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 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه

 هاي افقهاي مسافري در سالبرآورد تقاضاي ساالنه پایانه 

ها را بر کنندگان از این پایانهکه میزان تأثیر استفادهشهري عالوه بر اینهاي برونبررسی وضعیت پایانه

سازد. در این گزارش ها را مقدور میریزي براي پایانهکند، امکان برنامهشهري مشخص مینقل درونوروي حمل

شود، در آهن و فرودگاه میراه هاي اتوبوس و ایستگاهشهري شیراز که شامل پایانههاي برونتقاضاي پایانه

 هاي پایه و افق ارزیابی شده است.سال

ل پایه ها در سااین پایانه مسافرانابتدا الزم است تعداد  شیرازمسافربري شهر  هايپایانهبررسی  منظوربه

از طریق  جاشدهمسافران جابه، تعداد آماري استان فارس سالنامۀاطالعات مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس 

 1-1جدول نفر بوده است. در  7,881,229 برابر با 1394در سال  شیراز شهريبرون رانیاتوبوس هايپایانه

ي شهري شیراز برگرفته از سالنامهرانی برونهاي اتوبوسجاشده از پایانهاطالعات مربوط به تعداد مسافر جابه

 ارائه شده است.  1398تا  1392هاي آماري استان فارس براي سال
 

 هايپایانهاز طریق  1398تا  1392شیراز از سال  شهر (ورودي و خروجی) سفر و مسافرتعداد  -1-1جدول 
  آماري استان فارس) سالنامۀرانی (اطالعات اتوبوس
 مسافر سفر سال

1392 766250 9328244 
1393 648226 8434350 
1394 599873 7881229 
1395 543680 7391818 
1396 535896 6543491 
1397 518427 6345075 
1398 474609 5910205 

 

 3-1جدول و  2-1جدول آهن و فرودگاه شیراز نیز در اطالعات مربوط تعداد مسافر ورودي و خروجی راه 

آهن اهآمده است. الزم به ذکر است که به دلیل عدم دسترسی به اطالعات مربوط به تعداد مسافر ایستگاه ر

 شیراز، از اطالعات سفرهاي ریلی استان فارس استفاده شده است.
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 فرودگاهاز طریق  1398تا  1392شیراز از سال  شهر تعداد سفر و مسافر (ورودي و خروجی) -2-1جدول 
  آماري شهرداري شیراز) سالنامۀ(اطالعات 

 سال 
 کل پرواز خارجی داخلیپرواز 
 تعداد مسافر تعداد پرواز تعداد مسافر تعداد پرواز تعداد مسافر تعداد پرواز

1392 21109 1962627 3534 394518 24643 2357145 
1393 20352 2020193 4238 477086 24590 2497279 
1394 24254 2332292 4171 458328 28425 2790620 
1395 28184 2960471 3348 411044 31532 3371515 
1396 31117 3151204 3508 440623 34625 3591827 
1397 27621 2662263 3702 444050 31323 3106313 
1398 24538 2439322 3764 431102 28302 2870424 

 

  1393تا  1392آهن استان فارس از سال راهجاشده توسط تعداد مسافر جابه -3-1جدول 
 آماري استان فارس) سالنامۀ(اطالعات 

 مسافر سال
1392 293000 
1393 484000 
1394 463000 
1395 417000 
1396 434000 
1397 507000 
1398 511000 

 

براي تعیین میانگین درصد رشد  شیرازآهن راهفرودگاه و شهري و هاي اتوبوس بروناي پایانهمجموع تقاض

به دلیل کاهش سفرها به دلیل بیماري کرونا در  ارائه شده است. 4-1جدول تقاضا محاسبه شده و در ساالنه 

ي درصد رشد مورد استفاده قرار نگرفته در محاسبه سالهاي مربوط به این دو داده 1400و  1399هاي سال

 است.
 

 آهن فرودگاه شیرازراهو  شهريبروناتوبوس  هايپایانهمجموع تقاضاي ساالنه مسافر  -4-1جدول 
 سال قبل نسبت به رشددرصد  مجموع (استان فارس) آهنراه (شهر شیراز) فرودگاه (شهر شیراز) اتوبوسهاي پایانه سال

1392 9328244 2357145 293000 11978389  - 
1393 8434350 2497279 484000 11415629 -4.7 
1394 7881229 2790620 463000 11134849 -2.5 
1395 7391818 3371515 417000 11180333 0.4 
1396 6543491 3591827 434000 10569318 -5.5 
1397 6345075 3106313 507000 9958388 -5.8 
1398 5910205 2870424 511000 9291629 -6.7 



   

 

 

 

 3صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

رشد جمعیت  به توجه باها منفی است و شود درصد رشد تقاضاي ساالنه پایانهطور که مشاهده میهمان

 نیبنابرا ؛تواند منطقی باشدبینی تقاضاي افق نمیو گسترش شهر شیراز استفاده از این درصد رشد براي پیش

آینده استفاده نمود. در این راستا  هايهاي موجود، باید از روشی دیگر براي برآورد تقاضاي سالداده ا کمکب

 :دو رویکرد مورد بررسی قرار گرفت

اي ونقل جادهاز آمار سازمان راهداري و حمل شیرازاي شهر شمارهاي دروازه در رویکرد اول آمار تردد

د رش صورت نیبه همبراي وسایل مسافري مورد بررسی قرار گرفت و با این فرض که آمار سفر با اتوبوس نیز 

 9درصد رشد ساالنه برابر با  5-1جدول  آمد. مطابق با اطالعات به دستاي کند، درصد رشد سفرهاي دروازه

 آید.میدست به
 

 شیرازشهر  ايدروازه شمارهاي شهري از آمار ترددروند رشد تقاضاي برون -5-1جدول 
 درصد رشد نسبت به سال قبل شمارها حجم تردد سال

 ـ  3390658 1392
1393 2974493 -12 
1394 4143115 39 
1395 4442141 7 
1396 4615293 4 
1397 5206085 13 
1398 5393600 4 

 9 میانگین رشد
 

تواند شده این عدد نمیونقل و ترافیک انجامجامع حمل طرح مطالعات ریسامطالعات پیشین و  به با توجه

 زمانی مورد مطالعه باشد. بازةشمارها در  منطقی باشد که دلیل آن ممکن است تغییر مکان برخی از تردد

شود که تعداد مسافران با ضریب رشدي برابر با ضریب رشد جمعیت افزایش در رویکرد دوم فرض می

شود میفرض  نیاست؛ بنابرادرصد  4/1ضریب رشد سالیانه جمعیت برابر با  1-3-1بند  به توجه با. ابدییم

هاي راي سالتعداد مسافران ب 1-1رابطه یابد و با کمک تعداد مسافران نیز با همین ضریب رشد، افزایش می

 گرددافق طرح محاسبه می

𝑇𝑇ℎ 1-1رابطه  = 𝑇𝑇0(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛 
 

𝑇𝑇ℎتعداد سفرها در سال افق = 

𝑇𝑇0) 1398= تعداد سفرها در سال مبنا( 
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𝑟𝑟 ضریب رشد جمعیت = 

𝑟𝑟تعداد سال مابین سال مبنا تا سال افق = 

نمایش داده  6-1جدول در  1409و  1404، 1401هاي طرح نتایج حاصل از برآورد تعداد مسافر در سال

 شده است.
 

 و فرودگاه آهنراه يهاستگاهیو ا يشهراتوبوس برون انهیپا طرح يهاسال يتقاضا -6-1جدول 
 مجموع آهنراه فرودگاه شهرياتوبوس برون سال

1401 6161925 2992677 532764 9687366 
1404 6424366 3120138 555455 10099959 
1409 6886841 3344749 595441 10827031 

 هادسترسی به پایانه نحوةتحلیل  

 شهري از نتایج تحلیل شبکه هاي برونبراي بررسی میزان تقاضاي مناطق مختلف شهر به پایانه

صورت که نوار جریان تقاضاي ) استفاده شده است. بدین1409ونقل شخصی و همگانی شهر در سال افق (حمل

دست آمده است. این نوار جریان میزان تقاضا براي افزار ویزوم بهسفر به ناحیه ترافیکی محل هر پایانه در نرم

 دهد. نمایش می هاي شهردسترسی به ناحیه ترافیکی مورد نظر را در شبکه راه

 هاي اتوبوسپایانه 

را  شیرازونقل شخصی و همگانی نواحی مختلف شهر حمل نوار جریان تقاضاي 20-2شکل تا 1-2شکل 

ها ونقل شخصی در این شکلدهند. تقاضاي حملنمایش می شیرازشهري اي اتوبوس برونهبراي هریک از پایانه

 ونقل همگانی بر مبناي تعداد مسافر همگانی است.مبناي تعداد وسیله همسنگ سواري و تقاضاي حمل بر



   

 

 

 

 5صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
هاي کاراندیش و علی بن حمزه نقل شخصی براي دسترسی به پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -1-2شکل 

 1409(ع) در سال 



   

 

 

 

 6صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
هاي کاراندیش و علی بن حمزه نقل شخصی براي دسترسی از پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -2-2 شکل

 1409(ع) در سال 



   

 

 

 

 7صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي شهید مدرس در سال نقل شخصی براي دسترسی به پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -3-2شکل 



   

 

 

 

 8صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي شهید مدرس در سال نقل شخصی براي دسترسی از پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -4-2شکل 



   

 

 

 

 9صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي امیرکبیر در سال نقل شخصی براي دسترسی به پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -5-2شکل 



   

 

 

 

 10صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي امیرکبیر در سال نقل شخصی براي دسترسی از پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -6-2شکل 



   

 

 

 

 11صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409در سال  قصر دشتي نقل شخصی براي دسترسی به پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -7-2شکل 



   

 

 

 

 12صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي قصر دشت در سال نقل شخصی براي دسترسی از پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -8-2شکل 



   

 

 

 

 13صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409در سال  طباییي شهید نقل شخصی براي دسترسی به پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -9-2شکل 



   

 

 

 

 14صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي شهید طبایی در سال نقل شخصی براي دسترسی از پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -10-2شکل 



   

 

 

 

 15صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
کاراندیش و علی بن حمزه ي هانقل همگانی براي دسترسی به پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -11-2شکل 

 1409(ع) در سال 



   

 

 

 

 16صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
ي کاراندیش و علی بن حمزه هانقل همگانی براي دسترسی از پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -12-2شکل 

 1409(ع) در سال 



   

 

 

 

 17صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي شهید مدرس در سال نقل همگانی براي دسترسی به پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -13-2شکل 



   

 

 

 

 18صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي شهید مدرس در سال نقل همگانی براي دسترسی از پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -14-2شکل 



   

 

 

 

 19صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409در سال  امیرکبیري پایانهبه نقل همگانی براي دسترسی وحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -15-2شکل 



   

 

 

 

 20صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي امیرکبیر در سال پایانهنقل همگانی براي دسترسی از وحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -16-2شکل 



   

 

 

 

 21صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي قصر دشت در سال نقل همگانی براي دسترسی به پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -17-2شکل 



   

 

 

 

 22صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي قصر دشت در سال پایانه زنقل همگانی براي دسترسی اوحمل روزانهنوار جریان تقاضاي  -18-2شکل 



   

 

 

 

 23صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي شهید طبایی در سال نقل همگانی براي دسترسی به پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -19-2شکل 



   

 

 

 

 24صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409ي شهید طبایی در سال نقل همگانی براي دسترسی از پایانهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -20-2شکل 



   

 

 

 

 25صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 شود که:هاي باال نتیجه میشکل به توجه با طورکلیبه

هاي مرکزي ویژه قسمتحمزه با الگویی مشابه از نواحی مختلف، بهبنکاراندیش و علی يهاانهیپا -

 ونقل همگانی دارند.شخصی و حمل ونقلحملو شمالی شهر تقاضاي 

 انی دارد.گونقل شخصی و همقاضاي حملتنواحی مرکزي و شرقی  ازس رپایانه مد -

 ز نواحی مرکزيو همچنین بخشی اهاي غربی امیرکبیر تقاضاي شخصی و همگانی قسمت انۀیپا -

 دهد.را تحت پوشش قرار می شهر

 ياما الگو رد؛یپذیمقصر دشت از نواحی شمالی، شمال غرب و جنوب غرب تقاضاي شخصی  انۀیپا -

 .دهدهاي مرکزي را پوشش میونقل همگانی براي آن متفاوت است و بیشتر، قسمتپذیرش حمل

هاي شمال و شمال شرقی شیراز متشهید طبایی، تقاضاي شخصی و همگانی را از قس انۀیپا -

 پذیرد.می

هاي ونقل همگانی به و از پایانهسزایی در دسترسی حملخان و مدرس نقش بهالزم به ذکر بلوارهاي کریم

 اتوبوس شهر شیراز دارد.

 آهنایستگاه راه 

 شیرازونقل شخصی و همگانی نواحی مختلف شهر حمل نوار جریان تقاضاي 24-2شکل تا  21-2شکل 

ها برمبناي ونقل شخصی در این شکلدهند. تقاضاي حملنمایش میشیراز آهن شهر هاي راهرا براي ایستگاه

 ونقل همگانی بر مبناي تعداد مسافر همگانی است.تعداد وسیله همسنگ سواري و تقاضاي حمل



   

 

 

 

 26صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409آهن شیراز در سال براي دسترسی به ایستگاه راه شخصینقل وحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -21-2شکل 



   

 

 

 

 27صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409آهن شیراز در سال نقل شخصی براي دسترسی از ایستگاه راهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -22-2شکل 



   

 

 

 

 28صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409آهن شیراز در سال نقل همگانی براي دسترسی به ایستگاه راهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -23-2شکل 



   

 

 

 

 29صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409آهن شیراز در سال نقل همگانی براي دسترسی از ایستگاه راهوحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -24-2شکل 



   

 

 

 

 30صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 آهن شیرازشخصی و همگانی ایستگاه راه ونقلحمل هاي باال مشخص است. تقاضايکه از شکل طورهمان

هاي ونقل همگانی مربوط به قسمتالبته بخشی از تقاضاي حمل بیشتر متعلق به نواحی شمال غرب شهر است.

 .استمرکزي و شخصی نیز 

 فرودگاه 

 شیرازونقل شخصی و همگانی نواحی مختلف شهر حمل نوار جریان تقاضاي 28-2شکل تا  25-2شکل 

 ها برمبناي تعداد وسیلهونقل شخصی در این شکلدهند. تقاضاي حملنمایش میشیراز شهر فرودگاه را براي 

 قل همگانی بر مبناي تعداد مسافر همگانی است.ونهمسنگ سواري و تقاضاي حمل



   

 

 

 

 31صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409نقل شخصی براي دسترسی به فرودگاه شیراز در سال وحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -25-2شکل 



   

 

 

 

 32صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409نقل شخصی براي دسترسی از فرودگاه شیراز در سال وحمل تقاضاي روزانهنوار جریان  -26-2شکل 



   

 

 

 

 33صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409نقل همگانی براي دسترسی به فرودگاه شیراز در سال وحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -27-2شکل 



   

 

 

 

 34صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

 
 1409نقل شخصی براي دسترسی از فرودگاه شیراز در سال وحمل نوار جریان تقاضاي روزانه -28-2شکل 



   

 

 

 

 35صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهريهاي اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه -2-4

 تاریخ گزارش ویرایش
 1401مهرماه  10 01

 

ترافیکی فرودگاه شیراز از تعداد  ۀیناحهاي باال مشخص است، براي دسترسی به که از شکل طورهمان

 اي ترافیکی شهر تقاضا وجود دارد.زیادي از ناحیه

 بنديجمع 
شده از این پایانه جاجابهشهري و تعیین میزان مسافر هاي برونتحلیل وضعیت پایانه در این گزارش به

 و ایستگاه ، فرودگاهشهري اتوبوسهاي برونهاي پایه و افق پرداخته شد. ابتدا میزان تقاضاي پایانهها در سال

هاي برونپایانهو از به  شیرازمیزان تقاضاي نواحی مختلف شهر هاي آینده برآورد شد. سپس قطار در سال

کاراندیش، مدرس و امیرکبیر و فرودگاه هاي براي دسترسی به پایانه آنکهشهري در سال افق بررسی شد. نتیجه 

ی اطراف ها عموماً از نواحتقاضا وجود دارد و دیگر پایانه شیرازاز مناطق مختلف سطح شهر  باًیتقر شهر شیراز

 .تقاضا دارند خود و نزدیک به
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