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 181..................................................... تومان اردیلیم -6 ویسنار -لیو درآمد در طول دوره ساخت و تحل نهیهز قیتطب-74-2جدول 

 182..................................................... تومان اردیلیم -7 ویسنار -لیو درآمد در طول دوره ساخت و تحل نهیهز قیتطب-75-2جدول 

 183......................................................تومان اردیلیم -8 ویسنار -لیو درآمد در طول دوره ساخت و تحل نهیهز قیتطب-76-2جدول 

 184..................................................... تومان اردیلیم -9 ویسنار -لیو درآمد در طول دوره ساخت و تحل نهیهز قیتطب-77-2جدول 

 185.................................................. تومان اردیلیم -10 ویسنار -لیو درآمد در طول دوره ساخت و تحل نهیهز قیتطب-78-2جدول 

 186 .................................................. تومان اردیلیم -11 ویسنار -لیو درآمد در طول دوره ساخت و تحل نهیهز قیتطب-79-2جدول 

 187.................................................. تومان اردیلیم -12 ویسنار -لیو درآمد در طول دوره ساخت و تحل نهیهز قیتطب-80-2جدول 
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 194................................................................................................................................... هانهیگز یاقتصاد لیتحل یینها جینتا -83-2جدول 
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 كصفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای پیشنهادی و 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
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 1صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای پیشنهادی و 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (10-3)بند  بلندمدتافق  یشنهادیپ یهانهیگز یراهکارها و طراح بیترک

های پیشنهادات مختلفی در حوزهونقل شهر شیراز جامع حملمطالعات  3در بندهای گذشته فصل 

در این بند از گزارش با ترکیب راهکارهای ارائه شده  .و مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت شدگوناگون ارائه 

شود تا در بندهای بعد با استفاده از معیارهای گوناگون مدت شهر ساخته میهای پیشنهادی افق بلندگزینه

  .شودگزینه برتر استخراج 

هر حوزه ارائه شده است.  شنهاداتیپ یریبه همراه نحوه درنظرگ یمورد بررس یهانهیگز 1-1جدول در 

 یبرا زومیافزار وها در نرمآن یاجرا جیبه همراه نتا هانهیاز گز کیدر خصوص هر  یلیتکم حاتیدر ادامه توض

 ارائه شده است. 1409افق 

 



   

 

 

 

 2صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 افق بلندمدت یشنهادیپ یهانهیگز -1-1جدول 

شماره 

 گزینه
 شبکه معابر توضیح گزینه

تقاطعات 

 دارچراغ

تقاطعات 

 غیرهمسطح
 شبکه همگانی

محدوده طرح 

 ترافیک
 سازیراهپیاده

 وضع موجود وضع موجود مترو 2+ خط وضع موجود وضع موجود وضع موجود 1401عرضه پایه سال  عدم انجام کار صفر

 موجودوضع  وضع موجود خط مترو 6 -مصوب مطالعات قبل پیشنهادی پیشنهادی  کل شبکه معابر طرح تفصیلی مصوب قبلیطرح جامع  1

 پیشنهادی پیشنهادی 1شبکه برتر فنی  پیشنهادی پیشنهادی  کل شبکه معابر طرح تفصیلی 1همگانی  -کل شبکه طرح تفصیلی 2

 پیشنهادی پیشنهادی 2شبکه برتر فنی  پیشنهادی پیشنهادی  کل شبکه معابر طرح تفصیلی 2همگانی  -کل شبکه طرح تفصیلی 3

 پیشنهادی پیشنهادی 3شبکه برتر فنی  پیشنهادی پیشنهادی  کل شبکه معابر طرح تفصیلی 3همگانی  -کل شبکه طرح تفصیلی 4

 پیشنهادی پیشنهادی 1شبکه برتر فنی  پیشنهادی پیشنهادی  2و  1های دسته فقط تعریض اصالح شبکه معابر -1شبکه همگانی  5

 پیشنهادی پیشنهادی 1شبکه برتر فنی  پیشنهادی پیشنهادی  1های دسته فقط تعریض اصالح شبکه معابر -1شبکه همگانی  6

 پیشنهادی پیشنهادی 2شبکه برتر فنی  پیشنهادی پیشنهادی  1های دسته فقط تعریض اصالح شبکه معابر -2شبکه همگانی  7

 پیشنهادی پیشنهادی 3شبکه برتر فنی  پیشنهادی پیشنهادی  1های دسته فقط تعریض اصالح شبکه معابر -3شبکه همگانی  8

 پیشنهادی بدون محدوده 1شبکه برتر فنی  پیشنهادی پیشنهادی  1های دسته فقط تعریض اصالح شبکه معابر -1شبکه همگانی  9

 پیشنهادی پیشنهادی قطار شهری 4خط  -1شبکه برتر فنی  پیشنهادی پیشنهادی  1های دسته فقط تعریض قطار شهری 4خط  -1شبکه همگانی  10

 پیشنهادی پیشنهادی 4سازی خط کوتاه -1شبکه برتر فنی  پیشنهادی پیشنهادی  1های دسته فقط تعریض 4سازی خط کوتاه -1شبکه همگانی  11

 پیشنهادی پیشنهادی به مطهری 4اتصال خط  -1شبکه برتر فنی  پیشنهادی پیشنهادی  1های دسته فقط تعریض به مطهری 4خط  -1شبکه همگانی  12

 



   

 

 

 

 3صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 عدم انجام کار نهیگز

و مطابق با آنچه  1401شبکه سال  صورتبه یونقل همگانو خطوط حملمعابر شبکه عرضه  نهیگز نیدر ا

مطالعات،  6-3های مصوب بررسی شده در بند . البته در طرحدر نظر گرفته شده است ارائه شد، 2در فصل 

تصمیمی در خصوص این نوع از  عمالًمعابری وجود دارد که خارج از حوزه کاری مطالعات شهری قرار دارد و 

ها در تمام سناریوها حتی عدم انجام کار در نظر بایست اثر اجرای آنشود. به همین دلیل میمعابر گرفته نمی

اصفهان است که اثر اجرای آن در تمامی  -مورد در این خصوص احداث آزادراه شیراز ترینمهمشود. گرفته 

 ها لحاظ نشد.های پروژههزینه احداث آن و تقاطع مربوطه جز هزینه عمالًسناریوها مدنظر قرار گرفت و 

شهر شیراز در حال حاضر در مرحله  قطار شهری 2شود، با توجه به این که خط همچنین خاطر نشان می

یک خط اجباری در همه سناریوها مدنظر قرار بگیرد تا اثر آن لحاظ شود.  عنوانبهبایست می عمالًاجرا است 

کند که فرض شد تا فعالیت می دقیقه 15نیز در حال حاضر با سرفاصله زمانی  قطار شهری 1خط همچنین 

ها )حتی عدم انجام دقیقه خواهد رسید. بنابراین در تمامی گزینه 3انی این خط نیز به سرفاصله زم 1409افق 

دقیقه در نظر گرفته شد و به همین  3ه زمانی کامل و با سرفاصل طوربهقطار شهری شیراز  2و  1کار( خط 

 دلیل هزینه اجرا و تکمیل این خطوط در فرآیند تحلیل اقتصادی وارد نشد. 

 1409سطح سرویس معابر شهر شیراز برای سناریوی عدم انجام کار در اوج صبح سال  1-1 شکلدر 

بر در نظر گرفته شده برای به ترتیب نقشه خطوط انبوه 3-1 شکلو  2-1 شکلارائه شده است. عالوه بر آن در 

ونقل همگانی شامل نتایج تخصیص حمل 5-1 شکلا ت 4-1 شکلها و پس از آن در نوع سیستم آن واین سناری

ین در همچنتعداد مسافر روی شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. 

ونقل و حمل یطیمحستیزونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 3-1جدول و  2-1جدول 

 همگانی ارائه شده است.

  



   

 

 

 

 4صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 سناریوی عدم انجام کار -1409سطح سرویس معابر شهر شیراز در اوج صبح  -1-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 5صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 بر در نظر گرفته شده در سناریوی عدم انجام کارخطوط انبوه -2-1 شکل



   

 

 

 

 6صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 انجام کاربر در نظر گرفته شده در سناریوی عدم نوع سیستم خطوط انبوه -3-1 شکل



   

 

 

 

 7صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی عدم انجام کار -4-1 شکل



   

 

 

 

 8صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 بر در سناریوی عدم انجام کارتعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در خطوط انبوه -5-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 9صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملعدم انجام کار در حوزه  نهیگز یهایخروج -2-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 10733225 همسنگ سواری

 72199 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 109639 ساعت ساعت تجربه شده کمان و گرهوسیله 

 66306 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 96932 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 30626 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 6814 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 37440 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %34.1 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3634389 کیلومتر کیلومتر کل وسیله

 33.1 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 76 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %3.8 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 352193 لیتر میزان مصرف سوخت

 167190 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3607 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 14095 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 2295055 همسنگ سواری

 11550 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 21782 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 9449 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 16780 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 7331 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 2901 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 10232 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %47.0 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 423992 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 19.5 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 26 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %9.2 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 49627 لیتر میزان مصرف سوخت

 29710 کیلوگرم COمیزان تولید 

 338 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 2250 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 10صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملعدم انجام کار در حوزه  نهیگز یهایخروج -3-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 78912 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 171051 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 2.17 - متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 90712 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 50972 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1177748 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1041963 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 13.0 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 20.4 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی

 69.0 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 38.8 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 3.0 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 3.3 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 9.2 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 8.4 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 6.4 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.9 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 13.2 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 15331 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 116799 نفر مسافر با اتوبوس معمولیمجموع 

 0 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 54252 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



   

 

 

 

 11صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 طرح جامع مصوب قبلی() 1 نهیگز

ونقل همگانی مطابق با شبکه پیشنهادی مطالعات جامع قبلی شهر شیراز که شبکه حمل نهیگز نیدر ا

خط قطار شهری بود در نظر گرفته شده است و شبکه شخصی و تقاطعات غیرهمسطح نیز مطابق با  6شامل 

 پیشنهادات طرح تفصیلی و مصوبات طرح جامع قبلی مدنظر قرار گرفته است. 

ارائه شده است.  1409در اوج صبح سال  1سطح سرویس معابر شهر شیراز برای سناریوی  6-1 شکلدر 

نوع  وبر در نظر گرفته شده برای این سناریبه ترتیب نقشه خطوط انبوه 8-1 شکلو  7-1 شکلعالوه بر آن در 

ونقل همگانی شامل تعداد مسافر نتایج تخصیص حمل 10-1 شکلا ت 9-1 شکلها و پس از آن در سیستم آن

 4-1جدول روی شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. همچنین در 

ونقل همگانی و حمل محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 5-1جدول و 

 .ارائه شده است

  



   

 

 

 

 12صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 1سناریوی  -1409سطح سرویس معابر شهر شیراز در اوج صبح  -6-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 13صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 1بر در نظر گرفته شده در سناریوی خطوط انبوه -7-1 شکل



   

 

 

 

 14صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 1بر در نظر گرفته شده در سناریوی نوع سیستم خطوط انبوه -8-1 شکل



   

 

 

 

 15صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 1تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -9-1 شکل



   

 

 

 

 16صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 1بر در سناریوی تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در خطوط انبوه -10-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 17صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  1 نهیگز یهایخروج -4-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 10012618 همسنگ سواری

 68574 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 94050 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 62989 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 83994 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 21005 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 4471 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 25476 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %27.1 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3525144 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 37.5 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 44 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %2.2 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 325524 لیتر میزان مصرف سوخت

 146154 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3600 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 12668 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 2195747 همسنگ سواری

 10878 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 18465 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 8839 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 14457 ساعت هاکمانوسیله ساعت تجربه شده 

 5618 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 1969 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 7587 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %41.1 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 403174 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 21.8 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 16 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %5.7 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 44811 لیتر میزان مصرف سوخت

 26411 کیلوگرم COمیزان تولید 

 326 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 2014 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 18صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  1 نهیگز یهایخروج -5-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 91805 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 192185 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 2.09 - متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 86525 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 43398 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1353412 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1198767 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 15.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 27.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی

 56.5 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 28.4 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.4 دقیقه تغییر وسیلهمیانگین زمان انتظار در 

 2.6 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 4.3 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 10.5 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 8.4 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.7 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 13.1 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14335 نفر شبکه مسافر قطعه اوج کل

 58722 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 0 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 133463 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

 

  



   

 

 

 

 19صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (1 یهمگان -یلیکل شبکه طرح تفص) 2 نهیگز

در این گزینه شبکه معابر شامل تمام پیشنهادات طرح تفصیلی )شامل تعریض و ساخت و ...( و سایر 

این موارد ارائه شده  12-1 شکلو  11-1 شکل ،6-1جدول پیشنهادات در حوزه ساخت مسیر است که در 

 شکلمطابق با  دارچراغ، تقاطعات 13-1 شکلو  7-1جدول است. همچنین تقاطعات غیرهمسطح مطابق با 

ها و راهو پیاده 15-1 شکلدر نظر گرفته شده است. عالوه بر این محدوده طرح ترافیک مطابق با  1-14

 در این گزینه در نظر گرفته شده است. 17-1 شکلو  16-1 شکلمسیرهای دوچرخه مطابق با 

ه و اتوبوس و تاکسی( مطابق با بهترین گزینونقل همگانی )شامل خطوط انبوه بر شبکه حمل نهیگز نیدر ا

به ترتیب نام خطوط  20-1 شکلو  19-1 شکلمطالعات است که در  5-3فنی به دست آمده در گزارش بند 

 بر و نوع سیستم هر خط ارائه شده است.انبوه

ارائه شده  1409در اوج صبح سال  2ی سناریوی سطح سرویس معابر شهر شیراز برا 18-1 شکلدر 

ونقل همگانی شامل تعداد مسافر روی نتایج تخصیص حمل 22-1 شکلتا  21-1 شکلاست. پس از آن در 

و  8-1جدول شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. همچنین در 

ونقل همگانی ارائه و حمل محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 9-1جدول 

 .شده است

  



   

 

 

 

 20صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

معابر تعریض و ساخت -6-1جدول   

 طول )متر( نام و محدوده معبر نوع ردیف
تعداد خط اضافه 

 یا ساخته شده
 دسته

 2 2 1113 آباد تا مطهریدشت عفیفالقصر تعریض 1

 2 2 2434 (قصرالدشت)مطهری تا چهارراه  قصرالدشت تعریض 2

 3 1 290 متین( راهسهآباد تا آموز )قمبلوار دانش تعریض 3

 3 1 3036 (1میرزای شیرازی )ناحیه  تعریض 4

 1 1 216 (4-17تا ستارخان  ستارخانبلوار مطهری ) تعریض 5

 3 2 344 1ناحیه -بلوار سرباز  تعریض 6

 1 1 2454 1ناحیه -بلوار جمهوری اسالمی  تعریض 7

 2 3 1208 مشیر غربی تعریض 8

 2 1 1376 گمرک( چهارراههوابرد تا  چهارراهبلوار استقالل ) تعریض 9

 2 1 4047 )حدفاصل شریعتی تا میدان معلم( بلوار شهید رجایی تعریض 10

 2 3 1089 قاآنی جنوبی تعریض 11

 3 1 884 گری(بلوار جنت )شیشه تعریض 12

 3 1 946 بلوار هرمزگان تعریض 13

 3 1 567 گلستان تا ساحلی-بلوار چهل مقام  تعریض 14

 1 1 690 3ناحیه  -بلوار جمهوری اسالمی تعریض 15

 1 1 1334 کاوه تا اصناف -شهدای اصناف تعریض 16

 1 1 686 ربانی تعریض 17

 3 1 2165 بلوار امیرکبیر )حدفاصل باهنر تا انقالب اسالمی( تعریض 18

 2 1 2908 مهندسین تا بوستان جنت()حدفاصل  بلوار امیرکبیر تعریض 19

 3 1 1160 بلوار سپاه جنوبی تعریض 20

 3 1 799 بلوار سپاه شمالی تعریض 21

 2 2 667 راه مدرسه تا دولت()حدفاصل سه بلوار قایم تعریض 22

 3 1 758 رحمت تا سجاد-نواب صفوی  تعریض 23

 2 1 844 شهید حراف تعریض 24

 2 1 1202 رحمت تا دولت- هاشمیبنی تعریض 25

 3 1 2618 بلوار رسول اعظم تعریض 26

 3 1 2624 تخت جمشید تا مدرس-بلوار فرصت شیرازی  تعریض 27

 3 1 2170 65پوسته  -بلوار والیت تعریض 28

 2 1 4031 بلوار اتحاد تعریض 29

 3 1 628 بنیانی تعریض 30

 3 1 1162 پروین اعتصامی تعریض 31

 3 1 2318 )پورشید تا الغدیر شمالی( دهخدا بلوار تعریض 32

 3 1 660 )میدان امام علی تا پورشید( دهخدا بلوار تعریض 33



   

 

 

 

 21صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

معابر تعریض و ساخت -6-1جدول   

 طول )متر( نام و محدوده معبر نوع ردیف
تعداد خط اضافه 

 یا ساخته شده
 دسته

 3 1 883 دکتر حسابی تا تقاطع حسابی حسینی الهاشمی( 12) دکتر حسابی تعریض 34

 3 1 2305 (6میرزای شیرازی )ناحیه  تعریض 35

 2 1 1300 دانشجو تا پل مطهری()حدفاصل بلوار  بلوار چمران تعریض 36

 3 1 548 شمالی( 17بلوار مطهری )چهارراه زرگری تا  تعریض 37

 3 1 149 شمالی تا ستارخان( 17بلوار مطهری ) تعریض 38

 1 1 470 بلوار مطهری )تلخداش تا قروسی( تعریض 39

 1 2 326 تا بلوار شاهد( آموزدانش انتهای) بلوار گلخون تعریض 40

 3 1 852 55پوسته -بلوار والیت تعریض 41

 3 3 1144 های موجود استوارقطعه تعریض 42

 3 2 342 بلوار عادل تعریض 43

 3 3 724 ماذون تعریض 44

 3 1 1169 قشقایی تعریض 45

 3 3 439 خیابان راهنمایی تعریض 46

 3 1 937 خیابان تختی تعریض 47

 2 1 447 خیابان فردوسی تا حر تعریض 48

  2 2111 زیرگذر گویم ساخت 111

  3 11438 متری حافظ وپنجپنجاه ساخت 112

  3 3563 استوار ساخت 113

  3 21359 کمربندی شرق ساخت 114

  3 10508 قره پیری ساخت 115



   

 

 

 

 22صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 6-3بندی انجام شده در بند شیراز به همراه دستهموقعیت معابر تعریضی در طرح تفصیلی شهر  -11-1 شکل



   

 

 

 

 23صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 و معابر مصوب یلیطرح تفص شنهادیپ یبر مبنا رازیشهر ش یمعابر احداث -12-1 شکل

  



   

 

 

 

 24صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

برای شهر شیرازتقاطعات غیرهمسطح پیشنهادی  -7-1جدول   

 نام تقاطع کد

 گری(تقاطع رحمت و دالوران بسیج )میدان کوزه 1

 تقاطع جمهوری اسالمی و شهید سلیمانی 2

 تقاطع استوار و ابونصر 3

 فارسخلیجتقاطع استوار و  4

 شهر جدید صدرا قره پیری و خیابان حافظ عتقاط 5

 پیری و محالتیتقاطع قره 6

 متری حافظ و دکتر حسابیوپنجپنجاهتقاطع  7

 و دکتر حسابی 2تقاطع جاده صدرا فاز  8

 تقاطع آزادراه اصفهان و بزرگراه شیراز یاسوج 9

 شرق و کمربندی شرق تقاطع بزرگراه شمال 10

 تقاطع رحمت و قائم 11

 تقاطع قائم و کمربندی جنوب 12

 رحمت -تقاطع سفیر 13

 جنوبکمربندی  -تقاطع سفیر 14

 دوربرگردان غیرهمسطح در محدوده میثم 15

 آباددوربرگردان غیرهمسطح تقاطع کمربندی جنوب و جاده سلطان 16

 متری حافظ و بزرگراه حسینی الهاشمیوپنجتقاطع پنجاه 17

 تقاطع نواب و کمربندی جنوب 18

 



   

 

 

 

 25صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 تقاطعات غیرهمسطح پیشنهادی برای شهر شیراز -13-1 شکل



   

 

 

 

 26صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 در شهر شیراز تردد ساعت اوج اریشدن از منظر مع دارچراغشرط الزم  یتقاطعات دارا تیموقع -14-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 27صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 محدوده طرح ترافیک شهر شیرازگزینه برتر  -15-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 28صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 مسیرهای پیاده پیشنهادی در شهر شیراز -16-1 شکل

 
 مسیرهای دوچرخه در شبکه شهر شیراز -17-1 شکل



   

 

 

 

 29صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 2در سناریوی  -1409سطح سرویس معابر شهر شیراز در اوج صبح  -18-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 30صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 2بر در نظر گرفته شده در سناریوی خطوط انبوه -19-1 شکل



   

 

 

 

 31صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 2بر در نظر گرفته شده در سناریوی نوع سیستم خطوط انبوه -20-1 شکل



   

 

 

 

 32صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 2تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -21-1 شکل



   

 

 

 

 33صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 2بر در سناریوی بوهتعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در خطوط ان -22-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 34صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  2 نهیگز یهایخروج -8-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 10002327 همسنگ سواری

 68954 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 97637 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 63589 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 87646 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 24057 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 4626 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 28683 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %29.4 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3559869 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 36.5 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 52 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %2.6 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 333294 لیتر میزان مصرف سوخت

 150980 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3621 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 13029 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1986282 همسنگ سواری

 9914 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 17360 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 8208 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 14098 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 5890 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 1556 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 7446 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %42.9 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 379375 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 21.9 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 17 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %6.0 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 42964 لیتر میزان مصرف سوخت

 25327 کیلوگرم COمیزان تولید 

 305 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 1932 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 35صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  2 نهیگز یهایخروج -9-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 97246 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 187525 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 1.93 - متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 91853 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 48767 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1401654 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1249943 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 15.3 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 25.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی

 56.7 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 30.1 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.3 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.6 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 3.7 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 10.1 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 7.8 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.4 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 12.9 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 15990 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 57382 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 45092 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 85051 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



   

 

 

 

 36صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (2 یهمگان -یلیکل شبکه طرح تفص) 3 نهیگز

شبکه  نهیگز نیدر اونقل همگانی آن است. در شبکه حمل 2تفاوت این گزینه نسبت به گزینه شماره 

آمده  فنی به دست برتر گزینه دومینونقل همگانی )شامل خطوط انبوه بر و اتوبوس و تاکسی( مطابق با حمل

بر و نوع سیستم به ترتیب نام خطوط انبوه 25-1 شکلو  24-1 شکلمطالعات است که در  5-3در گزارش بند 

 هر خط ارائه شده است.

ارائه شده  1409در اوج صبح سال  3سطح سرویس معابر شهر شیراز برای سناریوی  23-1 شکلدر 

ونقل همگانی شامل تعداد مسافر روی نتایج تخصیص حمل 27-1 شکلتا  26-1 شکلاست. پس از آن در 

و  10-1جدول شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. همچنین در 

ونقل همگانی و حمل محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 11-1جدول 

 ارائه شده است.

  



   

 

 

 

 37صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 3در سناریوی  -1409سطح سرویس معابر شهر شیراز در اوج صبح  -23-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 38صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 3بر در نظر گرفته شده در سناریوی خطوط انبوه -24-1 شکل



   

 

 

 

 39صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 3بر در نظر گرفته شده در سناریوی نوع سیستم خطوط انبوه -25-1 شکل



   

 

 

 

 40صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 3تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -26-1 شکل



   

 

 

 

 41صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 3بر در سناریوی خطوط انبوهتعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در  -27-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 42صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  3 نهیگز یهایخروج -10-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 10001385 همسنگ سواری

 69075 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 98365 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 63717 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 88310 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 24593 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 4697 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 29290 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %29.8 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3566465 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 36.3 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 54 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %2.7 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 334721 لیتر میزان مصرف سوخت

 151686 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3622 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 13089 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1945998 همسنگ سواری

 9752 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 17351 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 8070 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 14092 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 6022 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 1577 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 7599 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %43.8 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 372837 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 21.5 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 17 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %6.0 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 42603 لیتر میزان مصرف سوخت

 24888 کیلوگرم COمیزان تولید 

 300 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 1907 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 43صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  3 نهیگز یهایخروج -11-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 97039 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 186959 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 1.93 - متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 91271 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 49274 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1401599 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1254190 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 15.4 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 25.5 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی

 56.4 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 30.5 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.3 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.7 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 3.5 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 9.7 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 7.8 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.4 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 12.9 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 15921 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 58209 نفر مسافر با اتوبوس معمولیمجموع 

 44071 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 84680 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



   

 

 

 

 44صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (3همگانی  -کل شبکه طرح تفصیلی) 4 نهیگز

شبکه  نهیگز نیدر اونقل همگانی آن است. در شبکه حمل 2تفاوت این گزینه نسبت به گزینه شماره 

ونقل همگانی )شامل خطوط انبوه بر و اتوبوس و تاکسی( مطابق با سومین گزینه برتر فنی به دست آمده حمل

بر و نوع سیستم به ترتیب نام خطوط انبوه 30-1 شکلو  29-1 شکلمطالعات است که در  5-3در گزارش بند 

 هر خط ارائه شده است.

ارائه شده  1409در اوج صبح سال  4ی سناریوی سطح سرویس معابر شهر شیراز برا 28-1 شکلدر 

ونقل همگانی شامل تعداد مسافر روی نتایج تخصیص حمل 32-1 شکلتا  31-1 شکلاست. پس از آن در 

و  12-1جدول شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. همچنین در 

ونقل همگانی و حمل محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 13-1جدول 

 .ارائه شده است

  



   

 

 

 

 45صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 4در سناریوی  -1409سطح سرویس معابر شهر شیراز در اوج صبح  -28-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 46صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 4بر در نظر گرفته شده در سناریوی خطوط انبوه -29-1 شکل



   

 

 

 

 47صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 4بر در نظر گرفته شده در سناریوی نوع سیستم خطوط انبوه -30-1 شکل



   

 

 

 

 48صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 4تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -31-1 شکل



   

 

 

 

 49صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 4بر در سناریوی پیاده شده و انتقالی در خطوط انبوهتعداد مسافر سوار و  -32-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 50صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  4 نهیگز یهایخروج -12-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 9989119 همسنگ سواری

 69008 ساعت ساعت آزاد کمان و گرهوسیله 

 98502 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 63658 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 88439 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 24781 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 4713 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 29494 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %29.9 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3564605 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 36.2 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 54 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %2.7 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 334830 لیتر میزان مصرف سوخت

 151666 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3623 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 13090 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1940914 همسنگ سواری

 9745 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 17356 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 8063 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 14107 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 6044 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 1567 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 7611 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %43.9 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 372309 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 21.5 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 17 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %6.0 درصد بحرانیدرصد شبکه کند و 

 42600 لیتر میزان مصرف سوخت

 24860 کیلوگرم COمیزان تولید 

 300 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 1906 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 51صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  4 نهیگز یهایخروج -13-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 97227 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 187466 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 1.93 - متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 91528 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 48886 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1401200 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1250708 کیلومتر داخل وسیله کیلومتر-مجموع مسافر

 15.3 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 25.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی

 56.5 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 30.2 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.3 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.6 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 3.4 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 10.2 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 7.8 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.4 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 12.9 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 16160 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 54664 نفر مسافر با اتوبوس معمولیمجموع 

 49306 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 83496 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



   

 

 

 

 52صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (2و  1دسته  یهاضیفقط تعر -1 یشبکه همگان) 5 نهیگز

ونقل شخصی در نظر گرفته شده است. مطابق در شبکه حمل 2تفاوت این گزینه نسبت به گزینه شماره 

بندی شدند و به نوعی های معابر از منظر ترافیکی در سه گروه دستهمطالعات، تعریض 6-3های بند با بررسی

در نظر  2و  1های دسته ها از منظر ترافیکی مشخص شد. در این گزینه فقط تعریضها در این دستهاولویت آن

  است. گرفته شده 

ارائه شده  1409در اوج صبح سال  5سطح سرویس معابر شهر شیراز برای سناریوی  33-1 شکلدر 

بر در نظر گرفته شده برای این به ترتیب نقشه خطوط انبوه 35-1 شکلو  34-1 شکلعالوه بر آن در است. 

ونقل همگانی شامل نتایج تخصیص حمل 37-1 شکلتا  36-1 شکلر ها و پس از آن دنوع سیستم آن وسناری

ین در همچنتعداد مسافر روی شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. 

و  محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 15-1جدول و  14-1جدول 

 ونقل همگانی ارائه شده است.حمل

  



   

 

 

 

 53صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 5در سناریوی  -1409سطح سرویس معابر شهر شیراز در اوج صبح  -33-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 54صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 5بر در نظر گرفته شده در سناریوی خطوط انبوه -34-1 شکل



   

 

 

 

 55صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 5بر در نظر گرفته شده در سناریوی نوع سیستم خطوط انبوه -35-1 شکل



   

 

 

 

 56صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 5تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -36-1 شکل



   

 

 

 

 57صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 5بر در سناریوی تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در خطوط انبوه -37-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 58صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  5 نهیگز یهایخروج -14-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 9958628 همسنگ سواری

 69094 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 98466 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 63780 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 88457 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 24677 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 4695 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 29372 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %29.8 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3562653 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 36.2 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 55 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %2.8 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 334748 لیتر میزان مصرف سوخت

 152419 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3617 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 13119 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1982488 همسنگ سواری

 9935 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 17476 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 8220 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 14199 ساعت هاکمانوسیله ساعت تجربه شده 

 5979 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 1562 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 7541 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %43.2 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 378562 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 21.7 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 18 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %6.4 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 43082 لیتر میزان مصرف سوخت

 25420 کیلوگرم COمیزان تولید 

 304 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 1938 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 59صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  5 نهیگز یهایخروج -15-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 97184 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 187410 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 1.93 - متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 91789 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 48717 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1400108 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1248412 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 15.3 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 25.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی

 56.7 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 30.1 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.3 دقیقه تغییر وسیلهمیانگین زمان انتظار در 

 2.6 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 3.7 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 10.1 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 7.8 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.4 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 12.8 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 15985 نفر شبکه مسافر قطعه اوج کل

 57142 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 45167 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 85101 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



   

 

 

 

 60صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (1دسته  یهاضیفقط تعر -1 یشبکه همگان) 6 نهیگز

ونقل شخصی در نظر گرفته شده است. مطابق در شبکه حمل 2تفاوت این گزینه نسبت به گزینه شماره 

بندی شدند و به نوعی های معابر از منظر ترافیکی در سه گروه دستهمطالعات، تعریض 6-3های بند با بررسی

در نظر  1های دسته تعریضها از منظر ترافیکی مشخص شد. در این گزینه فقط ها در این دستهاولویت آن

 گرفته شده است.  

ارائه شده است.  1409در اوج صبح سال  6سطح سرویس معابر شهر شیراز برای سناریوی  38-1 شکلدر 

 وبر در نظر گرفته شده برای این سناریبه ترتیب نقشه خطوط انبوه 40-1 شکلو  39-1 شکلعالوه بر آن در 

ونقل همگانی شامل تعداد نتایج تخصیص حمل 42-1 شکلتا  41-1 شکلو پس از آن در ها نوع سیستم آن

دول جمسافر روی شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. همچنین در 

ونقل و حمل محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 17-1جدول و  1-16

 همگانی ارائه شده است.

  



   

 

 

 

 61صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 6در سناریوی  -1409شیراز در اوج صبح سطح سرویس معابر شهر  -38-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 62صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 6بر در نظر گرفته شده در سناریوی خطوط انبوه -39-1 شکل



   

 

 

 

 63صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 6بر در نظر گرفته شده در سناریوی نوع سیستم خطوط انبوه -40-1 شکل



   

 

 

 

 64صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 6تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -41-1 شکل



   

 

 

 

 65صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 6بر در سناریوی تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در خطوط انبوه -42-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 66صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  6 نهیگز یهایخروج -16-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 9965305 همسنگ سواری

 69161 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 99208 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 63881 ساعت هاساعت آزاد کمانوسیله 

 89158 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 25277 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 4770 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 30047 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %30.3 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3564074 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 35.9 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 59 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %3.0 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 335947 لیتر میزان مصرف سوخت

 153206 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3617 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 13176 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1963141 همسنگ سواری

 9831 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 17479 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 8148 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 14216 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 6068 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 1580 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 7648 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %43.8 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 374358 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 21.4 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 19 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %6.7 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 42876 لیتر میزان مصرف سوخت

 25322 کیلوگرم COمیزان تولید 

 301 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 1930 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 67صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  6 نهیگز یهایخروج -17-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 97413 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 188079 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 1.93 - متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 92189 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 48987 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1404187 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1251915 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 15.2 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 25.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی

 56.8 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 30.2 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.3 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.6 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 3.7 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 10.2 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 7.8 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.4 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 12.9 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 16051 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 56796 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 45524 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 85760 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



   

 

 

 

 68صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (1دسته  یهاضیفقط تعر -2 یشبکه همگان) 7 نهیگز

شبکه  نهیگز نیدر اونقل همگانی آن است. در شبکه حمل 6تفاوت این گزینه نسبت به گزینه شماره 

ده ت آمبه دس ونقل همگانی )شامل خطوط انبوه بر و اتوبوس و تاکسی( مطابق با دومین گزینه برتر فنیحمل

 مطالعات است. 5-3در گزارش بند 

ارائه شده  1409در اوج صبح سال  7سطح سرویس معابر شهر شیراز برای سناریوی  43-1 شکلدر 

ونقل همگانی شامل تعداد مسافر روی نتایج تخصیص حمل 47-1 شکلتا  46-1 شکلاست. پس از آن در 

و  18-1جدول شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. همچنین در 

ونقل همگانی و حمل محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 19-1جدول 

 ارائه شده است.

  



   

 

 

 

 69صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 7در سناریوی  -1409سطح سرویس معابر شهر شیراز در اوج صبح  -43-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 70صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 7بر در نظر گرفته شده در سناریوی خطوط انبوه -44-1 شکل



   

 

 

 

 71صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 7بر در نظر گرفته شده در سناریوی نوع سیستم خطوط انبوه -45-1 شکل



   

 

 

 

 72صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 7تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -46-1 شکل



   

 

 

 

 73صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 7بر در سناریوی تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در خطوط انبوه -47-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 74صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  7 نهیگز یهایخروج -18-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 9953678 همسنگ سواری

 69245 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 99966 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 63975 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 89846 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 25871 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 4850 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 30721 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %30.7 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3569155 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 35.7 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 61 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %3.1 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 337328 لیتر میزان مصرف سوخت

 153822 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3618 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 13232 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1924728 همسنگ سواری

 9673 ساعت کمان و گرهوسیله ساعت آزاد 

 17508 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 8011 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 14256 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 6245 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 1590 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 7835 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %44.8 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 368117 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 21.0 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 18 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %6.4 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 42602 لیتر میزان مصرف سوخت

 24941 کیلوگرم COمیزان تولید 

 296 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 1909 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 75صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  7 نهیگز یهایخروج -19-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 97236 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 187571 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 1.93 - خطوط متوسط نرخ انتقال بین

 91643 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 49514 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1404721 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1256695 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 15.3 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 25.4 کیلومتر بر ساعت وسیله همگانیمیانگین سرعت سفر داخل 

 56.5 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 30.6 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.3 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.6 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 3.6 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 9.7 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 7.8 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.4 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 12.9 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 16001 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 57642 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 44524 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 85405 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



   

 

 

 

 76صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (1دسته  یهاضیفقط تعر -3 یشبکه همگان) 8 نهیگز

شبکه  نهیگز نیدر اونقل همگانی آن است. در شبکه حمل 6تفاوت این گزینه نسبت به گزینه شماره 

ونقل همگانی )شامل خطوط انبوه بر و اتوبوس و تاکسی( مطابق با سومین گزینه برتر فنی به دست آمده حمل

بر و نوع سیستم به ترتیب نام خطوط انبوه 50-1 شکلو  49-1 شکلمطالعات است که در  5-3در گزارش بند 

 هر خط ارائه شده است. 

ارائه شده  1409در اوج صبح سال  8سطح سرویس معابر شهر شیراز برای سناریوی  48-1 شکلدر 

ونقل همگانی شامل تعداد مسافر روی نتایج تخصیص حمل 52-1 شکلتا  51-1 شکلاست. پس از آن در 

و  20-1جدول شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. همچنین در 

 ونقل همگانیو حمل محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 21-1جدول 

 ارائه شده است.

  



   

 

 

 

 77صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 8در سناریوی  -1409سطح سرویس معابر شهر شیراز در اوج صبح  -48-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 78صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 8بر در نظر گرفته شده در سناریوی خطوط انبوه -49-1 شکل



   

 

 

 

 79صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 8بر در نظر گرفته شده در سناریوی نوع سیستم خطوط انبوه -50-1 شکل



   

 

 

 

 80صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 8تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -51-1 شکل



   

 

 

 

 81صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 8بر در سناریوی سوار و پیاده شده و انتقالی در خطوط انبوه تعداد مسافر -52-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 82صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  8 نهیگز یهایخروج -20-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 9940753 همسنگ سواری

 69182 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 100119 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 63922 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 89987 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 26065 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 4872 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 30937 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %30.9 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3568050 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 35.6 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 60 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %3.0 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 337496 لیتر میزان مصرف سوخت

 153842 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3619 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 13235 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1917614 همسنگ سواری

 9655 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 17491 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 7997 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 14254 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 6257 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 1579 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 7836 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %44.8 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 367294 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 21.0 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 18 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %6.4 درصد شبکه کند و بحرانی درصد

 42557 لیتر میزان مصرف سوخت

 24887 کیلوگرم COمیزان تولید 

 295 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 1906 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 83صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  8 نهیگز یهایخروج -21-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 97421 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 188095 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 1.93 - متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 91878 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 49111 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1404226 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1253141 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 15.3 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 25.5 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی

 56.6 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 30.2 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.3 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.6 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 3.4 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 10.3 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 7.9 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.4 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 12.9 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 16231 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 54037 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 49838 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 84220 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



   

 

 

 

 84صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (بدون محدوده طرح ترافیک) 9 نهیگز

است با این تفاوت که محدوده طرح ترافیک در این  6ها شبیه به گزینه شماره این گزینه در تمام حوزه

 های مدیریت تقاضا را سنجید. گزینه لحاظ نشده است تا به نوعی بتوان اثر اجرای سیاست

ارائه شده  1409در اوج صبح سال  9سطح سرویس معابر شهر شیراز برای سناریوی  53-1 شکلدر 

ونقل همگانی شامل تعداد مسافر روی نتایج تخصیص حمل 55-1 شکلتا  54-1 شکلاست. پس از آن در 

و  22-1جدول شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. همچنین در 

ونقل همگانی و حمل محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 23-1جدول 

 .ارائه شده است

  



   

 

 

 

 85صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 9در سناریوی  -1409سطح سرویس معابر شهر شیراز در اوج صبح  -53-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 86صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 9تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -54-1 شکل



   

 

 

 

 87صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 9بر در سناریوی تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در خطوط انبوه -55-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 88صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  9 نهیگز یهایخروج -22-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 10190153 همسنگ سواری

 70521 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 103458 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 64948 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 91952 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 27004 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 5933 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 32937 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %31.8 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3603820 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 34.8 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 68 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %3.4 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 342604 لیتر میزان مصرف سوخت

 157431 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3646 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 13488 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 2174702 همسنگ سواری

 10967 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 20843 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 8991 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 16142 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 7151 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 2725 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 9876 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %47.4 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 403298 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 19.3 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 25 کیلومتر شبکه کند و بحرانیطول 

 %8.9 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 47553 لیتر میزان مصرف سوخت

 28240 کیلوگرم COمیزان تولید 

 322 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 2147 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 89صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  9 نهیگز یهایخروج -23-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 84872 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 168790 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 1.99 - متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 83175 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 44466 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1282770 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مسافرمجموع 

 1145363 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 15.4 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 25.8 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی

 58.8 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 31.4 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.4 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.6 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 3.8 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 10.3 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 8.2 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 15.1 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 13.5 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 14184 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 49571 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 41110 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 78110 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



   

 

 

 

 90صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (یقطار شهر 4خط  -1 یشبکه همگان) 10 نهیگز

قطار  صورتبهبر انبوه 4است با این تفاوت خط شماره  6ها شبیه به گزینه شماره این گزینه در تمام حوزه

با حق تقدم الف در نظر گرفته شده است تا اثر این تغییر سیستم در پارامترهای ترافیکی  زیرزمینیشهری 

 شبکه و پس از آن در فرآیند تحلیل اقتصادی سنجیده شود. 

ارائه شده  1409در اوج صبح سال  10سطح سرویس معابر شهر شیراز برای سناریوی  56-1 شکلدر 

بر در نظر گرفته شده برای این به ترتیب نقشه خطوط انبوه 58-1 شکلو  57-1 شکلاست. عالوه بر آن در 

ونقل همگانی شامل نتایج تخصیص حمل 60-1 شکلتا  59-1 شکلها و پس از آن در نوع سیستم آن وسناری

تقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. همچنین در تعداد مسافر روی شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و ان

و  محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 25-1جدول و  24-1جدول 

 ونقل همگانی ارائه شده است.حمل

  



   

 

 

 

 91صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 10در سناریوی  -1409سطح سرویس معابر شهر شیراز در اوج صبح  -56-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 92صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 10بر در نظر گرفته شده در سناریوی خطوط انبوه -57-1 شکل



   

 

 

 

 93صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 10بر در نظر گرفته شده در سناریوی نوع سیستم خطوط انبوه -58-1 شکل



   

 

 

 

 94صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 10تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -59-1 شکل



   

 

 

 

 95صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 10بر در سناریوی تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در خطوط انبوه -60-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 96صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  10 نهیگز یهایخروج -24-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 9871419 همسنگ سواری

 68351 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 96080 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 63090 ساعت هاکمانوسیله ساعت آزاد 

 86415 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 23325 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 4404 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 27729 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %28.9 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3524882 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 36.7 بر ساعتکیلومتر  متوسط سرعت حرکت

 51 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %2.6 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 329424 لیتر میزان مصرف سوخت

 148848 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3592 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 12861 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1962731 همسنگ سواری

 9786 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 16792 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 8084 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 13648 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 5564 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 1442 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 7006 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %41.7 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 371780 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 22.1 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 14 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %5.0 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 41832 لیتر میزان مصرف سوخت

 24542 کیلوگرم COمیزان تولید 

 300 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 1876 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 97صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  10 نهیگز یهایخروج -25-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 100860 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 195626 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 1.94 - نرخ انتقال بین خطوطمتوسط 

 92886 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 48516 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1445874 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1289229 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 15.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 26.6 کیلومتر بر ساعت سرعت سفر داخل وسیله همگانیمیانگین 

 55.3 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 28.9 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.3 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.6 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 3.6 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 10.1 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 7.8 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.3 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 12.8 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 15039 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 57054 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 30658 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 107915 نفر قطار شهریمجموع مسافر با 

 

  



   

 

 

 

 98صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (قطار شهری 4سازی خط کوتاه -1 یشبکه همگان) 11 نهیگز

قطار  صورتبهبر انبوه 4است با این تفاوت خط شماره  6ها شبیه به گزینه شماره این گزینه در تمام حوزه

تر در بر کوتاهانبوه 4با حق تقدم الف در نظر گرفته شده است. البته در این سناریو طول خط  زیرزمینیشهری 

کند تا اثر این تغییر سیستم در پارامترهای ترافیکی شبکه نظر گرفته شده و تا خیابان مطهری امتداد پیدا می

 و پس از آن در فرآیند تحلیل اقتصادی سنجیده شود. 

ارائه شده  1409در اوج صبح سال  11سطح سرویس معابر شهر شیراز برای سناریوی  61-1 شکلدر 

بر در نظر گرفته شده برای این به ترتیب نقشه خطوط انبوه 63-1 شکلو  62-1 شکلاست. عالوه بر آن در 

ونقل همگانی شامل نتایج تخصیص حمل 65-1 شکلتا  64-1 شکلر ها و پس از آن دنوع سیستم آن وسناری

تعداد مسافر روی شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. همچنین در 

و  محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 27-1جدول و  26-1جدول 

 ونقل همگانی ارائه شده است.حمل

  



   

 

 

 

 99صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 11در سناریوی  -1409شیراز در اوج صبح سطح سرویس معابر شهر  -61-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 100صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 11بر در نظر گرفته شده در سناریوی خطوط انبوه -62-1 شکل



   

 

 

 

 101صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 11بر در نظر گرفته شده در سناریوی نوع سیستم خطوط انبوه -63-1 شکل



   

 

 

 

 102صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 11تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -64-1 شکل



   

 

 

 

 103صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 11بر در سناریوی تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در خطوط انبوه -65-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 104صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  11 نهیگز یهایخروج -26-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 9915873 همسنگ سواری

 68629 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 96766 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 63344 ساعت هاساعت آزاد کمان وسیله

 87010 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 23666 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 4471 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 28137 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %29.1 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3537360 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 36.6 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 53 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %2.7 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 331055 لیتر میزان مصرف سوخت

 149880 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3601 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 12937 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1968268 همسنگ سواری

 9815 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 16895 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 8108 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 13729 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 5621 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 1459 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 7080 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %41.9 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 372865 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 22.1 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 15 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %5.3 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 42020 لیتر میزان مصرف سوخت

 24668 کیلوگرم COمیزان تولید 

 301 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 1885 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 105صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  11 نهیگز یهایخروج -27-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 99716 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 196391 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 1.97 - متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 92805 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 48470 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1434437 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1278542 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 15.5 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 26.4 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی

 55.8 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 29.2 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.4 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.6 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 3.7 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 10.1 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 7.9 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.4 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 12.8 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 16640 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 61047 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 30466 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 104878 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



   

 

 

 

 106صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (قطار شهری 4تغییر مسیر خط  -1 یشبکه همگان) 12 نهیگز

قطار  صورتبهبر انبوه 4است با این تفاوت خط شماره  6ها شبیه به گزینه شماره این گزینه در تمام حوزه

با حق تقدم الف در نظر گرفته شده و انتهای مسیر آن از خیابان مطهری به ایستگاه مطهری  زیرزمینیشهری 

ختم شده است تا اثر این تغییر سیستم در پارامترهای ترافیکی شبکه و پس از آن در فرآیند تحلیل  1خط 

 اقتصادی سنجیده شود. 

ارائه شده  1409در اوج صبح سال  12سطح سرویس معابر شهر شیراز برای سناریوی  66-1 شکلدر 

بر در نظر گرفته شده برای این به ترتیب نقشه خطوط انبوه 68-1 شکلو  67-1 شکلاست. عالوه بر آن در 

ونقل همگانی شامل نتایج تخصیص حمل 70-1 شکلتا  69-1 شکلر ها و پس از آن دنوع سیستم آن وسناری

تعداد مسافر روی شبکه و تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در هر ایستگاه ارائه شده است. همچنین در 

و  محیطیزیستونقل شخصی، های این سناریو در سه حوزه حملخروجی 29-1جدول و  28-1جدول 

 ونقل همگانی ارائه شده است.حمل

  



   

 

 

 

 107صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 12در سناریوی  -1409شیراز در اوج صبح سطح سرویس معابر شهر  -66-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 108صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 12بر در نظر گرفته شده در سناریوی خطوط انبوه -67-1 شکل



   

 

 

 

 109صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 12بر در نظر گرفته شده در سناریوی نوع سیستم خطوط انبوه -68-1 شکل



   

 

 

 

 110صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 12تعداد مسافر خطوط همگانی در سناریوی  -69-1 شکل



   

 

 

 

 111صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 12بر در سناریوی تعداد مسافر سوار و پیاده شده و انتقالی در خطوط انبوه -70-1 شکل

 

 



   

 

 

 

 112صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  محیطیزیستو  یشخص ونقلحملدر حوزه  12 نهیگز یهایخروج -28-1جدول 

 اوج صبح واحد محدوده عنوان

 مجموع حجم عبوری

 کل شبکه

 9899895 همسنگ سواری

 68522 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 96526 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 63246 ساعت هاساعت آزاد کمان وسیله

 86798 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 23552 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 4452 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 28004 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %29.0 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 3532480 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 36.6 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 53 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %2.7 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 330451 لیتر میزان مصرف سوخت

 149517 کیلوگرم COمیزان تولید 

 3597 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 12910 کیلوگرم HCمیزان تولید 

 مجموع حجم عبوری

 مرکز شهر

 1966449 همسنگ سواری

 9805 ساعت وسیله ساعت آزاد کمان و گره

 16869 ساعت وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 8101 ساعت هاوسیله ساعت آزاد کمان

 13710 ساعت هاوسیله ساعت تجربه شده کمان

 5609 ساعت هاکمان تأخیرمجموع 

 1455 ساعت تقاطعات تأخیرمجموع 

 7064 ساعت کل تأخیرمجموع 

 %41.9 درصد از کل زمان سفر تأخیردرصد 

 372599 کیلومتر وسیله کیلومتر کل

 22.1 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت حرکت

 15 کیلومتر طول شبکه کند و بحرانی

 %5.3 درصد درصد شبکه کند و بحرانی

 41975 لیتر میزان مصرف سوخت

 24640 کیلوگرم COمیزان تولید 

 301 کیلوگرم Noxمیزان تولید 

 1883 کیلوگرم HCمیزان تولید 



   

 

 

 

 113صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409در افق  همگانی ونقلحملدر حوزه  12 نهیگز یهایخروج -29-1جدول 

 اوج صبح واحد عنوان

 100138 نفر فردمنحصربهمجموع مسافر 

 197904 نفر مجموع مسافر روی شبکه

 1.98 - متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 92687 ساعت ساعت کل سفر-مجموع مسافر

 48502 ساعت ساعت داخل وسیله-مجموع مسافر

 1445589 کیلومتر کیلومتر کل سفر-مجموع مسافر

 1290198 کیلومتر کیلومتر داخل وسیله-مجموع مسافر

 15.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر کل همگانی

 26.6 کیلومتر بر ساعت میانگین سرعت سفر داخل وسیله همگانی

 55.5 دقیقه میانگین زمان کل سفر

 29.1 دقیقه میانگین سفر داخل وسیله

 2.3 دقیقه میانگین زمان انتظار در تغییر وسیله

 2.6 دقیقه مبدأمیانگین زمان انتظار در 

 3.5 دقیقه رویمیانگین زمان پیاده

 10.1 دقیقه مبدأمیانگین زمان رابط 

 7.8 دقیقه میانگین زمان رابط مقصد

 14.4 کیلومتر میانگین مسافت کل سفر

 12.9 کیلومتر میانگین مسافت داخل وسیله

 16897 نفر مسافر قطعه اوج کل شبکه

 59905 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی

 29418 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 108581 نفر مجموع مسافر با قطار شهری

 

  



   

 

 

 

 114صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنحملسازی مطالعات جامع بازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (11-3های پیشنهادی )بند ارزیابی گزینه

ارائه شده در بند گذشته از  یوهای، سناررازیونقل شهر شبخش از گزارش مطالعات جامع حمل نیدر ا

 برتر انتخاب شود. ویسنار تیتا در نها شودیم یابیمختلف ارز یهاجنبه

 بخش نیدر ا هانهیگز یبندو رتبه یطیمحستیز یابیارز

از آنجایی که آلودگی هوا است.  یو آلودگ یطیمحستیبحث ز ردیگیقرار م یکه مورد بررس یاریمع نیاول

 ییباال تیاز اهمتواند بر سالمت افراد جامعه اثر منفی داشته باشد این معیار مستقیم می طوربه محیطیزیست

 برخوردار است. 

منظر در نظر گرفته شده است که عبارتند از  نیاز ا هانهیگز یابیمهم جهت ارز اریمع 4مطالعات  نیا در

 یندگیدر بروز آال یقابل توجه تأثیرموارد  نیا یمصرف سوخت که تمام زانیو م Co  ،HC  ،NOX دیتول زانیم

ارائه خواهد شد تا  کیتفکشهر به  زکل شهر و مرک یافزار برانرم یهایخروج یتمام نیشهر دارند. همچن

 تر شود.مشخص هانهیگز یاثرگذار زانیم

شده است.  سهیمقا گریکدیبا  شیرازمختلف  یهانهیگز یطیمحستیز یهایخروج 1-2جدول  در

 گریکدیبا  ییدر قالب نمودارها یمورد بررس یپارامترها یهایخروج زین 4-2 شکلالی  1-2 شکلدر  نیهمچن

 ده است.ش سهیمقا

است. برای امتیازدهی شده محیطیزیستمورد بررسی بر مبنای معیارهای  سناریوهای 2-2جدول  در

امتیازی بین صفر تا یک داده شده است که بر اساس حداقل و حداکثر انجام این کار در هر یک از معیارها 

ا در انتها امتیازات ب شده است تا اختالفات اندک بین سناریوها قابل تشخیص باشد.مقادیر هر معیار نرمال 

و  12، 10به ترتیب سناریوهای شود بندی صورت گرفت. همانطور که مشاهده مییکدیگر جمع شده و رتبه

 اند. بهترین نتایج را از این منظر داشته 11



   

 

 

 

 115صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

پیشنهادی و برآورد منابع  بندی راهکارهایترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409محیطی سناریوها در اوج صبح سال های زیستخروجی -1-2جدول 

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  سناریو صفر واحد سطح بررسی عنوان معیار

 میزان مصرف سوخت

 کل شبکه

 330451 331055 329424 342604 337496 337328 335947 334748 334830 334721 333294 325524 352193 لیتر

 %6.2- %6.0- %6.5- %2.7- %4.2- %4.2- %4.6- %5.0- %4.9- %5.0- %5.4- %7.6- %0.0 درصد تغییر

 COمیزان تولید 
 149517 149880 148848 157431 153842 153822 153206 152419 151666 151686 150980 146154 167190 کیلوگرم

 %10.6- %10.4- %11.0- %5.8- %8.0- %8.0- %8.4- %8.8- %9.3- %9.3- %9.7- %12.6- %0.0 درصد تغییر

 Noxمیزان تولید 
 3597 3601 3592 3646 3619 3618 3617 3617 3623 3622 3621 3600 3607 کیلوگرم

 %0.3- %0.2- %0.4- %1.1 %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %0.4 %0.4 %0.4 %0.2- %0.0 درصد تغییر

 HCمیزان تولید 
 12910 12937 12861 13488 13235 13232 13176 13119 13090 13089 13029 12668 14095 کیلوگرم

 %8.4- %8.2- %8.8- %4.3- %6.1- %6.1- %6.5- %6.9- %7.1- %7.1- %7.6- %10.1- %0.0 درصد تغییر

 میزان مصرف سوخت

 مرکز شهر

 41975 42020 41832 47553 42557 42602 42876 43082 42600 42603 42964 44811 49627 لیتر

 %15.4- %15.3- %15.7- %4.2- %14.2- %14.2- %13.6- %13.2- %14.2- %14.2- %13.4- %9.7- %0.0 درصد تغییر

 COمیزان تولید 
 24640 24668 24542 28240 24887 24941 25322 25420 24860 24888 25327 26411 29710 کیلوگرم

 %17.1- %17.0- %17.4- %4.9- %16.2- %16.1- %14.8- %14.4- %16.3- %16.2- %14.8- %11.1- %0.0 درصد تغییر

 Noxمیزان تولید 
 301 301 300 322 295 296 301 304 300 300 305 326 338 کیلوگرم

 %10.9- %10.9- %11.2- %4.7- %12.7- %12.4- %10.9- %10.1- %11.2- %11.2- %9.8- %3.6- %0.0 درصد تغییر

 HCمیزان تولید 
 1883 1885 1876 2147 1906 1909 1930 1938 1906 1907 1932 2014 2250 کیلوگرم

 %16.3- %16.2- %16.6- %4.6- %15.3- %15.2- %14.2- %13.9- %15.3- %15.2- %14.1- %10.5- %0.0 درصد تغییر



   

 

 

 

 116صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 نهادهای مسئولراهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 مقایسه مصرف سوخت کل شبکه در سناریوهای مختلف -1-2 شکل

 

 
 مقایسه مصرف سوخت مرکز شهر در سناریوهای مختلف -2-2 شکل
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 117صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 نهادهای مسئولراهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 های کل شبکه در سناریوهای مختلفمقایسه تولید کل آالینده -3-2 شکل

 

 
 های مرکز شهر در سناریوهای مختلفتولید کل آالیندهمقایسه  -4-2 شکل

 

150

155

160

165

170

175

180

185

190

سناریو 

صفر

1سناریو  2سناریو  3سناریو  4سناریو  5سناریو  6سناریو  7سناریو  8سناریو  9سناریو  10سناریو  11سناریو  12سناریو 

ها
ده 

الین
ل آ

 ک
ید

تول
-

ن
ت

تولید کل آالینده های کل شبکه در سناریوهای مختلفمقایسه

20

22

24

26

28

30

32

34

سناریو 

صفر

1سناریو  2سناریو  3سناریو  4سناریو  5سناریو  6سناریو  7سناریو  8سناریو  9سناریو  10سناریو  11سناریو  12سناریو 
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 118صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 یطیمحستیز یارهایمع یبر مبنا وهایسنار یبندو رتبه یازدهیامت -2-2جدول 

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  سناریو صفر سطح بررسی عنوان معیار

 میزان مصرف سوخت

 کل شبکه

0.00 1.00 0.71 0.66 0.65 0.65 0.61 0.56 0.55 0.36 0.85 0.79 0.82 

 CO 0.00 1.00 0.77 0.74 0.74 0.70 0.66 0.64 0.63 0.46 0.87 0.82 0.84میزان تولید 

 Nox 0.72 0.85 0.46 0.44 0.43 0.54 0.54 0.52 0.50 0.00 1.00 0.83 0.91میزان تولید 

 HC 0.00 1.00 0.75 0.70 0.70 0.68 0.64 0.60 0.60 0.43 0.86 0.81 0.83میزان تولید 

 میزان مصرف سوخت

 مرکز شهر

0.00 0.62 0.85 0.90 0.90 0.84 0.87 0.90 0.91 0.27 1.00 0.98 0.98 

 CO 0.00 0.64 0.85 0.93 0.94 0.83 0.85 0.92 0.93 0.28 1.00 0.98 0.98میزان تولید 

 Nox 0.00 0.28 0.77 0.88 0.88 0.79 0.86 0.98 1.00 0.37 0.88 0.86 0.86میزان تولید 

 HC 0.00 0.63 0.85 0.92 0.92 0.83 0.86 0.91 0.92 0.28 1.00 0.98 0.98میزان تولید 

 7.20 7.05 7.47 2.45 6.05 6.03 5.89 5.87 6.16 6.18 6.01 6.02 0.72 مجموع امتیاز

 2 3 1 12 6 7 10 11 5 4 9 8 13 رتبه

 

 



   

 

 

 

 119صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 بخش نیدر ا هانهیگز بندیرتبهو  یفن یابیارز

 سهیمقا گریکدیبا  یکیبر کاهش تراکم تراف یاثرگذار زانیو م یفن دگاهیاز د دیبا وهایسنار ،یدر گام بعد

 شده است. سهیمقا گریکدیبا  یو همگان یونقل شخصدر دو حوزه حمل وهایراستا سنار نیشود. در ا

مختلف در  یوهایسنار یبرا PTV-VISUMافزار نرم یهایخروج بیبه ترت 4-2جدول و  3-2جدول  در

 یاسهینمودار مقا زین 10-2 شکلتا  5-2 شکلدر  نیائه شده است. همچنار یو شبکه شخص یحوزه همگان

 داده شده است. شینما یفن یارهایاز مع یبرخ

های قبلی ارائه شد، امتیازبندی بر اساس معیارهای فنی که مقادیر آن در جدول هاگزینه 5-2جدول در 

بهترین نتایج و پس  10شود از این منظر نیز سناریوی شماره همانطور که مشاهده میاست.  شدهبندی و رتبه

 قرار دارد. 11و  12ز آن سناریوهای ا



   

 

 

 

 120صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبهنگام بازبینی و

 

بندی راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409ها در اوج صبح سال گزینهونقل همگانی نتایج پارامترهای حملمقایسه  -3-2جدول 

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو  واحد عنوان

 فردمنحصربهمجموع مسافر 
 100138 99716 100860 84872 97421 97236 97413 97184 97227 97039 97246 91805 78912 نفر

 %26.9 %26.4 %27.8 %7.6 %23.5 %23.2 %23.4 %23.2 %23.2 %23.0 %23.2 %16.3 %0.0 درصد تغییر

 متوسط نرخ انتقال بین خطوط
- 2.17 2.09 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.99 1.94 1.97 1.98 

 %8.8- %9.1- %10.5- %8.3- %10.9- %11.0- %10.9- %11.0- %11.0- %11.1- %11.0- %3.4- %0.0 درصد تغییر

 میانگین سرعت سفر کل همگانی
 15.6 15.5 15.6 15.4 15.3 15.3 15.2 15.3 15.3 15.4 15.3 15.6 13.0 بر ساعت کیلومتر

 %20.1 %19.0 %19.9 %18.8 %17.7 %18.1 %17.3 %17.5 %17.9 %18.3 %17.5 %20.5 %0.0 درصد تغییر

 میانگین سرعت سفر داخل وسیله 
 26.6 26.4 26.6 25.8 25.5 25.4 25.6 25.6 25.6 25.5 25.6 27.6 20.4 کیلومتر بر ساعت

 %30.1 %29.0 %30.0 %26.0 %24.8 %24.2 %25.0 %25.4 %25.2 %24.5 %25.4 %35.1 %0.0 درصد تغییر

 میانگین زمان کل سفر
 55.5 55.8 55.3 58.8 56.6 56.5 56.8 56.7 56.5 56.4 56.7 56.5 69.0 دقیقه

 %19.6- %19.1- %19.9- %14.8- %18.0- %18.1- %17.7- %17.8- %18.1- %18.3- %17.8- %18.1- %0.0 درصد تغییر

 میانگین سفر داخل وسیله
 29.1 29.2 28.9 31.4 30.2 30.6 30.2 30.1 30.2 30.5 30.1 28.4 38.8 دقیقه

 %25.0- %24.7- %25.5- %19.1- %22.2- %21.1- %22.2- %22.4- %22.2- %21.4- %22.4- %26.8- %0.0 درصد تغییر

 زمان انتظار در تغییر وسیلهمیانگین 
 2.3 2.4 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 3.0 دقیقه

 %23.3- %20.0- %23.3- %20.0- %23.3- %23.3- %23.3- %23.3- %23.3- %23.3- %23.3- %20.0- %0.0 درصد تغییر

 مبدأمیانگین زمان انتظار در 
 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.6 3.3 دقیقه

 %21.2- %21.2- %21.2- %21.2- %21.2- %21.2- %21.2- %21.2- %21.2- %18.2- %21.2- %21.2- %0.0 درصد تغییر

 رویمیانگین زمان پیاده
 3.5 3.7 3.6 3.8 3.4 3.6 3.7 3.7 3.4 3.5 3.7 4.3 9.2 دقیقه

 %62.0- %59.8- %60.9- %58.7- %63.0- %60.9- %59.8- %59.8- %63.0- %62.0- %59.8- %53.3- %0.0 درصد تغییر
 59905 61047 57054 49571 54037 57642 56796 57142 54664 58209 57382 58722 116799 نفر مجموع مسافر با اتوبوس معمولی
 29418 30466 30658 41110 49838 44524 45524 45167 49306 44071 45092 0 0 نفر مجموع مسافر با اتوبوس تندرو

 مجموع مسافر با سیستم اتوبوس
 89323 91513 87712 90681 103875 102166 102320 102309 103970 102280 102474 58722 116799 نفر

 %23.5- %21.6- %24.9- %22.4- %11.1- %12.5- %12.4- %12.4- %11.0- %12.4- %12.3- %49.7- %0.0 درصد تغییر

 شهریمجموع مسافر با قطار 
 108581 104878 107915 78110 84220 85405 85760 85101 83496 84680 85051 133463 54252 نفر

 %100.1 %93.3 %98.9 %44.0 %55.2 %57.4 %58.1 %56.9 %53.9 %56.1 %56.8 %146.0 %0.0 درصد تغییر



   

 

 

 

 121صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبهنگام بازبینی و

 

بندی راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1409ها در اوج صبح سال گزینه شخصیونقل نتایج پارامترهای حملمقایسه  -4-2جدول 
 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  سناریو صفر واحد عنوان

 وسیله ساعت آزاد کمان و گره
 68522 68629 68351 70521 69182 69245 69161 69094 69008 69075 68954 68574 72199 ساعت

 %5.1- %4.9- %5.3- %2.3- %4.2- %4.1- %4.2- %4.3- %4.4- %4.3- %4.5- %5.0- %0.0 درصد تغییر

 وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره
 96526 96766 96080 103458 100119 99966 99208 98466 98502 98365 97637 94050 109639 ساعت

 %12.0- %11.7- %12.4- %5.6- %8.7- %8.8- %9.5- %10.2- %10.2- %10.3- %10.9- %14.2- %0.0 درصد تغییر

 هاوسیله ساعت آزاد کمان
 63246 63344 63090 64948 63922 63975 63881 63780 63658 63717 63589 62989 66306 ساعت

 %4.6- %4.5- %4.9- %2.0- %3.6- %3.5- %3.7- %3.8- %4.0- %3.9- %4.1- %5.0- %0.0 درصد تغییر

 هاوسیله ساعت تجربه شده کمان
 86798 87010 86415 91952 89987 89846 89158 88457 88439 88310 87646 83994 96932 ساعت

 %10.5- %10.2- %10.8- %5.1- %7.2- %7.3- %8.0- %8.7- %8.8- %8.9- %9.6- %13.3- %0.0 درصد تغییر

 هاکمان تأخیرمجموع 
 23552 23666 23325 27004 26065 25871 25277 24677 24781 24593 24057 21005 30626 ساعت

 %23.1- %22.7- %23.8- %11.8- %14.9- %15.5- %17.5- %19.4- %19.1- %19.7- %21.4- %31.4- %0.0 درصد تغییر

 تقاطعات تأخیرمجموع 
 4452 4471 4404 5933 4872 4850 4770 4695 4713 4697 4626 4471 6814 ساعت

 %34.7- %34.4- %35.4- %12.9- %28.5- %28.8- %30.0- %31.1- %30.8- %31.1- %32.1- %34.4- %0.0 درصد تغییر

 کل تأخیرمجموع 
 28004 28137 27729 32937 30937 30721 30047 29372 29494 29290 28683 25476 37440 ساعت

 %25.2- %24.8- %25.9- %12.0- %17.4- %17.9- %19.7- %21.5- %21.2- %21.8- %23.4- %32.0- %0.0 درصد تغییر

 از کل زمان سفر تأخیردرصد 
 %29.0 %29.1 %28.9 %31.8 %30.9 %30.7 %30.3 %29.8 %29.9 %29.8 %29.4 %27.1 %34.1 درصد

 %15.0- %14.9- %15.5- %6.8- %9.5- %10.0- %11.3- %12.6- %12.3- %12.8- %14.0- %20.7- %0.0 درصد تغییر

 وسیله کیلومتر کل
 3532 3537 3525 3604 3568 3569 3564 3563 3565 3566 3560 3525 3634 هزار کیلومتر
 %2.8- %2.7- %3.0- %0.8- %1.8- %1.8- %1.9- %2.0- %1.9- %1.9- %2.1- %3.0- %0.0 درصد تغییر

 متوسط سرعت حرکت
 37 37 37 35 36 36 36 36 36 36 36 37 33 تساعکیلومتر بر 

 %10.4 %10.3 %10.7 %5.1 %7.5 %7.7 %8.4 %9.1 %9.2 %9.4 %10.0 %13.1 %0.0 درصد تغییر

 طول شبکه کند و بحرانی
 53 53 51 68 60 61 59 55 54 54 52 44 76 کیلومتر

 %30.3- %30.3- %32.9- %10.5- %21.1- %19.7- %22.4- %27.6- %28.9- %28.9- %31.6- %42.1- %0.0 درصد تغییر

 درصد شبکه کند و بحرانی
 %2.7 %2.7 %2.6 %3.4 %3.0 %3.1 %3.0 %2.8 %2.7 %2.7 %2.6 %2.2 %3.8 درصد

 %30.3- %30.3- %32.9- %10.5- %21.1- %19.7- %22.4- %27.6- %28.9- %28.9- %31.6- %42.1- %0.0 درصد تغییر



   

 

 

 

 122صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 مختلف یوهایدر سنار فردمنحصربهمجموع مسافر مقایسه  -5-2 شکل

 

 
 مختلف یوهایخطوط در سنار نیمتوسط نرخ انتقال بمقایسه  -6-2 شکل
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 123صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 مختلف یوهایدر سنار یهمگان لهیسرعت سفر داخل وس نیانگیممقایسه  -7-2 شکل

 

 
 مختلف یوهایدر سنار همگانی زمان کل سفر نیانگیممقایسه  -8-2 شکل
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 124صفحه  شیرازشهر ونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 مختلف یوهایدر سنار کل شبکه شخصی تأخیرمقایسه  -9-2 شکل

 

 
 مختلف یوهایدر سنار یدرصد شبکه کند و بحرانمقایسه  -10-2 شکل
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 125صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

 منابعبندی راهکارهای پیشنهادی و برآورد ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 فنی یارهایمع یبر مبنا وهایسنار یبندو رتبه یازدهیامت -5-2جدول 

 حوزه عنوان معیار
سناریو 

 صفر

سناریو 

1 

سناریو 

2 

سناریو 

3 

سناریو 

4 

سناریو 

5 

سناریو 

6 

سناریو 

7 

سناریو 

8 

سناریو 

9 

سناریو 

10 

سناریو 

11 

سناریو 

12 

 فردمنحصربهمجموع مسافر 

 همگانی

0.00 0.59 0.84 0.83 0.83 0.83 0.84 0.83 0.84 0.27 1.00 0.95 0.97 

 0.79 0.82 0.95 0.74 0.98 0.99 0.98 0.99 0.99 1.00 0.99 0.31 0.00 متوسط نرخ انتقال بین خطوط

 0.98 0.93 0.97 0.92 0.87 0.88 0.85 0.85 0.87 0.89 0.86 1.00 0.00 میانگین سرعت سفر کل همگانی

 0.99 0.96 1.00 0.74 0.91 0.91 0.89 0.90 0.91 0.92 0.90 0.91 0.00 میانگین زمان کل سفر

 وسیله ساعت تجربه شده کمان و گره

 شخصی

0.00 0.94 0.84 0.81 0.83 0.81 0.79 0.77 0.78 0.44 1.00 0.93 0.96 

 0.79 0.78 0.81 0.38 0.54 0.56 0.62 0.67 0.66 0.68 0.73 1.00 0.00 کل تأخیرمجموع 

 0.80 0.79 0.82 0.39 0.57 0.59 0.64 0.70 0.70 0.72 0.76 1.00 0.00 متوسط سرعت حرکت

 0.72 0.72 0.78 0.25 0.50 0.47 0.53 0.66 0.69 0.69 0.75 1.00 0.00 درصد شبکه کند و بحرانی

 6.99 6.87 7.33 4.13 6.00 6.01 6.14 6.41 6.50 6.54 6.67 6.75 0.00 مجموع امتیاز

 2 3 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 13 رتبه

 

 

 



   

 

 

 

 126صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی 

یت تعیین کیف مهمی در، عالوه بر آنکه جزئی از سیستم اقتصادی و کاربری زمین است، عامل ونقلحمل

و  میشمار زندگی در یک محیط شهری و دسترسی به خدمات عموافراد از مزایای بیمندی زندگی است. بهره

 ،ونقلحملاست.  "اجتماع"های شهری، همگی مزایای زندگی در یک خصوصی فراوان به دلیل تجمع فعالیت

ند. کهای شغلی، فرهنگی و تفریحی دسترسی ایجاد میسازد و به فرصتهای اقتصادی را ممکن میوقوع فعالیت

، موجب بروز نابرابری میان افراد ونقلحملهای مختلف سیستم در بخش ونقلحمللذا عملکرد غیرهمسان 

است.  2و دسترسی 1، فراهم کردن جابجاییونقلحملهدف  ترینمهمکنند. شود که در آن جامعه زندگی میمی

مکن است باعث اثرات مخرب بر روی کند، مرا تخریب می زیستمحیط، ونقلحملگونه که عالوه بر آن، همان

ها مقتضی است اثرات اجتماعی و فرهنگی سناریوها بررسی شود. لذا در اجتماع شود. بنابراین در ارزیابی

 توجه شود. مسائلشوند، الزم است به این دقیق و جزئی مطالعه می صورتبهها مطالعات ساماندهی که پروژه

 شوند. می ارائهساماندهی باید مورد توجه قرار گیرند،  در ادامه اهم مواردی که در مطالعات

 است که باعث بروز مشکالتی به شرح ونقلحملنقل مکان افراد و کسبه از بارزترین اثرات اجتماعی منفی 

 شود:ذیل می

 شود. ها ضعیف میپیوندهای اجتماعی و خانوادگی به دلیل تفکیک یا جانمایی مجدد کاربری -

 کند. اخالقیات افراد به دلیل جدایی از همسایگان یا محیط قبلی تغییر میخصوصیات و  -

 ا همشکالتی برای ساکنین قبلی و جدید کاربریایجاد و  گسیختگی یا انحالل یکپارچگی اجتماعی -

 ها( مدت یا بلندمدت )از دست دادن مشتریهای کوتاهبر تداوم کسب و کار به دلیل زیاناثرگذاری  -

ای شود. هایی که به این تغییرات حساس هستند، توجه ویژهالزم است به گروه ونقلحملی هادر پروژه

های اجتماعی و ساکنین قدیمی. این افراد ها عبارتند از: افراد سالمند، خانوارهای کم درآمد، اقلیتاین گروه

رهبسیار فراتر از دوره به کنند و مدت این اثربلندمدت تجربه می صورتبهبیشترین میزان اثرات منفی را و 

های اجتماعی ساکنان جدید و قبلی، با هم در تضاد ها و ارزشبرداری پروژه است. چنانچه نیازها، مطلوبیت

 گیری ساختار اجتماعی جدید شود. کند و ممکن است منجر به شکلباشد، تنش اجتماعی بروز می

نشان داده  6-2جدول شود، در مطرح می ونقللحمسنجی اجتماعی پروژه در ادامه مواردی که در عارضه

                                                 
1 Mobility  

2 Accessibility  
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 شده است.

 ونقلحمل یهاپروژه یو فرهنگ یاجتماع سنجیعارضهموارد مهم در  -6-2جدول 
 موارد مهم نوع اثر

 اجتماعی و روانی

 شود؟جمعیت می 2یا هجوم 1عیتوزباز آیا پروژه باعث  -
 ها دارد؟افراد و گروه 3پروژه چه تأثیری بر اندرکنش -

 آیا افراد خاص از سایر جدا خواهند شد؟ -

 شود؟های اجتماعی میآیا پروژه باعث تغییر ارزش -

 پروژه چه تأثیری بر کیفیت زندگی دارد؟ -

 فیزیکی
 آیا دیوار یا حصاری ایجاد شده است؟ -
 یابد؟افزایش می گردوغبار وا بآی -

 اندازد؟طرح بر روی امالک سایه می -

 بصری
 کند؟آیا زیبایی جامعه تغییر می -
 آیا طراحی پروژه با اهداف جامعه سازگار است؟ -

 قرار گرفته است؟ مدنظرهای جامعه یکی از نگرانی عنوانبهآیا زیبایی  -

 کاربری زمین

 دهند؟تغییر کاربری میهای کشاورزی، آیا زمین -
 شوند؟توسعه دایر می منظوربههای جدیدی آیا کاربری -

 شود؟ چه تغییراتی محتمل است؟آیا پروژه باعث تغییر در نوع و تراکم کاربری می -

 های محلی کاربری زمین هماهنگ است؟ها و برنامهآیا پروژه با طرح -

 شرایط اقتصادی

کند که کسب و کار خود را از جایی دیگر به مجاورت پروژه منتقل صنایع را تشویق می آیا پروژه، صاحبان تجارت و -
 دیگر بروند؟ یجابهکنند؟ یا در همان محدوده تغییر مکان دهند یا از آن محدوده 

 پروژه چه اثر اقتصادی بر روی جوامع منطقه دارد؟ -

 پذیرد؟های ساخت میاقتصاد محلی چه تأثیری از فعالیت -

 آیا هم اثرات مثبت )ایجاد اشتغال( و هم اثرات منفی وجود دارد؟ -

 دهند؟های اقتصادی را تغییر میتغییرات دسترسی و دید، چگونه فعالیت -

 تأثیرات احتمالی بر ارزش زمین ناشی از تجدید محل کار یا تغییر آن چیست؟ -

جابجایی و 
 دسترسی

 همانند دسترسی به مشاغل، خدمات اجتماعی، مدارس و سایر تسهیالت دارد؟پروژه چه اثری بر تردد غیر موتوری  -
 بخشد یا نقش بازدارنده دارد؟پروژه دسترسی ساکنان و جامعه را به تسهیالت و کسب و کار بهبود می -

 دارد؟ عمومی ونقلحملپروژه چه تأثیری به دسترسی به  -

و درازمدت  مدتکوتاه، خدمات اجتماعی و سایر تسهیالت در پروژه چگونه بر دسترسی خودروها به کسب و کار -
 گذارد؟می تأثیرگذارد؟ آیا بر دسترسی به پارکینگ می تأثیر

خدمات  ارائه
 اجتماعی

شود؟ آیا ها( میها )همانند مدارس و تفریحگاهشده منجر به تجمع خدمات اجتماعی و کاربری ارائهآیا پیشنهادات  -
 بخشد؟را بهبود می بالاستفادههای کم استفاده یا اربریطرح، استفاده از ک

 گذارد؟می تأثیرخدمات اجتماعی مناسب و مکفی  ارائهچگونه بر  -

های عمومی( اجتماعی )همانند عبادتگاه ای یعمومآیا پروژه باعث جابجایی، تجدید محل و یا تغییر مکان مراکز  -
 شود؟می

 ایمنی
 دهد؟تصادفات تردد غیرموتوری را افزایش میآیا پروژه احتمال  -
 دهد؟پروژه پیشنهادی، جرایم را کاهش می -

 کند؟های پزشکی( تغییر می، پلیس و فوریتینشانآتشآیا زمان امدادرسانی ) -

  

                                                 
1 Redistribution  

2 Influx  

3 Interaction  
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 ها در این بخشگزینه بندیرتبهارزیابی اقتصادی و 

های مالی، اقتصادی محدودیت تأثیرتحت  عمالًجامعه یک هدف اصلی است که  عمومی درافزایش رفاه 

شود و این امر از طریق باعث بهبود سیستم عرضه می عمدتاً ونقلحملهای گیرد. احداث پروژهو فنی قرار می

. در واقع با هزینه شودافزایش سرعت در شبکه، کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی، دسترسی و غیره انجام می

ها کاهش منافع حاصل از احداث پروژه ترینمهماز شود که منافعی حاصل میکردن و ساخت تسهیالت جدید، 

  زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و تعداد تصادفات است.

های احداث بسیار زیادی در بردارند. مثالً احداث تقاطع غیرهمسطح هزینه ونقلحملهای بسیاری از پروژه

 ترینمهمهای بسیار باالیی را به همراه خواهد داشت. هزینهشود، در زمان سفر افراد می تأخیرکه باعث کاهش 

از طریق بهبود سیستم عرضه است. برای  می، باال رفتن سطح رفاه عمویهایپروژه چنین اثر حاصل از احداث

ته در شبکه وجود نداش یسطحهممثال اگر حداکثر کردن سیستم عرضه و رفاه مطلوب باشد، باید هیچ تقاطع 

مورد بحث این است که مرز تعادل بین هزینه صرف شده و رفاه به دست آمده کجاست و معیار  سؤالباشد. 

توان این عامل پذیر است؟ چگونه میگیری چیست؟ تا کجا ساخت و ساز و ارتقای سیستم عرضه توجیهتصمیم

 را تبدیل به معادل پولی نمود؟ 

خواهد میزان بازدهی و یا درآمد حاصل از و میارزیابی اقتصادی و مالی به دنبال پاسخ این پرسش است 

فایده  -ها مشخص کند. بدین منظور از تحلیل هزینهبرداری آنهای اجرا و بهرهها را در قبال هزینهاجرای پروژه

 شود.های اقتصادی است، استفاده میکه روشی شناخته شده در ارزیابی

های هر کدام از سناریوها، تعریف ها و فایدهالزم است هزینه ونقلحملهای برای ارزیابی اقتصادی پروژه

ممکن سناریوها بر  تمامی اثراتکردن میگیری و کگیری شوند. منظور از تحلیل هزینه و فایده، اندازهو اندازه

 ینتمامی متخصصها است. بر روی چنین تعریفی از هزینه و فایده و مکان هاتمامی زمانافراد در  میروی تما

ها و فواید توافق نظر وجود گیری و تجمیع هزینهتوافق دارند، اما ممکن است درباره چگونگی تعیین، اندازه

 فایده دارای اصولی به شرح زیر است:  -[. تحلیل هزینه1نداشته باشد]

 مهم سناریوها باید مدنظر قرار گیرند. تمامی اثرات .1

 ها است. از مقادیر مطلق آن ترمهمتفاوت نسبی میان سناریوها  .2

 هاست. از مقادیر حاصل جمع آن ترمهمتوزیع اثرات خیلی  .3

 مقادیر یکسان هزینه و فایده در آینده دارای ارزش کمتری نسبت به زمان حال است )اثر تورم(.  .4
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 می[. هدف از این تحلیل تعیین تما2چهارچوب تحلیل هزینه فایده نشان داده شده است] 11-2شکل در 

حوزه اثر سناریو است. اگرچه  تمامی نواحیو بر روی  هاتمامی زمان، در طی تمامی افراداثرات سناریوها بر روی 

که  هداشتنگهفایده مخفی  -های زیادی را در تحلیل هزینهاین شکل در ظاهر بسیار ساده است، اما پیچیدگی

 به شرح ذیل است: 

ستم  تنهانهسناریوها  :اثرات - سی ستند، بلکه بر روی  ونقلحملبر روی  ، ستزیمحیطتأثیرگذار ه

 کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی نیز اثرگذار هستند. 

حیاتی هسننتند، بلکه اثرات سننناریوها بر اثرات سننناریوها بر مسننافران و شننهروندان  تنهانه :افراد -

 مسئوالن محلی و دولت نیز مهم است. 

 کند. زمان: اثرات سناریوها )از لحاظ نوع و اندازه( بر روی افراد با گذشت زمان تغییر می -

 

 
 فایده -چهارچوب تحلیل هزینه  -11-2شکل 

 

شود. گرفتن موارد باال گزارش ارزیابی اقتصادی دارای ساختاری است که در ادامه توصیف میبا در نظر 

 شوند:بندی میاثرات سناریوها به دو بخش تقسیم

 ها و فواید( پایه( اثرات )هزینهالف -

 ها و فواید( غیرپایه ( اثرات )هزینهب -

 ند:شومی تقسیمها و فواید( پایه به سه بخش ( اثرات )هزینهالف
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یار بس تأثیرشود. این اثرات، ها تمرکز میگیری اثرات اولیه پروژهاثرات سفر: در این بخش بر اندازه .1

ه توان باز این دسته می مثالعنوانبهدارد.  ونقلحملروی کاربران، مسافران و سیستم  بر یمیمستق

بخش هم کاربران کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و کاهش مسافت سفر اشاره کرد. در این 

 گیرد. همگانی و هم خودروهای شخصی مورد توجه قرار می ونقلحملسیستم 

شوند. های عملکرد سناریوها ناشی میاثرات ثانویه: اثراتی هستند که از برخی دیگر از شاخص .2

های هوا، تعداد تصادفات و کاهش زمان سفر و کاهش مسافت سفر باعث کاهش آالینده مثالعنوانبه

 میشود. اثرات دسته دوم معلول اثرات دسته اول هستند. این اثرات به روی تماآلودگی صوتی می

 ( تأثیرگذار است. ونقلحملشهروندان )کاربران و غیرکاربران 

برداری بهره : این بخش بر روی منابع پولی مورد نیاز برای اجرا وونقلحملهای مستقیم سیستم هزینه .3

های مطالعات مهندسی، خرید در این بخش هزینه مثالعنوانبهکند. ز میتمرک ونقلحملسیستم 

گیرد. این اثرات معموالً متوجه متصدیان تجهیزات، ساخت تعمیر و نگهداری و غیره مورد بررسی قرار می

 شهری و دولت است.  ونقلحمل

شهر  ونقلحملهایی غیر از سیستم ها و فواید( غیر پایه: اثراتی هستند که بر سیستم( اثرات )هزینهب

 مدتکوتاهکنند. این اثرات در گذارند و بسیار تدریجی عمل میمی تأثیرو اقتصاد شهری(  هایمانند کاربر)

با احداث معابر جدید،  مثالعنوانبهکنند. خیلی نامحسوس هستند ولی در بلندمدت نمود یافته و بروز می

یابد. بدیهی است که متخصصین و در نتیجه، قیمت زمین افزایش میدسترسی به برخی نقاط شهر بهبود 

ها در شهر نیستند. ولی سناریوها بر روی نوع با اجرای سناریوها به دنبال تنظیم نوع و ارزش کاربری ونقلحمل

های مختلف بر افراد و گروه ونقلحملاثرات  7-2جدول ها در بلندمدت اثرگذار خواهد بود. در و ارزش کاربری

 نشان داده شده است.
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 های مختلفبر افراد و گروه ونقلحملاثرات  -7-2جدول 

 واحد )ریال به( شاخص الیه دوم هزینه یا فایده الیه اول هزینه یا فایده نوع اثر اثر عمده بر  اثرات سناریو )راهکار(

 مستقیم کاربر اثر بر سفر

 ارزش زمان سفر

____________ 

 ساعت -نفر دستمزد ساعتی ناخالص شاغلین

 سفر -نفر کرایه کرایه

 های مالکیتهزینه
 کیلومتر -خودرو بیمه و عوارض

 کیلومتر -خودرو استهالک )افت بها و ارزش(

 برداریهای بهرههزینه
 کیلومتر -خودرو سوخت

 کیلومتر -خودرو سایر )روغن، تایر، تعمیرات و ...(

 غیرمستقیم جامعه اثرات ثانویه

 آلودگی هوا

Nox انتشار   کیلوگرم 

So2 انتشار   کیلوگرم 

Co انتشار   کیلوگرم 

Hc انتشار   کیلوگرم 

 تصادفات

 کیلومتر -خودرو تصادفات جرحی

 کیلومتر -خودرو تصادفات فوتی

 کیلومتر -خودرو تصادفات خسارتی
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  های مختلفو گروه افراد بر ونقلحملاثرات  -7-2جدول ادامه 

 واحد )ریال به...( شاخص الیه دوم هزینه یا فایده الیه اول هزینه یا فایده نوع اثر اثر عمده بر...  اثرات سناریو )راهکار(

 ها و منافع مستقیم هزینه

 ونقلحمل
 مستقیم مسئولین شهری

 گذاری اولیهسرمایه

 به نوع راهکار وابسته است. هزینه ساخت

 مترمربع قیمت زمین هزینه تملک اراضی

 به نوع راهکار وابسته است. هزینه مطالعات مهندسی

 به نوع راهکار وابسته است. هزینه خرید تجهیزات

 برداری و نگهداریبهره

 به نوع راهکار وابسته است. هزینه نیروی انسانی

 لیتر مصرف سوخت هزینه انرژی

 به نوع راهکار وابسته است. هزینه تعمیر و نگهداری

  ونقلحملسایر اثرات 

 همگانی
 غیرمستقیم جامعه

 کاربری زمین

 شدت توسعه کاربری زمین

 در اغلب منابع و مراجع به

 صورت کیفی بحث شده است.

 ارزش زمین

 قیمت توسعه

 های تاریخی و فرهنگیبافت

 ایوری منطقهبهره اقتصادی
 در اغلب منابع و مراجع به

 صورت کیفی بحث شده است.
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های هزینه همان کاهش ونقلحملهزینه و فایده دو تعریف معکوس همدیگر هستند. فایده سناریوهای 

 ونقلحمل)کاهش تصادفات، کاهش زمان سفر و...( است، زیرا چنانچه این سناریوها اجرا نشود و  ونقلحمل

 ونقللحمشود. پس در این مطالعات، فایده سناریوهای های اضافی به جامعه میبهبود نیابد، باعث تحمیل هزینه

 جویی شود.در مصرف منابع اقتصادی صرفه شودها است و باعث میکاهش هزینه

ژه به علت آنکه پرو عمالًدر این مرحله نیازی به دقت باال از تخمین نبوده و ذکر این نکته الزم است که 

کند و اطالعات زیادی از طراحی و جزئیات اجرایی آن در دسترس نیست، مراحل مقدماتی خود را طی می

ته سنجی معموالً بر اساس تجربیات گذشیابی در مرحله امکانباشد. هزینه تواند دقیقتخمین صورت گرفته نمی

 پذیرد.صورت می

ها ریالی و برخی دیگر با توجه به ماهیت آن صورتبهها و منافع با توجه به شرایط کشور ما برخی هزینه

مت ارز در سالیان ارزی محاسبه شده است. البته نوسانات شدید قی صورتبههای جهانی و لزوم لحاظ قیمت

کاهش پیدا کند و همین عامل باعث انحراف نتایج تحلیل اقتصادی  شدتبهگذشته باعث شده وزن منافع ریالی 

 15)حداقل  بلندمدتهای بزرگ شهری، برای افق شود. با توجه به این که فرآیند تحلیل اقتصادی پروژهمی

ساله لحاظ  15تا  10میانگین  صورتبهها و منافع هزینهبایست قیمت واحد هر یک از شود، میساله( انجام می

غیرمنطقی بر نتایج نگذارد که در ادامه توضیحات الزم برای هر  تأثیرشود تا نوسانات یک یا چند سال اخیر 

 شود.ها داده مییک از آیتم

شود با توجه به پیشنهادات ارائه شده در منابع تحلیل اقتصادی، با توجه به عدم همچنین خاطر نشان می

های بینی تورم در سالیان آتی، بهتر است اثر آن از تمامی محاسبات اقتصادی حذف شود و قیمتامکان پیش

ارزش پول در طول زمان کاهش گرفته شود. البته جدای از بحث تورم،  در نظرثابت  صورتبههای آتی سال

کند که دالیل متعددی دارد. به همین دلیل با استفاده از نرخ تنزیل این کاهش ارزش پول در طول پیدا می

 زمان وارد محاسبات خواهد شد.

 در فرآیند تحلیل اقتصادی اصول و مفروضاتی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 (1401های بازار آزاد سال با توجه به قیمت)هزار تومان  33000و یورو  30000نرخ تسعیر دالر  -

 1401سال پایه محاسبات:  -

 1401سال شروع ساخت:  -

 سال 8ها: ساخت تمام پروژه زمانمدت -

 1409ها: برداری از تمام پروژهسال بهره -
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 سال 30ها: برداری تمام پروژهدوره تحلیل پس از شروع بهره زمانمدت -

 درصد 50اتمام طول عمر: ارزش اسقاط پس از  -

 درصد 7نرخ تنزیل:  -

نند. ککننده از سیستم( اثر میمستقیم بر روی کاربر )استفاده طوربهاثرات سناریوها بر سفر شهروندان 

های وارده بررسی ی بر کاربر از نظر اقتصادی و هزینهونقلحملاثرات و پیامدهای یک سناریوی  کهآنبرای 

شود. معیارهایی که برای بررسی اثرات سناریوهای مورد کاربر در نظر گرفته میشود، معیارهای زیر در 

 ی بر کاربر )اثر بر سفر( باید در نظر گرفت عبارتند از:ونقلحمل

 ارزش زمان سفر -

 کرایه -

 های مالکیتهزینه -

 برداریهای بهرههزینه -

که  شوندیم می( تقسی)شخص یرهمگانی)مانند اتوبوس( و غ یسفر به دو دسته همگان لیوسا یطورکلبه

 نی. در اشوندیم یبنددسته یو شخص یونقل همگانبه دو دسته کاربران حمل زیاساس شهروندان ن نیبر هم

یپرداخته م یو شخص یمگانکاربران ه یهر اثر بر رو نهیو برآورد هز وهایانواع اثرات سنار یقسمت به بررس

 .شود

 برآورد ارزش زمان سفر -2-4-1

 کند. در کنار این هزینه،ه یک مسافر در یک سفر، زمانی است که برای انجام آن صرف میسرمای ترینمهم

های مشابه نیز وجود خواهند هایی از قبیل کرایه، عوارض، سوخت و هزینهدر سفرهای طوالنی معموالً هزینه

ر جویی دد صرفهکنداشت. در این میان آنچه بیش از هر مسئله دیگری ذهن یک مسافر را به خود مشغول می

ولی اند که ارزش پهای اخیر بیشتر مطالعات مربوط به هزینه زمان سفر به این نتیجه رسیدهزمان است. در سال

 زمان سفر را باید بر مبنای دستمزد مسافران محاسبه نمود.

و  پذیر نیست. دلیل این امر آن است که حقوقسازی در عمل به سادگی امکانبا این وجود این معادل

کنند با یکدیگر متفاوت است. در تجزیه و تحلیل ونقل استفاده میمزایای افراد مختلفی که از سیستم حمل

توان از همه این مقادیر استفاده نمود، بلکه به یک مقدار که نماینده دستمزد تمام اعضای مند اقتصادی نمینظام

های جامعی را پیرامون ارزش متحده آمریکا توصیه ونقل ایاالتجامعه آماری است نیاز خواهد بود. اداره حمل
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 8-2جدول  ردیگیبرمها را در کنندگان بزرگراههای بیشتری از مصرفزمان سفر ارائه نموده است که گروه

 دهد.ونقل را نشان میهای اداره حملتوصیه

 

 ونقل آمریکا در مورد ارزش زمان سفرپیشنهاد دپارتمان حمل -8-2جدول 

 مبنا ارزش دسته کاربران

 خودروی شخصی

 از حقوق %50 رانندگان )سفرهای روزانه(

 از حقوق %60 خودروی اشتراکی( -رانندگان )سفرهای روزانه

 از حقوق %40 خودروی اشتراکی( -مسافران )سفرهای روزانه

 از حقوق %50 محلی(-رانندگان/ مسافران )سفر شخصی

 از حقوق %70 بین شهری(-رانندگان/ مسافران )سفر شخصی

 از کل درآمد %100 مسافران )تجاری(رانندگان/ 

 ونقل عمومیوسایل نقلیه حمل

 از حقوق %50 داخل وسیله )سفر روزانه و شخصی(

 از حقوق %100 های مازادزمان

 از کل درآمد %100 زمان داخل وسیله و مازاد سفر تجاری

 وسایل سنگین

 از کل درآمد %100 تمام زمان سفرها

 

ارزش زمانی در حقیقت بیانگر میزان ارزش زمان در واحد ساعت کاری است که در کشورهای مختلف 

های ترین منافع توسعه سیستمیکی از اصلی عنوانبهداری مقادیر متفاوتی است. کاهش زمان سفر مسافران 

ت زیادی برخوردار شود و به همین دلیل محاسبات مربوط به ارزش زمان سفر از اهمیونقل شناخته میحمل

گیری شود اما است. با توجه به واحد پولی کشور، ارزش زمان سفر نیز باید در واحد ریال محاسبه و اندازه

عنوان شد نوسانات بسیار زیاد ارزی در سالیان گذشته باعث شده تفاوت بسیار زیادی بین  قبالً همانطور که 

سال در  15ها حدود از طرفی دیگر دوره زمانی ساخت پروژههای دالری به وجود بیاید. منافع ریالی و هزینه

این اختالف به وجود  جیتدربهرود نظر گرفته شده و با توجه به روندهای گذشته موجود در کشور انتظار می

. به همین دلیل باید برای محاسبه درآمد متوسط مسافران در شهر شودآمده بین منافع ریالی و دالری جبران 

 .شودساله گذشته مدنظر قرار گرفته و میانگینی از آن لحاظ  15تا  10د رون شیراز

یج با توجه به نتا شیرازمتوسط درآمد ساالنه، ماهانه و ساعتی هر فرد شاغل در شهر  9-2جدول در 

 1401تا  1386د طی سال شوآمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری که توسط مرکز آمار ایران منتشر می

ارائه شده است. همچنین در این جدول با توجه به نرخ دالر آزاد هر سال، متوسط درآمد ماهانه هر فرد شاغل 
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نیز نمایش داده شده است. همانطور که  12-2شکل در واحد دالر نیز محاسبه شده است که تغییرات آن در 

کاهش بسیار شدید نسبت درآمد ریالی به  1399تا  1397و  1391تا  1390شود در دوره زمانی مشاهده می

سال اخیر قرار دارد و  15ترین سطح در پایین 1399درآمد هر فرد در سال  کهیطوربهشود دالر مشاهده می

در محاسبات اقتصادی اشتباه  1401دهنده این است که لحاظ نمودن میانگین درآمد سال همین مورد نشان

 شدهارائه  9-2جدول دالری محاسبه شد که در  صورتبهسال اخیر  16است. بر همین اساس میانگین درآمد 

دالر بوده که با لحاظ  383سال گذشته حدود  16طی  شیرازاست. متوسط درآمد ماهانه هر فرد شاغل در شهر 

دالر بوده است که مبنای  2.15ساعت کاری در هر ماه، متوسط درآمد ساعتی هر فرد شاغل حدود  178

 گیرد.محاسبات مربوط ارزش زمان سفر قرار می

 

 
 دالر -1401تا  1386از سال  شیرازتغییرات متوسط درآمد هر فرد شاغل در شهر  -12-2شکل 
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 1 1401تا  1386از سال  شیرازمتوسط درآمد هر خانوار و فرد شاغل شهر  -9-2جدول 

 سال
متوسط تعداد افراد در 

 خانوارها

متوسط تعداد افراد 

 دارای درآمد

درصد افراد 

 دارای درآمد

جمع درآمد ساالنه یک 

 شیرازخانوار شهری 

 )هزار تومان(

متوسط درآمد ماهانه هر 

 شیرازفرد شاغل 

 )هزار تومان( 

متوسط درآمد ساعتی به 

ساعت کار  178ازای 

 ماهانه )هزار تومان(

  **نرخ ارز

 )هزار تومان(

متوسط درآمد 

ماهانه هر فرد 

 )دالر(

1401    150516 6432 36.1 30 214 

1400 3.24 1.95 0.602 109866 4695 26.4 25 188 

1399 3.26 1.76 0.540 71603 3390 19.0 25 136 

1398 3.3 1.34 0.406 47880 2978 16.7 12 248 

1397 3.46 1.42 0.410 41030 2408 13.5 12 201 

1396 3.48 1.4 0.402 33295 1982 11.1 4.2 472 

1395 3.39 1.37 0.404 31137 1894 10.6 3.6 526 

1394 3.42 1.41 0.412 29421 1739 9.8 3.6 483 

1393 3.5 1.39 0.397 23731 1423 8.0 3.6 395 

1392 3.58 1.4 0.391 19341 1151 6.5 3.6 320 

1391 3.72 1.5 0.403 20639 1147 6.4 3.8 302 

1390 3.79 1.46 0.385 14791 844 4.7 1.8 469 

1389 3.86 1.46 0.378 11174 638 3.6 1.1 580 

1388 4.07 1.34 0.329 8856 551 3.1 1 551 

1387 3.95 1.43 0.362 8735 509 2.9 0.95 536 

1386 4.1 1.48 0.361 8526 480 2.7 0.95 505 

 2.15 سال گذشته به دالر 15طی  شیرازمتوسط درآمد ساعتی هر فرد در شهر  383 سال گذشته 15به دالر طی  شیرازمتوسط درآمد ماهانه هر فرد در شهر 

بر اساس نرخ دالر در بازار آزاد**   

                                                 
 https://www.amar.org.ir -مرکز آمار ایران –بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری  - 1
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های اقتصادی مشابه، ارزش زمان سفر را تنها برای افراد نکته بعدی این که در اکثر منابع جهانی و تحلیل

بایست درصد افراد کنند. به این منظور میکنند و برای افراد غیر شاغل ارزشی لحاظ نمیشاغل محاسبه می

مبنای محاسبات قرار بگیرد. تا  شودمشخص  شیرازشاغل در هر یک از سفرهای شخصی و همگانی در شهر 

به تفکیک نوع وسیله را بر اساس پایگاه  شیرازتعداد سفرهای روزانه افراد شاغل و غیرشاغل شهر  10-2جدول 

درصد سفرهای  58شود حدود دهد. همانطور که مشاهده مینمایش می 1394مقصد سال  -مبدأداده آمارگیری 

شود بوس، اتوبوس غیرواحد، موتورسیکلت( توسط شاغلین انجام میسواری شخصی، وانت، مینی)غیرهمگانی 

 درصد است.  31و این در حالی است که این عدد در سفرهای همگانی )تاکسی و اتوبوس واحد( حدود 

 

 سهم شاغلین در سفرهای همگانی و غیر همگانی -10-2جدول 

 وسیله سفر کد
 تعداد سفر روزانه

 درصد شاغلین
 غیرشاغل شاغلین

 %66 419782 815472 سواری شخصی 1

 %33 244751 123153 تاکسی 2

 %25 44219 14865 تاکسی تلفنی 3

 %39 20372 12933 مسافرکش شخصی 4

 %28 7393 2876 ون 5

 %4 244165 10324 سرویس سواری 6

 %73 8879 24541 نوبوس سرویس مینی 7

 %54 10420 12157 اتوبوس اتوبوس غیرواحد یا سرویس 8

 %24 268519 83615 اتوبوس واحد یا مترو 9

 %41 18347 12634 بوسمینی 10

 %26 29088 10323 دوچرخه 11

 %80 23067 93368 موتورسیکلت 12

 %89 6700 53037 وانت 13

 %91 28 278 کامیون 14

 %70 4381 10060 سایر 15

 %58 737631 1005019 سفرهای شخصی

 %31 612479 274617 سفرهای همگانی
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 شیرازبر اساس مطالب عنوان شده، ارزش زمان سفر واحد سفرهای همگانی و غیرهمگانی برای شهر 

 در نظر گرفته شد. 11-2جدول  صورتبه

 

 برآورد ارزش زمان سفر  -11-2جدول 

 مقدار واحد عنوان

 383 دالر سال اخیر 16طی  شیرازمتوسط درآمد ماهانه هر فرد شاغل در شهر 

 178 ساعت ساعت کاری در هر ماهتعداد 

 2.15 دالر سال اخیر 16طی  شیرازمتوسط درآمد ساعتی هر فرد شاغل در شهر 

 30 هزار تومان نرخ دالر

 65 هزار تومان درآمد ساعتی هر شاغل برای محاسبات اقتصادی

 32.5 هزار تومان ارزش زمان سفر درون خودرو همگانی

 32.5 هزار تومان همگانیارزش زمان سفر بیرون خودرو 

 32.5 هزار تومان ارزش زمان سفر خودرو شخصی

 یو نگهدار ریو تعم تیمالک ،یبرداربهره یهانهیهز -2-4-2

 یدر دو دسته سفرها توانیشهروندان و به تبع آن اثرات مربوطه را م یهمانطور که عنوان شد سفرها

 ،یبردارمربوط به بهره یهانهیبخش از گزارش هز نینمود. در ا یبندمی( تقسی)شخص یرهمگانیو غ یهمگان

 قرار گرفته است. یدو دسته مورد بررس نیاز ا کیهر  یو نگهدار ریو تعم تیمالک

 یشخص هینقل لیوسا تیو مالک یبرداربهره یهانهیهز -2-4-2-1

وابسته به مالکیت خودرو است و ارتباطی با میزان  صرفاً های مالکیت خودرو همانند بیمه و عوارض هزینه

برداری شناخته های بهرهها هستند که تحت عنوان هزینهاستفاده از خودرو ندارد. گروهی دیگری از هزینه

هایی هستند که وابسته به میزان استفاده از خودرو هستند )همانند برداری هزینههای بهرهشوند. هزینهمی

 یض روغن، الستیک و تعمیرات(.هزینه سوخت، تعو

ای بر این باورند که تنها های مالکیت بر ارزیابی اقتصادی دو نظر وجود دارد. عدههزینه تأثیردرباره 

 -برداری در ارزیابی اقتصادی مهم است و مالکیت خودرو تنها وابسته به خصوصیات اقتصادیهای بهرههزینه

انند )زمان و سرعت سفر( تأثیری بر مالکیت خودرو یا عدم اجتماعی است. خصوصیات عملکردی شبکه هم

ونقل همگانی )انتخاب وسیله سفر( گیری درباره استفاده از وسایل شخصی یا حملمالکیت آن ندارد. تصمیم

برداری را در ارزیابی های بهرهبرداری( خودرو است. درنتیجه تنها هزینه)بهره 1های متغیرتنها وابسته به هزینه

                                                 
1 Variable Cost 
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 تاریخ گزارش ویرایش
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 کنند.تصادی لحاظ میاق

ر های مالکیت نیز دبرداری، هزینههای بهرهاما مخالفین این عقیده، بر این باور هستند که عالوه بر هزینه

بلندمدت  مدت وهای کوتاهبر در افقهای انبوهارزیابی اقتصادی تأثیرگذار است. طبق این نظر، گسترش سیستم

گیری شود. درنتیجه، این بهبودها در بلندمدت در تصمیمنی میونقل همگاباعث بهبود شرایط سیستم حمل

های جانبی، گذارد. از این رو، هزینهخانوارها در مورد انتخاب وسیله سفر و به تبع آن مالکیت خودرو اثر می

 دهند.های مالکیت خودرو )بیمه، عوارض و همانند آن( را در ارزیابی سناریو مدنظر قرار میهزینه

 برداریهای بهرهاین گزارش بر پایه دیدگاه دوم است و در ارزیابی اقتصادی سناریوها، هم هزینهدیدگاه 

ه ای که بالبته در خصوص هزینه مالکیت خودرو، تنها هزینه های مالکیت.شود و هم هزینهدر نظر گرفته می

 گیرد.نوعی با میزان مسافت طی شده ماشین در ارتباط است مدنظر قرار می

شوند که وابسته به های تعمیرات و نگهداری خودروهای شخصی میبرداری، شامل هزینههای بهرهنههزی

های قطعات میزان استفاده کاربر از خودرو است. تعمیرات و نگهداری از وسایل نقلیه شخصی شامل هزینه

دهد. بر اساس این جدول، هزینه تعمیرات و ریز هزینه تعمیرات را نشان می 12-2جدول مصرفی است که در 

. میلیون تومان است 5/1حدود  1399های سال نگهداری وسایل نقلیه شخصی در یک سال، با توجه به قیمت

ها طی است و بر اساس رشد زیاد هزینه 1401ها سال تمام هزینه با توجه به این که در این گزارش قیمت پایه

درصدی( ضرب شد که بر این  30)رشد ساالنه  1.7ها در عددی حدود ، مجموع هزینه1401تا  1399سال 

 15000که با لحاظ میانگین مسافت سفر حدود  میلیون تومان شد 2.5سال حدود مبنا مقدار آن در یک

 .است 1401در سال  تومان 170کیلومتر برابر  -هزینه به ازای هر خودروکیلومتر در سال این 
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 1401و تبدیل آن به  13991ریز هزینه نگهداری و تعمیرات خودرو در سال  -12-2جدول 

 کیلومتراژ تعویض موضوع ردیف
 تعداد دفعات 
 تعویض در سال

 هزینه قطعه
 )هزار تومان( 

 هزینه اجرت
 )هزار تومان(

 جمع هزینه
 )هزار تومان(

 هزینه در هر سال
 )هزار تومان(

 200 133 28 105 1/50 10000 روغن موتور 1
 32 84 28 56 0/38 40000 روغن گیربکس 2
 24 16 - 16/1 1/50 10000 فیلتر روغن 3
 42 14 - 14 3 5000 فیلتر هوا 4
 32 21 - 21 1/50 10000 فیلتر بنزین 5
 5 11 - 10.5 0/50 30000 فیلتر هوای کابین 6
 476 1428 28 1400 0/33 45000 چهار حلقه الستیک 7
 77 154 28 126 0/50 30000 ایروشمع  8
 67 133 28 105 0/50 30000 لنت جلو 9
 77 154 49 105 0/50 30000 لنت عقب 10
 162 756 126 630 0/21 70000 دیسک و صفحه کالچ 11
 60 119 21 98 0/50 30000 تسمه پروانه 12
 42 196 70 126 0/21 70000 تسمه تایم 13
 84 14 0 14 6 - شستشوی کامل 14
 117 350 112 238 0/33 45000 جلوبندی 15

 1495 3583 518 3064/6 1399ع در سال مجمو
درصد 30با لحاظ رشد ساالنه  1401در سال  هانهیهزمجموع   2526 

کیلومتر )تومان( 15000هزینه به ازای هر کیلومتر با احتساب طی مسیر ساالنه   170 
 

 شوند:تقسیم می استهالکو  یو عوارض شهردار مهیب های مالکیت خودرو به دو دسته عمدههزینه

 و به مسافت سفر بستگی ندارد اماهای مالکیت خودرو است های بیمه و عوارض، جزء هزینهاگرچه هزینه

به  اً صرفکه میزان مالکیت خودرو ها باید پرداخت شود. با توجه به اینصرف داشتن وسیله نقلیه این هزینه

این پارامتر  شیرازجذب شهر کند و از طرفی در مدل تولید و خاطر گسترش خطوط همگانی کاهش پیدا نمی

  شود.این هزینه در محاسبات در نظر گرفته نمی ،وارد شده

در خصوص هزینه استهالک با افزایش استفاده از وسیله میزان استهالک آن و ارزش اسقاط آن تغییر اما 

ه ای محاسببرکند و به همین دلیل در این گزارش این بخش از هزینه مالکیت خودرو در نظر گرفته شد. می

هزینه استهالک خودرو، متوسط طول عمر خودروها باید مدنظر قرار بگیرند. متوسط عمر خودروها در شهر 

میلیون  350است. متوسط هزینه خرید یک خودرو در این شهر حدود گرفته شده  در نظرسال  10برابر  شیراز

های هزینه 13-2جدول در  درصد قیمت صفر کیلومتر فرض شده است. 5تومان و هزینه استهالک ساالنه معادل 

                                                 
 برای یک خودروی معمولی ایرانی با طول عمر متوسط -/mechanic.com-https://www.hamrah -سایت همراه مکانیک - 1
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 شده است. دادهمالکیت خودرو است نشان  برداری وهای بهرهوسایل نقلیه شخصی که شامل هزینه

 

 1401های وسایل نقلیه شخصی در سال هزینه -13-2جدول 
 مقدار واحد عنوان

 20000 کیلومتر متوسط کیلومتر طی شده یک خودرو در سال

 10 سال متوسط عمر خودرو

 350 میلیون تومان متوسط هزینه خرید خودرو

 %50 درصد ارزش اسقاط خودرو نسبت به قیمت خرید

 5/17 میلیون تومان استهالک یک خودرو در هر سال

 875 تومان کیلومتر-هزینه استهالک یک خودرو به ازای هر خودرو

 170 تومان کیلومتر-هزینه تعمیرات و نگهداری به ازای هر خودرو

 یونقل همگانحمل ستمیس یبرداربهره نهیهز -2-4-2-2

 هنیاستهالک، هز نهیهز ،یانسان یروین نهیشامل هز یونقل همگانحمل ستمیدر س یبرداربهره نهیهز

انجام شده و استفاده از  یهایبخش با استفاده از بررس نی. در اشودیم هینقل لیوسا مهیو ب یو نگهدار ریتعم

مختلف با توجه به  یهادر بخش یهمگان ستمیهای سنهیهز رانیاتوبوس یبردارتجارب مشاوران حوزه بهره

 .داده شده است شنمای 16-2جدول  تا 14-2جدول استخراج شد که در  1401سال  یهامتیق

 

 1401اتوبوس در کشور در سال  یو نگهدار ریتعم نهیمتوسط هز -14-2جدول 

 شرح هزینه
 میانگین ساالنه یک اتوبوس

 )میلیون تومان(

 16.25 های فنی )روغن موتور، روغن هیدرولیک، روغن گیربکس و فیلترهای مورد نیاز(سرویس

 1.092 کارواش

 13 الستیک

 3.25 باتری

 15.6 سیستم تعلیق، چرخ، لنت )قطعات و اجرت(

 52 تعمیرات سنگین )به ویژه تعمیر موتور در صورت فرسودگی ناوگان(

، رادیاتور، واترپمپ، تعمیر فنرهامانند کمکهای مربوط به خرید یا تعمیر قطعات )سایر هزینه 

 فرمان و غیره( هیدرولیکدینام، آمپرها و کلیدها، تسمه پروانه، چهارشاخه گاردان، اگزوز، پمپ 
91 

 7.8 متوسط بیمه شخص ثالث اتوبوس

 200 مجموع هزینه تعمیر و نگهداری ساالنه

 60000 کیلومتر( 200روز و روزانه  300متوسط پیمایش ساالنه )

 3333 تومان-کیلومتر-متوسط هزینه تعمیر و نگهداری به ازای یک خودرو
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 1401در کشور در سال  رانیاتوبوس نیروی انسانی نهیهزمتوسط  -15-2جدول 

 اتوبوس )میلیون تومان(میانگین یک  شاخص

 125 ساالنه-دستمزد راننده اصلی و پشتیبان

 9 ساالنه-اجتماعی( تأمینبیمه اتوبوسران )

 11.2 تومان-ماه( 12هزینه ماهانه نیروی انسانی به ازای هر اتوبوس)

 446667 تومان-روز کاری( 25هزینه روزانه نیروی انسانی به ازای هر اتوبوس )

 

 1401استهالک اتوبوس در کشور در سال  نهیهزمتوسط  -16-2جدول 

 میانگین یک اتوبوس )میلیون تومان( شاخص

 4950 میلیون تومان-ارزش اولیه هر اتوبوس

 8 طول عمر مفید هر اتوبوس

 %50 ارزش اسقاط هر اتوبوس

 309.4 میلیون تومان-اتوبوسهزینه استهالک سالیانه هر 

 25.8 میلیون تومان -هزینه استهالک ماهیانه هر اتوبوس

 847603 هزینه استهالک روزانه هر اتوبوس

 تصادفات نهیهز -2-4-3

ها های غیرمستقیم تصادفات است. این هزینهدر محاسبه هزینه تصادفات، مشکل اساسی مربوط به هزینه

دست رفتن توانایی کار و تولید در جامعه، هزینه جراحات روانی، غم و  ها، ازشامل از دست رفتن جان انسان

ها، بروز غصه، آثار اقتصادی مربوط به تبعات فرهنگی و اجتماعی تصادفات مانند از هم پاشیدگی خانواده

 1ها است.های گوناگون وابسته به آنهای تربیتی در فرزندان و همچنین هزینه اتالف وقتناهنجاری

حرمتی به شمار ها شاید نوعی بیاستدالل شود که تعیین قیمت برای جان انسان طورنیاست ممکن ا

آید. اما ثابت شده که اگر قرار است خسارت شخص مصدوم یا خانواده او به نوعی جبران شود و اگر قرار است 

ی ونقلحملهای طرح و راهداری و سازیراههای مهندسی آثار اقتصادی تصادفات در ارزیابی اقتصادی پروژه

 مدنظر قرار گیرد، تنها راه تعیین مبلغی برای کمی سازی هزینه ناشی از هر تصادف است.

پذیرد. در ابتدا هزینه یک فقره فوت، جرح و خسارت برای برآورد هزینه تصادفات دو فعالیت صورت می

کیلومتر طی شده، هزینه انواع  -وشود. در قسمت بعدی با توجه به آمار تصادفات و خودرتصادفات برآورد می

 شود.می ارائهکیلومتر  -تصادفات به ازای هر خودرو

توان در سه دسته تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی گنجاند، اجزای با توجه به اینکه تصادفات را می

                                                 
 1388، ونقلحمل، اسماعیل آیتی، پژوهشکده "هزینه تصادفات"1 
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 شوند:هزینه تصادفات به شرح زیر تعریف می

 های مستقیم و محسوسهزینه -الف

وسایل نقلیه و دیگر اموال مختلف )شامل هرگونه از کار افتادگی موقت اشیاء و صدمات وارد شده به  -

 صدمات وارد شده به اشیاء واسط(.

 های درمانی و از جمله هزینه آمبوالنس.هزینه -

های بیمه، پلیس و هزینه اداری که بتوان آن را به وقوع تصادف مربوط دانست، مانند هزینه هرگونه -

 دستگاه قضایی.

از جاده که مستقیماً در تصادف درگیر  کنندگاناستفادهتأخیرهای ایجاد شده برای دیگر هزینه  -

 اند.نبوده

 های غیرمستقیم برای جامعهکلیه هزینه -ب

ها و خدمات گوناگون، ناشی از زخمی شدن افراد سرویس ارائهکاهش تولید خالص کاالهای مختلف و  -

 اند.با احتساب مصرف حذف شده آنانی که از بین رفته

کاهش خالص  هرگونههای ایجاد شده در درآمد و عایدات اشخاص در محدوده اجتماع ناشی از جابجایی -

 در تولید در اثر مجروح شدن یا کشته شدن افراد.

 های فعال اجتماع در اثر زخمی یا کشته شدن افراد.رمجموعهآثار اقتصادی حاضر روی زی -

 های اجتماعی غیرمحسوس هزینه -

 درد، غم، ترس و صدمات روحی و روانی ناشی از تصادفات. -

 هزینه اجتماعی ریسک واقع شدن در یک تصادف. -

، برای محاسبه هر یک از اجزای تصادف "هزینه تصادفات ترافیکی ایران"آیتی در کتاب خود به نام 

جدول به شرح  1380ها هزینه تصادفات کشور در سال کارگیری این روشداده است. با به ارائههایی روش

 شود.محاسبه می 2-17

 هارائها با توجه به آماری که رسماً توسط سازمان پزشکی قانونی ایران باید توجه داشت که این هزینه

، به میزان 1380تصادفات ترافیکی ایران در سال  شدگانکشتهشده، برآورد شده است. بر اساس این آمار تعداد 

هزار نفر بوده  450نفر و تعداد کل تصادفات در حدود  600/117ها م شده و تعداد زخمینفر اعال 727/19

 است.
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بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 به میلیارد ریال  1380اجزا و مقدار هزینه تصادفات ترافیکی ایران در سال  -17-2جدول 

 جمع
 اداری )دادگاه،

 بیمه و ...(

 تجهیزات و

 آالتنیماش

 ،شدگانکشته

 ها و غم و غصهمعلولیت
 وقت

 درمان

 مجروحان

 اجزای

 هزینه

 1375سال  92/452 44/102 45/4972 55/8792 65/2860 01/18963

 1380سال  23/945 79/213 32/15129 67/17316 07/5970 08/39575

 

زیر به  صورتبه 1380شدگان برای هر تصادف در سال با توجه به جدول باال هزینه وارده ناشی از کشته

 آید:دست می

 ها و درد و غم ، معلولیتشدگانکشته= هزینه 32/15129×1000÷ 19727 =  93/766میلیون ریال    

 روحان برای هر تصادف= هزینه درمان مج23/945×1000÷ 117600=  04/8       میلیون ریال   

 ها برای هر تصادف= سایر هزینه23/23500× 1000÷ 450000  22/52  میلیون ریال

 

میلیون ریال و  93/766ها و درد و غم برای هر تصادف معادل ، معلولیتشدگانکشتهبنابراین هزینه 

 22/52های تصادف برابر ایر هزینهمیلیون ریال و س 04/8هزینه درمان مجروحان برای هر تصادف معادل 

های ناشی از اتالف وقت، کارهای اداری و خسارات شود. از آنجا که همه تصادفات، هزینهمیلیون ریال برآورد می

ها برای انواع تصادفات )فوتی، شود این هزینهگیرند، برای سادگی فرض میآالت را در بر میتجهیزات و ماشین

و برابر است. بنابراین هزینه ناشی از یک تصادف فوتی برابر مجموع سه هزینه فوق جرحی و خسارتی( یکسان 

هزینه درمان مجروحان برای هر تصادف و  کردنجمعاست. به همین صورت هزینه هر تصادف جرحی نیز از 

نه هر یشود. در مورد تصادفات خسارتی نیز این عدد به تنهایی گویای هزهای تصادفات محاسبه میسایر هزینه

 تصادف خسارتی است.

جدول  محاسبه شد که در 1397تا  1380بر این اساس و با توجه به نرخ تورم، هزینه تصادفات از سال 

 نمایش داده شده است. 2-18
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 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش
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 1)میلیون ریال( 1397تا  1380های هزینه تصادفات در سال -18-2جدول 

 سال
 هزینه هر تصادف هزینه اجزای هر تصادف

 خسارتی جرحی فوتی هاسایر هزینه هزینه درمان هر مجروح هزینه هر کشته

1380 767 8 52 827 60 52 

1381 888 9 60 958 70 60 

1382 1027 11 70 1107 81 70 

1383 1183 12 81 1276 93 81 

1384 1326 14 90 1430 104 90 

1385 1506 16 103 1624 118 103 

1386 1783 19 121 1923 140 121 

1387 2247 24 153 2423 177 153 

1388 2472 26 168 2666 194 168 

1389 2842 30 194 3066 223 194 

1390 3468 36 236 3740 272 236 

1391 4525 47 308 4881 356 308 

1392 6096 64 415 6574 479 415 

1393 7046 74 480 7600 554 480 

1394 7885 83 537 8504 620 537 

1395 8595 90 585 9270 675 585 

1396 9420 99 641 10160 740 641 

1397 11769 123 801 12694 925 801 

 

استفاده درست از هزینه تصادفات در محاسبات اقتصادی الزم است هزینه تصادفات به واحد  منظوربهاما 

افزاری امکان محاسبه تقریبی تعداد و هزینه های مدل نرمکیلومتر تبدیل شود تا با توجه به خروجی-خودرو

ه از پلیس راهور و . برای این منظور از آمار تصادفات دریافت شدشودتصادفات در سناریوهای مختلف فراهم 

کیلومتر ساالنه از نتایج -برآورد خودرو منظوربه. همچنین شداستفاده  1397در سال  شیرازپزشکی قانونی شهر 

 300ضریب تبدیل روزانه به ساالنه  تبدیل این عدد به ساالنه از منظوربه واستفاده شد  1397سال روزانه مدل 

به دست آمد  1397کیلومتر برای سال -تصادفات به ازای هر خودرواستفاده شد و بر این اساس متوسط هزینه 

، رشد 1401ها به سال تبدیل هزینه منظوربهپس از آن نمایش داده شده است.  19-2ل جدونتایج آن در که 

ای حدود کیلومتر هزینه-درصدی در نظر گرفته شد که بر این مبنا به ازای هر خودرو 35تا  30ساالنه بین 

 تومان به دست آمد. 543

                                                 
 1399تا  1380و با اعمال نرخ تورم از سال  1388 ، دکتر اسماعیل آیتی،"هزینه تصادفات "بر اساس مطالعات  - 1
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 کیلومتر-به ازای یک خودرو شیرازتصادفات شهر  برآورد هزینه -19-2ل جدو

 خسارتی جرحی فوتی   

 5080 7599 62 1397در سال  تصادفاتتعداد 

 ------- 8000 63 1397 -دیدهصدمهتعداد افراد  

 801 925 12694 1397-هزینه هر تصادف )میلیون ریال(

 4071 7397 800 1397-هزینه کل تصادفات )میلیارد ریال(

 12268 1397-جمع هزینه تصادفات )میلیارد ریال(

 7505 1397-کیلومتر طی شده ساالنه -میلیون خودرو

 163 1397-تومان-کیلومتر -هزینه تصادف به ازای یک خودرو

 543 1401-تومان-کیلومتر -هزینه تصادف به ازای یک خودرو

 هزینه مصرف سوخت -2-4-4

شود. برای ارزیابی هزینه سوخت در برداری محسوب میهای بهرهترین هزینههزینه سوخت از اصلی

. ودشسناریوهای مختلف، دو فعالیت باید انجام گیرد. ابتدا میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه مختلف تعیین 

یان تر بطور که پیشسپس هزینه سوخت به ازای پیمایش هر کیلومتر مسیر یا هر لیتر مشخص شود. همان

بایست هزینه مصرف شوند در همین راستا میشد، وسایل سفر به دو دسته شخصی و همگانی تقسیم می

 جداگانه محاسبه شود. طوربهسوخت شخصی و همگانی 

های دولتی باید مدنظر قرار بگیرد و واقعی بنزین بدون لحاظ یارانه در محاسبات مالی و اقتصادی قیمت

هایی جهانی و بر مبنای دالر استفاده شود. بر این اساس قیمت جهانی هر لیتر به همین دلیل باید از قیمت

استخراج  3و جهانی 2از دو سایت معتبر داخلی 1401سال  شهریورتا  1389سال  اسفندماه( از 1RBOBبنزین )

نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده  13-2شکل ماهانه و ساالنه در  صورتبهکه تغییرات آن  شده

سنت متغیر بوده اما در سال  80تا  70قیمت جهانی بنزین بین  1393تا اواسط سال  1389شود از سال می

سنت نوسان داشته  60تا  40سنت رسیده و پس از آن در بازه حدود  40و در طی چند ماه به حدود  1393

و به علت شیوع بیماری کرونا و کاهش تقاضای نفت و بنزین، قیمت هر لیتر  1399است. اما در ابتدای سال 

سنت را نیز تجربه کرده است.  13ال گذشته رسید و قیمت حدود ترین حد خود در چندین سبنزین به پایین

هم رسیده است. بررسی  دالر 1 فراتر ازبه حتی  1401سال  اواسطاین قیمت افزایش یافته و در  مروربهاما 

                                                 
1 - Reformulated gasoline Blendstock for Oxygen Blending 

2 -https://www.tgju.org/profile/energy-gasoline-rbob 

3 - https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/rb%3Anmx/historical 
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 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

هم درست و منطقی نیست و همانطور که  1401دهد که استفاده از قیمت بنزین سال این تغییرات نشان می

  سال اخیر استفاده نمود. 15تا  10های ید از میانگین قیمتعنوان شد با

 

 
 سنت -1401تا  1389از سال  قیمت جهانی هر لیتر بنزین -13-2شکل 

 

 1401تا  1390، میانگین، حداکثر، حداقل و انحراف معیار قیمت هر لیتر بنزین از سال 20-2جدول در 

محاسبه شده و در انتها میانگین قیمت بنزین در ده سال گذشته به دست آمده است. بر این اساس در محاسبات 

سنت و میانگین قیمت هر لیتر گازوییل  57.61، میانگین قیمت هر لیتر بنزین حدود اقتصادی این گزارش

 گرفته شد. در نظرسنت  51.8درصد آن یعنی حدود  90حدود 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

1
3
8
9
-
1
2

1
3
9
0
-
0
5

1
3
9
0
-
1
0

1
3
9
1
-
0
3

1
3
9
1
-
0
8

1
3
9
2
-
0
1

1
3
9
2
-
0
6

1
3
9
2
-
1
1

1
3
9
3
-
0
4

1
3
9
3
-
0
9

1
3
9
4
-
0
2

1
3
9
4
-
0
7

1
3
9
4
-
1
2

1
3
9
5
-
0
5

1
3
9
5
-
1
0

1
3
9
6
-
0
3

1
3
9
6
-
0
8

1
3
9
7
-
0
1

1
3
9
7
-
0
6

1
3
9
7
-
1
1

1
3
9
8
-
0
4

1
3
9
8
-
0
9

1
3
9
9
-
0
2

1
3
9
9
-
0
7

1
3
9
9
-
1
2

1
4
0
0
/0
5

1
4
0
0
/1
0

1
4
0
1
/0
3

تر
 لی

هر
ت 

یم
ق

-
ت

سن

ماه-سال

سنت -تغییرات قیمت هر لیتر بنزین جهانی در ده سال گذشته



   

 

 

 

 149صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 
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 سنت-1400تا  1390میانگین قیمت جهانی هر لیتر بنزین از سال  -20-2جدول 

 سال
 لیتر به سنتقیمت هر 

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانگین

1390 76.17 89.43 64.58 6.53 

1391 76.05 89.44 64.53 5.89 

1392 73.56 81.89 65.87 3.76 

1393 61.86 81.49 33.54 15.25 

1394 40.63 56.48 23.66 8.96 

1395 39.52 46.48 33.48 3.02 

1396 44.16 52.71 36.95 3.69 

1397 48.69 59.57 32.60 7.49 

1398 44.59 55.87 17.00 6.03 

1399 31.42 52.04 13.02 7.63 

1400 60.99 83.61 52.34 8.11 

1401 93.72 105.17 85.36 7.36 

 13.02 105.17 57.61 ده سال
 

 

لیتر گازوییل  تومان و هر 17500به این ترتیب و با توجه به نرخ تسعیر دالر قیمت هر لیتر بنزین حدود 

 تومان به دست آمد. 15500حدود 

 محیطیزیستاثرات  نهیهز -2-4-5

ها در اثر مصرف سوخت است. گازهای یکی دیگر از آثار استفاده از وسایل نقلیه موتوری، انتشار آالینده

 شاست که بخ توجهجالبگذارند. می جایبهزیست ای اثرات منفی و به سزایی را بر محیطآالینده و گلخانه

ه های گزافی را بکه ساالنه هزینهطوریها دارد، بهونقل بیشترین سهم را در تولید و انتشار این آالیندهحمل

 محیطی ناشیهای زیستتواند در کاهش آسیبکند. توجه به این مسئله تا حد زیادی میها تحمیل میدولت

ین ای است که بسیاری از قواناندازهت این مسئله بهای تأثیرگذار باشد. اهمیاز انتشار گازهای آالینده و گلخانه

اند ها توجه داشتهای از بخش انرژی و اثرات آنالمللی نیز به انتشار گازهای آالینده و گلخانهو مقررات بین

ازجمله طرح ژوهانسبورگ که به بحث انرژی در بستر توسعه پایدار اشاره نموده است. همچنین در قالب دستور 

( بر CSDهای کمیسیون توسعه پایدار )بسیاری از نشست ووهوا، پروتکل کیوتکنوانسیون تغییر آب ،21کار 

ش محیطی بخلزوم افزایش کارایی انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر برای کاهش تبعات و صدمات زیست

 انرژی تأکید ویژه صورت گرفته است.
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کننده یا سوء یک آالینده بر محصوالت کشاورزی، ای است که اثرات تخریبهزینه اجتماعی، هزینه

ای است که در قیمت تمام شده در نظر کند و اغلب هزینهها، مواد و سالمت انسان را برآورد میاکوسیستم

ر مواد آالینده و گازهای شود. در تعریف دیگر، به مجموع پولی که بتواند صدمات ناشی از انتشاگرفته نمی

ب، های تخریشود. برای محاسبه هزینههای اجتماعی گفته میای را جبران نماید، هزینه تخریب یا هزینهگلخانه

 21-2جدول های اثرپذیر )انسان و طبیعی( است. در ها در محیطها و فعالیتنیاز به کمی کردن اثر آالینده

 4دهد. در این جدول هزینه تولید محیطی را نشان میهای هوا و سایر اثرات زیستهای انتشار آالیندههزینه

العمل مطالعات از دستور آالیندگی صوتیو  1محیطیهای زیستاز راهنمای قیمت وهای هوا بر اساس یورآالینده

 سازمان برنامه و بودجه( استخراج شده است. 801ونقل شهری و حومه )ضابطه شماره جامع حمل

 

 1401-محیطیهای زیستهای انتشارات آالینده هوا و سایر هزینههزینه -21-2جدول 
 مقدار واحد عنوان

 7/38 یورو PM2.5هزینه تولید هر کیلوگرم 

 0526/0 یورو COهزینه تولید هر کیلوگرم 

 15/1 یورو HCهزینه تولید هر کیلوگرم 

 8/14 یورو Noxهزینه تولید هر کیلوگرم 

 238 تومان کیلومتر-آلودگی صوتی به ازای هر خودرو

 

 شده برای محاسبات اقتصادی ارائه شده است.های واحد در نظر گرفتهای از هزینهخالصه 22-2جدول در 

  

                                                 
1 -Environmental Prices Handbook, Delft, CE Delft, October 2018 
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  1401-قتصادیهای واحد در نظر گرفته شده برای محاسبات اخالصه هزینه -22-2جدول 

 مقادیر واحد واحد عنوان دسته

 نرخ تسعیر ارز
 30 هزار تومان دالر

 33 هزار تومان یورو

 زمان سفر

 65000 تومان دستمزد ساعتی هر شاغل

 32500 تومان ارزش زمان سفر درون خودرو

 32500 تومان ارزش زمان سفر بیرون خودرو

 هزینه خودروی شخصی

 875 کیلومتر-به ازای یک خودرو تومان هزینه استهالک

 17500 تومان به ازای هر لیتر مصرف سوخت )بنزین(

 170 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو تعمیرات و نگهداری

 543 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو تصادف

 ونقل همگانیهزینه حمل

 446667 روز-تومان به ازای هر خودرو نیروی انسانی

 847603 روز-تومان به ازای هر خودرو استهالک

 15500 تومان به ازای هر لیتر مصرف سوخت )گازوییل(

 7905 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو مصرف سوخت )گازوییل(

 3333 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو تعمیرات و نگهداری

 هزینه آالینده

PM2.5 1277.1 میلیون تومان بر تن 

Co 1.7358 تومان بر تن میلیون 

HC 37.95 میلیون تومان بر تن 

Nox 488.4 میلیون تومان بر تن 

 238 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو آلودگی صوتی

 113 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو آلودگی آب

 88 کیلومتر-تومان به ازای هر خودرو دید و منظر

 163 کیلومتر-خودروتومان به ازای هر  جدایی جمعیت
 

 ونقلهای عرضه حملهزینه واحد احداث زیرساخت -2-4-6

بینی شده ونقلی پیشهای حملچندین مورد احداث زیرساختشیراز در سناریوهای مورد بررسی در شهر 

 های مدنظر در این مطالعات عبارتند از:است که باید هزینه واحد هر یک مشخص شود. زیرساخت

 همگانیخطوط  -

 مسیر جدیداحداث  -

 احداث تقاطع غیرهمسطح -

 معابراحداث و تعریض  -

 هزینه تملک -
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 هاراههزینه ساخت پیاده -

 هزینه ایجاد محدوده طرح ترافیک -

 همگانیهزینه احداث خطوط  -2-4-6-1

وشمند ه ونقلحملهای همگانی به سه دسته مسیر، ایستگاه و تکنولوژی ونقلحملهزینه ساخت سیستم 

1ITS شود. به هزینه احداث هر کدام از موارد فوق اشاره می شود. در ادامهتقسیم می 

همگانی بر حسب اختصاصی یا اشتراکی بودن به سه دسته الف، ب، پ تقسیم  ونقلحملمسیر خودروهای 

ها مشترک است و دارای مسیر مجزا نیست. در نوع ب، شوند. در نوع پ مسیر خودرو همگانی با سواریمی

است. اما در تقاطعات حرکت آن با سایر خودروها تداخل دارد و از تقاطعات مسیر خودروی همگانی مجزا 

همگانی کامالً مجزا است و در هیچ  ونقلحملکنند. در نوع الف مسیر و تقاطعات مشترک عبور می صورتبه

 ای خودروی همگانی با سایر خودروها تداخل ندارد. نقطه

 

 ناوگان خطوط همگانی تأمینهزینه احداث و  -23-2جدول 

 مقدار واحد عنوان

 150 هزار یورو هر اتوبوس دیزلی تأمینهزینه 

 8 سال طول عمر هر اتوبوس

 50 درصد ارزش اسقاط بعد از پایان طول عمر

 200 هزار یورو هر اتوبوس تندرو دیزلی تأمینهزینه 

 8 سال طول عمر هر اتوبوس تندرو

 50 درصد ارزش اسقاط بعد از پایان طول عمر

 5 وروی ونیلیم یهر رام قطار سبک شهر تأمین نهیهز

 2.8 وروی ونیلیم مدرن یهر رام قطار تراموا تأمین نهیهز

 30 سال یلیطول عمر ناوگان ر

 50 درصد ارزش اسقاط ناوگان ریلی بعد از پایان طول عمر

 17 وروی ونیلیم یقطار سبک شهر ریمس لومتریهر ک نهیهز

 6.5 وروی ونیلیم مدرن یتراموا ریمس لومتریهر ک نهیهز

 0.25 وروی ونیلیم یزلیاتوبوس تندرو د ریمس لومتریهر ک نهیهز

 ایهای شبکه جادههزینه احداث زیرساخت -2-4-6-2

شود که باید به تفکیک مدنظر قرار بگیرد. هزینه احداث خیابان در نواحی شهری شامل موارد مختلفی می

ین اکند تملک اراضی است. اولین موردی که در مناطق شهر هزینه بسیار باالیی را به سازندگان تحمیل می

                                                 
1 Intelligent Transportation Systems 
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ک تمل مسئلهپارامتر مربوط به هزینه خریداری زمین و کسب حقوق و امتیازات الزم برای احداث مسیر است. 

ختلف مورد بررسی قرار داد. پارامترهای مؤثر در ارزش زمین مورد تملک به عوامل توان از جهات مزمین را می

 شود.ذیل تقسیم می

(، فاصله شعاعی CBDموقعیت زمین در بافت شهری: نزدیک یا دور بودن زمین از مرکز تجاری شهری ) -

جواری با شریانهای تجاری، مسکونی، اداری، همآن از مرکز شهر، نزدیکی به بازار، داشتن موقعیت

 های ترافیکی و غیره جزء مواردی است که در قیمت زمین بسیار مؤثر است.

 عنوانبهای که در طرح جامع یک شهر های آیندههای آینده: طرحموقعیت زمین با توجه به طرح -

 اند، تأثیرگذار بر قیمت زمین هستند.های آتی مشخص شدهبرنامه

زینه تملک نقاط مختلف شهر در اختیار مشاور قرار نگرفت و بر اساس با توجه به این قیمت دقیقی از ه

 شودتسهیالت توسط شهرداری پرداخت می صورتبهو  نقد ریغاکثر هزینه تملک از طرقی  عمدتاًاین که 

 تملک در نظر گرفته شد. مترمربعمیلیون تومان برای هر  15متوسط قیمت حدود  صورتبه

 یا تعریض معابر و همچنین احداث تقاطعات غیرهمسطحاحداث  نهیه هزمحاسبنحوه  حاتیوضهمچنین ت

 شده است. ارائه 24-2جدول در  سازیراهکالن  یبا استفاده از فهرست بها

و  1.05 ایمنطقه، ضریب 1.4های شبکه معابر، ضریب باالسری الزم به ذکر است برای محاسبات هزینه

گرفته شد. در نظر 1.04ضریب تجهیز حدود 
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 سازیراهبا استفاده از فهرست بهای کالن  ساخت یا تعریض معابر نهیمحاسبه هزنحوه  حاتیتوض -24-2جدول 

 منبع فرضیات عنوان
تعداد خط یا عرض 

 عبوری در هر سمت
 مقدار واحد

 زیرسازی

درصد)شیب زمین( و با توجه به تعداد  25و  15بین  αبا فرض 

، 12.5 هایعرضخط در هر جهت، به ترتیب  3و  2، 1خطوط راه 

 در نظر گرفته شدند 34.3و  24.4

 سازیراهکالن  -4جدول شماره 

1 
میلیون ریال به 

 ازای هر کیلومتر

10503 

2 37859 

3 68008 

 روسازی
خط در هر جهت، به ترتیب  3و  2، 1با توجه به تعداد خطوط راه  

 در نظر گرفته شدند 34.3و  24.4، 12.5 هایعرض
 سازیراهکالن  -8جدول شماره 

1 
میلیون ریال به 

 ازای هر کیلومتر

31569 

2 71645 

3 95526 

 هزینه آبرو

B=1.35 

L=2.2 × عرض راه 

Cn=  0.77بدون پوشش = ماسه سنگ با سیمان رس  

P= 13.1 

 -و فرمول مربوطه 7و  6و  5جداول 

 راهسازیکالن

1 

میلیون ریال به 

 ازای هر کیلومتر

1581 

2 3086 

3 4338 

هزینه عالئم و 

 تجهیزات

یب و ش دوخطهعالئم ترافیکی تمام معابر بر اساس راه اصلی  وتابل

 (060105درصد در نظر گرفته شد ) 30از  ترکوچک

 هاتمام عرض سازیراهکالن  6فصل 
میلیون ریال به 

 ازای هر کیلومتر

917 

 627 (060203برای تمام معابر ) دوخطهراه اصلی  کشیخط

های فرعی یا اصلی دوخطه با شیب زمین هزینه گاردریل برای راه

 (060304درصد ) 33از  ترکوچک
2295 

 1060103ردیف  -روسازی کف پوش بتنی() 2رو تیپ پیاده سازیروپیاده
روسازی سال فهرست بهای تجمیعی پیاده

 1400برای  1.3با اعمال ضریب  -99
 متر در هر سمت 5

میلیون ریال به 

 ازای هر کیلومتر
15015 

 مجموع هزینه ساخت

 خطهیک
میلیون ریال به 

 ازای هر کیلومتر

62507 

 131444 دوخطه

 186726 خطه سه
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 سازیراهبا استفاده از فهرست بهای کالن  تقاطع غیرهمسطح نهیمحاسبه هزنحوه  حاتیتوض -25-2جدول 

 مقدار واحد تعداد خط یا عرض عبوری در هر سمت منبع فرضیات عنوان

 تقاطع غیرهمسطح

خطه با  4اصلی  پایه شبدری کامل تبادل راه صورتبه

راه شش خطه در نظر گرفته شد و با توجه به درصدهای 

 عنوان شده برای هر نوع تقاطع اصالح شد

 سازیراهکالن  8فصل 

 شبدری کامل

میلیون ریال به 

 ازای هر دستگاه

705487 

 529115 نیم شبدری

 352744 دو سطحه ساده

 705487 سادهسه سطحه 

 تونل
و برای  050103با دو خط عبور از ردیف  هایتونلبرای 

 050107تونل با سه خط عبور از ردیف 
 سازیراهکالن  5فصل 

میلیون ریال به  دو خط در هر جهت

ازای هر 

 کیلومتر

1106140 

 1682840 هر جهتسه خط در 
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از سناریوهای مورد بررسی، طرح ممنوعیت تردد وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است.  تعدادیدر 

هزینه نمحاسبه نمود منظوربه های ثبت پالک استفاده نمود.کنترل ورود وسایل نقلیه باید از دوربین منظوربه

 شود. استفاده می 26-2جدول از  های نظارتی پالک خوان در سناریوهای مورد بررسیهای استفاده از دوربین
 

 

 تجهیز به دوربین نظارتی پالک خوانهزینه  -26-2جدول 

هزینه واحد طراحی تابلو 

 )هزار تومان( هدایت مسیر

هزینه واحد ساخت تابلو 

 )هزار تومان( مسیرهدایت 

هزینه واحد ساخت پایه و 

 )هزار تومان( فونداسیون

هزینه واحد دوربین نظارتی پالک خوان به 

ازای چهار دوربین در هر موقعیت شامل 

 تمام موارد )هزار تومان(

800 1884 1335 300000 

 هزینه تعمیر و نگهداری -2-4-6-3

نگهداری و در  منظوربهریزی صحیح برنامه ،ونقلحملالزمه حفظ و ارتقای عملکرد اجزای هر سیستم 

صورت لزوم تعمیر آن است که این خود مستلزم تدارک و طراحی اصولی مراکز تعمیرات و نگهداری است. 

هزینه ساخت است. هزینه تعمیر و  %3ای معموالً برابر هزینه تعمیر و نگهداری روسازی و پارکینگ غیرحاشیه

 [.5هزینه ساخت است] %1 نگهداری تقاطع غیرهمسطح برابر

ساالنه در نظر  صورتبهذکر این نکته الزم است که هزینه تعمیر و نگهداری باید در طول عمر پروژه و 

 گرفته شود.

 محاسبه هزینه ثابت سناریوها -2-4-7

های واحد هر یک از پارامترهای دخیل در تحلیل اقتصادی نوبت به بررسی هزینه پس از محاسبه هزینه

هزینه ثابت ساخت هر یک از سناریوها به تفکیک نوع  ای ازخالصه 27-2جدول  رسد. درسناریوها میثابت 

 آن ارائه شده است.. ذکر چند نکته در مورد این جدول الزم است:

عالئم و تجهیزات به دست آمده و  وهای زیرسازی، روسازی،آبرهزینه ساخت راه با جمع تمام هزینه -

 برای معابر روی سطح به کار گرفته شده است.

 سازیهرابهای کالن بر اساس فهرست وهزینه تقاطعات غیرهمسطح با توجه به تعداد تقاطعات هر سناری -

 است. شدهمحاسبه 

. است شدهمحاسبه  سازیراهها و بر مبنای فهرست بهای کالن ها نیز با توجه به طول آنهزینه تونل -

 شودا زیرگذر اجر صورتبهذکر این نکته الزم است که بدون شک برخی تقاطعات غیرهمسطح نیز باید 
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عات ه تمام تقاطکه با توجه به ماهیت این مطالعات این مورد در نظر گرفته نشده و فرض بر این است ک

 شود.غیرهمسطح در تراز مثبت ساخته می

های مدل ناوگان هر سناریو بر اساس تعداد ناوگان مورد نیاز به دست آمده است خروجی تأمینهزینه  -

 أمینتنگر محاسبه شده است. ذکر این نکته ضروری است که در همه سناریوها میزان اضافه نیاز کالن

م انجام کار مدنظر قرار گرفته است. یعنی اگر تعداد اتوبوس مورد نیاز در ناوگان نسبت به سناریوی عد

یک سناریو از سناریوی عدم انجام کار کمتر است مقدار اتوبوس مورد نیاز در آن سناریو صفر در نظر 

 گرفته شده است.
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 میلیارد تومان -هزینه ثابت هر یک از سناریوهای مورد بررسی -27-2جدول 

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  عنوان هزینه

 23224 21211 25829 13982 14258 14374 14143 19431 25503 25618 25388 62181 مجموع
 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1747 2110 2110 2110 2110 هزینه ساخت و تعریض معابر

 1699 1699 1699 1699 1699 1699 1699 6702 12296 12296 12296 12296 هزینه تملک

 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903 هزینه ساخت تقاطعات غیرهمسطح

 12,915 11,232 14,848 5,622 5,622 5,622 5,622 5,622 5,622 5,622 5,622 30,867 هزینه ساخت و تجهیزات مسیر خطوط ریلی

 4,785 4,455 5,445 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 16,005 ناوگان خطوط ریلی تأمینهزینه 

 351 351 349 487 549 565 487 487 549 565 487 0 اتوبوس تندروهزینه ساخت و تجهیزات مسیر 

 1,129 1,129 1,142 1,353 1,558 1,657 1,505 1,485 1,538 1,637 1,485 0 ناوگان اتوبوس تندرو تأمینهزینه 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ناوگان اتوبوس معمولی تأمینهزینه 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 هاراههزینه ساخت پیاده

 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 0 هزینه ایجاد محدوده طرح ترافیک
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 سناریوها فوایدمحاسبه  -2-4-8

های قبل اثرات اقتصادی و مقادیر واحد اثرات سناریوها بر سفر محاسبه شد. در این بخش ابتدا در بخش

ها و مصرف ونقل شخصی، آلودگیونقل همگانی، حملبخش حمل 3هزینه کل این اثرات بر سفر شهروندان در 

افزاری برای هر های مدل نرمسوخت برای هر یک از سناریوها ارائه شده است. به این منظور باید از خروجی

یک از سناریوهای مورد نظر استفاده شود. در بندهای گذشته خروجی هر یک از سناریوها به تفصیل ارائه شد. 

نمایش داده شده است  1409ایج اجرای هر یک از سناریوها در اوج صبح سال ای از نتخالصه 28-2جدول در 

 که مبنای محاسبات بعدی در خصوص فواید سناریوها خواهد بود.

ونقل شخصی و هزینه ونقل همگانی، حملبه ترتیب هزینه اثرات حمل 67-2جدول الی  29-2جدول در 

نشان داده شده است. ذکر این نکته الزم است که در این جدول  12ها برای سناریوهای صفر تا سناریو آالینده

 300و برای تبدیل مقادیر روزانه به ساالنه از ضریب  10وج به روزانه از ضریب برای تبدیل مقادیر ساعت ا

 استفاده شده است. 

 ها ازهای اثرات ثانویه هر سناریو انجام شده و با کسر آنای بین هزینهمقایسه 68-2جدول پس از آن در 

مقادیر سناریو پایه )سناریو صفر( فواید هر یک محاسبه شده است.



  
 

 

 

 160صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 های مدل برای هر یک از سناریوهاخالصه خروجی -28-2جدول 

 واحد عنوان
 دوره

 زمانی 
 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو 

 86798 87,010 86,415 91,952 89,987 89,846 89,158 88,457 88,439 88,310 87,646 83,994 96,932 صبح ساعت ساعت کل شبکه شخصی-خودرو

 3532480 3,537,360 3,524,882 3,603,820 3,568,050 3,569,155 3,564,074 3,562,653 3,564,605 3,566,465 3,559,869 3,525,144 3,634,389 صبح کیلومتر کیلومتر شبکه شخصی-خودرو

 92687 92,805 92,886 83,175 91,878 91,643 92,189 91,789 91,528 91,271 91,853 86,525 90,712 صبح ساعت ساعت کل همگانی-مسافر

 48502 48,470 48,516 44,466 49,111 49,514 48,987 48,717 48,886 49,274 48,767 43,398 50,972 صبح ساعت ساعت داخل وسیله همگانی-مسافر

 1445589 1,434,437 1,445,874 1,282,770 1,404,226 1,404,721 1,404,187 1,400,108 1,401,200 1,401,599 1,401,654 1,353,412 1,177,748 صبح کیلومتر کیلومتر همگانی-مسافر

 330451 331,055 329,424 342,604 337,496 337,328 335,947 334,748 334,830 334,721 333,294 325,524 352,193 صبح لیتر مصرف سوخت شخصی

 149517 149,880 148,848 157,431 153,842 153,822 153,206 152,419 151,666 151,686 150,980 146,154 167,190 صبح کیلوگرم COتولید 

 3597 3,601 3,592 3,646 3,619 3,618 3,617 3,617 3,623 3,622 3,621 3,600 3,607 صبح کیلوگرم Noxتولید 

 12910 12,937 12,861 13,488 13,235 13,232 13,176 13,119 13,090 13,089 13,029 12,668 14,095 صبح کیلوگرم HCتولید 

 61.2 61.3 61.0 63.5 62.5 62.5 62.2 62.0 62.0 62.0 61.7 60.3 65.2 صبح کیلوگرم معادل سواری PM2.5تولید 

 51.3 51.3 50.4 53.9 55.5 57.9 53.9 53.9 55.5 57.9 53.9 45.7 56.9 روزانه کیلوگرم اتوبوس PM2.5تولید 

 115152 115152 113310 121200 124800 130008 121200 121200 124800 130008 121200 102661 127937 روزانه کیلومتر کیلومتر اتوبوس دیزلی-خودرو

 27984 26544 29624 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 44716 10755 روزانه کیلومتر جدید کیلومتر ریلی-وسیله



  
 

 

 

 161صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 ونقل همگانی سناریو صفرهزینه اثرات حمل -29-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد هزینهگروه  ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2,682 8,941 32,500 509,720 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,091 6,971 32,500 397,400 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 235 784 446,667 1,756 خودرو نیروی انسانی 3

 128 426 3,333 127,937 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 447 1,488 847,603 1,756 خودرو استهالک 5

 5,583 18,611 جمع

 

 ونقل شخصی سناریو صفرهزینه اثرات حمل -30-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10,583 35,277 32,500 969,320 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,540 31,801 875 36,343,890 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,854 6,178 170 36,343,890 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,920 19,733 543 36,343,890 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 27,897 92,989 جمع

 

 هزینه سوخت و آلودگی سناریو صفر -31-2جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 272 906 1,277,100 709 کیلوگرم PMتولید  1

 871 2,902 1,736 1,671,900 کیلوگرم COتولید  2

 1,605 5,349 37,950 140,950 کیلوگرم HCتولید  3

 5,285 17,617 488,400 36,070 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,590 8,632 238 36,343,890 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 1227 4089 113 36343890 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 954 3180 88 36343890 کیلومتر-خودرو دید و منظر 7

 1772 5906 163 36343890 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 18,490 61,634 17,500 3,521,930 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 303 1,011 7,905 127,937 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 33,367 111,225 جمع

 



  
 

 

 

 162صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 1ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -32-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2,284 7,612 32,500 433,980 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,269 7,565 32,500 431,270 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 93 311 446,667 697 خودرو نیروی انسانی 3

 103 342 3,333 102,661 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 177 591 847,603 697 خودرو استهالک 5

 4,926 16,421 جمع

 

 1ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -33-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 9,406 31,352 32,500 839,940 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,254 30,845 875 35,251,440 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,798 5,993 170 35,251,440 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,742 19,140 543 35,251,440 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,199 87,329 جمع

 

 1هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -34-2جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 248 828 1,277,100 649 کیلوگرم PMتولید  1

 761 2,537 1,736 1,461,540 کیلوگرم COتولید  2

 1,442 4,808 37,950 126,680 کیلوگرم HCتولید  3

 5,275 17,582 488,400 36,000 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,512 8,372 238 35,251,440 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 1190 3966 113 35251440 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 925 3085 88 35251440 کیلومتر-خودرو دید و منظر 7

 1719 5728 163 35251440 کیلومتر-خودرو جمعیت جدایی 8

 17,090 56,967 17,500 3,255,240 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 243 812 7,905 102,661 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 31,405 104,684 جمع

 



  
 

 

 

 163صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 2ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -35-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2,566 8,554 32,500 487,670 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,267 7,558 32,500 430,860 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 151 505 446,667 1,130 خودرو نیروی انسانی 3

 121 404 3,333 121,200 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 287 958 847,603 1,130 خودرو استهالک 5

 5,393 17,978 جمع

 

 2ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -36-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 9,814 32,715 32,500 876,460 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,345 31,149 875 35,598,690 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,816 6,052 170 35,598,690 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,798 19,328 543 35,598,690 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,773 89,244 جمع

 

 2هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -37-2جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 257 857 1,277,100 671 کیلوگرم PMتولید  1

 786 2,621 1,736 1,509,800 کیلوگرم COتولید  2

 1,483 4,945 37,950 130,290 کیلوگرم HCتولید  3

 5,305 17,685 488,400 36,210 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,536 8,455 238 35,598,690 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 1201 4005 113 35598690 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 934 3115 88 35598690 کیلومتر-خودرو منظردید و  7

 1735 5785 163 35598690 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 17,498 58,326 17,500 3,332,940 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 287 958 7,905 121,200 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 32,025 106,751 جمع

 



  
 

 

 

 164صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 3ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -38-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2,593 8,643 32,500 492,740 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,210 7,367 32,500 419,970 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 160 532 446,667 1,191 خودرو نیروی انسانی 3

 130 433 3,333 130,008 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 303 1,009 847,603 1,191 خودرو استهالک 5

 5,395 17,984 جمع

 

 3ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -39-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 9,889 32,963 32,500 883,100 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,362 31,207 875 35,664,650 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,819 6,063 170 35,664,650 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,809 19,364 543 35,664,650 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,879 89,596 جمع

 

 3هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -40-2جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 260 866 1,277,100 678 کیلوگرم PMتولید  1

 790 2,633 1,736 1,516,860 کیلوگرم COتولید  2

 1,490 4,967 37,950 130,890 کیلوگرم HCتولید  3

 5,307 17,690 488,400 36,220 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,541 8,470 238 35,664,650 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 1204 4012 113 35664650 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 936 3121 88 35664650 کیلومتر-خودرو دید و منظر 7

 1739 5796 163 35664650 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 17,573 58,576 17,500 3,347,210 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 308 1,028 7,905 130,008 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 32,148 107,158 جمع

 



  
 

 

 

 165صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 4ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -41-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2,572 8,575 32,500 488,860 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,244 7,480 32,500 426,420 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 148 494 446,667 1,106 خودرو نیروی انسانی 3

 125 416 3,333 124,800 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 281 937 847,603 1,106 خودرو استهالک 5

 5,371 17,902 جمع

 

 4ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -42-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 9,903 33,011 32,500 884,390 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,357 31,190 875 35,646,050 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,818 6,060 170 35,646,050 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,806 19,354 543 35,646,050 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,885 89,615 جمع

 

 4هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -43-2جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 259 863 1,277,100 676 کیلوگرم PMتولید  1

 790 2,633 1,736 1,516,660 کیلوگرم COتولید  2

 1,490 4,968 37,950 130,900 کیلوگرم HCتولید  3

 5,308 17,695 488,400 36,230 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,540 8,466 238 35,646,050 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 1203 4010 113 35646050 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 936 3119 88 35646050 کیلومتر-خودرو دید و منظر 7

 1738 5792 163 35646050 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 17,579 58,595 17,500 3,348,300 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 296 987 7,905 124,800 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 32,138 107,127 جمع

 



  
 

 

 

 166صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 5ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -44-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 )تومان(ارزش 

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2,564 8,545 32,500 487,170 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,267 7,555 32,500 430,720 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 152 505 446,667 1,131 خودرو نیروی انسانی 3

 121 404 3,333 121,200 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 288 959 847,603 1,131 خودرو استهالک 5

 5,390 17,968 جمع

 

 5ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -45-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد هزینهگروه  ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 9,905 33,018 32,500 884,570 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,352 31,173 875 35,626,530 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,817 6,057 170 35,626,530 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,803 19,343 543 35,626,530 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,877 89,591 جمع

 

 5هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -46-2جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 روزانههزینه 

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 258 861 1,277,100 674 کیلوگرم PMتولید  1

 794 2,646 1,736 1,524,190 کیلوگرم COتولید  2

 1,494 4,979 37,950 131,190 کیلوگرم HCتولید  3

 5,300 17,665 488,400 36,170 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,538 8,461 238 35,626,530 کیلومتر-خودرو صوتیآلودگی  5

 1202 4008 113 35626530 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 935 3117 88 35626530 کیلومتر-خودرو دید و منظر 7

 1737 5789 163 35626530 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 17,574 58,581 17,500 3,347,480 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 287 958 7,905 121,200 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 32,120 107,065 جمع

 



  
 

 

 

 167صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 6ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -47-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2,578 8,593 32,500 489,870 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,273 7,578 32,500 432,020 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 152 508 446,667 1,137 خودرو نیروی انسانی 3

 121 404 3,333 121,200 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 289 964 847,603 1,137 خودرو استهالک 5

 5,414 18,046 جمع

 

 6ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -48-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 9,984 33,279 32,500 891,580 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,356 31,186 875 35,640,740 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,818 6,059 170 35,640,740 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,805 19,351 543 35,640,740 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,963 89,875 جمع

 

 6هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -49-2جدول 

 ارزش )تومان( شاخص روزانهمقدار  واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 259 863 1,277,100 676 کیلوگرم PMتولید  1

 798 2,659 1,736 1,532,060 کیلوگرم COتولید  2

 1,500 5,000 37,950 131,760 کیلوگرم HCتولید  3

 5,300 17,665 488,400 36,170 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,539 8,465 238 35,640,740 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 1203 4010 113 35640740 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 936 3119 88 35640740 کیلومتر-خودرو دید و منظر 7

 1737 5792 163 35640740 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 17,637 58,791 17,500 3,359,470 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 287 958 7,905 121,200 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 32,197 107,322 جمع

 



  
 

 

 

 168صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 7ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -50-2جدول 

سفرهای سوارهدرصد غیرشاغلین در  30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره  69 

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2,606 8,685 32,500 495,140 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,217 7,390 32,500 421,290 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 160 533 446,667 1,193 خودرو نیروی انسانی 3

 130 433 3,333 130,008 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 303 1,011 847,603 1,193 خودرو استهالک 5

 5,414 18,046 جمع

 

 7ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -51-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 شاغلین در سفرهای سواره درصد

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10,061 33,536 32,500 898,460 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,369 31,230 875 35,691,550 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,820 6,068 170 35,691,550 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,814 19,379 543 35,691,550 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 27,064 90,213 جمع

 

 7هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -52-2جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 262 872 1,277,100 683 کیلوگرم PMتولید  1

 801 2,670 1,736 1,538,220 کیلوگرم COتولید  2

 1,506 5,022 37,950 132,320 کیلوگرم HCتولید  3

 5,301 17,670 488,400 36,180 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,543 8,477 238 35,691,550 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 1205 4015 113 35691550 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 937 3123 88 35691550 کیلومتر-خودرو دید و منظر 7

 1740 5800 163 35691550 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 17,710 59,032 17,500 3,373,280 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 308 1,028 7,905 130,008 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 32,313 107,709 جمع

 



  
 

 

 

 169صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 8ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -53-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2,584 8,614 32,500 491,110 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,250 7,502 32,500 427,670 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 148 494 446,667 1,106 خودرو نیروی انسانی 3

 125 416 3,333 124,800 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 281 937 847,603 1,106 خودرو استهالک 5

 5,389 17,963 جمع

 

 8ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -54-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 10,077 33,589 32,500 899,870 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,366 31,220 875 35,680,500 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,820 6,066 170 35,680,500 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,812 19,373 543 35,680,500 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 27,074 90,248 جمع

 

 8هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -55-2جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 261 869 1,277,100 681 کیلوگرم PMتولید  1

 801 2,670 1,736 1,538,420 کیلوگرم COتولید  2

 1,507 5,023 37,950 132,350 کیلوگرم HCتولید  3

 5,303 17,675 488,400 36,190 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,542 8,474 238 35,680,500 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 1204 4014 113 35680500 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 937 3122 88 35680500 کیلومتر-خودرو و منظردید  7

 1739 5798 163 35680500 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 17,719 59,062 17,500 3,374,960 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 296 987 7,905 124,800 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 32,308 107,694 جمع

 



  
 

 

 

 170صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 9ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -56-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2,340 7,800 32,500 444,660 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,037 6,790 32,500 387,090 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 142 473 446,667 1,058 خودرو نیروی انسانی 3

 121 404 3,333 121,200 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 269 897 847,603 1,058 خودرو استهالک 5

 4,909 16,363 جمع

 

 9ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -57-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

ساالنه  هزینه

 )میلیارد تومان(

 10,297 34,322 32,500 919,520 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,460 31,533 875 36,038,200 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,838 6,126 170 36,038,200 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,870 19,567 543 36,038,200 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 27,465 91,549 جمع

 

 9هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -58-2جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 264 879 1,277,100 688 کیلوگرم PMتولید  1

 820 2,733 1,736 1,574,310 کیلوگرم COتولید  2

 1,536 5,119 37,950 134,880 کیلوگرم HCتولید  3

 5,342 17,807 488,400 36,460 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,568 8,559 238 36,038,200 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 1216 4054 113 36038200 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 946 3153 88 36038200 کیلومتر-خودرو دید و منظر 7

 1757 5856 163 36038200 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 17,987 59,956 17,500 3,426,040 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 287 958 7,905 121,200 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 32,722 109,074 جمع

 



  
 

 

 

 171صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 10ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -59-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

ساالنه هزینه 

 )میلیارد تومان(

 2,553 8,510 32,500 485,160 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,335 7,783 32,500 443,700 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 144 479 446,667 1,072 خودرو نیروی انسانی 3

 113 378 3,333 113,310 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 273 909 847,603 1,072 خودرو استهالک 5

 5,417 18,058 جمع

 

 10ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -60-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 9,677 32,255 32,500 864,150 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,253 30,843 875 35,248,820 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,798 5,992 170 35,248,820 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,741 19,138 543 35,248,820 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,469 88,229 جمع

 

 10هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -61-2جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 253 844 1,277,100 661 کیلوگرم PMتولید  1

 775 2,584 1,736 1,488,480 کیلوگرم COتولید  2

 1,464 4,881 37,950 128,610 کیلوگرم HCتولید  3

 5,263 17,543 488,400 35,920 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,511 8,372 238 35,248,820 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 1190 3965 113 35248820 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 925 3084 88 35248820 کیلومتر-خودرو دید و منظر 7

 1718 5728 163 35248820 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 17,295 57,649 17,500 3,294,240 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 269 896 7,905 113,310 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 31,664 105,546 جمع

 



  
 

 

 

 172صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 11ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -62-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 )تومان(ارزش 

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2,551 8,502 32,500 484,700 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2,333 7,777 32,500 443,350 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 147 490 446,667 1,097 خودرو نیروی انسانی 3

 115 384 3,333 115,152 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 279 930 847,603 1,097 خودرو استهالک 5

 5,425 18,082 جمع

 

 11ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -63-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد هزینه گروه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 9,743 32,478 32,500 870,100 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,286 30,952 875 35,373,600 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,804 6,014 170 35,373,600 کیلومتر -خودرو تعمیر و نگهداری 3

 5,762 19,206 543 35,373,600 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,595 88,649 جمع

 

 11هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -64-2جدول 

 ارزش )تومان( مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 روزانههزینه 

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 255 848 1,277,100 664 کیلوگرم PMتولید  1

 780 2,602 1,736 1,498,800 کیلوگرم COتولید  2

 1,473 4,910 37,950 129,370 کیلوگرم HCتولید  3

 5,276 17,587 488,400 36,010 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,520 8,401 238 35,373,600 کیلومتر-خودرو صوتیآلودگی  5

 1194 3980 113 35373600 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 929 3095 88 35373600 کیلومتر-خودرو دید و منظر 7

 1724 5748 163 35373600 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 17,380 57,935 17,500 3,310,550 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 273 910 7,905 115,152 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 31,805 106,016 جمع

 



  
 

 

 

 173صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی اولویتترکیب، ارزیابی و  -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 12ونقل همگانی سناریو هزینه اثرات حمل -65-2جدول 

 69 درصد غیرشاغلین در سفرهای سواره 30.96 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه
 ارزش )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 2552 8508 32500 485020 ساعت -نفر زمان سفر درون خودرو 1

 2325 7750 32500 441850 ساعت -نفر زمان سفر بیرون خودرو 2

 144 482 446667 1078 خودرو نیروی انسانی 3

 115 384 3333 115152 کیلومتر-خودرو تعمیر و نگهداری 4

 274 914 847603 1078 خودرو استهالک 5

 5411 18037 جمع
 

 12ونقل شخصی سناریو هزینه اثرات حمل -66-2جدول 

 1.56 ضریب سرنشین شخصی 57.67 درصد شاغلین در سفرهای سواره

 واحد گروه هزینه ردیف
مقدار شاخص 

 روزانه

ارزش 

 )تومان(

هزینه روزانه 

 )میلیون تومان(

هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 9,720 32,398 32,500 867,980 ساعت -خودرو زمان سفر درون خودرو 1

 9,273 30,909 875 35,324,800 کیلومتر -خودرو استهالک 2

 1,802 6,005 170 35,324,800 کیلومتر -خودرو نگهداریتعمیر و  3

 5,754 19,180 543 35,324,800 کیلومتر -خودرو تصادفات 4

 26,548 88,492 جمع
 

 12هزینه سوخت و آلودگی سناریو  -67-2جدول 

 )تومان( ارزش مقدار شاخص روزانه واحد گروه هزینه ردیف
 هزینه روزانه

 )میلیون تومان( 

 هزینه ساالنه 

 )میلیارد تومان(

 254 847 1,277,100 663 کیلوگرم PMتولید  1

 779 2,595 1,736 1,495,170 کیلوگرم COتولید  2

 1,470 4,899 37,950 129,100 کیلوگرم HCتولید  3

 5,270 17,568 488,400 35,970 کیلوگرم Noxتولید  4

 2,517 8,390 238 35,324,800 کیلومتر-خودرو آلودگی صوتی 5

 1192 3974 113 35324800 کیلومتر-خودرو آلودگی آب 6

 927 3091 88 35324800 کیلومتر-خودرو دید و منظر 7

 1722 5740 163 35324800 کیلومتر-خودرو جدایی جمعیت 8

 17,349 57,829 17,500 3,304,510 لیتر ونقل شخصی سوخت حمل 9

 273 910 7,905 115,152 کیلومتر-خودرو سوخت همگانی  10

 31,753 105,844 جمع



  
 

 

 

 174صفحه  شهر شیرازترافیک کالنونقل و سازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 تومان اردیلیم -هانهیگز دیفوا سهیمحاسبه و مقا -68-2جدول 

 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  0سناریو  سناریو

 5411.1 5,425 5,417 4,909 5,389 5,416 5,414 5,390 5,371 5,395 5,393 4,926 5,583 هزینه اثرات ثانویه همگانی

 26547.73 26,595 26,469 27,465 27,074 27,064 26,963 26,877 26,885 26,879 26,773 26,199 27,897 شخصیهزینه اثرات ثانویه 

 31753.06 31,805 31,664 32,722 32,308 32,313 32,197 32,120 32,138 32,148 32,025 31,405 33,367 هزینه سوخت و آلودگی هوا

 63711.9 63,824 63,550 65,096 64,772 64,792 64,573 64,387 64,393 64,422 64,192 62,530 66,847 ساالنه مجموع هزینه

 172 159 166 674 194 168 169 193 213 188 190 657 0 فایده کاهش اثرات ثانویه همگانی

 1348.9 1,302 1,428 432 822 833 934 1,019 1,012 1,018 1,123 1,698 0 فایده کاهش اثرات ثانویه شخصی

 1614.4 1,563 1,704 645 1,059 1,055 1,171 1,248 1,229 1,220 1,342 1,962 0 فایده کاهش آالیندگی و سوخت

 3135.4 3,023 3,298 1,751 2,076 2,055 2,274 2,460 2,454 2,426 2,655 4,317 0 مجموع فواید ساالنه 



  
 

 

 

 175صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

گذاری و منفعت در طول دوران ساخت نوبت به تشکیل جدول جریان سرمایه هاو هزینه محاسبه فوایدبا 

گانه ارائه شده است.  12برای سناریوهای  80-2جدول تا  69-2جدول رسد که در ها میبرداری از پروژهو بهره

برداری نیز به بهره ان خطوط همگانی در طول دورهدر این جدول هزینه و منفعت ناشی از خرید و اسقاط ناوگ

توان محاسبات مربوط به درصد بازگشت سرمایه و نسبت فایده به محاسبه شده است. با تشکیل این جدول می

هزینه را برای تمام سناریوها انجام داد. نکته حائز اهمیت این است که در تشکیل این جدول نرخ تورم صفر در 

 ست و به این ترتیب تنها به همان نرخ تنزیل در محاسبات اقتصادی بسنده شده است.نظر گرفته شده ا
 

 

 



  

 

 

 

 176صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 میلیارد تومان -1سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل-69-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 5772 2001 0 0 0 -7773 
1402 5772 2001 0 0 0 -7773 
1403 5772 2001 0 0 0 -7773 
1404 5772 2001 0 0 0 -7773 
1405 5772 2001 0 0 0 -7773 
1406 5772 2001 0 0 0 -7773 
1407 5772 2001 0 0 0 -7773 
1408 5772 2001 0 0 0 -7773 
1409 0 0 998 4317 0 3319 
1410 0 0 998 4317 0 3319 
1411 0 0 998 4317 0 3319 
1412 0 0 998 4317 0 3319 
1413 0 0 998 4317 0 3319 
1414 0 0 998 4317 0 3319 
1415 0 0 998 4317 0 3319 
1416 0 0 998 4317 0 3319 
1417 0 0 998 4317 0 3319 
1418 0 0 998 4317 0 3319 
1419 0 0 998 4317 0 3319 
1420 0 0 998 4317 0 3319 
1421 0 0 998 4317 0 3319 
1422 0 0 998 4317 0 3319 
1423 0 0 998 4317 0 3319 
1424 0 0 998 4317 0 3319 
1425 0 0 998 4317 0 3319 
1426 0 0 998 4317 0 3319 
1427 0 0 998 4317 0 3319 
1428 0 0 998 4317 0 3319 
1429 0 0 998 4317 0 3319 
1430 0 0 998 4317 0 3319 
1431 0 0 998 4317 0 3319 
1432 0 0 998 4317 0 3319 
1433 0 0 998 4317 0 3319 
1434 0 0 998 4317 0 3319 
1435 0 0 998 4317 0 3319 
1436 0 0 998 4317 0 3319 
1437 0 0 998 4317 0 3319 
1438 0 0 998 4317 31091 34410 



  

 

 

 

 177صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 میلیارد تومان -2سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -70-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 2678 495 0 0 0 -3173 
1402 2678 495 0 0 0 -3173 
1403 2678 495 0 0 0 -3173 
1404 2678 495 0 0 0 -3173 
1405 2678 495 0 0 0 -3173 
1406 2678 495 0 0 0 -3173 
1407 2678 495 0 0 0 -3173 
1408 2678 495 0 0 0 -3173 
1409 0 0 262 2655 0 2394 
1410 0 0 262 2655 0 2394 
1411 0 0 262 2655 0 2394 
1412 0 0 262 2655 0 2394 
1413 0 0 262 2655 0 2394 
1414 0 0 262 2655 0 2394 
1415 0 0 262 2655 0 2394 
1416 0 0 262 2655 0 2394 
1417 0 0 262 2655 0 2394 
1418 0 0 262 2655 0 2394 
1419 0 0 262 2655 0 2394 
1420 0 0 262 2655 0 2394 
1421 0 0 262 2655 0 2394 
1422 0 0 262 2655 0 2394 
1423 0 1485 262 2655 743 1651 
1424 0 0 262 2655 0 2394 
1425 0 0 262 2655 0 2394 
1426 0 0 262 2655 0 2394 
1427 0 0 262 2655 0 2394 
1428 0 0 262 2655 0 2394 
1429 0 0 262 2655 0 2394 
1430 0 0 262 2655 0 2394 
1431 0 0 262 2655 0 2394 
1432 0 0 262 2655 0 2394 
1433 0 0 262 2655 0 2394 
1434 0 0 262 2655 0 2394 
1435 0 0 262 2655 0 2394 
1436 0 0 262 2655 0 2394 
1437 0 0 262 2655 0 2394 
1438 0 0 262 2655 12694 15088 



  

 

 

 

 178صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 میلیارد تومان -3سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -71-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 2688 514 0 0 0 -3202 
1402 2688 514 0 0 0 -3202 
1403 2688 514 0 0 0 -3202 
1404 2688 514 0 0 0 -3202 
1405 2688 514 0 0 0 -3202 
1406 2688 514 0 0 0 -3202 
1407 2688 514 0 0 0 -3202 
1408 2688 514 0 0 0 -3202 
1409 0 0 266 2426 0 2159 
1410 0 0 266 2426 0 2159 
1411 0 0 266 2426 0 2159 
1412 0 0 266 2426 0 2159 
1413 0 0 266 2426 0 2159 
1414 0 0 266 2426 0 2159 
1415 0 0 266 2426 0 2159 
1416 0 0 266 2426 0 2159 
1417 0 0 266 2426 0 2159 
1418 0 0 266 2426 0 2159 
1419 0 0 266 2426 0 2159 
1420 0 0 266 2426 0 2159 
1421 0 0 266 2426 0 2159 
1422 0 0 266 2426 0 2159 
1423 0 1637 266 2426 818 1341 
1424 0 0 266 2426 0 2159 
1425 0 0 266 2426 0 2159 
1426 0 0 266 2426 0 2159 
1427 0 0 266 2426 0 2159 
1428 0 0 266 2426 0 2159 
1429 0 0 266 2426 0 2159 
1430 0 0 266 2426 0 2159 
1431 0 0 266 2426 0 2159 
1432 0 0 266 2426 0 2159 
1433 0 0 266 2426 0 2159 
1434 0 0 266 2426 0 2159 
1435 0 0 266 2426 0 2159 
1436 0 0 266 2426 0 2159 
1437 0 0 266 2426 0 2159 
1438 0 0 266 2426 12809 14968 



  

 

 

 

 179صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 میلیارد تومان -4سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -72-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 2686 502 0 0 0 -3188 
1402 2686 502 0 0 0 -3188 
1403 2686 502 0 0 0 -3188 
1404 2686 502 0 0 0 -3188 
1405 2686 502 0 0 0 -3188 
1406 2686 502 0 0 0 -3188 
1407 2686 502 0 0 0 -3188 
1408 2686 502 0 0 0 -3188 
1409 0 0 264 2454 0 2190 
1410 0 0 264 2454 0 2190 
1411 0 0 264 2454 0 2190 
1412 0 0 264 2454 0 2190 
1413 0 0 264 2454 0 2190 
1414 0 0 264 2454 0 2190 
1415 0 0 264 2454 0 2190 
1416 0 0 264 2454 0 2190 
1417 0 0 264 2454 0 2190 
1418 0 0 264 2454 0 2190 
1419 0 0 264 2454 0 2190 
1420 0 0 264 2454 0 2190 
1421 0 0 264 2454 0 2190 
1422 0 0 264 2454 0 2190 
1423 0 1538 264 2454 769 1421 
1424 0 0 264 2454 0 2190 
1425 0 0 264 2454 0 2190 
1426 0 0 264 2454 0 2190 
1427 0 0 264 2454 0 2190 
1428 0 0 264 2454 0 2190 
1429 0 0 264 2454 0 2190 
1430 0 0 264 2454 0 2190 
1431 0 0 264 2454 0 2190 
1432 0 0 264 2454 0 2190 
1433 0 0 264 2454 0 2190 
1434 0 0 264 2454 0 2190 
1435 0 0 264 2454 0 2190 
1436 0 0 264 2454 0 2190 
1437 0 0 264 2454 0 2190 
1438 0 0 264 2454 12751 14941 



  

 

 

 

 180صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 تومانمیلیارد  -5سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -73-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 1934 495 0 0 0 -2429 
1402 1934 495 0 0 0 -2429 
1403 1934 495 0 0 0 -2429 
1404 1934 495 0 0 0 -2429 
1405 1934 495 0 0 0 -2429 
1406 1934 495 0 0 0 -2429 
1407 1934 495 0 0 0 -2429 
1408 1934 495 0 0 0 -2429 
1409 0 0 255 2460 0 2205 
1410 0 0 255 2460 0 2205 
1411 0 0 255 2460 0 2205 
1412 0 0 255 2460 0 2205 
1413 0 0 255 2460 0 2205 
1414 0 0 255 2460 0 2205 
1415 0 0 255 2460 0 2205 
1416 0 0 255 2460 0 2205 
1417 0 0 255 2460 0 2205 
1418 0 0 255 2460 0 2205 
1419 0 0 255 2460 0 2205 
1420 0 0 255 2460 0 2205 
1421 0 0 255 2460 0 2205 
1422 0 0 255 2460 0 2205 
1423 0 1485 255 2460 743 1463 
1424 0 0 255 2460 0 2205 
1425 0 0 255 2460 0 2205 
1426 0 0 255 2460 0 2205 
1427 0 0 255 2460 0 2205 
1428 0 0 255 2460 0 2205 
1429 0 0 255 2460 0 2205 
1430 0 0 255 2460 0 2205 
1431 0 0 255 2460 0 2205 
1432 0 0 255 2460 0 2205 
1433 0 0 255 2460 0 2205 
1434 0 0 255 2460 0 2205 
1435 0 0 255 2460 0 2205 
1436 0 0 255 2460 0 2205 
1437 0 0 255 2460 0 2205 
1438 0 0 255 2460 9716 11921 



  

 

 

 

 181صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 میلیارد تومان -6سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -74-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 1270 497 0 0 0 -1768 
1402 1270 497 0 0 0 -1768 
1403 1270 497 0 0 0 -1768 
1404 1270 497 0 0 0 -1768 
1405 1270 497 0 0 0 -1768 
1406 1270 497 0 0 0 -1768 
1407 1270 497 0 0 0 -1768 
1408 1270 497 0 0 0 -1768 
1409 0 0 249 2274 0 2026 
1410 0 0 249 2274 0 2026 
1411 0 0 249 2274 0 2026 
1412 0 0 249 2274 0 2026 
1413 0 0 249 2274 0 2026 
1414 0 0 249 2274 0 2026 
1415 0 0 249 2274 0 2026 
1416 0 0 249 2274 0 2026 
1417 0 0 249 2274 0 2026 
1418 0 0 249 2274 0 2026 
1419 0 0 249 2274 0 2026 
1420 0 0 249 2274 0 2026 
1421 0 0 249 2274 0 2026 
1422 0 0 249 2274 0 2026 
1423 0 1505 249 2274 752 1273 
1424 0 0 249 2274 0 2026 
1425 0 0 249 2274 0 2026 
1426 0 0 249 2274 0 2026 
1427 0 0 249 2274 0 2026 
1428 0 0 249 2274 0 2026 
1429 0 0 249 2274 0 2026 
1430 0 0 249 2274 0 2026 
1431 0 0 249 2274 0 2026 
1432 0 0 249 2274 0 2026 
1433 0 0 249 2274 0 2026 
1434 0 0 249 2274 0 2026 
1435 0 0 249 2274 0 2026 
1436 0 0 249 2274 0 2026 
1437 0 0 249 2274 0 2026 
1438 0 0 249 2274 7072 9097 



  

 

 

 

 182صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 میلیارد تومان -7سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -75-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 1280 516 0 0 0 -1797 
1402 1280 516 0 0 0 -1797 
1403 1280 516 0 0 0 -1797 
1404 1280 516 0 0 0 -1797 
1405 1280 516 0 0 0 -1797 
1406 1280 516 0 0 0 -1797 
1407 1280 516 0 0 0 -1797 
1408 1280 516 0 0 0 -1797 
1409 0 0 253 2055 0 1802 
1410 0 0 253 2055 0 1802 
1411 0 0 253 2055 0 1802 
1412 0 0 253 2055 0 1802 
1413 0 0 253 2055 0 1802 
1414 0 0 253 2055 0 1802 
1415 0 0 253 2055 0 1802 
1416 0 0 253 2055 0 1802 
1417 0 0 253 2055 0 1802 
1418 0 0 253 2055 0 1802 
1419 0 0 253 2055 0 1802 
1420 0 0 253 2055 0 1802 
1421 0 0 253 2055 0 1802 
1422 0 0 253 2055 0 1802 
1423 0 1657 253 2055 828 974 
1424 0 0 253 2055 0 1802 
1425 0 0 253 2055 0 1802 
1426 0 0 253 2055 0 1802 
1427 0 0 253 2055 0 1802 
1428 0 0 253 2055 0 1802 
1429 0 0 253 2055 0 1802 
1430 0 0 253 2055 0 1802 
1431 0 0 253 2055 0 1802 
1432 0 0 253 2055 0 1802 
1433 0 0 253 2055 0 1802 
1434 0 0 253 2055 0 1802 
1435 0 0 253 2055 0 1802 
1436 0 0 253 2055 0 1802 
1437 0 0 253 2055 0 1802 
1438 0 0 253 2055 7187 8989 



  

 

 

 

 183صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 میلیارد تومان -8سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -76-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 1278 504 0 0 0 -1782 
1402 1278 504 0 0 0 -1782 
1403 1278 504 0 0 0 -1782 
1404 1278 504 0 0 0 -1782 
1405 1278 504 0 0 0 -1782 
1406 1278 504 0 0 0 -1782 
1407 1278 504 0 0 0 -1782 
1408 1278 504 0 0 0 -1782 
1409 0 0 251 2076 0 1825 
1410 0 0 251 2076 0 1825 
1411 0 0 251 2076 0 1825 
1412 0 0 251 2076 0 1825 
1413 0 0 251 2076 0 1825 
1414 0 0 251 2076 0 1825 
1415 0 0 251 2076 0 1825 
1416 0 0 251 2076 0 1825 
1417 0 0 251 2076 0 1825 
1418 0 0 251 2076 0 1825 
1419 0 0 251 2076 0 1825 
1420 0 0 251 2076 0 1825 
1421 0 0 251 2076 0 1825 
1422 0 0 251 2076 0 1825 
1423 0 1558 251 2076 779 1046 
1424 0 0 251 2076 0 1825 
1425 0 0 251 2076 0 1825 
1426 0 0 251 2076 0 1825 
1427 0 0 251 2076 0 1825 
1428 0 0 251 2076 0 1825 
1429 0 0 251 2076 0 1825 
1430 0 0 251 2076 0 1825 
1431 0 0 251 2076 0 1825 
1432 0 0 251 2076 0 1825 
1433 0 0 251 2076 0 1825 
1434 0 0 251 2076 0 1825 
1435 0 0 251 2076 0 1825 
1436 0 0 251 2076 0 1825 
1437 0 0 251 2076 0 1825 
1438 0 0 251 2076 7129 8954 



  

 

 

 

 184صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 میلیارد تومان -9سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -77-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 1269 479 0 0 0 -1748 
1402 1269 479 0 0 0 -1748 
1403 1269 479 0 0 0 -1748 
1404 1269 479 0 0 0 -1748 
1405 1269 479 0 0 0 -1748 
1406 1269 479 0 0 0 -1748 
1407 1269 479 0 0 0 -1748 
1408 1269 479 0 0 0 -1748 
1409 0 0 246 1751 0 1506 
1410 0 0 246 1751 0 1506 
1411 0 0 246 1751 0 1506 
1412 0 0 246 1751 0 1506 
1413 0 0 246 1751 0 1506 
1414 0 0 246 1751 0 1506 
1415 0 0 246 1751 0 1506 
1416 0 0 246 1751 0 1506 
1417 0 0 246 1751 0 1506 
1418 0 0 246 1751 0 1506 
1419 0 0 246 1751 0 1506 
1420 0 0 246 1751 0 1506 
1421 0 0 246 1751 0 1506 
1422 0 0 246 1751 0 1506 
1423 0 1353 246 1751 677 829 
1424 0 0 246 1751 0 1506 
1425 0 0 246 1751 0 1506 
1426 0 0 246 1751 0 1506 
1427 0 0 246 1751 0 1506 
1428 0 0 246 1751 0 1506 
1429 0 0 246 1751 0 1506 
1430 0 0 246 1751 0 1506 
1431 0 0 246 1751 0 1506 
1432 0 0 246 1751 0 1506 
1433 0 0 246 1751 0 1506 
1434 0 0 246 1751 0 1506 
1435 0 0 246 1751 0 1506 
1436 0 0 246 1751 0 1506 
1437 0 0 246 1751 0 1506 
1438 0 0 246 1751 6991 8497 



  

 

 

 

 185صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 میلیارد تومان -10سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -78-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 2405 823 0 0 0 -3229 
1402 2405 823 0 0 0 -3229 
1403 2405 823 0 0 0 -3229 
1404 2405 823 0 0 0 -3229 
1405 2405 823 0 0 0 -3229 
1406 2405 823 0 0 0 -3229 
1407 2405 823 0 0 0 -3229 
1408 2405 823 0 0 0 -3229 
1409 0 0 483 3298 0 2815 
1410 0 0 483 3298 0 2815 
1411 0 0 483 3298 0 2815 
1412 0 0 483 3298 0 2815 
1413 0 0 483 3298 0 2815 
1414 0 0 483 3298 0 2815 
1415 0 0 483 3298 0 2815 
1416 0 0 483 3298 0 2815 
1417 0 0 483 3298 0 2815 
1418 0 0 483 3298 0 2815 
1419 0 0 483 3298 0 2815 
1420 0 0 483 3298 0 2815 
1421 0 0 483 3298 0 2815 
1422 0 0 483 3298 0 2815 
1423 0 1142 483 3298 571 2244 
1424 0 0 483 3298 0 2815 
1425 0 0 483 3298 0 2815 
1426 0 0 483 3298 0 2815 
1427 0 0 483 3298 0 2815 
1428 0 0 483 3298 0 2815 
1429 0 0 483 3298 0 2815 
1430 0 0 483 3298 0 2815 
1431 0 0 483 3298 0 2815 
1432 0 0 483 3298 0 2815 
1433 0 0 483 3298 0 2815 
1434 0 0 483 3298 0 2815 
1435 0 0 483 3298 0 2815 
1436 0 0 483 3298 0 2815 
1437 0 0 483 3298 0 2815 
1438 0 0 483 3298 12914 15730 



  

 

 

 

 186صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 میلیارد تومان -11سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -79-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 1953 698 0 0 0 -2651 
1402 1953 698 0 0 0 -2651 
1403 1953 698 0 0 0 -2651 
1404 1953 698 0 0 0 -2651 
1405 1953 698 0 0 0 -2651 
1406 1953 698 0 0 0 -2651 
1407 1953 698 0 0 0 -2651 
1408 1953 698 0 0 0 -2651 
1409 0 0 390 3023 0 2633 
1410 0 0 390 3023 0 2633 
1411 0 0 390 3023 0 2633 
1412 0 0 390 3023 0 2633 
1413 0 0 390 3023 0 2633 
1414 0 0 390 3023 0 2633 
1415 0 0 390 3023 0 2633 
1416 0 0 390 3023 0 2633 
1417 0 0 390 3023 0 2633 
1418 0 0 390 3023 0 2633 
1419 0 0 390 3023 0 2633 
1420 0 0 390 3023 0 2633 
1421 0 0 390 3023 0 2633 
1422 0 0 390 3023 0 2633 
1423 0 1129 390 3023 564 2069 
1424 0 0 390 3023 0 2633 
1425 0 0 390 3023 0 2633 
1426 0 0 390 3023 0 2633 
1427 0 0 390 3023 0 2633 
1428 0 0 390 3023 0 2633 
1429 0 0 390 3023 0 2633 
1430 0 0 390 3023 0 2633 
1431 0 0 390 3023 0 2633 
1432 0 0 390 3023 0 2633 
1433 0 0 390 3023 0 2633 
1434 0 0 390 3023 0 2633 
1435 0 0 390 3023 0 2633 
1436 0 0 390 3023 0 2633 
1437 0 0 390 3023 0 2633 
1438 0 0 390 3023 10606 13239 



  

 

 

 

 187صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 میلیارد تومان -12سناریو  -تطبیق هزینه و درآمد در طول دوره ساخت و تحلیل -80-2جدول 
 سود ارزش اسقاط منفعت برداریبهرههزینه  ناوگان تأمینهزینه  هزینه ساخت مسیر سال

1401 2164 739 0 0 0 -2903 
1402 2164 739 0 0 0 -2903 
1403 2164 739 0 0 0 -2903 
1404 2164 739 0 0 0 -2903 
1405 2164 739 0 0 0 -2903 
1406 2164 739 0 0 0 -2903 
1407 2164 739 0 0 0 -2903 
1408 2164 739 0 0 0 -2903 
1409 0 0 431 3135 0 2705 
1410 0 0 431 3135 0 2705 
1411 0 0 431 3135 0 2705 
1412 0 0 431 3135 0 2705 
1413 0 0 431 3135 0 2705 
1414 0 0 431 3135 0 2705 
1415 0 0 431 3135 0 2705 
1416 0 0 431 3135 0 2705 
1417 0 0 431 3135 0 2705 
1418 0 0 431 3135 0 2705 
1419 0 0 431 3135 0 2705 
1420 0 0 431 3135 0 2705 
1421 0 0 431 3135 0 2705 
1422 0 0 431 3135 0 2705 
1423 0 1129 431 3135 564 2141 
1424 0 0 431 3135 0 2705 
1425 0 0 431 3135 0 2705 
1426 0 0 431 3135 0 2705 
1427 0 0 431 3135 0 2705 
1428 0 0 431 3135 0 2705 
1429 0 0 431 3135 0 2705 
1430 0 0 431 3135 0 2705 
1431 0 0 431 3135 0 2705 
1432 0 0 431 3135 0 2705 
1433 0 0 431 3135 0 2705 
1434 0 0 431 3135 0 2705 
1435 0 0 431 3135 0 2705 
1436 0 0 431 3135 0 2705 
1437 0 0 431 3135 0 2705 
1438 0 0 431 3135 11612 14317 



  

 

 

 

 188صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 برتر نهیو انتخاب گز یبندتیاولو سه،یمقا

برداری بهرههای سناریوهای مختلف در طول دوران ساخت و در این بخش از گزارش تمام منافع و هزینه

های تحلیل اقتصادی میزان ارزش خالص فعلی، نرخ بازگشت گیرد تا با استفاده از فرمولمورد مقایسه قرار می

 سرمایه و نسبت فایده به هزینه محاسبه شود تا در گام بعدی نتایج سناریوها با یکدیگر مقایسه شود.

گاه بنگاه اقتصادی( و ارزیابی اقتصادی )از دیدگاه در بحث تحلیل اقتصادی، معموالً دو ارزیابی مالی )از دید

گیرد اما در ارزیابی ها و درآمدهای مستقیم مدنظر قرار میشود. در ارزیابی مالی تنها هزینهملی( انجام می

جویی در مصرف سوخت و کاهش تصادفات اقتصادی عالوه بر درآمدهای مستقیم منافع ملی طرح مانند صرفه

 شود. در این بخش تحلیل اقتصادی از دیدگاه ملی انجام شده است. می و ... نیز محاسبه

 .شودهای اقتصادی تعریف در گام نخست الزم است برخی مفاهیم تحلیل

 1ارزش خالص فعلی 

های های استاندارد ارزیابی طرح( در علم اقتصاد مهندسی، یکی از روشNPWیا  NPVارزش خالص فعلی )

)درآمد یا هزینه( به نرخ  ها( بر پایه زمان وقوع)درآمدها و هزینه روش، جریان نقدینگیاقتصادی است. در این 

شود. به این ترتیب در جریان نقدینگی، ارزش زمان انجام هزینه یا به دست آمدن روز به سال پایه تنزیل می

 .شوددرآمد نیز لحاظ می

گذاری )در حال ه یک پروژه یا سرمایهبینی شددهد که درآمد پیشارزش فعلی خالص مثبت، نشان می

مثبت سودآور خواهد بود و  NPVگذاری با طورکلی، سرمایهبینی شده است. بههای پیشحاضر( بیش از هزینه

ای برای قاعده ارزش فعلی خالص است منفی منجر به زیان خواهد شد. این مفهوم، پایه NPVگذاری با سرمایه

مثبت هستند. ارزش خالص فعلی و  NPVهایی باید انجام شوند که دارای ذاریگکه بر مبنای آن تنها سرمایه

محاسبه ارزش خالص فعلی باید یک نرخ  منظوربهشود. یا منفعت تنزیل یافته پروژه از فرمول زیر محاسبه می

 تنزیل ساالنه را مدنظر قرار داد.

 1-2رابطه 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ [
∆𝑅𝑛 + ∆𝐴𝑛 − ∆𝐼𝑛 − ∆𝐷𝑛

(1 + 𝑎)𝑛
]

𝑓𝑖𝑛

𝑁=−𝑝

+
𝑉𝑅

(1 + 𝑎)𝑓𝑖𝑛
 

Pدهد.برداری نشان میها را با شروع از سال بعد از اولین سال بهره: تعداد سال 

                                                 
1 -Net Present Value 



  

 

 

 

 189صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

finبرداری()دوره بهره دهد.زمان موردمطالعه پروژه را بعد از آغاز آن نشان می: مدت 

∆𝑅𝑛  دهد.ضعیت مرجع نشان میو: تغییر درآمدها بین وضعیت پروژه 

∆𝐴𝑛 مجموعه فواید محاسبه شده در بند قبل(  کند.: فواید پروژه را بیان می( 

∆𝐼𝑛 دهد.ضعیت مرجع را نشان میوگذاری بین وضعیت پروژه های سرمایه: تفاوت هزینه 

∆𝐷𝑛 برداری()مانند هزینه بهره .کندهای حاصل از پروژه را بیان می: زیان 

VRهزینه ساخت( کند.گذاری را بیان می: مقدار سرمایه( 

a.نرخ تنزیل است : 

 1نرخ بازده داخلی سرمایه 

ها با ارزش ( نرخی است که طی آن ارزش فعلی دریافتیIRRنرخ بازده داخلی یا نرخ بازگشت سرمایه )

شود. نرخ بازده داخلی بیش از سایر فعلی خالص صفر می گذاری برابری دارد و درنتیجه ارزشفعلی سرمایه

گیرد. چنانچه نرخ محاسبه شده از هزینه بهره سرمایه بیشتر ها مورد استفاده قرار میها در ارزیابی پروژهتکنیک

مقدار ارزش خالص فعلی را صفر  کهدرصورتیدر فرمول فوق  شود.باشد پروژه قبول و در غیر این صورت رد می

 کند. با حل این معادله نرخزیر تغییر پیدا می صورتبهاستفاده کنیم رابطه  IRRنرخ تنزیل از  جایبهر داده قرا

اده افزار اکسل استفشود. در این مطالعات به این منظور از ابزار موجود در نرمبازگشت داخلی سرمایه محاسبه می

 شده است.

 2-2رابطه 

0 =∑[
∆𝑅𝑛 + ∆𝐴𝑛 − ∆𝐼𝑛 − ∆𝐷𝑛

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑛
] +

𝑉𝑅

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑓𝑖𝑛
 

 نرخ تنزیل 

گیرد. های بین زمانی در حوزه اقتصاد مورداستفاده قرار میرویه استاندارد مالی است که در اکثر تحلیلیک

)اعم از درآمد، هزینه و غیره(  یافته در آیندهتبدیل شدن و مقایسه کردن اعداد و ارقام تحققهدف از تنزیل قابل

 های زمانی آیندهصورت محاسبه ارزش حال مقادیر مربوط به دورههای کنونی است. این فرآیند معموالً بهبا داده

یابد وزن کمتری ازنظر ارزش حال به آن تعلق صورت که هر چه دوره زمانی افزایش میپذیرد. بدینصورت می

ا ارقام اند، بنظر از اینکه در کدام مقطع زمانی در آینده اتفاق افتادهداد، صرفگیرد. بدین ترتیب کلیه اعمی

 شود.پذیر میموجود در زمان کنونی مقایسه و انجام محاسبات جبری روی آن امکان

                                                 
1 Internal Rate of Return 
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بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

ها و یا بخش عمومی صورت نرخی که افراد، شرکتتوان نرخ تنزیل را بهبا عنایت به توضیحات فوق می

ها، در آینده معاوضه کنند تعریف کرد. این موضوع ریشه در ها و منافع موجود را با هزینهینهاند تا هزمایل

میگذاری و کسب سود بازفلسفه وجودی تنزیل دارد که به هزینه فرصت سرمایه و قابلیت آن در انجام سرمایه

ز واقعیتی واحد دارند. درواقع ها حکایت اشده است که همه آن. در ارتباط با تنزیل تعاریف مختلفی مطرحگردد

صورت گیرد. بدینهای مالی و اقتصادی قرار میتنزیل فرآیندی مالی است که مبنای تحلیل بین زمانی در حوزه

ها در مقاطع زمانی مختلف به ارزش حال و یا بالعکس، این مقادیر ها و عایدیکه با تبدیل مقادیر ریالی هزینه

درصد در نظر گرفته  7. در این مطالعات نرخ تنزیل برای تمامی محاسبات اقتصادی کندرا با یکدیگر مقایسه می

 شده است.

 انجام تحلیل اقتصادی موارد زیر مدنظر قرار گرفت: منظوربهطور که قبالً نیز عنوان شد اما همان

 1401سال پایه محاسبات:  -

 1401سال شروع ساخت:  -

 سال 8ها: ساخت تمام پروژه زمانمدت -

 1409ها: برداری از تمام پروژهسال بهره -

 سال 30ها: برداری تمام پروژهدوره تحلیل پس از شروع بهره زمانمدت -

 درصد 50ارزش اسقاط پس از اتمام طول عمر:  -

 درصد 7نرخ تنزیل:  -

بر این اساس برای هر یک از سناریوهای مورد بررسی، ارزش خالص فعلی، نرخ بازگشت داخلی، مجموع 

جدول در  شد کهها، مجموع ارزش فعلی منافع و درنهایت نسبت فایده به هزینه محاسبه ارزش فعلی هزینه

 نمایش داده شده است.  2-81
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 محاسبه ارزش خالص فعلی و نرخ بازگشت سرمایه سناریوهای مختلف -81-2جدول 

 9سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  واحد سناریو

 23,224 21,211 25,829 13,982 14,258 14,374 14,143 19,431 25,503 25,618 25,388 62,181 میلیارد تومان گذاری در سال پایهمجموع هزینه سرمایه

 هاارزش فعلی مجموع هزینه
 نرخ تنزیل

 درصد 7

 22130 20,211 24,616 13,371 13,680 13,812 13,559 17,821 22,756 22,889 22,635 57,372 میلیارد تومان

 25307 24,357 26,668 14,259 16,800 16,658 18,325 19,973 20,180 19,977 21,726 35,903 میلیارد تومان ارزش فعلی مجموع منافع

 3177 4,146 2,053 889 3,120 2,845 4,766 2,151 2,576- 2,912- 909- 21,469- میلیارد تومان ارزش خالص فعلی

 %8.13 %8.59 %7.67 %7.54 %8.77 %8.61 %9.63 %7.92 %6.10 %5.98 %6.69 %3.63 درصد درصد بازگشت سرمایه

 1.14 1.205 1.083 1.07 1.23 1.21 1.35 1.12 0.89 0.87 0.96 0.63 - نسبت فایده به هزینه
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بندی مقایسه و اولویت منظوربهونقل های ارائه شده در منابع اقتصادی مهندسی حملبا توجه به پیشنهاد

 کهدرصورتی دیگرعبارتبه 1های تفاضلی تحلیل اقتصادی استفاده کرد.ها و انتخاب گزینه برتر باید از روشگزینه

با  صرفاًها سود ده هستند و قابلیت اجرا دارند. اما باشد تمام آن 1نسبت فایده به هزینه چند سناریو بیشتر از 

توان گزینه با اولویت باالتر را مشخص نمود و باید از نسبت فایده به ها نمیمقایسه نسبت فایده به هزینه آن

 این رویکرد استفاده شد.  هزینه تفاضلی استفاده نمود که در این گزارش نیز از

ل ها در برخی مسائاجرا هستند اما اجرای آنهای تفاضلی تحلیل اقتصادی بر روی تمامی مسائل قابلروش

زمان تنها امکان مقایسه دو گزینه وجود دارد. مسائل چند هم طوربههای خاص خود را دارد زیرا پیچیدگی

با یکدیگر مقایسه شوند که همین مسئله حجم محاسبات را افزایش هایی دوتایی ای باید در قالب مجموعهگزینه

 خواهد داد.

ها تغییرات ترافیک در توان بر روی مسائلی که در آنهای تفاضلی را میهای مستقیم، روشبرخالف روش

یر زها بر پایه شناسایی دو مورد هر گزینه متفاوت است و ترافیک القایی وجود دارد به کار گرفت. این روش

 استوار است:

 (IUBها )مزایای تفاضلی کاربر یک گزینه در مقابل سایر گزینه -

 (ISCها )های تفاضلی سیستم یک گزینه در مقابل سایر گزینههزینه -

های کاربر بین دو گزینه ارائه نمود که این تفاوت مجموع هزینه صورتبهتوان مزایای تفاضلی کاربر را می

هزینه ساالنه یا ارزش اولیه در یک دوره تحلیل مشخص باشد. تمام منافعی که با  صورتبهتواند ها میهزینه

های تفاضلی سیستم را شود. هزینههزینه کاربر شناخته می عنوانبهتوجه به محاسبات قبلی به دست آمد 

 صورتبهتواند ها میهای سیستم بین دو گزینه ارائه نمود که این هزینهتفاوت مجموع هزینه صورتبهتوان می

هزینه ساالنه یا ارزش اولیه در یک دوره تحلیل مشخص باشد. این نکته حائز اهمیت است که مزایای تفاضلی 

 های تفاضلی سیستم باید در یک قالب باشند )ساالنه یا ارزش اولیه(.کاربر و هزینه

 صورتهباز نسبت فایده به هزینه توانند با استفاده های مورد بررسی در تحلیل اقتصادی میزوج گزینه

 رابطه زیر با یکدیگر مقایسه شوند:

j i
ij

j i

IUB IUB
IBCR

SC SC
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 82-2جدول شوند. در مربوط به دو سناریویی است که با یکدیگر مقایسه می iو  jدر این فرمول اندیس 

هزینه تفاضلی سیستم و مزایای تفاضلی کاربر سناریوهای مختلف مورد بررسی ارائه شده است. هزینه تفاضلی 

 ها و مزایای تفاضلی معادل مجموع ارزش فعلی منافع ساالنه است که در بندمعادل مجموع ارزش فعلی هزینه

ها بر اساس سناریوی عدم انجام کار محاسبه شده است، گذشته محاسبه شد. با توجه به اینکه تمام این هزینه

 شود. ارد نمیوهای دو به دسناریوی عدم انجام کار )سناریو صفر( در مقایسه

 

 میلیارد تومان -وهای مختلفهزینه و مزایای تفاضلی سناری -82-2جدول 
 مزایای تفاضلی کاربر هزینه تفاضلی سیستم 

 35903 57372 1سناریو 

 21726 22635 2سناریو 

 19977 22889 3سناریو 

 20180 22756 4سناریو 

 19973 17821 5سناریو 

 18325 13559 6سناریو 

 16658 13812 7سناریو 

 16800 13680 8سناریو 

 14259 13371 9سناریو 
 26668 24616 10سناریو 
 24357 20211 11سناریو 
 25307 22130 12سناریو 

 

جدول دو به دو محاسبه شد که در  صورتبه( سناریوها IBCRبر اساس این مقادیر نسبت فایده به هزینه )

نمایش داده شده است. در این جدول سناریوهای ستون، دارای منافع تفاصلی کمتری از سناریوهای  2-84

ردیف هستند. به همین دلیل اگر در یک سلول میزان منفعت تفاضلی سناریوی ردیف کمتر از سناریوی ستون 

این جدول دو سلول در  2و  1نمونه برای مقایسه دو سناریوی  عنوانبهشود. مشخص می *باشد با عالمت 

در ردیف و سناریو  2در ستون، و در سلول دوم سناریو  2در ردیف و سناریو  1وجود دارد. سلول اول سناریو 

است سلول اول با  2کمتر از سناریو  1در ستون قرار دارد. در این حالت از آنجایی که منافع تفاضلی سناریو  1

 .شودمشخص می *عالمت 

ای که منافع تفاضلی کاربر دهنده این است که گزینهشود نشانمنفی می IBCR در این جدول زمانی که

ای تر آن گزینهکند. بدین ترتیب در این حالت گزینه اقتصادیتری ایجاد میبیشتری دارد هزینه سیستم پایین
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یوی ستون راز یک باشد سنا ترکوچکاست که منافع تفاضلی کاربر بیشتری دارد. اما اگر این نسبت مثبت و 

هر  84-2جدول باشد سناریوی ردیف برتر خواهد بود. بر این مبنا در  1از  تربزرگبهتر است و اگر نسبت 

سناریو ردیف و دومی برتری سناریوی  دهنده برتر بودنمشخص شده که اولی نشان ^و  >سلول با دو عالمت 

 ستون است.

خواهد بود و به همین  1اولویت  عنوانبهدر نهایت سناریویی که در مقایسه دو به دویی از بقیه بهتر بوده 

 نمایش داده شده است.  84-2جدول که در ستون آخر  شودهای بعدی مشخص میترتیب اولویت

ر ه نهایی علی و اولویتدرصد بازگشت سرمایه، نسبت فایده به هزینه، خالص ارزش ف 83-2جدول در 

نسبت فایده به هزینه باالتر  12تا  5سناریوهای . همانطور که مشاهده یک از سناریوها نمایش داده شده است

اولویت اول تعیین شد  عنوانبه 6دارند که در این بین و با استفاده از تحلیل فایده به هزینه تفاضلی، گزینه  1

 4قرار دارد. همانطور که مشخص است سناریوهایی که خط  12و  11و پس از آن به ترتیب سناریوهای 

ها تغییر داده شده است در اولویت دوم و سوم قرار دارد ریلی در نظر گرفته شده و طول یا مسیر آن صورتبه

تر یک مسیر ریلی مالک عمل قرار بگیرد. البته با توجه به هزینه پایین عنوانبهتواند و به همین دلیل می

قرار گرفته است. به همین  1اتوبوس تندرو است در اولویت  صورتبه 4که خط  6سیستم اتوبوس تندرو گزینه 

 یدقیق مورد بررس طوربهبر شهر شیراز دلیل الزم است در مطالعات تفصیلی همگانی وضعیت این خط انبوه

 ترین سیستم برای آن انتخاب شود.قرار بگیرد تا بهترین و اجرایی

 

 هانتایج نهایی تحلیل اقتصادی گزینه -83-2جدول 

درصد بازگشت  

 سرمایه

نسبت به  فایده به هزینه

 عدم انجام کار

میلیارد  -خالص ارزش فعلی

 تومان

بر اساس  نهاییاولویت 

 تحلیل تفاضلی
 12 21469- 0.626 %3.63 1 گزینه
 9 909- 0.960 %6.69 2 گزینه
 11 2912- 0.873 %5.98 3 گزینه
 10 2576- 0.887 %6.10 4 گزینه
 6 2151 1.121 %7.92 5 گزینه
 1 4766 1.351 %9.63 6 گزینه
 5 2845 1.206 %8.61 7 گزینه
 4 3120 1.228 %8.77 8 گزینه
 8 889 1.066 %7.54 9 گزینه
 7 2053 1.083 %7.67 10گزینه 
 2 4146 1.205 %8.59 11گزینه 
 3 3177 1.144 %8.13 12گزینه 
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 هابندی آندو به دو سناریوها و اولویتمحاسبه نسبت فایده به هزینه تفاضلی  -84-2جدول 
گزینه با منافع 

 بیشتر
  گزینه با منافع تفاضلی کاربر کمتر

 اولویت
 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو 

 12 0.30 0.31 0.28 0.49 0.44 0.44 0.40 0.40 0.45 0.46 0.41 - 1سناریو 
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

 9 * * * 0.81 0.55 0.57 0.37 0.36 12.75- 6.90- - * 2سناریو 
> - > > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

 3سناریو 
* * - * 0.00 0.18 0.37 0.34 0.60 * * * 

11 
> ^ - ^  ̂ ̂ ̂ ̂ ̂^ ^ ^ 

 10 * * * 0.63 0.37 0.39 0.20 0.04 - 1.54- * * 4سناریو 
> ^ > - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

 6 * * * 1.28 0.77 0.83 0.39 - * * * * 5سناریو 
> > > > - ^ ^ ^ > > ^ ^ 

 1 * * * 21.60 12.58- 6.57- - * * * * * 6سناریو 
> > > > > - > > > > > > 

 5 * * * 5.43 * - * * * * * * 7سناریو 
> > > > > ^ - ^ > > ^ ^ 

 4 * * * 8.21 - 1.07- * * * * * * 8سناریو 
> > > > > ^ > - > > ^ ^ 

 8 * * * - * * * * * * * * 9سناریو 
> > > > ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 

 7 0.55 0.52 - 1.10 0.90 0.93 0.75 0.99 3.49 3.87 2.50 * 10سناریو 
> > > > ^ ^ ^ ^ > - ^ ^ 

 2 * - * 1.48 1.16 1.20 0.91 1.83 1.64- 1.64- 1.09- * 11سناریو 
> > > > > ^ > > > > - > 

 3 - 0.50 * 1.26 1.01 1.04 0.81 1.24 8.19- 7.03- 7.09- * 12سناریو 
> > > > > ^ > > > > ^ - 
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 هابندی گزینهاولویتمقایسه زوجی و  -85-2جدول 
 اولویت تعداد برد 12سناریو  11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  

 12 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - 1سناریو 

 9 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ < < - < 2سناریو 

 11 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ < 3سناریو 

 10 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - < ^ < 4سناریو 

 6 6 ^ ^ < < ^ ^ ^ - < < < < 5سناریو 

 1 11 < < < < < < - < < < < < 6سناریو 

 5 7 ^ ^ < < ^ - ^ < < < < < 7سناریو 

 4 8 ^ ^ < < - < ^ < < < < < 8سناریو 

 8 4 ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ < < < < 9سناریو 

 7 5 ^ ^ - < ^ ^ ^ ^ < < < < 10سناریو 

 2 10 < - < < < < ^ < < < < < 11سناریو 

 3 9 - ^ < < < < ^ < < < < < 12سناریو 

 

 

 



  
 

 

 

 197صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 (12-3بلندمدت )بند و میان کوتاه، افق در برتر بندی اجرای راهکارهای گزینهاولویت

فی ارائه های مختلدر دو بند قبلی گزارش راهکارهای مختلف پیشنهادی با یکدیگر ترکیب شدند و گزینه

و اقتصادی گزینه برتر مشخص شد. بر این اساس و  محیطیزیستشد و پس از آن با استفاده از تحلیل فنی و 

گزینه برتر انتخاب شد و پس  نوانعبه 6با توجه به تحلیل فایده به هزینه تفاضلی انجام شده سناریوی شماره 

های در های بعدی قرار گرفتند. در این بند از گزارش ابتدا تمام پروژهدر اولویت 12و  11از آن دو سناریوی 

بندی اولویت 1409و  1404برای دو افق  هاپروژهنظر گرفته شده در گزینه برتر معرفی شده و پس از آن این 

 شده است.

 1-3جدول و  7-3 شکلتا  2-3 شکلدر گزینه برتر ارائه شده و در بر شبکه خطوط انبوه 1-3 شکلدر 

جدول تا  7-3جدول در نهایی این خطوط نمایش داده شده است.  سازیمدلمشخصات و نتایج  6-3جدول تا 

، اصالح مسیر داده شده و در نهایت خطوط به ترتیب خطوط اتوبوس حذف شده، تغییر شیوه داده شده 3-9

 ها ارائه شده است.تصاویر آن 13-3شکل تا  8-3شکل اتوبوس جدید ارائه شده است و در ادامه آن در 

و  10-3 جدولهای پیشنهادی و در راهموقعیت خطوط دوچرخه و پیاده 15-3 شکلو  14-3 شکلدر 

 ها ارائه شده است.اسامی آن 11-3 جدول

به ترتیب معابر تعریضی، معابر احداثی و تقاطعات غیرهمسطح پیشنهادی  18-3 شکلتا  16-3 شکلدر 

ها به همراه اولویت لیست آن 13-3جدول تا  12-3 جدولبرای افق بلندمدت شهر شیراز نمایش داده شده و در 

 ارائه شده است.

شهری برای شهر شیراز ارائه های اتوبوس برونموقعیت و مشخصات پایانه 14-3جدول و  19-3 شکلدر 

برتر پیشنهادی محدوده طرح ترافیک برای شهر شیراز نمایش داده  گزینه 20-3 شکلشده است. همچنین در 

 شده است.

 

 

 



  
 

 

 

 198صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 برتربر سناریو شبکه خطوط انبوه -1-3 شکل

 

 



  
 

 

 

 199صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 بر شهر شیرازانبوه 3و  1ها و مسیر خط ایستگاه -2-3 شکل



  
 

 

 

 200صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 بر شهر شیرازانبوه 2ها و مسیر خط ایستگاه -3-3 شکل



  
 

 

 

 201صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 بر شهر شیرازانبوه 3و  1خط  سازیمدلمشخصات و نتایج  -1-3جدول 

 شهر شیراز برانبوه 3و  1خط 

 خواهد شد. 1مسافران وارد مسیر خط  جاییجابهمستقیم و بدون نیاز به  طوربه برانبوه 3خط 

 قطار شهری نوع سیستم

 10+  23 طول خط )مجموع دو خط(

 27 تعداد ایستگاه

 54800 1409مسافر ساعت اوج سال  تعداد کل

 16051 1409تعداد مسافر قطعه اوج در ساعت اوج سال 

 دقیقه 3 زمانی سرفاصله

 40 تعداد رام قطار مورد نیاز

 

 بر شهر شیرازانبوه 2خط  سازیمدلمشخصات و نتایج  -2-3جدول 

 شهر شیراز برانبوه 2خط 

 قطار شهری نوع سیستم

 کیلومتر 14 طول خط 

 13 تعداد ایستگاه

 30952 1409تعداد کل مسافر ساعت اوج سال 

 13548 1409تعداد مسافر قطعه اوج در ساعت اوج سال 

 دقیقه 3 زمانی سرفاصله

 20 تعداد رام قطار مورد نیاز

 

 

 



  
 

 

 

 202صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 بر شهر شیرازانبوه 4ها و مسیر خط ایستگاه -4-3 شکل

 

 بر شهر شیرازانبوه 4خط  سازیمدلمشخصات و نتایج  -3-3جدول 

 شهر شیراز برانبوه 4خط 

 بر شهر شیراز نیاز به انجام مطالعات تفصیلی همگانی وجود دارد.تعیین نهایی نوع سیستم خط انبوه منظوربه

 اتوبوس تندرو نوع سیستم

 کیلومتر 17 طول خط 

 17 تعداد ایستگاه

 15169 1409تعداد کل مسافر ساعت اوج سال 

 4557 1409تعداد مسافر قطعه اوج در ساعت اوج سال 

 دقیقه 2 زمانی سرفاصله

 60 اتوبوس تندرو مورد نیازتعداد 

 



  
 

 

 

 203صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 بر شهر شیرازانبوه 5ها و مسیر خط ایستگاه -5-3 شکل



  
 

 

 

 204صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 بر شهر شیرازانبوه 6ها و مسیر خط ایستگاه -6-3 شکل

 
 بر شهر شیرازانبوه 7ها و مسیر خط ایستگاه -7-3 شکل



  
 

 

 

 205صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 بر شهر شیرازانبوه 5خط  سازیمدلمشخصات و نتایج  -4-3جدول 

 شهر شیراز برانبوه 5خط 

 اتوبوس تندرو نوع سیستم

 کیلومتر 12 طول خط 

 18 تعداد ایستگاه

 9928 1409تعداد کل مسافر ساعت اوج سال 

 4331 1409تعداد مسافر قطعه اوج در ساعت اوج سال 

 دقیقه 2 زمانی سرفاصله

 41 تعداد اتوبوس تندرو مورد نیاز
 

 بر شهر شیرازانبوه 6سازی خط مشخصات و نتایج مدل -5-3جدول 

 شهر شیراز برانبوه 6خط 

 اتوبوس تندرو نوع سیستم

 کیلومتر 14 طول خط 

 16 تعداد ایستگاه

 13521 1409تعداد کل مسافر ساعت اوج سال 

 7022 1409تعداد مسافر قطعه اوج در ساعت اوج سال 

 ثانیه 75 زمانی سرفاصله

 80 تعداد اتوبوس تندرو مورد نیاز
 

 بر شهر شیرازانبوه 7سازی خط مشخصات و نتایج مدل -6-3جدول 

 شهر شیراز برانبوه 7خط 

 اتوبوس تندرو نوع سیستم

 کیلومتر 17 طول خط 

 16 تعداد ایستگاه

 6791 1409تعداد کل مسافر ساعت اوج سال 

 4031 1409ساعت اوج سال تعداد مسافر قطعه اوج در 

 ثانیه 120 زمانی سرفاصله

 46 تعداد اتوبوس تندرو مورد نیاز

 

  



  
 

 

 

 206صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

  رانیاتوبوسلیست خطوط حذف یا تغییر شیوه داده شده از شبکه  -7-3جدول 

 بندیدسته سناریوها مقصد مبدأ شماره خط ردیف

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها انتهای بلوار شهید شیرودی عصرولیپایانه  10 1

 حذف کامل خط کلیه سناریوها پایانه نمازی میدان کلبه  24 2

 حذف کامل خط کلیه سناریوها بلوار الزهرا پایانه استقالل 27 3

 حذف کامل خط کلیه سناریوها شهید نواب صفوی پایانه شهید دستغیب 33 4

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها شهرک بزین حافظ قصرالدشتپایانه  36 5

 حذف کامل خط کلیه سناریوها معالی آباد پایانه احمدی شمالی 39 6

 حذف کامل خط کلیه سناریوها پایانه استقالل عصرولیپایانه  51 7

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها شهرک گلستان قصرالدشتپایانه  60 8

 حذف کامل خط کلیه سناریوها دانشگاه پیام نور  قصرالدشتپایانه  62 9

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها شهرک شهید بهشتی قصرالدشتپایانه  63 10

 حذف کامل خط کلیه سناریوها پایانه نمازی عصرولیپایانه  70 11

 حذف کامل خط کلیه سناریوها میدان ارم میدان گلستان 73 12

 حذف کامل خط کلیه سناریوها بلوار تخت جمشید عصرولیپایانه  79 13

 حذف کامل خط کلیه سناریوها پایانه بهارستان بولوار جمهوری 90 14

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها شهرک بهارستان پایانه شهید دستغیب 92 15

 کامل خطحذف  کلیه سناریوها ایمان جنوبی پایانه احمدی شمالی 94 16

 حذف کامل خط کلیه سناریوها ایمان جنوبی پایانه نمازی 109 17

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها داخل پایگاه هوایی عصرولیپایانه  110 18

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها میدان نمازی فرودگاه 120 19

 خطحذف کامل  کلیه سناریوها پایانه بزین میدان شهدا 148 20

 حذف کامل خط کلیه سناریوها شهرک گلستان پایانه استقالل 150 21

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها اهنمایشگ -دانشگاه پیام نور  پایانه نمازی 151 22

 حذف کامل خط کلیه سناریوها پایانه بزین پایانه نمازی 154 23

24 S2 حذف کامل خط 11و  10سناریوی پایانه قصرالدشت  2-شهر صدرا 

 

 

  



  
 

 

 

 207صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 خطوط تعیین شده برای اصالح مسیر در سال افق -8-3جدول 

 مقصد مبدأ شماره خط ردیف

 گویم قصرالدشتپایانه  37 1

 عصرولیشهرک  پایانه استقالل 48 2

 قالت قصرالدشتپایانه  50 3

 قصر قمشهشهرک  قصرالدشتپایانه  56 4

 خیابان شهید فرزدقی پایانه نمازی 80 5

 یاوران شرقی -سجادیه سیمان  پایانه احمدی شمالی 93 6

 شهرک انجیره قصرالدشتپایانه  113 7

 شهرک فجر قصرالدشتپایانه  115 8

9 S1 پایانه قصرالدشت  1-شهر صدرا 
 

 1409خطوط اتوبوس جدید برای افق  -9-3جدول 

 توضیحات  طول خط )کیلومتر( مقصد مبدأ شناسه خط ردیف

1 B1 میدان احسان 
شهرک 

 گلستان
13.6 

با هدف ایجاد پوشش در مسیر شناسایی شده 

 .شدتعریف 

2 B2 پایانه دستغیب 
 پایانه دستغیب 

 )گردشی(
6 

گردشی از پایانه دستغیب  صورتبهاین خط 

ارتباطی مناسب بین سه خط  تعریف شده تا

 برقرار شود. رانیاتوبوسانبوه بر و دو پایانه 

3 B3 پایانه بهارستان 
پایانه 

 قصرالدشت
11 

پوشش بدون ترنسفر تمایالت سفر بین پایانه  

 بهارستان و پایانه قصرالدشت

4 B4 ایستگاه فضیلت 
بلوار تخت 

 جمشید غربی
7.1 

در وضع موجود با هدف  79جایگزین خط 

 اتصال به ایستگاه فضیلت 

 



  
 

 

 

 208صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 1409در افق  رانیاتوبوسموقعیت خطوط حذف شده از شبکه موجود  -8-3شکل 



  
 

 

 

 209صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 1409افق  یخطوط اتوبوس اصالح شده برا ریمس -9-3شکل 

  



  
 

 

 

 210صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

  
مسیر خط اتوبوس جدید از میدان  -10-3شکل 

 احسان به شهرک گلستان

مسیر خط اتوبوس جدید از پایانه دستغیب  -11-3شکل 

  گردشی صورتبه

  
مسیر خط اتوبوس جدید از پایانه  -12-3شکل 

 بهارستان به پایانه قصرالدشت

مسیر خط اتوبوس جدید از بلوار تخت جمشید  -13-3شکل 

 به ایستگاه فضیلت

 

  



  
 

 

 

 211صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 مشخصات مسیرهای پیاده پیشنهادی -10-3 جدول

 مسیر پیشنهادی
 طول

 )متر(

 عرض

 )متر(

 شیب

 طولی

 نوع

 مسیر پیشنهادی
 اولویت

 2 محدودیت کامل 7/0 2/11 431 خیابان توحید

 2 محدودیت کامل 9/0 10 554 خان زند(لطفعلی -خان)حدفاصل کریم 11کریمخان 

 2 محدودیت کامل 5/1 - 938 دی 9بلوار  -دروازه کازرون

 1 محدودیت کامل 6/0 10 595 مسیر مسجد موال

 1 محدودیت کامل 7/1 3/16 634 خیابان طالقانی

 1 محدودیت کامل 7/2 20 617 گلشن شیرازی -نارنجستان 

ینسب تیمحدود 5/1 9/19 670 مشکین فام  2 

ینسب تیمحدود 2/3 2/32 1448 بلوار ارم  2 

ینسب تیمحدود 8/0 8/19 332 زیرگذر زند -دروازه اصفهان   1 

ینسب تیمحدود 8/0 9/23 566 خیابان سمیه  2 

ینسب تیمحدود 7/1 5/18 513 خیابان خیام  2 

ینسب تیمحدود 8/2 8/25 531 محور حافظ )حدفاصل بلوار گلستان تا تقاطع عمادی(  1 
 

 در شهر شیرازپیشنهادی مشخصات مسیرهای شبکه دوچرخه  -11-3 جدول

 متوسط شیب طولی )درصد( طول مسیر )متر( اولویت مسیر پیشنهادی شماره

 1/4 2584/32 1 فرودگاه -مترو فرصت شیرازی  1

 1/1 2345/26 1 بلوار قائم 2

 0/4 1684/31 1 مصدق -ی نمازی راهسه 3

 1/7 632/38 1 فروردین 12 -بلوار نواب  4

 2/4 1949/82 1 پل ولیعصر -آزادگان  5

 0/7 2874/67 1 سینما سعدی -قصرالدشت  6

 0/8 3705/24 1 آزادگان -مترو فرصت شیرازی  7

 0/8 1498/09 1 میدان شهدای کوشک -بلوار رحمت  8

 2 4260/97 1 راهی نمازیسه -میدان قرآن  9

 1/3 1837/06 1 شاهزاده قاسم -چهارراه مشیر 10

 1/3 4942/13 1 مصدق -میدان نمازی  11

 1/1 3419/26 1 میدان مهارت -چهارراه هوابرد  12

55/2426 1 پل حر -میدان ارم  13  0 

 1/3 4662/29 1 چهارراه خلدبرین -فلکه قصرالدشت  14

 2/4 2183/42 1 مترو احسان -مترو میرزا شیرازی  15

 0/7 3226/05 1 میدان ولیعصر -بلوار ارتش 16



  
 

 

 

 212صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 متوسط شیب طولی )درصد( طول مسیر )متر( اولویت مسیر پیشنهادی شماره

 1/5 4774/67 1 پل ولیعصر -سعدیه  17

 1/2 4479/73 1 میدان بسیج -میدان قهرمانان  18

 1/8 1729/47 1 بلوار استقالل -بلوار رحمت  19

 1/8 2115/79 1 خلد برین -بلوار استقالل  20

 3/5 866/11 1 میدان ارم -میدان نمازی  21

 1/1 6450/88 1 مترو رازی -میدان بسیج  22

 1/4 364/40 1 چهارراه مشیر -راهی نمازی سه 23

 1/7 1555/56 1 بلوار جانبازان -بلوار سرداران  24

 1/6 16/4820 1 بلوار مولوی -پل حر  25

 1/1 3897/77 1 فلکه قصرالدشت-مترو میرزای شیرازی  26

 1/8 2169/29 1 امیرکبیر -چهارراه خلدبرین  27

 0/7 3088/09 1 میدان دولت -بلوار غفاری 28

 1/7 2039/41 1 چهارراه بنفشه -بلوار استقالل  29

 1/3 1931/26 1 میدان نمازی - چهارراه خلد برین 30

 1/6 1175/00 1 سراج  31

 1/9 1020/29 1 بلوار شاهد 32

 1/1 1597/39 1 بلوار رحمت -شاهزاده قاسم 33

 0/8 1591/49 1 بلوار عدالت -میدان دولت  34

 1/4 703/85 1 بلوار کاج -بلوار باهنر شمالی  35

 0 2076/97 1 بلوار بازرگان 36

 1/5 1690/74 2 فراشبندی 37

 1/2 5293/16 2 چهارراه زندان( -گری بلوار رحمت )میدان کوزه 38

 2/4 1830/89 2 پل زرگری -میدان دانشجو  39

 2/1 1399/64 2 بلوار ستارخان -بلوار چمران  40

 1/2 4188/61 2 بلوار مطهری جنوبی -بلوار ستارخان  41

 1 4792/55 2 بلوار استقالل -شهید رجائی  42

 0/8 3307/51 2 میدان پارسه -بلوار عدالت  43

 1/8 3803/34 2 میدان آزادی -امیرکبیر  44

 1/6 4966/82 2 ابونصرغربیبلوار  -میدان آزادی  45

 1/4 2975/73 2 میدان بسیج-بلوار باهنر شمالی 46

 1/1 3279/99 2 شاهزاده قاسم -بلوار فضیلت جنوبی  47



  
 

 

 

 213صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 متوسط شیب طولی )درصد( طول مسیر )متر( اولویت مسیر پیشنهادی شماره

 1/7 1928/11 2 دروازه کازرون -چهارراه هنگ  48

 4/5 9016/89 2 المللینمایشگاه بین -فارس حلقه مجتمع خلیج 49

 1/3 760/74 2 بلوار مولوی 50

 1/1 1786/95 2 بلوار فضیلت جنوبی 51

 1/5 1673/13 2 بلوار مطهری جنوبی 52

 1/8 1724/25 2 بلوار رحمت-شهیدان یغمور  53

 1/4 2660/35 2 بلوار کاج-شهرک امبیرکبیر 54

 1/2 2506/69 3 بلوار صلح 55

 0/6 5779/84 3 مترو میرزای شیرازی -شهرک بهشتی  56

 1 1842/23 3 هاشمیبنیخیابان  57

 0/8 3756/86 3 پست مرکزی -فرصت شیرازی  58

 0/9 5381/80 3 بلوار اتحاد -بلوار تخت جمشید غربی  59

 1/1 1350/21 3 گریمیدان کوزه -بلوار غفاری  60

 1/6 4338/96 3 مترو میرزای شیرازی -آهن راه 61

 2/4 989/35 3 بلوار دهخدا -میدان غدیر  62

 2/7 5689/51 3 پل معلم -رزشوپارک سالمت  63

 0/9 6880/02 3 تقاطع شهیدان یغمور -بلوار امیرکبیر  64

 0/7 1002/99 3 بلوار ارتش -گری میدان کوزه 65

 34/1 92679 مجموع خطوط با اولویت یک

 1/63 57079 مجموع خطوط با اولویت دو

 1/26 39518 مجموع خطوط با اولویت سه

 1/41 189277 کل خطوطمجموع 

 

  



  
 

 

 

 214صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 مسیرهای پیاده پیشنهادی نهایی در شهر شیراز  -14-3 شکل

 
 در شهر شیراز 1409شبکه دوچرخه پیشنهادی نهایی برای سال افق بندی اولویت -15-3 شکل



  
 

 

 

 215صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 معابر نهایی تعریضی پیشنهادی بر اساس پارامترهای ترافیکی -16-3 شکل

 

 معابر تعریضی پیشنهادی بر اساس پارامترهای ترافیکیمشخصات  -12-3 جدول

 عرض پیشنهادی طرح تفصیلی موجودعرض  طول )کیلومتر( نام معبر

 60 30 0.43 (4-17تا ستارخان  ستارخانبلوار مطهری )

 55 22 0.69 1ناحیه -بلوار سرباز 

 56 38 3.14 بلوار جمهوری اسالمی

 45 30 1.38 بلوار استقالل )چهارراه هوابرد تا چهارراه گمرک(

 65 45 4 بلوار شهید رجایی)حدفاصل شریعتی تا میدان معلم(

 30 16 2.67 کاوه تا اصناف -شهدای اصناف 

 55 36 1.37 ربانی

 60 33 0.94 وسی(دبلوار مطهری )تلخداش تا ق

 35 24 0.65 تا بلوار شاهد( آموزدانش انتهایبلوار گلخون)



  
 

 

 

 216صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 و معابر مصوب یلیطرح تفص شنهادیپ یبر مبنا رازیشهر ش یمعابر احداث -17-3 شکل

 

 



  
 

 

 

 217صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

تقاطعات غیرهمسطح پیشنهادی برای شهر شیراز -13-3جدول   

 اولویت نام تقاطع کد

 2 گری(تقاطع رحمت و دالوران بسیج )میدان کوزه 1

 2 تقاطع جمهوری اسالمی و شهید سلیمانی 2

 2 ابونصر تقاطع استوار و 3

 2 فارسخلیجتقاطع استوار و  4

 2 شهر جدید صدرا قره پیری و خیابان حافظ عتقاط 5

 2 پیری و محالتیتقاطع قره 6

 2 متری حافظ و دکتر حسابیوپنجتقاطع پنجاه 7

 2 و دکتر حسابی 2تقاطع جاده صدرا فاز  8

 1 تقاطع آزادراه اصفهان و بزرگراه شیراز یاسوج 9

 2 شرق و کمربندی شرق تقاطع بزرگراه شمال 10

 1 تقاطع رحمت و قائم 11

 1 تقاطع قائم و کمربندی جنوب 12

 1 رحمت -تقاطع سفیر 13

 2 کمربندی جنوب -تقاطع سفیر 14

 1 دوربرگردان غیرهمسطح در محدوده میثم 15

 2 آباددوربرگردان غیرهمسطح تقاطع کمربندی جنوب و جاده سلطان 16

 1 متری حافظ و بزرگراه حسینی الهاشمیوپنجتقاطع پنجاه 17

 1 تقاطع نواب و کمربندی جنوب 18

 



  
 

 

 

 218صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 تقاطعات غیرهمسطح پیشنهادی برای شهر شیراز -18-3 شکل

 

  

 



  
 

 

 

 219صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 شهری شهر شیرازهای اتوبوس برونپایانه -19-3 شکل

 

شهری برای شهر شیرازهای اتوبوس برونپایانه -14-3جدول   

اولویت 
 احداث

شماره 
 ناحیه

 نحوه عملکرد نوع پایانه محدوده
حداقل مساحت مورد 

 نیاز

1 304 
 آهنراهمحدوده ایستگاه 

 شیراز و پایانه طبائی
 پایانه متمرکز

ها، همراه الگوی پایانه ترینکامل
 هاسرویس ترینکاملبا 

 هکتار 5

2 252 
محدوده پایانه شهید 

 شیرودی
 پایانه متمرکز

ها، همراه الگوی پایانه ترینکامل
 هاسرویس ترینکاملبا 

 هکتار 5

 محدوده پایانه امیرکبیر 279 3
پایانه نیمه 

 متمرکز
توقف محدود مسافران و 

 شهریخودروی برون
 هکتار 1

 محدوده پایانه سعدی 163 4
پایانه 

 غیرمتمرکز
های اتوبوس شبیه به ایستگاه

 تربزرگبا محوطه  شهریدرون
 مترمربع 5000حدود 



  
 

 

 

 220صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 
 شهر شیرازگزینه برتر محدوده طرح ترافیک  -20-3 شکل

 

ارائه شده است. خاطر  1409و  1404بندی اقدامات در دو افق زمانی اولویت 15-3جدول در نهایت در 

ل سا شد اما با توجه به این کهبندی در سه افق ارائه میبایست اولویتمی 801شود بر مبنای ضابطه نشان می

است که در حال حاضر این افق گذشته است  1399آن سال  مدتکوتاهاست افق  1394آماربرداری مطالعات 

.بندی شده است( پیشنهادات تقسیم1409و سال  1404)سال  ساله 15و  10های و به همین دلیل در افق



  
 

 

 

 221صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی راهکارهای پیشنهادی و برآورد منابع ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 مالی و نهادهای مسئول

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 دو افق زمانیبندی اجرای راهکارهای گزینه برتر در اولویت -15-3جدول 

 (1409) بلندمدت (1404) مدتمیان اقدامات افق

 راهپیاده
حور م، زند رگذریز -دروازه اصفهان ، یرازیگلشن ش -نارنجستان خیابان طالقانی، مسیر مسجد موال، 

 (یحافظ )حدفاصل بلوار گلستان تا تقاطع عماد
بلوار  -دروازه کازرون، زند( خانیلطفعل -خانمیحدفاصل کر) 11 مخانیکر، دیتوح ابانیخ

 امیخ ابانیخ، هیسم ابانیخ، بلوار ارم، فام نیمشک، ید 9

 مسیر ویژه دوچرخه
و  شوندیموجود م یرهایمس یوستگیپ تأمینکه منجر به  ییرهایمسشامل  1مسیرهای اولویت 

 یشنهادیپ کیموجود در محدوده طرح تراف یرهایدارند. به خصوص مس ادیمتوسط و ز یتقاضا

 تأمیندر  مؤثرو متوسط و  ادیز یبا تقاضا یرهایمسشامل  3و  2مسیرهای اولویت 
 منظوربهکم که  یبا تقاضا ییرهایمسو  شروط شبکه دوچرخه هستند ریو سا یوستگیپ

 اند.شروط شبکه به شبکه اضافه شده تأمین

طرح محدوده 
 ترافیک

و بهشتی، از جنوب به  ایجاد بخش غربی محدوده ترافیکی پیشنهادی که از غرب به محور ساحلی
در  7گزینه )شود محور مشیر، از شرق به محور هجرت و قاآنی و از شمال به محور ساحلی ختم می

 (9-3گزارش بند 
 تکمیل محدوده طرح ترافیکی در محدوده پیشنهادی

 ونقل همگانیحمل
 قطار شهری، 2اندازی بخشی از خط قطار شهری، تکمیل و راه 1تکمیل ناوگان خط 

 6بر شماره قطار شهری، احداث خط انبوه 3آغاز عملیات اجرایی خط 

 قطار شهری 3اندازی خط تکمیل احداث و راه
 قطار شهری 2اندازی کامل خط تکمیل احداث و راه

 برانبوه 7و  5و  4احداث خطوط 
 مطابق با پیشنهادات ارائه شده رانیاتوبوسالحات الزم در خطوط انجام اص

  شبکه معابر
 متری حافظ، تکمیل احداث بلوار استوار، احداث بخشی از معابر احداثی مورد نیاز 55تکمیل احداث 

ا ت یعتی)حدفاصل شرییرجا دیبلوار شه، بلوار استقالل )چهارراه هوابرد تا چهارراه گمرک(تعریض 
 کاوه تا اصناف -اصناف  یشهدا، تا بلوار شاهد( آموزدانش انتهایبلوار گلخون)، معلم( دانیم

 پیری، کمربندی شرق، تکمیل سایر معابر احداثیزیرگذر گویم، محوره قره
، تعریض 1ناحیه -، تعریض بلوار سربازیاسالم یبلوار جمهورتعریض بلوار مطهری، تعریض 

 بلوار ربانی

تقاطعات 
 غیرهمسطح

جنوب،  یتقاطع نواب و کمربند ،یالهاشم ینیحافظ و بزرگراه حس یمتروپنجتقاطع پنجاه
جنوب،  یرحمت، تقاطع قائم و کمربند -ریتقاطع سف ثم،یدر محدوده م رهمسطحیدوربرگردان غ

 اسوجی رازیتقاطع رحمت و قائم، تقاطع آزادراه اصفهان و بزرگراه ش

 دیو شه یاسالم یتقاطع جمهور، (یگرکوزه دانی)م جیتقاطع رحمت و دالوران بس
 ابانیو خ یریتقاطع قره پ، فارسخلیجتقاطع استوار و ، تقاطع استوار و ابونصر، یمانیسل

ر حافظ و دکت یمتروپنجتقاطع پنجاه، یو محالت یریپتقاطع قره، صدرا دیحافظ شهر جد
 یشرق و کمربند شمال تقاطع بزرگراه، یو دکتر حساب 2تقاطع جاده صدرا فاز ، یحساب

 آبادتقاطع کمربندی جنوب و جاده سلطان رهمسطحیدوربرگردان غ، شرق

 شهریپایانه برون
 رازیش آهنراه ستگاهیمحدوده ااحداث پایانه متمرکز در 

 تکمیل یا تقویت پایانه در محدوده پایانه امیرکبیر

 احداث پایانه متمرکز در محدوده پایانه شهید شیرودی،
 یا تقویت پایانه سعدیتکمیل 

 پارکینگ

قطار شهری،  2آهن شهر شیراز، پایانه احسان، انتهای جنوبی خط سوار در محدوده راهایجاد پارک
 قطار شهری 1انتهای شرقی خط 

 ای پیشنهادیهای غیرحاشیهاحداث بخشی از پارکینگ
 ایای و غیرحاشیهگذاری بر روی پارکینگ حاشیههای قیمتاعمال سیاست

 برانبوه 5سوار در محدوده پایانه امیرکبیر، انتهای شمالی و جنوبی خط ایجاد پارک
 ای پیشنهادیهای غیرحاشیهاحداث سایر پارکینگ
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 (13-3 )بند راهکارها یاجرا یبرا مختلف یزمان یهابازه در ازین مورد یمال منابع برآورد

های مورد نیاز برای اجرای گزینه ، بررسی جریان مالی هزینهونقلحملبا توجه به مقیاس مطالعات جامع 

 8منابع مالی مورد نیاز در یک بازه زمانی  1-4جدول در برتر برای ارزیابی قابلیت اجرایی آن مفید خواهد بود. 

 شده است.  ارائههای برتر برای اجرای پیشنهادات گزینه 1409تا  1401ساله از سال 

 

 در شهر شیراز ونقلحملهای مختلف بخش پروژه هایبرآورد هزینه -1-4جدول 

 نوع دسته ردیف
 1401به قیمت سال  هزینه )میلیارد تومان(

 11سناریوی  10سناریوی  6سناریوی 

 1,443 1,443 1,443 هزینه ساخت و تعریض معابر شبکه 1

 1,699 1,699 1,699 هزینه تملک شبکه 2

 903 903 903 هزینه ساخت تقاطعات غیرهمسطح شبکه 3

 10,800 10,800 10,800 قطار شهری 2و  1هزینه تکمیل خط  همگانی 4

 11,232 14,848 5,622 هزینه ساخت و تجهیزات مسیر خطوط ریلی همگانی 5

 4,455 5,445 2,475 ناوگان خطوط ریلی تأمینهزینه  همگانی 6

 351 349 487 هزینه ساخت و تجهیزات مسیر اتوبوس تندرو همگانی 7

 1,129 1,142 1,505 ناوگان اتوبوس تندرو تأمینهزینه  همگانی 8

 5 5 5 هاراههزینه ساخت پیاده غیرموتوری 9

 10 10 10 هزینه ایجاد محدوده طرح ترافیک مدیریت تقاضا 10

 32,026 36,644 24,948 هامجموع هزینه

 

ر کند، د تأمینها یا منابعی که شهرداری شیراز باید برای اجرای گزینه ونقلحملمقادیر بودجه بخش 

طبق  ونقلحملتوان بودجه ساالنه تخصیص یافته به بخش بخش بعدی تحلیل شده است. بر این اساس، می

مالحظه  2-4جدول در  شدهینیبشیپ 1409تا  1402های را که برای سال 1400تا  1391های روند سال

از کل بودجه شهرداری برای توسعه سیستم  33، در حدود %1401مشابه سال  شدههیتوصکرد. در این جدول، 

زان با توجه به مقیاس مطالعات حاضر، فرض شده می ضمناًتخصیص یابد.  1409تا سال  ونقلحمل

یکنواخت و با نرخ تنزیل  صورتبه 1409تا سال  1402از سال  ونقلحملمورد نیاز در بخش  گذاریسرمایه

  درصد باشد. 21
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درصد  21با نرخ تورم  1401های پیشنهادی به قیمت سال جریان مالی مورد نیاز برای اجرای گزینه -2-4جدول 

 )میلیارد تومان(

 ونقلبودجه بخش حمل 11هزینه اجرای سناریوی  10هزینه اجرای سناریوی  6هزینه اجرای سناریوی  سال

1402 3,119 4,580 4,003 6,046 

1403 3,768 5,535 4,838 7,306 

1404 4,554 6,689 5,846 8,828 

1405 5,503 8,082 7,064 10,668 

1406 6,650 9,767 8,536 12,891 

1407 8,035 11,802 10,315 15,577 

1408 9,710 14,262 12,465 18,824 

1409 11,733 17,234 15,062 22,747 

 رازیش یشهردار یمال تیظرف یابیارز

شده است.  ارائه 3-4جدول در  1401تا  1391های روند تغییرات بودجه شهرداری شیراز در فاصله سال

کل  28عمرانی )غیرجاری( اختصاص دارد و % مسائلکل بودجه شهرداری به  70بر این اساس، در حدود %

ها الکه در این سونقل اختصاص داده شده است. با توجه به اینبودجه برای توسعه و نگهداری بخش حمل

خش رسد سهم بشهرداری شیراز توسعه شبکه بزرگراهی و شبکه ریلی را نیز در دستور کار داشته به نظر می

 های آتی نیز از این میزان چندان فراتر نرود. در سال ونقلحمل

های های آتی با فرض رشدی مشابه سالتوان روابطی برای برآورد بودجه سال، می3-4جدول به کمک 

 محاسبه شده است.  2-4شکل و  1-4 شکلگذشته به دست آورد. این روابط در 
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 روند تغییرات بودجه شهرداری شیراز )میلیارد تومان( -3-4جدول 

 ونقلحمل عمرانی کل سال

1391 1,102 *** *** 

1392 1,565 *** *** 

1393 2,050 *** *** 

1394 2,700 *** *** 

1395 3,050 *** *** 

1396 2,614 2,010 922 

1397 3,062 2,250 535 

1398 3,550 2,500 939 

1399 4,350 3,035 1,123 

1400 6,160 3,829 1,933 

1401 15,385 10,192 5,003 

 %41 %70 - بخش از بخش قبلی سهم هر

 %28 %70 - سهم هر بخش از کل 

 .در سایت شهرداری شیراز موجود نبوده استاین مقادیر  ***

 

 

 1401تا  1391روند رشد بودجه شهرداری شیراز حدفاصل سال  -1-4 شکل
 

y = 894.61x - 1,244,729.93
R² = 0.56
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 1400تا  1391روند رشد بودجه شهرداری شیراز حدفاصل سال  -2-4شکل 

 

 با تغییر 1401تا  1400های ، روند رشد بودجه شهرداری شیراز در فاصله سال1-4 شکلبا توجه به 

جهت  1400تا  1391های ناگهانی و غیرمتعارفی مواجه شده است. بنابراین روند رشد بودجه در فاصله سال

 ونقلهای آتی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین سهم بخش حملبرآورد بودجه شهرداری شیراز در سال

 ارائه شده است. 4-4جدول شده و در  در نظر گرفته 1401از کل بودجه شهرداری شیراز مشابه سال 

 

 های افق )میلیارد تومان(برآورد بودجه شهرداری شیراز در سال -4-4جدول 

 ونقلبخش حملبودجه  کل بودجه شهرداری سال

1402 18,591 6,046 

1403 22,466 7,306 

1404 27,147 8,828 

1405 32,805 10,668 

1406 39,642 12,891 

1407 47,903 15,577 

1408 57,886 18,824 

1409 69,949 22,747 
 

تجمعی بیش از  صورتبه 1409، کل بودجه شهرداری شیراز تا سال آیدبرمی 4-4جدول طور که از آن

میلیارد تومان از آن به توسعه و نگهداری بخش  102،886میلیارد تومان خواهد بود که بیش از  316،389

برای ساخت  1409ونقل اختصاص خواهد داشت. از سوی دیگر، بودجه تجمعی مورد نیاز تا سال حمل

y = 443.44x - 615795
R² = 0.8576
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میلیارد تومان،  53،072(، به ترتیب در حدود 11و  10، 6های های برتر این مطالعه )گزینهپیشنهادات گزینه

شده برای بخش بینیمیلیارد تومان خواهد بود که کمتر از بودجه پیش 68،128میلیارد تومان و  77،951

 ونقل است.حمل

 رازیونقل در شهر شبخش حمل یهاپروژه یمال تأمین یچگونگ

 أمینتهای پیشنهادی گزینه برتر، نیازمند بررسی ظرفیت مالی شهرداری شیراز نشان داد که اجرای پروژه

بودجه شهرداری  %33در صورت تخصیص روندهای قبلی است. به عبارتی  ونقل مشابهمنابع مالی بخش حمل

، منابع مالی 1400تا  1391های نقل و در صورت رشد کل بودجه دست کم به روال سالوشیراز به بخش حمل

ها، پیگیری مالی پروژه تأمینخواهد شد. بنابراین برای  تأمینهای برتر هر یک از گزینه الزم برای اجرای

و جستجو برای راهکارهای جدید  1400تا  1391های ویکردهای مورد استفاده در شهرداری شیراز طی سالر

 شود.توصیه می

تواند های مختلف جذب سرمایه بخش خصوصی میها، روشاین پروژه گذاریسرمایهبا توجه به ماهیت 

 ها عبارتند از:ای از آنباشد که نمونه مؤثر

 ونقلحملهزینه توسعه  50همگانی تا سقف % ونقلحملای دولتی برای توسعه هدریافت کمک -

 برهمگانی انبوه

 ها در محدوده معابر جدید در دست احداثصدور مجوز کاربری -

 خصوصی -مشارکت بخش دولتی -

 هاپروژه یمال تأمین یهاروش -4-2-1

ا همالی پروژه تأمینهای ها و اصطالحات متفاوتی برای روشبندی، طبقهبا توجه به تعدد منابع مالی

 های مختلفیتوان از جنبهها را میمالی پروژه تأمینهای است. روششناسایی شده و مورد استفاده قرار گرفته

های بانک ای، طول دوره، تعدادهای بیمه، نوع ضمانت، نوع تعهد، برخورداری از پوششتأمیناز جمله منابع 

وسیله افراد و مجامع مختلف و با توجه به نیازها و ها بهبندیبندی نمود. این طبقهکننده و غیره طبقهشرکت

ها یبندها را مطلق و کامل دانست. به عالوه برخی از این طبقهتوان آناست و نمیکاربردهای مختلف انجام شده

و مالی مدرن در کشورهای توسعه یافته و کال بازارهای پولی  اقتصادی -ها متناسب با بسترهای حقوقیو روش

کاربردی در کشورهای در حال توسعه نداشته باشد.  اصوالً و مالی پیشرفته جهان بوده و ممکن است 

ها به میزان زیادی بستگی به میزان توسعه یافتگی بسترهای مالی پروژه تأمینهای مدرن روش دیگرعبارتبه
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کالن  بندیمالی پیشرفته و سیستم بانکداری مدرن دارد. طبقه مؤسساتکشور، وجود انواع قانونی  -حقوقی

 است.شده نشان داده 5-4جدول های مختلف در ها از دیدگاهمالی پروژه تأمینهای روش

 

 های مختلف ها از دیدگاهمالی پروژه تأمینهای بندی کالن روشطبقه -5-4جدول 

 هامالی پروژه تأمینروش  هامالی پروژه تأمینهای بندی روشاساس طبقه

 کننده سرمایهمنبع تأمین

 1مالی دولتی تأمین

 2مالی خصوصی تأمین

 3خصوصی -صورت مشارکت دولتیمالی به تأمین

 نوع تعهد مالی
 4مالی با اتکا تأمین

 5مالی با اتکای محدود و یا بدون اتکا تأمین

 6کننده بازپرداختمنبع تضمین

 7کشوری -مالی دولتی تأمین

 8مالی شرکتی تأمین

 9ایمالی پروژه تأمین

 

شود، ها مطرح میمالی پروژه تأمینهای بندی اصلی روشعنوان طبقهآنچه که در این گزارش به

ار زیر میمالی به قر تأمینکننده بازپرداخت است که به سه گروه کلی روش منبع تضمین بر اساسبندی طبقه

 د:شو

 کشوری، -مالی دولتی تأمین -

 مالی شرکتی و تأمین -

 ایمالی پروژه تأمین -

ها قرار دارند که البته فلسفه اصلی همه ای انواع مختلفی از روشمالی پروژه تأمینهای در گروه روش

به  صرفاًها های آن. تفاوتاستشده بر درآمد حاصله از همان پروژه  تأمینها اتکای بازگشت منابع مالی آن

اند ها برگزیدهایی عناوین مختلفی برای آنهای اجرگردد و کشورها و دستگاهها باز میساختار مالی و حقوقی آن

                                                 
1 - Public Finance 

2 - Private Finance 

3 - Public Private Partnership (PPP) 

4 - Recourse Finance 

5 - Limited/Non-Recourse Finance 

6 - Obligor 

7 - Public Finance-Sovereign 

8 - Corporate Finance 

9 - Project Finance 
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 ها به شرح زیر است:که برخی از آن

 برداری و نگهداریمالی، بهره تأمینروش طراحی، ساخت،  -

 (PPPخصوصی ) -های مشارکت دولتیگروه روش -

 مالی خصوصی تأمینروش ابتکار  -

  متقابلروش بیع  -

 کشوری -مالی دولتی تأمین 

خدماتی که بر عهده وی قرار دارد با استفاده از محل اعتبارات تخصیص یافته در بودجه،  ارائهدولت برای 

ها نوع پروژه بر اساسدهد. این اعتبارات  ارائهدهد تا بتواند خدمات مورد نیاز جامعه را هایی را انجام میپروژه

 صورت وام و یا بالعوض باشند.توانند به)انتفاعی یا غیرانتفاعی( می

ها با کمبود مواجه شود و در واقع و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای انجام پروژه تأمیننچه دولت برای چنا

مالی خارجی و یا نشر  مؤسساتها و های استقراضی )استقراض از بانکتواند از روشدچار کسر بودجه شود، می

 اوراق قرضه( و یا ترکیبی از استقراض و بودجه دولتی استفاده نماید.

ها در روش شود. اجزا و روابط میان آننیز نامیده می "1مالی متعارف تأمین"این روش تحت عنوان روش 

 است.نشان داده شده 3-4شکل کشوری در  -مالی دولتی تأمین

 

 
 کشوری  -مالی دولتی تأمیناجزا و روابط روش  -3-4شکل 

   

                                                 
1 - Traditional 
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 کشوری عبارتند از: -مالی دولتی تأمینمالی در روش  تأمینمنابع 

های عمرانی دولت )بسته به این که طرح از نوع انتفاعی یا تخصیص بودجه از محل بودجه طرح -

 صورت بالعوض خواهد بود( صورت وام و یا بهغیرانتفاعی باشد این بودجه به

 استقراض از منابع مالی داخلی یا خارجی با تضمین بازپرداخت کشوری )دولت( -

 بازپرداخت کشوری )دولت(صدور اوراق قرضه )مشارکت( با تضمین  -

 اصطالحاً وام استفاده شود، در ایران به آن  صورتبهچنانچه در این روش از منابع مالی خارجی و یا داخلی 

 .شوداطالق می "فاینانس"روش 

 مالی شرکتی تأمین 

یعت بدر این روش یک شرکت )غیردولتی( با استفاده از اعتبار و ظرفیت خود و نیز با توجه به اندازه و ط

 کند. می تأمینپروژه، سرمایه مورد نیاز برای انجام پروژه را 

بود که از روی ترازنامه  کننده بازپرداخت دریافتی، کل توانمندی مالی شرکت خواهددر این روش ضمانت

 ارائهدهنده شود. ضمانتی که شرکت در قبال دریافت وام به وامو حساب سود و زیان شرکت مشخص می

 شود. کند، در قالب بدهی در ترازنامه شرکت مشخص میمی

مالی  تأمینها در روش اجزا و روابط میان آن نامند.نیز می "1مالی با تعهد تأمین"این روش را روش 

 است.نشان داده شده 4-4شکل شرکتی در 

 

                                                 
1 - Recourse Finance 
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 مالی شرکتی  تأمیناجزا و روابط روش  -4-4شکل 

 

 مالی شرکتی عبارتند از: تأمینمالی در روش  تأمینمنابع 

 از محل اندوخته شرکت  "1آورده" -

 استقراض از منابع مالی داخلی یا خارجی با تضمین بازپرداخت شرکتی -

 صدور اوراق قرضه )مشارکت( با تضمین بازپرداخت شرکتی -

 ایمالی پروژه تأمین 

های پروژه و یا سرمایه مورد نیاز پروژه، دارایی تأمینای، مبنای جذب و مالی پروژه تأمیندر روش 

یک شرکت مستقل حقوقی با هدف خاص  2طور معمول، حامیان )مالی( پروژه. بهاستآتی پروژه درآمدهای 

حداقلی از سرمایه مورد نیاز پروژه  معموالً، سیتأس. شرکت تازه هستنددار اصلی آن تشکیل داده که خود سهام

در  "آورده"های معقول دریافت نماید. میزان کند تا بتواند وام با هزینهمی تأمین، خود "آورده"را در قالب 

درصد کل سرمایه مورد نیاز پروژه است. در این روش بازپرداخت وام  30تا  10بین  معموالًشرکت پروژه 

مانت ض گونهشده و صاحبان و مالکان پروژه هیچ تأمیندریافتی تنها از محل درآمدها و نقدینگی طرح مربوطه 

 دارند.نمی ارائهدهندگان حقوقی در رابطه با دریافت وام به وام -و یا تعهد حقیقی

 ارائهدهندگان گونه تضمین و ضمانت مالی به وامداران مالک پروژه هیچنه کشور میزبان و نه سهام

                                                 
1 - Equity 

2 - Sponsors 
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شود. به همین میکننده نیز ثبت نهای مادر مشارکتنمایند و تعهدات مالی پروژه در تراز مالی شرکتنمی

ها است. اجزا و روابط میان آننیز موسوم شده "1ایمالی خارج ترازنامه تأمین"مالی به  تأمینجهت، این شیوه 

 است.نشان داده شده 5-4شکل ای در مالی پروژه تأمیندر روش 

 

 
 ای مالی پروژه تأمیناجزا و روابط روش  -5-4شکل 

 

 ای عبارتند از:مالی پروژه تأمینمالی در روش  تأمینمنابع 

 داران شرکت در پروژه یا حامیان پروژه از سوی سهام "آورده" -

 3و یا با تضمین محدود 2مالی داخلی یا خارجی بدون تضمیناستقراض از منابع  -

 پروژه یمال تأمینانتخاب روش  ندیفرآ -4-2-2

پرسش پاسخ  نیپروژه را در دو سطح مطرح کرد. در سطح اول ا یمال تأمینانتخاب روش  ندیفرآ توانیم

ولت د لهیوسقابل تعهد به ایدولت  اریمنابع در اخت قیپروژه مورد نظر از طر یمال تأمین ایکه آ شودیداده م

 یدولت"ها، روش روش نیا بیترتانجام شود که به  یمنابع بخش خصوص قیصالح است از طر ایانجام شود و 

 . شودیم دهینام "یخصوص -یمشارکت دولت"و روش  "کامل

انتخاب شده باشد. در  یخصوص -یکه در سطح اول روش مشارکت دولت شودیمطرح م یدوم زمان سطح

                                                 
1 - Off-Balance Sheet Financing 

2 - Non-Recourse 

3 - Limited Recourse 
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 طیآن نوع خدمت، شرا یبرا یدوم انتخاب نوع مشارکت متناسب با نوع خدمت مورد نظر، عرف جارسطح 

تخاب دوم ان طحس ی. برااستمتنوع  هاسکیو ر ییبه دستگاه اجرا یاعتماد بخش خصوص طیشرا ه،یعرضه سرما

تنوع  لیلدبه ،یخصوص -یمشارکت دولت اتیجزئ نییتع دیگرعبارتبه اینوع مشارکت،  قیدق نییتع یعنی

 ارائهالگو  عنوانبهاز نوع مشارکت را  یمدل مشخص توانینم ،یاقتصاد طیو شرا نیها و مختلف بودن قوانروش

طح شده در س ادیانتخاب دو روش  یباشد. اما برا اشتهکشور ما را د طیاستفاده در شرا تیکرد که در عمل قابل

 است. شده انیدر مراجع مختلف ب ییهااول، مدل

 "یارزش خالص فعل"همان  ای "مبلغ خالص حال " یمال تأمین نهیعامل در انتخاب روش به ترینمهم

ته ناشناخ عتیکه طب است لیدخ یشده عوامل متعدد ادیدر محاسبه مبلغ  ییمختلف است. از سو یهانهیگز

 نیر او محاسبات آن د سکیر گرید انیدارند. به ب بلندمدت ندهیدر آ ینیبشیآنکه ارتباط با پ ژهیودارند، به

 یهاپژوهشگران روش لهیوسبه نهیزم نیدر ا سکیمنظور کردن ر یبرا لیدل نیدارد. به هم یمهم نقش نهیزم

مورد  توانندیمناسب از نظر دقت و تعداد م یهااست که در صورت وجود دادهابداع شده یو مفصل شرفتهیپ

 .رندیقرار گ یبرداربهره

 ونقلبخش حمل ازیاعتبارات مورد ن تأمین یشده براشناخته یمال تأمینمنابع  -4-2-3

ها است. کنندگان اعتبارات شهرداریترین مصرفدر زمره عمده معموالًونقل امور مربوط به بخش حمل

 توان به سه دسته کلی زیر تقسیم کرد:این امور را می

 گذاری )اعتبارات عمرانی(،امور سرمایه -

 جاری(، و امور عملیاتی )اعتبارات  -

  امور مطالعاتی )اعتبارات مطالعاتی(. -

رند. گیکمک از دولت می صورتبهکنند و یا می تأمینها اعتبارات مورد نیاز را یا از منابع محلی شهرداری

های مالی دولت محدود است. از سوی دیگر، تشخیص نیازهای واقعی به دالیل عدم وجود میزان کمک

ها برای دریافت این منابع محدود، با جود رقابت شدید بین شهرداریوهای مناسب برای این تشخیص، مکانیزم

خشی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل منابع ها برو، ضروری است که شهرداریمشکل روبروست. از این

مهم باشند، بدین شرح که مبلغ کل وصولی قابل توجه  یژگیوکنند. این منابع باید دارای د تأمیندرآمد محلی 
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 .1باشند، و در عین حال، مستمر باشد داشته

ونقل در سطح محلی های بخش حملمالی پروژه تأمیندر این بخش از گزارش، منابع مختلفی که برای 

 .شودکوتاه مرور می طوربهبرداری قرار گرفته است، در کشورهای مختلف دنیا شناخته شده، و مورد بهره

 2ها و عوارض منافع حاصلهمالیات 

اید ع ثر اقدامات مسؤولین محلی مستقیماًشود که در اها بابت نفعی گرفته میها و هزینهاین نوع مالیات

، شودشود که موجب تسهیل عبور و مرور هرگاه بزرگراهی ساخته می د. مثالًوشبعضی اشخاص می

ها و عوارض گرفته شده از پردازند. انواع مالیاتمند شده و عوارض مربوط را میکنندگان از آن بهرهاستفاده

 منافع حاصله شامل موارد زیر است.

 3مالیات اضافه ارزش امالک و مستغالت 

رفتن مالیات از اضافه ارزش امالک و مستغالت، که ناشی از ایجاد تأسیسات عمومی که برای گ هاستمدت

است. ها، شبکه فاضالب و غیره( است، تدابیری اندیشیده شدههای عمومی، خیابانمحلی )از قبیل پارک

 تقاضاهای در حال توسعه شهرها به علت فشار روزافزون مشاهدات حاکی از این است که قیمت زمین در ناحیه

، دیگرارتعببهیابد. بخش اعظم این افزایش قیمت ناشی از فرآیند اجتماعی توسعه شهری است. دائماً افزایش می

، و سویکها، شبکه آب و فاضالب، مدارس و غیره از ها، خیابانایجاد تأسیسات عمومی شهرها همچون بزرگراه

کاربری زمین از سوی دیگر، موجب جذب جمعیت،  بندی و کنترلقانونمند کردن توسعه شهر از طریق ناحیه

. در میان عوامل یاد شده، نقش تسهیالت شودبه تبع آن افزایش قیمت زمین می افزایش تقاضا برای زمین و

 ونقل، که فراهم کننده دسترسی است، کامالً کلیدی و حائز اهمیت است. حمل

 است: شدهسه روش برای گرفتن مالیات اضافه ارزش امالک و مستغالت پیشنهاد 

که به معنی، مالیات بر ارزش عرصه و اعیان است، یکی از  4وضع مالیات عمومی امالک و مستغالت -

تواند مفید واقع شود که ارزش کل امالک و مستغالت هاست. این روش تنها در صورتی میاین روش

ی( ونقل همگاننظر به سبب تأسیسات ایجاد شده )برای نمونه، یک سیستم حمل منطقه شهری مورد

                                                 
ها در شهرهای بزرگ کشور توانستند های اخیر برخی از شهرداریاست. تنها در سالچندان قابل توجه نبودهتاکنون ها در ایران نقش درآمدی شهرداری - 1

 گرفتند. نیز بهره "کمک"عنوان  تحتاز منابع مالی دولتی  زمانهم طوربهر تأمین منابع مالی مورد نیاز روی پای خود بایستند، اگرچه از نظ

2 - Benefit – Related Taxes And Charges 

3 - Real – Estate Value Increment  

4 - The General Real – Estate Tax 
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افزایش یافته باشد. زیرا نشان داده شده که تغییر ارزش امالک و مستغالت ناشی از ایجاد تأسیسات 

تواند مثبت، منفی یا صفر باشد، و از این رو مالیات عمومی امالک و مستغالت عمومی شهری می

تواند مثبت، منفی یا صفر باشد، و از این رو مالیات یرات ارزش )امالک و مستغالت( میمبتنی بر تغی

ر تواند مثبت، منفی یا صفعمومی امالک و مستغالت مبتنی بر تغییرات ارزش )امالک و مستغالت( می

 باشد.

یسات های ایجاد تأسروش دیگر است. این مالیات، که برای بازیابی هزینه 1های خاصوضع مالیات -

ها به سبب شود که ارزش امالک و مستغالت آنشود، از اشخاصی گرفته میعمومی شهری وضع می

مجاورت با تأسیسات ایجاد شده افزایش یافته باشد. میزان وصولی حاصل از این روش در مقایسه با 

 شود.مالیات اموال )اساساً امالک و مستغالت( ناچیز محسوب می

این روش برای  روش سوم است. 2زش عرصه و اعیان نسبت به یک سال مبناوضع مالیات بر اضافه ار -

های بهسازی و نوسازی شهری از محل درآمد اختصاصی مالیات های معینی از طرحمالی برنامه تأمین

است که  صورتنیبداست. روش کار برداری قرار گرفتهاموال )اساساً امالک و مستغالت( مورد بهره

مستغالت مشمول مالیات در منطقه مورد بهسازی و نوسازی در سال مبنا ثابت ارزش کل امالک و 

سال بعد( با افزایش نرخ )درصد( مالیات اقدام به افزایش  10شود، و در آینده )مثالً نگهداشته می

شود. عالوه بر این، از افزایش طبیعی ارزش امالک و مستغالت نسبت به میزان وصولی از این محل می

 3زیهای نوساشود، ولی عایدات آن اختصاصاً به طرحا نیز با همین نرخ جاری مالیات گرفته میسال مبن

 گیرد.تعلق می

نامیده  4مالیات بر اضافه ارزش حقیقی گونه دیگری از این نوع مالیات پیشنهاد شده که اصطالحاً -

ها در که ارزش سرمایه آن اند، یعنی از مالکینیمند شدهشود. این روش تنها از اشخاصی که بهرهمی

بندی و کنترل کاربری زمین( اثر ایجاد تأسیسات عمومی شهری یا اقدامات سودمند دیگر )مانند ناحیه

 د.رستر به نظر میهای دیگر عادالنهگیرد. این روش نسبت به روشافزایش یافته است، مالیات می

  

                                                 
1 - Special Assessments (On Adjoining Benefited Property)  
2 - Tax On Value Increments Over Base Date 

3 - Redevelopment  

4 - True Value Increment Tax 
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 نقلیه شخصیوسایلکنندگان از ها و عوارض مخصوص استفادهمالیات 

لیه نقکنندگان از وسایلها و عوارضی است که از دارندگان و یا استفادهاین گروه مالیاتی شامل مالیات

نقلیه شخصی بیشترین نفع را از ایجاد کنندگان از وسایلشود. بدون تردید، استفادهشخصی گرفته می

صی نقلیه شخکنندگان از وسایلاز استفاده عوارضا برند. بنابراین، اخذ مالیات و یونقل میهای حملسیستم

 موجه و منطقی است. متناسب با منافع حاصله، کامالً

نقلیه شخصی متداول است، کنندگان از وسایلچهار نوع مالیات و عوارض مخصوص استفاده طورکلیبه

 شود.ها پرداخته میکه در زیر به آن

های گرفتن مالیات در این گروه مالیاتی است. این شیکی از رو وسیله نقلیهوضع مالیات سوخت  -

شود نه بر اساس ارزش فروش مالیات بر اساس حجم سوخت فروخته شده یا مصرف شده وصول می

)ارزش نوع سوخت(. عیب این روش این است که بازده )مقدار وصولی( آن متناسب با نرخ تورم افزایش 

های مالیات فروش، مالیات گرفته نیز مطابق جدول نرخ قلیهوسیله نیابد. در برخی موارد از سوخت نمی

شود، که چون بر اساس ارزش فروش است، نسبت به تورم حساس است. مالیات بر لوازم یدکی می

 نقلیه نیز در زمره مالیات بر سوخت )و در واقع مالیات بر میزان کارکرد وسایل نقلیه( است.وسایل

 عوارض"نوع آن  نیترمتداوله روش دیگری از این گروه مالیاتی است. نقلی وضع مالیات مالکیت وسیله -

است، و نوع دیگر، مالیاتی است از نوع مالیات بر اموال شخصی. مالیات فروش اتومبیل  "گذاریشماره

د. این نوع شوهای دست اول و غیر آن مینوع دیگری از این گروه مالیاتی است که شامل اتومبیل

یک کاهش بار تراف منظوربهستقیمی با میزان استفاده از اتومبیل ندارد و از آن کمتر مالیات ارتباط م

شود. ولی مالیات مالکیت از نوع مالیات بر اموال شخصی دارای این مزیت است که وضع استفاده می

 گونهنیا دوم و بیشتر نیز از جمله انواع وسیله نقلیهدهد. مالیات بر تر نشان میدرآمدی خانوار را دقیق

 هاست.مالیات

نار ای )کعوارض پارکینگ هم روش دیگر از این گروه مالیاتی است، که به دو بخش پارکینگ حاشیه -

 ایتواند دولتی ای میشود. پارکینگ غیرحاشیهای )بیرون خیابان( تقسیم میخیابان( و غیرحاشیه

 زماندتمتوان بسته به ر دیگر می، یک گاراژ معمولی با یک ساختمان چند طبقه باشد. از نظیخصوص

بزرگ( و پارک طوالنی )مانند  هایفروشگاهپارک آن را به دو نوع پارک کوتاه )مانند پارک در پارکینگ 

رافیک کنترل ت منظوربهای اساساً کارکنان( نیز تقسیم کرد. عوارض پارکینگ حاشیه پارک در پارکینگ

توانند رایگان بوده، یا به قیمتی ای میهای غیرحاشیهارکینگگیرد، حال آنکه پمورد استفاده قرار می



  
 

 

 

 236صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 

بندی ترکیب، ارزیابی و اولویت -14-3تا  10-3بندهای 

 پیشنهادی و برآورد منابع مالی و نهادهای مسئولراهکارهای 

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401دی ماه  24 1
 

 ؤثرمهای تواند یکی از روشپارکینگ می عوارض، طورکلیبهکمتر در اختیار متقاضیان قرار گیرند. 

 های اوج ترافیک، یا غیر آن باشد.نقلیه شخصی در ساعتکنترل حجم وسایل

گیری از این گروه مالیاتی است. دریافت های مالیاتعوارض بزرگراه، پل و تونل یکی دیگر از روش -

رانندگان و منافع حاصل  وسیلهبههای پرداخت شده عوارض از نظر میزان تناسب بین هزینه گونهنیا

زیت م یهوسیله نقلهای سوخت و مالکیت ، نسبت به وضع مالیاتونقلحملاز وجود برخی تسهیالت 

های ونقل یا قسمتنسبی دارد. زیرا غالباً مبلغ عوارض با توجه به میزان استفاده از آن تسهیالت حمل

 شود. معموالً مبلغ عوارضپذیرند، تعیین میمی تأثیرونقل که از این تسهیالت دیگر سیستم حمل

، با در نظر گرفتن حاشیه های عملیاتی راگذاری و هزینههای سرمایهشود که هزینهطوری تعیین می

ایجاد مازاد منابع مالی از  اصوالًگذاری انجام شده بپوشاند. ، در مدت عمر مفید سرمایه1ایمنی کافی

مورد نظر نیست. در  وجههیچبهونقل همگانی مالی سایر امور و از جمله حمل تأمیناین طریق جهت 

 و سرنشینانقت روز، شدت شلوغی، تعداد اغلب موارد مبلغ عوارض یکنواخت و ثابت است و تابع و

ابزاری جهت کنترل ترافیک  عنوانبههای متغیر مانند آن نیست. با وجود این، در مواردی نیز از نرخ

 است.استفاده شده

 2مالیات حقوق سهم کارفرما 

رهای در مراکز تجاری شه عمدتاًکنند، و ونقل استفاده میکارفرمایان کارکنانی که از تسهیالت حمل

شوند. اول، از طرق دسترسی مند میبزرگ مستقر هستند، از سه طریق از منافع حاصل از این تسهیالت بهره

اشی از ونقل( ن، دوم از طریق افزایش اطمینان )نسبت به سیستم حملتربزرگتر و بیشتر به بازار کار متنوع

های گذاری در سیستمهای سرمایهینهونقل، و سوم از طریق کاهش برخی از هزوجود برخی تسهیالت حمل

 .3ونقل یا غیر آنحمل

شود و های خصوصی گرفته میثابت که اساساً از شرکت نرخمالیات حقوق سهم کارفرما مالیاتی است با 

 .4معمول از پرداخت آن معافند طوربههای دولتی ادارات و سازمان

                                                 
1 - Safety Margin 

2 - Employer Payroll Tax 

 .هددبرای بسیاری از کارفرمایان شهری کاهش میونقل همگانی سریع نیاز به ایجاد تسهیالت پارکینگ را برای نمونه، ایجاد یک سیستم حمل - 3

طور هونقل همگانی مجوز وصول این مالیات را داده است. اما در فرانسه بهای محلی حملیک ایالت )اورگون( به سازمان تنهادر ایاالت متحده امریکا  - 4

عنوان متمم حق هشود. در واقع این مالیات بونقل همگانی استفاده میحملهای ای از این مالیات برای تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز سیستمگسترده

 .متغیر است %9/1تا  %1شود. نرخ این مالیات در فرانسه بین بیمه سهم کارفرما تلقی می
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 1های با پایه گستردهمالیات 

های معطوف به منافع حاصله هستند، زیرا ارتباط ها و هزینهمقابل مالیات ها نقطهاین نوع مالیات

ری دارند. تها ندارند، و عالوه بر این پایه بسیار گستردهونقل و منافع حاصل از آنهای حملمستقیمی با سیستم

که در ادامه  4د اشخاصو مالیات درآم 3، مالیات فروش2های با پایه گسترده عباتند از مالیات اموالانواع مالیات

 شود.ها پرداخته میاین بحث به شرح آن

 مالیات اموال 

. شودنقول میماعم از امالک و مستغالت بود و شامل بسیاری از اموال منقول و غیر "اموال"در گذشته 

ن مالیات اما امروزه مراد از مالیات بر اموال اختصاصاً مالیات امالک و مستغالت است. در بسیاری از موارد ای

های متفاوتی برای امالک و مستغالت صنعتی و تجاری و دارای نرخ ثابت است. ولی در بعضی موارد نیز نرخ

 ای دارد، اندکی افزایش در نرخامالک و مستغالت مسکونی وجود دارد. از آنجاکه این مالیات پایه بسیار گسترده

د. این مالیات از نظر عمومی چندان مقبول شومی نوصولی( آ مالیات موجب افزایش قابل توجه بازده )میزان

جا قابل پرداخت است )برعکس مالیات یک نیست. علت عمده آن این است که کامالً مشهود بوده و معموالً

 (.5دشودر طول سال پرداخت می تدریجبهفروش که نامشهود است، یا مالیات حقوق که 

 مالیات فروش 

است. زیرا از نظر های قدیم مرسوم و متداول بوده( یا مصرف، از زمانروشیفخردهمالیات فروش )معامالت 

شود و، به تبع آن، مقوالتی اجرایی نسبتاً ساده است و دیگر آنکه مالیات بر مصرف موجب کاهش مصرف می

 فکنند. به همین سبب، برخی از اقتصاددانان مالیات بر مصرانداز گسترش پیدا میو پس جوییصرفههمچون 

معیار واقعی درآمد جاری  "مصرف"دهند. این اقتصاددانان بر این باورند که را به مالیات بر درآمد ترجیح می

است و از این رو مالیات بر درآمد باید بر اساس میزان مصرف اشخاص محاسبه و گرفته شود. به عالوه مالیات 

اصلی این مالیات  کنندگانپرداخت )که کنندگانمصرفاست، یعنی کمتر به چشم  "نامشهود"بر مصرف 

                                                 
1 - Broad – Base Taxes  

2-  Property Tax 

3 - Retail Sales Tax 

4-  Personal Income Tax 

 %59متوسط رقمی در حدود  طوربه 1975 -76های محلی در ایاالت متحده امریکا است. بطوریکه در سال ترین منبع درآمد دولتعمده ،مالیات اموال - 5
 .درآمدهای مالیاتی محلی را در این کشور تشکیل داده است %82کل درآمدهای عمومی محلی و 
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 1دشوکاالها و بعضی خدمات گرفته می فروشیخردهمعمول از معامالت  طوربهآید. این مالیات که هستند( می

ناشی  اشکال این مالیات ترینبزرگاز نظر سیاسی کمترین میزان مخالفت و اعتراض مردمی را برانگیخته است. 

کند. البته برای رفع این های کم درآمد جامعه تحمیل میاز این واقعیت است که بیشترین فشار را بر گروه

ی سایر ملزومات بهداشت واند. غذا، دارها نیازهای اساسی را مشمول معافیت مالیاتی کردهمشکل، بسیاری از دولت

(، بعضی خدمات مانند طورکلیبهر مواردی، پوشاک کودکان )یا پوشاک و اجاره مسکن از این قبیل هستند. د

 اند.خدمات خانگی نیز معاف از پرداخت مالیات شده وتعمیرات، آرایش م

 مالیات درآمد اشخاص 

برای سنجش میزان رفاه  تریجامع، معیار 2"مجموع درآمد"در مقایسه با اموال یا مصرف اشخاص، 

درآمد کسب "آنان است. ولی در عمل، مأخذ مالیات درآمد اشخاص محدود به  اقتصادی و توانایی پرداخت

 شود.نمی 4"نشدهدرآمدهای کسب"د و شامل درآمد اموال و سایر شوطبق لیست حقوق( آنان می عمدتاً) 3"شده

 ونقلهای حملکنندگان سیستمهای مخصوص و دریافت هزینه از غیر استفادهمالیات 

ونقل ندارند. و معموالً از کاالهایی های حملها نیز رابطه مستقیمی با سیستمها و هزینهاین نوع مالیات

شود. بارزترین مثال آن مالیات تشخیص داده می غیرضروریآور و یا ها زیانشوند که مصرف آنگرفته می

 هایونقل و مالیاتهای حملسیستم کنندگاندخانیات است. موارد دیگری از دریافت هزینه از غیر استفاده

مخصوص عبارتند از: مالیات هتل و مسافرخانه )یعنی گرفتن مالیات از گردشگران و غیر ساکنین(، و مالیات 

ها های بارز کاالهای مشمول این نوع مالیات یکی این است که تقاضا برای آنمصرف برق و یا گاز. از ویژگی

 مورد پذیرش راحتیبه)به همین لحاظ بازده قابل توجهی دارند(، دیگر اینکه بدون کشش است  زیاد و تقریباً

و در مقادیر کم است(. و باالخره این ادعا شده که یکی از  تدریجبهها گیرند )چون پرداخت آنعمومی قرار می

 ردازند.پی میمالیات کمتر طورکلیبهبرای گرفتن مالیات از اشخاصی است که در غیر این صورت  مؤثرهای راه

دو  مالی مورد نیاز اجرای تأمینمسئولین محلی برای  وسیلهبهکنندگان دو نوع دریافت هزینه از استفاده

گیرد. یکی دریافت هزینه بابت خدمات عمومی خاص، یعنی خدماتی که ها صورت میگروه عمده از وظایف آن

                                                 
رتبه اول  حائزرتبه دوم، و در سطح ایالتی  حائزع از نظر میزان وصولی در سطح محلی در ایاالت متحده آمریکا، این منب 1976های حدود در سال - 1

 .درصد قرار داشته است 5تا  3های مختلف در دامنه است. نرخ این مالیات در ایالتبوده

2 - Total Income 

3 - Earned Income 

4 - Unearned Income 
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 زیست شهرید خدمات نظافت و بهداشت محیطشود )ماننوظایف مسئولین محلی تلقی می عنوانبهعموماً 

های ورزشی و سایر تأسیسات ها، تغذیه مدارس، خدمات بیمارستانی، زمینوحشها و باغ)شامل فاضالب(، موزه

قل ونالمنفعه )مانند خدمات آب، برق، گاز و حملتفریح و سرگرمی(. و دیگری، دریافت هزینه بابت خدمات عام

ینه اضافی )بیشتر از قیمت تمام شده های مخصوص و یا دریافت هزهمگانی(. منظور اصلی از وصول مالیات

های عمومی دولت است. نکته مهمی که باید بدان توجه داشت وجوه مورد نیاز برای هدف تأمینخدمات( همانا 

ند باش ریناپذکششاین است که اقالم منتخب )برای وضع مالیات یا دریافت هزینه( باید دارای تقاضایی 

 ای موارد منظور اصلیها نگذارد(. در پارهزیادی بر میزان تقاضای آن تأثیر ها، افزایش قیمت آندیگرعبارتبه)

های اجتماعی خاصی است، که مورد ها و عوارض، تهدید مصرف با عنایت به هدفاز وضع این نوع مالیات

ا ودن تقاضب ناپذیرکششهای نسبتاً سنگین بر مصرف دخانیات است )گرچه با توجه به مشخص آن وضع مالیات

 و مؤثر نباشد(. سازچارهبرای این قبیل کاالها، این تدبیر شاید به قدر کافی 

 استقراض عمومی 

اعتبارات مورد نیاز  تأمیناستقراض عمومی از طریق انتشار اوراق مشارکت عمومی، یکی از منابع مهم 

تقراض عمومی برای شود. اسنقلیه و تجهیزات محسوب میو خرید وسایل وسازساختگذاری، اعم از سرمایه

 گیرد: مالی منظورهای یاد شده در باال به دو دلیل صورت می تأمین

های مزبور بسیار بیشتر از آن است که بتوان آن را از گذارینخست آنکه اعتبارات مورد نیاز سرمایه -

 کرد، و  تأمینمحل درآمدهای جاری 

شود، آن است که استقراض ها مربوط میگذاریمهم پرداخت هزینه سرمایه مسئلهدومین دلیل که به  -

را در مدت عمر مفید موضوع  گذاریهای سرمایهتوان هزینهای است که با کمک آن میعمومی وسیله

 گذاری پخش کرد. سرمایه

ام های انجگذاریشود که فشار پرداخت هزینه سرمایهنکته مهم دیگر این که استقراض عمومی موجب می

از منافع حاصل  های آینده نیز که مطمئناًلی وارد نشود، بلکه بخشی از این فشار به نسلشده تنها به نسل فع

 مند خواهند شد، وارد شود.ها بهرهگذاریاز این سرمایه

ونقل های حملهای عملیاتی( سیستمکسری اعتبارات جاری )هزینه تأمین منظوربهدر مواردی معدود، 

است. این عمل تنها در صورتی ( نیز شدهمدتکوتاهاز طریق ایجاد تعهدات  عمدتاًاقدام به استقراض عمومی )

کم باشد و بتوان آن را تا قبل از تاریخ سررسید از محل  د که مبلغ تعهدات ایجاد شده نسبتاًشومفید واقع می
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 درآمدهای جاری تصفیه کرد. در غیر این صورت مشکالت اولیه تشدید خواهد شد.

شوند این است که ونقل با آن روبرو میهای مسئول حملکه برخی از سازمان یامسئله ترینمهممعموالً 

دهد. بنابراین منابع درآمدی دیگری های بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را نمیها کفاف هزینهدرآمدهای آن

 برداریاند مورد بهرهتوشود. هر منبع درآمدی که بتوان به آن اتکا کرد میجهت این منظور مورد نیاز واقع می

 قرار گیرد. قابلیت اتکا دو جنبه دارد: 

کند( مکلف باشد که درآمدهای اول اینکه سازمان مسئول )سازمانی که اوراق مشارکت را منتشر می -

 های وام مربوط در حال و در آینده برساند. حاصل را به مصرف بازپرداخت هزینه

 برای تصفیه تعهدات ایجاد شده در آینده کافی باشد. دوم اینکه بازده منبع درآمدی مورد نظر  -

ند، کار روهبرای تصفیه تعهدات ایجاد شده ب شدهاز نظر ماهیت و نوع تضمین یا نوع درآمدهایی که مقرر 

 طیفی از انواع اوراق مشارکت عمومی وجود دارد.

 1اوراق مشارکت تعهد شده عمومی 

 منتشرکنندهقرار دارد که ضمانت کامل سازمان  "ومیاوراق مشارکت تعهد شده عم"در یک سر طیف، 

 کمترین نرخ بازگشت را دارد. معموالًپشتوانه آن است. این نوع اوراق مشارکت 

 2اوراق مشارکت درآمدی 

قرار دارد، که پرداخت اقساط آن از محل درآمدهای خالص  "اوراق مشارکت درآمدی"در سر دیگر طیف 

ونقل عبارتند از اوراق های رایج این نوع اوراق مشارکت در بخش حملرد. نمونهگیصورت می رندهیگوامسازمان 

. شودها منتشر و از محل عوارض وصولی مربوط مستهلک میها تونلها، پلمشارکتی که برای احداث بزرگراه

 بازگشت این نوع اوراق مشارکت از اوراق مشارکت تعهد شده عمومی بیشتر است. معموالً نرخ

ها در ن دو سر طیف یاد شده در باال، انواع دیگری از اوراق مشارکت عمومی وجود دارد. تفاوت آندر بی

 است. شدهها و نوع درآمدی است که برای تصفیه تعهدات ایجاد شده مقرر کیفیت تضمین آن

 ها که معموالً آن 3وسیله کارگزارانههای مسئول باز طرف سازمان منتشرشدهعرضه اوراق مشارکت 

است که  یفروشعمدهگیرد. در برخی از کشورها کارگزار اساساً های تخصصی بزرگ هستند، انجام میبانک

                                                 
1 - General Obligation Bonds 

2 - Revenue Bonds 

3 - Underwriter 
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 فروشد.می مندعالقهگذاران ها را به سرمایهخرد و آناوراق مشارکت را به مبلغ معین از متقاضی وام می

 سایر منابع درآمد 

ونقل های حملهای مسئول سیستمهای قبل مسئولین محلی یا سازمانتعالوه بر منابع یاد شده در قسم

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میکنند، که از جمله آناز طرق دیگری نیز درآمد کسب می

 کارکنان و ...(  وآمدرفتونقل )مانند اتوبوس دربست، سرویس خدمات ویژه حمل ارائه -

 های خاص در سطح شهر ها )درون و بیرون( یا در مکانهای بازرگانی بر بدنه اتوبوسنصب آگهی -

 ها، و فرودگاه آهنراههای ، ایستگاهیشهرنیباتوبوس  یهاانهیپادریافت عوارض از مسافران در  -

های ایجاد فروشگاه توان بهاند که از جمله میهای انتفاعی زدهها دست به فعالیتدر مواردی نیز شهرداری

های ، ایجاد پارکینگبهااجارهاگذاری آن به بخش خصوصی در ازاء دریافت وبار بزرگ، ایجاد میادین میوه و تره

 ها اشاره کرد.طبقاتی، و امثال آن

 معیارهای ارزیابی منابع درآمد -4-2-4

سیاسی  -و اداریاقتصادی،  -روشن است که منابع درآمدی یاد شده در باال از جهات مختلف اجتماعی

ر ها باید مبتنی بها معایبی دارد و محاسنی. بنابراین گزینش هر یک از آنهم ارز نیستند. بعالوه هر یک از آن

که آن منبع درآمدی خاص در مجموع برتر از منابع طوریههای مختلف باشد ببرسی دقیق کارشناسی از زاویه

معیارهای کامالً شناخته شده مالیه عمومی به شرح زیر صورت دیگر باشد. ارزیابی منابع درآمد بر اساس 

 گیرد:می

 )1بازده )میزان وصولی 

بازده یا میزان وصولی عبارت از مبلغی است که در نتیجه وضع مالیات )یا دریافت هزینه( عاید دولت 

قابل توجه باشد،  شود. از لحاظ بازده مالیات دو موضوع دارای اهمیت است: یکی اینکه مبلغ وصولی بایدمی

های مختلف دچار تغییرات شدید نشود، یعنی میزان وصولی در دیگر اینکه بر حسب اوضاع و احوال و در سال

 های مختلف دارای ثبات باشد.سال

 2و مشکالت اداری مسائل 

                                                 
1 - Yield Potential  

2 - Administrative Problems 
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از لحاظ اداری، مالیات باید دارای دو صفت اساسی باشد: اول اینکه مخارج وصول مالیات جزیی باشد، 

یعنی میزان وصولی آن پس از کسر مخارج مربوط رقم قابل توجهی باشد. دوم اینکه مالیات باید به سادگی 

وصول شود، بدین معنی که وصول آن برای مؤدیان و برای دولت ایجاد زحمت و گرفتاری نکند. از لحاظ اداری 

ص باشد، یعنی در متن قانون موضوع دیگری که اهمیت فراوانی دارد آن است که مالیات باید مسلم و مشخ

های های حقیقی و حقوقی مشمول، موعد و طرز پرداخت و بخشودگیمالیات، کلیه امور مربوط به آن )شخصیت

 مأمورین مالیاتی واگذار نشود. ارائهآن( کامالً مشخص و معلوم بوده، هیچ امری به نظر و 

 1اثرات اقتصادی 

. شودنهای اقتصادی این باشد که مانع تولید ثروت و فعالیتاز لحاظ اقتصادی صفت اساسی مالیات باید 

 برد.اگر مالیات طوری باشد که به این امور لطمه وارد سازد، در حقیقت پایه و اساس خود را از بین می

 2رعایت عدالت 

ود، شهایی که با یک نوع مالیات خاص میها و مخالفتعادالنه بودن صفت اساسی مالیات است، و موافقت

بر سر این مطلب است که آیا آن مالیات عادالنه است یا خیر. بدون تردید، پیدا کردن مالک و مأخذی برای 

عموم مردم آن را قبول داشته باشند امری بسیار دشوار  کهطوریبهتشخیص عادالنه بودن یا غیر عادالنه بودن 

ری و فلسفی بسیاری در طول تاریخ بلکه محال است. این موضوع دقیقاً به همین دلیل موجب مباحثات نظ

، متخصصان مالیه عمومی هرحالبهو هنوز هم موضوع عدالت جنبه نظر شخصی و تمایالت فردی دارد.  شده

 این منظور مالیات باید واجد دو خصوصیت باشد.  تأمینمعتقدند که برای 

راد یک جامعه در پرداخت اول آنکه مالیات باید عمومیت داشته و قانونمند باشد، یعنی اینکه همه اف -

مالیات بر طبق قانون سهیم و شریک باشند. روشن است که قانون موارد معافیت و بخشودگی را، که 

 نماید. اجتماعی دارد مشخص می ودالیل موجه اقتصادی 

دوم آنکه مالیات باید بر اساس اصل توانایی پرداخت از افراد جامعه گرفته شود. بر طبق این اصل،  -

اداره جامعه باید به نسبت توانایی پرداخت، یعنی درجه ثروتمندی و یا درآمد افراد جامعه بین مخارج 

 ها تقسیم شود.آن

 تناسب با منافع حاصله 

                                                 
1 - Economic Effects 

2 - Equity 
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مند شوند طبیعی ای از افراد جامعه از آن بهرهمشخص عده طوربههرگاه دولتی خدمتی انجام دهد که 

و از آنان وصول شود. مثالً هرگاه  شدهسرشکناست که تمام یا قسمتی از هزینه آن خدمت باید بین آن افراد 

مند کنندگان از آن پل بهرهنقلیه شود، استفادهاحداث یک پل موجب تسهیل و تسریع امر عبور و مرور وسایل

 پردازند.د و در مقابل عوارض مربوط را میشونمی

 پذیرش عمومی 

درآمد،  تأمیندر بسیاری از نقاط دنیا، وضع مالیات یا عوارض )دریافت هزینه( به هر دلیل که باشد )

 میقرمستیغ طوربهکنترل ترافیک و کاهش شلوغی، کاهش آلودگی هوا و ...( باید مستقیماً )از طرف مردم( یا 

گان مردم( پیشاپیش مورد تصویب قرار گیرد. عامل پذیرش عمومی معیار بسیار مهمی در )از طرف نمایند

آید و از این رو یکی از معیارهای ارزیابی منبع تعیین نوع و نرخ مالیات )یا عوارض( پیشنهادی به شمار می

 شود.درآمدی محسوب می
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 یسازادهیپ یبرا یونقل شهردارمسئول مناسب در حوزه حمل ینهادها شنهادیپ

 (14-3)بند  مطالعات جینتا

ونقل و حمل نهینهاد مسئول در زم ترینمهمو  نیتریاصل یامور شهر یمتول عنوانبه شیراز یشهردار

طبق تارنمای به عهده دارد.  زیمطالعات را ن نیشده در اارائه یراهکارها یاجرا فهیشهر است که وظ کیتراف

که  شده است لیتشک یشهر، شش حوزه معاونت در شهردار یامور تخصص تیریمد یبراشهرداری شیراز، 

 از: اندعبارت

 یاقتصاد و یمال معاونت -

 یو معمار یشهرساز معاونت -

 یو عمران یفن معاونت -

 یانسان هیسرماتوسعه و  یزیرمعاونت برنامه -

 یخدمات شهر معاونت -

 کیو تراف ونقلحمل معاونت -

 یمردم شهر را به شکل یازهاینموده است تا بتواند ن جادیا زیرا ن ییهاسازمان همچنین شیراز یشهردار

 اند از:سازمان است که عبارت دوازده یدارا شیراز یاکنون شهردار. همدینما ییکارآمدتر پاسخگو

 ونقل مسافرسازمان مدیریت حمل -

 ونقل بارسازمان مدیریت حمل -

 ونقل ریلیسازمان حمل -

 یمنیو خدمات ا ینشانآتش سازمان -

 ها آرامستان سازمان -

 های کشاورزیسازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده -

 پسماند تیریمد سازمان -

 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری -

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری -

 رزشیوسازمان فرهنگی،اجتماعی  -

 اطالعات و ارتباطات یفناور سازمان -
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 های مردمیمشارکتگذاری و سازمان سرمایه -

 یهارساختیز جادیونقل و ابحث حمل یاصل یعنوان متولبهو ترافیک ونقل معاونت حمل نیب نیا در

ر د نیمعاونت است. بنابرا نیحوزه بر عهده ا نیدر ا یزیرمطالعه و برنامه فهیظو شودیمربوط به آن شناخته م

و  بیوتص ندیفرآ یریگیپ یبرا یاصل فهیوظو ترافیک،  ونقلحملمعاونت شیراز،  یشهردار یهامعاونت انیم

 بیتصو ندیمطالعات فرآ نیا یمطالعات را بر عهده دارد. البته قبل از اجرا نیارائه شده در ا یراهکارها یاجرا

در چارت  در وزارت کشور انجام شود. نیو همچن کیتراف یعال یمسئول شهر مانند شورا یدر نهادها دیبا

 های اصلی زیر مشخص شده است:ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، بخشحمل سازمانی معاونت

 اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک -

 های ترافیک شهریدفتر مطالعات و بررسی -

 مدیریت کنترل ترافیک -

 ریاو س یشهردار ینهادها ریسا یو بدون همکار ییبه تنها و ترافیک شیرازونقل شک معاونت حمل بدون

 نیا یاجرا یمال تأمین فهیوظ مثالعنوانبهرا ندارد.  یمطالعات یهاطرح یامکان اجرا، وابسته یهاسازمان

 هنیهزی، مال تأمین تلفمخ یهاراه قیاز طر دیاست که با یشهردار یو اقتصاد یها بر عهده معاونت مالپروژه

 .ندینما تأمینساخت راهکارها را 

شهر  یهابرنامه شبردیدر پ توانندیوجود دارد که م یگریتأثیرگذار د ینهادهاشیراز،  یکنار شهردار در

است که شیراز شهر  ینهادها شورا نیکنند. ازجمله ا فایرا ا ییونقل نقش بسزاخصوص در بخش حملو به

 داشته باشند.  ینقش مهم یولتد یهاو کمک یدر جذب منابع مال توانندیم یشهردار ینهاد باالدست عنوانبه

 یدو جانبه و مداوم با مجموعه شهردار یبا همکار یو رانندگ ییراهنما سیپل ،یدر بحث نظارت نیمچنه

 ونقل وحمل تیمطالعات و بهبود وضع نیدر پیشبرد اهداف ا یینقش بسزاو ترافیک ونقل و معاونت حمل

 شهر خواهند داشت. کیتراف

را بدین  مطالعات جینتا یسازادهیپی مرتبط در هاتوان نهادها و سازمانخالصه می صورتبهدر پایان و 

 صورت بیان نمود:

 های شهرداری شیرازمعاونتتمامی  -

 ونقل مسافرمدیریت حمل سازمان -

 عمران و بازآفرینی فضاهای شهری سازمان -
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 اطالعات و ارتباطات یفناور سازمان -

 ونقل ریلیحمل سازمان -

 کشاورزیهای ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده سازمان -

 ونقل بارسازمان مدیریت حمل -

 شورای شهر شیراز -

 پلیس راهنمایی و رانندگی -
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