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 تدقیق مسیر کریدورهاي منتخب

 هاي موردنیاز براي تدقیق مسیرمعرفی شاخص

 ؤثرـمو  ارکا صورتبه انمسافراز  يدیاز اددـتعجابجایی  همگانی ونقلحمل سیستم دیجااز ا صلیا فهد
 بیش هادر آن همگانی ونقلحمل سفر يتقاضا حجم که گیرندمی ارقر لویتدر او مسیرهایی ترتیباینبه ت.ـسا

دهی پاسخ رـب وهعال که کند عمل ايگونهبه باید همگانی ونقلحمل سیستم یگرد يوـس. از باشد معینی ارمقداز 
ازجمله  ینابنابر. هدد صختصاا دخو به نیزرا  سفرها کلاز  يبیشتر سهم ه،یندآ شدهبینیپیش يتقاضا به

که  کرد حمطر صورتبدین توانمیرا  دگیر ارقر مورد استفاده هايگزینهیابی در ارز تواندمی که هاییرمعیا
نقاط داراي پتانسیل باال در ایجاد سفر یا به  بین ونقل همگانی باید ارتباط و هماهنگی مناسبی راسامانه حمل

 در شبکه قابل بررسی است: برقرار نماید و این تقاضا در قالب موارد زیر 1عبارتی کریدورهاي بالقوه

 هاي شبکه:حجم ترافیک معادل همسنگ سواري روي کمان  -

 شترـبی. تـسا سیرـم ياـهنکما يرو يارسوهمسنگ کـفیاتر مـحج عمجمو دلمعا شاخص ینا

 که گفت توانمی حالت ین. در اباشد مسیر دنبو مناسب ههنددننشا تواندمی نیز شاخص ینا دنبو

 دهکر دیجاا دوـموج ضعو همگانی ونقلحمل سیستم به نسبت يبهتر تسهیالـتو  تمکاناا مسیر ینا

از  شیـبخ ونقل همگانیدر صورت ایجاد کریدور حملشت که دا رنتظاا توانمیحالت  یندر است. ا

 یندر ا فیکاتر کماتر کاهش موجبو  دهرک بجذ دوـخ بهرا  صیـشخ نقلیهکنندگان وسایلاستفاده

 هامسیر یندر ا صیـشخ نقلیهکنندگان از وسایلاستفاده سفر نمادر ز جوییصرفهنتیجه  در ها وکمان

 .دشونیز 

 هايبوس) بر روي کماننقلیه همگانی (اتوبوس، مینیحجم ترافیک معادل همسنگ سواري وسایل -

 شبکه:

. ستا يمسیر بهتر ،باشد شتهرا دا اخصـش نـیاز ا يبیشتر ارمقد کهي مسیر هر که گفت توانمی

ن را آهمگانی  ونقلحمل انمسافر که ستا دهکر رعبو هایینمکااز  آمدهدستبه مسیر دیگرعبارتبه

 توانمی مسیر یندر اونقل همگانی سامانه حمل دیجاا با یناند. بنابراداده ارقر استفاده مورد بیشتر

 ونقلحمل ایلـسو ددتر حجم کاهش باآن  بروه عالو  دنمو عرضهها آن يابررا  مناسبو  زمال تخدما

 کاست. نیز مسیر ینا هايکمان شلوغیاز  توانمی مسیرها یندر ا بوسمینیو  ستوبوا مانند همگانی

                                                                                                                                                               
1 Trunk lines 
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 ها.ونقل همگانی در ایستگاهتعداد دفعات سوار و پیاده شدن مسافران حمل -

ست. ا دیاز ربسیا مالی هايهزینه مندزنیاونقل همگانی سامانه حمل مسیر ساخت یگراز سوي د -

را  هزینه کمترین کهنمایند  دهستفاا شبکهاز هایی امکان از کمانحد در  باید مسیرها ینا ،ینابنابر

 عنو هـب هـتوج ونبدو  سفر يتقاضا انمیز بر اساس اتنه مسیرها ینا گرا ایرز ،باشند شتهدا اههمر به

 ... وین) ـمز طحـس روي ،زیرزمین(ها و ایستگاه ساخت مسیرروش  ،سیستم عنو ن،خیابا موقعیتو 

بنابراین، یکی از معیارهاي مسیریابی ؛ شتدا خواهند لنباد بهرا ي دیاز ربسیا هايهزینه ،شوند ساخته

با  بر از معابريونقل همگانی انبوهحمل وجود عرض کافی در معبر موردنظر یا به عبارتی عبور کریدور

 سلسله مراتب عملکردي باالتر است.

به کنندگان استفاده سترسید انمیز ،تـسا حمطر یلیر هايگزینه یابیارز مهنگادیگري که  رمعیا -

 موردنیاز سترسید انمیز که باشد ايگونهبه باید مسیرواقع  در ست.ا نیاهمگ ونقلحمل ستمـسی

 ونقل همگانیکریدور حمل ینابر  وهعال. باشد پاسخگو کند،دهی میخدمت کهرا  يورکرید يابر

. یکپارچه شود ،کل سیستمدر  لختالا دیجاا ونبد د،موجو ونقلحملوسایل  یگرد با باید نظرردمو

 شود.بر ایجاد میخطوط همگانی انبوه این مورد با برقراري ارتباط با سایر

 تدقیق موقعیت ابتدا و انتهاي مسیر

 شهريهاي درونپایانه. شودمیبر به پایانه ختم گانی انبوهونقل همابتدا و انتهاي مسیر و خطوط حمل

گسترش فیزیکی  لاما به دلی د؛هرها دارنونقل همگانی و جابجایی مسافران داخل شاي در نظام حملنقش عمده

 .]1[شودهاي جدید احساس میاد پایانهجای و افزایش جمعیت شهر، نیاز به

شهري در نظر نقلیه همگانی و سوار و پیاده کردن مسافران درونمنظور توقف وسایلهایی که بهمحل

ي شهرهاي واقع در ابتدا و انتهاي خطوط درونمسیر و پایانههاي واقع در طول شوند، شامل ایستگاهگرفته می

هاي سفر تقاطع دارند هاي همگانی واقع در ابتدا یا انتهاي خطوطی که با سایر خطوط یا شیوههستند. پایانه

شهري ابتدا هاي درونبنابراین در طراحی پایانه؛ ]2[تر هستندهاي خطوط معمولی بزرگدر مقایسه با پایانه

ایجاد  هایی با ظرفیت کافی درهاي موجود استفاده شود؛ چراکه وجود زمینت پایانهشود از ظرفیتالش می

 هاي جدید بسیار حائز اهمیت است.پایانه

 در که شودمی اطالق اينقطه به پایانه کلمه، عام معنی است. در گوناگونی تعاریف پایانه (ترمینال) داراي

 حرکت جهت تعیین با که است بدیهی تعریف این به توجه با باشد. قرار گرفته مسیر یک انتهاي یا ابتدا
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 را پایانه خالصه طوربه .شود تلقی انتهایی نقطه یک هم و ابتدایی نقطه یک تواندمی مزبور نقطه نقلیه،وسیله

 باشد: زیر هايویژگی داراي که نامید مکانی توانمی

 ،هستند وآمدرفت در شدهتعیین مسیر چند یا یک در که را نقلیهوسایل از ايمجموعه به دسترسی امکان -

 .سازد فراهم

 .باشد داشته وجود آن در دیگر نوع به نوع یک از نقلیهوسیله تعویض امکان -

 .باشد دارا را ترافیک کنترل تسهیالت و پارکینگ براي کافی فضاي -

 شبکه و شبکه کارکرد بر بسزایی تأثیر هاپایانه آنکه نخست دارد. اهمیت دلیل دو به هاپایانه اثر و نقش

 و هاکاربري بر پررنگی نقش سفر، جاذب کاربري یک عنوانبه آنکه دوم و داشته خود پیرامون شهري ترافیکی

 تأملقابل شهرسازي از نظر هم و ترافیکی از نظر هم هاپایانه یابیمکان بنابراین؛ دارند خود پیرامون شهري محیط

 از زیادي حجم هاآن مکان در معموالً  ونقل همگانی هستند،خطوط حمل همرسی محل هاپایانه از آنجاکه .است

 پیرامون ترافیکی شبکه نقاط، این در سفر جذب و تولید بودن باال سبب به و هستند آمدوشد حال در مسافران

 یک ونقل همگانیحمل شبکه طراحی که دریافت توانمی سادگیبه بنابراین؛ شد خواهد متأثر آن از نیز پایانه

 .بیانجامد مناسبی نتایج به تواندنمی هاپایانه یابیمکان به توجه بدون شهر

. مطابق ]5-3[است  1-7جدول صورت ها بههاي ممکن براي پایانههاي ارزیابی مکاناز جمله شاخص 

و سیستم  ها، وجود ارتباط با سایر خطوط ریلیترین معیارهاي جانمایی پایانهجمله اصلی این جدول، از

صورت کنند؛ بدینمی کننده عملعنوان جمعها بهاي است. در واقع راههاي جادهنقل همگانی و زیرساختوحمل

نقلیه دسترسی کافی به تسهیالت پایانه داشته باشند. در درجه بعدي، باید فضاي کامل جهت ساخت که وسایل

 وجود داشته باشد.ها در محدوده موردنظر دهی به آنپایانه و جمعیت کافی جهت سرویس
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 هامعیارهاي مهم براي جانمایی پایانه -1-7جدول 
 معیار کلی معیارهاي جزئی توصیف

 هاي آینده شهريهماهنگی با برنامه هاي مکانی شهر براي زمان آینده سازگار باشد.کاربري زمین با برنامه

 کاربري زمین

 شده جزئیوجود برنامه تنظیم اي براي مکان محتمل پایانه وجود داشته باشد.شدهبرنامه تنظیم
مشخصات کاربري زمین مکان محتمل (عمومی یا خصوصی) مدنظر 

 قرار گیرد.
 مشخصات کاربري

کل فضاي کافی موجود در مکان براي مقاصد مختلف و امکان توسعه 
 پروژه در آینده کافی باشد.

 وجود فضاي کافی

ها) ارتباط هاي اصلی و بزرگراهراه(مکان محتمل باید با شبکه معابر 
 داشته باشد.

 ارتباط با شبکه معابر

ونقل همگانی هاي حملمکان موردنظر باید واقع در شبکه انواع شیوه قابلیت ارتباط
 بر، سریع و محلی) باشد.(انبوه

 ونقل همگانیارتباط با شبکه حمل

 ارتباط محلی مکان محتمل باید با مراکز اقتصادي و صنعتی شهر ارتباط داشته باشد
آثار باستانی، منابع طبیعی و ...) در نزدیکی مکان (شده مناطق حفاظت

 محتمل وجود داشته باشد.
 شدهمناطق محافظت

اثرات 
 محیطیزیست

 پایانه) ساعت از 1با فاصله تا (تراکم مناطق مسکونی در نزدیکی مکان 
 محتمل باید کافی باشد.

 مناطق مسکونی

هاي صوتی، هوا، آب و ... حاصل از این تسهیالت باید انواع آلودگی
 حداقل شود.

 هاانواع آلودگی

خرید زمین، مختلف (هزینه ساخت پروژه باید با توجه به عوامل 
 زیست و ...) ارزیابی شود.حفاظت از محیط

اقتصادي و معیار  هاي پروژههزینه
 اجتماعی

 اشتغال نرخ اشتغال و مشخصات نیروي کاري منطقه بررسی شود.
 فاصله از مراکز مهم فاصله از مراکز صنعتی و بازارها باید بررسی شود.

 خطر سیل خطر سیل در محل محتمل باید مدنظر قرار گیرد. معیار فنی
 مشخصات زمین بررسی شود.نوع زمین، توپولوژي، وجود آب زیرزمینی و ... باید 

 محل محتمل پایانه باید داراي دسترسی کافی به منابع ذکرشده باشد.
منابع آب، فاضالب، برق، گاز و 

 اینترنت
 هامطلوبیت

 
ونقل همگانی، ابتدا یکی از پارامترهایی در یکی از رویکردهاي طراحی شبکه حمل که است ذکر انیشا

(ایستگاه ابتدایی و انتهایی)  ها، پایانهشودکه ثابت فرض شده و از آن براي تعیین کریدورهاي اصلی استفاده می

ر د استفاده شده است. . در این مطالعه نیز این رویکرد مورد توجه قرار گرفته و در شناسایی کریدورهاهستند

 رد، الگوریتم زیر بر این اساس. شوداستفاده  یخوببهها عین حال تالش شده است تا از ظرفیت موجود پایانه

 :)1-7 شکل( است گرفته قرار استفاده مورد هاو توقفگاه هاانهیپا محل انتخاب

ل ونقخطوط حمل يابتدا و انتها تیگام، موقع نیخطوط. در ا ییو انتها یینقاط ابتدا نیی: تعاول گام
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 .دشویم نییتع یونقل همگانشبکه حمل یمطالعات طراح یبر بر اساس خروجانبوه یهمگان

 نیگام، با توجه به فاصله مطلوب ب نیها. در اگاهقفو تو هاانهیپا یابیمحدوده مکان نییتع :دوم گام

 ییو انتها ییدر نقاط ابتدا يمتر 1000به شعاع  يبر، بافرانبوه یونقل همگانخطوط حمل يهاستگاهیا

 .شودیو توقفگاه در نظر گرفته م انهیپا ییخطوط به منظور جانما

 يهاانهیپا تیگام، موقع نی. در ادیجد انهیپا یابیمکان ایموجود  انهیپا تیاستفاده از ظرف یبررس :سوم گام

 نییمحدوده تع نی. اگر در اردیگیقرار م یشده در گام دوم مورد بررس نییموجود بر اساس محدوده تع

؛ شودین پایانه متوقف مو فرآیند تعیی توقفگاه وجود داشته باشد، از همان استفاده خواهد شد ای انهیشده، پا

 .شود ییجانما دیجد انهیالزم است پا صورتنیا ریدر غ

شده در  نییموجود در محدوده تع يهايکاربر تیگام، وضع نی. در ادیجد انهیپا یابیمکان :چهارم گام

کمتر و  نی(ارزش زم ترنییتملک پا نهیبا هز يهاياست کاربر یهی. بدردیگیقرار م یگام دوم مورد بررس

توقفگاه  ای انهیانتخاب به عنوان پا يبرا يباالتر تیاهم يدارا محیطی کمترو اثرات زیست )شتریمساحت ب

 .هستند
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 هاو توقفگاه هاانهیپا یابیمکان تمیالگور -1-7 شکل

 
نشان  2-7شکل  سناریوي برتر در بر شهر مشهد درانبوه ونقل همگانیهاي موجود در شبکه حملپایانه

د شومتري در انتهاي خطوط مشاهده می 1000و بر اساس ترسیم بافر داده شده است. با توجه به این شکل 

 ها وانه وجود دارد و لذا همین پایانهاتوبوس تندرو در محدوده مربوطه پای 6و  5، 3 ،1 که براي خطوط

ترسیم د. اما در محدوده بافر شودر نظر گرفته می این خطوطهاي موجود به عنوان پایانه و توقفگاه گاهفقتو

وجود  اي در وضعیت موجودپایانه ،اتوبوس تندرو 4و  2 قطار شهري و خطوط 4و  3، 2، 1خطوط  شده براي

  .شودو الزم است پایانه جدید احداث  ندارد

 هاگاهقفو تو هاانهیپا یابیمحدوده مکان نییتع

 تیاستفاده از ظرف یبررس
 یابیمکان ایموجود  انهیپا

 دیجد انهیپا

 بافر داخل انهیپا وجود بافر داخل انهیپا وجود عدم

 دیجد انهیپا یابیمکان موجود انهیپا انتخاب

 اطراف يهايکاربر یسنجامکان
 انهیپا ساخت جهت

 خطوط ییو انتها یینقاط ابتدا نییتع

 شروع

 پایان

ه ها براي کلیها و توثقگاهارائه پایانه
 برونقل همگانی انبوهخطوط حمل
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 ونقل همگانی شهر مشهدهاي موجود در شبکه حملموقعیت پایانه -2-7شکل 

 
آورده شده است، در  3-7شکل ونقل مشهد چنانچه در هاي طرح تفصیلی حملهمچنین با بررسی نقشه

پایانه در نظر گرفته شده  ،اتوبوس تندرو 2قطار شهري و خط  4و  1محدوده بافر ترسیم شده براي خطوط 

ه و یابی پایانمکان تنها د. بنابراین الزم استنشوعنوان پایانه این خطوط لحاظ می ها بهاست و همین پایانه

خط یابی اتوبوس تندرو صورت گیرد. محدوده جغرافیایی براي مکان 4قطار شهري و خط  2توقفگاه براي خط 

آورده شده  4-7 شکلبر اساس الگوریتم پیشنهادي در این مطالعه در  اتوبوس تندرو 4قطار شهري و خط  2

 تدقیق نهایی مکان پایانه و توقفگاه براي خطوط مورد نظر در ادامه آورده شده است. است.
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 ونقل همگانی شهر مشهدتفصیلی حملهاي پیشنهادي در مطالعه طرح موقعیت پایانه -3-7شکل 
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 1400ي د 992 11 05
 

 
 موجود و پیشنهاد شده در این مطالعه يهاانهیپا -4-7 شکل

 
ها، د، با لحاظ کردن وضعیت کاربريشومشاهده می 6-7شکل  و 5-7شکل براي تدقیق نهایی چنانچه در 

داده نشان قطار شهري  2خط  ياتوبوس تندرو و ابتدا 4خط  يانتها در انهیپا جادیا براي مناسب يهانیزم

  .شده است
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 قطار شهري 2 خط در شده شنهادیپ يهاانهیپا یمکان تیموقع -5-7شکل 

 عیرب خواجه انهیپا

 مطهر حرم

 قطار شهري 2خط 

 شهدا دانیم

 تندرو اتوبوس 2 خط

 قطار شهري 2خط 

 قطار شهري 4خط 
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 اتوبوس تندرو 4 خط در شده شنهادیپ يهاانهیپا یمکان تیموقع -6-7شکل 

 

 تندرو اتوبوس 4 طخ

 قطار شهري 3خط 

 قطار شهري 1خط 

 قطار شهري 2خط 

 آبادپایانه وکیل

 اتوبوس تندرو 4خط 
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 تعیین تراز قرارگیري مسیر بر اساس پارامترهاي فنی

ها از نوع از گزارش، با توجه به نوع سامانه خطوط موجود در سناریوي برتر که برخی از آن در این بخش

ها (زیرزمینی، قطار شهري و مابقی از نوع اتوبوس تندرو هستند، تراز قرارگیري خطوط بر اساس نحوه اجراي آن

 گیرد.روزمینی یا باالي سطح زمین) مورد بررسی قرار می

ها و همچنین نتایج این مطالعه ب آنمطالعات گذشته و مصو شهري، بر اساسدر خصوص خطوط قطار 

شبکه خطوط قطار شهري صورت زیرزمینی به اجرا در آیند. ههاي پیشین، تمامی این خطوط باید بدر بخش

به قطار شهري که در حال حاضر  2و  1خطوط . نشان داده شده است 7-7شکل  سناریوي برتر در مشهد در

صورت زیرزمینی هقطار شهري بر اساس مطالعات گذشته ب 4و  3اند. خط در آمدهاجرا به صورت زیرزمینی 

قطار شهري نیز بر اساس  2امتداد خط صورت زیرزمینی به اجرا در آیند. همچنین هاند و باید بهشدمصوب 

صورت زیرزمینی در نظر گرفته شده و به اجرا در ههاي پیشین این مطالعه باید بمطالعات انجام شده در بخش

 آید. 

که مطالعات . از آنجاییاستها مستلزم انجام مطالعات مرحله دوم اما تعیین تراز ارتفاعی مسیر و ایستگاه

جزئیات اطالعات قطار شهري توسط مهندسین مشاور پژوهش انجام گرفته است،  4خط مرحله دوم تنها براي 

گونه همان. ]6[است شده آورده 2-7جدول ها در آن ییاجرا عمق و 8-7شکل در  ي این خطهاستگاهیادرباره 

، که تاکنون صورت هستندمرحله دوم انجام مطالعات مستلزم  2ط امتداد خ، جزئیات اجرایی شدکه بیان 

 .نگرفته است
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 ونقل همگانی سناریوي برتردر شبکه حمل LRTموقعیت خطوط  -7-7شکل  

 



  
 

 

  

 14صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
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 قطار شهري 4هاي خط موقعیت ایستگاه -8-7شکل 

 
 4هاي خط عمق اجرایی ایستگاه -2-7جدول 

 عمق اجرایی (متر) ستگاهیا کد
A 29,4 

B &C 29,5 
D 20 
E 20 
F 32,3 
G 41,5 
H 36 
I 34,2 
J 25,6 
K 17,3 

A 

B & C 

D 

E 

F 

G H 

I 
J 

K 
L 

N 

O P 
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 4هاي خط عمق اجرایی ایستگاه -2-7جدول 
 عمق اجرایی (متر) ستگاهیا کد

L 17,4 
M 17,5 
N 17,9 
O 18,9 
P 21,8 

 
زیر در نظر گرفته  کلی دسته ونقل همگانی، معموالً سههمچنین در خصوص اولویت عبور خطوط حمل

 :]2 [شودمی

 و پیادهعابران نقلیه،وسایل سایر تردد مسیر از کامل صورت به تسهیالت از نوع این حریم: Aدسته  -

خطوط زیرزمینی  .ندارد ترافیکی هايجریان سایر با تداخلی گونهچیه و بوده مجزا سواراندوچرخه

 گیرند.قطار شهري در این دسته قرار می

 داراي ،)هاتقاطعمسیر ( از هاییبخش در و کرده استفاده ویژه خطوط از تسهیالت از نوع این: Bدسته  -

که از جمله  است دوچرخه و عابرپیاده جریان و نقلیهوسایل سایر با تداخل همچنین و مشترك حریم

 ) اشاره نمود.BRTهاي تندرو (توان به اتوبوسنقلیه همگانی این دسته میوسایل

 حرکت و بوده نقلیهوسایل سایر با مشترك حریم داراي مسیر، تمام در تسهیالت از نوع این :C دسته -

هاي اتوبوس است که عابرپیاده و شخصی ترافیک جریان با اختالط و تداخل داراي همگانی، نقلیهوسیله

 گیرند.محلی در این دسته قرار می

 . است Aبنابراین با توجه به موارد بیان شده، اولویت عبور براي براي قطار شهري زیرزمینی از نوع 

ورت صه هاي پیشین باید بنتایج این مطالعات در بخش، بر اساس اتوبوس تندرو در خصوص تراز خطوط

روزمینی به اجرا در آیند. در خصوص اولویت عبور این خطوط نیز چنانچه در باال آورده شده است، باید از نوع 

B   .موجود قبل و بعد از اجراي سامانه اتوبوس تندرو  عرض معابر الزم است براي تحقق این امربنابراین، باشد

مگانی ونقل هتا از منظر فنی قابلیت عبور را دارا باشند. در سناریوي برتر شبکه حمل مورد بررسی قرار گیرد،

عبوري از  معابراین خطوط و وضعیت ) که مشخصات 9-7شکل خط اتوبوس تندرو وجود دارد ( 6شهر مشهد، 

 ر ادامه آورده شده است.ها دآن

 



  
 

 

  

 16صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 

 ونقل همگانی سناریوي برتردر شبکه حمل BRTموقعیت خطوط  -9-7شکل 

و 1خط  )1  اتوبوس تندر

هاي کیلومتر است که حول محدوده مرکزي شهر واقع شده و از خیابان 5/17به طول  تندرو اتوبوس 1خط 

 کند. تعداد خطشهریور، بلوار وحدت، بلوار کامیاب، بلوار ابوطالب، بلوار کالهدوز و احمدآباد عبور می 17بهار، 

 شده است. ارایه 3-7جدول مشهد در  اتوبوس تندرو 1عبوري معابر موجود در مسیر خط 

و 2خط  )2  اتوبوس تندر

که پس از طی جاده سیمان، در  استکیلومتر  76/17مشهد داراي طول متوسط  اتوبوس تندرو 2خط 

دهد و پس از عبور از بزرگراه شهید میرزایی و شهید چراغچی مسیر خود را در بزرگراه امام علی ادامه می

 رسد. تعداد خطوط عبوري معابر موجود درآباد به پایان میآباد در پایانه وکیلبزرگراه نمایشگاه و بزرگراه وکیل

 شده است. ارایه 4-7جدول د در مشه اتوبوس تندرو 2مسیر خط 

و 3خط  )3  اتوبوس تندر



  
 

 

  

 17صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

که از بلوار هاشمیه در جنوب مشهد آغاز  استکیلومتر  13مشهد به طور متوسط  اتوبوس تندرو 3خط 

شده و پس از عبور از بلوار سید رضی، بلوار امامیه و بزرگراه هاشمی رفسنجانی، در پایانه میثاق واقع در بزرگراه 

مشهد در اتوبوس تندرو  3 رسد. تعداد خط عبوري معابر موجود در مسیر خطهاشمی رفسنجانی به پایان می

 شده است. ارایه 5-7جدول 

و 4خط  )4  اتوبوس تندر

کیلومتر طول دارد که از میدان فردوسی حرکت خود را  21مشهد به طور متوسط  اتوبوس تندرو 4خط 

تغییر مسیر داده و در  کند. سپس، به سمت شمالآغاز کرده و تا انتهاي بلوار طوس به سمت غرب حرکت می

تعداد خطوط عبوري معابر موجود در دهد. کند و به حرکت خود خاتمه میبلوار شاهنامه تا حدي پیشروي می

 شده است. ارایه 6-7جدول  مشهد در اتوبوس تندرو 4مسیر خط 

 اتوبوس تندرو 5خط  )5

تن در شمال مشهد سفر کیلومتر است که از بلوار پنج 13مشهد به طول متوسط  اتوبوس تندرو 5خط 

آوینی به سمت جنوب، بزرگراه  تن به سمت شرق، بلوارام پنج 45کند و پس از عبور از خیابان خود را آغاز می

 دهد. سپس، به سمت جنوببابا نظر، خیابان ستایش و بلوار امت به سمت غرب و بلوار وحدت تغییر مسیر می

 رسد. تعدادو بلوار طبرسی تغییر مسیر داده و پس از عبور از خیابان شیرازي، در میدان شهدا به پایان می

 شده است. ارایه 7-7جدول  مشهد در اتوبوس تندرو 5ط خطوط عبوري در معابر موجود در مسیر خ

و 6خط  )6  اتوبوس تندر

. این خط از استکیلومتر  27صورت رینگ (حلقه) و به طول متوسط مشهد به اتوبوس تندرو 6خط 

شود. در ادامه، پس آباد وارد میسپس به سمت شرق و بلوار وکیل بزرگراه نمایشگاه در غرب مشهد آغاز شده و

اهللا رفسنجانی به سمت جنوب به مکان اولیه خود از عبور از بزرگراه آزادي و پیامبر اعظم به سمت شمال و آیت

 شده است. ارایه 8-7جدول  مشهد در ندرواتوبوس ت 6تعداد خط عبوري معابر موجود در مسیر خط رسد. می



  
 

 

  

 9صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 مشهد قبل و پس از اجراي خط اتوبوس تندرو 1تعداد خط عبوري معابر موجود در مسیر خط  -3-7جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
 مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت
 تعداد خط ویژه 
 در وضع موجود

 وبرگشتتعداد خط رفت
 بعد اجرا 

 تعداد خط ویژه 
 پس از اجرا

 2 4 0 6 بلوار امام خمینی میدان شریعتی بهار
 2 3 0 6 خیابان امام رضا بلوار امام خمینی الشعراي بهارملک

 2 2 0 4 شهریور جنوبی 17 خیابان امام رضا بلوار فداییان اسالم
 2 2 2 2 شهید حنایی فداییان اسالم شهریور جنوبی 17بلوار 
 2 3 0 4 شهریور 17میدان  شهید حنایی شهریور جنوبی 17بلوار 

 1 4 0 5   شهید حنایی -شهریور 17خیابان 
 1 4 0 5   شهریور 17خیابان 

 2 4 0 6 بلوار مصلی وریشهر 17خیابان  شهریور جنوبی 17بلوار 
 2 4 0 6 ابتداي زیرگذر شهداي گمنام بلوار مصلی بلوار وحدت

 2 6 0 8   زیرگذر شهید گمنام
 2 4 0 6 بیهقی انتهاي زیرگذر شهداي گمنام بلوار شهید کامیاب
 2 2 0 4 شهید هاشمی نژاد بیهقی بلوار شهید کامیاب
 2 6 0 8 عبادي شهید هاشمی نژاد بلوار شهید کامیاب
 2 4 0 6 مطهري شمالیبلوار  عبادي بلوار شهید کامیاب
 2 5 0 7 بلوار شهید کریمی بلوار مطهري شمالی بلوار عبدالمطب
 2 5 0 7 بلوار ابوطالب بلوار شهید کریمی بلوار عبدالمطب
 2 5 0 7 32ابوطالب  بلوار عبدالمطب بلوار ابوطالب
 2 5 0 7 حر عاملی 32ابوطالب  بلوار ابوطالب
 2 6 0 8 بیمارستان خاتم حر عاملی بلوار ابوطالب
 2 6 0 8 چهارراه ابوطالب بیمارستان خاتم بلوار ابوطالب



  
 

 

  

 10صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 مشهد قبل و پس از اجراي خط اتوبوس تندرو 1تعداد خط عبوري معابر موجود در مسیر خط  -3-7جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
 مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت
 تعداد خط ویژه 
 در وضع موجود

 وبرگشتتعداد خط رفت
 بعد اجرا 

 تعداد خط ویژه 
 پس از اجرا

 2 4 0 6 منفرد چهارراه ابوطالب بلوار شهید کالهدوز
 2 4 0 6 بلوار قاضی طباطبایی منفرد بلوار شهید کالهدوز
 2 4 0 6 شهید اسفندیاري بلوار قاضی طباطبایی بلوار شهید کالهدوز

 2 4 0 6 عطار شهید اسفندیاري کالهدوزبلوار شهید 
 2 4 0 6 آبکوه عطار بلوار شهید کالهدوز
 2 6 0 8 سناباد آبکوه بلوار شهید کالهدوز
 2 4 0 6 سلمان فارسی سناباد بلوار شهید کالهدوز
 2 4 0 6 بلوار احمدآباد سلمان فارسی بلوار شهید کالهدوز

 2 6 0 8 میدان شریعتی بلوار شهید کالهدوز بلوار احمدآباد
 

 



  
 

 

  

 13صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 مشهد قبل و پس از اجراي خط اتوبوس تندرو 2تعداد خطوط عبوري معابر موجود در مسیر خط  -4-7جدول 
 تعداد خط ویژه پس از اجرا وبرگشت بعد اجراتعداد خط رفت تعداد خط ویژه در وضع موجود وبرگشتمجموع تعداد خط رفت تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر

 2 2 0 4 میدان شهید برکاتی 111رسالت  جاده سیمان
 2 4 0 6 بزرگراه شهید میرزایی میدان شهید طلوع بلوار رسالت

 2 6 0 8 بزرگراه شهید چراغچی بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید میرزایی
 2 6 0 8 بزرگراه آزادي بزرگراه بابا نظر بزرگراه شهید چراغچی

 2 4 0 6 بزرگراه نمایشگاه بزرگراه آزادي بزرگراه امام علی
 2 8 0 10 آبادبزرگراه وکیل بزرگراه امام علی بزرگراه نمایشگاه

 2 4 0 6 آبادپایانه وکیل بزرگراه نمایشگاه آبادبزرگراه وکیل
 

  



  
 

 

  

 14صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 مشهد قبل و پس از اجراي خط اتوبوس تندرو 3تعداد خط عبوري معابر موجود در مسیر خط  -5-7جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
 مجموع تعداد 

 وبرگشتخط رفت
 تعداد خط ویژه 
 در وضع موجود

 وبرگشتتعداد خط رفت
 بعد اجرا 

 تعداد خط ویژه
 پس از اجرا 

 2 4 0 6 شهیدکشوري بلوار نماز بلوار هاشمیه
 2 2 0 4 بلوار شهید فکوري شهیدکشوري بلوار هاشمیه
 2 4 0 6 بلوار پیروزي بلوار شهید فکوري بلوار هاشمیه
 2 4 0 6 آبادبزرگراه وکیل بلوار پیروزي بلوار هاشمیه

 2 4 0 6 بلوار معلم آبادبزرگراه وکیل بلوار سید رضی
 2 4 0 6 امام علیمیدان  بلوار معلم بلوار سید رضی

 2 4 0 6 بلوار شریعتی میدان امام علی بلوار امامیه
 2 4 0 6 بلوار شاهد بلوار شریعتی بلوار امامیه
 2 4 0 6 بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار شاهد بلوار امامیه

 2 4 0 6 27میثاق  بلوار امامیه بزرگراه هاشمی رفسنجانی
 1 5 0 6 1الهیه  رفسنجانیبزرگراه هاشمی  بلوار الهیه

 1 5 0 6 1الهیه  بزرگراه هاشمی رفسنجانی بلوار اقدسیه
 2 2 0 4 بلوار الهیه بلوار اقدسیه 1الهیه 

 
  



  
 

 

  

 15صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 قبل و پس از اجراي خط مشهد اتوبوس تندرو 4تعداد خطوط عبوري معابر موجود در مسیر خط  -6-7جدول 
 تعداد خط ویژه پس از اجرا وبرگشت بعد اجراتعداد خط رفت تعداد خط ویژه در وضع موجود وبرگشتمجموع تعداد خط رفت تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر

 2 6 2 6 میدان بوعلی میدان فردوسی وستبلوار 
 2 6 0 8 بلوار خیام میدان بوعلی وستبلوار 
 2 4 0 6 کارگر بلوار خیام وستبلوار 
 2 6 0 8 بلوار ساجدي کارگر وستبلوار 
 2 4 0 6 میدان شهید فهمیده بلوار ساجدي وستبلوار 
 2 4 0 6 میدان معراج میدان شهید فهمیده وستبلوار 
 2 4 0 6 40توس  میدان معراج وستبلوار 
 2 4 0 6 بلوار شاهنامه 40توس  وستبلوار 

 2 4 0 6 61شاهنامه  وستبلوار  بلوار شاهنامه
 

  



  
 

 

  

 16صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 مشهد قبل و پس از اجراي خط اتوبوس تندرو 5عبوري معابر موجود در مسیر خط خطوط تعداد  -7-7جدول 

 تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر
 مجموع تعداد خط 

 وبرگشترفت
 تعداد خط ویژه

 در وضع موجود 
 وبرگشت تعداد خط رفت
 بعد اجرا

 تعداد خط ویژه 
 پس از اجرا

 2 2 0 4 زیرگذر حرم میدان شهدا شیرازي اهللاآیت
 2 4 2 4 بلوار وحدت زیرگذر حرم طبرسی

 2 4 0 6 بلوار امت زیرگذر شهید گمنام بلوار وحدت
 2 2 0 4 میدان امت بلوار وحدت بلوار امت

 0 2 0 2   36نبوت 
 0 2 0 2   38نبوت 

 2 4 0 6 بزرگراه شهید بابانظر طباطبایی ستایش
 0 2 0 2   شهید بابانظربزرگراه کنارگذر 

 2 2 0 4 16آوینی  بزرگراه شهید بابانظر بلوار شهید آوینی
 2 2 0 4 تن 45 بلوار شهید آوینی 16آوینی 

 2 2 0 4 پنج تن 16آوینی  تن 5متري  45
 2 4 0 6 بلوار طبرسی شمالی تن 5متري  45 پنج تن

 

  



  
 

 

  

 17صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 مشهد قبل و پس از اجراي خط اتوبوس تندرو 6عبوري معابر موجود در مسیر خط خطوط تعداد  -8-7جدول 
 تعداد خط ویژه پس از اجرا وبرگشت بعد اجراتعداد خط رفت وضع موجودتعداد خط ویژه در  وبرگشتمجموع تعداد خط رفت تقاطع انتها تقاطع ابتدا نام معبر

 2 8 0 10 آبادوکیل امام علی بزرگراه نمایشگاه
 2 4 0 6 بزرگراه آزادي بزرگراه نمایشگاه آبادبزرگراه وکیل

 2 4 0 6 تبادل آزادي آبادوکیل بزرگراه آزادي
 2 4 0 6 رفسنجانیاهللا آیت تبادل آزادي بزرگراه پیامبر اعظم

 2 4 0 6 بزرگراه نمایشگاه بزرگراه پیامبر اعظم اهللا رفسنجانیبزرگراه آیت
 

 

 

 

 

 



  
 

 

  

 18صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 
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در نهایت با بررسی مشخصات معابري که خطوط سامانه اتوبوس تندرو از آنها عبور کرده است، مشاهده 

که تعداد خطوط عبوري این معابر براي اجراي سامانه اتوبوس تندرو از کفایت الزم برخوردار بوده و از شود می

 .استمنظر فنی قابل اجرا 

تعیین مشخصات و موقعیت مسیر در مقطع عرضی معابر براي خطوط ریلی غیرزیرزمینی براساس 

 هاي مختلفشاخص

 صورت به ریلی 2 خط امتداد و شده بیتصو یلیر خطوط هیکل نکهیا به توجه بابر اساس سناریوي برتر و 

 .ندارد وجود یعرض مقطع یبررس جهت ینیرزمیغ یلیر خط قسمت نیا در نیبنابرا هستند، ینیرزمیز

 راهکارهاي مدیریت جهتی ترافیک معابر متناسب با نتایج بند قبل ارایه

به بررسی  نیازيبا توجه به اینکه طبق بند قبل کلیه خطوط به صورت زیرزمینی هستند، در این بند نیز 

ونقل همگانی مدیریت جهتی نیست؛ زیرا مدیریت جهتی زمانی مطرح است که براي اجراي خطوط ویژه حمل

طالعه تعداد خطوط کافی چون در این م مورد اجراي خطوط اتوبوس تندرو، فضاي کافی وجود نداشته باشد. در

 راهکار مدیریت جهتی وجود ندارد. ارایهدر معابر وجود دارد، پس نیازي به 

شود که در اکثر معابر ، مشاهده میاتوبوس تندرو با توجه به تعداد خطوط باقیمانده پس از اجراي خطوط

شود که در حالت مشاهده می ،11–7شکل و  10–7شکل جهت وجود ندارد. همچنین بر اساس مانعی از این

کر شایان ذ سناریوي برتر تفاوت چندانی در سطح سرویس شبکه معابر وجود ندارد.قبل و بعد اجراي خطوط 

 و مهم دارد: یاصل لیدو دل يمناسب محدوده مرکز سیسطح سرواست که 

 ياز محدوده مرکز يعبور ای یمنته یبر و همگانخطوط انبوه يتعداد باال -1

 و زوج و فرد کیوجود طرح تراف -2
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 در سناریوي برتر نتایج حاصل از تخصیص ترافیک به شبکه معابر شهر مشهد قبل از اجراي خطوط -10–7شکل 

 

 
 در سناریوي برتر نتایج حاصل از تخصیص ترافیک به شبکه معابر شهر مشهد بعد از اجراي خطوط -11–7شکل 
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 ونقلنهایی حمل نقلیه پس از اجراي شبکهحجم وسایل ، کاهش یا افزایشتربه منظور بررسی دقیق

دهنده معابر با کاهش حجم (رنگ سبز نشان شودمی ارایه 12–7شکل همگانی در مقایسه با قبل از آن در 

 ).استدهنده معابر با افزایش ترافیک پس از اجراي شبکه نهایی ترافیک و رنگ قرمز نشان

 

 
 ونقل همگانیمیزان تغییرات حجم جریان ترافیک قبل و پس از اجراي شبکه حمل -12–7شکل 

 تعیین شیوه و مصالح جداسازي مسیرها از جریان عبوري

 پایان به و یا آغاز را خود سفر توانندمی مسافران که هستند هاییمکان نشانگر آهنراه خطوط که گونههمان

 راهنمایی هادهی اتوبوسخدمات هايمحل به را مسافران مؤثر صورتبه توانندمی نیز هاگذاريعالمت برسانند،

 شبکهبه  توانیم یشخص و یهمگان ونقلحمل ریمس يجداساز تیریمد در موفق يهانمونه جمله از .کنند

BRT اتوبوس تندرو با عنوان شبکهاشاره نمود.  ایشهر بوگوتا در کلمبTransMilenio  با که شودیشناخته م 

 جمله از سال در شده جابجا مسافر ونیلیم 336 و روز در مسافر ونیلیم 2,48 خط، 12 لومتر،یک 114,4 طول

ه استفاد کیتراف يجهت جداساز هاروش انواع از زین شهر نیا در. است یهمگان ونقلحمل يهانمونه نیترموفق

 گیرد.می این شهر مد نظر قرار تجربیات در این مطالعه عمدتاً شده است که
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 آسفالت، روي گذاريجمله عالمت از مختلفی هايروش طریق از تواندمی حرکت مسیر گذاريعالمت

 در که پذیرد انجام روسازي هاي مختلفرنگ و روسازي مختلف هايبافت و هاترکیب مسیر، هايکنندهمشخص

 اند.شده بیان به اختصار اصلی هايروش اي ازاین قسمت نمونه

ستفاده )1 و ا ل ز تاب عالئما  ها و 

 خطوط نماد .هستندها اتوبوس ویژه خطوط اعالم و گذاريعالمت براي روش تریناساسی عالئم، و تابلوها

این  داراي که خطی وارد نباید شخصی خودروهاي که دارد مفهوم را این و است مستطیل شکل هاویژه اتوبوس

 و همگانی ونقلحمل سیستم مسیر که مناطقی در طخطو این به مربوط تابلوهاي و عالئم .شوند ،است عالمت

 ).13-7شکل شوند (می نصب جهات تمامی در آن هايتقاطع ، درهستند واقع هاشریانی در اتوبوس ویژه خطوط یا
 

 

 
 BRTاستفاده از عالئم جهت جداسازي مسیر خطوط  -13-7شکل 

 

رکنندهمشخص )2 سی  هاي برجسته م

 ای و هامیخ، گلبرجسته هايهلب، یرنگ مانند برجسته نمودن آسفالت، خطوط ریهاي مسکنندهمشخص

 زیمامت هاحرکت اتوبوس ریرا از مس هینقللیوسا یکل انیعبوري جر خطوطتواند میدر روسازي هایی یبرآمدگ

 آمده است. 14-7شکل گونه جداسازها در این اي ازنمونه .ندینما
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 در بوگوتا BRTهاي مسیر جهت جداسازي مسیر خطوط کنندهاستفاده از مشخص -14-7شکل 

 

گ )3  هاي گوناگون روسازيها و بافترن

براي  که را ايویژه خطوط تواندمی رنگی بتن یا هاآسفالت وسیلهبه روسازي مختلف هايرنگ اجراي

 مختلف نقلیهوسایل هايتداخل کاهش باعث و نماید متمایز خطوط دیگر از را اندشده تعبیه مختلف منظورهاي

 .]7[) 15-7شکل شوند ( خطوط این در ویژه عبوري خودروهاي با
 

  
 در بوگوتا BRTاستفاده از رنگ جهت جداسازي مسیر خطوط  -15-7شکل 
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سازي فیزیکی )4  جدا

ه دیگر لینقوسایلمنظور کاهش ریسک ورود جداسازي فیزیکی خطوط ویژه اتوبوس و ترافیک عبوري، به

سازي روسازي معموالً براي گذاري و برجستهنتیجه کاهش تصادفات ضروري است. عالمت به این خطوط و در

ی هاي فلزي (گاردریل) یا حفاظ بتنشود از حفاظبنابراین توصیه می؛ از بین بردن این ریسک کافی نیستند

شوند نقلیه اجرا میپیاده و دیگر وسایلري از ورود عابرانمنظور جلوگیها در طول مسیر بهاستفاده شود. گاردریل

اي باشد که عابران امکان ها باید به اندازهکه باید داراي مقاومت و استحکام کافی باشد. همچنین، ارتفاع آن

نشان داده شده  17-7شکل و  16-7شکل ین جداسازها در اي از انمونه .]8[ورود به مسیر را نداشته باشند 

 است.
 

 
 در بوگوتا BRTفیزیکی مسیر خطوط  جداسازي -16-7شکل 

 



  
 

 

  

 24صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 در بوگوتا با استفاده از نرده BRTفیزیکی مسیر خطوط  جداسازي -17-7شکل 

 

را به کار  ي بیان شدهجداسازها از یبیترک ونقل همگانی،در مسیر خط حمل توانیم عمل درهمچنین 

 هتج رصلبیمطالعه، امکان استفاده از موانع صلب و غ نیا درکه بیان شد همانطوري و استفاده نمود. گرفت

البته بکارگیري هر یک از آنها داراي مزایا . دارد وجود در معابر یو شخص یهمگان هینقللیوسا کیتراف يجداساز

 شود؛یمجاد یا تیمحدود یهمگان ونقلحمل ستمیس يبرا، صلب مانع از استفاده. در حالت اول و استو معایبی 

 يراب یکیمکان مشکالت بروزبه دلیل ( یاحتمال يهاصف ازها از یکدیگر و فرار اتوبوس سبقت امکان چون

 .را از بین برده و در نهایت منجر به کاهش ظرفیت خط خواهد شد) ... و ، کاهش سرعتراه راتیتعم ها،اتوبوس

، که این امر نیز شودونقل همگانی میحمل ژهیو خطوط به یشخص هینقللیوسا مانع تخلف و ورود ،همچنین

لیساو رصلب،یاستفاده از موانع غ در حالت دوم و با. شودو افزایش ظرفیت خط  ریتأختواند منجر به کاهش می

 ونقلحمل خطوط در تراکم و ریتأخ جادیا باعثاین امر  که شوند ژهیو خطوط وارد توانندیم یشخص هینقل

 فراهم یهمگان هینقللیوسا يبرا صف از فرار امکان دهد. همچنینمی کاهشو ظرفیت خط را  شودیم یهمگان

 .تواند از کاهش ظرفیت خط جلوگیري نماید، که این امر میشودیم

 به همراه رصلبیاز موانع غبا توجه به مزایا و معایب مورد اشاره، بکارگیري و استفاده  ،به طور خالصه 

تواند ضمن فراهم کردن امکان استفاده می یشخص هینقللیورود وساممانعت از  هاي ثبت تخلفات برايدوربین

یه نقلنقلیه شخصی و فرار از صف، مشکل ورود وسایلونقل همگانی از خطوط متعلق به وسایلناوگان حمل

 .شخصی را نیز مرتفع نماید
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 هاي کریدورهاي منتخبجانمایی ایستگاه

 اهتعیین مساحت عرصه موردنیاز هر ایستگاه بر اساس ظرفیت برآوردي تقاضاي مسافر ایستگاه

اي گونهریزي ابعاد و ظرفیت متناسب با تعداد مسافران ایستگاه است؛ بهایستگاه پیامد طرح کارایی اجزاي

 طورکلی ابعاد و ظرفیت اجزايکه فضاي ایستگاه بتواند شرایط آسایش و ایمنی مسافران را تأمین کند. به

 رفیتریزي ابعاد و ظن، طرحبنابرای؛ منظور حفظ آسایش مسافران استبرداري عادي و بهایستگاه در شرایط بهره

دهی روش کارآمدي است. در این روش آسایش کاربر در فضا بر اساس اجزاي ایستگاه بر مبناي تراز سرویس

بندي شده است و مواردي نظیر توانایی انتخاب آزادي جهت حرکت، یافته به وي طبقهسرانه سطح اختصاص

انایی کنند)، تومجاور کاربرانی که با سرعت کمتر حرکت میتوانایی حرکت با سرعت دلخواه (توانایی عبور از 

 ود.شعبور از یک بخش پرتراکم برخالف جریان حرکت غالب و عبور بدون برخورد با سایر مسافران تعریف می

در شش  شدهریزي تبع آن براي مسافران طرح یافته به هر نفر و شرایط آسایشی که بهسطح اختصاص

دهی . سطح سرویسشودمشخص می Fتا  Aدهی است که به ترتیب از سطح سرویسبندي شده طبقه دسته

A دهی ترین شرایط و سطح سرویسدهنده آزادانهنشانF ترین و محدودترین شرایط آسایش نمایشگر نامطلوب

یابد. سطوح سرویس، شرایط آسایش و راحتی کاهش میFبه سطح سرویس  Aاست. با تغییر سطح سرویس از 

آورده  2-8شکل دهی در فضاي انتظار در و سطوح سرویس 1-8شکل صورت در فضاهاي حرکتی بهدهی 

 اند.شده

 بایست سطح آسایش یامحاسبه مساحت موردنیاز براي سکو جهت انتظار و عبور مسافران ابتدا می براي

دهی براي مسافران تعیین شود. سطح سرویس بر اساس میانگین سطح اشغال هر نفر، میزان سطح خدمت

 امهنها در آیینشود. مساحت سطوح سرویس براي ایستگاهآسایش افراد و توانایی حرکتی آنان محاسبه می

HCM   جلدي نیز منطبق بر آن هستند. 12نامه آیین 8است که اعداد موجود در جلد  1-8جدول مطابق 
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 فضاهاي حرکتیدهی در سطوح سرویس -1-8شکل 

 

 

LOS A :عابرین سرعت حرکت خود را آزادانه اختیار می
 .کنند و برخوردي بین عابران وجود ندارد

LOS B : آزادانه اختیار میعابرین سرعت حرکت خود را
کنند. از حضور یکدیگر آگاه هستند و نسبت به آن واکنش 

 دهند.نشان می

LOS C :عابرین سرعت حرکت خود را آزادانه اختیار می
طرفه به آسانی صورت گرفته و در کنند. جریان عبور یک

ها ایجاد هاي دو/چندطرفه کمی برخورد بین آنجریان
 شود.می

LOS D :ابرین براي انتخاب سرعت محدود شده و آزادي ع
 شود.هاي متقابل زیاد میبرخورد عابرین در جریان

LOS E :شود. حرکت به سرعت حرکت و عبور محدود می
هاي متقابل هاي کوتاه میسر است. در جریانجلو با گام

شود. میزان رفتبرخوردهاي زیادي بین عابران ایجاد می
 رسد.ت خود میوآمد در ایستگاه به ظرفی

LOS F :شود. سرعت حرکت عابرین بسیار محدود می
برخوردهاي بین عابرین غیرقابل اجتناب است. حرکت 

متقابل تقریبًا غیرممکن است و نرخ جریان عبوري متغیر و 
 بینی است.غیرقابل پیش



  
 

 

  

 28صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 دهی در فضاهاي انتظارسطوح سرویس -2-8شکل 

  

LOS A : ایستادن به آسانی مقدور است. حرکت در بین افراد
کردن حرکت دیگران  ایستاده به صورت آزادانه و بدون مختل

 مقدور است.

LOS B : سطح ایستادن کمی محدود است. در زمان حرکت در
 توان از برخورد با افراد اجتناب کرد.بین افراد ایستاده می

LOS C : ایستادن و حرکت در بین افراد بدون مختل کردن
دیگران مقدور و همچنان راحتی مسافران هنگام ایستادن تامین 

 است.

LOS D : ایستادن بدون تماس با دیگران ممکن نیست. حرکت از
جلو فقط به صورت بین افراد ایستاده محدود است و حرکت روبه
وتاهی تامین هاي کحرکت جمعی ممکن است و راحتی در زمان

 شود.می

LOS E : برخورد بین افرادایستاده غیرقابل اجتناب است. حرکت
در بین افراد ایستاده ممکن نیست. ایستادن در چنین شرایطی 
 همراه با آسایش نیست و فقط در زمان کوتاه قابل تحمل است.

LOS F : برخورد بین افراد در نهایت ممکن است که ایستادن در
باشد. حرکت بین افراد ایستاده به هیچ آسایش می بدترین سطح

 وجه ممکن نیست.



  
 

 

  

 29صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 دهیمیانگین فضاي الزم در انتظار و تردد سطوح سرویس -1-8جدول 
 متوسط فضاي الزم تردد (مترمربع/ نفر) متوسط فضاي الزم انتظار (مترمربع/ نفر) سطح سرویس

A 2/1 ≥ 3/3 ≥ 
B 2/1 -9/0  3/3 -3/2 
C 9/0 -7/0 3/2 -4/1 
D 7/0 -3/0 4/1 -9/0 
E 3/0 -2/0 9/0 -5/0 
F 2/0 < 5/0 < 

 
برابر  7/1متر ( 30متر و حداقل طول  5/1 ها، حداقل عرضمنظور محاسبه مساحت موردنیاز ایستگاهبه

متر براي  100متر و طول  5/3و عرض  ]1[اتوبوس  متري) براي تسهیالت اولیه ایستگاه 18طول اتوبوس 

در سکو براي جلوگیري از دهی مناسب همچنین، سطح سرویس .در نظر گرفته شد ]2[ایستگاه قطار شهري 

عنوان سطح سرویس مبنا جهت به Cازدحام و تأمین آسایش و امنیت مسافران در بخش انتظار و عبور سطح 

 :ودشاز رابطه زیر استفاده میها محاسبه مساحت ایستگاه براي. شده استها انتخاب تعیین ابعاد ایستگاه

)8-1(  Pa×Sa+PPw×Sw= PtotalS 

 که در آن:

totalS :ستگاهیا کل مساحت 

wP :شده سوار مسافران تعداد ای ستگاهیا در منتظر مسافران تعداد 

PwS :ستگاهیا در منتظر فرد هر يازا به واحد مساحت 

aP :شده ادهیپتعداد مسافران  ای ستگاهیدر ا تردد حال درمسافران  تعداد 

PaS :ستگاهیدر ا تردد حال درهر فرد  يواحد به ازا مساحت 

رانی و که سه تیپ براي سیستم اتوبوس ها در نظر گرفته شدتیپ از ابعاد ایستگاه در این مطالعه، چهار

و مساحت موردنظر هر ایستگاه با مقادیر این چهار تیپ مقایسه شده و ابعاد  استیک تیپ براي قطار شهري 

 هاي در نظر گرفته شده، عبارتند از:تیپ شود.ایستگاه مربوطه تعیین می

 مترمربع) 45متر (مساحت:  30 ×متر  A: 5/1تیپ   -

 مترمربع) 75متر (مساحت:  50 ×متر  B: 5/1تیپ  -

 مترمربع) 105متر (مساحت:  70 ×متر  C :5/1تیپ  -



  
 

 

  

 30صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 مترمربع) 350متر (مساحت:  100 ×متر  5/3(مخصوص قطار سبک شهري):  Dتیپ  -

 مترمربع) 700متر (مساحت:  100 ×متر  7( مخصوص قطار شهري):  Eتیپ  -

هاي خطوط سناریوي نوع ایستگاه ،10-8 شکل تا 3-8 کلش هاي خطوط دربر اساس موقعیت ایستگاه

عنوان حداقل ابعاد اولیه آورده شده است. الزم به ذکر است که این ابعاد به 9-8 جدول تا 2-8جدول برتر در 

 تري باید صورت گیرد.سنجی دقیقشود و مطالعات میدانی و امکانمی ارایهها اي ایستگاهپایه و زیرساخت
 

 اتوبوس تندرو 1هاي خط نوع ایستگاه -2-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت
CCW S6-01 3 0 

3.5 A 
CW S6-01 2 0 

CCW S6-01 0 6 
81 .2 A 

CW S6-01 0 7 
CCW S6-02 16 2 14 A 
CW S6-02 3 18 27.3 A 

CCW S6-03 2 6 9.8 A 
CW S6-03 3 8 13.3 A 

CCW S6-04 10 5 14 A 
CW S6-04 4 21 32.2 A 

CCW S6-05 5 4 9.1 A 
CW S6-05 5 7 13.3 A 

CCW S6-06 7 8 16.1 A 
CW S6-06 9 11 21.1 A 

CCW S6-07 3 5 9.1 A 
CW S6-07 8 1 7 A 

CCW S6-08 13 2 11.9 A 
CW S6-08 4 16 25.2 A 

CCW S6-09 30 5 28 A 
CW S6-09 15 11 25.9 A 

CCW S6-10 39 9 39.9 A 
CW S6-10 26 11 33.6 A 

CCW S6-11 22 5 22.4 A 
CW S6-11 4 8 14 A 

CCW S6-12 12 42 67.2 B 
CW S6-12 13 10 23.1 A 



  
 

 

  

 31صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 1هاي خط نوع ایستگاه -2-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت
CCW S6-13 23 39 70.7 B 
CW S6-13 24 8 28 A 

CCW S6-14 2 8 12.6 A 
CW S6-14 1 4 6.3 A 

CCW S6-15 22 26 51.8 B 
CW S6-15 14 10 23.8 A 

CCW S6-16 3 5 9.1 A 
CW S6-16 1 5 7.7 A 

CCW S6-17 3 13 20.3 A 
CW S6-17 2 7 11.2 A 

CCW S6-18 4 5 11.9 A 
CW S6-18 2 7 11.2 A 

CCW S6-19 6 16 26.6 A 
CW S6-19 12 6 16.8 A 

CCW S6-20 13 13 27.3 A 
CW S6-20 17 3 16.1 A 

CCW S6-21 1 16 23.1 A 
CW S6-21 6 1 5.6 A 

ساعتگرد  :CW 
پادساعتگرد  :CCW 



  
 

 

  

 32صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
تندرواتوبوس  1 خط يهاستگاهیا -3-8 کلش  

 

 اتوبوس تندرو 2هاي خط نوع ایستگاه -3-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت

B S13-01 1 0 0.7 A 

R S13-01 0 5 7 A 

B S13-02 21 0 14.7 A 

R S13-02 0 33 46.2 B 

B S13-03 9 2 9.1 A 

R S13-03 9 4 11.9 A 

B S13-04 16 5 18.2 A 

R S13-04 16 5 18.2 A 

B S13-05 24 5 23.8 A 

R S13-05 8 10 19.6 A 

B S13-06 7 3 9.1 A 

R S13-06 1 7 10.5 A 



  
 

 

  

 33صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 2هاي خط نوع ایستگاه -3-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت

B S13-07 16 10 25.2 A 

R S13-07 5 24 37.1 A 

B S13-08 9 27 44.1 A 

R S13-08 26 2 21 A 

B S13-09 54 6 46.2 B 

R S13-09 2 47 67.2 B 

B S13-10 3 1 3.5 A 

R S13-10 1 4 6.3 A 

B S13-11 16 16 33.6 A 

R S13-11 10 9 19.6 A 

B S13-12 11 32 52.5 B 

R S13-12 17 16 34.3 A 

B S13-13 7 12 21.7 A 

R S13-13 11 7 17.5 A 

B S13-14 13 18 34.3 A 

R S13-14 20 13 32.2 A 

B S13-15 2 1 2.8 A 

R S13-15 1 0 0.7 A 

B S13-16 6 13 22.4 A 

R S13-16 8 6 14 A 

B S13-17 4 18 28 A 

R S13-17 8 21 35 A 

B S13-18 1 18 25.9 A 

R S13-18 16 14 30.8 A 

B S13-19 28 5 26.6 A 

R S13-19 8 53 79.8 B 

B S13-20 21 0 14.7 A 

R S13-20 1 33 46.9 B 

B S13-21 4 13 21 A 

R S13-21 24 10 30.8 A 

B S13-22 0 0 0 A 

R S13-22 0 0 0 A 

B S13-23 6 39 58.8 B 

R S13-23 49 14 53.9 B 



  
 

 

  

 34صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 2هاي خط نوع ایستگاه -3-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت

B S13-24 0 8 11.2 A 

R S13-24 8 0 5.6 A 

B S13-25 1 0 0.7 A 

R S13-25 0 5 7 A 

B S13-26 0 0 0 A 

R S13-26 0 0 0 A 

B S13-27 3 11 17.5 A 

R S13-27 19 8 24.5 A 

B S13-28 3 0 2.1 A 

R S13-28 0 3 4.2 A 

B S13-29 0 20 28 A 

R S13-29 83 0 58.1 B 
:R مانیس جاده سمت به آبادلیوک 
B :آباد لیوک سمت به مانیس جاده 

 

 
تندرو اتوبوس 2 خط يهاستگاهیا -4-8 شکل  

  



  
 

 

  

 35صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 3هاي خط نوع ایستگاه -4-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت

B S15-01 0 0 0 A 

R S15-01 0 0 0 A 

B S15-02 31 0 22 A 

R S15-02 0 4 5.6 A 

B S15-03 12 0 8.4 A 

R S15-03 0 7 9.8 A 

B S15-04 35 12 41 A 

R S15-04 3 16 25 A 

B S15-05 11 24 41 A 

R S15-05 5 13 22 A 

B S15-06 13 21 39 A 

R S15-06 5 43 64 B 

B S15-07 5 5 11 A 

R S15-07 2 4 7 A 

B S15-08 31 0 22 A 

R S15-08 0 25 35 A 

B S15-09 50 9 48 B 

R S15-09 15 21 40 A 

B S15-10 28 21 49 B 

R S15-10 23 27 54 B 

B S15-11 11 43 68 B 

R S15-11 16 36 62 B 

B S15-12 20 25 49 B 

R S15-12 30 19 48 B 

B S15-13 2 12 18 A 

R S15-13 8 17 29 A 

B S15-14 10 71 106 C 

R S15-14 90 20 91 C 

B S15-15 0 16 22 A 

R S15-15 54 0 38 A 
:R نماز بلواربه سمت  هیاله انهیپا 
B :هیاله انهیپاسمت  بهنماز  بلوار 

 



  
 

 

  

 36صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
اتوبوس تندرو 3هاي خط ایستگاه -5-8شکل   

 

 تندرواتوبوس  4هاي خط نوع ایستگاه -5-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت

B S19-01 7 0 4.9 A 

R S19-01 0 15 21 A 

B S19-02 0 0 0 A 

R S19-02 0 0 0 A 

B S19-03 6 0 4.2 A 

R S19-03 0 5 7 A 

B S19-04 0 2 2.8 A 

R S19-04 1 0 0.7 A 

B S19-05 3 0 2.1 A 

R S19-05 0 12 16.8 A 

B S19-06 0 0 0 A 

R S19-06 0 0 0 A 



  
 

 

  

 37صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 تندرواتوبوس  4هاي خط نوع ایستگاه -5-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت

B S19-07 1 1 2.1 A 

R S19-07 1 4 6.3 A 

B S19-08 0 0 0 A 

R S19-08 0 0 0 A 

B S19-09 0 0 0 A 

R S19-09 0 0 0 A 

B S19-10 0 0 0 A 

R S19-10 0 0 0 A 

B S19-11 5 1 4.9 A 

R S19-11 2 11 16.8 A 

B S19-12 0 0 0 A 

R S19-12 0 0 0 A 

B S19-13 22 1 16.8 A 

R S19-13 4 24 36.4 A 

B S19-14 0 0 0 A 

R S19-14 0 0 0 A 

B S19-15 9 9 18.9 A 

R S19-15 16 13 29.4 A 

B S19-16 2 4 7 A 

R S19-16 4 5 9.8 A 

B S19-17 43 5 37.1 A 

R S19-17 15 11 25.9 A 

B S19-18 0 1 1.4 A 

R S19-18 1 0 0.7 A 

B S19-19 5 9 16.1 A 

R S19-19 7 3 9.1 A 

B S19-20 64 6 53.2 B 

R S19-20 16 13 29.4 A 

B S19-21 9 3 10.5 A 

R S19-21 3 3 6.3 A 

B S19-22 9 18 31.5 A 

R S19-22 6 4 9.8 A 

B S19-23 17 10 25.9 A 

R S19-23 5 9 16.1 A 



  
 

 

  

 38صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 تندرواتوبوس  4هاي خط نوع ایستگاه -5-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت

B S19-24 1 11 16.1 A 

R S19-24 5 0 3.5 A 

B S19-25 0 122 170.8 * 

R S19-25 49 0 34.3 A 

 استفاده نمود. Cتوان از دو ایستگاه نوع *: با توجه به اینکه این ایستگاه در پایانه فردوسی قرار دارد می
:R یفردوس دانیمسمت  به توس 
B :توسبه  یفردوس دانیم 

 

 
تندرو اتوبوس 4 خط يهاستگاهیا -6-8 شکل  

  



  
 

 

  

 39صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 5هاي خط نوع ایستگاه -6-8جدول 
 ایستگاهنوع  مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت

B S20-01 5 0 3.5 A 

R S20-01 0 20 28 A 

B S20-02 2 1 2.8 A 

R S20-02 1 13 18.9 A 

B S20-03 15 1 11.9 A 

R S20-03 1 39 55.3 B 

B S20-04 1 5 3.5 A 

R S20-04 3 7 11.9 A 

B S20-05 16 2 14 A 

R S20-05 4 39 57.4 B 

B S20-06 3 5 9.1 A 

R S20-06 18 4 18.2 A 

B S20-07 7 7 14.7 A 

R S20-07 25 9 30.1 A 

B S20-08 5 4 9.1 A 

R S20-08 8 7 9.8 A 

B S20-09 6 3 8.4 A 

R S20-09 14 9 22.4 A 

B S20-10 0 0 0 A 

R S20-10 0 0 0 A 

B S20-11 4 15 23.8 A 

R S20-11 32 6 30.8 A 

B S20-12 2 2 4.2 A 

R S20-12 8 1 7 A 

B S20-13 3 2 4.9 A 

R S20-13 3 4 7.7 A 

B S20-14 3 7 11.9 A 

R S20-14 13 3 13.3 A 

B S20-15 1 13 18.9 A 

R S20-15 22 1 16.8 A 

B S20-16 0 4 5.6 A 

R S20-16 12 0 8.4 A 
:R تن پنج بلوارسمت  بهشهدا  دانیم 
B :شهدا دانیم سمت به تن پنج بلوار 



  
 

 

  

 40صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
اتوبوس تندرو 5هاي خط ایستگاه -7-8شکل   

 

 اتوبوس تندرو 6هاي خط نوع ایستگاه -7-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت
CCW S23-01 31 0 

21.7 A 
CW S23-01 12 0 

CCW S23-01 0 63 
88.2 C 

CW S23-01 0 6 

CCW S23-02 4 0 2.8 A 

CW S23-02 0 1 1.4 A 

CCW S23-03 13 10 23.1 A 

CW S23-03 32 2 25.2 A 

CCW S23-04 42 5 36.4 A 

CW S23-04 32 3 26.6 A 

CCW S23-05 2 6 9.8 A 

CW S23-05 4 13 21 A 

CCW S23-06 11 6 16.1 A 

CW S23-06 19 13 31.5 A 

CCW S23-07 1 0 0.7 A 

CW S23-07 0 0 0 A 

CCW S23-08 13 2 11.9 A 

CW S23-08 10 24 40.6 A 

CCW S23-09 3 15 23.1 A 

CW S23-09 33 12 39.9 A 



  
 

 

  

 41صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 6هاي خط نوع ایستگاه -7-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت
CCW S23-10 0 0 0 A 

CW S23-10 0 1 1.4 A 

CCW S23-11 9 40 62.3 B 

CW S23-11 103 25 107.1 C 

CCW S23-12 28 13 37.8 A 

CW S23-12 58 56 95.9 C 

CCW S23-13 8 3 9.8 A 

CW S23-13 16 11 26.6 A 

CCW S23-14 5 12 20.3 A 

CW S23-14 16 19 37.8 A 

CCW S23-15 6 1 5.6 A 

CW S23-15 2 30 43.4 A 

CCW S23-16 4 21 32.2 A 

CW S23-16 3 48 69.3 B 

CCW S23-17 14 1 11.2 A 

CW S23-17 4 41 60.2 B 

CCW S23-18 7 3 9.1 A 

CW S23-18 5 2 21.7 A 

CCW S23-19 7 10 18.9 A 

CW S23-19 5 18 28.7 A 

CCW S23-20 4 12 19.6 A 

CW S23-20 4 15 23.8 A 

CCW S23-21 10 25 42 A 

CW S23-21 4 14 22.4 A 

CCW S23-22 12 9 21 A 

CW S23-22 5 7 13.3 A 

CCW S23-23 9 7 16.1 A 

CW S23-23 5 5 10.5 A 

CCW S23-24 34 0 23.8 A 

CW S23-24 1 0 0.7 A 

CCW S23-25 0 12 16.8 A 

CW S23-25 2 10 15.4 A 

ساعتگرد  :CW 
پادساعتگرد  :CCW 

 



  
 

 

  

 42صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 تندرو اتوبوس 6 خط يهاستگاهیا -8-8 شکل

 

 قطار شهري 2هاي ادامه خط نوع ایستگاه -8-8جدول 
 نوع ایستگاه مساحت موردنیاز شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت

B S02-18 171 30 161.7 D 

R S02-18 23 73 118.3 D 

B S02-19 0 22 30.8 D 

R S02-19 47 0 32.9 D 

B S02-20 66 20 74.2 D 

R S02-20 20 48 81.2 D 

B S02-21 97 1 69.3 D 

R S02-21 4 95 135.8 D 

B S02-22 107 0 74.9 D 
آبادلیوک انهیپا سمت به یطبرس بلوار  :R 

یطبرس بلوار سمت به آبادلیوک انهیپا  :B 



  
 

 

  

 43صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 قطار شهري 2هاي امتداد خط ایستگاه -9-8شکل 

 

 يشهر قطار 4 خط يهاستگاهیا نوع -9-8 جدول
 نوع ایستگاه موردنیازمساحت  شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت

R A 148 0 103,6 D 
B A 0 273 382,2 E 
R C 200 8 151,2 D 
B C 32 107 172,2 D 
R D 205 13 161,7 D 
B D 52 48 103,6 D 
R E 109 41 133,7 D 
B E 44 57 110,6 D 
R F 50 61 120,4 D 
B F 11 41 65,1 D 
R G 532 276 758 E 
B G 312 218 523,6 E 
R H 7 400 564 E 

B H 23 114 175,5 D 

R I 0 38 53,2 D 

B I 9 8 17,5 D 

R J 35 83 140,7 D 

B J 48 71 113 D 

R K 13 39 63,7 D 



  
 

 

  

 44صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 يشهر قطار 4 خط يهاستگاهیا نوع -9-8 جدول
 نوع ایستگاه موردنیازمساحت  شده در هر سرفاصلهمسافر پیاده مسافر سوارشده هر سرفاصله کد ایستگاه جهت

B K 52 11 51,8 D 

R L 31 68 116,9 D 

B L 116 21 110,6 D 

R N 27 140 214,9 D 

B N 180 15 147 D 

R O 6 98 141,4 D 

B O 49 6 42,7 D 

R P 0 97 135,8 D 

B P 64 0 44,8 D 
خواجه ربیع به سمت باهنر  :R 

باهنر به سمت خواجه ربیع  :B 

 

 
 قطار شهري 4هاي خط موقعیت ایستگاه -10-8 شکل

A 

B & C 

D 

E 

F 

G H 

I 
J 

K 
L 

N 

O P 



  
 

 

  

 45صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

-تگاهاند که ایسمشترك در این قسمت آورده شده تفصیلی طراحی براي نامزد هايایستگاهشایان ذکر است که 

هاي مشترك بین خطوط و ایستگاه 10-8 جدولو  11-8شکل هاي مشترك بین اتوبوس تندرو و مترو مطابق 

 هستند. 11-8 جدولو  12-8شکل اتوبوس تندرو مطابق 
 

 
 هاي مشترك بین خطوط اتوبوس تندرو و قطار شهريایستگاه -11-8شکل 

 
 هاي مشترك بین خطوط اتوبوس تندرو و قطار شهريشماره ایستگاه -10-8 جدول

 شماره خط اتوبوس تندرو-شماره ایستگاه شماره خط قطار شهري-شماره ایستگاه ردیف
1 4-15 13-17 
2 4-13 6-12 
3 2-6 6-13 
4 3-9  ،4-11 ،2-7 20-1 
5 4-10 20-3 
6 3-5 ،1-19 6-20 
7 1-17 ،2-9 6-2 
8 1-16 6-3 
9 1-15 6-4 
10 3-11 19-25 
11 3-14 23-12 
12 3-15 13-9 
13 3-16 13-8 ،15-8 
14 3-19 23-5 ،15-2 
15 1-11 23-16 



  
 

 

  

 46صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 هاي مشترك بین خطوط اتوبوس تندرو و قطار شهريشماره ایستگاه -10-8 جدول
 شماره خط اتوبوس تندرو-شماره ایستگاه شماره خط قطار شهري-شماره ایستگاه ردیف
16 1-10 23-17 
17 1-9 23-18 ،15-11 
18 1-8 23-19 
19 1-7 23-20 
20 1-6 23-21 
21 1-5 23-22 
22 1-4 23-23 
23 1-3 ،2-21 23-25 ،13-2 
24 1-20 6-19 

 

 
 هاي مشترك بین خطوط اتوبوس تندروایستگاه -12-8شکل 

 

 هاي مشترك بین خطوط اتوبوس تندرو شماره ایستگاه -11-8 جدول
 شماره خط اتوبوس تندرو-شماره ایستگاه شماره خط اتوبوس تندرو-شماره ایستگاه ردیف

1 6-15 20-5 
2 23-18 15-11 
3 13-8 15-8 
4 15-2 23-5 
5 23-1 13-3 
6 13-2 23-25 
 



  
 

 

  

 47صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 عنوان ایستگاهبرداري بههاي قابل بهرهشناسایی و پیشنهاد عرصه

گرفته  ایستگاه در میانه قرار گیرند، بنابراینبا توجه به اینکه خطوط اتوبوس تندرو در میانه معبر قرار می

دالیل از جمله  ؛نیستایستگاه  جانمایی برايهاي اطراف خط ررسی فضاي موجود در زمینو ضرورتی به ب

 عبارت است از:در میانه معبر  قراردهی مسیر اتوبوس تندرو

باعث  ان ورودي به معبر و خروجی از آن کهنقلیه همگانی با جریاحتمال تداخل جریان وسایل کاهش -

 شود.کاهش تأخیر سیستم همگانی و درنتیجه باعث افزایش رضایت مسافران می

 ینگ.اي خودروها و در نتیجه عدم نیاز به احداث پارکوجود امکان براي پارك حاشیه -

سازي شبکه و بررسی حجم گردش به راست و چپ در تقاطعات مهم اطالعات حاصل از شبیهبر اساس 

 مسیر خطوط اتویوس تندرو موارد زیر قابل استخراج است:

 70درصد تقاطعات مهم مسیر رفت (ساعتگرد)، گردش به راست و در 60اتوبوس تندرو: در  1خط   -

 درصد تقاطعات مهم مسیر برگشت (پادساعتگرد)، گردش به چپ داراي حجم بیشتر و بحرانی است. 

هاشمیه) گردش به چپ داراي  -درصد تقاطعات مهم مسیر رفت (الهیه 80اتوبوس تندرو: در  3خط  -

بیشتر و بحرانی بوده و در مسیر برگشت گردش به چپ و راست هر دو داراي حجم برابر بوده و حجم 

 و یک میزان اهمیت دارند.

اتوبوس تندرو: در تقاطعات مهم مسیر رفت و برگشت، گردش به چپ و راست هر دو داراي  4خط  -

 حجم برابر بوده و یک میزان اهمیت دارند.

پنج تن) گردش به چپ  -د تقاطعات مهم مسیر رفت (میدان شهدادرص 75اتوبوس تندرو: در  5خط  -

 میدان شهدا) گردش به راست بحرانی هستند. -درصد تقاطعات مهم برگشت (پنج تن 75و در 

توان خالصه نمود. طبق این جدول می 12-8 جدولتوان به صورت در نهایت نحوه قرارگیري خطوط را می

از طول مسیر شبکه، مسیر اتوبوس تندرو بهتر است در میانه قرار گیرد. بنابراین، به منظور  %80گفت که در 

 وجود یکپارچگی در کل شبکه، بهتر است خطوط اتوبوس تندرو در میانه مسیر در نظر گرفته شود. 

  



  
 

 

  

 48صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

  نحوه قرارگیري خطوط اتوبوس تندرو -12-8 جدول
 مسیر برگشت مسیر رفت طول (کیلومتر) شماره خط

 کنار مسیر میانه مسیر 5/17 1
 ها)میانه مسیر (به دلیل عبور از بزرگراه و تداخل با رمپ 6/17 2
 میانه مسیر کنار مسیر 13 3
 میانه مسیر میانه مسیر 21 4
 میانه مسیر کنار مسیر 13 5
 ها)میانه مسیر (به دلیل عبور از بزرگراه و تداخل با رمپ 27 6

 

هاي تندرو و محدودیت سرعت تردد سایر وسایل همچنین، با توجه به محدودیت عرض معابر اتوبوس

ها در میانه معبر مشکلی از نظر ایمنی براي عابران پیاده ایجاد نخواهد نقلیه، قرار گیري مسیر این اتوبوس

ها در زیر سطح زمین، اما در خصوص خطوط قطار شهري، علیرغم جانمایی کلیه تسهیالت و زیرساختکرد. 

هاي اطراف ایستگاه براي جانمایی محل تردد مسافران به/ از خطوط الزم است فضاهاي موجود در زمین

ي اطراف هابدیهی است ایجاد ورودي به ایستگاه مستلزم، تملک زمین .ریلی مورد بررسی قرار گیرد ونقلحمل

مناسب جهت هاي محدوده بنابراین؛ است و به این دلیل، هزینه کمتر یک اصل اساسی و مهم خواهد بود

 :نمودبندي اولویت ریزشرح  به توان بر اساس کاربري زمینرا می ستگاهیا به ورودي جادیا

 یو خال ریبا نیزمکاربري  )1

 کاربري فضاي سبز )2

 یمسکونکاربري  )3

 کاربري اداري )4

 کاربري تجاري )5

خصوص مسکونی، اداري و تجاري نیز بر اساس مساحت زیربنا و تعداد هاست که در هر کاربري ب واضح

 به وجهت با بنابراین؛ صورت خواهد گرفت و انتخاب بنديهزینه تملک است، اولویت کنندهنییتعطبقات، که 

طوط خ يهاستگاهیا هایی براي ورود بههاي داراي پتانسیل و مناسب براي جانمایی مکانموارد بیان شده، عرصه

 شهري قطار ایستگاه طراحی و زمین تملک همچنین، شایان ذکر است که مسئله .شودیم شنهادیپ قطار شهري

 طلبد.می را مستقلی پروژه

قطار شهري  2ایستگاه امتداد خط  4برداري در اطراف هاي قابل بهرهعرصهبراي این منظور الزم است 

مورد  )P(شامل ایستگاه  قطار شهري 4خط در امتداد و یک ایستگاه ) 21و  20، 19، 18هاي (شامل ایستگاه



  
 

 

  

 49صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

اد نیاز آببه دلیل واقع شدن در پایانه وکیل 2امتداد خط  22بررسی قرار گیرند. الزم به ذکر است که ایستگاه 

 به بررسی ندارد.

تا  13-8شکل  در آنهاي اطراف وضعیت کاربري و يشهر قطار 2 خط 18 ستگاهیا محدودهجزئیات 

کاربري در این ایستگاه، با توجه به وجود فضاي خالی در ضلع شمال غربی و آورده شده است.  17-8شکل 

مسکونی داراي یک طبقه در ضلع جنوب غربی، این نقاط به عنوان فضاي مناسب جهت ایجاد ورودي ایستگاه 

هاي موجود تجاري یا شود، سایر کاربري. همانگونه که مشاهده میگردندپیشنهاد میداراي اولویت بوده و 

ها مکاناین به همین دلیل  پرداخت شود؛ملک باید هزینه زیادي ت براي مسکونی داراي چند طبقه است که

براي جانمایی مناسب  موقعیت پیشنهادي 18-8شکل . در نیستندبراي انتخاب به عنوان محل ورود به ایستگاه 

 .است شده قطار شهري آورده محل ورود به ایستگاه



  
 

 

  

 50صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 قطار شهري 2خط  18مناطق اطراف ایستگاه  -13-8شکل 

1 2 

3 
4 

 قطار شهري 2خط 

 تقاطع صیاد شیرازي

 رازيیخیابان صیاد ش

 بلوار شهید فکوري



  
 

 

  

 51صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 )2خط  18تقاطع صیاد شیرازي (ایستگاه شرقی  جنوبضلع  -14-8 شکل

 

1 



  
 

 

  

 52صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 )2خط  18تقاطع صیاد شیرازي (ایستگاه  جنوب غربیضلع  -15-8شکل 

2 



  
 

 

  

 53صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 )2خط  18شرقی تقاطع صیاد شیرازي (ایستگاه  شمالضلع  -16-8شکل  

3 



  
 

 

  

 54صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 )2خط  18غربی تقاطع صیاد شیرازي (ایستگاه  شمالضلع  -17-8شکل  

44 



  
 

 

  

 55صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 قطار شهري 2خط  18هاي مناسب جهت ایجاد ایستگاه موقعیت مکان -18-8شکل 
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 19-8شکل  در آنهاي اطراف وضعیت کاربري و قطار شهري 2خط  19 شماره ایستگاه دودهمحجزئیات 

جهت ایجاد شود، فضاي خالی گونه که مشاهده میدر حوالی این ایستگاه همانآورده شده است.  23-8 شکل تا

 ندي وباولویت هاي مسکونی داراي یک طبقهورودي ایستگاه وجود ندارد، بنابراین نقاط مناسب از بین کاربري

اي ههمچنین، موقعیت مکان هاي چند طبقه دارند.انتخاب شدند که هزینه تملک کمتري نسبت به ساختمان

 آورده شده است. 24-8شکل  شهري در براي جانمایی محل ورود به ایستگاه قطارمناسب پیشنهاد شده 
 

 
 قطار شهري 2خط  19ایستگاه  مناطق اطراف -19-8شکل 

 
 

 الدن ابانیخ

 الله دانیم

 يفکور دیشه بلوار

 هشگاینما بزرگراه

1 

2 3 

4 
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 )2خط  19ایستگاه ضلع جنوب غربی میدان الله ( -20-8 شکل

 

 
 )2خط  19ضلع شمال غربی میدان الله (ایستگاه  -21-8شکل 

 

 

 

1 

2 
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 )2خط  19ضلع شمال شرقی میدان الله (ایستگاه  -22-8 شکل

 

 
 )2خط  19ضلع جنوب شرقی میدان الله (ایستگاه  -23-8 شکل

 

3 

4 
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 قطار شهري 2خط  19جهت ایجاد ورودي ایستگاه  هاي مناسبموقعیت مکان –24-8شکل 

 

 شکل قطار شهري در  2خط  20 شماره براي جانمایی محل ورود به ایستگاهمناسب  موقعیت پیشنهادي

هاي مناسب جهت ایجاد ورودي ایستگاه در و مکان ستگاهیا محدودهجزئیات که  است شده مشخص 8-25

هاي خالی شود، در این ایستگاه، زمینهمانگونه که مشاهده میآورده شده است.  28-8شکل تا  26-8شکل 

ها ربرينسبت به سایر کا که داراي هزینه کمتري نداهاطراف و کاربري مسکونی داراي یک طبقه مدنظر قرار گرفت

  .هستند

 يقطار شهر 4خط  P ستگاهیو ا يقطار شهر 2خط  21 ستگاهیا يورود يمناسب برا يهامکان ن،یهمچن

ها، نقاط که به دلیل وجود فضاي خالی در اطراف آن آورده شده است 30-8شکل  و 29-8شکل در  بیبه ترت

 .قرار دارند و بالاستفاده هاي بایرزمین در اد وروديمناسب جهت ایج
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 قطار شهري 2خط  20ایستگاه  مناسب جهت ایجاد ورودي موقعیت نقاط -25-8شکل  

 

 
 2خط  20ایستگاه شمال غربی  ضلع -26-8شکل 

 

 

 شگاهینما بلوار

 يروزیپ بلوار

1 

2 
3 

1 
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 2خط  20ایستگاه  ضلع شرقی -27-8شکل 

 

 
 2خط  20ضلع غربی ایستگاه  -28-8شکل 

 

 

 

 

 
 

2 

3 
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 قطار شهري 2خط  21هاي داراي پتانسیل جهت ایجاد ایستگاه موقعیت مکان -29-8شکل 
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 قطار شهري 4خط  Pایستگاه ورودي هاي داراي پتانسیل جهت ایجاد موقعیت مکان -30-8شکل 

 ها از جریان عبوريتعیین نحوه جداسازي ایستگاه

ترین شاخصهرو مهمهاي امري ضروري است؛ ازاینایجاد محیطی مناسب براي انتظار مسافران در ایستگاه

 اند از:هاي یک ایستگاه خط اتوبوس تندرو عبارت

 عبور ایمن از عرض مسیر -

 روشنایی کافی -

 حر بلوار

 جیبس بزرگراه

 قطار شهري 4خط 
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 امنیت: با تأمین کافی، نصب دوربین مدار بسته، استفاده از مواد شفاف در بدنه ایستگاهایجاد  -

 سطح روسازي شده -

 شده از شرایط جويفضاي حفاظت -

 که زمان انتظار طوالنی باشد)صورتی نیمکت (در -

قلیه نهاي ورود به وسایلها پوشش دهد، به طوري که تمام محلها را باید سرپناهسرتاسر سکوي ایستگاه

ها باید حداقل در یک سمت هایی در برابر باد، سرپناهمنظور ایجاد حفاظها قرار گیرد. بهتحت حمایت سرپناه

 .]3[داراي شیشه محافظ باشند 

 :هاي مختلف استقرار ایستگاه نسبت به عرض مسیر به شرح زیر استروش

هاي محلی و شریانی رو): از این نوع ایستگاه در خیابانایستگاه کنار خیابانی (واقع در سطح سواره -

 شود.استفاده می 2درجه 

هاي محلی یا شریانی درجه دو در صورت وجود تعداد زیاد آمدگی کناره: در خیابانایستگاه با پیش -

 شود.بر ساعت و ... اجرا میکیلومتر  50شده، سرعت کمتر از مسافران سوار و پیاده

و در صورت  1ایستگاه با پهلوگاه (خارج از خط عبور خیابان): از این نوع ایستگاه در شریانی درجه  -

 شود:استفاده می 2هاي شریانی درجه در خیابان وجود عوامل زیر

 کیلومتر بر ساعت، 50نقلیه بیش از سرعت حرکت وسایل )1

 رسند،به ایستگاه میاتوبوس در ساعت اوج  10بیش از  )2

 مسافر در ساعت است، 40تا  20حجم مسافر سوارشونده بیش از  )3

 ثانیه، 30متوسط زمان توقف اتوبوس در ایستگاه بیش از  )4

 تعداد تصادفات از پشت در مجاورت ایستگاه زیاد باشد. )5

 از احداثشده از خط عبور جریان (حاشیه بزرگراه): تا حد امکان باید ایستگاه با پهلوگاه تفکیک -

ها به دالیل ایمنی خودداري شود که بهتر است براي احداث ایستگاه در ایستگاه در حاشیه بزرگراه

 .]4[شده اقدام شود صورت جزیره تفکیکها بهاین نوع راه

انی ها (شریها، بزرگراههاي خطوط اتوبوس تندروي سناریوي برتر در آزادراهبا توجه به قرارگیري ایستگاه

هاي مربوطه جداشده اصلی) و در نظر گرفتن مسیر ویژه براي آن، ایستگاه 2) و بلوارها (شریانی درجه 1درجه 

 .هستندفیک و خارج از خط عبور از جریان ترا
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 هاپیشنهاد نحوه دسترسی پیاده به ایستگاه ارایه

 هايونقل همگانی امکان دسترسی عابران پیاده به ایستگاهریزي تسهیالت حملالزم است در برنامه

نایی شروها، ایمنی، روشامل عرض پیاده توجه براي دسترسی عابرانونقل همگانی بررسی شود. موارد قابلحمل

 رسانی به کاربران به شرح زیر است:و اطالع

 دار.هاي چراغکاهش زمان انتظار عابران پیاده در تقاطع -

 روها.رفع موانع واقع در پیاده -

 هاي ایمنی مناسب در معابر عریض.ایجاد جزیره -

 روها.ونقل همگانی در پیادهرسانی حملهاي اطالعایجاد کیوسک -

 هاي عابرپیاده.بان در گذرگاهایجاد سایه -

 .]5[استفاده صحیح از سیستم روشنایی، نورپردازي و مبلمان شهري  -

 مستقیم بودن مسیر و سریع بودن دسترسی به ایستگاه. -

 کنندگان از خیابان قرار گیرد.ایستگاه در معرض دید استفاده -

جریان زمان با تأمین فضاي مناسب براي حرکت مطلوب روي همبه حداقل رساندن مسافت پیاده -

پیاده. در طراحی ایستگاه بایستی به این امر توجه شود که از تغییرات ارتفاعی و قراردادن عناصر 

 ها پرهیز شود.اي مانند ستونسازه

 اه.نقلیه در محدوده ایستگمنظور کنترل دسترسی سرعت وسایلسازي ترافیک بهاجراي تمهیدات آرام -

رو، تمهیدات خاصی در طراحی هنگام عبور از عرض سواره پیاده درمنظور ایمنی و راحتی عابرانبه -

هاي راهنمایی، جزایر میانی کشی گذرگاه عرضی عابرپیاده، چراغبایست اندیشیده شود. ازجمله خط

 .]6[و پل عابرپیاده 

 رهمسطحیغ يهاگذرگاهکشی یا پیاده به ایستگاه از منظر ایجاد خطدر این قسمت، طریقه دسترسی عابران

 گیرد.عابرپیاده مورد بررسی قرار می

 عابرپیاده در معابر شهري هاي غیرهمسطحگذرگاهضوابط نیازسنجی براي احداث   -8-4-1

نامه به رسد الزامات الزم در این آیینبه نظر می هاي شهريجلدي راه 12 نامهبررسی آیینبا توجه به 

ذرگاهکه در مورد گ شدهبنابراین، در این قسمت از جلد هفتم مالك عمل استفاده ؛ است نشدهتشریح  تفصیل

یاز ن منتشر شده است. تهران کیتراف و نقلوحمل سازمان و معاونتهمسطح عابرپیاده بوده و توسط هاي غیر
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هاي فیزیکی، هندسی و ترافیکی معبر عابرپیاده در معابر بر اساس ویژگی هاي غیرهمسطحگذرگاهبه احداث 

 ها عبارتند از:که برخی از ویژگی شودتعیین می

ها) بهترین راه عبور عابرپیاده از ها و بزرگراه(آزادراه 1در معابر شریانی درجه  :معبر عملکرد نوع -

هاي مهم و مراکز جذب عابرپیاده است. در صورت وجود کاربري هاي غیرهمسطحگذرگاهعرض معبر، 

ه عابرپیاد غیرهمسطح گذرگاهگونه معابر و لزوم عبور عابرین از عرض معبر احداث سفر در اطراف این

 د.شوعنوان یک راهکار ایمنی توصیه میبه

ی عبور از آن باید طپیاده براي با توجه به اینکه عرض معبر و مسافتی که عابرین :معبرکل  عرض -

این عامل  جهینت در شود،کنند یکی از عوامل مهم در تعیین نحوه عبور عرضی از معبر محسوب می

عابرپیاده باید مدنظر قرار گیرد. با توجه به این هاي غیرهمسطح گذرگاهبراي بررسی ضرورت احداث 

عابرپیاده باید حداقل  سطحغیرهم گذرگاهطرفه براي احداث رو معابر یکموضوع، عرض کل سواره

 متر باشد. 20متر و براي کل عرض معابر دوطرفه حداقل  15

پیاده از عرض معبر یکی از عوامل اصلی که موجب کاهش ایمنی عبور عابرین :يعملکرد سرعت -

نقلیه در درصد وسایل 85که سرعت صورتی نقلیه در معبر است. درشود سرعت عملکردي وسایلمی

 غیرهمسطح گذرگاهکیلومتر بر ساعت یا بیش از آن باشد، در آن صورت احداث  50یک معبر معادل 

؛ دارند ریتأث رانندگان حرکت سرعت بر يمتعدد عوامل .گیردبررسی قرار می عابر در آن محدوده مورد

 هینقللیوسا سرعت کاهش بر هاآن از کی هر ریتأث و شده ییشناسا عوامل نیا است الزم ن،یبنابرا

 سرعت کاهش باعث توانندیم هم با بیترک در ای و ییتنها به کیتراف يسازآرام اقدامات. شود مشخص

 بر اقدامات نیا است ممکن حال، نیا با .شوند یکیتراف يهاتداخل و سفر يتقاضا ه،ینقللیوسا

 اثر ابانیخ ينگهدار و ریتعم يهانهیهز و یهمگان و ياضطرار هینقللیوسا عملکرد ساکنان، یدسترس

لیوسا انیجر شدن منتقل به منجر يآرامساز اقدامات است ممکن مواقع یبرخ در. باشند داشته یمنف

 .]7[باشند داشته همراه به ییهانهیهز و شده معابر ریسا به هینقل

 ها،ابانیخ شبکه ساختار ن،یزم يبلند و یپست مانند یعوامل ریتأث تحت ک،یتراف يآرامساز اقدامات انواع

لیوسا به مربوط مالحظات ه،ینقللیوسا مشخصات ،یدسترس يهاراه تیموقع ،ياهیحاش پارك رو،سواره عرض

 يهایژگیو و ییوهواآب طیشرا دوچرخه، يرهایمس وجود اده،یپعابران حضور زانیم ،ياضطرار و یهمگان هینقل
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کننده و شریانی با سرعت وپخشدر معابر با رده عملکردي محلی، جمع معموالً و  دارند قرار یاجتماع و یتیجمع

 .]8[ کنندکیلومتر بر ساعت صدق می 50کمتر از 

 عابرپیاده غیرهمسطح گذرگاهیکی از اهداف عمده احداث  :ادهیپ عابر و خودرو تصادفات خچهیتار -

پیاده است. به همین دلیل بررسی آمار و تاریخچه تصادفات معبر موردنظر بهبود شرایط ایمنی عابرین

وص . در این خصاستعابرپیاده از اهمیت زیادي برخوردار  گذرگاه غیرهمسطحمنظور لزوم نصب به

آوري آمار تصادفات خودرو و عابرپیاده در معبر اقدامات الزم صورت گیرد. الزم است تا نسبت به جمع

سال  1تصادف جرحی در معبر موردنظر در طول  2تصادف فوتی و  1براي این منظور باید حداقل 

 گذشته بر اثر برخورد خودرو با عابرپیاده روي داده باشد.

 هاي غیرهمسطحگذرگاهی از اطالعاتی که براي بررسی ضرورت احداث یک :هینقللیوسا عبور حجم -

ي هانقلیه است. حداقل حجمگیرد، آمار حجم عبور وسایلعابرپیاده در یک معبر موردبررسی قرار می

 عابرپیاده به شرح زیر است: غیرهمسطح گذرگاهمنظور احداث نقلیه بهعبور وسایل

ساعت اوج متوالی در هر جهت  4دار: حداقل حجم عبور در زمانراهنمایی در تقاطع فاقد چراغ •

 نقلیه باشد.وسیله 3000معبر برابر با 

ساعت اوج متوالی در هر  4دار: حداقل حجم عبور در راهنمایی زماندر تقاطع داراي چراغ •

 نقلیه باشد.وسیله 7000جهت معبر برابر با 

 .]7[ است 31-8 شکلعابرپیاده در معابر مطابق  غیرهمسطح گذرگاهسنجی احداث فلوچارت امکان

 

 

 

 

 



  
 

 

  

 68صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 

 همسطح عابر پیادهسنجی احداث گذرگاه غیر امکان

 معبر عملکرد نوع

  آزادراه بزرگراه 2 درجه یانیشر )اصلی( یمحل )ی(فرع یمحل

 گذرگاه نیکترینزد تا فاصله

 متر 250 ≥ منیا 

2 

 یبل

 دوطرفه برمعا کطرفهی معابر

 متر 20 ≥رو سوارهعرض  متر 15 ≥ روسواره رضع

 

 ریخ

 بلی یبل

 ریخ
 خیر

 گذرگاه نیکتریتا نزد فاصله

 متر 250 ≥ منیا

 50 ≥ يعملکرد سرعت

 ساعت بر لومتریک

 خیر

 خیر

 بلی

 بلی

3 

1 



  
 

 

  

 69صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 
 معابر در ادهیعابرپ غیرهمسطح گذرگاه یسنجامکان فلوچارت -31-8 شکل

 

پیاده از یک طرف خیابان به طرف نمراجع موجود، ایجاد دسترسی عابرا الزم به ذکر است که هدف همه

احداث پل براي دسترسی مسافران از طرفین راه به میانه راه یعنی محل  این مطالعه، اما هدف؛ دیگر آن است

3 

  1 از شیب گذشته سال کی در

 یجرحتصادف  2 و یفوت تصادف

 است؟ داده رخ

 بلی

 خیر

 خیر

 خیر

 بلی

 1 خاص يکاربر وجود خاص يکاربر وجود

2 

 بلی

 خیر

 خیر خیر

 بلی

 بلی بلی

1 

2 

 .ردیگ قرار یبررس مورد دیبا یمنیا به مربوط يراهکارها ریسا و ندارد وجود ادهیپ عابر پل اثداح امکان

 بررسی شود.بایست در کارگروه ساماندهی تردد عابرین پیاده مناطق می

 4حجم عابرپیاده در 

 800 ≥ساعت اوج متوالی 

 4حجم عابرپیاده در 

 800 ≥ساعت اوج متوالی 

ساعت  4نقلیه در حجم وسیله

 3000 ≥اوج متوالی 



  
 

 

  

 70صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 و همچنین هدفمراجع سایر توجه به فلوچارت فوق و  بابنابراین ؛ بر استونقل همگانی انبوهایستگاه حمل

 گذرگاهاحداث  بررسی براي ،برانبوههمگانی ونقل هاي حملایستگاه مطالعه یعنی دسترسی مسافران به

 د.شومی پیشنهاد 32-8 شکل فلوچارت ونقل همگانیبراي مسافران حمل غیرهمسطح
 

 
هاي حملایستگاه براي دسترسی به مسافران غیرهمسطح گذرگاه احداث سنجیامکانفلوچارت  -32-8 شکل

 ونقل همگانی
 

شده، نیاز یا عدم نیاز به احداث گذرگاه غیرهمسطح براي دسترسی به  ارایهبنابراین با توجه به فلوچارت 

 افتیدر اطالعات اساس بر 18-8جدول تا  13-8جدول هاي موجود در خطوط اتوبوس تندرو مطابق ایستگاه

 .آمده است 1-8ها در بخش که نقشه خطوط و کدبندي ایستگاه شده نییتع محترم يکارفرما از شده

ها، جهت حفظ ایمنی عابرپیاده در ایستگاه رهمسطحیغ گذرگاهشایان ذکر است که در صورت عدم ایجاد 

راهنمایی ایجاد شود. همچنین هاي کشی عابرپیاده همراه با نصب عالئم و چراغعابرین و مسافران باید خط

قطار شهري به صورت زیرزمینی بوده و معموالً دسترسی از هر دو طرف معبر به آن  2هاي خط ایستگاهچون 

 غیرهمسطح عابرپیاده نیست. شود، نیازي به وجود گذرگاهداده می

 

 رده عملکردي معبر

 بزرگراه 

فاصله تا نزدیکترین 

 متر125 ≥گذرگاه ایمن 

نیاز به احداث روگذر 

 وجود دارد. عابرپیاده

 نیاز به احداث روگذر 

 عابرپیاده وجود ندارد.

 خیر بلی

سایر معابر شهري شامل: محلی، 

 کننده و شریانیو پخشجمع

 

عابرپیاده  نیاز به احداث روگذر

وجود ندارد و باید راهکارهاي 

 آرامسازي اعمال شود.

 آزادراه 

 وجود نیاز به احداث روگذر عابرپیاده

 دارد.



  
 

 

  

 71صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 1هاي خط در ایستگاه ادهیهمسطح عابرپریغ گذرگاهنیاز/ عدم نیاز به احداث  -13-8جدول  

 معبر کد ایستگاه جهت
رده عملکردي 

 معبر
رو عرض سواره

 معبر
سرعت عملکردي 

)km/h( 
 نقلیهحجم وسیله

 در صورت احداث پل عابر مجزا
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 در صورت احداث پل عابر مشترك
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 نیاز به پل عابر مسافران مجموع نیاز به پل عابر مجموع مسافران
CCW S6-01 ندارد 159 4671 40 13 شریانی فرعی بلوار بهار 

 ندارد 561
CW S6-01 ندارد 111 4671 40 13 شریانی فرعی بلوار بهار 

CCW S6-01 ندارد 302 4671 40 13 شریانی فرعی بلوار بهار 
CW S6-01 ندارد 402 4671 40 13 شریانی فرعی بلوار بهار 

CCW S6-02 ندارد 998 5213 40 13 شریانی فرعی بلوار احمد آباد 
 ندارد 2223

CW S6-02 ندارد 1225 5213 40 13 شریانی فرعی بلوار احمد آباد 
CCW S6-03 ندارد 397 5201 40 13 شریانی فرعی بلوار احمد آباد 

 ندارد 982
CW S6-03 ندارد 585 5201 40 13 شریانی فرعی بلوار احمد آباد 

CCW S6-04 ندارد 841 2657 50 14 شریانی اصلی بلوار کالهدوز 
 ندارد 2305

CW S6-04 ندارد 1464 2657 50 14 شریانی اصلی بلوار کالهدوز 
CCW S6-05 ندارد 458 2552 50 14 شریانی اصلی بلوار کالهدوز 

 ندارد 1100
CW S6-05 ندارد 642 2552 50 14 شریانی اصلی بلوار کالهدوز 

CCW S6-06 ندارد 836 2676 50 7 شریانی اصلی بلوار کالهدوز 
 ندارد 1978

CW S6-06 ندارد 1142 2676 50 7 شریانی اصلی بلوار کالهدوز 
CCW S6-07 ندارد 474 2676 50 7 شریانی اصلی بلوار کالهدوز 

 ندارد 944
CW S6-07 ندارد 470 2676 50 7 شریانی اصلی بلوار کالهدوز 

CCW S6-08 ندارد 879 2944 50 14 شریانی اصلی بلوار ابوطالب 
 ندارد 2026

CW S6-08 ندارد 1147 2944 50 14 شریانی اصلی بلوار ابوطالب 
CCW S6-09 ندارد 3555 ندارد 2061 2940 50 14 شریانی اصلی بلوار ابوطالب 



  
 

 

  

 72صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 1هاي خط در ایستگاه ادهیهمسطح عابرپریغ گذرگاهنیاز/ عدم نیاز به احداث  -13-8جدول  

 معبر کد ایستگاه جهت
رده عملکردي 

 معبر
رو عرض سواره

 معبر
سرعت عملکردي 

)km/h( 
 نقلیهحجم وسیله

 در صورت احداث پل عابر مجزا
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 در صورت احداث پل عابر مشترك
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 نیاز به پل عابر مسافران مجموع نیاز به پل عابر مجموع مسافران
CW S6-09 ندارد 1494 2940 50 14 شریانی اصلی بلوار ابوطالب 

CCW S6-10 ندارد 2831 2941 50 14 شریانی اصلی بلوار عبدالمطلب 
 ندارد 4958

CW S6-10 ندارد 2127 2941 50 14 شریانی اصلی بلوار عبدالمطلب 
CCW S6-11 ندارد 1539 5510 50 14 شریانی اصلی بلوار عبدالمطلب 

 ندارد 2189
CW S6-11 ندارد 650 5510 50 14 شریانی اصلی بلوار عبدالمطلب 

CCW S6-12 ندارد 3162 5486 50 7 شریانی اصلی بلوار شهید کامیاب 
 ندارد 4473

CW S6-12 ندارد 1311 5486 50 7 شریانی اصلی بلوار شهید کامیاب 
CCW S6-13 ندارد 3657 3789 50 14 شریانی اصلی بلوار شهید کامیاب 

 ندارد 5466
CW S6-13  ندارد 1809 3789 50 14 شریانی اصلی کامیاببلوار شهید 

CCW S6-14 داردن 516 2513 50 21 شریانی اصلی بلوار شهید کامیاب  
اردند 725  

CW S6-14 اردند 209 2513 50 21 شریانی اصلی بلوار شهید کامیاب  

CCW S6-15 ندارد 2835 5422 50 14 شریانی اصلی بلوار وحدت 
 ندارد 4227

CW S6-15 ندارد 1392 5422 50 14 شریانی اصلی بلوار وحدت 
CCW S6-16 ندارد 451 2429 50 14 شریانی اصلی بلوار وحدت 

 ندارد 749
CW S6-16 ندارد 298 2429 50 14 شریانی اصلی بلوار وحدت 

CCW S6-17 ندارد 883 2895 50 14 شریانی اصلی بلوار هفده شهریور 
 ندارد 1383

CW S6-17 ندارد 500 2895 50 14 شریانی اصلی هفده شهریور بلوار 
CCW S6-18 ندارد 508 1811 50 7 شریانی اصلی بلوار هفده شهریور جنوبی 

 ندارد 1025
CW S6-18 ندارد 517 1811 50 7 شریانی اصلی بلوار هفده شهریور جنوبی 



  
 

 

  

 73صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 1هاي خط در ایستگاه ادهیهمسطح عابرپریغ گذرگاهنیاز/ عدم نیاز به احداث  -13-8جدول  

 معبر کد ایستگاه جهت
رده عملکردي 

 معبر
رو عرض سواره

 معبر
سرعت عملکردي 

)km/h( 
 نقلیهحجم وسیله

 در صورت احداث پل عابر مجزا
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 در صورت احداث پل عابر مشترك
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 نیاز به پل عابر مسافران مجموع نیاز به پل عابر مجموع مسافران
CCW S6-19 ندارد 1298 3973 40 6/5 شریانی فرعی بلوار فداییان اسالم 

 ندارد 2301
CW S6-19 ندارد 1003 3973 40 6/5 شریانی فرعی بلوار فداییان اسالم 

CCW S6-20 ندارد 1480 5001 50 14 شریانی اصلی الشعراي بهاربلوار ملک 
 ندارد 2654

CW S6-20 ندارد 1174 5001 50 14 شریانی اصلی الشعراي بهاربلوار ملک 
CCW S6-21 ندارد 945 5001 40 13 شریانی فرعی الشعراي بهاربلوار ملک 

 ندارد 1331
CW S6-21 ندارد 386 5001 40 13 شریانی فرعی الشعراي بهاربلوار ملک 

 

  



  
 

 

  

 74صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 2هاي خط غیرهمسطح عابرپیاده در ایستگاه نیاز/ عدم نیاز به احداث گذرگاه -14-8جدول 

 معبر کد ایستگاه جهت
رده عملکردي 

 معبر

متري  125آیا در 
گذرگاه ایمن قرار 

 دارد؟

عرض 
 رو معبرسواره

سرعت عملکردي 
)km/h( 

 حجم 
 نقلیهوسیله

 در صورت احداث پل عابر مجزا
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 در صورت احداث پل عابر مشترك
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
B S13-01 دارد 12 - - - خیر بزرگراه آبادبزرگراه وکیل 

 دارد 139
R S13-01 دارد 127 - - - خیر بزرگراه آبادبزرگراه وکیل 
B S13-02 1588 دارد 616 - - - خیر بزرگراه بزرگراه نمایشگاه 

 
 دارد

 R S13-02 دارد 972 - - - خیر بزرگراه بزرگراه نمایشگاه 

B S13-03 652 دارد 294 - - - خیر بزرگراه بزرگراه نمایشگاه 
 

 دارد
 R S13-03 دارد 358 - - - خیر بزرگراه بزرگراه نمایشگاه 

B S13-04 1241 دارد 614 - - - خیر بزرگراه بزرگراه امام علی 
 

 دارد
 R S13-04 دارد 627 - - - خیر بزرگراه بزرگراه امام علی 

B S13-05 1345 دارد 832 - - - خیر بزرگراه بزرگراه امام علی 
 

 دارد
 R S13-05 دارد 513 - - - خیر بزرگراه بزرگراه امام علی 

B S13-06 497 دارد 265 - - - خیر بزرگراه بزرگراه امام علی 
 

 دارد
 R S13-06  دارد 232 - - - خیر بزرگراه علیبزرگراه امام 

B S13-07 1588 دارد 770 - - - خیر بزرگراه بزرگراه امام علی 
 

 دارد
 R S13-07 دارد 818 - - - خیر بزرگراه بزرگراه امام علی 

B S13-08 1847 دارد 1037 - - - خیر بزرگراه بزرگراه امام علی 
 

 دارد
 R S13-08 دارد 810 - - - خیر بزرگراه بزرگراه امام علی 

B S13-09 3207 دارد 1757 - - - خیر بزرگراه بزرگراه امام علی 
 

 دارد
 R S13-09 دارد 1450 - - - خیر بزرگراه بزرگراه امام علی 

B S13-10 226 دارد 116 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 
 

 دارد
 R S13-10 دارد 110 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 



  
 

 

  

 75صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 2هاي خط غیرهمسطح عابرپیاده در ایستگاه نیاز/ عدم نیاز به احداث گذرگاه -14-8جدول 

 معبر کد ایستگاه جهت
رده عملکردي 

 معبر

متري  125آیا در 
گذرگاه ایمن قرار 

 دارد؟

عرض 
 رو معبرسواره

سرعت عملکردي 
)km/h( 

 حجم 
 نقلیهوسیله

 در صورت احداث پل عابر مجزا
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 در صورت احداث پل عابر مشترك
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
B S13-11 1472 دارد 923 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 

 
 دارد

 R S13-11 دارد 549 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 
B S13-12 2214 دارد 1259 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 

 
 دارد

 R S13-12 دارد 955 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 

B S13-13 1056 دارد 537 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 
 

 دارد
 R S13-13 دارد 519 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 

B S13-14 1895 دارد 925 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 
 

 دارد
 R S13-14 دارد 970 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 

B S13-15 58 دارد 35 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 
 

 دارد
 R S13-15 دارد 23 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 

B S13-16 942 دارد 547 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 
 

 دارد
 R S13-16 دارد 395 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید چراغچی 

B S13-17 1487 دارد 640 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید میرزایی 
 

 دارد
 R S13-17 دارد 847 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید میرزایی 

B S13-18 1416 دارد 552 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید میرزایی 
 

 دارد
 R S13-18 دارد 864 - - - خیر بزرگراه بزرگراه شهید میرزایی 

B S13-19 2719 ندارد 938 - - - - یدسترس بلوار رسالت 
 

 ندارد
 R S13-19 ندارد 1781 - - - - یدسترس بلوار رسالت 

B S13-20 1602 ندارد 624 3366 50 14 - یاصل یانیشر بلوار رسالت 
 

 ندارد
 R S13-20 ندارد 978 3366 50 14 - یاصل یانیشر بلوار رسالت 



  
 

 

  

 76صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 اتوبوس تندرو 2هاي خط غیرهمسطح عابرپیاده در ایستگاه نیاز/ عدم نیاز به احداث گذرگاه -14-8جدول 

 معبر کد ایستگاه جهت
رده عملکردي 

 معبر

متري  125آیا در 
گذرگاه ایمن قرار 

 دارد؟

عرض 
 رو معبرسواره

سرعت عملکردي 
)km/h( 

 حجم 
 نقلیهوسیله

 در صورت احداث پل عابر مجزا
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 در صورت احداث پل عابر مشترك
 وبرگشتبراي هر دو طرف رفت

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
B S13-21 1462 ندارد 470 4037 50 14 - یاصل یانیشر جاده سیمان 

 
 ندارد

 R S13-21 ندارد 992 4037 50 14 - یاصل یانیشر جاده سیمان 
B S13-22 0 ندارد 0 3755 50 14 - یاصل یانیشر جاده سیمان 

 
 ندارد

 R S13-22 ندارد 0 3755 50 14 - یاصل یانیشر جاده سیمان 
B S13-23 ندارد 1306 - - - - يبرون شهر جاده سیمان 

 ندارد 3180
R S13-23 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 1874 - - - - 
B S13-24 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 213 - - - - 

 ندارد 424
R S13-24 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 211 - - - - 
B S13-25 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 17 - - - - 

 ندارد 147
R S13-25 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 130 - - - - 
B S13-26 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 0 - - - - 

 ندارد 0
R S13-26 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 0 - - - - 
B S13-27 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 369 - - - - 

 ندارد 1137
R S13-27 يشهر برون جاده سیمان  ندارد 768 - - - - 
B S13-28 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 72 - - - - 

 ندارد 135
R S13-28 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 63 - - - - 
B S13-29 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 578 - - - - 

 ندارد 3059
R S13-29 يبرون شهر جاده سیمان  ندارد 2481 - - - - 

 
  



  
 

 

  

 77صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

اتوبوس تندرو 3هاي خط غیرهمسطح عابرپیاده در ایستگاه نیاز/ عدم نیاز به احداث گذرگاه -15-8جدول   

 معبر کد ایستگاه جهت
رده عملکردي 

 معبر

متري  125آیا در 
گذرگاه ایمن قرار 

 دارد؟

رو عرض سواره
 معبر

سرعت 
عملکردي 

)km/h( 

 حجم
یهنقلوسیله   

 در صورت احداث پل عابر مجزا
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 در صورت احداث پل عابر مشترك
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
B S15-01 یدسترس پایانه الهیه  - 5/5  0 ندارد 0 - 20 

 
 ندارد

 R S15-01 یدسترس پایانه الهیه  - 5/5  ندارد 0 - 20 

B S15-02 
بزرگراه هاشمی 

 رفسنجانی
 بزرگراه

 خیر
 دارد 367 - - -

408 
 

 دارد
 

R S15-02 
بزرگراه هاشمی 

 رفسنجانی
 بزرگراه

 خیر
 دارد 41 - - -

B S15-03 213 ندارد 140 1334 50 7 - شریانی اصلی بلوار امامیه 
 

 ندارد
 R S15-03 ندارد 73 1334 50 7 - شریانی اصلی بلوار امامیه 

B S15-04 769 ندارد 544 1334 50 7 - شریانی اصلی بلوار امامیه 
 

 ندارد
 R S15-04 ندارد 225 1334 50 7 - شریانی اصلی بلوار امامیه 

B S15-05 620 ندارد 412 2223 50 7 - شریانی اصلی بلوار امامیه 
 

 ندارد
 R S15-05 ندارد 208 2223 50 7 - شریانی اصلی بلوار امامیه 

B S15-06 966 ندارد 405 10777 50 7 - شریانی اصلی بلوار امامیه 
 

 ندارد
 R S15-06 ندارد 561 10777 50 7 - شریانی اصلی بلوار امامیه 

B S15-07 163 ندارد 107 10137 50 14 - شریانی اصلی بلوار امامیه 
 

 ندارد
 R S15-07 ندارد 56 10137 50 14 - شریانی اصلی بلوار امامیه 

B S15-08 یاصل یانیشر بلوار امامیه  659 ندارد 365 10137 50 14 - 
 

 ندارد
 R S15-08 یاصل یانیشر بلوار امامیه  ندارد 294 10137 50 14 - 

B S15-09 ندارد 1118 ندارد 704 1405 50 7 - شریانی اصلی بلوار سید رضی 



  
 

 

  

 78صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

اتوبوس تندرو 3هاي خط غیرهمسطح عابرپیاده در ایستگاه نیاز/ عدم نیاز به احداث گذرگاه -15-8جدول   

 معبر کد ایستگاه جهت
رده عملکردي 

 معبر

متري  125آیا در 
گذرگاه ایمن قرار 

 دارد؟

رو عرض سواره
 معبر

سرعت 
عملکردي 

)km/h( 

 حجم
یهنقلوسیله   

 در صورت احداث پل عابر مجزا
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 در صورت احداث پل عابر مشترك
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
R S15-09 ندارد 414 1405 50 7 - شریانی اصلی بلوار سید رضی   

B S15-10 1163 ندارد 572 1253 50 7 - شریانی اصلی بلوار سید رضی 
 

 ندارد
 R S15-10 ندارد 591 1253 50 7 - شریانی اصلی بلوار سید رضی 

B S15-11 1241 ندارد 631 1965 50 7 - شریانی اصلی بلوار هاشمیه 
 

 ندارد
 R S15-11 ندارد 610 1965 50 7 - شریانی اصلی بلوار هاشمیه 

B S15-12 1108 ندارد 525 1352 50 14 - شریانی اصلی بلوار هاشمیه 
 

 ندارد
 R S15-12 ندارد 583 1352 50 14 - شریانی اصلی بلوار هاشمیه 

B S15-13 یفرع یانیشر بلوار هاشمیه  - 5/6  430 ندارد 150 1466 40 
 

 ندارد
 R S15-13 یفرع یانیشر بلوار هاشمیه  - 5/6  ندارد 280 1466 40 

B S15-14 یفرع یانیشر بلوار هاشمیه  - 5/6  2265 ندارد 952 723 40 
 

 ندارد
 R S15-14 یفرع یانیشر بلوار هاشمیه  - 5/6  ندارد 1313 723 40 

B S15-15 یفرع یانیشر بلوار هاشمیه  - 5/6  ندارد 191 727 40 
 ندارد 832

R S15-15 یفرع یانیشر بلوار هاشمیه  - 5/6  ندارد 641 727 40 
 
  



  
 

 

  

 79صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

اتوبوس تندرو 4هاي خط غیرهمسطح عابرپیاده در ایستگاه نیاز/ عدم نیاز به احداث گذرگاه -16-8جدول   

 معبر کد ایستگاه جهت
رده عملکردي 

 معبر
رو عرض سواره

 معبر
سرعت عملکردي 

)km/h( 
نقلیهحجم وسیله  

 در صورت احداث پل عابر مجزا
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 در صورت احداث پل عابر مشترك
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
B S19-01  شاهنامهبلوار یاصل یانیشر   1298 ندارد 403 3732 50 14 

 
 ندارد

 R S19-01 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 895 3732 50 14 
B S19-02 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  0 ندارد 0 3732 50 14 

 
 ندارد

 R S19-02 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 0 3732 50 14 
B S19-03  شاهنامهبلوار یاصل یانیشر   605 ندارد 317 3955 50 14 

 
 ندارد

 R S19-03 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 288 3955 50 14 
B S19-04 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  125 ندارد 78 3955 50 14 

 
 ندارد

 R S19-04 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 47 3955 50 14 
B S19-05  شاهنامهبلوار یاصل یانیشر   867 ندارد 165 3818 50 14 

 
 ندارد

 R S19-05 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 702 3818 50 14 
B S19-06 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  0 ندارد 0 3818 50 14 

 
 ندارد

 R S19-06 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 0 3818 50 14 
B S19-07  شاهنامهبلوار یاصل یانیشر   251 ندارد 48 2015 50 14 

 
 ندارد

 R S19-07 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 203 2015 50 14 
B S19-08 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  0 ندارد 0 2015 50 14 

 
 ندارد

 R S19-08 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 0 2015 50 14 
B S19-09 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  0 ندارد 0 2015 50 14 

 
 ندارد

 R S19-09 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 0 2015 50 14 
B S19-10 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 0 ندارد 0 2015 50 14 



  
 

 

  

 80صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

اتوبوس تندرو 4هاي خط غیرهمسطح عابرپیاده در ایستگاه نیاز/ عدم نیاز به احداث گذرگاه -16-8جدول   

 معبر کد ایستگاه جهت
رده عملکردي 

 معبر
رو عرض سواره

 معبر
سرعت عملکردي 

)km/h( 
نقلیهحجم وسیله  

 در صورت احداث پل عابر مجزا
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 در صورت احداث پل عابر مشترك
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
R S19-10 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه    ندارد 0 2015 50 14 

B S19-11 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  990 ندارد 275 2602 50 14 
 

 ندارد
 R S19-11 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 715 2602 50 14 

B S19-12 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  0 ندارد 0 2602 50 14 
 

 ندارد
 R S19-12 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 0 2602 50 14 

B S19-13 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  2960 ندارد 1364 3804 50 14 
 

 ندارد
 R S19-13 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 1596 3804 50 14 

B S19-14 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  0 ندارد 0 3804 50 14 
 

 ندارد
 R S19-14 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 0 3804 50 14 

B S19-15 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 1025 3804 50 14 
 ندارد 2724

R S19-15 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 1699 3804 50 14 
B S19-16 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 317 3725 50 14 

 ندارد 790
R S19-16 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 473 3725 50 14 
B S19-17 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 2827 4659 50 14 

 ندارد 4337
R S19-17 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 1510 4659 50 14 
B S19-18 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 42 5072 50 14 

 ندارد 48
R S19-18 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 6 5072 50 14 
B S19-19 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 772 4968 50 7 

 ندارد 1328
R S19-19 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 556 4968 50 7 



  
 

 

  

 81صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

اتوبوس تندرو 4هاي خط غیرهمسطح عابرپیاده در ایستگاه نیاز/ عدم نیاز به احداث گذرگاه -16-8جدول   

 معبر کد ایستگاه جهت
رده عملکردي 

 معبر
رو عرض سواره

 معبر
سرعت عملکردي 

)km/h( 
نقلیهحجم وسیله  

 در صورت احداث پل عابر مجزا
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 در صورت احداث پل عابر مشترك
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
B S19-20 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 4159 7942 50 7 

 ندارد 5827
R S19-20 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 1668 7942 50 7 
B S19-21 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 676 7942 50 7 

 ندارد 963
R S19-21 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 287 7942 50 7 
B S19-22 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 1525 7739 50 14 

 ندارد 2017
R S19-22 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 492 7739 50 14 
B S19-23 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 1574 7165 50 7 

 ندارد 2362
R S19-23 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 788 7165 50 7 
B S19-24 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 625 8176 50 7 

 ندارد 913
R S19-24 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 288 8176 50 7 
B S19-25 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 7281 7917 50 14 

 ندارد 10219
R S19-25 یاصل یانیشر بلوار شاهنامه  ندارد 2938 7917 50 14 

 
  



  
 

 

  

 82صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

اتوبوس تندرو 5هاي خط غیرهمسطح عابرپیاده در ایستگاه نیاز/ عدم نیاز به احداث گذرگاه -17-8جدول   

 رده عملکردي معبر معبر کد ایستگاه جهت
رو عرض سواره

 معبر
سرعت عملکردي 

)km/h( 
نقلیهحجم وسیله  

 در صورت احداث پل عابر مجزا
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 در صورت احداث پل عابر مشترك
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
B S20-01 یفرع یانیشر خیابان شیرازي  5/6  1427 ندارد 269 16257 40 

 
 ندارد

 R S20-01 یفرع یانیشر خیابان شیرازي  5/6  ندارد 1158 16257 40 
B S20-02 یاصل یانیشر خیابان شیرازي  5/10  874 ندارد 130 16187 50 

 
 ندارد

 R S20-02 یاصل یانیشر خیابان شیرازي  5/10  ندارد 744 16187 50 
B S20-03 یفرع یانیشر خیابان طبرسی  3219 ندارد 868 4185 40 13 

 
 ندارد

 R S20-03 یفرع یانیشر خیابان طبرسی  ندارد 2351 4185 40 13 
B S20-04 یفرع یانیشر خیابان طبرسی  820 ندارد 294 4322 41 13 

 
 ندارد

 R S20-04 یفرع یانیشر خیابان طبرسی  ندارد 526 4322 41 13 
B S20-05 یاصل یانیشر بلوار وحدت  3598 ندارد 1048 2767 50 14 

 
 ندارد

 R S20-05 یاصل یانیشر بلوار وحدت  ندارد 2550 2767 50 14 
B S20-06 1655 ندارد 399 - - - جمع و پخش کننده بلوار امت 

 
 ندارد

 R S20-06 ندارد 1256 - - - جمع و پخش کننده بلوار امت 
B S20-07 2844 ندارد 836 - - - جمع و پخش کننده بلوار امت 

 
 ندارد

 R S20-07 ندارد 2008 - - - جمع و پخش کننده بلوار امت 
B S20-08 1395 ندارد 515 - - - جمع و پخش کننده بلوار امت 

 
 ندارد

 R S20-08 ندارد 880 - - - جمع و پخش کننده بلوار امت 
B S20-09 یفرع یانیشر بلوار شهید آوینی  5/6  ندارد 523 4686 40 

 ندارد 1874
R S20-09 یفرع یانیشر بلوار شهید آوینی  5/6  ندارد 1351 4686 40 
B S20-10 یفرع یانیشر بلوار شهید آوینی  5/6  ندارد 0 ندارد 0 4686 40 



  
 

 

  

 83صفحه  ونقل همگانی یکپارچه شهري مشهد و حومه مطالعات تفصیلی حمل
 

 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

اتوبوس تندرو 5هاي خط غیرهمسطح عابرپیاده در ایستگاه نیاز/ عدم نیاز به احداث گذرگاه -17-8جدول   

 رده عملکردي معبر معبر کد ایستگاه جهت
رو عرض سواره

 معبر
سرعت عملکردي 

)km/h( 
نقلیهحجم وسیله  

 در صورت احداث پل عابر مجزا
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 در صورت احداث پل عابر مشترك
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
R S20-10 یفرع یانیشر بلوار شهید آوینی  5/6  ندارد 0 4686 40 
B S20-11 یفرع یانیشر بلوار شهید آوینی  5/6  ندارد 1076 4686 40 

 ندارد 3311
R S20-11 یفرع یانیشر بلوار شهید آوینی  5/6  ندارد 2235 4686 40 
B S20-12 45 متري پنج تن یفرع یانیشر   5/6  ندارد 178 3120 40 

 ندارد 656
R S20-12 45 متري پنج تن یفرع یانیشر   5/6  ندارد 478 3120 40 
B S20-13  پنج تنبلوار یاصل یانیشر   ندارد 234 2601 50 7 

 ندارد 596
R S20-13 یاصل یانیشر بلوار پنج تن  ندارد 362 2601 50 7 
B S20-14 یاصل یانیشر بلوار پنج تن  ندارد 540 2601 50 7 

 ندارد 1451
R S20-14 یاصل یانیشر بلوار پنج تن  ندارد 911 2601 50 7 
B S20-15 یاصل یانیشر بلوار پنج تن  ندارد 764 1009 50 7 

 ندارد 2079
R S20-15 یاصل یانیشر بلوار پنج تن  ندارد 1315 1009 50 7 
B S20-16 یاصل یانیشر بلوار پنج تن  ندارد 229 1162 50 7 

 ندارد 908
R S20-16 یاصل یانیشر بلوار پنج تن  ندارد 679 1162 50 7 
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

اتوبوس تندرو 6هاي خط عابرپیاده در ایستگاه غیرهمسطح گذرگاهنیاز/ عدم نیاز به احداث  -18-8جدول   

 معبر کد ایستگاه جهت
رده 

عملکردي 
 معبر

متري 125آیا در   
 گذرگاه ایمن
 قرار دارد؟

عرض 
رو سواره
 معبر

سرعت 
عملکردي 

)km/h( 

حجم وسیله
 نقلیه

پل عابر مجز در صورت احداث  
وبرگشتا براي هر دو طرف رفت  

 در صورت احداث پل عابر مشترك
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
CCW S23-01 دارد 917 - - - خیر بزرگراه بزرگراه نمایشگاه 

 دارد 2800
CCW S23-01  نمایشگاهبزرگراه  دارد 1883 - - - خیر بزرگراه 

CW S23-01 دارد 347 - - - خیر بزرگراه بزرگراه نمایشگاه 
 دارد 502

CW S23-01 دارد 155 - - - خیر بزرگراه بزرگراه نمایشگاه 
CCW S23-02 دارد 117 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 

 دارد 132
CW S23-02  رفسنجانیبزرگراه هاشمی  دارد 15 - - - خیر بزرگراه 

CCW S23-03 دارد 663 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 
 دارد 1645

CW S23-03 دارد 982 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 

CCW S23-04 دارد 1388 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 
 دارد 2405

CW S23-04 دارد 1017 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 
CCW S23-05 دارد 225 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 

 دارد 702
CW S23-05 دارد 477 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 

CCW S23-06 دارد 469 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 
 دارد 1414

CW S23-06 دارد 945 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 
CCW S23-07 دارد 3 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 

 دارد 3
CW S23-07 دارد 0 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 

CCW S23-08 دارد 394 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 
 دارد 1397

CW S23-08 دارد 1003 - - - خیر بزرگراه بزرگراه هاشمی رفسنجانی 
CCW S23-09 دارد 1827 دارد 488 - - - خیر بزرگراه بزرگراه پیامبر اعظم 
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

اتوبوس تندرو 6هاي خط عابرپیاده در ایستگاه غیرهمسطح گذرگاهنیاز/ عدم نیاز به احداث  -18-8جدول   

 معبر کد ایستگاه جهت
رده 

عملکردي 
 معبر

متري 125آیا در   
 گذرگاه ایمن
 قرار دارد؟

عرض 
رو سواره
 معبر

سرعت 
عملکردي 

)km/h( 

حجم وسیله
 نقلیه

پل عابر مجز در صورت احداث  
وبرگشتا براي هر دو طرف رفت  

 در صورت احداث پل عابر مشترك
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
CW S23-09 دارد 1339 - - - خیر بزرگراه بزرگراه پیامبر اعظم 

CCW S23-10 دارد 0 - - - خیر بزرگراه بزرگراه پیامبر اعظم 
 دارد 7

CW S23-10 دارد 7 - - - خیر بزرگراه بزرگراه پیامبر اعظم 

CCW S23-11 دارد 1436 - - - خیر بزرگراه بزرگراه پیامبر اعظم 
 دارد 5266

CW S23-11 دارد 3830 - - - خیر بزرگراه بزرگراه پیامبر اعظم 
CCW S23-12 دارد 1212 - - - خیر بزرگراه بزرگراه آزادي 

 دارد 4594
CW S23-12 دارد 3382 - - - خیر بزرگراه بزرگراه آزادي 

CCW S23-13 دارد 300 - - - خیر بزرگراه بزرگراه آزادي 
 دارد 1088

CW S23-13 دارد 788 - - - خیر بزرگراه بزرگراه آزادي 
CCW S23-14 دارد 484 - - - خیر بزرگراه بزرگراه آزادي 

 دارد 1507
CW S23-14 دارد 1023 - - - خیر بزرگراه بزرگراه آزادي 

CCW S23-15 دارد 183 - - - خیر بزرگراه بزرگراه آزادي 
 دارد 1092

CW S23-15 دارد 909 - - - خیر بزرگراه بزرگراه آزادي 
CCW S23-16 دارد 707 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 

 دارد 2193
CW S23-16  وکیل آبادبزرگراه  دارد 1486 - - - خیر بزرگراه 

CCW S23-17 دارد 401 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 
 دارد 1718

CW S23-17 دارد 1317 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 

CCW S23-18 دارد 280 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 
 دارد 444

CW S23-18  آبادبزرگراه وکیل  دارد 164 - - - خیر بزرگراه 
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

اتوبوس تندرو 6هاي خط عابرپیاده در ایستگاه غیرهمسطح گذرگاهنیاز/ عدم نیاز به احداث  -18-8جدول   

 معبر کد ایستگاه جهت
رده 

عملکردي 
 معبر

متري 125آیا در   
 گذرگاه ایمن
 قرار دارد؟

عرض 
رو سواره
 معبر

سرعت 
عملکردي 

)km/h( 

حجم وسیله
 نقلیه

پل عابر مجز در صورت احداث  
وبرگشتا براي هر دو طرف رفت  

 در صورت احداث پل عابر مشترك
وبرگشتبراي هر دو طرف رفت  

 نیاز به پل عابر مجموع مسافران نیاز به پل عابر مجموع مسافران
CCW S23-19 دارد 461 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 

 دارد 1130
CW S23-19 دارد 669 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 

CCW S23-20 دارد 471 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 
 دارد 1023

CW S23-20 دارد 552 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 
CCW S23-21 دارد 1030 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 

 دارد 1536
CW S23-21 دارد 506 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 

CCW S23-22 دارد 588 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 
 دارد 924

CW S23-22 دارد 336 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 

CCW S23-23 دارد 443 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 
 دارد 721

CW S23-23 دارد 278 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 
CCW S23-24 دارد 991 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 

 دارد 992
CW S23-24 دارد 1 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 

CCW S23-25 دارد 333 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 
 دارد 661

CW S23-25 دارد 328 - - - خیر بزرگراه بزرگراه وکیل آباد 
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 تاریخ: پروژه: گزارش: ویرایش: شرح خدمات 8و  7بند  -گام دوم 

 1400ي د 992 11 05
 

 هاي عابرپیاده در معابر شهريکشی گذرگاهضوابط خط -8-4-2

 یا در هاتقاطع در توانندمی و کنندمی عمل خیابان عرض در پیادهعابران عبور حریم عنوان به گذرهاپیاده

 رو استپیاده ادامه تقاطع، در عابرپیاده عرضی گذرگاه گیرند. قرار استفاده مورد )تقاطع دو بین( هاقطعه میان

 گذرها درپیاده بر عالوه .باشد نشده کشیخط یا شده کشیخط صورت به تواندمی و کرده عبور تقاطع از که

 .شوند مشخص هاکشیخط توسط توانندمی نیز ايقطعه میان عرضی گذرهاي ها،تقاطع

 از ادهیپعابران عبور يسازمنیا يبرا یکیتراف يهااقدام از یکی تنها شده، یکشخط گذرادهیپ از استفاده

 انیجر که ییهاطیمح در. ردیگ قرار استفاده مورد گرید يهااقدام با بیترک در که است بهتر و بوده ابانیخ

 تردد سرعت و شودینم کنترل اطیاحت و ستیا عالئم راهنما، چراغ مانند کیتراف کنترل زاتیتجه توسط کیتراف

 گذر يبرا یکیتراف اقدام کی عنوان به یکشخط از فقط دینبا است، شتریب و ساعت بر لومتریک 50 هینقل لیوسا

 .]9[شود استفاده ادهیپ عابران یعرض

 صورت به و شده مشخص يگذرهاادهیپ قیطر از تنها ،یانیشر يهاابانیخ از ادهیپ عابران یعرض عبور

 يهاابانیخ در ادهیپعابران عبور يبرا رهمسطحیغ يهاپل وجود صورت در یحت .است ریپذامکان همسطح

 گریکدی از يمتر 200 حداکثر فواصل در ادهیپعابران به یعرض عبور اجازه و همسطح گذرادهیپ جادیا یانیشر

 نظر در آزاد هاخیابان این در عرضی عابرپیاده عبور ،یطورکلبه کننده وپخشجمع هايخیابان در .است یالزام

 به محدود فاصله، این در عابران عرضی که عبور چراغدار هايتقاطع متري 100 محدوده در مگر. شودمی گرفته

 سبز فضاي جداکننده، سکو،( عبور قابل غیر میانه فیزیکی داراي خیابان کهصورتی در است. تقاطع گذرهايپیاده

مناسب معلولیت داراي افراد و پیاده عابران عبور میانه، جهت متري، 100 فواصل در تا است الزم باشد،) جدول یا

عابرپیاده به  جلدي معابر شهري، الگوي احداث گذرگاه 12نامه مطابق با جلد دهم آیین .]10[ شود سازي

 .]9[ است 33-8شکل صورت 

 
  الگوي احداث گذرگاه عابرپیاده مابین تقاطعات -33-8شکل 
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