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 49............................................................................................... 5شماره  نهیدر گز هینقل لهینوع وس کیبه تفک یخطوط همگان -32-1شکل 



  

 

 49............................................................................................................................................. 5شماره  نهیدر گز یخطوط قطار شهر -33-1شکل 

 50..........................................................................................................................................5شماره  نهیخطوط اتوبوس تندرو در گز -34-1شکل 

 50.......................................................................................................................................................... 5شماره  نهیخطوط تراموا در گز -35-1شکل 

 51............................................ 5شماره  نهیدر گز 1410معابر در ساعت اوج صبح در سال  سیحجم تردد و سطح سرو -36-1شکل 

 52....... 5 نهیدر گز 1410در ساعت اوج صبح در سال  هینقل لهینوع وس کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -37-1شکل 

 57............................................................................................... 6شماره  نهیدر گز هینقل لهینوع وس کیبه تفک یخطوط همگان -38-1شکل 

 57............................................................................................................................................. 6شماره  نهیدر گز یخطوط قطار شهر -39-1شکل 

 58.......................................................................................................................................................... 6شماره  نهیخطوط تراموا در گز -40-1شکل 

 58.......................................................................................................................................... 6شماره  نهیخطوط اتوبوس تندرو در گز -41-1شکل 

 59.............................................. 6شماره  نهیدر گز1410معابر در ساعت اوج صبح در سال  سیحجم تردد و سطح سرو -42-1شکل 

 60 ......... 6 نهیدر گز1410در ساعت اوج صبح در سال  هینقل لهینوع وس کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -43-1شکل 

 65 ............................................................................................... 7شماره  نهیدر گز هینقل لهینوع وس کیبه تفک یخطوط همگان -44-1شکل 

 65 ............................................................................................................................................. 7شماره  نهیدر گز یخطوط قطار شهر -45-1شکل 

 66 .......................................................................................................................................................... 7شماره  نهیخطوط تراموا در گز -46-1شکل 

 66 ..........................................................................................................................................7شماره  نهیخطوط اتوبوس تندرو در گز -47-1شکل 

 67 ..............................................7شماره  نهیدر گز1410معابر در ساعت اوج صبح در سال  سیحجم تردد و سطح سرو -48-1شکل 

 68 ....... 7 نهیدر گز 1410در ساعت اوج صبح در سال  هینقل لهینوع وس کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -49-1شکل 

 73............................................................................................... 8نه شماره یدر گز هینقل لهینوع وس کیبه تفک یخطوط همگان -50-1شکل 

 73............................................................................................................................................. 8شماره  نهیدر گز یخطوط قطار شهر -51-1شکل 

 74.......................................................................................................................................................... 8شماره  نهیخطوط تراموا در گز -52-1شکل 

 74..........................................................................................................................................8شماره  نهیخطوط اتوبوس تندرو در گز -53-1شکل 

 75............................................ 8شماره  نهیدر گز 1410معابر در ساعت اوج صبح در سال  سیحجم تردد و سطح سرو -54-1شکل 

 76 ....... 8 نهیدر گز 1410در ساعت اوج صبح در سال  هینقل لهینوع وس کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -55-1شکل 

 81............................................................................................... 9شماره  نهیدر گز هینقل لهینوع وس کیبه تفک یخطوط همگان -56-1شکل 

 81............................................................................................................................................. 9شماره  نهیدر گز یخطوط قطار شهر -57-1شکل 

 82..........................................................................................................................................9شماره  نهیخطوط اتوبوس تندرو در گز -58-1شکل 

 82............................................................................................................................................................ 9نه شماره یخطوط تراموا در گز 59-1شکل 

 83............................................ 9شماره  نهیدر گز 1410معابر در ساعت اوج صبح در سال  سیحجم تردد و سطح سرو -60-1شکل 

 84....... 9 نهیدر گز 1410در ساعت اوج صبح در سال  هینقل لهینوع وس کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -61-1شکل 

 89............................................................................................ 10شماره  نهیدر گز هینقل لهینوع وس کیبه تفک یخطوط همگان -62-1شکل 

 89.......................................................................................................................................... 10شماره  نهیدر گز یخطوط قطار شهر -63-1شکل 

 90....................................................................................................................................................... 10شماره  نهیخطوط تراموا در گز -64-1شکل 

 90....................................................................................................................................... 10شماره  نهیخطوط اتوبوس تندرو در گز -65-1شکل 

 91........................................... 10شماره  نهیدر گز1410معابر در ساعت اوج صبح در سال  سیحجم تردد و سطح سرو -66-1شکل 



  

 

 92...... 10 نهیدر گز1410در ساعت اوج صبح در سال  هینقل لهینوع وس کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -67-1شکل 

 97............................................................................................ 11شماره  نهیدر گز هینقل لهینوع وس کیبه تفک یخطوط همگان -68-1شکل 

 97.......................................................................................................................................... 11شماره  نهیدر گز یخطوط قطار شهر -69-1شکل 

 98...................................................................................................................................... 11شماره  نهیخطوط اتوبوس تندرو در گز -70-1شکل 

 99......................................... 11شماره  نهیدر گز 1410معابر در ساعت اوج صبح در سال  سیحجم تردد و سطح سرو -71-1شکل 

 99.... 11 نهیدر گز 1410در ساعت اوج صبح در سال  هینقل لهینوع وس کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -72-1شکل 

 104 ........................................................................................12شماره  نهیدر گز هینقل لهینوع وس کیبه تفک یخطوط همگان -73-1شکل 

 104 ...................................................................................................................................... 12شماره  نهیدر گز یخطوط قطار شهر -74-1شکل 

 105 .................................................................................................................................. 12شماره  نهیخطوط اتوبوس تندرو در گز -75-1شکل 

 106...................................... 12شماره  نهیدر گز 1410معابر در ساعت اوج صبح در سال  سیحجم تردد و سطح سرو -76-1شکل 

 106. 12 نهیدر گز 1410در ساعت اوج صبح در سال  هینقل لهینوع وس کیبه تفک یونقل همگانتعداد مسافر حمل -77-1شکل 

 110 ................................................. 1410اوج صبح  -یمورد بررس یوهایک از سناریدر هر  COگاز  دیتول زانیم سهیمقا -1-2شکل 

 111 ............................................. 1410اوج صبح  -یمورد بررس یوهایاز سنار کیدر هر  NOXگاز  دیتول زانیم سهیمقا -2-2شکل 

 111 ................................................. 1410اوج صبح  -یمورد بررس یوهایاز سنار کیدر هر  HCگاز  دیتول زانیم سهیمقا -3-2شکل 

 112 ..................................................1410اوج صبح  -یمورد بررس یوهایاز سنار کیدر هر  PM2.5 دیتول زانیم سهیمقا -4-2شکل 

 112 ............................................... 1410اوج صبح  -یمورد بررس یوهایاز سنار کیمصرف سوخت در هر  زانیم سهیمقا -5-2شکل 

 115 ....................................................... 1410اوج صبح  -یمورد بررس یوهایسنار یمتوسط زمان کل سفر همگان سهیمقا -1-3شکل 

 116............................................................1410اوج صبح  -یمورد بررس یوهایسنار یسرعت سفر همگان نیانگیم سهیمقا -2-3شکل 

 116........................................................... 1410اوج صبح  -یمورد بررس یوهایمجموع مسافر منحصر به فرد سنار سهیمقا -3-3شکل 

 117 .................................................................... 1410اوج صبح  -یمورد بررس یوهایکل شبکه سنار ریمجموع تاخ سهیمقا -4-3شکل 

 117 ................................. 1410اوج صبح  -یمورد بررس یوهایسنار یکل شبکه شخص لومتریک لهیمجموع وس سهیمقا -5-3شکل 

 136............................................................................................................................................................... شوندهشغل شهروندان پرسش -1-4شکل 

 136................................................................................................................................................................. شوندهسن شهروندان پرسش -2-4شکل 

 137 ........................................................................................................................................شوندهشهروندان پرسش التیتحص زانیم -3-4شکل 

 137 ........................................................................................................................................................شوندهشهروندان پرسش تیجنس -4-4شکل 

 138 ................................................................................................................................. شوندهخانوار شهروندان پرسش یتعداد اعضا -5-4شکل 

 138 .................................................................................................................................. دهشونتعداد خودرو خانوار شهروندان پرسش -6-4شکل 

 139 ..................................................................................................................................شوندهدرآمد ماهانه خانوار شهروندان پرسش -7-4شکل 

 139 .................................................................................................................................. شوندهماهانه خانوار شهروندان پرسش نهیهز -8-4شکل 

 140 ..................................... ونقل در طول هفتهحمل یاهستمیشونده از انواع ستعداد دفعات استفاده شهروندان پرسش -9-4شکل 

 141 ............................................یونقل همگانحمل ستمیس یطیمحستیاثرات ز تیاهم زانینظر شهروندان در مورد م -10-4شکل 

ونقل حمل ستمیهمه توسط س یها )امکان سفر( برابه فرصت یدسترس تیاهم زانینظر شهروندان در مورد م -11-4شکل 

 141 .................................................................................................................................................................................................................................. یهمگان

 142 ........................................................ یونقل همگانحمل ستمیعملکرد س نهیهز تیاهم زانینظر شهروندان در مورد م -12-4شکل 



  

 

 143 ...................................................... یونقل همگانستم حملیس تیو امن یمنیا تیاهم زانینظر شهروندان در مورد م -13-4شکل 

 143 ...................................... یونقل همگانحمل ستمیو آرامش سفر با س یراحت تیاهم زانینظر شهروندان در مورد م -14-4شکل 

 144 .. شهر یخیو تار یکالبد تیبا هو یونقل همگانحمل ستمیس یسازگار تیاهم زانینظر شهروندان در مورد م -15-4شکل 

 145 ............................................... یونقل همگانحمل ستمیبه س نانیاطم تیقابل تیاهم زانینظر شهروندان در مورد م -16-4شکل 

 145 ...................... ی/ گردشگر ارتیبا ز یونقل همگانحمل ستمیس یهماهنگ تیاهم زانینظر شهروندان در مورد م -17-4شکل 

 146............................... خاص امیا طیبا شرا یونقل همگانحمل ستمیتناسب س تیاهم زانینظر شهروندان در مورد م -18-4شکل 

 147 ..رعاملیبحران و پدافند غ طیبا شرا یونقل همگانحمل ستمیتناسب س تیاهم زانینظر شهروندان در مورد م -19-4شکل 

 148 ......................................................................................................اتوبوس / مترو یهاستگاهینظر شهروندان در مورد تعداد ا -20-4شکل 

 149 ...................................................................................................... اتوبوس / مترو یهاستگاهینظر شهروندان در مورد محل ا -21-4شکل 

 149 ............................................................................................................... نظر شهروندان در مورد تعداد خطوط اتوبوس / مترو -22-4شکل 

 150 ............................................................................................................... خطوط اتوبوس / مترو رینظر شهروندان در مورد مس -23-4شکل 

 151 ..............................................................................هامحل کار آن اینظر شهروندان در مورد عبور مترو از مجاورت منزل  -24-4شکل 

 151 ...................................................................................... هال کار آنمح اینظر کسبه در مورد عبور مترو از مجاورت منزل  -25-4شکل 

 152 .................................................................................................................................. خطوط مترو ریینظر شهروندان در مورد تغ -26-4شکل 

 153 ............................................................هامحل کار آن اینظر شهروندان در مورد عبور اتوبوس تندرو از مجاورت منزل  -27-4شکل 

 153 .................................................................... هامحل کار آن اینظر کسبه در مورد عبور اتوبوس تندرو از مجاورت منزل  -28-4شکل 

 154 ................................................................................................................ خطوط اتوبوس تندرو ریینظر شهروندان در مورد تغ -29-4شکل 

 155 .............................................................. محل کارشان ایاز مجاورت منزل  ینظر شهروندان در مورد عبور اتوبوس عاد -30-4شکل 

 155 .......................................................................محل کارشان ایاز مجاورت منزل  ینظر کسبه در مورد عبور اتوبوس عاد -31-4شکل 

 156................................................................................................................. یخطوط اتوبوس عاد ریینظر شهروندان در مورد تغ -32-4شکل 

 156........................................................................یشخص یبر خودرو یتوسعه خطوط همگان رینظر شهروندان در مورد تاث -33-4شکل 

 157 ............................................................................................................................... ستگاهینظر شهروندان در مورد منافع وجود ا -34-4شکل 

 157 ....................................................................................................................................... ستگاهینظر کسبه در مورد منافع وجود ا -35-4شکل 

 158 ...................................................................................................................... یونقل همگانحمل هینظر شهروندان در مورد کرا -36-4شکل 

 159 ..................................................................یونقل همگانخودرو بر استفاده از حمل یانگر رینظر شهروندان در مورد تاث -37-4شکل 

 159 ...................................................................... بر استفاده از آن یونقل همگانحمل تیفیک رینظر شهروندان در مورد تاث -38-4شکل 

 160.......................................... یونقل همگانبر استفاده از حمل یشخص یخودرو تیمالک رینظر شهروندان در مورد تاث -39-4شکل 

 161.......................................... یونقل همگانبر استفاده از حمل یشخص یخودرو تیمالک رینظر شهروندان در مورد تاث -40-4شکل 

 161...................................................................................................................... یونقل همگانحمل رینظر شهروندان در مورد مس -41-4شکل 

 162.......................................................................................................................... ستگاهینظر شهروندان در مورد زمان انتظار در ا -42-4شکل 

 163......................................................................... ستیز طیبر مح یونقل همگانتوسعه حمل رینظر شهروندان در مورد تاث -43-4شکل 

 163......................................................... یونقل همگانتوسعه معابر نسبت به توسعه حمل تینظر شهروندان در مورد اهم -44-4شکل 

 164...................................................یلیو تحص یکار یدر سفرها یونقل همگاننظر شهروندان در مورد استفاده از حمل -45-4شکل 

 165............................................................رفتن به حرم مطهر یبرا یونقل همگاننظر شهروندان در مورد استفاده از حمل -46-4شکل 



  

 

 165.................................................... همراه با خانواده یدر سفرها یونقل همگاننظر شهروندان در مورد استفاده از حمل -47-4شکل 

 166 ...................................... افراد مسن، کودکان و معلوالن یبرا یونقل همگاننظر شهروندان در مورد استفاده از حمل -48-4شکل 

 167...................................................................................................................... ژهینظر شهروندان در مورد عبور اتوبوس از خط و -49-4شکل 

 167...............................................................................................................................ژهینظر کسبه در مورد عبور اتوبوس از خط و -50-4شکل 

 168...............................................................................................................یونقل همگاندر حمل تینظر شهروندان در مورد امن -51-4شکل 

 168.........................................................یونقل همگانحمل یو برنامه زمان ریاطالع از مس تینظر شهروندان در مورد اهم -52-4شکل 

 169.............................................................ازمندین یهابه بخش یونقل همگانحمل یرساننظر شهروندان در مورد خدمت -53-4شکل 

 170 .................................................................................................. یونقل همگانحمل ستمیس ینظر شهروندان در مورد شلوغ -54-4شکل 

 170 ......................................................... یصوت یهوا و آلودگ یبر آلودگ یونقل همگانحمل رینظر شهروندان در مورد تاث -55-4شکل 

 171 ............................... یونقل همگانبه حمل یدسترس یبرا یروادهیپ ریمس تیو امن یمنینظر شهروندان در مورد ا -56-4شکل 

 172 ...................................................................................... یونقل همگانحمل ستگاهیا اینظر شهروندان در مورد حذف خط  -57-4شکل 

 172 ...............................................................................................یونقل همگانحمل ستگاهیا اینظر کسبه در مورد حذف خط  -58-4شکل 

 173 ....................................................................................... یونقل همگانحمل ستگاهیا ایخط  جادینظر شهروندان در مورد ا -59-4شکل 

 173 ................................................................................................یونقل همگانحمل ستگاهیا ایخط  جادینظر کسبه در مورد ا -60-4شکل 

 174 .............................................................................................................................. یخطوط تاکس ریینظر شهروندان در مورد تغ -61-4شکل 

 174 ............................................................................................... یونقل همگانو حمل یتاکس سهینظر شهروندان در مورد مقا -62-4شکل 

 175 .................................................................................... یمعمول یو تاکس ینترنتیا یتاکس سهینظر شهروندان در مورد مقا -63-4شکل 

 176....................................................................................................................... یاتوبوس و تاکس سهینظر شهروندان در مورد مقا -64-4شکل 

 176............................................................................................. یابیریمس یافزارهادر نرم یرساننظر شهروندان در مورد اطالع -65-4شکل 

 178 ......................................................................................................................................................شوندهپرسش شغل و سمت افراد -66-4شکل 

 179 ........................................................................................................................................ شوندهو کارشناسان پرسش رانیسن مد -67-4شکل 

 179 ............................................................................................................... شوندهو کارشناسان پرسش رانیمد التیتحص زانیم -68-4شکل 

 180 ............................................................................................................................... شوندهو کارشناسان پرسش رانیمد تیجنس -69-4شکل 

 180 ......................................................................................................... شوندهو کارشناسان پرسش رانیخانوار مد یتعداد اعضا -70-4شکل 

 181 ......................................................................................................... شوندهو کارشناسان پرسش رانیتعداد خودرو خانوار مد -71-4شکل 

 181 ......................................................................................................... شوندهو کارشناسان پرسش رانیدرآمد ماهانه خانوار مد -72-4شکل 

 182 ......................................................................................................... شوندهو کارشناسان پرسش رانیماهانه خانوار مد نهیهز -73-4شکل 

 183 ............ ونقل در طول هفتهحمل یهاستمیشونده از انواع سو کارشناسان پرسش رانیتعداد دفعات استفاده مد -74-4شکل 

 184 ...................... یونقل همگانحمل ستمیس یطیمحستیاثرات ز تیاهم زانیو کارشناسان در مورد م رانینظر مد -75-4شکل 

 ستمیهمه توسط س یها )امکان سفر( برابه فرصت یدسترس تیاهم زانیو کارشناسان در مورد م رانینظر مد -76-4شکل 

 184 ............................................................................................................................................................................................................ یونقل همگانحمل

 185 .................................. یونقل همگانحمل ستمیعملکرد س نهیهز تیاهم زانیو کارشناسان در مورد م رانینظر مد -77-4شکل 

 186.................................. یونقل همگانحمل ستمیس تیو امن یمنیا تیاهم زانیو کارشناسان در مورد م رانینظر مد -78-4شکل 

 186.................. یونقل همگانحمل ستمیو آرامش سفر با س یراحت تیاهم زانیو کارشناسان در مورد م رانینظر مد -79-4شکل 



  

 

 یخیو تار یکالبد تیبا هو یونقل همگانحمل ستمیس یسازگار تیاهم زانیو کارشناسان در مورد م رانینظر مد -80-4شکل 
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 1صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 های پیشنهادیمعرفی و ارزیابی گزینه

 هاگزینهمعرفی  -1

فی بر معرونقل همگانی انبوههای پیشنهادی برای شبکه حملدر این بخش از گزارش حاضر ابتدا گزینه

های طراحی شبکه مطالعات، با به کارگیری روش 4در بند و مشخصات مربوط به هر یک ارائه شده است.  شده

ای از شبکه یکپارچه همگانی ارائه شد که شامل مجموعه 4همگانی و بر مبنای معیارهای مختلف در نهایت 

شود که مشخصات هر یک به تفصیل در بند خطوط ریلی، اتوبوس تندرو، اتوبوس عادی و خطوط تاکسی می

مرحله  4های پیشنهادی در این بخش از گزارش بر اساس خروجی مطالعات در بند گزینهارائه شده است.  4

است. در این بین مسافر تعدادی از  بر این اساس تعیین شده تمامی خطوط همگانیمطالعات بوده و مسیر اول 

 و وای قرار داشت که امکان استفاده از هر دو سیستم اتوبوس تندرهای پیشنهادی در محدودهخطوط شبکه

این خطوط مشخص شده است. اما انتخاب نوع سیستم نهایی نیازمند انجام  4تراموا وجود دارد که در فصل 

ها هایی که در آن، برای شبکه5تحلیل اقتصادی دقیق بر روی سناریوهای شبکه است به همین دلیل در فصل 

 ا از این طریق نوع سیستم انتخابخطوط تراموا پیشنهاد شده بود، سناریوهای تکمیلی در نظر گرفته شده ت

نشان  1-1جدول در  4شده در این بخش با سناریوهای برتر پیشنهادی در بند های ارائه ارتباط گزینهشود. 

  داده شده است.

بایست یک گزینه عدم انجام کار در نظر ذکر است به منظور انجام فرآیند تحلیلی اقتصادی میالزم به 

در حال ساخت  3و خط  یبرداردر حال بهره 2و  1 وطخط که نیتوجه به اگرفته شود. در این سناریو با 

عدم انجام کار در نظر گرفته شدند. اما با توجه به عدم شروع مراحل  نهیبه عنوان گز 1410افق  یبرا هستند،

عدم انجام کار لحاظ  نهیخط در گز نیبودن آن، ا یمجدد اقتصاد یو لزوم بررس یقطار شهر 4ساخت خط 

همچنین خطوط اتوبوس تندرو و اتوبوس عادی وضع موجود  قرار گرفت. یمورد بررس 1 یویسنار درنشده و 

یوی شماره صفر در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به لزوم بررسی سناریو برتر و مصوب نیز در سنار

به آن اختصاص داده شد و خطوط ریلی، اتوبوس تندرو و اتوبوس  2ونقل، سناریوی شماره طرح جامع حمل

 هد شد.عادی بر آن اساس در نظر گرفته شد. توضیحات تکمیلی هر سناریو در بخش مربوطه ارائه خوا

  



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 4با سناریوهای برتر پیشنهادی در بند  5های ارائه شده در بند ارتباط گزینه -1-1جدول 
 4ارتباط با سناریوی برتر پیشنهادی در بند  شماره سناریو

 قطار شهریخط  3 -سناریوی عدم انجام کار 0سناریو 
 قطار شهریخط  4 -سناریوی پایه 1سناریو 
 87طرح جامع سازی بهنگامسناریوی مصوب  2سناریو 
 22شماره -1شبکه پیشنهادی  3سناریو 
 23شماره -2شبکه پیشنهادی  4سناریو 
 19شماره -3شبکه پیشنهادی  5سناریو 
 26شماره -4شبکه پیشنهادی  6سناریو 
 تبدیل به بی آر تی شد 8تراموای شماره خط -19شماره -3شبکه پیشنهادی  7سناریو 
 تبدیل به بی آر تی شد 8خط تراموای شماره -26شماره -4شبکه پیشنهادی  8سناریو 
 تبدیل به اتوبوس تندرو شود 20خط تراموای -22شماره -1شبکه پیشنهادی  9سناریو 
 رو شودتبدیل به اتوبوس تند 20خط تراموای -23شماره -2شبکه پیشنهادی  10سناریو 
 تبدیل به اتوبوس تندرو شود 20و  19خط تراموای -22شماره -1شبکه پیشنهادی  11سناریو 
 تبدیل به اتوبوس تندرو شود 20و  19خط تراموای -23شماره -2شبکه پیشنهادی  12سناریو 

 

های مختلف و نوع سیستم بر در گزینهکارگیری هر یک از خطوط انبوهوضعیت به 2-1جدول همچنین در 

قطار شهری مشهد با توجه به تقاضای نسبتا  4تا  2شود در خصوص خطوط آن ارائه شده است. خاطر نشان می

ای است که قطار سبک شهری پاسخگو ن مورد نیاز هر رام قطار و سرفاصله آن به گونهتعداد واگ ها، عمالًزیاد آن

ها بر این اساس ( در نظر گرفته شد و تحلیلMRTها از نوع مترو )نخواهد بود و به همین دلیل نوع سیستم آن

 انجام شده است.
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 های مورد بررسیگزینهخطوط و نوع سیستم هر یک از  -2-1جدول 

 12گزینه  11گزینه  10گزینه  9گزینه  8گزینه  7گزینه  6گزینه  5گزینه  4گزینه  3گزینه  2گزینه  1گزینه  0گزینه  نام خط 

 LRTقطار  LRTقطار  LRTقطار  LRTقطار  LRTقطار  LRTقطار  LRTقطار  LRTقطار  LRTقطار  LRTقطار  LRTقطار  LRTقطار  LRTقطار  برانبوه 1خط 

 MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  برانبوه 2خط 

 MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  برانبوه 3خط 

 MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  MRTقطار  - برانبوه 4خط 

 - - - - - - - - - - - - BRT اتوبوس تندرو موجود 1خط 

 - - - - - - - - - - - - BRT اتوبوس تندرو موجود 3خط 

 - - - - - - - - - - BRT - - سازی طرح جامعپیشنهادی بهنگام 3 خط

 - - - - - - - - - - BRT - - سازی طرح جامعپیشنهادی بهنگام 4خط 

 BRT BRT BRT BRT BRT BRT BRT BRT BRT BRT BRT - - برانبوه 6خط 

 - - - - BRT BRT تراموا تراموا - - - - - برانبوه 8خط 

 BRT BRT BRT BRT BRT BRT BRT BRT BRT BRT - - - برانبوه 13خط 

 BRT BRT BRT - BRT - BRT BRT BRT BRT - - - برانبوه 15خط 

 - BRT - - - - - BRT - BRT - - - برانبوه 16خط 

 BRT BRT - تراموا تراموا تراموا BRT تراموا تراموا تراموا - - - برانبوه 19خط 

 BRT BRT BRT BRT تراموا تراموا تراموا تراموا تراموا تراموا BRT - - برانبوه 20خط 

 - - - - BRT - تراموا - - - - - - برانبوه 22خط 

 BRT - - - - - BRT - BRT - - - - برانبوه 23خط 
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های عملکردی شبکه با س از معرفی مسیر و مشخصات هر یک از خطوط، خروجیهای آتی، پدر بخش

توضیحات  4-1جدول و  3-1جدول افزاری در دو بخش شخصی و همگانی ارائه شده است. توجه به مدل نرم

های ارائه شده مربوط به بازه جیالزم به ذکر است تمام خرو دهد.مربوط به هر یک از پارامترها را نشان می

 است. 1410زمانی اوج صبح سال 

 

 های شبکه همگانی خروجیمعرفی پارامترهای  -3-1جدول 
 توضیحات عنوان معیار

 مجموع مسافر منحصر به فرد
دهنده تعداد پارامتر نشاناین  -تعداد مسافر منحصر استفاده کننده از خطوط همگانی

کند.جایی بین خطوط را لحاظ نمیمقصدی انجام شده است و میزان جابه-سفر مبدا  

 مجموع مسافر روی شبکه
دهد و اختالف آن با مجموع تعداد مسافر سوار شده هر یک از خطوط را نمایش می

دهنده تعداد کل انتقال بین خطوط است.پارامتر قبل نشان  

 نرخ انتقال بین خطوطمیانگین 

این پارامتر با تقسیم دو پارامتر باال بر یکدیگر و کسر عدد به دست آمده از یک به دست 
دهنده این است که هر مسافر در هر سفر خود به طور میانگین چه تعداد آید و نشانمی

کند. انتقال بین خطوط را تجربه می  

 ساعت کل سفر-مجموع مسافر
ه مسافران برای انجام کل سفر خود با وسایل همگانی که شامل مجموع زمان صرف شد

شود.و داخل وسیله می، انتظار در مبدا روی، انتقال بین خطوطهای پیادهزمان  

ساعت داخل -مجموع مسافر
 وسیله

کنند. اختالف این مجموع زمانی که کلیه مسافران داخل وسیله همگانی صرف می
و انتقال بین خطوط  ، انتظاررویدهنده مجموع زمان پیادهنشانپارامتر و پارامتر قبل 

 است.

 کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر
روی های پیادهمجموع مسافت طی شده مسافران در سفرهای همگانی که شامل مسافت

شود.نیز می  
کیلومتر داخل -مجموع مسافر

 وسیله
 مجموع مسافت طی شده مسافران در داخل وسیله نقلیه

 میانگین زمان کل سفر
، روی، داخل وسیلهها، پیادهمیانگین زمان کل سفر همگانی هر مسافر شامل زمان رابط

شود.می انتقال بین خطوط انتظار در مبدا و  
کنندمیانگین زمانی که مسافران در داخل وسیله نقلیه صرف می سفر داخل وسیله زمان میانگین  

میانگین زمان انتظار در تغییر 
 سیلهو

کنند. این زمان به تعداد دفعات زمانی که مسافران برای تغییر خطوط صرف میمیانگین 
روی بین دو ایستگاه و ... بستگی سرفاصله زمانی خطوط، زمان پیادهانتقال بین خطوط و 

 دارد.

 میانگین زمان انتظار در مبدا
کند که صرف می هر مسافر در مبدا خود برای رسیدن وسیله همگانیمیانگین زمانی 

کنند بستگی دارد.مستقیما به سرفاصله زمانی خطی که از آن استفاده می  

 هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

از ایستگاه مقصد به و  مبدابرای دسترسی به ایستگاه  هر مسافر رویزمان پیاده میانگین
ها یا زمان رابطناحیه انتهایی سفر است که عالوه بر زمان طی شده در شبکه معابر، 

شود.کانکتورهای مبدا و مقصد نیز در آن لحاظ می  
 میانگین مسافت طی شده هر مسافر برای انجام کل سفر خود میانگین مسافت کل سفر

 میانگین مسافت طی شده هر مسافر در داخل وسیله نقلیه  میانگین مسافت داخل وسیله

 میانگین سرعت کل سفر
از تقسیم میانگین مسافت کل بر زمان کل سفر به دست  میانگین سرعت کل سفر که

آید. می  
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 توضیحات عنوان معیار

 میانگین سرعت داخل وسیله
این پارامتر از تقسیم میانگین مسافت داخل وسیله به زمان داخل وسیله به دست 

آید.می  
 مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 مجموع مسافر به تفکیک هر یک از وسایل همگانی
 اتوبوس تندرومجموع مسافر با 

 مجموع مسافر با تراموای مدرن

 مجموع مسافر با قطار شهری

 

 های شبکه شخصی خروجیمعرفی پارامترهای  -4-1جدول 

 توضیحات عنوان معیار

مجموع ماتریس تخصیص 

 سواری
 مجموع ماتریس همسنگ سواری تخصیص یافته به شبکه 

 کل زمان سفر وسایل نقلیه بر روی شبکه معابر در حالت بدون تاخیر  وسیله ساعت آزاد کل شبکه

وسیله ساعت تجربه شده کل 

 شبکه
 کل زمان سفر وسایل نقلیه بر روی شبکه معابر با احتساب تاخیر در معابر و تقاطعات

آیدمجموع تاخیر کل وسایل نقلیه که از کسر دو پارامتر باال به دست می شبکهمجموع تاخیر کل   

 مجموع مسافت طی شده تمام وسایل نقلیه در شبکه معابر وسیله کیلومتر کل شبکه

 میانگین سرعت کل شبکه

سرعت میانگین وسایل نقلیه در شبکه معابر که از تقسیم وسیله کیلومتر کل بر وسیله 

آید.ده کل شبکه به دست میساعت تجربه ش  

 میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه محاسبه شده بر اساس روابط مربوط مصرف سوخت کل شبکه

 کل شبکه COتولید 

های زیست محیطی بر اساس روابط مربوطهمیزان تولید آالینده  کل شبکه NOXتولید  

 کل شبکه HCتولید 

 

 و مصرف سوخت شبکه از روابط زیر استفاده شده است: به منظور محاسبه پارامترهای زیست محیطی

  1-1رابطه 
Fuel=(

5.41 +
160.8
VCur

100
) ∗ Vehkm 

NOx 2-1رابطه  = (0.7 +
1.92

1 + 93.54 ∗ e
−0.049∗Vcur

) ∗ Vehkm 

CO=(127.64−2.68 3-1رابطه  ∗ VCur + 0.016 ∗ Vcur
2 +

160.12

Vcur
) ∗ VehKm 

HC=(6.06 4-1رابطه  − 0.1 ∗ VCur + 0.00056 ∗ Vcur
2 +

57/42

Vcur
) ∗ VehKm 

 که در این روابط:

Fuel :)میزان مصرف سوخت )لیتر 

NOx : تولید اکسید ازت )گرم(میزان 
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CO :)میزان تولید مونوکسید کربن )گرم 

HC :)میزان تولید هیدروکربن )گرم 

𝑉𝑐𝑢𝑟سرعت تجربه شد وسیله : 

𝑉𝑒ℎ𝑘𝑚وسیله کیلومتر طی شده : 

ها برای کل شهر، پارامترهای ترافیکی برای عالوه بر ارائه خروجی های مربوط به شبکه معابردر خروجی

 نمایش داده شده است. 1-1شکل بخش مرکزی شهر که محدوده آن در 

 

  
 های محدوده مرکزی شهر مشهدکمان -1-1شکل 

 

بر همگانی پارامترهایی ارائه شده است های کلی شبکه، برای هر یک از خطوط انبوهاما عالوه بر خروجی

 ها عبارتند از:که توضیحات و نحوه خروجی

همگانی بین : مجموع زمانی که خطوط دقیقه-مجموع زمان در حال حرکت رفت و برگشت -

کنند که شامل زمان حرکت در معابر و زمان توقف در تقاطعات چراغدار و ها حرکت میایستگاه

افزار های نرمشود. این زمان برای دو جهت رفت و برگشت و با استفاده از خروجیغیرچراغدار می
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 ویزوم محاسبه شده است.

ردن کها برای سوار و پیادهدر ایستگاه: مجموع زمانی که خطوط ثانیه-ستگاهیمجموع زمان توقف ا -

مرحله  4افزاری در گزارش بند کنند که جزییات نحوه محاسبه آن در مدل نرممسافران صرف می

 اول مطالعات ارائه شده است.

 : مجموع تعداد مسافر سوار شده به هر خط در هر دو جهت رفت و برگشتمجموع مسافر دو جهت -

تعداد مسافر سوار شده به هر خط در جهتی که بیشترین تعداد : مجموع جهت اوجمجموع مسافر  -

 مسافر را دارد

ها که در محاسبات تعداد : تعداد مسافر داخل وسیله در قطعه اوج بین ایستگاهمسافر قطعه اوج -

 گیرد.ناوگان مورد استفاده قرار می

ر ه متوسط سرعت عملکردی طی شده توسط: کیلومتر بر ساعت -یمتوسط سرعت عملکرد -

 آید.ها به دست میخط که از تقسیم طول خط بر مجموع زمان در حال حرکت و زمان توقف ایستگاه

: با توجه به این که در دقیقه -یابیدرصد استراحت و باز 10مجموع زمان گردش با لحاظ  -

ها و بازیابی حرکت وسایل نقلیه در بایست زمانی هم برای استراحت رانندهمحاسبات ناوگان، می

 درصد اضافه شد. 10انتهای خط در نظر گرفت به مجموع زمان گردش 

سرفاصله زمانی تعداد کل ناوگان مورد نیاز هر خط با و  : با استفاده از زمان گردشتعداد ناوگان -

مطالعات عنوان شد  4شود همانطور که در فصل . خاطر نشان میاستفاده از فرمول زیر محاسبه شد

لحاظ تعداد مسافر قطعه اوج خط و ظرفیت هر ناوگان و در طی یک فرآیند سرفاصله زمانی خط با 

افزاری ویزوم محاسبه شده است و به همین دلیل در این قسمت برای محاسبه تکراری در مدل نرم

 تعداد ناوگان نیازی به در نظر گیری ظرفیت ناوگان و تعداد مسافر قطعه اوج نیست.

 =تعداد ناوگان
درصد استراحت و بازیابی در واحد دقیقه( 10با لحاظ  )مجموع زمان گردش

سرفاصله زمانی خط در واحد دقیقه
 

ساعت کاری و  12مجموع تعداد اعزام ناوگان در هر خط با فرض : وسیله-تعداد کل اعزام روزانه  -

با توجه به سرفاصله زمانی محاسبه شده است. الزم به ذکر است هر اعزام شامل رفت و برگشت وسیله 

 مگانی است.ه

مجموع پیمایش وسایل هر خط با ضرب تعداد کل اعزام روزانه در مجموع : لومتریک-مجموع خودرو -
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   محاسبه شد. طول رفت و برگشت

در نظر گرفته شد  2-1شکل این گزارش خط قطار گلبهار به صورت های شایان ذکر است در تمام گزینه

شود. بنابر مطالعات انجام گرفته برای این خط، چند متصل می 3آباد و هم به انتهای خط که هم به پایانه وکیل

دهد. در این گزارش، از میها را نشان آن 5-1جدول که سناریوی تقاضای اوج صبح در نظر گرفته شده است 

 نفر به دست آمد. 9599حدود  1410یابی، تقاضای سناریوی اول میانه استفاده شد که با درون

 

 های تقاضای مترو گلبهار مطابق با مطالعات آنسناریو -5-1جدول 

 سناریوی دوم خوشبینانه سناریوی دوم میانه سناریوی اول خوشبینانه سناریوی اول میانه سناریوی بدبینانه 

1396 3585 4672 5828 3269 2914 

1401 4844 6671 9167 4675 4583 

1406 6508 8071 13215 5651 6609 

1416 9548 11892 24038 8324 12020 

 

 
 افزار ویزوممسیر ترسیم شده مترو گلبهار در نرم -2-1شکل 

 

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 یهاو طرح یلیبر اساس طرح تفص 1410شده در افق  ینیبشیپ یمعابر اصلذکر این نکته الزم است که 

هوا )زوج و فرد( بر  یو طرح کاهش آلودگ کیمحدوده طرح ترافهمچنین  اضافه شدند. به شبکه معابر موجود

 5-1شکل تا  3-1شکل  طرح جامع در نظر گرفته شده است. یارائه شده در مطالعات بازنگر شنهاداتیاساس پ

 دهد.به ترتیب شبکه معابر سال افق و محدوده طرح ترافیک و زوج فرد محدوده را نمایش می

 

 
 1410شهر مشهد برای افق  شبکه معابر طرح تفصیلی -3-1شکل 

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقلمحدوده طرح ترافیک پیشنهادی در مطالعات بازنگری طرح جامع حمل -4-1شکل 

 

 
 ونقلحملمحدوده زوج و فرد پیشنهادی مطالعات بازنگری طرح جامع  -5-1شکل 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 (عدم انجام کار )هیچ کار -گزینه صفر -1-1

در نظر گرفته  مشهدونقل همگانی وضع موجود و یا در حال ساخت شهر در این گزینه شبکه خطوط حمل

 1410شده است و هیچ نوع تغییر دیگری اعمال نشده است. البته در این گزینه تقاضای سال افق طرح یعنی 

 بر روی شبکه بارگذاری شده است.

خط  3نمایش داده شده است، شامل 6-1شکل بر در این سناریو که در ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

و خطوط  7-1شکل در  0. خطوط قطار شهری در گزینه شماره است شهر مشهد 3و  2و  1قطار شهری 

 نشان داده شده است.  8-1شکل در  0اتوبوس تندرو در گزینه شماره 

 :استخط قطار شهری به شرح زیر  3شامل  0، گزینه شماره 7-1شکل با توجه به 

 نژادیهاشم دیکه از فرودگاه شه است لومتریک 2/24بر مشهد به طول انبوه ینقل همگانوحمل 1خط  -

بهار، بلوار  یملک الشعرا ابانیاسالم، خ انیفدائ ابانیدر شرق مشهد آغاز شده و پس از عبور از خ

 .رسدیم انیبه پا ادآبلیوک یمسافربر انهیدر پا آبادلیآباد و بزرگراه وکاحمدآباد، بلوار ملک

 یشمال یبلوار طبرس یکه از انتها است لومتریک 3/18بر مشهد به طول انبوه ینقل همگانوحمل 2خط  -

 ستگاهیدر محدوده ا یو جنوب یشمال یطبرس یدر شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوارها

 دیشه ابانیاز خ ور. در ادامه با عبشودیم نژادیهاشم دیشه ابانیداده و وارد خ ریمس رییآهن تغراه

 دیو بلوار شه یکوهسنگ ابانی(، خآبادی)تق یعتیشر دانیدانشگاه، م ابانیشهدا، خ دانیم نژاد،یهاشم

 .رسدیم انیبه پادر تقاطع بلوارهای شهید فکوری و هفت تیر  یفکور

 یکه از بلوار صبا در جنوب شرق است لومتریک 5/27بر مشهد به طول انبوه ینقل همگانوحمل 3خط  -

المقدس )فلکه آب(  تیب دانیامام رضا )ع( در م ابانیمشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار صبا و خ

و در ادامه با عبور از  شودیاندرزگو م دیشه ابانیداده و وارد خ ریمس رییواقع در جنوب حرم مطهر تغ

جانباز امتداد خواهد داشت.  دانیتا م یو بلوار فردوس ینبلوار سپهبد قر د،یتوح ابانیشهدا، خ دانیم

در  هیریبلوار ام یدر انتها هی)ع( و بلوار امام یسپس وارد بلوار جانباز شده و با گذر از بزرگراه امام عل

 .رسدیم انیمشهد به پا یواقع در شمال غرب هیمنطقه اله

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 0ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره خطوط حمل -6-1شکل 

 

 
 0خطوط قطار شهری در گزینه شماره  -7-1شکل 

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 (موجود تندرو اتوبوس خطوط)صفر  در گزینه شماره اتوبوس تندروخطوط  -8-1شکل 

 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق در 

 ارائه شده است.  9-1شکل شرایط حفظ وضع موجود بدست آمده است که در 

پیشنهادی بر روی  شود، در صورت عدم انجام هیچ یک از تغییراتمشاهده می 9-1شکل همانطور که در 

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این است که نشان Fو یا  E، 1410شبکه سطح سرویس بخشی از معابر در افق 

، بزرگراه آزادی، بزرگراه شهید سلیمانی، چراغچیتوان به بزرگراه شهید محدوده است. از جمله معابر پر تراکم می

 ، اشاره کرد.طبرسی، بلوار امامت و بلوار وکیل آباد یابانخ بزرگراه امام علی، بزرگراه پیامبر اعظم،

نشان  10-1شکل ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط در همچنین تعداد مسافر حمل

امام های خیابانو  قرنیونقل همگانی گذرا از بلوار شهید ، خطوط حمل10-1شکل داده شده است. با توجه به 

ا جابجا بیشترین مسافر ر بلوار فردسی، بلوار جانباز، بلوار طبرسی هاشمی نژاد، کوهسنگی، دانشگاه و ،رضا )ع(

 کنند.می

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 صفردر گزینه شماره  1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -9-1شکل 

 

 
در  1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -10-1شکل 

 صفرگزینه 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نمایش داده شده است  1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 6-1جدول در 

های شبکه خروجی 7-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  8-1جدول در  ها فراهم باشد.اثرات اجرای گزینه

گزینه مورد  و سایر مشخصات مربوط برتعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج خطوط انبوه 9-1جدول  در

  است.بررسی ارائه شده 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  0گزینه شماره شبکه همگانی های خروجی -6-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 200,225 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 337,935 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.688 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 160,961 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 85,700 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,103,416 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1,886,472 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 48 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 26 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.05 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 19.6 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.5 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.4 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 13.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 22.0 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 149,669 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 35,295 نفر مسافر با اتوبوس تندرومجموع 

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 152,972 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410های شبکه شخصی گزینه شماره صفر در ساعت اوج صبح در سال خروجی -7-1جدول 

 اوج صبحمقدار  واحد عنوان معیار

 601,171 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 84,318 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 151,707 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 67,389 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,472,011 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 22.9 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 375,528 لیتر سوخت کل شبکه مصرف

 184,050 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,320 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 15,312 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 10,612 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 20,884 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 10,272 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 276,598 کیلومتر مرکز شهر وسیله کیلومتر

 13.2 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 38,327 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 21,229 گرم مرکز شهر COتولید 

 217 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,674 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 مورد نیاز سناریوی شماره صفر به تفکیک نوع سیستمتعداد ناوگان  -8-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 ناوگانهر 
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 4,080 3,496 0.85 80 11 128 اتوبوس معمولی

 453 393 0.85 150 13 2 تندروی دو کابیناتوبوس 

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 33 28 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 26 22 0.9 900 32 1 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 33 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 بر در سناریوی شماره صفرخطوط انبوهتعداد مسافر و سایر مشخصات  -9-1جدول 

نام و کد 

 خط

نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

 قطعه اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Current-

BRT1 
BRT 51 2 191 28 13505 5912 4517 14 241 138 159 412 20899 

Current-

BRT2 
BRT 61 1 258 31 21718 12388 5986 13 318 255 294 578 35116 

Golbahar LRT 135 5 203 0 9705 7966 7966 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 30417 17939 8257 33 96 28 33 211 10187 

R2 
MRT 

واگن5  
39 4 57 16 47794 26921 13236 32 80 22 26 197 7764 

R3 
MRT 

واگن 6   
55 3 81 20 65056 42305 21584 33 111 38 44 246 13557 

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 خط مصوب قطارشهری 4اجرای  -1گزینه  -1-2

بر مصوب شهر در نظر گرفته شده و خطوط اتوبوس ونقل همگانی انبوهدر این گزینه شبکه خطوط حمل

بر روی شبکه  1410به صورت وضع موجود باقی مانده است. در این گزینه نیز تقاضای سال افق طرح یعنی 

 بارگذاری شده است.

خط  4نمایش داده شده است، شامل  11-1شکل بر در این سناریو که در وهونقل همگانی انبخطوط حمل

 نشان داده شده است.  12-1شکل در  1. خطوط قطار شهری در گزینه شماره استقطار شهری 

پیش از این  3و  2، 1که خطوط  استخط قطار شهری  4شامل  1، گزینه شماره 12-1شکل با توجه به 

 در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است: 4معرفی شده و خط 

 عیربکه از محدوده آرامگاه خواجه است لومتریک 2/18بر مشهد به طول انبوه ینقل همگانوحمل 4خط  -

شهدا  دانیدر م یا... عباد تیآ ابانیو خ عیربدر شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجه

 بانایحرم مطهر، خ یضلع شمال ،یرازیا... ش تیآ ابانیور از خداده و با عب ریمس رییبه سمت شرق تغ

 دیو بلوار حر )جاده سرخس( در محدوده شهرک شه ریبزرگراه غد ،یبلوار مصل ،ینواب صفو دیشه

 .رسدیم انیباهنر به پا

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1وسیله نقلیه در گزینه شماره  ونقل همگانی به تفکیک نوعخطوط حمل -11-1شکل 

 
 1خطوط قطار شهری در گزینه شماره  -12-1شکل 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق در 

 ارائه شده است. 13-1شکل شرایط اعمال تغییرات مصوب و در دست اجرا بدست آمده است که در 

شود، در صورت اعمال آخرین تغییرات مصوب و دردست اجرا بر مشاهده می 13-1شکل همانطور که در 

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در است که نشان Fو یا  E، 1410روی شبکه، سطح سرویس بخشی از معابر در افق 

ی، بزرگراه آزادی، بزرگراه چچراغتوان به بزرگراه شهید میتوان به تراکم می این محدوده است. از جمله معابر پر

اشاره  ،طبرسی، بلوار امامت و بلوار وکیل آباد خیابان شهید سلیمانی، بزرگراه امام علی، بزرگراه پیامبر اعظم،

 کرد.

نشان  14-1شکل ر ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط دهمچنین تعداد مسافر حمل

امام های و خیابان قرنیبلوار شهید ونقل همگانی گذرا ، خطوط حمل14-1شکل داده شده است. با توجه به 

یشترین ب ، بلوار مصلیبلوار فردسی، بلوار جانباز، بلوار طبرسی هاشمی نژاد، کوهسنگی، دانشگاه و ،رضا )ع(

 کنند.جا میمسافر را جابه

 

 
 1در گزینه شماره  1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -13-1شکل 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1در گزینه 1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -14-1شکل 

 

نمایش داده شده است  1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 10-1جدول در 

های شبکه خروجی 11-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  12-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد ج و قطعه اوج خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت او 13-1جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

  



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  1های شبکه همگانی گزینه شماره خروجی -10-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 214,918 نفر فرد مجموع مسافر منحصر به

 366,510 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.705 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 165,804 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,872 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,269,081 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,031,111 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 46 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 23 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.11 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 19.9 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.6 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.5 کیلومتر داخل وسیلهمیانگین مسافت 

 13.7 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.2 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 156,053 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 0 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 210,457 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

  



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  1های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -11-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 590,581 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 82,005 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 141,775 ساعت تجربه شده کل شبکه وسیله ساعت

 59,770 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,387,436 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.9 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 358,249 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,472 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,263 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,554 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 10,438 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,277 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 8,838 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 273,193 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 14.2 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 35,624 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 20,166 گرم مرکز شهر COتولید 

 216 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,572 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم 1تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -12-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 اتوبوس هر
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 4,015 3,435 0.85 80 11 128 اتوبوس معمولی

 0 0 0.85 150 0 0 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 33 28 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 61 52 0.9 900 33 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -13-1جدول 

نام و کد 

 خط

نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

 قطعه اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9681 7931 7931 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 30396 18170 8285 33 96 28 33 211 10187 

R2 
MRT 

واگن5  
39 3 57 16 56649 33552 17789 32 80 27 32 242 9528 

R3 
MRT 

واگن 6   
55 3 81 21 70958 44349 23293 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5   
36 3 53 13 42760 25068 15707 33 73 25 29 248 8934 

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1387مطالعات جامع سال سازی بهنگامبر در خطوط پیشنهادی انبوه -2گزینه  -1-3

طالعات م سازیبهنگام بر درانبوه یشنهادیخطوط پونقل همگانی مشابه در این گزینه شبکه خطوط حمل

توسط این مشاور در نظر گرفته شده است. در این گزینه نیز تقاضای سال افق طرح یعنی 1387جامع سال 

 شبکه بارگذاری شده است.بر روی  1410

خط  4نمایش داده شده است، شامل  15-1شکل بر در این سناریو که در ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

به  2. خطوط قطار شهری و خطوط اتوبوس تندرو در گزینه شماره استخط اتوبوس تندرو  4و  قطار شهری

 4شامل  2، گزینه شماره 16-1شکل نشان داده شده است. با توجه به  17-1شکل  و 16-1شکل ترتیب در 

 .گرفته استمورد بررسی قرار که پیش از این  استخط قطار شهری 

که در ادامه مورد بررسی قرار  استخط اتوبوس تندرو  4شامل  2، گزینه شماره 17-1شکل با توجه به 

 گرفته است:

که از انتهای بلوار پنجتن در شمال شرقی  استکیلومتر  5/13اتوبوس تندرو مشهد به طول  1خط  -

مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار پنجتن، بلوار شهید آوینی، بلوار امت و بلوار وحدت وارد بلوار 

 رسد.ان میشود. در ادامه با گذر از خیابان آیت ا... شیرازی در میدان شهدا به پایطبرسی می

که از تقاطع بلوارهای ابوطالب و عبدالمطلب  استکیلومتر  1/17اتوبوس تندرو مشهد به طول  2خط  -

آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای عبدالمطلب و شهید کامیاب به سمت جنوب تغییر مسیر داده و 

ن اسالم، خیابان ملک شهریور گذر خواهد کرد. در ادامه در خیابان فدائیا 17از بلوارهای وحدت و 

الشعرای بهار و بلوار احمدآباد به سمت غرب و در بلوارهای شهید کالهدوز و ابوطالب به سمت شمال 

 د. رسحرکت کرده و در نقطه آغازین خود یعنی تقاطع بلوارهای ابوطالب و عبدالمطلب به پایان می

ربیع در شمال ده آرامگاه خواجهکه از محدو استکیلومتر  3/17اتوبوس تندرو مشهد به طول  3خط  -

شود. در ادامه در ربیع وارد بزرگراه شهید چراغچی میمشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجه

 آباد به سمت غربآباد و بزرگراه وکیلبلوارهای خیام شمالی و جنوبی به سمت جنوب، در بلوار ملک

 د. رستقاطع بلوارهای هاشمیه و نماز به پایان می و در بلوار هاشمیه به سمت جنوب حرکت کرده و در

که از انتهای جاده کارخانه سیمان در شمال  استکیلومتر  6/30اتوبوس تندرو مشهد به طول  4خط  -

های شهید چراغچی و امام علی )ع( نیز عبور مشهد آغاز شده و پس از عبور از این جاده از بزرگراه

  رسد.آباد در غرب مشهد به پایان مید و سپس در پایانه وکیلوشکرده و وارد بلوار نمایشگاه می



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 2ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره خطوط حمل -15-1شکل 

 

 
 2گزینه شماره  خطوط قطار شهری در -16-1شکل 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 2خطوط اتوبوس تندرو در گزینه شماره  -17-1شکل 

 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق در 

 ارائه شده است. 18-1شکل شرایط اعمال سناریوی برتر پیشنهادی بدست آمده است که در 

دی بر روی شبکه، شود، در صورت اعمال سناریوی برتر پیشنهامشاهده می 18-1شکل طور که در همان

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این محدوده است که نشان Fو یا  E ،1410سطح سرویس بخشی از معابر در افق 

زادی، ی، بزرگراه آچچراغتوان به بزرگراه شهید توان به میجمله معابر پر تراکم میاست. از جمله معابر پر تراکم 

، ادطبرسی، بلوار امامت و بلوار وکیل آب خیابان علی، بزرگراه پیامبر اعظم،بزرگراه شهید سلیمانی، بزرگراه امام 

 اشاره کرد.

نشان  19-1شکل ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط در همچنین تعداد مسافر حمل

امام های و خیابان قرنیبلوار شهید ونقل همگانی گذرا از ، خطوط حمل19-1شکل داده شده است. با توجه به 

لوار شهید ب ، بلوار مصلی،بلوار فردسی، بلوار جانباز، بلوار طبرسی نشگاه وهاشمی نژاد، کوهسنگی، دا ،رضا )ع(

 کنند.جا میبیشترین مسافر را جابه کامیاب، بلوار عبدالمطلبّ، بلوار ابوطالب



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 2در گزینه شماره  1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج در سال  -18-1شکل 

 

 
در  1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -19-1شکل 

 2گزینه 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نمایش داده شده است  1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 14-1جدول در 

های شبکه خروجی 15-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

ه شخصی کهای شبپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

د ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد. تعدا 16-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد تعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج خطوط انبوه 17-1جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  2اره های شبکه همگانی گزینه شمخروجی -14-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 220,718 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 376,652 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.706 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 168,495 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 84,882 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,323,311 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,079,071 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 46 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 23 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.10 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 19.8 دقیقه هاروی +رابطزمان پیادهمیانگین 

 10.5 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.4 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 13.8 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.5 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 126,062 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 44,054 نفر اتوبوس تندرومجموع مسافر با 

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 206,536 نفر مجموع مسافر با قطار شهری
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 1410در ساعت اوج صبح در سال  2های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -15-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 586,161 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 80,802 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 141,849 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 61,047 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,340,739 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 356,184 لیتر شبکهمصرف سوخت کل 

 174,152 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,212 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,499 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 9,895 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,581 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,686 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 257,119 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.1 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 34,898 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,878 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,545 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم 2تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -16-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ رام 

قطار فعال مورد 

 نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 3,325 2,847 0.85 80 11 110 اتوبوس معمولی

 282 243 0.85 150 14 4 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 28 24 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 59 50 0.9 900 33 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 
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 2بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -17-1جدول 

نام و کد 

 خط

نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

 قطعه اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

BRT1 BRT 25 3 118 11 6814 4181 2813 12 142 52 60 264 6609 

BRT2 BRT 35 1 111 18 22852 13074 5805 16 142 114 132 578 20010 

BRT3 BRT 25 5 88 19 8001 4596 1724 14 118 27 32 165 4103 

BRT4 BRT 34 3 122 14 6372 3190 2479 15 150 50 58 241 8176 

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8001 8001 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 27056 15980 7227 33 96 24 28 181 8732 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 3 57 16 57079 33220 17120 32 80 27 32 242 9528 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 21 71020 44252 23041 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 3 53 13 41683 24211 14865 33 73 23 27 228 8219 
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 22شماره -1 یشنهادیشبکه پ -3گزینه  -1-4

 این مطالعات است. 4بند  22بر اساس سناریوی شماره ونقل همگانی در این گزینه شبکه خطوط حمل

 بر روی شبکه بارگذاری شده است. 1410در این گزینه نیز تقاضای سال افق طرح یعنی 

خط  4نمایش داده شده است، شامل  20-1شکل بر در این سناریو که در ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

و اتوبوس تندرو . خطوط قطار شهری و خطوط تراموا استخط تراموا  2و  خط اتوبوس تندرو 4، یقطار شهر

 نشان داده شده است.  23-1شکل تا  21-1شکل به ترتیب در  3در گزینه شماره 

و  3، 2، 1گزینه خطوط . در این استخط قطار شهری  4شامل  3، گزینه شماره 21-1شکل با توجه به 

سی مورد بررپیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 4

 .قرار گرفته است

که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته  استخط تراموا  2شامل  3، گزینه شماره 22-1شکل با توجه به 

 است:

که از محدوده آرامگاه فردوسی  استکیلومتر  7/21بر مشهد به طول نقل همگانی انبوهوحمل 19خط  -

در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوارهای شاهنامه و توس در میدان فردوسی به پایان 

 رسد. می

که از انتهای بلوار پنجتن در  استکیلومتر  5/13بر مشهد به طول نقل همگانی انبوهوحمل 20خط  -

ار پنجتن، بلوار شهید آوینی، بلوار امت و بلوار وحدت شمال شرقی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلو

 د. رسشود. در ادامه با گذر از خیابان آیت ا... شیرازی در میدان شهدا به پایان میوارد بلوار طبرسی می

که در ادامه مورد بررسی قرار  است اتوبوس تندروخط  4شامل  3، گزینه شماره 23-1شکل با توجه به 

 گرفته است:

که از تقاطع بلوارهای ابوطالب و  استکیلومتر  1/17بر مشهد به طول نقل همگانی انبوهوحمل 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
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که از انتهای جاده کارخانه  کیلومتر است 6/30بر مشهد به طول بوهنقل همگانی انوحمل 13خط  -

های شهید چراغچی و امام علی و پس از عبور از این جاده از بزرگراه سیمان در شمال مشهد آغاز شده

آباد در غرب مشهد به پایان د و سپس در پایانه وکیلشو)ع( نیز عبور کرده و وارد بلوار نمایشگاه می

 رسد. می

که از پایانه الهیه در شمال  استکیلومتر  5/12بر مشهد به طول نقل همگانی انبوهوحمل 15خط  -

ربی مشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی، بلوار امامیه، بلوار سید رضی غ

 رسد. و بلوار هاشمیه در تقاطع بلوارهای هاشمیه و نماز در جنوب غربی مشهد به پایان می

گاه که از محدوده آرام استکیلومتر  3/17بر مشهد به طول نقل همگانی انبوهوحمل 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

بلوارهای هاشمیه آباد به سمت غرب و در بلوار هاشمیه به سمت جنوب حرکت کرده و در تقاطع وکیل

 رسد. و نماز به پایان می

 

 
 3خطوط همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره  -20-1شکل 
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 3خطوط قطار شهری در گزینه شماره  -21-1شکل 

 

 
 3خطوط تراموا در گزینه شماره  -22-1شکل 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 3خطوط اتوبوس تندرو گزینه شماره  23-1شکل 

 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق با 

 ه شده است. ارائ 24-1شکل بدست آمده است که در  گزینه پیشنهادیدر نظر گرفتن 

، سطح سرویس بخشی مذکورشود، در صورت اعمال سناریوی مشاهده می 24-1شکل طور که در همان

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این محدوده است. از جمله معابر است که نشان Fو یا  E، 1410از معابر در افق 

ی، بزرگراه آزادی، بزرگراه شهید سلیمانی، بزرگراه امام چچراغتوان به بزرگراه شهید به میتوان پر تراکم می

 رد.، اشاره کل آبادطبرسی، بلوار امامت و بلوار وکی خیابان بزرگراه مشهد قوچان، علی، بزرگراه پیامبر اعظم،

نشان  25-1شکل ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط در همچنین تعداد مسافر حمل

امام های و خیابان قرنیاز بلوار شهید  ونقل همگانی گذرا، خطوط حمل25-1شکل داده شده است. با توجه به 

وس، ت ، بلوار امت، بلواربلوار فردسی، بلوار جانباز، بلوار طبرسی هاشمی نژاد، کوهسنگی، دانشگاه و ،رضا )ع(

 کنند.جا میبیشترین مسافر را جابه بلوار خیام، بلوار مصلی، بلوار شهید کامیاب، بلوار عبدالمطلبّ، بلوار ابوطالب
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 3در گزینه شماره  1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -24-1شکل 

 
در  1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -25-1شکل 

 3گزینه 
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نمایش داده شده است  1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 18-1جدول در 

های شبکه خروجی 19-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  20-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد ج و قطعه اوج خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت او 21-1جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  3های شبکه همگانی گزینه شماره خروجی -18-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 230,023 نفر فردمجموع مسافر منحصر به 

 387,026 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.683 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 165,998 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 84,622 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,340,014 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,092,978 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.09 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.2 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.1 کیلومتر داخل وسیلهمیانگین مسافت 

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.7 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 102,246 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 56,271 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 36,789 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 191,720 نفر شهریمجموع مسافر با قطار 
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 1410در ساعت اوج صبح در سال  3های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -19-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 578,612 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 79,261 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 140,259 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 60,998 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,249,574 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.2 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 348,610 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 173,709 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,120 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,318 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 9,828 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,534 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,706 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 255,267 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.1 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 34,799 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,654 گرم مرکز شهر COتولید 

 200 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,534 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 3تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -20-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,480 2,112 0.85 80 11 103 اتوبوس معمولی

 359 310 0.85 150 17 4 اتوبوس تندروی دو کابین

 92 79 0.85 350 19 2 واگن 3تراموای مدرن 

 30 26 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 52 44 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 33 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 3بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -21-1جدول 

نام و کد 

 خط

نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8006 8006 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 27935 16466 7704 33 96 26 30 196 9459 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 16 46721 26851 13047 32 80 22 26 197 7747 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 20 67167 41921 21758 33 111 38 44 246 13557 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 4 53 14 40186 23389 14324 32 74 22 26 215 7745 

Mass06 BRT 35 1 111 18 22871 13321 5830 16 142 114 132 578 20010 

Mass13 BRT 66 3 177 23 14253 7504 3119 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 3 84 12 5736 3437 2355 16 106 33 38 225 5727 

Mass16 BRT 36 2 119 16 13381 6797 4008 16 149 75 87 364 12923 

Mass19 Tram 43 3 111 16 21332 13503 10449 20 140 47 55 242 10504 

Mass20 Tram 26 3 75 11 15455 10036 7235 18 95 32 37 244 6349 

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 23شماره  -2 یشنهادیشبکه پ -4گزینه  -1-5

 این مطالعات است. 4بند  23بر اساس سناریوی شماره ونقل همگانی در این گزینه شبکه خطوط حمل

 بر روی شبکه بارگذاری شده است. 1410در این گزینه نیز تقاضای سال افق طرح یعنی 

خط  4مایش داده شده است، شامل ن 26-1شکل بر در این سناریو که در ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

و خطوط  اتوبوس تندروو خطوط . خطوط قطار شهری استو دو تراموا  خط اتوبوس تندرو 4قطار شهری و 

 نشان داده شده است.  29-1شکل تا  27-1شکل به ترتیب در  4در گزینه شماره  تراموا

و  3، 2، 1در این گزینه خطوط  .استخط قطار شهری  4شامل  4گزینه شماره  27-1شکل با توجه به 

سی مورد بررپیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 4

 .قرار گرفته است

 15و  13، 6که خطوط که  است خط اتوبوس تندرو 4شامل  4گزینه شماره  ،28-1شکل ه به با توج

 در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است: 23پیش از این معرفی شده و خط 

از میدان آزادی )فلکه پارک(  که استکیلومتر  5/23بر مشهد به طول نقل همگانی انبوهوحمل 23خط  -

آباد به سمت غرب، در بلوار نمایشگاه به سمت شمال، در بزرگراه آیت ا... آغاز شده و در بزرگراه وکیل

های پیامبر اعظم )ص( و آزادی به سمت جنوب حرکت هاشمی رفسنجانی به سمت شرق و در بزرگراه

 رسد. ان میکرده و در نقطه آغازین خود یعنی میدان آزادی به پای

ونقل حمل 20و  19در این گزینه خطوط  .است ترامواخط  2شامل  4گزینه شماره  29-1شکل با توجه به 

 .مورد بررسی قرار گرفته استپیش از این که  اندپیشنهاد شدهتراموا بر مشهد به عنوان خطوط همگانی انبوه



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 4خطوط همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره  -26-1شکل 

 
 4خطوط قطار شهری در گزینه شماره  -27-1شکل 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 4در گزینه شماره  اتوبوس تندروخطوط  -28-1شکل 

 
 4در گزینه شماره  ترامواخطوط  -29-1شکل 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق با 

 ارائه شده است.  30-1شکل بدست آمده است که در  گزینه پیشنهادیدر نظر گرفتن 

، سطح سرویس بخشی مذکورشود، در صورت اعمال سناریوی مشاهده می 30-1شکل طور که در همان

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این محدوده است. از جمله معابر است که نشان Fو یا  E، 1410از معابر در افق 

 ،های شهید میرزایی، شهید چراغچی، امام علی )ع(، آیت ا... هاشمی رفسنجانیبزرگراهتوان به پر تراکم می

آباد و بلوارهای شاهنامه، طبرسی، رسالت )جاده کارخانه پیامبر اعظم )ص(، آزادی، شهید کالنتری و وکیل

 اشاره کرد. سیمان(، شهید برونسی، ابوطالب و شهید صادقی

نشان  31-1شکل  ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط درهمچنین تعداد مسافر حمل

از بلوار طبرسی، خیابان شهید ونقل همگانی گذرا خطوط حمل 31-1شکل داده شده است. با توجه به 

نژاد، خیابان دانشگاه، خیابان کوهسنگی، خیابان آیت ا... شیرازی، بلوار فردوسی، بلوار شهید قرنی، هاشمی

 کنند.جا میبیشترین مسافر را جابهبادی خیابان امام رضا )ع( و خیابان آیت ا... ع

 

 
 4در گزینه شماره  1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -30-1شکل 

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
در  1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -31-1شکل 

 4گزینه 
 

نمایش داده شده است  1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 22-1جدول در 

های شبکه خروجی 23-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  24-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد ج و قطعه اوج خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت او 25-1جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

  



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4های شبکه همگانی گزینه شماره خروجی -22-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 230,918 نفر به فردمجموع مسافر منحصر 

 389,722 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.688 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 165,367 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,796 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,333,066 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,084,741 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.10 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر داخل وسیلهمیانگین مسافت 

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.9 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 105,149 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 61,448 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 32,973 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 190,152 نفر شهریمجموع مسافر با قطار 

  



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -23-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 578,206 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 79,517 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 141,165 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 61,648 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,249,187 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.0 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 349,697 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,298 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,114 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,367 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 9,865 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,711 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,846 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,502 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 35,055 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,752 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,544 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 4تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -24-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ رام 

قطار فعال مورد 

 نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,684 2,290 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 388 335 0.85 150 18 4 اتوبوس تندروی دو کابین

 92 79 0.85 350 19 2 واگن 3تراموای مدرن 

 28 24 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 52 44 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 4بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -25-1جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع زمان 

توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

 قطعه اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8042 8042 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 24480 14446 7319 33 96 24 28 181 8732 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 16 47274 26946 12925 32 80 22 26 197 7761 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 21 68241 42092 22319 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 4 53 14 40447 23405 14179 32 74 22 26 215 7745 

Mass06 BRT 35 1 111 18 23293 13341 5743 16 142 114 132 578 20010 

Mass13 BRT 66 3 177 23 14728 7604 3096 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 4 85 14 6816 3523 1837 15 109 26 30 172 4376 

Mass19 Tram 43 3 111 15 17531 10903 7728 21 139 47 55 244 10587 

Mass20 Tram 26 3 75 11 15440 10004 7196 18 95 32 37 244 6349 

Mass23 BRT 54 2 149 20 16023 10201 4411 19 186 107 124 414 22352 

 



  

 

 

  

 48صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

  19شماره  -3 شماره یشنهادیشبکه پ -5گزینه  -1-6

 این مطالعات است. 4بند  19بر اساس سناریوی شماره ونقل همگانی در این گزینه شبکه خطوط حمل

 شده است. یشبکه بارگذار یبر رو 1410 یعنیسال افق طرح  یتقاضا زین نهیگز نیدر ا

خط  4نمایش داده شده است، شامل  32-1شکل بر در این سناریو که در ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

و خطوط  ی و خطوط اتوبوس تندرو. خطوط قطار شهراست خط تراموا 3و  خط اتوبوس تندرو 3قطار شهری و 

 نشان داده شده است.  35-1شکل تا  33-1شکل به ترتیب در  5در گزینه شماره  تراموا

و  3، 2، 1گزینه خطوط در این  .استخط قطار شهری  4شامل  5، گزینه شماره 33-1شکل با توجه به 

سی مورد بررپیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 4

 .قرار گرفته است

و  13، 6در این گزینه خطوط  .استخط اتوبوس تندرو  3شامل  5، گزینه شماره 34-1شکل با توجه به 

ورد مپیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط اتوبوس تندرو پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 15

 .بررسی قرار گرفته است

 20و  19، 8در این گزینه خطوط  .استخط تراموا  3 شامل 5گزینه شماره ، 35-1شکل با توجه به 

پیش از این  20و  19خطوط  که اندبر مشهد به عنوان خطوط تراموا پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل

 :ررسی قرار گرفته استمورد بدر ادامه  8بررسی شده و خط 

که از میدان شهید مفتح در شرق  استکیلومتر  5/29بر مشهد به طول نقل همگانی انبوهوحمل 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 ا... هاشمی رفس

 رسد. بلوار الهیه به پایان می

 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 5خطوط همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره  -32-1شکل 

 
 5در گزینه شماره  خطوط قطار شهری -33-1شکل 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 5خطوط اتوبوس تندرو در گزینه شماره  -34-1شکل 

 
 5در گزینه شماره  ترامواخطوط  -35-1شکل 



  

 

 

  

 51صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق با 

 ه است. ارائه شد 36-1شکل در نظر گرفتن این سناریو بدست آمده است که در 

شود، در صورت اعمال سناریوی پیشنهادی بر روی شبکه، سطح مشاهده می 36-1شکل طور که در همان

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این محدوده است. است که نشان Fو یا  E ،1410سرویس بخشی از معابر در افق 

های شهید میرزایی، شهید چراغچی، امام علی )ع(، آیت ا... هاشمی بزرگراهتوان به از جمله معابر پر تراکم می

 آباد و بلوارهای شاهنامه، طبرسی، رسالت )جادهرفسنجانی، پیامبر اعظم )ص(، آزادی، شهید کالنتری و وکیل

 اشاره کرد.کارخانه سیمان(، شهید برونسی، ابوطالب و شهید صادقی 

 نشان 37-1شکل ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط در همچنین تعداد مسافر حمل

بلوار طبرسی، خیابان شهید ونقل همگانی گذرا از ، خطوط حمل37-1شکل داده شده است. با توجه به 

یرازی، بلوار فردوسی، بلوار شهید قرنی، نژاد، خیابان دانشگاه، خیابان کوهسنگی، خیابان آیت ا... شهاشمی

 کنند.جا میبیشترین مسافر را جابه خیابان امام رضا )ع( و خیابان آیت ا... عبادی

 

 
 5در گزینه شماره  1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -36-1شکل 



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
در  1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -37-1شکل 

 5گزینه 
 

نمایش داده شده است  1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 26-1جدول در 

های شبکه خروجی 27-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  28-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد تعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج خطوط انبوه 29-1جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 53صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  5های شبکه همگانی گزینه شماره خروجی -26-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد معیارعنوان 

 229,937 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 385,356 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.676 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 165,786 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,975 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,338,190 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,090,597 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.11 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.2 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.1 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.9 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 100,605 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 43,826 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 48,199 نفر با تراموای مدرنمجموع مسافر 

 192,726 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

  



  

 

 

  

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

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  5های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -27-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 578,975 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 79,339 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 138,849 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 59,509 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,255,555 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.4 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 347,150 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 172,761 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,126 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,248 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 9,866 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,601 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,735 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,393 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.1 کیلومتر شهرمیانگین سرعت مرکز 

 35,032 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,790 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,545 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم 5تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -28-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,563 2,184 0.85 80 11 109 اتوبوس معمولی

 263 228 0.85 150 17 3 اتوبوس تندروی دو کابین

 157 135 0.85 350 19 3 واگن 3مدرن تراموای 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 52 44 0.9 900 33 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 55صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 5بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -29-1جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

 قطعه اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8061 8061 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  48 4 71 17 27053 15352 6778 33 97 23 27 171 8273 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 16 48570 28748 14284 32 80 23 27 206 8108 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 21 68003 42061 21937 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 4 53 13 39389 22418 13837 33 73 21 25 208 7505 

Mass06 BRT 35 2 111 20 22358 12672 5183 16 144 97 112 485 16766 

Mass08 Tram 53 3 149 14 14726 10533 5358 20 179 56 65 225 11935 

Mass13 BRT 66 2 177 22 13948 7402 3446 20 219 98 113 322 21284 

Mass15 BRT 25 3 84 13 7506 3928 2316 16 107 33 38 223 5668 

Mass19 Tram 43 3 111 15 17605 11235 8470 21 139 47 55 244 10587 

Mass20 Tram 26 3 75 11 15867 10421 7419 18 95 32 37 244 6349 

 



  

 

 

  

 56صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 26شماره  -4 یشنهادیشبکه پ -6گزینه  -1-7

 این مطالعات است. 4بند  26بر اساس سناریوی شماره ونقل همگانی در این گزینه شبکه خطوط حمل

 شده است. یشبکه بارگذار یبر رو 1410 یعنیسال افق طرح  یتقاضا زین نهیگز نیدر ا

خط  4نمایش داده شده است، شامل  38-1شکل بر در این سناریو که در ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

. خطوط قطار شهری، خطوط تراموا و خطوط اتوبوس استخط اتوبوس تندرو  3خط تراموا و  3قطار شهری، 

 نشان داده شده است.  41-1شکل تا  39-1شکل به ترتیب در  6تندرو در گزینه شماره 

و  3، 2، 1زینه خطوط . در این گاستخط قطار شهری  4شامل  6، گزینه شماره 39-1شکل با توجه به 

سی مورد بررپیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 4

 .قرار گرفته است

 20و  19، 8. در این گزینه خطوط استا خط ترامو 3شامل  6، گزینه شماره 40-1شکل ا توجه به ب

مورد بررسی قرار پیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط تراموا پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل

 .گرفته است

و  13، 6. در این گزینه خطوط استخط اتوبوس تندرو  3شامل  6، گزینه شماره 41-1شکل با توجه به 

پیش  13و  6خطوط که  اندبر مشهد به عنوان خطوط اتوبوس تندرو پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 22

 :مورد بررسی قرار گرفته استدر ادامه  22از این بررسی شده و خط 

که از محدوده آرامگاه  استکیلومتر  8/20بر مشهد به طول نقل همگانی انبوهوحمل 22خط  -

ربیع با حرکت در بزرگراه شهید ربیع در شمال مشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجهخواجه

به سمت غرب، در بلوار خیام به سمت جنوب و در بلوارهای فردوسی، استقالل و معلم به چراغچی 

آباد به سمت سمت غرب به مسیر خود ادامه داده و در بلوار دانشجو به سمت جنوب و در بزرگراه وکیل

 رسد. آباد در غرب مشهد به پایان میغرب امتداد یافته و در پایانه وکیل

 



  

 

 

  

 57صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 6خطوط همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره  -38-1شکل 

 
 6خطوط قطار شهری در گزینه شماره  -39-1شکل 



  

 

 

  

 58صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 6در گزینه شماره خطوط تراموا  -40-1شکل 

 
 6خطوط اتوبوس تندرو در گزینه شماره  -41-1شکل 



  

 

 

  

 59صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق در 

 ارائه شده است.  42-1شکل شرایط اعمال این گزینه بدست آمده است که در 

شود، در صورت اعمال این سناریو بر روی شبکه، سطح سرویس ده میمشاه 42-1شکل طور که در همان

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این محدوده است. از جمله است که نشان Fو یا  E، 1410بخشی از معابر در افق 

جانی، نهای شهید میرزایی، شهید چراغچی، امام علی )ع(، آیت ا... هاشمی رفسبزرگراهتوان به معابر پر تراکم می

آباد و بلوارهای شاهنامه، طبرسی، رسالت )جاده کارخانه پیامبر اعظم )ص(، آزادی، شهید کالنتری و وکیل

 اشاره کرد. سیمان(، شهید برونسی، ابوطالب و شهید صادقی

نشان  43-1شکل ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط در همچنین تعداد مسافر حمل

بلوار طبرسی، خیابان شهید ی گذرا از ونقل همگان، خطوط حمل43-1شکل داده شده است. با توجه به 

نژاد، خیابان دانشگاه، خیابان کوهسنگی، خیابان آیت ا... شیرازی، بلوار فردوسی، بلوار شهید قرنی، هاشمی

 کنند.جا میبیشترین مسافر را جابه خیابان امام رضا )ع( و خیابان آیت ا... عبادی
 

 
 6در گزینه شماره 1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -42-1شکل 



  

 

 

  

 60صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
در 1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -43-1شکل 

 6گزینه 
 

نمایش داده شده است 1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 30-1جدول در 

های شبکه خروجی 31-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

ی خصهای شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  32-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد ج و قطعه اوج خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت او 33-1جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 

 

 



  

 

 

  

 61صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  6های شبکه همگانی گزینه شماره خروجی -30-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 229,369 نفر به فردمجموع مسافر منحصر 

 382,495 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.668 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 165,935 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 84,426 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,344,295 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,096,873 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.10 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.2 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.1 کیلومتر داخل وسیلهمیانگین مسافت 

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.8 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 97,618 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 45,770 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 47,919 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 191,188 نفر شهریمجموع مسافر با قطار 

  



  

 

 

  

 62صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  6های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -31-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 579,568 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 79,527 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 140,232 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 60,705 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,262,758 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.3 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 349,211 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,281 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,128 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,354 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 9,865 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,551 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,686 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,222 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.1 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 34,946 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,759 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,542 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 6تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -32-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,434 2,073 0.85 80 11 109 اتوبوس معمولی

 276 239 0.85 150 17 3 اتوبوس تندروی دو کابین

 152 131 0.85 350 20 3 واگن 3تراموای مدرن 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3شهری قطار 

 55 47 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 33 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 63صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 6بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -33-1جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

 قطعه اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 7790 7790 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 17 25706 14421 6718 33 97 23 27 171 8273 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 3 57 16 49785 29486 14502 32 80 25 29 224 8788 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 20 66638 41010 21863 33 111 38 44 246 13557 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 4 53 14 39347 22555 14183 32 74 22 26 215 7745 

Mass06 BRT 35 2 111 20 22549 12807 5179 16 144 97 112 485 16766 

Mass08 Tram 53 4 149 14 14017 9994 5169 20 179 52 60 209 11083 

Mass13 BRT 66 2 178 22 13633 7230 3358 20 220 98 113 321 21178 

Mass19 Tram 43 3 111 15 18179 11641 8940 21 139 47 55 244 10587 

Mass20 Tram 26 3 74 11 15721 10276 7285 18 94 32 37 246 6424 

Mass22 BRT 46 5 163 23 9564 5207 1649 15 205 44 51 155 7161 

 



  

 

 

  

 64صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 5شبکه پیشنهادی شماره  -7گزینه  -1-8

-. با این تفاوت که در این گزینه است 5شماره ونقل همگانی مشابه سناریوی در این گزینه شبکه حمل

به عنوان  4و  3و  2، 1. به عبارت دیگر در این گزینه خطوط شد اتوبوس تندروبه  لیتبد 8شماره  یخط تراموا

به عنوان اتوبوس تندرو در نظر گرفته  15و  13 ،8 ،56به عنوان تراموا و خطوط  20و  19قطار شهری، خط 

 اند. در این گزینه نیز تقاضای سال افق طرح بر روی شبکه بارگذاری شده است.شده

خط  4نمایش داده شده است، شامل  44-1شکل در این سناریو که در بر ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

. خطوط قطار شهری، خطوط تراموا و خطوط اتوبوس استخط اتوبوس تندرو  4خط تراموا و  2قطار شهری، 

 نشان داده شده است.  47-1شکل تا  45-1شکل به ترتیب در  7تندرو در گزینه شماره 

و  3، 2 ،1در این گزینه خطوط  .استخط قطار شهری  4شامل  7، گزینه شماره 45-1شکل با توجه به 

سی مورد بررپیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 4

 .قرار گرفته است

ونقل حمل 20و  19در این گزینه خطوط . استخط تراموا  2شامل 7ره ، گزینه شما46-1شکل با توجه به 

 .مورد بررسی قرار گرفته استپیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط تراموا پیشنهاد شدههمگانی انبوه

، 8، 6در این گزینه خطوط  .استخط اتوبوس تندرو  4شامل  7، گزینه شماره 47-1شکل با توجه به 

 پیش از اینکه  اندبر مشهد به عنوان خطوط اتوبوس تندرو پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 15و  13

 .مورد بررسی قرار گرفته است

 



  

 

 

  

 65صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 7خطوط همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره  -44-1شکل 

 
 7خطوط قطار شهری در گزینه شماره  -45-1شکل 



  

 

 

  

 66صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 7خطوط تراموا در گزینه شماره  -46-1شکل 

 
 7خطوط اتوبوس تندرو در گزینه شماره  -47-1شکل 



  

 

 

  

 67صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق با 

 است. ارائه شده  48-1شکل در نظر گرفتن این گزینه بدست آمده است که در 

شود، در صورت اعمال این سناریو بر روی شبکه، سطح سرویس مشاهده می 48-1شکل طور که در همان

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این محدوده است. از جمله است که نشان Fو یا  E، 1410بخشی از معابر در افق 

های شهید میرزایی، شهید چراغچی، امام علی )ع(، آیت ا... هاشمی رفسنجانی، گراهبزرتوان به معابر پر تراکم می

آباد و بلوارهای شاهنامه، طبرسی، رسالت )جاده کارخانه پیامبر اعظم )ص(، آزادی، شهید کالنتری و وکیل

 اشاره کرد. سیمان(، شهید برونسی، ابوطالب و شهید صادقی

نشان  49-1شکل نی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط در ونقل همگاهمچنین تعداد مسافر حمل

بلوار طبرسی، خیابان شهید از ونقل همگانی گذرا ، خطوط حمل49-1شکل داده شده است. با توجه به 

نژاد، خیابان دانشگاه، خیابان کوهسنگی، خیابان آیت ا... شیرازی، بلوار فردوسی، بلوار شهید قرنی، هاشمی

 کنند.بیشترین مسافر را جابجا می عبادیخیابان امام رضا )ع( و خیابان آیت ا... 

 

 
 7در گزینه شماره 1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -48-1شکل 



  

 

 

  

 68صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
در  1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -49-1شکل 

 7گزینه 

 

نمایش داده شده است 1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 34-1جدول در 

های شبکه خروجی 35-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

ی خصهای شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  36-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد ج و قطعه اوج خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت او 37-1جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 69صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  7های شبکه همگانی گزینه شماره خروجی -34-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 228,778 نفر به فرد مجموع مسافر منحصر

 383,855 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.678 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 164,560 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,397 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,321,576 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,075,374 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.09 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.1 کیلومتر داخل وسیلهمیانگین مسافت 

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.9 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 100,055 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 58,077 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 32,792 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 192,932 نفر شهریمجموع مسافر با قطار 

  



  

 

 

  

 70صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  7های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -35-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 579,897 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 79,611 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 140,159 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 60,547 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,265,965 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.3 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 349,281 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,032 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,134 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,345 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 9,873 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,626 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,753 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,494 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.1 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 35,033 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,799 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,545 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم 7تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -36-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,562 2,183 0.85 80 11 109 اتوبوس معمولی

 411 356 0.85 150 17 4 اتوبوس تندروی دو کابین

 92 79 0.85 350 19 2 واگن 3تراموای مدرن 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 52 44 0.9 900 33 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 71صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401 ارديبهشت 992 10 03
 

 7بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -37-1جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع زمان 

توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

 قطعه اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5.0 203 0 9676 8059 8059 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  48 4.3 71 17 27123 15447 6831 33 97 23 27 171 8273 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 3.5 57 16 48613 28796 14326 32 80 23 27 206 8108 

R3 
MRT 

واگن 6  55 3 81 21 68236 42206 22198 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 4 53 13 39250 22300 13815 33 73 21 25 208 7505 

Mass06 BRT 35 2 111 20 22383 12699 5229 16 144 97 112 485 16766 

Mass08 BRT 53 2 158 16 14292 10058 4892 18 191 128 148 482 25556 

Mass13 BRT 66 2 177 22 13866 7382 3429 20 219 98 113 322 21284 

Mass15 BRT 25 3 84 13 7521 3908 2296 16 107 33 38 223 5668 

Mass19 Tram 43 3 111 15 17232 11036 8377 21 139 47 55 244 10587 

Mass20 Tram 26 3 75 11 15558 10211 7212 18 95 32 37 244 6349 

 



  

 

 

  

 72صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 6شبکه پیشنهادی شماره  -8گزینه  -1-9

- نهیگز نیتفاوت که در ا نی. با ااست 6شماره  یویمشابه سنار یونقل همگانشبکه حمل نهیگز نیدر ا

به عنوان  4و  3و  2، 1خطوط  نهیگز نیدر ا گریبه اتوبوس تندرو شد. به عبارت د لیتبد 8شماره  یخط تراموا

به عنوان اتوبوس تندرو در نظر گرفته  22و  13، 8، 6به عنوان تراموا و خطوط  20و  19خط  ،یقطار شهر

 .شده است یشبکه بارگذار یسال افق طرح بر رو یتقاضا زین نهیگز نیاند. در اشده

خط  4نمایش داده شده است، شامل  50-1شکل بر در این سناریو که در ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

. خطوط قطار شهری، خطوط تراموا و خطوط اتوبوس استخط اتوبوس تندرو  4خط تراموا و  2قطار شهری، 

 نشان داده شده است.  53-1شکل تا  51-1شکل به ترتیب در  8تندرو در گزینه شماره 

و  3، 2، 1در این گزینه خطوط  .استخط قطار شهری  4شامل  8، گزینه شماره 51-1شکل با توجه به 

سی مورد بررپیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 4

 .ر گرفته استقرا

 20و  19در این گزینه خطوط . استخط تراموا  2شامل  8، گزینه شماره 52-1شکل با توجه به 

مورد بررسی قرار پیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط تراموا پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل

 .گرفته است

، 8، 6در این گزینه خطوط  .استخط اتوبوس تندرو  4شامل  8، گزینه شماره 53-1شکل با توجه به 

 پیش از اینکه  اندبر مشهد به عنوان خطوط اتوبوس تندرو پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 22و  13

 .مورد بررسی قرار گرفته است

 



  

 

 

  

 73صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 8خطوط همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره  -50-1شکل 

 
 8خطوط قطار شهری در گزینه شماره  -51-1شکل 



  

 

 

  

 74صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 8خطوط تراموا در گزینه شماره  -52-1شکل 

 
 8خطوط اتوبوس تندرو در گزینه شماره  -53-1شکل 



  

 

 

  

 75صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق با 

 ارائه شده است.  54-1شکل دست آمده است که در ه در نظر گرفتن این گزینه ب

شود، در صورت اعمال این سناریو بر روی شبکه، سطح سرویس مشاهده می 54-1شکل طور که در همان

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این محدوده است. از جمله است که نشان Fو یا  E، 1410بخشی از معابر در افق 

شهید میرزایی، شهید چراغچی، امام علی )ع(، آیت ا... هاشمی های بزرگراهتوان به بزرگراه معابر پر تراکم می

آباد و بلوارهای شاهنامه، طبرسی، رسالت )جاده رفسنجانی، پیامبر اعظم )ص(، آزادی، شهید کالنتری و وکیل

 اشاره کرد. کارخانه سیمان(، شهید برونسی، ابوطالب و شهید صادقی

نشان  55-1شکل یک نوع وسیله نقلیه در این شرایط در ونقل همگانی به تفکهمچنین تعداد مسافر حمل

بلوار طبرسی، خیابان شهید از ونقل همگانی گذرا ، خطوط حمل55-1شکل داده شده است. با توجه به 

نژاد، خیابان دانشگاه، خیابان کوهسنگی، خیابان آیت ا... شیرازی، بلوار فردوسی، بلوار شهید قرنی، هاشمی

 کنند.جا میجابهبیشترین مسافر را  خیابان امام رضا )ع( و خیابان آیت ا... عبادی

 

 
 8در گزینه شماره  1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -54-1شکل 



  

 

 

  

 76صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
در  1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -55-1شکل 

 8گزینه 
 

نمایش داده شده است  1410سال  ونقل همگانی در اوجخروجی پارامترهای شبکه حمل 38-1جدول در 

های شبکه خروجی 39-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

ه شخصی کهای شبپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

د ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد. تعدا 40-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد تعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج خطوط انبوه 41-1جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

  



  

 

 

  

 77صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  8اره های شبکه همگانی گزینه شمخروجی -38-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 228,281 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 380,857 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.668 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 164,582 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,797 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,326,450 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,080,450 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.08 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطزمان پیادهمیانگین 

 10.2 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.1 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.8 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 96,925 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 59,716 نفر اتوبوس تندرومجموع مسافر با 

 33,321 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 190,895 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

  



  

 

 

  

 78صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  8های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -39-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 580,269 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 79,728 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 141,110 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 61,382 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,269,238 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.2 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 350,742 لیتر شبکه مصرف سوخت کل

 175,189 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,131 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,423 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 9,889 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,533 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,644 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,845 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.1 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 35,001 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,807 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,545 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم 8تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -40-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,452 2,089 0.85 80 11 109 اتوبوس معمولی

 426 369 0.85 150 17 4 اتوبوس تندروی دو کابین

 92 79 0.85 350 19 2 واگن 3تراموای مدرن 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 55 47 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 33 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 79صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 8بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -41-1جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 (ساعت 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 7787 7787 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 17 25668 14432 6693 33 97 23 27 171 8273 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 3 57 16 49741 29518 14514 32 80 25 29 224 8788 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 20 66538 40992 21864 33 111 38 44 246 13557 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 4 53 14 39238 22468 14106 32 74 22 26 215 7745 

Mass06 BRT 35 2 111 20 22591 12851 5294 16 144 97 112 485 16766 

Mass08 BRT 53 2 158 16 14092 9786 4797 18 191 128 148 482 25556 

Mass13 BRT 66 2 178 22 13488 7160 3333 20 220 98 113 321 21178 

Mass19 Tram 43 3 111 15 17783 11411 8716 21 139 47 55 244 10587 

Mass20 Tram 26 3 75 11 15536 10196 7182 18 95 32 37 244 6349 

Mass22 BRT 46 5 164 23 9524 5141 1655 15 206 46 53 161 7447 

 



  

 

 

  

 80صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 7شبکه پیشنهادی شماره  -9گزینه  -1-10

- نهیگز نیتفاوت که در ا نی. با ااست 3شماره  یویمشابه سنار یونقل همگانشبکه حمل نهیگز نیدر ا

به  4و  3و  2، 1خطوط  نهیگز نیدر ا گریبه اتوبوس تندرو شد. به عبارت د لیتبد 20شماره  یخط تراموا

به عنوان اتوبوس تندرو در نظر  16و  13،20، 15، 6به عنوان تراموا و خطوط  19خط  ،یعنوان قطار شهر

 شده است. یشبکه بارگذار یسال افق طرح بر رو یتقاضا زین نهیگز نیاند. در اگرفته شده

خط 4نمایش داده شده است، شامل  56-1شکل بر در این سناریو که در ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

و خط . خطوط قطار شهری و خطوط اتوبوس تندرو است خط تراموا 1و  خط اتوبوس تندرو 5قطار شهری و 

 نشان داده شده است.  59-1شکل  و 57-1شکل به ترتیب در  9در گزینه شماره تراموا 

و  3، 2، 1گزینه خطوط در این  .استخط قطار شهری  4شامل  9، گزینه شماره 57-1شکل با توجه به 

سی مورد بررپیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 4

 .قرار گرفته است

، 13، 6در این گزینه خطوط  .استخط اتوبوس تندرو  5شامل  9، گزینه شماره 58-1شکل با توجه به 

ز پیش اکه  اندبر مشهد به عنوان خطوط اتوبوس تندرو پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 20و  16، 15

 .مورد بررسی قرار گرفته استاین 

ونقل همگانی حمل 19در این گزینه خط . استخط تراموا  1شامل  9شماره  نهگزی 59-1شکل با توجه به 

 .مورد بررسی قرار گرفته استپیش از این که  بر مشهد به عنوان خط تراموا پیشنهاد شدهانبوه

 



  

 

 

  

 81صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 9خطوط همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره  -56-1شکل 

 
 9خطوط قطار شهری در گزینه شماره  -57-1شکل 

 



  

 

 

  

 82صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 9شماره  خطوط اتوبوس تندرو در گزینه -58-1شکل 

 
 9شماره  نهیدر گز خطوط تراموا 59-1شکل 



  

 

 

  

 83صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق با 

 ارائه شده است.  60-1شکل دست آمده است که در هدر نظر گرفتن این گزینه ب

شود، در صورت اعمال این سناریو بر روی شبکه، سطح سرویس مشاهده می 60-1شکل طور که در همان

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این محدوده است. از جمله است که نشان Fو یا  E ،1410بخشی از معابر در افق 

های شهید میرزایی، شهید چراغچی، امام علی )ع(، آیت ا... هاشمی رفسنجانی، گراهبزرتوان به معابر پر تراکم می

آباد و بلوارهای شاهنامه، طبرسی، رسالت )جاده کارخانه پیامبر اعظم )ص(، آزادی، شهید کالنتری و وکیل

 کرد.اشاره  سیمان(، شهید برونسی، ابوطالب و شهید صادقی

نشان  61-1شکل ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط در همچنین تعداد مسافر حمل

بلوار طبرسی، خیابان شهید ونقل همگانی گذرا از ، خطوط حمل61-1شکل داده شده است. با توجه به 

نژاد، خیابان دانشگاه، خیابان کوهسنگی، خیابان آیت ا... شیرازی، بلوار فردوسی، بلوار شهید قرنی، هاشمی

 کنند.جا میبیشترین مسافر را جابه ابان آیت ا... عبادیخیابان امام رضا )ع( و خی

 

 
 9در گزینه شماره  1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -60-1شکل 



  

 

 

  

 84صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
در  1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -61-1شکل 

 9گزینه 
 

نمایش داده شده است  1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 42-1جدول در 

های شبکه خروجی 43-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  دمشهونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  44-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد ج و قطعه اوج خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت او 45-1جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

  



  

 

 

  

 85صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  9های شبکه همگانی گزینه شماره خروجی -42-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 229,235 نفر فرد مجموع مسافر منحصر به

 385,920 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.684 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 165,305 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 84,385 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,329,688 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,083,350 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.06 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.2 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.1 کیلومتر داخل وسیلهمیانگین مسافت 

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.7 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 101,825 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 70,937 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 21,207 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 191,950 نفر شهریمجموع مسافر با قطار 

  



  

 

 

  

 86صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  9های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -43-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 579,076 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 79,427 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 140,921 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 61,494 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,254,324 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 349,704 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,302 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,121 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,366 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 9,854 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,600 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,746 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 255,859 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.1 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 34,927 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,730 گرم مرکز شهر COتولید 

 200 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,540 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم 9تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -44-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,458 2,094 0.85 80 11 103 اتوبوس معمولی

 455 393 0.85 150 17 5 اتوبوس تندروی دو کابین

 55 47 0.85 350 20 1 واگن 3تراموای مدرن 

 30 26 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 53 45 0.9 900 33 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 33 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 87صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 9بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -45-1جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8006 8006 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 27854 16424 7657 33 96 26 30 196 9459 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 16 46985 27092 13273 32 80 22 26 197 7747 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 20 66842 41660 21549 33 111 38 44 246 13557 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 3 53 13 40558 23626 14479 33 73 23 27 228 8219 

Mass06 BRT 35 1 111 18 22825 13318 5900 16 142 114 132 578 20010 

Mass13 BRT 66 3 177 23 14214 7498 3124 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 3 84 12 5738 3444 2357 16 106 33 38 225 5727 

Mass16 BRT 36 2 119 16 13363 6812 4012 16 149 75 87 364 12923 

Mass19 Tram 43 3 111 16 21207 13346 10270 20 140 47 55 242 10504 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14766 9335 6695 17 103 83 96 578 15066 

 



  

 

 

  

 88صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 8شبکه پیشنهادی شماره  -10گزینه  -1-11

- نهیگز نیتفاوت که در ا نی. با ااست 4شماره  یویمشابه سنار یونقل همگانشبکه حمل نهیگز نیدر ا

به  4و  3و  2، 1خطوط  نهیگز نیدر ا گریبه اتوبوس تندرو شد. به عبارت د لیتبد 20شماره  یخط تراموا

به عنوان اتوبوس تندرو در نظر  23و  13،20، 15، 6به عنوان تراموا و خطوط  19خط  ،یعنوان قطار شهر

 شده است. یشبکه بارگذار یسال افق طرح بر رو یتقاضا زین نهیگز نیاند. در اگرفته شده

خط  4نمایش داده شده است، شامل  62-1شکل بر در این سناریو که در ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

. خطوط قطار شهری، خطوط تراموا و خطوط اتوبوس استخط اتوبوس تندرو  5خط تراموا و  1قطار شهری، 

 نشان داده شده است.  65-1شکل تا  63-1شکل رتیب در به ت 10تندرو در گزینه شماره 

 3، 2، 1زینه خطوط . در این گاستخط قطار شهری  4شامل 10، گزینه شماره 63-1شکل با توجه به 

مورد پیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 4و 

 .بررسی قرار گرفته است

ونقل حمل 19در این گزینه خط . استخط تراموا  1شامل  10، گزینه شماره 64-1شکل با توجه به 

 .مورد بررسی قرار گرفته استپیش از این که  بر مشهد به عنوان خط تراموا پیشنهاد شدههمگانی انبوه

، 13، 6در این گزینه خطوط  .استخط اتوبوس تندرو  5شامل  10، گزینه شماره 65-1شکل با توجه به 

ز پیش اکه  اندبر مشهد به عنوان خطوط اتوبوس تندرو پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 23و  20، 15

 .مورد بررسی قرار گرفته استاین 

 



  

 

 

  

 89صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 10خطوط همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره  -62-1شکل 

 
 10خطوط قطار شهری در گزینه شماره  -63-1شکل 



  

 

 

  

 90صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 10خطوط تراموا در گزینه شماره  -64-1شکل 

 
 10خطوط اتوبوس تندرو در گزینه شماره  -65-1شکل 



  

 

 

  

 91صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق با 

 است. ارائه شده  66-1شکل در نظر گرفتن این گزینه بدست آمده است که در 

شود، در صورت اعمال این سناریو بر روی شبکه، سطح سرویس مشاهده می 66-1شکل طور که در همان

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این محدوده است. از جمله است که نشان Fو یا  E، 1410بخشی از معابر در افق 

های شهید میرزایی، شهید چراغچی، امام علی )ع(، آیت ا... هاشمی رفسنجانی، بزرگراهتوان به معابر پر تراکم می

آباد و بلوارهای شاهنامه، طبرسی، رسالت )جاده کارخانه پیامبر اعظم )ص(، آزادی، شهید کالنتری و وکیل

 اشاره کرد. سیمان(، شهید برونسی، ابوطالب و شهید صادقی

نشان  67-1شکل مگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط در ونقل ههمچنین تعداد مسافر حمل

بلوار طبرسی، خیابان شهید ونقل همگانی گذرا از ، خطوط حمل67-1شکل داده شده است. با توجه به 

نژاد، خیابان دانشگاه، خیابان کوهسنگی، خیابان آیت ا... شیرازی، بلوار فردوسی، بلوار شهید قرنی، هاشمی

 کنند.جا میافر را جابهبیشترین مس خیابان امام رضا )ع( و خیابان آیت ا... عبادی

 

 
 10در گزینه شماره 1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -66-1شکل 



  

 

 

  

 92صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
در 1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -67-1شکل 

 10گزینه 
 

نمایش داده شده است 1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 46-1جدول در 

های شبکه خروجی 47-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

ی خصهای شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  48-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد ج و قطعه اوج خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت او 49-1جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

  



  

 

 

  

 93صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  10های شبکه همگانی گزینه شماره خروجی -46-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 229,829 نفر به فردمجموع مسافر منحصر 

 387,943 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.688 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 164,423 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,444 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,317,230 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,070,055 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.08 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر داخل وسیلهمیانگین مسافت 

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.8 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 104,901 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 75,880 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 17,553 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 189,609 نفر شهریمجموع مسافر با قطار 

  



  

 

 

  

 94صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  10های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -47-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 578,898 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 79,567 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 141,257 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 61,690 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,250,650 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.0 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 349,933 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,491 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,116 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,379 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 9,860 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,710 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,850 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,390 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 35,041 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,755 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,544 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 10تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -48-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,682 2,288 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 484 418 0.85 150 17 5 اتوبوس تندروی دو کابین

 55 47 0.85 350 21 1 واگن 3تراموای مدرن 

 28 24 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 52 44 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 95صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 10بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -49-1جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8042 8042 40 223 45 52 145 19591 

R1 LRT 48 4 71 16 24399 14415 7313 33 96 24 28 181 8732 

R2 MRT 39 4 57 16 47327 27147 13141 32 80 22 26 197 7761 

R3 MRT 55 3 81 21 67826 41823 22106 32 112 38 44 244 13424 

R4 MRT 36 4 53 14 40346 23341 14272 32 74 22 26 215 7745 

Mass06 BRT 35 1 111 18 23274 13363 5759 16 142 114 132 578 20010 

Mass13 BRT 66 3 177 23 14657 7580 3082 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 4 85 14 6792 3506 1832 15 109 26 30 172 4376 

Mass19 Tram 43 3 111 15 17553 10925 7707 21 139 47 55 244 10587 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14591 9222 6592 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 20 15967 10196 4383 19 186 107 124 414 22352 

 



  

 

 

  

 96صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 8پیشنهادی شماره شبکه  -11گزینه  -1-12

 نهیگز نیتفاوت که در ا نی. با ااست 3شماره  یویمشابه سنار یونقل همگانشبکه حمل نهیگز نیدر ا

و  3و  2، 1خطوط  نهیگز نیدر ا گریبه اتوبوس تندرو شد. به عبارت د لیتبد 20 و 19 شماره یتراموا وطخط

اند. در عنوان اتوبوس تندرو در نظر گرفته شدهبه  20و 19، 16 ،15 ،13 ،6و خطوط  یبه عنوان قطار شهر 4

 شده است. یشبکه بارگذار یسال افق طرح بر رو یتقاضا زین نهیگز نیا

خط  4نمایش داده شده است، شامل  68-1شکل بر در این سناریو که در ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

به  11. خطوط قطار شهری و خطوط اتوبوس تندرو در گزینه شماره استخط اتوبوس تندرو  6و  قطار شهری

 نشان داده شده است.  70-1شکل و  69-1شکل ترتیب در 

 3، 2، 1گزینه خطوط در این  .استخط قطار شهری  4شامل  11، گزینه شماره 69-1شکل با توجه به 

مورد پیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 4و 

 .بررسی قرار گرفته است

، 13، 6در این گزینه خطوط  .استخط اتوبوس تندرو  6شامل  11گزینه شماره  70-1شکل با توجه به 

یش پکه  اندبر مشهد به عنوان خطوط اتوبوس تندرو پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 20و  19، 16، 15

 .مورد بررسی قرار گرفته استاز این 

 



  

 

 

  

 97صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 11خطوط همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره  -68-1شکل 

 
 11خطوط قطار شهری در گزینه شماره  -69-1شکل 



  

 

 

  

 98صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 11خطوط اتوبوس تندرو در گزینه شماره  -70-1شکل 

 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق با 

 ارائه شده است.  71-1شکل در نظر گرفتن این گزینه بدست آمده است که در 

شود، در صورت اعمال این سناریو بر روی شبکه، سطح سرویس مشاهده می 71-1شکل طور که در همان

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این محدوده است. از جمله است که نشان Fو یا  E، 1410بخشی از معابر در افق 

های شهید میرزایی، شهید چراغچی، امام علی )ع(، آیت ا... هاشمی رفسنجانی، گراهبزرتوان به معابر پر تراکم می

آباد و بلوارهای شاهنامه، طبرسی، رسالت )جاده کارخانه پیامبر اعظم )ص(، آزادی، شهید کالنتری و وکیل

 اشاره کرد. سیمان(، شهید برونسی، ابوطالب و شهید صادقی

نشان  72-1شکل نی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط در ونقل همگاهمچنین تعداد مسافر حمل

ن شهید بلوار طبرسی، خیاباونقل همگانی گذرا از ، خطوط حمل72-1شکل داده شده است. با توجه به 

نژاد، خیابان دانشگاه، خیابان کوهسنگی، خیابان آیت ا... شیرازی، بلوار فردوسی، بلوار شهید قرنی، هاشمی

 کنند.جا میبیشترین مسافر را جابه خیابان امام رضا )ع( و خیابان آیت ا... عبادی

 



  

 

 

  

 99صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 11در گزینه شماره  1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -71-1شکل 

 
 11در گزینه  1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -72-1شکل 



  

 

 

  

 100صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نمایش داده شده است 1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 50-1جدول در 

های شبکه خروجی 51-1جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

خصی های شبکه شذکر است خروجیپذیر باشد. الزم به همگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه مشهد برای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  52-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد ج و قطعه اوج خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت او 53-1جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  11های شبکه همگانی گزینه شماره خروجی -50-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 227,759 نفر فرد مجموع مسافر منحصر به

 383,286 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.683 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 163,907 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 84,007 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,306,754 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,062,327 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.03 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.1 کیلومتر داخل وسیلهمیانگین مسافت 

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.5 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 100,619 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 91,726 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 190,940 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

  



  

 

 

  

 101صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  11های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -51-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 580,192 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 79,749 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 142,073 ساعت ساعت تجربه شده کل شبکه وسیله

 62,324 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,267,006 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.0 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 351,797 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 175,415 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,131 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,455 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 9,864 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,604 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,740 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,162 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.1 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 34,955 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,739 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,541 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 11تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -52-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

حداکثر ظرفیت 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,467 2,101 0.85 80 11 103 اتوبوس معمولی

 641 555 0.85 150 17 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 30 26 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 53 45 0.9 900 33 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 33 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 102صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 11بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -53-1جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8003 8003 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 27802 16418 7706 33 96 26 30 196 9459 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 16 46708 26867 13235 32 80 22 26 197 7747 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 20 66261 41330 21442 33 111 38 44 246 13557 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 3 53 13 40458 23559 14480 33 73 23 27 228 8219 

Mass06 BRT 35 1 111 18 22802 13268 5892 16 142 114 132 578 20010 

Mass13 BRT 66 3 177 23 14154 7443 3107 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 3 84 12 5700 3430 2342 16 106 33 38 225 5727 

Mass16 BRT 36 2 119 16 14014 7320 4143 16 149 85 98 412 14646 

Mass19 BRT 43 1 122 16 20289 13128 9843 19 152 152 175 721 31262 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14738 9309 6682 17 103 83 96 578 15066 

 



  

 

 

  

 103صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 9شبکه پیشنهادی شماره  -12گزینه  -1-13

- نهیگز نیتفاوت که در ا نی. با ااست 4شماره  یویمشابه سنار یونقل همگانشبکه حمل نهیگز نیدر ا

 4و  3و  2، 1خطوط  نهیگز نیدر ا گریبه اتوبوس تندرو شد. به عبارت د لیتبد 20 و 19 شماره یخط تراموا

 نیاند. در ابه عنوان اتوبوس تندرو در نظر گرفته شده 23و  13،20 ،19 ،15، 6و خطوط  یبه عنوان قطار شهر

 شده است. یشبکه بارگذار یسال افق طرح بر رو یتقاضا زین نهیگز

خط  4نمایش داده شده است، شامل  73-1شکل بر در این سناریو که در ونقل همگانی انبوهخطوط حمل

به  12. خطوط قطار شهری و خطوط اتوبوس تندرو در گزینه شماره استخط اتوبوس تندرو  6 و قطار شهری

 نشان داده شده است.  75-1شکل  و 74-1شکل ترتیب در 

 3، 2، 1گزینه خطوط در این  .استخط قطار شهری  4شامل  12، گزینه شماره 74-1شکل با توجه به 

مورد پیش از این که  اندبر مشهد به عنوان خطوط قطار شهری پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 4و 

 .بررسی قرار گرفته است

، 12، 6در این گزینه خطوط  .استخط اتوبوس تندرو  6شامل  12، گزینه شماره 75-1شکل با توجه به 

طوط خ که اندبر مشهد به عنوان خطوط اتوبوس تندرو پیشنهاد شدهونقل همگانی انبوهحمل 23و  20، 19، 15

  .مورد بررسی قرار گرفته استدر ادامه  12این بررسی شده و خط پیش از  23و  20، 19، 15، 6

در جنوب  یمسافربر انهیکه از پا است لومتریک 5/21بر مشهد به طول انبوه ینقل همگانوحمل 12خط  -

ده ش یروزیوارد بلوار پ یکالنتر دیو شه یمانیسل دیشه یهامشهد آغاز شده و پس از عبور از بزرگراه

یم انیبه پا هیاله انهیدر پا یرفسنجان یا... هاشم تیو بزرگراه آ شگاهیو در ادامه با عبور از بلوار نما

 .رسد

 



  

 

 

  

 104صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 12خطوط همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در گزینه شماره  -73-1شکل 

 
 12خطوط قطار شهری در گزینه شماره  -74-1شکل 



  

 

 

  

 105صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 12خطوط اتوبوس تندرو در گزینه شماره  -75-1شکل 

 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر، حجم تردد و سطح سرویس معابر در سال افق با 

 است. ارائه شده  76-1شکل در نظر گرفتن این گزینه بدست آمده است که در 

شود، در صورت اعمال این سناریو بر روی شبکه، سطح سرویس مشاهده می 76-1شکل طور که در همان

دهنده تاخیر و تراکم زیاد در این محدوده است. از جمله است که نشان Fو یا  E، 1410بخشی از معابر در افق 

های شهید میرزایی، شهید چراغچی، امام علی )ع(، آیت ا... هاشمی رفسنجانی، گراهبزرتوان به معابر پر تراکم می

آباد و بلوارهای شاهنامه، طبرسی، رسالت )جاده کارخانه پیامبر اعظم )ص(، آزادی، شهید کالنتری و وکیل

 اشاره کرد. سیمان(، شهید برونسی، ابوطالب و شهید صادقی

نشان  77-1شکل نی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در این شرایط در ونقل همگاهمچنین تعداد مسافر حمل

بلوار طبرسی، خیابان شهید ونقل همگانی گذرا از ، خطوط حمل77-1شکل داده شده است. با توجه به 

نژاد، خیابان دانشگاه، خیابان کوهسنگی، خیابان آیت ا... شیرازی، بلوار فردوسی، بلوار شهید قرنی، هاشمی

 کنند.جا میمسافر را جابهبیشترین  خیابان امام رضا )ع( و خیابان آیت ا... عبادی

 



  

 

 

  

 106صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 12در گزینه شماره  1410حجم تردد و سطح سرویس معابر در ساعت اوج صبح در سال  -76-1شکل 

 
 12در گزینه  1410ونقل همگانی به تفکیک نوع وسیله نقلیه در ساعت اوج صبح در سال تعداد مسافر حمل -77-1شکل 



  

 

 

  

 107صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نمایش داده شده است 1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 54-1جدول در 

های شبکه خروجی 55-1جدول شود. در که خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابجا شده را شامل می

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  56-1جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد تعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج خطوط انبوه 57-1جدول در 

 ی ارائه شده است. بررس

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  12های شبکه همگانی گزینه شماره خروجی -54-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 228,726 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 386,329 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.689 - نرخ انتقال بین خطوطمیانگین 

 163,599 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,307 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,300,689 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,054,927 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.06 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.8 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.7 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 104,438 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 92,795 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 189,097 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

  



  

 

 

  

 108صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  12های شبکه شخصی گزینه شماره خروجی -55-1جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 579,624 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 79,852 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 142,615 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 62,763 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,262,186 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 22.9 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 352,203 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 175,669 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,125 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,475 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 9,870 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,749 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,879 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,741 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 35,110 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,788 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,546 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم 12تعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی شماره  -56-1جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,467 2,101 0.85 80 11 103 اتوبوس معمولی

 641 555 0.85 150 17 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 30 26 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 53 45 0.9 900 33 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 33 1 واگن 6 قطار شهری

 



  

 

 

  

 109صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 12بر در سناریوی شماره تعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -57-1جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8038 8038 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 24396 14458 7330 33 96 24 28 181 8732 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 16 47234 27038 13121 32 80 22 26 197 7761 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 20 67453 41624 21936 33 111 38 44 246 13557 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 4 53 14 40304 23310 14217 32 74 22 26 215 7745 

Mass06 BRT 35 1 111 18 23313 13357 5754 16 142 114 132 578 20010 

Mass13 BRT 66 3 177 23 14661 7570 3083 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 4 85 14 6794 3509 1833 15 109 26 30 172 4376 

Mass19 BRT 43 1 122 15 16646 10414 7185 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14583 9212 6584 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 20 16205 10421 4458 19 186 107 124 414 22352 

 

 



  

 

 

  

 110صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 هاتحلیل اثرات زیست محیطی گزینه -2

محیطی و آلودگی هوا است. از آنجایی که آلودگی گیرد بحث زیستاولین معیاری که مورد بررسی قرار می

تواند بر سالمت افراد جامعه اثر منفی داشته باشد این معیار از اهمیت باالیی زیست محیطی به طور مستقیم می

 برخوردار است. 

از این منظر در نظر گرفته شده است که عبارتند از  هامعیار مهم جهت ارزیابی گزینه 5در این مطالعات 

و میزان مصرف سوخت که تمامی این موارد تاثیر قابل توجهی در بروز  Co، HC، NOX، PM2.5میزان تولید 

افزار برای کل شهر و مرکز شهر به تفکیک ارائه خواهد های نرمآالیندگی شهر دارند. همچنین با تمامی خروجی

های برآورد مصرف سوخت و آالیندگی در ای از مدلخالصه تر شود.ها مشخصگذاری گزینهشد تا میزان اثر

 نتایج آن ارائه شد.معرفی شد و در این بند  1بند 

و مصرف سوخت وسایل در  CO ،Nox ،HC، PM2.5به ترتیب تولید گاز  5-2شکل تا  1-2شکل در 

مقدار هر یک در سطح کل شبکه و  1-2جدول ر مقایسه شده است. همچنین در یگبا یکدسناریوهای مختلف 

میزان تغییرات هر سناریو نسبت به حالت عدم انجام ارائه شده  2-2جدول مرکز ارائه شده و پس از آن در 

پارامترهای زیست محیطی بهترین شرایط را دارد.  5شماره شود در سناریوی همانطور که مشاهده می است.

تر سناریوها این کاهش مطلوبی است و به منظور مقایسه دقیقالبته میزان کاهش سایر سناریوها هم در حد 

اثرات زیست محیطی باید به صورت ریالی تبدیل شده و پس از آن همراه با هزینه هر سناریو مقایسه شود که 

 های بعدی گزارش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش

 
 1410اوج صبح  -در هر یک از سناریوهای مورد بررسی COمقایسه میزان تولید گاز  -1-2شکل 

184050

174472
174152

173709

174298

172761

174281
174032

175189

174302
174491

175415
175669

166000

168000

170000

172000

174000

176000

178000

180000

182000

184000

186000

سناریو 
0 سناریو 
1 سناریو 
2 سناریو 
3 سناریو 
4 سناریو 
5 سناریو 
6 سناریو 
7 سناریو 
8 سناریو 
9

سناریو 
10 سناریو 
11 سناریو 
12

از 
د گ

ولی
ت

C
o

-
رم

وگ
کیل



  

 

 

  

 111صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح  -در هر یک از سناریوهای مورد بررسی NOXمقایسه میزان تولید گاز  -2-2شکل 

 

 
 1410اوج صبح  -در هر یک از سناریوهای مورد بررسی HCمقایسه میزان تولید گاز  -3-2شکل 

3320

3263

3212

3120
3114

3126 3128
3134 3131

3121
3116

3131
3125

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

سناریو 
0 سناریو 
1 سناریو 
2 سناریو 
3 سناریو 
4 سناریو 
5 سناریو 
6 سناریو 
7 سناریو 
8 سناریو 
9

سناریو 
10 سناریو 
11 سناریو 
12

از 
د گ

ولی
ت

N
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 112صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح  -در هر یک از سناریوهای مورد بررسی PM2.5مقایسه میزان تولید  -4-2شکل 

 

 
 1410اوج صبح  -در هر یک از سناریوهای مورد بررسی مقایسه میزان مصرف سوخت -5-2شکل 
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 113صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410اوج صبح  –های زیست محیطی سناریوهای مورد بررسی خروجی -1-2جدول 

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو  واحد عنوان معیار

 352,203 351,797 349,933 349,704 350,742 349,281 349,211 347,150 349,697 348,610 356,184 358,249 375,528 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 175,669 175,415 174,491 174,302 175,189 174,032 174,281 172,761 174,298 173,709 174,152 174,472 184,050 کیلوگرم کل شبکه COتولید 

 3,125 3,131 3,116 3,121 3,131 3,134 3,128 3,126 3,114 3,120 3,212 3,263 3,320 کیلوگرم کل شبکه NOXتولید 

 14,475 14,455 14,379 14,366 14,423 14,345 14,354 14,248 14,367 14,318 14,499 14,554 15,312 کیلوگرم کل شبکه HCتولید 

 65.2 65.2 64.8 64.8 65.0 64.7 64.7 64.3 64.8 64.6 66.0 66.3 69.5 کیلوگرم کل شبکه PM2.5تولید 

 35,110 34,955 35,041 34,927 35,001 35,033 34,946 35,032 35,055 34,799 34,898 35,624 38,327 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,788 19,739 19,755 19,730 19,807 19,799 19,759 19,790 19,752 19,654 19,878 20,166 21,229 کیلوگرم مرکز شهر COتولید 

 201 201 201 200 201 201 201 201 201 200 201 216 217 کیلوگرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,546 1,541 1,544 1,540 1,545 1,545 1,542 1,545 1,544 1,534 1,545 1,572 1,674 کیلوگرم مرکز شهر HCتولید 

 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.5 6.6 7.1 کیلوگرم کل مرکز شهر PM2.5تولید 

 

  



  

 

 

  

 114صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410اوج صبح  –عدم انجام کاردرصد تغییرپارامترهای زیست محیطی سناریوها نسبت به حالت  -2-2جدول 

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو  واحد عنوان معیار

 %6.2- %6.3- %6.8- %6.9- %6.6- %7.0- %7.0- %7.6- %6.9- %7.2- %5.2- %4.6- %0.0 درصد مصرف سوخت کل شبکه

 %4.6- %4.7- %5.2- %5.3- %4.8- %5.4- %5.3- %6.1- %5.3- %5.6- %5.4- %5.2- %0.0 درصد کل شبکه COتولید 

 %5.9- %5.7- %6.1- %6.0- %5.7- %5.6- %5.8- %5.8- %6.2- %6.0- %3.2- %1.7- %0.0 درصد کل شبکه NOXتولید 

 %5.5- %5.6- %6.1- %6.2- %5.8- %6.3- %6.3- %6.9- %6.2- %6.5- %5.3- %4.9- %0.0 درصد کل شبکه HCتولید 

 %6.2- %6.3- %6.8- %6.9- %6.6- %7.0- %7.0- %7.6- %6.9- %7.2- %5.2- %4.6- %0.0 درصد کل شبکه PM2.5تولید 

 %8.4- %8.8- %8.6- %8.9- %8.7- %8.6- %8.8- %8.6- %8.5- %9.2- %8.9- %7.1- %0.0 درصد مصرف سوخت مرکز شهر

 %6.8- %7.0- %6.9- %7.1- %6.7- %6.7- %6.9- %6.8- %7.0- %7.4- %6.4- %5.0- %0.0 درصد مرکز شهر COتولید 

 %7.5- %7.7- %7.6- %7.8- %7.5- %7.6- %7.7- %7.7- %7.6- %8.0- %7.4- %0.7- %0.0 درصد مرکز شهر NOXتولید 

 %7.6- %7.9- %7.8- %8.0- %7.7- %7.7- %7.9- %7.7- %7.8- %8.3- %7.7- %6.1- %0.0 درصد مرکز شهر HCتولید 

 %8.4- %8.8- %8.6- %8.9- %8.7- %8.6- %8.8- %8.6- %8.5- %9.2- %8.9- %7.1- %0.0 درصد کل مرکز شهر PM2.5تولید 

 

 

 



  

 

 

  

 115صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 هاتحلیل اثرات فنی گزینه -3

ه کاهش تراکم ترافیکی با یکدیگر مقایسدر گام بعدی، سناریوها باید از دیدگاه فنی و میزان اثرگذاری بر 

  ونقل شخصی و همگانی با یکدیگر مقایسه شده است.د. در این راستا سناریوها در دو حوزه حملنشو

 با یکدیگر وای برخی از معیارهای فنی سناریوهای مختلف ارائه نمودار مقایسه 5-3شکل تا  1-3شکل در 

برای دو  1410های اوج صبح به ترتیب خروجی 2-3جدول و  1-3جدول سه شده است. پس از آن در مقای

با توجه به اهمیت بخش همگانی در مطالعات تفصیلی، سعی شد است.  شدهبخش شخصی و همگانی ارائه 

میزان تغییرات هر یک از معیارهای  4-3جدول و  3-3جدول . پس از آن در دو شودجزییات بیشتری ارائه 

   ه سناریوی عدم انجام کار ارائه شده است.سبت بشخصی و همگانی ن

ونقل شود در اکثر سناریوهای مورد بررسی میزان متوسط سرعت سفر حملنطور که مشاهده میاهم

درصد افزایش داده که سبب افزایش تعداد مسافر کل خطوط شده است. البته با توجه به  10همگانی را حدود 

البته همانطور . ریلی در آن، میزان مسافر جذب شده متفاوت است تعداد کل خطوط هر سناریوها و سهم خطوط

که در بخش قبل نیز عنوان شد به منظور مقایسه درست و صحیح سناریوها با یکدیگر بایستی هر یک از این 

پارامترها به نوعی تبدیل به واحدهای ریالی شود تا از این طریق امکان مقایسه فراهم شود. به عبارت دیگر در 

ام شود که به نوعی تمصادی فایده به هزینه انجام میاین گزارش مقایسه بین سناریوها بر اساس تحلیل اقت

اثرات فنی و زیست محیطی و ... را در خود جای داده است که در بندهای آتی به تفصیل مورد بررسی قرار 

 گیرد.  می

 
 1410اوج صبح  -د بررسیسناریوهای مور مقایسه متوسط زمان کل سفر همگانی -1-3شکل 
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 116صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح  -سناریوهای مورد بررسی مقایسه میانگین سرعت سفر همگانی -2-3شکل 

 

 
 1410اوج صبح  -سناریوهای مورد بررسی مقایسه مجموع مسافر منحصر به فرد -3-3شکل 
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 117صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح  -سناریوهای مورد بررسیمقایسه مجموع تاخیر کل شبکه  -4-3شکل 

 

 
 1410اوج صبح  -سناریوهای مورد بررسیمقایسه مجموع وسیله کیلومتر کل شبکه شخصی  -5-3شکل 
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 118صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410اوج صبح  -ونقل همگانی سناریوهای مورد بررسیهای شبکه حملخروجی -1-3جدول 

 12 سناریو 11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو  واحد عنوان معیار

 228,726 227,759 229,829 229,235 228,281 228,778 229,369 229,937 230,918 230,023 220,718 214,918 200,225 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 386,329 383,286 387,943 385,920 380,857 383,855 382,495 385,356 389,722 387,026 376,652 366,510 337,935 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.689 0.683 0.688 0.684 0.668 0.678 0.668 0.676 0.688 0.683 0.706 0.705 0.688 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 163,599 163,907 164,423 165,305 164,582 164,560 165,935 165,786 165,367 165,998 168,495 165,804 160,961 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,307 84,007 83,444 84,385 83,797 83,397 84,426 83,975 83,796 84,622 84,882 83,872 85,700 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,300,689 2,306,754 2,317,230 2,329,688 2,326,450 2,321,576 2,344,295 2,338,190 2,333,066 2,340,014 2,323,311 2,269,081 2,103,416 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,054,927 2,062,327 2,070,055 2,083,350 2,080,450 2,075,374 2,096,873 2,090,597 2,084,741 2,092,978 2,079,071 2,031,111 1,886,472 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 46 46 48 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 26 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.06 1.03 1.08 1.06 1.08 1.09 1.10 1.11 1.10 1.09 1.10 1.11 1.05 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 19.8 19.9 19.6 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.1 10.2 10.2 10.1 10.2 10.5 10.6 10.5 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 9.1 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 9.1 9.4 9.5 9.4 کیلومتر وسیلهمیانگین مسافت داخل 

 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 13.8 13.7 13.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.7 24.5 24.8 24.7 24.8 24.9 24.8 24.9 24.9 24.7 24.5 24.2 22.0 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 104,438 100,619 104,901 101,825 96,925 100,055 97,618 100,605 105,149 102,246 126,062 156,053 149,669 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 92,795 91,726 75,880 70,937 59,716 58,077 45,770 43,826 61,448 56,271 44,054 0 35,295 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 0 17,553 21,207 33,321 32,792 47,919 48,199 32,973 36,789 0 0 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 189,097 190,940 189,609 191,950 190,895 192,932 191,188 192,726 190,152 191,720 206,536 210,457 152,972 نفر شهری قطارمجموع مسافر با 

 



  

 

 

  

 119صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410اوج صبح  -ونقل شخصی سناریوهای مورد بررسیهای شبکه حملخروجی -2-3جدول 
 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو  واحد عنوان معیار

 579,624 580,192 578,898 579,076 580,269 579,897 579,568 578,975 578,206 578,612 586,161 590,581 601,171 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص سواری

 79,852 79,749 79,567 79,427 79,728 79,611 79,527 79,339 79,517 79,261 80,802 82,005 84,318 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 142,615 142,073 141,257 140,921 141,110 140,159 140,232 138,849 141,165 140,259 141,849 141,775 151,707 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 62,763 62,324 61,690 61,494 61,382 60,547 60,705 59,509 61,648 60,998 61,047 59,770 67,389 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3,262,186 3,267,006 3,250,650 3,254,324 3,269,238 3,265,965 3,262,758 3,255,555 3,249,187 3,249,574 3,340,739 3,387,436 3,472,011 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 22.9 23.0 23.0 23.1 23.2 23.3 23.3 23.4 23.0 23.2 23.6 23.9 22.9 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل شبکه

 9,870 9,864 9,860 9,854 9,889 9,873 9,865 9,866 9,865 9,828 9,895 10,438 10,612 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,749 19,604 19,710 19,600 19,533 19,626 19,551 19,601 19,711 19,534 19,581 19,277 20,884 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,879 9,740 9,850 9,746 9,644 9,753 9,686 9,735 9,846 9,706 9,686 8,838 10,272 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,741 256,162 256,390 255,859 256,845 256,494 256,222 256,393 256,502 255,267 257,119 273,193 276,598 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 13.1 13.0 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.0 13.1 13.1 14.2 13.2 کیلومتر میانگین سرعت مرکز شهر

 

  



  

 

 

  

 120صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410اوج صبح  -ونقل همگانی سناریوها نسبت به حالت عدم انجام کاردرصد تغییرپارامترهای حمل -3-3جدول 

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو  عنوان معیار

 %14 %14 %15 %14 %14 %14 %15 %15 %15 %15 %10 %7 %0 مجموع مسافر منحصر به فرد

 %14 %13 %15 %14 %13 %14 %13 %14 %15 %15 %11 %8 %0 مجموع مسافر روی شبکه

 %0 %1- %0 %1- %3- %1- %3- %2- %0 %1- %3 %3 %0 میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 %2 %2 %2 %3 %2 %2 %3 %3 %3 %3 %5 %3 %0 ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 %3- %2- %3- %2- %2- %3- %1- %2- %2- %1- %1- %2- %0 ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 %9 %10 %10 %11 %11 %10 %11 %11 %11 %11 %10 %8 %0 سفرکیلومتر کل -مجموع مسافر

 %9 %9 %10 %10 %10 %10 %11 %11 %11 %11 %10 %8 %0 کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 %11- %10- %11- %10- %10- %11- %10- %10- %11- %10- %5- %4- %0 میانگین زمان کل سفر

 %15- %14- %15- %14- %14- %15- %14- %15- %15- %14- %10- %9- %0 میانگین سفر داخل وسیله

 %1 %2- %3 %1 %3 %4 %5 %6 %5 %4 %5 %6 %0 میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 %2- %1- %1 %3 %7 %6 %9 %8 %2 %5 %0 %2 %0 میانگین زمان انتظار در مبدا

 %7- %8- %7- %7- %8- %7- %7- %7- %7- %7- %1 %1 %0 هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 %4- %4- %4- %3- %3- %3- %3- %3- %4- %3- %0 %1 %0 میانگین مسافت کل سفر

 %5- %4- %4- %4- %3- %4- %3- %3- %4- %3- %0 %0 %0 میانگین مسافت داخل وسیله

 %0 %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8 %8 %6 %5 %0 میانگین سرعت کل سفر

 %0 %12 %13 %12 %13 %13 %13 %13 %13 %12 %11 %10 %0 میانگین سرعت داخل وسیله

 %30- %33- %30- %32- %35- %33- %35- %33- %30- %32- %16- %4 %0 مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 %163 %160 %115 %101 %69 %65 %30 %24 %74 %59 %25 %100- %0 مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 %0 %0 %0 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %0 %0 مجموع مسافر با تراموای مدرن

 %24 %25 %24 %25 %25 %26 %25 %26 %24 %25 %35 %38 %0 مجموع مسافر با قطار شهری

 



  

 

 

  

 121صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410اوج صبح  -ونقل شخصی سناریوها نسبت به حالت عدم انجام کاردرصد تغییرپارامترهای حمل -4-3جدول 

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو  عنوان معیار

 %4- %3- %4- %4- %3- %4- %4- %4- %4- %4- %2- %2- %0 مجموع ماتریس تخصیص سواری

 %5- %5- %6- %6- %5- %6- %6- %6- %6- %6- %4- %3- %0 وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 %6- %6- %7- %7- %7- %8- %8- %8- %7- %8- %6- %7- %0 وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 %7- %8- %8- %9- %9- %10- %10- %12- %9- %9- %9- %11- %0 مجموع تاخیر کل شبکه

 %6- %6- %6- %6- %6- %6- %6- %6- %6- %6- %4- %2- %0 وسیله کیلومتر کل شبکه

 %7- %7- %7- %7- %7- %7- %7- %7- %7- %7- %7- %2- %0 وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 %5- %6- %6- %6- %6- %6- %6- %6- %6- %6- %6- %8- %0 وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 %4- %5- %4- %5- %6- %5- %6- %5- %4- %6- %6- %14- %0 مجموع تاخیر مرکز شهر

 %7- %7- %7- %7- %7- %7- %7- %7- %7- %8- %7- %1- %0 وسیله کیلومتر مرکز شهر

 



  

 

 

  

 122صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 هافرهنگی گزینه -تحلیل اثرات اجتماعی -4

 مقدمه -4-1

بر  یابی. حاکم ساختن ارزشودیمحسوب م یاو پایا پو یستمدر س یرناپذییبخش جدا یشو پا یابیارز

سبب تحقق اهداف مثبت و کاهش  یچیده،پ یستمس یک ریزی و اجرای پروژه دربرنامه گذاری،یاستس یندفرآ

 ی،فن مختلفابعاد  یدارا ونقلحمل یستمپروژه خواهد بود. س یاآن طرح، برنامه  یحذف تبعات احتمال یا

ه ب یدنرس یعملکرد، در راستا یشپا یستممداوم و اعمال س یابیاست و ارز یو اقتصاد یاجتماع یریتی،مد

 یاعهتوس اساساًاست.  یاجتماع، منابع و فناور یانمستحکم م یمانپ یناست که مب یشهر یدارهدف توسعه پا

 یزیربرنامه یعیو طب یو اجتماع یاقتصاد یو ساختارها یستزطیمح یماندگار یاست که در راستا یدارپا

 یاجتماع یداریمفهوم پا ی،شهر یداربه ضرورت توسعه پا یزانربردن برنامه یبا توجه به پ یراخ یهادر سال شود.

 یداریو پا یعدالت اجتماع شامل یاجتماع یداریپا یبرخوردار شده است. دو مفهوم اصل اییژهو یتاز اهم

منصفانه  یدسترس یمنظور اجازه بهعادالنه منابع در جامعه  یعتوز یمنظور از عدالت اجتماع .هستند جامعه

و عملکرد جامعه به  ءبقا یبا ادامه جامعه، در رابطه یداریاشتغال و مسکن است و مفهوم پا ی،به خدمات محل

یلاوس یریتاستفاده و مد یدر طرح و الگو ییرتغ یجادونقل، تنها با احملدر  یداریاست. پا یعنوان نهاد جمع

 یممکن برا یراهکارها یابیارزش در نحوه تفکر نسبت به شناخت و ییراتیتغ یدبلکه با شود،یحاصل نم یهنقل

حرکت  ی،شهروندر یکاهش و حذف سفرها یدر راستا یشود، تا بتوان اقدامات دیجاونقل المحل مشکالت ح

. انجام شود یدر بخش انرژ ینونقل نوحمل یستمآوردن به س یو رو یموتوریرونقل غحمل هاییوهبه سمت ش

؛ است یونقل شهرحمل یزیردر برنامه یو فرهنگ یاجتماع یرتاث یابیارز یندفرآ یگزارش بررس ینا یهدف اصل

های عملکردی کمی و کیفی به منظور ارزیابی ای از معیارها و شاخصدر مرحله اول دستیابی به مجموعه که

ای برخوردار است. در بخش بعدی ونقل از اهمیت ویژههای مختلف در سیستم حملفرهنگی اجتماعی گزینه

 هر مشهد ارائه خواهد شد.ای پیشنهادی در شاقتصادی گزینه -این گزارش، نتایج ارزیابی فرهنگی

 یاجتماع -یفرهنگ یابیاصول ارز -4-2

سطح  یارتقا یو تالش برا یاصول عدالت اجتماع یبر مبنا دیبا یاجتماع -یفرهنگ یابیارز یبه طور کل

 .ردیانجام گ یشهر تیهو یمردم و کاهش فقر در جامعه و حفظ و نگهدار یزندگ تیفیسالمت، ک

 یخود، نسبت مشابه یفرهنگ ای یاقتصاد ،یهمه افراد صرفنظر از سوابق اجتماع ،یآرمان یایدن کی در

ونقل منجر به حمل یهاپروژه یواقع یای. اما در دنشوندیمونقل را متحمل حملپروژه  کی بیو معا ایاز مزا



  

 

 

  

 123صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 یهارب پروژه. اثرات مخشوندیم همختلف جامع یهاگروه ینامتناسب اثرات مطلوب و نامطلوب بر رو عیتوز

جوامع کم درآمد و  یاما برا دهد،یمقرار  ریجوامع را تحت تاث یهمه ،یاجتماع -یفرهنگ طیونقل بر مححمل

 یارزش ستمیو فرهنگ س قهیسازگار با سل یخدمات و امکانات اجتماع ی( دارا1خاص که  یمقو یهاگروه

 یجوامع نیهستند، بارزتر است. در چن یدرهم تعامالت اجتماع تباف ی( دارا2مخصوص به خود هستند و 

 یاشتراک یدارند )مثل استفاده از خودروها یررسمیغ ستمیس کیدر  یشتریب یهایافراد و خانوارها وابستگ

 یهاآثار مخرب پروژه ریتحت تاث شتریدارند ب یکه ثروت کمتر ییهاخانواده یمحله(. به طور کل کیدر 

 .دهندیمخود را از دست  یبانیپشت ستمیکل س ای یبخش رایز رند،یگیم اررونقل قحمل

 یابیاما عدم ارز شود،یونقل به طور معمول منجر به کاهش فقر در جامعه محملثروت متاثر از  شیافزا

ثروتمندان شود و  یتا اصالحات سبب تمرکز منافع برا شودیمنجر م یعیمناسب و در نظر نگرفتن عدالت توز

. فراهم کردن سازدیم رتریرا فق هاآنو  دهدیهم قرار م ریرا تحت تاث ریروند توسعه منافع افراد فق یگاه یحت

از نظر  ضیحذف تبع ،یرموتوریونقل غحمل یهموارساز ،یکار یسفرها یمناسب برا یونقل همگانحمل

 یمحل و مشارکت تیفیبا ک سهیآسان به خدمات در مقا یبر دسترس دیتاک ن،یو قوان یزیردر برنامه تیجنس

 مقوله در نظر گرفت. نیدر ا توانیاست که م یموارد ،یساخت و نگهدار یکار برا یرویدر عرضه ن

مربوط به  یهایماریاز تصادفات، ب یناش یهاشامل جراحت یسالمت انسان یونقل بر روحمل اثرات

 ،یروادهیپ شیکه سبب افزا ییهایگذاراستیاست. س یز نبود تحرک کافا یناش یکیزیهوا و مشکالت ف یآلودگ

اقشار  یبرا ییجابجا تیوضع نکهیافزون بر ا شود،یم یرموتوریونقل غحمل یهاوهیش شیو افزا یسواردوچرخه

 خواهد شد. داریونقل پاحمل یهابرنامه تیو حما یسطح سالمت یباعث ارتقا بخشد،یرا بهبود م ریپذبیآس

جامعه وجود دارند. به عنوان مثال  کیدر  یزندگ تیفیک یبررس یبرا یمختلف یفاکتورها یطور کل به

ل ونقحمل یهاتیاز فعال یاو مترو، درجه یروادهیپ تیتندرو، توسعه خطوط تندرو، وضع یهااتوبوس تیوضع

از  نانیکسب اطم یبرا یزیرونقل، برنامهحملخدمات  تیفیک کند،یکمک م یمحل طیمح تیفیکه به ک

 التیتسه تیفیاز تصادفات، ک یناش یهاتیو معلول هایفوت نهیسرانه هز ر،یپذبیو آس دهیدبیمشارکت قشر آس

ه ک تیاز جمع یبخش نییتع ،یسوارو دوچرخه یروادهیپ تیوضع تیفیمعلوالن، ک یونقل براحملو خدمات 

که در  یو فرهنگ یخیتار یهاحفاظت از ارزش یدرجه کنند،یم یروادهیو پ یسواروچرخهبه صورت مرتب د

 ییونقل نقش دارند، اشاره نمود. تمام موارد ذکر شده، فاکتورهاحمل یزیرمربوط به برنامه یهایریگمیتصم

 .دهدیقرار م یابیدر جامعه را مورد ارز یزندگ تیفیاست که ک



  

 

 

  

 124صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

اصالحات  جهیاست که در نت یااثرات ناخواسته ها،استیس یاثرات اجتماع یابیارز یهااز چالش یکی

 یو شغل ییفضا ییجابجا ،یشغل راتییمجدد و ناخواسته، تغ یهابه اسکان توانیو م دیآیم دیپد یاقتصاد

را  یمشارکت اجتماع یو گاه شودیجامعه م یتیاشاره کرد که موجب نارضا یمحل یهابرنامه یاز اجرا یناش

 افتنیسازمان ملل متحد را که  یونقل شهرحمل تیریشرط برنامه مد نیموضوع اول نی. ادهدیکاهش م

 ازین حیبا برآوردن صح یشهر تیجمع یو کار برا یزندگ شرفتیپ طیو شرا یسرزندگ یارتقا یبرا ییهاراه

 کند.یاست را نقض م یاجتماع کردیونقل با روحمل یاجتماع

 یعملکرد یهاشاخص تیماه -4-3

موجود و  یمختلف با توجه به منابع اجتماع یهادر پروژه یفرهنگ -یاجتماع یعملکرد یهاشاخص

ها ممکن است در شاخص نیاندازه ا نیمتفاوت هستند. همچن یشدت و بزرگ اس،یمق یجامعه دارا تیماه

خاص، ممکن است  یلکردعم یهااز شاخص یمتفاوت باشد. به عنوان مثال، بر اساس برخ زیزمان و مکان ن

اثر  یدارا شودیبازگردد، که اصطالحاً گفته م یپروژه به حالت عاد یاجرا انیپس از پا یجامعه در مدت کوتاه

 یباشد. برا یبازگشت، طوالن یدوره یگرید یهاممکن است بر اساس شاخص نیمدت است. همچنکوتاه

 یریپذشتبرگ لیپتانس رات،ی( و شدت تاثلوبنامط ای)مطلوب  تیمثل مطلوب یعملکرد پروژه، موارد یریگاندازه

 هستند. رگذاریتاث رهیو غ یو فرهنگ یاجتماع هیدر صورت وجود اثر نامطلوب، سطح سرما هیبه حالت اول

 هانهیگز یاجتماع -یاثرات فرهنگ یابیارز ندیفرآ -4-4

و  گرلیحلت دگاهیاست و کامالً به تجربه و د قیردقیغ ندیفرآ کی یبه طور کل یاجتماع -یفرهنگ یابیارز

را  یوجهتزمان قابل گرلیتحل نیباشد، وابسته است. همچن یعمومکه شامل مشارکت  ریپذانعطاف کردیرو کی

 ییو توانا ابدیدست  یاجتماع -یگفرهن یدر منطقه مورد مطالعه صرف کند تا به شناخت کامل الگوها دیبا

 یلکند. در ادامه مراحل ک دایرا پ یشنهادیونقل پحملبالقوه پروژه  میرمستقیو غ میمستق راتیتاث صیتشخ

 عتیهر پروژه خاص بسته به طب یبرا یشنهادیاست که مراحل پ یهیداده خواهد شد. بد حیتوض ندیفرآ نیا

 متفاوت خواهد بود. لگریپروژه و منطقه پروژه و تجربه تحل

 پروژه ریمنطقه تحت تاث نییتع -4-4-1

از نظر  و ردیرا در برگ یامنطقه گسترده ،یپروژه ممکن است از نظر مکان کی یاجتماع -یفرهنگ راتیتاث

 نییتع یبایارز یبرا یو زمان یمکان یمرزها دیبا جهیمدت داشته باشد. در نتکوتاه ایبلندمدت  راتیهم تاث یزمان
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ت و اس یشنهادیپروژه پ ریامع تحت تاثجو متما ییمرز منطقه مورد مطالعه، مرحله اول شناسا نییشود. در تع

ها )بر اساس داده عی. اصوالً تجمشودیم دهیناممنطقه اثرات بالقوه  ای ریمنطقه مورد مطالعه به عنوان منطقه تاث

. ردیگیموجود و در دسترس انجام م یاجتماع -یفرهنگ یها( بر اساس دادهرهیو غ یآمار یهابلوک ه،یناح

قه . منطافتیخواهد  شیافزا یابیانجام شود، قطعاً دقت ارز یتردر سطوح کوچک عیتجم رچهاست که ه یهیبد

 یباشد. برا رد،یپروژه قرار گ ریآنها تحت تاث یاجتماع -یفرهنگ یهایژگیکه و یشامل مناطق دیمورد مطالعه با

 ند،یآیبه محل پروژه م یباشد و کارگران آن پروژه روزانه از فواصل دور یبزرگ اسیمثال اگر پروژه در مق

تحت  تواندیم نیمناطق دورافتاده هم باشد. منطقه مورد مطالعه همچن نیشامل ا تواندیمنطقه مورد مطالعه م

بزرگراه( ممکن  ایآهن )راه دوریکر کیاحداث  یونقل باشد. به عنوان مثال براحملپروژه  اسینوع و مق ریتاث

از  یبرخ یموجود در طول پروژه برا یو فرهنگ یاجتماع هیسرما بهاست عرض منطقه مورد مطالعه، بسته 

 یکاربر یالگوها ،یکیزیبا توجه به موانع ف توانیمناطق را م یمرزها تیکمتر باشد. در نها ای شتریها ببخش

وسعت منطقه مورد مطالعه بهتر است با  تیکرد. در نها فیتعر یتیمشخصات جمع ای یاسیس ماتیتقس ن،یزم

 شود. یینها یمحل یفرهنگ راثیمستقر مانند دفاتر حفاظت از م یهامشورت با سازمان

 ریبالقوه تحت تاث یعموم یهاگروه نییتع -4-4-2

 یپروژه، افراد کیشامل ساکنان و مشاغل واقع در نزد رندیگیپروژه قرار م کی ریکه تحت تاث ییهاگرو

ه اگر در مجاورت پروژ یپروژه حت نفعانیپروژه شدند و ذ یبرا شاننیزم یکاربر ایمکان  رییتغ که مجبور به

 یهااز روش توانیم یونقلحملپروژه  هب یعمومپاسخ  نییو تع ریتحت تاث یهاگروه نییتع یساکن نباشند. برا

 یاهبا استفاده از داده گرلیتحل نیاستفاده کرد. همچن یو نظرسنج یعموممختلف مثل مصاحبه، جلسات 

مانند  یآمار یو ابزارها رهیو مسکن و غ لیاتومب تیسطح درآمد، نرخ مالک ،یقوم بیشامل ترک یسرشمار

 .در منطقه مورد مطالعه است زیجوامع متما ییبه شناسا قادر یکیتفک ای یاخوشه لیو تحل هیتجز

 منطقه یاجتماع -یفهرست از منابع فرهنگ نییمشخصات جامعه و تع فیتوص -4-4-3

که شامل  شود هیته یاجتماع -یاز منابع فرهنگ یفهرست دیبا ،یهر گروه درون منطقه مطالعات یبرا

 یهاو سازمان یحاصل از سرشمار یهااست. داده یو فرهنگ یاجتماع طیموجود در مح یو الگوها طیشرا

 یهاکنند که از روشیرا فراهم م یمنحصربفرد یهادگاهید ها،یها و نظرسنجو مصاحبه یشهر یزیربرنامه

و مشاهده تعامالت  تیاز سا دیامر بازد یآنها را به دست آورد. در ابتدا توانیاطالعات نم یآورجمع یسنت

 توانندیها منقشه نی. همچندهدیم گرلیرا به تحل یمناسب دیمنطقه و روابط در جامعه د یاجتماع -یفرهنگ
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 دیمف یدر منطقه مورد مطالعه را ارائه دهند. منابع اطالعات وژهپر ریجوامع تحت تاث یکیزیف یاز همگن یفیتوص

در مناطق مورد مطالعه  ایگذشته در منطقه مورد مطالعه  یهاینظرسنج ای یدانیمثل مطالعات م زین یگرید

 مشابه وجود دارد.

ها، مراکز مراقبت روزانه، رکشامل اطالعات خانوارها، امکانات و خدمات جامعه مثل پا یاجتماع منابع

طقه من یهاخانواده ایمشاغل متعلق به افراد  ژهیو مشاغل به و یاجتماع یمراکز توان بخش ها،کینیمدارس، کل

جامع و  یدانی. مشاهدات مهستند( ییو مواد غذا هاشگاهیآرا ها،یمورد مطالعه )به عنوان مثال کتابفروش

. منابع آوردیرا فراهم م هاتیکم درآمد و اقل تیجمع یها و عملکردهااز ارزش یترقیدرک عم طرفانه،یب

 ریمانند محل دفن افراد و سا یباستان یهاو مکان یبا ارزش معمار یبناها ریها و ساشامل ساختمان یفرهنگ

 نیا توانیکه م دهدیرا نشان م یخیتار ای خیبشر ماقبل تار تیفعال ای راز حضو یمناطق است که شواهد

به طور معمول در  یو فرهنگ یکرد. مستندات منابع اجتماع هیته یفرهنگ راثیفهرست را از فهرست اداره م

 .شودیمارائه  ییجداول، نمودارها و متون روا ،یریتصو یهاقالب نقشه

 یاجتماع -یاثرات فرهنگ یابیارز یارهایمع نییتع -4-4-4

 هیرماس نییتع گریبه عبارت د ایاست  یاجتماع -یاثرات فرهنگ ینیبشیپ ،یابیمرحله ارز نیدشوارتر

. قبل از شروع پروژه است هیاول طیسطوح با شرا نیا سهیو مقا یابیپروژه و ارز یپس از اجرا یو فرهنگ یاجتماع

 یاجتماع -یهر گروه فرهنگ یراب 1-4جدول در  یعملکرد یهابر اساس شاخص توانیرا م ینیبشیپ نیا

ییبایز ،یعدالت، تعامالت اجتماع ت،یها در پنج قلمرو شامل هوشاخص نیکرد. ا نییمنطقه مورد مطالعه تع

 کیبه  یابیهر قلمرو دست یابیشده است. هدف ار ارز یبنددسته یتمندیو آرامش و رضا تیامن ،یشناس

ها و روش ارهایرمعیز ار،یهر مع یابیارز یاست و برا هفهرست شد اریمجموعه اهداف است که در ستون مع

 آن آورده شده است. یریگاندازه یشنهادیپ
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 اجتماعی-فرهنگیهای عملکردی ارزیابی شاخص-1-4جدول 

 قلمرو معیار زیرمعیار نظرسنجی کمی متخصصان

×   
میزان دسترسی به تسهیالت بیشتر و استفاده از آن 

 های مختلفبرای بانوان در گزینه

حراست از هویت 

 جنسی

 هویت

 ×  
در محدوده  یخیو تار یفرهنگ یارتی،تعداد اماکن ز

 مختلف هایینهتحت پوشش در گز

حفظ یا افزایش 

دسترسی به اماکن 

زیارتی، فرهنگی و 

 تاریخی

 

 

 

× 

× 

 

× 

 

 

 

 

× 

ل نقوطول شبکه معابر تحت پوشش ایستگاه حمل

 های مختلفهمگانی در گزینه

 های مختلفونقل همگانی در گزینهسهم حمل

ونقل غیرموتوری )پیاده های حملتاثیر بر زیرساخت

 های مختلفو دوچرخه( در گزینه

ونقل افراد نسبت به استفاده از حمل تاثیر بر اشتیاق

های غیرموتوری )پیاده و دوچرخه( در گزینه

 مختلف

ونقل سبز افزایش حمل

 و غیرموتوری

× 

 

× 

 

× 

 

 

 

 

 

× 

 

با تعداد افراد  یاییجغراف یپوشش نواح یزانم

 مختلف  هایینهدر گز یشترب پذیریبآس

ونقل حمل هاییستگاهبه ا یدسترس وضعیت

 مختلف هایینهدر گز یهمگان

 استفاده یو راحت یونقل همگانناوگان حمل وضعیت

 مختلف هایینهاز آن در گز

افزایش دسترسی 

پذیر اقشار آسیب

یابان نظیر )توان

معلوالن، سالمندان و 

 کودکان(

 عدالت

جمعیت تحت پوشش نواحی با درآمد پایین در 

 های مختلف )از طریق ارزش زمین(گزینه

دسترسی  افزایش

اقشار کم درآمد و 

 محروم

 
× 

 
های هوا از حد تعداد نواحی با میزان افزایش آالینده

 های مختلفمجاز )نسبت به گزینه پایه( در گزینه
 محیطیعدالت زیست

 

× 

 

×  

 ایهینهدر گز یتحت پوشش و دسترس یتعداد نواح

 مختلف

 -یجفت مباد ینبا کاهش زمان سفر ب ینواح تعداد

 ایهینه( در گزیهپا ینهسفر )نسبت به گز مقاصد

 مختلف

 عدالت فضایی

× 

 

 

 

 

 

 

 

× 

 

 

 یبرقرار یبرا یالتیفراهم کردن فضاها و تسه

 در یستگاهیا یهامجتمع یرنظ یارتباطات اجتماع

 مختلف هایینهگز

ایجاد و گسترش 

فضاهای تعامالت 

 تعامالت اجتماعی اجتماعی

میزان جمعیت ساکنان مجبور به جابجایی در 

 های مختلف گزینه

افزایش تعامالت 

اجتماعی همسایگی، 
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 قلمرو معیار زیرمعیار نظرسنجی کمی متخصصان

 

 

× 

× 

 

 

 

× 

 

 

× 

 

میزان جمعیت شاغالن مجبور به جابجایی در 

 های مختلف گزینه

ونقل غیرموتوری و وضعیت جابجایی ایمن با حمل

های موتورسیکلت در نواحی ترافیکی در گزینه

 مختلف 

تعداد معابر اصلی با وضعیت ترافیکی بحرانی در 

مختلف )زمان سفر به زمان سفر آزاد  هایگزینه

 (2بزرگتر از 

مساحت نواحی دچار شکاف جمعیتی از طریق 

های ایجاد موانع یا جداسازی با استفاده از زیرساخت

 های مختلفشهری در گزینه

صنفی، قشری، محلی 

و خویشاوندی در 

چارچوب فرهنگ 

 اسالمی

× 

 

 
 

× 

 

 

های ایجاد شده در وضعیت سازگاری زیرساخت

 ونقل با محیط اطراف های حملپروژه
 سازگاری با محیط

 زیبایی
حفظ منظر و فضاهای  ونقلهای حملمیزان قطع درختان در پروژه

 طبیعی شهر

× 

 

× 

 

 

 

 

 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاییرساختکاربران در استفاده از ز یتامن یتوضع

 مختلف هایینهونقل در گزحمل

 ونقلاستفاده از حمل یکاربران برا یتامن وضعیت

 مختلف هایینهدر گز یهمگان

 یبا تقاضا یونقل همگانحمل هاییستگاها تعداد

 مختلف هایینهکمتر از حد مجاز در گز

 افزایش احساس امنیت

 امنیت و آرامش

رعایت حریم خصوصی  های مختلفونقل شخصی در گزینهسهم حمل

 و عمومی

ارتقای سطح سالمت و  های مختلفونقل شخصی در گزینهسهم حمل

 بهداشت کاربران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

 

 

 

 هایوضعیت تعلق خاطر شهروندان نسبت به محله

 های مختلفشهری در گزینه

با  دیدگاه شهروندان نسبت به مدیریت شهری

 های مختلفاجرای گزینه

با اجرای  و خواسته مردم یازن یتتوجه به اولو یزانم

 های مختلفگزینه

 های مختلفدیدگاه شاغالن در خصوص تاثیر گزینه

)نظیر حذف  محدوده پروژه یبر کسب و کارها

 ای، یکطرفه کردن خیابان و ...(پارک حاشیه

ی در و ضرور یبر خدمات اورژانس یرتاثمیزان 

 های مختلفگزینه

 رضایتمندی افزایش کیفیت زندگی
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 قلمرو معیار زیرمعیار نظرسنجی کمی متخصصان

× 

 

  

 

× 

 

× 

 

× 

های ی در گزینهشغل هایحذف فرصت یا یجاد وا

 مختلف

ت در محله )سهول ی شهروندانزندگ یفیتبر ک یرتاث

 (ینگپارک یزانروان، م یکتردد، تراف

)بو،  میزان نارضایتی اجتماعی در حین اجرای پروژه

 صدا، لرزش و یا گرد و غبار(

 اجرای پروژه و تاثیر بر اعتماد اجتماعیسرعت 

رضایتمندی حین 

 اجرای پروژه

 یاجتماع -یاثرات فرهنگ یابیارز یابزارها -4-4-5

 تیفیاز جمله منطقه پروژه و ک یخاص به عوامل مختلف یاجتماع یابیارز یها براانتخاب ابزارها و روش

منابع و بازه  تیموجود مخصوص پروژه و منطقه مورد مطالعه وابسته است. محدود یاطالعات توسعه اجتماع

 یبزارهاا ،یکم یبود. برخالف ابزارها دخواه رگذاریتاث یابیدر انتخاب ابزار ارز زین یاجتماع ریتاث یابیارز یزمان

تعامالت  فیتوص یبرا ژهیو و به شوندیمو کم فهم استفاده  دهیچیپ یاجتماع یهادهیمعموالً در موارد پد یفیک

 هستند. دیمف اریها دشوار است، بسآن یسازیفقر که کم یردرآمدیو ابعاد غ یچندبعد یفرد نیب

 یفیک ی( ابزارها الف

با  توانندیم یو فرهنگ یمطالعات اجتماع یهانهی: متخصصان در داخل و خارج از زمیمشاوره تخصص (1

و شدت  یگستردگ ت،یماه نیموجود و همچن یفرهنگ -یاجتماع هیخود در مورد سرما یهادگاهیارائه د

ان جلسات طوف زگرد،یخدمت کنند. ابزار مشاوره شامل م یبه عنوان منابع عال یاجتماع -یفرهنگ راتیتاث

 قیاجماع است. در جلب نظر متخصص از طر جادیا یبرا یدلف یهاکیمتمرکز و تکن یهاگروه ،یفکر

ط مربوطه توس اتیها و نشرگزارش ن،یاست. همچن دیمف یفیتوص یهاستیاستفاده از چک ل ،ینظرسنج

 شود. یاز روند مشاوره بررس یبه عنوان بخش تواندیممتخصصان 

است که  ریپذانعطاف یها(: ابزارها و پرسشنامهمصاحبه ،یامحله یهای)نظرسنج یدانیاستشهاد م (2

در منطقه مورد مطالعه  یو فرهنگ یعات دست اول در مورد منابع اجتماعاطال یآورجمع یرا برا یفرصت

 دیرا به عنوان تهد یرسونقل در حال برحملجامعه پروژه  یاعضا ایکه آ کندیمو مشخص  کندیمفراهم 

 یاجتماع-یفرهنگ راتیتاث تواندیم لگریابزار، تحل نی. با استفاده از اپندارندیفرصت م کی ای دانندیم

آنها قبل و  یهاییساکنان جامعه مهم است و توانا یخاص از جمله انواع، مقصد و مدت سفرها را که برا
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بر و زمان تواندیم یدانیکند. هر چند استشهاد م ییمورد نظر شناسا یانجام سفرها یبعد از پروژه را برا

 . دهندیمارائه  یابیارز یرا برا یو آشکار دیمف یهانشیب یپرمشغله باشد، اما به طور کل

کرد که ممکن است شامل  نییدهندگان هدف را تعدر ابتدا پاسخ دیبا یدانیاستشهاد م یاز اجرا قبل

 یپرسشنامه نظرسنج کی قیدق یبه طراح یها و عموم مردم باشد و در مرحله بعدرهبران جامعه و محله

مراکز  غل،خدمات )مشا یمکان تیموقع لیاز قب یشامل موضوعات تواندیم یپرداخت. ابزار نظرسنج

زار اب لیباشد. تکم یسواردوچرخه ای یروادهیپ یرهای( و مسرهیو غ هاارتگاهیز ،یحیمناطق تفر ،یاجتماع

 مراحل نیآخر یشود، سواالت حساس برا یریعموم آسان باشد، از زبان تند جلوگ یبرا دیبا ینظرسنج

 کی جادیا یبرا توانیم یرسنجنظ جیشود. از نتا یریجلوگ یشود و از سواالت طوالن رهیذخ ینظرسنج

 داده استفاده کرد. گاهیپا

شامل  یمعمو یها: ارگانیعموم یهاارگان افتهیمشارکت سازمان  یبرا یدانیم یاستشهادها (3

 یهاکنندگان در کارگاهجامعه و شرکت یدادهایرو ،یشهروندان، جلسات عموم یامشاوره یهاگروه

افراد  یبه جا گرلیموارد، اگر تحل ی. در برخاندافتهیسازمان  راتیتاث یابیهستند که به منظور ارز یاژهیو

ت که تک نفره است، بدس یسنت یهافراتر از روش یگفتگو کند، اطالعات اضاف افتهیسازمان  یهابا گروه

در مورد مشخصات جامعه، موضوعات  ینشیب تواندیم افتهیسازمان  یمعمو یها. مشارکت ارگانآوردیم

بر امکانات جامعه فراهم  یشنهادیونقل پحملاقدام  ینیبشیقابل پ ریجامعه و هرگونه تاث یهاو نگرش

 کند.

 یگو فرهن یاجتماع دهیچیو ساختار پ یارزش ستمیدر محل(: س لیو تحل هی)تجز یدانیم یاستشهادها (4

. ستین یابیو گشت و گذار در منطقه مورد مطالعه به طور کامل قابل ارز یشخص دیجامعه بدون بازد کی

 نیچند دیبا یفرهنگو منابع  یعملکرد مرتبط با انسجام جامعه، تعامالت اجتماع یارهایمشاهده مع یبرا

 هینقللهیوس قیاز طر دینبا دهایبازد نیوجود داشته باشد، ا تیامن کهیانجام شود. مگر در موارد یدانیسفر م

 اجتماعات یهاو مکان یحیمشترک، مناطق تفر یرهایدر مس یروادهیپ قیاز طر حاًیانجام شود؛ بلکه ترج

یم یبه راحت کهییجا رد،یگیمصورت  رهیو غ هاشگاهیآرا ،یحیامکانات تفر د،یمانند مراکز خر یاجتماع

 شد و مصاحبه کرد. کیبا ساکنان آنها، نزد توان

 تیدرون جامعه، سطح فعال یهاتهیمانند وجود کم ،یو تعامل اجتماع یاز وابستگ یشواهد دیبا گرلیتحل

مشترک را ثبت  نگیها، امکانات پارکخانه تیخارج از آن، وضع ای یباز یهانیکودکان در زم اده،یعابرپ

نقشه مناسب، تمام  کیبا کمک  دیبا گرلیدر محل، تحل یگشت و گذارها نیدر ح نیکند، همچن
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 گرلیکند. تحل ادداشتی)مثالً تعداد کارمندان( را  یکرده و مشخصات مشاغل فعل ییا را شناساساختاره

 یریپذبیکند. آس افتیدر گرید یهارا در زمان یشوندگان باشد تا اطالعات اضافدر ارتباط با مصاحبه دیبا

( حاصل از پروژه احتماالً ییمثال اگر شوک )مانند جابجا ی. براردیمورد توجه قرار گ دیخانوارها با یاجتماع

 هستند. ریپذبیشده )مانند خط فقر( برساند، آس نییتع شیآستانه رفاه از پ ریآنها را به ز

 ریونقل در ساحملاقدامات  یاجتماع -یفرهنگ راتی: اطالعات در مورد تاثیقیتطب لیو تحل هیتجز (5

 ارزان باشد.  یکردیرو اندتویمنسبتاً مشابه  یهامکان

 یکم ی( ابزارهاب

به آنها  ریکه در ز رندیگیمورد استفاده قرار م یبانیپشت یهاموارد به عنوان داده یدر برخ یکم یابزارها

 .شودیمپرداخته 

 یتیجمع ،یکیزیف یهایژگیکه و ییهاها: نقشهداده ای ریتصو لیو تحل هیتجز یبرا یریتصو یابزارها (1

 ریتصو کی جادیقادر به ا کشند،یم ریرا به تصو یو فرهنگ یمنابع اجتماع نیپروژه و همچن یهانهیو گز

 یونقلحملژه پرو کی یاجتماع یفرهنگ راتیاز تاث یترقیدق یابیارز نهیشده هستند که زم میترس یبیترک

 یاز چگونگ یریقادر به ارائه تصو لگری، تحلGISابزار  ای ییهوا یها. با استفاده از عکسکنندیرا فراهم م

و منابع  تیخانوارها، مشاغل، امکانات و خدمات جامعه، مراکز فعال یونقل بر روحملپروژه  کی ریتاث

ونقل، منابع حملپروژه  یاجرا لیکه به دل یمناطق ییشناسا نامکا نیابزارها همچن نیاست. ا یفرهنگ

و  هی، تجزGIS. با استفاده از کندیم نییشود را تع غیاز آن در یبخش ایاز مردمش  یاجتماع یفرهنگ

ها و مختلف مکان یوهایاز سنار یریتا تصو کندیمختلف داده را ادغام م یهاهیال یهمپوشان لیتحل

 یبرا GISاز  اتیرا ارائه کند. در ادب یاجتماع یآنها بر منابع فرهنگ راتیو تاث ونقلحملپروژه  یهاطرح

بر  یتماعاج یفرهنگ راتیتاث ریاتوبوس و سا ریمس رییپروژه تغ یبرا تیجمع راتییتغ راتیتاث یابیارز

 استفاده کرد. یطیمحستیاساس عدالت ز

به منطقه  رودیمکه انتظار  یافراد یهایژگیو و عیتعداد، توز ینیبشیپ ی: برایآمار لیتحل هیتجز (2

و  یانطباق منحن یهااز روش توانیمآن( منتقل شوند،  دهندهلیاز جوامع تشک کیهر  ایمورد مطالعه )

 یمنیا اترییتغ یابیابزار در مطالعات گذشته مانند ارز نیاستفاده کرد. ا ونیبر رگرس یمبتن یهاروش ای

 مورد استفاده قرار گرفته است. یکیزیف طیدر مح رییتغ لیبه دل ادهیعابر پ
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و  یاجتماع راتیتاث ینیبشیو پ یسازهیشب یبرا تواندیم یاانهیرا یسازمدل: یاانهیرا یسازمدل (3

به  یاجتماع -یفرهنگ ای یبه مقاصد اقتصاد تیجوامع کم درآمد و اقل یدسترس راتییمانند تغ یفرهنگ

 ،یاانهیرا یسازاستفاده از مدل ا. به عنوان مثال، بردیونقل مورد استفاده قرار گحملپروژه  کی یاجرا لیدل

را  تگزاس ن،یشهر آستدر کالن تیآهن سبک بر جوامع کم درآمد و اقلراه یشنهادیپ ستمیس راتیتاث

ل و ونقحملبه امکانات  یدسترس دیجد ستمیاز س یبردارکه ساخت و بهره افتندیکردند و در یابیارز

 شیو هوا و افزا یوتص یآلودگ شیموجب افزا نیکند. همچنیممحدود  یمنابع جامعه را به طور قابل توجه

 .شودیاز ساکنان آن منطقه م یبرخ یمکان اجبار رییفقر و تغ

 شده ینیبشیپ یو اجتماع یسطح اثرات فرهنگ یابیارز -4-4-6

 ینیبشیاست. پس از پ یاجتماع طیشده در مح ییشناسا راتییتغ تیاهم نییمرحله شامل تع نیا

صان انجام بر اساس قضاوت متخص ایشود که  نییتع یکل یریمقاد دیاز پروژه، با یناش هیو ثانو میمستق راتیتاث

پروژه قرار  ریتحت تاث کهیمتوسط مرد ای( و کنندیماستفاده  یدلف یهاکی)به عنوان مثال از تکن شودیم

 . دشویم نییو مصاحبه تع یاسهیگرفتن با استفاده از مثال مقا

 باشد: ریشامل موارد ز دیبا یاجتماع راتیتاث یابیارز

 یغربالگر یارهای: استفاده از معالف

یمقرار  ریکجا و چگونه تحت تاث ،یممکن است رخ دهد، چه کس ریتاث ای)آ ریتاث تیماه یابیارز -

 (رد؟یگ

 اندازه مطلق آن حساس است؟( نسبت به اثر و یجامعه محل ایاثر )آ زانیشدت و م اس،یمق -

ه حالت آن ب یریپذبرگشت زانیاثر نامطلوب در طول زمان و م راتییتغ انگریکه ب یکاهش لیپتانس -

 است. هیاول

 .یمربوطه و موانع نهاد یاقتصاد یهانهیهز -

 یدولت یشده توسط نهادها نییمربوطه تع یارهای: در نظر گرفتن استانداردها و معب

 نرخ رشد( خچهی)تار ی( و زمانیمل ای یا)منطقه یمکان یهانیانگیبا م سهی: مقاج

 جهیمربوطه شود، در نت یامنطقه نیانگیشده از م نییتع شیشاخص از پ کیمنجر به انحراف  ریتاث اگر

 نیگانیبه م کینزد یبدون مداخله، مقدار شاخص عملکرد نهیاست که گز نیمعنادار است. فرض ا رییتغ نیا
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 یراب ای یسطح محل کیدر  یاجتماع راتیتاث لیو تحل هیتجز یها، ممکن است براآستانه نیمنطقه را دارد. ا

 هستند، نامناسب باشند. دارینرخ رشد ناپا یدارا یکه از لحاظ زمان یجوامع

 شده است ینیبشیپ یونقلحمل یهانهیگز یکه برا ی: کاهش هرگونه اثر سوء اجتماعد

ه آستان ریمقاد(، با ی)وزن یبیترک ایبه صورت جداگانه  ،یو فرهنگ یعملکرد اجتماع یارهایمع سطح

گروه  کیبه آستانه، توسط  یدر صورت عدم دسترس ای)در صورت وجود(  شودیم سهیشده مقا نییعملکرد تع

و  یبر منابع اجتماع یوبنامطل راتیتاث نهیگز نیترمطلوب کهیدر موارد ی. حتشودیم یابیمتخصص خبره ارز

 .ردیانجام گ دیبا یداشته باشد، اقدامات کاهش دهیدبیمنطقه آس یفرهنگ

 یاجتماع -یکاهش اثرات سوء فرهنگ -4-4-7

اندن به حداقل رس ای یریجلوگ یبرا یاقدامات کاهش ،یاجتماع یفرهنگ راتیتاث یابیاز ابعاد مهم ارز یکی

 و عیپروژه و نوع، توز اسیونقل، مقحملپروژه  تیبه ماه یکاهش یهایاست. استراتژ یسوء احتمال راتیتاث

اهش که باعث ک یسوء شود، اقدامات اثراتپروژه منجر به  ایطرح  کیدارد. اگر  یبستگ یتیجمع یهااندازه گروه

رار ق ریز یبنددر دسته یاقدامات کاهش یاست. به طور کل یشود، ضرور یجبران خسارت به منابع فرهنگ ای

 :رندیگیم

 یریشگیپ (1

 ینیبشیسوء پ راتیبه منظور حذف تاث یطراح ای یزیرپروژه در فاز برنامه ریمس ایو  یدر طراح رییتغ

 .استشده 

 یسازنهیکم (2

 .استسوء  راتیشدت تاث ای زانیکاهش م یمجدد برا یطراح قیپروژه از طر یطراح ای ریمس اصالح

 یاقدامات کاهش (3

و  میترم ای ینیگزیامر عموماً شامل جا نی. ااست ریناپذاجتناب ایموجود  یمنف ریجبران تاث ای فیتخف

. از جمله اقدامات استها آن یاجتماع -یفرهنگ یهایژگیبه منظور حفظ و دهیدبیمنابع آس یبخشتوان

 ،یشناسن)باستا یخیتار ییدارا کینجات  ای یجزئ یابیباز ایشده  بیمدرسه تخر کی یبازساز ریکاهش نظ

 آن. بیملک و تخر نی( در صورت عدم امکان نقل مکان مجدد ارهیو غ یمعمار

 تیتقو (4
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 .است هاتیفعال ریسا ای ینگهدار اتیعمل قیجذاب از طر ایمطلوب  یژگیو کی افزودن

 فرهنگی -پرسشنامه اجتماعی -4-5

ی های پیشنهادفرهنگی گزینه-به منظور نظرسنجی از شهروندان و متخصصان در خصوص اثرات اجتماعی

نفر  360ای در همین رابطه تهیه شده و در اختیار ونقل همگانی یکپارچه شهر مشهد، پرسشنامهشبکه حمل

شناسان تهیه شده و از شهروندان قرار گرفت. همچنین پرسشنامه دیگری با هدف نظرسنجی از مدیران و کار

 مشهد قرار گرفت. شهرداریهای مختلف نفر از مدیران و کارشناسان در حوزه 24در اختیار 

 نظرسنجی از شهروندان -4-5-1

نفر  360شده، نظرات ، با استفاده از پرسشنامه تهیه1400در روزهای بیست و پنجم بهمن تا یکم اسفند 

ونقل همگانی یکپارچه های پیشنهادی شبکه حملفرهنگی گزینه -از شهروندان در خصوص اثرات اجتماعی

 ای از فرم پرسشگری نیز درشود. نمونهشهر مشهد دریافت شد که نتایج آن در این بخش از گزارش بررسی می

شده در بین شهروندان به تفکیک معابر مورد توزیع پرسشنامه تهیه نحوههمچنین  ارائه شده است.پیوست 

 نشان داده شده است. 2-4جدول بررسی در 

 

 شده در بین شهروندان به تفکیک معابر مورد بررسینحوه توزیع پرسشنامه تهیه -2-4جدول 

 تعداد فرم پرسشگری از افراد منتظر 

 در ایستگاه مترو یا اتوبوس
 تعداد فرم پرسشگری

 از کسبه و ساکنان
 ردیف نام معبر

 1 آبادوکیل 10 10

 2 احمدآباد 6 6

 3 فدائیان اسالم 2 2

 4 طبرسی 8 8
 5 نژادشهید هاشمی 3 3

 6 کوهسنگی 2 2

 7 صبا 2 2

 8 امام رضا )ع( 8 8

 9 قرنی شهید 4 4

 10 فردوسی 4 4

 11 امامیه 7 7

 12 آیت ا... شیرازی 6 6

 13 شهید نواب صفوی 5 5

 14 مصلی 5 5
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 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 تعداد فرم پرسشگری از افراد منتظر 

 در ایستگاه مترو یا اتوبوس
 تعداد فرم پرسشگری

 از کسبه و ساکنان
 ردیف نام معبر

 15 حر 2 2

 16 سیدرضی 6 6

 17 شهید کامیاب 4 4

 18 وحدت 3 3

 19 شهریور 17 2 2

 20 شهید آوینی 2 2

 21 خیام 3 3

 22 هفت تیر 6 6

 23 شهید فکوری 4 4

 24 فلسطین 4 4

 25 سجاد 3 3

 26 امام خمینی 3 3

 27 شهید اندرزگو 3 3

 28 آیت ا... بهجت 3 3

 29 محدوده حرم مطهر 30 30

 30 شهرک شهید باهنر 15 15

 31 شهرک مهرگان 15 15

 مجموع 360

 

شود، در ابتدا مشخصات فردی شهروندان از قبیل شغل، سن، مدرک تحصیلی، طور که مشاهده میهمان

ها پرسیده شده و در جنسیت، تعداد اعضای خانوار، تعداد خودرو خانوار، درآمد خانوار و هزینه خانوار از آن

های هادات شهروندان در مورد گزینهای هستند، نظرات و پیشنادامه با ارائه سواالت مختلف که غالباً چندگزینه

 ونقل همگانی یکپارچه شهر مشهد دریافت شده است. پیشنهادی شبکه حمل

شکل است. با توجه به نشان داده شده  1-4شکل اند، در شغل شهروندانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

 23دار با سهم درصد از افراد مورد نظر از صاحبان مشاغل آزاد بوده و پس از آن افراد خانه 34، حدود 4-1

 اند.درصدی قرار گرفته
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 شوندهشغل شهروندان پرسش -1-4شکل 

 

شکل نشان داده شده است. با توجه به  2-4شکل اند، در سن شهروندانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

سال  40تا  30سال سن داشته و پس از آن رده سنی  30تا  20درصد از افراد مورد نظر بین  33، حدود 4-2

 اند.درصدی قرار گرفته 24با سهم 

 

 
 شوندهشهروندان پرسشسن  -2-4شکل 

 

34%

11%

19%

10%

23%

3%

صاحبان مشاغل آزاد

کارمند بخش دولتی

کارمند بخش خصوصی

دانش آموز و دانشجو

خانه دار

بیکار

11%

33%

24%

15%

14%

3%

سال20کمتر از 

سال30تا 20بین 

سال40تا 30بین 

سال50تا 40بین 

سال60تا 50بین 

سال60بیشتر از 
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نشان داده شده است. با  3-4شکل اند، در میزان تحصیالت شهروندانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

درصد از افراد مورد نظر دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده و پس از آن افراد زیر  38، حدود 3-4شکل توجه به 

 اند.درصدی قرار گرفته 30دیپلم با سهم 

 

 
 شوندهپرسشمیزان تحصیالت شهروندان  -3-4شکل 

 

نشان داده شده است. با توجه به  4-4شکل اند، در جنسیت شهروندانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

 اند. ها زن بودهدرصد از آن 47درصد از افراد مورد نظر مرد و حدود  53، حدود 4-4شکل 

 

 
 شوندهجنسیت شهروندان پرسش -4-4شکل 

30%

38%

7%

20%

5%

زیردیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

47%

53%

زن

مرد
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نشان داده شده است. با  5-4شکل اند، در تعداد اعضای خانوار شهروندانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

ها درصد از آن 25نفره بوده و حدود  4خانوار درصد از افراد مورد نظر دارای  33، حدود 5-4شکل توجه به 

 اند. نفره بوده 5عضوی از یک خانواده 

 

 
 شوندهتعداد اعضای خانوار شهروندان پرسش -5-4شکل 

 

نشان داده شده است. با  6-4شکل اند، در تعداد خودرو خانوار شهروندانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

درصد از  35خودرو در خانوار بوده و حدود  درصد از افراد مورد نظر دارای یک 49، حدود 6-4شکل توجه به 

 اند. ها به این سوال پاسخ ندادهآن
 

 
 شوندهتعداد خودرو خانوار شهروندان پرسش -6-4شکل 

1%

12%

19%

33%

25%

11% یک نفر

دو نفر

سه نفر

چهار نفر

پنج نفر

بیشتر از پنج نفر

1%

49%

11%
3%

1%

35%

فاقد خودرو
یک خودرو
دو خودرو
سه خودرو
بیشتر از سه خودرو
عدم پاسخگویی
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نشان داده شده است. با  7-4شکل اند، در درآمد ماهانه خانوار شهروندانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

ها درصد از آن 29ده و حدود درصد از افراد مورد نظر به این سوال پاسخ ندا 46، حدود 7-4شکل توجه به 

 میلیون تومان دارند. 5تا  2ماهانه درآمدی بین 

 

 
 شوندهدرآمد ماهانه خانوار شهروندان پرسش -7-4شکل 

 

نشان داده شده است. با  8-4شکل اند، در هزینه ماهانه خانوار شهروندانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

ها درصد از آن 30و حدود  درصد از افراد مورد نظر به این سوال پاسخ نداده 49، حدود 8-4شکل توجه به 

 میلیون تومان دارند. 5تا  2ای بین ماهانه هزینه
 

 
 شوندههزینه ماهانه خانوار شهروندان پرسش -8-4شکل 

5%

29%

18%

1%1%

46%

میلیون تومان2کمتر از 

میلیون تومان5تا 2بین 

میلیون تومان10تا 5بین 

میلیون تومان15تا 10بین 

میلیون تومان15بیشتر از 

عدم پاسخگویی

7%

30%

13%

1%

49%

میلیون تومان2کمتر از 

میلیون تومان5تا 2بین 

میلیون تومان10تا 5بین 

میلیون تومان10بیشتر از 

عدم پاسخگویی
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در هفته چند بار از کدام "به این سوال پاسخ دهند که: در بخش دوم از شهروندان درخواست شده تا 

شونده از هر یک از انواع شهروندان پرسشتعداد دفعات استفاده  "فرمایید؟ونقل استفاده میسیستم حمل

تایج آن که نشده در این بخش مورد بررسی قرار گرفته های دریافتپاسخ ونقل نسبت به کلهای حملسیستم

درصد از مواقع، شهروندان از اتوبوس و  20، حدود 9-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  9-4شکل در 

 کنند.وی شخصی استفاده میدرصد از مواقع از خودر 18حدود 

 

 
 ونقل در طول هفتههای حملشونده از انواع سیستمتعداد دفعات استفاده شهروندان پرسش -9-4شکل 

 

در بخش سوم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد معیارهای دارای اهمیت برای ارزیابی 

ونقل همگانی شهر مشهد بیان کنند که نتایج این نظرسنجی در ادامه فرهنگی سیستم حمل-اثرات اجتماعی

 ارائه شده است.

محیطی سیستم در اولین سوال از بخش سوم از شهروندان درخواست شده تا میزان اهمیت اثرات زیست

نشان داده شده است. با توجه به  10-4شکل ونقل همگانی شهر مشهد را ارزیابی کنند، که نتایج آن در حمل

 3محیطی را بسیار زیاد توصیف کرده و حدود رات زیستدرصد از شهروندان اهمیت اث 28، حدود 10-4شکل 

 اند.ها اهمیت این موضوع را بسیار کم دانستهدرصد از آن

 

13%

15%

20%

4%
5%

11%1%

18%

13%

مترو

اتوبوس تندرو

اتوبوس

مینی بوس

تاکسی

تاکسی اینترنتی

تاکسی تلفنی

خودروی شخصی

سایر
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 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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 ونقل همگانیمحیطی سیستم حملنظر شهروندان در مورد میزان اهمیت اثرات زیست -10-4شکل 

 

ها )امکان در دومین سوال از بخش سوم از شهروندان درخواست شده تا میزان اهمیت دسترسی به فرصت

ل شکونقل همگانی شهر مشهد را ارزیابی کنند، که نتایج آن در سفر( برای همه افراد توسط سیستم حمل

ها درصد از شهروندان اهمیت دسترسی به فرصت 28، حدود 11-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  4-11

 اند.یت این موضوع را بسیار کم دانستهها اهمدرصد از آن 8برای همه را بسیار زیاد توصیف کرده و حدود 

 

 
ها )امکان سفر( برای همه توسط سیستم نظر شهروندان در مورد میزان اهمیت دسترسی به فرصت -11-4شکل 

 ونقل همگانیحمل

 

28%

40%

26%

4%
3%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

28%

34%

19%

10%

8%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم
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در سومین سوال از بخش سوم از شهروندان درخواست شده تا میزان اهمیت هزینه عملکرد سیستم 

با توجه به  نشان داده شده است. 12-4شکل ونقل همگانی شهر مشهد را ارزیابی کنند، که نتایج آن در حمل

درصد  3درصد از شهروندان اهمیت هزینه عملکرد را بسیار زیاد توصیف کرده و حدود  24، حدود 12-4شکل 

 اند.ها اهمیت این موضوع را بسیار کم دانستهاز آن

 

 
 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد میزان اهمیت هزینه عملکرد سیستم حمل -12-4شکل 

 

در چهارمین سوال از بخش سوم از شهروندان درخواست شده تا میزان اهمیت ایمنی و امنیت سیستم 

نشان داده شده است. با توجه به  13-4شکل آن در  ونقل همگانی شهر مشهد را ارزیابی کنند، که نتایجحمل

درصد  3ن اهمیت ایمنی و امنیت را بسیار زیاد توصیف کرده و حدود درصد از شهروندا 30، حدود 13-4شکل 

 اند.ها اهمیت این موضوع را بسیار کم دانستهاز آن

 

24%

44%

23%

5%

3%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم
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 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد میزان اهمیت ایمنی و امنیت سیستم حمل -13-4شکل 

 

در پنجمین سوال از بخش سوم از شهروندان درخواست شده تا میزان اهمیت راحتی و آرامش سفر با 

شده است. با نشان داده  14-4شکل ونقل همگانی شهر مشهد را ارزیابی کنند، که نتایج آن در سیستم حمل

درصد از شهروندان اهمیت راحتی و آرامش سفر را بسیار زیاد توصیف کرده و  30، حدود 14-4شکل توجه به 

 اند.ها اهمیت این موضوع را بسیار کم دانستهدرصد از آن 4حدود 

 

 
 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد میزان اهمیت راحتی و آرامش سفر با سیستم حمل -14-4شکل 

 

30%

38%

21%

8%

3%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

30%

38%

21%

8%

4%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم
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 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
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ل ونقدر ششمین سوال از بخش سوم از شهروندان درخواست شده تا میزان اهمیت سازگاری سیستم حمل

نشان داده  15-4شکل همگانی شهر مشهد با هویت کالبدی و تاریخی شهر را ارزیابی کنند، که نتایج آن در 

درصد از شهروندان اهمیت سازگاری با هویت کالبدی و تاریخی  15، حدود 15-4شکل شده است. با توجه به 

 اند.ن موضوع را بسیار کم دانستهها اهمیت ایدرصد از آن 8شهر را بسیار زیاد توصیف کرده و حدود 

 

 
ونقل همگانی با هویت کالبدی و تاریخی نظر شهروندان در مورد میزان اهمیت سازگاری سیستم حمل -15-4شکل 

 شهر

 

در هفتمین سوال از بخش سوم از شهروندان درخواست شده تا میزان اهمیت قابلیت اطمینان به سیستم 

ه است. با توجه به نشان داده شد 16-4ل شکونقل همگانی شهر مشهد را ارزیابی کنند، که نتایج آن در حمل

درصد  2درصد از شهروندان اهمیت قابلیت اطمینان را بسیار زیاد توصیف کرده و حدود  27، حدود 16-4ل شک

 اند.ها اهمیت این موضوع را بسیار کم دانستهاز آن

 

15%

31%

31%

15%

8%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم
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 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد میزان اهمیت قابلیت اطمینان به سیستم حمل -16-4ل شک

 

در هشتمین سوال از بخش سوم از شهروندان درخواست شده تا میزان اهمیت هماهنگی سیستم 

داده  نشان 17-4شکل ونقل همگانی شهر مشهد با زیارت / گردشگری را ارزیابی کنند، که نتایج آن در حمل

درصد از شهروندان اهمیت هماهنگی با زیارت / گردشگری را  24، حدود 17-4شکل شده است. با توجه به 

 اند.کم دانستهها اهمیت این موضوع را بسیار درصد از آن 4بسیار زیاد توصیف کرده و حدود 

 

 
 ونقل همگانی با زیارت / گردشگرینظر شهروندان در مورد میزان اهمیت هماهنگی سیستم حمل -17-4شکل 
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 1401ارديبهشت  992 10 03
 

ونقل در نهمین سوال از بخش سوم از شهروندان درخواست شده تا میزان اهمیت تناسب سیستم حمل

ه شده است. با نشان داد 18-4شکل همگانی شهر مشهد با شرایط ایام خاص را ارزیابی کنند، که نتایج آن در 

درصد از شهروندان اهمیت تناسب با شرایط ایام خاص را بسیار زیاد توصیف  28، حدود 18-4شکل توجه به 

 اند.تهها اهمیت این موضوع را بسیار کم دانسدرصد از آن 4کرده و حدود 

 

 
 ونقل همگانی با شرایط ایام خاصنظر شهروندان در مورد میزان اهمیت تناسب سیستم حمل -18-4شکل 

 

ونقل در دهمین سوال از بخش سوم از شهروندان درخواست شده تا میزان اهمیت تناسب سیستم حمل

نشان داده  19-4شکل همگانی شهر مشهد با شرایط بحران و پدافند غیرعامل را ارزیابی کنند، که نتایج آن در 

درصد از شهروندان اهمیت تناسب با شرایط بحران و پدافند  25، حدود 19-4شکل شده است. با توجه به 

 اند.ت این موضوع را بسیار کم دانستهها اهمیدرصد از آن 6غیرعامل را بسیار زیاد توصیف کرده و حدود 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
ونقل همگانی با شرایط بحران و پدافند نظر شهروندان در مورد میزان اهمیت تناسب سیستم حمل -19-4شکل 

 غیرعامل

 

معایب اصلی عبور خط جدید در بخش چهارم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد مزایا و 

ای از موارد ذکرشده توسط شهروندان در ادامه آورده ونقل همگانی از هر محدوده بیان کنند که خالصهحمل

 شده است.

 :مزایا

 ونقل همگانی،افزایش دسترسی به نقاط مختلف شهر در صورت عبور خط جدید حمل -

 کاهش آلودگی هوا، -

 شهری،سفرهای درون کاهش هزینه -

 ق کسب و کارهای موجود در مسیر خط جدید،رون -

 کاهش تمایل شهروندان به استفاده از خودروی شخصی. -

 :معایب

بر به صورت روزمینی منجر به کاهش فضای عبور خودروهای ونقل همگانی انبوهاحداث خط حمل -

 شخصی خواهد شد.

ونقل های حمللف سیستمدر بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد ابعاد مخت

 همگانی بیان کنند که نتایج این نظرسنجی در ادامه ارائه شده است.
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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های در اولین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد تعداد ایستگاه

 3، حدود 20-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  20-4شکل اتوبوس / مترو بیان کنند، که نتایج آن در 

ها این درصد از آن 3های مترو یا اتوبوس را بسیار زیاد توصیف کرده و حدود درصد از شهروندان تعداد ایستگاه

 اند.تعداد را بسیار کم دانسته

 

 
 های اتوبوس / مترونظر شهروندان در مورد تعداد ایستگاه -20-4شکل 

 

های در دومین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد محل ایستگاه

 3، حدود 21-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  21-4شکل اتوبوس/ مترو بیان کنند، که نتایج آن در 

ها این درصد از آن 7های مترو یا اتوبوس را بسیار بد توصیف کرده و حدود درصد از شهروندان محل ایستگاه

 اند.موضوع را بسیار خوب دانسته
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 های اتوبوس / مترونظر شهروندان در مورد محل ایستگاه -21-4شکل 

 

در سومین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد تعداد خطوط اتوبوس 

درصد  3، حدود 22-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  22-4شکل / مترو بیان کنند، که نتایج آن در 

را  ها این تعداددرصد از آن 4از شهروندان تعداد خطوط مترو یا اتوبوس را بسیار زیاد توصیف کرده و حدود 

 اند.بسیار کم دانسته

 

 
 نظر شهروندان در مورد تعداد خطوط اتوبوس / مترو -22-4شکل 
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 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در چهارمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد مسیر خطوط 

 2، حدود 23-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  23-4شکل اتوبوس / مترو بیان کنند، که نتایج آن در 

ها این موضوع درصد از آن 3خطوط مترو یا اتوبوس را بسیار بد توصیف کرده و حدود درصد از شهروندان مسیر 

 اند.را بسیار خوب دانسته

 

 
 نظر شهروندان در مورد مسیر خطوط اتوبوس / مترو -23-4شکل 

 

تا نظر خود را در مورد عبور مترو از مجاورت  در پنجمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده

، 24-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  24-4شکل منزل یا محل کارشان بیان کنند، که نتایج آن در 

درصد  6درصد از شهروندان با عبور مترو از مجاورت منزل یا محل کارشان کامال موافق بوده و حدود  33حدود 

در ادامه به صورت ویژه نظر کسبه شاغل در معابر مورد نظر در مورد این  ها با این موضوع کامال مخالفند.از آن

درصد  40، حدود 25-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  25-4شکل سوال بررسی شده که نتایج آن در 

ها با این موضوع درصد از آن 6با عبور مترو از مجاورت منزل یا محل کارشان کامال موافق بوده و حدود  کسبهاز 

 کامال مخالفند.
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 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 هانظر شهروندان در مورد عبور مترو از مجاورت منزل یا محل کار آن -24-4شکل 

 

 
 هانظر کسبه در مورد عبور مترو از مجاورت منزل یا محل کار آن -25-4شکل 

 

رد تغییر خطوط مترو در ششمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مو

درصد از  16، حدود 26-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  26-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در 

 ها با این موضوع کامال مخالفند.درصد از آن 7شهروندان با تغییر خطوط مترو کامال موافق بوده و حدود 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 تغییر خطوط مترونظر شهروندان در مورد  -26-4شکل 

 

در هفتمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد عبور اتوبوس تندرو 

نشان داده شده است. با توجه به  27-4شکل از مجاورت منزل یا محل کارشان بیان کنند، که نتایج آن در 

درصد از شهروندان با عبور اتوبوس تندرو از مجاورت منزل یا محل کارشان کامال موافق  24، حدود 27-4شکل 

در ادامه به صورت ویژه نظر کسبه شاغل در معابر  ها با این موضوع کامال مخالفند.درصد از آن 3بوده و حدود 

شکل نشان داده شده است. با توجه به  28-4شکل د نظر در مورد این سوال بررسی شده که نتایج آن در مور

درصد از کسبه با عبور اتوبوس تندرو از مجاورت منزل یا محل کارشان کامال موافق بوده و  26، حدود 4-28

 ها با این موضوع کامال مخالفند.درصد از آن 3حدود 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 هاتندرو از مجاورت منزل یا محل کار آننظر شهروندان در مورد عبور اتوبوس  -27-4شکل 

 

 
 هانظر کسبه در مورد عبور اتوبوس تندرو از مجاورت منزل یا محل کار آن -28-4شکل 

 

در هشتمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد تغییر خطوط 

 13، حدود 29-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  29-4شکل تندرو بیان کنند، که نتایج آن در اتوبوس 

ها با این موضوع درصد از آن 5درصد از شهروندان با تغییر خطوط اتوبوس تندرو کامال موافق بوده و حدود 

 کامال مخالفند.
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 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 در مورد تغییر خطوط اتوبوس تندرونظر شهروندان  -29-4شکل 

 

در نهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد عبور اتوبوس عادی 

نشان داده شده است. با توجه به  30-4شکل از مجاورت منزل یا محل کارشان بیان کنند، که نتایج آن در 

درصد از شهروندان با عبور اتوبوس عادی از مجاورت منزل یا محل کارشان کامال موافق  18، حدود 30-4شکل 

. در ادامه به صورت ویژه نظر کسبه شاغل در معابر  ها با این موضوع کامال مخالفند.درصد از آن 6بوده و حدود 

شکل نشان داده شده است. با توجه به  31-4شکل رد نظر در مورد این سوال بررسی شده که نتایج آن در مو

از مجاورت منزل یا محل کارشان کامال موافق بوده و  عادیدرصد از کسبه با عبور اتوبوس  18، حدود 4-31

 ها با این موضوع کامال مخالفند.درصد از آن 6حدود 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:
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 عادی از مجاورت منزل یا محل کارشاننظر شهروندان در مورد عبور اتوبوس  -30-4شکل 

 

 
 نظر کسبه در مورد عبور اتوبوس عادی از مجاورت منزل یا محل کارشان -31-4شکل 

 

در دهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد تغییر خطوط اتوبوس 

درصد  11، حدود 32-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  32-4شکل کنند، که نتایج آن در  عادی بیان

 ها با این موضوع کامال مخالفند.درصد از آن 8از شهروندان با تغییر خطوط اتوبوس کامال موافق بوده و حدود 
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 د تغییر خطوط اتوبوس عادینظر شهروندان در مور -32-4شکل 

 

 توسعه"در یازدهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان  33-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "شودمی شخصی خودروهای برای مشکل باعث همگانی خطوط

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و  7، حدود 33-4شکل داده شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 18دود ح

 

 
 نظر شهروندان در مورد تاثیر توسعه خطوط همگانی بر خودروی شخصی -33-4شکل 
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 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 وجود "در دوازدهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

شکل نشان داده شده است. با توجه به  34-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "است  من نفع به ایستگاه،

ها با این درصد از آن 1درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود  27، حدود 4-34

در ادامه به صورت ویژه نظر کسبه شاغل در معابر مورد نظر در مورد این سوال بررسی  جمله کامال مخالفند.

درصد از کسبه با  25، حدود 35-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  35-4شکل شده که نتایج آن در 

 ها با این موضوع کامال مخالفند.درصد از آن 2افق بوده و حدود کامال مو جمله مورد اشاره

 

 
 نظر شهروندان در مورد منافع وجود ایستگاه -34-4شکل 

 

 
 نظر کسبه در مورد منافع وجود ایستگاه -35-4شکل 
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 158صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 مقدار "در سیزدهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " است خوب ... و پارکینگ تاکسی، با مقایسه در همگانی ونقلحمل کرایه

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال  25، حدود 36-4شکل  نشان داده شده است. با توجه به 4-36

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 2و حدود  موافق بوده

 

 
 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد کرایه حمل -36-4شکل 

 

 توجه با "در چهاردهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

بیان کنند، که نتایج آن در  " هستم همگانی نقلوحمل از استفاده به مجبور آن، هایهزینه و خودرو گرانی به

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره  26، حدود 37-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  37-4شکل 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 5کامال موافق بوده و حدود 
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 159صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانیتاثیر گرانی خودرو بر استفاده از حملنظر شهروندان در مورد  -37-4شکل 

 

 اگر "در پانزدهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " کنممی استفاده آن از دارد مناسبی کیفیت همگانی ونقلحمل باشم مطمئن

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال  43، حدود 38-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  4-38

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 1بوده و حدود  موافق

 

 
 ونقل همگانی بر استفاده از آننظر شهروندان در مورد تاثیر کیفیت حمل -38-4شکل 
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 160صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 خودروی "در شانزدهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان داده شده  39-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "ندارم  همگانی نقلوحمل به نیازی و دارم شخصی

 23درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود  9، حدود 39-4شکل  است. با توجه به

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن

 

 
 ونقل همگانیتاثیر مالکیت خودروی شخصی بر استفاده از حمل نظر شهروندان در مورد -39-4شکل 

 

 خودروی "در هفدهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان داده شده است.  40-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "دارم  همگانی نقلوحمل به نیاز و ندارم شخصی

درصد  13حدود درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و  21، حدود 40-4شکل با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.از آن
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 161صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد تاثیر مالکیت خودروی شخصی بر استفاده از حمل -40-4شکل 

 

 "مورد جمله در هیجدهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در 

بیان کنند، که نتایج آن در  " کنممی استفاده آن از سختی به و ندارد وجود من مسیر در همگانی ونقلحمل

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره  6، حدود 41-4شکل  نشان داده شده است. با توجه به 41-4شکل 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 17کامال موافق بوده و حدود 

 

 
 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد مسیر حمل -41-4شکل 
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 162صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 زمان "در نوزدهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان  42-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "است  زیاد همگانی ونقلحمل در ... ایستگاه، در انتظار سفر،

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و  23، حدود 42-4شکل داده شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 6حدود 

 

 
 نظر شهروندان در مورد زمان انتظار در ایستگاه -42-4شکل 

 

 توسعه "در بیستمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان داده شده  43-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " زندمی آسیب زیست محیط به همگانی، ونقلحمل

 17درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود  6، حدود 43-4شکل است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن
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 163صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانی بر محیط زیستاثیر توسعه حملنظر شهروندان در مورد ت -43-4شکل 

 

 نیاز "در بیست و یکمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

بیان کنند، که نتایج آن در  " همگانی ونقلحمل نه است، پارکینگ و بزرگراه معابر، توسعه و ساخت شهر، فعلی

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره  7، حدود 44-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  44-4شکل 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 13افق بوده و حدود کامال مو

 

 
 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد اهمیت توسعه معابر نسبت به توسعه حمل -44-4شکل 
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 164صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 "در بیست و دومین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

 45-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " است مناسب تحصیلی و کاری سفرهای برای فقط همگانی قلنوحمل

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق  3، حدود 45-4شکل نشان داده شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 15بوده و حدود 

 

 
 ونقل همگانی در سفرهای کاری و تحصیلیاستفاده از حملنظر شهروندان در مورد  -45-4شکل 

 

 "در بیست و سومین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

 46-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " نیست من دسترس در مطهر حرم به رفتن برای همگانی ونقلحمل

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق  5، حدود 46-4شکل نشان داده شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 21دود بوده و ح
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 165صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانی برای رفتن به حرم مطهرنظر شهروندان در مورد استفاده از حمل -46-4شکل 

 

 "د جمله در بیست و چهارمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مور

 47-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " است مناسب خانواده با همراه سفرهای برای فقط همگانی قلنوحمل

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق  2، حدود 47-4شکل نشان داده شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 16دود بوده و ح

 

 
 ونقل همگانی در سفرهای همراه با خانوادهنظر شهروندان در مورد استفاده از حمل -47-4شکل 
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 166صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 "در بیست و پنجمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

بیان کنند، که نتایج آن  " است مناسب ... معلوالن، کودکان، مسن، افراد سفرهای برای فقط همگانی ونقلحمل

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره  1، حدود 48-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  48-4شکل در 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 22کامال موافق بوده و حدود 

 

 
 ونقل همگانی برای افراد مسن، کودکان و معلوالناستفاده از حملنظر شهروندان در مورد  -48-4شکل 

 

 "در بیست و ششمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان داده شده است. با  49-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " است بهتر کند عبور ویژه خط از اتوبوس اگر

درصد از  3حدود درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و  28، حدود 49-4شکل توجه به 

در ادامه به صورت ویژه نظر کسبه شاغل در معابر مورد نظر در مورد این  ها با این جمله کامال مخالفند.آن

درصد  26، حدود 50-4شکل است. با توجه به  نشان داده شده 50-4شکل سوال بررسی شده که نتایج آن در 

 ها با این موضوع کامال مخالفند.درصد از آن 5از کسبه با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود 
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 167صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 نظر شهروندان در مورد عبور اتوبوس از خط ویژه -49-4شکل 

 

 
 نظر کسبه در مورد عبور اتوبوس از خط ویژه -50-4شکل 

 

 "در بیست و هفتمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

داده شده است.  نشان 51-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " کنمنمی امنیت احساس همگانی ونقلحمل در

درصد  25درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود  4، حدود 51-4شکل با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.از آن
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 168صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد امنیت در حمل -51-4شکل 

 

 "در بیست و هشتمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

بیان کنند، که نتایج  " کنممی استفاده آن از باشم، داشته اطالع همگانی ونقلحمل زمانی برنامه و مسیر از اگر

درصد از شهروندان با جمله مورد  32، حدود 52-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  52-4شکل آن در 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 2اشاره کامال موافق بوده و حدود 

 

 
 ونقل همگانیاهمیت اطالع از مسیر و برنامه زمانی حملنظر شهروندان در مورد  -52-4شکل 
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 169صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 "در بیست و نهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

بیان کنند، که نتایج آن در  " کندمی رسانی خدمت نیازمند هایبخش/جمعیت به همگانی ونقلحمل شبکه

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره  17، حدود 53-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  53-4شکل 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 10بوده و حدود  کامال موافق

 

 
 های نیازمندونقل همگانی به بخشرسانی حملنظر شهروندان در مورد خدمت -53-4شکل 

 

 شلوغی "امین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله در سی

نشان داده  54-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " شودمی آن از استفاده از مانع همگانی، نقلوحمل سیستم

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود  14، حدود 54-4شکل شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 5
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 170صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانیلوغی سیستم حملنظر شهروندان در مورد ش -54-4شکل 

 

حمل "در سی و یکمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " ندارد ایفایده و شودمی صدا و سر و هوا آلودگی باعث بیشتر همگانی ونقل

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال  6، حدود 55-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  4-55

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 16دود موافق بوده و ح

 

 
 ونقل همگانی بر آلودگی هوا و آلودگی صوتینظر شهروندان در مورد تاثیر حمل -55-4شکل 
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 171صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 مسیر"جمله در سی و دومین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد 

 56-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "ندارد امنیت و ایمنی همگانی ونقلحمل به دسترسی برای رویپیاده

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق  5، حدود 56-4شکل نشان داده شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 13بوده و حدود 

 

 
 ونقل همگانیروی برای دسترسی به حملمورد ایمنی و امنیت مسیر پیادهنظر شهروندان در  -56-4شکل 

 

 با "در سی و سومین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان  57-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "موافقم  محدوده این از همگانی ونقلحمل ایستگاه/خط حذف

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و  3، حدود 57-4شکل داده شده است. با توجه به 

در ادامه به صورت ویژه نظر کسبه شاغل در معابر مورد  ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 42دود ح

، 58-4شکل است. با توجه به  نشان داده شده 58-4شکل نظر در مورد این سوال بررسی شده که نتایج آن در 

ها با این موضوع کامال درصد از آن 41درصد از کسبه با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود  6حدود 

 مخالفند.
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 172صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد حذف خط یا ایستگاه حمل -57-4شکل 

 

 
 ونقل همگانینظر کسبه در مورد حذف خط یا ایستگاه حمل -58-4شکل 

 

 با "در سی و چهارمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان  59-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "موافقم  محدوده این در همگانی ونقلحمل ایستگاه/خط ایجاد

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و  24، حدود 59-4شکل داده شده است. با توجه به 

دامه به صورت ویژه نظر کسبه شاغل در معابر مورد نظر در ا ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 3حدود 

، 60-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  60-4شکل در مورد این سوال بررسی شده که نتایج آن در 

ها با این موضوع کامال درصد از آن 5دود درصد از کسبه با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و ح 20حدود 

 مخالفند.
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 173صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 

 
 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد ایجاد خط یا ایستگاه حمل -59-4شکل 

 

 
 ونقل همگانیایستگاه حملنظر کسبه در مورد ایجاد خط یا  -60-4شکل 

 

 با "در سی و پنجمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

شکل نشان داده شده است. با توجه به  61-4شکل  بیان کنند، که نتایج آن در "موافقم  تغییر خطوط تاکسی

ها با این جمله درصد از آن 5دود درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و ح 5، حدود 4-61

 کامال مخالفند.
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 174صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 نظر شهروندان در مورد تغییر خطوط تاکسی -61-4شکل 

 

تاکسی "در سی و ششمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان داده شده است. با توجه به  62-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "ر استونقل همگانی بهتاز حمل

ها با درصد از آن 11دود درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و ح 3، حدود 62-4شکل 

 این جمله کامال مخالفند.

 

 
 ونقل همگانینظر شهروندان در مورد مقایسه تاکسی و حمل -62-4شکل 
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 175صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 "در سی و هفتمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان داده شده است.  63-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " اینترنتی از تاکسی معمولی بهتر استتاکسی 

درصد  3و حدود  درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده 19حدود ، 63-4شکل با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.از آن

 

 
 نظر شهروندان در مورد مقایسه تاکسی اینترنتی و تاکسی معمولی -63-4شکل 

 

 اگر "در سی و هشتمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " کرد خواهم استفاده آن از تاکسی جای به باشد، مناسب اتوبوس سرعت/مسیر

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره کامال  36، حدود 64-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  4-64

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 2موافق بوده و حدود 
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 176صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 مورد مقایسه اتوبوس و تاکسی نظر شهروندان در  -64-4شکل 

 

اطالع "در سی و نهمین سوال از بخش پنجم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

بیان کنند، که نتایج آن  " شودمی همگانی ونقلحمل از استفاده افزایش باعث مسیریابی، افزارهاینرم در رسانی

درصد از شهروندان با جمله مورد اشاره  29، حدود 65-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  65-4شکل در 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 1و حدود کامال موافق بوده 

 

 
 افزارهای مسیریابیرسانی در نرمنظر شهروندان در مورد اطالع -65-4شکل 
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 177صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

ل ونقدر بخش ششم از شهروندان درخواست شده تا نظر خود را در مورد اقدامات الزم برای بهبود حمل

 ای از موارد ذکرشده توسط شهروندان در ادامه آورده شده است:همگانی در هر محدوده بیان کنند که خالصه

 ونقل همگانی،وجود برنامه زمانی منظم برای حرکت وسایل حمل -

 افزایش ناوگان، -

 سازی تعداد ناوگان موجود در هر خط،بهینه -

 قطار شهری، 3تسریع در احداث خط  -

 در ایستگاه، کاهش زمان انتظار -

 های استاندارد از نظر آالیندگی،استفاده از اتوبوس -

 افزایش مسیرهای ویژه اتوبوس، -

 نوسازی ناوگان اتوبوس و تاکسی، -

 های اتوبوس مجهز به صندلی و سایبان،افزایش ایستگاه -

 ای،دهی به مناطق حومهافزایش سرویس -

 افزار،همگانی از طریق نرمونقل رسانی در خصوص مسیر و زمان حرکت حملاطالع -

 نظارت بر رفتار رانندگان اتوبوس و تاکسی با مسافران، -

 آموزش به رانندگانی که رفتار مناسبی ندارند، -

 کارت،های شارژ منافزایش ایستگاه -

 افزایش امکانات برای سالمندان و معلولین، -

 .ونقل همگانیروی جهت دسترسی به حملافزایش امنیت در مسیرهای پیاده -

 نظرسنجی از مدیران و کارشناسان -4-5-2

نفر از مدیران و  24شده، نظرات ، با استفاده از پرسشنامه تهیه1400در روزهای سوم و هفتم اسفند 

 ونقل همگانی یکپارچه شهرهای پیشنهادی شبکه حملفرهنگی گزینه-کارشناسان در خصوص اثرات اجتماعی

ای از فرم پرسشگری نیز در شود. نمونهزارش بررسی میمشهد دریافت شد که نتایج آن در این بخش از گ

شده در بین مدیران و کارشناسان به تفکیک همچنین نحوه توزیع پرسشنامه تهیه ارائه شده است.پیوست 

 نشان داده شده است. 3-4جدول های مورد بررسی در گروه

  



  

 

 

  

 178صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 های مورد بررسیشده در بین مدیران و کارشناسان به تفکیک گروهنحوه توزیع پرسشنامه تهیه -3-4جدول 

 ردیف گروه تعداد فرم

 1 ونقل و ترافیکسازمان حمل 4

 2 سازمان اتوبوسرانی 4

 3 برداریبهره –قطار شهری  4
 4 سازمان تاکسیرانی 4

 5 ونقلمعاونت حمل 4

 6 معاونت شهرسازی 4

 مجموع 24

 

شود، در ابتدا مشخصات فردی مدیران و کارشناسان از قبیل شغل، سن، مدرک طور که مشاهده میهمان

ها پرسیده شده تحصیلی، جنسیت، تعداد اعضای خانوار، تعداد خودرو خانوار، درآمد خانوار و هزینه خانوار از آن

رات و پیشنهادات مدیران و کارشناسان در ای هستند، نظو در ادامه با ارائه سواالت مختلف که غالباً چندگزینه

 ونقل همگانی یکپارچه شهر مشهد دریافت شده است. های پیشنهادی شبکه حملمورد گزینه

نشان داده شده است. با توجه به  66-4شکل اند، در شغل و سمت افرادی که مورد پرسشگری قرار گرفته

 ها از کارشناسان هستند.درصد از آن 75درصد از افراد مورد نظر از مدیران بوده و  25، 66-4شکل 

 

 
 شوندهشغل و سمت افراد پرسش -66-4شکل 
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 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نشان داده شده است. با  67-4شکل اند، در سن مدیران و کارشناسانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

سال سن داشته و پس از آن رده سنی  40درصد از افراد مورد نظر کمتر از  50، حدود 67-4شکل توجه به 

 اند.درصدی قرار گرفته 38سال با سهم  50تا  40
 

 
 شوندهسن مدیران و کارشناسان پرسش -67-4شکل 

 

نشان داده  68-4شکل اند، در میزان تحصیالت مدیران و کارشناسانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

درصد از افراد مورد نظر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده  58، حدود 68-4شکل شده است. با توجه به 

 اند.درصدی قرار گرفته 25و پس از آن افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با سهم 

 

 
 شوندهمیزان تحصیالت مدیران و کارشناسان پرسش -68-4شکل 

50%

38%

13%

سال40کمتر از 

سال50تا 40بین 

سال50بیشتر از 

58%
25%

17%

کارشناسی

کارشناسی ارشد

سایر



  

 

 

  

 180صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نشان داده شده است.  69-4شکل اند، در جنسیت مدیران و کارشناسانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

 اند. ها زن بودهدرصد از آن 17درصد از افراد مورد نظر مرد و حدود  83، حدود 69-4شکل به  با توجه

 

 
 شوندهکارشناسان پرسشجنسیت مدیران و  -69-4شکل 

 

نشان داده  70-4شکل اند، در تعداد اعضای خانوار مدیران و کارشناسانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

 27نفره بوده و حدود  4درصد از افراد مورد نظر دارای خانوار  45، حدود 70-4شکل شده است. با توجه به 

 اند. نفره بوده 2ها عضوی از یک خانواده درصد از آن

 

 
 شوندهخانوار مدیران و کارشناسان پرسشتعداد اعضای  -70-4شکل 

17%

83%

زن

مرد

27%

18%

45%

5%
5%

دو نفر

سه نفر

چهار نفر

پنج نفر

بیشتر از پنج نفر



  

 

 

  

 181صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نشان داده  71-4شکل اند، در تعداد خودرو خانوار مدیران و کارشناسانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

درصد از افراد مورد نظر دارای یک خودرو در خانوار بوده و حدود  71، حدود 71-4شکل شده است. با توجه به 

 اند. ها به این سوال پاسخ ندادهدرصد از آن 13
 

 
 شوندهتعداد خودرو خانوار مدیران و کارشناسان پرسش -71-4شکل 

 

نشان داده  72-4شکل اند، در درآمد ماهانه خانوار مدیران و کارشناسانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

 17درصد از افراد مورد نظر به این سوال پاسخ نداده و حدود  67، حدود 72-4شکل شده است. با توجه به 

 میلیون تومان دارند. 10ها ماهانه درآمدی کمتر از درصد از آن

 

 
 شوندهدرآمد ماهانه خانوار مدیران و کارشناسان پرسش -72-4شکل 

4%

71%

13%

13%

فاقد خودرو

یک خودرو

دو خودرو

عدم پاسخگویی

17%

13%

4%67%

میلیون تومان10کمتر از 

میلیون تومان15تا 10بین 

میلیون تومان15بیشتر از 

عدم پاسخگویی



  

 

 

  

 182صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

اده نشان د 73-4شکل اند، در هزینه ماهانه خانوار مدیران و کارشناسانی که مورد پرسشگری قرار گرفته

 13درصد از افراد مورد نظر به این سوال پاسخ نداده و حدود  79، حدود 73-4شکل شده است. با توجه به 

 میلیون تومان دارند. 10ای کمتر از ها ماهانه هزینهدرصد از آن

 

 
 شوندههزینه ماهانه خانوار مدیران و کارشناسان پرسش -73-4شکل 

 

در هفته چند  "در بخش دوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا به این سوال پاسخ دهند که : 

شونده تفاده مدیران و کارشناسان پرسش. تعداد دفعات اس "فرمایید؟ ونقل استفاده میبار از کدام سیستم حمل

شده در این بخش مورد بررسی قرار های دریافتونقل نسبت به کل پاسخهای حملاز هر یک از انواع سیستم

درصد از مواقع،  60، حدود 74-4شکل اده شده است. با توجه به نشان د 74-4شکل که نتایج آن در گرفته 

 کنند.درصد از مواقع از تاکسی اینترنتی استفاده می 12مدیران و کارشناسان از خودروی شخصی و حدود 

 

13%

8%

79%

میلیون تومان10کمتر از 

میلیون تومان15تا 10بین 

عدم پاسخگویی



  

 

 

  

 183صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
ونقل در طول های حملشونده از انواع سیستمتعداد دفعات استفاده مدیران و کارشناسان پرسش -74-4شکل 

 هفته
 

در بخش سوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد معیارهای دارای اهمیت 

ونقل همگانی شهر مشهد بیان کنند که نتایج این نظرسنجی سیستم حملفرهنگی -برای ارزیابی اثرات اجتماعی

 در ادامه ارائه شده است.

 محیطیدر اولین سوال از بخش سوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا میزان اهمیت اثرات زیست

نشان داده شده است. با  75-4شکل ونقل همگانی شهر مشهد را ارزیابی کنند، که نتایج آن در سیستم حمل

محیطی را بسیار زیاد درصد از مدیران و کارشناسان اهمیت اثرات زیست 33، حدود 75-4شکل توجه به 

 اند.ها اهمیت این موضوع را بسیار کم ندانستهتوصیف کرده و هیچ کدام از آن

8%

2%

8%

4%

12%

5%

60%

2%

مترو

اتوبوس تندرو

اتوبوس

تاکسی

تاکسی اینترنتی

تاکسی تلفنی

خودروی شخصی

سایر



  

 

 

  

 184صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانیمحیطی سیستم حملنظر مدیران و کارشناسان در مورد میزان اهمیت اثرات زیست -75-4شکل 

 

در دومین سوال از بخش سوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا میزان اهمیت دسترسی به 

یج ابی کنند، که نتاونقل همگانی شهر مشهد را ارزیها )امکان سفر( برای همه افراد توسط سیستم حملفرصت

درصد از مدیران و کارشناسان  42، حدود 76-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  76-4شکل آن در 

ها اهمیت این موضوع را ها برای همه را بسیار زیاد توصیف کرده و هیچ کدام از آناهمیت دسترسی به فرصت

 اند.بسیار کم ندانسته

 

 
ها )امکان سفر( برای همه توسط ی به فرصتنظر مدیران و کارشناسان در مورد میزان اهمیت دسترس -76-4شکل 

 ونقل همگانیسیستم حمل

33%

38%

29%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

42%

33%

13%

13%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم



  

 

 

  

 185صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در سومین سوال از بخش سوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا میزان اهمیت هزینه عملکرد 

نشان داده شده است. با  77-4شکل ونقل همگانی شهر مشهد را ارزیابی کنند، که نتایج آن در سیستم حمل

درصد از مدیران و کارشناسان اهمیت هزینه عملکرد را بسیار زیاد توصیف  30، حدود 77-4شکل توجه به 

 اند.ها اهمیت این موضوع را بسیار کم ندانستهکرده و هیچ کدام از آن

 

 
 ونقل همگانینظر مدیران و کارشناسان در مورد میزان اهمیت هزینه عملکرد سیستم حمل -77-4شکل 

 

در چهارمین سوال از بخش سوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا میزان اهمیت ایمنی و امنیت 

اده شده است. با نشان د 78-4شکل ونقل همگانی شهر مشهد را ارزیابی کنند، که نتایج آن در سیستم حمل

درصد از مدیران و کارشناسان اهمیت ایمنی و امنیت را بسیار زیاد توصیف  25، حدود 78-4شکل توجه به 

 اند.ندانستهها اهمیت این موضوع را بسیار کم کرده و هیچ کدام از آن

30%

39%

22%

9%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم



  

 

 

  

 186صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانینظر مدیران و کارشناسان در مورد میزان اهمیت ایمنی و امنیت سیستم حمل -78-4شکل 

 

در پنجمین سوال از بخش سوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا میزان اهمیت راحتی و آرامش 

نشان داده شده  79-4شکل ونقل همگانی شهر مشهد را ارزیابی کنند، که نتایج آن در سفر با سیستم حمل

درصد از مدیران و کارشناسان اهمیت راحتی و آرامش سفر را بسیار  33، حدود 79-4شکل است. با توجه به 

 اند.ها اهمیت این موضوع را بسیار کم ندانستهزیاد توصیف کرده و هیچ کدام از آن

 

 
 ونقل همگانیمورد میزان اهمیت راحتی و آرامش سفر با سیستم حملنظر مدیران و کارشناسان در  -79-4شکل 

 

25%

58%

13%

4%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

33%

33%

29%

4%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم



  

 

 

  

 187صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در ششمین سوال از بخش سوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا میزان اهمیت سازگاری سیستم 

 80-4شکل ونقل همگانی شهر مشهد با هویت کالبدی و تاریخی شهر را ارزیابی کنند، که نتایج آن در حمل

 درصد از مدیران و کارشناسان اهمیت سازگاری با 13، حدود 80-4شکل نشان داده شده است. با توجه به 

ها اهمیت این موضوع را بسیار درصد از آن 4هویت کالبدی و تاریخی شهر را بسیار زیاد توصیف کرده و حدود 

 اند.کم دانسته

 

 
ونقل همگانی با هویت نظر مدیران و کارشناسان در مورد میزان اهمیت سازگاری سیستم حمل -80-4شکل 

 لبدی و تاریخی شهرکا

 

در هفتمین سوال از بخش سوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا میزان اهمیت قابلیت اطمینان 

نشان داده شده است.  81-4شکل ونقل همگانی شهر مشهد را ارزیابی کنند، که نتایج آن در به سیستم حمل

درصد از مدیران و کارشناسان اهمیت قابلیت اطمینان را بسیار زیاد توصیف  29، حدود 81-4شکل با توجه به 

 اند.موضوع را بسیار کم ندانستهها اهمیت این کرده و هیچ کدام از آن

13%

17%

50%

17%

4%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم



  

 

 

  

 188صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانینظر مدیران و کارشناسان در مورد میزان اهمیت قابلیت اطمینان به سیستم حمل -81-4شکل 

 

در هشتمین سوال از بخش سوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا میزان اهمیت هماهنگی 

 82-4شکل ونقل همگانی شهر مشهد با زیارت / گردشگری را ارزیابی کنند، که نتایج آن در سیستم حمل

درصد از مدیران و کارشناسان اهمیت هماهنگی با  17، حدود 82-4شکل نشان داده شده است. با توجه به 

 اند.ها اهمیت این موضوع را بسیار کم ندانستهزیارت / گردشگری را بسیار زیاد توصیف کرده و هیچ کدام از آن

 

 
ونقل همگانی با زیارت / نظر مدیران و کارشناسان در مورد میزان اهمیت هماهنگی سیستم حمل -82-4شکل 

 گردشگری

 

29%

33%

33%

4%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

17%

63%

17%

4%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم



  

 

 

  

 189صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در نهمین سوال از بخش سوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا میزان اهمیت تناسب سیستم 

نشان داده  83-4شکل ج آن در ونقل همگانی شهر مشهد با شرایط ایام خاص را ارزیابی کنند، که نتایحمل

ن و کارشناسان اهمیت تناسب با شرایط ایام خاص درصد از مدیرا 29، حدود 83-4شکل شده است. با توجه به 

 اند.ها اهمیت این موضوع را بسیار کم ندانستهرا بسیار زیاد توصیف کرده و هیچ کدام از آن

 

 
همگانی با شرایط ایام ونقل نظر مدیران و کارشناسان در مورد میزان اهمیت تناسب سیستم حمل -83-4شکل 

 خاص

 

در دهمین سوال از بخش سوم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا میزان اهمیت تناسب سیستم 

 84-4 شکلونقل همگانی شهر مشهد با شرایط بحران و پدافند غیرعامل را ارزیابی کنند، که نتایج آن در حمل

درصد از مدیران و کارشناسان اهمیت تناسب با شرایط  29، حدود 84-4شکل نشان داده شده است. با توجه به 

ها اهمیت این موضوع را بسیار کم درصد از آن 4ار زیاد توصیف کرده و حدود بحران و پدافند غیرعامل را بسی

 اند.دانسته

29%

46%

25%

بسیار زیاد

زیاد

متوسط



  

 

 

  

 190صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
ونقل همگانی با شرایط بحران نظر مدیران و کارشناسان در مورد میزان اهمیت تناسب سیستم حمل -84-4شکل 

 و پدافند غیرعامل

 

ونقل از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد مشکل اصلی حمل در بخش چهارم

 ای از موارد ذکرشده توسط مدیران و کارشناسان در ادامه آورده شده است.همگانی بیان کنند که خالصه

ای توان عرضه خطوط اتوبوسرانی را به گونهکنند، میدهی میدر مسیرهایی که خطوط مترو سرویس -

 مند شد.ها در دیگر نقاط شهر بهرهریزی کرد که در بعضی از ساعات از ظرفیت ناوگان آنبرنامه

ونقل منجر به کاهش کارایی سیستم شده های مختلف حملعدم کارکرد متقابل و متکامل سیستم -

 است.

 هاییستمدر بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد ابعاد مختلف س

 ونقل همگانی بیان کنند که نتایج این نظرسنجی در ادامه ارائه شده است.حمل

در اولین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد تعداد 

شکل نشان داده شده است. با توجه به  85-4شکل های اتوبوس / مترو بیان کنند، که نتایج آن در ایستگاه

اتوبوس را زیاد توصیف کرده و حدود های مترو یا درصد از مدیران و کارشناسان تعداد ایستگاه 4، حدود 4-85

 اند.ها این تعداد را کم دانستهدرصد از آن 35
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 191صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 های اتوبوس / مترونظر مدیران و کارشناسان در مورد تعداد ایستگاه -85-4شکل 

 

شده تا نظر خود را در مورد محل در دومین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست 

شکل نشان داده شده است. با توجه به  86-4شکل های اتوبوس / مترو بیان کنند، که نتایج آن در ایستگاه

های مترو یا اتوبوس را بسیار بد توصیف نکرده و حدود ، هیچ کدام از مدیران و کارشناسان محل ایستگاه4-86

 اند.ها این موضوع را بسیار خوب دانستهدرصد از آن 4

 

 
 های اتوبوس / مترونظر مدیران و کارشناسان در مورد محل ایستگاه -86-4شکل 

 

4%

61%

35%
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 192صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در سومین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد تعداد 

، 87-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  87-4شکل خطوط اتوبوس / مترو بیان کنند، که نتایج آن در 

رصد د 52درصد از مدیران و کارشناسان تعداد خطوط مترو یا اتوبوس را کافی توصیف کرده و حدود  43حدود 

 اند.ها این تعداد را کم دانستهاز آن

 

 
 نظر مدیران و کارشناسان در مورد تعداد خطوط اتوبوس / مترو -87-4شکل 

 

در چهارمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد مسیر 

، 88-4شکل جه به نشان داده شده است. با تو 88-4شکل خطوط اتوبوس / مترو بیان کنند، که نتایج آن در 

درصد  39درصد از مدیران و کارشناسان مسیر خطوط مترو یا اتوبوس را خوب توصیف کرده و حدود  52حدود 

 اند.ها این موضوع را متوسط دانستهاز آن

 

43%

52%

4%

کافی
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 193صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 نظر مدیران و کارشناسان در مورد مسیر خطوط اتوبوس / مترو -88-4شکل 

 

در پنجمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد عبور 

نشان داده شده است. با توجه  89-4شکل مترو از مجاورت منزل یا محل کارشان بیان کنند، که نتایج آن در 

بور مترو از مجاورت منزل یا محل کارشان کامال درصد از مدیران و کارشناسان با ع 29، حدود 89-4شکل به 

 ها با این موضوع کامال مخالفند.درصد از آن 63موافق بوده و حدود 

 

 
 هانظر مدیران و کارشناسان در مورد عبور مترو از مجاورت منزل یا محل کار آن -89-4شکل 
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 194صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در ششمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد تغییر 

 25، حدود 90-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  90-4شکل خطوط مترو بیان کنند، که نتایج آن در 

ها با این موضوع کامال درصد از مدیران و کارشناسان با تغییر خطوط مترو کامال موافق بوده و هیچ کدام از آن

 مخالف نیستند.

 

 
 نظر مدیران و کارشناسان در مورد تغییر خطوط مترو -90-4شکل 

 

در هفتمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد عبور 

نشان داده شده است.  91-4شکل اتوبوس تندرو از مجاورت منزل یا محل کارشان بیان کنند، که نتایج آن در 

مجاورت منزل یا درصد از مدیران و کارشناسان با عبور اتوبوس تندرو از  21، حدود 91-4شکل با توجه به 

 ها با این موضوع کامال مخالف نیستند.محل کارشان کامال موافق بوده و هیچ کدام از آن
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 195صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 هانظر مدیران و کارشناسان در مورد عبور اتوبوس تندرو از مجاورت منزل یا محل کار آن -91-4شکل 

 

در هشتمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد تغییر 

، 92-4شکل به  نشان داده شده است. با توجه 92-4شکل خطوط اتوبوس تندرو بیان کنند، که نتایج آن در 

ا با هدرصد از مدیران و کارشناسان با تغییر خطوط اتوبوس تندرو کامال موافق بوده و هیچ کدام از آن 4حدود 

 این موضوع کامال مخالف نیستند.

 

 
 نظر مدیران و کارشناسان در مورد تغییر خطوط اتوبوس تندرو -92-4شکل 
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 196صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در نهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد عبور 

نشان داده شده است.  93-4شکل اتوبوس عادی از مجاورت منزل یا محل کارشان بیان کنند، که نتایج آن در 

با عبور اتوبوس عادی از مجاورت منزل یا محل درصد از مدیران و کارشناسان  9، حدود  93-4شکل با توجه به 

 ها با این موضوع کامال مخالف نیستند.کارشان کامال موافق بوده و هیچ کدام از آن

 

 
 نظر مدیران و کارشناسان در مورد عبور اتوبوس عادی از مجاورت منزل یا محل کارشان -93-4شکل 

 

در دهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد تغییر 

، 94-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  94-4شکل خطوط اتوبوس عادی بیان کنند، که نتایج آن در 

ها با این افق بوده و هیچ کدام از آندرصد از مدیران و کارشناسان با تغییر خطوط اتوبوس کامال مو 4حدود 

 موضوع کامال مخالف نیستند.
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 197صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 نظر مدیران و کارشناسان در مورد تغییر خطوط اتوبوس عادی -94-4شکل 

 

ورد جمله در یازدهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در م

شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "شود می شخصی خودروهای برای مشکل باعث همگانی خطوط توسعه "

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد  8، حدود 95-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  4-95

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 21ق بوده و حدود اشاره کامال مواف

 

 
 نظر مدیران و کارشناسان در مورد تاثیر توسعه خطوط همگانی بر خودروی شخصی -95-4شکل 
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 198صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در دوازدهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

شده است. با توجه به نشان داده  96-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "است  من نفع به ایستگاه، وجود "

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و هیچ کدام از  13، حدود 96-4شکل 

 ها با این جمله کامال مخالف نیستند.آن

 

 
 نظر مدیران و کارشناسان در مورد منافع وجود ایستگاه -96-4شکل 

 

در سیزدهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

بیان کنند، که نتایج آن در  " است خوب ... و پارکینگ تاکسی، با مقایسه در همگانی ونقلحمل کرایه مقدار "

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله  29، حدود 97-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  97-4شکل 

 ها با این جمله کامال مخالف نیستند.مورد اشاره کامال موافق بوده و هیچ کدام از آن
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 199صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانیو کارشناسان در مورد کرایه حمل نظر مدیران -97-4شکل 

 

در چهاردهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

بیان کنند، که نتایج  " هستم همگانی نقلوحمل از استفاده به مجبور آن، هایهزینه و خودرو گرانی به توجه با "

مله ، هیچ کدام از مدیران و کارشناسان با ج98-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  98-4شکل آن در 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 13مورد اشاره کامال موافق نبوده و حدود 

 

 
 ونقل همگانینظر مدیران و کارشناسان در مورد تاثیر گرانی خودرو بر استفاده از حمل -98-4شکل 
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 200صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در پانزدهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

بیان کنند، که نتایج آن در  " کنممی استفاده آن از دارد مناسبی کیفیت همگانی ونقلحمل باشم مطمئن اگر "

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله  58، حدود 99-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  99-4شکل 

 ها با این جمله کامال مخالف نیستند.مورد اشاره کامال موافق بوده و هیچ کدام از آن

 

 
 ونقل همگانی بر استفاده از آنن و کارشناسان در مورد تاثیر کیفیت حملنظر مدیرا -99-4شکل 

 

در شانزدهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان  100-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "ندارم  همگانی نقلوحمل به نیازی و دارم شخصی خودروی "

د اشاره کامال درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مور 4، حدود 100-4شکل داده شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 13موافق بوده و حدود 
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 201صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانینظر مدیران و کارشناسان در مورد تاثیر مالکیت خودروی شخصی بر استفاده از حمل -100-4شکل 

 

مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله در هفدهمین سوال از بخش پنجم از 

نشان داده  101-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "دارم همگانی نقلوحمل به نیاز و ندارم شخصی خودروی"

، هیچ کدام از مدیران و کارشناسان با جمله مورد اشاره کامال موافق نبوده 101-4شکل توجه به شده است. با 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 17و حدود 

 

 
ونقل نظر مدیران و کارشناسان در مورد تاثیر عدم مالکیت خودروی شخصی بر استفاده از حمل -101-4شکل 

 همگانی
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 202صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در هیجدهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

بیان کنند، که نتایج آن در  "کنممی استفاده آن از سختی به و ندارد وجود من مسیر در همگانی ونقلحمل"

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله  9، حدود 102-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  102-4شکل 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 9ق بوده و حدود مورد اشاره کامال مواف

 

 
 ونقل همگانینظر مدیران و کارشناسان در مورد مسیر حمل -102-4شکل 

 

مله در نوزدهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد ج

 103-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "است  زیاد همگانی ونقلحمل در ... ایستگاه، در انتظار سفر، زمان "

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد اشاره  17، حدود 103-4شکل نشان داده شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالف نیستند.فق بوده و هیچ کدام از آنکامال موا
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 203صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 نظر مدیران و کارشناسان در مورد زمان انتظار در ایستگاه -103-4شکل 

 

در بیستمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله 

نشان  104-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " زندمی آسیب زیست محیط به همگانی، ونقلحمل توسعه "

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد اشاره کامال  4، حدود 104-4شکل داده شده است. با توجه به 

 مخالفند. ها با این جمله کامالًدرصد از آن 29موافق بوده و حدود 

 

 
 ونقل همگانی بر محیط زیستن و کارشناسان در مورد تاثیر توسعه حملنظر مدیرا -104-4شکل 
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 204صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

در بیست و یکمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد 

بیان کنند، که  " همگانی ونقلحمل نه است، پارکینگ و بزرگراه معابر، توسعه و ساخت شهر، فعلی نیاز "جمله 

درصد از مدیران و  4دود ، ح105-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  105-4شکل نتایج آن در 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 38کارشناسان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود 

 

 
 همگانیونقل نظر مدیران و کارشناسان در مورد اهمیت توسعه معابر نسبت به توسعه حمل -105-4شکل 

 

در بیست و دومین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد 

شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "است مناسب تحصیلی و کاری سفرهای برای فقط همگانی قلنوحمل"جمله 

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد  4، حدود 106-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  4-106

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 8اشاره کامال موافق بوده و حدود 
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 205صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانی در سفرهای کاری و تحصیلیکارشناسان در مورد استفاده از حمل نظر مدیران و -106-4شکل 

 

در بیست و سومین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد 

شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " نیست من دسترس در مطهر حرم به رفتن برای همگانی ونقلحمل "جمله 

مله مورد اشاره ، هیچ کدام از مدیران و کارشناسان با ج107-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  4-107

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 9کامال موافق نبوده و حدود 

 

 
 ونقل همگانی برای رفتن به حرم مطهرنظر مدیران و کارشناسان در مورد استفاده از حمل -107-4شکل 
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 206صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

جم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد در بیست و چهارمین سوال از بخش پن

شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " است مناسب خانواده با همراه سفرهای برای فقط همگانی قلنوحمل "جمله 

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد  4، حدود 108-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  4-108

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 17ق بوده و حدود اشاره کامال مواف

 

 
 ونقل همگانی در سفرهای همراه با خانوادهمدیران و کارشناسان در مورد استفاده از حمل -108-4شکل 

 

در بیست و پنجمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد 

بیان کنند، که  " است مناسب ... معلوالن، کودکان، مسن، افراد سفرهای برای فقط همگانی ونقلحمل "جمله 

درصد از مدیران و  4، حدود 109-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  109-4شکل نتایج آن در 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 21کارشناسان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود 
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 207صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانی برای افراد مسن، کودکان و معلوالنو کارشناسان در مورد استفاده از حملنظر مدیران  -109-4شکل 

 

در بیست و ششمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد 

نشان داده شده  110-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " است بهتر کند عبور ویژه خط از اتوبوس اگر "جمله 

فق بوده درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد اشاره کامال موا 13، حدود 110-4شکل است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 8و حدود 

 

 
 نظر مدیران و کارشناسان در مورد عبور اتوبوس از خط ویژه -110-4شکل 
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 208صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

ر مورد در بیست و هفتمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را د

نشان داده  111-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  " کنمنمی امنیت احساس همگانی ونقلحمل در "جمله 

ق درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد اشاره کامال مواف 8، حدود 111-4شکل شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 13بوده و حدود 

 

 
 ونقل همگانینظر مدیران و کارشناسان در مورد امنیت در حمل -111-4شکل 

 

در بیست و هشتمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد 

بیان کنند،  " کنممی استفاده آن از باشم، داشته اطالع همگانی ونقلحمل زمانی برنامه و مسیر از اگر "جمله 

درصد از مدیران و  13، حدود 112-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  112-4شکل که نتایج آن در 

 ها با این جمله کامال مخالف نیستند.کارشناسان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و هیچ کدام از آن
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 209صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانین و کارشناسان در مورد اهمیت اطالع از مسیر و برنامه زمانی حملنظر مدیرا -112-4شکل 

 

در بیست و نهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد 

بیان کنند، که نتایج  "کندمی رسانی خدمت نیازمند هایبخش/ جمعیت به همگانی ونقلحمل شبکه"جمله 

درصد از مدیران و کارشناسان با  4دود ، ح113-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  113-4شکل آن در 

 ها با این جمله کامال مخالف نیستند.جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و هیچ کدام از آن

 

 
 نیازمندهای ونقل همگانی به بخشرسانی حملنظر مدیران و کارشناسان در مورد خدمت -113-4شکل 
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 210صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

امین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد جمله در سی

 114-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "شودمی آن از استفاده از مانع همگانی، نقلوحمل سیستم شلوغی"

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد اشاره  13، حدود 114-4شکل نشان داده شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 4موافق بوده و حدود کامال 

 

 
 ونقل همگانی بر استفاده از آننظر مدیران و کارشناسان در مورد تاثیر شلوغی سیستم حمل -114-4شکل 

 

درخواست شده تا نظر خود را در مورد  در سی و یکمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان

بیان کنند، که نتایج  "ندارد ایفایده و شودمی صدا و سر و هوا آلودگی باعث بیشتر همگانی ونقلحمل"جمله 

، هیچ کدام از مدیران و کارشناسان با جمله 115-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  115-4شکل آن در 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 46بوده و حدود مورد اشاره کامال موافق ن
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 211صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانی بر آلودگی هوا و آلودگی صوتینظر مدیران و کارشناسان در مورد تاثیر حمل -115-4شکل 

 

ت شده تا نظر خود را در مورد در سی و دومین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواس

بیان کنند، که نتایج آن  " ندارد امنیت و ایمنی همگانی ونقلحمل به دسترسی برای رویپیاده مسیر "جمله 

درصد از مدیران و کارشناسان با  4، حدود 116-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  116-4شکل در 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 4ق بوده و حدود جمله مورد اشاره کامال مواف

 

 
 ونقل همگانیروی دسترسی به حملنظر مدیران و کارشناسان در مورد ایمنی و امنیت مسیر پیاده -116-4شکل 
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 212صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

درخواست شده تا نظر خود را در مورد  در سی و سومین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان

شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "موافقم محدوده این از همگانی ونقلحمل ایستگاه /خط حذف با"جمله 

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد  9، حدود 117-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  4-117

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 23اشاره کامال موافق بوده و حدود 

 

 
 ونقل همگانینظر مدیران و کارشناسان در مورد حذف خط یا ایستگاه حمل -117-4شکل 

 

در سی و چهارمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد 

شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "موافقم محدوده این در همگانی ونقلحمل ایستگاه /خط ایجاد با"جمله 

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد  14دود ، ح118-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  4-118

 ها با این جمله کامال مخالف نیستند.موافق بوده و هیچ کدام از آن اشاره کامالً 
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 213صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 ونقل همگانینظر مدیران و کارشناسان در مورد ایجاد خط یا ایستگاه حمل -118-4شکل 

 

و پنجمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد  در سی

است. با توجه نشان داده شده  119-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "موافقم تغییر خطوط تاکسی با"جمله 

درصد  4درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود  4، حدود 119-4شکل به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.از آن

 

 
 نظر مدیران و کارشناسان در مورد تغییر خطوط تاکسی -119-4شکل 
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موافق

مخالف

نظری ندارم

4%

43%

13%

9%

4%

26%

کامال موافق

موافق

فرقی ندارد

مخالف

کامال مخالف

نظری ندارم
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در سی و ششمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد 

نشان داده شده  120-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در  "ونقل همگانی بهتر استتاکسی از حمل"جمله 

اشاره کامال موافق نبوده و  ، هیچ کدام از مدیران و کارشناسان با جمله مورد120-4شکل است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 8حدود 

 

 
 ونقل همگانینظر مدیران و کارشناسان در مورد مقایسه تاکسی و حمل -120-4شکل 

 

درخواست شده تا نظر خود را در مورد در سی و هفتمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان 

نشان داده  121-4شکل بیان کنند، که نتایج آن در " تاکسی اینترنتی از تاکسی معمولی بهتر است "جمله

درصد از مدیران و کارشناسان با جمله مورد اشاره کامال موافق  13، حدود 121-4شکل شده است. با توجه به 

 ها با این جمله کامال مخالف نیستند.بوده و هیچ کدام از آن

25%

17%

42%

8%

8%

موافق

فرقی ندارد

مخالف

کامال مخالف

نظری ندارم
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 نظر مدیران و کارشناسان در مورد مقایسه تاکسی اینترنتی و تاکسی معمولی -121-4شکل 

 

جم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد ندر سی و هشتمین سوال از بخش پ

نتایج بیان کنند، که  " کرد خواهم استفاده آن از تاکسی جای به باشد، مناسب اتوبوس سرعت /مسیر اگر "جمله 

درصد از مدیران و کارشناسان  17، حدود 122-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  122-4شکل آن در 

 ها با این جمله کامال مخالفند.درصد از آن 4با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود 

 

 
 و کارشناسان در مورد مقایسه اتوبوس و تاکسی  نظر مدیران -122-4شکل 

 

13%

63%

8%

17%

کامال موافق

موافق

فرقی ندارد

مخالف

17%

65%

13%

4%

کامال موافق

موافق

فرقی ندارد

کامال مخالف
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در سی و نهمین سوال از بخش پنجم از مدیران و کارشناسان درخواست شده تا نظر خود را در مورد 

بیان کنند،  " شودمی همگانی ونقلحمل از استفاده افزایش باعث مسیریابی، افزارهاینرم در رسانیاطالع "جمله 

درصد از مدیران و  54، حدود 123-4شکل نشان داده شده است. با توجه به  123-4شکل که نتایج آن در 

 ها با این جمله موافقند.درصد از آن 46ن با جمله مورد اشاره کامال موافق بوده و حدود کارشناسا

 

 
 افزارهای مسیریابیرسانی در نرمنظر مدیران و کارشناسان در مورد اطالع -123-4شکل 

 بندی نظرات شهروندان و مسئوالن جمع -4-5-3

در دو بخش گذشته نتیجه نظرسنجی کارشناسان و شهروندان به طور تفصیلی در قالب چندین نمودار 

بندی نظرات شهروندان و کارشناسان در خصوص جمع 5-4جدول و  4-4جدول  مورد بررسی قرار گرفت. در

ر ادامه برخی نتایج به دست د ها ارائه شده است.آنبر فعلی و نحوه و اثرات توسعه تعداد و مسیر خطوط انبوه

 گیرد.آمده از این نظرسنجی مورد بررسی قرار می

بر به خصوص خطوط اتوبوس تندرو، تاثیر های موجود در خصوص توسعه خطوط انبوهیکی از نگرانی -

های محدوده و در نتیجه نارضایتی ونقل شخصی و مزاحمت برای کاربریآن بر عبور و مرور حمل

درصد مردم  75دهد علی رغم باور موجود، حدود عمومی است. نتایج نظرسنجی انجام شده نشان می

 کسبه با عبور خطوط اتوبوس تندرو از محل زندگی یا کار موافق یا کامال موافق هستند. و 

درصد شهروندان بر این عقیده هستند که توسعه خطوط همگانی و به خصوص خطوط  25حدود تنها  -

 شود.اتوبوس تندرو باعث مشکل برای خودروهای شخصی می

54%

46% کامال موافق

موافق
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های مربوط به آن را دلیل استفاده از سیستم درصد افراد گرانی خودروی شخصی و هزینه 75حدود  -

دهد در حال حاضر عمدتا اقشار ضعیف جامعه باالجبار از خطوط اند که نشان میهمگانی اعالم کرده

اند در صورتی که سیستم همگانی درصد افراد اعالم کرده 90کنند. از طرفی حدود همگانی استفاده می

ط کنند. بنابراین توسعه و بهبود خطواستفاده میار باشد از آن از کیفیت مناسب و قابل قبولی برخورد

همگانی هم از لحاظ عدالت اجتماعی و هم از منظر تشویق به استفاده از آن بسیار مهم و راهگشا 

 .خواهد بود

 شانریدر مس یو نقل همگان حملاند که درصد عنوان کرده 25از میان پرسش شوندگان تنها حدود  -

کنند که نشان از پوشش نسبتا مناسب سیستم همگانی در استفاده میاز آن  یه سختوجود ندارد و ب

اند که زمان سفر و زمان انتظار سیستم درصد افراد عنوان کرده 55حدود شهر مشهد دارد. اما از طرفی 

دهد علی رغم پوشش مناسب سیستم کارآیی همگانی به هیچ عنوان مطلوب نیست. این امر نشان می

ین است و رضایت شهروندان را نتوانسته جلب کند. به همین دلیل با ایجاد خطوط تندرو و آن پای

 دهی مناسب، کارآیی سیستم را هم به میزان زیادی باال برد.توان عالوه بر پوششبر میانبوه

ها را در اولویت باالتری نسبت به سیستم حملدرصد از مردم توسعه معابر و پارکینگ 35حدود تنها  -

دهد با توسعه خطوط همگانی رضایت بخش بیشتری از و همین امر نشان میدانند ونقل همگانی می

مانده توان جلب نمود. بدون شک با کاهش زمان سفر عبوری در شهر رضایت بخش باقیجامعه را می

 جامعه شهر نیز تا حد نیز جلب خواهد شد.

های انجام شده در خصوص اهداف و گروه سنی افراد استفاده کننده از سیستم همگانی نشان پرسش -

 دهنده این است که اکثر شهروندان و مسئوالن به جامعیت سفرهای همگانی واقف هستند. 
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 فعلی های اتوبوس و متروتعداد و محل ایستگاه نظرات شهروندان و کارشناسان در خصوص -4-4جدول 

 شماره 

 سوال
 عنوان سوال

 گزینه انتخابی

 نظری ندارم بسیار زیاد/خوب است زیاد/خوب است کافی است/نه خوب نه بد کم/بد است بسیار کم/بد است
 %3.3 %2.8 %18.9 %56.4 %15.6 %3.1 های اتوبوس/ مترو ...تعداد ایستگاه 1
 %4.2 %6.7 %66.9 %10.8 %8.6 %2.8 های اتوبوس/ مترو ...ایستگاهمحل  2
 %5.3 %3.3 %26.9 %32.8 %27.2 %4.4 تعداد خطوط اتوبوس/ مترو ... 3
 %6.4 %2.5 %66.1 %12.8 %10.3 %1.9 مسیر خطوط اتوبوس /مترو ... 4

 

 ونقل همگانینحوه و اثرات توسعه سیستم حملنظرات شهروندان و کارشناسان در خصوص  -5-4جدول 

 شماره

 سوال
 عنوان سوال

 گزینه انتخابی

 نظری ندارم کامال مخالف مخالف فرقی ندارد موافق موافق کامال
 %1.4 %5.6 %9.2 %5.8 %45.0 %33.1 .با عبور مترو از مجاور منزل/ محل کار خود موافقم 5
 %10.3 %6.9 %18.3 %19.7 %28.6 %16.1 .خطوط مترو موافقم رییبا تغ 6
 %2.2 %3.3 %9.7 %10.0 %50.8 %23.9 .عبور اتوبوس تندرو از مجاور منزل/ محل کار خود موافقم با 7
 %10.8 %5.0 %24.2 %19.2 %27.8 %13.1 .خطوط اتوبوس تندرو موافقم رییتغ با 8
 %3.3 %5.8 %12.5 %6.1 %53.9 %18.3 .از مجاور منزل/ محل کار خود موافقم یعبور اتوبوس عاد با 9
 %7.8 %8.3 %22.2 %20.3 %30.6 %10.8 .خطوط اتوبوس موافقم رییتغ با 10
 %4.7 %17.5 %38.1 %12.8 %20.0 %6.9 .شودیم یشخص یخودروها یباعث مشکل برا یخطوط همگان توسعه 11
 %1.7 %1.4 %3.1 %8.3 %58.9 %26.7 .به نفع من است ستگاه،یا وجود 12
 %1.7 %2.2 %4.4 %3.1 %63.6 %25.0 .و ... خوب است نگیپارک ،یبا تاکس سهیدر مقا یحمل و نقل همگان هیکرا مقدار 13
 %1.7 %5.3 %12.2 %8.1 %46.7 %26.1 .هستم یآن، مجبور به استفاده از حمل و نقل همگان هاینهیخودرو و هز یتوجه به گران با 14
 %1.4 %1.1 %1.7 %5.3 %48.1 %42.5 .کنمیدارد از آن استفاده م یمناسب تیفیک یمطمئن باشم حمل و نقل همگان اگر 15
 %3.9 %23.1 %38.9 %10.8 %14.2 %9.2 .ندارم یبه حمل و نقل همگان یازیدارم و ن یشخص یخودرو 16
 %3.3 %12.5 %26.4 %7.5 %29.2 %21.1 .دارم یبه حمل و نقل همگان ازیندارم و ن یشخص یخودرو 17
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 شماره

 سوال
 عنوان سوال

 گزینه انتخابی

 نظری ندارم کامال مخالف مخالف فرقی ندارد موافق موافق کامال
 %1.9 %17.2 %49.4 %6.9 %18.3 %6.1 .کنمیاز آن استفاده م یمن وجود ندارد و به سخت ریدر مس یو نقل همگان حمل 18
 %6.7 %5.6 %23.9 %8.6 %32.2 %23.1 .است ادیز ی... در حمل و نقل همگان ستگاه،یسفر، انتظار در ا زمان 19
 %2.5 %16.7 %43.1 %8.6 %22.8 %6.4 .زندیم بیآس ستیز طیبه مح ،یحمل و نقل همگان توسعه 20
 %5.0 %13.3 %29.7 %16.4 %28.6 %6.9 .یاست، نه حمل و نقل همگان نگیشهر، ساخت و توسعه معابر، بزرگراه و پارک یفعل ازین 21
 %2.2 %14.7 %43.6 %13.1 %23.3 %3.1 .مناسب است یلیو تحص یکار یسفرها یفقط برا یو نقل همگان حمل 22
 %2.8 %20.8 %44.7 %5.3 %21.1 %5.3 .ستیرفتن به حرم مطهر در دسترس من ن یبرا یو نقل همگان حمل 23
 %1.9 %16.1 %48.9 %15.0 %16.4 %1.7 .همراه با خانواده مناسب است یسفرها یفقط برا یو نقل همگان حمل 24
 %1.4 %21.7 %53.1 %11.9 %11.1 %0.8 .افراد مسن، کودکان، معلوالن، ... مناسب است یسفرها یفقط برا یو نقل همگان حمل 25
 %2.8 %3.1 %6.9 %6.9 %52.8 %27.5 .عبور کند بهتر است ژهیاتوبوس از خط و اگر 26
 %2.8 %25.3 %45.8 %9.2 %12.8 %4.2 .کنمینم تیاحساس امن یحمل و نقل همگان در 27
 %3.3 %1.7 %6.1 %8.3 %48.9 %31.7 .کنمیاطالع داشته باشم، از آن استفاده م یحمل و نقل همگان یو برنامه زمان ریاز مس اگر 28
 %4.7 %9.4 %8.6 %11.4 %48.9 %16.9 .کندیم یخدمت رسان ازمندین یها/بخشتیبه جمع یحمل و نقل همگان شبکه 29
 %4.2 %5.3 %22.2 %12.8 %41.4 %14.2 .شودیمانع از استفاده از آن م ،یحمل و نقل همگان ستمیس یشلوغ 30
 %3.3 %15.6 %46.9 %9.7 %18.9 %5.6 .ندارد ایدهیو فا شودیهوا و سر و صدا م یباعث آلودگ شتریب یو نقل همگان حمل 31
 %2.8 %12.5 %46.7 %10.0 %22.8 %5.3 .ندارد تیو امن یمنیا یبه حمل و نقل همگان یدسترس یبرا رویادهیپ ریمس 32
 %1.9 %41.9 %39.4 %6.4 %6.9 %3.3 .محدوده موافقم نیاز ا یحمل و نقل همگان ستگاهیحذف خط/ا با 33
 %2.5 %2.8 %11.9 %10.6 %48.3 %23.9 .محدوده موافقم نیدر ا یحمل و نقل همگان ستگاهیخط/ا جادیا با 34
 %19.7 %5.0 %21.9 %29.7 %18.9 %4.7 .موافقم یخطوط تاکس رییتغ با 35
 %5.8 %10.8 %35.0 %16.7 %28.3 %3.3 .بهتر است یاز حمل و نقل همگان یتاکس 36
 %6.4 %2.8 %7.8 %8.3 %55.6 %19.2 .بهتر است یمعمول یاز تاکس ینترنتیا یتاکس 37
 %3.6 %1.9 %4.7 %4.2 %49.7 %35.8 .از آن استفاده خواهم کرد یتاکس ی/سرعت اتوبوس مناسب باشد، به جاریمس اگر 38
 %11.7 %1.1 %3.1 %7.5 %48.1 %28.6 .شودیم یاستفاده از حمل و نقل همگان شیباعث افزا ،یابیریمس فزارهایدر نرم یرساناطالع 39
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 تحلیل ضوابط پدافند غیر عامل و مدیریت بحران مطابق دستورالعمل مصوب -5

حاضر دستورالعمل مصوب پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مورد بررسی قرار در این بخش از گزارش 

 بر پرداخته شده است.ونقل همگانی انبوهگرفته و به اثرات آن بر شبکه حمل

 تعاریف و مفاهیم پایه -5-1

متمرکز  بیشتر که است برخوردار مشترکی وجوه از عمدتاً  مختلف مراکز سوی از غیرعامل پدافند تعریف

وجود  این با تهدیدهاست. و حمالت برابر در پذیریآسیب کاهش و حمالت بازدارندگی افزایش وجه بر

اقدامات  از ایمجموعه معنای به غیرعامل پدافند تعاریف، این از یکی در دارد، وجود تعریف در هم هاییاختالف

غافلگیرانه  تهاجم مقابل در فنی تجهیزات و امکانات کمترین با توانمی آنها کمک به که شده اطالق دفاعی

و  پرهزینه بسیار را غیرعامل پدافند اقدامات که دارد وجود هم دیگری تعاریف کهدرحالی کرد. مقاومت دشمن

  گیرد.می نظر در گسترده ابعاد با تجهیزات و امکانات دربرگیرنده

 توانمی کارگیریبه صورت در که است زیربنایی و اقدامات اساسی مجموعه نیز غیرعامل پدافند اصول

 شناسایی هایسامانه توانایی قابلیت کاهش و صدمات، خسارات تقلیل قبیل از غیرعامل پدافند اهداف به

 افزایش و آن به بیشتر هزینه تحمیل و آفندی دشمن تسلیحات گیریهدف دقت و یابیهدف اهداف،

 جغرافیای در ایمن هایعرصه انتخاب: اند ازعبارت غیرعامل پدافند عمده اصول از برخی رسید. بازدارندگی

 با متناسب عملکردها توزیع در فضا، پراکندگی در فعالیت و جمعیت استقرار بهینه مقیاس تعیین کشور،

 و سازیارزان و سازیکوچک پروژه، توجیه اقتصادی و پراکندگی از بهینه مقیاس انتخاب جغرافیا، و تهدیدات

 سازیایمن و استحکامات سازی،مقاوم پشتیبانی وابسته، هایسامانه سازیموازی غیرعامل، پدافند در ابتکار

 حیاتی. هایسازه

 و نبوده افراز جنگ بکارگیری مستلزم که شودمی اطالق اقداماتی مجموعه به غیرعامل پدافند طوکلی،به

غیرنظامی  و نظامی حساس و حیاتی تاسیسات و تجهیزات به مالی خسارات شدن وارد از توانمی آن اجرای با

 غیرعامل پدافند داد. کاهش ممکن حداقل به را تلفات و خسارات این میزان یا و نموده جلوگیری انسانی تلفات و

دشمن  دریایی و هوایی زمینی، حمالت از ناشی هایخسارت چشمگیر کاهش دلیل به و عامل بوده دفاع مکمل

 .کندمی ایفا دفاعی بنیه ارتقاء و بقاء حفظ، در مهمی نقش
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پدافند  بررسی جانبه، همه دفاع در ویژه به و هابحران ها،جنگ در پشتیبانی و آمادگی نقش و گستردگی

سازی، ذخیره نقل، و حمل اقالم، تأمین قبیل از مهمی هایفعالیت است. کرده ایویژه اهمیت دارای را غیرعامل

 قبل، مراحل کلیه و صلح زمان در تواندمی و... خدمات یابی،مکان ق،حری اطفاء و ایمنی تعمیرات، بندی،بسته

تهدیدات  این اثر کاهش و آمادگی حفظ پیشگیری، در بسزایی تأثیر دشمن، حمالت و هابحران از بعد و حین

 پدافند هایروش است. رویکرد این از نمادی ها،فرصت به هاچالش و تهدیدات از بسیاری تبدیل باشد. داشته

 .کندمی پیدا موضوعیت آن با و بوده پشتیبانی و لجستیکی اقدامات از متأثر نوعی به غیرعامل

 غیرعامل پدافندتوجه به  ضرورت -5-2

خسارات  تقلیل و دشمن تهاجمات با مقابله جهت در امروزی هایجنگ در غیرعامل دفاع اقدامات انجام

تمامی  آن گستره و وسعت که است بنیادی یموضوع مهاجم، دریایی و هوایی زمینی، حمالت از ناشی

ها، نیروگاه ها،پاالیشگاه نظیر: کشور نظامی غیر و نظامی مهم و حساس حیاتی، مراکز کلیدی، هایزیرساخت

و  هدایت و نظامی فرماندهی عمده مراکز و هاقرارگاه صنعتی، بزرگ هایمجتمع ها،فرودگاه بنادر،

 های هوایی،پایگاه نظامی، صنایع استراتژیک، هایپل ارتباطی، و مخابراتی اصلی مراکز سیاسی، هایگیریتصمیم

 داروئی، مراکز و غذایی مواد عمده انبارهای تلویزیونی، و رادیویی هایایستگاه و مراکز موشکی، هایسایت

 حاصله از تجارب گیرد.برمی در را غیره و پشتیبانی و آمادی عمده مقرهای تاکتیکی، هایقرارگاه و جمعیتی

عراق  علیه متحدین 1991 سال در روزه 43 جنگ مقدس، دفاع سال هشت دوران خصوصبه گذشته هایجنگ

انگلیس  و آمریکا 2003 جنگ یوگسالوی، علیه ناتو 1999 سال ایهفته 11 جنگ فارس(، خلیج اول )جنگ

شکستن  هم در جهت مهاجم کشور که است نظر این موید لبنان علیه اسرائیل اخیر روزه 33 جنگ و عراق علیه

 را خود توجه ثقل مراکز انهدام استراتژی اتخاذ با تهاجم مورد کشور نظامی و اقتصادی سیاسی، توان و ملت اراده

 هایجنگ شدهثبت سوابق و به آمار تحقیقی نگرشی نماید.می مهم و حساس حیاتی، مراکز انهدام و بمباران صرف

 تسلیحات و دشمن آفندی مدرن بین تسلیحات فناوری شکاف وجود علت به که بوده موضوع این موید گذشته

 برابر در هاسامانه این شدن الکترونیک، غافلگیرانه جنگ برابر در سامانه پذیریآسیب خودی، پدافندی

 فقدان هوایی، افزارهای جنگ برد از ماوراء موشک پرتاب بالستیک، و کروز هایموشک و تهاجمی هواپیماهای

 هایهدف به غیرعامل دفاع اقدامات ضعف و یا نبود صورت در را موجود حساس و حیاتی اهداف موشک، ضد سالح

 امروزه نمود. خواهند تبدیل دشمن آفندی و تسلیحات ورحمله هواپیماهای سریع و موفق هدفگیری برای آسان
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 خود منابع و ملی هایسرمایه حفظ جهت اند،را چشیده جنگ از ناشی خسارات و خرابی طعم که کشورهایی

 .اندشده قائل آن برای واالیی جایگاه خود راهبرد دفاعی در و اندنموده غیرعامل دفاع به ایویژه توجه

ایجاد  که خطری نوع و تهدیدکننده عوامل بایستمی اول وهله در پذیر،عناصرآسیب شناخت منظوربه

 دارای که هستند مخاطراتی از وسیعی طیف دربرگیرنده خود، نوبه به تهدیدات .کرد شناسایی را کنندمی

 مدیریت و شهروندان به بسیاری معنوی و مادی خسارات بالفعل، صورتبه تواندمی و بوده مختلفی هایریشه

 نشان را غیرعامل پدافند منظر از تهدیدات انواع 1-5شکل نماید.  تحمیل ملی یا ایمنطقه شهری، کالن

 .دهدمی

 

 
 انواع تهدیدات از نگاه پدافند غیرعامل -1-5شکل 

 غیرعاملونقل در پدافند های حملزیرساختاستفاده از  -5-3

ها و توان به استفاده از ایستگاهمدیریت بحران می درونقل همگانی سیستم حمل گیری ازبهرهاز موارد 

 خطوط مترو به عنوان پناهگاه در مواقع اضطراری اشاره کرد. 

شود. شهر ای میدر برخی از کشورها در هنگام احداث خطوط همگانی زیرزمینی به این مساله توجه ویژه

 و طراحی 1967 سال در یانگپیونگ شهری ای از این موارد است. قطاریانگ پایتخت کره شمالی نمونهپیونگ

 هایویژگی از برخی و شده احداث زمین متری 100عمق  در متوسط به طور سامانه این است. شده احداث

 :است زیر شرح به سامانه این چندمنظوره
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 زمان طوالنی؛ مدت برای شهروندان از نفر میلیون یک از بیش استقرار و اسکان قابلیت -

 وقوع تهدید؛ هنگام به شهروندان ضروری مایحتاج نگهداری و ذخیره به منظور انبارهایی احداث -

 انفجار صفر در نقطه که ایگونه به یادشده سامانه احداث در استحکامات و سازیمقاوم اصول به توجه -

 بیند؛نمی آسیبی هیچ مترو سازه ایهسته

 پوشش فضاهایی با و کوهستان شهر، استادیوم مهم، و حساس مراکز به متعدد هایدسترسی وجود -

 گیاهی

 دو رابطه این گیرند. در قرار مورد استفاده پناهگاه عنوان به توانندمی نیز خود تهویه نوع به بسته متروها

 .رودمی یا رفته کار به متروها در تهویه نوع سیستم

به عنوان  که قطار حرکت به وسیله هوا و شودنمی گرفته نظر در تونل برای تهویه سیستم قدیمی، روش در

 زمین ارتباط سطح با که بزرگ هایتهویه منافذ راه از فشار با و شده هدایت تونل داخل به نماید،می عمل پیستون

 شود.گرفته می نظر در سوزیآتش مواقع در دود، خروج برای نیز کمی تهویه حالت در این .شودمی خارج دارند،

 در مترو موجود سیستم) منافذ این استحکام مخارج که زیادند قدر آن و بزرگ چنان تهویه منافذ حالت این در

 سیستم تهویه به مجهز زیرزمینی پیشرفته متروهای جدید، روش در نمایند.می غیراقتصادی را (نیویورک

ایستگاه نسبت به متروها شکل ایلوله مسیر شوند. تجهیز انفجار ضد هایدریچه با به آسانی توانندمی و مطبوعند

 بین از فضای استفاده رو از این شده، انفجار از ناشی فشار برابر در اضافی مقاومت ایجاد سبب روزمینی، های

 نمایند. می پذیرامکان را بزرگ هایپناهگاه برای ها،ایستگاه

قرار  توجه مورد زیرزمینی قطارهای سیستم دومنظوره طراحی هنگام در باید نیز زیرزمینی هایآب سطح

 برخی شهرهای جدید متروهای در زیرزمینی، هایآب سطح بودن باال از ناشی مشکالت دلیل به که چرا گیرد.

 .روندمی کار به انفجار ضد هایپناهگاه به عنوان هاایستگاه فقط روتردام، مانند اروپا

آن  در که است استکهلم زیرزمینی مترو طرح پیوسته،همبه انفجار ضد هایپناهگاه طرح برای دیگر نمونه

 مورد استفاده دیگر زیرزمینی هایتوقفگاه به رسیدن برای عبور راه به عنوان توانندمی زیرزمینی مترو هایتونل

 .شوند دیلتب Psi 150 مقاومت با پناهگاه به نیز اضطراری مواقع در و شده واقع

 مترو ای،هسته هایبارش تبدیل شدن به پناهگاه قابلیت با پیشرفته زیرزمینی آهنراه برای نمونه دیگر

 .رسدمی نفر 370000به  احتماالً پناهگاه بالقوه های این طرح، ظرفیتطبق نقشه است. زیرزمینی واشنگتن

 گاه:پناه به عنوان مترو سیستم از استفاده مزایای 
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را  بزرگی هایمجموعه مرتبط خدماتی و تجاری مکمل هایکاربری با جهان، سراسر در مترو هایایستگاه

را  مردم که محیطی اینشانه همچون کوچک، هاییبخش و زیرزمین در هاآن عمده بخش که دهندمی تشکیل

 توان درمی را هگاهپنا به عنوان مترو از چندمنظوره استفاده مزایای دارد. قرار زمین روی کند،می دعوت درون به

 .برشمرد زیر موارد قالب

  زمین زیر در آن اصلی فضاهای همراه به ایستگاه قرارگیری -1

به  .خواهد شد خطرها برابر در مترو ایستگاه از موجب محافظت زمین زیر در عمیقی سطح در قرارگیری

 شرایط در .دانندمی و ترابری روش راه ترینایمن را شهری قطارهای ونقلنظران حملصاحب از بسیاری نحوی که

 را خواهند شهروندان از زیادی تعداد پذیرش ایمن قابلیت هاییپناهگاه به عنوان مترو هایجنگ ایستگاه بحرانی

 .داشت

  بحران هایزمان در افراد جاییجابه در تسریع و عمومی ونقلحمل هایسیستم دیگر به نزدیکی -2

دیگر  سوی از و بخشدمی تسریع و تسهیل را هادسترسی سویی از عمومی ونقلحمل هایسیستم به نزدیکی

 شرایط توانند درمی مترو هایایستگاه .کندمی میسر را تسلیحات و وسایل مواد، جاییبحرانی، جابه شرایط در

 ونقلحمل با سیستم باشند، مجروحان و مصدومان از نگهداری و پناهگاه به عنوان مکانی اینکه بر عالوه بحرانی

 .دهند انجام را امدادرسانی و دیدگانآسیب انتقال وظیفه یکپارچه و سریع

  پذیریآسیب کاهش جمعیت، ازدحام و حضور استقرار، موقعیت -3

این  در امدادی هایکمک و غذایی مواد به کافی و موقعبه دستیابی و عمومی خدمات مراکز به نزدیکی

 هایایستگاه کنار در زیاد جمعیت وجود دیگر، سوی از باشد. مؤثر هاآسیب کاهش در زیادی حد تا تواندمی شرایط

 گرفتن پناه داخل ایستگاه، به مسافران سریع جذب و پذیرش باعث اضطراری شرایط در که است عاملی خود مترو

 .شودمی آنها جان حفظ و

 در شهری مهم هایزیرساخت به نزدیکی که دهدمی نشان زیرزمینی هایایستگاه از استفاده هایتجربه

 مجهز هایگالری از استفاده است. پدافندغیرعامل اهداف با همسویی در مهم مزایای از دیگر یکی مواقع بحران

 این فضاهای از استفاده و شوندمی ختم شهری مهم تأسیسات به که شیمیایی هایحمله با مقابله هایسیستم به

مورد  مواقع بحران در که است مترو زیرزمینی فضاهای هایقابلیت دیگر از سریع امدادرسانی برای زیرزمینی

 .گیردمی قرار توجه
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  مکمل تأسیسات و زیاد عمق در پایدار سازه -4

که  هاستآن استحکام و پایداری پدافندغیرعامل، در زیرزمینی هایایستگاه مهم هایویژگی از دیگر یکی

و  خاک عمق در قرارگیری روند. شمار به بحران در شهری عمومی نقاط ترینامن از یکی به عنوان شده موجب

 به مناطقی تبدیل را هاایستگاه قطار( حرکت از ناشی رانش و فشار با مقابله )برای مستحکم هایسازه از استفاده

 .اشاره کرد شمالی کره در یانگپیونگ مترو یا روسیه در مسکو مترو به توانمی به عنوان نمونه کند.می امن

توانند در مدیریت بحران و نجات جان شهروندان های مختلفی میهای مترو به شکلطور کلی ایستگاهبه

 ها در ادامه اشاره شده است.نموثر باشند که به مواردی از آ

 پناهگاه هایایستگاه -1

 و کنفرانس محل انبار، پارکینگ، قبیل از مختلف مقاصد برای زیرزمینی پناهگاه از صلح زمان در

 موارد شامل پناهگاه عنوانبه مترو هایایستگاه از استفاده هایروش .نمود استفاده توانمی غیره و اجتماعات

 .است ذیل

تخریبی  هایسالح برابر در الزم مقاومت و مناسب سرباره عمق و پناهگاهی شرایط دارای ایستگاه خود -

 .باشد دشمن

و  باشند شده اجرا هاایستگاه که شرایطی )در موجود ایستگاه از ترپایین عمق در پناهگاهی فضای ایجاد -

 لحاظ به زمین اعماق از استفاده برای هاییمحدودیت مترو خطوط بودن متقاطع جهت به یا

 رسانی وجود دارد(.خدمات

 ایستگاه داخل از دسترسی با هاایستگاه همجوار بلندمرتبه هایساختمان امن هایزیرزمین از استفاده -

 .مترو

 اضطراری تخلیه هایایستگاه -2

 اصلی، ورودی راه بر عالوه بایستی اضطراری تخلیه فرآیند تسهیل و ریسک کاهش منظوربه هاایستگاه در

 بحران وقوع هنگام در اضطراری دسترسی مسیر یک عنوانبه تواندمی مسیر این .شود بینیپیش فرار هایراه

 عالوه. شود گرفته نظر در مترو بیرون و داخل به افراد انتقال و امنیتی رسان،خدمت امدادی، نیروهای تردد برای

 در هاایستگاه در نیز اضافی فرار پله یک دستکم است، بهتر تونل، از استانداردی فواصل در فرار هایپله احداث بر

 .شود گرفته نظر
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 امدادی  هایایستگاه -3

 انجام هاایستگاه محدوده در موجود امدادی و درمانی مراکز با الزم هماهنگی بایستمی بحران زمان در

 تسهیل هاایستگاه در موجود پناهجویان و مسافرین مصدومان، به رسانیکمک و بحران مدیریت فرآیند تا شود

 .برد بهره بحران زمان در نجات و امداد هایایستگاه عنوانبه توانمی مترو هایایستگاه از برخی از .شود

 ترکیبی چندمنظوره هایایستگاه -4

 اطالق اضطراری حالت در پناهگاه و عادی حالت در فروشگاه عنوانبه مترو زیرزمینی فضاهای از استفادهبه 

 که است مواردی ازجمله غیرعامل پدافند رویکرد با چندمنظوره پناهگاه طراحی و یابیمکان به تمایل شود.می

در ادامه پالن  .دهدمی دست به بحران غیر و بحران هایزمان در را توجهی قابل امکانات از استفاده امکان

نشان داده  3-5شکل و در شرایط وقوع بحران در  2-5شکل پیشنهادی اتاق امداد و درمان در شرایط عادی در 

 شده است.

 

 
 پالن پیشنهادی اتاق امداد و درمان و اتاق مدیریت بحران ایستگاه امدادی در زمان عادی -2-5شکل 
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 پالن پیشنهادی اتاق امداد و درمان در زمان وقوع بحران در ایستگاه امدادی  -3-5شکل 

 

ونقل همگانی برای مدیریت بحران در مواقع اضطراری، استفاده از خطوط از دیگر کاربردهای سیستم حمل

 برونقل همگانی انبوهط حمل. مسیرهای خطواستهمگانی روزمینی به عنوان مسیر حرکت خودروهای امدادی 

 موقع عوامل امدادی در محل حادثه باشند.توانند مسیر مناسبی برای حضور بهغیرریلی )اتوبوس تندرو( می

 ونقل همگانیتاثیر پدافند غیرعامل بر طراحی خطوط حمل -5-4

سناریوی بر موجود در ونقل همگانی انبوهدر مطالعات تکمیلی جهت طراحی نهایی هر یک از خطوط حمل

های مهم کاربریبایست می ،. در این راستامورد توجه واقع شودبایستی اصول پدافند غیرعامل برتر پیشنهادی 

ها در نظر و حیاتی موجود در محدوده خط همگانی مورد مطالعه بررسی شده و تاثیرات متقابل احتمالی آن

 ونقل همگانی در ادامه ارائه شده است.حمل های حساس، مهم و اثرگذار بر خطگرفته شود. برخی از کاربری

 شهری نجات و امداد مراکز -1

سانی، امکانات از گیریبهره با بحران مدیریت  و طبیعی تهدیدات از ناشی پیامدهای کاهش هدف با امدادر

سان ضوعیت تهدید وقوع از پس مراحل در ساخت،ان ستگاه یک در که زمانی .کندمی پیدا مو  بحرانی مترو ای

 امدادرسانی و مدیریت زمینه در دخیل هایسازمان و شهری مدیریت هایسامانه آمادگی میزان افتد،می اتفاق

 .دهد افزایش حتی یا و کاهش را مالی و جانی تلفات و خسارات میزان تواندمی

 و سبز و باز فضای درمانی، مراکز نجات، و امداد هایپایگاه امدادرسانی، و مدیریت در دخیل شناسه چهار

 اورژانس مراکز ها،درمانگاه ها،بیمارستان قبیل از مراکزی وجود بحران، وقوع زمان در .هستند انتظامی مراکز

 هایپایگاه و سبز فضاهای وجود همچنین و بحران مدیریت مراکز و احمرهالل مراکز نشانی،آتش هایایستگاه

 .دارند تهدیدات وقوع از ناشی هایپذیریآسیب کاهش و بحران مدیریت در مثبتی بسیار تأثیر انتظامی، نیروی
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عنوان به مرکز دو این به ادامه در .است اورژانس و نشانیآتش مراکز شامل شهر سطح در امدادرسانی هایپایگاه

 .شودمی پرداخته نجات و امداد اصلی بازوی دو

 همکاری و تهدیدات وقوع هنگام در رسان- خدمات هایکاربری این توزیع مناسب :نشانیآتش مراکز

 دنبال به که سوزیآتش مانند ثانویه هایپذیریآسیب و آسیب میزان تواندمی زیادی حد تا آنها میان متقابل

 نگاه از مراکز این به دسترسی شعاع و پراکندگی .دهد کاهش را آمد خواهد وجود به زاآتش و انفجاری تهدیدات

 هایایستگاه پوشش برای را کیلومتر 3 شعاع جهانی، استاندارد .است برخوردار خاصی اهمیت از غیرعامل پدافند

 .کندمی توصیه دقیقه 5 الی 3 را سوزیآتش مکان به رسیدن زمان دیگر طرف از و کندمی پیشنهاد نشانیآتش

 وضعیت و معابر ترافیک حجم لحاظ و مسیر ترینکوتاه بزرگراهی، مسیرهای از گذر فرض با استاندارد این مبنای

  .است هاایستگاه مندیبهره

 شدتبه که است مخاطراتی ازجمله ...و جنگ تروریستی، حمالت طبیعی، بالیای :اورژانس مراکز

 در ایعمده نقش هاثانیه و دقایق حوادثی، چنین در رسانیخدمات روند در و هاستانسان جان تهدیدکننده

 نقش مهمترین اورژانس پزشکی هایفوریت و آمبوالنس مراکز لحظاتی چنین در .کندمی ایفا هاانسان جان نجات

 .دارند عهده بر را

 اضطراری اسکان مراکز -2

 حوزه این بناهای باالی قدمت اساس بر مرکزی هایحوزه شامل مشهد شهر پذیرآسیب هایحوزه عمده

 مناطق این در بحران مدیریت و کنترل جهت مدونی هایطرح و هابرنامه باید شهری مدیریت سیستم که است

 گفتنی باشد. پذیرآسیب کمتر مناطق در هاایستگاه ظرفیت از استفاده تواندمی هاطرح این از یکی .نماید ریزیپی

 متراکم، بافت تاریخی، توسعه هایدوره مبنای بر بناها، عمر شود، بیشتر فاصله مشهد شهر مرکز از چه هر است،

 مرکز از گرفتن فاصله بانیز  هاایستگاه سایر اهمیت و نقش .شد خواهد کمتر شهر پذیریآسیب و مسکونی تراکم

  .شد خواهد ترکمرنگ شهر

 شهری یخطرزا مراکز -3

چه در محدوده این مراکز از قبیل انبار سوخت، خطوط انتقال گاز، خطوط مخابرات و ... بوده که چنان

 صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرند. ونقل همگانی واقع شده باشند، بایستی بهخط حمل
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بایست مجموعه ضوابطی که در های خطوط قطارشهری میهمچنین در خصوص طراحی مسیر و ایستگاه

د گذشته عنوان شد مدنظر قرار بگیرد و مبحث چندمنظوره سازی آن برای استفاده در شرایط بحران با بن

 بینی عمق الزم طراحی و امکانات الزم لحاظ شود.پیش

تواند برای عبور خودروهای امدادی و انتظامی در شرایط بحرانی میهمچنین مسیر خطوط اتوبوس تندرو 

  ها به محل حادثه تسریع شود.دسترسی آن مورد استفاده قرار بگیرد تا

 (قطار شهری مشهد 4خط )مطالعات پدافند غیرعامل نمونه موردی  -5-5

در این بخش نمونه موردی از مطالعات تفصیلی پدافند غیرعامل که برای شهر مشهد مقدس انجام شده 

قرار گیرد مشخص شود.   ارائه شده است تا برخی مالحظات مهمی را که باید در طراحی خطوط همگانی مدنظر

ندسین مشاور هگزا انجام شده توسط مه 1400قطار شهری مشهد در سال  4مطالعات پدافند غیرعامل خط 

قطار  4های خط در این مطالعات موقعیت خط و ایستگاه. شودای از آن ارائه میدر این بخش خالصهاست که 

 4-5ل شکد بررسی قرار گرفته که در نتایج آن در مراکز مهم و حیاتی مورشهری نسبت به تاسیسات شهری و 

 نشان داده شده است. 17-5شکل تا 

 

 
 قطار شهری 4نشانی در محدوده خط های آتشایستگاهموقعیت  -4-5شکل 
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 قطار شهری 4موقعیت مراکز بهداشتی و درمانی در محدوده خط  -5-5شکل 

 

 
 قطار شهری 4 موقعیت مراکز اسکان اظطراری در محدوده خط -6-5شکل 
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 قطار شهری 4شهری در محدوده خط ونقل برونهای حملموقعیت پایانه -7-5شکل 

 
 قطار شهری 4نژاد نسبت به خط موقعیت فرودگاه شهید هاشمی -8-5شکل 
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 قطار شهری 4موقعیت مراکز جمعیتی در محدوده خط  -9-5شکل 

 

 
 قطار شهری 4موقعیت مناطق خطرزای شهری در محدوده خط  -10-5شکل 
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 قطار شهری 4موقعیت انبار سوخت در محدوده خط  -11-5شکل 

 

 
 قطار شهری 4کاربری اراضی در محدوده خط  -12-5شکل 
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 قطار شهری 4موقعیت بافت تاریخی، فرسوده و ارزشمند در محدوده خط  -13-5شکل 

 

 
 قطار شهری 4در محدوده خط  مراکز حیاتی، مهم و حساسموقعیت  -14-5شکل 
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 قطار شهری 4در محدوده خط  خط مخابراتموقعیت  -15-5شکل 

 

 
 قطار شهری 4ها در محدوده خط موقعیت پمپ بنزین -16-5شکل 
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 قطار شهری 4موقعیت خط انتقال گاز در محدوده خط  -17-5شکل 
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 هاارزیابی اقتصادی گزینه -6

رفاه اجتماعی است. به همین اجتماعی به حداکثر رساندن سطح _هدف از ارزیابی اقتصادی و اقتصادی

 منظور باید متغیرهایی که به رفاه کشور و جامعه مرتبط است، بررسی شوند. به عنوان بخشی از این فرآیند،

هزینه  -بایست مزایا و معایب تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با موضوع تعیین و ارزیابی شوند. تحلیل فایدهمی

م الز ونقلحمل هایابی اقتصادی است که برای ارزیابی اقتصادی پروژهنمونه خوبی از کاربرد چهارچوب ارزی

 -دهفای، منظور از تحلیل دیگربیانبهشوند.  گیریاندازهاز سناریوها تعریف و  هرکدامو فواید ها است هزینه

 هاو مکانا هو کمی کردن تمامی اثرات ممکن سناریوها بر روی تمامی افراد در تمامی زمان گیریاندازههزینه، 

 انتخاب گزینه برتر پرداخت. درنهایتتوان به مقایسه بین سناریوها و می است که به کمک آن

 شوند:می اثرات سناریوها به دو بخش تقسیم طورکلیبه

 و فواید مستقیمها الف( اثرات هزینه

 و فواید غیرمستقیمها ب( اثرات هزینه

 شوند:می سه دسته تقسیمو فواید مستقیم به ها الف( اثرات هزینه

بسیار مستقیمی بر  تأثیرشود. این اثرات، می تمرکزها اثرات اولیه پروژه گیریاندازهاثرات سفر: در این بخش بر 

توان به کاهش زمان می دارد. به عنوان مثال از این دسته ونقلحملروی کاربران، مسافران و سیستم 

اشاره کرد. در این قسمت هم کاربران سیستم  سفر، کاهش مصرف سوخت و کاهش مسافت سفر

 گیرند.می همگانی و هم خودروهای شخصی مورد توجه قرار ونقلحمل

شوند. به عنوان مثال می عملکرد سناریوها ناشی هایاثرات ثانویه: اثراتی هستند که از برخی دیگر از شاخص

، تعداد تصادفات و آلودگی هوا هایکاهش زمان سفر و کاهش مسافت سفر باعث کاهش آالینده

شود. اثرات دسته دوم معلول اثرات دسته اول هستند. این اثرات به روی تمامی شهروندان می صوتی

 است. تأثیرگذار( ونقلحمل)کاربران و غیرکاربران 

م یستس برداریبهرهبرای اجرا و  موردنیاز: این بخش بر روی منابع پولی ونقلحملمستقیم سیستم  هایهزینه

مطالعات مهندسی، خرید تجهیزات،  هایکند. به عنوان مثال در این بخش هزینهمی تمرکز ونقلحمل

متوجه متصدیان  معموالًگیرد. این اثرات می ساخت تعمیر و نگهداری و غیره مورد بررسی قرار

 شهری و دولت است. ونقلحمل
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 و فواید غیرمستقیم: ها ب( اثرات هزینه

 أثیرتو اقتصاد شهری( ها شهر )مانند کاربری ونقلحملی غیر از سیستم هایبر سیستم اثراتی هستند که

 بلندمدتخیلی نامحسوس هستند ولی در  مدتکوتاهکنند. این اثرات در می گذارند و بسیار تدریجی عملمی

، یجهدرنتشهر بهبود و کنند. به عنوان مثال با احداث معابر جدید، دسترسی به برخی نقاط می نمود یافته و بروز

با اجرای سناریوها به دنبال تنظیم نوع و  ونقلحملیابد. بدیهی است که متخصصین می قیمت زمین افزایش

  خواهد بود. اثرگذاردر بلندمدت ها در شهر نیستند ولی سناریوها بر روی نوع و ارزش کاربریها ارزش کاربری

های بزرگی چون اعی، غرور ملی ناشی از اجرای پروژههمچنین اثراتی چون افزایش سطح رضایت اجتم

گیرند. به عنوان نمونه بخش زیادی از امنیت، مسائل سیاسی و ... نیز جز این دسته قرار میهای ریلی، سیستم

و همچنین توسط وزارت کشور ها، های مصوب شهرداریخارج از بودجههای ریلی در کشور بودجه ساخت پروژه

در خصوص خطوط اتوبوس به این صورت نیست و این مورد باید در مقایسه شود که تامین می.. اوراق قرضه و .

بوده و سازی نعمده اثرات غیرمستقیم قابل کمی معموالهای ریلی و غیر ریلی مدنظر قرار بگیرد. بین گزینه

چون نسبت فایده به هزینه و ... وارد نمود و به همین  های پولیتحلیلدر را ها توان به طور مستقیم آننمی

شود. معموال در فرآیند تحلیل اقتصادی ابتدا بدون در نظر گفته می 1ها اثرات غیرپولیدلیل در مراجع به آن

ود. پس از شها استخراج میگرفتن اثرات غیرپولی، تحلیل اقتصادی انجام شده و نسبت فایده به هزینه گزینه

دارند، وزن اثرات غیرپولی را نیز در نظر  1هایی که نسبت فایده به هزینه بیشتر از مقایسه گزینه آن برای

 .   شودگیرند تا به این ترتیب بهترین گزینه انتخاب می

های همان کاهش هزینه ونقلحملهزینه و فایده دو تعریف معکوس همدیگر هستند. فواید سناریوهای 

کاهش زمان سفر و غیره است. به بیان دیگر در صورت اجرا نشدن سناریوها ، یعنی کاهش تصادفات ونقلحمل

 ،ونقلحملشود. پس در این مطالعات منظور از فایده سناریوهای می های اضافی به جامعهباعث تحمیل هزینه

ها بر کاهش هزینه این شود. جوییصرفهشود در مصرف منابع اقتصادی ها است که باعث میکاهش هزینه

های در حال اجرا است در نظر اساس یک سناریوی پایه که عمدتا ادامه وضع موجود و یا پس از ساخت پروژه

 شود که در بندهای قبلی این سناریوی پایه توضیح داده شد.گرفته می

 هانآبه ماهیت  ها و منافع به صورت ریالی و برخی دیگر با توجهبرخی هزینه با توجه به شرایط کشور ما

البته نوسانات شدید قیمت ارز در سالیان  .شده استهای جهانی به صورت ارزی محاسبه و لزوم لحاظ قیمت
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ادی انحراف نتایج تحلیل اقتصگذشته باعث شده وزن منافع ریالی به شدت کاهش پیدا کند و همین عامل باعث 

 15های بزرگ شهری، برای افق بلند مدت )حداقل ژهشود. با توجه به این که فرآیند تحلیل اقتصادی پرومی

ساله لحاظ  15تا  10ها و منافع به صورت میانگین بایست قیمت واحد هر یک از هزینهشود، میساله( انجام می

شود تا نوسانات یک یا چند سال اخیر تاثیر غیرمنطقی بر نتایج نگذارد که در ادامه توضیحات الزم برای هر 

 شود.ا داده میهیک از آیتم

 در فرآیند تحلیل اقتصادی اصول و مفروضاتی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 (1399های بازار آزاد سال ) با توجه به قیمت هزار تومان 30000و یورو  25000نرخ تسعیر دالر  -

 1399سال پایه محاسبات:  -

 1400سال شروع ساخت:  -

 سال 10ها: مدت زمان ساخت تمام پروژه -

 1410ها: برداری از تمام پروژهسال بهره -

 سال 30ها: برداری تمام پروژهمدت زمان دوره تحلیل پس از شروع بهره -

 درصد 50ارزش اسقاط پس از اتمام طول عمر:  -

 درصد 7نرخ تنزیل:  -

 هزینه ثابت سناریوها )هزینه مسیر، تجهیزات و ناوگان(  -6-1

سناریوی دیگر جهت بررسی  12به غیر از سناریوی پایه، همانطور در بندهای قبلی به تفصیل عنوان شد، 

در نظر گرفته شد و از منظر فنی و زیست  مشهدمسیرهای مختلف خطوط همگانی شهر  مسیر و نوع سیستم

ت های مربوط به ساخشامل هزینهمحیطی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش هزینه ثابت این سناریوها 

 های به کار رفته در هر سناریو محاسبهیزات الزم و تامین ناوگان، بر اساس نوع سیستممسیر، خرید و نصب تجه

  شده است.

ونقل همگانی به تفکیک هزینه الزم برای احداث های حملهزینه واحد هر یک از سیستم 1-6جدول در 

مسیر و تجهیزات )شامل زیرساخت، روسازی، ایستگاه، تجهیزات کنترلی مانند سیستم سیگنالینگ و ...( در 

های ذکر هزینه های تأمین ناوگان در واحد هر رام قطار یا اتوبوس محاسبه شده است.واحد کیلومتر و هزینه

ها در داخل کشور و یا در صورت نبود تجربه داخلی، از تجارب بر مبنای تجارب اجرای آنشده در این جدول 

ادی ها از منظر اقتصکشورهای خارجی استفاده شده است. با توجه به این که در بخش هدف اصلی مقایسه گزینه
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د اما در مرحله دوم مطالعات تفصیلی برای هر خط ریلی رساست، استفاده از مقادیر میانگین منطقی به نظر می

   .شودها به صورت کامال دقیق محاسبه بایست هزینهو غیر ریلی می

 

 1399-مشهدهمگانی در نظر گرفته شده برای شهر های ها و مشخصات سیستمهزینه -1-6جدول 

 مقدار واحد عنوان نوع سیستم

  برقی قطار شهری

 23 میلیون یورو بر کیلومتر ساخت مسیر و تجهیزات مربوط

 6 میلیون یورو برای هر رام قطار تأمین ناوگان

 30 سال طول عمر ناوگان

 900 نفر هر رام ظرفیت حداکثر

 765 نفر 0.85ظرفیت با لحاظ ضریب بار 

 برقیتراموای مدرن 

 5/6 میلیون یورو بر کیلومتر تجهیزات مربوطساخت مسیر و 

 8/2 میلیون یورو برای هر رام قطار تأمین ناوگان

 30 سال طول عمر ناوگان

 350 نفر هر رام ظرفیت حداکثر

 300 نفر 0.85ظرفیت با لحاظ ضریب بار 

 دیزلی اتوبوس تندرو

 (متری 18) 

 3/0 کیلومترمیلیون یورو بر  ساخت مسیر و تجهیزات مربوط

 25/0 میلیون یورو برای هر اتوبوس تأمین ناوگان

 8 سال طول عمر ناوگان

 150 نفر هر اتوبوس ظرفیت حداکثر

 130 نفر 0.85ظرفیت با لحاظ ضریب بار 

 دیزلی اتوبوس معمولی

 متری( 12) 

 - میلیون یورو بر کیلومتر ساخت مسیر و تجهیزات مربوط

 15/0 میلیون یورو برای هر اتوبوس تأمین ناوگان

 8 سال طول عمر ناوگان

 80 نفر هر اتوبوس ظرفیت حداکثر

 70 نفر 0.85ظرفیت با لحاظ ضریب بار 

 

در خصوص هزینه احداث اتوبوس تندرو با توجه به تغییرات قیمتی بسیار زیاد در کشور و وابستگی بخش 

در  BRTای در خصوص هزینه احداث زیادی از تامین ناوگان و بعضا ساخت مسیر به خارج از کشور، مطالعه

، 1ارائه شده است DPITکه توسط موسسه  BRTریزی خطوط سایر کشورها انجام گرفت. در راهنمای برنامه

شهر مختلف توسعه یافته و در حال توسعه جهان مورد بررسی قرار گرفته  42در  BRTهزینه احداث خطوط 

است. همانطور که مشاهده  شدهارائه  2-6جدول است و میانگینی از هزینه احداث به دست آمده است که در 
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میلیون دالر به ازای هر کیلومتر  10در حدود  BRTشود در نقاط مختلف جهان هزینه احداث یک خط می

ون متفاوت بوده است. در های گوناگبوده است. البته این هزینه در کشورهای مختلف و حتی شهرها و خط

ها مطابق اجرا شده در سطح جهان به همراه مشخصات آن BRTترین خطوط هزینهمورد از کم 5، 3-6جدول

ترین خط بی آر تی هزینهشود کماست. همانطور که مشاهده می دهش، ارائه ITDPبا بررسی انجام شده توسط 

میلیون دالر در هر کیلومتر هزینه داشته که البته طول بسیار زیاد  1اجرا شده مربوط به پکن است که حدود 

 بندی انجام شده بهآرتی اندونزی است که با توجه به دستهآن در این زمینه اثرگذار است. پس از آن خط بی

 های تندرو پایه قرار گرفته است.رسد از کیفیت باالیی برخوردار نبوده و در رده اتوبوسظر مین

میلیون یورو و هر  0.3حدود  BRT، احداث هر کیلومتر مسیر این مطالعات اما در فرآیند تحلیل اقتصادی

میلیون یورو درنظر گرفته شده است. بر این اساس و با توجه به تعداد ناوگان تخمین  0.25تعداد ناوگان حدود 

میلیون یورو در نظر  1.2حدود هزینه احداث هر کیلومتر خط بی آرتی برای سناریوهای مختلف زده شده 

درصد خط تراموا لحاظ شده  10جهان و تنها حدود  BRTترین خطوط گرفته شده که در سطح کم هزینه

 .است

 

 1میانگین هزینه احداث خطوط اتوبوس تندرو در نقاط مختلف جهان -2-6جدول 

 عنوان
  -هزینه به ازای هر کیلومتر

 کشورهای با درآمد پایین

–هزینه به ازای هر کیلومتر   

کشورهای با درآمد باال   

دالر میلیون 11.5 خط اتوبوس تندرو  میلیون دالر 10   

میلیون دالر 16.3 خط اتوبوس تندرو طالیی  - 

ایخط اتوبوس تندرو نقره میلیون دالر 9.5  میلیون دالر 9.7   

میلیون دالر 9.6 خط اتوبوس تندرو برنزی میلیون دالر 10.3   

 

 ترین خطوط اتوبوس تندرو اجرا شده در سطح جهانهزینهکمپنج مورد از  -3-6جدول

شهر-کشور  (kmطول خط ) نام خط 
 هزینه به ازای هر کیلومتر

 )میلیون دالر(

 نوع خط

اتوبوس تندرو   

پکن -چین  BRT Line 1 79  1.06 برنز 

جاکارتا-اندونزی  Transjakarta - Line 12 24 1.4 پایه 

لئون -مکزیک  Optibús Etapa 1 25 2.7 اینقره  

احمدآباد-هند  Janmarg BRT Phase 1 + 2 88 3 برنز 

جاکارتا-اندونزی  Transjakarta - Line 11 11 3.3 پایه 
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ریزی صحیح به منظور نگهداری و در ونقل، برنامهالزمه حفظ و ارتقای عملکرد اجزای هر سیستم حمل

طراحی اصولی مراکز تعمیرات و نگهداری است.  صورت لزوم تعمیر آن است که این خود مستلزم تدارک و

لحاظ شد. همچنین ارزش اسقاط  هاآن هزینه ساخت %2ها حدوداً برابر هزینه تعمیر و نگهداری تمام سیستم

درصد ارزش اولیه لحاظ شد که به عنوان منفعت مدنظر  50ها حدود ها پس از اتمام طول عمر آناین سیستم

 شود.در نظر گرفته می

های ارز سال قیمتاین اساس هزینه احداث و تأمین ناوگان هر یک از سناریوهای مدنظر بر اساس  بر

دول هزینه تأمین ناوگان برای در این ج محاسبه شده است. 4-6جدول هزار تومان( در  30)هر یورو  1399

باید ساله،  30هر مرحله خرید و نوسازی مجدد ارائه شده و با توجه به طول عمر هر سیستم و دوره تحلیل 

هزینه تأمین مجدد  ،. بر این اساس در فرآیند تحلیل اقتصادیمحاسبه شودتعداد خرید مجدد هر سیستم 

ها مدنظر قرار بگیرد. البته در انتهای طول عمر ارزش اسقاط باید به پس از اتمام طول عمر آن باید ناوگان

بایست درصد در هر مرحله نوسازی می 50عنوان منفعت مدنظر قرار بگیرد. در اصل با توجه به ارزش اسقاط 

ذاری پس از بررسی منافع گاین مورد در قالب جداول جریان سرمایهدرصد هزینه خرید ناوگان لحاظ شود.  50

  سیستم ارائه خواهد شد.

ای با الزم به ذکر است در خصوص تعداد ناوگان مورد نیاز در هر سناریو، این کار به صورت مقایسه

سناریوی صفر انجام شده و در جدول با عنوان تعداد ناوگان جدید ذکر شده است. به عنوان مثال تعداد اتوبوس 

که یکی  3عدد است اما در سناریوی شماره  4063حدود  1410سناریوی صفر در سال معمولی مورد نیاز در 

بر تعداد اتوبوس جدید کردن خطوط انبوهسازی شبکه و اضافهاست، با بهینه 4از سناریوهای پیشنهادی در بند 

ا توجه به و برسد که بسیار کمتر از سناریوی صفر است. به همین دلیل عدد می 2472مورد نیاز به حدود 

شود، نیازی به اضافه کردن هیچ اتوبوس جدیدی نیست ها در مقایسه با سناریوی صفر لحاظ میکه هزینهاین

 و در جدول این مقدار با عدد صفر نمایش داده شده است.
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 گذاری هر یک از سناریوهاهزینه ثابت و سرمایه -4-6جدول 

 واحد عنوان
سناریو 

0 

سناریو 

1 

سناریو 

2 

 سناریو

 3 

 سناریو

 4 

 سناریو

 5 

 سناریو

 6 

 سناریو

 7 

 سناریو

 8 

سناریو 

9 

سناریو 

10 

سناریو 

11 

سناریو 

12 
 20,565 20,871 27,913 28,129 33,412 32,705 42,263 41,991 32,725 32,761 18,421 18,732 0 میلیارد تومان مجموع هزینه ثابت سناریو

 18.0 18.0 18.0 18.0 17.9 18.0 17.9 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 0.0 کیلومتر خطوط قطار شهری جدیدمجموع طول 
 0.0 0.0 21.7 21.7 34.7 34.7 61.3 61.3 34.7 34.7 0.0 0.0 0.0 کیلومتر مجموع طول خطوط تراموای مدرن
 124.7 115.5 103.0 93.8 100.0 89.6 73.4 63.0 90.0 80.8 59.2 0.0 55.7 کیلومتر مجموع طول خطوط اتوبوس تندرو

 1747.9 1711.3 1747.9 1711.3 1758.9 1757.6 1758.9 1757.6 1747.9 1711.3 1941.0 2215.1 2215.1 کیلومتر مجموع طول خطوط اتوبوس معمولی
 21 24 21 24 23 20 23 20 21 23 28 35 0 رام قطار جدید تعداد رام قطار شهری

 0 0 55 55 92 92 152 157 92 92 0 0 0 رام قطار جدید تراموا تعداد رام قطار
 432 415 258 229 200 185 50 37 162 133 56 0 453 اتوبوس تعداد اتوبوس تندرو دو کابین جدید

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اتوبوس تعداد اتوبوس معمولی جدید
 12,426 12,403 12,426 12,403 12,379 12,417 12,379 12,417 12,426 12,403 12,432 12,432 0 میلیارد تومان هزینه ساخت مسیر و تجهیزات قطار شهری

 0 0 4,228 4,228 6,770 6,770 11,944 11,944 6,770 6,770 0 0 0 میلیارد تومان هزینه ساخت مسیر و تجهیزات تراموای مدرن
 1,123 1,040 927 845 900 806 661 567 810 727 533 0 0 میلیارد تومان هزینه ساخت مسیر و تجهیزات اتوبوس تندرو

 3,780 4,320 3,780 4,320 4,140 3,600 4,140 3,600 3,780 4,140 5,040 6,300 0 میلیارد تومان هزینه تامین ناوگان قطار شهری
 0 0 4,620 4,620 7,728 7,728 12,768 13,188 7,728 7,728 0 0 0 میلیارد تومان هزینه تامین ناوگان تراموای مدرن

 3,236 3,109 1,931 1,714 1,496 1,384 371 274 1,211 994 416 0 0 میلیارد تومان هزینه تامین ناوگان اتوبوس تندرو دیزلی
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 میلیارد تومان هزینه تامین ناوگان اتوبوس معمولی

 16,206 16,723 16,206 16,723 16,519 16,017 16,519 16,017 16,206 16,543 17,472 18,732 0 میلیارد تومان مجموع هزینه قطار شهری
 0 0 8,848 8,848 14,498 14,498 24,712 25,132 14,498 14,498 0 0 0 میلیارد تومان مجموع هزینه تراموای مدرن
 4,359 4,148 2,859 2,558 2,396 2,190 1,032 841 2,021 1,721 949 0 0 میلیارد تومان مجموع هزینه اتوبوس تندرو

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 میلیارد تومان مجموع هزینه اتوبوس معمولی
 30.0 31.0 30.0 31.0 30.7 29.7 30.7 29.7 30.0 30.7 32.3 34.7 0 میلیون یورو هزینه قطار شهری به ازای هر کیلومتر

 0.0 0.0 13.6 13.6 13.9 13.9 13.4 13.7 13.9 13.9 0.0 0.0 0 میلیون یورو هزینه تراموای مدرن به ازای هر کیلومتر
 1.2 1.2 0.9 0.9 0.8 0.8 0.5 0.4 0.7 0.7 0.5 0.0 0 میلیون یورو هزینه اتوبوس تندرو به ازای هر کیلومتر
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کنند. برای می از سیستم( اثر کنندهاستفادهشهروندان به طور مستقیم بر روی کاربر )اثرات سناریوها بر 

وارده بررسی شوند،  هایی بر کاربر از نظر اقتصادی و هزینهونقلحملاثرات و پیامدهای یک سناریوی  آنکه

 از: اندعبارتشود. این معیارها می معیارهای زیر در نظر گرفته

 ارزش زمان سفر -

 مالکیت هایهزینه -

 برداریبهره هایهزینه -

شوند که می وسایل سفر به دو دسته همگانی )مانند اتوبوس( و غیرهمگانی )شخصی( تقسیم طورکلیبه

شوند. در این می بندیدستههمگانی و شخصی  ونقلحملبر همین اساس شهروندان نیز به دو دسته کاربران 

یم ورد هزینه هر اثر بر روی کاربران همگانی و شخصی پرداختهقسمت به بررسی انواع اثرات سناریوها و برآ

 شود.

 ارزش زمان سفر  -6-2

کند. در کنار این هزینه، می سرمایه یک مسافر در یک سفر، زمانی است که برای انجام آن صرف ترینمهم

وجود خواهند مشابه نیز  هایی از قبیل کرایه، عوارض، سوخت و هزینههایهزینه معموالًدر سفرهای طوالنی 

در  جوییصرفهکند می داشت. در این میان آنچه بیش از هر مسئله دیگری ذهن یک مسافر را به خود مشغول

ولی که ارزش پ اندرسیدهاخیر بیشتر مطالعات مربوط به هزینه زمان سفر به این نتیجه  هایزمان است. در سال

 ود.زمان سفر را باید بر مبنای دستمزد مسافران محاسبه نم

نیست. دلیل این امر آن است که حقوق و  پذیرامکاندر عمل به سادگی  سازیمعادلبا این وجود این 

کنند با یکدیگر متفاوت است. در تجزیه و تحلیل می استفاده ونقلحملمزایای افراد مختلفی که از سیستم 

از همه این مقادیر استفاده نمود، بلکه به یک مقدار که نماینده دستمزد تمام اعضای  تواننمیاقتصادی  مندنظام

جامعی را پیرامون ارزش  هایایاالت متحده آمریکا توصیه ونقلحملجامعه آماری است نیاز خواهد بود. اداره 

 5-6جدول  گیردمی رها را در ببزرگراه کنندگانمصرفبیشتری از  هایزمان سفر ارائه نموده است که گروه

 دهد.می را نشان ونقلحملاداره  هایوصیهت
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 آمریکا در مورد ارزش زمان سفر ونقلحملپیشنهاد دپارتمان  -5-6جدول 

 مبنا ارزش دسته کاربران

 خودروی شخصی

 از حقوق %50 رانندگان )سفرهای روزانه(

 از حقوق %60 خودروی اشتراکی( -رانندگان )سفرهای روزانه

 از حقوق %40 خودروی اشتراکی( -مسافران )سفرهای روزانه

 حقوقاز  %50 محلی(-رانندگان/ مسافران )سفر شخصی

 از حقوق %70 بین شهری(-رانندگان/ مسافران )سفر شخصی

 از کل درآمد %100 رانندگان/ مسافران )تجاری(

 عمومی ونقلحملوسایل نقلیه 

 از حقوق %50 داخل وسیله )سفر روزانه و شخصی(

 از حقوق %100 مازاد هایزمان

 از کل درآمد %100 زمان داخل وسیله و مازاد سفر تجاری

 وسایل سنگین

 از کل درآمد %100 تمام زمان سفرها

 

ارزش زمانی در حقیقت بیانگر میزان ارزش زمان در واحد ساعت کاری است که در کشورهای مختلف 

های ترین منافع توسعه سیستمکاهش زمان سفر مسافران به عنوان یکی از اصلیداری مقادیر متفاوتی است. 

شود و به همین دلیل محاسبات مربوط به ارزش زمان سفر از اهمیت زیادی برخوردار ونقل شناخته میحمل

اما گیری شود محاسبه و اندازهاست. با توجه به واحد پولی کشور، ارزش زمان سفر نیز باید در واحد ریال 

همانطور که قبال عنوان شد نوسانات بسیار زیاد ارزی در سالیان گذشته باعث شده تفاوت بسیار زیادی بین 

سال در  15ها حدود های دالری به وجود بیاید. از طرفی دیگر دوره زمانی ساخت پروژهمنافع ریالی و هزینه

رود به تدریج این اختالف به وجود ظار مینظر گرفته شده و با توجه به روندهای گذشته موجود در کشور انت

. به همین دلیل باید برای محاسبه درآمد متوسط مسافران در شهر شودآمده بین منافع ریالی و دالری جبران 

 .شودساله گذشته مدنظر قرار گرفته و میانگینی از آن لحاظ  15تا  10روند  مشهد

با توجه به نتایج  مشهدمتوسط درآمد ساالنه، ماهانه و ساعتی هر فرد شاغل در شهر  6-6جدول در 

 1399تا  1386د طی سال شوآمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری که توسط مرکز آمار ایران منتشر می

همچنین در این جدول با توجه به نرخ دالر آزاد هر سال، متوسط درآمد ماهانه هر فرد شاغل ارائه شده است. 

نیز نمایش داده شده است. همانطور که  1-6شکل در واحد دالر نیز محاسبه شده است که تغییرات آن در 

نسبت درآمد ریالی به کاهش بسیار شدید  1399تا  1397و  1391تا  1390شود در دوره زمانی مشاهده می



  

 

 

  

 246صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

سال اخیر قرار دارد  15رین سطح تدر پایین 1399شود به طوری که درآمد هر فرد در سال دالر مشاهده می

در محاسبات اقتصادی اشتباه  1399دهنده این است که لحاظ نمودن میانگین درآمد سال و همین مورد نشان

 شدهارائه  6-6جدول سال اخیر به صورت دالری محاسبه شد که در  14است. بر همین اساس میانگین درآمد 

دالر بوده که با  350سال گذشته حدود  14طی  مشهداست. متوسط درآمد ماهانه هر فرد شاغل در شهر 

دالر بوده است که مبنای  2ساعت کاری در هر ماه، متوسط درآمد ساعتی هر فرد شاغل حدود  178لحاظ 

 گیرد.وط ارزش زمان سفر قرار میمحاسبات مرب
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 1 1399تا  1386از سال  مشهدمتوسط درآمد هر خانوار و فرد شاغل شهر  -6-6جدول 

 سال
متوسط تعداد افراد در 

 خانوارها

متوسط تعداد افراد 

 دارای درآمد

درصد افراد 

 دارای درآمد

جمع درآمد ساالنه یک 

 مشهدخانوار شهری 

 )هزار تومان(

متوسط درآمد ماهانه 

 مشهدهر فرد شاغل 

 )هزار تومان( 

متوسط درآمد ساعتی 

ساعت کار  178به ازای 

 ماهانه )هزار تومان(

  **نرخ ارز

 )هزار تومان(

متوسط درآمد 

ماهانه هر فرد 

 )دالر(

1399 3.43 1.99 0.580 61050 2557 14.4 25 102 

1398 3.47 1.69 0.487 43446 2142 12.0 12 179 

1397 3.44 1.62 0.471 36111 1858 10.4 12 155 

1396 3.43 1.38 0.402 32263 1948 10.9 4.2 464 

1395 3.39 1.32 0.389 27313 1724 9.7 3.6 479 

1394 3.45 1.31 0.380 24879 1583 8.9 3.6 440 

1393 3.32 1.27 0.383 20973 1376 7.7 3.6 382 

1392 3.4 1.31 0.385 18391 1170 6.6 3.6 325 

1391 3.59 1.53 0.426 15268 832 4.7 3.8 219 

1390 3.59 1.49 0.415 12094 676 3.8 1.8 376 

1389 3.65 1.53 0.419 9742 531 3.0 1.1 482 

1388 3.76 1.63 0.434 8760 448 2.5 1 448 

1387 3.8 1.62 0.426 8298 427 2.4 0.95 449 

1386 3.73 1.45 0.389 6295 362 2.0 0.95 381 

 1.96 سال گذشته به دالر 14طی  مشهدمتوسط درآمد ساعتی هر فرد در شهر  349 سال گذشته 14به دالر طی  مشهدمتوسط درآمد ماهانه هر فرد در شهر 

بر اساس نرخ دالر در بازار آزاد**   

                                                                                                                                                                                                                                                     
 https://www.amar.org.ir -مرکز آمار ایران –بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری  - 1
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 دالر -1399تا  1386از سال  مشهدتغییرات متوسط درآمد هر فرد شاغل در شهر  -1-6شکل 

 

های اقتصادی مشابه، ارزش زمان سفر را تنها برای افراد نکته بعدی این که در اکثر منابع جهانی و تحلیل

بایست درصد افراد کنند. به این منظور میکنند و برای افراد غیر شاغل ارزشی لحاظ نمیشاغل محاسبه می

بنای محاسبات قرار بگیرد. تا م شودمشخص  مشهدشاغل در هر یک از سفرهای شخصی و همگانی در شهر 

به تفکیک نوع وسیله را بر اساس پایگاه  مشهدتعداد سفرهای روزانه افراد شاغل و غیرشاغل شهر  7-6جدول 

درصد سفرهای  68شود حدود دهد. همانطور که مشاهده مینمایش می 1387مقصد سال  -داده آمارگیری مبدا

شود بوس، اتوبوس غیرواحد، موتورسیکلت( توسط شاغلین انجام میغیرهمگانی )سواری شخصی، وانت، مینی

 درصد است.  32حدود سفرهای همگانی )تاکسی و اتوبوس واحد(  درو این در حالی است که این عدد 
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 سهم شاغلین در سفرهای همگانی و غیر همگانی -7-6جدول 

 وسیله سفر کد
 تعداد سفر روزانه

 درصد شاغلین
 کل افراد شاغلین

%65 1616886 1057003 سواری شخصی 1  

%43 739412 318237 تاکسی 2  

%0 197630 0 وانت 3  

%87 80359 69982 مینی بوس 4  

%50 158189 79534 اتوبوس واحد 5  

%66 75623 49697 اتوبوس غیر واحد 6  

%83 358599 299016 موتور سیکلت 7  

%43 96197 41171 دوچرخه 8  

%85 25405 21559 سایر وسایل نقلیه 9  

%68 2289656 1555232 سفرهای غیر همگانی  

%32 2132481 672872 سفرهای همگانی )تاکسی و اتوبوس واحد(  

 

به  مشهدبر اساس مطالب عنوان شده، ارزش زمان سفر واحد سفرهای همگانی و غیرهمگانی برای شهر 

 در نظر گرفته شد. 8-6جدول صورت 

 

  سفر برآورد ارزش زمان -8-6جدول 

 مقدار واحد عنوان

 350 دالر سال اخیر 14طی  مشهدمتوسط درآمد ماهانه هر فرد شاغل در شهر 

 178 ساعت ساعت کاری در هر ماهتعداد 

 1.96 دالر سال اخیر 14طی  مشهدمتوسط درآمد ساعتی هر فرد شاغل در شهر 

 25 هزار تومان نرخ دالر

 49 هزار تومان برای محاسبات اقتصادیدرآمد ساعتی هر شاغل 

 24.5 هزار تومان ارزش زمان سفر درون خودرو همگانی

 24.5 هزار تومان همگانیارزش زمان سفر بیرون خودرو 

 24.5 هزار تومان ارزش زمان سفر خودرو شخصی

 68 درصد درصد افراد شاغل در سفرهای غیرهمگانی

 32 درصد درصد افراد شاغل در سفرهای همگانی
 

 برداری، مالکیت و تعمیر و نگهداریهای بهرههزینه -6-3

توان در دو دسته سفرهای مربوطه را میهمانطور که عنوان شد سفرهای شهروندان و به تبع آن اثرات 

ی، بردارهای مربوط به بهرهبندی نمود. در این بخش از گزارش هزینههمگانی و غیرهمگانی )شخصی( تقسیم

 مالکیت و تعمیر و نگهداری هر یک از این دو دسته مورد بررسی قرار گرفته است.
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 و مالکیت وسایل نقلیه شخصی برداریبهره هایهزینه -6-3-1

وابسته به مالکیت خودرو است و ارتباطی با میزان  صرفاً مالکیت خودرو همانند بیمه و عوارض  هایههزین

می شناخته برداریبهره هایهستند که تحت عنوان هزینهها استفاده از خودرو ندارد. گروهی دیگری از هزینه

تفاده از خودرو هستند )همانند هزینه ی هستند که وابسته به میزان اسهایهزینه برداریبهره هایشوند. هزینه

 سوخت، تعویض روغن، الستیک و تعمیرات(.

بر این باورند که تنها  ایعدهمالکیت بر ارزیابی اقتصادی دو نظر وجود دارد.  هایهزینه تأثیردرباره 

 -قتصادیدر ارزیابی اقتصادی مهم است و مالکیت خودرو تنها وابسته به خصوصیات ا برداریبهره هایهزینه

بر مالکیت خودرو یا عدم  تأثیریاجتماعی است. خصوصیات عملکردی شبکه همانند )زمان و سرعت سفر( 

 همگانی )انتخاب وسیله سفر( ونقلحملدرباره استفاده از وسایل شخصی یا  گیریتصمیممالکیت آن ندارد. 

را در ارزیابی  برداریبهره هایتنها هزینه درنتیجه( خودرو است. برداریبهره) 1متغیر هایتنها وابسته به هزینه

 کنند.می اقتصادی لحاظ

در  مالکیت نیز های، هزینهبرداریبهره هایاما مخالفین این عقیده، بر این باور هستند که عالوه بر هزینه

بلندمدت  و مدتکوتاه هایدر افق برهای انبوهگسترش سیستماست. طبق این نظر،  تأثیرگذارارزیابی اقتصادی 

 گیریتصمیم، این بهبودها در بلندمدت در درنتیجهشود. می همگانی ونقلحملباعث بهبود شرایط سیستم 

جانبی،  هایگذارد. از این رو، هزینهمی خانوارها در مورد انتخاب وسیله سفر و به تبع آن مالکیت خودرو اثر

 دهند.می ارزیابی سناریو مدنظر قرار مالکیت خودرو )بیمه، عوارض و همانند آن( را در هایهزینه

 برداریبهره هایدیدگاه این گزارش بر پایه دیدگاه دوم است و در ارزیابی اقتصادی سناریوها، هم هزینه

ای که به البته در خصوص هزینه مالکیت خودرو، تنها هزینه مالکیت. هایشود و هم هزینهمی در نظر گرفته

 گیرد.نوعی با میزان مسافت طی شده ماشین در ارتباط است مدنظر قرار می

شوند که وابسته به می تعمیرات و نگهداری خودروهای شخصی های، شامل هزینهبرداریبهره هایهزینه

قطعات  هاینگهداری از وسایل نقلیه شخصی شامل هزینه میزان استفاده کاربر از خودرو است. تعمیرات و

دهد. بر اساس این جدول، هزینه تعمیرات و می تعمیرات را نشان ریز هزینه 9-6جدول مصرفی است که در 

میلیون تومان است  5/1حدود  1398های سال با توجه به قیمتوسایل نقلیه شخصی در یک سال، نگهداری 

                                                                                                                                                               

Variable Cost 1 
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کیلومتر برابر  -رواین هزینه به ازای هر خودکیلومتر در سال  15000با لحاظ میانگین مسافت سفر حدود که 

 .تومان است 100

 

 991در سال  نگهداری و تعمیرات خودرو هزینه ریز -9-6جدول 

 کیلومتراژ تعویض موضوع ردیف
 تعداد دفعات 
 تعویض در سال

 هزینه قطعه
 )هزار تومان( 

 هزینه اجرت
 )هزار تومان(

 جمع هزینه
 )هزار تومان(

 هزینه در هر سال
 )هزار تومان(

 200 133 28 105 1/50 10000 روغن موتور 1

 32 84 28 56 0/38 40000 روغن گیربکس 2
 24 16 - 16/1 1/50 10000 فیلتر روغن 3
 42 14 - 14 3 5000 فیلتر هوا 4

 32 21 - 21 1/50 10000 فیلتر بنزین 5
 5 11 - 10.5 0/50 30000 فیلتر هوای کابین 6
 476 1428 28 1400 0/33 45000 چهار حلقه الستیک 7

 77 154 28 126 0/50 30000 شمع و وایر 8
 67 133 28 105 0/50 30000 لنت جلو 9
 77 154 49 105 0/50 30000 لنت عقب 10
 162 756 126 630 0/21 70000 دیسک و صفحه کالچ 11

 60 119 21 98 0/50 30000 تسمه پروانه 12
 42 196 70 126 0/21 70000 تسمه تایم 13
 84 14 0 14 6 - شستشوی کامل 14

 117 350 112 238 0/33 45000 جلوبندی 15
 1495 3583 518 3064/6  مجموع

 

 شوند:می یممالکیت خودرو به دو دسته عمده تقس هایهزینه 

 بیمه و عوارض شهرداری -

 استهالک -

 و به مسافت سفر بستگی ندارد امامالکیت خودرو است  هایبیمه و عوارض، جزء هزینه هایاگرچه هزینه

که میزان مالکیت خودرو صرفا به ها باید پرداخت شود. با توجه به اینصرف داشتن وسیله نقلیه این هزینه

کند و از طرفی در مدل تولید و جذب شهر مشهد این پارامتر خاطر گسترش خطوط همگانی کاهش پیدا نمی

  شود.این هزینه در محاسبات در نظر گرفته نمی ،وارد شده

                                                                                                                                                               
 برای یک خودروی معمولی ایرانی با طول عمر متوسط -/mechanic.com-https://www.hamrah -سایت همراه مکانیک - 1
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هزینه استهالک با افزایش استفاده از وسیله میزان استهالک آن و ارزش اسقاط آن تغییر  در خصوصاما 

 برای محاسبهکند و به همین دلیل در این گزارش این بخش از هزینه مالکیت خودرو در نظر گرفته شد. می

وها در شهر هزینه استهالک خودرو، متوسط طول عمر خودروها باید مدنظر قرار بگیرند. متوسط عمر خودر

میلیون  250است. متوسط هزینه خرید یک خودرو در این شهر حدود درنظر گرفته شده سال  10برابر  مشهد

 هایهزینه 10-6جدول در  درصد قیمت صفر کیلومتر فرض شده است. 5تومان و هزینه استهالک ساالنه معادل 

 و مالکیت خودرو است نشان داده داده شده است. برداریبهره هایوسایل نقلیه شخصی که شامل هزینه

 

 99 در سال وسایل نقلیه شخصی هایهزینه -10-6جدول 

 مقدار واحد عنوان

 15000 کیلومتر یک خودرو در سال طی شدهمتوسط کیلومتر 

 10 سال متوسط عمر خودرو

 250 میلیون تومان متوسط هزینه خرید خودرو

 %50 درصد ارزش اسقاط خودرو نسبت به قیمت خرید

 5/12 میلیون تومان استهالک یک خودرو در هر سال

 833 تومان کیلومتر-ازای هر خودروهزینه استهالک یک خودرو به 

 5/1 میلیون تومان هزینه تعمیرات و نگهداری وسایل نقلیه شخصی در یک سال

 100 تومان کیلومتر-هزینه تعمیرات و نگهداری به ازای هر خودرو

 همگانی ونقلحملسیستم  برداریبهرههزینه  -6-3-2

 هنیاستهالک، هز نهیهز ،یانسان یروین نهیشامل هز یونقل همگانحمل ستمیدر س یبرداربهره نهیهز

انجام شده و استفاده از  یهایبخش با استفاده از بررس نی. در اشودیم هینقل لیوسا مهیو ب یو نگهدار ریتعم

مختلف با توجه به  یهادر بخش یهمگان ستمیس هاینهیهز یراناتوبوس یبردارتجارب مشاوران حوزه بهره

 .داده شده است شنمای 13-6جدول  تا 11-6جدول شد که در  استخراج 1399سال  یهامتیق
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 1399اتوبوس در کشور در سال  یو نگهدار ریتعم نهیمتوسط هز -11-6جدول 

 شرح هزینه
 میانگین ساالنه یک اتوبوس

 )میلیون تومان(

 12.5 فنی )روغن موتور، روغن هیدرولیک، روغن گیربکس و فیلترهای مورد نیاز( هایسرویس

 0.84 کارواش

 10 الستیک

 2.5 باتری

 12 چرخ، لنت )قطعات و اجرت( ،سیستم تعلیق

 40 تعمیرات سنگین )به ویژه تعمیر موتور در صورت فرسودگی ناوگان(

مربوط به خرید یا تعمیر قطعات )مانندکمک فنرها، رادیاتور، واترپمپ، تعمیر  هایسایر هزینه 

 دینام، آمپرها و کلیدها، تسمه پروانه، چهارشاخه گاردان، اگزوز، پمپ هیدورلیک فرمان و غیره(
70 

 6 ثالث اتوبوس متوسط بیمه شخص

 153.84 مجموع هزینه تعمیر و نگهداری ساالنه

 60000 کیلومتر( 200روز و روزانه  300متوسط پیمایش ساالنه )

 2564 تومان-کیلومتر-متوسط هزینه تعمیر و نگهداری به ازای یک خودرو

 

 1399رانی در کشور در سال اتوبوس نیروی انسانی نهیهزمتوسط  -12-6جدول 

 میانگین یک اتوبوس )میلیون تومان( شاخص

 96 ساالنه-دستمزد راننده اصلی و پشتیبان

 6/5 ساالنه-بیمه اتوبوسران )تامین اجتماعی(

 8/5 تومان-ماه( 12هزینه ماهانه نیروی انسانی به ازای هر اتوبوس)

 341667 تومان-روز کاری( 25به ازای هر اتوبوس )هزینه روزانه نیروی انسانی 

 

 1399استهالک اتوبوس در کشور در سال  نهیهزمتوسط  -13-6جدول 

 میانگین یک اتوبوس )میلیون تومان( شاخص

 4500 میلیون تومان-ارزش اولیه هر اتوبوس

 8 طول عمر مفید هر اتوبوس

 %50 ارزش اسقاط هر اتوبوس

 281/3 میلیون تومان-هزینه استهالک سالیانه هر اتوبوس

 23/4 میلیون تومان -هزینه استهالک ماهیانه هر اتوبوس

 770548 هزینه استهالک روزانه هر اتوبوس

 هزینه تصادفات -6-4

ها های غیرمستقیم تصادفات است. این هزینهدر محاسبه هزینه تصادفات، مشکل اساسی مربوط به هزینه

ها، از دست رفتن توانایی کار و تولید در جامعه، هزینه جراحات روانی، غم و شامل از دست رفتن جان انسان
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ها، بروز هم پاشیدگی خانوادهغصه، آثار اقتصادی مربوط به تبعات فرهنگی و اجتماعی تصادفات مانند از 

 1ها است.های گوناگون وابسته به آنهای تربیتی در فرزندان و همچنین هزینه اتالف وقتناهنجاری

 حرمتی به شمارها شاید نوعی بیممکن است این طور استدالل شود که تعیین قیمت برای جان انسان

یا خانواده او به نوعی جبران شود و اگر قرار است آید. اما ثابت شده که اگر قرار است خسارت شخص مصدوم 

های حمل و نقلی های مهندسی راهسازی و راهداری و طرحآثار اقتصادی تصادفات در ارزیابی اقتصادی پروژه

 مدنظر قرار گیرد، تنها راه تعیین مبلغی برای کمی سازی هزینه ناشی از هر تصادف است.

پذیرد. در ابتدا هزینه یک فقره فوت، جرح و خسارت یت صورت میبرای برآورد هزینه تصادفات دو فعال

کیلومتر طی شده، هزینه انواع  -شود. در قسمت بعدی با توجه به آمار تصادفات و خودروتصادفات برآورد می

 شود.کیلومتر ارایه می -تصادفات به ازای هر خودرو

ت فوتی، جرحی و خسارتی گنجاند، اجزای توان در سه دسته تصادفابا توجه به اینکه تصادفات را می

 شوند:هزینه تصادفات به شرح زیر تعریف می

 های مستقیم و محسوسهزینه -الف

صدمات وارد شده به وسایل نقلیه و دیگر اموال مختلف )شامل هرگونه از کار افتادگی موقت اشیاء و  -

 صدمات وارد شده به اشیاء واسط(.

 ینه آمبوالنس.های درمانی و از جمله هزهزینه -

های بیمه، پلیس و هر گونه هزینه اداری که بتوان آن را به وقوع تصادف مربوط دانست، مانند هزینه -

 دستگاه قضایی.

هزینه تأخیرهای ایجاد شده برای دیگر استفاده کنندگان از جاده که مستقیماً در تصادف درگیر  -

 اند.نبوده

 های غیرمستقیم برای جامعهکلیه هزینه -ب

ها و خدمات گوناگون، ناشی از زخمی شدن افراد اهش تولید خالص کاالهای مختلف و ارایه سرویسک -

 اند.با احتساب مصرف حذف شده آنانی که از بین رفته

های ایجاد شده در درآمد و عایدات اشخاص در محدوده اجتماع ناشی از هر گونه کاهش جابجایی -

 ه شدن افراد.خالص در تولید در اثر مجروح شدن یا کشت

                                                                                                                                                               
 1388، اسماعیل آیتی، پژوهشکده حمل و نقل، "هزینه تصادفات"1 
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 های فعال اجتماع در اثر زخمی یا کشته شدن افراد.آثار اقتصادی حاضر روی زیرمجموعه -

 های اجتماعی غیرمحسوس هزینه -

 درد، غم، ترس و صدمات روحی و روانی ناشی از تصادفات. -

 هزینه اجتماعی ریسک واقع شدن در یک تصادف. -

، برای محاسبه هر یک از اجزای تصادف "هزینه تصادفات ترافیکی ایران"آیتی در کتاب خود به نام 

جدول به شرح  1380ها هزینه تصادفات کشور در سال کارگیری این روشهایی ارایه داده است. با بهروش

 شود.محاسبه می 6-14

ها با توجه به آماری که رسماً توسط سازمان پزشکی قانونی ایران ارایه باید توجه داشت که این هزینه

، به میزان 1380شده، برآورد شده است. بر اساس این آمار تعداد کشته شدگان تصادفات ترافیکی ایران در سال 

هزار نفر بوده  450نفر و تعداد کل تصادفات در حدود  600/117ها اعالم شده و تعداد زخمینفر  727/19

 است.
 

 به میلیارد ریال  1380اجزا و مقدار هزینه تصادفات ترافیکی ایران در سال  -14-6جدول 

 جمع
 اداری )دادگاه،

 بیمه و ...(

 وتجهیزات 

 ماشین آالت

 کشته شدگان،

 ها و غم و غصهمعلولیت
 وقت

 درمان

 مجروحان

 اجزای

 هزینه

 1375سال  92/452 44/102 45/4972 55/8792 65/2860 01/18963

 1380سال  23/945 79/213 32/15129 67/17316 07/5970 08/39575

 

به صورت زیر به  1380تصادف در سال شدگان برای هر با توجه به جدول باال هزینه وارده ناشی از کشته

 آید:دست می

 ها و درد و غم = هزینه کشته شدگان، معلولیت32/15129×1000÷ 19727 =  93/766میلیون ریال    

 = هزینه درمان مجروحان برای هر تصادف23/945×1000÷ 117600=  04/8       میلیون ریال   

 ها برای هر تصادف= سایر هزینه23/23500× 1000 ÷450000  22/52  میلیون ریال

 

میلیون ریال و  93/766ها و درد و غم برای هر تصادف معادل بنابراین هزینه کشته شدگان، معلولیت

 22/52های تصادف برابر میلیون ریال و سایر هزینه 04/8هزینه درمان مجروحان برای هر تصادف معادل 

های ناشی از اتالف وقت، کارهای اداری و خسارات ز آنجا که همه تصادفات، هزینهشود. امیلیون ریال برآورد می

ها برای انواع تصادفات )فوتی، شود این هزینهگیرند، برای سادگی فرض میآالت را در بر میتجهیزات و ماشین
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ه فوق ع سه هزینجرحی و خسارتی( یکسان و برابر است. بنابراین هزینه ناشی از یک تصادف فوتی برابر مجمو

است. به همین صورت هزینه هر تصادف جرحی نیز از جمع کردن هزینه درمان مجروحان برای هر تصادف و 

شود. در مورد تصادفات خسارتی نیز این عدد به تنهایی گویای هزینه هر های تصادفات محاسبه میسایر هزینه

 تصادف خسارتی است.

جدول محاسبه شد که در  1399تا  1380هزینه تصادفات از سال  ،بر این اساس و با توجه به نرخ تورم

 نمایش داده شده است. 6-15
 

 1)میلیون ریال( 9139تا  1380های هزینه تصادفات در سال -15-6جدول 

 سال
 هزینه هر تصادف هزینه اجزای هر تصادف

 خسارتی جرحی فوتی هاسایر هزینه هزینه درمان هر مجروح هزینه هر کشته

1380 767 8 52 827 60 52 

1381 888 9 60 958 70 60 

1382 1027 11 70 1107 81 70 

1383 1183 12 81 1276 93 81 

1384 1326 14 90 1430 104 90 

1385 1506 16 103 1624 118 103 

1386 1783 19 121 1923 140 121 

1387 2247 24 153 2423 177 153 

1388 2472 26 168 2666 194 168 

1389 2842 30 194 3066 223 194 

1390 3468 36 236 3740 272 236 

1391 4525 47 308 4881 356 308 

1392 6096 64 415 6574 479 415 

1393 7046 74 480 7600 554 480 

1394 7885 83 537 8504 620 537 

1395 8595 90 585 9270 675 585 

1396 9420 99 641 10160 740 641 

1397 11769 123 801 12694 925 801 

1398 15300 160 1042 16502 1202 1042 

1399 19890 208 1354 21452 1563 1354 

 

                                                                                                                                                               
 1399تا  1380و با اعمال نرخ تورم از سال  1388، دکتر اسماعیل آیتی، "هزینه تصادفات "بر اساس مطالعات  - 1
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اما به منظور استفاده درست از هزینه تصادفات در محاسبات اقتصادی الزم است هزینه تصادفات به واحد 

افزاری امکان محاسبه تقریبی تعداد و هزینه های مدل نرمکیلومتر تبدیل شود تا با توجه به خروجی-خودرو

ات دریافت شده از پلیس راهور و برای این منظور از آمار تصادف. شودتصادفات در سناریوهای مختلف فراهم 

کیلومتر ساالنه از -. همچنین به منظور برآورد خودروشداستفاده  1398در سال  مشهدپزشکی قانونی شهر 

کیلومتر  2831423استفاده شد که طبق آن وسیله کیلومتر ساعت اوج صبح حدود  1398سال نتایج مدل 

 300روزانه به ساالنه و  10ساعت اوج به روزانه تبدیل  ضریب است. به منظور تبدیل این عدد به ساالنه از

به دست آمد  1398کیلومتر برای سال -استفاده شد و بر این اساس متوسط هزینه تصادفات به ازای هر خودرو

جدول محاسبه شد که نتایج آن در  1399درصد این عدد برای سال  30و پس از آن با اعمال نرخ تورم حدود 

  نمایش داده شده است. 6-16

 

 کیلومتر-به ازای یک خودرو مشهدشهر تصادفات  برآورد هزینه -16-6جدول 

 خسارتی جرحی فوتی   

 ------- 21856 214 1398تعداد تصافات در سال 

 ------- 26666 223 1398 -تعداد افراد صدمه دیده 

 ------- 26666 223 تعداد واقعی افراد صدمه دیده  

 1042 1202 16502 1398-هزینه هر تصادف )میلیون ریال(

 22769 32055 3680 هزینه کل تصادفات )میلیارد ریال(

 58503 تصادفات )میلیارد ریال(جمع هزینه 

 8494 کیلومتر طی شده ساالنه -میلیون خودرو

 689 1398-تومان-کیلومتر -هزینه تصادف به ازای یک خودرو

 895 1399-تومان-کیلومتر -هزینه تصادف به ازای یک خودرو

 هزینه مصرف سوخت  -6-5

شود. برای ارزیابی هزینه سوخت در محسوب می برداریبهرههای هزینه تریناصلیهزینه سوخت از 

. ودشسناریوهای مختلف، دو فعالیت باید انجام گیرد. ابتدا میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه مختلف تعیین 

یان ب ترپیشکه  طورهمانمشخص شود. یا هر لیتر سپس هزینه سوخت به ازای پیمایش هر کیلومتر مسیر 

بایست هزینه مصرف می شوند در همین راستامی شد، وسایل سفر به دو دسته شخصی و همگانی تقسیم

 سوخت شخصی و همگانی به طور جداگانه محاسبه شود.

 و های دولتی باید مدنظر قرار بگیرددر محاسبات مالی و اقتصادی قیمت واقعی بنزین بدون لحاظ یارانه

بر این اساس قیمت جهانی هر لیتر  .شودهایی جهانی و بر مبنای دالر استفاده متاز قی به همین دلیل باید
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استخراج  3و جهانی 2از دو سایت معتبر داخلی 1399تا اسفند سال  1389( از اسفند ماه سال 1RBOBبنزین )

نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده  2-6شکل که تغییرات آن به صورت ماهانه و ساالنه در  شده

سنت متغیر بوده اما در سال  80تا  70قیمت جهانی بنزین بین  1393تا اواسط سال  1389شود از سال می

سنت نوسان داشته  60تا  40بازه حدود  سنت رسیده و پس از آن در 40و در طی چند ماه به حدود  1393

و به علت شیوع بیماری کرونا و کاهش تقاضای نفت و بنزین، قیمت هر لیتر  1399است. اما در ابتدای سال 

سنت را نیز تجربه کرده است.  13ترین حد خود در چندین سال گذشته رسید و قیمت حدود بنزین به پایین

سنت هم رسیده است. بررسی این  55به حدود  1399ه و در اواخر سال اما به مرور این قیمت افزایش یافت

درست و منطقی نیست و همانطور که عنوان هم  1399دهد که استفاده از قیمت بنزین سال تغییرات نشان می

تغییرات نفت خام  2-6شکل در همچنین  سال اخیر استفاده نمود. 15تا  10های شد باید از میانگین قیمت

شود این دو فوب خلیج فارس در همان بازه عنوان شده نیز به نمایش درآمده است. همانطور که مشاهده می

ن از قیمت بنزین است. با توجه به ایقیمت همبستگی باالیی با یکدیگر دارد اما قیمت نفت خام همواره کمتر 

استفاده شده  RBOBاطالعاتی در خصوص بنزین فوب خلیج فارس وجود ندارد در این مطالعه از همان قیمت 

 است.

 

                                                                                                                                                               
1 - Reformulated gasoline Blendstock for Oxygen Blending 

2 -https://www.tgju.org/profile/energy-gasoline-rbob 

3 - https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/rb%3Anmx/historical 
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 سنت -1399تا  1389از سال  و قیمت نفت خام خلیج فارس قیمت جهانی هر لیتر بنزین-2-6شکل 

 1399تا  1390میانگین، حداکثر، حداقل و انحراف معیار قیمت هر لیتر بنزین از سال  ،17-6جدول در 

محاسبه شده و در انتها میانگین قیمت بنزین در ده سال گذشته به دست آمده است. بر این اساس در محاسبات 

ر گازوییل حدود سنت و میانگین قیمت هر لیت 53.7اقتصادی این گزارش، میانگین قیمت هر لیتر بنزین حدود 

 سنت درنظر گرفته شد. 48.2درصد آن یعنی حدود  90

 

 سنت-1399تا  1390میانگین قیمت جهانی هر لیتر بنزین از سال  -17-6جدول 

 سال
 قیمت هر لیتر به سنت

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین

1390 76/17 89/43 64/58 6/53 
1391 76/05 89/44 64/53 5/89 
1392 73/56 81/89 65/87 3/76 

1393 61/86 81/49 33/54 15/25 
1394 40/63 56/48 23/66 8/96 
1395 39/52 46/48 33/48 3/02 

1396 44/16 52/71 36/95 3/69 
1397 48/69 59/57 32/60 7/49 
1398 44/59 55/87 17/00 6/03 
1399 31/42 52/04 13/02 7/63 

   13/02 89/44 53/67 ده سال

 

و اعداد محاسبه شده برای سایر شهرهای همچنین بر اساس تجربیات مشاور در مطالعات جامع گذشته 

لیتر و متوسط مصرف گازوئیل هر اتوبوس در  125/0متوسط مصرف بنزین هر خودرو در هر کیلومتر  کشور،

هزینه بنزین به تومان،  25000با احتساب قیمت دالر  بدین ترتیب لیتر فرض شده است. 51/0هر کیلومتر 

تومان  6120کیلومتر برابر  -تومان و هزینه گازوئیل به ازای هر خودرو 1688کیلومتر برابر  -ازای هر خودرو

 دهد.می مصرف سوخت هر دو وسیله سفر شخصی و همگانی نشان 18-6جدول شود. در  محاسبه
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 1399-هزینه مصرف سوخت وسایل نقلیه شخصی و همگانی -18-6جدول 

 مقدار واحد عنوان

 7/53 سنت جهانیهزینه هر لیتر بنزین 

 2/48 سنت جهانیهزینه هر لیتر گازوییل 

 125/0 لیتر متوسط مصرف بنزین خودروها در هر کیلومتر

 51/0 لیتر ها در هر کیلومترمتوسط مصرف گازوییل اتوبوس

 25000 تومان نرخ تسعیر دالر

 1688 تومان کیلومتر-هزینه بنزین به ازای هر خودرو

 6120 تومان کیلومتر-خودروهزینه گازوییل به ازای هر 

 هزینه اثرات زیست محیطی -6-6

در اثر مصرف سوخت است. گازهای ها از آثار استفاده از وسایل نقلیه موتوری، انتشار آالیندهدیگر یکی 

گذارند. جالب توجه است که بخش می به جای زیستمحیطاثرات منفی و به سزایی را بر  ایگلخانهآالینده و 

ه گزافی را ب هایساالنه هزینه کهطوریبهدارد، ها ن سهم را در تولید و انتشار این آالیندهبیشتری ونقلحمل

ناشی  محیطیزیست هایتواند در کاهش آسیبمی کند. توجه به این مسئله تا حد زیادیمی تحمیلها دولت

ین است که بسیاری از قوان ایدازهانبهباشد. اهمیت این مسئله  تأثیرگذار ایگلخانهاز انتشار گازهای آالینده و 

 اندداشتهتوجه  هاآناز بخش انرژی و اثرات  ایگلخانهنیز به انتشار گازهای آالینده و  المللیبینو مقررات 

طرح ژوهانسبورگ که به بحث انرژی در بستر توسعه پایدار اشاره نموده است. همچنین در قالب دستور  ازجمله

( بر CSDکمیسیون توسعه پایدار ) های، پروتکل کیوتو و بسیاری از نشستوهواآب، کنوانسیون تغییر 21کار 

خش ب محیطیزیستلزوم افزایش کارایی انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر برای کاهش تبعات و صدمات 

 ویژه صورت گرفته است. تأکیدانرژی 

ک آالینده بر محصوالت کشاورزی، یا سوء ی کنندهتخریباست که اثرات  ایهزینههزینه اجتماعی، 

است که در قیمت تمام شده در نظر  ایهزینهکند و اغلب می ، مواد و سالمت انسان را برآوردهااکوسیستم

. در تعریف دیگر، به مجموع پولی که بتواند صدمات ناشی از انتشار مواد آالینده و گازهای شودنمیگرفته 

تخریب،  هایشود. برای محاسبه هزینهمی اجتماعی گفته هایخریب یا هزینهرا جبران نماید، هزینه ت ایگلخانه

 19-6جدول اثرپذیر )انسان و طبیعی( است. در  هایدر محیطها و فعالیتها نیاز به کمی کردن اثر آالینده

 4در این جدول هزینه تولید  دهد.می را نشان محیطیزیستهوا و سایر اثرات  هایانتشار آالینده هایهزینه
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از دستورالعمل  آالیندگی صوتیو  1 محیطیزیستهای های هوا بر اساس یورو و از راهنمای قیمتآالینده

 .استخراج شده استسازمان برنامه و بودجه(  801طه شماره ونقل شهری و حومه )ضابمطالعات جامع حمل

 

 1399-محیطیزیست هایانتشارات آالینده هوا و سایر هزینه هایهزینه -19-6جدول 

 مقدار واحد عنوان

 7/38 یورو PM2.5هزینه تولید هر کیلوگرم 

 0526/0 یورو COهزینه تولید هر کیلوگرم 

 15/1 یورو HCهزینه تولید هر کیلوگرم 

 8/14 یورو Noxهزینه تولید هر کیلوگرم 

 190 تومان کیلومتر-آلودگی صوتی به ازای هر خودرو
 

ارائه شده است.  ات اقتصادیشده برای محاسبهای واحد در نظر گرفتهای از هزینهخالصه 20-6جدول در 

، فایده مبلغ بلیت همگانی نیز در نظر های قبلیهای واحد عنوان شده در بخشبر هزینهعالوه این جدول در 

قیمت بلیت سیستم همگانی جز منافعی است که باید با لحاظ مالحظاتی خاص مدنظر قرار گرفته شده است. 

بگیرد. نحوه لحاظ این قیمت در محاسبات بنگاه اقتصادی و محاسبات ملی متفاوت است زیرا در محاسبات 

درآمد  اوترسد. اما در محاسبات ملی تنها باید تفبنگاه اقتصادی تمام هزینه بلیت یک خط به آن بنگاه می

حاصل از ارتقا سیستم همگانی نسبت به سیستم همگانی قبلی مدنظر قرار بگیرد و نباید کل درآمد حاصل از 

فروشی به عنوان منفعت سیستم لحاظ شود. به همین منظور در این گزارش )با توجه به رویکرد تحلیل بلیت

بر حدود تومان و خطوط انبوه 800حدود  1399برای سال  مشهدملی( قیمت بلیت خطوط عادی در شهر 

ایه ها مبلغ کل کرتومان لحاظ شد و برای هر یک از سناریوها با توجه به تعداد مسافر هر کدام از سیستم 1000

ت تا منفع شودمیو پس از آن از مبلغ کرایه سناریو صفر )عدم انجام کار( کسر  هروزانه و ساالنه به دست آمد

 ت بیاید. سناریو از این منظر به دس

  

                                                                                                                                                               
1 -Environmental Prices Handbook, Delft, CE Delft, October 2018 
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  1399-محاسبات اقتصادیهای واحد در نظر گرفته شده برای خالصه هزینه -20-6جدول 
 مقادیر واحد واحد عنوان دسته

 نرخ تسعیر ارز
 25 هزار تومان دالر

 30 هزار تومان یورو

 زمان سفر
 49000 تومان دستمزد ساعتی هر شاغل

 24500 تومان ارزش زمان سفر درون خودرو
 24500 تومان ارزش زمان سفر بیرون خودرو

 هزینه خودروی شخصی

 833 کیلومتر-تومان به ازای یک خودرو هزینه استهالک
 13500 تومان به ازای هر لیتر مصرف سوخت )بنزین(
 99 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو تعمیرات و نگهداری

 895 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو تصادف

 ونقل همگانیهزینه حمل

 341667 روز-تومان به ازای هر خودرو نیروی انسانی
 770548 روز-تومان به ازای هر خودرو استهالک

 12000 تومان به ازای هر لیتر مصرف سوخت )گازوییل(
 6120 کیلومتر-خودروتومان به ازای هر  مصرف سوخت )گازوییل(

 2564 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو تعمیرات و نگهداری
 800 تومان کرایه خطوط اتوبوس عادی

 1000 تومان برکرایه خطوط انبوه

 هزینه آالینده

 190 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو آلودگی صوتی
PM2.5 1161 میلیون تومان بر تن 

Co  1/578 بر تنمیلیون تومان 
HC 34/5 میلیون تومان بر تن 
Nox 444 میلیون تومان بر تن 

 سناریوها فوایدمحاسبه  -6-7

تدا ابهای قبل اثرات اقتصادی و مقادیر واحد اثرات سناریوها بر سفر محاسبه شد. در این بخش در بخش

ها و مصرف شخصی، آلودگیونقل ونقل همگانی، حملبخش حمل 3هزینه کل این اثرات بر سفر شهروندان در 

افزاری برای هر های مدل نرمبه این منظور باید از خروجیاست.  شدهارائه سناریوها برای هر یک از  سوخت

یک از سناریوهای مورد نظر استفاده شود. در بندهای گذشته خروجی هر یک از سناریوها به تفصیل ارائه شد. 

نمایش داده شده است  1410ای از نتایج اجرای هر یک از سناریوها در اوج صبح سال خالصه 21-6جدول در 

 که مبنای محاسبات بعدی در خصوص فواید سناریوها خواهد بود.

ونقل شخصی و هزینه ونقل همگانی، حملبه ترتیب هزینه اثرات حمل 60-6جدول  الی 22-6جدول  در

ذکر این نکته الزم است که در این جدول  نشان داده شده است. 12تا سناریو  صفرها برای سناریوهای آالینده

( و برای تبدیل مشهدمقصد -)بر اساس پایگاه داده مبدا 9انه از ضریب برای تبدیل مقادیر ساعت اوج به روز

 استفاده شده است.  300مقادیر روزانه به ساالنه از ضریب 



  

 

 

  

 263صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 های مدل برای هر یک از سناریوهاخالصه خروجی -21-6جدول 

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3 سناریو 2سناریو  1سناریو  0سناریو  دوره زمانی واحد عنوان

 142,615 142,073 141,257 140,921 141,110 140,159 140,232 138,849 141,165 140,259 141,849 141,775 151,707 صبح ساعت ساعت کل شبکه شخصی-خودرو

 3,262,186 3,267,006 3,250,650 3,254,324 3,269,238 3,265,965 3,262,758 3,255,555 3,249,187 3,249,574 3,340,739 3,387,436 3,472,011 صبح کیلومتر کیلومتر شبکه شخصی-خودرو

 163,599 163,907 164,423 165,305 164,582 164,560 165,935 165,786 165,367 165,998 168,495 165,804 160,961 صبح ساعت ساعت کل همگانی-مسافر

 83,307 84,007 83,444 84,385 83,797 83,397 84,426 83,975 83,796 84,622 84,882 83,872 85,700 صبح ساعت ساعت داخل وسیله همگانی-مسافر

 2,300,689 2,306,754 2,317,230 2,329,688 2,326,450 2,321,576 2,344,295 2,338,190 2,333,066 2,340,014 2,323,311 2,269,081 2,103,416 صبح کیلومتر کیلومتر همگانی-مسافر

 352,203 351,797 349,933 349,704 350,742 349,281 349,211 347,150 349,697 348,610 356,184 358,249 375,528 صبح لیتر مصرف سوخت شخصی

 175,669 175,415 174,491 174,302 175,189 174,032 174,281 172,761 174,298 173,709 174,152 174,472 184,050 صبح کیلوگرم COتولید 

 3,125 3,131 3,116 3,121 3,131 3,134 3,128 3,126 3,114 3,120 3,212 3,263 3,320 صبح کیلوگرم Noxتولید 

 14,475 14,455 14,379 14,366 14,423 14,345 14,354 14,248 14,367 14,318 14,499 14,554 15,312 صبح کیلوگرم HCتولید 

 65.2 65.2 64.8 64.8 65.0 64.7 64.7 64.3 64.8 64.6 66.0 66.3 69.5 صبح کیلوگرم معادل سواری PM2.5تولید 

 170.1 159.6 156.3 144.6 143.4 146.6 131.0 135.5 149.8 139.0 171.5 183.0 204.9 روزانه کیلوگرم اتوبوس PM2.5تولید 

 382167 358599 351217 324925 322162 329424 294354 304496 336522 312220 385266 411184 460455 روزانه کیلومتر کیلومتر اتوبوس دیزلی-خودرو

 57385 58573 67839 69077 74889 73836 86047 85771 74188 74952 59494 61664 51098 روزانه کیلومتر جدید کیلومتر ریلی-وسیله

 101232 97320 101692 98484 93755 96725 94434 97290 101938 98891 122502 152602 146133 صبح تعداد مجموع مسافر اتوبوس معمولی

 281265 282601 282409 284028 283874 283750 284817 284700 283949 284714 250554 210444 188194 صبح تعداد برمجموع مسافر خطوط انبوه



  

 

 

  

 264صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 صفرونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -22-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،789 5،963 24،500 771,299 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،571 5،236 24،500 677،349 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 465 1،549 341،667 4،533 خودرو نیروی انسانی 3

 354 1،181 2،564 460،455 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 1،048 3،493 770،548 4،533 خودرو استهالک 5

 5،226 17،421 جمع

 

 صفرونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -23-6جدول 

 1/6 ضریب سرنشین شخصی 67/92 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10،906 36،355 24،500 1،365،362 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 7،812 26،040 833 31،248،099 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 928 3،095 99 31،248،099 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 8،394 27،979 895 31،248،099 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 28،041 93،469 جمع

 

 صفرهزینه سوخت و آلودگی سناریو  -24-6جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 289 965 1،161،000 831 کیلوگرم PMتولید  1

 784 2،614 1،578 1،656،454 کیلوگرم COتولید  2

 1،426 4،754 34،500 137،805 کیلوگرم HCتولید  3

 3،980 13،265 444،000 29،877 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،781 5،937 190 31،248،099 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 13،688 45،627 13،500 3،379،748 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 845 2،818 6،120 460،455 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 22،794 75،980 جمع

 

 

 

 



  

 

 

  

 265صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -25-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 سوارهدرصد شاغلین در سفرهای 

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،751 5،835 24،500 754,847 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،710 5،700 24،500 737،390 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 412 1،372 341،667 4،015 خودرو نیروی انسانی 3

 316 1،054 2،564 411،184 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 928 3،094 770،548 4،015 خودرو استهالک 5

 5،117 17،056 جمع

 

 1ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -26-6جدول 

 1/6 ضریب سرنشین شخصی 67/92 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10،192 33،975 24،500 1،275،976 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 7،622 25،406 833 30،486،928 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 906 3،019 99 30،486،928 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 8،189 27،298 895 30،486،928 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26،909 89،697 جمع

 

 1هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -27-6جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 272 906 1،161،000 780 کیلوگرم PMتولید  1

 743 2،478 1،578 1،570،244 کیلوگرم COتولید  2

 1،356 4،519 34،500 130،985 کیلوگرم HCتولید  3

 3،912 13،040 444،000 29،369 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،738 5،793 190 30،486،928 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 13،058 43،527 13،500 3،224،239 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 6

 755 2،516 6،120 411،184 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  7

 21،834 72،778 جمع

 

 

 



  

 

 

  

 266صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 2ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -28-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،772 5،906 24،500 763,934 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،745 5،817 24،500 752،518 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 370 1،232 341،667 3،607 خودرو نیروی انسانی 3

 296 988 2،564 385،266 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 834 2،779 770،548 3،607 خودرو استهالک 5

 5،017 16،723 جمع

 

 2ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -29-6جدول 

 1/6 ضریب سرنشین شخصی 67/92 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10،198 33،992 24،500 1،276،643 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 7،517 25،056 833 30،066،651 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 893 2،978 99 30،066،651 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 8،076 26،921 895 30،066،651 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,684 88,947 جمع

 

 2هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -30-6جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 267 888 1،161،000 765 کیلوگرم PMتولید  1

 742 2،473 1،578 1،567،372 کیلوگرم COتولید  2

 1،351 4،502 34،500 130،495 کیلوگرم HCتولید  3

 3،850 12،835 444،000 28،907 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،714 5،713 190 30،066،651 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 12،983 43،276 13،500 3،205،656 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 6

 707 2،358 6،120 385،266 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  7

 21,614 72,045 جمع

 

  



  

 

 

  

 267صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 3همگانی سناریو ونقل هزینه اثرات حمل -31-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،766 5،888 24،500 761,602 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،699 5،662 24،500 732،383 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 291 970 341،667 2،839 خودرو نیروی انسانی 3

 240 801 2،564 312،220 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 656 2،188 770،548 2،839 خودرو استهالک 5

 4،652 15،508 جمع

 

 3ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -32-6جدول 

 1/6 ضریب سرنشین شخصی 67/92 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10،083 33،611 24،500 1،262،331 ساعت -خودرو درون خودروزمان سفر  1

 7،312 24،372 833 29،246،167 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 869 2،897 99 29،246،167 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 7،856 26،187 895 29،246،167 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,120 87,066 جمع
 

 3هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -33-6جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 251 836 1،161،000 720 کیلوگرم PMتولید  1

 740 2،467 1،578 1،563،381 کیلوگرم COتولید  2

 1،334 4،446 34،500 128،860 کیلوگرم HCتولید  3

 3،740 12،466 444،000 28،077 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،667 5،557 190 29،246،167 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 12،707 42،356 13،500 3،137،486 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 6

 573 1،911 6،120 312،220 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  7

 21,012 70,038 جمع

 

  



  

 

 

  

 268صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 4ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -34-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
شاخص مقدار 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،749 5،830 24،500 754,160 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،703 5،675 24،500 734،140 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 315 1،050 341،667 3،072 خودرو نیروی انسانی 3

 259 863 2،564 336،522 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 710 2،367 770،548 3،072 خودرو استهالک 5

 4,736 15,785 جمع

 

 4ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -35-6جدول 

92/67 درصد شاغلین در سفرهای سواره شخصیضریب سرنشین    1/6 

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10،148 33،828 24،500 1،270،481 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 7،311 24،369 833 29،242،681 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 869 2،896 99 29،242،681 کیلومتر -خودرو و نگهداریتعمیر  3

 7،855 26،184 895 29،242،681 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,183 87,277 جمع

 

 4هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -36-6جدول 

 )تومان(ارزش  مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 255 851 1،161،000 733 کیلوگرم PMتولید  1

 743 2،475 1،578 1،568،682 کیلوگرم COتولید  2

 1،338 4،461 34،500 129،299 کیلوگرم HCتولید  3

 3،733 12،443 444،000 28،025 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،667 5،556 190 29،242،681 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 12،746 42،488 13،500 3،147،273 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 6

 618 2،060 6،120 336،522 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  7

 21,100 70,334 جمع

 

  



  

 

 

  

 269صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 5ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -37-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،753 5،843 24،500 755,778 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،708 5،692 24،500 736،292 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 290 966 341،667 2،826 خودرو نیروی انسانی 3

 234 781 2،564 304،496 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 653 2،178 770،548 2،826 خودرو استهالک 5

 4,638 15,458 جمع

 

 5ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -38-6جدول 

92/67 درصد شاغلین در سفرهای سواره  1/6 ضریب سرنشین شخصی 

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 تومان()میلیارد 

 9،982 33،273 24،500 1،249،637 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 7،325 24،417 833 29،299،999 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 871 2،902 99 29،299،999 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 7،870 26،235 895 29،299،999 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,048 86,827 جمع
 

 5هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -39-6جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 249 829 1،161،000 714 کیلوگرم PMتولید  1

 736 2،454 1،578 1،554،849 کیلوگرم COتولید  2

 1،327 4،424 34،500 128،236 کیلوگرم HCتولید  3

 3،747 12،490 444،000 28،130 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،670 5،567 190 29،299،999 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 12،654 42،179 13،500 3،124،351 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 6

 559 1،864 6،120 304،496 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  7

 20،942 69،806 جمع

 

  



  

 

 

  

 270صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 6ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -40-6جدول 

55/31 درصد شاغلین در سفرهای سواره  68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،762 5،874 24،500 759,832 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،701 5،671 24،500 733،585 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 278 926 341،667 2،710 خودرو نیروی انسانی 3

 226 755 2،564 294،354 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 626 2،088 770،548 2،710 خودرو استهالک 5

 4,594 15,314 جمع

 

 6ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -41-6جدول 

92/67 سفرهای سوارهدرصد شاغلین در   1/6 ضریب سرنشین شخصی 

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10،081 33،605 24،500 1،262،087 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 7،341 24،471 833 29،364،822 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 872 2،908 99 29،364،822 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 7،888 26،293 895 29،364،822 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,183 87,277 جمع
 

 6هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -42-6جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 248 828 1،161،000 713 کیلوگرم PMتولید  1

 743 2،475 1،578 1،568،526 کیلوگرم COتولید  2

 1،337 4،457 34،500 129،184 کیلوگرم HCتولید  3

 3،750 12،500 444،000 28،153 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،674 5،579 190 29،364،822 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 12،729 42،429 13،500 3،142،895 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 6

 540 1،801 6،120 294،354 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  7

 21,021 70,070 جمع

  



  

 

 

  

 271صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 7ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -43-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،741 5،802 24،500 750,569 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،694 5،647 24،500 730،475 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 305 1،016 341،667 2،973 خودرو نیروی انسانی 3

 253 845 2،564 329،424 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 687 2،291 770،548 2،973 خودرو استهالک 5

 4,680 15,601 جمع

 

 7ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -44-6جدول 

92/67 درصد شاغلین در سفرهای سواره  1/6 ضریب سرنشین شخصی 

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10،076 33،587 24،500 1،261،429 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 7،348 24،495 833 29،393،684 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 873 2،911 99 29،393،684 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 7،896 26،319 895 29،393،684 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,194 87,312 جمع
 

 7هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -45-6جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 254 846 1،161،000 729 کیلوگرم PMتولید  1

 741 2،472 1،578 1،566،287 کیلوگرم COتولید  2

 1،336 4،454 34،500 129،105 کیلوگرم HCتولید  3

 3،757 12،522 444،000 28،203 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،675 5،585 190 29،393،684 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 12،731 42،438 13،500 3،143،527 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 6

 605 2،016 6،120 329،424 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  7

 21,100 70,332 جمع

  



  

 

 

  

 272صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 8ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -46-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،749 5،830 24،500 754,177 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،686 5،621 24،500 727،062 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 295 983 341،667 2،878 خودرو نیروی انسانی 3

 248 826 2،564 322،162 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 665 2،218 770،548 2،878 خودرو استهالک 5

 4,643 15,478 جمع

 

 8ونقل شخصی سناریو حمل هزینه اثرات -47-6جدول 

 1/6 ضریب سرنشین شخصی 70/61 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10،145 33،815 24،500 1،269،989 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 7،356 24،519 833 29،423،142 کیلومتر -خودرو استهالک 3

 874 2،914 99 29،423،142 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 5

 7،904 26،345 895 29،423،142 کیلومتر -خودرو تصادفات 6

 26,278 87,594 جمع
 

 8هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -48-6جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 254 845 1،161،000 728 کیلوگرم PMتولید  1

 746 2،488 1،578 1،576،703 کیلوگرم COتولید  2

 1،344 4،478 34،500 129،811 کیلوگرم HCتولید  3

 3،754 12،512 444،000 28،181 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،677 5،590 190 29،423،142 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 12،785 42،615 13،500 3،156،677 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 591 1،972 6،120 322،162 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 21,150 70,501 جمع

  



  

 

 

  

 273صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 9ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -49-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 تومان( )میلیون

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،761 5،871 24،500 759,462 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،689 5،630 24،500 728،279 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 299 995 341،667 2،913 خودرو نیروی انسانی 3

 250 833 2،564 324،925 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 673 2،245 770،548 2،913 خودرو استهالک 5

 4,672 15,574 جمع

 

 9ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -50-6جدول 

 1/6 ضریب سرنشین شخصی 67/92 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10،131 33،770 24،500 1،268،292 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 7،322 24،407 833 29،288،920 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 870 2،901 99 29،288،920 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 7،867 26،225 895 29،288،920 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,191 87,303 جمع
 

 9هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -51-6جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 253 845 1،161،000 728 کیلوگرم PMتولید  1

 743 2،475 1،578 1،568،717 کیلوگرم COتولید  2

 1،338 4،461 34،500 129،293 کیلوگرم HCتولید  3

 3،741 12،470 444،000 28،086 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،669 5،565 190 29،288،920 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 12،747 42،489 13،500 3،147،340 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 6

 597 1،989 6،120 324،925 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  7

 21،088 70،293 جمع

  



  

 

 

  

 274صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 10ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -52-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،742 5،806 24،500 750,997 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،690 5،634 24،500 728،810 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 325 1،082 341،667 3،166 خودرو نیروی انسانی 3

 270 901 2،564 351،217 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 732 2،440 770،548 3،166 خودرو استهالک 5

 4،758 15،862 جمع
 

 10ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -53-6جدول 

 1/6 ضریب سرنشین شخصی 67/92 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10،155 33،850 24،500 1،271،313 ساعت -خودرو خودروزمان سفر درون  1

 7،314 24،380 833 29،255،846 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 869 2،898 99 29،255،846 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 7،859 26،195 895 29،255،846 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26،197 87،323 جمع
 

 10هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -54-6جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 258 859 1،161،000 740 کیلوگرم PMتولید  1

 743 2،478 1،578 1،570،415 کیلوگرم COتولید  2

 1،339 4،465 34،500 129،411 کیلوگرم HCتولید  3

 3،735 12،451 444،000 28،042 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،668 5،559 190 29،255،846 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 12،755 42،517 13،500 3،149،396 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 6

 645 2،149 6،120 351،217 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  7

 21،143 70،477 جمع

  



  

 

 

  

 275صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 11ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -55-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
شاخص مقدار 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،753 5،845 24،500 756,063 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،668 5،559 24،500 719،097 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 319 1،062 341،667 3،108 خودرو نیروی انسانی 3

 276 919 2،564 358،599 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 718 2،395 770،548 3،108 خودرو استهالک 5

 4،734 15،780 جمع
 

 11ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -56-6جدول 

شخصی ضریب سرنشین 67/92 درصد شاغلین در سفرهای سواره  1/6 

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10،214 34،046 24،500 1،278،653 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 7،351 24،503 833 29،403،055 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 874 2،912 99 29،403،055 کیلومتر -خودرو و نگهداری تعمیر 3

 7،898 26،327 895 29،403،055 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26،336 87،788 جمع
 

 11هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -57-6جدول 

 )تومان( ارزش مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 260 866 1،161،000 746 کیلوگرم PMتولید  1

 747 2،491 1،578 1،578،732 کیلوگرم COتولید  2

 1،347 4،488 34،500 130،099 کیلوگرم HCتولید  3

 3،754 12،512 444،000 28،180 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،676 5،587 190 29،403،055 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 12،823 42،743 13،500 3،166،172 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 6

 658 2،195 6،120 358،599 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  7

 21،265 70،882 جمع

  



  

 

 

  

 276صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 12ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -58-6جدول 

 68/45 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 31/55 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 1،739 5،796 24،500 749,763 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 1،676 5،586 24،500 722،624 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 342 1،141 341،667 3،340 خودرو نیروی انسانی 3

 294 980 2،564 382،167 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 772 2،574 770،548 3،340 خودرو استهالک 5

 4،823 16،077 جمع

 

 12ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -59-6جدول 

 1/6 ضریب سرنشین شخصی 67/92 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 تومان()میلیارد 

 10،253 34،176 24،500 1،283،537 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 7،340 24،466 833 29،359،674 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 872 2،908 99 29،359،674 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 7،887 26،288 895 29،359،674 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,352 87,838 جمع
 

 12هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -60-6جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 264 879 1،161،000 757 کیلوگرم PMتولید  1

 748 2،495 1،578 1،581،023 کیلوگرم COتولید  2

 1،348 4،495 34،500 130،276 کیلوگرم HCتولید  3

 3،746 12،487 444،000 28،123 کیلوگرم Noxتولید  4

 1،674 5،578 190 29،359،674 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 12،838 42،793 13،500 3،169،831 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 6

 702 2،339 6،120 382،167 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  7

 21,320 71,065 جمع
 

  



  

 

 

  

 277صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

های اثرات ثانویه هر سناریو انجام شده و ای بین هزینهمقایسه 62-6جدول و  61-6جدول پس از آن در 

دول جالزم به ذکر است در پایه )سناریو صفر( فواید هر یک محاسبه شده است. ها از مقادیر سناریو با کسر آن

ای ارائه شده تا تاثیر اجرای شبکه همگانی بر روی هر یک از های هزینهفواید سناریوها به تفکیک گروه 6-62

ای در فواید سناریوی های هزینه، درصد هر یک از گروه 3-6شکل ها مشخص باشد. به عنوان مثال در آن

بیشترین فواید در بخش مصرف سوخت شخصی و  11ارائه شده است. بر این اساس با اعمال گزینه  11شماره 

 همگانی و زمان سفر خواهد بود.

 

 
 11های هزینه در فواید گزینه سهم گروه -3-6شکل 

 

گذاری و منفعت در طول دوران ساخت و با محاسبه فواید نوبت به تشکیل جدول جریان سرمایه

گانه ارائه شده است.  12برای سناریوهای  74-6جدول تا  63-6جدول رسد که در ها میبرداری از پروژهبهره

برداری نیز به بهره در این جدول هزینه و منفعت ناشی از خرید و اسقاط ناوگان خطوط همگانی در طول دوره

به درصد بازگشت سرمایه و نسبت فایده به توان محاسبات مربوط محاسبه شده است. با تشکیل این جدول می

هزینه را برای تمام سناریوها انجام داد. نکته حائز اهمیت این است که در تشکیل این جدول نرخ تورم صفر در 

 نظر گرفته شده است و به این ترتیب تنها به همان نرخ تنزیل در محاسبات اقتصادی بسنده شده است.

17%

28%

13%

14%

15%

13%

11سهم فواید گزینه 

زمان سفر

مصرف سوخت

آالیندگی

بهره برداری شخصی

بهره برداری همگانی

تصادفات



  

 

 

  

 278صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان -هاگزینهمحاسبه و مقایسه فواید -61-6جدول 

 12 گزینه 11 گزینه 10 گزینه 9 گزینه 8 گزینه 7 گزینه 6 گزینه 5 گزینه 4 گزینه 3 گزینه 2 گزینه 1 گزینه 0 گزینه سناریو

 4,823 4,734 4,758 4,672 4,643 4,680 4,594 4,638 4,736 4,652 5,017 5,117 5,226 هزینه اثرات همگانی

 26,352 26,336 26,197 26,191 26,278 26,194 26,183 26,048 26,183 26,120 26,684 26,909 28,041 ینه اثرات شخصیهز

 21,320 21,265 21,143 21,088 21,150 21,100 21,021 20,942 21,100 21,012 21,614 21,834 22,794 هزینه سوخت و آلودگی هوا

 978 973 982 980 969 975 973 979 987 982 941 898 824 مجموع مبلغ بلیط همگانی 

 52,494 52,335 52,099 51,951 52,072 51,973 51,798 51,627 52,019 51,784 53,315 53,859 56,061 ساالنه مجموع هزینه

 403 492 468 554 583 546 632 589 491 574 210 110 0 فایده کاهش اثرات همگانی

 1,689 1,704 1,844 1,850 1,763 1,847 1,858 1,993 1,858 1,921 1,357 1,131 0 فایده کاهش اثرات شخصی

 1,474 1,529 1,651 1,706 1,644 1,694 1,773 1,852 1,694 1,782 1,180 960 0 فایده کاهش آالیندگی و سوخت

 154 149 158 156 145 151 149 155 163 159 117 74 0 همگانی  تفایده مبلغ بلی

 3,721 3,875 4,121 4,266 4,134 4,239 4,412 4,589 4,205 4,436 2,864 2,276 0 ساالنهمجموع فواید 

 13,549 13,443 17,582 17,475 20,048 19,993 24,984 24,929 20,006 19,900 12,965 12,432 0 هیدر سال پا زاتیو تجه ریمس نهیهز

 7,016 7,429 10,331 10,654 13,364 12,712 17,279 17,062 12,719 12,862 5,456 6,300 0 هیناوگان کل در سال پا نیتام نهیهز

 3,780 4,320 8,400 8,940 11,868 11,328 16,908 16,788 11,508 11,868 5,040 6,300 0 هیدر سال پا یلیناوگان ر نیتام نهیهز

 3,236 3,109 1,931 1,714 1,496 1,384 371 274 1,211 994 416 0 0 هیدر سال پا یناوگان اتوبوس نیتام نهیهز
 

  



  

 

 

  

 279صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان -به تفکیک گروه هزینه هاگزینهمحاسبه و مقایسه فواید -62-6جدول 

 12گزینه  11گزینه  10 گزینه 9 گزینه 8 گزینه 7 گزینه 6 گزینه 5 گزینه 4 گزینه 3 گزینه 2 گزینه 1 گزینه 0 گزینه سناریو

 13,667 13,635 13,587 13,581 13,580 13,511 13,545 13,442 13,600 13,548 13,715 13,653 14,266 هزینه زمان سفر شخصی و همگانی

 13,539 13,481 13,400 13,343 13,376 13,336 13,269 13,213 13,364 13,280 13,690 13,813 14,533 هزینه سوخت شخصی و همگانی

 7,780 7,783 7,743 7,745 7,774 7,764 7,752 7,729 7,736 7,731 7,923 8,020 8,261 هزینه آالیندگی هوا و صوت

 8,212 8,224 8,183 8,192 8,230 8,222 8,214 8,196 8,180 8,181 8,410 8,528 8,740 برداری و تعمیرات شخصیهزینه بهره

 1,408 1,313 1,327 1,222 1,208 1,245 1,131 1,177 1,284 1,187 1,500 1,656 1,867 همگانیبرداری و تعمیرات هزینه بهره

 7,887 7,898 7,859 7,867 7,904 7,896 7,888 7,870 7,855 7,856 8,076 8,189 8,394 هزینه تصادفات

 52,494 52,335 52,099 51,951 52,072 51,973 51,798 51,627 52,019 51,784 53,315 53,859 56,061 ساالنه مجموع هزینه

 599 631 679 685 686 755 721 824 666 718 551 613 0 فایده کاهش زمان سفر

 994 1,052 1,133 1,190 1,157 1,197 1,264 1,321 1,169 1,253 843 720 0 فایده کاهش مصرف سوخت

 481 477 517 516 486 497 509 531 525 529 337 240 0 فایده کاهش آالیندگی هوا و صوت

 528 516 557 548 510 519 527 545 561 560 330 213 0 برداری شخصیفایده کاهش هزینه بهره

 458 554 540 645 659 621 736 690 583 679 367 211   برداری همگانی فایده کاهش هزینه بهره

 507 496 535 526 490 498 506 523 539 538 317 204   فایده کاهش تصادفات

 154 149 158 156 145 151 149 155 163 159 117 74   فایده بلیت همگانی 

 3,721 3,875 4,121 4,266 4,134 4,239 4,412 4,589 4,205 4,436 2,864 2,276 0 مجموع فواید ساالنه
 

  



  

 

 

  

 280صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان -1سناریو  -ساخت و تحلیل تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره-63-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری هزینه تامین ناوگان هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 1243 630 0 0 0 -1873 
1401 1243 630 0 0 0 -1873 
1402 1243 630 0 0 0 -1873 
1403 1243 630 0 0 0 -1873 
1404 1243 630 0 0 0 -1873 
1405 1243 630 0 0 0 -1873 
1406 1243 630 0 0 0 -1873 
1407 1243 630 0 0 0 -1873 
1408 1243 630 0 0 0 -1873 
1409 1243 630 0 0 0 -1873 
1410 0 0 375 2276 0 1901 
1411 0 0 375 2276 0 1901 
1412 0 0 375 2276 0 1901 
1413 0 0 375 2276 0 1901 
1414 0 0 375 2276 0 1901 
1415 0 0 375 2276 0 1901 
1416 0 0 375 2276 0 1901 
1417 0 0 375 2276 0 1901 
1418 0 0 375 2276 0 1901 
1419 0 0 375 2276 0 1901 
1420 0 0 375 2276 0 1901 
1421 0 0 375 2276 0 1901 
1422 0 0 375 2276 0 1901 
1423 0 0 375 2276 0 1901 
1424 0 0 375 2276 0 1901 
1425 0 0 375 2276 0 1901 
1426 0 0 375 2276 0 1901 
1427 0 0 375 2276 0 1901 
1428 0 0 375 2276 0 1901 
1429 0 0 375 2276 0 1901 
1430 0 0 375 2276 0 1901 
1431 0 0 375 2276 0 1901 
1432 0 0 375 2276 0 1901 
1433 0 0 375 2276 0 1901 
1434 0 0 375 2276 0 1901 
1435 0 0 375 2276 0 1901 
1436 0 0 375 2276 0 1901 
1437 0 0 375 2276 0 1901 
1438 0 0 375 2276 0 1901 
1439 0 0 375 2276 9366 11267 



  

 

 

  

 281صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان-2سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -64-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری هزینه تامین ناوگان هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 1296 546 0 0 0 -1842 
1401 1296 546 0 0 0 -1842 
1402 1296 546 0 0 0 -1842 
1403 1296 546 0 0 0 -1842 
1404 1296 546 0 0 0 -1842 
1405 1296 546 0 0 0 -1842 
1406 1296 546 0 0 0 -1842 
1407 1296 546 0 0 0 -1842 
1408 1296 546 0 0 0 -1842 
1409 1296 546 0 0 0 -1842 
1410 0 0 368 2864 0 2495 
1411 0 0 368 2864 0 2495 
1412 0 0 368 2864 0 2495 
1413 0 0 368 2864 0 2495 
1414 0 0 368 2864 0 2495 
1415 0 0 368 2864 0 2495 
1416 0 0 368 2864 0 2495 
1417 0 416 368 2864 208 2287 
1418 0 0 368 2864 0 2495 
1419 0 0 368 2864 0 2495 
1420 0 0 368 2864 0 2495 
1421 0 0 368 2864 0 2495 
1422 0 0 368 2864 0 2495 
1423 0 0 368 2864 0 2495 
1424 0 0 368 2864 0 2495 
1425 0 416 368 2864 208 2287 
1426 0 0 368 2864 0 2495 
1427 0 0 368 2864 0 2495 
1428 0 0 368 2864 0 2495 
1429 0 0 368 2864 0 2495 
1430 0 0 368 2864 0 2495 
1431 0 0 368 2864 0 2495 
1432 0 0 368 2864 0 2495 
1433 0 416 368 2864 208 2287 
1434 0 0 368 2864 0 2495 
1435 0 0 368 2864 0 2495 
1436 0 0 368 2864 0 2495 
1437 0 0 368 2864 0 2495 
1438 0 0 368 2864 0 2495 
1439 0 0 368 2864 9211 11706 



  

 

 

  

 282صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان-3سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -65-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری هزینه تامین ناوگان هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 1990 1286 0 0 0 -3276 
1401 1990 1286 0 0 0 -3276 
1402 1990 1286 0 0 0 -3276 
1403 1990 1286 0 0 0 -3276 
1404 1990 1286 0 0 0 -3276 
1405 1990 1286 0 0 0 -3276 
1406 1990 1286 0 0 0 -3276 
1407 1990 1286 0 0 0 -3276 
1408 1990 1286 0 0 0 -3276 
1409 1990 1286 0 0 0 -3276 
1410 0 0 655 4436 0 3781 
1411 0 0 655 4436 0 3781 
1412 0 0 655 4436 0 3781 
1413 0 0 655 4436 0 3781 
1414 0 0 655 4436 0 3781 
1415 0 0 655 4436 0 3781 
1416 0 0 655 4436 0 3781 
1417 0 994 655 4436 497 3284 
1418 0 0 655 4436 0 3781 
1419 0 0 655 4436 0 3781 
1420 0 0 655 4436 0 3781 
1421 0 0 655 4436 0 3781 
1422 0 0 655 4436 0 3781 
1423 0 0 655 4436 0 3781 
1424 0 0 655 4436 0 3781 
1425 0 994 655 4436 497 3284 
1426 0 0 655 4436 0 3781 
1427 0 0 655 4436 0 3781 
1428 0 0 655 4436 0 3781 
1429 0 0 655 4436 0 3781 
1430 0 0 655 4436 0 3781 
1431 0 0 655 4436 0 3781 
1432 0 0 655 4436 0 3781 
1433 0 994 655 4436 497 3284 
1434 0 0 655 4436 0 3781 
1435 0 0 655 4436 0 3781 
1436 0 0 655 4436 0 3781 
1437 0 0 655 4436 0 3781 
1438 0 0 655 4436 0 3781 
1439 0 0 655 4436 16381 20161 



  

 

 

  

 283صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان-4سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -66-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری هزینه تامین ناوگان هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 2001 1272 0 0 0 -3273 
1401 2001 1272 0 0 0 -3273 
1402 2001 1272 0 0 0 -3273 
1403 2001 1272 0 0 0 -3273 
1404 2001 1272 0 0 0 -3273 
1405 2001 1272 0 0 0 -3273 
1406 2001 1272 0 0 0 -3273 
1407 2001 1272 0 0 0 -3273 
1408 2001 1272 0 0 0 -3273 
1409 2001 1272 0 0 0 -3273 
1410 0 0 655 4205 0 3551 
1411 0 0 655 4205 0 3551 
1412 0 0 655 4205 0 3551 
1413 0 0 655 4205 0 3551 
1414 0 0 655 4205 0 3551 
1415 0 0 655 4205 0 3551 
1416 0 0 655 4205 0 3551 
1417 0 1211 655 4205 606 2945 
1418 0 0 655 4205 0 3551 
1419 0 0 655 4205 0 3551 
1420 0 0 655 4205 0 3551 
1421 0 0 655 4205 0 3551 
1422 0 0 655 4205 0 3551 
1423 0 0 655 4205 0 3551 
1424 0 0 655 4205 0 3551 
1425 0 1211 655 4205 606 2945 
1426 0 0 655 4205 0 3551 
1427 0 0 655 4205 0 3551 
1428 0 0 655 4205 0 3551 
1429 0 0 655 4205 0 3551 
1430 0 0 655 4205 0 3551 
1431 0 0 655 4205 0 3551 
1432 0 0 655 4205 0 3551 
1433 0 1211 655 4205 606 2945 
1434 0 0 655 4205 0 3551 
1435 0 0 655 4205 0 3551 
1436 0 0 655 4205 0 3551 
1437 0 0 655 4205 0 3551 
1438 0 0 655 4205 0 3551 
1439 0 0 655 4205 16363 19913 



  

 

 

  

 284صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان-5سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -67-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری هزینه تامین ناوگان هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 2493 1706 0 0 0 -4199 
1401 2493 1706 0 0 0 -4199 
1402 2493 1706 0 0 0 -4199 
1403 2493 1706 0 0 0 -4199 
1404 2493 1706 0 0 0 -4199 
1405 2493 1706 0 0 0 -4199 
1406 2493 1706 0 0 0 -4199 
1407 2493 1706 0 0 0 -4199 
1408 2493 1706 0 0 0 -4199 
1409 2493 1706 0 0 0 -4199 
1410 0 0 840 4589 0 3749 
1411 0 0 840 4589 0 3749 
1412 0 0 840 4589 0 3749 
1413 0 0 840 4589 0 3749 
1414 0 0 840 4589 0 3749 
1415 0 0 840 4589 0 3749 
1416 0 0 840 4589 0 3749 
1417 0 274 840 4589 137 3612 
1418 0 0 840 4589 0 3749 
1419 0 0 840 4589 0 3749 
1420 0 0 840 4589 0 3749 
1421 0 0 840 4589 0 3749 
1422 0 0 840 4589 0 3749 
1423 0 0 840 4589 0 3749 
1424 0 0 840 4589 0 3749 
1425 0 274 840 4589 137 3612 
1426 0 0 840 4589 0 3749 
1427 0 0 840 4589 0 3749 
1428 0 0 840 4589 0 3749 
1429 0 0 840 4589 0 3749 
1430 0 0 840 4589 0 3749 
1431 0 0 840 4589 0 3749 
1432 0 0 840 4589 0 3749 
1433 0 274 840 4589 137 3612 
1434 0 0 840 4589 0 3749 
1435 0 0 840 4589 0 3749 
1436 0 0 840 4589 0 3749 
1437 0 0 840 4589 0 3749 
1438 0 0 840 4589 0 3749 
1439 0 0 840 4589 20995 24744 



  

 

 

  

 285صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان-6سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -68-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری هزینه تامین ناوگان هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 2498 1728 0 0 0 -4226 
1401 2498 1728 0 0 0 -4226 
1402 2498 1728 0 0 0 -4226 
1403 2498 1728 0 0 0 -4226 
1404 2498 1728 0 0 0 -4226 
1405 2498 1728 0 0 0 -4226 
1406 2498 1728 0 0 0 -4226 
1407 2498 1728 0 0 0 -4226 
1408 2498 1728 0 0 0 -4226 
1409 2498 1728 0 0 0 -4226 
1410 0 0 845 4412 0 3567 
1411 0 0 845 4412 0 3567 
1412 0 0 845 4412 0 3567 
1413 0 0 845 4412 0 3567 
1414 0 0 845 4412 0 3567 
1415 0 0 845 4412 0 3567 
1416 0 0 845 4412 0 3567 
1417 0 371 845 4412 186 3381 
1418 0 0 845 4412 0 3567 
1419 0 0 845 4412 0 3567 
1420 0 0 845 4412 0 3567 
1421 0 0 845 4412 0 3567 
1422 0 0 845 4412 0 3567 
1423 0 0 845 4412 0 3567 
1424 0 0 845 4412 0 3567 
1425 0 371 845 4412 186 3381 
1426 0 0 845 4412 0 3567 
1427 0 0 845 4412 0 3567 
1428 0 0 845 4412 0 3567 
1429 0 0 845 4412 0 3567 
1430 0 0 845 4412 0 3567 
1431 0 0 845 4412 0 3567 
1432 0 0 845 4412 0 3567 
1433 0 371 845 4412 186 3381 
1434 0 0 845 4412 0 3567 
1435 0 0 845 4412 0 3567 
1436 0 0 845 4412 0 3567 
1437 0 0 845 4412 0 3567 
1438 0 0 845 4412 0 3567 
1439 0 0 845 4412 21132 24698 



  

 

 

  

 286صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان-7سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -69-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری هزینه تامین ناوگان هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 1999 1271 0 0 0 -3270 
1401 1999 1271 0 0 0 -3270 
1402 1999 1271 0 0 0 -3270 
1403 1999 1271 0 0 0 -3270 
1404 1999 1271 0 0 0 -3270 
1405 1999 1271 0 0 0 -3270 
1406 1999 1271 0 0 0 -3270 
1407 1999 1271 0 0 0 -3270 
1408 1999 1271 0 0 0 -3270 
1409 1999 1271 0 0 0 -3270 
1410 0 0 654 4239 0 3585 
1411 0 0 654 4239 0 3585 
1412 0 0 654 4239 0 3585 
1413 0 0 654 4239 0 3585 
1414 0 0 654 4239 0 3585 
1415 0 0 654 4239 0 3585 
1416 0 0 654 4239 0 3585 
1417 0 1384 654 4239 692 2893 
1418 0 0 654 4239 0 3585 
1419 0 0 654 4239 0 3585 
1420 0 0 654 4239 0 3585 
1421 0 0 654 4239 0 3585 
1422 0 0 654 4239 0 3585 
1423 0 0 654 4239 0 3585 
1424 0 0 654 4239 0 3585 
1425 0 1384 654 4239 692 2893 
1426 0 0 654 4239 0 3585 
1427 0 0 654 4239 0 3585 
1428 0 0 654 4239 0 3585 
1429 0 0 654 4239 0 3585 
1430 0 0 654 4239 0 3585 
1431 0 0 654 4239 0 3585 
1432 0 0 654 4239 0 3585 
1433 0 1384 654 4239 692 2893 
1434 0 0 654 4239 0 3585 
1435 0 0 654 4239 0 3585 
1436 0 0 654 4239 0 3585 
1437 0 0 654 4239 0 3585 
1438 0 0 654 4239 0 3585 
1439 0 0 654 4239 16352 19937 



  

 

 

  

 287صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان-8سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -70-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری ناوگانهزینه تامین  هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 2005 1336 0 0 0 -3341 
1401 2005 1336 0 0 0 -3341 
1402 2005 1336 0 0 0 -3341 
1403 2005 1336 0 0 0 -3341 
1404 2005 1336 0 0 0 -3341 
1405 2005 1336 0 0 0 -3341 
1406 2005 1336 0 0 0 -3341 
1407 2005 1336 0 0 0 -3341 
1408 2005 1336 0 0 0 -3341 
1409 2005 1336 0 0 0 -3341 
1410 0 0 668 4134 0 3466 
1411 0 0 668 4134 0 3466 
1412 0 0 668 4134 0 3466 
1413 0 0 668 4134 0 3466 
1414 0 0 668 4134 0 3466 
1415 0 0 668 4134 0 3466 
1416 0 0 668 4134 0 3466 
1417 0 1496 668 4134 748 2718 
1418 0 0 668 4134 0 3466 
1419 0 0 668 4134 0 3466 
1420 0 0 668 4134 0 3466 
1421 0 0 668 4134 0 3466 
1422 0 0 668 4134 0 3466 
1423 0 0 668 4134 0 3466 
1424 0 0 668 4134 0 3466 
1425 0 1496 668 4134 748 2718 
1426 0 0 668 4134 0 3466 
1427 0 0 668 4134 0 3466 
1428 0 0 668 4134 0 3466 
1429 0 0 668 4134 0 3466 
1430 0 0 668 4134 0 3466 
1431 0 0 668 4134 0 3466 
1432 0 0 668 4134 0 3466 
1433 0 1496 668 4134 748 2718 
1434 0 0 668 4134 0 3466 
1435 0 0 668 4134 0 3466 
1436 0 0 668 4134 0 3466 
1437 0 0 668 4134 0 3466 
1438 0 0 668 4134 0 3466 
1439 0 0 668 4134 16706 20172 



  

 

 

  

 288صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان-9سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -71-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری هزینه تامین ناوگان هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 1748 1065 0 0 0 -2813 
1401 1748 1065 0 0 0 -2813 
1402 1748 1065 0 0 0 -2813 
1403 1748 1065 0 0 0 -2813 
1404 1748 1065 0 0 0 -2813 
1405 1748 1065 0 0 0 -2813 
1406 1748 1065 0 0 0 -2813 
1407 1748 1065 0 0 0 -2813 
1408 1748 1065 0 0 0 -2813 
1409 1748 1065 0 0 0 -2813 
1410 0 0 563 4266 0 3703 
1411 0 0 563 4266 0 3703 
1412 0 0 563 4266 0 3703 
1413 0 0 563 4266 0 3703 
1414 0 0 563 4266 0 3703 
1415 0 0 563 4266 0 3703 
1416 0 0 563 4266 0 3703 
1417 0 1714 563 4266 857 2846 
1418 0 0 563 4266 0 3703 
1419 0 0 563 4266 0 3703 
1420 0 0 563 4266 0 3703 
1421 0 0 563 4266 0 3703 
1422 0 0 563 4266 0 3703 
1423 0 0 563 4266 0 3703 
1424 0 0 563 4266 0 3703 
1425 0 1714 563 4266 857 2846 
1426 0 0 563 4266 0 3703 
1427 0 0 563 4266 0 3703 
1428 0 0 563 4266 0 3703 
1429 0 0 563 4266 0 3703 
1430 0 0 563 4266 0 3703 
1431 0 0 563 4266 0 3703 
1432 0 0 563 4266 0 3703 
1433 0 1714 563 4266 857 2846 
1434 0 0 563 4266 0 3703 
1435 0 0 563 4266 0 3703 
1436 0 0 563 4266 0 3703 
1437 0 0 563 4266 0 3703 
1438 0 0 563 4266 0 3703 
1439 0 0 563 4266 14065 17768 



  

 

 

  

 289صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان-10سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -72-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری هزینه تامین ناوگان هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 1758 1033 0 0 0 -2791 
1401 1758 1033 0 0 0 -2791 
1402 1758 1033 0 0 0 -2791 
1403 1758 1033 0 0 0 -2791 
1404 1758 1033 0 0 0 -2791 
1405 1758 1033 0 0 0 -2791 
1406 1758 1033 0 0 0 -2791 
1407 1758 1033 0 0 0 -2791 
1408 1758 1033 0 0 0 -2791 
1409 1758 1033 0 0 0 -2791 
1410 0 0 558 4121 0 3563 
1411 0 0 558 4121 0 3563 
1412 0 0 558 4121 0 3563 
1413 0 0 558 4121 0 3563 
1414 0 0 558 4121 0 3563 
1415 0 0 558 4121 0 3563 
1416 0 0 558 4121 0 3563 
1417 0 1931 558 4121 966 2597 
1418 0 0 558 4121 0 3563 
1419 0 0 558 4121 0 3563 
1420 0 0 558 4121 0 3563 
1421 0 0 558 4121 0 3563 
1422 0 0 558 4121 0 3563 
1423 0 0 558 4121 0 3563 
1424 0 0 558 4121 0 3563 
1425 0 1931 558 4121 966 2597 
1426 0 0 558 4121 0 3563 
1427 0 0 558 4121 0 3563 
1428 0 0 558 4121 0 3563 
1429 0 0 558 4121 0 3563 
1430 0 0 558 4121 0 3563 
1431 0 0 558 4121 0 3563 
1432 0 0 558 4121 0 3563 
1433 0 1931 558 4121 966 2597 
1434 0 0 558 4121 0 3563 
1435 0 0 558 4121 0 3563 
1436 0 0 558 4121 0 3563 
1437 0 0 558 4121 0 3563 
1438 0 0 558 4121 0 3563 
1439 0 0 558 4121 13956 17519 



  

 

 

  

 290صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان-11سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -73-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری هزینه تامین ناوگان هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 1344 743 0 0 0 -2087 
1401 1344 743 0 0 0 -2087 
1402 1344 743 0 0 0 -2087 
1403 1344 743 0 0 0 -2087 
1404 1344 743 0 0 0 -2087 
1405 1344 743 0 0 0 -2087 
1406 1344 743 0 0 0 -2087 
1407 1344 743 0 0 0 -2087 
1408 1344 743 0 0 0 -2087 
1409 1344 743 0 0 0 -2087 
1410 0 0 417 3875 0 3458 
1411 0 0 417 3875 0 3458 
1412 0 0 417 3875 0 3458 
1413 0 0 417 3875 0 3458 
1414 0 0 417 3875 0 3458 
1415 0 0 417 3875 0 3458 
1416 0 0 417 3875 0 3458 
1417 0 3109 417 3875 1554 1904 
1418 0 0 417 3875 0 3458 
1419 0 0 417 3875 0 3458 
1420 0 0 417 3875 0 3458 
1421 0 0 417 3875 0 3458 
1422 0 0 417 3875 0 3458 
1423 0 0 417 3875 0 3458 
1424 0 0 417 3875 0 3458 
1425 0 3109 417 3875 1554 1904 
1426 0 0 417 3875 0 3458 
1427 0 0 417 3875 0 3458 
1428 0 0 417 3875 0 3458 
1429 0 0 417 3875 0 3458 
1430 0 0 417 3875 0 3458 
1431 0 0 417 3875 0 3458 
1432 0 0 417 3875 0 3458 
1433 0 3109 417 3875 1554 1904 
1434 0 0 417 3875 0 3458 
1435 0 0 417 3875 0 3458 
1436 0 0 417 3875 0 3458 
1437 0 0 417 3875 0 3458 
1438 0 0 417 3875 0 3458 
1439 0 0 417 3875 10436 13894 



  

 

 

  

 291صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان-12سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -74-6جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت هزینه بهره برداری هزینه تامین ناوگان هزینه ساخت مسیر سال

1399 0 0 0 0 0 0 
1400 1355 702 0 0 0 -2057 
1401 1355 702 0 0 0 -2057 
1402 1355 702 0 0 0 -2057 
1403 1355 702 0 0 0 -2057 
1404 1355 702 0 0 0 -2057 
1405 1355 702 0 0 0 -2057 
1406 1355 702 0 0 0 -2057 
1407 1355 702 0 0 0 -2057 
1408 1355 702 0 0 0 -2057 
1409 1355 702 0 0 0 -2057 
1410 0 0 411 3721 0 3310 
1411 0 0 411 3721 0 3310 
1412 0 0 411 3721 0 3310 
1413 0 0 411 3721 0 3310 
1414 0 0 411 3721 0 3310 
1415 0 0 411 3721 0 3310 
1416 0 0 411 3721 0 3310 
1417 0 3236 411 3721 1618 1692 
1418 0 0 411 3721 0 3310 
1419 0 0 411 3721 0 3310 
1420 0 0 411 3721 0 3310 
1421 0 0 411 3721 0 3310 
1422 0 0 411 3721 0 3310 
1423 0 0 411 3721 0 3310 
1424 0 0 411 3721 0 3310 
1425 0 3236 411 3721 1618 1692 
1426 0 0 411 3721 0 3310 
1427 0 0 411 3721 0 3310 
1428 0 0 411 3721 0 3310 
1429 0 0 411 3721 0 3310 
1430 0 0 411 3721 0 3310 
1431 0 0 411 3721 0 3310 
1432 0 0 411 3721 0 3310 
1433 0 3236 411 3721 1618 1692 
1434 0 0 411 3721 0 3310 
1435 0 0 411 3721 0 3310 
1436 0 0 411 3721 0 3310 
1437 0 0 411 3721 0 3310 
1438 0 0 411 3721 0 3310 
1439 0 0 411 3721 10283 13592 



  

 

 

  

 292صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 گزینه برتر به روش تحلیل فایده به هزینهها و انتخاب سهبندی گزینهاولویت -7

برداری های سناریوهای مختلف در طول دوران ساخت و بهرهدر این بخش از گزارش تمام منافع و هزینه

زگشت اهای تحلیل اقتصادی میزان ارزش خالص فعلی، نرخ بگیرد تا با استفاده از فرمولمورد مقایسه قرار می

 سرمایه و نسبت فایده به هزینه محاسبه شود تا در گام بعدی نتایج سناریوها با یکدیگر مقایسه شود.

دو ارزیابی مالی )از دیدگاه بنگاه اقتصادی( و ارزیابی اقتصادی )از دیدگاه  معموالًدر بحث تحلیل اقتصادی، 

گیرد اما در ارزیابی ای مستقیم مدنظر قرار میها و درآمده. در ارزیابی مالی تنها هزینهشودمیملی( انجام 

جویی در مصرف سوخت و کاهش تصادفات اقتصادی عالوه بر درآمدهای مستقیم منافع ملی طرح مانند صرفه

 شود. در این بخش تحلیل اقتصادی از دیدگاه ملی انجام شده است. و ... نیز محاسبه می

 .شودی اقتصادی تعریف هادر گام نخست الزم است برخی مفاهیم تحلیل

 1ارزش خالص فعلی 

های های استاندارد ارزیابی طرح( در علم اقتصاد مهندسی، یکی از روشNPWیا  NPVارزش خالص فعلی )

)درآمد یا هزینه( به نرخ  ( بر پایه زمان وقوعهاهزینه)درآمدها و  اقتصادی است. در این روش، جریان نقدینگی

ود. به این ترتیب در جریان نقدینگی، ارزش زمان انجام هزینه یا به دست آمدن شروز به سال پایه تنزیل می

 .شوددرآمد نیز لحاظ می

گذاری )در حال بینی شده یک پروژه یا سرمایهدهد که درآمد پیشارزش فعلی خالص مثبت، نشان می

ثبت سودآور خواهد بود و م NPVگذاری با ، سرمایهطورکلیبهبینی شده است. های پیشحاضر( بیش از هزینه

ای برای قاعده ارزش فعلی خالص است منفی منجر به زیان خواهد شد. این مفهوم، پایه NPVگذاری با سرمایه

ارزش خالص فعلی و مثبت هستند.  NPVهایی باید انجام شوند که دارای گذاریکه بر مبنای آن تنها سرمایه

. به منظور محاسبه ارزش خالص فعلی باید یک نرخ شودمحاسبه مییا منفعت تنزیل یافته پروژه از فرمول زیر 

 تنزیل ساالنه را مدنظر قرار داد.

 1-7رابطه 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ [
∆𝑅𝑛 + ∆𝐴𝑛 − ∆𝐼𝑛 − ∆𝐷𝑛

(1 + 𝑎)𝑛
]

𝑓𝑖𝑛

𝑁=−𝑝

+
𝑉𝑅

(1 + 𝑎)𝑓𝑖𝑛
 

Pدهد.برداری نشان میین سال بهرهها را با شروع از سال بعد از اول: تعداد سال 

                                                                                                                                                               
1 -Net Present Value 



  

 

 

  

 293صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

finبرداری()دوره بهره دهد.زمان موردمطالعه پروژه را بعد از آغاز آن نشان می: مدت 

∆𝑅𝑛 دهد.: تغییر درآمدها بین وضعیت پروژه و وضعیت مرجع نشان می 

∆𝐴𝑛 مجموعه فواید محاسبه شده در بند قبل(  کند.: فواید پروژه را بیان می( 

∆𝐼𝑛 دهد.گذاری بین وضعیت پروژه و وضعیت مرجع را نشان میهای سرمایه: تفاوت هزینه 

∆𝐷𝑛 برداری()مانند هزینه بهره کند.های حاصل از پروژه را بیان می: زیان 

VRهزینه ساخت( کند.گذاری را بیان می: مقدار سرمایه( 

a.نرخ تنزیل است : 

  1سرمایه بازده داخلینرخ 

با ارزش  هادریافتی( نرخی است که طی آن ارزش فعلی IRRداخلی یا نرخ بازگشت سرمایه )نرخ بازده 

. نرخ بازده داخلی بیش از سایر شودمیارزش فعلی خالص صفر  درنتیجهبرابری دارد و  گذاریسرمایهفعلی 

. چنانچه نرخ محاسبه شده از هزینه بهره سرمایه بیشتر گیردمیمورد استفاده قرار  هاپروژهدر ارزیابی  هاتکنیک

فوق در صورتی که مقدار ارزش خالص فعلی را در فرمول  .شودمیباشد پروژه قبول و در غیر این صورت رد 

کند. با حل این استفاده کنیم رابطه به صورت زیر تغییر پیدا می IRRصفر قرار داده به جای نرخ تنزیل از 

ار افزشود. در این مطالعات به این منظور از ابزار موجود در نرمزگشت داخلی سرمایه محاسبه میمعادله نرخ با

 اکسل استفاده شده است.

 2-7رابطه 

0 = ∑ [
∆𝑅𝑛 + ∆𝐴𝑛 − ∆𝐼𝑛 − ∆𝐷𝑛

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑛
] +

𝑉𝑅

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑓𝑖𝑛
 

 نرخ تنزیل 

گیرد. های بین زمانی در حوزه اقتصاد مورداستفاده قرار میاست که در اکثر تحلیل رویه استاندارد مالییک

یافته در آینده )اعم از درآمد، هزینه و غیره( تبدیل شدن و مقایسه کردن اعداد و ارقام تحققهدف از تنزیل قابل

 های زمانی آیندهربوط به دورهصورت محاسبه ارزش حال مقادیر مهای کنونی است. این فرآیند معموالً بهبا داده

یابد وزن کمتری ازنظر ارزش حال به آن تعلق صورت که هر چه دوره زمانی افزایش میپذیرد. بدینصورت می

ا ارقام اند، بنظر از اینکه در کدام مقطع زمانی در آینده اتفاق افتادهگیرد. بدین ترتیب کلیه اعداد، صرفمی

 شود.پذیر میو انجام محاسبات جبری روی آن امکانموجود در زمان کنونی مقایسه 

                                                                                                                                                               
1 Internal Rate of Return 
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ها و یا بخش عمومی صورت نرخی که افراد، شرکتتوان نرخ تنزیل را بهبا عنایت به توضیحات فوق می

ها، در آینده معاوضه کنند تعریف کرد. این موضوع ریشه در ها و منافع موجود را با هزینهاند تا هزینهمایل

میگذاری و کسب سود بازدارد که به هزینه فرصت سرمایه و قابلیت آن در انجام سرمایه فلسفه وجودی تنزیل

حکایت از واقعیتی واحد دارند. درواقع  هاآنشده است که همه . در ارتباط با تنزیل تعاریف مختلفی مطرحگردد

صورت گیرد. بدینقرار میهای مالی و اقتصادی تنزیل فرآیندی مالی است که مبنای تحلیل بین زمانی در حوزه

ها در مقاطع زمانی مختلف به ارزش حال و یا بالعکس، این مقادیر ها و عایدیکه با تبدیل مقادیر ریالی هزینه

درصد در نظر گرفته  7در این مطالعات نرخ تنزیل برای تمامی محاسبات اقتصادی  کند.را با یکدیگر مقایسه می

 شده است.

 نیز عنوان شد به منظور انجام تحلیل اقتصادی موارد زیر مدنظر قرار گرفت: قبالًکه  طورهماناما 

 1399سال پایه محاسبات:  -

 1400سال شروع ساخت:  -

 سال 10ها: مدت زمان ساخت تمام پروژه -

 1410ها: برداری از تمام پروژهسال بهره -

 سال 30ها: برداری تمام پروژهمدت زمان دوره تحلیل پس از شروع بهره -

 درصد 50ش اسقاط پس از اتمام طول عمر: ارز -

 درصد 7نرخ تنزیل:  -

بر این اساس برای هر یک از سناریوهای مورد بررسی، ارزش خالص فعلی، نرخ بازگشت داخلی، مجموع 

جدول که در نسبت فایده به هزینه محاسبه شد درنهایتها، مجموع ارزش فعلی منافع و ارزش فعلی هزینه

سناریوی پیشنهادی، نسبت فایده به  12شود از میان همانطور که مشاهده می نمایش داده شده است. 7-1

 پذیر است.ها توجیهاست و به نوعی ساخت آن 1تر از سناریو، بیش 8هزینه 
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 محاسبه ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت سرمایه سناریوهای مختلف -1-7جدول 

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  واحد سناریو

 2300689 2306754 2317230 2329688 2326450 2321576 2344295 2338190 2333066 2340014 2323311 2269081 کیلومتر مجموع مسافر کیلومتر همگانی

 20,565 20,871 27,913 28,129 33,412 32,705 42,263 41,991 32,725 32,761 18,421 18,732 میلیارد تومان گذاری در سال پایهمجموع هزینه سرمایه

 هاارزش فعلی مجموع هزینه

 تنزیلنرخ 

 درصد 7 

 18,878 19,059 24,224 24,279 28,533 27,883 35,227 34,946 27,802 27,708 15,499 15,520 میلیارد تومان

 25,079 26,027 27,475 28,334 27,620 28,224 29,349 30,426 27,964 29,358 18,798 14,980 میلیارد تومان ارزش فعلی مجموع منافع

 6,201 6,968 3,251 4,055 913- 341 5,878- 4,520- 162 1,650 3,299 540- میلیارد تومان ارزش خالص فعلی

 %9.47 %9.71 %8.02 %8.24 %6.75 %7.09 %5.65 %5.97 %7.05 %7.45 %8.52 %6.73 درصد درصد بازگشت سرمایه

 1.328 1.366 1.13 1.17 0.97 1.01 0.83 0.87 1.01 1.06 1.21 0.97 - نسبت فایده به هزینه

 8.21 8.26 10.45 10.42 12.26 12.01 15.03 14.95 11.92 11.84 6.67 6.84 میلیون تومان کیلومتر-ها به ازای هر مسافرهزینه

 10.90 11.28 11.86 12.16 11.87 12.16 12.52 13.01 11.99 12.55 8.09 6.60 میلیون تومان کیلومتر-منافع به ازای هر مسافر
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گیرد. در ها چند رویکرد مختلف مدنظر قرار میدهی گزینهمنظور اولویتهای اقتصادی به در تحلیل

هایی که صرفا هدف بیشترین سود ممکن باشد از درصد بازگشت سرمایه یا نسبت فایده به هزینه به تحلیل

های هایی که برای بنگاهدر تحلیل کنند. معموالًها استفاده میبندی گزینهترین معیار در رتبهعنوان اصلی

گیرد زیرا آن بنگاه اقتصادی صرفا به دنبال کسب بیشترین شود این رویکرد مدنظر قرار میاقتصادی انجام می

بیشترین منفعت یا ارزش خالص را نداشته  سود ممکن است. در این حالت ممکن است سناریوی برتر لزوماً

 بیشترین نسبت فایده به هزینه را داشته باشد. باشد و صرفاً

ن گیرد. در ایدر رویکرد دیگر، ارزش خالص فعلی یا نسبت فایده به هزینه تفاضلی مدنظر قرار میاما 

رویکرد هدف دستیابی به بیشترین منفعت یا ارزش بوده و درصد بازگشت سرمایه یا نسبت فایده به هزینه در 

زینه بیشتر باید نسبت فایده به ه گیرد. البته این نکته قابل ذکر است که گزینه برتر حتمااولویت بعدی قرار می

ای ملی هاز این رویکرد در دیدگاه و یا درصد بازگشت سرمایه بیشتر از نرخ تنزیل را داشته باشد. معموالً 1از 

 . شودکه هدف افزایش منافع است استفاده می

خالص ارزش فعلی و نسبت فایده به هزینه سناریوهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده  1-7شکل در 

از هر دو منظر در رتبه اول قرار دارد. اما مقایسه سایر  12شود سناریوی شماره است. همانطور که مشاهده می

از منظر خالص ارزش  10دهنده تفاوت بین این دو معیار است. به عنوان نمونه سناریوی شماره سناریوها نشان

کمتر است. نکته حائز  2و 1قرار دارد اما از منظر نسبت فایده به هزینه از سناریوی شماره  سومفعلی در رتبه 

وهای سناری یت این است که میزان هزینه ساخت تاثیر قابل توجهی در نسبت فایده به هزینه دارد و عمدتاًاهم

 بیشترین نفع را به کاربران نخواهد رساند.  تر، نسبت فایده به هزینه بیشتری خواهد داشت اما لزوماًهزینهکم
 

 
 مقایسه خالص ارزش فعلی و نسبت فایده به هزینه سناریوهای مختلف -1-7شکل 
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بندی به منظور مقایسه و اولویت ونقلحمل ارائه شده در منابع اقتصادی مهندسی هایپیشنهادبا توجه به 

صورتی به عبارت دیگر در  1های تفاضلی تحلیل اقتصادی استفاده کرد.ها و انتخاب گزینه برتر باید از روشگزینه

ها سود ده هستند و قابلیت اجرا دارند. اما صرفا باشد تمام آن 1که نسبت فایده به هزینه چند سناریو بیشتر از 

توان گزینه با اولویت باالتر را مشخص نمود و باید از نسبت فایده به ها نمیبا مقایسه نسبت فایده به هزینه آن

  نیز از این رویکرد استفاده شد. که در این گزارش هزینه تفاضلی استفاده نمود

ل در برخی مسائ هاآنهستند اما اجرای  اجراقابلهای تفاضلی تحلیل اقتصادی بر روی تمامی مسائل روش

تنها امکان مقایسه دو گزینه وجود دارد. مسائل چند  زمانهمهای خاص خود را دارد زیرا به طور پیچیدگی

با یکدیگر مقایسه شوند که همین مسئله حجم محاسبات را افزایش  دوتاییهایی ای باید در قالب مجموعهگزینه

 خواهد داد.

 تغییرات ترافیک در هاآنتوان بر روی مسائلی که در های تفاضلی را میهای مستقیم، روشروش برخالف

ر و مورد زیها بر پایه شناسایی دهر گزینه متفاوت است و ترافیک القایی وجود دارد به کار گرفت. این روش

 استوار است:

 (IUBها )مزایای تفاضلی کاربر یک گزینه در مقابل سایر گزینه -

 (ISCها )های تفاضلی سیستم یک گزینه در مقابل سایر گزینههزینه -

های کاربر بین دو گزینه ارائه نمود که این توان به صورت تفاوت مجموع هزینهمزایای تفاضلی کاربر را می

د به صورت هزینه ساالنه یا ارزش اولیه در یک دوره تحلیل مشخص باشد. تمام منافعی که با توانها میهزینه

ا های تفاضلی سیستم رشود. هزینهتوجه به محاسبات قبلی به دست آمد به عنوان هزینه کاربر شناخته می

ورت تواند به صها میههای سیستم بین دو گزینه ارائه نمود که این هزینتوان به صورت تفاوت مجموع هزینهمی

هزینه ساالنه یا ارزش اولیه در یک دوره تحلیل مشخص باشد. این نکته حائز اهمیت است که مزایای تفاضلی 

 های تفاضلی سیستم باید در یک قالب باشند )ساالنه یا ارزش اولیه(.کاربر و هزینه

ه از نسبت فایده به هزینه به صورت توانند با استفادهای مورد بررسی در تحلیل اقتصادی میزوج گزینه

 رابطه زیر با یکدیگر مقایسه شوند:

j i
ij

j i

IUB IUB
IBCR

SC SC





  

                                                                                                                                                               
 مانیا ،ی: محمدرضا رافعنی، مترجمRogerP.Roessو  Elena S Prassas: سندگانی، نو"ونقلحمل یهارساختیز یمال نیو تأم یاقتصاد مهندس"-1

 1396 م،یمقدم، انتشارات د یگوهر



  

 

 

  

 298صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 

 2-7جدول شوند. در مربوط به دو سناریویی است که با یکدیگر مقایسه می iو  jدر این فرمول اندیس 

ه تفاضلی . هزینسناریوهای مختلف مورد بررسی ارائه شده استهزینه تفاضلی سیستم و مزایای تفاضلی کاربر 

مجموع ارزش فعلی منافع ساالنه است که در بند و مزایای تفاضلی معادل  هاارزش فعلی هزینهمعادل مجموع 

ست، ا شدهمحاسبه  بر اساس سناریوی عدم انجام کار هاتمام این هزینه اینکهبا توجه به  گذشته محاسبه شد.

  شود.های دو به دو وارد نمی( در مقایسهصفرسناریوی عدم انجام کار )سناریو 

 

 میلیارد تومان -سناریوهای مختلفهزینه و مزایای تفاضلی  -2-7جدول 
 مزایای تفاضلی کاربر هزینه تفاضلی سیستم 

 14980 15520 1سناریو 

 18798 15499 2سناریو 

 29358 27708 3سناریو 

 27964 27802 4سناریو 
 30426 34946 5سناریو 

 29349 35227 6سناریو 

 28224 27883 7سناریو 

 27620 28533 8سناریو 

 28334 24279 9سناریو 
 27475 24224 10سناریو 

 26027 19059 11سناریو 

 25079 18878 12سناریو 

 

که در  شد( سناریوها به صورت دو به دو محاسبه IBCRنسبت فایده به هزینه ) مقادیربر اساس این 

نمایش داده شده است. در این جدول سناریوهای ستون، دارای منافع تفاصلی کمتری از سناریوهای  3-7جدول 

ردیف هستند. به همین دلیل اگر در یک سلول میزان منفعت تفاضلی سناریوی ردیف کمتر از سناریوی ستون 

در این جدول دو سلول  2و  1شود. به عنوان نمونه برای مقایسه دو سناریوی مشخص می * باشد با عالمت

در ردیف و سناریو  2در ستون، و در سلول دوم سناریو  2در ردیف و سناریو  1وجود دارد. سلول اول سناریو 

است سلول اول با  2ریو کمتر از سنا 1که منافع تفاضلی سناریو  آنجاییدر ستون قرار دارد. در این حالت از  1

 .شودمشخص می *عالمت 

ای که منافع تفاضلی کاربر دهنده این است که گزینهشود نشانمنفی می IBCRدر این جدول زمانی که 

ای تر آن گزینهکند. بدین ترتیب در این حالت گزینه اقتصادیتری ایجاد میبیشتری دارد هزینه سیستم پایین
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تون از یک باشد سناریوی س ترکوچکاست که منافع تفاضلی کاربر بیشتری دارد. اما اگر این نسبت مثبت و 

هر سلول  3-7جدول در باشد سناریوی ردیف برتر خواهد بود. بر این مبنا  1از  تربزرگبهتر است و اگر نسبت 

دهنده برتر بودن سناریو ردیف و دومی برتری سناریوی ستون که اولی نشان شدهمشخص  ^و  >با دو عالمت 

 است.

خواهد بود و به همین  1که در مقایسه دو به دویی از بقیه بهتر بوده به عنوان اولویت در نهایت سناریویی 

مقایسه زوجی نمایش داده شده است.  3-7جدول که در ستون آخر  شودبعدی مشخص میهای ترتیب اولویت

 ارائه شده است. 4-7جدول ها نیز در بندی گزینهو اولویت



  

 

 

  

 300صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

  هاآنبندی محاسبه نسبت فایده به هزینه تفاضلی دو به دو سناریوها و اولویت -3-7جدول 
گزینه با منافع  

 تفاضلی بیشتر

 گزینه با منافع تفاضلی کاربر کمتر
 اولویت

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو 

 1سناریو 
- * * * * * * * * * * * 

9 
-  ̂ ̂ ̂> >  ̂>  ̂ ̂^  ̂

 2سناریو 
-183.02 - * * * * * * * * * * 

4 
> - > > > > > >  ̂> ^  ̂

 3سناریو 
1.18 0.86 - -14.88 * 0.00 -6.50 -2.11 0.30 0.54 0.39 0.48 

6 
>  ̂- > > > > >  ̂ ̂^  ̂

 4سناریو 
1.06 0.75 * - * * * -0.47 * 0.14 0.22 0.32 

8 
>  ̂ ̂- > >  ̂>  ̂ ̂^  ̂

 5سناریو 
0.80 0.60 0.15 0.34 - -3.83 0.31 0.44 0.20 0.28 0.28 0.33 

11 
 ̂ ̂ ̂ ̂- >  ̂ ̂ ̂ ̂^  ̂

 6سناریو 
0.73 0.53 * 0.19 * - 0.15 0.26 0.09 0.17 0.21 0.26 

12 
 ̂ ̂ ̂ ̂ ̂-  ̂ ̂ ̂ ̂^  ̂

 7سناریو 
1.07 0.76 * 3.21 * * - -0.93 * 0.20 0.25 0.35 

7 
>  ̂ ̂> > > - >  ̂ ̂^  ̂

 8سناریو 
0.97 0.68 * * * * * - * 0.03 0.17 0.26 

10 
 ̂ ̂ ̂ ̂> >  ̂-  ̂ ̂^  ̂

 9سناریو 
1.52 1.09 * -0.11 * * -0.03 -0.17 - 15.48 0.44 0.60 

3 
> > > > > > > > - > ^  ̂

 10سناریو 
1.44 0.99 * * * * * * * - 0.28 0.45 

5 
>  ̂> > > > > >  ̂- ^  ̂

 11سناریو 
3.12 2.03 * * * * * * * * - 5.23 

1 
> > > > > > > > > > - > 

 12سناریو 
3.01 1.86 * * * * * * * * * - 

2 
> > > > > > > > > > ^ - 

 



  

 

 

  

 301صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 هابندی گزینهمقایسه زوجی و اولویت -4-7جدول 

 تیاولو برد تعداد 12 نهیگز 11 نهیگز 10 نهیگز 9 نهیگز 8 نهیگز 7 نهیگز 6 نهیگز 5 نهیگز 4 نهیگز 3 نهیگز 2 نهیگز 1 نهیگز نهیگز نام

 9 3 ^ ^ ^ ^ < ^ < < ^ ^ ^ - 1گزینه 

 4 8 ^ ^ < ^ < < < < < < - < 2گزینه 

 6 6 ^ ^ ^ ^ < < < < < - ^ < 3گزینه 

 8 4 ^ ^ ^ ^ < ^ < < - ^ ^ < 4گزینه 

 11 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ < - ^ ^ ^ ^ 5گزینه 

 12 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 6گزینه 

 7 5 ^ ^ ^ ^ < - < < < ^ ^ < 7گزینه 

 10 2 ^ ^ ^ ^ - ^ < < ^ ^ ^ ^ 8گزینه 

 3 9 ^ ^ < - < < < < < < < < 9گزینه 

 5 7 ^ ^ - ^ < < < < < < ^ < 10گزینه 

 1 11 < - < < < < < < < < < < 11گزینه 

 2 10 - ^ < < < < < < < < < < 12گزینه 

 



  

 

 

  

 302صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

ک هر ی نهایی درصد بازگشت سرمایه، نسبت فایده به هزینه، خالص ارزش فعلی و اولویت 5-7جدول در 

از منظر درصد بازگشت  12و  11شود دو سناریوی همانطور که مشاهده می .از سناریوها نمایش داده شده است

ناریوی پس از این دو، س. سرمایه و نسبت فایده به هزینه و خالص ارزش فعلی تفاوت بسیار کمی یکدیگر دارند 

این سناریوها نقشه خطوط همگانی  4-7شکل تا  2-7شکل در  .گیردهای بعدی قرار میدر اولویت 9شماره 

 ارائه شده است.

 

 هانتایج نهایی تحلیل اقتصادی گزینه -5-7جدول 

درصد بازگشت  

 سرمایه

 نسبت به عدم فایده به هزینه

 انجام کار

میلیارد  -خالص ارزش فعلی

 تومان

بر اساس  نهاییاولویت 

 تحلیل تفاضلی

 9 540- 0.965 %6.73 1 گزینه

 4 3299 1.213 %8.52 2 گزینه

 6 1650 1.060 %7.45 3 گزینه

 8 162 1.006 %7.05 4 گزینه

 11 4520- 0.871 %5.97 5 گزینه

 12 5878- 0.833 %5.65 6 گزینه

 7 341 1.012 %7.09 7 گزینه

 10 913- 0.968 %6.75 8 گزینه

 3 4055 1.167 %8.24 9 گزینه

 5 3251 1.134 %8.02 10 گزینه

 1 6968 1.366 %9.71 11 گزینه

 2 6201 1.328 %9.47 12 گزینه

 

 



  

 

 

  

 303صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
  11سناریوی شماره  -مشهدونقل همگانی شهر شبکه حمل اول سناریوی برترنقشه  -2-7شکل 



  

 

 

  

 304صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 12سناریوی شماره  -مشهدونقل همگانی شهر شبکه حمل دومنقشه سناریوی برتر  -3-7شکل 



  

 

 

  

 305صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
  9سناریوی شماره  -مشهدونقل همگانی شهر شبکه حمل سومنقشه سناریوی برتر -4-7شکل 



  

 

 

  

 306صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

  1400تير  992 10 02
 

 شهری بررسی توسعه خطوط مصوب قطار -8

های قبلی خطوط قطار شهری مشهد، مطابق با طرح اجرا شده و یا در حال ساخت در نظر گرفته در بخش

های اقتصادی بر این اساس انجام گرفت. اما در سالیان گذشته طرح توسعه و امتدادی برای شده و تحلیل

ها با شهر مشهد در نظر گرفته شده است که در این بخش از گزارش میزان اثرپذیری آن 4و  3، 2خطوط 

 گیرد.تصادی مورد بررسی قرار میاستفاده از تحلیل اق

مرحله قبل که جز  12از این رو تمام سناریوهای توسعه خطوط قطار شهری بر روی سناریوی شماره 

در ادامه ابتدا سناریوهای  شود.حالت عدم انجام کار مقایسه و بررسی میهای اول بود بارگذاری شده و با اولویت

ها ارائه شده و پس از آن تحلیل اقتصادی های شبکه شخصی و همگانی برای آنتوسعه خطوط معرفی و خروجی

 گیرد.ها انجام میتمام آن

است  1سناریوی عدم انجام کار این بخش از گزارش همانند سناریوی عدم انجام کار معرفی شده در بند 

نقشه  1-8شکل قطار شهری مشهد تا میدان جوان در نظر گرفته شده است که در  2با این تفاوت که خط 

خطوط قطار شهری این سناریو نمایش داده شده است. شایان ذکر است در سناریوی عدم انجام کار، خطوط 

 اتوبوس تندرو وضع موجود در نظر گرفته شده است.
 

 
 کاربر سناریوی عدم انجام خطوط انبوه-1-8شکل 



  

 

 

  

 307صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

  1400تير  992 10 02
 

 سناریو( 4) شهری قطار 2سناریوهای توسعه بررسی شده خط  -8-1

ایستگاه است که از بلوار  13کیلومتر و شامل  14ی در حال حاضر دارای طول تقریبی قطار شهر 2خط 

  .ان واقع شده استودر محدوده میدان شهید ج آن طبرسی شمالی آغاز شده و ایستگاه انتهایی

از میدان شهید جوان با طی مسیر بلوار شهید فکوری  2د خط شماره های مصوب قطارشهری مشهدر طرح

پس از بارگذاری . قابل مشاهده است( 2-8شکل )در  کندبلوار هفت تیر ادامه پیدا میتا  ایستگاه 4و توقف در 

 4-8شکل و  3-8شکل بدست آمده است که در  2تعداد مسافر در خط  تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر

 نشان داده شده است.

 

 
 سناریوی مصوب -قطار شهری 2از امتداد خط  1سناریو  -2-8شکل 



  

 

 

  

 308صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

  1400تير  992 10 02
 

 
 1410اوج صبح - 1سناریو قطار شهری در  2تعداد مسافر خط  -3-8شکل 

 
 1410اوج صبح - 1شهری در گزینه قطار  2تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط  -4-8شکل 



  

 

 

  

 309صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

  1400تير  992 10 02
 

نمایش داده شده 1410سال  صبح ونقل همگانی در اوجخروجی پارامترهای شبکه حمل 1-8جدول در 

های شبکه خروجی 2-8جدول شود. در جا شده را شامل میابهاست که خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر ج

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

ه شخصی کهای شبپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

یاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد. تعداد ناوگان مورد ن 3-8جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد تعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج خطوط انبوه 4-8جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  2ط خ 1های شبکه همگانی گزینه خروجی -1-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 229,851 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 386,673 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.682 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 163,912 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,179 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,313,453 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,065,874 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.8 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطپیاده میانگین زمان

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.8 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 102,873 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 91,527 نفر تندرو مجموع مسافر با اتوبوس

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 192,274 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

 310صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

  1400تير  992 10 02
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  2خط  1های شبکه شخصی گزینه خروجی -2-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 578,701 همسنگ سواری ماتریس تخصیصمجموع 

 79,668 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 141,909 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 62,241 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3255979 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 22.9 لیتر کل شبکه میانگین سرعت

 350,960 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,920 گرم کل شبکه COتولید 

 3,120 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14,419 گرم کل شبکه HCتولید 

 9,869 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,712 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,844 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,524 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت

 35,077 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,770 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,545 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم 2خط  1گزینه تعداد ناوگان مورد نیاز  -3-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 ناوگانهر 
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,648 2,258 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 655 566 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 53 45 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 311صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 2خط  1 گزینه بر درتعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -4-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5.0 203 0 9676 8085 8085 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4.3 71 16 23472 13847 6920 33 96 23 27 173 8368 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 3.8 57 17 50212 28491 13114 32 81 22 26 195 7656 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3.0 81 21 67911 41993 22403 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 3.3 53 13 40967 23756 14471 33 73 23 27 228 8219 

Mass06 BRT 35 1.3 111 18 23367 13418 5811 16 142 114 132 578 20010 

Mass13 BRT 66 2.5 177 23 14600 7574 3081 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 4.8 84 13 5445 2785 1569 16 107 23 27 155 3951 

Mass19 BRT 43 1.0 122 15 16575 10349 7123 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14622 9206 6584 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 20 16153 10388 4472 19 186 107 124 414 22352 

 



  

 

 

  

 312صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

ایستگاه تا بلوار  3از میدان شهید جوان با طی مسیر بلوار نماز و توقف در  2در سناریو دوم امتداد خط 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی (.  .قابل مشاهده است( 5-8شکل )در  کندادامه پیدا می هاشمیه

 نشان داده شده است. 7-8شکل و  6-8شکل بدست آمده است که در  2تعداد مسافر در خط  شبکه معابر

 

 
 قطار شهری 2از امتداد خط  2سناریو  -5-8شکل 



  

 

 

  

 313صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح - 2قطار شهری در گزینه  2تعداد مسافر خط  -6-8شکل 

 
 1410اوج صبح - 2شهری در گزینه  قطار 2تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط  -7-8شکل 



  

 

 

  

 314صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نمایش داده شده است 1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 5-8جدول  در

های شبکه خروجی 6-8جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

ی خصهای شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  7-8جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد ج و قطعه اوج خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت او 8-8جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  2خط  2 های شبکه همگانی گزینهخروجی -5-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 227,778 نفر فردمجموع مسافر منحصر به 

 386,296 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.696 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 163,100 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,364 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,297,195 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,052,887 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.1 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.8 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.1 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر وسیله میانگین مسافت داخل

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 105,648 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 92,468 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 188,180 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

 315صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  2خط  2های شبکه شخصی گزینهخروجی -6-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 580,194 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص

 79,977 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 143,071 ساعت شده کل شبکهوسیله ساعت تجربه 

 63,093 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3265985 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 22.8 لیتر کل شبکه میانگین سرعت

 352,903 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 176,095 گرم کل شبکه COتولید 

 3,127 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14,507 گرم کل شبکه HCتولید 

 9,893 ساعت ساعت آزاد مرکز شهروسیله 

 19,831 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,938 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 257,183 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت

 35,202 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,839 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,550 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 2خط  2گزینهتعداد ناوگان مورد نیاز  -7-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 ناوگانهر 
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

قطار فعال رام 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,710 2,311 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 657 568 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 28 24 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 51 43 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 316صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 2خط  2گزینه بر درانبوهتعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط  -8-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

استراحت و درصد 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8027 8027 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 24474 14415 7403 33 96 24 28 181 8732 

R2 
MRT 

واگن 5  
38 4 55 15 45433 26139 13113 32 77 21 25 196 7411 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 21 68062 42012 22030 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 4 53 14 40500 23446 14204 32 74 22 26 215 7745 

Mass06 BRT 35 1 111 18 23209 13379 5870 16 142 114 132 578 20010 

Mass13 BRT 66 3 177 23 14744 7684 3061 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 5 85 14 6687 3576 1656 15 109 25 29 165 4208 

Mass19 BRT 43 1 122 15 16575 10379 7163 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14626 9234 6608 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 20 16037 10299 4505 19 186 107 124 414 22352 



  

 

 

  

 317صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

از میدان شهید جوان با طی مسیر بلوار شهید فکوری تا بلوار وکیل آباد  2در سناریو سوم امتداد خط 

 پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر قابل مشاهده است(. 8-8شکل کند )در ادامه پیدا می

 نشان داده شده است. 10-8شکل و  9-8شکل دست آمده است که در ه ب 2تعداد مسافر در خط 

 

 
 قطار شهری 2از امتداد خط  3سناریو  -8-8شکل 



  

 

 

  

 318صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح -3قطار شهری در گزینه  2تعداد مسافر خط  -9-8شکل 

 
 1410اوج صبح - 3قطار شهری در گزینه  2تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط  -10-8شکل 



  

 

 

  

 319صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نمایش داده شده 1410سال  صبح ونقل همگانی در اوجخروجی پارامترهای شبکه حمل 9-8جدول  در

های خروجی 10-8جدول شود. در جا شده را شامل میاست که خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

بکه تا عالوه بر نتایج ش شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملشبکه حمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  11-8جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد تعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج خطوط انبوه 12-8جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  2خط  3 های شبکه همگانی گزینهخروجی -9-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 231,923 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 387,978 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.673 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 164,687 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,349 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,330,716 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,080,013 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.8 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.0 کیلومتر کل سفرمیانگین مسافت 

 9.0 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.2 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 25.0 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 100,971 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 93,279 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 193,728 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

 320صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  2خط  3های شبکه شخصی گزینهخروجی -10-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 577,319 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص

 79,455 ساعت کل شبکهوسیله ساعت آزاد 

 141,119 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 61,664 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3250625 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.0 لیتر کل شبکه میانگین سرعت

 349,708 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,205 گرم کل شبکه COتولید 

 3,119 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14,362 گرم کل شبکه HCتولید 

 9,871 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,731 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,860 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,696 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت

 35,102 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,792 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,546 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 2خط  3گزینهتعداد ناوگان مورد نیاز  -11-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

 ظرفیت حداکثر

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,601 2,220 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 656 567 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 23 20 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 61 52 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 33 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 321صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 2خط  3گزینه بر درتعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -12-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 6855 6855 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 5 71 16 20083 11646 5449 33 96 20 23 150 7276 

R2 
MRT 

واگن 5  
52 4 75 21 56312 30007 13179 32 106 29 34 198 10186 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 20 66183 40621 21209 33 111 38 44 246 13557 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 3 53 13 41440 24144 14891 33 73 23 27 228 8219 

Mass06 BRT 35 1 111 19 23559 13621 5806 16 143 115 133 579 20030 

Mass13 BRT 66 3 177 24 15093 7933 3066 20 221 89 103 290 19137 

Mass15 BRT 25 5 84 13 4976 2592 1426 16 107 22 26 148 3779 

Mass19 BRT 43 1 122 15 16647 10458 7270 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14467 9143 6523 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 21 17447 10441 4448 19 187 107 124 412 22220 



  

 

 

  

 322صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

از میدان شهید جوان با طی مسیر بلوار شهید فکوری تا بلوار وکیل آباد  2امتداد خط  چهارمدر سناریو 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی قابل مشاهده است(.  11-8شکل )در  و پس از آن کندادامه پیدا می

 نشان داده شده است. 13-8شکل و  12-8شکل بدست آمده است که در  2تعداد مسافر در خط  شبکه معابر

 

 
 قطار شهری 2از امتداد خط  4سناریو  -11-8شکل 



  

 

 

  

 323صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح -4قطار شهری در گزینه  2تعداد مسافر خط  -12-8شکل 

 
 1410 اوج صبح- 4قطار شهری در گزینه  2تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط  -13-8شکل 



  

 

 

  

 324صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نمایش داده شده 1410سال  صبح ونقل همگانی در اوجخروجی پارامترهای شبکه حمل 13-8جدول  در

های خروجی 14-8جدول شود. در جا شده را شامل میاست که خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

بکه تا عالوه بر نتایج ش شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملشبکه حمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر برای کل شب

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  15-8جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد ط انبوهتعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج خطو 16-8جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  2خط  4 های شبکه همگانی گزینهخروجی -13-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 232,857 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 386,270 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.659 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 165,135 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,317 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,340,908 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,089,515 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه زمان کل سفرمیانگین 

 21 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.2 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 25.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 101,669 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 89,999 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 194,602 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

 325صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  2خط  4های شبکه شخصی گزینهخروجی -14-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 576,749 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص

 79,313 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 140,894 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 61,581 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3244209 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.0 لیتر کل شبکه میانگین سرعت

 349,055 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 173,719 گرم کل شبکه COتولید 

 3,114 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14,329 گرم کل شبکه HCتولید 

 9,859 ساعت شهروسیله ساعت آزاد مرکز 

 19,678 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,819 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,368 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت

 35,024 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,755 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,543 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم 2خط  4گزینهتعداد ناوگان مورد نیاز  -15-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,580 2,200 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 653 565 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 23 20 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 68 58 0.9 900 33 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 33 1 واگن 6شهری قطار 

 



  

 

 

  

 326صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 2خط  4گزینه بر درانبوهتعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط  -16-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

استراحت و درصد 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8550 8550 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 5 71 16 20985 12236 5815 33 96 20 23 150 7276 

R2 
MRT 

واگن 5  
65 4 95 23 58043 29721 13134 33 130 35 41 194 12572 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 20 64797 39532 20187 33 111 38 44 246 13557 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 3 53 13 41067 23846 14618 33 73 23 27 228 8219 

Mass06 BRT 35 1 111 19 23661 13659 5815 16 143 115 133 579 20030 

Mass13 BRT 66 3 177 23 14506 7443 3076 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 5 85 13 4902 2629 1436 16 108 22 26 147 3740 

Mass19 BRT 43 1 122 15 16754 10565 7332 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14527 9199 6577 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 148 20 15256 9948 4161 19 185 106 122 413 22275 



  

 

 

  

 327صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 (گزینه 2قطار شهری ) 3بررسی شده خط سناریوهای توسعه  -8-2

ایستگاه است که از قاسم آباد آغاز شده  24کیلومتر و شامل  28ی دارای طول تقریبی قطار شهر 3خط 

پس از قابل مشاهده است(.  14-8شکل و ایستگاه انتهایی آن در محدوده شهرک ابوذر واقع شده است )در 

و  16-8شکل  بدست آمده است که در 3تعداد مسافر در خط  بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر

 داده شده است. نشان 17-8شکل 

 

 
 قطار شهری 3وضع پایه خط -14-8شکل 

 



  

 

 

  

 328صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

بند قبل  12وجود دارد که بر روی سناریوی شماره گزینه مطرح  2قطار شهری  3 جهت توسعه خط

 اعمال شد.

 2شهرک ابوذر به سمت شهرک طرق است و در این مسیر در از  3امتداد خط  پیشنهادیدر سناریو 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی قابل مشاهده است(.  15-8شکل )در ایستگاه توقف خواهد داشت 

 داده شده است.نشان  17-8شکل و  16-8شکل دست آمده است که در ه ب 2تعداد مسافر در خط  شبکه معابر

 

 
 قطار شهری 3 از امتداد خط 1سناریو  -15-8شکل 



  

 

 

  

 329صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح - 1قطار شهری در گزینه  3تعداد مسافر خط  -16-8شکل 

 
 1410اوج صبح - 1قطار شهری در گزینه  3تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط  -17-8شکل 



  

 

 

  

 330صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نمایش داده شده است 1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 17-8جدول در 

های شبکه خروجی 18-8جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبرای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر 

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  19-8جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد تعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج خطوط انبوه 20-8جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  3ط خ 1های شبکه همگانی گزینه خروجی -17-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 230,900 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 386,461 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.674 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 164,519 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,348 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,335,222 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,084,888 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.8 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطپیاده میانگین زمان

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.2 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 25.0 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 100,463 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 91,908 نفر تندرو مجموع مسافر با اتوبوس

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 194,090 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

 331صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  3خط  1های شبکه شخصی گزینه خروجی -18-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 578,066 همسنگ سواری ماتریس تخصیصمجموع 

 79,484 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 141,368 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 61,884 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3249519 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.0 لیتر کل شبکه میانگین سرعت

 349,971 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,388 گرم کل شبکه COتولید 

 3,115 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14,376 گرم کل شبکه HCتولید 

 9,859 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,679 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,820 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,329 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت

 35,026 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,750 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,543 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 3خط 1گزینه تعداد ناوگان مورد نیاز  -19-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,604 2,220 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 656 567 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 52 44 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 51 44 0.9 1080 33 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 332صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 3خط  1 گزینه بر درتعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -20-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8085 8085 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 23554 13854 6896 33 96 23 27 173 8368 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 17 50282 28495 13130 32 81 22 26 195 7656 

R3 
MRT 

واگن 6  
66 3 97 22 70318 43012 22506 33 131 44 51 242 15918 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 4 53 14 40226 23426 14360 32 74 22 26 215 7745 

Mass06 BRT 35 1 111 19 23591 13464 5744 16 143 115 133 579 20030 

Mass13 BRT 66 3 177 23 14630 7550 3078 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 5 85 13 5444 2791 1577 16 108 23 27 154 3910 

Mass19 BRT 43 1 122 15 16693 10490 7296 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14726 9276 6658 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 20 16071 10318 4448 19 186 107 124 414 22352 



  

 

 

  

 333صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

و در این  کار شهر مشهد حرکت کردهاز شهرک ابوذر به سمت  3پیشنهادی امتداد خط  2در سناریو 

پس از بارگذاری تقاضای سال قابل مشاهده است(.  18-8شکل ایستگاه توقف خواهد داشت )در  1مسیر در 

 نشان داده شده است. 19-8شکل بدست آمده است که در  2تعداد مسافر در خط  افق بر روی شبکه معابر

 

 
 قطار شهری 3از امتداد خط  2سناریو  -18-8شکل 



  

 

 

  

 334صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح - 2قطار شهری در گزینه  3تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط  -19-8شکل 

 

نمایش داده شده است 1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 21-8جدول در 

های شبکه خروجی 22-8جدول شود. در جا شده را شامل میکه خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهده مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر برای کل شبک

یستم محاسبه شد. تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع س 23-8جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد تعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج خطوط انبوه 24-8جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

  



  

 

 

  

 335صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  3خط  2های شبکه همگانی گزینه خروجی -21-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 229425 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 385801 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.682 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 163957 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83339 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2316217 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مسافرمجموع 

 2069168 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.1 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه ها+رابط رویمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.8 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 102916 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 90836 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 192048 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

 336صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  3خط  2های شبکه شخصی گزینه خروجی -22-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 578611 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص

 79891 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 142221 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 62330 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3274717 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

   لیتر کل شبکه میانگین سرعت
 352401 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 175296 گرم کل شبکه COتولید 

 3150 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14461 گرم کل شبکه HCتولید 

 9868 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19756 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9888 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256610 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

   کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت
 35091 لیتر شهرمصرف سوخت مرکز 

 19776 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1546 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 3خط 2گزینه تعداد ناوگان مورد نیاز  -23-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,665 2,273 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 647 559 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 52 44 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 51 44 0.9 1080 34 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 337صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 3خط  1 گزینه بر درتعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -24-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8087 8087 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 23548 14028 7014 33 96 23 27 173 8368 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 17 50123 28210 12977 32 81 22 26 195 7656 

R3 
MRT 

واگن 6  
67 3 98 21 68282 42996 22706 34 131 44 51 242 16153 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 4 53 14 40399 23256 14386 32 74 22 26 215 7745 

Mass06 BRT 35 1 111 19 23307 13478 5865 16 143 115 133 579 20030 

Mass13 BRT 66 3 177 24 14254 7159 2839 20 221 81 94 264 17417 

Mass15 BRT 25 5 85 14 5305 2716 1535 15 109 22 26 145 3703 

Mass19 BRT 43 1 122 15 16643 10459 7300 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14499 9105 6522 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 20 16061 10339 4452 19 186 107 124 414 22352 

 



  

 

 

  

 338صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 سناریو( 4قطار شهری ) 4سناریوهای توسعه بررسی شده خط  -8-3

ایستگاه است که از خواجه  15کیلومتر و شامل  18ی دارای طول تقریبی قطار شهر 4خط مسیر مصوب 

قابل مشاهده است(.  20-8شکل واقع شده است )در  بلوار حر انتهایربیع آغاز شده و ایستگاه انتهایی آن در 

شکل بدست آمده است که در  4تعداد مسافر در خط  پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر

 نشان داده شده است. 22-8شکل و  8-21

 

 
 قطار شهری 4امتداد خط  حالت مصوب و پایه -20-8شکل 



  

 

 

  

 339صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح -در حالت مصوب 4تعداد مسافر خط  -21-8شکل 

 
 1410اوج صبح - در حالت مصوب 4تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط  -22-8شکل 



  

 

 

  

 340صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نمایش داده شده 1410سال  صبح ونقل همگانی در اوجخروجی پارامترهای شبکه حمل 25-8جدول  در

های خروجی 26-8جدول شود. در جا شده را شامل میاست که خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

بکه تا عالوه بر نتایج ش شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملشبکه حمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدشبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر  برای کل

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  27-8جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج  28-8جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4خط  پایه های شبکه همگانی گزینهخروجی -25-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 229,270 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 387,676 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.691 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 163,876 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,278 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,304,408 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,058,141 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.1 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.8 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.7 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 105,837 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 91,551 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 190,289 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

 341صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4خط  پایه های شبکه شخصی گزینهخروجی -26-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 579,131 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص

 79,714 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 142,035 ساعت کل شبکهوسیله ساعت تجربه شده 

 62,321 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3258246 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 22.9 لیتر کل شبکه میانگین سرعت

 351,297 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 175,054 گرم کل شبکه COتولید 

 3,123 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14,431 گرم کل شبکه HCتولید 

 9,878 ساعت آزاد مرکز شهر وسیله ساعت

 19,747 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,868 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,899 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت

 35,144 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,816 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,548 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 4خط  پایه گزینهتعداد ناوگان مورد نیاز  -27-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,720 2,321 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 656 567 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 47 40 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 342صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 4خط  پایه گزینه بر درخطوط انبوهتعداد مسافر و سایر مشخصات  -28-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5.0 203 0 9676 8086 8086 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4.3 71 16 23516 13839 6900 33 96 23 27 173 8368 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 3.8 57 17 50515 28551 13118 32 81 22 26 195 7646 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3.0 81 21 67868 41972 22390 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5  
30 3.5 43 13 38713 22351 14236 32 62 18 21 210 6240 

Mass06 BRT 35 1 111 19 23444 13440 5806 16 143 115 133 579 20030 

Mass13 BRT 66 3 177 23 14628 7568 3071 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 5 85 13 5456 2802 1593 16 108 23 27 154 3910 

Mass19 BRT 43 1 122 15 16597 10360 7150 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14531 9177 6536 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 20 16135 10363 4451 19 186 107 124 414 22352 



  

 

 

  

 343صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

کند و یک ایستگاه تا شهرک باهنر در بخش شرقی شهر مشهد امتداد پیدا می 4، خط 1در گزینه شماره 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی قابل مشاهده است(.  23-8شکل )در  شوددر این شهرک احداث می

 نشان داده شده است. 25-8شکل و  24-8شکل بدست آمده است که در  4تعداد مسافر در خط  شبکه معابر

 

 
 تا شهرک شهید باهنر قطار شهری 4امتداد خط  1گزینه  -23-8شکل 



  

 

 

  

 344صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح -امتداد تا شهرک باهنردر حالت  4تعداد مسافر خط  -24-8شکل 

 
 1410اوج صبح - تا شهرک باهنر 4تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط  -25-8شکل 



  

 

 

  

 345صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نمایش داده شده 1410سال  صبح ونقل همگانی در اوجخروجی پارامترهای شبکه حمل 29-8جدول  در

های شبکه خروجی 30-8جدول شود. در است که خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابجا شده را شامل می

تا عالوه بر نتایج شبکه  شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملحمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر برای کل ش

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  31-8جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج  32-8جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4خط  1 های شبکه همگانی گزینهخروجی -29-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 229,851 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 386,673 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.682 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 163,912 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,179 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,313,453 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,065,874 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.8 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.8 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 102,873 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 91,527 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 192,274 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

 346صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4خط  1 های شبکه شخصی گزینهخروجی -30-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 578,701 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص

 79,668 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 141,909 ساعت شبکهوسیله ساعت تجربه شده کل 

 62,241 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3255979 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 22.9 لیتر کل شبکه میانگین سرعت

 350,960 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,920 گرم کل شبکه COتولید 

 3,120 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14,419 گرم کل شبکه HCتولید 

 9,869 ساعت آزاد مرکز شهروسیله ساعت 

 19,712 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,844 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,524 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت

 35,077 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,770 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,545 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 4خط  1 گزینهتعداد ناوگان مورد نیاز  -31-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

قطار فعال رام 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,648 2,258 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 655 566 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 53 45 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 347صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 4خط  1 گزینه بر درانبوهتعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط  -32-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

استراحت و درصد 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5.0 203 0 9676 8085 8085 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4.3 71 16 23472 13847 6920 33 96 23 27 173 8368 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 3.8 57 17 50212 28491 13114 32 81 22 26 195 7656 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3.0 81 21 67911 41993 22403 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 3.3 53 13 40967 23756 14471 33 73 23 27 228 8219 

Mass06 BRT 35 1.3 111 18 23367 13418 5811 16 142 114 132 578 20010 

Mass13 BRT 66 2.5 177 23 14600 7574 3081 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 4.8 84 13 5445 2785 1569 16 107 23 27 155 3951 

Mass19 BRT 43 1.0 122 15 16575 10349 7123 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14622 9206 6584 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 20 16153 10388 4472 19 186 107 124 414 22352 



  

 

 

  

 348صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

کند و سه تا شهرک مهرگان در بخش شمالی شهر مشهد امتداد پیدا می 4، خط  2در گزینه شماره 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق قابل مشاهده است(.  26-8شکل )در  ایستگاه در مسیر خود خواهد داشت

نشان داده شده  28-8شکل و  27-8شکل بدست آمده است که در  4تعداد مسافر در خط  ی شبکه معابربر رو

 است.

 

 
 تا شهرک مهرگان قطار شهری 4امتداد خط  2گزینه  -26-8شکل 



  

 

 

  

 349صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح -مهرگاندر حالت امتداد تا شهرک  4تعداد مسافر خط  -27-8شکل 

 
 1410اوج صبح - تا شهرک مهرگان 4تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط  -28-8شکل 



  

 

 

  

 350صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

نمایش داده شده 1410سال  صبح ونقل همگانی در اوجخروجی پارامترهای شبکه حمل 33-8جدول  در

های خروجی 34-8جدول شود. در جا شده را شامل میاست که خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

بکه تا عالوه بر نتایج ش شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملشبکه حمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدشبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر  برای کل

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  35-8جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج  36-8جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4خط  2 های شبکه همگانی گزینهخروجی -33-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 230,723 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 386,923 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.677 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 164,410 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,020 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,325,822 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,077,691 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.3 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 25.0 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 102,772 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 88,907 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 195,244 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

 351صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4خط  2 های شبکه شخصی گزینهخروجی -34-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 578,446 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص

 79,495 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 141,378 ساعت شبکهوسیله ساعت تجربه شده کل 

 61,883 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3248415 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.0 لیتر کل شبکه میانگین سرعت

 349,918 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,202 گرم کل شبکه COتولید 

 3,116 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14,367 گرم کل شبکه HCتولید 

 9,860 ساعت آزاد مرکز شهروسیله ساعت 

 19,686 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,826 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256,404 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت

 35,039 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,752 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,543 گرم مرکز شهر HCتولید 
 

 به تفکیک نوع سیستم 4خط  2 گزینهتعداد ناوگان مورد نیاز  -35-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

قطار فعال رام 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,667 2,276 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 634 548 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 59 50 0.9 900 33 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 352صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 4خط  2 گزینه بر درانبوهتعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط  -36-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

استراحت و درصد 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8088 8088 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 23593 13871 6888 33 96 23 27 173 8368 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 17 50804 28657 13329 32 81 22 26 195 7646 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 21 68220 42129 22518 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5  
46 3 67 15 42951 24964 14772 33 90 28 33 224 10175 

Mass06 BRT 35 1 111 19 23627 13610 5875 16 143 115 133 579 20030 

Mass13 BRT 66 3 177 24 11453 5882 2308 20 221 69 80 225 14837 

Mass15 BRT 25 5 85 13 5454 2795 1571 16 108 23 27 154 3910 

Mass19 BRT 43 1 122 15 16787 10532 7342 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14708 9153 6563 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 20 16098 10342 4468 19 186 107 124 414 22352 



  

 

 

  

 353صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 4کند و تا شهرک صنعتی کالت در بخش شمالی شهر مشهد امتداد پیدا می 4، خط  3در گزینه شماره 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق قابل مشاهده است(.  29-8شکل )در  ایستگاه در مسیر خود خواهد داشت

 نشان داده شده است. 30-8شکل بدست آمده است که در  4تعداد مسافر در خط  بر روی شبکه معابر

 

 
 تا شهرک صنعتی کالت قطار شهری 4امتداد خط  3گزینه  -29-8شکل 



  

 

 

  

 354صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح - تا شهرک صنعتی کالت 4تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط  -30-8شکل 

 

نمایش داده شده 1410سال  صبح ونقل همگانی در اوجخروجی پارامترهای شبکه حمل 37-8جدول  در

های خروجی 38-8جدول شود. در جا شده را شامل میاست که خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

بکه تا عالوه بر نتایج ش شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملشبکه حمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدشبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر  برای کل

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  39-8جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج  40-8جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

  



  

 

 

  

 355صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4خط  3 های شبکه همگانی گزینهخروجی -37-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 231903 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 388103 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.674 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 165271 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83694 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2356383 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2106145 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه زمان کل سفرمیانگین 

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.8 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.2 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.1 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.3 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 25.2 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 100894 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 88713 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 198497 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

 356صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4خط  3 های شبکه شخصی گزینهخروجی -38-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 577192 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص

 79520 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 140908 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 61388 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3259848 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.1 لیتر کل شبکه میانگین سرعت

 350012 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 173945 گرم کل شبکه COتولید 

 3141 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14355 گرم کل شبکه HCتولید 

 9843 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19588 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9746 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 255990 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.1 کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت

 34930 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19705 گرم مرکز شهر COتولید 

 200 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1539 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم 4خط  3 گزینهتعداد ناوگان مورد نیاز  -39-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

اتوبوس/ تعداد 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,627 2,239 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 633 547 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 73 63 0.9 900 33 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 357صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 4خط  3 گزینه بر درتعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -40-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8089 8089 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 23560 14025 7001 33 96 23 27 173 8368 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 16 51419 28806 13429 32 80 23 27 206 8103 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 21 68527 42927 23062 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5  
68 3 101 17 45294 25646 14951 35 130 40 46 222 15129 

Mass06 BRT 35 1 111 19 23664 13765 6005 16 143 115 133 579 20030 

Mass13 BRT 66 3 177 24 11285 5964 2374 20 221 69 80 225 14837 

Mass15 BRT 25 5 85 13 5328 2734 1538 16 108 22 26 147 3740 

Mass19 BRT 43 1 122 15 16839 10617 7438 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14799 9211 6649 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 20 16035 10344 4461 19 186 107 124 414 22352 



  

 

 

  

 358صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

ایستگاه  4کند و امتداد پیدا می رضویه در بخش شرقی شهر مشهدتا شهرک  4، خط  4در گزینه شماره 

پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی قابل مشاهده است(.  31-8شکل )در  در مسیر خود خواهد داشت

 نشان داده شده است. 32-8شکل بدست آمده است که در  4تعداد مسافر در خط  شبکه معابر

 

 
 تا شهرک رضویه قطار شهری 4امتداد خط  4گزینه  -31-8شکل 



  

 

 

  

 359صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح - تا شهرک رضویه 4تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط  -32-8شکل 

 

نمایش داده شده 1410سال  صبح ونقل همگانی در اوجخروجی پارامترهای شبکه حمل 41-8جدول  در

های خروجی 42-8جدول شود. در جا شده را شامل میاست که خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

بکه تا عالوه بر نتایج ش شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملشبکه حمل

خصی های شبکه شپذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیهمگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

ر تتا از این طریق امکان بررسی دقیق شدهارائه  مشهدشبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر  برای کل

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم محاسبه شد.  43-8جدول ها فراهم باشد. در اثرات اجرای گزینه

بر و سایر مشخصات مربوط گزینه مورد خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت اوج و قطعه اوج  44-8جدول در 

 بررسی ارائه شده است. 

  



  

 

 

  

 360صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4خط  4 های شبکه همگانی گزینهخروجی -41-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 229432 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد

 386727 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.686 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 163965 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83395 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2318347 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2071291 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه زمان کل سفرمیانگین 

 22 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.8 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 9.0 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 24.8 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 103389 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 91044 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 0 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 192295 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



  

 

 

  

 361صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 1410در ساعت اوج صبح در سال  4خط  4 های شبکه شخصی گزینهخروجی -42-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 578312 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص

 79920 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 142442 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 62522 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3276611 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.0 لیتر کل شبکه میانگین سرعت

 352762 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 175492 گرم کل شبکه COتولید 

 3151 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14477 گرم کل شبکه HCتولید 

 9854 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19697 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9843 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 256302 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.0 کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت

 35072 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19759 گرم مرکز شهر COتولید 

 201 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1544 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم 4خط  4 گزینهتعداد ناوگان مورد نیاز  -43-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 هر اتوبوس
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

اتوبوس/ تعداد 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,665 2,272 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 648 560 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 0 0 0.85 350 0 0 واگن 3تراموای مدرن 

 27 23 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 61 52 0.9 900 33 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 32 1 واگن 6قطار شهری 

 



  

 

 

  

 362صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 4خط  4 گزینه بر درتعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -44-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 انناوگ

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9676 8087 8087 40 223 45 52 145 19591 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 23476 14039 7016 33 96 23 27 173 8368 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 17 50174 28167 13022 32 81 22 26 195 7656 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 21 67786 42499 22574 32 112 38 44 244 13424 

R4 
MRT 

واگن 5  
50 3 74 14 41150 23655 14495 34 97 30 35 223 11156 

Mass06 BRT 35 1 111 19 23324 13495 5926 16 143 115 133 579 20030 

Mass13 BRT 66 3 177 24 14253 7142 2837 20 221 81 94 264 17417 

Mass15 BRT 25 5 85 13 5433 2799 1583 16 108 23 27 154 3910 

Mass19 BRT 43 1 122 15 16605 10416 7242 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14539 9142 6554 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 20 16131 10396 4475 19 186 107 124 414 22352 



  

 

 

  

 363صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 ایجاد خط تراموا در خیابان خیام -8-4

مورد بررسی قرار گرفته است.  هایی است که در این بخشیکی از گزینهایجاد خط تراموا در خیابان خیام 

 33-8شکل در  که یک خط تراموا در محور خیام اضافه شد مطالعات 7در این راستا، به سناریوی برتر بند 

  قابل مشاهده است.

بدست آمده  تراموای خیامتعداد مسافر در خط  پس از بارگذاری تقاضای سال افق بر روی شبکه معابر

 شان داده شده است. 35-8 شکلو  34-8 شکلاست که در 

 

 
 خط تراموای خیام-33-8شکل 



  

 

 

  

 364صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 
 1410اوج صبح -تعداد مسافر خط تراموای خیام -34-8 شکل

 
 1410اوج صبح -تعداد مسافر سوار و پیاده شده خط تراموای خیام  -35-8 شکل



  

 

 

  

 365صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

برای سناریو پایه  1410ونقل همگانی در اوج سال خروجی پارامترهای شبکه حمل 45-8 جدولدر 

 46-8جدول شود. در جا شده را شامل مینمایش داده شده است که خصوصیات عملکردی و تعداد مسافر جابه

 تا عالوه شدهارائه  مشهدونقل ونقل شخصی نیز به عنوان یکی از اجزای شبکه حملهای شبکه حملخروجی

های پذیر باشد. الزم به ذکر است خروجیبر نتایج شبکه همگانی، بررسی نحوه عملکرد شبکه شخصی نیز امکان

تا از این طریق امکان  شدهارائه  مشهدکه شخصی برای کل شبکه مورد بررسی و محدوده مرکزی شهر شب

تعداد ناوگان مورد نیاز به تفکیک نوع سیستم  47-8جدول ها فراهم باشد. در تر اثرات اجرای گزینهبررسی دقیق

بر و سایر مشخصات مربوط ج و قطعه اوج خطوط انبوهتعداد مسافر کل، جهت او 48-8جدول محاسبه شد. در 

 گزینه مورد بررسی ارائه شده است. 

 

 1410در ساعت اوج صبح در سال تراموای خیام های شبکه همگانی گزینه خروجی -45-8 جدول

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 231,911 نفر منحصر به فردمجموع مسافر 

 390,659 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 0.685 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط

 164,615 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 83,049 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 2,325,828 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 2,074,523 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 43 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 21 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 1.1 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 1.9 دقیقه میانگین زمان انتظار در مبدا

 18.2 دقیقه هاروی +رابطمیانگین زمان پیاده

 10.0 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 8.9 کیلومتر مسافت داخل وسیلهمیانگین 

 14.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر

 25.0 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله

 98,867 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 90,447 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 7,143 نفر مجموع مسافر با تراموای مدرن

 194,202 نفر قطار شهریمجموع مسافر با 
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 1410در ساعت اوج صبح در سال تراموای خیام های شبکه شخصی گزینه خروجی -46-8جدول 

 مقدار اوج صبح واحد عنوان معیار

 577,178 همسنگ سواری مجموع ماتریس تخصیص

 79,279 ساعت وسیله ساعت آزاد کل شبکه

 141,153 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کل شبکه

 61,873 ساعت مجموع تاخیر کل شبکه

 3243316 کیلومتر وسیله کیلومتر کل شبکه

 23.0 لیتر کل شبکه میانگین سرعت

 349,388 لیتر مصرف سوخت کل شبکه

 174,193 گرم کل شبکه COتولید 

 3,108 گرم کل شبکه NOXتولید 

 14,356 گرم کل شبکه HCتولید 

 9,839 ساعت وسیله ساعت آزاد مرکز شهر

 19,589 ساعت وسیله ساعت تجربه شده مرکز شهر

 9,750 ساعت مجموع تاخیر مرکز شهر

 255,893 کیلومتر وسیله کیلومتر مرکز شهر

 13.1 کیلومتر مرکز شهر میانگین سرعت

 34,882 لیتر مصرف سوخت مرکز شهر

 19,687 گرم مرکز شهر COتولید 

 200 گرم مرکز شهر NOXتولید 

 1,537 گرم مرکز شهر HCتولید 

 

 به تفکیک نوع سیستم تراموای خیامتعداد ناوگان مورد نیاز سناریوی  -47-8جدول 

 تعداد خط نوع سیستم

متوسط سرعت 

عملکردی 

 خطوط

ظرفیت حداکثر 

 ناوگانهر 
 ضریب بار

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار فعال 

 مورد نیاز

تعداد اتوبوس/ 

رام قطار با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

 2,503 2,132 0.85 80 11 107 اتوبوس معمولی

 640 553 0.85 150 18 6 اتوبوس تندروی دو کابین

 13 11 0.85 350 16 1 واگن 3تراموای مدرن 

 30 26 0.9 540 33 1 واگن 3قطار شهری 

 53 45 0.9 900 32 2 واگن 5قطار شهری 

 44 38 0.9 1080 33 1 واگن 6قطار شهری 
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 تراموای خیام گزینه بر درتعداد مسافر و سایر مشخصات خطوط انبوه -48-8جدول 

 نام و کد خط
نوع 

 سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حال حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

زمان توقف 

 ایستگاه

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

قطعه 

 اوج

متوسط 

سرعت 

 عملکردی

مجموع زمان 

 10گردش با لحاظ 

درصد استراحت و 

 بازیابی

تعداد 

 ناوگان

تعداد ناوگان 

نهایی با لحاظ 

 ناوگان پشتیبان

تعداد کل 

اعزام روزانه 

 ساعت( 12)

مجموع 

-خودرو

 کیلومتر

Golbahar LRT 135 5 203 0 9706 8084 8084 40 223 45 52 145 19591 
Khayam-

Tram 
Tram 13 5 41 6 7143 4670 3188 16 52 11 13 153 1936 

R1 
LRT 

واگن 3  
48 4 71 16 26849 15820 7757 33 96 26 30 196 9459 

R2 
MRT 

واگن 5  
39 4 57 17 49885 28224 13184 32 81 22 26 195 7656 

R3 
MRT 

واگن 6  
55 3 81 20 66636 41329 21657 33 111 38 44 246 13557 

R4 
MRT 

واگن 5  
36 3 53 13 41090 23870 14582 33 73 23 27 228 8219 

Mass06 BRT 35 1 111 18 22989 13409 6005 16 142 114 132 578 20010 

Mass13 BRT 66 3 177 23 14064 7293 3075 20 220 88 102 288 19017 

Mass15 BRT 25 5 85 13 5402 2764 1581 16 108 23 27 154 3910 

Mass19 BRT 43 1 122 15 17685 11180 7768 19 151 151 174 721 31283 

Mass20 BRT 26 1 82 12 14641 9217 6592 17 103 83 96 578 15066 

Mass23 BRT 54 2 149 21 14945 9519 3984 19 187 94 109 362 19520 
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 ی توسایجاد خط تراموا -8-5

یکی دیگر از خطوط مورد بحث در شهر مشهد، ایجاد خط تراموای توس است که عالوه بر بحث انتقال 

بر این مبنا در فصل چهارم این مطالعات و  مسافرین روزانه، از منظر گردشگری نیز قابل بررسی خواهد بود.

قرار گرفت. با توجه به نتایج ارائه این مسیر و خط تراموای آن مدنظر  7و  6های اقتصادی بند همچنین تحلیل

 چهارمکه در آن خط تراموای توس لحاظ شده به عنوان اولویت  9این گزارش، سناریوی شماره  7شده در بند 

. یکی از دالیل عدم قرارگیری خط تراموا در سه اولویت اول، اختالف هزینه اجرای خط اتوبوس شدانتخاب 

سازی بخش قابل توجهی از فرآیند ساخت خطوط اتوبوس ناشی از بومیتندرو و خط تراموا در کشور است که 

تندرو و تامین ناوگان آن است. اما با توجه به عدم اجرای خط تراموا در کشور، هیچ تجربه اجرایی و بومی در 

های آن به صورت ارزی خواهد بود. بدون شک ممکن است در سالیان این خصوص وجود ندارد و عمده هزینه

های اجرایی آن نیز کاهش یابد و با توجه به ویژگی مثبت ا ورود تکنولوژی ساخت تراموا به کشور، هزینهآتی ب

نیز  7بند  4شماره  شود اولویترود. به همین دلیل پیشنهاد میپذیری آن باالتر میاین شیوه، احتمال توجیه

سنجی اولیه خطوط ریلی طالعات امکانهای محتمل مدنظر باشد تا در سالیان آتی مبه عنوان یکی از گزینه

 پذیری در دستور کار ساخت قرار گیرد. برای مسیر توس انجام شده و در صورت توجیه

 دهی سناریوهاو اولویت تحلیل اقتصادی -8-6

 :معرفی شدسناریو(  11)سناریوی عدم انجام کار +  زیر سناریو 12در بندهای قبلی در مجموع 

خط ریلی به همراه خطوط اتوبوس تندرو  3 -گزارش 1ام کار بند سناریوی صفر: گزینه عدم انج -

 قطار شهری تا میدان جوان امتداد پیدا کرده است. 2با این تفاوت که خط  موجود

تا باهنر  4خط قطار شهری پیشنهادی + خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی )امتداد خط  4: 1سناریو  -

 تا تقاطع هفت تیر( 2و امتداد مصوب خط 

تا باهنر  4خط قطار شهری پیشنهادی + خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی )امتداد خط  4: 2سناریو  -

 به سمت بلوار نماز( 2و امتداد خط 

تا باهنر  4خط قطار شهری پیشنهادی + خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی )امتداد خط  4: 3سناریو  -

 آباد(تا پایانه وکیل 2و امتداد خط 

تا باهنر  4ر شهری پیشنهادی + خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی )امتداد خط خط قطا 4: 4سناریو  -

 تا پایانه الهیه( 2و امتداد خط 
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تا باهنر  4خط قطار شهری پیشنهادی + خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی )امتداد خط  4: 5سناریو  -

 (3مصوب و امتداد جنوبی خط  2و امتداد خط 

تا باهنر  4+ خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی )امتداد خط  خط قطار شهری پیشنهادی 4: 6سناریو  -

 مصوب و تراموای خیام( 2و امتداد خط 

 4عدم امتداد خط + خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی )خط قطار شهری پیشنهادی  4: 7سناریوی  -

 مصوب( 2امتداد خط 

تا  4د خط خط قطار شهری پیشنهادی + خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی )امتدا 4: 8سناریوی  -

 مصوب( 2مهرگان و امتداد خط 

تا  4خط قطار شهری پیشنهادی + خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی )امتداد خط  4: 9سناریوی  -

 مصوب( 2شهرک صنعتی کالت و امتداد خط 

تا  4خط قطار شهری پیشنهادی + خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی )امتداد خط  4: 10سناریوی  -

 مصوب( 2 شهرک رضویه و امتداد خط

تا باهنر  4خط قطار شهری پیشنهادی + خطوط اتوبوس تندرو پیشنهادی )خط مترو  4: 11سناریوی  -

 تا کارشهر( 3مصوب و امتداد جنوبی خط  2و امتداد خط 

ارائه  50-8جدول و  49-8جدول سناریو در قالب  11در ابتدا پارامترهای شبکه شخصی و همگانی این 

 و با یکدیگر مقایسه شده است. 

های مطرح شده پرداخته در این قسمت به ارزیابی گزینه گزارش 6با توجه به مطالب ارائه شده در بند 

نمایش داده  1410از نتایج اجرای هر یک از سناریوها در اوج صبح سال ای خالصه 51-8جدول در  شده است.

 و  52-8جدول در دو  شده است که مبنای محاسبات بعدی در خصوص فواید سناریوها خواهد بود.

ها نسبت به حالت عدم انجام کار ارائه های هر یک از سناریوها و فواید آنای از هزینهخالصه 53-8 جدول

 شده است.

سناریوی مورد بررسی، ارزش خالص فعلی، نرخ بازگشت داخلی، مجموع ارزش فعلی  برایبر این اساس 

نمایش  54-8جدول در  که نهایت نسبت فایده به هزینه محاسبه شد ها، مجموع ارزش فعلی منافع و درهزینه

ها نسبت به یکدیگر با استفاده از روش تحلیل تفاضلی ارائه در ادامه اولویت هر یک از امتدادداده شده است. 

 شده است.
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 ونقل همگانی سناریوهای امتداد خطوط قطار شهریمقایسه پارامترهای حمل -49-8جدول 

 11سناریو  10سناریو  9سناریو  8 ویسنار 7 ویسنار 6 ویسنار 5 ویسنار 4 ویسنار 3 ویسنار 2 ویسنار 1ویسنار 0 ویسنار واحد اریمع عنوان

 229425 229432 231903 230,723 229,270 231,911 230,900 232,857 231,923 227,778 229,851 197,546 نفر فرد به منحصر مسافر مجموع

 385801 386727 388103 386,923 387,676 390,659 386,461 386,270 387,978 386,296 386,673 335,342 نفر شبکه یرو مسافر مجموع

 0.682 0.686 0.674 0.677 0.691 0.685 0.674 0.659 0.673 0.696 0.682 0.698 - خطوط نیب انتقال نرخ نیانگیم

 163957 163965 165271 164,410 163,876 164,615 164,519 165,135 164,687 163,100 163,912 160,140 ساعت سفر کلساعت -مسافر مجموع

 83339 83395 83694 83,020 83,278 83,049 83,348 83,317 83,349 83,364 83,179 86,104 ساعت لهیوس داخلساعت -مسافر مجموع
 2316217 2318347 2356383 2,325,822 2,304,408 2,325,828 2,335,222 2,340,908 2,330,716 2,297,195 2,313,453 2,057,208 لومتریک سفر کل لومتریک-مسافر مجموع

 2069168 2071291 2106145 2,077,691 2,058,141 2,074,523 2,084,888 2,089,515 2,080,013 2,052,887 2,065,874 1,844,337 لومتریک لهیوس داخل لومتریک-مسافر مجموع

 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 49 قهیدق سفر کل زمان نیانگیم

 22 22 22 22 22 21 22 21 22 22 22 26 قهیدق لهیوس داخل سفر نیانگیم

 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 قهیدق لهیوس رییتغ در انتظار زمان نیانگیم

 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 قهیدق مبدا در انتظار زمان نیانگیم

 18.2 18.2 18.2 18.3 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.1 18.2 19.6 قهیدق ها+رابط یروادهیپ زمان نیانگیم
 10.1 10.1 10.2 10.1 10.1 10.0 10.1 10.1 10.0 10.1 10.1 10.4 لومتریک سفر کل مسافت نیانگیم

 9.0 9.0 9.1 9.0 9.0 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.3 لومتریک لهیوس داخل مسافت نیانگیم
 14.1 14.1 14.3 14.1 14.1 14.1 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 12.8 تساع بر لومتریک سفر کل سرعت نیانگیم

 24.8 24.8 25.2 25.0 24.7 25.0 25.0 25.1 25.0 24.6 24.8 21.4 تساع بر لومتریک لهیوس داخل سرعت نیانگیم
 102916 103389 100894 102,772 105,837 98,867 100,463 101,669 100,971 105,648 102,873 154,630 نفر یمعمول اتوبوس با مسافر مجموع

 90836 91044 88713 88,907 91,551 90,447 91,908 89,999 93,279 92,468 91,527 35,319 نفر تندرو اتوبوس با مسافر مجموع

 0 0 0 0 0 7,143 0 0 0 0 0 0 نفر مدرن یتراموا با مسافر مجموع

 192048 192295 198497 195,244 190,289 194,202 194,090 194,602 193,728 188,180 192,274 145,393 نفر یشهر قطار با مسافر مجموع
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 سناریوهای امتداد خطوط قطار شهری شخصی و زیست محیطیونقل مقایسه پارامترهای حمل -50-8جدول 

 11سناریو  10سناریو  9 سناریو 8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو 0سناریو  واحد عنوان معیار

 578611 578312 577192 578,446 579,131 577,178 578,066 576,749 577,319 580,194 578,701 603,303 یسوار همسنگ  صیتخص سیماتر مجموع

 79891 79920 79520 79,495 79,714 79,279 79,484 79,313 79,455 79,977 79,668 84,746 ساعت شبکه کل آزاد ساعت لهیوس

 142221 142442 140908 141,378 142,035 141,153 141,368 140,894 141,119 143,071 141,909 153,048 ساعت کهشب کلساعت تجربه  لهیوس

 62330 62522 61388 61,883 62,321 61,873 61,884 61,581 61,664 63,093 62,241 68,302 ساعت شبکه کل ریتاخ مجموع

 3274717 3276611 3259848 3248415 3258246 3243316 3249519 3244209 3250625 3265985 3255979 3487199 لومتریک شبکه کل لومتریک لهیوس

 23.0 23.0 23.1 23.0 22.9 23.0 23.0 23.0 23.0 22.8 22.9 22.8 ساعت بر لومتریک شبکه کل سرعت نیانگیم

 352401 352762 350012 349,918 351,297 349,388 349,971 349,055 349,708 352,903 350,960 377,959 تریل شبکه کل سوخت مصرف

 175296 175492 173945 174,202 175,054 174,193 174,388 173,719 174,205 176,095 174,920 185,558 لوگرمیک کل شبکه CO دیتول

 3150 3151 3141 3,116 3,123 3,108 3,115 3,114 3,119 3,127 3,120 3,330 لوگرمیک کل شبکه NOX دیتول

 14461 14477 14355 14,367 14,431 14,356 14,376 14,329 14,362 14,507 14,419 15,424 لوگرمیک کل شبکه HC دیتول

 9868 9854 9843 9,860 9,878 9,839 9,859 9,859 9,871 9,893 9,869 10,631 ساعت شهر مرکز آزاد ساعت لهیوس

 19756 19697 19588 19,686 19,747 19,589 19,679 19,678 19,731 19,831 19,712 20,945 ساعت هرش مرکزساعت تجربه  لهیوس

 9888 9843 9746 9,826 9,868 9,750 9,820 9,819 9,860 9,938 9,844 10,314 ساعت شهر مرکز ریتاخ مجموع

 256610 256302 255990 256,404 256,899 255,893 256,329 256,368 256,696 257,183 256,524 277,084 لومتریک شهر مرکز لومتریک لهیوس

 13.0 13.0 13.1 13.0 13.0 13.1 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.2 لومتریک شهر مرکز سرعت نیانگیم

 35091 35072 34930 35,039 35,144 34,882 35,026 35,024 35,102 35,202 35,077 38,432 تریل شهر مرکز سوخت مصرف

 19776 19759 19705 19,752 19,816 19,687 19,750 19,755 19,792 19,839 19,770 21,293 گرم مرکز شهر CO دیتول

 201 201 200 201 201 200 201 201 201 201 201 218 گرم مرکز شهر NOX دیتول

 1546 1544 1539 1,543 1,548 1,537 1,543 1,543 1,546 1,550 1,545 1,678 گرم مرکز شهر HC دیتول
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 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 های مدل برای هر یک از سناریوهاخالصه خروجی -51-8جدول 

 11سناریو  10سناریو  9سناریو  8 ویسنار 7 ویسنار 6 ویسنار 5 ویسنار 4 ویسنار 3 ویسنار 2 ویسنار 1 ویسنار 0 ویسنار یزمان دوره واحد عنوان

 142,221 142,442 140,908 141,378 142,035 141,153 141,368 140,894 141,119 143,071 141,909 153,048 صبح اوج ساعت یشخصساعت کل -خودرو

 3,274,717 3,276,611 3,259,848 3,248,415 3,258,246 3,243,316 3,249,519 3,244,209 3,250,625 3,265,985 3,255,979 3,487,199 صبح اوج لومتریک یشخص شبکه لومتریک-خودرو

 163,957 163,965 165,271 164,410 163,876 164,615 164,519 165,135 164,687 163,100 163,912 160,140 صبح اوج ساعت یهمگان کلساعت -مسافر

 83,339 83,395 83,694 83,020 83,278 83,049 83,348 83,317 83,349 83,364 83,179 86,104 صبح اوج ساعت یهمگانساعت داخل -مسافر

 2,316,217 2,318,347 2,356,383 2,325,822 2,304,408 2,325,828 2,335,222 2,340,908 2,330,716 2,297,195 2,313,453 2,057,208 صبح اوج لومتریک یهمگان لومتریک-مسافر

 352,401 352,762 350,012 349,918 351,297 349,388 349,971 349,055 349,708 352,903 350,960 377,959 صبح اوج تریل یشخص سوخت مصرف

 175,296 175,492 173,945 174,202 175,054 174,193 174,388 173,719 174,205 176,095 174,920 185,558 صبح اوج ملوگریک CO دیتول

 3,150 3,151 3,141 3,116 3,123 3,108 3,115 3,114 3,119 3,127 3,120 3,330 صبح اوج ملوگریک Nox دیتول

 14,461 14,477 14,355 14,367 14,431 14,356 14,376 14,329 14,362 14,507 14,419 15,424 صبح اوج ملوگریک HC دیتول

 65.3 65.3 64.8 64.8 65.1 64.7 64.8 64.6 64.8 65.4 65.0 70.0 صبح اوج ملوگریک یمعادل سوار PM2.5 دیتول

 168.4 168.5 166.1 169.0 173.0 162.2 166.0 165.3 166.7 171.0 168.5 213.5 روزانه ملوگریک اتوبوس PM2.5 دیتول

 378377 378500 373198 379716 388610 364425 373,035 371,351 374,583 384,280 378,683 479,776 روزانه لومتریک یزلید اتوبوس لومتریک-خودرو

 59512 60194 64614 59203 55268 60418 59,277 61,216 58,829 56,902 57,258 52,285 روزانه لومتریک یلیر لومتریک-خودرو

 2665 2665 2627 2667 2720 2503 2,604 2,580 2,601 2,710 2,648 4,281 روزانه تعداد ازین مورد یمعمول اتوبوس تعداد

 182 184 196 182 170 179 182 187 180 175 176 158 روزانه تعداد ازین موردقطار  تعداد

 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 روزانه تعداد ازین مورد تراموا قطار تعداد

 647 648 633 634 656 640 656 653 656 657 655 453 روزانه تعداد ازین مورد تندرو اتوبوس تعداد

 99931 99962 97447 99411 102471 95668 97543 98529 97752 102429 99672 152996 صبح اوج تعداد یمعمول اتوبوس مسافر مجموع

 282098 282546 286426 283371 281080 291034 285211 284173 285883 280024 282999 180657 صبح اوج تعداد برانبوه خطوط مسافر مجموع

 



  

 

 

  

 373صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 برای هر یک از سناریوها هزینه ثابتخالصه  -52-8جدول 

 11سناریو  10سناریو  9سناریو  8 ویسنار 7 ویسنار 6 ویسنار 5 ویسنار 4 ویسنار 3 ویسنار 2 ویسنار 1 ویسنار 0 ویسنار واحد نام

 29,224 30,374 38,679 28,350 20,881 30,405 28,957 34,903 29,097 23,454 24,170 0 تومان اردیلیم ویسنار ثابت نهیهز مجموع

 29.9 31.0 40.1 28.8 20.8 24.0 29.4 36.8 30.1 23.2 24.0 0.0 لومتریک دیجد یشهر قطار خطوط طول مجموع

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لومتریک مدرن یتراموا خطوط طول مجموع

 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 124.7 55.7 لومتریک تندرو اتوبوس خطوط طول مجموع

 1747.9 1747.9 1747.9 1747.9 1747.9 1747.9 1747.9 1747.9 1729.2 1747.9 1747.9 2215.1 لومتریک یمعمول اتوبوس خطوط طول مجموع

 24 26 38 24 12 21 24 29 22 17 18 0 قطار رام یشهر قطار رام تعداد

 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 قطار رام تراموا قطار رام تعداد

 421 422 407 408 430 414 430 427 430 431 429 453 اتوبوس دیجد نیکاب دو تندرو اتوبوس تعداد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اتوبوس دیجد یمعمول اتوبوس تعداد

 20,628 21,410 27,668 19,851 14,377 16,594 20,293 25,362 20,794 16,042 16,594 0 تومان اردیلیم یقطار شهر زاتیو تجه ریساخت مس نهیهز

 0 0 0 0 0 4,715 0 0 0 0 0 0 تومان اردیلیم مدرن یتراموا زاتیتجه و ریمس ساخت نهیهز

 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 1,123 0 تومان اردیلیم تندرو اتوبوس زاتیتجه و ریمس ساخت نهیهز

 4,320 4,680 6,840 4,320 2,160 3,780 4,320 5,220 3,960 3,060 3,240 0 تومان اردیلیم یناوگان قطار شهر نیتام نهیهز

 0 0 0 0 0 1,092 0 0 0 0 0 0 تومان اردیلیم مدرن یتراموا ناوگان نیتام نهیهز

 3,154 3,161 3,049 3,056 3,221 3,101 3,221 3,199 3,221 3,229 3,214 0 تومان اردیلیم یزلید تندرو اتوبوس ناوگان نیتام نهیهز

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تومان اردیلیم یمعمول اتوبوس ناوگان نیتام نهیهز

 24,948 26,090 34,508 24,171 16,537 20,374 24,613 30,582 24,754 19,102 19,834 0 تومان اردیلیم یشهر قطار نهیهز مجموع

 0 0 0 0 0 5,807 0 0 0 0 0 0 تومان اردیلیم مدرن یتراموا نهیهز مجموع

 4,276 4,284 4,171 4,179 4,344 4,224 4,344 4,321 4,344 4,351 4,336 0 تومان اردیلیم تندرو اتوبوس نهیهز مجموع

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تومان اردیلیم یمعمول اتوبوس نهیهز مجموع

 



  

 

 

  

 374صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان -محاسبه و مقایسه فواید سناریوها -53-8جدول 

 11 گزینه 10 گزینه 9 گزینه 8 گزینه 7 گزینه 6 گزینه 5 گزینه 4 گزینه 3 گزینه 2 گزینه 1 گزینه 0 گزینه سناریو

 4,818 4,819 4,824 4,825 4,846 4,765 4,809 4,811 4,812 4,823 4,815 5,291 هزینه اثرات همگانی

 26,385 26,410 26,217 26,195 26,290 26,153 26,199 26,139 26,187 26,403 26,270 28,212 هزینه اثرات شخصی

 21,353 21,371 21,220 21,196 21,287 21,133 21,186 21,137 21,183 21,359 21,249 22,960 هزینه سوخت و آلودگی هوا

 978 979 984 980 980 992 981 980 983 977 979 818 مجموع مبلغ بلیط همگانی 

 52,556 52,601 52,261 52,216 52,424 52,051 52,194 52,087 52,182 52,585 52,334 56,463 ساالنه مجموع هزینه

 473 472 467 466 445 526 483 480 479 468 476 0 فایده کاهش اثرات همگانی

 1,827 1,802 1,995 2,017 1,922 2,059 2,013 2,073 2,025 1,809 1,942 0 کاهش اثرات شخصیفایده 

 1,607 1,588 1,740 1,764 1,673 1,827 1,774 1,823 1,777 1,601 1,711 0 فایده کاهش آالیندگی و سوخت

 159 161 166 162 162 174 163 162 165 159 161 0 همگانی  تفایده مبلغ بلی

 4,066 4,023 4,367 4,409 4,201 4,586 4,432 4,538 4,446 4,037 4,290 0 ساالنهمجموع فواید 

 21,750 22,533 28,791 20,973 15,499 22,431 21,415 26,485 21,916 17,165 17,717 0 هیدر سال پا زاتیو تجه ریمس نهیهز

 7,474 7,841 9,889 7,376 5,381 7,973 7,541 8,419 7,181 6,289 6,454 0 هیناوگان کل در سال پا نیتام نهیهز

 4,320 4,680 6,840 4,320 2,160 4,872 4,320 5,220 3,960 3,060 3,240 0 هیدر سال پا یلیناوگان ر نیتام نهیهز

 3,154 3,161 3,049 3,056 3,221 3,101 3,221 3,199 3,221 3,229 3,214 0 هیدر سال پا یناوگان اتوبوس نیتام نهیهز

 

  



  

 

 

  

 375صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 محاسبه ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت سرمایه سناریوهای مختلف -54-8جدول 

 11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  واحد سناریو

 2316217 2318347 2356383 2325822 2304408 2325828 2335222 2340908 2330716 2297195 2313453 کیلومتر کیلومتر همگانیمجموع مسافر 

 25,596 26,746 35,052 28,350 20,881 30,405 28,957 34,903 29,097 23,454 24,170 میلیارد تومان گذاری در سال پایهمجموع هزینه سرمایه

 هاهزینه ارزش فعلی مجموع

 نرخ تنزیل

 درصد 7 

 22,999 23,956 30,773 24,826 19,269 26,192 25,498 28,602 25,819 20,786 21,277 میلیارد تومان

 25,953 25,721 28,139 29,850 28,092 29,755 28,616 31,147 30,288 26,889 29,162 میلیارد تومان ارزش فعلی مجموع منافع

 2,954 1,765 2,635- 5,023 8,823 3,563 3,119 2,545 4,469 6,103 7,885 میلیارد تومان ارزش خالص فعلی

 %8.01 %7.59 %6.29 %8.54 %10.30 %8.06 %7.96 %7.70 %8.33 %9.20 %9.71 درصد درصد بازگشت سرمایه

 1.13 1.07 0.91 1.20 1.46 1.14 1.12 1.09 1.17 1.29 1.37 - نسبت فایده به هزینه

 9.93 10.33 13.06 10.67 8.36 11.26 10.92 12.22 11.08 9.05 9.20 میلیون تومان کیلومتر-ها به ازای هر مسافرهزینه

 11.20 11.09 11.94 12.83 12.19 12.79 12.25 13.31 12.99 11.71 12.61 میلیون تومان کیلومتر-منافع به ازای هر مسافر

 

 



  

 

 

  

 376صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 2 خط امتدادی وهایسناری دهتیاولو -8-6-1

 سناریوی زیر مدنظر قرار گرفت: 4، 2همانطور که عنوان شد برای امتداد خط 

 (1)سناریو  امتداد از خیابان فکوری تا تقاطع هفت تیر -

 (2)سناریو  امتداد از سمت خیابان نماز -

 (3)سناریو  آبادامتداد تا پایانه وکیل -

 (4)سناریو  امتداد تا پایانه الهیه -

ساس نتایج تحلیل اقتصادی و با استفاده از تحلیل تقاضلی اولویت این سناریوها نسبت در این بخش بر ا

تا  2بر این مبنا امتداد مصوب خط ارائه شده است.  55-8جدول که نتایج آن در  شودبه یکدیگر سنجیده می

 تقاطع هفت تیر از اولویت باالتری نسبت به سایر امتدادها برخوردار است. 

 

 میلیارد تومان -2امتداد خط  فاضلی سناریوهای مختلفهزینه و مزایای ت -55-8جدول 

 درصد بازگشت سرمایه شماره سناریو عنوان
 فایده به هزینه نسبت 

 به عدم انجام کار
 خالص ارزش فعلی 

 )میلیارد تومان(
 اولویت بر اساس 
 تحلیل تفاضلی

 1 6932 1.32 9.36 1سناریو  امتداد تا هفت تیر
 2 5899 1.28 9.1 2سناریو  امتداد از سمت نماز

 3 3994 1.15 8.19 3سناریو  آبادامتداد تا وکیل
 4 -36 1 6.99 4سناریو  امتداد تا الهیه

 4دهی سناریوهای امتداد خط اولویت -8-6-2

 سناریوی زیر مدنظر قرار گرفت: چهار، 4همانطور که عنوان شد برای امتداد خط 

 (1امتداد شرقی تا شهرک شهید باهنر )سناریو  -

 (8امتداد شمالی تا شهرک مهرگان )سناریو  -

 (9امتداد شمالی تا شهرک مهرگان و کالت )سناریو  -

 (10امتداد شرقی تا شهرک رضویه )سناریو  -

در این بخش بر اساس نتایج تحلیل اقتصادی و با استفاده از تحلیل تقاضلی اولویت این سناریوها نسبت 

امتداد همانطور که مشخص است  ارائه شده است. 56-8جدول در که نتایج آن شود. به یکدیگر سنجیده می

 ها اولویت باالتری دارد.تا شهرک شهید باهنر نسبت به سایر گزینه 4خط 



  

 

 

  

 377صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 میلیارد تومان -4امتداد خط  اریوهای مختلفهزینه و مزایای تفاضلی سن -56-8جدول 

 شماره سناریو عنوان
درصد بازگشت 

 سرمایه
 فایده به هزینه نسبت 

 به عدم انجام کار
 خالص ارزش فعلی 

 )میلیارد تومان(
 اولویت بر اساس 
 تحلیل تفاضلی

 1 6932 1.32 9.36 1سناریو  امتداد تا باهنر

 2 4403 1.17 8.34 8سناریو  امتداد تا مهرگان

 4 -2635 0.91 6.29 9سناریو  امتداد تا شهرک کالت

 3 1765 1.07 7.59 10سناریو  امتداد تا شهرک رضویه

 3دهی سناریوهای امتداد خط اولویت -8-6-3

 سناریوی زیر مدنظر قرار گرفت: سه، 3همانطور که عنوان شد برای امتداد جنوبی خط 

 (1)سناریو  3عدم امتداد جنوبی خط  -

 (5تا شهرک طرق )سناریو  3امتداد جنوبی خط  -

 (11امتداد جنوبی تا کارشهر )سناریو  -

در این بخش بر اساس نتایج تحلیل اقتصادی و با استفاده از تحلیل تقاضلی اولویت این سناریوها نسبت 

احداث  با توجه به نتایج به دست آمده نمایش داده شده است. 57-8جدول که در  شودبه یکدیگر سنجیده می

 شود.پیشنهاد نمی 3امتداد جنوبی خط 

 

 میلیارد تومان -3امتداد خط  هزینه و مزایای تفاضلی سناریوهای مختلف -57-8جدول 

 شماره سناریو عنوان
درصد بازگشت 

 سرمایه
 فایده به هزینه نسبت 

 به عدم انجام کار
 خالص ارزش فعلی 

 )میلیارد تومان(
 اولویت بر اساس 
 تحلیل تفاضلی

 1 6932 1.32 9.36 1سناریو  بدون امتداد

 2 4016 1.16 8.2 8سناریو  امتداد تا طرق

 3 2954 1.13 8.01 9سناریو  کارشهرامتداد تا 

 بررسی اولویت احداث تراموای خیام -8-6-4

 شود:برای بررسی اولویت احداث تراموای خیام دو سناریوی زیر استفاده می

 (1عدم احداث خط تراموای خیام )سناریو  -

 (6احداث خط تراموای خیام )سناریو  -

 



  

 

 

  

 378صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

ت از تحلیل تقاضلی اولویت این سناریوها نسب در این بخش بر اساس نتایج تحلیل اقتصادی و با استفاده

همانطور که مشخص است احداث  ارائه شده است. 58-8جدول که نتایج آن در  شودبه یکدیگر سنجیده می

تر رساند و از منظر تحلیل تفاضلی نیز پاییننصف می حدودلی را به خط تراموای خیام میزان خالص ارزش فع

 شود.از سناریوی عدم امتداد قرار دارد. بنابراین احداث این خط تراموا پیشنهاد نمی

 

 میلیارد تومان -تراموای خیام هزینه و مزایای تفاضلی سناریوهای مختلف -58-8جدول 

 شماره سناریو عنوان
درصد بازگشت 

 سرمایه
 فایده به هزینه نسبت 

 به عدم انجام کار
 خالص ارزش فعلی 

 )میلیارد تومان(
 اولویت بر اساس 
 تحلیل تفاضلی

 1 6932 1.32 9.36 1سناریو  بدون تراموای خیام

 2 3563 1.14 8.06 6سناریو  ساخت تراموا خیام

 

 

  



  

 

 

  

 379صفحه  ونقل همگاني يکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصيلي حمل
 

 یشنهادیپ هاینهیگز یابیو ارز یمعرف -5 
 تاريخ: پروژه: گزارش: ويرايش:

 1401ارديبهشت  992 10 03
 

 بندیجمع -9

ونقل همگانی شهر مشهد، مجموعه سناریوهای پیشنهادی در فصل در این فصل از مطالعات تفصیلی حمل

چهارم مورد بررسی و تحلیل فنی و اقتصادی قرار گرفت. در این فصل به منظور انتخاب نهایی شبکه و نوع 

عدم انجام کار مقایسه ها با حالت سناریوی مختلف در نظر گرفته شد و تمامی آن 12سیستم هر خط، ابتدا 

شدند. سپس با مرور و بررسی فرضیات و روابط الزم برای تحلیل اقتصادی، نسبت فایده به هزینه، خالص ارزش 

فعلی و درصد بازگشت سرمایه هر سناریو تعیین و در نهایت سناریوهای اولویت دار مشخص شدند. پس از آن، 

شهد بر روی سناریوی اولویت اول، بررسی و با استفاده سنجی امتداد خطوط قطار شهری مصوب شهر مامکان

 .شداز تحلیل اقتصادی اولویت احداث امتداد خطوط مشخص 

نقشه شبکه  1-9شکل که در  شدانتخاب  1410در نهایت شبکه خطوط همگانی شهر مشهد برای افق 

خط اتوبوس  6خط قطار شهری و  4این شبکه در مجموع شامل  نهایی خطوط پیشنهادی ارائه شده است.

 تندرو به شرح زیر است:

رق مشهد آغاز در ش نژادیهاشم دیکه از فرودگاه شه است لومتریک 2/24به طول  قطار شهری 1خط  -

آباد بهار، بلوار احمدآباد، بلوار ملک یملک الشعرا ابانیاسالم، خ انیفدائ ابانیشده و پس از عبور از خ

 .رسدیم انیبه پا آبادلیوک یمسافربر انهیدر پا آبادلیو بزرگراه وک

در شمال مشهد آغاز  یشمال یبلوار طبرس یکه از انتها لومتریک 3/18به طول  قطار شهری 2خط  -

داده  ریمس رییآهن تغراه ستگاهیدر محدوده ا یو جنوب یشمال یطبرس یشده و پس از عبور از بلوارها

شهدا،  دانیم نژاد،یهاشم دیشه ابانیاز خ عبور. در ادامه با شودیم نژادیهاشم دیشه ابانیو وارد خ

 یدر تقاطع بلوارها یفکور دیو بلوار شه یکوهسنگ ابانی(، خآبادی)تق یعتیشر دانیدانشگاه، م ابانیخ

 .رسدیم انیبه پا ریو هفت ت یفکور دیشه

مشهد آغاز شده و  یکه از بلوار صبا در جنوب شرق است لومتریک 5/27به طول  قطار شهری 3خط  -

 المقدس )فلکه آب( واقع در جنوب تیب دانیامام رضا )ع( در م ابانیپس از عبور از بلوار صبا و خ

شهدا،  دانیو در ادامه با عبور از م شودیاندرزگو م دیشه ابانیداده و وارد خ ریمس رییحرم مطهر تغ

جانباز امتداد خواهد داشت. سپس وارد  دانیتا م یو بلوار فردوس یبلوار سپهبد قرن د،یتوح ابانیخ

 هیهدر منطقه ال هیریبلوار ام یدر انتها هی)ع( و بلوار امام یبلوار جانباز شده و با گذر از بزرگراه امام عل

 .رسدیم انیپامشهد به  یواقع در شمال غرب
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در شمال مشهد آغاز  عیربکه از محدوده آرامگاه خواجه لومتریک 2/18به طول  قطار شهری 4خط  -

 رییشهدا به سمت شرق تغ دانیدر م یا... عباد تیآ ابانیو خ عیربشده و پس از عبور از بلوار خواجه

 ،ینواب صفو دیشه ابانیحرم مطهر، خ یشمال لعض ،یرازیا... ش تیآ ابانیداده و با عبور از خ ریمس

یم انیباهنر به پا دیو بلوار حر )جاده سرخس( در محدوده شهرک شه ریبزرگراه غد ،یبلوار مصل

 .رسد

ابوطالب و عبدالمطلب آغاز شده  یکه از تقاطع بلوارها لومتریک 1/17به طول  اتوبوس تندرو 1خط  -

 یداده و از بلوارها ریمس رییبه سمت جنوب تغ ابیکام دیعبدالمطلب و شه یو پس از عبور از بلوارها

بهار  یملک الشعرا ابانیاسالم، خ انیفدائ ابانیگذر خواهد کرد. در ادامه در خ وریشهر 17وحدت و 

کالهدوز و ابوطالب به سمت شمال حرکت کرده  دیشه یو بلوار احمدآباد به سمت غرب و در بلوارها

 . رسدیم انیابوطالب و عبدالمطلب به پا یتقاطع بلوارها یعنیخود  نیو در نقطه آغاز

در شمال مشهد آغاز  مانیجاده کارخانه س یکه از انتها لومتریک 6/30به طول  اتوبوس تندرو 2 خط -

عبور کرده و وارد  زی)ع( ن یو امام عل یچراغچ دیشه یهاجاده از بزرگراه نیشده و پس از عبور از ا

 . رسدیم انیغرب مشهد به پا در آبادلیوک انهیو سپس در پا شودیم شگاهیبلوار نما

مشهد آغاز شده  یدر شمال غرب هیاله انهیکه از پا است لومتریک 5/12به طول  اتوبوس تندرو 3 خط -

در  هیو بلوار هاشم یرض دیبلوار س ه،یبلوار امام ،ینرفسنجا یا... هاشم تیو پس از عبور از بزرگراه آ

 .رسدیم انیپامشهد به  یو نماز در جنوب غرب هیهاشم یتقاطع بلوارها

در شمال مشهد  یکه از محدوده آرامگاه فردوس است لومتریک 7/21به طول  اتوبوس تندرو 4 خط -

 . رسدیم انیبه پا یفردوس دانیشاهنامه و توس در م یآغاز شده و پس از عبور از بلوارها

مشهد  یبلوار پنجتن در شمال شرق یکه از انتها است لومتریک 5/13به طول  اتوبوس تندرو 5 خط -

 یبلوار امت و بلوار وحدت وارد بلوار طبرس ،ینیآو دیآغاز شده و پس از عبور از بلوار پنجتن، بلوار شه

 .رسدیم انیشهدا به پا دانیدر م یرازیا... ش تیآ ابانی. در ادامه با گذر از خشودیم

در شمال  عیرباست که از محدوده آرامگاه خواجه لومتریک 3/17مشهد به طول  اتوبوس تندرو 6خط  -

. در ادامه در شودیم یچراغچ دیوارد بزرگراه شه عیربمشهد آغاز شده و پس از عبور از بلوار خواجه

 به سمت غرب آبادلیوک بزرگراهآباد و به سمت جنوب، در بلوار ملک یو جنوب یشمال امیخ یبلوارها

یم انیو نماز به پا هیهاشم یبه سمت جنوب حرکت کرده و در تقاطع بلوارها هیو در بلوار هاشم

.رسد
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 شهر مشهد مقدس 1410پیشنهادی افق  برخطوط انبوه -1-9شکل 
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 از شهروندان، مدیران و کارشناسانفرم نظرسنجی 
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 تعالیبسمه
 مشهد مقدس همگانی شهرنقل  و حملسیستم کالن  یاجتماع -یاثرات فرهنگ یابیپرسشنامه ارز

 سالم علیکم؛
ونقل همگانی است تا ضمن توسعه ی برای توسعه سیستم حملزیربرنامهسازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد مقدس، در حال 

ی افزایش دهد. به شهردرونی در کاهش ازدحام و آلودگی هوا برداشته و آسایش و راحتی شهروندان را در سفرهای ثرومی، گام رسانخدمت
ر در دست انجام است. با عنایت به تجارب سازمان برنامه و بودجه کشو 777همین دلیل مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی مطابق ضابطه 

 های زیر پاسخ فرمایید.ونقل شهر مشهد دارید، خواهشمند است به پرسشعملی و مدیریتی و شناختی که از وضعیت حمل

 مشخصات فردی )به هر تعداد سوال که مایل بودید پاسخ بفرمایید( (1

 هزینه خانوار درآمد خانوار تعداد خودرو خانوار رتعداد اعضای خانوا مدرک تحصیلی آقا/خانم سن )سال( سمت شغل

         

 فرمایید؟در هفته چند بار از کدام سیستم حمل و نقل استفاده می (2

 سایر شخصی خودروی بوسمینی تلفنی تاکسی اینترنتی تاکسی تاکسی اتوبوس تندرو اتوبوس مترو دوچرخه پیاده نام وسیله

 تعداد تقریبی 

 استفاده در هفته
      

  
   

 هامعیار ینا به هستند؟ لطفا مشهد مهم شهر ونقل همگانیحمل فرهنگی سیستم-اثرات اجتماعی  ارزیابی برای معیارهایی چه شما نظر به (3

  . توجه بفرمایید که ممکن است چند معیار نمره یکسان داشته باشند.(اهمیت =باالترین20 و اهمیت، بدون=0) بدهید نمره 20 تا 0 بین

 سیستم حمل و نقل در شهر مشهد؟ زیست محیطی میزان اثرات 1
 از نظر: آلودگی صوتی، آلودگی هوا، دید و منظر، گیاهی و جانوری و آب و خاک

 امتیاز

 توسط سیستم حمل و نقل شهر مشهد؟ برای همه افراد)امکان سفر( ها دسترسی به فرصتمیزان  2
 پذیرتوان و آسیببرای تمامی افراد از جمله افراد کم یخصشاز نظر: سهولت و امکان سفر با حمل و نقل همگانی و 

 

 شهر مشهد؟ سیستم حمل و نقل میزان هزینه عملکرد 3
 ثحواد ،حمل و نقل تسهیالتایجاد و نگهداری  ی،حمل و نقل همگانی و خصوص برداریبهره ،های سفراز نظر: هزینه

 

 سیستم حمل و نقل در شهر مشهد؟ ایمنی و امنیتمیزان  4
 از نظر: تصادفات، سرقت، فرهنگ و قوانین و مقررات

 

 با سیستم حمل و نقل شهر مشهد؟ راحتی و آرامش سفرمیزان  5
 از نظر: ازدحام و شلوغی و کیفیت 

 

 تاریخی شهر؟هویت کالبدی و با ی سیستم حمل و نقل شهر مشهد سازگارمیزان  6
 های ارزشمند و میراث فرهنگیاز نظر: استفاده از هنر، عدم آسیب به بافت

 

 شهر مشهد؟ قابلیت اطمینان به سیستم حمل و نقلمیزان  7
 از نظر: میزان اطمینان به زمان سفر یا حمل و نقل همگانی و خصوصی و اثر عوامل محیطی بر حمل و نقل

 

 و نقل شهر مشهد با زیارت/گردشگری؟میزان هماهنگی سیستم حمل  8
 های زیارتی/گردشگری با حمل و نقل همگانی،های زیارتی/گردشگری، اتصال محدودهاز نظر: وجود مسیرهای پیاده در محدوده

 وجود سیستم حمل و نقل همگانی زائر/گردشگر 
 

 میزان تناسب سیستم حمل و نقل شهر مشهد با شرایط ایام خاص؟ 9
 از نظر: تداخل و ازدحام ترافیک، عملکرد سیستم حمل و نقل همگانی 

 

 میزان تناسب سیستم حمل و نقل شهر مشهد با شرایط بحران و پدافند غیرعامل؟ 10
 ها  های اسکان موقت، ظرفیت معابر برای تخلیه اضطراری، دسترسی به بیمارستاناز نظر: دسترسی به مکان
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 اصلی سیستم حمل و نقل همگانی چیست؟به نظر شما مشکل  (4

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................. 

  سنجش وضعیت سیستم حمل و نقل (5

فنی خود در مورد سیستم کنونی حمل و نقل همگانی شهر مشهد، لطفاً نظر خود را درباره موضوعات بر اساس شناخت عینی یا اطالعات 
منظور از حمل و نقل همگانی، مترو، اتوبوس تندرو و اتوبوس معمولی است. تاکسی جزء حمل و نقل همگانی مطرح شده اعالم بفرمایید. 

 محسوب نشده است.
 6 5 4 3 2 1 مشهد های سیستم حمل و نقل شهرویژگی ردیف

 بسیار کم های اتوبوس/ مترو ...تعداد ایستگاه 1
 است 

 کم است
 کافی

 است 
 زیاد 
 است

 بسیار زیاد
 است 

 نظری
 ندارم 

 بسیار بد  های اتوبوس/ مترو ... محل ایستگاه 2
 است

 نه خوب  بد است
 نه بد

 خوب
 است 

 بسیارخوب
 است 

 نظری
 ندارم 

 بسیار کم  مترو ...تعداد خطوط اتوبوس/  3
 است

 کم است
 کافی

 است 
 زیاد

 است 
 بسیار زیاد 

 است
 نظری

 ندارم 

 بسیار بد مسیر خطوط اتوبوس /مترو ... 4
 است 

 بد است
 نه خوب 

 نه بد
 خوب

 است 
 بسیارخوب

 است 
 نظری

 ندارم 

 کامال  با عبور مترو از مجاور منزل/ محل کار خود موافقم. 5
 موافق

 فرقی موافق
 ندارد 

 کامال  مخالف
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  با تغییر خطوط مترو موافقم. 6
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  با عبور اتوبوس تندرو از مجاور منزل/ محل کار خود موافقم. 7
 موافق موافق

 فرقی
 مخالف ندارد 

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 تغییر خطوط اتوبوس تندرو موافقم. با 8
 کامال 
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  با عبور اتوبوس عادی از مجاور منزل/ محل کار خود موافقم. 9
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  با تغییر خطوط اتوبوس موافقم. 10
 موافق موافق

 فرقی
 مخالف ندارد 

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 شود.توسعه خطوط همگانی باعث مشکل برای خودروهای شخصی می 11
 کامال 
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  وجود ایستگاه، به نفع من است. 12
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  مقدار کرایه حمل و نقل همگانی در مقایسه با تاکسی، پارکینگ و ... خوب است. 13
 موافق

 فرقی موافق
 ندارد 

 کامال  مخالف
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  های آن، مجبور به استفاده از حمل و نقل همگانی هستم.با توجه به گرانی خودرو و هزینه 14
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  کنم.اگر مطمئن باشم حمل و نقل همگانی کیفیت مناسبی دارد از آن استفاده می 15
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  .ندارمخودروی شخصی دارم و نیازی به حمل و نقل همگانی  16
 موافق

 فرقی موافق
 ندارد 

 کامال  مخالف
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  .دارمخودروی شخصی ندارم و نیاز به حمل و نقل همگانی  17
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  کنم.حمل و نقل همگانی در مسیر من وجود ندارد و به سختی از آن استفاده می 18
 موافق موافق

 فرقی
 مخالف ندارد 

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 زمان سفر، انتظار در ایستگاه، ... در حمل و نقل همگانی زیاد است. 19
 کامال 
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  .زندمیتوسعه حمل و نقل همگانی، به محیط زیست آسیب  20
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  نیاز فعلی شهر، ساخت و توسعه معابر، بزرگراه و پارکینگ است، نه حمل و نقل همگانی. 21
 موافق موافق

 فرقی
 مخالف ندارد 

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 حمل و نقل همگانی فقط برای سفرهای کاری و تحصیلی مناسب است. 22
 کامال 
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  حمل و نقل همگانی برای رفتن به حرم مطهر در دسترس من نیست. 23
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 
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 کامال  حمل و نقل همگانی فقط برای سفرهای همراه با خانواده مناسب است. 24
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  حمل و نقل همگانی فقط برای سفرهای افراد مسن، کودکان، معلوالن، ... مناسب است. 25
 موافق

 فرقی موافق
 ندارد 

 کامال  مخالف
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  اگر اتوبوس از خط ویژه عبور کند بهتر است. 26
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  کنم.در حمل و نقل همگانی احساس امنیت نمی 27
 موافق موافق

 فرقی
 مخالف ندارد 

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کنم.اگر از مسیر و برنامه زمانی حمل و نقل همگانی اطالع داشته باشم، از آن استفاده می 28
 کامال 
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  کند.های نیازمند خدمت رسانی میشبکه حمل و نقل همگانی به جمعیت/بخش 29
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  شود.شلوغی سیستم حمل و نقل همگانی، مانع از استفاده از آن می 30
 موافق موافق

 فرقی
 مخالف ندارد 

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 ای ندارد.شود و فایدهحمل و نقل همگانی بیشتر باعث آلودگی هوا و سر و صدا می 31
 کامال 
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  ندارد.روی برای دسترسی به حمل و نقل همگانی ایمنی و امنیت مسیر پیاده 32
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  با حذف خط/ایستگاه حمل و نقل همگانی از این محدوده موافقم. 33
 موافق

 فرقی موافق
 ندارد 

 کامال  مخالف
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  با ایجاد خط/ایستگاه حمل و نقل همگانی در این محدوده موافقم. 34
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  با تغییر خطوط تاکسی موافقم. 35
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  تاکسی از حمل و نقل همگانی بهتر است. 36
 موافق

 فرقی موافق
 ندارد 

 کامال  مخالف
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  تاکسی اینترنتی از تاکسی معمولی بهتر است. 37
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 کامال  اگر مسیر/سرعت اتوبوس مناسب باشد، به جای تاکسی از آن استفاده خواهم کرد. 38
 موافق موافق

 فرقی
 مخالف ندارد 

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 شود.افزارهای مسیریابی، باعث افزایش استفاده از حمل و نقل همگانی میرسانی در نرماطالع 39
 کامال 
 موافق

 موافق
 فرقی

 ندارد 
 مخالف

 کامال 
 مخالف

 نظری
 ندارم 

 نحوه توزیع فرم نظرسنجی اثرات اجتماعی
 تعداد فرم گروه ردیف

 4 سازمان حمل و نقل و ترافیک 1
 4 اتوبوسرانیسازمان  2
 4 بهره برداری -قطار شهری 3
 4 سازمان تاکسیرانی 4
 4 معاونت حمل و نقل 5
 4 معاونت شهرسازی 6
 30 کسبه/ساکنان در مسیر خطوط مترو موجود 7
 30 کسبه/ساکنان در مسیر خطوط مترو جدید 8
 30 کسبه/ساکنان در مسیر خطوط اتوبوس تندرو موجود 9
 30 مسیر خطوط اتوبوس تندرو جدید کسبه/ساکنان در 10
 30 کسبه/ساکنان در مسیر خطوط اتوبوس موجود 11
 30 کسبه/ساکنان در مسیر خطوط اتوبوس جدید 12
 30 کسبه/ساکنان در محدوده حرم مطهر 13
 30 زائران در محدوده حرم مطهر 14
 60 کسبه/ساکنان در مناطق حاشیه شهر 15
 60 تجاری شهریکسبه/ساکنان در مناطق  16
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