 1.000 0.500 1.000 1.000 0.500 0.500 0.250 0.750 0.500 متوسط تعداد ترانسفر )جابجایی خط( 

 1.000 0.718 0.933 0.875 0.678 0.437 0.432 0.561 0.430 ساخت )کیلومتر(

 1.000 0.718 0.933 0.875 0.678 0.437 0.432 0.561 0.430 درصد ساخت( 2برداری )بهره

 0.935 0.468 1.000 0.786 0.355 0.472 0.427 0.395 0.000 ناوگان

 1.000 0.703 0.975 0.856 0.763 0.627 0.534 0.636 0.551 تملک اراضی )ایستگاه(

 0.906 0.529 1.000 0.889 0.572 0.294 0.541 0.558 0.501 های شبکه معابر )جمع و پخش کننده و دسترسی(محدودیت

 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 های توپوگرافی )ماکزیمم شیب(محدودیت

 0.183 0.537 0.113 0.000 0.652 0.450 0.331 0.389 0.504 )لیتر( ونقلحملمصرف کل سوخت در سیستم 

 0.222 0.621 0.137 0.000 0.643 0.451 0.331 0.306 0.456 )تن( ونقلحملهای هوا در سیستم انتشار کل آالینده



   

 

 

  

 502صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نواحی : خطوط تمایل سفر بزرگ5پیوست شماره 

 ترافیکی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  

 503صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

مشهد برای مقایسه با خطوط وضع موجود  خطوط تمایل سفر هر یک از بزرگ نواحی ترافیکی شهر

 نشان داده شده است. 167 -پ شکلتا  5 -پ شکل تاکسیرانی این شهر در

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 1ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -5 -پ شکل



   

 

 

  

 504صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 2ترافیکی ناحیه خطوط تمایل سفر بزرگ -6 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 3ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -7 -پ شکل



   

 

 

  

 505صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 4ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -8 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 5ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -9 -پ شکل



   

 

 

  

 506صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 6ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -10 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 7ناحیه ترافیکی بزرگخطوط تمایل سفر  -11 -پ شکل



   

 

 

  

 507صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 8ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -12 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 9ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -13 -پ شکل



   

 

 

  

 508صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 10ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -14 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 11ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -15 -پ شکل



   

 

 

  

 509صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 12ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -16 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 13ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -17 -پ شکل



   

 

 

  

 510صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 14ناحیه ترافیکی بزرگخطوط تمایل سفر  -18 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 15ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -19 -پ شکل



   

 

 

  

 511صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 ی نوزدهمبا در نظر گرفتن سناریو 16ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -20 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 17ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -21 -پ شکل



   

 

 

  

 512صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 18ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -22 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 19ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -23 -پ شکل



   

 

 

  

 513صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 21ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -24 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 22ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -25 -پ شکل



   

 

 

  

 514صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 23ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -26 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 24ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -27 -پ شکل



   

 

 

  

 515صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 25ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -28 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 26ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -29 -پ شکل



   

 

 

  

 516صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 27ناحیه ترافیکی بزرگخطوط تمایل سفر  -30 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 28ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -31 -پ شکل



   

 

 

  

 517صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 29ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -32 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 30ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -33 -پ شکل



   

 

 

  

 518صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 31ناحیه ترافیکی طوط تمایل سفر بزرگخ -34 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 32ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -35 -پ شکل



   

 

 

  

 519صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 33ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -36 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 34ناحیه ترافیکی بزرگخطوط تمایل سفر  -37 -پ شکل



   

 

 

  

 520صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 35ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -38 -پ شکل

 
 ی نوزدهمبا در نظر گرفتن سناریو 36ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -39 -پ شکل



   

 

 

  

 521صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 37ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -40 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 38ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -41 -پ شکل



   

 

 

  

 522صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 39ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -42 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 40ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -43 -پ شکل



   

 

 

  

 523صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی نوزدهم 41ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -44 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 1ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -45 -پ شکل



   

 

 

  

 524صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 2ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -46 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 3ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -47 -پ شکل



   

 

 

  

 525صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 4ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -48 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 5ناحیه ترافیکی تمایل سفر بزرگخطوط  -49 -پ شکل



   

 

 

  

 526صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 6ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -50 -پ شکل

 
 نظر گرفتن سناریوی بیست و دومبا در  7ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -51 -پ شکل



   

 

 

  

 527صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 8ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -52 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 9ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -53 -پ شکل



   

 

 

  

 528صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 10ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -54 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 11ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -55 -پ شکل



   

 

 

  

 529صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 12ناحیه ترافیکی تمایل سفر بزرگخطوط  -56 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 13ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -57 -پ شکل



   

 

 

  

 530صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در نظر گرفتن سناریوی بیست و دومبا  14ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -58 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 15ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -59 -پ شکل



   

 

 

  

 531صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 16ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -60 -پ شکل

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 17ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -61 -پ شکل



   

 

 

  

 532صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 18ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -62 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 19ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -63 -پ شکل



   

 

 

  

 533صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 20ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -64 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 21 ناحیه ترافیکیخطوط تمایل سفر بزرگ -65 -پ شکل



   

 

 

  

 534صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 22ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -66 -پ شکل

 

 
 دومبا در نظر گرفتن سناریوی بیست و  23ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -67 -پ شکل



   

 

 

  

 535صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 24ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -68 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 25ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -69 -پ شکل



   

 

 

  

 536صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 26ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -70 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 27ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -71 -پ شکل



   

 

 

  

 537صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 28ترافیکی ناحیه خطوط تمایل سفر بزرگ -72 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 29ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -73 -پ شکل



   

 

 

  

 538صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 بیست و دومبا در نظر گرفتن سناریوی  30ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -74 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 31ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -75 -پ شکل



   

 

 

  

 539صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 32ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -76 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 33ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -77 -پ شکل



   

 

 

  

 540صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 34ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -78 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 35ناحیه ترافیکی سفر بزرگ خطوط تمایل -79 -پ شکل



   

 

 

  

 541صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 36ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -80 -پ شکل

 

 
 نظر گرفتن سناریوی بیست و دومبا در  37ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -81 -پ شکل



   

 

 

  

 542صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 38ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -82 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 39ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -83 -پ شکل



   

 

 

  

 543صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 40ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -84 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و دوم 41ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -85 -پ شکل



   

 

 

  

 544صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 1ناحیه ترافیکی ط تمایل سفر بزرگخطو -86 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 2ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -87 -پ شکل



   

 

 

  

 545صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 در نظر گرفتن سناریوی بیست و سومبا  3ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -88 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 4ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -89 -پ شکل



   

 

 

  

 546صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 5ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -90 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 6ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -91 -پ شکل



   

 

 

  

 547صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 7ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -92 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 8ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -93 -پ شکل



   

 

 

  

 548صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 9ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -94 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 10ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -95 -پ شکل



   

 

 

  

 549صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 11ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -96 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 12ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -97 -پ شکل



   

 

 

  

 550صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 13ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -98 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 14ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -99 -پ شکل



   

 

 

  

 551صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 15ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -100 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 16ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -101 -پ شکل



   

 

 

  

 552صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 17ترافیکی ناحیه خطوط تمایل سفر بزرگ -102 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 18ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -103 -پ شکل



   

 

 

  

 553صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 سناریوی بیست و سومبا در نظر گرفتن  19ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -104 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 20ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -105 -پ شکل



   

 

 

  

 554صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 21ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -106 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 22ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -107 -پ شکل



   

 

 

  

 555صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 23ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -108 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 24ناحیه ترافیکی ایل سفر بزرگخطوط تم -109 -پ شکل



   

 

 

  

 556صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 25ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -110 -پ شکل

 

 
 در نظر گرفتن سناریوی بیست و سومبا  26ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -111 -پ شکل



   

 

 

  

 557صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 27ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -112 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 28ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -113 -پ شکل



   

 

 

  

 558صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 29ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -114 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 30ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -115 -پ شکل



   

 

 

  

 559صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 31ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -116 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 32ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -117 -پ شکل



   

 

 

  

 560صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 33افیکی ناحیه ترخطوط تمایل سفر بزرگ -118 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 34ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -119 -پ شکل



   

 

 

  

 561صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 بیست و سومبا در نظر گرفتن سناریوی  35ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -120 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 36ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -121 -پ شکل



   

 

 

  

 562صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 37ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -122 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 38ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -123 -پ شکل



   

 

 

  

 563صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 39ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -124 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 40ناحیه ترافیکی ایل سفر بزرگخطوط تم -125 -پ شکل



   

 

 

  

 564صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و سوم 41ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -126 -پ شکل

 

 
 در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششمبا  1ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -127 -پ شکل



   

 

 

  

 565صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 2ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -128 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 3ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -129 -پ شکل



   

 

 

  

 566صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 4ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -130 -پ کلش

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 5ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -131 -پ شکل



   

 

 

  

 567صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 6ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -132 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 7ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -133 -پ شکل



   

 

 

  

 568صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 8 ناحیه ترافیکیخطوط تمایل سفر بزرگ -134 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 9ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -135 -پ شکل



   

 

 

  

 569صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 ششمبا در نظر گرفتن سناریوی بیست و  10ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -136 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 11ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -137 -پ شکل



   

 

 

  

 570صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 12ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -138 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 13ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -139 -پ شکل



   

 

 

  

 571صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 14ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -140 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 15ناحیه ترافیکی گخطوط تمایل سفر بزر -141 -پ شکل



   

 

 

  

 572صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 16ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -142 -پ شکل

 

 
 گرفتن سناریوی بیست و ششمبا در نظر  17ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -143 -پ شکل



   

 

 

  

 573صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 18ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -144 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 19ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -145 -پ شکل



   

 

 

  

 574صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 20ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -146 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 21ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -147 -پ شکل



   

 

 

  

 575صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 22ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -148 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 23ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -149 -پ شکل



   

 

 

  

 576صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 24 ناحیه ترافیکیخطوط تمایل سفر بزرگ -150 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 25ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -151 -پ شکل



   

 

 

  

 577صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 و ششمبا در نظر گرفتن سناریوی بیست  26ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -152 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 27ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -153 -پ شکل



   

 

 

  

 578صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 28ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -154 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 29ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -155 -پ شکل



   

 

 

  

 579صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 30ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -156 -پ شکل

 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 31ناحیه ترافیکی بزرگخطوط تمایل سفر  -157 -پ شکل



   

 

 

  

 580صفحه  همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه  ونقلحملمطالعات تفصيلي 
 

 
هاي شبکه سامانه حمل و نقل همگاني طراحي گزينه -4

 يکپارچه
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت 992 09 05
 

 
 با در نظر گرفتن سناریوی بیست و ششم 32ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -158 -پ شکل

 

 
 رفتن سناریوی بیست و ششمبا در نظر گ 33ناحیه ترافیکی خطوط تمایل سفر بزرگ -159 -پ شکل
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