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 )2-2و  1-2(بند  ونقل همگانی شهريدهی معابر و حملتحلیل عملکرد و خدمت

 مقدمه

با گذر زمان وضعیت شهر از نظر جمعیت، اشتغال و سایر متغیرها تغییر خواهد کرد. این تغییرات سبب 

ه تعداد مانده باشد، با توجه بکه شبکه شهر همان شبکه سال پایه باقیشود. در صورتیتغییر در تعداد سفرها می

متناسب  بایستتغییر کند که میشده ممکن است وضعیت تردد و تراکم ترافیک در شهر بینیسفرهاي پیش

هاي الونقل پایه در برابر تقاضاي سبا این تغییرات تمهیداتی اندیشیده شود. براي بررسی عملکرد شبکه حمل

افق، میزان تقاضا به تفکیک اهداف و وسایل سفر و نیز پارامترهاي عملکردي شبکه در برابر این تقاضا در 

ونقل نشان جایگاه این مرحله را در فرآیند برآورد تقاضاي حمل 1-1شکل . شودهاي مختلف روز برآورد میبازه

آورده شده  2-1شکل دهد. مراحل تخصیص ترافیک که خود شامل تخصیص شخصی و همگانی است، در می

   است.
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 ونقل و جایگاه تخصیص ترافیک در آنمراحل برآورد تقاضاي حمل -1-1شکل 
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 مراحل تخصیص ترافیک -2-1شکل 
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 معابر یدهعملکرد و خدمت لیتحل
 ه،یشبکه پا يافق بر رو يهاسال يبرا شدهینیبشیپ يسفرها صیتخص جیبخش با استفاده از نتا نیدر ا

  قرار گرفت.  یاز آن مورد بررس یحجم تقاضا و اثرات ناش تأثیرتحت  يو عملکرد معابر شهر طیشرا

 1401شبکه معابر شهر براي سال  روزرسانیبه

هاي انجام شده اما بررسی 1394ونقل شیراز در سال آماربرداري مطالعات جامع حمل کهاینبا توجه به 

شود و در این بازه زمانی تغییرات زیادي در شبکه شهر اتفاق افتاده است، ابتدا انجام می 1401این بند در سال 

افزاري شهر اعمال شد. مجموعه این تغییرات با توجه به اطالعات دریافتی متغییرات به وجود آمده در مدل نر

شده، به ترتیب معابر جدید ساخته 3-2جدول تا  1-2جدول از کارفرماي محترم مدنظر قرار گرفته است که در 

مجموعه این تغییرات  1-2شکل در  تغییر جهت تردد معابر و مشخصات تقاطعات غیرهمسطح ارائه شده است.

 در شبکه شهر ارائه شده است.
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 1394معابر جدید ساخته شده شهر شیراز از سال  -1-2جدول 
 معابر منطقه

 در حال احداث است یشده و بخش برداريبهره ی)، بخشیمانیسل دیبزرگراه کوهسار (بزرگراه شه 1

 اصفهان) -رازی(جاده خرامه به سمت بزرگراه ش رازیشرق ش يکمربند 3
 ییوفا دیامتداد بلوار شه

 امتداد بلوار صلح 4
 نیبزرگراه مهندس

5 

 بلوار قائم ضیتعر
 دولت دانیم

 )یامتداد بلوار دولت (دولت شرق
 بلوار عرفان

 ییبلوار کسا 6
 دراك يمتر ستیب

7 

 )يآباد تا بلوار مولو فیشر ابانی(از تقاطع با خ یشرق دیامتداد بلوار تخت جمش
 استوار) دی(بزرگراه شه يمولو يمتر 65

 فارس جیکندرو بلوار خل
 هیصادق دیمعابر شهرك جد

9 
 مدافع حرم (شرق بلوار خرمشهر) يبلوار شهدا

 (شرق بلوار خرمشهر) یشرق بلوار طالییه

10 

 یمردان دیبلوار شه
 نهر اعظم،  يمتر ستیب

 بلوار مساوات، 
  د،یپورش دیبلوار شه

  ،یمردان دیشه ابانیخ
  ،يمحمد دیشه ابانیخ
 رهیورود شهرك انج ضیتعر

 )ی(ضلع جنوب دیام ریبلوار سف
 دیجاو ابانیخ

 گلستان رگذریامتداد ز

 1394تغییر جهت معابر شهر شیراز از سال  -2-2جدول 
 معابر منطقه

1 
 نیفلسط ابانیدوطرفه شدن خ

 تا حر يسعد ابانیبه سمت غرب حدفاصل خ یفردوس ابانیشدن خ طرفهیک
 تا بلوار زند بهشتیحدفاصل ارد یهیفق دیشه ابانیخ طرفهیک

6 
 تا بلوار بهشت يرازیش ییرزایکبار به سمت غرب حدفاصل م دیشه ابانیخ

 کبار ابانیتا خ يرازیش ییرزایبلوار بهشت حدفاصل م
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 1394مشخصات تقاطعات غیرهمسطح شهر شیراز از سال  -3-2جدول 
تعداد خط 

 برگشت
تعداد خط 

 رفت
 نوع گذر

 محل تالقی
 نام تقاطع

 نام خیابان نام خیابان
 ورودي اول صدرا 2  - 

 صدراگرد چپ ورودي اول صدرا دکتر حسابی
 دکتر حسابی 3 3
 شهید سلیمانی 3 3

 کمربندي -کوهسار بلوار شهید سلیمانی کمربندي شمالی
 کمربندي 3 3
 سلمان فارسی 2  -

 تنانهفتبلوار 
خیابان سلمان 

 فارسی
 باغ دلگشا گردچپ

 تنانهفت 2 2
 نصر 2 2

 فضیلت -نصر بلوار نصر فضیلت بلوار
 فضیلت 2 2
 سرداران 3 3

 تخت جمشید -سرداران سرداران بلوار بلوار تخت جمشید
 تخت جمشید 3 3
 متري20 2 2

 خرامه -سعدي متري  20بلوار خرامه محور
 بزرگراه سعدي 3 3
 -بزرگراه شیراز خرامه  -  3

 اصفهان
 خرامه -زیباشهر بزرگراه خرامه

 اصفهان -شیراز 3 3
 کمربندي 3 3

 شهیدان یغمور کمربندي جنوبی جنوبیباهنر 
 باهنر 2 2
 امیرکبیر 3 3

 باغ جنت امیرکبیر مطهري-رحمت
 مطهري -رحمت 3 3
 همت جنوبی 3 3

 رودکی همت جنوبی کمربندي
 کمربندي 3 3
 مهندسین 3 3

 بهمن بیگی مهندسین امیرکبیر
 امیرکبیر 3 3
 رحمت 3 3

 مدافعان سالمت رحمت احمدبن موسی(ع)
 سرداران 3 3
 کوهسار 2 2

 همت شمالی -کوهسار  کوهسار همت شمالی
 همت  2 2
 فرهنگ شهر 3 3

 میدان معلم فرهنگ شهر همت
 همت 3 3
 شریعتی 2 2

 میدان احسان شریعتی  فرهنگ شهر
 فرهنگ شهر 2 2

 



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1394تغییرات شبکه معابر شهر شیراز از سال  -1-2شکل 
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 افق طرح يهامختلف روز و سال يهازمان ه،ینقل لیوسا کیسفر به تفک يتقاضا

هاي اوج صبح، اوج ظهر، اوج عصر و تمام روز تعداد و سهم سفرهاي انجام شده با وسایل مختلف در بازه

 است. شده ارائه 4-2 جدولطرح در  هاي پایه و افقبراي سال
 

 مطالعه هاي پایه و افقو سال روز مختلفهاي زمان در هاانواع شیوهبا  سفرهاتقاضا و سهم  -4-2 جدول

 واحد پارامتر
 سهم تعداد

1401 1404 1409 1401 1404 1409 
 تقاضاي سفر اوج صبح

سفر -نفر سواري شخصی  204319 246028 303630 50.84% 53.80% 56.65% 
سفر -نفر تاکسی  55982 60588 67113 13.93% 13.25% 12.52% 
سفر -نفر وانت  8282 9194 10704 2.06% 2.01% 2.00% 

سفر -نفر سرویس مدرسه  63245 74200 86969 15.74% 16.22% 16.23% 
سفر -نفر اتوبوس واحد  40609 37272 35292 10.11% 8.15% 6.58% 

سفر -نفر موتور  16001 15042 15127 3.98% 3.29% 2.82% 
سفر -نفر دوچرخه  6520 7145 7921 1.62% 1.56% 1.48% 

سفر -نفر سایر  6914 7864 9188 1.72% 1.72% 1.71% 
سفر -نفر جمع  401872 457333 535943 100.00% 100.00% 100.00% 

 تقاضاي سفر اوج ظهر
سفر -نفر سواري شخصی  115557 139583 170719 38.32% 41.45% 44.33% 

سفر -نفر تاکسی  63511 67936 73947 21.06% 20.17% 19.20% 
سفر -نفر وانت  3764 4180 4849 1.25% 1.24% 1.26% 

سفر -نفر سرویس مدرسه  51674 61474 72674 17.14% 18.25% 18.87% 
سفر -نفر اتوبوس واحد  48886 44377 41723 16.21% 13.18% 10.83% 

سفر -نفر موتور  8056 7773 7950 2.67% 2.31% 2.06% 
سفر -نفر دوچرخه  5191 5860 6729 1.72% 1.74% 1.75% 

سفر -نفر سایر  4904 5607 6518 1.63% 1.66% 1.69% 
سفر -نفر جمع  301544 336790 385109 100.00% 100.00% 100.00% 

 تقاضاي سفر اوج عصر
سفر -نفر سواري شخصی  86477 102947 124048 41.78% 46.12% 50.10% 

سفر -نفر تاکسی  50372 52160 54778 24.34% 23.37% 22.12% 
سفر -نفر وانت  3670 4052 4645 1.77% 1.82% 1.88% 

سفر -نفر سرویس مدرسه  10648 12515 14697 5.14% 5.61% 5.94% 
سفر -نفر اتوبوس واحد  34615 30715 28325 16.72% 13.76% 11.44% 

سفر -نفر موتور  10302 9545 9307 4.98% 4.28% 3.76% 
سفر -نفر دوچرخه  8105 8138 8215 3.92% 3.65% 3.32% 

سفر -نفر سایر  2786 3132 3602 1.35% 1.40% 1.45% 
سفر -نفر جمع  206975 223204 247617 100.00% 100.00% 100.00% 
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 مطالعه هاي پایه و افقو سال روز مختلفهاي زمان در هاانواع شیوهبا  سفرهاتقاضا و سهم  -4-2 جدول

 واحد پارامتر
 سهم تعداد

1401 1404 1409 1401 1404 1409 
 تقاضاي سفر روزانه

سفر -نفر سواري شخصی  1918143 2281813 2749584 51.14% 55.09% 58.50% 
سفر -نفر تاکسی  733536 765120 813661 19.56% 18.47% 17.31% 
سفر -نفر وانت  70303 77953 90302 1.87% 1.88% 1.92% 

سفر -نفر سرویس مدرسه  256710 300831 352277 6.84% 7.26% 7.50% 
سفر -نفر اتوبوس واحد  508355 452104 418011 13.55% 10.92% 8.89% 

سفر -نفر موتور  140786 131884 131039 3.75% 3.18% 2.79% 
سفر -نفر دوچرخه  73215 76126 80099 1.95% 1.84% 1.70% 

سفر -نفر سایر  49932 56098 64890 1.33% 1.35% 1.38% 
سفر -نفر جمع  3750979 4141928 4699865 100.00% 100.00% 100.00% 

 
هاي زمانی شود که سهم وسایل مختلف بر روي شبکه پایه در بازهاز مقادیر سهم در جدول مشاهده می

هاي افق نسبت به سال پایه تغییرات نسبتاً کمی همراه است. اما این تغییرات تقاضاي سال تأثیرمختلف، تحت 

روي را در پی دارد. هاي همگانی، تاکسی و پیادهبه نفع استفاده از وسایل شخصی است و کاهش سهم شیوه

ر صورت عدم ارائه هاي افق، ددر سال این بدان معناست که با توجه به افزایش تقاضا و رشد مالکیت خودرو

محور افزایش نخواهد ونقل همگانی و انسانهاي حملراهکار براي تغییر وضعیت موجود، نه تنها سهم شیوه

 شود.سوي استفاده از وسایل شخصی بیشتر مییافت، بلکه گرایش از این وسایل به

هاي زمانی ارائه شده است که نشانگر افزایش سهم وسایل مجموع اهداف به تفکیک افق 2-2 شکلدر 

 3-2 شکلاي در دایره صورتبهدرك بهتر این نمودارها  منظوربهسهم خودروي شخصی در طول زمان است. 

  ارائه شده است. 5-2 شکلتا 

ارائه شده است.  1409سهم وسایل به تفکیک اهداف مختلف در کل روز سال  6-2 شکلهمچنین در 

درصد سفرهاي شغلی با استفاده از خودروي شخصی انجام  75نتایج این نمودار نمایانگر این است که حدود 

بخش مهم و زیادي از  کهاینشود و سفرهاي تحصیلی کمترین مقدار را در میان اهداف دارد. با توجه به می

رود سهم خودروي شخصی در بازه ) انتظار می7-2 شکل( دهدمی سفرهاي اوج صبح را سفرهاي شغلی تشکیل

ارائه شده همین  10-2 شکلتا  8-2 شکلها که در هاي زمانی بیشتر باشد که نتایج مدلاوج صبح از سایر بازه

 دهد.مورد را نشان می



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 هاي زمانی مختلفسهم وسایل مجموع اهداف به تفکیک افق -2-2 شکل

 

 
 1401سهم وسایل مجموع اهداف در سال  -3-2 شکل
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 11صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1404سال سهم وسایل مجموع اهداف در  -4-2 شکل

 

 
 1409سهم وسایل مجموع اهداف در سال  -5-2 شکل
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 12صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1409سهم وسایل به تفکیک اهداف در سال  -6-2 شکل

 

 
  1401هاي زمانی مختلف روز در سال در بازه سفر سهم اهداف -7-2 شکل
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 13صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
  1401هاي زمانی روز در سال سهم وسایل به تفکیک بازه -8-2 شکل

 

 
  1404روز در سال  هاي زمانیسهم وسایل به تفکیک بازه -9-2 شکل

 

 
  1409هاي زمانی روز در سال سهم وسایل به تفکیک بازه -10-2 شکل
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 14صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

هاي مورد بررسی نشان اوج عصر را در سال هاي زمانی اوج صبح، اوج ظهر وتقاضاي بازه 11-2شکل 

ها، بیشترین حجم سفر مربوط به بازه اوج صبح است. پس از آن سفرها در اوج ظهر و در دهد. در همه سالمی

هاي مختلف مقایسه نیز تقاضاي روزانه را در سال 12-2شکل نهایت اوج عصر بیشترین تعداد را دارا هستند. 

 خوبی قابل مشاهده است.کند که روند افزایشی تقاضاي روزانه در آن بهمی
 

 
 هاي افق طرحمختلف در سالهاي زمانی تقاضاي بازه -11-2شکل 

 

 
 هاي افق طرحتقاضاي سفر روزانه در سال -12-2شکل 
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 15صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 يهامختلف روز و سال يهاشبکه معابر کل شهر و مرکز شهر در زمان يمشخصات عملکرد

 افق طرح

است.  شیرازشهر  در سطحگر مشخصات عملکردي شبکه معابر بیان 8-2جدول تا  5-2جدول 

اطعات، ها و تقبه تفکیک کمان تأخیر مجموع، ساعت آزاد -لهیوس، ساعت تجربه شده -لهیوسهایی نظیر شاخص

براي کل شبکه شهر از خروجی محاسبات تخصیص  شدهمتوسط سرعت تجربه  طی شده و لومتریک-لهیوس

ییر در شرایط تغدهند که در صورت عدم ها نشان میاند. این شاخصافزار در این جداول ارائه شدهتوسط نرم

دهی معابر در اثر تغییر میزان تقاضاي ترافیک در طول زمان چگونه تغییر خواهد کرد. سال پایه، کیفیت خدمت

برده در باال براي هسته مرکزي ت محدوده مرکزي شهر، در این مطالعه پارامترهاي عملکردي نامبا توجه به اهمی

 13-2شکل است. ارائه شده  8-2جدول تا  5-2جدول طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و در شهر نیز به

 دهد. را نمایش می شیرازهاي مرکز شهر محدوده در نظر گرفته شده براي گزارش خروجی
 

 
 محدوده مرکز شهر شیراز -13-2شکل 

  



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 هاي پایه و افق طرحمشخصات عملکردي شبکه معابر در بازه اوج صبح سال -5-2جدول 
 1409 1404 1401 واحد شاخص

 شبکه کل شهر
 13،172،720 11،272،330 9،845،297 همسنگ سواري مجموع حجم عبوري

 90،220 76،985 67،538 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره
 184،038 130،447 100،955 ساعت شده کمان و گرهوسیله ساعت تجربه 

 82،672 70،553 61،933 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان
 158،368 114،071 89،264 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 75،696 43،518 27،331 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 
 18،121 9،945 6،086 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 93،817 53،462 33،417 ساعت کل تأخیرمجموع 
 %51 %41 %33 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 4،471،660 3،850،846 3،410،313 کیلومتر وسیله کیلومتر کل
 24 30 34 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 209 104 57 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی
 %10,6 %5,3 %2,9 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 محدوده مرکزي شهر
 2،980،964 2،592،320 2،296،471 همسنگ سواري مجموع حجم عبوري

 14،996 12،946 11،399 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره
 43،874 30،046 22،489 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 12،241 10،570 9،306 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان
 32،509 22،752 17،295 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 20،269 12،182 7،989 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 
 8،609 4،919 3،102 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 28،878 17،101 11،091 ساعت کل تأخیرمجموع 
 %66 %57 %49 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 551،840 480،036 425،145 کیلومتر وسیله کیلومتر کل
 13 16 19 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 63 42 26 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی
 %22,4 %14,7 %9,1 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 
  



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 هاي پایه و افق طرحسال مشخصات عملکردي شبکه معابر در بازه اوج ظهر -6-2جدول 
 1409 1404 1401 واحد شاخص

 شبکه کل شهر
 10،337،651 8،953،862 7،895،694 همسنگ سواري مجموع حجم عبوري

 69،356 59،939 53،095 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره
 100،406 79،010 65،629 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 63،324 54،737 48،548 ساعت هاکمانوسیله ساعت آزاد 
 89،498 70،999 59،321 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 26،174 16،262 10،774 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 
 4،877 2،809 1،760 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 31،051 19،071 12،534 ساعت کل تأخیرمجموع 
 %31 %24 %19 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3،435،227 2،990،676 2،672،608 کیلومتر وسیله کیلومتر کل
 34 38 41 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 49 28 14 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی
 %2,5 %1,4 %0,7 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 محدوده مرکزي شهر
 2،531،712 2،232،014 1،985،763 همسنگ سواري مجموع حجم عبوري

 12،592 11،028 9،755 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره
 23،345 17،881 14،364 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 10،204 8،940 7،919 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان
 18،709 14،468 11،693 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 8،506 5،528 3،774 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 
 2،247 1،325 835 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 10،752 6،853 4،608 ساعت کل تأخیرمجموع 
 %46 %38 %32 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 460،331 406،324 362،135 کیلومتر وسیله کیلومتر کل
 20 23 25 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 22 12 5 کیلومتر شبکه کند و بحرانیطول 
 %7,9 %4,3 %1,7 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 

 

  



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 هاي پایه و افق طرحسال مشخصات عملکردي شبکه معابر در بازه اوج عصر -7-2جدول 
 1409 1404 1401 واحد شاخص

 شبکه کل شهر
 7،838،407 6،977،732 6،361،085 همسنگ سواري عبوريمجموع حجم 

 56،006 49،783 45،551 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره
 68،129 58،104 51،792 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 51،571 45،868 42،005 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان
 62،134 53،152 47،475 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 10،564 7،285 5،470 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 
 1،559 1،036 771 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 12،123 8،321 6،241 ساعت کل تأخیرمجموع 
 %18 %14 %12 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 2،918،160 2،606،779 2،396،802 کیلومتر وسیله کیلومتر کل
 43 45 46 کیلومتر بر ساعت حرکتمتوسط سرعت 

 13 6 4 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی
 %0,6 %0,3 %0,2 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 محدوده مرکزي شهر
 1،950،540 1،755،713 1،612،333 همسنگ سواري مجموع حجم عبوري

 9،459 8،459 7،730 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره
 13،373 11،214 9،822 ساعت تجربه شده کمان و گرهوسیله ساعت 

 7،714 6،907 6،320 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان
 10،907 9،191 8،067 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 3،193 2،284 1،747 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 
 721 471 345 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 3،914 2،755 2،092 ساعت کل تأخیرمجموع 
 %29 %25 %21 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 352،609 317،473 291،535 کیلومتر وسیله کیلومتر کل
 26 28 30 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 2 2 1 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی
 %0,8 %0,6 %0,4 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 
  



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 هاي پایه و افق طرحسال مشخصات عملکردي شبکه معابر در بازه روزانه -8-2جدول 
 1409 1404 1401 واحد شاخص

 شبکه کل شهر
 126،595،893 111،551،602 100،584،887 همسنگ سواري مجموع حجم عبوري

 907،596 798،312 722،024 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره
 1،498،246 1،177،861 990،534 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 833،180 732،760 663،036 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان
 1،326،262 1،053،127 891،403 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 493،081 320،367 228،368 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 
 97،568 59،182 40،142 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 590،649 379،550 268،510 ساعت کل تأخیرمجموع 
 %39 %32 %27 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 45،904،862 40،627،026 36،998،391 کیلومتر وسیله کیلومتر کل
 31 34 37 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 106 66 42 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی
 %5,4 %3,3 %2,1 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 محدوده مرکزي شهر
 29،893،404 26،786،256 24،421،224 همسنگ سواري مجموع حجم عبوري

 150،796 134،473 122،114 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره
 347،603 265،314 216،509 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 122،156 108،861 98،881 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان
 272،702 210،888 173،427 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 150،546 102،027 74،546 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 
 46،261 28،814 19،849 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 196،807 130،841 94،395 ساعت کل تأخیرمجموع 
 %57 %49 %44 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 5،464،883 4،894،099 4،463،449 کیلومتر وسیله کیلومتر کل
 16 18 21 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 50 33 20 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی
 %17,9 %11,8 %7,1 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 

 

 



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

نگر کاهش ، نمایاطرح هاي افقسالها طی دهند، تغییرات پارامترکه جداول ارائه شده نشان می طورهمان

هاي شود، طی سالدیده می 16-2شکل تا  14-2شکل که در  طورهمانکیفیت خدمات معابر است. براي مثال 

کل شبکه و درصد شبکه کند و  تأخیرازاي آن، افق، حجم عبوري از روي شبکه شهر روندي افزایشی دارد و به

تا  17-2شکل شود که در یابد. به همین دلیل میزان سرعت حرکت در شبکه کاسته میبحرانی نیز افزایش می

شرح خدمات به ارائه راهکارهاي الزم  3در بند به تفکیک کل شهر و مرکز شهر ارائه شده است.  19-2شکل 

  .براي کاهش اثرات منفی این موضوع پرداخته خواهد شد
 

 
 هاي مختلفهاي زمانی روز و افقدر بازه حجم عبوري از روي شبکهمجموع  -14-2شکل 

 

 
 هاي مختلفهاي زمانی روز و افقدر بازه کل شبکه تأخیر مجموع -15-2شکل 
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 21صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 هاي مختلفهاي زمانی روز و افقدر بازه بحرانیدرصد شبکه کند و  -16-2شکل 

 

 
 هاي مختلفهاي زمانی روز و افقدر بازه متوسط سرعت حرکت در شبکه کل شهر -17-2شکل 

 

 
 هاي مختلفهاي زمانی روز و افقدر بازه مرکز شهرمتوسط سرعت حرکت در شبکه  -18-2شکل 
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 22صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1409هاي زمانی روز سال در بازه مقایسه سرعت حرکت در کل و مرکز شهر -19-2شکل 

 

ها و تقاطعات مرکز شهر و کل شهر را براي بازه اوج صبح کمان تأخیرسهم  22-2شکل تا  20-2شکل 

تقاطعات در مرکز  تأخیرها همواره سهم شود که در این شکلکند. مشاهده میهاي مختلف مقایسه میدر سال

 قریباًتهاي پایه تا افق تقاطعات کل شهر طی سال تأخیرچنین سهم . همشهر نسبت به کل شهر بیشتر است

 تقاطعات مرکز شهر روندي افزایشی دارد. تأخیرثابت است، اما سهم 
 

 
 براي بازه اوج صبح 1401ها و تقاطعات در مرکز شهر و کل شهر در سال کمان تأخیرسهم  -20-2شکل 
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 23صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 براي بازه اوج صبح 1404ها و تقاطعات در مرکز شهر و کل شهر در سال کمان تأخیرسهم  -21-2شکل 

 

 
 براي بازه اوج صبح 1409ها و تقاطعات در مرکز شهر و کل شهر در سال کمان تأخیرسهم  -22-2شکل 

 افق طرح يهادر سال يرده عملکرد کیشبکه معابر شهر به تفک يمشخصات عملکرد

 براي هاآنمشخصات عملکردي شبکه معابر شهر را به تفکیک رده عملکردي  11-2جدول تا  9-2جدول 

حجم نیز اعداد مربوط به مجموع  26-2شکل تا  23-2شکل کند. فق طرح ارائه میهاي اساعت اوج صبح سال

هر وسیله و سرعت متوسط هر وسیله این جداول را در قالب نمودار نشان  تأخیر، متوسط تأخیرعبوري و 

هر وسیله طی  تأخیرکل و  رتأخیهاي عملکردي، میزان شود، براي همه ردهکه مشاهده می طورهماندهند. می

   یابد.هاي افق طرح افزایش و میزان سرعت متوسط تجربه شده کاهش میسال
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 24صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 1401سال مشخصات عملکردي شبکه به تفکیک رده عملکردي معابر در  -9-2جدول 

 رده عملکردي
مجموع 

-طول
 کیلومتر

مجموع 
وسیله 
 عبوري

زمان سفر 
-آزاد

 ساعت

مجموع زمان 
سفر تجربه 

 ساعت-شده

مجموع 
وسیله 

 کیلومتر 

مجموع 
-تأخیر

 ساعت

هر  تأخیر
 -وسیله
 ثانیه

متوسط 
 سرعت 

 اوج صبح
 19.6 11.0 3522 245346 12502 8980 1154390 816 کنندهجمع

 21.4 12.8 4729 279589 13093 8364 1327024 303 شریانی فرعی
 25.0 12.5 13455 772047 30933 17478 3861310 325 شریانی اصلی

 44.9 9.3 7074 992722 22102 15028 2738145 265 بزرگراه
 71.4 7.0 828 984456 13794 12965 427185 1894 شهريراه برون

 13.4 18.4 2594 68060 5088 2495 507152 113 رمپ و لوپ
 24.5 7.1 632 47441 1937 1305 322499 89 کندرو بزرگراه

 17.3 12.7 135 4915 284 149 38372 8 سایر معابر
 اوج ظهر

 22.5 5.5 1391 186101 8258 6867 909061 816 کنندهجمع
 25.5 6.4 1908 217548 8526 6618 1075816 303 شریانی فرعی
 32.6 5.8 5188 636549 19538 14350 3231356 325 شریانی اصلی

 53.5 4.5 2694 760029 14219 11524 2170593 265 بزرگراه
 74.1 2.2 202 771710 10408 10206 323610 1894 شهريراه برون

 18.9 7.8 876 54273 2867 1991 403527 113 رمپ و لوپ
 30.5 2.6 165 31854 1045 880 226295 89 کندرو بزرگراه

 26.1 2.4 19 3118 120 101 27548 8 سایر معابر
 اوج عصر

 24.3 3.1 610 139882 5754 5144 706497 816 کنندهجمع
 28.9 3 755 170480 5894 5139 852584 303 شریانی فرعی
 36.6 3 2357 496681 13583 11226 2617812 325 شریانی اصلی

 58.6 2 1215 628713 10737 9522 1781273 265 بزرگراه
 74.8 3 231 876538 11711 11480 332403 1894 شهريراه برون

 20.8 5 470 41479 1996 1525 320993 113 رمپ و لوپ
 32.1 2 86 24846 773 687 181055 89 کندرو بزرگراه

 24.8 5 36 3340 135 99 28256 8 سایر معابر
 روزانه

 20.7 9 29895 2603611 125755 95860 12596062 816 کنندهجمع
 22.9 10 39962 2960869 129333 89371 14367555 303 شریانی فرعی
 27.8 9 103338 7763962 279097 175759 39754082 325 شریانی اصلی

 47.7 8 56567 9691296 203317 146750 27074103 265 بزرگراه
 71.9 7 9381 12598443 175317 165937 4901794 1894 شهريراه برون

 15.7 13 18136 679024 43120 24983 5170090 113 رمپ و لوپ
 27.0 5 4476 472226 17474 12998 3250862 89 کندرو بزرگراه

 18.5 10 1091 47569 2572 1481 407328 8 سایر معابر



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 1404مشخصات عملکردي شبکه به تفکیک رده عملکردي معابر در سال  -10-2جدول 

 عملکرديرده 
مجموع 

-طول
 کیلومتر

مجموع 
وسیله 
 عبوري

زمان سفر 
-آزاد

 ساعت

مجموع زمان 
سفر تجربه 

 ساعت-شده

مجموع 
وسیله 

 کیلومتر 

مجموع 
-تأخیر

 ساعت

هر  تأخیر
 -وسیله
 ثانیه

متوسط 
 سرعت 

 اوج صبح
 17.8 15.2 5739 294040 16498 10760 1362028 816 کنندهجمع

 18.9 17.7 7624 330501 17474 9850 1546430 303 شریانی فرعی
 21.4 17.6 21061 872317 40803 19742 4318510 325 شریانی اصلی

 39.3 13.5 11662 1133857 28820 17158 3104466 265 بزرگراه
 69.1 10.3 1364 1061520 15366 14002 476269 1894 شهريراه برون

 11.1 25.7 4153 78024 7016 2864 580890 113 رمپ و لوپ
 21.5 10.3 1095 57670 2679 1584 383963 89 کندرو بزرگراه

 15.4 16.3 186 5370 350 163 41286 8 سایر معابر
 اوج ظهر

 21.4 7.3 2135 219437 10242 8107 1058636 816 کنندهجمع
 23.8 8.6 2964 254181 10681 7718 1241173 303 شریانی فرعی
 29.9 7.8 7717 710662 23744 16027 3578228 325 شریانی اصلی

 49.8 6.2 4236 860315 17278 13042 2441719 265 بزرگراه
 73.4 3.1 311 829365 11293 10982 356132 1894 شهريراه برون

 17.3 10.2 1294 61328 3547 2252 455337 113 رمپ و لوپ
 29.0 3.6 271 39405 1358 1087 272996 89 کندرو بزرگراه

 24.8 3.3 27 3468 140 113 29852 8 سایر معابر
 اوج عصر

 23.9 3.7 802 156927 6572 5771 782221 816 کنندهجمع
 28.1 4 1038 190497 6780 5742 945282 303 شریانی فرعی
 35.4 4 3058 540354 15276 12218 2827136 325 شریانی اصلی

 56.7 3 1729 692006 12208 10479 1953018 265 بزرگراه
 74.4 3 323 934164 12564 12241 358578 1894 شهريراه برون

 20.0 6 605 45391 2274 1669 348980 113 رمپ و لوپ
 31.4 2 117 27969 890 774 201545 89 کندرو بزرگراه

 24.0 5 41 3569 149 108 29761 8 سایر معابر
 روزانه

 19.6 11 42826 2988844 152853 110027 14260840 816 کنندهجمع
 21.3 13 56946 3359482 157995 101049 16085947 303 شریانی فرعی
 25.3 12 143227 8517277 336049 192822 43261680 325 شریانی اصلی

 43.9 10 82160 10724905 244514 162355 29759819 265 بزرگراه
 70.5 9 13440 13480767 191172 177732 5345992 1894 شهريراه برون

 14.2 16 25605 756920 53476 27871 5743248 113 رمپ و لوپ
 25.1 7 6790 548766 21882 15091 3722466 89 کندرو بزرگراه

 17.6 11 1288 50437 2870 1582 426044 8 سایر معابر



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 1409عملکردي شبکه به تفکیک رده عملکردي معابر در سال مشخصات  -11-2جدول 

 رده عملکردي
مجموع 

-طول
 کیلومتر

مجموع 
وسیله 
 عبوري

زمان سفر 
-آزاد

 ساعت

مجموع زمان 
سفر تجربه 

 ساعت-شده

مجموع 
وسیله 

 کیلومتر 

مجموع 
-تأخیر

 ساعت

هر  تأخیر
 -وسیله
 ثانیه

متوسط 
 سرعت 

 اوج صبح
 15.3 23.0 10619 366376 24012 13394 1660536 816 کنندهجمع

 15.7 26.8 13690 400622 25582 11892 1837138 303 شریانی فرعی
 17.1 26.3 35870 999888 58497 22628 4902837 325 شریانی اصلی

 32.6 20.6 20480 1320324 40450 19970 3578473 265 بزرگراه
 65.1 16.6 2564 1192409 18316 15752 557545 1894 شهريراه برون

 8.5 39.0 7348 91326 10703 3355 678646 113 رمپ و لوپ
 18.1 15.8 2067 73814 4088 2021 472119 89 کندرو بزرگراه

 12.6 23.3 300 6178 489 189 46467 8 سایر معابر
 اوج ظهر

 19.8 10.3 3608 267529 13487 9879 1267032 816 کنندهجمع
 21.5 12.2 4945 304138 14139 9194 1461589 303 شریانی فرعی
 26.5 10.9 12222 804951 30376 18154 4018796 325 شریانی اصلی

 45.0 9.0 6988 990688 22000 15012 2782817 265 بزرگراه
 72.0 5.1 581 929724 12912 12330 409373 1894 شهريراه برون

 15.4 13.7 1987 70126 4566 2578 521586 113 رمپ و لوپ
 26.6 5.4 501 49553 1866 1365 336675 89 کندرو بزرگراه

 23.3 4.3 39 3883 167 128 32547 8 سایر معابر
 اوج عصر

 23.2 4.6 1141 182243 7843 6702 892298 816 کنندهجمع
 26.8 5 1587 221151 8245 6658 1083914 303 شریانی فرعی
 33.5 5 4321 600172 17895 13574 3111385 325 شریانی اصلی

 54.1 4 2599 775473 14342 11742 2179854 265 بزرگراه
 73.5 5 514 1033469 14065 13551 398767 1894 شهريراه برون

 18.8 8 828 50980 2705 1877 390477 113 رمپ و لوپ
 30.2 3 180 33106 1095 915 234098 89 کندرو بزرگراه

 22.8 6 51 3909 171 120 32111 8 سایر معابر
 روزانه

 17.8 15 68651 3546422 199084 130432 16620455 816 کنندهجمع
 18.8 18 91400 3920007 208814 117414 18493530 303 شریانی فرعی
 22.0 16 216421 9523402 431940 215519 47942956 325 شریانی اصلی

 38.9 14 128219 12115738 311558 183339 33328209 265 بزرگراه
 68.0 13 22583 14987044 220331 197748 6075623 1894 شهريراه برون

 12.2 22 39108 861747 70884 31776 6544395 113 رمپ و لوپ
 22.2 10 11682 662777 29885 18203 4421967 89 کندرو بزرگراه

 



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 هاي افق طرح عملکردي معابر در ساعت اوج صبح طی سال رده حجم عبوري از هر مجموع -23-2شکل 

 

 
 هاي افق طرحعملکردي معابر در ساعت اوج صبح طی سال انواع رده تأخیرمجموع  -24-2شکل 
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 28صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 هاي افق طرح عملکردي معابر در ساعت اوج صبح طی سال هر وسیله براي انواع رده تأخیر متوسط -25-2شکل 

 

 
 افق طرح هايعملکردي معابر در ساعت اوج صبح طی سال براي انواع رده عبورمتوسط سرعت  -26-2شکل 
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 29صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 افق طرح يهامختلف روز و سال يهاخدمات معابر شهر در زمان تیفیک

هاي هاي زمانی و سالخدمات (سطح سرویس) معابر مختلف را در بازه کیفیت 50-2 شکلتا  27-2 شکل

ها بر اساس دهند. سطح سرویس ارائه شده در این شکلمختلف را براي کل شهر و محدوده مرکزي نمایش می

𝑡𝑡(هاي دست آمده است. بازه) به 0tبه زمان سفر آزاد ( )t( نسبت زمان سفر
𝑡𝑡0

مربوط به تعیین سطح سرویس در  )

 اند.ارائه شده 12-2جدول 
 

 ]2[نسبت زمان سفر به زمان سفر آزاد در هر سطح سرویس -12-2جدول 
 A B C D E F سرویس معبرسطح 

𝑡𝑡 نسبت
𝑡𝑡0

 𝑡𝑡
𝑡𝑡0
≤ 1/1  𝑡𝑡

𝑡𝑡0
≤ 5/1  

𝑡𝑡
𝑡𝑡0
≤ 0/2  

𝑡𝑡
𝑡𝑡0
≤ 5/2  

𝑡𝑡
𝑡𝑡0
≤ 3/3  

𝑡𝑡
𝑡𝑡0

 3/3 >  

 

معابر بزرگراهی و شریانی در شرایط بحرانی  سیدر گذر زمان سطح سرو شود،یکه مشاهده م طورهمان

 يهادوره نیآن است که در ب گرانیدست آمده نمابه جینتا هستند. Fو  Eگیرد و در سطح سرویس قرار می

 موماً ععلت این امر این است که سفرهاي ساعت اوج صبح  .افتدین عملکرد در بازه اوج صبح اتفاق میاوج، بدتر

ساعت شروع به کار افراد و ساعت آغاز به کار مدارس در  معموالً گیرد. با هدف شغلی و تحصیلی صورت می

مین دلیل تعداد سفرها در ساعت اوج صبح بیشینه است. از طرف هصبح، در همان ساعت اوج صبح است. به

هاي خصوصی، کارخانجات، مشاغل آزاد و مدارس با یکدیگر زمان کار در ادارات دولتی، شرکتدیگر مدت

 گردند. تري به خانه بازمیها در بازه زمانی پراکندهرو اینمتفاوت است. ازاین

  



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1401در سال  اوج صبحدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -27-2 شکل

 
 مرکز شهر -1401در سال  اوج صبحدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -28-2 شکل



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1401در سال  اوج ظهردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -29-2 شکل

 
 مرکز شهر -1401در سال  اوج ظهردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -30-2 شکل



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1401در سال  اوج عصردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -31-2 شکل

 
 مرکز شهر -1401در سال  اوج عصردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -32-2 شکل



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1401در سال  روزانهدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -33-2 شکل

 
 مرکز شهر -1401در سال  روزانهدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -34-2 شکل



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1404در سال  اوج صبحدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -35-2 شکل

 
 مرکز شهر -1404در سال  اوج صبحدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -36-2 شکل



   

 

 

 

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

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1404در سال  اوج ظهردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -37-2 شکل

 
 مرکز شهر -1404در سال  اوج ظهردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -38-2 شکل



   

 

 

 

 36صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1404در سال  اوج عصردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -39-2 شکل

 
 مرکز شهر -1404در سال  اوج عصردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -40-2 شکل



   

 

 

 

 37صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1404در سال  روزانهدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -41-2 شکل

 
 مرکز شهر -1404در سال  روزانهدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -42-2 شکل



   

 

 

 

 38صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1409در سال  اوج صبحدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -43-2 شکل

 
 مرکز شهر -1409در سال  اوج صبحدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -44-2 شکل



   

 

 

 

 39صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1409در سال  اوج ظهردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -45-2 شکل

 
 مرکز شهر -1409در سال  اوج ظهردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -46-2 شکل



   

 

 

 

 40صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1409در سال  اوج عصردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -47-2 شکل

 
 مرکز شهر -1409در سال  اوج عصردست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -48-2 شکل



   

 

 

 

 41صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 کل شهر -1409در سال  روزانهدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -49-2 شکل

 
 مرکز شهر -1409در سال  روزانهدست آمده از مدل به سیحجم تردد و سطح سرو -50-2 شکل



   

 

 

 

 42صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 يشهر یونقل همگانعملکرد حمل لیتحل
ها انواع و مسیر مشخصی دارند. این سیستم بنديجدول زمان عمدتاًونقل همگانی هاي حملسیستم

هاي تندرو و قطار سبک هاي معمولی، اتوبوسها اتوبوسآن ترینمهمشود که مختلفی از وسایل را شامل می

شوند. بندي میدسته 1نیهمگابندي و مسیر مشخصی ندارند تحت نام شبههایی که زمانشهري هستند. سیستم

ر ب گیرند. از آنجا که تخصیص شبکه همگانیبوس و تاکسی معموالً در این دسته قرار میمواردي مثل مینی

گیرد، امکان این نوع هایی مثل سرفاصله زمانی صورت میروي شبکه خطوط این وسایل و بر مبناي ویژگی

سی بررب وسیله همسنگ شخصی رو این وسایل در قالهمگانی وجود ندارد. از اینتخصیص براي وسایل شبه

 را جداگانه بررسی نمود که در ادامه به آن پرداخته شده است. هاآنتوان از لحاظ تقاضا شوند و تنها میمی

 1401ونقل همگانی شهر شیراز براي سال شبکه حمل روزرسانیبه

هاي انجام شده اما بررسی 1394از در سال ونقل شیرآماربرداري مطالعات جامع حمل کهاینبا توجه به 

شود و در این بازه زمانی تغییراتی در شبکه همگانی شهر اتفاق افتاده است، انجام می 1401این بند در سال 

افزاري شهر اعمال شد. مجموعه این تغییرات با توجه به اطالعات ابتدا تغییرات به وجود آمده در مدل نرم

برداري کامل از تمام تغییر به وجود آمده بهره ترینمهمحترم مدنظر قرار گرفته است. دریافتی از کارفرماي م

 1-3 شکلکند که در دقیقه فعالیت می 12مترو شیراز است که البته با سرفاصله زمانی  1هاي خطایستگاه

 1401تا  1394تغییرات خطوط اتوبوس شهر از سال  1-3جدول نقشه این خط ارائه شده است. همچنین در 

 ونقل مسافر ارائه شده است. العات دریافتی از سازمان حملمطابق با اط

                                                   
1. Paratransit 



   

 

 

 

 43صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 مترو شهر شیراز 1هاي خط مسیر و ایستگاه -1-3 شکل



   

 

 

 

 44صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 1400تا  1394تغییرات خطوط اتوبوس شهر شیراز از سال  -1-3جدول 
 توضیحات سال

 فرسوده هاياتوبوسدستگاه اتوبوس یوتانگ جهت جایگزین کرده با  328وارد نمودن تعداد  1395
 بلوار مدرس به گردخون - 122خط  اندازيراه 1397
 به اتوبوس بوسمینیاز  117تغییر خط  1397
 به اتوبوس بوسمینیاز  115تغییر خط  1397
 آبادعلیشهرك دستغیب به  - 123خط  اندازيراه 1398
 پایانه ولیعصر به سعدیه - 119خط  اندازيراه 1398
 بوسمینیاز اتوبوس به  36تغییر خط  1398
 جهت ارائه خدمات به خیابان سپاه جنوبی35تغییر مسیر خط  1399
 عادل آباد به کرونی - 124خط  اندازيراه 1400
 کیلومتر به مقصد شهرك صادقیه 5به مقدار  79اضافه نمودن مسیر خط  1400
 کیلومتر به مقصد بلوار احمدابن موسی 3به مقدار  33اضافه نمودن مسیر خط  1400

 و افق طرح هیپا يهادر ساعات اوج و سال لیوسا کیبه تفک یسفر همگان يتقاضا

قبلی در ساعت اوج  همگانی شهر شیراز از برآوردهايونقل همگانی و شبهتعداد سفرهاي وسایل حمل

 است. ارائه شده 2-3جدول هاي افق در صبح، ظهر و عصر براي سال

. ابدینیز افزایش می هر بازه تعداد سفرهاي همگانیشود که با گذشت زمان و افزایش تقاضا، مشاهده می

و  ، سهم تاکسی و اتوبوس واحد1401شود، با حفظ شرایط سال نیز دیده می 3-3 جدولدر  که طورهماناما 

 وسکه در این بین سهم اتوب یابد، بلکه با کاهش همراه استافزایش نمیطی سالیان پایه تا افق نه تنها  مترو

 . کنددرصد کاهش پیدا می 50حدود 

  



   

 

 

 

 45صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  شیرازهمگانی شهر برآورد تعداد سفرهاي همگانی و شبه -2-3جدول 
 تمام روز اوج عصر اوج ظهر اوج صبح واحد وسیله

1401 
 733536 50372 63511 55982 رسف-نفر تاکسی
 256710 10648 51674 63245 رسف-نفر سرویس

 508355 34615 48886 40609 رسف-نفر اتوبوس و مترو
 1498601 95636 164071 159836 رسف-نفر مجموع

1404 
 765120 52160 67936 60588 رسف-نفر تاکسی
 300831 12515 61474 74200 رسف-نفر سرویس

 452104 30715 44377 37272 رسف-نفر اتوبوس و مترو
 1518055 95390 173786 172059 رسف-نفر مجموع

1409 
 813661 54778 73947 67113 رسف-نفر تاکسی
 352277 14697 72674 86969 رسف-نفر سرویس

 418011 28325 41723 35292 رسف-نفر اتوبوس و مترو
 1583949 97801 188344 189374 رسف-نفر مجموع

 
  شیرازشهر در هاي مختلف سفر شیوه سهم -3-3 جدول

 1409 1404 1401 واحد شیوه
 %58.59 %55.15 %51.19 رسف-نفر خودروي شخصی

 %17.35 %18.49 %19.57 رسف-نفر تاکسی
 %7.46 %7.23 %6.82 رسف-نفر سرویس

 %8.76 %10.83 %13.48 رسف-نفر اتوبوس واحد و مترو
 %2.80 %3.19 %3.76 رسف-نفر موتورسیکلت

 %1.74 %1.87 %1.98 رسف-نفر دوچرخه
 %1.92 %1.88 %1.87 رسف-نفر وانت

 %1.38 %1.35 %1.33 رسف-نفر سایر وسایل
 

  



   

 

 

 

 46صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 افق طرح يهامختلف روز و سال يهادر زمان یونقل همگانشبکه حمل يمشخصات عملکرد

 5-3 شکلتا  2-3 شکلاست که در  خط اتوبوس 78و شبکه همگانی شهر شیراز داراي یک خط مترو 

ارائه شده است. بر این  در هر یک از معابر رانیاتوبوستراکم خطوط  6-3 شکلو در  رانیاتوبوسنقشه خطوط 

ر شود. الزم به ذکهاي تفکیک سفر انجام میاساس تخصیص همگانی بر مبناي ماتریس به دست آمده از مدل

جام بندي مشخص، امکان انداشتن زماندلیل عواملی مثل نهمگانی مانند تاکسی نیز بهبراي وسایل شبه است

مشخصات و تعداد مسافر روزانه هر یک از خطوط در سه افق  4-3جدول در تخصیص همگانی وجود ندارد. 

 ارائه شده است. 1409و  1404، 1401



   

 

 

 

 47صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1بخش  -شهر شیراز رانیاتوبوسخطوط  -2-3 شکل



   

 

 

 

 48صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 2بخش  -شهر شیراز رانیاتوبوسخطوط  -3-3 شکل



   

 

 

 

 49صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 3بخش  -شهر شیراز رانیاتوبوسخطوط  -4-3 شکل



   

 

 

 

 50صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 4بخش  -شهر شیراز رانیاتوبوسخطوط  -5-3 شکل



   

 

 

 

 51صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 تراکم خطوط اتوبوس در هر یک از معابر شهر شیراز -6-3 شکل



   

 

 

 

 52صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

هاي افقوضعیت مسافر خطوط اتوبوس و مترو در کل روز سال -4-3جدول   

کد 
 خط

 نام خط
طول 
 خط

1401 1404 1409 
تعداد 
 مسافر

-مسافر
 کیلومتر

تعداد 
 مسافر

-مسافر
 کیلومتر

تعداد 
 مسافر

-مسافر
 کیلومتر

 15233 7672 17047 8171 19282 8956 9.15 ابیوردي-پایانه شهید دستغیب 1

 10703 2846 13981 3484 17108 4151 15.92 آخر بلوار نارنجستان-پایانه شهید دستغیب 2

 7967 2951 9191 3199 10560 3527 12.48 کوزه گري بولوار نهضت-دستغیب پایانه شهید 3

 4111 2022 4319 2146 4670 2341 6.76 میدان شهداي ارتش-پایانه شهید دستغیب 4

 90649 16014 96222 16810 104439 18123 14.82 حجت آباد-پایانه شهید دستغیب 5

 30714 10462 39696 12148 47974 13927 18.11 شیروديانتهاي بلوار شهید -پایانه ولی عصر 10

 34409 8632 39474 9777 44214 11090 13.78 آخر بلوار نارنجستان-پایانه شهید دستغیب 14

 37205 5485 42276 6017 48589 6803 21.77 شهرك فرهنگیان-پایانه احمدي شمالی 16

 71754 8602 79626 9660 89258 10927 18.07 روستاي کفترك-پایانه ولی عصر 17

 14585 5158 15452 5418 17165 5974 10.23 صاحب االمر-بولوار جمهوري 18

 2660 950 3619 1203 4625 1474 10.33 شهرك پرواز -بلوار سرداران -پایانه ولی عصر 20

 7648 1223 9938 1545 12546 1944 17.31 گلدشت معالی آباد-پایانه نمازي 22

 19678 6696 23054 7432 28235 8831 12.40 پایانه نمازي-میدان کلبه  24

 5518 1267 6391 1361 6950 1448 22.69 جرسقان-پایانه احمدي شمالی 25

 115084 22132 118359 22384 125729 23534 12.20 شهرك شهید دستغیب-پایانه شهید دستغیب 26

 18283 7605 19775 7987 21600 8624 7.92 بلوار الزهرا-پایانه استقالل 27

 105256 19994 100893 19774 104700 20823 10.18 اقبال آباد-شهید دوران ابتداي 28

 18003 3236 18377 3297 19580 3512 39.92 دو راهی کوار جهرم-میدان شهید شیرودي 29

 5117 2350 6420 2721 7797 3155 7.63 خیابان شاهزاده بیگم-پایانه شهید دستغیب 31

 36651 8472 41158 9021 45924 9835 11.23 شهید نواب صفوي-پایانه شهید دستغیب 33

 13384 6554 14917 7080 16770 7769 14.41 پایانه لشکري-پایانه شهید دستغیب 35

 11043 1823 12240 2075 14339 2484 21.96 شهرك بزین حافظ-پایانه قصردشت 36

 69004 5760 71732 6106 77487 6710 29.30 گویم-پایانه قصردشت 37

 47809 8991 59041 10669 71681 12824 19.87 معالی آباد-پایانه احمدي شمالی 39

 22540 6330 28274 7368 34906 8656 12.20 پاییز -سراج -پایانه شهید دستغیب 45

 21583 4641 22860 4760 25215 5144 24.51 شهرك فرزانگان -باهنر جنوبی -احمدي شمالی 46

 21491 4334 24061 4732 27138 5345 19.08 گلشن-پایانه احمدي شمالی 47

 11462 3044 13182 3357 14829 3707 11.77 شهرك ولی عصر-پایانه استقالل 48

 54740 3436 55196 3523 59187 3822 39.25 قالت-پایانه قصردشت 50



   

 

 

 

 53صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

هاي افقوضعیت مسافر خطوط اتوبوس و مترو در کل روز سال -4-3جدول   

کد 
 خط

 نام خط
طول 
 خط

1401 1404 1409 
تعداد 
 مسافر

-مسافر
 کیلومتر

تعداد 
 مسافر

-مسافر
 کیلومتر

تعداد 
 مسافر

-مسافر
 کیلومتر

 21473 7401 24337 7994 27615 8806 9.87 پایانه استقالل-پایانه ولی عصر 51

 53912 5933 58080 6522 63520 7249 23.84 شهرك قصر قمشه-پایانه قصردشت 56

 35248 5873 38549 6416 42849 7188 11.69 شهرك جوادیه-پایانه قصردشت 57

 23309 7194 26345 7844 30324 8775 11.92 بیست متري امام خمینی-پایانه احمدي شمالی 59

 32143 3993 37736 4812 45698 5948 24.15 شهرك گلستان-پایانه قصردشت 60

 12543 1474 14796 1779 18006 2201 22.49 نمایشگاه -دانشگاه پیام نور -پایانه قصردشت 62

 6884 1193 8279 1414 10222 1752 15.83 شهرك شهید بهشتی-پایانه قصردشت 63

 74150 13520 83566 15019 97870 17489 15.72 امیرکبیرترمینال -پایانه نمازي  68

 34724 5543 36149 5870 40522 6669 18.13 احمدآبادخیابان شهداي -پایانه قصردشت 69

 7304 4390 11687 6201 15774 7878 9.45 پایانه نمازي-پایانه ولی عصر 70

 16780 7518 18049 8181 19968 9094 10.67 پایانه نمازي-پایانه ولی عصر 71

 15090 5087 16883 5426 19362 6022 18.85 جانبازان -بلوار سرداران -پایانه ولی عصر 72

 10297 3546 13807 4427 17275 5334 9.45 میدان ارم-میدان گلستان 73

 57111 11261 66517 12844 75640 14752 12.35 بلوار نارنجستان-پایانه نمازي 74

 24711 5402 26151 5580 28488 6061 11.75 عرفان -شهرك مطهري -دستغیبپایانه شهید  75

 89143 9747 91112 10086 97467 10933 23.19 زیباشهررکن آباد و -پایانه ولی عصر 76

 56951 16454 66167 18502 76890 21165 12.92 بلوار فرصت شیرازي-پایانه ولی عصر 77

 4170 1983 5175 2337 6490 2824 13.01 میدان شهدا-پایانه قصردشت 78

 18425 3819 24715 4766 31272 5781 14.46 بلوار تخت جمشید-پایانه ولی عصر 79

 71688 14113 79777 15533 91595 17774 12.76 خیابان شهید فرزدقی-پایانه نمازي 80

 57413 15503 60935 16318 67872 18035 12.65 پایانه بهارستان-بولوار جمهوري 90

 30479 10160 37976 11490 47111 13362 15.38 پایانه لشکري-پایانه نمازي 91

 27052 7151 33305 8245 40041 9564 18.99 شهرك بهارستان-پایانه شهید دستغیب 92

 33792 7046 37069 7596 41776 8549 20.46 یاوران شرقی -سجادیه سیمان -احمدي شمالی 93

 17603 5242 20355 5824 23373 6594 12.98 ایمان جنوبی-احمدي شمالیپایانه  94

 3640 1120 4108 1208 4582 1324 12.52 شهرك مطهري-پایانه احمدي شمالی 95

 64412 18803 80228 21996 96092 25693 9.24 پایانه قصردشت-پایانه شهید دستغیب 96

 61729 14133 61279 14149 64841 15142 16.28 آخر بلوار نارنجستان-پایانه شهید دستغیب 97

 112780 23237 118901 23983 124643 25145 21.78 پایانه بهارستان-پایانه ولی عصر 98



   

 

 

 

 54صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

هاي افقوضعیت مسافر خطوط اتوبوس و مترو در کل روز سال -4-3جدول   

کد 
 خط

 نام خط
طول 
 خط

1401 1404 1409 
تعداد 
 مسافر

-مسافر
 کیلومتر

تعداد 
 مسافر

-مسافر
 کیلومتر

تعداد 
 مسافر

-مسافر
 کیلومتر

 37486 7074 43291 7966 49809 9129 17.56 یاوران غربی-والفجر -پایانه احمدي شمالی 99

 14715 4851 20262 6054 25597 7307 13.49 ایمان جنوبی-پایانه نمازي 109

 710 266 1195 378 1691 488 16.77 داخل پایگاه هوایی-پایانه ولی عصر 110

 102036 12389 104423 12674 109139 13294 15.69 پیربنو-پایانه بهارستان 111

 15031 4929 14474 4825 15250 5161 7.22 و شهرك دستغیب هاگلشهرك -خیابان محراب 112

 2753 558 3126 638 3661 759 16.75 شهرك انجیره-قصردشتپایانه  113

 2506 904 2759 977 3110 1090 6.20 شهرك سامان-پایانه بهارستان 114

 14622 1381 17785 1696 21276 2055 27.86 شهرك فجر-پایانه قصردشت 115

 6708 2780 7107 2900 7767 3142 9.60 ابوذر غفاري مسلم، دولت شرقی،-احمدي شمالی 116

 117789 19143 113993 18664 115325 19218 32.62 تقاطع غیرهمسطح غدیر-پایانه قصردشت 117

 6435 2005 9449 2557 12568 3126 24.15 میدان نمازي-فرودگاه 120

 28776 7423 32555 8091 36112 8794 16.06 بلوار سرداران-پایانه شهید دستغیب 135

 5104 1274 6796 1589 8858 2024 17.83 وحدتکوي -پایانه نمازي 138

 13360 2925 14970 3228 17384 3727 15.17 شهرك رضوان  -پایانه استقالل 146

 55978 4725 72596 6002 88995 7322 28.26 پایانه بزین-میدان شهدا 148

 65312 5430 65810 5661 70348 6246 32.98 شهرك گلستان-پایانه استقالل 150

 154223 11038 196484 13745 234033 16369 27.38 نمایشگاه -دانشگاه پیام نور -پایانه نمازي 151

 106704 18709 118005 20501 134019 23192 14.99 شهرك بهارستان-پایانه نمازي 152

 33154 3502 39839 4193 47761 5085 22.76 پایانه بزین-پایانه نمازي 154

 27348 7419 31123 8342 35860 9693 13.48 قدوسی-دستغیبپایانه شهید  155

 20585 6158 25218 7103 29728 8182 14.50 پایانه ولی عصر -پایانه قصردشت 196

ML1  860108 103290 845951 101256 897583 107391 24.42 مترو 1خط 

S1  193996 12360 214037 13684 241393 15546 42.03 اتوبوس از شهر صدرا 1خط 

S2  256003 16562 282739 18416 318437 20992 39.01 اتوبوس از شهر صدرا 2خط 

 4227150 695528 4576070 748473 5101308 834298 1437 مجموع خطوط

 
  



   

 

 

 

 55صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

هاي ونقل همگانی شهر شیراز براي بازهعملکردي شبکه حمل مشخصات 8-3جدول تا  5-3جدول در 

افزار ها از خروجی تخصیص شبکه همگانی توسط نرمده است. این شاخصهاي مختلف ارائه شزمانی و سال

عرفی ها مدر ادامه هریک از این شاخصشبکه باشند. از ی یهاتوانند بیانگر ویژگیهر کدام میاند و دست آمدهبه

 اند:شده

ا ی همگانیونقل مقصدي انجام شده با وسایل حمل -مبدأتعداد سفر : مجموع مسافر منحصر به فرد •

 .همان تقاضاي سفر همگانی

ل ونقشبکه حمل بر رويدهنده تعداد سفرهاي انجام شده این پارامتر نشان: شبکه يمجموع مسافر رو •
مقصدي ممکن است از یک یا چند خط موجود در  -مبدأدر هر سفر  کهاینهمگانی است. با توجه به 

 فرد همگانی است.مجموع مسافر منحصر بهشبکه استفاده شود، این مقدار همواره بیشتر از 

قصد در به م مبدأ: این پارامتر متوسط تعداد تغییر خط براي سفر از خطوط نینرخ انتقال ب نیانگیم •

دهنده کارایی سیستم است و مسافران به تغییر دهد. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانشبکه را نشان می

 به مقصد سفر خود نیاز خواهند داشت. مبدأخط کمتري براي رسیدن از 

 ،و هنگام تغییر وسیله) مبدأ(در  انتظارهاي تا مقصد شامل زمان مبدأکل زمان سفر از : زمان کل سفر •

، مقصد و هنگام تغییر وسیله) و زمان داخل وسیله (هنگام مبدأها و شبکه (در در رابط رويپیادهزمان 

 .هاي بین مسیر) استحرکت و توقف

هاي کند که زمانزمانی است که مسافر در داخل وسیله نقلیه همگانی صرف می: لهین سفر داخل وسزما •

هاي مسیر، شود. این زمان به جریان ترافیک، ویژگیها را شامل میحرکت در مسیر و توقف در ایستگاه

تگی ن دست بسهاي ترافیک و عواملی از ایجداشده یا مختلط بودن مسیر اتوبوس نسبت به سایر جریان

 دارد.

تا مقصد شامل  مبدأونقل همگانی از کل مسافت طی شده براي سفر با حمل: مسافت کل سفر •

 روي و داخل وسیله.هاي پیادهمسافت

تا مقصد که مسافر در داخل وسیله  مبدأونقل همگانی از مسافتی از سفر با حمل: لهیمسافت داخل وس •

 کند.همگانی طی می

 براي رسیدن وسیله همگانی.  مبدأزمان انتظار در ایستگاه : مبدأزمان انتظار در  •

 هنگام تغییر خط همگانی.زمان انتظار در ایستگاه به: لهیوس رییزمان انتظار در تغ •
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
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 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

تا رسیدن به اولین نقطه مسیر در شبکه رسم  مبدأروي در رابط (کانکتور) زمان پیاده: مبدأزمان رابط  •

 شده.

روي در ابتدا و انتهاي مسیر و روي بر روي شبکه رسم شده شامل پیادهپیاده زماني: روادهیزمان پ •

 .  در سفر با وسایل همگانی هنگام تغییر خطروي بهپیاده

 روي در رابط (کانکتور) مقصد از آخرین نقطه مسیر در شبکه رسم شده.زمان پیاده: زمان رابط مقصد •

تعداد مسافر سوار بر وسایل همگانی در پرتقاضاترین مقطع (کمان) شبکه : قطعه اوج کل شبکه مسافر •

  چند خط همگانی گذرنده از آن مقطع باشد. حجم مسافرکه ممکن است شامل 

 

دقیقه  71ونقل همگانی در بازه اوج صبح از حدود با توجه به نتایج ارائه شده، میانگین زمان سفر حمل

عمده این افزایش به دلیل افزایش زمان سفر داخل وسیله است. به عبارت  رسد که سهمدقیقه می 80به حدود 

شود، در سبب افزایش زمان سفر خودروهاي شخصی می کهاینها عالوه بر دیگر، افزایش تراکم در خیابان

هاي زمانی روز، اوج صبح بیشترین میانگین در میان بازهبسیار بدي دارد.  تأثیرعملکرد خطوط اتوبوس نیز 

 ونقل همگانی را داراست.زمان سفر با حمل

یکی از پارامترهاي بسیار مهم در بحث مطلوبیت خطوط همگانی میانگین نرخ انتقال بین خطوط است 

است زیرا از نظر روانی انتقال بین خطوط براي  تأثیرگذارکه در میزان استفاده مردم از این خطوط بسیار 

قرار  1,98تا  1,93ارامتر در شبکه شهر شیراز بسیار باال بوده در محدوده کنندگان نامطلوب است. این پاستفاده

دهنده دارد و این یعنی هر استفاده کننده به طور میانگین حداقل یک بار تعویض خط خواهد داشت و این نشان

 ضعف طراحی سیستم همگانی شهر است.

هاي هاي زمانی روز و افقونقل همگانی در بازهبرخی پارامترهاي مهم حمل 12-3 شکلتا  7-3 شکلدر 

 مختلف مقایسه شده است.
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 هاي افق، ساعت اوج صبح سالرانیاتوبوسشبکه  مشخصات عملکردي -5-3جدول 
 1409 1404 1401 واحد شاخص

 33926 35917 39147 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد
 67254 69950 75385 نفر مجموع مسافر روي شبکه

 1.98 1.95 1.93 - بین خطوط میانگین نرخ انتقال
 45500 44910 46487 ساعت مجموع زمان کل سفر همه سفرهاي همگانی

 27897 27041 27492 ساعت مجموع زمان داخل وسیله همه سفرهاي همگانی
 475556 502160 542695 کیلومتر مجموع مسافت کل سفر همه سفرهاي همگانی

 424132 449928 487086 کیلومتر همگانیمجموع مسافت داخل وسیله همه سفرهاي 
 10.5 11.2 11.7 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 15.2 16.6 17.7 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی
 80.5 75.0 71.2 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 49.3 45.2 42.1 دقیقه میانگین زمان سفر داخل وسیله
 3.9 3.6 3.4 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 4.5 4.4 4.4 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 
 8.7 8.1 7.8 دقیقه خط) غییرها و ت(رابطروي میانگین زمان پیاده

 7.8 7.7 7.6 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر
 6.2 6.0 5.9 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14.0 14.0 13.9 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت کل سفر
 12.5 12.5 12.4 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله
 3703 3961 4359 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 55433 59422 65157 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی
 11821 10528 10228 نفر مجموع مسافر با قطار شهري
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 هاي افق، ساعت اوج ظهر سالرانیاتوبوسمشخصات عملکردي شبکه  -6-3جدول 
 1409 1404 1401 واحد شاخص

 40261 42746 46964 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد
 75471 79768 87023 نفر مجموع مسافر روي شبکه

 1.87 1.87 1.85 - خطوطمیانگین نرخ انتقال بین 
 45028 46256 49523 ساعت مجموع زمان کل سفر همه سفرهاي همگانی

 26336 26712 28271 ساعت مجموع زمان داخل وسیله همه سفرهاي همگانی
 528151 560338 611071 کیلومتر مجموع مسافت کل سفر همه سفرهاي همگانی

 473057 502632 548162 کیلومتر مجموع مسافت داخل وسیله همه سفرهاي همگانی
 11.7 12.1 12.3 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 18.0 18.8 19.4 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی
 67.1 64.9 63.3 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 39.2 37.5 36.1 دقیقه میانگین زمان سفر داخل وسیله
 3.6 3.5 3.4 دقیقه زمان انتظار در تغییر وسیلهمیانگین 

 3.8 3.7 3.7 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 
 7.3 7.1 7.1 دقیقه خط) غییرها و ت(رابطروي میانگین زمان پیاده

 6.2 6.1 6.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر
 7.1 7.0 6.9 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 13.1 13.1 13.0 کیلومتر بر ساعت کل سفر میانگین سرعت
 11.7 11.8 11.7 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله
 3917 4624 5280 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 65023 69596 76440 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی
 10448 10172 10584 نفر مجموع مسافر با قطار شهري
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 هاي افق، ساعت اوج عصر سالرانیاتوبوسمشخصات عملکردي شبکه  -7-3جدول 
 1409 1404 1401 واحد شاخص

 27201 29333 32901 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد
 47676 51212 57087 نفر مجموع مسافر روي شبکه

 1.75 1.75 1.74 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط
 26779 28519 31642 ساعت مجموع زمان کل سفر همه سفرهاي همگانی

 14610 15461 17048 ساعت مجموع زمان داخل وسیله همه سفرهاي همگانی
 321448 345991 385669 کیلومتر مجموع مسافت کل سفر همه سفرهاي همگانی

 285258 307052 342043 کیلومتر مجموع مسافت داخل وسیله همه سفرهاي همگانی
 12.0 12.1 12.2 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 19.5 19.9 20.1 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی
 59.1 58.3 57.7 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 32.2 31.6 31.1 دقیقه میانگین زمان سفر داخل وسیله
 3.0 2.9 2.9 دقیقه انتظار در تغییر وسیلهمیانگین زمان 

 3.9 3.9 3.8 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 
 7.0 7.0 7.0 دقیقه خط) غییرها و ت(رابطروي میانگین زمان پیاده

 6.7 6.6 6.6 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر
 6.3 6.2 6.2 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 11.8 11.8 11.7 کیلومتر بر ساعت سفرمیانگین سرعت کل 
 10.5 10.5 10.4 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله
 2423 2681 3068 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 42352 45670 51001 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی
 5324 5542 6086 نفر مجموع مسافر با قطار شهري
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 هاي افقسال ، تمام روزرانیاتوبوسمشخصات عملکردي شبکه  -8-3جدول 
 1409 1404 1401 واحد شاخص

 395374 427354 479566 نفر مجموع مسافر منحصر به فرد
 700835 754240 840708 نفر مجموع مسافر روي شبکه

 1.77 1.76 1.75 - میانگین نرخ انتقال بین خطوط
 438256 454329 494884 ساعت مجموع زمان کل سفر همه سفرهاي همگانی

 252655 257397 276467 ساعت مجموع زمان داخل وسیله همه سفرهاي همگانی
 4779469 5162540 5752674 کیلومتر مجموع مسافت کل سفر همه سفرهاي همگانی

 4227227 4575650 5100407 کیلومتر مجموع مسافت داخل وسیله همه سفرهاي همگانی
 10.9 11.4 11.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 16.7 17.8 18.4 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی
 66.5 63.8 61.9 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 38.3 36.1 34.6 دقیقه میانگین زمان سفر داخل وسیله
 3.3 3.1 3.0 دقیقه انتظار در تغییر وسیلهمیانگین زمان 

 3.9 3.9 3.9 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 
 7.5 7.3 7.3 دقیقه خط) غییرها و ت(رابطروي میانگین زمان پیاده

 6.8 6.7 6.7 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر
 6.6 6.5 6.5 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 12.1 12.1 12.0 کیلومتر بر ساعت سفرمیانگین سرعت کل 
 10.7 10.7 10.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت داخل وسیله
 30988 33799 40784 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 597532 652972 733368 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی
 103304 101268 107340 نفر مجموع مسافر با قطار شهري
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 هاي زمانی مختلفها و افقتعداد مسافر منحصر به فرد خطوط همگانی در سال -7-3 شکل

 

 
 هاي زمانی مختلفها و افقتعداد مسافر روي شبکه خطوط همگانی در سال -8-3 شکل

 

 
 هاي زمانی مختلفها و افقدر سال متوسط نرخ انتقال بین خطوط -9-3 شکل
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 هاي زمانی مختلفها و افقمتوسط سرعت کل سفر همگانی در سال -10-3 شکل

 

 
 هاي زمانی مختلفها و افقمتوسط سرعت داخل وسیله همگانی در سال -11-3 شکل

 

 
 هاي زمانی مختلفها و افقمترو در سال 1تعداد مسافر خط  -12-3 شکل
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 طتحلیل وضعیت الگوي تقاضاي سفر همگانی بین نواحی و روي خطو

ها براي بررسی تقاضاي سفرهاي همگانی توان از آنخطوط تمایل سفر یکی از ابزارهایی هستند که می

این خطوط را در  18-3شکل تا  13-3شکل شرایط فعلی شبکه استفاده نمود.  بین نواحی ترافیکی با توجه به

 دهد.ورد بررسی نشان میهاي زمانی مختلف در سه افق منواحی شهر شیراز (مناطق شهر) براي بازهسطح بزرگ

شهرداري شیراز بیشترین میزان جذب مسافر  1منطقه دهد هاي افق نشان میویژه در سالسفرها به توزیع

هاي موجود در این ناحیه همگانی را از مناطق مختلف شهري و شهر صدرا دارد که با توجه به ماهیت کاربري

 قابل انتظار است.

شود شهرداري ختم می 4و  1به منطقه  و منطقه شهرداري شیراز عمدتاً سفرهاي آغاز شده از شهر صدرا

 راهگشا باشد. تواندمیکه در راستاي طراحی خطوط براي این مناطق 

مقصدها مهم دیگري نیز وجود -مبدأدهد عالوه بر سفرهاي به مقصد مرکز شهر، زوج این تصاویر نشان می

مورد  تفصیلبهمطالعات  3ها نیز توجه نمود که در فصل به آنباید  رانیاتوبوسدارد که در طراحی خطوط 

 بررسی قرار خواهد گرفت.

هاي ونقل همگانی بر روي شبکه در هر یک از افقنیز تعداد مسافر حمل 24-3شکل تا  19-3شکل در 

ین تصاویر مسافران خطوط اتوبوس با رنگ قرمز و مسافران مترو با رنگ آبی نمایش زمانی ارائه شده است. در ا

 10داده شده است. نکته قابل توجه در این تصاویر حجم باالي مسافران همگانی از سمت شهر صدرا و منطقه 

 شود. ها را در فرآیند طراحی خطوط متذکر میشهرداري شیراز است که لزوم توجه ویژه به آن

گر مترو شهر شیراز است که نشان 1یکنواخت بر روي خط  تقریباًه قابل توجه دیگر حجم مسافر نکت

 هاي آن است.تقاضاي باال در طول مسیر آن و در تمام ایستگاه

  



   

 

 

 

 64صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
  1401خطوط تمایل سفرهاي روزانه همگانی سال  -13-3شکل 
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 در ساعات اوج 1401رهاي همگانی سال خطوط تمایل سف -14-3شکل 
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
  1404خطوط تمایل سفرهاي روزانه همگانی سال  -15-3شکل 
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
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 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 عصراوج 

 در ساعات اوج 1404خطوط تمایل سفرهاي همگانی سال  -16-3شکل 
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 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
  1409خطوط تمایل سفرهاي روزانه همگانی سال  -17-3شکل 
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 در ساعات اوج 1409خطوط تمایل سفرهاي همگانی سال  -18-3شکل 
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1401کل روز سال  ونقل همگانی بر روي شبکه در بازهتعداد مسافر حمل -19-3شکل 
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1401سال  ساعات اوجونقل همگانی بر روي شبکه در تعداد مسافر حمل -20-3شکل 
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 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1404کل روز سال  ونقل همگانی بر روي شبکه در بازهتعداد مسافر حمل -21-3شکل 
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 تاریخ گزارش ویرایش
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 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1404ساعات اوج سال ونقل همگانی بر روي شبکه در تعداد مسافر حمل -22-3شکل 
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 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1409کل روز سال  ونقل همگانی بر روي شبکه در بازهتعداد مسافر حمل -23-3شکل 
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 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1409ساعات اوج سال ونقل همگانی بر روي شبکه در تعداد مسافر حمل -24-3شکل 
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
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 1401مهر ماه  09 1
 

 هامیزان مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه

ه افزار ویزوم استفادها از ابزارهاي موجود در نرمنمایش میزان مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه منظوربه

 36-3 شکلتا  25-3 شکلاي بر هر ایستگاه ترسیم شد که در نمودارهاي دایره صورتبهشد و مقادیر مورد نظر 

 مترو شهر شیراز ارائه شده است. 1هاي خط هاي اتوبوس و ایستگاهبراي ایستگاه

هاي محدوده میدان نمازي، شاهچراغ، هاي اتوبوس، ایستگاهکه مشخص است در میان ایستگاه طورهمان

 رین مسافر سوار و پیاده شده را به خود اختصاص داده است.قصرالدشت و میدان ولیعصر بیشت

هاي نمازي، ولیعصر و دوران بیشترین تعداد مسافر هاي مترو در بازه زمانی روزانه ایستگاهدر میان ایستگاه

این موضوع است که در بازه  دهندهنشانها سوار و پیاده شده را دارند. بررسی احجام ساعت اوج در این ایستگاه

اوج صبح در ایستگاه نمازي تعداد مسافر پیاده شده بیشتر از مسافر سوار شده و در ایستگاه دوران بالعکس 

هاي هاي اطراف این دو ایستگاه دانست. در میان ایستگاهدر ماهیت کاربري توانمیاست که دلیل اصلی آن را 

 و پیاده شده را دارد.هاي آوینی، رازي و شاهد کمترین تعداد مسافر سوار مترو ایستگاه

 



   

 

 

 

 77صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1401هاي اتوبوس در کل روز سال تعداد مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه -25-3 شکل



   

 

 

 

 78صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1401در کل روز سال  هاي متروتعداد مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه -26-3 شکل
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1401 سال ساعات اوجهاي اتوبوس در تعداد مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه -27-3 شکل
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1401 سال ساعات اوجدر  متروهاي تعداد مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه -28-3 شکل
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1404هاي اتوبوس در کل روز سال تعداد مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه -29-3 شکل
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1404هاي مترو در کل روز سال تعداد مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه -30-3 شکل
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 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1404 سال ساعات اوجهاي اتوبوس در تعداد مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه -31-3 شکل
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 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1404 سال ساعات اوجدر  متروهاي تعداد مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه -32-3 شکل
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 1409هاي اتوبوس در کل روز سال ایستگاه تعداد مسافر سوار و پیاده شده در -33-3 شکل
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 1409هاي مترو در کل روز سال تعداد مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه -34-3 شکل
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 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1409 سال ساعات اوجهاي اتوبوس در تعداد مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه -35-3 شکل
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 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1409 سال ساعات اوجدر  متروهاي تعداد مسافر سوار و پیاده شده در ایستگاه -36-3 شکل
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 خطوط نیب یمسافران انتقال زانیم لیتحل

به جابجایی مسافر از یک وسیله سفر به وسیله دیگر براي دسترسی به مقصد اطالق  1تبادل یا انتقال

تر باشد یعنی ها بیشآن داراي اهمیت است. هرچه تعداد تبادل» محل«و » تعداد«شود. در زمینه تبادل می

اند. ترین مسیر فاصله گرفتهود دارد و مسیرها از کوتاهبین مبادي و مقاصد مختلف خطوط مستقیم کمتري وج

گان از کنندترین مسیر از تعداد استفادهاین موضوع از آن نظر مهم است که با فاصله گرفتن مسیرها از کوتاه

اي مسافران براي مسیره رانیاتوبوسشود. همچنین تجربه نشان داده که در خطوط سیستم همگانی کاسته می

تر بیشتر حاضر به تبادل در مسیر هستند. محل ر به انجام تبادل نبوده ولی در مسیرهاي طوالنیکوتاه حاض

 .اسب بودن شکل شبکه استتبادل بیانگر میزان من

اند یا به خطوط دیگر تعداد مسافران هر ایستگاه که از خطوط دیگر آمده 48-3 شکلتا  37-3 شکلدر 

هاي اتوبوس و خط مترو ارائه شده است. در خصوص تصاویر ارائه شده براي ایستگاهاند به تفکیک براي رفته

یا مقصدشان در محدوده  مبدأهاي خط مترو عالوه بر تعداد مسافران انتقالی، تعداد مسافرانی که ایستگاه

شده  و پیادهایستگاه بوده است نیز ارائه شده است. به عبارت دیگر در این تصاویر تعداد کل مسافران سوار 

ر محدوده د مبدأشانو  اندشدهایستگاه مترو به سه دسته تقسیم شده است. دسته اول مسافرانی که سوار مترو 

د و اناند. دسته دوم مسافرانی که از مترو پیاده شدهایستگاه بوده و از خط همگانی دیگري استفاده نکرده

اند. و دسته سوم مسافرانی که یا از خط مقصدشان در حوالی ایستگاه مترو است و سوار خط دیگري نشده

هم مسافران س توانمی ترتیباینبهروند. ط دیگري مییا از ایستگاه مترو به خ اندشدهدیگري وارد ایستگاه مترو 

ه که مشاهد طورهمانانتقالی در هر ایستگاه مترو را نسبت به کل مسافران سوار و پیاده شده به دست آورد. 

هاي خط هستند سهم از پر مسافرترین ایستگاه اتفاقاًهاي نمازي ، ولیعصر و دوران که شود در ایستگاهمی

دسترسی  تأمیناین موضوع است که با  دهندهنشاندرصد است و همین امر  50قالی بیش از مسافران انت

 ونقل همگانی را افزایش داد.توان تعداد مسافران حملمناسب به خطوط مترو می

 

 

                                                   
1. Transfer 



   

 

 

 

 90صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1401ل روز سال هاي اتوبوس در کتعداد مسافر تبادلی در ایستگاه -37-3 شکل



   

 

 

 

 91صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1401هاي مترو در کل روز سال سهم مسافران تبادلی در ایستگاه -38-3 شکل



   

 

 

 

 92صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1401 سال ساعات اوجهاي اتوبوس در در ایستگاهتعداد مسافر تبادلی  -39-3 شکل



   

 

 

 

 93صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1401 سال ساعات اوجدر  هاي متروسهم مسافران تبادلی در ایستگاه -40-3 شکل



   

 

 

 

 94صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1404در کل روز سال هاي اتوبوس در ایستگاهتعداد مسافر تبادلی  -41-3 شکل



   

 

 

 

 95صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1404در کل روز سال هاي مترو سهم مسافران تبادلی در ایستگاه -42-3 شکل



   

 

 

 

 96صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1404 سال ساعات اوجدر هاي اتوبوس در ایستگاهتعداد مسافر تبادلی  -43-3 شکل



   

 

 

 

 97صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1404 سال ساعات اوجدر  هاي متروسهم مسافران تبادلی در ایستگاه -44-3 شکل



   

 

 

 

 98صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1409در کل روز سال هاي اتوبوس در ایستگاهتعداد مسافر تبادلی  -45-3 شکل



   

 

 

 

 99صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 
 1409در کل روز سال هاي مترو سهم مسافران تبادلی در ایستگاه -46-3 شکل



   

 

 

 

 100صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1409 سال ساعات اوجدر هاي اتوبوس در ایستگاهتعداد مسافر تبادلی  -47-3 شکل



   

 

 

 

 101صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

  
 اوج ظهر اوج صبح

 
 اوج عصر

 1409 سال ساعات اوجدر  هاي متروسهم مسافران تبادلی در ایستگاه -48-3 شکل



   

 

 

 

 102صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
 

 بنديجمع

هاي زمانی ونقل همگانی موجود شهر شیراز در بازهدر این گزارش عملکرد شبکه معابر و شبکه حمل

هاي افق طرح مورد بررسی قرار گرفت. میزان تقاضا و پارامترهاي عملکردي شبکه از مختلف روز طی سال

در همه موارد  طورکلیبهها، هاي تخصیص ارائه شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس این خروجیخروجی

ش در بازه اوج صبح بی تأخیرچنین تقاضا و یابد. همشبکه افزایش می تأخیرهاي افق، تقاضا و مجموع طی سال

هم نشان داد که س طورکلیبههاي روز است. مقایسه پارامترهاي عملکرد معابر کل شهر و مرکز شهر از دیگر بازه

 نچنیبیشتر است. هم کل شهردر مرکز شهر نسبت به  ها)،و کمان(تقاطعات  تأخیراز کل  تقاطعات تأخیر

 در مرکز شهر نسبت به کل شهر کمتر هاي افق طرحهاي زمانی سالدر همه بازه میانگین سرعت تجربه شده

و ایل وسکل  تأخیرمیزان است. از بررسی معابر به تفکیک رده عملکردي براي بازه اوج صبح مشخص شد که 

ین چنهم یابد.کاهش میتجربه شده هاي افق طرح افزایش و سرعت متوسط هر وسیله طی سال تأخیرمتوسط 

خارج  قبولقابلحالت از بر امع از تعدادي در گذر زماندهی معابر شهر نشان داد که هاي سطح خدمتخروجی

گانی رد شبکه همبا تحلیل عملک افتد.در بازه اوج صبح اتفاق می سطح خدمت نیز بدترین عملکرد .دنشومی

  هاي افق با افزایش روبروست.میانگین زمان کل سفر طی سالنتیجه شد که 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



   

 

 

 

 103صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازي مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 دهی شبکه معابرتحلیل و عملکرد و خدمت -2-1
 همگانی شهريتحلیل عملکرد حمل و نقل  -2-2

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401مهر ماه  09 1
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