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 (8-۳)بند  یشهربرون یمسافر یهاانهیپا یابیمکان

 مقدمه  

مطالعات  4-2تر در قالب گزارش بند شیراز پیش شهرکالنشهری های اصلی برونتحلیل وضعیت پایانه

 6.886.841شهری ها برای اتوبوس برونتقاضای پایانهبرآورد ، مورد بررسی قرار گرفت. براساس گزارش یاد شده

 ( به دست آمد. 1409نفر در سال افق طرح ) 595.441 آهنراهنفر و برای  3.344.749برای فرودگاه ، نفر

پایه  هایسالهای موجود در از پایانه جاشدهجابهتحلیل وضعیت میزان مسافر  منظوربههمچنین در آن گزارش 

ها استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. نوار جریان تقاضای سفر به نواحی ترافیکی محل پایانه، و افق طرح

که از بین پایانه شدمشخص ، پایه و افق طرح هایسالدر  جاشدهجابهبراساس تحلیل وضعیت میزان مسافر 

درس و امیرکبیر م، های کاراندیش )و علی ابن حمزه(جهت دسترسی به پایانه، های موجود در شهر شیراز

دشت و طبایی الهای قصرها شامل پایانهتقریباً از مناطق مختلف شهر تقاضا وجود دارد ولی برای سایر پایانه

عمدتاً شامل نواحی  قصرالدشتتقاضا وجود دارد که برای پایانه  هاآنعموماً از نواحی اطراف و نزدیک به خود 

ل نواحی شمال و شمال شرقی شیراز است. همچنین در این تحلیل مرکزی شهر و برای پایانه طبایی عمدتاً شام

های همگانی به و از پایانه ونقلحملو مدرس نقش به سزایی در دسترسی  خانکریمکه معابر  شدمشخص 

 اتوبوس شهر شیراز بر عهده دارند.

 شهری از نشریههای اتوبوس بروندر این بخش ابتدا تعاریف و مبانی مورد نیاز درخصوص طراحی پایانه

گیرد. سپس مورد بررسی قرار می« ایهای مسافری جادهمعیارهای فنی طراحی پایانه»با عنوان  352 شماره

شهری شیراز مطرح شده و با بررسی وضعیت های مسافر برونپایانه یابیمکاننتایج مطالعات قبلی درباره 

 کارگیریهبشود. در پایان نیز ترکیب این مطالعه ارائه میشهری پیشنهادهای های برونتقاضای روزانه سفر پایانه

ارائه  1409برای افق  352های پیشنهادی بر مبنای اصول و روابط ارائه شده در نشریه هریک از انواع پایانه

 .شدخواهد 
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 شهریهای اتوبوس برونپایانه یابیمکانمبانی و تعاریف طراحی و  

 شهریهای اتوبوس برونانواع پایانه -2-1

 سبالعک و شهرینبرو سفر به را شهریدرون سفر ای است کهای( پایانه)جاده شهریبین مسافری پایانه

 یمتقس غیرمتمرکز و متمرکزهنیم، متمرکز انواع به را هاپایانه، اجزا و عناصر مکانی تمرکز کند.می تبدیل

 اند:ها معرفی شدهاز انواع پایانه . در ادامه هریککندمی 

 شهری متمرکزپایانه مسافری برون 

 مدهای متقابل ارتباط و رانندگان و مسافران به دهیسرویس آن در که ها استپایانه الگوی ترینکامل

شرایط و تسهیالت  .گیردشکل می منسجم و پیوسته هایمجموعه قالب در شهریونقل بینحمل مختلف

کنندگان از مدت استفادههای طوالنیبرای توقف مانعی که شودمی بینیپیش ایگونهمتمرکز به هایپایانه

ونقل مسافر( وجود نداشته باشد. چنین تسهیالتی با هدف های حملرانندگان و شرکت، مجموعه )مسافران

سکوهای سوار و پیاده ، های فروش بلیتشهری شامل غرفهنقل مسافری بینومتمرکز نمودن کلیه امور حمل

در نقاط مشخص و  ...تعمیرگاه و کارواش و، هاپارکینگ، های ارائه خدمات به مسافرانغرفه، شدن مسافران

شوند و به همین علت دارای فضاهای محدود و عموماً در حاشیه شهرها و با فاصله از حوزه شهری احداث می

های مختلف یک پایانه متمرکز فضای کلی و بخش 1–2شکل های وسیعی هستند. بزرگ و متعدد و مساحت

ها و فضاهای مرتبط با مسافران و رانندگان را در پایانه نیز سالن 2–2شکل دهد. شهری را نمایش میبرون

 .]1[دهدتر نشان میطور جزئیمتمرکز به
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 ]1[شهری متمرکز اتوبوس برون های مختلف یک پایانهفضای کلی و بخش -1–2شکل 

 

 
 ]1[شهری متمرکز ها و فضاهای مرتبط با مسافران و رانندگان در یک پایانه اتوبوس برونسالن -2–2شکل 
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 متمرکزشهری نیمهپایانه مسافری برون 

جهت  و در با مسافران شده ارائه خدمات بندیاولویت آن در که مسافربری هستند هایپایانه از الگویی

 استفاده مسافران شدن پیاده و سوار برای فقط متمرکزنیمه هایپایانهاز  .است نقلیه وسایل توقف زمان کاهش

 نقلیه وسایل به شدن سوار برای تنها و نموده تهیه شهر سطح مراکز را از خود بلیت مسافران عموم. شودمی

 ظرفیت افزایش، مسافران حال رفاه ها افزایشهدف احداث این پایانه .نمایندمی مراجعه پایانه محل به عمومی

 از قسمتی کاهش یا حذف شامل هااین پایانه ریزیبرنامه، این اساس بر. است آن نمودن اقتصادی و پایانه

 دفتر، جامع ریزیبرنامه با باید هاشرکت و است فروش بلیت و دفتری امور جمله از، هاشرکت و خودروها عملیات

 محلی عنوانبه عموماً پایانه نتیجه این در .نمایند ایجاد شهر سطح در را خود بلیت فروش متعدد دفاتر و کار

 .شودمی گرفته نظر در سفر هدایت و مدیریت برای

 سیستم در. گیردمی صورت پویا و ثابت گونه دو در عملکردی ریزینظر برنامه از هاییپایانه چنین طراحی 

 در دائمی اختصاصی جایگاه یک شرکت هر برای که شودمی نظر گرفته در طوری عملکردی ریزیبرنامه، ثابت

 کنترل به نسبت محل آن در، شرکت نمایندگان شده و بینیپیش پایانه محل در باجه یک یا و گیشه یک حد

می صورت طوری ریزیبرنامه، پویا سیستم در. نمایندمی اقدام سفر امور نهایی دهیسازمان و مسافرین بلیت

 مختلف توسط ساعات در است ممکن و ندارند تعلق خاصی شرکت به بلیت کنترل هایجایگاه که گیرد

 اعالم بندیزمان برنامه اساس بر سالن مدیریت، صورتاین در. شوند واقع استفاده مورد متفاوتی هایشرکت

 که است بدیهی. نمایدمی اقدام شرکت هر به هاباجه موقت و نوبتی اختصاص به نسبت هاتوسط شرکت شده

 ظرفیت، پویا حالت در .شوندمی اعمال مشابهی طوربه نیز مسافرگیری سکوهای اخیر برای سیستم دو مشخصات

 است الزم نابراین. ببود خواهد بیشتر، ثابت حالت به نسبت پایانه کل آن ظرفیت تبعبه و مسافرگیری سکوهای

 غیره و مسافرین انتظار فضاهای و سواری هایپارکینگ ازجمله طرح دیگر عناصر و هاالمان طراحی ظرفیت

 .شود ایجاد ترمنعطف و تربزرگ فنی با مشخصات ایپایانه شودمی باعث موضوع این .یابند افزایش تناسببه

، وشستش، سرویس قبیل از هاییفعالیت حذف با عملکردی ریزیبرنامه، رانندگان هایفعالیت مورد در

 حتی ای و درمان و بهداشت امور و رانندگان بلندمدت یا کوتاه استراحت، نقلیه وسایل فنی معاینه و تعمیرات

 و مسافرین، رانندگان مدتطوالنی توقف باعث که هاییالمان حذف با .استهمراه  نقلیه وسایل گیریسوخت

 احداث، رواین از. رسدمی ممکن حداقل به تسهیالت تنوع و مساحت، شوندمی هاپایانه گونهاین در هاشرکت

 نیز را متریک فضای و داشته متمرکز هایپایانه به نسبت کمتری گذاریهسرمای به نیاز متمرکز نیمه هایپایانه

 هگیش یک فقط و نبوده پایانه داخل در بلیت فروش غرفه دارای هاشرکت حالت که در این. کنندمی اشغال
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 هب نسبت هاغرفه قرارگیری نحوه براساس هاشرکت میان رقابت، یابدمی اختصاص هاآن به باجه یک یا کوچک

 دهندهنشان که مسافر سلیقه به مشتری جذب بلکه، بود نخواهد پایانه اصلی سالن معماری طرح از متأثر و هم

 هاپایانه این کهاین و مذکور نکات به توجه با .داشت خواهد بستگی، است نظرش مورد خدمات کیفیت و نوع

 مسافرین که دارند نیز را مزیت این، شوندمی ساخته شهرها خروجی محل و حاشیه در بیشتری تعداد به

پیدا  دسترسی شهریبرون ونقلحمل خدمات به، شهر عرض و طول در طوالنی هایجابجایی بدون توانندمی

متمرکز را نمایش میشهری نیمههای مختلف یک پایانه اتوبوس برونفضای کلی و بخش 3–2شکل  .کنند

 .]1[دهد
 

 

 ]1[متمرکز شهری نیمهای مختلف یک پایانه اتوبوس برونهفضای کلی و بخش -۳–2شکل 

 غیرمتمرکز شهریبینپایانه مسافری  

زمان حداقل رساندن به برای مجموعه دهیسامان، آن خدمات اصلی اولویت است که هاپایانه از الگویی

 .شودمی ارزیابی شهریبرون سفر آغاز برای شهریدرون سفر هایزمان کاهش مسافر و توقف های

 چند تا و تربزرگ هاآن محوطه و بوده شهریدرون اتوبوس هایایستگاه به شبیه بیشتر هاپایانه نوع ینا

 تحت یا اجاره در و بوده خود به مخصوص شماره دارای ایستگاه است. هر شهریاتوبوس درون ایستگاه یک برابر
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 جدا نقلیه وسایل حرکت مسیر از خروجی یک وسیلهبه هاییایستگاه چنین .است شرکت چند یا یک مالکیت

 هر که است. تا جایی متمرکزنیمه هایپایانه تعداد از بسیار بیشتر شهر سطح در هاایستگاه این شوند. تعدادمی

 جایگاه ترانزیت نام بتوان باشد. شاید داشته در اختیار را هاهایستگا این از تعدادی است ممکن مسافربری شرکت

 نقلیه وسایل تردد ممنوعیت به موضوع توجه با ولی، نمود انتخاب تسهیالت گونهاین برای را مسافر شهریبرون

 تسهیالتی چنین الگوی جانمائی، شهری ترافیک امر در اختالل ایجاد فلسفه و بزرگ شهرهای در مسافربری

 بلیت توانندمسافرین می، شرایطی چنین گیرد. درمی صورت آن اطراف تسهیالت یا شهری هایبزرگراه در تنها

از  مشخصی در ساعت مسافربری شرکت توصیه به توجه با و نموده خریداری شهر سطح فروش دفاتر از را خود

 باشند. خود سفر وسیله منتظر هاجایگاه از یکی در خاص روز یک

طور هستند. به ایجداگانه عملکردی ریزیبرنامه دارای خود عملکرد نحوه اساس بر، غیرمتمرکز هایپایانه

ایگاه ج در مسافر و راننده مدتکوتاه توقف کامل اصل رعایت با تسهیالتی چنین عملکردی ریزیبرنامه کلی

 نممک مقدار حداقل به تسهیالت الزم و شده محدود آن در نیز مسافران هایفعالیت دلیل همین . بهاست همراه

 حلم عبارتیبه یا مسافر سفر مبدأ که است این در غیرمتمرکز هایپایانه مزیت ترینمهم .کندمی پیدا کاهش

 در طرح خودروی توقف زمان دارد. در نتیجه قرار نقلیه وسیله سفر مبدأ جزبه مکانی در مسافر سوارشدن

 شهر که است پذیرامکان صورتی در ایجاد پایانه غیرمتمرکز تنها .بود خواهد کمتر بسیار غیرمتمرکز هایپایانه

به  ار خودروها، متمرکز پایانه یک محل از بتوان کهطوریبه، باشد پیوستههمبه بزرگراهی شبکه دارای مزبور

فضای  4–2شکل  .شوند وارد شهر اصلی هایخیابان شبکه به اینکه بدون، نمود اعزام های غیرمتمرکزجایگاه

 .]1[دهدشهری غیرمتمرکز را نشان میکلی یک پایانه اتوبوس برون

 

 
 ]1[شهری غیرمتمرکز فضای کلی یک پایانه اتوبوس برون -4–2شکل 
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 ها پایانه یابیمکاناصول کلی در طراحی و  -2-2

 شهریپایانه اتوبوس برون یابیمکانهای کلی سیاست 

 مسائل ومسافر  با مرتبط مسائل، محیطی و شهری مسائل دسته سه با شهری کاربری یک عنوانبه پایانه

در نظر  بردهامن عامل سه هر برای مکان مطلوبیت پایانه باید یابیمکاندر روبروست. سفر  نقلیه وسیله با مرتبط

 شرح زیر است:شامل مسائلی به موارد از این طور کلی هریکگرفته شود. به

 (شهری کاربری یک عنوانبه) محیطی و شهری مسائل .1

 .های اطراف و بالعکسسازگاری کاربری پایانه با کاربری -

 .پذیری و شیبتملک، سایت و زمین پایانه اعم از قیمتپارامترهای مربوط به  -

 .صوت و جهت وزش باد، اعم از آلودگی هوا یطیمحستیزپارامترهای  -

 .ایمنی در برابر انواع خطرات طبیعی -

 .حفظ حریم فضاهای ارزشمند فرهنگی و طبیعی -

 .گاز و تلفن، برق، دسترسی پایانه به تأسیسات زیربنایی شهری آب -

 (رندهیگسیسرو) مسافر با مرتبط مسائل .2

 ای در سطح شهرچگونگی پراکندگی تقاضای سفر جاده -

 .ونقل عمومی و معابر شهریدسترسی به پایانه از طریق حمل -

 (دهندهسیسرو)سفر  نقلیه وسیله با مرتبط مسائل .3

 شهریدسترسی به معابر مناسب تردد اتوبوس بین -

 .... و یدکیلوازم، یروغنضیتعو، گازوئیلدسترسی به خدمات جنبی اعم از پمپ  -

 .]1[شهریهای بینهای تردد برای اتوبوسعدم وجود انواع ممنوعیت -

 اصول تعیین نوع پایانه 

 :شود رعایت باید زیر اصول شهر یک هایپایانه نوع تعیین برای

  باشد. داشته پایانه یک باید حداقل شهر هر -

 فرض داشته باشد قرار دیگری شهر هایپایانه عملکردی حوزه در شهری کهیدرصورت. 1 تبصره

 .است منتفی پایانه یک حداقل داشتن

 .گیرد قرار دیگری پایانه رسانیخدمات حوزه در نباید ایپایانه هیچ. 2تبصره
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 .دارند را شهر اصلی محدوده به ورود اجازه متمرکزنیمه و متمرکز هایپایانه فقط -

 .گیردمی صورت شهر حاشیه در متمرکز هایپایانه یابیمکان :تبصره

 شهریبرون ارتباطی محور و پایانه 1 یا و پایانه 2 بین مسیرهای روی بر غیرمتمرکز هایپایانه -

 .]1[شودمی یابیمکان

دهد. با توجه به توضیحات ها را در یک شهر نشان میای و ارتباط میان آنسلسله مراتب پایانه 5–2شکل 

 تواند محدوده تقریبی شهر مفروض را نشان دهد.باال مثلث تشکیل شده در شکل می

 

 

 ها در یک شهر ای و ارتباط میان آنسلسله مراتب پایانه -5–2شکل 
 

 براین باید به موارد زیر نیز توجه نمود:عالوه

 افق سال در شده برآورد شهریبرون سفر تقاضای الگوی به توجه با شهر یک هایپایانه ظرفیت -

 شود.می تعیین طرح

این راهکارها تا ، آتی هایسال در پایانه خدماتی هایظرفیت گسترش منظورارائه راهکارهایی به -

کاهش  برای هاییروش به صرفاً بلکه، آورد حاصل را پایانه فیزیکی موجبات توسعه نباید حد امکان

شود؛  بسنده پایانه غیرفیزیکی گسترش و متمرکزیا نیمه غیرمتمرکز هایپایانه طریق از ترافیکی بار

شد و ساز باتواند مشکلفیزیکی با مسائلی از جمله تملک زمین روبروست که میچراکه توسعه 

 بهتر است از آن اجتناب شود.
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  پایانه از خارج در بلیت فروش هایسیستم سازیفعال برای مناسب بستری یسازفراهم -

 پایانه در مسافران و خودروها حداقل حضور برای هاسرویس بندیزمان مدیریت  -

 (IT)اطالعات فناوری از استفاده با مربوط به آن هایهزینه و ایپایانه خدمات انواع از رسانیاطالع -

 پایانه محیط از خارج ( دریونقلحمل شیوه سفر )تغییر تبادل هرگونه نمودن ممنوع -

 .]1[رانندگان سالمت و خودرو فنی وضعیت بر نظارت و کنترل طریق از سفر ایمنی افزایش -

 زمین مورد نیازحداقل مساحت  

ه آمد دستبه فیزیکی ریزیبرنامه اساس بر که پایانه انواع احداث برای نیاز مورد زمین سطح حداقل

 .]1[است 1-2جدول شرح  به برحسب نوع پایانه

 

 هابندی پایانهشاخص حداقل سطح زمین مورد نیاز در گونه -1-2جدول 

 غیرمتمرکز متمرکزنیمه متمرکز نوع پایانه

 مترمربع1000 هکتار 1 هکتار5 حداقل سطح زمین
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 شهری در تجارب داخلی و خارجیبرون هاییابی و طراحی پایانهبررسی سابقه مکان 

 ایکلمب یچندمد یشهربرون انهیپا -۳-1

هایی را که ای را شروع کرد تا فرصتهای میدلند مرکزی مطالعهشورای دولت 2016در سپتامبر سال 

آورد، بررسی اطراف ناحیه مرکزی کلمبیا فراهم می ونقلی چندمدی واقع شده در داخل و یایک مرکز حمل

ویت ونقل در کلمبیا را تقرفت که چنین امکاناتی نه تنها تجربه مسافران و بازدهی خدمات حملکند. انتظار می

ای به دلیل فوایدی که در افزایش ونقل همگانی شود. چنین توسعهکند، بلکه باعث توسعه مبتنی بر حمل

ونقلی موجود نیز نقش حمایتی های حملکند، مورد توجه است و برای سرویسنقل ایجاد میودسترسی به حمل

 کند.ایفا می

 مکان ساخت یابیارز 

 ونقلی بین مدیشهری )مرکز حملتشخیص، ارزیابی و انتخاب یک مکان مناسب برای یک پایانه برون

د کندهی شده پیروی میز یک روند سازمانای( هدفی اساسی در این مطالعه است. رسیدن به این هدف اناحیه

 صورت زیر است:که این روند به

 های بالقوه ساخت پایانهانتخاب معیارهای ارزیابی مکان .1

 تشخیص یک منطقه جغرافیایی بهینه یا مکان ساخت تسهیالت .2

 های بالقوه برای ساختمان و تسهیالت پایانهتهیه فهرستی از مکان .3

 های بالقوه با استفاده از معیارهای انتخاببندی مکانارزیابی و رتبه .4

 انتخاب مکان یارهایمع 

شهری، فهرستی از معیارهای های بالقوه برای ساخت یک پایانه برونقبل از بحث درباره هر کدام از مکان

ی اشود. این معیارها نمایانگر مالحظاتی هستند که برها تهیه میالزم برای استفاده در ارزیابی مکان پایانه

 شود.گیرند و منجر به انتخاب بهترین مکان میبررسی مناسب بودن هر مکان مورد استفاده قرار می

 معیار مورد استفاده قرار گرفته است، که در ادامه آورده شده است. 11در این مطالعه 

 انهیاستفاده از مکان پا تیقابل -۳-1-2-1

هایی که تحت ررسی قرار گیرد. مکانهر مکان باید از نظر مالکیت نهادهای خصوصی و دولتی مورد ب

های مورد ارزیابی مستأجرانی وجود گیرند. اگر در مکانمالکیت نهادهای دولتی هستند، امتیاز باالتری می
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شود  ای انتخابگونهگیرد. همچنین مکان مورد نظر باید بهداشته باشند، این موضوع نیز مورد بررسی قرار می

 های آتی توسعه شهری و اقتصادی مختل نشود. روژهکه روند ساخت پایانه توسط پ

 نیزم یکربندیاندازه مکان و پ -۳-1-2-2

 نهایدر پا یو معابر دسترس ازیمورد ن التیساخت تسه یحداقل مساحت الزم را برا دیمکان مورد نظر با

 را دارا باشد.

 رد/ قبول( اری)مع یدسترس -۳-1-2-۳

 یسدستر ابانیخ کیاز هر کدام به  یکیحداقل دو نقطه ورود و خروج داشته باشد که  دیمکان مناسب با

 کیبه  یبا دو نقطه دسترس ییهاو مکان شتریب ازیمجزا امت ابانیبه دو خ یبا دسترس ییهاداشته باشد. مکان

 ،یاتوبوسران یهابه سامانه یترسدس دیعالوه مکان مورد نظر با. بهرندیگیم یکمتر ازیامت کسانی ابانیخ

 .دینما لیتسه داریونقل پاحمل یمدها گریو د ادهیپ نیعابر ،یسواردوچرخه

 رد/ قبول( اری)مع یسازگار -۳-1-2-4

 ونقل همگانیحمل انهیپا ساختاطراف با  یهامحلهکه  ردیگیقرار م تائیدمورد  یصورت مورد نظر در مکان

 ای و نندینب بیآس انهیپا احداث از اطراف یهامحله وکارهایکسب مثالعنوانبه. دداشته باشن یسازگار

وه باید عالمکان تاریخی در مجاورت پایانه قرار دارد، احداث پایانه نباید بر آن اثر منفی بگذارد. به کهدرصورتی

ع ور طرح جامهای مجاور توجه شود. به این منظبه امکان توسعه پایانه در آینده و عدم تأثیر منفی آن بر محله

ها گیرد. شرایط اجتماعی باید برای طراحی تسهیالت مورد بررسی قرار گیرد. مکانشهرها مورد بررسی قرار می

 ته باشند.بندی مجدد داشبندی مناسبی داشته باشند و یا قابلیت ناحیهونقل، ناحیهباید برای استقرار مرکز حمل

 یکیتراف ریتأث -۳-1-2-5

را  های شریانی، کمترین تأثیراز طریق نقاط دسترسی و مجاورت با خیابان مکان مناسب برای پایانه باید

های شریانی دارای امتیاز باالتر و دسترسی به بر روی ترافیک نواحی اطراف داشته باشد )دسترسی به خیابان

 کننده و فرعی امتیاز کمتری خواهد داشت(.های جمعخیابان

شود. ی برای به حداقل رساندن تأثیر ترافیک مشخص میدر فرآیند ارزیابی سایت، اقدامات کاهش

های راهنمایی و تبدیل سازی چراغای، هماهنگهایی از این اقدامات کاهشی شامل حذف پارک حاشیهمثال

تا  هایی ایجاد شودهای چند خطه است. برای کاهش تأثیر ترافیکی باید فرصتخطه به خیابانهای یکخیابان

 های کامل تبدیل شود.پایانه به خیابانهای اطراف خیابان
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 ینسب یمکان تیموقع -۳-1-2-6

ونقل همگانی در زمان حاضر و آینده نزدیک باشد و مکان مناسب پایانه باید به مراکز تولید تقاضای حمل

 فاصله مناسبی با مراکز فعالیت اصلی داشته باشد.

 یتوسعه اقتصاد -۳-1-2-7

های توسعه اقتصادی را ارتقا دهد تا شرایط نواحی فرصتای باشد که گونهمکان و طراحی سایت باید به

اطراف را بهبود ببخشد و برای تسهیالت پایانه ایجاد درآمد بالقوه کند. مکان مناسب باید محل و تسهیالت 

 .ونقل را بهبود ببخشدونقل همگانی فراهم کند و شرایط مسافران حملجذابی را برای توسعه مبتنی بر حمل

 ستیزطیمح -۳-1-2-8

ها باید بر . همه مکان1همه اصول طراحی پایدار رعایت شودای باشد که در آنگونهان پایانه باید بهمک

محیطی و دیگر الزامات تعیین شده در قانون سیاست ملی محیط اساس باالترین سطوح مالحظات زیست

 انتخاب شود. 2زیستی

گذارد، یک عامل مهم برای خی موجود میتأثیر بصری که مکان احداث پایانه بر روی اماکن و آثار تاری

هایی که در مجاورت بسیار نزدیک اماکن تاریخی قرار دارند و یا بخشی از آن انتخاب مکان مناسب است. مکان

 گیرند.هایی که در این نواحی نیستند، میهستند، امتیاز کمتری نسبت به مکان

 ایکلمب یاونقل منطقهسازمان حمل یهاتیفعال -۳-1-2-9

داشته  3گردیهای مربوط به ایمنی، امنیت و مسافت خالیتخاب شده باید حداقل تأثیر را بر هزینهمکان ان

 گیرند.هایی که از محل کنونی دورتر هستند، امتیاز کمتری میباشد. پایانه

 یمد نیتبادل ب تیقابل -۳-1-2-10

ی را در خود جای دهد. ونقلهای حملجز اتوبوس، سایر مدها و شیوهای باشد که بهگونهاین مکان باید به

 روی و تا حد امکان متصل به سیستم ریلی باشد.مثالً دارای سامانه دوچرخه اشتراکی، مسیرهای پیوسته پیاده

 یمد نیاتصال ب -۳-1-2-11

شهری و شبکه خطوط دوچرخه ونقلی مثل خطوط ریلی بینهای حملمیزان اتصال مکان به دیگر شبکه

                                                 
1 Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
2 National Environment Policy Act (NEPA) 
3 Non-revenue 
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 باید مورد بررسی قرار گیرد. 

شوند. عنوان معیار قبول یا رد در نظر گرفته مییعنی معیار دسترسی و سازگاری به شدهبیانهای دو معیار

های مورد بررسی برای ساخت پایانه اگر به اندازه کافی هر کدام از این این به آن معناست که هر کدام از مکان

 شود.ها حذف میزینهدو معیار را برآورده نکند بدون در نظر گرفتن سایر معیارها از میان گ

پس از شناسایی معیارهای ارزیابی که باید برای انتخاب مکان پایانه مورد استفاده قرار گیرد، مدیران 

های پایانه اهمیت دارند. برای کنند که هر کدام از این معیارها چقدر در فرایند ارزیابی مکانشهری تعیین می

دهد )دو معیار تعیین شده برای ارزیابی و انتخاب مکان پایانه می 9این کار هر کدام از اعضاء امتیازهایی به 

نظر از بقیه معیارها، عنوان معیارهای اصلی تعیین کننده، صرفمعیار دیگر یعنی دسترسی و سازگاری به

 شوند(.دهی نمیکنند و نمرههایی را رد میگزینه

معیار تقسیم کنند. به این صورت که  9بین امتیاز را  100از هر یک از اعضا خواسته شد تا در مجموع 

بیشترین امتیاز را به معیاری بدهند که از نظرشان بیشترین اهمیت را دارد. به این ترتیب میانگین امتیازات 

د. دهی برای آن معیار تبدیل شتعیین شده توسط اعضای کمیته برای هر معیار تعیین شد و به یک ضریب وزن

 نشان داده شده است. 1-3 جدولرها در دهی این معیانتایج وزن

 

 بندی برای مکان پایانهمعیارهای ارزیابی و اولویت -1-۳ جدول
 رتبه نسبی وزن تعیین شده معیار

 )مشترک( 5 11.14 قابلیت استفاده از مکان پایانه

 )مشترک( 1 14 نیزم یکربندیو پ حلاندازه م

 - رد/ قبول دسترسی

 - رد/ قبول سازگاری

 )مشترک( 5 11.14 تأثیر ترافیکی

 4 11.86 موقعیت مکانی نسبی

 7 9.29 توسعه اقتصادی

 9 7.57 زیستمحیط -8

 )مشترک( 1 14 ای کلمبیاونقل منطقههای سازمان حملفعالیت -9

 3 12 قابلیت تبادل بین مدی -10

 8 9 اتصال بین مدی -11

 نهیبه ییایمکان جغراف  

دهی در آینده، عملکرد های موجود برای سرویسبر اساس بررسی مسیرهای کنونی پیاده شده و طرح

های ورودی از کمیته راهبری، بینی شده، فرصت برای توسعه اقتصادی منطقه کلمبیا و دادهچندمدی پیش
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ته ف در نظر گرفعنوان ناحیه هدیک مکان جغرافیایی بهینه کلی تعیین شد. محدوده جغرافیایی بهینه به

های پیشنهاد عنوان مرز محدود کننده(. مکانشود )نه بههای بالقوه جستجو میشود و سپس در آن مکانمی

ای که در خارج این محدوده قرار بگیرد، هم مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. ناحیه تعیین شده شده

ازه عالوه به اندالقوه را برای ساخت پایانه شامل شود. بهتواند چندین مکان ببه اندازه کافی بزرگ است و می

کافی اصالح شده است تا در مرحله ارزیابی، مکان پروژه بر روی آن متمرکز شود. در نهایت برای این مطالعه 

 1-3 شکلای که برای این هدف تعیین شده است در مکان تعریف شد. موقعیت محدوده جغرافیایی بهینه 12

 نشان داده شده است.

  

 
 محدوده جغرافیایی بهینه برای احداث پایانه -1-۳ شکل

 انهیساخت پا یبالقوه برا یهافهرست مکان 

شهری با بحث و تبادل نظر بین تیم وندل و مدیران های بالقوه برای پایانه برونایجاد فهرستی از مکان

شود که پیشنهاداتی برای مکان بالقوه برای ساخت پذیرد. در این جلسات از اعضا خواسته میشهری صورت می

برای بررسی پیشنهاد داد. تیم مدیریت  مکان بالقوه 11طور کلی شهری ارائه دهند. شهر کلمبیا بهپایانه برون

با  ایاندازی کرد تا پس از تحقیقات، منطقهمکان دیگر را جهت بررسی اضافه کرد. تیم وندل گروهی را راه 5
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نقل وهای پیشنهاد شده توسط شهر و سازمان حملموقعیت محدوده جغرافیایی بهینه را انتخاب و مکان

مکان دیگر توسط گروه وندل برای مالحظات دیگر به  2این تحقیقات  ای را بررسی کند. در زمانمنطقه

 های قبلی اضافه شد.مکان

 3مکان جهت بررسی و مطالعه تعریف شد. در طول جلسات بررسی  18به این ترتیب در فهرست اولیه 

وند در رمکان دیگر نیز توسط مدیران شهری و یک مکان توسط تیم وندل به فهرست قبل اضافه شد. با این 

بندی های بالقوه تهیه شد تا مطالعات مربوط به ارزیابی و اولویتمجموع یک فهرست بیست و دوتایی از مکان

 ها انجام شود.آن

موازات جلسات مدیریتی، یک جلسه عمومی جداگانه نیز برگزار شد تا نظرات عموم مردم نیز درباره به

مکان دیگر به فهرست  2شهری دریافت شود. در این جلسه نیز های پیشنهاد شده برای ساخت پایانه برونمکان

های بالقوه افزوده شد. این دو مکان مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت، اما فاقد ظرفیت کافی برای اضافه مکان

مکان که توسط کمیته رهبری  22موقعیت  2-3شکل بندی بود. شدن به فهرست جهت بررسی و اولویت

 دهد.ارزیابی شدند را نشان می
 

 

 مکان بالقوه برای احداث پایانه 22موقعیت  -2-۳شکل  
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 بالقوه یهامکان یابیارز 

ی تعیین شده برای ساخت پایانه توسط کمیته رهبری مورد بحث و بررسی های بالقوهاز مکان هر یک

یعنی دو معیاری که پیشتر  قبول/ ردها را توسط معیارهای قرار گرفت. در ابتدا کمیته رهبری هر یک از مکان

 درباره آن صحبت شد شامل معیارهای دسترسی و سازگاری مورد بررسی قرار داد.

های بیشتر حذف کانی که در هر کدام از دو معیار باال رد شود، از فهرست برای مطالعه و ارزیابیهر م

 های بیشتری بعدی برای ارزیابیهایی که از نظر هر دو معیار باال قبول شدند، به مرحلهشود. تمام مکانمی

ا هی قرار داد و به هر کدام از مکانمانده را مورد ارزیابهای باقیروند. سپس کمیته ارزیابی تک تک مکانمی

معیاری که جز معیارهای رد یا قبول نبودند(.  9مانده یک امتیاز داد )معیار ارزیابی باقی 9نسبت به هر کدام از 

 -1.5 -1.0 -0.5امتیازی، یعنی:  0.5های برای هر کدام از معیارهاست )با افزایش 4این مقدار بین صفر تا 

2.0- 2.5- 3- 3.5- 4.) 

س شود و اگر برعکاگر یک مکان انطباق ضعیفی با یک معیار داشته باشد، نمره صفر برای آن لحاظ می

شود و گیرد. سپس این امتیازها وارد یک برگه میرا می 4یک انطباق عالی با معیارها داشته باشد، نمره 

دهی شده برای هر کدام از معیارها زنشود تا امتیازهای ودهی به هر کدام از معیارهای انتخابی اعمال میوزن

 به دست آید.

شود و یک ها برای هر محل با هم جمع میدهی به هر کدام از آنمعیار با اعمال وزن 9امتیازهای هر 

ها از روی این امتیازها همه مکانازآنپسآید. امتیاز با احتساب وزن معیارها برای هر مکان به دست می

دهی شده را داشته باشد، رتبه اول و کمترین امتیاز نیز مکانی که بیشترین امتیاز وزن شوند.بندی میاولویت

 گیرد.ترین رتبه قرار میدر پایین

های پایانه از آن استفاده شده است، ی مورد بحث در کلمبیا برای ارزیابی مکانای که برای منطقهبرگه

دهی شده تعیین شدند و سپس توسط ترین امتیازات وزنمکان اول براساس باال 4شود. در جدول نشان داده می

مکان  4های کمّی موافقت کرد و انتخاب کمیته رهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. این کمیته با یافته

زیستی مورد بررسی قرار از نظر مالحظات محیط بندی شدههر چهار مکان رتبه ازآنپسنمود.  تائیدبرتر را 

زیستی های برتر، مکان قابل قبولی از نظر مسائل محیططمینان حاصل شود که از میان این مکانگرفت تا این ا

 انتخاب خواهد شد.

دهد. امتیاز معیار ارزیابی نشان می 11کدام از  مکان برتر را تحت هر 4مقادیر داده شده به  2-3 جدول

 شود:صورت زیر محاسبه میدهی شده کل برای یک مکان بهوزن
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وزن معیار اول( + )امتیاز مکان برای × دهی شده = مجموع ))امتیاز مکان برای معیار اول کل امتیاز وزن

 وزن معیار یازدهم((× یازدهم  وزن معیار دوم( + .... + )امتیاز مکان برای معیار× معیار دوم 

 را 4 یعال ازیامت و کند کسب ارهایمع همه یبرا تواندیم مکان کی که یازیامت نیباالتر بیترت نیا به

 .است 369.71برابر با  ردیبگ

 

 مکان برتر 4امتیازدهی  ،معیارهای ارزیابی مکان -2-۳ جدول

 وزن

 معیار

 شماره

 معیار
 ارزیابی مکان معیار

-4مکان   

 LAUREL 

&SUMTER  

-21مکان   

MAIN 

&ANTHONY 

-22 مکان  

MAIN 

&SCOTT 

-14مکان   

 TAILOR 

&HARDEN 
         قابلیت استفاده از مکان پایانه 1 11.14

  

  

خالی یا برای فروش، متعلق به شهر یا کشور، متناسب با 

 شهر، قیمت کل قطعات زمین مورد نیاز است. توسعه اقتصادی
        

 3 3.5 3 3.5 امتیاز مکان

 33.43 39 33.43 39 وزن معیار ×امتیاز مکان 

         اندازه محل و پیکربندی زمین 2 14

  

  

قطعه  مساحتتجهیزات مناسب و کافی، توپوگرافی مناسب، 

 زمین
 هکتار 1.4 هکتار 2 هکتار 2.5 هکتار 0.8

 4 3 4 4 امتیاز مکان

 56 42 56 56 وزن معیار ×امتیاز مکان 

         دسترسی 3 0

د/
ر

 
ول

قب
 

  

وجود حداقل دو نقطه برای ورود و خروج، دسترسی کافی 

 اتوبوس، دسترسی کافی عابرین
 قبول قبول قبول قبول

 0 0 0 0 امتیاز مکان

 0 0 0 0 وزن معیار ×امتیاز مکان 

         سازگاری 4 0
د/

ر
 

ول
قب

 

  

سازگاری با نواحی مجاور، تناسب با طرح جامع شهر، ناحیه

 بندی مناسب
 قبول قبول قبول قبول

 0 0 0 0 امتیاز مکان

 0 0 0 0 وزن معیار ×امتیاز مکان 

         تأثیر ترافیکی 5 11.14

  

  

دار چراغوجود بلوک میانی در راه ورودی و خروجی، تقاطع 

های دسترسی، ترافیک نزدیک، میزان تراکم ترافیک در راه

 های دسترسیدوجهته در راه

        

 2.5 3 3 4 امتیاز مکان

 27.86 33.43 33.43 44.57 وزن معیار ×امتیاز مکان 

         موقعیت مکانی نسبی 6 11.86

  
  

)مسافت های فعالیت نزدیکی به مسافران، مجاورت به مکان

 های تجاری و مسکونی متراکمروی(، نزدیکی به مکانپیاده
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 وزن

 معیار

 شماره

 معیار
 ارزیابی مکان معیار

-4مکان   

 LAUREL 

&SUMTER  

-21مکان   

MAIN 

&ANTHONY 

-22 مکان  

MAIN 

&SCOTT 

-14مکان   

 TAILOR 

&HARDEN 
 2 2.5 2 3.5 امتیاز مکان

 23.71 29.64 23.71 41.5 وزن معیار ×امتیاز مکان 

         توسعه اقتصادی 7 9.29

  

  

 مبتنی ارتقای توسعه اقتصادی، مناطق اطراف مناسب توسعه

ونقل باشد، امکان ارتقای مکان به حمل همگانیونقل حمل بر

 چندمدی باشد

        

 2.5 4 3.5 4 امتیاز مکان

 23.21 37.14 32.5 37.14 وزن معیار ×امتیاز مکان 

         محیط زیست 8 7.57

  

  

محیطی مانند مواد خطرناک، محل باید توجه به مسایل زیست

(، تأثیر LEEDانرژی )زیست و با مبانی مدیریت طراحی محیط

بصری بر روی بناهای تاریخی، اخالل در جامعه و عدالت 

 محیطیزیست

        

 2 2 2.5 4 امتیاز مکان

 15.14 15.14 18.93 30.29 وزن معیار ×امتیاز مکان 

         ای کلمبیاونقل منطقهعملیات سازمان حمل 9 14

  

  

ه افزایش کارکرد وسیله نقلی نزدیکی به چندین مسیر اتوبوس،

 ساعت و وسیله نقلیه مایل
        

 3 3 3 4 امتیاز مکان

 42 42 42 56 وزن معیار ×امتیاز مکان 

         قابلیت تبادل بین مدی 10 12

  

  

شهری، جذابیت مکان برای خدمات سرویس اتوبوس بین

ونقلی قابلیت مکان برای تطبیق یافتن با مدهای حمل

 سواران یت مکان برای استفاده عابرین و دوچرخهبچندگانه، جذا

        

 3 3 3 3.5 امتیاز مکان

 36 36 36 42 وزن معیار ×امتیاز مکان 

         اتصال بین مدی 11 9

  

  

اتصال به مسیرهای دوچرخه، اتصال به مسیرهای عابر پیاده، 

 شهریهای ریلی مسافری بیناتصال به سرویس
        

 3.5 3 4 3 امتیاز مکان

 31.5 27 36 27 وزن معیار ×امتیاز مکان 

 273.71 286.21 293.07 343.21 دهی شدهامتیاز وزن   100

 0.74 0.77 0.79 0.93 (369.71صورت درصد از کل )امتیاز به    

 4 3 2 1 بندی مکاناولویت

 

 4شهری مکان شماره بندی انجام شده برای ساخت پایانه برونبه این ترتیب بهترین مکان از نظر رتبه

یعنی خیابان الرل و خیابان سامتر است. این مکان در امتداد خیابان سامتر از خیابان الرل تا خیابان بلندینگ 
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 ونقلونقل کنونی که متعلق به سازمان حمل(. این مکان جایی است که مرکز حمل3-3شکل قرار دارد )مطابق 

ها متعلق قطعه زمین دیگر وجود دارد که دو تا از آن 4شود. در این مکان ای در کلمبیا است را شامل میمنطقه

به این  شود.یعنوان یک مکان خیلی خوب از نظر قابلیت دسترسی در نظر گرفته مبه شهر است. این مکان به

قطعه آن متعلق به اموال عمومی است. اندازه و شکل مستطیلی ترکیب قطعات آن و  5قطعه از  3دلیل که 

 امتیاز عالی بگیرد. "اندازه و پیکربندی زمین"توپوگرافی هموار زمین سبب شده است که در معیار 

 

 
 4عیت قرارگیری مکان شماره موق -۳-۳شکل 

 

قطعه دیگر برای پارکینگ مورد استفاده قرار گرفت و به همین دلیل نیازی به جابجایی و تغییر  4تمام  

 ونقلاضافه اینکه مسیرهای اتوبوس سازمان حملکاربری اماکن تجاری و مسکونی نیست. این موضوع به

 بنابراین هیچ آلودگی صوتی جدید و یا تأثیر منفی بر کیفیت شوند وای برای این مکان به کار گرفته میمنطقه

گیرد. اثرات احداث یک پایانه محیطی نیز امتیاز خوبی میهوا ندارد و به همین دلیل از نظر مسایل زیست

ای کلمبیا در این مکان ونقل منطقههای سازمان حملشهری در این مکان حداقل خواهد بود؛ چون اتوبوسبرون

رسند و به همین دلیل تأثیر منفی برای ترافیک محدوده نخواهد داشت. این مکان بهترین یگر میبه یکد
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کند، چون مکان آن همان ای فراهم میونقل منطقهرسانی را به عملکردهای سازمان موجود حملخدمات

س ندارد و نونی اتوبوونقل فعلی است و بنابراین نیازی به تغییرات قابل توجه در مسیرهای کهای حملایستگاه

دهی گیرد. این مکان امتیاز وزنای هم در رتبه خوبی قرار میونقل منطقهبنابراین از نظر عملکرد سازمان حمل

امتیاز کامل، باالتر از مکانی که در رتبه دوم قرار دارد. امتیاز  50را کسب نمود؛ به عبارت دیگر  343.21شده 

دهد که مکان انتخاب شده بسیار نزدیک از ممکن است و این نشان میدرصد حداکثر امتی 93دهی شده وزن

 ترین حالت از نظر معیارهای ارزیابی تعریف شده است.به عالی

 

 
 موقعیت مکانی انتخابی نهایی برای ساخت پایانه -4-۳شکل 

  سونیدر منطقه مد یشهرنیاتوبوس ب انهیپا یسنجمطالعات امکان  -۳-2

 تیجمع 2000سال  یریآمارگ ر اساساست. ب کایمتحده آمر االتیدر ا نیسکانسیو التیا تختیپا سونیمد

 التیدر ا تیشهر پرجمع نیدوم تیاز نظر جمع یلواکیاست که بعد از م شده برآورد 208054شهر  نیا

 نشان داده شده است. 5-3شکل . موقعیت جغرافیایی این شهر در است نیسکانسیو
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 موقعیت جغرافیای منطقه مادیسون -5-۳شکل 

 

روز مسافران بیشتری را به علل مختلف جذب منطقه روزبهبه دلیل رشد جمعیت در منطقه مدیسون، این 

عنوان راه اصلی ارتباطی، شیکاگو، میلواکی، شهرهای دوقلو و دیگر شهری بهکند. سرویس اتوبوس بینمی

به  2009شهری در شهر مدیسون در سال کند. پایانه اتوبوس بینشهرهای نزدیک را به یکدیگر متصل می

رسانی به کاربران وجود ندارد. در حال حاضر و از آن زمان هیچ سازه فیزیکی برای خدمت فعالیت خود پایان داد

 ود.شروهای حاشیه شهر برای سوار و پیاده شدن مسافران استفاده میرسانی به مسافران از پیادهبرای خدمت

تر رزاندهی ارانی و خدماتهای اتوبوستر برای شرکتای شهر به دلیل هزینه پاییناین استفاده از مناطق حاشیه

کند. نبود رسانی مشکالتی را هم ایجاد میبرای مسافران محبوب شده است. اما با این وجود این نوع خدمات

های ترین مشکالت است. به دلیل این جنبهدهی مناسب از جمله اصلیایمنی، ایجاد تراکم و عدم امکان سرویس

شهری حمایت کردند تا اینکه مسئوالن شهری در سال اتوبوسرانی بینمنفی افراد زیادی از ساخت یک پایانه 

مشاورانی را برای مطالعه بر روی این پروژه جهت ساخت یک پایانه اتوبوسرانی استخدام کردند و یک  2014

 تهیه کردند. GISهای ها و نقشهگزارش بر مبنای مشاهدات، مصاحبه

گیری برای استفاده شده است. معیارهای تصمیم GISاز ابزار  یابی محل پایانه در این مطالعهبرای مکان

 یابی پایانه عبارتند از: مکان

 محل قرارگیری پایانه -
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 دسترسی -

 اندازه و پیکربندی -

 مفاد و مالحظات طراحی شهری -

 هزینه ساخت -

 یتوسعه اقتصاد لیپتانس -

ایمنی را مدنظر قرار داده است.  های سفر ومجاورت و نزدیکی به مسافران، نزدیکی به جاذبه مکان پایانه،

ی در شهرترین کاربران سرویس اتوبوس بینهای انجام شده، در حال حاضر دانشجویان اصلیبر اساس مصاحبه

منطقه مادیسون هستند. بنابراین نزدیکی به محوطه دانشگاه و خوابگاه دانشجویان بسیار مهم است. میدان 

های مرکز شهر جز اولین مواردی هستند و دیگر جاذبه UWدانشگاه کاپیتال، محوطه خیابان استیت، محوطه 

ای انجام گونهیابی باید بهشهری مادیسون مدنظر قرار گرفته است. در این پروژه، مکانکه در ساخت پایانه برون

 400 شود که به این نواحی نزدیک باشد تا مسافران بیشتری را برای استفاده از خدمات جذب کند. اغلب فاصله

ده روی استفاروی در ایاالت متحده است و در این پروژه هم از این مسافت پیادهمتری مسافت قابل قبول پیاده

 شده است.

 
 ITC 2014محل طراحی پایانه در  -6-۳ شکل



   

 

 

 

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

 
 شهریبرونهای مسافری یابی پایانهمکان -3-8

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  21 02
 

ونقل های حملو شیوه مدها گریبه د انهیاتصال مکان پا ،یشهرنیاتوبوس ب انهیپا نیبه ا یدسترسبرای 

 مناطق و یبه محوطه دانشگاه یکینزد مزیت .در نظر گرفته شد اشتراکی مترو و دوچرخه ،مانند اتوبوس تندرو

 یبرا یشتریب لیپتانس و کندرا فراهم می یشتریب مسافر جذب امکان که است نیا شهر مرکز در سفر ذباج

 .دارد گرید یهایکاربر توسعه

 GISبا  یکشنقشه 

در  واحد مسکونی 85واحد تجاری و  219اولین مشخصه برای ساخت یک پایانه تعیین محل آن است. 

واحد مسکونی در محدوده  641واحد تجاری و  101روی در محل خیابان لیک است و محدوده مسافت پیاده

 (.7-3 شکلقرار دارد )مطابق  2014ITCروی مکان پیاده

 

 
 های بالقوه پیشنهادی برای احداث پایانهمکان -7-۳ شکل

 

ها در نزدیکی خیابان لیک واحدهای مسکونی بیشتری دارد، اما بعضی از بخش 2014ITCاگرچه مکان 

اتاق خواب است و با  100های با تراکم بسیار باال با بیش از ها برای مکان پایانه( دارای آپارتمانیکی از گزینه)

اتاق خواب و در محدوده مکان  9527روی مکان خیابان لیک در مجموع این اطالعات در مسافت پیاده

2014ITC ،5593 به هستند که عمدتاً در نزدیکی خیابان اتاق خواب قرار دارد. چندین خوابگاه نوساز بلندمرت

 اند.لیک قرار گرفته
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ایستگاه اتوبوس در  31گیرد. روی دوباره مورد استفاده قرار میجهت تحلیل دسترسی، مسافت پیاده

قرار دارد. هر دوی این  2014ITCایستگاه نیز در محدوده مکان  21محدوده مکان خیابان لیک قرار دارد. 

تند شود، نزدیک هسجانسون و خطوط اتوبوس تندرو خیابان دانشگاه که در آینده ساخته می ها به خیابانمکان

 (.8-3 شکل)
 

 

 های بالقوه احداث پایانهتحلیل دسترسی مکان -8-۳ شکل

 

وار و سشهری ساخته شود، مکان آن باید در جایی قرار گیرد که از امکان اگر این پایانه اتوبوسرانی بین

 شدن راحت مسافرین، ارائه خدمات مناسب و جذب مراجعان اطمینان حاصل شود.پیاده

کند. عالوه بر این، این مکان از محل خیابان لیک که محل و دسترسی خوبی را برای پایانه فراهم می

2014ITC تیار قرار دهدها در اختواند فضای بیشتری برای مانور و پارک اتوبوستر است پس ظاهراً میبزرگ 

تواند فضایی برای تا از عرضه کافی خدمات و ایمنی اطمینان حاصل شود. بزرگی اندازه مکان همچنین می

همچنین  ساخت پارکینگ و ایجاد فضاهای تجاری در آینده فراهم کند تا درآمد پایدار پایانه را افزایش دهد.

باید به این نکته توجه شود که تفاوتی برای نوع استفاده تجاری از فضای پایانه وجود ندارد. درهرصورت این 

استفاده تجاری باید با مکان و شهر هماهنگی داشته باشد و تأثیر منفی قابل توجهی بر روی کسب و کار محلی 

 .نشان داده شده است 9-3شکل نداشته باشد. موقعیت مکانی این خیابان در 
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انجام گرفته است، وسعت مکانی که در مجاورت خیابان لیک قرار دارد  GISمطابق محاسباتی که با ابزار 

مترمربع وسعت دارد و مطابق  4200در حدود  2014ITCکه محل مترمربع است، درحالی 8550در حدود 

اتوبوس امکان پهلوگیری و سوار کردن مسافر وجود دارد. این اندازه مسلماً برای احداث  5تنها برای  6-3 شکل

از لحاظ  حالدرعیننشان داده شده است.  10-3شکل در  2014ITCه کافی نیست. موقعیت مکانی یک پایان

ایجاد  شود و باعثپیکربندی مکان خیابان لیک، از شرق به خیابان فرانسز و از غرب به خیابان لیک محدود می

های عبور عابرین دور است، عالوه ازآنجاکه این مکان از محلیک جریان ترافیک روان برای پایانه خواهد شد. به

فراهم کند. در نهایت در حال حاضر مکان خیابان لیک تنها  رود که عملکرد بهتر و ایمنی بیشتری راانتظار می

مکان فعلی بالقوه شهر است و شهر برای انتخاب مکان مناسب پارامترهای اصلی چون ایمنی، ترافیک، دسترسی، 

ونقلی )اتوبوس محلی، های حملقابلیت دید، نزدیکی به محوطه دانشگاهی و اتصال به دیگر مدها و شیوه

 در آینده و دوچرخه( در نظر دارد. اتوبوس تندرو

مکان  همچنین. استمناسب  ی،ریقرارگ تیو موقع یمکان از نظر دسترس نیا GISهای بر اساس تحلیل

 یرا در خود جا یشتریب یهااتوبوس تواندیم احتماالً و بنابراین تر استبزرگ 2014ITCاز مکان  کیل ابانیخ

. شودیم ارائه یبهتر یدهسیو سرو یمنیا جهیفراهم کند و در نت هاحرکت آن یرا برا یشتریب یدهد و فضا

 یتجار یو فضاها نگیپارک یرا برا یشتریب یفضا تواندیاست که م یمکان به حد نیوسعت ا نیعالوه بر ا

 . بود خواهد انهیپا درآمد تأمین یبرا یمنبع کهکند  جادیا

 

 
 موقعیت مکان خیابان لیک -9-۳شکل 
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 ITC 2014موقعیت مکانی  -10-۳شکل 

 گرودر شهر الک یچندمد یشهربرون انهیپا یابیمکان -۳-۳

شهر ساکرامنتو قرار دارد. کریدورهای شهری با سرعت رشد زیاد است که در منطقه کالن 1گروشهر الک

ها به سمت جنوب کنند که بیشتر آنآزادراهی در ساعات اوج ترافیک در این شهر سفرهای زیادی را تجربه می

ی هستند که در و غرب )ناحیه خلیج( است. بسیاری از مسافران هر روزه از این شهر، ساکنین ))ساکرامنتو

شهری یک سرویس اتوبوس  رسانی به این تقاضای مسافران، مدیریتکنند. برای خدمتشهرهای دیگر کار می

رسانی گرو و ساکرامنتو خدمتسفر را بین شهرهای الک 3900السیر را ایجاد نمود که روزانه بیش از سریع

 کند. می

وآمد با نمایش داده شده است. اما بسیاری از ساکنین رفت 11-3شکل موقعیت مکانی این دو شهر در 

کنند که همین امر باعث ایجاد تراکم و افزایش زمان سفر در مناطق آزادراهی خودروی شخصی را انتخاب می

ونقلی چندمدی و مین دلیل مدیران شهری در جستجو و بررسی امکان ساخت یک پایانه حملشود. به همی

گو ای ساکنین و کارگران پاسخونقلی منطقهکه به احتیاجات حملنحویباشند، بهتأثیر آن بر روی مسافران می

 باشد. هدف نهایی این مطالعه شامل موارد زیر است: 

 بالقوه برای ایجاد یک پایانه چندمدی های تعیین فهرستی از مکان -الف

 های بالقوه برای ساخت پایانهارزیابی مکان -ب

 های آینده و منابع مالی )بودجه(بررسی تأثیر ساخت پایانه بر روی طرح -ج
 

                                                 
1 Elk Grove 
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 موقعیت مکانی شهرهای ساکرامنتو و الک گرو -11-۳شکل 

 مکان هیاول یبررس  

برای شروع این مطالعه یک گروه تحقیقاتی، سیزده مکان اولیه را برای بررسی انتخاب کردند. برای تعیین 

 های بالقوه برای یک ساخت پایانه چندمدی، عوامل زیر در نظر گرفته شد:مکان

 نیزم نگ،یپارک ،یروادهیپ یمحوطه اتوبوس، فضا مثالعنوانبهنیاز به فضا در محدوده مکان پایانه؛  -

 .رهیقابل توسعه و غ

 .رهیو غ ی شدهبردارامالک کم بهره افته،یهای توسعه نزمین آل مانندهای ایدهمشخصات مکان -

 دار(.الزامات دسترسی به مکان )دو محل دسترسی به مکان پایانه، دسترسی چراغ -

 13های اولیه تعیین کردند. این مکان را برای بررسی 13تیم مطالعاتی بر اساس فاکتورهای باال در ابتدا 

عنوان مکان برتر برای ساخت مکان شامل محل جاده گرانت الین نیز هست که قبالً توسط مسئوالن شهر به

یند تر در نظر گرفته شد. فرآهای دقیقشهری انتخاب شده بود و در این مطالعه برای ارزیابیپایانه چندمدی بین

مکان دیگر کاندید شوند تا در کنار مکان جاده گرانت الین  3های دیگر برای آن است که ارزیابی برای مکان

 اند:نشان داده شده 13-3شکل مکان به شرح فهرست زیر و در  13مورد ارزیابی قرار گیرند. این 
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 بلوار فرانکلین/ بلوار بیگ هورن -1سایت  -

 4179بلوار الگونا  -2سایت  -

 9853 فرانکلین بلوار -3سایت  -

  10165بلوار فرانکلین  -4سایت  -

 10325بلوار فرانکلین  -5سایت  -

 10338 ویالرد پارک وی -6سایت  -

 10575بلوار فرانکلین  -7 سایت -

 7897بلوار الگونا  -8سایت  -

 9697جاده جانسون  -9سایت  -

 وایتالک، شمال جاده کامر راهآینده بیگ هورن، جنوب پارک سایت در امتداد بلوار -10سایت  -

 9040جاده الک گرو فلورین  -11سایت  -

  9055لوکاست خیابان  -12سایت  -

 )سایت جاده گرانت الین( 9255 دسترسیخط  -13سایت  -

م گرو فراههای موجود برای یک پایانه بالقوه چندمدی در شهر الکای از گزینهها طیف گستردهاین مکان

ها هم در امتداد فرسنو )در شرق( و هم در امتداد ساکرامنتو در )غرب( انتخاب شدند تا آورده است. این مکان

گرو را در آینده ایجاد نمایند. موقعیت مکانی شهرهای ساکرامنتو و الکدهی گسترده و منعطفی اجازه سرویس

 نشان داده شده است. 12-3شکل نسبت به شهر فرسنو در 
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  گرو و فرسنوموقعیت مکانی شهرهای ساکرامنتو و الک -12-۳شکل  

 

 
 مکان اولیه 1۳موقعیت  -سنجی ساخت پایانه چند مدیمطالعات امکان -1۳-۳شکل 
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 یابیارز یارهایها با توجه به معمکان ترقیدق یبررس 

 13های مکانی، از میان مشورت با مسئوالن شهری و مرور مطالعات گذشته و ارزیابی موقعیتپس از 

ها انتخاب شدند. های بیشتر جزئیات آنالین برای بررسیمکان به همراه مکان جاده گرنت 7مکان اولیه، 

 های حذف شده به شرح زیر است:مکان

زمین برای ساخت یک پایانه چندمدی مناسب خارج از محدوده شهر است و شکل و اندازه  -4سایت 

 نیست.

 بیرون از محدوده شهر است. -5سایت 

 خارج از محدوده شهر است و زمین کشاورزی با اهمیتی است. -7سایت 

با توجه به احتمال توسعه آتی سریع منطقه، قطعه زمین مورد نظر برای ایجاد یک پایانه  -8سایت 

 ک است.ونقلی چندمدی بیش از حد کوچحمل

اندازه و شکل قطعه زمین برای ساخت پایانه چندمدی مناسب نیست و دسترسی خوبی به آن  -11سایت 

 وجود ندارد.
 

ها چگونه مانده معیارهایی در نظر گرفته شد تا بتواند مشخص کند که این مکانگزینه باقی 7برای انتخاب 

های اطراف های زمینها با کاربریناقض این مکانسازند، ناسازگاری و تتوسعه ترمینال چندمدی را ممکن می

های بالقوه مهم در ارتباط با مسائل ، نقصشدهبیانرا تعیین نمایند و در نهایت بتواند عالوه بر موارد 

 بینی نشده را ارزیابی نماید. این معیارها عبارتند از:زیستی پیشمحیط

 مالکیت -

 سطح زیر کشت -

 کاربرد کنونی -

 ریلی ارتباط با شبکه -

 های اطرافکاربری -

 بینی شده )معیار رد/ قبول(:نزدیکی به خط ریلی با خدمات مسافری کافی پیش -

 سیسرو ی مسافرشده ینیبشیپ جابجایی لیبه دل قرار دارند،فرنسو  یبخش فرع کینزددر که  ییهامکان

لی یک از کریدورهای ریهایی که در امتداد هیچشوند. مکانبا این معیار رد نمیساکرامنتو،  یبه بخش فرع یلیر

های بالقوه برای تسهیالت ها با هدف تشخیص مکانقرار ندارند، با این معیار رد نشدند؛ چراکه این مکان
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 چندمدی غیرریلی انتخاب شدند.

 )احتمال استفاده از مکان )معیار رد/ قبول 

 ها نیست.شوند که مشخص شود امکان استفاده از آنمعیار رد میهایی با این مکان

 )اجرایی بودن ساخت پایانه در آن مکان از نظر موقعیت اقتصادی )معیار رد/ قبول 

ف اطرا وکارهایکسبهای مورد بررسی برای ساخت پایانه چندمدی تأثیر قابل توجهی بر روی اگر مکان

 د.شونداشته باشد، با این معیار رد می

 دسترسی 

 نقلی موجودونزدیکی مکان به خدمات حمل

 های دسترسیمحدودیت 

 ای به پایانه چندمدی بالقوههای اصلی و راحتی فراهم کردن دسترسی جادهدسترسی سایت به شریان

 نزدیکی به مسافران 

ونی تا مسکهای قابلیت موقعیت مکانی موردنظر برای جذب مسافران بالقوه با قرارگیری در نزدیکی محله

 وآمد نیاز باشد.به حداقل مسافت رفت

 های چندمدیپذیری مکان برای استفادهاندازه، شکل و انعطاف 

بال منظور بدرقه و استقتوانایی مکان برای فراهم کردن فضا برای ریل، اتوبوس، پارکینگ و فضاهایی به

 ونقل چندمدیمسافرین و دیگر تسهیالت مربوط به حمل

 ونقل محور(های رایگان و حمایتی )توسعه حملپذیری مکان برای استفادهانعطاف اندازه، شکل و 

ونقل سازی نواحی اضافی که بتواند گسترش پیدا کرده و به توسعه مبتنی بر حملتوانایی مکان برای فراهم

 همگانی کمک کند.

  های آناستفاده از مکان و محدودیت 

هایی که یک مکان ممکن است داشته باشد تا محدودیت راحتی دسترسی و استفاده از مکان و سطح

 عنوان یک پایانه چندمدی مورد استفاده قرار گیرد.به

 زیست مخرب باشد.توجه به فاکتورهایی که ممکن است برای محیط 

های بالقوه را مورد بررسی قرار دادند و از های مربوط به این مکانها و محدودیتمسئوالن شهری فرصت



   

 

 

 

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

 
 شهریبرونهای مسافری یابی پایانهمکان -3-8

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  21 02
 

 موقعیت به شرح زیر است: 4های بیشتر انتخاب کردند. این ن هفت موقعیت چهار مکان را برای تحلیلمیان ای

این مکان در نزدیکی منطقه  .دارد ساکرامنتو یفرع بخش به میمستق یدسترس مکان نیا -3سایت 

 المللی استون لیک قرار دارد و برای توسعه نیاز به معاوضه زمین دارد.حفاظت شده بین

این سایت دسترسی مستقیم به بخش فرعی ساکرامنتو و ویالرد پارکوی را داراست. طرح توسعه  -6یت سا

های اطراف در حال دهد. زمینآینده جاده کامرر نیز این دسترسی را از قسمت جنوبی شهر افزایش می

قابل و مکان در م ونقلی قابلیت پشتیبانی این مکان را دارند. اینتوسعه هستند و بنابراین از نظر حمل

 های مسکونی قرار دارد.نزدیکی محله

گرو و در مجاورت مرکز اجتماعی است. این مکان دسترسی به این مکان متعلق به شهر الک -9سایت 

و محیط اطراف آن  کریدور ریلی ندارد، اما به کریدورهای اتوبوس معمولی و اتوبوس تندرو دسترسی دارد

 دهی به تقاضا را دارد.ویسبندی برای سرقابلیت ناحیه

گرو است و دسترسی مستقیم به بخش فرعی فرنسو دارد. این این مکان تحت تملک شهر الک -13سایت 

سایت در بخش جنوبی شهر واقع شده است. این مکان بزرگ است ولی به دلیل جداسازی بین جاده گرنت 

های اطراف این قابلیت را دارند که کاربری هایآهن با مشکل دسترسی مواجه است. قطعات زمینالین و راه

 های صنعتی است وونقلی را پشتیبانی کند. اما مشکل اینجاست که این مکان در مجاورت کاربریحمل

 مجاور محدود شود. یهای صنعتیتوسط کاربر یمسکونریهای غیتوسعه مجدد ممکن است به کاربر
 

طور که از جدول نیز مشخص دهد. همانوضعیت هر سایت را نسبت به هر معیار نشان می 3-3 جدول

که قبالً توسط مسئوالن  13روند. این سه سایت به همراه سایت سایت به مرحله بعدی مطالعات می 3است 

سایت را برای  4شهری انتخاب شده بود، در مجموع ان برتر برای ساخت پایانه چندمدی بینعنوان مکشهر به

  کند.ادامه مطالعات فراهم می
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 های بالقوه احداث پایانه در شهر الک گرو در هر معیاروضعیت سایت ۳-۳ جدول

عوامل مخرب 

برای 

 زیستمحیط

استفاده از مکان و 

 های آنمحدودیت

پذیری اندازه، شکل و انعطاف

های مکان برای استفاده

رایگان و حمایتی )توسعه 

 ونقل همگانی(مبتنی بر حمل

نزدیکی به 

 مسافران

اندازه، شکل و 

پذیری مکان برای انعطاف

 های چندمدیاستفاده

های محدودیت

 دسترسی
 دسترسی

اجرایی بودن ساخت 

پایانه در آن مکان از 

وقعیت نظر م

 اقتصادی

احتمال استفاده 

 از مکان

نزدیکی به خط 

ریلی با خدمات 

مسافری کافی 

 بینی شدهپیش

شماره 

 سایت

 1 قبول رد قبول گیرد.به دلیل رد شدن در معیار دوم در ادامه مطالعه قرار نمی  

 2 قبول قبول رد گیرد.به دلیل رد شدن در معیار سوم در ادامه مطالعه قرار نمی  

 3 قبول قبول قبول متوسط متوسط عالی متوسط متوسط ضعیف ضعیف

 6 قبول قبول قبول ضعیف متوسط متوسط عالی عالی متوسط عالی

 9 قبول قبول قبول عالی عالی متوسط عالی متوسط عالی عالی

 12 رد قبول قبول گیرد.به دلیل رد شدن در معیار اول در ادامه مطالعه قرار نمی  
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 انهیمکان پا شتریب یبررس یبرا ینشست عموم لیتشک 

سنجی برای آن انجام شود. گرو برگزار شد تا مطالعات امکاننشست عمومی در شهر الک 2017در سال 

نفر از جمله اعضای شورای شهر شرکت کردند. هدف از این نشست فراهم کردن فرصتی  19در این نشست 

 کنند: برای اعضا بود تا درباره فرآیند مطالعات بحث و پرسش

مکان آینده ترمینال چندمدی باید پاسخگوی ملزومات معینی باشد: فضای کافی برای یک سکوی "

ونقل هکتار برای تسهیالتی مانند پارکینگ، اتصال به شبکه حمل 10تا  5آهن، فوتی در امتداد راه 1000طوالنی 

روها. همچنین مشکالت عمده پیادهسواری و ها، خطوط اتوبوس، تجهیزات دوچرخهموجود شامل جاده

های طراحی و ساخت سایت، عالوه باید هزینهزیستی مانند تاالب و آلودگی خاک وجود نداشته باشد. بهمحیط

سنجی، تاثیرات ساخت پایانه بر روی دیگر امالک در نظر گرفته شود. در نهایت این پروژه پس از تحقیقات امکان

 "پایانه چندمدی انتخاب نماید.یک مکان مناسب را برای ساخت 

سایت را برای  2های فنی تیم پروژه های انجام شده در این نشست و بعد از تحلیلپس از بحث و بررسی

 ساخت پایانه انتخاب کردند.

 (6آهن و در شمال جاده بیلبی )سایت در مجاورت راه -1سایت 

 (3ر فرانکلین )سایت گرو و تقاطع بلوانزدیک به جنوب غربی بلوار الک -2سایت 
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 دو مکان بالقوه انتخاب شده برای احداث پایانه در نشست عمومی -14-۳ شکل

 

 که تیم پروژه برای تعیین این دو سایت در نظر گرفت، شامل موارد زیر است: ارزیابیمعیارهای 

 سنجی خدمات ریلیامکان -

 ضا برای استفاده چندمدیکافی بودن ف -

 پتانسیل منابع مالی -

 دسترسی -

 میزان تقاضا -

 سنجی تملک سایتامکان -

 سایر پارامترهای ریسک -

 رفع ازدحام -

 تغییرات در شبکه اتوبوس -

 نزدیکی به تسهیالت اتوبوس و دوچرخه -

 فرصتی برای کاربردهای معین -
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شامل مباحثی درباره اقدامات ارجح  های آنالین کههای عمومی و توزیع پرسشنامهپس از برگزاری نشست

 عنوان مکان مناسب انتخاب شد:به دالیل زیر به 1های پروژه بود، در نهایت مکان شماره برای کاهش هزینه

 قابلیت زیاد برای فراهم کردن خدمات ریلی در کریدور -

 سازگاری بیشتر با همه کاربردهای چندمدی تعیین شده -

 میلیون دالر( 25تا  20شده )انطباق مناسب با بودجه تعیین  -

 ای، پیاده و دوچرخههای موجود جادهدسترسی آسان از شبکه -

 زیستآثار مخرب کمتر بر روی محیط -

هکتار  4.7در پارکراه ویالرد قرار گرفته است و ترکیبی از سه قطعه زمین است و در کل  1مکان شماره 

نا شود که به تقاطع خیابان ماتیک معبری فراهم میمساحت دارد. دسترسی سایت برای وسایل نقلیه از طریق ی

شود. و پارکراه ویالرد متصل است. دسترسی دوچرخه و عابرین از طریق مسیرهای در مجاورت معبر فراهم می

 دهد.نمایی از این پایانه را نشان می 15-3شکل 

 

 
 1نمایی از پایانه در مکان شماره  -15-۳شکل 
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 شهر قم یمسافر یهاانهیپا یابیمکان -۳-4

 است. 16-3 شکلصورت به  (1397سال ) شهری شهر قمهای برونموقعیت فعلی پایانه

 

 
 شهری شهر قمهای برونموقعیت قرارگیری پایانه -16-۳ شکل

 

های محتمل برای احداث پایانه با توجه به معیارهای انتخاب موقعیت پایانه و مطالعات پیشین، موقعیت

شهری قم مدنظر قرار گرفت تا در مرحله بعد های اتوبوس برونگزینه برای احداث پایانه 9ارائه شد. در مجموع 

کز یا غیرمتمرکز استخراج شود. با توجه به متمرهایی برای احداث پایانه متمرکز یا نیمهها، گزینهاز بین آن

 4-3 جدولو  17-3 شکلها در سطح نواحی ترافیکی در نظر گرفته شدند که در  مقیاس آن مطالعات، گزینه

 ند. اهآورده شد
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 های در نظر گرفته شده برای احداث پایانه در شهر قمموقعیت تمام گزینه -17-۳ شکل

 

 های اتوبوس شهر قمپیشنهادی برای پایانههای گزینه -4-۳ جدول

 توضیح ناحیه ترافیکی گزینه

 تن، محل پیشنهادی مطالعات جامع قبلی72نزدیک به محل پایانه و میدان  295  1گزینه 

 ناحیه ترافیکی محل پایانه کوثر  293  2گزینه 

 کاشان و خارج از محدوده شهری -قم -آزادراه تهران در مسیر 297 3گزینه 

 پیشنهاد مطالعات جامع قبلی در نزدیکی کمربندی و خارج از محدوده شهری 298 4گزینه 

 ورودی جاده جعفریه 310 5گزینه 

 اراک-محل پایانه خرمشهر در مسیر جاده قم 308 6گزینه 

 امام صادق جنوب جاده اراک و در نزدیکی خیابان 263 7گزینه 

 نزدیک به کمربندی جدید Bبر در امتداد شاخه جنوب غربی خط انبوه 304 8گزینه 

 جنوب مسجد مقدس جمکران 246 9گزینه 
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 متمرکز  انهیپا تیموقع شنهادیپ 

شهری قم به سمت شهرهای شمالی مانند تهران است که چیزی در حدود بیشترین تقاضای سفرهای برون

های شهری قم از سمت راههای برونشود. همچنین با توجه به نحوه اتصال راهشامل میدرصد سفرها را  60

شهری مانند جاده اراک و کاشان بدون های برونقم امکان دسترسی به سایر راه-شمالی مانند آزادراه تهران

یانه متمرکز شهر قم دست آمده برای پاهای بهتغییر مسیر زیاد وجود دارد. بر این اساس و با توجه به مساحت

 هایهای شمالی شهر است که گزینهای در حوالی راههکتار( بهترین مکان برای احداث چنین پایانه 8)حدود 

 دهد. ها را نمایش میقعیت این گزینهمو 18-3شکل شد که را شامل می 4تا  1

ابی یگزینه، با توجه به نقش عوامل کمّی و کیفی مختلف در مکان 4دهی بین این منظور ارزیابی و اولویتبه

های ارزشیابی چندمعیاری مختلفی برای این موضوع پیشنهاد شده روش 352شهری، در نشریه های برونپایانه

های نسبت به سایر روش AHPعتماد و دقت باالی رویکرد تحلیل سلسله مراتبی است که با نظر به قابلیت ا

 های ارائه شده در مطرح شده، در آن مطالعه از این رویکرد استفاده شد. شاخص

یابی که در مکان شهریهای برونیابی پایانههای در نظر گرفته شده برای مکانشاخص -5-3جدول 

هایی ای دارند، مدنظر قرار گرفتند. با طرح پرسشنامه اینترنتی که نمونهشهری نقش تعیین کنندههای برونپایانه

ها ونقل، اولویت این شاخصارائه شده است و نظرسنجی از کارشناسان حوزه حمل 19-3شکل از صفحات آن در 

 نسبت به هم سنجیده شد. 

ی هاها برای هر گزینه، با توجه به شرایط آن گزینه صورت گرفت. شاخصهمچنین امتیازبندی شاخص

های کیفی نیز بر اساس شرایط محاسبه شدند و به شاخص 352ک روابط ارائه شده در نشریه کمّی به کم

 داده شد.  100موجود و قضاوت مهندسی امتیازی از صفر تا 
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 متمرکز شهر قم های پیشنهادی پایانهمحل گزینه -18-۳شکل 

 

 شهریهای برونیابی پایانههای در نظر گرفته شده برای مکانشاخص -5-۳جدول 
 نحوه محاسبه امتیاز شاخص

 ونقل همگانی شهردسترسی به حمل
 ونقل همگانی به محل پایانهمعکوس میانگین زمان سفر از نقاط مختلف شهر با حمل

 وزن جمعیتی نواحی صورت گرفته است(. )محاسبه زمان سفر متناسب با

 دسترسی به معابر اصلی شهر
 ونقل شخصی به محل پایانهمعکوس میانگین زمان سفر از نقاط مختلف شهر با حمل

 )محاسبه زمان سفر متناسب با وزن جمعیتی نواحی صورت گرفته است(.

 100امتیازدهی از صفر تا  شهریدسترسی به شبکه برون

 معکوس هزینه تملک زمین پایانه تملک زمین

 های اطراف( بر مبنای نوع و سطح کاربری352)نشریه  10تا  0میانگین وزنی امتیاز از  های اطرافسازگاری با کاربری

 100امتیازدهی از صفر تا  امکان توسعه آتی
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 شهری شهر قمهای برونیابی پایانههای مکاندهی شاخصپرسشنامه اولویت تصاویر نمونه از -19-۳شکل 

 

 صورتهای در نظر گرفته شده نسبت به هم بههمچنین با استفاده از اطالعات پرسشنامه وزن شاخص

 دست آمد.به 6-3جدول 

 

 شهری شهر قم نسبت به هم از اطالعات پرسشنامههای برونیابی پایانههای مکانوزن شاخص -6-۳جدول 

 شاخص
 دسترسی به 

 ونقل همگانیحمل

 دسترسی به 

 معابر اصلی شهر

 دسترسی به 

 شهریشبکه برون
 تملک

 سازگاری

 هاکاربری 

 امکان

 توسعه 

 2/40 3/11 3/21 1/99 1/48  ونقل همگانیدسترسی به حمل

 2/33 2/44 2/04 1/16   دسترسی به معابر اصلی شهر

 2/31 2/95 1/19    شهریدسترسی به شبکه برون

 1/62 3/06     تملک

 0/81      هاسازگاری کاربری

       امکان توسعه

 

، Expert Choiceافزار ها از جداول باال در نرمها و شاخصبا وارد نمودن اطالعات مربوط به گزینهدر نهایت 

ها ها و گزینهمشخص شد. مجموع وزن شاخص 22-3شکل تا  20-3شکل صورت ها بهها و گزینهاولویت شاخص

ونقل همگانی نسبت به دیگر در نمودارهای زیر برابر با یک است. مشاهده شد که شاخص دسترسی به حمل
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ها، ها از وزن بیشتری برخوردار است. در ابتدای پرسشنامه عالوه بر سواالت مقایسه زوجی بین شاخصشاخص

کل شظر با پاسخ کارشناسان در ها پرسیده شد که نمودار متنابندی شاخصسؤالی جداگانه مبنی بر اولویت

 . شوددیده می 3-21

 

 

 Expert Choiceافزار شهری از خروجی نرمبرونهای یابی پایانههای مکاناولویت شاخص -20-۳شکل 
 

 

 دهنده به پرسشنامهشهری از نظر کارشناسان پاسخهای برونیابی پایانههای مکاناولویت شاخص -21-۳شکل 

 

، امتیاز تقریباً یکسانی دارند، اما 2و  1های پایانه متمرکز نشان داد که گزینه دهی به گزینهنتایج اولویت

 امتیاز باالتری دارد.  2گزینه شماره 
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 Expert Choiceافزار یابی پایانه متمرکز شهر قم از خروجی نرمهای مکاناولویت گزینه -22-۳شکل 

 و غیر متمرکز متمرکزمهین یهاانهیپا تیموقع شنهادیپ 

صورت  23-3شکل های متمرکز با روندی مشابه پایانه متمرکز از بین گزینهپیشنهاد مکان پایانه نیمه

 از اولویت باالتری برخوردار است. 3گزینه  24-۳شکل ت که مطابق با گرفته اس

 

  

 متمرکز غربی شهر قمنیمه های پیشنهادی پایانهمحل گزینه -2۳-۳شکل 
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 Expert Choiceافزارمتمرکز غربی شهر قم از خروجی نرمیابی پایانه نیمههای مکاناولویت گزینه -24-۳شکل 

 

د که جهت تر هستنشهری با ابعاد بزرگبیشتر شبیه به یک ایستگاه اتوبوس درون ی غیرمتمرکزهاپایانه

ها گیرد. این نوع پایانهدن مسافران مورد استفاده قرار میها جهت سوار یا پیاده کرمدت اتوبوستوقف کوتاه

گیرند. بر این ر قرار میهای اصلی شهمتمرکز و در مجاورت راههای متمرکز و نیمهعمدتاً در مسیر بین پایانه

ا رتوانند در نقش پایانه غیرمتمرکز فعالیت کنند، زینوعی میهای مورد بررسی بهیک از نقاط و گزینهاساس هر

عمل آمده یک های بهپس از بررسی شهری قرار دارند.های اصلی شهری و برونها در مسیر راهتمام این گزینه

 ( برای شهر قم پیشنهاد شد.17-3 شکلدر  5پایانه غیرمتمرکز در محل ورودی جعفریه )گزینه 

 های مطالعاتشهری قم در افقهای برونترکیب پایانه 

ناریوی دو سهای برتر و پیشنهادی انواع پایانه، بر مبنای گزینهدست آمده، در نهایت با توجه به نتایج به

مدنظر قرار گرفت که تفاوت اصلی بین این دو سناریو ( 1412)  شهر قمطالعات جامع مبرای افق بلندمدت 

نیازمند  (2و  1های برتر )گزینه گزینه محل پایانه متمرکز شهر قم بود که با توجه به نزدیکی نتایج ارزیابی

ر شهری و نحوه تغییتری اعالم شد. انتخاب بین این دو سناریو به شرایط سفرهای برونمطالعات تفصیلی

  .و سایر شرایط محتمل بستگی داردسفرهای شهروندان پس از احداث کمربندی 

به ای در ساختار اصلی شبکه همگانی و شخصی ( تغییرات عمده1402مدت مطالعات )سال در افق کوتاه

مدت بسیار سخت و بعضاً با تبعات اجتماعی آمد. همچنین تغییر روند تمایالت مردم در افق کوتاهوجود نمی

رسید و همچنان میدان مدت به اتمام نمیفرآیند ساخت کمربندی جدید شهر نیز تا افق کوتاه از طرفی. است

تاد و نتیجه گرفته شد که پایانه هف بنابراین. ماندباقی میشهری هفتاد و دو تن مرکز اصلی تبادالت سفر برون
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د. عنوان پایانه غیرمتمرکز فعالیت داشته باشمدت بهدو تن و فدک فعلی این قابلیت را داراست که در افق کوتاه

مترمرکز )محل پایانه نیمههمچنین پیشنهاد شد یک پایانه موقت غیرمتمرکز در حوالی بلوار امام صادق 

متمرکز به بینی شده پایانه نیمهساخته شود تا فرآیند تملک و احداث موقعیت پیشدت( پیشنهادی افق بلندم

عنوان های الزم بهمدت شهر پایانه کوثر فعلی با توجه به وجود زیرساختاتمام برسد. بنابراین در افق کوتاه

 برده پیشنهاد شدند.همراه دو پایانه غیرمتمرکز نامبهپایانه متمرکز 

 شهر رشت یشهربرون یهاانهیپا یابیمکان -۳-5

 طیها در محهیال یگذارهم یرو روش از یمورد نمونه طیشرا و قیتحق طیشرا با متناسب پژوهش آن در

GIS طیها در محهیال یگذارهمیابتدا از روش رو صورت که دینب .ه استشدده استفا GIS هایی که بر تیسا

های وزن داده شده هیدر ادامه ال نموده و، مشخص شتندمناسبت را دا نیشتریارائه شده ب یارهایمع اساس

 یاهنقش صورتبه ارهایمع نظر ازها تیسا مناسبت تیو در نها ندرفتهم قرار گ یرو یکمک توابع همپوشانبه

 :از عبارتندشهر رشت  در یابیمکان یبرا در نظر گرفته شده یارهایمع .شد مشخص

 هستند.  تیدر اولو ،غالب قرار دارند یبادها ریخالف مسهایی که تیسا جهت باد (1

 هستند.  تیدر اولو ،ها قرار دارندلسیم وها رودخانه از دورتر کههایی تی، ساهالیساز م یدور (2

 هستند.  تیدر اولو، ها قرار دارندهایی که دورتر از گسلتیساها از گسل یدور (۳

 .بهتر است ،داشته باشد یدسترس یهای اصلبه راه تیهر چه سا ی،دسترس (4

 .است تیدر اولو ،داشته باشد یشتریوسعت ب تیهر چه سا ،نیوسعت زم (5

 تیاز اولو تیکمتر باشد. آن سا تیدر محدوده اطراف سا یتیچه تراکم جمع هر ی،تیتراکم جمع (6

 است. برخوردار یشتریب

 دیجد انهیاحداث پا یمناسب برا تیسا یابیمکان یارهایمع 

 یخال یفضاها -۳-5-1-1

شود. یهکتار م 548با وسعت و  ریبا یعمدتاً شامل اراض یعیهای طبیژگیبا و خالی یشهر رشت اراض در

 ریو سا رندیگیهکتار را در بر م 403حدود  یوسعت یدامدار وداخل شهر )باغ، رودخانه  یعیهای طبزمین

 دهد. یرا نشان م هاآن یمکان تیموقع 25-3شکل اند. عمدتاً در اطراف شهر واقع شده یاراض

 



   

 

 

 

 46صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنجامع حملسازی مطالعات بازبینی و بهنگام

 
 شهریهای مسافری برونیابی پایانهمکان -3-8

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  21 02
 

 

 های خالی در شهر رشتنقشه زمین -25-۳شکل 

 یاصل یهابه راه یدسترس -۳-5-1-2

ها سه است که در کنار آن جانیفومن و اله ،یشهر رشت محور تهران، انزل یارتباط یچهار محور اصل

 یهای شهرمنظور، راه نیا یکمتر وجود دارد. برا با حجم تردد نسبتاً  زین ربازاریسنگر، شفت و پ یمحور فرع

های ( و راهیانیشر یرهای)مس 2های درجه ها(، راهها و اتوبانی)شامل کمربند کیهای درجه به سه دسته، راه

 شدند. می( تقسیو فرع یهای محلنامناسب )راه ای 3درجه 
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 بندی شبکه معابر شهر رشت )چپ(درجه -26-۳شکل 

 از گسل یدور -۳-5-1-۳

گسل  کیشده است و  یباال معرف یهای با خطر نسبجزء محدوده ران،یزلزله ا یبندرشت در پهنه شهر

 یمتر از گسل اصل 200فاصله کمتر از  ز،یشاخص ن نیا یبررس یخورد. برایدر شهر به چشم م زین یاصل

 .دمتر مناسب در نظر گرفته ش 400از  شیمناسب و ب مهیمتر ن 500تا  200 نینامناسب، ب

 هالیاز مس یدور -۳-5-1-4

تا  100 نیها نامناسب، بلیها و مسمتر از بستر رودخانه 100شاخص، فاصله کمتر از  نیا یبررس یبرا

 .متر مناسب در نظر گرفته شد 200از  شیمناسب و ب مهیمتر ن 200
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 چپ(سمت های شهر رشت )ها و رودخانهراست( و مسیلسمت نقشه موقعیت گسل ) -27-۳شکل 
 

 جهت باد غالب -۳-5-1-5

. جهت باد غالب رشت در تمام است هیمتر بر ثان 1.4گره با  25سرعت باد ساالنه در رشت  نیانگیم

 ( است.یدرجه )غرب 270، است( یدرجه )شمال شرق 45که  هیجز سه ماه مه، ژوئن و ژوئهای سال بهماه

 شهر رشت یتیتراکم جمع -۳-5-1-6

شده است. در مناطق  میهسته تقس 29به  یتیدر طرح جامع شهر رشت، محدوده شهر از نظر تراکم جمع

م تراک زانینقاط شهر است و با حرکت به سمت خارج شهر، از م ریاز سا شتریب یتیشهر تراکم جمع یمرکز

 شود. یکاسته م یتیجمع
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 نقشه تراکم جمعیتی شهر رشت -28-۳شکل 

 انهیاحداث پا یمحل مناسب برا یابیمکان 

 همیرو نیشیشده در مراحل پ یهای بررسها، نقشههیال یگذارهمیمرحله با استفاده از روش رو نیدر ا

های مناسب، مکان یی، نقشه نها29-3شکل . دیدست آبه انهیاحداث پا یند تا محل مناسب برادمنطبق ش

های کامالً صورت زمینبه نیقطعه زم 4 تیدهد. در نهایرا نشان م انهیاحداث پا یمناسب برا مهینامناسب و ن

 .استنشان داده شده این استخراج شدند که در  انه،یاحداث مکان پا یمناسب برا
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 های مناسب برای احداث پایانه در شهر رشتنقشه سایت -29-۳شکل 

 شهر کاشان یشهربرون یونقل همگانحمل انهیپا یابیمکان -۳-6

بومی کاشان،  -ملییابی و رعایت ملزومات های کالسیک مکانبا اتکا به روش شد کهمطالعه تالش  آندر 

پژوهش در ابتدا سه گزینه پیشنهادی  آند. در شویابی شهری این شهرستان مکانپایانه جدید مسافری بین

ریزی و معاونت برنامه 352ها بر اساس نشریه جهت مکان جدید پایانه معرفی و سپس امتیازدهی این گزینه

نهایت گزینه  انجام شد و در "ایهای مسافری جادهمعیارهای فنی طراحی پایانه"نظارت راهبردی با عنوان 

 شد.برتر پایانه مسافربری معرفی 

 در نظر گرفته شد:یابی پایانه مسافری شهرستان کاشان مکان رایب زیر پنج شاخص
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 تقاضای سفر (1

شهری مورد گیری سفرهای بروندر شاخص تقاضای سفر چگونگی رفتار شهروندان یک شهر در شکل

شود و به سؤاالتی مانند چگونگی توزیع سهم سفرهای انجام شده از پایانه به سایر شهرها، میبررسی واقع 

ای که افراد با آن به نقلیهسوی پایانه، چگونگی توزیع سهم نوع وسیلهچگونگی توزیع مکانی تولید سفر به

چگونگی توزیع سطح شوند، چگونگی توزیع سنی مراجعین به پایانه، پایانه آمده و یا از آن خارج می

 شود.تحصیالت و شغل مسافران پاسخ داده می

 ر اصلی شهردسترسی به معاب (2

 ونقل عمومیدسترسی به حمل  (۳

ونقل عمومی صورت کمی زمان رسیدن به پارامترهای دسترسی به معابر اصلی شهر و دسترسی به حمل

اصلی خصوصاً تقاطع چند معبر مهم، های پایانه است. به این معنی که در صورت مجاورت پایانه با شریان

 .زمان دسترسی به پایانه کاهش خواهد یافت

 های شهری سازگاری با کاربری (4

های یابی پایانه مسافری جدید شهرستان کاشان سازگاری با کاربریمکان در استفاده شاخص دیگر مورد

باید موجب مزاحمت و مانع یابند، نهایی که در یک منطقه استقرار میطورکلی کاربریبهت. شهری اس

های مختلف نظر سازگاری ممکن است حالت ها ازهای دیگر شوند. بر این اساس کاربریاجرای فعالیت

انتخاب  جهت درتفاوت باشند. بدینکامالً سازگار، نسبتاً سازگار، نسبتاً ناسازگار، کامالً ناسازگار و یا بی

های های اطراف مورد بررسی قرار گیرد. اگر کل کاربریکاربری مکان پایانه باید میزان سازگاری پایانه با

های شوند کاربرییابی میای مکاندسته تقسیم شوند، بر اساس اینکه چه نوع پایانه 10داخل شهر به 

 شدند.تعیین  7-3جدول صورت ناسازگار و سازگار به
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 ها با انواع پایانهسازگاری کاربری -7-۳جدول 

 کاربری
 نوع پایانه

 غیرمتمرکز متمرکزنیمه متمرکز

 0 0 0 مسکونی

 10 5 10 فضای سبز

 10 10 0 انواع خدمات )آموزشی، بهداشتی(

 10 8 5 صنعتی

 10 5 3 اداری و تجاری

 10 10 10 ونقل و انبارداریحمل

 10 8 5 نظامی

 10 10 10 مزروعی

 10 10 10 بایر

 10 8 5 سایر
 

تر باشد، ناسازگاری تر باشد، سازگاری بیشتر و هرچه به صفر نزدیکنزدیک 10هرچه شاخص به عدد 

 .بیشتر است

 امکان توسعه آتی   (5

راحتی قابل تملک هایی که در آینده بههای خالی در مجاورت پایانه و یا زمینعدم وجود زمینوجود یا 

تر و یا نیاز ای بزرگبرای توسعه آتی پایانه )با افزایش جمعیت و نیاز به پایانه، نیز باید بررسی شود. باشند

معایب یک مکان باشد. این شاخص تواند از محاسن و یا دهی بیشتر( از موارد دیگری است که میبه خدمات

 .ریزی سطح عملکردی، پایانه را ارتقا دادتوان با برنامهجهت اهمیت دارد که میازآن

 های تحقیقداده 

 ابتداد. شآوری دسته اطالعات جمع منظور شناسایی وضع موجود و بررسی الگوی تقاضای سفر دوبه

استفاده  های روزانه، ساعات حرکت و مسیر موردداد سرویسهای موجود در پایانه، مقاصد، تعاطالعات تعاونی

 65منظور بررسی الگوی تقاضای سفر تعداد بهسپس آوری شد. منظور رسیدن به مقاصد ممکن جمعبه

چنین از تمامی رانندگان اتوبوسد. همشتناسب توزیع پرسشنامه طراحی و میان مسافران شهرهای مختلف به

جام ان ،شهری شهرستان از چه قشری هستندیافتن اینکه اکثر مسافران برون رایای بشهری مصاحبههای برون

 گرفت. 

های پایانه فعلی شهرستان به خود شهری اتوبوسمقصد تهران بیشترین آمار فراوانی را در سفرهای برون

استفاده این سفر بلوار قطب راوندی واقع در شمال غرب شهرستان کاشان است. سه  اختصاص داد. مسیر مورد
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. شدبندی بررسی، امتیازدهی و سپس اولویت 30-3شکل منظور تأسیس پایانه جدید مسافری طبق گزینه به

شد.  های مهم شهرستان کاشان محاسبههای پیشنهادی از میدانمنظور بررسی تقاضای سفر فاصله گزینهبه

منظور یافتن مبادی مسافران یا مقاصد ها در درجه اول از نتایج حاصل از پرسشگری مسافران بهاین میدان

 شد.  به پایانه فعلی و سپس مصاحبه با کارشناسان بومی انتخاب /مسافران از
 

 
 های جدید مسافربریجانمایی سه گزینه پایانه -۳0-۳شکل 

 

ونقل ی به معابر اصلی شهر و دسترسی به حملهای دسترسمنظور بررسی زمان سفر در محاسبه شاخصبه

شهری صورت گرفت، های برونای که با رانندگان اتوبوسعمومی از خودروی شناور استفاده شد. طبق محاسبه

کننده از پایانه مسافربری دانشجویان هستند. ها بیان داشتند که اکثر مسافران استفادهاتفاق آناکثر قریب به

رسیدن به پایانه مسافربری جدید، شاخص مسافت سفر از  برایرفتن راحتی دانشجویان منظور در نظر گبه

درصد سهم سفرهای  28آنجاکه حدود  همچنین از. دشمحاسبه  های مهم شهرستان کاشانبه دانشگاهها گزینه

د. شهای پیشنهادی تا عوارضی اصفهان نیز محاسبه روزانه از مبدأ کاشان به مقصد اصفهان است، فاصله گزینه

 -ها و عوارضی کاشانهای مهم کاشان، دانشگاههای پیشنهادی تا میدانمیانگین فاصله گزینه 8-3جدول 
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تا ها صورت معکوس فاصله گزینهبر اساس این شاخص بهها امتیازدهی گزینه. دهدمی اصفهان را نشان

یابد. می ها کاهشکه با افزایش فاصله امتیاز گزینه فتها و عوارضی اصفهان صورت گرهای مهم، دانشگاهمیدان

. بدین ودبابر شهر استفاده در انتخاب گزینه برتر پایانه مسافربری جدید، دسترسی به مع شاخص دیگر مورد

که هرچه گزینه به این تقاطعطوریهب ت؛معنی که محل تقاطع چند معبر دارای شاخص دسترسی بیشتری اس

چه سطح  بندی شده و هرکند. همچنین معابر بر اساس نوع، سطحتر باشد، امتیاز بیشتری کسب میها نزدیک

یافت. میزان اهمیت این شاخص برحسب نوع پایانه  معابر باالتر باشد، زمان دسترسی به پایانه کاهش خواهد

 .است 9-3جدول صورت های مختلف بهکند. تأثیر هر نوع معبر در پایانهتغییر می

 

 اصفهان -ها و عوارضی کاشانمهم، دانشگاه هایهای پیشنهادی تا میدانیانگین فاصله گزینهم -8-۳جدول 

 (کیلومتر)
 اصفهان -کاشان یعوارض تا فاصله هادانشگاه تا فاصله نیانگیم مهم هایمیدان تا فاصله نیانگیم نهیگز

1 9.8 10.8 15.9 

2 11.8 10.4 25.2 

3 14.9 10.8 23.0 

 

 بندی پایانهارزشیابی شاخص دسترسی به معابر شهر در گونه -9-۳جدول 

 تحرک
 نوع پایانه

 غیرمتمرکز متمرکزنیمه متمرکز

 15 15 15 زادراهآ

 10 10 10 شریانی

 10 7 5 کنندهجمع و پخش

 5 3 0 محلی

 

نتیجه پارک وسایل نقلیه در حاشیه معابر، عبور  فراوان به معابر، کم شدن عرض مفید معبر دردسترسی 

شود زمان سفر نقلیه باعث میعابران پیاده خارج از خطوط مخصوص به خود و دور زدن یا تغییر مسیر وسایل

های پیشنهادی تا انی گزینهواقعی معبر و زمان سفر محاسباتی با یکدیگر متفاوت باشند. به این دلیل فاصله زم

 د. شمعابر اطراف با استفاده از خودرو شناور برداشت 

صورت معکوس نیز به همگانیونقل ها بر اساس این شاخص و شاخص دسترسی به حملامتیازدهی گزینه

ها زینهگکه با افزایش فاصله زمانی امتیاز  شدتا معابر و مسیرهای اتوبوسرانی محاسبه ها فاصله زمانی گزینه

تا ها های پیشنهادی، فاصله زمانی گزینهبندی گزینهاستفاده در اولویت یابد. شاخص دیگر موردکاهش می

منظور محاسبه این شاخص به مانند محاسبه دسترسی به معابر از خودروی ونقل همگانی است. بهخطوط حمل
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 د. ششناور استفاده 

که  آنجا های اطراف و امکان توسعه آتی است. ازکاربریاستفاده، سازگاری با  های دیگر موردشاخص

هکتار  17آن پایانه جنوب تهران با  از هکتار مساحت و بعد 50بزرگترین پایانه کشور، پایانه غرب تهران با 

هکتار مدنظر  20ها تا های بایر اطراف گزینهمنظور امتیازدهی بر اساس این دو شاخص زمینمساحت است، به

های امتیاز سازگاری زمین 7-3جدول است. طبق  زیرصورت رابطه . رابطه محاسبه این شاخص بهگرفتقرار 

های شهری برای هر سه گزینه برابر و است. بنابراین امتیاز سازگاری با کاربری 10های متمرکز بایر در پایانه

 شد. 5مساوی 

𝑔 =
∑ 𝑆𝑖𝑎𝑖𝑖

∑ 𝑎𝑖𝑖
 

 در آن:که 

g هاسازگاری: میانگین وزنی میزان 

iaسطح کاربری : 

iS 7-3جدول : امتیاز سازگاری مطابق با 

 :ای کهگونهبه شد،صورت یک متغیر مجازی تعریف شاخص امکان توسعه آتی به

 1 :هکتار داشته باشد 20امکان توسعه تا  اگر  

 (0: صفر )در غیر این صورت 

 شد.تعیین  10-3جدول صورت درجه اهمیت این معیار بر اساس نوع پایانه به 

 

 اهبندی پایانهرزشیابی شاخص امکان توسعه آتی در گونها -10-۳جدول 
 توسعه آتی نوع پایانه 

 2 پایانه متمرکز 

 5 متمرکزپایانه نیمه

 8 غیرمتمرکزپایانه 

 

ها برابر یک است. های بایر به اندازه موردنظر این متغیر مجازی در تمامی گزینهعلت وجود زمینبه 

 شده است.صورت زیر محاسبه بنابراین این شاخص برای هر سه گزینه به

= 𝑳𝟐=𝑳𝟏 = 𝑳𝟑 2*1=2 
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 مورد استفاده در مطالعات مختلف یارهایمع سهیو مقا یبندجمع -۳-7

شهری نیاز به در نظرگیری یابی یک پایانه برونکه تا به اینجا توضیح داده شد برای مکان طورهمان

های قبل آورده شد معیارهایی معیارهایی برای بررسی شرایط است. در هر کدام از مطالعات موردی که در قسمت

این معیارها را در مطالعات عنوان  11-3جدول دارند.  هاییکه با هم اشتراکمورد استفاده قرار گرفته است 

 کند.مقایسه می 352شده با هم و با معیارهای نشریه 

 

 یابی پایانه در مطالعات مختلفمعیارهای مکانمقایسه  -11-۳جدول 

 کاشان رشت قم گروالک مادیسون کلمبیا پروژه نام معیار/
 نشریه
352 

 * *   *     * های آتی توسعهوضعیت زمین از نظر مالکیت و موقعیت آن در پروژه 

 *   * *   * * پیکربندی و توپوگرافی زمین  اندازه،

 * * * * * * * شهردسترسی به معابر اصلی 

 * *   * *   * های اطراف کاربری با محله سازگاری

 * *   * *   * نزدیک بودن مکان به مراکز تقاضا

 *     *   * * ایجاد فرصت برای توسعه اقتصادی

 *     * *   * زیستمحیط

 *     * *   * قابلیت جاگیری چندین مد در پایانه

 * *   * *     عمومی ونقلحملدسترسی مکان پایانه به 

            * داشتن کمترین تأثیر بر روی ترافیک نواحی اطراف

            * تأثیر بر مسائل مربوط به ایمنی و مسافت پیموده بدون درامد اتوبوس

 *     * * *   هزینه ساخت

 *     *   *   محل قرارگیری پایانه

 *     *   *   مفاد و مالحظات طراحی شهری

 *     * *     نزدیکی به خطوط ریلی با تقاضای زیاد

            * ونقلیهای حملاتصال مکان پایانه به دیگر شبکه

   *     باد جهت

   *     هالیمس از یدور

   *     یتیجمع تراکم

   *     هاگسل از یدور

     *   کشت ریز سطح
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 شیراز  شهرکالنشهری های برونپایانه یابیمکانبررسی مطالعات قبلی  

، به انجام رسید 1379شیراز که توسط ممتحن در سال  ونقلحملدر مطالعات قبلی )مصوب( طرح جامع 

مدرس و امیرکبیر مورد ، های کاراندیش )شمالی و جنوبی(پایانه شهر شاملوضعیت سه پایانه اصلی موجود در 

، تصحیح و ارزیابی، است. در این مطالعه پس از تکمیل فرآیندهای آمارگیری بررسی و تحلیل قرار گرفته

به هر پایانه به تفکیک ورودی و  کنندهمراجعهاطالعاتی از قبیل تعداد ، هاکدگذاری و تکمیل پایگاه داده

شهر  گانه داخل 156مبدأ و مقصد سفرهای بین هر پایانه و نواحی ، روزشبانهساعات ، زن و مرد، خروجی

اهداف سفر و وسیله نقلیه مورد استفاده در این ، )نواحی تعیین شده در آن مطالعات( و نواحی خارجی شهر

شهر  هایپایانههزار نفر به  64نزدیک به ، 1387 آبان ماهدر یک روز از  مثالعنوانبهاند. سفرها استخراج شده

 هااز پایانهها و مابقی خروجی هزار نفر ورودی به پایانه 40. از این تعداد حدود اندشدهخارجشیراز وارد یا از آن 

پیاده شدن تعداد زیادی از مسافرین اتوبوس قبل از رسیدن به شیراز در مقاصد ، اند که دلیل این عدم توازنبوده

مراجعه  36700مختلف ذکر شده است. همچنین بیشترین تعداد مراجعه کننده را پایانه کاراندیش با حدود 

 11900و  15000های مدرس و امیرکبیر به ترتیب حدود نده به خود اختصاص داده است. بعد از آن پایانهکن

در کل تعداد مراجعین مرد حدود چهار ، هااند. همچنین از نظر نسبت جنسیتی مراجعین پایانهنفر مراجع داشته

 برابر مراجعین زن بوده است. 

العات ارائه شده در مطالعات طرح جامع قبلی است. چنانچه در از جمله دیگر اط شهریبرونمقاصد سفر 

 شیراز و یهاشهرستانمربوط به ، بیشترین حجم سفر خروجی درون استانی، جداول مربوطه ارائه شده است

پایانه مدرس تقریباً متمرکز بر فعالیت درون استانی بوده ، مورد اشاره هایپایانهمرودشت بوده است و از بین 

پایانه امیرکبیر برای سفر به استان بوشهر و پایانه کاراندیش برای سفر به استان تهران مورد استفاده است و 

 ،بوشهر هایاستان، و پس از استان فارس )درون استانی( طورکلیبهمقاصد سفر  به لحاظاند. قرار گرفته

های شیراز را به خود اختصاص نهاز طریق پایا شهریبرونخوزستان و تهران به ترتیب بیشترین سهم سفرهای 

 اند.داده

در  ویژهبههای بیشتری گزارش، شهریبرونهای از مطالعات طرح جامع قبلی در خصوص موضوع پایانه

در دسترس نیست که محتمل است که اساساً این موضوع در شرح خدمات آن مطالعات قرار  یابیمکانخصوص 

 نداشته است.

دانشگاه شیراز به ، و ترافیک ونقلحملبهنگام سازی مطالعات طرح جامع  منظوربهکه  1394در سال 
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 هارداشتبو ترافیک اقدام به برداشت میدانی اطالعات ترافیکی شهر نمود. یکی از  ونقلحملکارفرمایی معاونت 

 طوربهمقایسه شدند.  1387بودند و پس از تحلیل با نتایج برداشت سال  شهریبینهای اتوبوس با پایانه مرتبط

، های سفر )پایانه جدید شمال غرب(خالصه کاهش تعداد سفرها و مراجعه کنندگان علیرغم افزایش تعداد پایانه

 قابل توجه است.، ای شکل زیر نشان داده شده استچنانچه در نمودارهای مقایسه

 

 

 شهر شیراز در دو برداشت میدانی هایپایانهاز  شهریبرونمقایسه تعداد سفرهای  -1–4 شکل 
 

، از پنج پایانه اتوبوسرانی موجود 1394آبان سال  12و  11براساس گزارش برداشت میدانی در روزهای 

تعداد زنان بوده  دو برابر باًیتقرها مراجعه نمودند که تعداد مردان نفر در روز آمارگیری به پایانه 45665جمعاً 

تقریباً یکسان بوده است و تنها در  هاپایانهو این نسبت هم در مراجعین ورودی و هم در مراجعین خروجی از 

شترین یکلی سهم ب طوربهتعداد مراجعین زن بیشتر از مراجعین مرد به ثبت رسیده است. ، پایانه علی بن حمزه

، درصد( 59/22پایانه مدرس )، درصد( 06/49ها به ترتیب مربوط به پایانه کاراندیش )تردد مراجعین در پایانه

درصد( به ثبت  68/2) شمال غربدرصد( و پایانه  90/11پایانه علی بن حمزه )، درصد( 76/13پایانه امیرکبیر )

 رسیدند.

های طراحی شده بود که در طراحی اولیه فرمپرسشنامه االتسؤاهداف یا دالیل مراجعه به پایانه از جمله 

تهیه بلیت و سایر( تقسیم شده بودند اما بعد از ، کارکنان، همراه، های پرسشگری در قالب پنج دسته )مسافر

درصد از کل  3از سایر دالیل معادل حدود  یتوجهقابلسهم  شدمشخص  شدهلیتکم یهاپرسشنامهبررسی 

 مربوط به تحویل یا دریافت کاال است. ، ه پایانهدالیل مراجعه ب
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، شیراز شهریبرونپایانه  5صورت پذیرفته مشخص شده است که از بین  یهالیتحلهمچنین براساس 

ها عملکرد علی بن حمزه و مدرس دارای عملکرد عمده درون استانی هستند اما سایر پایانه هایپایانه

هستند. مبدأ/مقصدی کلی مراجعین  هااستاناز سایر  هاآناز مراجعین  یتوجهقابلنیز دارند و سهم  یاستانبرون

درصد از مراجعین  58بیش از ، شودیمنمودار شکل زیر است. چنانچه در این نمودار مشاهده  صورتبهپایانه 

( مربوط درصد 20مربوط به استان فارس هستند و در بین مسافرین درون استانی نیز بیشترین سهم )حدود 

، درصد( 9به مسافر از یا به مرودشت است. پس از مرودشت بیشترین سهم به ترتیب مربوط به جهرم )حدود 

 درصد( است. 5درصد( و فسا )حدود  7داراب و کازرون )هرکدام حدود 

 

 شهر شیراز  هایپایانهمبدأ/مقصد مراجعین  -2–4 شکل
 

 هایتاناسآن است که به ترتیب  دهندهنشانشیراز  هایپایانه یاستانبرونمقصد مسافرین  بررسی مبدأ/

، درصد( 4درصد( و هرمزگان ) 2/4اصفهان )، درصد( 3/4خوزستان )، درصد( 8/4تهران )، درصد( 8) بوشهر

 . اندداشتهاین شهر را  هایانهپایبا شیراز از طریق  شهریبرونبیشترین سهم در تبادل مسافر 

ناحیه ترافیکی در نظر  325برای شهر شیراز ، 1394است که در مطالعه بهنگام سازی سال  به ذکرالزم 

ها را برای ناحیه که بیشترین تولید سفر به پایانه 10، هاگرفته شده است و در تحلیل نواحی مبدأ سفر به پایانه

را برای مسافرین  هاپایانهناحیه که بیشترین سفر جذب شده از  10اند و همچنین مسافرین ورودی داشته

نواحی مربوط به پایانه کاراندیش  قرارگیری. اندشدهمعرفیمطابق جداول زیر  انددادهخروجی به خود اختصاص 

 به معنای جانمایی درست پایانه در این نواحی باشد. تواندمیو پایانه مدرس در این لیست 

  

استان فارس

58%

سایر استان ها

42%
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 (هاپایانهها )ورودی به ناحیه بیشترین سفر تولید شده مسافران مجموع تمامی پایانه 10مبدأ  -1-4جدول 

 توضیحات ناحیه تعداد سفر تولید شده کد ناحیه

 مربوط به بیمارستان رازی 691 105

 بن موسی )ع(مربوط به حرم مطهر احمد  638 13

 مربوط به پایانه کاراندیش 478 81

 مربوط به دانشکده پزشکی )میدان امام حسین )ع( 315 44

 مربوط به پایانه مدرس 305 53

 مربوط به هتل پارس 248 51

 مربوط به درمانگاه نادر کاظمی )میدان ولیعصر( 226 84

 مربوط به پایگاه نیروی هوایی 203 256

 به پردیس ارم دانشگاه شیرازمربوط  188 158

 یکی از نواحی شهر صدرا 184 321

 

 (هاپایانه)خروجی از  هاپایانهناحیه با بیشترین سفر جذب شده مسافران مجموع تمامی  10مقصد  -2-4جدول 

 توضیحات ناحیه تعداد سفر تولید شده کد ناحیه

81 991مربوط به پایانه کاراندیش

105 883مربوط به بیمارستان نمازی

13 652)مربوط به حرم مطهر احمد بن موسی )ع

158 388مربوط به پردیس ارم دانشگاه شیراز

51 321مربوط به هتل پارس

53 288مربوط به پایانه مدرس

44 270)مربوط به دانشکده پزشکی )میدان امام حسین )ع

256 268مربوط به پایگاه نیروی هوایی

103 239یکی از نواحی خیابان مالصدرا

323 221یکی از نواحی شهر صدرا

 

در این خصوص مطالعه دیگری با موضوع شناسایی و ، 1394تهیه شده در سال  هایدادهبرمبنای پایگاه 

و ترافیک دانشگاه  ونقلحملدر شیراز توسط مرکز تحقیقات  شهریبرونهای مسافر بهینه پایانه یابیمکان

ساله و با انجام تحلیل سلسله مراتبی  20به انجام رسیده است. در آن مطالعه برای افق  1397شیراز در سال 

پایانه  ییابمکاندر  مؤثربرای هشت شاخص ، و ترافیک ونقلحملبر روی نتایج پرسشگری از متخصصین حوزه 

گاری ساز، دسترسی به معابر اصلی، تقاضای سفر، همگانی ونقلحملدسترسی به ، محیطیشامل اثرات زیست

وزن استاندارد ، زمین مورد نیاز تأمینامکان توسعه آتی و ، فرادست هایطرحمطابقت با ، با کاربرهای شهری

در هر شاخص امتیازی ، یت استقرار آنشاخص استخراج شده است. همچنین برای هر ناحیه با توجه به موقع
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حاصل گرفته شده و این امتیاز در وزن مربوط به آن شاخص جمع و رتبه ناحیه از  در نظر 10تا  0بین عدد 

گانه شهر شیراز بر روی مدل  352آمده است. بدین ترتیب کلیه نواحی  به دستوزن دهی امتیازهای آن  جمع

Emme4 ، دهپایانه معرفی ش یابیمکانشده و نواحی برتر چهارگانه جهت  یبندبهرتموقعیت  یابیمکاناز نظر

 اند. 

اصلی شهر و با استفاده  چهار جهتها در در این مطالعات با مشخص شدن موقعیت استقرار تقریبی پایانه

اتی ئیات محاسبجزبهاستخراج و با توجه  هاپایانهتقاضای هریک از  Emme4 افزارینرممدل  هایخروجیاز 

 به تفکیک اجزاء و مساحت مجموع پرداخته شده است. هابه محاسبه مساحت مورد نیاز پایانه 352نشریه 

در قالب نمودار زیر ارائه شده  گانههشتهای استخراج شده برای هریک از شاخص یهاوزن یبندرتبه

باالترین وزن استاندارد را در بین معیارها  محیطیزیستاثرات ، شودمیدر این نمودار مشاهده  چنانچهاست. 

 زمین مورد نیاز بوده است. تأمینبه خود اختصاص داده است و کمترین وزن استاندارد مربوط به معیار 

 

 

 هاپایانه یابیمکانوزن استاندارد معیارهای  -۳–4 شکل
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 شیراز  شهریبرونهای پایانه فعلی تحلیل وضعیت 

نشان داده شده است. چنانچه  1–5 شکلشیراز در وضع موجود بر روی  شهریبرونهای موقعیت پایانه

برخوردار است که  شهریبرونبر روی این شکل مشخص شده است در حال حاضر شهر شیراز از شش پایانه 

دوده شرق و مرکز است و از پایانه علی بن حمزه و پایانه مدرس( در مح، )پایانه کاراندیش هاآنتمرکز نیمی از 

تنها پایانه امیرکبیر واقع در غرب شهر )خروجی به سمت کازرون( پایانه پر تقاضایی ، های باقیماندهبین پایانه

دارند. جدول  شهریبرونهای تعداد مسافر است و دو پایانه دیگر تقاضای کمتری نسبت به سایر پایانه به لحاظ

 ونقلحملهای همچنین عالوه بر پایانه .مورد اشاره در ادامه ارائه شده استهای مشخصات و امکانات پایانه

شهری شهر مشخص شده های برونو فرودگاه شیراز نیز بر روی نقشه پایانه آهنراهموقعیت ایستگاه ، ایجاده

 است.
 

 فعال در شهر شیراز  هایپایانهمشخصات و امکانات  -1-5جدول 

 مساحت )هکتار( امکانات نام پایانه ردیف

1 
 پایانه

 شهید کاراندیش

، انکعابر ب، سالن انتظار، فست فود، انبار، سوپرمارکت، رستوران، اتاق مادر و کودک

 سرویس بهداشتی، نمازخانه، شهریدرونایستگاه تاکسی و اتوبوس 
10 

2 
 پایانه 

 شهید مدرس

، انکعابر ب، سالن انتظار، فست فود، انبار، سوپرمارکت، رستوران، کودک اتاق مادر و

 سرویس بهداشتی، نمازخانه، شهریدرونایستگاه تاکسی و اتوبوس 
3.2 

3 
 پایانه

 ریرکبیام

، انکعابر ب، سالن انتظار، فست فود، انبار، سوپرمارکت، رستوران، اتاق مادر و کودک

 سرویس بهداشتی، نمازخانه، شهریدرونایستگاه تاکسی و اتوبوس 
3.3 

4 
 پایانه

 لی بن حمزه )ع(ع 

، انکعابر ب، سالن انتظار، فست فود، انبار، سوپرمارکت، رستوران، اتاق مادر و کودک

 سرویس بهداشتی، نمازخانه، شهریدرونایستگاه تاکسی و اتوبوس 
0.84 

5 
 پایانه

 شهید طبائی

، انکعابر ب، سالن انتظار، فست فود، انبار، سوپرمارکت، رستوران، اتاق مادر و کودک

 سرویس بهداشتی، نمازخانه، شهریدرونایستگاه تاکسی و اتوبوس 
1 

6 
 پایانه

 قصرالدشت

، نمازخانه، شهریدرونایستگاه تاکسی و اتوبوس ، سوپرمارکت، اتاق مادر و کودک

 سرویس بهداشتی
0.6 

 19 مجموع

 



   

 

 

 

 63صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنجامع حملسازی مطالعات بازبینی و بهنگام

 
 شهریهای مسافری برونیابی پایانهمکان -3-8

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  21 02
 

 
 شهری شهر شیرازهای برونموقعیت قرارگیری پایانه -1–5 شکل

 

های آماری استان مورد بررسی شیراز در وضع موجود با استفاده از سالنامه شهریبرونهای تقاضای پایانه

 ،پایانه کاراندیش به سه شهریبروندرصد از تقاضای مسافر  80بیش از  شدقرار گرفت که براین اساس مشخص 

شیراز براساس اطالعات سالنامه  شهریبرونهای اند. سهم هریک از پایانهمدرس و امیرکبیر جذب شده

ارائه  3–5شکل و  2–5شکل مطابق نمودار  1399و  1398و ترافیک شهرداری در دو سال پیاپی  ونقلحمل

 مخوانی دارد.ه 1394شده است. نتایج ارائه شده در سالنامه با نتایج برداشت میدانی سال 
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 1۳98در سال  جاشدهجابهاز مسافر  شهریبرون هایپایانهسهم هریک از  -2–5شکل 

 

 
 1۳99در سال  جاشدهجابهاز مسافر  شهریبرون هایپایانهسهم هریک از  -۳–5شکل 

 

های همچنین نمودار توزیع مسافران بین وسایل نقلیه مختلف )و نه سهم استفاده از وسایل( از پایانه 

و همچنین مجموع مسافرین با  استانیبرونشیراز به تفکیک سفرهای درون استانی و سفرهای  شهریبرون

 آمده است. به دستزیر  هایشکلایران مطابق با  استفاده از ارقام آماری ارائه شده در سالنامه آماری مرکز آمار
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 راز شهر شی هایپایانهبین وسایل نقلیه مختلف در  استانیبرونتوزیع مسافرین  -4–5شکل 

 

 
 شهر شیراز هایپایانهتوزیع مسافرین درون استانی بین وسایل نقلیه مختلف در  -5–5شکل 

 

 
 شهر شیراز هایپایانهتوزیع کلی مسافرین بین وسایل نقلیه مختلف در  -6–5شکل 
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شاخصِ زمان سفر مطلوب  شهریبرونهای پایانه یابیمکاندرخصوص  352از آنجایی که نشریه شماره 

در ادامه ، جدول زیر پیشنهاد داده است صورتبهها را برای ساکنین شهرهای ایران جهت دسترسی به پایانه

 رسیده و ارائه شده است.های وضع موجود به انجام تحلیل زمان سفر دسترسی برای پایانه

 

 ]1[شهریهای مسافری برونزمان سفر مطلوب برای دسترسی به پایانه -2-5جدول 

 زمان مطلوب برای سفر شهری جمعیت نوع شهر

 دقیقه 10تا  5 هزار نفر 500شهرهای کمتر از  3شهرهای نوع 

 دقیقه 15تا  10 هزار تا یک میلیون نفر 500شهرهای با جمعیت  2شهرهای نوع 

 دقیقه 30تا  15 ها و شهرهای با جمعیت باالی یک میلیون نفرشهرکالن 1شهرهای نوع 

 

پایانه از بین  تریننزدیکمیانگین زمان سفر نواحی به ، هازمان سفر دسترسی به پایانه یبندرده منظوربه

گروه تعریف و برای هر ناحیه شهر استخراج شده است که نمایش گرافیکی  6های موجود در شهر شیراز در پایانه

ارائه شده  1409و تقاضای سال  1401به ترتیب برای تقاضای سال  8–5شکل و  7–5شکل آن در قالب 

دقیقه( جهت دسترسی به پایانه 30زمان سفر مطلوب )کمتر از ، شودمیمشاهده  هاشکلاست. چنانچه در این 

درصد از جمعیت شهر  2ناحیه که  4شده است و تنها  تأمینبرای اغلب نواحی شهر  1409های موجود تا افق 

ها خواهند داشت. این نواحی در قالب دقیقه برای دسترسی به پایانه 30زمان سفر بیش از ، شوندرا شامل می

نفر است. عالوه  36000قابل توجه و در حدود ، 310جمعیت ناحیه  هاآنو از بین  اندشدهمعرفی 3-5جدول 

دقیقه و  25در رده پنجم )زمان سفر بیش از  هاآننواحی که مطلوبیت زمان سفر ، بر نواحی چهارگانه فوق

 11، اند. براساس این جدول تعداد این نواحیمعرفی شده 4-5جدول دقیقه( قرار دارد نیز در قالب  30کمتر از 

 درصد است. 10از جمعیت کل شهر در حدود  هاآنسهم جمعیتی ناحیه و 
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 1401تقاضای  –شهر شیراز  هایپایانهزمان دسترسی به  -7–5شکل 
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 1409تقاضای  -شهر شیراز هایپایانهزمان دسترسی به  -8–5شکل 

  



   

 

 

 

 69صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنجامع حملسازی مطالعات بازبینی و بهنگام

 
 شهریهای مسافری برونیابی پایانهمکان -3-8

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  21 02
 

 1409در سال  هاپایانهدقیقه برای دسترسی به  ۳0مشخصات نواحی با زمان سفر بیش ا ز  -۳-5جدول 

 1409جمعیت ناحیه  زمان دسترسی )دقیقه( ناحیه ردیف

1 310 34 35998 

2 311 32 4562 

3 313 31 526 

4 315 34 341 

 41427 مجموع جمعیت

 درصد 2 1409نسبت از کل جمعیت شهر در سال 
 

 1409در سال  هاپایانهدقیقه برای دسترسی به  ۳0تا  25مشخصات نواحی با زمان سفر بین  -4-5جدول 

 1409جمعیت ناحیه  زمان دسترسی )دقیقه( ناحیه ردیف

1 12 25 3144 

2 23 29 4175 

3 256 25 17960 

4 258 25 101 

5 308 25 8129 

6 309 26 1679 

7 312 28 1273 

8 314 30 17323 

9 316 28 38200 

10 322 26 48613 

11 323 25 43683 

 199380 مجموع جمعیت

 درصد 5/9 1409نسبت از کل جمعیت شهر در سال 

 

شیراز  شهریهای بروننتایج زیر در رابطه با عملکرد وضع موجود پایانه، صورت گرفته با توجه به تحلیل 

ارائه  های اتوبوسپایانه یابیمکانتوان پیشنهادهایی را در رابطه با عملکرد و ها میدست آمد که بر اساس آنبه

 داد:

امیرکبیر و مدرس به ، کاراندیشاز سه پایانه ، ای شهر شیرازجاده شهریبروندرصد سفرهای  80حدود  -

 .رسدمیانجام 

اتوبوس است. مسافرین درون استانی نیز در ، هادر پایانه استانیبروندرصد( مسافرین  95انتخاب اغلب ) -

درصد نیز سواری  20و  بوسمینیدرصد  30، درصد اتوبوس 50، متوسط طوربههای شهر شیراز پایانه

 .کنندمیرا انتخاب 

درصد  37و  63ساله مرکز آمار ایران به ترتیب  5براساس آمار  استانیبرونسهم مسافر درون استانی و  -
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 درصد محاسبه شده بود. 42درصد و  58به ترتیب  1394است. این ارقام براساس برداشت میدانی سال 

در ، است ستانیابرونها بیشتر از سهم سفرهای از آنجایی که سهم سفرهای درون استانی در پایانه -

 درصد سواری است.  14و  بوسمینیدرصد  19، درصد اتوبوس 67مجموع انتخاب مسافرین به ترتیب 

های وضع موجود از نواحی مختلف شهر در انجام شده برای زمان دسترسی به پایانه بندیطیفبراساس  -

دسترسی  شهریبرونهای ساکنین کلیه نواحی شهر با زمان سفر مطلوب به یکی از پایانه 1401سال 

 دارند.

های وضع موجود از نواحی مختلف شهر در انجام شده برای زمان دسترسی به پایانه بندیطیفبراساس  -

های درصد ساکنین کلیه نواحی شهر با زمان سفر مطلوب به یکی از پایانه 90نیز بیش از  1409سال 

 دسترسی دارند. شهریبرون

برای نواحی ، ها از مبدأ نواحی محل سکونتزمان سفر دسترسی به پایانه عدم مطلوبیت یا مطلوبیت کمِ -

 شرطبه( 323و  322( و همچنین نواحی مربوط به شهرک صدرا )9و  7و  2جنوبی شهر )مناطق شهری 

 خواهد آمد.  به وجود، 1409پایانه جدید در سال  یابیمکانعدم 

 به دلیلبراساس ضوابط و ، 1409ن دسترسی تا افق های موجود از نظر زماعلیرغم پوشش مناسب پایانه -

 ضروری است. هاآنجایی جابه، که داخل محدوده اصلی شهر است هاآنموقعیت قرارگیری برخی از 

یی جاجابههای قبلی ترافیکی از گزینه به لحاظقرارگیری در منطقه پرتراکم شهر  به دلیلی مدرس پایانه -

بوده است که بدین منظور پایانه شهید شیرودی در ضلع جنوب غربی میدان شیرودی به مساحت تقریبی 

سی خانه تاک عنوانبههکتار احداث شده است اما هنوز انتقال صورت نگرفته و پایانه شهید شیرودی  5/2

 قرار گرفته است. برداریبهرهو پایانه بار مورد 

دن آزادراه جدید اصفهان به شیراز که قطعه هفتم آن تا شمال شهرک با توجه به در دست احداث بو -

داشته است و با توجه به  یتوجهقابلصدرای شیراز محدوده روستای تنگه خیاره پیشرفت اجرایی 

های ورودی آینده شهر از ناحیه یکی از دروازه، های ورود جریان ترافیک آزادراه به شبکه شهرگزینه

، پایانه جدید یابیمکانهای دوده شهرک صدرا است. بنابراین یکی از گزینهشمال غربی شهر و مح

در محدوده شمال غرب شیراز باشد. پیشنهاد پایانه در این موقعیت با توجه به نزدیکی به  تواندمی

 یک پایانه چندوجهی نیز مدنظر قرار گیرد. عنوانبهتواند فعلی می آهنراهایستگاه 

 آهنراهاحداث ایستگاه ، استان فارس آهنراهترک برگزار شده با کارشناسان با توجه به جلسات مش -

جدیدی در شرق شیراز محدوده پل فسا در دستور کار قرار گرفته است از آنجایی که نواحی مربوط به 
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ضلع جنوب شرقی براساس تحلیل صورت گرفته بر روی زمان سفر دسترسی به پایانه نیز در آینده با 

در محدوده جنوب شرقی شیراز  تواندمی، پایانه جدید یابیمکانهای یکی از گزینه، ستمشکل روبرو

یک پایانه  عنوانبهتواند باشد. پیشنهاد پایانه در این موقعیت با توجه به نزدیکی به فرودگاه شیراز می

 چندوجهی مدنظر قرار گیرد.
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 شیرازشهری شهر های اتوبوس برونریزی کالبدی پایانهبرنامه 

برآورد شده برای شهر شیراز در افق طرح و براساس  شهریبروندر این بخش با توجه به میزان مسافر 

در  شهریبرونهای مسافر سطوح مورد نیاز جهت احداث هریک از انواع پایانه، 352روش محاسباتی ضابطه 

 است.  گرفتهشهر شیراز مورد محاسبه قرار 

 وابسته پایانه در مسافر حضور زمان به مجموعه یک پایانه عناصر برای یافته اختصاص طورکلی سطوحبه

 حضور زمان افزایش با و شده ترکوچک فضاها، یابد کاهش پایانه مسافر در حضور زمان هرچه کهطوریبه، است

 عوامل تابع مسافر حضور زمان .یابندافزایش می عملکرد برای نیاز مورد سطوح و فضاها مجموعه در مسافر

سیاست، فرد مسافر اقتصادی اجتماعی خصوصیات، سفر از هدف، (شهریبرون سفر) سفر طول نظیر متعددی

سفر  تقاضای الگوی اساس برزمان این. بود خواهد ...و سفر نقلیه وسایل حرکت ریزیبرنامه، پایانه مدیریتی های

 .]1[شودمی محاسبه

 در خودرو و مسافر حضور زمان هایشاخص مبنای بر 352 شمارهنشریه  در هاپایانه فیزیکی ریزیبرنامه

 و راهداری سازمان هایسیاست و سفر تقاضای الگوی شناسایی، و عناصر اجزا وابستگی میزان، مجموعه

 این از برخاسته روابطی مطابق، سرانه و سطوح گرفته صورت اجزا مکانی تمرکز میزان بر ایجاده ونقلحمل

. از آنجا که روابط و پارامترهای ثابت متعددی برای محاسبات این شده است محاسبه و بینیپیش هاشاخص

در اینجا تنها به آوردن روابط ، گنجدها در این گزارش نمیبخش در نشریه ارائه شده است که ارائه تمامی آن

 و فرضیات اصلی و نتایج محاسبات بسنده شده است. 

انه پای در فضا از استفاده دوره() زمان، محاسبات این در تأثیرگذار عامل ترینمهم، که گفته شد طورهمان

چنین ضریب همراهان . همشودمی تعیین 1-6جدول  و مطابق طراحی هایسیاست اساس بر دوره این. است

آمده است که میانگین وزنی  2-6جدول صورت در نشریه به، گیردمسافر که در محاسبات مورد استفاده قرار می

 این ضرایب در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 ]1[شهریهای مسافری بروندوره حضور مسافر و وسیله نقلیه در انواع پایانه -1-6جدول 

 دوره حضور وسیله نقلیه خروجی از پایانه دوره حضور وسیله نقلیه ورودی به پایانه پایانهدوره حضور مسافر در  نوع پایانه
 60 30 45 متمرکز

 45 15 30 تمرکزنیمه
 10 10 15 غیرمتمرکز
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 ]1[شهریهای اتوبوس برونضریب همراهان مسافر در پایانه -2-6جدول 
 ضریب همراهان هدف سفر ضریب همراهان هدف سفر

 100 پزشکی 5 شغلی
 70 دیدار آشنایان 40 تحصیلی
 100 زیارتی 20 تفریح

 5 بازگشت به منزل 5 دیدار آشنایان

 طراحی پایانه متمرکز پیشنهادی شهر شیراز  -6-1

 دهد. نتایج این جدولمحاسبات پایه مربوط به ظرفیت پایانه متمرکز شهر شیراز را نشان می 3-6جدول 

جم ح، اند. در طراحی پایانه متمرکزکار رفتههای مختلف پایانه بهدر طراحی و محاسبه سطوح مورد نیاز بخش

 ( مورد استفاده قرار گرفته است.1409شهری شیراز در سال افق )برونکل سفرهای 
 

 محاسبات پایه در طراحی پایانه متمرکز  -۳-6جدول 

 مقدار رابطه محاسبه محاسبه ظرفیت پایانه
 𝑉𝑦 6886841 1409با اتوبوس در سال افق  شهریبرونحجم ساالنه سفرهای 

�̅�𝑚 1409با اتوبوس در سال افق  شهریبرونسفرهای  ماهانهمتوسط  = 0.08417 𝑉𝑦  579665 

�̅�𝑑 1409با اتوبوس در سال افق  شهریبرونمتوسط روزانه سفرهای  = 0.03226 �̅�𝑚  18700 

�̅�𝑑𝑝 1409با اتوبوس در روز اوج  شهریبرونمتوسط سفرهای  = 1.26 �̅�𝑑 23562 
�̅�ℎ𝑝 1409اوج  ساعتبا اتوبوس در  شهریبرونمتوسط سفرهای  = 0.0917 �̅�𝑑𝑝 2161 

𝑇𝑜𝑑 درصد کل سفرها(60تعداد سفرهای روزانه خروجی از پایانه ) =  0.6�̅�𝑑 11220 

𝑇𝑖𝑑 درصد کل سفرها(40تعداد سفرهای روزانه ورودی به پایانه ) =  0.4�̅�𝑑 7480 

 خروجیهای حجم تردد روزانه سرویس
𝑉𝑜 درصد70: (𝑏∝)ضریب اشغال اتوبوس، نفر 30(𝐶𝑏)فرض: ظرفیت اتوبوس =

𝑇𝑜𝑑

∝𝑏 𝐶𝑏
 534 

 های ورودیحجم تردد روزانه سرویس
𝑉𝑖 درصد70 :(𝑏∝) سضریب اشغال اتوبو، نفر 30 (𝐶𝑏)فرض: ظرفیت اتوبوس =

𝑇𝑖𝑑

∝𝑏 𝐶𝑏
 356 

 های حضور مسافر در پایانهتعداد دوره
 : 𝑇𝑤( 17ساعات کار پایانه  )ساعت 

: 𝑃𝑝𝑖  دقیقه( 45برابر با  1-6جدول مدت زمان حضور مسافر در پایانه )از 
𝑛𝑝𝑖 =

𝑇𝑤

𝑃𝑝𝑖
× 60 23 

𝑉𝑜𝑝 های الزم برای ارائه سرویس به هر دوره حضور مسافرتعداد اتوبوس =
𝑉𝑜

𝑛𝑝𝑖
 24 

𝑇𝑜𝑝 تعداد مسافر خروجی در هر دوره حضور =∝𝑏 𝐶𝑏 𝑉𝑜𝑝 495 
 تعداد حاضرین در پایانه در هر دوره حضور

: ∝ℎ  2-6جدول ضریب همراهان مسافر میانگین وزنی از 
𝑇𝑜 = 𝑇𝑜𝑝(1 +∝ℎ) 673 

 

 :از عبارتند متمرکز پایانه یک در اصلی فضاهای

 پایانه کانونی سالن .1

 عمومی سالن .2
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 بلیت فروش سالن .3

 مسافر انتظار سالن .4

 خودروها جنبی خدمات .5

 رانندگان رفاهی خدمات .6

 مسافرین رفاهی خدمات .7

 اداری بخش .8

 هاتوقفگاه .9

 سکوها .10

دهد. ریزی فیزیکی پایانه متمرکز شهر شیراز را نشان میدست آمده از محاسبات برنامهنتایج به 4-6جدول 

و  352دلیل حجم باالی روابط و واضح بودن روند محاسبات با مراجعه به نشریه الزم به یادآوری است که به

 در این بخش به ارائه نتایج محاسبات انجام شده بسنده شده است.  3-6جدول تا  1-6جدول 
 

 ریزی فیزیکی پایانه متمرکزبرنامه -4-6جدول 
  (مترمربع) سطح الزم اجزا فضای اصلی

 202 الزم برای سالن کانونی پایانهسطح  سالن کانونی پایانه

 سالن عمومی پایانه

 1023 به پایانه حضور مراجعینسطوح الزم برای 

 24 های اطالعاتسطح جایگاه

 36 سطوح الزم برای فعالیت نیروهای انتظامی مستقر در پایانه

 163 سرویس بهداشتی

 66 نمازخانه

 24 خدمات رفاهی مسافران

 1337 عمومی پایانهسطح کل سالن 

 سالن فروش بلیت

 62 سطوح الزم برای مسافران مراجعه کننده به این بخش

 78 های فروش بلیتجایگاه

 140 سطح کل سالن فروش بلیت

 69 سطح سالن انتظار سالن انتظار مسافر

 1747 (𝑺𝒉𝒂𝒍𝒍)های پایانهسطح کل زیربنای سالن هاکل سالن

 خدمات جنبی خودروها

 1926 فضای پذیرش و صدور معاینه فنی

 3370 فضای خدمات پنچرگیری و تنظیم باد

 3382 تعویض روغن

 1806 تست و تنظیم موتور

 2706 فضای تست ترمز و تعویض لنت

 2253 خدمات الکتریکی و برق و باطری
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 ریزی فیزیکی پایانه متمرکزبرنامه -4-6جدول 
  (مترمربع) سطح الزم اجزا فضای اصلی

 24 انبار قطعات داغی

 15 هافضاهای پشتیبانی و سرویس

 5194 شستشوهای جایگاه

 1500 جایگاه سوخت

 550 ینشانآتشهای ایستگاه

 28931 (𝑺𝒍𝒂)سطح کل خدمات جنبی خودروها

 خدمات رفاهی رانندگان

 570 های خواب و استراحتاتاق

 200 خوریچایرستوران و 

 1024 (𝑺𝒓𝒆)سطح کل فضاهای خدمات رفاهی رانندگان
 471 مراجعین خوریچایسطح رستوران و  مراجعین خوریچایرستوران و 

 408 (𝑺𝒐𝒇)سطح بخش اداری بخش اداری

 هاتوقفگاه

 12595 اتوبوس بلندمدتسطح پارکینگ 

 3309 اتوبوس مدتکوتاهسطح پارکینگ 

 3861 های سواریتوسط توقفگاه شدهاشغالسطح 

 23718 (𝑺𝒑𝒂)هاسطح الزم برای کل توقفگاه

 سکوها

 2942 سطوح الزم برای سکوهای سوار شدنمحاسبه 

 720 سطح سکوهای پیاده شدن برای خودروهای طرح

 4394 (𝑺𝒑𝒍𝒐𝒕)سطح کل سکوهای پایانه

 

 76744قابل محاسبه است که برای پایانه متمرکز شهر شیراز برابر با  1-6رابطه سطح کل پایانه متمرکز از 

هکتار  10دست آمد. این در حالی است که پایانه کاراندیش به تنهایی حدود هکتار به 8مترمربع یعنی حدود 

 به لحاظهکتار است و بنابراین  19فعلی شهر شیراز در حدود  هایپایانهمساحت دارد و مجموع مساحت 

 مساحت پایانه کمبودی از این بابت وجود ندارد.
 

𝑆𝑡 1-6رابطه  = ((𝑆ℎ𝑎𝑙𝑙 + 𝑆𝑙𝑜 + 𝑆𝑟𝑒 + 𝑆𝑡𝑒𝑟 + 𝑆𝑜𝑓) × (1 +∝𝑠𝑡𝑟) + (𝑆𝑝𝑎 + 𝑆𝑝𝑙𝑎𝑡)) × (1 +∝𝑐𝑖𝑟) 
 

∝𝑠𝑡𝑟 :و مصالح، هادهانه، سازه نوع براساس که تأسیسات و سازه به مربوط سطوح ناخالصی ضریب.... 

 (بنا زیر به مربوط هایمساحت مجموع درصد 15 تا 5 متوسط طوربه) شودمی تعیین

∝𝑐𝑖𝑟  :تعیین ...و طراحی الگوی، طرح بستر شرایط براساس که سبز فضای و ارتباطی فضاهای به مربوط ضریب 

 (درصد 30 تا 20 متوسط طوربه) شودمی

 فضای، درصد 15 تا 10 پایانه مختلف هایبخش بین ارتباطی فضاهای و پیاده هایراه متوسط طوربه)

 اختصاص خود به را پایانه یک هایمساحت کل از درصد 25تا  15 سواره ارتباطی هایراه و درصد 30تا 20 سبز

 دهد.سطوح مورد نیاز پایانه متمرکز شهر شیراز را نمایش می 1–6شکل  .دهند(می
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 شیرازسطوح مورد نیاز پایانه متمرکز شهر  -1–6شکل 

 شهر شیرازمتمرکز پایانه نیمه طراحی  -6-2

ن دهد. نتایج ایمتمرکز شهر شیراز را نشان میمحاسبات پایه مربوط به ظرفیت پایانه نیمه 5-6جدول 

اند. در طراحی پایانه کار رفتههای مختلف پایانه بهجدول در طراحی و محاسبه سطوح مورد نیاز بخش

( مورد استفاده 1409شهری شیراز با اتوبوس در سال افق )رصد حجم کل سفرهای بروند 15، متمرکزنیمه

و در جهت اطمینان تمام  352که در طراحی پایانه متمرکز مطابق با مثال نشریه قرار گرفته است. )توضیح آن

ه شد.( همچنین متمرکز در نظر گرفتدرصد تقاضا برای طراحی پایانه نیمه15در اینجا ، تقاضا لحاظ شده بود

  دهد.متمرکز شهر شیراز را نشان میریزی فیزیکی پایانه نیمهدست آمده از محاسبات برنامهنتایج به 6-6جدول 
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 محاسبات پایه در طراحی پایانه نیمه متمرکز  -5-6جدول 

 مقدار رابطه محاسبه محاسبه ظرفیت پایانه

�̅�𝑑 1409با اتوبوس در سال افق  شهریبروندرصد متوسط روزانه سفرهای 15 = 0.15*0.03226 �̅�𝑚  2805 

𝑇𝑜𝑑 درصد کل سفرها(60تعداد سفرهای روزانه خروجی از پایانه ) =  0.6�̅�𝑑 1683 

𝑇𝑖𝑑 درصد کل سفرها(40تعداد سفرهای روزانه ورودی به پایانه ) =  0.4�̅�𝑑 1122 

 های خروجیحجم تردد روزانه سرویس
𝑉𝑜 درصد70: (𝑏∝)ضریب اشغال اتوبوس، نفر40(𝐶𝑏)فرض: ظرفیت اتوبوس =

𝑇𝑜𝑑

∝𝑏 𝐶𝑏
 80 

 های ورودیحجم تردد روزانه سرویس
𝑉𝑖 درصد70 :(𝑏∝) سضریب اشغال اتوبو، نفر40 (𝐶𝑏)اتوبوس فرض: ظرفیت =

𝑇𝑖𝑑

∝𝑏 𝐶𝑏
 53 

 های حضور مسافر در پایانهتعداد دوره
 : 𝑇𝑤( 17ساعات کار پایانه  )ساعت 

: 𝑃𝑝𝑖  دقیقه( 30برابر با 1-6جدول مدت زمان حضور مسافر در پایانه )از 
𝑛𝑝𝑖 =

𝑇𝑤

𝑃𝑝𝑖
× 60 34 

𝑉𝑜𝑝 های الزم برای ارائه سرویس به هر دوره حضور مسافرتعداد اتوبوس =
𝑉𝑜

𝑛𝑝𝑖
 2 

𝑇𝑜𝑝 تعداد مسافر خروجی در هر دوره حضور =∝𝑏 𝐶𝑏 𝑉𝑜𝑝 50 
 حاضرین در پایانه در هر دوره حضورتعداد 

: ∝ℎ  2-6جدول ضریب همراهان مسافر میانگین وزنی از 
𝑇𝑜 = 𝑇𝑜𝑝(1 +∝ℎ) 67 

 

 متمرکزریزی فیزیکی پایانه نیمهبرنامه -6-6جدول 
  (مترمربع) سطح الزم اجزا فضای اصلی

 سالن عمومی پایانه

 28 به پایانه حضور مراجعینسطوح الزم برای 

 22 سرویس بهداشتی

 36 نمازخانه

 86 (𝑆𝑝𝑢)سطح کل سالن عمومی پایانه

 سالن فروش بلیت
 3 مراجعه کننده به این بخشسطوح الزم برای مسافران 

 48 های فروش بلیتجایگاه

 51 (𝑆𝑡𝑖)سطح کل سالن فروش بلیت

 137 (𝑺𝒉𝒂𝒍𝒍)های پایانهسطح کل زیربنای سالن هاکل سالن

 ۳5 (𝑺𝒕𝒆𝒓)مراجعین خوریچایسطح رستوران و  مراجعین خوریچایرستوران و 

 56 (𝑺𝒐𝒇)سطح بخش اداری بخش اداری

 هاتوقفگاه

 496 اتوبوس مدتکوتاهسطح پارکینگ 

 373 های سواریتوسط توقفگاه شدهاشغالسطح 

 104۳ (𝑺𝒑𝒂)هاسطح الزم برای کل توقفگاه

 سکوها

 441 محاسبه سطوح الزم برای سکوهای سوار شدن

 122 سطح سکوهای پیاده شدن برای خودروهای طرح

 675 (𝑺𝒑𝒍𝒐𝒕)سطح کل سکوهای پایانه

 

قابل محاسبه است که برای پایانه متمرکز شهر شیراز برابر با  2-6رابطه متمرکز از سطح کل پایانه نیمه

 مترمربع در نظر گرفت. 3000توان آن را دست آمد که در جهت اطمینان میمترمربع به 2955
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𝑆𝑡 2-6رابطه  = ((𝑆𝑝𝑢 + 𝑆𝑡𝑖 + 𝑆𝑡𝑒𝑟 + 𝑆𝑜𝑓) × (1 +∝𝑠𝑡𝑟) + (𝑆𝑝𝑎 + 𝑆𝑝𝑙𝑎𝑡)) × (1 +∝𝑐𝑖𝑟) 

∝𝑠𝑡𝑟به مربوط هایمساحت مجموع درصد 10 تا 5تأسیسات ) و سازه به مربوط سطوح ناخالصی : ضریب 

 بنا( زیر

∝𝑐𝑖𝑟  :و یطراح الگوی، طرح بستر شرایط براساس که سبز فضای و ارتباطی فضاهای به مربوط ضریب... 

 (درصد 40)پیشنهاد  شودمی تعیین

 دهد.سطوح مورد نیاز پایانه نیمه متمرکز شهر شیراز را نمایش می 2–6شکل 

 

 
 شهر شیراز رمتمرکزیغسطوح مورد نیاز پایانه  -2–6شکل 

 شیرازهای شهر پیشنهاد مکان پایانه -6-۳

معیارهای انتخاب موقعیت پایانه و همچنین مطالعات پیشین  نیترمهمدر این بند از گزارش با توجه به 

های محتمل برای احداث پایانه ارائه شده است. ذکر این نکته الزم است که با توجه به موقعیت، صورت گرفته

شود و تعیین موقعیت دقیق اراضی م میها در سطح نواحی ترافیکی شهر انجاسطح این مطالعات تمام بررسی

 پذیرد. مناسب برای احداث پایانه صورت نمی

پارامتر زمان سفر مطلوب برای دسترسی به پایانه همواره عاملی ، هاپایانه یابیمکاندر مطالعات قبلی 

ان سفر بعید مطلوبیت ناکافی زم، شهریبرونهای بوده است. البته در خصوص دسترسی به پایانه کنندهنییتع

؛ چرا که نسبت زمان سفر دسترسی به پایانه به کل شوداست منجر به تصمیم انصراف از سفر توسط مسافر 

جایی وسیله زمان سفر تا دسترسی به مقصد نهایی عموماً نسبت زیادی نیست اما از آنجایی که شاخص جابه
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 ترمطلوبحجم تردد در معابر و ... دارد؛ ، سوختمصرف ، رابطه مستقیم با میزان آلودگی هوا، نقلیه کل در شهر

و با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای  رونیازاآن است که این میزان تا حد امکان برای یک شهر کمتر باشد. 

زمان  طورکلیبهیابد. ها نیز موضوعیت میمطلوبیت زمان سفر در دسترسی به پایانه، محیطیترافیکی و زیست

، دقیقه 30، 352ساکنین شهرهای ایران با جمعیت باالی یک میلیون نفر براساس نشریه سفر مطلوب برای 

های فعلی شهر در تحلیل وضعیت پایانه روازاینشود. )حدباالیِ زمان سفر مطلوب شهری( در نظر گرفته می

که براساس آن  شدپایانه ارائه  تریننزدیکشاخص میانگین زمان سفر از نواحی شهر به ، 3-1شیراز در بند 

دقیقه به  30( با زمان سفر کمتر از 1409مشخص شد عمده نواحی شهر شیراز تا سال افق مطالعات )سال 

ای که این ویژگی را ندارند و برای رسیدن به دسترسی دارند. بدیهی است نواحی شهریبرونیک پایانه اتوبوس 

 عنوانبه، (3-5جدول  ند )نواحی مشخص شده دردقیقه نیازمند 30به زمانی بیش از ، شهریبرونیک پایانه 

 .شوندمیپایانه از نظر شاخص زمان سفر دسترسی شناسایی  یابیمکانهای گزینه

ال اتص، دیگر شاخص مهم، زمان سفرِ دسترسی از طریق شبکه معابر شهری مطلوبیتعالوه بر شاخص 

 شهرکالنهای انبوه بر نظیر مترو است. در سیستم ویژهبههمگانی  ونقلحملهای موقعیت پایانه به سیستم

 برداریبهرهدر حال حاضر ، 1مسیر مترو پیشنهاد شده است که مسیر شماره  6، شیراز براساس مطالعات قبلی

 شود. خط شماره سه نیز شناخته می عنوانبهشده و فعال است و برای آن طرح توسعه غربی نیز وجود دارد که 

 یهاتیاولو عنوانبهخطوط دوم و سوم )توسعه غربی خط یک( به ترتیب ، الذکرفوقگانه  6از خطوط 

آغاز شده است. نقشه خطوط متروی شهر شیراز به تفکیک خطوط اجرا  هاآنمراحل اجرایی ، بعدی احداث

 نشان داده شده است. 3–6شکل ساخت در  در حالشده و 
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 شهر شیراز بر طراحی شده برایانبوهنقشه خطوط  -۳–6شکل 

 

مانند پایانه شهید طبایی و  جدیداالحداث هایپایانهبرخی از ، شودچنانچه بر روی نقشه فوق مشاهده می

ا پایانه شهید شیرودی ب مثالعنوانبهپایانه شهید شیرودی فاصله مناسبی با مسیر خط یک مترو دارند و 
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متر فاصله دارد و  600، ایستگاه مترو شهید دستغیب که نخستین ایستگاه احداثی مترو شهر شیراز است

 به لحاظشاخص زمان سفر دسترسی و هم  به لحاظبی هم شهید شیرودی در موقعیت مناس بنابراین پایانه

فعلی شهر شیراز نسبت به محدوده  هایپایانههمگانی واقع شده است. همچنین موقعیت  ونقلحملوجود شبکه 

پایانه، شودمیچنانچه در این شکل مشاهده ، ای شکل زیر نشان داده شده استشهر بر روی تصویر ماهواره

های اصلی شهر شامل پایانه هایپایانهاند و حتی برخی ی محدوده شهری قرار گرفتههای فعلی همگی داخل

جایی و ارائه اند که ضرورت جابهکاراندیش و علی ابن حمزه کامالً در هسته اصلی شهر واقع شده، مدرس

 نماید.جدید را ایجاب می یابیمکان

 

 
 فعلی نسبت به محدوده شهری شهر شیراز هایپایانهموقعیت  -4–6شکل 
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شهری شیراز های اتوبوس برونهای احداث پایانهگزینه عنوانبهناحیه  8در نهایت ، با توجه به تمامی موارد

 اهایی برای احداث پایانه متمرکز یا نیمه متمرکز یها گزینهمدنظر قرار گرفت تا در مرحله بعد از بین آن

کی در سطح نواحی ترافی، ها که با توجه با توجه به مقیاس مطالعات حاضر. این گزینهشودغیرمتمرکز استخراج 

چنین مزایا و هم اند.معرفی شده 7-6جدول و در  نشان داده شده 5–6 شکلبر روی ، اندگرفته شده در نظر

 مورد بررسی قرار گرفته است. 8-6جدول معایب هر گزینه در قالب 

 

 های اتوبوس شهر شیرازهای پیشنهادی پایانهگزینه -7-6جدول 
 توضیح ناحیه ترافیکی گزینه

 دروازه قرآن یمحدوده شمال 288  1گزینه 

 رازیش آهنراه ستگاهیمحدوده ا 304  2گزینه 

 اصفهان دیآزادراه جد یمحدوده ابتدا 325 3گزینه 

 ریرکبیام انهیمحدوده پا 279 4گزینه 

 یشرق دیجد آهنراه ستگاهیمحدوده ا 312 5گزینه 

 یرودیش دیشه انهیمحدوده پا 252 6گزینه 

 یسعد انهیمحدوده پا 163 7گزینه 

 صدرا دیمحدوده شهر جد 322 8گزینه 
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 های در نظر گرفته شده برای احداث پایانه در شهر شیرازموقعیت کلیه گزینه -5–6 شکل
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 های پیشنهادی پایانه گزینهبررسی مزایا و معایب  -8-6جدول 

 معایب مزایا ناحیه ترافیکی گزینه

1 288 

 در مسیر محور ارتباطی فعلی شیراز به شهرهای شمالی مانند یزد و اصفهان و تهران 

 خارج از محدوده شهر شیراز 

 های شهریوجود پتانسیل دسترسی سریع به بزرگراه 

 طراحی شده برای شهر در افق مطالعه بر و اتوبوسامکان ایجاد دسترسی به خطوط انبوه 

 نیازمند تملک زمین به میزان مساحت محاسبه شده 

 نبود امکانات حداقلی یک پایانه متمرکز در وضعیت فعلی 

   از شیر -اتصال آزادراه جدید اصفهان به دلیلتردید در میزان اهمیت این محور در آینده

 به محورهای جایگزین مسیر فعلی

  بودن عملیات اجرایی ترنهیپرهززمین در این محدوده و احتمال  داربیشتوپوگرافی 

2 304 

  فعلی شیراز آهنراهناحیه در بردارنده ایستگاه 

  در وضع موجود )پایانه شهید طبایی( جدیداالحداثوجود یک پایانه 

  پیشنهادی یهاتیموقعوجود اراضی کافی و سازگار با پایانه در 

  پایانه چند وجهیقابلیت توسعه پایانه به یک 

 دسترسی به خط اصلی مترو و امکان جانمایی ایستگاه مترو متناسب با موقعیت پایانه 

  شهروندان و مسافران به  زمانهمدر اطراف آن جهت دسترسی  سوارپارکپتانسیل ایجاد

 نقاط مختلف شهر

  مساحت کم پایانه فعلی به دلیللزوم تملک زمین 

 پایانه تا پیش از حذف پایانه شهید کاراندیش احتمال عدم اقبال مردم به این 

 

3 325 

 وجود پتانسیل دسترسی سریع به ابتدای محور آزادراهی جدید شیراز به اصفهان 

  شهروندان و مسافران به  زمانهمدر اطراف آن جهت دسترسی  سوارپارکپتانسیل ایجاد

 نقاط مختلف شهر

  یهانهیگزقرارگیری در مرز خارجی حریم فعلی شهر شیراز و هزینه تملک کمتر نسبت به 

 دیگر

 نیازمند تملک زمین به میزان مساحت محاسبه شده 

 نبود امکانات حداقلی یک پایانه متمرکز در وضعیت فعلی 

 تردید در امکان برقراری دسترسی مستقیم ایمن و اصولی به معابر اطراف 

  و عدم امتداد خط مترو تا موقعیت پیشنهادیفاصله از شهر 

  بعد مسافت و هزینه دسترسی به دلیلاحتمال عدم اقبال مردم 

4 279 

  دروخطوط اتوبوس تن نوعبرخوردار از دسترسی مناسب وسایل نقلیه شخصی و همگانی از 

  قرارگیری در مرز خارجی حریم فعلی شهر شیراز 

  وضع موجودهکتاری در  3/3وجود یک پایانه فعال 

 هزینه باالی تملک زمین در صورت نیاز به توسعه 

 بعد مسافت تا محورهای خروجی به سمت شهرهای شمالی 

5 312 

 خارج از محدوده شهر شیراز 

  شهری یهابزرگراهوجود پتانسیل دسترسی سریع به 

 جنوب شرقی آهنراهجمواری با ایستگاه جدید و در دست مطالعه هم 

  به میزان مساحت محاسبه شدهنیازمند تملک زمین 

 نبود امکانات حداقلی یک پایانه متمرکز در وضعیت فعلی 

 فاصله از شهر و عدم امتداد خط مترو تا موقعیت پیشنهادی 
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 های پیشنهادی پایانه گزینهبررسی مزایا و معایب  -8-6جدول 

 معایب مزایا ناحیه ترافیکی گزینه

  بعد مسافت و هزینه دسترسی به دلیلاحتمال عدم اقبال مردم 

 بعد مسافت تا محورهای خروجی به سمت شهرهای شمالی 

6 252 

 جمواری با فرودگاه شیراز هم 

  در وضع موجود )پایانه شهید شیرودی( جدیداالحداثوجود یک پایانه 

 وجود اراضی کافی و سازگار با پایانه جهت توسعه در موقعیت پیشنهادی 

  متری 600وجود ایستگاه مترو در فاصله 

  اطیارتب متری از موقعیت پایانه تا ایستگاه مترو و نیاز به برقراری شاتل 600فاصله 

  فعلی و آزادراه جدید اصفهان به شیراز آهنراهفاصله تا ایستگاه 

7 163 

  وجود اراضی کافی جهت احداث و توسعه 

  و مطالعات قبلی هاطرحوجود 

  یهارساختیزگذشته و وجود سایبان و برخی دیگر از  یهاسالآغاز عملیات اجرایی در 

 مورد نیاز پایانه

 زخارج از محدوده شهر شیرا 

 عدم مطلوبیت کافی زمان سفر شخصی و همگانی 

  مهم و پرتقاضا شهریبرونعدم قرارگیری در مسیر کریدورهای 

  و فرودگاه آهنراهبعد مسافت زیاد تا ایستگاه 

  بعد مسافت و هزینه دسترسی به دلیلاحتمال عدم اقبال مردم 

8 322 
  وجود اراضی کافی جهت احداث و توسعه 

 شیراز خارج از محدوده شهر 

 عدم مطلوبیت کافی در زمان دسترسی شخصی و همگانی از شهر شیراز 

 نیازمند تملک زمین به میزان مساحت محاسبه شده 

 نبود امکانات حداقلی یک پایانه متمرکز در وضعیت فعلی 

 فاصله از شهر و عدم امتداد خط مترو تا موقعیت پیشنهادی 
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 پیشنهاد موقعیت پایانه متمرکز  

و  اصفهان، یزد، شهری شیراز به سمت شهرهای شمالی شامل مرودشتبرونبیشترین تقاضای سفرهای 

علی ابن حمزه و مدرس ، عمدتاً از پایانه شهید کاراندیش الذکرفوقتهران است. در وضع موجود سفر به مقاصد 

می 352اند و براساس ضابطه نشریه شوند که هر سه پایانه مذکور داخل نواحی شهری شیراز واقعآغاز می

های مناسبِ جدید جهت انتقال موقعیت یابیمکان. بنابراین شوندبایست به خارج از محدوده شهری منتقل 

ضروری است. از طرف دیگر توسعه محورهای ارتباطی شمالی شهر با احداث قطعات پایانی  الذکرفوقهای پایانه

نماید. شهر ایجاد می شمال غربیی پتانسیل مضاعفی جهت احداث پایانه در نواح، آزادراه اصفهان به شیراز

هکتاراست که می 8مجموع مساحت مورد نیاز محاسبه شده برای احداث پایانه متمرکز شهر شیراز در حدود 

 صورتبهو یا  شمال غربییکجا در یک ناحیه از نواحی  صورتبهتوان آن را با توجه به موارد ذکر شده یا 

پیشنهاد نمود. ، هکتار 5با اختصاص مساحت  جنوب شرقیو  ل غربیشماغیریکپارچه در دو ناحیه از نواحی 

در دست مطالعه وجود فرودگاه و همچنین طرح، نواحی جنوب شرقی با توجه به تحلیل زمان سفر دسترسی

است که در  به ذکرشوند. الزم مناسب شناخته می هایگزینه عنوانبهشیراز  آهنراهی احداث ایستگاه دوم 

( از 252( و شهید شیرودی )ناحیه 279امیرکبیر )ناحیه ، (304های شهید طبایی )ناحیه پایانهوضع موجود 

ایانه پ عنوانبه هاآناز  برداریبهرهامکان ، موقعیت استقرار مناسبی برخوردارند که با توسعه زیرساخت موجود

بیشتر نیز در اختیار است که  متمرکز نیز وجود خواهد داشت. در محدوده پایانه شهید شیرودی اراضی توسعه

هزینه تملک اراضی برای شهرداری نخواهد داشت. ، گزینه جانمایی پایانه متمرکز عنوانبهدر صورت انتخاب 

)ناحیه مربوط به محدوده دروازه قرآن و محور اصلی خروجی شهر در  288نواحی، الذکرفوقعالوه بر دو ناحیه 

)ناحیه اتصال محور آزادراه  325دوم شیراز( و  آهنراه)ناحیه احتمالی احداث ایستگاه  312، وضع موجود(

 شدهییشناسانواحی پیشنهادی جهت احداث پایانه متمرکز  عنوانبهشیراز به شبکه شهر( نیز  -جدید اصفهان

 اند. نشان داده شده 6–6شکل اند. نواحی مذکور بر روی و در ادامه مورد بررسی قرار گرفته
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 احداث پایانه متمرکز در شهر شیراز هایگزینه -6–6شکل 
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 یابیکانمبا توجه به نقش عوامل کمّی و کیفی مختلف در ، هادهی بین این گزینهارزیابی و اولویت منظوربه

های ارزشیابی چندمعیاری مختلفی برای این موضوع پیشنهاد شده روش 352در نشریه ، شهریهای برونپایانه

های نسبت به سایر روش AHPاست که با نظر به قابلیت اعتماد و دقت باالی رویکرد تحلیل سلسله مراتبی 

 یابیمکانکه در  9-6جدول های ارائه شده در در این مطالعه از این رویکرد استفاده شد. شاخص، مطرح شده

مدنظر قرار گرفتند. با طرح پرسشنامه اینترنتی که نمونه، ای دارندشهری نقش تعیین کنندههای برونپایانه

اولویت این ، ونقلارائه شده است و نظرسنجی از کارشناسان حوزه حمل 7–6شکل هایی از صفحات آن در 

 9تا  1اعداد ، ها نسبت به هم سنجیده شد. الزم به ذکر است که هنگام محاسبه وزن نسبی معیارهاشاخص

 سازی شدند.مه با اعداد اصلی طیف لیکرت معادلبندی پرسشناارائه شده در جدول اولویت

ی هابا توجه به شرایط آن گزینه صورت گرفت. شاخص، ها برای هر گزینهچنین امتیازبندی شاخصهم

های کیفی نیز بر اساس شرایط محاسبه شدند و به شاخص 352کمّی به کمک روابط ارائه شده در نشریه 

که برای انجام تحلیل  Expert Choiceافزار داده شد. نرم 100ر تا موجود و قضاوت مهندسی امتیازی از صف

AHP های مختلف استفاده در نهایت از نسبت امتیازهای هر شاخص برای گزینه، گیردمورد استفاده قرار می

 نماید و در نتیجه واحد امتیازها تأثیری بر روند محاسبات ندارد.می

 

 شهریهای برونپایانه یابیمکانهای در نظر گرفته شده برای شاخص -9-6جدول 
 نحوه محاسبه امتیاز شاخص

 شهریدرونونقل عمومی دسترسی به حمل
 ونقل همگانی به محل پایانهمعکوس میانگین زمان سفر از نقاط مختلف شهر با حمل

 عیتی نواحی صورت گرفته است(.)محاسبه زمان سفر متناسب با وزن جم

 دسترسی به معابر اصلی شهر
 ونقل شخصی به محل پایانهمعکوس میانگین زمان سفر از نقاط مختلف شهر با حمل

 )محاسبه زمان سفر متناسب با وزن جمعیتی نواحی صورت گرفته است(.

 100امتیازدهی از صفر تا  شهریدسترسی به شبکه جاده و ریل برون

 معکوس هزینه تملک زمین پایانه زمین مورد نیاز )تملک زمین( تأمین

 های اطراف( بر مبنای نوع و سطح کاربری352)نشریه  10تا  0میانگین وزنی امتیاز از  های اطرافسازگاری با کاربری

 100امتیازدهی از صفر تا  امکان توسعه آتی
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 شهری شهر شیرازهای برونپایانه یابیمکانهای دهی شاخصتصاویر نمونه از پرسشنامه اولویت -7–6شکل 

 

-PTVافزار نرم Isochronesها از ابزار محاسبه میانگین زمان دسترسی به هر یک از گزینه منظوربه

Visum  .نمایش گرافیکی زمان  13–6شکل تا  8–6شکل برای دو شبکه وضع موجود و افق طرح استفاده شد

از  1409های متمرکز را برای اوج صبح سال های مکان پایانهونقل شخصی به هریک از گزینهسفر با حمل

 کند.افزار ویزوم ارائه میخروجی نرم
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 1409تقاضای کل روز ، پایانه متمرکز از نواحی مختلف شهر شیراز 1زمان دسترسی به گزینه  -8–6شکل 
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 1409تقاضای کل روز ، پایانه متمرکز از نواحی مختلف شهر شیراز 2زمان دسترسی به گزینه  -9–6شکل 
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 1409تقاضای کل روز ، پایانه متمرکز از نواحی مختلف شهر شیراز ۳زمان دسترسی به گزینه  -10–6شکل 
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 1409تقاضای کل روز ، پایانه متمرکز از نواحی مختلف شهر شیراز 4زمان دسترسی به گزینه  -11–6شکل 
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 1409روز تقاضای کل ، پایانه متمرکز از نواحی مختلف شهر شیراز 5زمان دسترسی به گزینه  -12–6شکل 
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 1409تقاضای کل روز ، پایانه متمرکز از نواحی مختلف شهر شیراز 6زمان دسترسی به گزینه  -1۳–6شکل 
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چنانچه زمان سفر از مبدأ هر ناحیه به مقصد ناحیه ترافیکی محل پایانه در جمعیت ناحیه مبدأ ضرب 

میانگین زمان دسترسی به نواحی ترافیکی مورد نظر برای احداث ، میانگین وزنی گرفته شودها شده و از آن

هم برای وسایل نقلیه شخصی آید. این شاخص دست میبه 10-6جدول صورت ها از نواحی مختلف شهر بهپایانه

 مجزا محاسبه و در تحلیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. صورتبهو هم برای وسایل نقلیه همگانی 

 

 های مکان پایانهمیانگین زمان دسترسی به نواحی ترافیکی گزینه -10-6جدول 

 گزینه
 ناحیه 

 ترافیکی

 میانگین زمان سفر شخصی 

 در سناریوی منتخب سال افق

 رتبه ناحیه از نظر

 زمان سفر شخصی 

 میانگین زمان سفر همگانی 

 سناریوی منتخب سال افق

 رتبه ناحیه از نظر زمان 

 سفر همگانی

1 288 21 2 89 5 

2 304 6/25  5 44 1 

3 325 7/39  6 114 6 

4 279 1/18  1 57 3 

5 312 5/25  4 67 4 

6 252 4/22  3 45 2 

 

های پایانه متمرکز امتیازی داده شد که بر این اساس و سایر محاسبات انجام شده به هر یک از گزینه

 دهد.های مورد نظر را نشان مینحوه امتیازدهی به شاخص 14-6جدول تا  11-6جدول 

 

 های دسترسی شخصی )معکوس زمان سفر(ها نسبت به شاخصامتیاز گزینه-11-6جدول 

 گزینه پایانه
 زمان سفر همگانی

 )دقیقه(
 معکوس زمان سفر همگانی

 زمان سفر شخصی

 )دقیقه(

معکوس زمان سفر 

 شخصی

 پایانه متمرکز

1 89 0.0112 21 0.0476 

2 44 0.0227 6/25  0.0390 

3 114 0.0087 7/39  0.0251 

4 57 0.0175 1/18  0.0552 

5 67 0.0149 5/25  0.0392 

6 45 0.0223 4/22  0.0446 
 

 تملک زمین )معکوس قیمت تملک( ها نسبت به شاخصامتیاز گزینه -12-6جدول 

)میلیون تومان( مترمربعقیمت تملک یک  گزینه پایانه  معکوس قیمت تملک سطح تملک )هکتار( 

 پایانه متمرکز

1 5 8 0.2 

2 4 7 .25 

3 1 8 1 

4 7 7/4  .14 

5 6 8 0.16 

6 6 1 0.16 
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)میانگین وزنی امتیاز بر مبنای نوع و های اطراف سازگاری با کاربری ها نسبت به شاخصامتیاز گزینه -1۳-6جدول 

 های اطراف(سطح کاربری

0سطح کاربری با ضریب  گزینه پایانه  
سطح کاربری با 

3ضریب   

سطح کاربری 

5با ضریب   

سطح کاربری 

10با ضریب   

میانگین وزنی 

(10امتیاز )صفر تا   

 متمرکزپایانه 

1 0 0 0 18668359 10 

2 0 72384 123596 112853 9 

3 0 0 0 84450334 10 

4 137302 0 206591 1055172 8 

5 0 0 0 12995826 10 

6 746044 393117 138922 3089246 8 

های کاربری، ضریب صفر بهداشتی با -های مسکونی و خدمات آموزشیهمچنین کاربری، در این جدول سطوح بر اساس مترمربع هستند

 اند.لحاظ شده 10های مزروعی و بایر با ضریب زمین، و فضای سبز 5های صنعتی و نظامی با ضریب کاربری، 3تجاری با ضریب  -اداری

 

 (100تا  0امکان توسعه آتی )از شهری و های دسترسی برونها نسبت به شاخصامتیاز گزینه -14-6جدول 
100شهری از صفر تا امتیاز دسترسی برون گزینه پایانه 100امتیاز امکان توسعه از صفر تا    

 پایانه متمرکز

1 80 60 

2 90 90 

3 100 100 

4 70 50 

5 60 70 

6 60 100 

 

خارج از محدوده شهری  5و  3، 1نواحی مرتبط با نواحی ، شودکه در جداول فوق مشاهده می طورهمان

زینه . گکنندمیامتیاز باالیی را کسب ، هزینه تملک مورد نیاز به لحاظسازگاری و هم  به لحاظهستند که هم 

برخورداری از اراضیِ در اختیار شهرداری جهت  به دلیلکه مربوط به ناحیه پایانه شیرودی است نیز  6شماره 

و  جدیداالحداث، هکتار 5/2پایانه موجود در آن نیز به مساحت تقریبی هزینه تملک چندانی ندارد و ، توسعه

 5و  3، 1مربوط به نواحی  هایگزینهاست و بنابراین هزینه اجرایی کمتری نیز نسبت به  برداریبهرهآماده 

 ایهشیوهاز رتبه باالیی جهت دسترسی با ، که مربوط به ناحیه پایانه امیرکبیر است 4دارد. گزینه شماره 

ینه هز، توسعه احتمالی )جهت ارتقا به پایانه متمرکز( به لحاظشخصی و همگانی برخوردار است اما  ونقلحمل

 بیشتری برای تملک اراضی نیاز دارد.

 صورتهای در نظر گرفته شده نسبت به هم بههمچنین با استفاده از اطالعات پرسشنامه وزن شاخص

 آید.دست میبه 15-6جدول 
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 شهری شهر شیراز نسبت به هم از اطالعات پرسشنامههای برونپایانه یابیمکانهای وزن شاخص -15-6جدول 

 شاخص
 دسترسی به 

 ونقل همگانیحمل

 دسترسی به 

 معابر اصلی شهر

 دسترسی به 

 شهریشبکه برون
 تملک

 سازگاری

 هاکاربری 

 امکان

 توسعه 

39/2  ونقل همگانیدسترسی به حمل  91/2  43/3  20/3  51/4  

97/0   دسترسی به معابر اصلی شهر  40/2  42/2  06/2  

58/2    شهریدسترسی به شبکه برون  79/1  99/2  

86/0     تملک  13/1  

91/1      هاسازگاری کاربری  

       امکان توسعه

 

، Expert Choiceافزار ها از جداول باال در نرمها و شاخصدر نهایت با وارد نمودن اطالعات مربوط به گزینه

ها و مشخص شد. مجموع وزن شاخص 20–6شکل تا  14–6شکل صورت ها بهها و گزینهاولویت شاخص

ت ونقل همگانی نسبشود که شاخص دسترسی به حملها در نمودارهای زیر برابر با یک است. مشاهده میگزینه

 مقایسه زوجی بین سؤاالتوه بر ها از وزن بیشتری برخوردار است. در ابتدای پرسشنامه عالبه دیگر شاخص

ها پرسیده شد که نمودار متناظر با پاسخ کارشناسان بندی شاخصجداگانه مبنی بر اولویت سؤالی، هاشاخص

 افزار دارد. دست آمده از نرمهای بهشود که مطابقت خوبی با وزنمشاهده میشود و دیده می 15–6شکل در 

 

 
 Expert Choice افزار نرم از خروجیشهری های برونپایانه یابیمکانهای اولویت شاخص -14–6شکل 

0.104

0.071

0.084

0.183

0.183

0.375

سازگاری کاربری ها

امکان توسعه

تملک

شهریدسترسی به شبکه برون

دسترسی به معابر اصلی شهر

دسترسی به حمل ونقل همگانی

وزن شاخص های مکان یابی پایانه های برون شهری
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 به پرسشنامه دهندهپاسخشهری از نظر کارشناسان های برونپایانه یابیمکانهای اولویت شاخص -15–6شکل 

 

به ترتیب باالترین امتیاز را  6و  2دهد که گزینه های پایانه متمرکز نشان میدهی به گزینهنتایج اولویت

شیراز در آن واقع شده است و  آهنراهاست که ایستگاه  304 ناحیه 2اند. گزینه شماره به خود اختصاص داده

برخورداری از شیوه  به دلیلدر حال حاضر نیز پایانه یک هکتاری شهید طبایی در آن فعال است. این ناحیه 

همگانی از شرایط مناسبی برخوردار است و با توجه به  ونقلحمل به لحاظ، دسترسی مترو در آینده نزدیک

منطبق بر کریدور اصلی ، شیراز به محور بزرگراهی گذرنده از این ناحیه-زادراه جدید اصفهانطرح اتصال آ

است که در وضع  ایناحیه، است 252که ناحیه  6. همچنین گزینه شماره استشیراز نیز  شهریبرونسفرهای 

 توسعه در اختیار موجود پایانه شهید شیرودی در آن احداث شده است و اراضی بیشتری نیز پیرامون آن جهت

همگانی مترو برخوردار است و به فرودگاه شهر نزدیک است. با توجه به  ونقلحملاست. این ناحیه نیز از شیوه 

متمرکز  هایپایانه عنوانبه زمانهم صورتبهتوان این دو گزینه را امتیاز بسیار نزدیک دو گزینه نخست می

یک پایانه  شودمیتوصیه ، هکتاری فعلی پایان شهید شیرودی 5/2جدید پیشنهاد نمود. با توجه به مساحت 

 شودو در ابتدا به مساحت موجود از پایانه شهید شیرودی اکتفا  شوداحداث  304هکتاری در ناحیه  5حداقل 

پایانه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین توصیه  سوارپارک عنوانبهو اراضی پیرامون پایانه شهید شیرودی 

 .شوداحداث  سوارپارکنیز  304در کنار پایانه متمرکز ناحیه  شودمی
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 Expert Choiceافزار پایانه متمرکز شهر شیراز از خروجی نرم یابیمکانهای اولویت گزینه -16–6شکل 

 های نیمه متمرکز پایانه پیشنهاد موقعیت 

 متمرکزدر این بخش بر اساس معیارهای عنوان شده در بخش قبل سه موقعیت برای احداث پایانه نیمه

 متمرکز فرض بر این است که هیچ پایانه متمرکزیهای نیمهتعیین موقعیت پایانه منظوربهپیشنهاد شده است. 

ود. شمتمرکز پوشش داده میشهری با یک یا چند پایانه نیمهدر شهر شیراز وجود ندارد و کل تقاضای برون

های ز پایانهدر نهایت ترکیبی ا، 352البته جهت دستیابی به سطح پوشش مورد انتظار براساس الگوریتم نشریه 

 متمرکز برای افق مطالعات پیشنهاد خواهد شد.متمرکز و نیمه

درصد  15دهی متمرکز برای پوششپایانه نیمه کهیدرصورت 4-1با توجه به محاسبات انجام شده در بند 

 توان برای انتخابمترمربع فضا نیاز است که از این محاسبات می 3000به حدود ، تقاضا مدنظر قرار بگیرد

های بالقوه نمایش داده شده در شهر استفاده نمود. با توجه به موقعیت متمرکزمهینهای موقعیت و تعداد پایانه

یک مورد که ، گزینه 3است که از بین این  به ذکرزم سه گزینه مورد بررسی قرار گرفته است. ال 17–6شکل 

متمرکز مشترک است و  هایپایانههای پیشنهادی برای با گزینه، )مربوط به پایانه امیرکبیر( است 279ناحیه 

که مربوط به  322که ناحیه دربردارنده پایانه سعدی است و ناحیه  163اند از ناحیه دو گزینه جدید عبارت

پیشنهادی احداث پایانه نیمه متمرکز در قالب جدول زیر معرفی شده  هایگزینهشهر جدید صدرا است. کلیه 

 است.

  

0.16

0.186

0.145

0.172

0.154

0.183

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

1گزینه 

2گزینه 

3گزینه 

4گزینه 

5گزینه 

6گزینه 

اولویت گزینه های مکان یابی پایانه متمرکز شهر شیراز 
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 های نیمه متمرکز در شهر شیرازاحداث پایانههای پیشنهادی گزینه -16-6جدول 

 توضیح ناحیه ترافیکی گزینه

 ریرکبیام انهیمحدوده پا 279  1گزینه 

 یسعد انهیمحدوده پا 163  2گزینه 

 صدرا دیمحدوده شهر جد 322 3گزینه 
 

 Isochronesهای پایانه نیمه متمرکز از ابزار محاسبه میانگین زمان دسترسی به هر یک از گزینه منظوربه 

به ترتیب نمایش گرافیکی زمان سفر با  18–6شکل و  19–6شکل استفاده شد.  PTV-Visumافزار نرم

را برای اوج صبح سال  322و  163ای نیمه متمرکز در نواحی ههای مکان پایانهونقل شخصی به گزینهحمل

نیز قبالً در بند مربوط به  279کند. نمایش گرافیکی مربوط به ناحیه افزار ویزوم ارائه میاز خروجی نرم 1409

 ارائه شده است. ، های پایانه متمرکزبررسی گزینه
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 متمرکز شهر شیرازنیمه های پیشنهادی پایانهمحل گزینه -17–6شکل 
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 1409تقاضای کل روز ، متمرکز از نواحی مختلف شهر شیرازپایانه نیمه 2زمان دسترسی به گزینه -18–6شکل 



   

 

 

 

 104صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهریهای مسافری برونیابی پایانهمکان -3-8

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  21 02
 

 
 1409تقاضای کل روز ، متمرکز از نواحی مختلف شهر شیرازپایانه نیمه ۳زمان دسترسی به گزینه  -19–6شکل 
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چنانچه زمان سفر از مبدأ هر ناحیه به مقصد ناحیه ترافیکی محل پایانه در جمعیت ناحیه مبدأ ضرب 

یکی مورد نظر برای احداث میانگین زمان دسترسی به نواحی تراف، میانگین وزنی گرفته شود هاآنشده و از 

نیمه متمرکز  هایگزینهآید. همچنین امتیاز دست میبه 17-6جدول صورت ها از نواحی مختلف شهر بهپایانه

استخراج شده است که برای هر سه گزینه  20–6شکل اطراف مطابق  یهایکاربراز نظر شاخص سازگاری با 

یکاربرقرارگیری در مرز نواحی شهری و وجود برخی  به دلیل 1امتیاز باالیی تخصیص یافته اما گزینه شماره 

 نیاورده است. به دستامتیاز کامل را ، ناسازگار اطراف پایانه امیرکبیر یها

 

 ی نیمه متمرکز شیرازهای مکان پایانهمیانگین زمان دسترسی به نواحی ترافیکی گزینه -17-6جدول 

 گزینه
 ناحیه 

 ترافیکی

 میانگین زمان سفر شخصی 

 در سناریوی منتخب سال افق

 رتبه ناحیه از نظر 

 زمان سفر شخصی

 میانگین زمان سفر همگانی 

 افقسناریوی منتخب سال 

 رتبه ناحیه از نظر 

 زمان سفر همگانی

1 279 18 1 57 1 

2 163 20 2 65 2 

3 322 33 3 99 3 
 

 های اطرافسازگاری با کاربری های نیمه متمرکز نسبت به شاخصامتیاز گزینه -18-6جدول 

 گزینه پایانه
 سطح کاربری

 0با ضریب 

 سطح کاربری

 3با ضریب 

 سطح کاربری

 5با ضریب 

 سطح کاربری

 10با ضریب 

 میانگین وزنی امتیاز

 (10)صفر تا 

 پایانه نیمه متمرکز

1 137302 0 206591 1055172 8 

2 0 0 0 2259455 10 

3 0 0 0 37511520 10 

ای هکاربری، بهداشتی با ضریب صفر -خدمات آموزشیهای مسکونی و همچنین کاربری، در این جدول سطوح بر اساس مترمربع هستند

 اند.لحاظ شده 10های مزروعی و بایر با ضریب زمین، و فضای سبز 5های صنعتی و نظامی با ضریب کاربری، 3تجاری با ضریب  -اداری
 

ارائه  22-6جدول تا  19-6جدول ها در قالب ها نسبت به سایر شاخصهمچنین در ادامه امتیاز گزینه

پایانه نیمه متمرکز شهر  یابیمکانهای اولویت گزینه Expert Choice افزارنرمشده و در نهایت با استفاده از 

که دربردانده  279آمده است که براساس تحلیل صورت پذیرفته ناحیه  به دست 20–6شکل شیراز مطابق 

. بدیهی است آورده است به دستیک پایانه نیمه متمرکز  عنوانبهباالترین اولویت را ، پایانه فعلی امیرکبیر است

لی این پایانه بسیار فراتر از نیاز یک پایانه نیمه متمرکز اراضی موجود دارد. همچنین در با توجه به مساحت فع

 . دشومیهمگانی شهر نیز متصل  ونقلحملآینده از طریق یک خط اتوبوس تندرو به شبکه 

)مربوط به پایانه سعدی( با اختالف کمی  163ناحیه ، بندیاست که براساس نتایج اولویت به ذکرالزم 

بعدی  در بخش روازاینسبت به پایانه امیرکبیر در اولویت دوم احداث پایانه نیمه متمرکز قرار گرفته است و ن

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. غیرمتمرکزگزینه احداث پایانه  عنوانبه
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 معکوس زمان سفر(ونقل همگانی و شخصی )دسترسی به حمل هایها نسبت به شاخصامتیاز گزینه -19-6جدول 

 گزینه پایانه
 زمان سفر همگانی

 )دقیقه(

معکوس زمان سفر 

 همگانی

 زمان سفر شخصی

 )دقیقه(

معکوس زمان سفر 

 شخصی

 پایانه نیمه متمرکز

1 57 0.0175 18 0.0555 

2 65 0.0153 22 0.0454 

3 99 0.0101 33 0.0303 
 

 تملک زمین )معکوس قیمت تملک( ها نسبت به شاخصامتیاز گزینه -20-6جدول 

)میلیون تومان( مترمربعقیمت تملک یک  گزینه پایانه  معکوس قیمت تملک سطح تملک مورد نیاز )هکتار( 

 پایانه نیمه متمرکز

1 7 0 .14 

2 1 0 .25 

3 0.5 1 2 
 

 های اطراف سازگاری با کاربری ها نسبت به شاخصامتیاز گزینه -21-6جدول 

0سطح کاربری با ضریب  گزینه پایانه  
سطح کاربری با 

3ضریب   

سطح کاربری 

5با ضریب   

سطح کاربری 

10با ضریب   

میانگین وزنی 

(10امتیاز )صفر تا   

نیمه  پایانه

 متمرکز

1 137302 0 206591 1055172 8 

2 0 0 0 2259455 10 

3 0 0 0 37511520 10 

های کاربری، بهداشتی با ضریب صفر -های مسکونی و خدمات آموزشیهمچنین کاربری، در این جدول سطوح بر اساس مترمربع هستند

 اند.لحاظ شده 10های مزروعی و بایر با ضریب زمین، و فضای سبز 5های صنعتی و نظامی با ضریب کاربری، 3تجاری با ضریب  -اداری
 

 (100تا  0شهری و امکان توسعه آتی )از های دسترسی برونها نسبت به شاخصامتیاز گزینه -22-6جدول 
100شهری از صفر تا امتیاز دسترسی برون گزینه پایانه 100امتیاز امکان توسعه از صفر تا    

 پایانه نیمه متمرکز

1 70 50 

2 50 100 

3 60 70 
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 Expert Choiceافزار متمرکز شهر شیراز از خروجی نرمپایانه نیمه یابیمکانهای اولویت گزینه -20–6شکل 

 غیرمتمرکزانتخاب موقعیت پایانه  

 ترزرگبشهری با ابعاد ها بیشتر شبیه به یک ایستگاه اتوبوس درونکه عنوان شد این نوع پایانه طورهمان

. گیردها جهت سوار یا پیاده کردن مسافران مورد استفاده قرار میمدت اتوبوسهستند که جهت توقف کوتاه

های اصلی شهر قرار در جوار راه متمرکز وهای متمرکز و نیمهها عمدتاً در مسیر بین پایانهاین نوع پایانه

 توانند در نقش پایانه غیرمتمرکزهای مورد بررسی به نوعی میگیرند. بر این اساس هر یک از نقاط و گزینهمی

شهری قرار دارند. اما با توجه به امتیاز های اصلی شهری و برونها در مسیر راهزیرا تمام این گزینه کنند تیفعال

 نیمه متمرکز مورد محاسبه قرار هایپایانهنسبتاً باالی ناحیه مربوط به پایانه سعدی که در انتخاب موقعیت 

. بدیهی است چنین دشومیتوصیه  غیرمتمرکزنه پایا عنوانبهاز این پایانه در افق مطالعات  برداریبهره، گرفت

های شهر و همچنین پوشش مقاصد مشخصی چون شهر خرامه ارتقا سطح پوشش کلی پایانه منظوربهای پایانه

.یستپایانه با عملکرد باال مدنظر ن عنوانبهقرار خواهد گرفت و استفاده از آن  برداریبهرهمورد 
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اولویت گزینه های مکان یابی پایانه نیمه متمرکز شهر شیراز 



   

 

 

 

 108صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهریهای مسافری برونیابی پایانهمکان -3-8

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  21 02
 

 مطالعات شهری شیراز در افقهای برونپایانهبندی و ارائه ترکیب نهایی جمع 

 ورتصبهمتمرکز و غیرمتمرکز نیمه، های متمرکزها برای احداث پایانهدر بندهای گذشته بهترین گزینه

. در شد یبندتیاولو، مؤثرهای ها و شاخصپایانه یابیمکانمجزا مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ضابطه 

های روند و ترکیب احداث یا گسترش پایانه، 352ها در نشریه پایانه یابیمکاناین بند با توجه به الگوریتم 

نشان  1–7شکل شهری شیراز در افق مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. الگوریتم مورد اشاره در برون

ها براساس یک چرخه پایانه یابیمکانخالصه  طوربه، شودداده شده است. چنانچه در این نمودار مشاهده می

های مدنظر شناسایی های مطلوبِ مکان پایانه از نظر شاخصپذیرد که در این چرخه ابتدا پهنهتکرار صورت می

شهر نیز باشند. سپس  هایپایانهفعلی  هایموقعیتشامل  توانندیمها یا نواحی مطلوب این پهنه شود کهمی

براساس زمان سفر مطلوب شهروندان ، هاهای مشخص شده برای احداث پایانهسطح سرویس هریک از موقعیت

کل یا درصد گذاری شده و سطح سرویس پیشنهادی روی هم هایپایانهتعیین شده و سطح سرویس کلیه 

فرآیند مورد اشاره در صورت زیرپوشش ، . براساس این الگوریتمشودمیپوشش سطوح سرویس کل محاسبه 

با افزودن  صورت نیاشود و در غیر درصد از سطح محدوده مورد مطالعه متوقف می 90قرار گرفتن حداقل 

 .یابدمیدرصد ادامه  90های جدید تا رسیدن به سطح پوشش پایانه

 

 

 ]1[متمرکز و نیمه متمرکز  هایپایانه یابیمکانالگوریتم  -1–7شکل 
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اصلی شهر در وضع موجود که در محدوده اصلی  هایپایانهبا توجه به موقعیت استقرار ، چنانچه گفته شد

 مذکور شامل پایانه هایپایانهجدید و حذف  هایپایانه یابیمکانارائه پیشنهاداتی جهت ، شهر واقع شده است

و مناسبی را نیز  مؤثرمدرس و علی ابن حمزه ضروری است. مدیریت شهری در این راستا اقدامات ، کاراندیش

ص مشخ طوربهشهید شیرودی و شهید طبایی  هایپایانهدر سالیان گذشته به انجام رسانده است که احداث 

 جنوب شرقیفرادست احداث پایانه جدید )یا چند وجهی( در ضلع  هایطرح. عالوه بر این است هاآنبهترینِ 

های گزینه عنوانبهلزوم بررسی نواحی دیگری را ، شهر و همچنین طرح اتصال آزادراه جدید اصفهان به شیراز

 . نمودمیاحداث پایانه ضروری 

 گانهسههای ها با فرض حذف پایانهنواع پایانهگزینه جانمایی و احداث ا 8بدین ترتیب در این مطالعه 

مراتبی پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از تحلیل سلسله، مدرس و علی ابن حمزه، فعلی کاراندیش

AHP سطح ، جهت احداث پایانه ها پرداخته شد و پس از تعیین نواحی با بیشترین اولویتبندی آنبه اولویت

مورد تحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب تحلیل نتایج زمان سفر  1–7شکل وشش مطابق الگوریتم جمعیت تحت پ

درصد پوشش جمعیت با  25به تنهایی  304از پایانه متمرکز در ناحیه  برداریبهرهساعت اوج نشان داد که 

از دو پایانه در نواحی  زمانهم برداریبهرهد و این سطح پوشش با نمایمی تأمیندقیقه را  30زمان سفر کمتر از 

از این دو ناحیه جهت احداث پایانه  زمانهماگرچه استفاده  روازاینرسد. درصد می 60به حدود  252و  304

درصدی ناکافی بوده و بنابراین استفاده از یک پایانه نیمه  90متمرکز ضروری است اما همچنان جهت پوشش 

زمان سفر دسترسی از نواحی مختلف شهر به  بندیطیفنماید. تمرکز نیز در کنار دو پایانه قبلی ضروری میم

 252و  304و دو پایانه متمرکز در نواحی  304های متمرکز در حالت وجود یک پایانه متمرکز در ناحیه پایانه

 نشان داده شده است. 3–7شکل و  2–7شکل به ترتیب در قالب 
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  1409اوج صبح  -با یک پایانه شهریبرونزمان سفر دسترسی به پایانه اتوبوس  -2–7شکل 
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 1409اوج صبح  -با دو پایانه شهریبرونزمان سفر دسترسی به پایانه اتوبوس  -۳–7شکل 
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 بار اینتکرار و  یابیمکانچرخه انجام الگوریتم ، در ادامه جهت تکمیل سطح پوشش جمعیتی مورد نیاز

میافه پیشنهادی برای شهر اض هایپایانهناحیه با بیشترین اولویت جهت احداث پایانه نیمه متمرکز به ترکیب 

 95است که در بردارنده پایانه امیرکبیر شیراز است. بدین ترتیب زمان سفر  279. ناحیه مورد اشاره ناحیه دشو

. نمایش شد تأمیندقیقه رسید و سطح سرویس مورد نیاز  30به کمتر از  1409اکنین شهر در افق درصد از س

 نشان داده شده است. 4–7شکل گرافیکی سطح پوشش جمعیتی استقرار سه پایانه در شهر شیراز در قالب 

مربوط به پایانه سعدی( نیز  163همچنین در نهایت ناحیه مربوط به پایانه غیرمتمرکز پیشنهادی )ناحیه 

. سطح پوشش شد حاصلدرصد  97به نواحی پیشنهادی جهت احداث پایانه اضافه و سطح پوشش جمعیتی 

 نشان داده شده است. 5–7شکل در شهر شیراز نیز در قالب  انهیچهار پاجمعیتی استقرار 
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  1409اوج صبح  -با سه پایانه شهریبرونزمان سفر دسترسی به پایانه اتوبوس  -4–7شکل 
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 115صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 شهریهای مسافری برونیابی پایانهمکان -3-8

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن ماه  21 02
 

یابی و الگوریتم مکان 352های شهر شیراز براساس نشریه با توجه به مراحل فوق ترکیب احداث پایانه

شود. الزم به پیشنهاد می 1409برای سال افق  6-7شکل و  1-7جدول پیشنهاد شده در آن ضابطه، مطابق 

حدوده مرکزی شهر )شامل کاراندیش های موجود در مذکر است که این ترکیب با فرض حذف تدریجی پایانه

 الزم به ذکر است های جدید، پیشنهاد شده است.شهری به پایانهی اتوبوس برونهاسیسروو مدرس( و انتقال 

ای، گیری سفرها بین شهر شیراز و شهرهای کوچک حومهدلیل نقش پایانه علی ابن حمزه در شکلکه به

 پیشنهاد حذف این پایانه مطرح نشده است. 

 

 1409های شهر شیراز در افق ترکیب نهایی احداث پایانه -1-7جدول 
1ردیف   حداقل مساحت مورد نیاز محدوده نوع پایانه شماره ناحیه 

آهن شیراز و پایانه شهید طبائیایستگاه راه متمرکز 304 1 هکتار 5   

هکتار 5 پایانه شهید شیرودی متمرکز 252 2  

هکتار 1 پایانه امیرکبیر نیمه متمرکز 279 3  

مترمربع 5000 پایانه سعدی غیرمتمرکز 163 4  
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شهری پیشنهادی شهر شیرازهای اتوبوس برونموقعیت پایانه -6-7شکل 
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 مراجع

معیارهای ، 1386، (وبودجهبرنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری )سازمان معاونت برنامه .1

 .352نشریه شماره ، ایهای مسافری جادهفنی طراحی پایانه

مطالعات ، 1399، ها در افق طرحشهری و برآورد میزان تقاضای آنهای مسافری برونیابی پایانهمکان .2

و آوند طرح  -گروه مشارکت مهندسین مشاور طرح هفتم، ونقل شهر قمبازنگری طرح جامع حمل

 .اندیشه

شهری های برونیابی پایانهمکانی ،1392 رنافر، مهدی و ضابط محبوب، حمیدرضا و نجفیان، سارا،ب .3

 .همایش ملی معماری پایدار و توسعه در شهر رشت،

یابی پایانه حمل و نقل ارایه یک روش مکان ،1397 ماهپور، علیرضا و ایمان، فرزین و گرانمهر، مهیار، .4

 .کاشان نمونه موردی شهرشهری، همگانی برون

 و ترافیک ونقلحملسازی مطالعات جامع طرح بهنگام، شهریبیناتوبوس  هایپایانهگزارش نهایی  .5

.1396شهریور ، و ترافیک دانشگاه شیراز ونقلحملمرکز تحقیقات ، شیراز شهریدرون
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