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 مقدمه

تمایل افراد به استفاده از وسایل نقلیه شخصی، معضالت  شیو افزا یشهر تیجمع شیتوسعه شهرها، افزا

 یراراه حل ب نیرا به دنبال داشته است. بهتر ستیزطیهوا و مح یو آلودگ کیمانند تراکم تراف یادیز اریبس

زرگ ب ایشهر متوسط  کیاست. امروزه تصور  ینقل همگانوحمل هایسیستمو ارتقای معضل، توسعه  نیرفع ا

، سهم موفق جهان یهااز شهر یاریممکن است. در بس ریغ یونقل همگانحمل یهاستمیبدون وجود انواع س

بخش از  نیبزرگتر یبه معنا نیکه ا دهیدرصد رس 50از  شیبه ب شهریدرون یهااز سفر یونقل همگانحمل

 .رودیبه شمار م یونقل شهرحمل ستمیس

ر مبنای ب اول رویکرد. در یک شهر بر مبنای دو رویکرد قابل انجام است ونقل همگانیارتقای سیستم حمل

های موجود است. ونقل همگانی و استفاده بهتر از امکانات و زیرساختهای مدیریتی سیستم حملبهبود روش

تر با حجم جابجایی های همگانی سریعاده از سیستمفونقل همگانی و استتغییر تکنولوژی حملبه  د دومرویکر

قاعدتاً در شهرهای بزرگ باید ترکیبی  پردازد.می BRTند قطار سبک شهری، مترو و اتوبوس مسافر بیشتر مان

و نیز د شهر شیرازونقل همگانی برای بهبود و افزایش کارآیی سیستم حمل. [1] شوداز هر دو رویکرد منظور 

های مدیریتی در سیستم تر است، بهبود روشهزینهتر و کمنخست که ساده رویکردوجود دارد.  رویکرد

، تخصیص مناسب بندیزمانجدول  ،هامانند بهینه کردن سرفاصله اقداماتیموجود با  قطار شهریو  رانیاتوبوس

، دوم رویکرداست. مدت جوابگو های کوتاهدر افق ها است که معموالًناوگان به خطوط و جانمایی بهتر ایستگاه

 دیدجهای شیوهمنجر به پیشنهاد  تواندمییکپارچه است که  با نگاه شیراز همگانی ونقلحملطراحی شبکه باز

تمرکز اصلی این مطالعه بر رویکرد دوم است  .قطار شهری شود یا مسیرهای جدید(، BRTمانند اتوبوس تندرو )

 خواهد بود.  1409و افق طراحی در این خصوص سال 

با توجه  همگانی باید ونقلحمل هایسیستمترکیب مناسب از  یریکارگانتخاب و به الزم به ذکر است که

 مستیتوجه نمود که س دیبا انجام شود و این مهم برای شهر شیراز نیز ضرورت دارد. خاص هر شهر طیبه شرا

تصمیم. کندینم یرویپ یکسانی یاز الگو در هر شهر، لزوماً ازیمورد ن یهاقهیکارا و طر ینقل همگانوحمل

 هقیهر طر گاهیجا دیبا ند،یارائه نما یخود عملکرد بهتر تیریآنکه بتوانند در حوزه تحت مد یبراگیران 

 یمطالعه کاف ازمندین یدیجد ستمیهر س یاندازو راه جادیبدانند. ا یعملکرد دگاهیرا از د ینقل همگانوحمل

 یبرا یادیآن است که در صورت عدم انجام مطالعات تبعات ز ینحوه اجرا نیعدم اجرا و همچن ایدر مورد اجرا 

 میتصم یعلمریغ لیدال شهری بنابر دراگر مثال  عنوانبهواهد داشت. خ یمدت و دراز مدت در پشهر در کوتاه
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مردم  ،اشدنب یلیر ستمیس مقیاسوجه در  چیسفر به ه یتقاضا در حالیکهگرفته شود،  یلیخط ر کی یبه اجرا

کرد بودن تقاضا عمل نییپا لیبه دل زین برداریبهرهرا بدهند و پس از  ستمیس اندازیراههنگفت  نهیهز دیبا

ها ونقل تا مدتحمل ستمیس شودی( باعث میلیر ستمیس جادیاشتباه )ا نینه خواهد بود. ایپرهز اریبس ستمیس

 هیلاو یگذار هیسرما یبا آن حجم باال زین یستمیس نیاست منحل کردن چن یهیبا مشکل مواجه باشد. بد

)مانند تجربه اجرای نیمه کاره سیستم مونوریل در شهر قم که یک  خواهد داشت یتبعات خاص خود را در پ

 هایستمیسو انتخاب نوع و ترکیب  ونقلحملجامع  انجام مطالعاتلذا  .پروژه کامالً شکست خورده است(

شهر شیراز بسیار حائز اهمیت بوده و ماموریت اصلی مطالعه حاضر کالنمناسب برای  ینقل همگانوحمل

 پرداختن به همین موضوع است. 

 کیونقل و ترافمطالعات جامع حمل یسازبهنگام" مطالعه شرح خدماتاز  5-3بند  مستند حاضر

قل همگانی یکپارچه اختصاص ونهای حملبه بررسی پیشنهادهای گزینهشود و را شامل می "رازیشهر شکالن

 بر ایننمایش داده شده است.  الفبندها( و مراحل کلی انجام کار در شکل ساختار گزارش )شامل شماره دارد. 

 شود.پرداخته میها و مشخصات عملکردی آنو نقل همگانی حمل هایسیستمبه معرفی انواع ابتدا اساس، 

در  .دارددر انتخاب نوع سیستم مناسب برای کریدورهای منتخب نقش مهمی  ،هاسیستممشخصات عملکردی 

با استفاده از  . بدین منظور ابتداشودآغاز میبرای شهر شیراز همگانی  برانبوهطراحی شبکه  فرآیند گام بعد

که در شب برانبوه بالقوه خطوطورها و کرید، مرسوممعیارهای  سایرو  نتایج برآورد تقاضای سفر در سال افق

 اولیه و پاالیش خطوط صورت ارزیابی، مختلف از خطوط بالقوهبا ساخت ترکیبات  سپسد. نشوشناسایی می

 بندیبهرتو  ارزیابی برانبوه برای شبکه های مختلفگزینه، هدفمندساخت سناریوهای با در گام بعد . گیردمی

ازطراحی ، بشیراز همگانی در شهر ونقلحملشبکه باالدست  عنوانبه برانبوهبا مشخص شدن شبکه د شد. نخواه

 یابیمکان نتایجبه ارائه ، پنجمبند . گیردمورد توجه قرار میو تاکسیرانی برای سال افق  رانیاتوبوس هایشبکه

نهایتاً در بند  .اختصاص داردونقل همگانی های منتخب شبکه حملگزینهبر مبنای  شهریدرون هایپایانه

پرداخته خواهد  رازیشهر ش 1409افق  یبرا یهمگان ونقلحملبرتر  یویسنار یو معرف بندیجمع، به ششم

 شد.

 کهاینبا توجه به مجزا انجام شده است.  صورتبهگذاری بندهای این گزارش الزم به ذکر است که شماره

ار گیرد و در گام قر مورد ارزیابیشناسایی و  برانبوهبالقوه بر، ابتدا باید کریدورهای منظور پیشنهاد شبکه انبوهبه

 صلیابندهای شرح خدمات  اندکی بامشخص شود، ساختار بندهای گزارش سامانه )ریلی یا غیرریلی( بعد نوع 

  شده است.پوشش داده از شرح خدمات اصلی  5-3بند  ایهبخش متفاوت است. با این حال تمام
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 ساختار گزارش و مراحل انجام کار -الفشکل 

 

انواع  یو مشخصات عملکرد ارائه مفاهیم -1

 یونقل همگانحمل یهاستمیس

 طراحی شبکه انبوه بر )شامل ریلی و غیرریلی( -2

 ها و خطوط بالقوهدوریکر ییشناسا -2-1

 برانبوه

شبکه  های مختلف برایویسنار ساخت -2-3

 رانبوه ب
 شبه همگانیشبکه  طراحی -4

جمع بندی و معرفی سناریوی برتر حمل و نقل همگانی  -6

 شهر شیراز 1409برای افق 

 پایان

 شروع

و معرفی سناریوهای  وهایسنار یابیارز -2-4

 منتخب برای شبکه انبوه بر

بررسی ترکیبات اولیه به منظور ارزیابی  -2-2

های اولویت بندی گزینهکارایی خطوط نامزد و 

 مشابه 

 طراحی شبکه اتوبوسرانی -3

 های همگانی درون شهریمکانیابی پایانه -5
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 ونقل همگانیحمل هایسیستم و مشخصات عملکردی انواع مفاهیمارائه 

 شاملغیرریلی های انواع سامانه عملکردیخصوصیات  بخش به بیان مفاهیم، مشخصات فنی ودر این 

(، 2LRT، قطار سبک شهری )متروشامل  های ریلیو سامانه ،BRT)1(سریع  رانیاتوبوسسامانه توبوس عادی و ا

 یهاسامانه یو عملکرد یمشخصات فنالزم به ذکر است که شناخت خواهد شد.  مونوریل و تراموا پرداخته

برای کریدورهای پرتقاضا دارد. این مهم مناسب  در انتخاب نوع سامانهی ، نقش مهمیشهر یهمگان ونقلحمل

های ریلی )قطار شهری( و غیرریلی )غالباً برای انتخاب بین گزینه ویژهبه، برانبوه هایسیستم خصوصدر 

BRT)، باید مورد توجه قرار گیرد. 

 اتوبوس معمولی

رود. این ونقل همگانی سبک به شمار میهای حملمجموعه سیستم طریقه در ترینمهماتوبوس شهری 

ستم تنها سی عنوانبهدر شهرهای کوچک و متوسط حتی سیستم بیشترین استفاده در شهرهای جهان را دارد و 

د و هم دارجایی مسافران را به عهده شهری هم وظیفه جابه رانیاتوبوس طورکلیبههمگانی است.  ونقلحمل

 هاییات و شاخصخصوصبه ادامه. در BRTمدهای باالدست همچون مترو و به دسترسی  تأمینوظیفه 

 :[2]، [1]ت اشاره شده اس رانیاتوبوسسیستم  عملکردی

شخص مدر این سیستم  بندیزمانبرنامه  ثابت هستند. هایایستگاهمسیر و  یمعموالً دارا خطوط اتوبوس (1

 . شده است نییتع شیو از پ

که  است)نشسته + ایستاده(  نفر 80تا  نفر )نشسته( 44 بین ،تک کابین اتوبوس شهرییک ظرفیت  (2

در برخی موارد در سیستم اتوبوس شهری وسایل  شود.بسته به سطح سرویس مورد نظر تعیین می

رفیت جابجایی د. ظشوبه کار گرفته میای نظیر میدی باس با ظرفیت کمتر به منظور باال بردن تواتر نقلیه

  است. نفر در ساعت در هر جهت 4000تا  2000متوسط بین  طوربهسافر در یک خط اتوبوس م

. کندمیبا ترافیک شهری عمل  مختلط صورتبهو  است C 3دارای حق مسیر معموالًاتوبوس شهری  (3

ویژه  خطتمهیدات خاصی نظیر اختصاص ر افزایش سرعت عملکردی اتوبوس، به منظو البته ممکن است

                                                 
1 Bus Rapid Transit 

2 Light Rail Transit 

کامل از جریان ترافیک جدا شده  طوربهونقل همگانی ، مسیر حمل Aشود. در حق مسیر تعریف می Cو  A ،Bحق مسیر به سه صورت  3

شرایطی  Cونقل همگانی در معابر مجزا است اما در تقاطعات با جریان ترافیک تالقی دارد. حق مسیر ، مسیر حملBاست. در حق مسیر 

 .ای ندارد و کامالً با جریان ترافیک مختلط استهونقل همگانی مسیر ویژاست که حمل
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 ه شهری است.بستر حرکت نیز جاده آسفالت .شوددر نظر گرفته  ،از مسیردر بخشی 

یا گازسوز  دیزل صورتبههستند که  (ICE)های احتراق داخلی های شهری عمدتاً دارای موتوراتوبوس (4

در حال  سرعتبه در دنیا و برقی هیبریدی برقی هایاتوبوسامروزه استفاده از البته  کنند.عمل می

  .استگسترش 

ف بر خالنقل عمومی دارد. وهای حملپذیری را در میان سیستماتوبوس شهری بیشترین میزان انعطاف (5

 اتوبوس برای اتوبوس فراهم هست. همچنین در دو جهت طولی و عرضی امکان حرکت ،های ریلیسیستم

 است. پذیرامکانشهر  مختلف نقاط درها ایستگاه جانماییو  داشتهرا شهری  معابر اکثر در تردد قابلیت

 یبر ساعت و در نواح لومتریک 25تا  20 بین با تراکم متوسط یدر نواحخطوط اتوبوس  عملیاتیسرعت  (6

 .بر ساعت است لومتریک 15تا  10 با تراکم باال بین

پرداخت با در صورت  ،ثانیه 3تا  2ورودی بین در پرداخت  در صورت عدم یک مسافر سوارشدنزمان  (7

 هر مسافر شدنزمان پیاده است. متوسط  ثانیه یا بیشتر 6و در سایر موارد  ثانیه 4 مغناطیسی،های کارت

 است. ثانیه 2 نیز حدود

 )از لحظه باز شدن درها تا زمان بسته شدن درها(، اصلی هایایستگاهمجموع زمان توقف اتوبوس در  (8

 ثانیه است. 10حدود  فرعی هایایستگاهثانیه و در  60تا  30بین 

بسیار مهم است. موضوعی که  رانیاتوبوسدر سیستم و مهندسی خطوط  یزیربرنامه شایان ذکر است که

و  کنندینم یرویپ یمنظم بندیزمانخطوط از برنامه  کشور مورد توجه نیست، زیرا یشهرها اکثردر البته 

ن موضوع برای خطوط توجه به ای. سنتی و غیربهینه انجام شده است صورتبه هاآنناوگان در  صیتخص

 شهر شیراز نیز ضرورت دارد. رانیاتوبوس

 رانیاتوبوسساختار خطوط  -1-1-1

نیازهای شهروندان و الگوی  شبکه معابر، شکلهر شهر، بسته به  رانیاتوبوسساختار خطوط در شبکه 

اس تدریجی و بر اس صورتبه رانیاتوبوسدر بسیاری از شهرها طراحی شبکه البته گیرد. ها شکل میسفر آن

 شبکه طورکلیبه .ندارداختار مشخصی س و لزوماًشکل گرفته  بردارانبهرهتجربه  یا درخواست مسافران

 [:3[ و ]1] شودمیطراحی  قالب الگوهای ذیلدر شهری  رانیاتوبوس

در یک مسیر بین دو نقطه مشخص با تواتری که بستگی به تقاضای سفر  هااتوبوستک مسیره: در این نوع  -

 این نوع شبکه آمده است.  1-1شکل کنند. در بخش )الف( در مسیر مربوطه دارد، حرکت می
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های مختلف یک شهر را به یکدیگر متصل های واقع در جهتقطری )یا خطوط متقاطع(، حومهخطوط  -

کنند. خطوط قطری معموالً برتر از خطوط های شعاعی را با عبور از مرکز شهر دنبال میکرده و جهت

دهند، توزیع بهتری در مرکز شهر دارند و قابلیت شعاعی هستند زیرا به مناطق بیشتری سرویس می

ای در مرکز شهر نخواهند داشت. یکی کنند و همچنین، پایانهبیشتری برای تبادل با سایر خطوط ایجاد می

های پرتراکم ترافیک ونقل همگانی قطری خیابانی دارند، عبور از محدودهاز مشکالتی که خطوط حمل

دهنده این نوع نشان 1-1شکل شود. بخش )ب( یعنی مرکز شهر است که باعث ایجاد تأخیر زیادی می

 شبکه است.

های هندسی مختلف مانند مستقیم یا مورب باشند و از مرکز شهر عبور توانند به شکلخطوط قطری می -

یافتن ترین مسیر برسند. با توسعهلف با استفاده از کوتاهکرده و به دو حومه شهر در دو جهت مخت

ونقل همگانی برای ایجاد یک شبکه هماهنگ، حمل هایسرویسهای شهری و یکپارچه شدن انواع محدوده

اعده اغلب از این ق رانیاتوبوسبسیاری از خطوط شعاعی باید به خطوط قطری تبدیل شوند. البته خطوط 

دهی شوند زیرا این خطوط بیشتر برای سرویسشعاعی طراحی می صورتبهها آن مستثنی هستند و بیشتر

 شوند.کنند، طراحی میبه مسافران تکرار شونده که به محدوده مرکزی شهر سفر می

شوند ولی در نقطه مرکزی پایان ای شکل، خطوط متوجه یک مرکز میدر این الگوی ستاره الگوی شعاعی: -

موازی با آن به نقطه ابتدایی یابند و ناوگان مربوطه از این نقطه از همان مسیر قبلی و یا از مسیری می

 مشخص است.  1-1شکل گردد. این نوع شبکه در بخش )ج( میباز

بیشترین چگالی سفر در مناطق شهری، اغلب در مسیرهای شعاعی و همگرا به منطقه مرکزی شهر وجود  -

دارد، در نتیجه خطوط با بیشترین سفرها، بین مرکز شهر و مراکز حومه شهری یا محالت مسکونی قرار 

هر در حومه ش ها در مرکز شهر و ایستگاه نهایی دیگرگیرند. خطوط شعاعی که یک ایستگاه نهایی آنمی

کنند، حجم مسافر رو به کاهشی را به طرف بیرون از مرکز های اصلی تقاضا را دنبال میقرار دارد و جهت

 هایسرویسشهر خواهند داشت. در این حالت، برای پوشش دادن تقاضا با ظرفیت ارائه شده، ممکن است 

روند و دوباره نقاط میانی شهر میهایی که از مرکز شهر تا گردشی کوتاه ایجاد شوند، یعنی سرویس

تواند با شکستن یک خط شعاعی به چند شاخه مختلف، به دست آید. گردند. این کاهش ظرفیت میبرمی

های اوج کامالً مشخصی دهند، دارای بازهچون این نوع خطوط اغلب به سفرهای تکرارشونده سرویس می

 هستند.

وط تقریباً موازی که در یک راستای کلی قرار دارند، مسیرهای مشبک: در این سیستم یک سری از خط -
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شوند. بخش توسط یک سری خطوط موازی دیگر که در راستای عمود بر راستای قبل قرار دارند، قطع می

کننده هر نوع پوششی در دهنده این نوع از شبکه است. این سیستم تقریباً فراهمنشان 1-1شکل )د( 

 دهی است.محدوده سرویس

ونقل های حملکننده: از این خطوط برای افزایش کارآیی و برقراری ارتباط بین سیستمتغذیه خطوط -

حوالی خطوط مذکور استفاده سنگین در کریدورهای اصلی شهر )مثل مترو( با نقاط محلی و مختلف در 

 این نوع از شبکه آمده است.  1-1شکل شود. در بخش )هـ( می

عنوان سیستم اصلی به رانیاتوبوسهای شهری که سیستم ای از راه بدون ایستگاه: در محیطمسیر با قطعه -

های قسمتی از مسیر و افزایش فاصله ونقل همگانی مطرح است، این نوع از سرویس با حذف توقفحمل

های نماید. در سیستمفراهم می هااتوبوسبین دو ایستگاه، شرایط را برای حرکت سریع و بدون توقف 

 1-1شکل ا هستیم. این نوع شبکه در بخش )ز( طور مکرر شاهد استفاده از این نوع مسیرهالسیر بهسریع

 مشخص شده است.

ای و گردشی: در این مسیرها اتوبوس در یک راستای منفرد و پیوسته و بدون قطع شدن حرکت مسیر حلقه -

نشان 1-1شکل ( هگیرد. بخش )ند. در این سیستم بخش بزرگی از یک منطقه مورد پوشش قرار میکمی

 دهنده این نوع مسیر است.

 
  رانیاتوبوسهای انواع شبکه -1-1شکل 
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 رانیاتوبوسانواع مسیرهای  -1-1-2

 :[1] بندی کردزیر طبقه توان به شرحرا می رانیاتوبوسسیستم  انواع مسیرها در

  مختلط با ترافیک سایر وسایل نقلیهمسیر  -

 خط ویژه اتوبوس هم جهت با ترافیک وسایل نقلیه دیگر -

فه طرکه معموالً در معابر یکخط ویژه اتوبوس در خالف جهت حرکت ترافیک سایر وسایل نقلیه  -

 در هسته مرکزی شهرها کارایی دارد.

( مورد استفاده BRTو برای خطوط اتوبوس سریع ) کندعبور می معبرکه از وسط  خط ویژه میانی -

 گیرد.قرار می

ها در خط ویژه از یکدیگر فراهم در هر جهت که امکان سبقت گرفتن اتوبوس خطوط ویژه دو خطه -

 است )مانند خط ویژه اتوبوس سریع در شهر بوگوتا(.

 رانیاتوبوسهای ظرفیت سیستم -1-1-3

ای است؛ البته به شرطی در طول یک خط خیابان کار ساده رانیاتوبوسم تعیین ظرفیت مسیرهای منظ

تحت عوامل تحمیلی مانند تراکم ترافیکی در معابر توسط سایر وسایل نقلیه  هااتوبوسکه شرایط عادی حرکت 

مخاطره  ها بهو نیز برهم زدن نظم حرکتی ناوگان در اثر سوار و پیاده شدن حجم انبوهی از مسافران در ایستگاه

 نیافتد.

 هااتوبوسترین ایستگاه خط و یا ظرفیت خط عبور ظرفیت یک خط اتوبوس با توجه به ظرفیت پر استفاده

 عبارتند از: رانیاتوبوسشود. عوامل اصلی تأثیرگذار بر ظرفیت خطوط تعیین می

 هازمان توقف اتوبوس در ایستگاه -

 موجود در مسیرپی درهای پیحداقل فاصله مناسب برای اتوبوس -

 هااتوبوسظرفیت نشسته و ایستاده در  -

 هااتوبوسمقدار زمان سبز موجود برای عبور  -

طراحی ناوگان است، شامل: تعداد و اندازه درها،  هایویژگیعوامل تأثیرگذار بر ظرفیت که ناشی از  -

 آوری کرایه.نحوه جمعها و ، صندلیهااتوبوسارتفاع کف 

دقیقه  5مسافر و با سرفاصله زمانی  60برای مثال با فرض فضای خالی کافی و راحت در اتوبوس با حدود 

( در هر خط مسیر است. حال اگر اتوبوس مشابه 60×12مسافر در هر ساعت ) 720ظرفیت حمل ناوگان، 
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هر ساعت در هر خط مسافر در  900مسافر را جابجا نماید، ظرفیت حمل  75دیگری با همان سرفاصله زمانی 

 3600مسافر، ظرفیت حمل برابر با  120دقیقه و گنجایش  2میسر است. در حالت دیگر با سرفاصله زمانی 

آل برای تحقق هر سر فاصله زمانی در اثر رویارویی با شود. در واقع شرایط ایدهمسافر در ساعت در هر خط می

 کند.یاده شدن تغییر میترافیک معابر و تعداد زیاد مسافران برای سوار و پ

 (BRTسریع ) رانیاتوبوسسامانه 

 رود که در دهه اخیربر به شمار میانبوهونقل همگانی نیمهیک سیستم حمل سریع رانیاتوبوسسامانه 

. این سیستم در حقیقت نوع بهبود یافته سیستم اتوبوس شهری است استای در حال توسعه گسترده طوربه

. تعریف باشده تسهیل شددر طول مسیر، تا حد امکان و سوار و پیاده شدن مسافران  هااتوبوسحرکت که 

 :[4]ذیل است به شرح  1نقل ایاالت متحدهوسامانه اتوبوس تندرو از دیدگاه هیئت تحقیقاتی حمل

های مناسب، برنامه ایستگاه یریکارگبهنقل همگانی است که با وسریع حمل یک شیوه BRTسیستم »

نقل در یک سامانه ترکیبی، وهای هوشمند حملو سامانه هااتوبوس، مسیر ویژه برای حرکت کارا دهیسرویس

سامانه اتوبوس تندرو با نوع  دهد. اجزایناسب مسافران تشکیل میمجموعه قدرتمندی را برای جابجایی م

 صورتهبتواند در مناطق گوناگون ل تطبیق است و این سامانه میاین سامانه قاب کارگیریبهعملکرد و محیط 

 «.شودمناسب اجرا 

 :[5]، [4]به شرح موارد ذیل است  BRTخصوصیات عملکردی و فیزیکی یک سیستم 

شوند ممکن است تک کابین یا دوکابین باشند و ظرفیتی استفاده می BRTهایی که در سیستم اتوبوس (1

 14000تا  4000تواند ظرفیتی معادل می BRTدارند. یک خط  )نشسته + ایستاده( نفر 180تا  60بین 

ملکرد و نحوه اجرای سیستم کند. این بازه کامالً وابسته به نوع ع تأمیننفر در ساعت در هر جهت را 

در ساعت در جهت  نفر 25000تا  14000در بازه  BRTظرفیت باال در خطوط  تأمینالبته امکان دارد. 

 BRT )مانند وجود داشته باشددر مسیر  هااتوبوسوجود دارد، به شرطی که امکان سبقت گرفتن  نیز

 .دارد( یبوگوتا که در هر جهت دو خط عبور

با هیچ  کهیطوربه باشد و از خط ویژه عبور کند؛ Bحق مسیر باید در اغلب مسیر دارای  BRTسیستم  (2

تواند می ،هارمپیا  هاپلمانند  محدودی از مسیر قسمتالبته مشترک نباشد.  2وسیله نقلیه دیگری

                                                 
1 Transportation Cooperative Research Program 

 ه امدادی و اورژانس مستثنی است.در این خصوص وضعیت وسایل نقلی2 
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 باشد.  Cدارای حق مسیر 

 .شودمیبصری انجام  صورتبهراننده و  وسیلهبهکنترل وسیله نقلیه  (3

چرخ الستیکی بر روی جاده آسفالته است و در حرکت خود دارای دو درجه  BRTبستر حرکت اتوبوس  (4

 آزادی است )غیر هدایت شده(.

 أمینتبرای مسافران  مناسبی ایمنی تامتمایز و مشخص باشد  هایایستگاهباید دارای  BRTیک سیستم  (5

 شود.

تجاری شهر است. و  مرکزیمتر در مناطق  800تا  500ها در این سیستم حدود فاصله مکانی ایستگاه (6

و در موارد خاص بیشتر  یابدمیافزایش متر نیز  1500تا ای این فاصله در سایر مناطق شهری و حومه

 .شودنیز می

دو یا چند  زمانهمتوقف  پرمسافر، امکان هایمحدودهدر طراحی شوند که  ایگونهبهها باید ایستگاه (7

 باشد. در خط وجود داشته هااتوبوس 1. همچنین امکان حرکت کاروانیدر ایستگاه فراهم شود اتوبوس

 تعداد و سایز کهطوریبهک طراحی زیبا و متمایز باشند ی تا حد امکان دارایباید  BRTهای اتوبوس (8

، امکان سوار و پیاده شدن سریع و سکوی ایستگاهکف بودن آن با  ترازها، کف پایین اتوبوس و هم درب

 راحت را برای مسافران فراهم نماید.

های کرایه باید از سیستم یآورجمعبه مسافران و  یرساناطالعوسیله نقلیه،  یابیتیموقعبرای کنترل و  (9

  استفاده شود. (ITS)ونقل هوشمند حمل

غیر تماسی باشد که زمان سوار و پیاده شدن را  و " 2شده پرداختشیپاز "سیستم کرایه بهتر است  (10

 کاهش دهد.

یع و سر صورتبهنقل همگانی مانند مترو وحمل یهاوهیشسایر یا تغییر خط به خطوط دیگر اتوبوس   (11

 نجام شود.راحت ا

 توان به موارد زیر اشاره کرد:میدر شهرها،  BRTسریع  رانیاتوبوسسیستم  اجرای ترین مزایایاز عمده

 ها کم شدن زمان انتظار در ایستگاه -

 مناسب  بندیزمانهمراه رسانی دقیق به مسافران در ایستگاه و اتوبوس بهاطالع -

                                                 

1 Platooning 

2 Pre-Paid 
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 دریافت بلیت قبل از ورود به اتوبوس و حذف رابطه مستقیم راننده و مسافر  -

  هااتوبوستخصیص هوشمندانه به  -

 حرکتی  -سهولت استفاده معلولین جسمی -

 شود. وری مستقیم میوجود یک مرکز کنترل واحد که باعث افزایش بهره -

 کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک. -

 شود.سریع پرداخته می رانیاتوبوسو مفاهیم مربوط به سامانه این بخش به تعاریف ادامه در 

 ( در جهان و ایرانBRTسریع ) رانیاتوبوسسامانه  -1-2-1

ونقل در شهر شیکاگو برای تبدیل سه خط حمل 1937تندرو در سال  رانیاتوبوساولین بار مفهوم سامانه 

ف آن مطرح شد. پس از آن، این سامانه های اطرادر مراکز و شهرک رانیاتوبوسسریع ریلی به خطوط سریع 

های بسیار که امروزه این خطوط یکی از سامانهطوریدر شهرهای آمریکا و جهان گسترش یافت، به سرعتبه

 .رودمیونقل عمومی در سراسر جهان به شمار مهم در گسترش خطوط حمل

عالی که افراد، مشاغل و جوامع را ونقل با کیفیت نقش کلی این سامانه عبارت است از ارائه خدمات حمل

 تندرو عبارتند از: رانیاتوبوساندازی سامانه سازد. اهداف اصلی راهبه هم مرتبط می

 ای با سرعت و پیوستگی زیادایجاد سامانه -

 ونقل ریلیای کمتر از سامانه حملای با هزینهاحداث سامانه -

ی کالن شهرداری تهران و در جهت گسترش، نوسازی هاهای تندرو در پی سیاستدر ایران، سامانه اتوبوس

 1386ونقل عمومی شهر تهران پس از انجام مطالعات اولیه در اردیبهشت ماه سال روز نمودن سامانه حملو به

و در محور چهارراه تهرانپارس تا میدان انقالب شروع به فعالیت نمود.  457دستگاه اتوبوس بنز  60با تعداد 

یقات میدانی، مطالعات تکمیلی، بررسی عملکرد و حصول اطمینان از کارآیی سامانه اتوبوسپس از انجام تحق

دستگاه افزایش و محور سرویس 244های این سامانه به ماه، تعداد اتوبوس 4های تندرو در طی مدت زمان 

تندرو در تهران  رانیوبوسات مسیر و ایستگاهای از دهی از چهارراه تهرانپارس تا میدان آزادی ادامه یافت. نمونه

دستگاه اتوبوس دوکابین  70ارائه شده است. به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، تعداد  2-1شکل در 

 12/6/87در این خط مشغول به کار شد. در تاریخ  9/6/87با مشخصات فنی و کیفیت ویژه در مورخه  یانگ من

اندازی سامانه اهداف راه .[6]دستگاه اتوبوس شروع به فعالیت نمود 14نیز خط شبانه سامانه تندرو با تعداد 

 های تندرو در تهران عبارتند از:اتوبوس
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 هاستگاهکاهش زمان انتظار مسافران در ای -

 غربی -کاهش زمان سفر در کریدور شرقی -
 

 

 تهرانشهر در  تندرو رانیاتوبوسای از سامانه هنمون -2-1شکل 

 

 ارائه الگوی حرکت سریع در خط ویژه -

 کنترل هوشمند برای افزایش کارآیی ناوگان -

 بندیزمانبر اساس  هااتوبوساعزام  -

 های تهرانبا فضای خیابان BRTسازی تکنولوژی بومی -

 های تندرو در تهران عبارتند از:نتایج حاصل از اجرای خط یک سامانه اتوبوس

 %40افزایش حجم جابجایی مسافر به میزان  -

 %40کاهش تعداد اتوبوس شاغل به میزان  -

 ارس تا میدان آزادیای زمان سفر با اتوبوس از چهارراه تهرانپدقیقه 30کاهش  -

 دقیقه 1دقیقه به  10کاهش مدت زمان انتظار در ایستگاه از حداقل  -

 نفر در روز 1300نفر به بیش از  870افزایش سرانه جابجایی هر اتوبوس از  -
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کیلومتر و به تناسب آن کاهش میزان  صدیکدر هر  %35جویی در مصرف سوخت به میزان صرفه -

 وختهای ناشی از مصرف سآالیندگی

 کیلومتر در ساعت 5/14به  11از  هااتوبوسافزایش میانگین سرعت متوسط  -

 سریع رانیاتوبوستجهیزات مورد نیاز برای سامانه  -1-2-2

همین علت ضروری است. به هااتوبوسها و برای تضمین کارآیی کل سامانه، نظارت بر کل مسیر، ایستگاه

ها های تندرو شهر نیاز است که مجهز به سامانهاتوبوس به استقرار یک مرکز مدیریت و کنترل خط در سامانه

 :[5[، ]4] و امکانات زیر باشد

 سامانه نظارت تصویری -1-2-2-1

های تندرو و ای از وضعیت کلیه نقاط در طول مسیر اتوبوسصورت لحظهبرای آنکه اپراتورهای مرکز به

ها نصب در طول مسیر و داخل ایستگاههای موجود در مسیر آگاه شوند، تعدادی دوربین نظارت تصویری پایانه

ها با استفاده از شبکه فیبر نوری به مرکز کنترل سامانه و نیز مرکز نظارت و کنترل ترافیک شده که تصاویر آن

 شود.منتقل می

 سامانه ثبت وقایع ترافیکی -1-2-2-2

سیم، یبوسیله دوربین و شناسایی سریع و ثبت وقایع مهم ترافیکی، کنترل مدیریت خط و ناوگان به

نشانی، اورژانس و پلیس در زمان وقوع حوادث و سوانح از ، آتشرانیاتوبوستشخیص سریع خرابی تجهیزات 

 کارکردهای این سامانه است.

 سامانه ردیابی ناوگان -1-2-2-3

گویی الزم به ها، پاسخدر طول مسیر و ایستگاه هااتوبوسجای موقع و بهبرای حصول اطمینان از حضور به

یاب به سامانه موقعیت هااتوبوس، کلیه هااتوبوسای میان دقیقهیک بندیزمانشهروندان و رعایت  تقاضای سفر

 سیم فراهم شود.ها و هدایت راننده از طریق بیای آنشوند تا امکان ردگیری لحظه( مجهز میGPSجهانی )

 نقشه راهنمای مسیر -1-2-2-4

شوند که با مقیاس موجود در طول مسیر می هایایستگاهدارای نقشه کامل مسیر حرکت و  هااتوبوسکلیه 

 هایایستگاههای اصلی مجاور هر ایستگاه و ها، خیابانها توالی ایستگاهاند و در آندقیق جغرافیایی تهیه شده

 هایسرویسها امکان تغییر و ادامه مسیرهای دیگر )غیر از مسیر سامانه تندرو( با استفاده از ای که در آنویژه
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 وجود دارد، نشان داده شده است. رانیساتوبو

 رسانی صوتی داخل اتوبوسسامانه اطالع -1-2-2-5

شود، قادر است در فاصله دریافت می GPSاین سامانه با استفاده از اطالعات مکانی اتوبوس که از سامانه 

توانند زودتر ها با آنمتر مانده به ایستگاه و نیز در محل ایستگاه، نام ایستگاه را به اطالع مسافران برساند ت 200

 راجع به پیاده شدن و یا ادامه مسیر تصمیم بگیرند و از این طریق وقت کمتری در ایستگاه تلف شود.

 در تقاطع هوشمند هااتوبوسسامانه تخصیص اولویت حرکت به  -1-2-2-6

مجهز راهنمایی در طول مسیر به سامانه کنترل هوشمند چراغ راهنمایی های مجهز به چراغکلیه تقاطع

در پشت چراغ قرمز از روشی تحت عنوان تأخیر شروع  هااتوبوسشوند و برای جلوگیری از تأخیر حرکت می

(late start استفاده شده است که طی آن حرکت خودروهایی که در وضعیت چراغ سبز، مسیر اتوبوس را قطع )

مورد در حرکت رد شود و دچار تأخیر بی پذیرد تا اتوبوس به راحتی از تقاطعکنند با اندکی تأخیر صورت میمی

 خود نشود.

 های تندروسامانه نظارت تصویری در داخل ایستگاه سامانه اتوبوس -1-2-2-7

ها منظور تشخیص ازدحام مسافران در ایستگاه، حراست از امنیت آنسامانه اتوبوس تندرو به هایایستگاه

شوند. تصاویر برداشت شده ت تصویری مجهز میهای نظارو نیز نظارت بر کارکرد صحیح تجهیزات، به دوربین

هم بر روی نمایشگر داخل ایستگاه نشان داده شده و هم از طریق فیبر نوری برای مرکز کنترل سامانه ارسال 

 شود.می

 رسانی داخل ایستگاهسامانه اطالع -1-2-2-8

یش از بسته شوند که از طریق آن لحظاتی پها در طول مسیر به سامانه صوتی مجهز میکلیه ایستگاه

شود تا از اتوبوس فاصله بگیرند. این سامانه های اتوبوس و حرکت آن به مسافران هشدار داده میشدن درب

 نماید.صورت خودکار و با استفاده از اطالعات سامانه تعیین وضعیت اتوبوس پیام هشدار را ارسال میبه

 سامانه تعیین وضعیت اتوبوس -1-2-2-9

کند، ر ایستگاه با تغییر وضعیت خود، فرمان خاصی را به راننده ارسال میچراغ راهنمایی نصب شده در کنا

رنگ قرمز به معنای توقف، رنگ زرد به معنای آمادگی برای حرکت و رنگ سبز به معنای دستور حرکت است، 

در ضمن شناسگر نصب شده در کنار ایستگاه، حضور و یا عدم حضور اتوبوس را تشخیص داده و مرکز کنترل 

 کند.از موقعیت موجود باخبر میرا 
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 (BRTسریع ) رانیاتوبوسدهنده سامانه اجزای تشکیل -1-2-3

 :[5]، [4] شودسریع شامل موارد زیر می رانیاتوبوسدهنده سامانه اجزای تشکیل

 هاایستگاه -1-2-3-1

ها اهایستگشوند. این صورت زیرزمینی یا رو زمینی اجرا میهای مختلف و بهها و شکلها در اندازهایستگاه

تراز کف اتوبوس است و این امر باعث ها هموجود آمدن سامانه یکپارچه انتقال شده که معموالً کف آنسبب به

 شود.کاهش زمان توقف می

ها معموالً در پذیرد. جانمایی ایستگاهها انجام میپرداخت هزینه سفر معموالً قبل از ورود به ایستگاه

متر  2200الی  500ها و طول وسایل، بین ها بسته به طول ایستگاهله بین ایستگاهنزدیکی تقاطعات بوده و فاص

 .متغیر است

شوند که مسافران قبل از نحوی طراحی میها به( ایستگاهBRTبنابراین در سیستم اتوبوس سریع شهری )

 -تتراز کف ایستگاه اسکه کف آن نیز هم -محض رسیدن اتوبوسخود را تحویل داده و به بلیترسیدن اتوبوس، 

 با توجه به میزاندقیقه است که  5تا  1بین  معموالًسوار )و پیاده( شوند. سرفاصله زمانی حرکت در این سیستم 

 وهایی از خطوط اتوبوس تندرو در سایر شهرها . نمونهشودمیتعیین ها و فاصله ایستگاه سرعت عملکردی ،تقاضا

 آمده است. 3-1شکل کشورهای جهان در 
 

 
 خطوط اتوبوس تندرو در سایر شهرها و کشورهای جهان هایی ازنمونه -3-1شکل 
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 ناوگان -1-2-3-2

های ورودی و خروجی گیرد که درب ای صورتگونهتندرو به رانیاتوبوسبهتر است طراحی سامانه 

یزلی، د موتورهایاین سامانه توسط  پیشران درصورت مجزا باشند تا زمان تأخیر و توقف کاهش یابد. نیروی به

یت شوند و ظرفبدون نیاز به راننده نیز هدایت می هااتوبوسد. برخی از این شومی تأمینگازسوز یا هیبریدی 

 ها بنا به اندازه و طراحی متغیر است.آن

 ونقل هوشمندهای حملسامانه -1-2-3-3

 زمانهم، کنترل BRTهای تندرو ( برای شناسایی محل اتوبوس ITSونقل هوشمند )های حملسامانه

رسانی ورود این وسایل به نزدیکی محل اطالع های راهنمایی ورسانی به مسافران، کنترل چراغها، اطالعآن

 گیرند.ها مورد استفاده قرار میایستگاه

 عوامل مؤثر در شناسایی کریدورهای مناسب برای سامانه اتوبوس تندرو -1-2-4

های معابر، سادگی کریدورهای مناسب سامانه اتوبوس تندرو بر پایه عواملی نظیر تقاضای سفر، ویژگی

 شوند.اجتماعی شناسایی می -ها و مالحظات سیاسیینهسازی و اجرا، هزپیاده

ها این محدوده متر و در محل ایستگاه 5/3( حدود BRTعرض یک خط استاندارد از سیستم اتوبوس تندرو )

 صورتبهاتوبوس تندرو که دارای یک خط در هر طرف است  مسیرمتر است. بنابراین عرض  5الی  5/2بین 

وجود  BRTطور کلی دو روش عمده برای طراحی شبکه . به]5[شوددر نظر گرفته میمتر  13الی  10استاندارد 

 دارد:

  طراحی شبکه: این روش بسیاری از مالحظات اجرایی را در  مسئلهریاضی و حل  سازیمدلاستفاده از

پارامتر اصلی تابع هدف . های واقعی استفاده شده استکمتر در شبکههمین دلیل گیرد و بهنظر نمی

 .سازی زمان سفر است، کمینهروش هادر این 

 مختلف  های تجربی: این روش بر مبنای توپولوژی شبکه و حجم مسافر بوده و در آن عواملروش

 گیرد.مدنظر قرار می اجرایی

. در ادامه معیارهایی ]5[ارائه شده است 4-1شکل در  BRTاجزاء و مقادیر استاندارد برای اجرای مسیر 

سریع مورد توجه قرار  رانیاتوبوسشوند که باید به منظور شناسایی کریدورهای مناسب سامانه بررسی می

 بگیرند.
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 ]5[مقادیر استاندارد در اجرای سامانه اتوبوس تندرو -4-1شکل 

 معیارهای ترافیکی -1-2-4-1

کلی معیارهای ترافیکی زیر برای شناسایی و تعیین کریدورهای مناسب ایجاد سامانه اتوبوس تندرو  طوربه

 شود:در نظر گرفته می

 سواریهمسنگدلیل حجم باالی تأخیر بیش از حد و بحرانی بودن وضعیت تردد کریدور به -

 ونقل همگانی در کریدور و پتانسیل جذب سفرحجم باالی تقاضای حمل -

 ها وجود حریم مورد نیاز برای انواع سامانه -

 عبور کریدور از مناطق عمده تولید و جذب سفر -

 دهی حداکثر به سفرهای روزانه شهروندانامکان سرویس -

 امکان ایجاد پایانه یا دپو در انتهای کریدور -

 ونقلهای حملتصال به سایر شیوهامکان ا -

 تطابق کریدور با خطوط تمایل سفرهای شهروندان و امکان اتصال به نقاط اصلی تبادل سفر -

 سازی تأثیرات منفی بر روی وسایل نقلیهکمینه -

 گذاری شهر و رضایت اجتماعیسیاست -
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 کنترل هوشمندانه رشد شهری -

 یهای عمده پیشنهادی در طرح جامع یا تفصیلکاربری -

 وضعیت اقتصادی مردم با توجه به مالکیت خودرو -

 معیار فضای حریم موجود -1-2-4-2

متر است  5/3شد عرض مورد نیاز برای خط اتوبوس تندرو در هر طرف تقریباً  اشارهتر گونه که پیشهمان

تر م 5تا  5/2عرض مورد نیاز برای اختصاص دادن به فضای ایستگاه را در میانه مسیر در حدود  کهدرصورتیو 

 متر خواهد بود. 13تا  10استاندارد برابر  طوربهدر نظر گرفته شود، عرض مورد نیاز خط اتوبوس تندرو 

با توجه به گزارش برداشت اطالعات میدانی شبکه معابر، بخش برداشت مقطع عرضی و طول معابر، 

شناسایی خواهند شد.  را دارند، BTRمعابری که از لحاظ حریم و فضای موجود قابلیت اختصاص به کریدور 

ها یا برخی همچنین با توجه به پیشنهاد تعریض خیابان در سناریوهای شبکه معابر، ممکن است برخی خیابان

اند، از عرض کافی برخوردار شده و ها که عرض کافی برای اختصاص به اتوبوس تندرو را نداشتهمقاطع خیابان

 وجود آید.ها به امکان احداث مسیر اتوبوس تندرو در آن

 ونقلیهای حملهای سایر شیوهاتصال به پایانه -1-2-4-3

ونقل همگانی ونقل همگانی شهرها ایجاد یک سیستم حملآشکار است که از اهداف اصلی مطالعات حمل

طوری که امکان دسترسی به سیستم و تغییر مد به سادگی فراهم شود. بنابراین پیوسته و یکپارچه است. به

های عمده تبادل سفر طراحی شوند، عملکرد ونقل در محلهای گوناگون حملانه شیوهچنانچه تالش شود پای

شود کریدورها طوری ( نیز تالش میBRTتر خواهد بود. در طراحی کریدورهای اتوبوس تندرو )سیستم یکپارچه

محل پایانه  ها )ابتدا و انتهای خط اتوبوس تندرو( در صورت امکان درپیشنهاد داده شوند که محل دپوی آن

 ونقلی باشد.های حملسایر شیوه

 دهی به سفرهای روزمرههای جذب و تولید عمده سفر و سرویسمحل -1-2-4-4

از معیارهای تأثیرگذار در ایجاد سفرهای شهری میزان تولید و جذب سفر نواحی گوناگون است. از آنجا 

سفرهای روزمره است، باید ( پوشش دادن بخش عمده BRTکه هدف اصلی از طراحی شبکه اتوبوس تندرو )

تالش شود در طراحی مسیر اتوبوس تندرو مقدار تولید و جذب سفر نواحی ترافیکی شهر در نظر گرفته شود. 

دی شود خطوط پیشنهابدین ترتیب که پس از شناسایی نقاط اصلی تولیدکننده یا جاذب سفر، تالش می

 ها اتصال یابد.به آناتوبوس تندرو از نزدیکی این نواحی عبور داده شده یا 
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 بر ریلیونقل انبوهحملهای سامانه

های الزم، به چند گروه اصلی تقسیم های فنی و عملکردی و زیرساختهای ریلی بر اساس ویژگیسیستم

 شوند:می

  1تراموا -

  2قطار سبک شهری -

 3مونوریل -

 4متروقطار سنگین شهری،  -

 شود.ها ارائه میاین سیستم هر یک از مشخصات عملیاتیها و در ادامه ویژگی

 تراموا -1-3-1

مختلط با سایر وسایل نقلیه عمل  صورتبهونقل همگانی است که های قدیمی حملیکی از شیوهتراموا 

با استفاده از انرژی الکتریکی شود. تراموا می تأمیناز طریق برق باالسری غالباً  هاآن محرک کند و نیرویمی

مشخص بوده و هر قطار آن  هایایستگاهاین سیستم دارای مسیر و کند. روی یک مسیر دو ریلی حرکت میبر 

 تواندیم ستمیس نیاو  نفر است 300تا  100 نیب معموالً ظرفیت قطارها واگن است. 3تا  1معموالً دارای 

 .[2]، [1] نفر در ساعت در هر جهت را جوابگو باشد 12000تا  4000

ها از جمله سهولت دسترسی، ایمنی و راحتی، از مطلوبیت خاصی بین علت برخی ویژگیهبتراموا 

کنندگان برخوردار است. سادگی تکنولوژی، اجرا و نگهداری و ارزانی شهری و استفاده ونقلحملریزان برنامه

نقلیه موتوری با وسایلهای ریلی، همچنین تشابه بیشتر آن برداری از تراموا نسبت به سایر سیستمساخت و بهره

پذیری، در گذشته باعث استقبال مسئوالن و مجریان شهری از آن شده همگانی و شخصی از لحاظ انعطاف

ونقل ریلی دیگر در شهرهای دنیا است. شاید به همین دلیل است که تاکنون تراموا بیش از هر سیستم حمل

جدا نشده از ترافیک سایر وسایل نقلیه موتوری و  مورد استفاده قرار گرفته است. امکان حرکت در مسیرهای

 های ریلی است. برخورداری از تکنولوژی پرسابقه، از وجوه تمایز تراموا و سایر سیستم

صورت مشترک با سایر خودروها، در محدوده شهرها و در سطح معابر و به تراموا این قابلیت را دارد که

                                                 
1- Tramway  

2- LRT/Light Rail Transit 

3- Mono Rail  

4- Heavy Rail Transit/Metro 
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دینامیکی خوبی برخوردار است ولی قابلیت و سرعت حرکت آن تا حد . با آنکه تراموا از خصوصیات نمایدعمل 

شود. های باریک و با ترافیک سنگین قابلیت حرکتش ضعیف میزیادی به شرایط مسیر بستگی دارد و در خیابان

علت اشتراک مسیر با سایر خودروها، در شرایط ترافیک سنگین سرعت عملکردی این سیستم به مراتب از به

 خصوصهبهایی به تراموا توان با دادن اولویتشود. بدیهی است میکمتر می شهریدرونهای ریلی دیگر سیستم

 د.دهدو نمونه از این سیستم را نشان می 5-1شکل در نقاط شلوغ بر این ضعف فائق آمد. 
 

 

 
 هایی از تراموانمونه -5-1شکل 

 

 گونه برشمرد:توان مزایای تراموا را اینطورکلی میبه

های های فوالدی حدود یک هفتم، اصطکاک کمتری از چرخهای فوالدی بر روی ریلحرکت چرخ -

 .نمایدالستیکی بر روی آسفالت دارند و بنابراین آلودگی کمتری برای حمل بار یکسان ایجاد می

 .کندبرخالف اتوبوس، تراموا در هنگام استفاده دود و آلودگی هوا ایجاد نمی -

تراموا بیشتر از اتوبوس است و بسته به زمان کاربری با افزودن و کاستن از تعداد  ظرفیت طورکلیبه -

 توان ظرفیت آن را کم و زیاد نمود، بدون آنکه نیازی به تغییری در تعداد راننده باشد.ها میواگن

د رهای مترو نداکند، نیاز به تهویه اضافی مورد نیاز در تونلچون تراموا در سطح زمین حرکت می -

های برقی مورد نیاز در شود. همچنین نیازی به پلهجویی در مصرف سوخت میکه باعث صرفه

 .مترو نیست هایایستگاه

ر مترو که در زی هایایستگاهاند، بر خالف آسانی قابل دسترسیتراموا در خیابان به هایایستگاه -

 .زمین هستند که نیاز به چندین پله برقی و پله معمولی دارند

 .دلیل کنترل شتاب و ترمز راحتی سفر در تراموا از اتوبوس باالتر استهب -

 توان به این موارد اشاره کرد:های این سیستم میاز کاستی
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سرمایه اولیه مورد نیاز آن نسبت به اتوبوس بیشتر است هرچند که تراموا معموالً طول عمر بسیار  -

 .بیشتری از اتوبوس دارد

 .کاهش سرعت برای وسایل نقلیه دیگر از قبیل اتومبیل و اتوبوس شودتواند باعث تراموا می -

کند، در مواقع ایجاد اختالل در مسیر، احتمال دلیل آنکه تراموا در ترافیک مختلط فعالیت میبه -

 .تأخیر بیشتری نسبت به اتوبوس که قادر به مانور از اطراف مانع است، دارد

توانند شوند، میهای تراموا که جهت تغذیه برق نصب مییلهای برق باالی رتأسیسات برقی و دکل -

 .وجود آورندها بهبصری برای آن حقیقت آلودگی ها را گرفته و درجلوی دید ساختمان نقاط بعضی در

 قطار سبک شهری -1-3-2

ونقل ریلی است که در آن یک واگن یا یک قطار چند واگنه یک سیستم حمل (LRT) قطار سبک شهری

زمین، روگذر یا زیرگذر، و یا در خیابان با مسیر جدانشده از سایر  سطحهمصورت در یک مسیر کامالً مجزا به

ه پیادکف واگن، سوار و  سطحهمزمین و یا  سطحهم هایایستگاهوسایل نقلیه حرکت کرده و مسافران را در 

قطار سبک شهری اولین سیستم  ونقل عمومی،المللی حمل. همچنین بر اساس تعریف اتحادیه بین]7[ کندمی

تناسب شرایط حاکم، ونقل ریلی است که برای طی قسمت اعظم مسیرش از خطوط ویژه بهره برده و بهحمل

حرکت کرده و حتی در مسیرهای  هاهای سبک شهری در سطح خیاباندر مناطق مرکزی شهرها، با تعبیه ریل

  نماید.شهری نیز ارائه سرویس میمربوط به قطارهای بین

یافته  قاارتتقاضای سفر قطار سبک شهری عمالً نوع بهبود یافته تراموای شهری است که همگام با افزایش 

هزینه  به دلیل LRTگیرد. سیستم مشخصات عملکردی مابین مترو و تراموا قرار میاست و از لحاظ 

های عملکردی گذاری متوسط و معقول آن، فضای کم مورد نیاز برای احداث خطوط آن و شاخصسرمایه

های ریلی داشته ی در حال توسعه در جهان است و بیشترین رشد را در میان سیستممُدهامناسب، یکی از 

  :[7]، [1]است به شرح موارد ذیل  LRTاست. خصوصیات اصلی یک سیستم 

 (هاواگن. ظرفیت هر قطار )مجموع ظرفیت شودتشکیل میچهار واگن حداکثر  تایک  از LRT قطارهر  (1

نفر  22000تا  6000ظرفیتی معادل  ،معمولدر حالت  LRTیک خط لذا . استنفر  720تا  100 بین

 .کندمی تأمینساعت در هر جهت را در 

متر بوده  40تا  14متر و طول  9/2تا  3/2های مورد استفاده در این سیستم دارای عرض تقریبی واگن (2

ها قابلیت اتصال به یکدیگر دارند که در این صورت تشکیل یک قطار تا و حداکثر تا چهار واگن از آن
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 دهند.متر را می 120حداکثر طول 

3) LRT  معموالً دارای حق مسیرB های کند. لذا در تقاطعات، ریلو بر روی بستر ریلی حرکت می است

ز . در برخی موارد نیشودشود تا امکان عبور جریان ترافیک از روی ریل میسر کار گرفته میقاشقی به 

 د.شومی تأمین Aهایی از مسیر حق مسیر برای بخش

4) LRT  یک سیستم هدایت شده با یک درجه آزادی است و بستر حرکتی آن چرخ فلزی بر روی ریل

 فلزی است.

 د.شومی تأمیناً از طریق شبکه برق باالسری برق است که عمدت نیروی محرک این سیستم (5

 . ستاهای دریافتی از مرکز راهبر قطار و با کمک سیگنال وسیلهبهسیستم کنترل وسیله نقلیه نیز  (6

 .ردیگیمصورت  در گیت ایستگاه سوارشدنقبل از و است مشابه مترو  LRTپرداخت کرایه در  (7

کیلومتر بر ساعت است. البته سرعت بیشینه در  80تا  70معموالً بین  LRTدر  حرکت بیشینه سرعت (8

معموالً  LRT عملیاتیسرعت متوسط . رسدمیکیلومتر بر ساعت نیز  125یا  100موارد محدودی به 

 کیلومتر بر ساعت است. 40تا  25بین 

و در سایر نواحی متر است  800تا  500مرکزی شهر بین در نواحی  LRTها در سیستم فاصله ایستگاه (9

 ر برسد.تمتر یا حتی بیش 1500به  تواندمی

متر در  150های پایین و حداقل متر در سرعت 20)حداقل وجود داردهای کم قابلیت گردش با شعاع (10

 سرعت بیشینه بدون تعبیه ریل اضافی ایمنی در خارج قوس(

های در طول %6تاه و تا های کودر طول %8های تند تا قابلیت حرکت در شیبقطار سبک شهری   (11

 دارد.  معمول

ها، محل عبور مسیر، حق مسیر و قابلیت در نوع ایستگاه LRTباالی  پذیریبه دلیل قابلیت انعطاف

است. سیستم های از این سیستم استفاده شدهگسترد طوربههای دنیا آن در شرایط مختلف، در شهر یریکارگبه

LRT ای دارای سرعت های حومههای کوتاه شهری گرفته تا مسیرهای مشترک با عابر پیاده و مسیراز مسیر

همچنین سیستم قطار سبک شهری، قابلیت هماهنگی و ای قابل استفاده است. های بلند منطقهباال و مسیر

ز جمله مترو، اتوبوس و ونقل همگانی اویژه خطوط حملونقل شهری بههای حملیکپارچگی با سایر سیستم

سوارهای سواری و دوچرخه در اتوبوس و تاکسی و پارک هایایستگاهتاکسی را دارد. ساخت تسهیالتی مانند 

پارچگی های مختلف، یکهای قطار سبک شهری، سبب انتقال سریع و آسان مسافر بین سیستمها و پایانهایستگاه
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 6-1شکل شود. ونقل میکارآیی و بهبود عملکرد سیستم حمل طورکلی، افزایشها و بهو هماهنگی بیشتر آن

 دهد.را نشان میقطار سبک شهری هایی از این سیستم نمونه

 

 
 هایی از قطار سبک شهرینمونه -6-1شکل 

 

دهد که انتخاب مناسب و صحیح های مختلف قطار سبک شهری نشان میمطالعات انجام گرفته روی طرح

عنوان مثال، احداث خطوط قطار سبک شهری در ها در افزایش کارآیی آن بسیار اثرگذار است. بهمسیر و ایستگاه

ها از نوسانات کمتری ید و جذب سفر یا در مسیرهایی که توزیع ساعتی تقاضا در آننزدیکی مراکز عمده تول

منظور بهبود مؤثر عملکرد قطار سبک برخوردار است، باعث بازدهی بیشتر این سیستم شده است. همچنین، به

وری یه موتشود مسیر حرکت آن، در صورت برقراری شرایط الزم، جدا از مسیر عبور وسایل نقلشهری توصیه می

طراحی شود. بدیهی است در صورت اشتراک مسیر قطار سبک و وسایل نقلیه موتوری و عابرین پیاده، این مسیرها 

های شود. سیستمبرداری میهای بهرههای مناسب هستند که موجب افزایش هزینهکنندهنیازمند عالئم و کنترل

های زمانی شود، اجرای برنامهیاب قطار مطرح میعیت، که تحت عنوان سیستم موق1نظارت خودکار وسیله نقلیه

بندی مطالب فوق در مورد قطار سبک شهری، کند. با جمعپذیر میها امکانموفق را برای بهبود عملکرد آن

 :]9[ترتیب زیر برشمردتوان بههای این سیستم را میویژگی ترینمهم

 جداشده، زمینی مشترک و زیرزمینی(امکان جانمایی خط در انواع مسیرها )هوایی، زمینی  -

کیلومتر بر ساعت( نسبت به وسایل نقلیه  80ایمنی، راحتی و سرعت بیشتر )حداکثر تا حدود  -

 همگانی موتوری

انرژی و در نتیجه تأثیر در کاهش آلودگی هوا  تأمینعنوان منبع استفاده از جریان الکتریسیته به -

 ایر وسایل نقلیه موتوریدر محیط متراکم شهری نسبت به اتوبوس و س

                                                 
1 Automatic Monitoring System of Vehicle  
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 سهولت تغییر خط -

 های مسیرامکان کنترل دستی یا خودکار قطار بر حسب ویژگی -

  اندازی نسبت به متروزمان و هزینه کمتر ساخت و راه -

یر آوری مورد استفاده، مـسهای متفاوتی برای قطار سبک شهری با توجه به نوع انرژی یا فنبندیتقسیم

های بندی متفاوت برای سیستمچند طبقه 7-1شکل برداری از آن وجود دارد. بر این اساس، در و چگونگی بهره

 .[9] قطار سبک شهری ارائه شده است

 

  

 
  های قطار سبک شهریبندی انواع سیستمطبقه -7-1شکل 

 ،میلیون نفر جمعیت 2تا  5/0های بر اساس مطالعات و تجربیات به دست آمده، برای شهر

 ونقل ریلی استفاده از قطار سبک شهری است.بهترین گزینه حمل
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 مونوریل -1-3-3

 شود. درهای باری یا مسافری به کار برده میعنوان ریل برای واگنمونوریل یک خط منفرد است که به

کل معلق از های مونوریل ممکن است به شواگن شود،اغلب موارد این ریل در ارتفاع باالتر از سطح تعبیه می

تر آویزان شوند و یا روی این مسیر قرار گرفته و حرکت کنند. در هر حالت ویژگی باریک یک مسیر ویژه و نسبتاً

 تر هستند. رود، همواره پهنها به شمار میگاه آنمونوریل این است که از مسیری که تکیه

 عنوان مسیری برای وسایلرد که بهیک ریل منف»کند: جامعه مونوریل، این سیستم را چنین تعریف می

ها گیرد، گرچه در اغلب موارد این ریل مرتفع است ولی مونوریلنقلیه باری و مسافری مورد استفاده قرار می

لق توانند معکار گرفته شوند. این وسایل نقلیه میزمینی نیز به، زیرگذر و تونل زیرسطحهمصورت توانند بهمی

تر از کننده حرکت کنند. در این سیستم، وسایل نقلیه پهنسوار بر یک مسیر هدایت از یک مسیر یا ریل، یا

 .]8[ کننده هستندمسیر هدایت

یکامالً مجزا عمل م صورتبهدر ارتفاع بوده و  ستمیس نیا ریمس رایاست، ز A ریحق مس یدارا لیمونور

 شهریبرونکیلومتر بر ساعت )و در مقاصد  120تا  50های ها بسته به مورد استفاده، در سرعتاز مونوریل .کند

شود. بدیهی است که چون مسیر عبور این سیستم در ارتفاع واقع برداری میکیلومتر بر ساعت( بهره 400تا 

 کاهدگیری مینحو چشمشهری بهدارد، از میزان ترافیک  شهریدرونونقل شده و سرعت مناسبی برای حمل

[1] . 

شود. واگن تشکیل می 6تا  3آن از  کننده ازقطار مورد استفاده در این سیستم، بسته به جمعیت استفاده

نفر در ساعت  15000تا  4000یک خط مونوریل بین  جاییجابهنفر و ظرفیت  480تا  50قطارها بین  ظرفیت

  .[1] متر را بپیمایند 40و تا شعاع قوس  %60قادرند که شیب  این قطارها عمدتاً . استدر هر جهت 

مسیر حرکت در این سیستم کامالً هوایی است و سطح محدودی را روی زمین )به اندازه سطح مقطع 

در سطوح گسترده، از مزایای  ستیزطیمحکند. لذا، عدم نیاز به تملک اراضی و عدم تخریب ها( اشغال میپایه

اندازی سیستم، قابلیت افزایش رود. هزینه و زمان مناسب برای احداث زیرساخت و راهعمده آن به شمار می

شدن زمان های جانبی ناشی از طوالنیساخته بودن قطعات و کاهش هزینهدلیل پیشسرعت اجرای طرح به

طراحی  ریزی وین سیستم هستند. با این وجود، در هنگام برنامههای مثبت اها، دیگر ویژگیاجرای سایر سیستم

های ریلی، باید نکات اساسی مونوریل از جمله فرآیند پیچیده تغییر خط، عدم امکان استفاده مشترک سیستم

از مسیر وسایل نقلیه موتوری، گرانی ناوگان، نازیبایی منظر شهری و اشراف بر امالک مجاور را نیز در نظر 

وارد توان به مطورکلی از مزایای این سیستم میدهد. بههایی از این سیستم را نشان مینمونه 8-1شکل . داشت
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 :]8[زیر اشاره کرد

 سرعت در اجرای مسیر -الف

 به حفر تونل و اجرای مسیر روی زمینعدم نیاز  -

 ساختهشیپصورت امکان ساخت بسیاری از قطعات مسیر به -

 زمانهمصورت امکان اجرای قطعات کوچک مسیر به -

 عدم تملک زمین و مشکالت مرتبط با آن در اغلب محورها -

 قدرت مانور باال جهت عبور از موانع مسیر -

 سرعت در احداث ایستگاه -ب

 احداث مونوریل در مقایسه با مترو هزینه پایین -ج

 انعطاف مسیر -د

 زیستمحیط -ه

 رتأثیهای آن است، دلیل اشغال سطح کم در روی زمین که تنها ابعاد پایه سیستم مونوریل به -

 دارد. زیستمحیطبسیار کمی در تخریب 

 های کم عرض، ایجاد سایه توسط این سیستم بسیار کم است.علت استفاده از پلبه -

 مستقیمی روی آلودگی هوا ندارد. تأثیردلیل برقی بودن سیستم، تقریباً به -

 ونقل دارا است.های دیگر حملآلودگی صوتی کمتری نسبت به سیستم -

ریلی )چرخ  هایبه دلیل حرکت چرخ الستیکی بر روی ریل بتنی اصطکاک بیشتری نسبت به سیستم -و

های تندتری را طراحی و اجرا توان برای آن شیبر نتیجه میکند که دفلزی بر روی ریل فلزی( ایجاد می

 نمود

 مُدها ریلحاظ نسبت به سا نیسطح ممکن است و از ا نیدر باالتر لیمونور ستمیدر س یمنیا: ایمنی -ز

 کند،یدر ارتفاع کار م ستمیس نیصفر است. چون ا یخوب بیاحتمال تصادف با تقر لیدارد. در مونور یبرتر

این سیستم با توجه به عرض کم ریل و وزن نسبی بسیار کم همچنین  وجود ندارد. ادهیرد با عابر پامکان برخو

دهند، دارای مقاومت بیشتری در برابر زلزله در مقایسه هایی که مسیر را در ارتفاع قرار میآن نسبت به ستون

 ونقل است.های حملبا سایر سیستم

 که احتمال هرگونه از خط خارج شدن، بسیارکم است. ای استگونهطراحی خطوط مونوریل به
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 هایی از مونوریلنمونه -8-1شکل 

 

توان آن را هم آوری، میهای مونوریل این است که بدون ایجاد تغییرات اساسی در فنیکی از ویژگی

در . کار گرفتهای گردشگری و توریستی بهعنوان سرویسهم به ونقل همگانی شهری وعنوان سرویس حملبه

ارگرفته به کآن جاذبه توریستی  به علت به شکل مدرن و کالیفرنیا و الس وگاس امریکا، مونوریل دیزنی لند

، آوری، ناوگانبرای مونوریل با توجه به پارامترهای مختلفی چون عملکرد، کاربری نواحی اطراف، فن .استهشد

چهار نوع از آن مشاهده  9-1شکل های مختلفی ارائه شده است که در بندیها، مسیر و غیره تقسیمزیرساخت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:. از معایب این سیستم می[9] شودمی

 های الستیکی، مصرف انرژی بیشتری نسبت به مترو دارد.دلیل استفاده از چرخمونوریل به -

شد مجموع  که گفته طورهمانتر است. )اگرچه های مونوریل نسبت به مترو گرانقیمت واگن -

 هزینه احداث مونوریل کمتر از مترو است(

 مونوریلهای آن وجود دارد عملکرد و اجرای سوزن تیرهای بتنی به دلیل مشکالتی که در طراحی -

 ورتصبه در دنیا های موجودمونوریل تمام .است و تقریباً غیرممکن شبکه بسیار مشکل صورتبه

 کنند. عمل می منفرد

 نیست.  پذیرامکانتخلیه سیستم منوریل در مواقع اضطراری به سادگی  -
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 بندی انواع مختلف مونوریلطبقه -9-1شکل 

 مترو -1-3-4

ت. در ونقل شهری اسلحاظ جابجایی انبوه مسافر، سرعت و کارآیی باال، توانمندترین سیستم حملمترو به

، سیستم ریلی 1انبوه سریع ونقلحملهای مختلفی چون سیستم ختلف جهان این سیستم را با نامنقاط م

« مترو»های رسمی بیشتر استفاده شده ها و نوشتهشناسند. آنچه در کتابقطار زیرزمینی میترو و ، م2سنگین

تر در جهان شناخته شده نامی فراگیرتر و« مترو»است که بین این دو نیز « ونقل ریلی سنگینسیستم حمل»و 

  است.

ساخت مترو به دلیل هزینه احداث بسیار زیاد آن تنها در شرایطی که تقاضای سفر بسیار باال وجود دارد 

                                                 
1- Mass Rapid Transit (MRT) 

2- Heavy Rail Transit 

 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 أمینتشود. این سیستم با های بسیار بزرگ دنیا دیده میاست و به همین دلیل فقط در شهر صرفهبهمقرون

ران قدرتمند باعث جذب مساف همگانیونقل سمبل یک سیستم حمل عنوانبهراحتی مناسب در کنار سرعت باال 

  :[2]، [1]خصوصیات مترو به شرح ذیل است  ترینمهمشود. ونقل همگانی میبه سیستم حمل

مسیر مترو کامالً جدا از مسیر است. به عبارتی  Aمترو به دلیل جدایی کامل مسیر دارای حق مسیر  (1

ل شهری بوده و دسترسی به آن محدود و کنترل شده است. عالوه بر این، ونقهای حملسایر سیستم

از تأثیر منفی  توانمی زمین، روی در مناسب طراحی با حتی و زیرزمین در مترو احداث امکان دلیلبه

 آن بر منظر شهری نیز کاست.

بستر حرکتی مترو ریل فلزی است که عموماً چرخ فلزی و در موارد بسیار محدود چرخ الستیکی بر  (2

 کند. روی آن حرکت می

نفر در  2500تا  720) قطار( و با ظرفیت باال در هر 4-10های زیاد )مترو با استفاده از تعداد واگن (3

کند. نفر در ساعت در هر جهت را ارائه می 60000تا  35000ها(، ظرفیت خطی معادل مجموعه واگن

 نقل همگانی است.وحمل هایسیستماین ظرفیت، باالترین ظرفیت در بین 

کیلومتر بر ساعت در مسیرهای مناسب را  160این سیستم قابلیت حرکت با سرعت بسیار زیاد، حتی  (4

 است.کیلومتر در ساعت برای آن توصیه نشده  80داراست ولی سرعت بیش از 

شود گیرد که سبب میدرب دو کاناله )حداکثر( صورت می 40سوار و پیاده شدن مسافران در مترو از  (5

 20تا  10( و LRTبرابر بیشتر از قطار سبک شهری ) 5تا  3، سیستمنرخ سوار و پیاده شدن در این 

 برابر بیشتر از اتوبوس باشد.

است. غالباً فاصله ایستگاهمتر  1000تا  800 ینب ایدر مسیرهای غیرحومه هاایستگاهفاصله متوسط  (6

 ها در مجاورت هسته مرکزی شهرها کمتر و هر چه از هسته مرکزی دور شویم، فاصله بیشتر است.

ریزی دقیقه است، اما در شرایط خاص و با برنامه 2حداقل سر فاصله توصیه شده برای حرکت مترو  (7

 نمود. تأمیندقیقه را نیز  5/1سرفاصله  توانیمهوشمند 

 متر است. 40تا  10های آن بین متر و عمق تونل 300حداقل شعاع قوس در مسیر  (8

 مترو در حرکت خود دارای یک درجه آزادی است و لذا از نوع هدایت شده است. (9

 شود.می تأمیننیروی محرک مترو از طریق جریان برق و با استفاده از ریل سوم  (10

ورد انرژی م، زیرا استین بازدهی در مصرف انرژی افران و بیشترمترو دارای بیشترین راحتی برای مس (11

 دلیل عدم اصطکاک بین چرخ و ریل بسیار کم است.نیاز این سیستم به
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 کند.یم تأمینرا بسیار باالیی ایمنی  سطح همچنین و بندیزماندر مترو باالترین قابلیت اطمینان  (12

 است. 1یهسیستم پرداخت کرایه در مترو، خارج از وسیله نقل (13

بیشتر است، اما هزینه صرف شده به  هاسیستمگذاری اولیه در مترو از تمامی هزینه سرمایه اگرچه (14

 کمتر است. هاسیستم سایراز جایی دلیل حجم باالی جابهازای یک مسافر، به 

ترو مشود. البته در متروهای مدرن کنترل انجام میراهبر  وسیلهبهکنترل وسیله نقلیه در مترو معموالً  (15

 .گیردمینیز صورت بدون راهبر 

مترو دارای یک مرکز کنترل اتوماتیک است که این مرکز کل شبکه خطوط و حرکت متروها را تحت  (16

 نظر دارد.

افزایش  در یمهم نقش وشهروندان دارد  جاییجابه نیاز کردن برآورده در باالیی پتانسیل مترونتیجه اینکه 

سرفاصله کم، سرعت و ظرفیت باال، عدم تداخل  .دنیا داشته است شهرهایکالن در همگانی نقلوحمل سهم

مسیر حرکت مترو با حرکت سایر وسایل نقلیه، و حریم کامالً مستقل آن، امکان جابجایی انبوه، سریع و ایمن 

 .]9[مسافر با این سیستم را فراهم کرده است

برداری مترو، تا احداث و بهره هزینه های مثبت اشاره شده، باید توجه داشت که میانگینویژگیبا همه 

ونقل ریلی است. از سوی دیگر، احداث این سیستم نیاز به های حملای بیش از سایر سیستمحد قابل مالحظه

 ی اجرا، هزینه سنگین ساختتوان زمان طوالننیروی کاری نسبتاً متخصص و تجهیزات ویژه دارد. بنابراین، می

های منفی آن به شمار آورد. عالوه بر این، به پذیری این سیستم را از جمله ویژگیبرداری و عدم انعطافو بهره

های های بزرگی از مسیر، استفاده از آن برای مسافران دشوارتر از سیستمنبودن مترو در بخش سطحهمدلیل 

هایی از این سیستم نمایش داده شده است. از مزایای استفاده از مترو نمونه 10-1شکل است. در  سطحهم

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 با سرعت مناسب شهری و ارتباط حومه با مرکز شهرامکان انجام سفرهای درون -

 آوری ممکنتردد دقیق و ایمن با باالترین فن -

 کنندهونقل آلودههای حملبا کاستن از حجم شبکه محیطیزیستتوجه به مسایل  -

 ونقل شهریسازی حملبهینه -

 جویی در مصرف سوخت صرفه -

                                                 
1 Off-Vehicle 
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 کاهش تصادفات -

 جویی در اتالف وقتصرفه -

 آلودگی هواجویی در هزینه درمان و نظافت ناشی از صرفه -

 جویی در هزینه مصرف لوازم یدکی و استهالک خودروهاصرفه -

 

 

 هایی از مترونمونه -10-1شکل 

 

عنوان مثال، مسیر این های ریلی است. بهتر از سایر سیستمهای این سیستم کمی پیچیدهزیرساخت

شود. همچنین، این سیستم نیاز به تجهیزات و ل، تونل، و یا در ارتفاع طراحی میسیستم عمدتاً به شکل کانا

های سرمایش و گرمایش و تجهیزات کنترل صدا و نور دارد. سایر تأسیساتی مانند تهویه مطبوع، سیستم

های سیستم گرآن نیز به دلیل تعداد بسیار زیاد مسافر، بیش از دی هایایستگاهتسهیالت و امکانات مورد نیاز در 

 ریلی است.

ذارد و گها در سطح یک شهر یا منطقه اثر میراحتی بر توزیع کاربریضمناً، مترو سیستمی است که به

یابی سنجی، مسیریابی، مکانرو در امکانراحتی تغییر دهد. از اینهای شهری را بهها و برنامهتواند سیاستمی

 گی را نیز در نظر گرفت.مترو باید این ویژ هایایستگاهو طراحی 

 ریلی هایسیستمو مقایسه  یبندجمع -1-3-5

های ریلی رایج شامل مونوریل، مترو و قطار قبل به مشخصات و پارامترهای عملیاتی سیستم یهابخشدر 

ل جدوقالب در  هاستمیسهای مختلف این و مقایسه پارامتر یبندجمعسبک شهری اشاره شد. در این بخش، 

 آمده است. 1-1
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 [ 1] های مختلف مونوریل، مترو و قطار سبک شهریمقایسه پارامتر -1-1جدول 

 قطار سبک مترو مونوریل شاخص             سامانه
حداقل سرفاصله زمانی 
 )دقیقه( مشاهده شده

2 5/1 2 

سرعت متوسط عملکردی 
 )کیلومتر بر ساعت(

40-36 48-24 
 )غیرمختلط( 40-18

 )مختلط( 18-8
حداکثر سرعت در مسیر 
 آزاد )کیلومتر بر ساعت(

95-80 130-100 80-70 

طولی مسیر  بیحداکثر ش
 )درصد(

6 5 6 

فواصل بین 
ها ایستگاه

 کیلومتر()

 3/0-3/1 7/0-5/1 65/0-59/1 بازه

 8/0 04/1 97/0 متوسط

حداقل عملکردی شعاع 
 قوس )متر(

 150غیرمختلط:  50مختلط:  300 70

حداکثر ظرفیت اسمی در 
 شرایط سرویس:

Crush load 

 واگنه: 4استاندارد و 
15000 

56000 

 14000واگن(:  4ساده )واگن 

 واگنه: 6بزرگ و 

23000 
واگن مفصلی )دو واگن(: 

13000 
ظرفیت اسمی در شرایط 

 سرویس:
Maximum Schedule 

load 

 11000واگنه:  4استاندارد و 

38000 

 9000واگن(:  4واگن ساده )

 9000واگن مفصلی)دو واگن(:  18000واگنه: 6بزرگ و 

 بلندی صدای تولیدی
 بل()دسی

75 

 در سطح زمین:
86-60 

 در سطح زمین:
97-90 

 زیر زمین:
0 

 زیر زمین:
0 

مقدار عرض اشغال شده 
 معبر )متر(

 2/1کوچک:
- 

 5/8مسیر دو خطه :
 3/4مسیر یک خطه:

 6/1بزرگ:
 هادر ارتفاع به اندازه پایه

 0تونل 

 آلودگی دیداری

 در ارتفاع بوده و لذا:
های بتنی با تیرها و ستون -

 ابعاد بزرگ و در ارتفاع
دید بر منازل و اماکن  -

 حواشی مسیر
 ایجاد سایه بر معبر زیر مسیر -

 در زیر زمین بوده و لذا:
تقریباً بدون اثر بر منظر شهری جز  -

های تهویه و یا در مواردی که داکت
محیط را بر  اندازچشمهای برق پست

 هم زند.

 برقسیستم  در سطح با 
 :یباالسر

ها، پانتوگراف و دکل سیم -
برق موجود در مسیر بر هم 

 زننده معماری هستند.

  

در ارتفاع با سیستم تغذیه از 
 راه ریل سوم لذا:

مشابه مونوریل با این تفاوت  -
است و  تربزرگها که ابعاد سازه
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 [ 1] های مختلف مونوریل، مترو و قطار سبک شهریمقایسه پارامتر -1-1جدول 

 قطار سبک مترو مونوریل شاخص             سامانه
سایه ایجاد شده در سطح زمین 

 بیشتر است.
میزان مصرف انرژی 

 ساعتبرحسب وات 
31 6/26 31 

 نکات اجرایی

بودن قطعات  ساختهپیش -
تیر، ستـون، بستر ریل 

(Cross head) 
عدم نیاز به ساخت بستری  -

مناسب برای پیاده نمودن 
مسیر و تنها استفاده از 

های عمیق و پایه عمیق پی
در نقاط نصب )فواصل 

 متری از هم( 20متوسط 

حجم عظیم عملیات خاکی و  -
 سازی تونل تونل و پایدارحفاری 

عدم وجود تکنولوژی ساخت  -
های های حفار مثل ماشیندستگاه

در داخل و توقف  TBMتمام مقطع 
کار در اثر خرابی جزئی  المدتطویل

قطعه  تأمینها برای این ماشین
 یدکی از خارج

گیر های وقتاستفاده از روش -
 بارت حفاری شامل روش ترانشه بازو 

زیاد عملیات حجم  -
زیرساختی و تحکیم مناسب 
بستر در کل مسیر و اجرای 

زیراساس و باالست در 
 هایی از کل مسیر پروژهقسمت

پایین بودن حجم قطعات  -
ها( و ساخته )تراورسپیش

ها نسبت به حجم عملیات ریل
 درجا

 ؟ BRTیا  LRT -پاسخ به یک سوال رایج 

و تجربیات مختلفی به  هاپاسخدر جهان مطرح بوده که  ونقلحملاین سوال همیشه بین متخصصان 

بر برای شهر شیراز نیز با این سوال مواجه همراه داشته است. احتماالً در انتخاب نوع سیستم همگانی انبوه

 شویم و لذا پرداختن به این موضوع مهم است. 

بین  LRTفیت یک خط نفر در ساعت در جهت و ظر 14000تا  4000بین  BRTظرفیت یک خط 

نقل ونفر در ساعت در هر جهت است. لذا زمانی که یک شهر نیاز به یک سیستم حمل 22000تا  6000

وجود دارد و بسیاری  سیستمداشته باشد، معموالً امکان انتخاب هر دو  14000تا  6000در بازه  برانبوههمگانی 

م در ادامه این دو سیست شوند.دچار تردید می سیستمنقل شهری در انتخاب یکی از این دو وریزان حملاز برنامه

 نسبت به یکدیگر بررسی و مقایسه شده است.

 :[7]و  [1] استذیل  (-دارای مزایا )+( و معایب ) BRTنسبت به  LRT خالصه، سیستم طوربه

ند. ککمتری از مسیر را اشغال می به دلیل ریلی بودن این سیستم، عرض LRTیر ویژه برای اختصاص مس+ 

 .نیستموانع فیزیکی و نیروی پلیس  ازنیازی به استفاده  BRTبر خالف  LRTهمچنین در 

)با  BRTسال بوده و از این حیث برتری قابل توجهی نسبت به  30تا  25بین  LRT+ چرخه عمر سیستم 

 سال عمر مفید( دارد. 15تا  12

 بهتر است.  BRTدر  هااتوبوسنسبت به  LRTها در + به دلیل استفاده از نیروی برق، عملکرد واگن
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 است. BRTکمتر از  LRT+ آلودگی هوا و صدای ناشی از 

دارد. خطوط در نواحی گذر عابر پیاده و در نواحی زنده شهری، مسلماً عملکرد بهتری  LRT+ استفاده از 

BRT نسبت به ترتواتر باال به علت( عملکرد ناهماهنگی ،LRT.با نواحی عابر پیاده دارد ) 

 +LRT ها نیز عبور کند، اما تواند از تونلمیBRT این امکان را ندارد. 

 +LRT  کیفیت حرکت آن بهتر است. طورکلیبهتری برای مسافران است و و راحت تربزرگدارای فضای 

 +LRT  ومی عم ونقلحملجذابیت بیشتری برای کاربران دارد و بدون شک مسافران بیشتری را به سمت

 کند.جذب می

در مقایسه  LRTعیب  ترینمهماست و این  BRTبیشتر از  LRTاحداث  برایگذاری اولیه هزینه سرمایه  -

 است. BRTباً دو برابر تقری LRTالبته همانطور که قبالً اشاره شد، چرخه عمر سیستم  است. BRTبا 

زیرا نیاز به بیشتر است؛  BRTنسبت به ، برای اولین بار در یک شهر ویژهبه، LRTاجرای خطوط زمان   -

 یک تکنولوژی جدید در شهر و همچنین ساخت شالوده و تجهیزات جدید دارد.
 

دارد  LRTنسبت به  تریسریع یکمتر و زمان اجرا یگذارهیسرما نهیهز BRTگفت که  توانیم بنابراین

بهتر بسیار  LRT سیسرو تیفیک اما باید توجه داشت که ،رسدمیانتخابی منطقی به نظر  و به همین دلیل

با نگاه به آینده و در شهرهایی که رشد تقاضا  از سوی دیگر .کندیرا جذب م یشتریبجدید است و مسافران 

 یدر شهرها BRTهمچنین اجرای  بیشتر است. LRT، پتانسیل افزایش ظرفیت در سیستمباشد توجهقابل

در ادامه، به برخی از همراه است.  یشتریب یکیزیف یهاتیبا محدود مرکزی، هایمحدودهو در  متراکم

 شاره خواهد شد.وجود دارد، ا سیستماین دو  بین در انتخاب که نادرستو البته رایج های برداشت

 گذاری کمتر.را ایجاد کند با هزینه سرمایه LRTتواند همان سرویس می BRTالف( 

 سیستم،این برداشت کامالً نادرست است. مقایسات انجام شده در این بخش نشان داد که این دو 

تر است، مخصوصاً با نیروی آسان BRTاجرای خطوط  طورکلیبهکنند. کامالً متفاوتی را ارائه می هایسرویس

کمتر و جدایی آن از  LRTکار ارزان در کشورهای در حال توسعه. اما کیفیت سرویس و وجهه آن نسبت به 

است  BRTها برتر از در بسیاری از شاخص LRTتر است و به فضای بیشتری نیاز دارد. جریان ترافیک سخت

دارد. برخی از کارشناسان معتقدند که با  پیاده محورشهرهای های در توسعه و طراحی محیط مؤثرتریو نقش 

 LRTتوان آن را به ها و غیره( می، ایستگاههااتوبوس)مانند نوع  BRTافزایش کیفیت سرویس در خطوط 

تواند کامالً کیفیت سرویس یک خط نمی BRTگاه یک خط نزدیک نمود. شاید این ادعا درست باشد ولی هیچ

LRT اشد. همچنین تالش در راستای باال بردن کیفیت یک خط را داشته بBRT  یعنی صرف هزینه
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تر رنگکم LRTنسبت به  BRTکمتر در گذاری سرمایهگذاری بسیار بیشتر، که در نتیجه مزیت هزینه سرمایه

 .[1]احداث شود  LRTهمان خط  از ابتدا شود و عمالً بهتر استمی

کند، زیرا جذب مسافران تابعی از سرعت، جذب نمی BRTمسافران بیشتری نسبت به  LRTب( 

 برابری کند. LRTتواند با می BRTقابلیت اطمینان و راحتی است که در این موارد 

این برداشت نیز نادرست است. زیرا پذیرفتن این موضوع که جذب مسافران تابعی از خصوصیات عملکردی 

به دلیل خصوصیات عملکردی بهتر،  LRT است، خود دلیلی است بر اثبات این امر که یونقلحملسیستم 

و  نیستبیشتر است شکی  LRTجذب مسافران در  کهاینجذابیت بیشتری برای مسافران دارد. بنابراین در 

 .[1]تجارب به دست آمده در بسیاری از شهرهای دنیا این موضوع را اثبات نموده است 

 است. BRTنسبت به  انتخاب بهتریشرایطی در هر  LRTج( 

 BRTبهتری نسبت به  انتخاب، بدین معنی نیست که در تمامی شرایط  LRTبهتر بودن کیفیت سرویس 

بهتری است و حتی ممکن است در یک شرایط خاص، امکان انتخاب هر دو  گزینه BRT موارد. در برخی باشد

 های ذیل توجه نمایید:مثال . به[1]باشد  گزینه هاآننباشد و تنها یکی از  سیستم

 LRTاز راحتی و کیفیت بهتر  ترمهم، بسیار BRT ترگذاری کمتر و اجرای آسانزمانی که هزینه سرمایه -

 دهد.رخ می در کشورهای در حال توسعه ویژهبهانتخاب خواهد شد. این حالت  BRTباشد، 

خاص و در حد یک خط  روبر در یک کریدانبوهنیمهسیستم  برخی از شهرهای متوسط دنیا، نیاز به یک -

برای یک خط،  همآنو صرف هزینه زیاد،  LRTیک تکنولوژی جدید برای  کارگیریبهدارند. در این شرایط 

 1شهر یوجین ،گزینه بهتری است. مثال بارز این حالت BRTنیست. بنابراین در این حالت،  صرفهبهمقرون

 بسیاری از شهرهای ایران نیز چنین شرایطی دارند. امریکا است. 2ن ارِگاُدر ایالت 

برداری در این شرایط از دیدگاه فیزیکی و بهره LRTتنها گزینه ممکن است.  LRTدر تونل استفاده از  -

 گزینه برتر است.

متفاوتی هستند و هر یک نقش مهمی  هایویژگیهر کدام دارای خصوصیات و  LRTو  BRTدر نتیجه، 

توان گفت که یکی از این مدها در تمامی شرایط، نقل همگانی دارند. همچنین هرگز نمیوی حملهایستمدر س

 انتخاب بهتری است.

                                                 
1 Eugene 

2 Oregon 
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 ریلی و غیرریلی برانبوهطراحی شبکه 

دهد. مطابق نشان میرا  ونقل همگانیبندی کلی انواع رویکردهای طراحی شبکه حملدسته، 1-2شکل 

های تحلیلی به . روشاستهای ریاضی نویسی فرمولهای تحلیلی و برنامههای متداول شامل مدلشکل، روش

اده که ساختار س هستند که عموماً در شهرهای کوچک ونقل همگانیدنبال یافتن رابطه بین اجزای شبکه حمل

 شوند. آل دارند، استفاده مییا ایده

ه ابتکاری برای طراحی شبک فرآیندهایهای تحلیلی هستند که از اری جایگزینی برای روشهای ابتکروش

بزرگ مقیاس که امکان  هایشبکهاین رویکرد در دهند. کنند و نیاز به محاسبات را کاهش میاستفاده می

انتخاب  آیند تولید وبر پایه فر هامدل. اساس این شودمیدقیق ریاضی نیست، به کار گرفته  هایروشاستفاده از 

مختلفی همچون خطوط  یبر اساس معیارها )بالقوه( . مسیرهای کاندیداستای از مسیرهای کاندید مجموعه

رای سازی، بدر حین فرآیند بهینه. شوندمیابتکاری ارزیابی  هایروششناسایی و با استفاده از  تمایل سفر

 شودعملکردی و ارزیابی عملکرد مسیر، مقادیر تقاضا به مسیرهای کاندید تخصیص داده می هایویژگیتعیین 

 .[10[ و ]6]

 
 برانبوههای طراحی شبکه بندی روشدسته -1-2شکل 

 

 گیریبهرههای ابتکاری و بر اساس روش ،بر در این مطالعاتونقل همگانی انبوهطراحی شبکه حمل روش

در  نمایش داده شده است. 2-2شکل  در مراحل اصلی کاراز فرآیند تولید و ارزیابی کریدورهای بالقوه است. 

 ، توضیحات و نتایج مربوط به هر مرحله ارائه خواهد شد.این بخش

رویکردهای طراحی 
 برانبوهشبکه 

های روش ابتکاری
 متداول

 تحلیلی

نویسی برنامه
 ریاضی

تولید مسیرهای 
کاندید + 

 شناسایی مسیر

ایجاد و بهبود 
 مسیر

پیشینابتکاری   

 فراابتکاری
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 هبر در این مطالعانبوه شبکهمراحل طراحی  -2-2شکل 

 بر انبوه و خطوط بالقوه دورهایکر ییشناسا

 ترینمهمه کمعیارهای مختلفی در نظر گرفته شد ، در شهر شیراز برانبوه کریدورهای بالقوه شناساییبرای 

 به شرح موارد ذیل است.  هاآن

 خطوط تمایل سفر بین بزرگ نواحی ترافیکی (1

 محدودیت ظرفیت در معابرتخصیص همه و هیچ بدون  (2

 میزان تولید و جذب سفر در نواحی ترافیکی (3

 رانیاتوبوسشناسایی کریدورها با همپوشانی باالی خطوط موجود  (4

 ایحومهیا  افتهیتوسعهپوشش تقاضای مناطق  (5

 در خصوص شبکه همگانی  هامصوبهو  پیشینبررسی مطالعات  (6

 

 د.شومجزا بیان می بندهایقالبدر ادامه، توضیحات بیشتری در رابطه با نحوه استفاده از هر معیار در 

 برانبوه ها و خطوط بالقوهدوریکر ییشناسا

 رشبکه انبوه ب های مختلف برایویسنار ساخت

بر اساس معیارهای عملکردی در سطح  وهایسنار یابیارز

 شبکه

بررسی ترکیبات اولیه به منظور ارزیابی خطوط بالقوه و 

 های مشابه بندی گزینهاولویت

 معرفی سه سناریو برتر جهت ورود به فاز تحلیل اقتصادی
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  1خطوط تمایل سفر  -2-1-1

با توجه به  که نواحی مختلف شهر استدهنده حجم سفرهای انجام شده بین تمایل سفر نشانخطوط 

این  ترسیم و ارزیابیبرای را شناسایی نمود. کریدورهای پرتقاضا مابین نواحی با تمایل سفر باال توان آن می

 قرار گرفته است: مدنظرخطوط سه گام اصلی 

 شهر شیراز ترافیکی برایتعیین بزرگ نواحی  (1

 تشکیل ماتریس تقاضای سفر بین بزرگ نواحی (2

 خطوط تمایل سفر بین بزرگ نواحی  ترسیم (3

ن منظور بدیترکیب شده و بزرگ نواحی ترافیکی تشکیل شود.  یکدیگرنواحی ترافیکی با  در گام اول

 :مالحظات ذیل منظور شده است

 های اصلی شهرانطباق با ورودی -

 های موجود و اصلی شهرانطباق با موقعیت پایانه -

 )ع( شاهچراغانطباق با مراکز اصلی و مهم شهر از جمله حرم  -

 مانند شهر جدید صدرا ری و حومه شهرهای اقماانطباق با شهرک -

 شهر شیراز آهن و فرودگاهشهری نظیر راهبرون هایایستگاهها و انطباق با ترمینال -

 3-2شکل که در  برای شهر شیراز تعریف شدبزرگ ناحیه  17در نهایت با در نظر گرفتن موارد یاد شده، 

که  تشکیل شد 1409ماتریس تقاضای سفر بین بزرگ نواحی برای سال  بعددر گام  شده است. نمایش داده

افزار ویزوم، خطوط تمایل سفر بین نرماز  گیریبهرهبر اساس این ماتریس و  .آورده شده است 1-2جدول در 

حرکت شهروندان برای جابجایی بین بزرگ  الگویدهنده . این خطوط نشانشدبزرگ نواحی ترافیکی ترسیم 

داده  نمایش 1409با همه اهداف در افق خطوط تمایل نقشه  4-2شکل در است.  شیرازنواحی مختلف در شهر 

که بیشترین جذب سفر در شهر شیراز را به خود برای بزرگ ناحیه یک همچنین خطوط تمایل  شده است.

 قابل مشاهده است.  5-2شکل در ، دهدمیاختصاص 

 شودیمهر چه ضخامت خطوط تمایل بیشتر باشد نشان از تمایالت بیشتر سفر بین نواحی دارد. مشاهده 

، سهم زیادی از سفرها مختلف شهر نواحیاز  (1شیراز )بزرگ ناحیه شماره  سفرهای منتهی به مرکز شهر که

                                                 
1ِ Desire Lines 
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ای رایج است، اما این موضوع در شهر شیراز نسبت تمایل سفرها به سمت مرکز شهر نتیجهدهد. را تشکیل می

مشاهده  نواحیغیر شعاعی نیز در برخی  تمایالت سفر تر است. همچنینبه سایر شهرها مانند مشهد، پررنگ

که در  11و  10واحی مثالً ارتباط بین بزرگ نگرفته شود.  در نظرها نیز تدابیر الزم شود که باید برای آنمی

 .دهدمیواقع سفرهای مابین شهر جدید صدرا با شهر شیراز را نشان 

 

 
 تعیین شده برای شهر شیرازنواحی ترافیکی بزرگ -3-2شکل 
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 1409افق -ترافیکینواحی ماتریس تقاضای سفر بین بزرگ -1-2جدول 

 بزرگ نواحی

 ترافیکی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 281651 32228 28368 31070 10558 28369 12577 15831 8674 10511 6275 290 33 516 1680 895 206 

2 72796 171728 31864 22267 15588 13212 17395 23887 6573 4394 1599 367 81 1177 4760 897 66 

3 115047 42400 165951 20376 9202 17885 18166 34043 6062 7105 3115 503 50 603 2283 571 130 

4 177606 52501 33598 233764 20302 38638 17482 21452 17954 14607 7111 361 73 1332 5307 2166 260 

5 80054 56725 22929 33668 76477 15746 11784 16569 8892 5540 2060 266 73 1667 7047 1561 92 

6 69705 16959 18651 20190 6745 150853 6447 8240 6514 21659 6284 131 20 365 1377 606 286 

7 88700 52569 52027 19619 9662 12898 129790 22193 5302 3997 1443 980 155 1135 5455 684 79 

8 8752 11715 6858 2140 1220 1273 1211 25969 655 449 171 30 5 75 283 76 7 

9 89433 31472 18743 40038 12816 23176 10016 12992 79911 7699 3016 187 75 1622 8743 3488 142 

10 60922 13446 15165 17988 5399 35735 3902 7651 6099 152337 10565 84 18 345 1488 552 2593 

11 45331 8224 10168 10156 2451 21139 2101 6499 3705 27750 95429 61 14 243 1152 373 1482 

12 4733 1987 2464 673 353 524 1481 1295 164 159 42 1189 4 44 186 28 4 

13 232 146 99 59 34 38 155 68 22 11 2 2 12 9 69 7 0 

14 7279 4840 2660 2351 1454 1507 2020 1872 852 425 97 33 26 2593 2856 231 10 

15 327 703 238 388 360 114 568 104 346 44 5 5 6 87 1732 135 1 

16 19644 7317 3907 6438 2565 4105 1942 3887 3745 1127 243 42 22 443 5470 5418 28 

17 2461 458 534 539 129 1200 104 384 176 3106 456 3 1 14 68 22 544 
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 در سال افق نواحی ترافیکیبین بزرگخطوط تمایل سفر  -4-2شکل 
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 1بزرگ ناحیه  -خطوط تمایل سفرنقشه  -5-2شکل 

 

با داشتن است.  استخراج شده ناحیه شهر شیرازبزرگ  17مهم تمایل سفر بین  الگوی 10، 2-2جدول در 

 را شناسایی نمود.  برانبوهکریدورهای بالقوه  توانمیاین الگوها، 

، منطبق استقابل تشخیص  4-2شکل در  وضوحبهکه  2و  1ردیف مهم در است که الگوهای  توجهقابل

 شیراز است. قطار شهری 2و  1خطوط مسیر با 
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 شهر شیرازنواحی بزرگمابین الگوهای مهم تمایل سفر  -2-2جدول 

 انتهاییبزرگ ناحیه ابتدایی/ های میانیبزرگ ناحیه انتهایی رگ ناحیه ابتدایی/بز ردیف

1 4 1 3 

2 10 6-1-8 7 

3 10 6-1 2 

4 10 6-1-4 9 

5 3 1-4 9 

6 9 4 1 

7 11 6-1 9 

8 7 3 1 

9 11 1-2 7 

10 11 1-2 5 

 همه و هیچ بدون محدودیت ظرفیت در معابرتخصیص  -2-1-2

شود و سپس عمل تخصیص به شبکه ظرفیت نامحدود اختصاص داده می« همه یا هیچ»در روش تخصیص 

شود. در این حالت تمام تقاضای نیز گفته می« ظرفیت نامحدود»این جهت به آن روش گیرد، بهصورت می

سفر با یکدیگر جمع شده و بر روی شبکه شهر تخصیص -فرروزانه شهر اعم از خصوصی یا همگانی در واحد ن

شود که اگر شهروندان محدودیتی در استفاده از شبکه شهر شود. با استفاده از این روش، مشخص میداده می

 رانیاتوبوسبر و نداشته باشند، از کدام معبر رفت و آمد خواهند کرد که در فرآیند کریدوریابی خطوط انبوه

 نمایش داده شده 6-2شکل در شهر شیراز  1409برای افق  شاخصهای این ا خواهد بود. خروجیبسیار راهگش

 است. 

 میزان تولید و جذب سفر در نواحی ترافیکی -2-1-3

نواحی سفر در توجه به میزان تولید و جذب  شناسایی کریدورهای بالقوه همگانی،از دیگر معیارهای 

 10-2شکل تا  7-2شکل در حیه ترافیکی داخلی تقسیم شده است. نا 325به  شیرازشهر است. شهر  ترافیکی

ویزوم از میزان تولید و جذب سفر در نواحی ترافیکی شهر شیراز با تمامی اهداف و  افزارنرمتصاویر خروجی 

راهنمای خوبی در فرآیند تعیین مسیر کریدورهای  هانقشهده شده است. این همچنین با هدف شغلی نمایش دا

 .کنداز نواحی با بیشترین میزان تولید و جذب عبور  مسیر خطوطکه  بالقوه است. سعی بر آن است
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 1409افق  -نقشه تخصیص سفر با ظرفیت نامحدود -6-2شکل 
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 1409، سال شیرازنواحی ترافیکی شهر تمامی اهداف در  باتولید سفر  -7-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچهحملهای پیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 1409، سال شیرازدر نواحی ترافیکی شهر  تمامی اهداف باسفر  جذب -8-2شکل 
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 1409، سال شیرازنواحی ترافیکی شهر  درتولید سفر شغلی  -9-2شکل 
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 1409، سال شیرازسفر شغلی در نواحی ترافیکی شهر  جذب -10-2شکل 
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 رانیاتوبوسشناسایی کریدورها با همپوشانی باالی خطوط موجود  -2-1-4

ابری مع در شهرهای بزرگ، شناسایی برانبوهیک معیار مهم برای شناسایی کریدورهای بالقوه بدون شک 

. این شودمیباالیی در مسیرها مشاهده همپوشانی  کند وگذر می هاآنتعداد خطوط اتوبوس زیادی از که است 

یک تعریف با  زمانهمالزم به ذکر است که . اهمیت دارد BRT برای تشخیص کریدورهای نامزد ویژهبهمعیار 

یا حذف  ارای همپوشانی با این کریدورموازی، متداخل و د اتوبوس، برخی از خطوط در این حالت برانبوه خط

ونقل همگانی، مکمل یکدیگر و نه رقیب یکدیگر باشند. های حملشوند، زیرا بهتر است سامانهمیاصالح 

ونقل های حملل انبوه شهری معموالً دارای تواترهای باالتری نسبت به سامانهونقهای حملهمچنین سامانه

، ضریب استفاده BRTهایی نظیر اندازی سامانهکه با راهطوریتر نظیر اتوبوس هستند، بههای پایینهمگانی رده

 های هم مسیر کاهش خواهد یافت. انهاز سایر سام

دهد. نشان می BRTاندازی خطوط ونقل همگانی را قبل و بعد از راهنمونه از شبکه حملیک 11-2 شکل

پیش از احداث سامانه در یک کریدور اصلی  رانیاتوبوسشود، تعداد زیادی از خطوط که مشاهده می طورهمان

ین جایگز BRTها )شکل سمت راست( با یک خط )شکل سمت چپ( دارای همپوشانی هستند که همه آن

منجر به  رانیاتوبوسو  BRTاجرای این سامانه، همراه با ایجاد هماهنگی زمانی الزم میان خطوط  اند.شده

 شود. های عملیاتی میمسافران و کاهش هزینه توجهقابلافزایش 

 

 
 BRTدارای خطوط متداخل توسط کریدور  رانیاتوبوسجایگزین کردن شبکه  -11-2 شکل
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 طوطمسیر خاین رویکرد برای شهر شیراز نیز بر اساس تعداد خطوط اتوبوس عبوری از معابر و همپوشانی 

 :استدو مورد به شرح ذیل  نتیجه این بررسی مشاهده. مورد بررسی قرار گرفت

همپوشانی  خط اتوبوس با 8ع، در این مقط: فلکه خاتون تا دروازه کازرون حدفاصلبلوار سیبویه  (1

 . کندمیباال عبور 

خط  5 ی از مسیرتوجهقابلبخش  :تا میرزای شیرازی دانشجومیدان  حدفاصل چمران بلوار (2

 اتوبوس از این مقطع عبور کرده و سطح همپوشانی باالیی وجود دارد.

 برانبوهخطوط بالقوه  عنوانبهبر اساس همین معیار  25و  23شایان ذکر است که کریدورهای شماره 

 خواهد شد.ارائه  7-1-2در بند  خطوطپیشنهاد شده است. مسیر و مشخصات این 

 ایحومهیا  افتهیتوسعهپوشش تقاضای مناطق  -2-1-5

 ناطقم بگیرد، توسعهباید مورد توجه قرار  شیرازشهر  رانیاتوبوسکه در طراحی خطوط  معیارهایییکی از 

ی از شهر صدرا به سمت توجهقابلدر حال حاضر حجم سفر  .د صدرا استخاص شهر جدی صورتبهو ای حومه

 برنبوهانقاط مهم تبادلی شهر شیراز مانند پایانه نمازی و قصرالدشت وجود دارد. بر این اساس دو کریدور بالقوه 

)یک کریدور از مسیر  معرفی خواهد شد -7-1-2که در بند  درا به شیراز تعریف شده استبرای اتصال شهر ص

  جاده صدرا و دیگری از محور در حال احداث قره پیری(.

 یدر خصوص شبکه همگان هامصوبهمطالعات و سایر بررسی  -2-1-6

بر، توجه ویژهشهر شیراز و شناسایی کریدورهای انبوه برایونقل همگانی در فرآیند طراحی شبکه حمل

مصوبات پیشین شد. بدین منظور سه منبع ذیل به ترتیب زمان  ای به پیشنهادات ارائه شده در سایر مطالعات و

 مورد بررسی دقیق قرار گرفت: هاآنانجام 

دانشگاه  ونقلحملشهر شیراز که توسط مرکز مطالعات و تحقیقات  ونقلحملمطالعات جامع  (1

اتمام و به تصویب رسید. افق بلندمدت این مطالعه سال  1381صنعتی شریف )ممتحن( در سال 

 بوده است. 1400

گانه قطار شهری برای شهر شیراز که توسط شورای عالی ترافیک کشور در 6پیشنهاد خطوط  (2

 بررسی شده است. 1387سال 

 دانشگاه شیراز در سالتوسط همگانی یکپارچه شهر شیراز که  ونقلحملمطالعات طراحی شبکه  (3



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچهحملهای پیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 .است شدهانجام  1397

شیراز بررسی و در نهایت سناریوی  قطار شهریخطوط  یوی مختلف برایسنار 28ممتحن،  در مطالعه

شکل قطار شهری است که در  دو خطاین سناریو شامل  انتخاب شده است. 1400برای سال افق برتر 

بر اساس این مطالعه در شهر شیراز اجرا شده و در حال  قطار شهری 1نمایش داده شده است. خط 2-12

 .[11] است یبرداربهره
 

 
 (1381)سال  ممتحنخطوط قطار شهری در سناریوی برتر، مطالعات  -12-2شکل 

 

. این خطوط توسط شورای عالی ه استخط قطار شهری برای شهر شیراز پیشنهاد شد 6، 1387در سال 

نمایش  13-2شکل در گانه 6خطوط  مسیر تعریف شده برای. اولیه رسیده بود دیتائبه ترافیک کشور بررسی و 

 داده شده است. 
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 1387پیشنهاد شده در سال  -قطار شهریگانه 6خطوط  -13-2شکل 

 

مجزا برای سه سیستم  صورتبه برانبوه، فرآیند طراحی شبکه 1397در مطالعه دانشگاه شیراز در سال 

. در سناریوی بوده است 1415انجام شده است. افق بلندمدت در این مطالعه سال  BRTقطار شهری، تراموا و 

نهایی این مطالعه  یشنهادپسناریو بررسی شده است.  21کریدور برای خطوط قطار شهری در قالب  16برتر، 

 . [12] نمایش داده شده است 14-2شکل در شیراز، برای خطوط قطار شهری 
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 خطوط قطار شهری در سناریوی برتر، مطالعات دانشگاه شیراز -14-2شکل 

 

 استفاده شده در مطالعات دانشگاه شیراز روشبا  برانبوهطراحی شبکه  حاضر برایاگرچه روش مطالعه 

در مجموعه  های نامزدگزینه عنوانبهکلیه خطوط پیشنهادی در مطالعات دانشگاه شیراز متفاوت است، اما 

 اضافه شده است. برانبوهکریدورهای بالقوه 

 برانبوه یونقل همگانخطوط بالقوه حمل یمعرف -2-1-7

ر د و شناسایی کریدورهای بالقوه همگانی بر اساس این معیارها،شده  بررسیمیع معیارهای با توجه به ج

، مجموعه این خطوط و 15-2شکل در  شهر شیراز شناسایی شد. 1409برای افق  برانبوهخط نامزد  30 نهایت

شکل در مجزا  صورتبه خطهر  مسیرنقشه  در ادامه،. قابل مشاهده استدر شهر شیراز  هاآنموقعیت کلی 

  ترسیم شده است. 45-2شکل تا  2-16

در نظر  1387گانه معروف در مطالعات سال 6منطبق با خطوط  6تا  1شایان ذکر است که مسیر خطوط 

 شودمیکه در حال حاضر فعال است، شامل مفهوم بالقوه ن قطار شهریگرفته شده است. همچنین خط یک 

 اما جهت ورود به سناریوهای شبکه همگانی در مجموعه حفظ شده است.
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شیراز شهردر  برانبوهموقعیت کریدورهای بالقوه  -15-2شکل 
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 1شماره  برانبوهمسیر خط  -16-2شکل 

 

 
 2شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -17-2شکل 



   
 

 

 

 56صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملگزینهپیشنهاد  -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
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 6شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -21-2شکل 
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 8شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -23-2شکل 
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 9شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -24-2شکل 

 
 10شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -25-2شکل 



   
 

 

 

 60صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملگزینهپیشنهاد  -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 11شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -26-2شکل 

 

 
 12شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -27-2شکل 
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 13شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -28-2شکل 

 

 
 14شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -29-2شکل 



   
 

 

 

 62صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملگزینهپیشنهاد  -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 15شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -30-2شکل 

 

 
 16شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -31-2شکل 
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 17شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -32-2شکل 

 

 
 18شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -33-2شکل 
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 19شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -34-2شکل 

 

 
 20شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -35-2شکل 
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 22شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -37-2شکل 
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 23شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -38-2شکل 

 
 24شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -39-2شکل 
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 25شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -40-2شکل 

 
 26شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -41-2شکل 
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 27شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -42-2شکل 

 
 28شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -43-2شکل 
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 29شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -44-2شکل 

 
 30شماره  برانبوهمسیر خط بالقوه  -45-2شکل 



   

 

 

 

 70صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

  خطوط بالقوهترکیبات اولیه به منظور ارزیابی کارایی  ساخت

حالت مختلف برای ترکیب این خطوط در قالب  302برای شهر شیراز، تعداد  برانبوهخط بالقوه  30با لحاظ 

رفت. ابتکاری بهره گ هایروشیک شبکه وجود دارد. امکان بررسی تمامی این ترکیبات غیرممکن است و باید از 

 بالقوه مورد ارزیابی اولیه قرار خطوط، برانبوهو قبل از ساخت سناریوهای اصلی برای شبکه  بخشدر این لذا 

 ذیل است:موارد به شرح بررسی خواهد شد در این بخش  ی کههمممسائل . رندیگیم

دیک یا نزمقصد یکسان -مبدأمشابه بین  خطچند  توانمی: نبا مسیرهای مشابه نامزد خطوطبررسی  (1

بندی اولیه این د نمود، بنابراین نیاز به اولویتترکیبی وار هایشبکهدر  زمانهم صورتبهرا به هم 

( قطار شهری 4بین احسان و ایستگاه رازی )خط  نامزد خطوط. مثال این مورد بررسی است خطوط

 در شهر شیراز است.

ز نی خطوط: مشابه مورد قبل، این نزدیک به هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی خطوط بالقوهبررسی  (2

و  14، 12،11شماره  خطوط مثال عنوانبه در قالب یک شبکه قابل ارزیابی نیستند. زمانهم صورتبه

 در ناحیه جنوب غرب شیراز مشمول این حالت هستند. 19

بالقوه، ممکن است  خطوطدر  شاخص مسافر قطعه اوجبالقوه: با ارزیابی  خطوطجذب مسافر در برآورد  (3

از مجموعه  خطوطد. به عبارتی این نرا کسب نکن برانبوهالزم برای یک خط  هایحداقل هاآنبرخی از 

 . شوندمیخارج  نامزد

تعداد مسافر جذب مسافر و همچون  هاییشاخصبا توجه به : خطبرآورد نوع سیستم مناسب برای هر  (4

مسافر قطعه  خطی. مثالً اگر در شودمیانتخاب یا محدود  خط، نوع سیستم مناسب برای هر قطعه اوج

ست. الزم به ذکر مردود ا خطنفر در ساعت در جهت باشد، قطعاً گزینه مترو برای این  3000اوج، 

 خواهد شد. اعالمتحلیل اقتصادی  پس از انجام ،برانبوه سیستماست که تصمیم نهایی برای تعیین نوع 

 در این مطالعه خطوط بالقوهارزیابی اولیه  رویکردبیان  -2-2-1

بالقوه  کریدورها/خطوط اولیهارزیابی کشور، شهرهای انجام شده در  ونقلحملمطالعات جامع  در اکثر

منفرد و با حذف سایر خطوط همگانی  صورتبه خطدر این روش، هر  .شودمیانجام  مشابه یک روشبا بر انبوه

. سپس حداکثر مسافر جذب شده و حجم قطعه بحرانی برای شودمیبارگذاری ترسیم و افزار کالن نگر در نرم

د. ضعف نشومی یندبتیاولومشابه  خطوطحذف و  خطوطبر این اساس برخی از  د.شومشخص می آن خط

در شهر است.  ونقلحمل هایسیستمو  خطوطمورد نظر با سایر  خطارتباط  فرض عدممهم روش مذکور، 
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  وجود دارد. بزرگ اما همچنان این ضعف شود،اعمال مییکسان  صورتبه خطوط تمامیبرای  فرضاین اگرچه 

. در است بهره گرفته شده خطوطدیگری جهت ارزیابی اولیه  روشاز با لحاظ تحلیل فوق، در این مطالعه 

و  نظرمورد  خطمنفرد، یک چیدمان و ترکیب منطقی با حضور  صورتبه خطبررسی هر  یجابهاین روش، 

مالحظات و فرضیات ذیل حائز در این خصوص، گیرد. مختلف شهر مورد ارزیابی قرار می در نواحی خطوطسایر 

 :اهمیت است

 .شوندمی مسئلهوارد پایه  خطوط عنوانبه هاترکیبدر کلیه  رانیاتوبوس خطوطو  موجود بروهانبخطوط  -

نتایج . لذا شوندمیویزوم اجرا  افزارنرمکامل در  صورتبهتقاضا  ایمرحله4ی هامدلبرای هر ترکیب،  -

مرسوم در  هایروش، دقت بیشتری نسبت به شدهجذب مورد بررسی مانند تعداد مسافر خطخروجی در 

 سایر مطالعات دارد. 

به عبارتی  زیرا هنوز نوع سیستم مناسب مشخص نیست. ،شودفرض می A ،خطوطبرای تمامی حق مسیر  -

  .شوندمی مسئلهبه مانند یک خط مترو وارد  برانبوه خطوطتمامی 

 دقیقه فرض شده است. 3یکسان و برابر با  خطوطسرفاصله اعزام برای تمامی  -

 خطوطمعرفی و بررسی ترکیبات ساخته شده جهت ارزیابی  -2-2-2

بالقوه با هدف ارزیابی  خطوطترکیب مختلف از  27بر اساس رویکردی که در بند قبل به آن اشاره شد، 

افزار نرم ( در1409برای اوج صبح سال افق ) هاترکیبتمامی ساخته شد.  سؤاالتو پاسخ به برخی  هاآناولیه 

PTV-Visum ری به همراه شرح مختص هاترکیبلیست  ها با یکدیگر مقایسه شود.شدند تا نتایج آن زیسامدل

قابل  72-2شکل تا  46-2شکل همچنین نقشه خطوط هر ترکیب در  آورده شده است. 3-2جدول در  هاآناز 

  مشاهده است.

است. این خطوط وضع موجود  رانیاتوبوس قطار شهری به اضافه خطوط 2و  1شامل خطوط  1ترکیب 

 1)خطوط شماره  قطار شهریگانه 6، خطوط 2در ترکیب شماره ی آتی نیز حاضر هستند. هاترکیبدر تمامی 

است و بسته به هدف  2مشابه ترکیب  هاترکیباز اینجا به بعد، غالب  ، مورد ارزیابی قرار گرفته است.(6تا 

در محل ایستگاه  3 به 1اتصال مستقیم خط  3ترکیب . در گیردمیارزیابی، تغییراتی در ترکیب پایه صورت 

در این حالت برای سفر از محدوده صدرا به مناطق مرکزی شهر شیراز نیازی شده است.  میرزای شیرازی مدل

قطار  1زی نیست. مالحظات اجرایی این تغییر در زمان ساخت خط به تغییر خط در ایستگاه میرزای شیرا

 قرار گرفته و از این حیث مشکلی وجود ندارد. مدنظر شهری
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 برانبوهنامزد  خطوطلیست ترکیبات بررسی شده جهت ارزیابی  -3-2جدول 

 شماره 

 ترکیب
 شرح مختصر

شناسه خط مورد  

 بررسی

  M2 و M1 رانیاتوبوسقطار شهری + خطوط  2و  1خطوط  1

  M6 تا M1  رانیاتوبوسگانه + خطوط  6خطوط  2

 M29 در ایستگاه میرزای شیرازی 1به خط  3اتصال مستقیم خط  -2مشابه ترکیب  3

 M27 از جاده صدرا 3اتصال صدرا به انتهای خط  -گانه  6خطوط  4

 M15 از جاده صدرا و بلوار دکتر حسابی 4و  1اتصال صدرا به ابتدای خط  -گانه  6خطوط  5

 M26 از مسیر قره پیری 4و  1اتصال صدرا به ابتدای خط  -گانه  6خطوط  6

 M28b در تقاطع محالتی 3به خط  4اتصال شمال خط  -گانه 6خطوط  7

 M28 به شهرک گلستان 4اتصال شمال خط  -گانه 6خطوط  8

 M13 گانه + خط از شهرک گلستان به پایانه نمازی 6خطوط  9

  M2 تا شهرک سعدی 2بررسی امتداد بخش شمالی خط  -گانه 6خطوط  10

 M07 عبور از خیابان رازی -4خط  1حالت بررسی  11

 M08 عبور از خیابان بعثت  -4خط  2حالت بررسی  12

 M09 بلوار تخت جمشید غربیتوسعه تا انتهای  -4خط  3حالت  بررسی 13

 M18-M22 دو تکه شدن در ایستگاه استقالل -4خط  4حالت  بررسی 14

 M13 4به جای خط  13جایگزینی خط  -4خط  5حالت بررسی  15

 M10 5خط شماره  2حالت  16

 M11 1حالت  -پیشنهادی در ناحیه جنوب غرب هایگزینه 17

 M12 2حالت  -پیشنهادی در ناحیه جنوب غرب  هایگزینه 18

 M14 3حالت  -پیشنهادی در ناحیه جنوب غرب  هایگزینه 19

 M19 4حالت  -پیشنهادی در ناحیه جنوب غرب  هایگزینه 20

 M16 1حالت  -ارزیابی خط تراموا 21

 M17 2حالت  -ارزیابی خط تراموا 22

 M20 به پایانه استقاللآرامگاه سعدی  -ارزیابی خط پیشنهادی  23

 M21 بهارستان به قصرالدشت -ارزیابی خط پیشنهادی  24

 M23 به میدان احسان دانشجومیدان  -ارزیابی خط پیشنهادی  25

 M24 1-اضافه شدن خط حلقوی پیشنهادی 26

 M25 2-اضافه شدن خط حلقوی پیشنهادی 27

 

 :پردازدیمبه بررسی سه حالت مختلف برای اتصال شهر جدید صدرا به شهر شیراز  6تا  4ی هاترکیب

  جاده صدرامسیر از شیراز(  آهنراه)ایستگاه  3اتصال صدرا به انتهای خط  (1

 جاده صدرا و بلوار دکتر حسابیمسیر از  )ایستگاه میدان احسان( 4و  1اتصال صدرا به ابتدای خط  (2

 قره پیریمحور در حال احداث از مسیر  4و  1ابتدای خط اتصال صدرا به  (3



   

 

 

 

 73صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

به تقاطع محالتی و شهرک گلستان مورد بررسی قرار  4بخش شمالی خط  توسعه 8و  7 یهاترکیبدر 

های ترکیبدر شده است.  و مقایسه ارزیابی 4، پنج حالت مختلف برای خط 15 تا 11ی هاترکیب. در گیردمی

 .شودمیپرداخته شهر شیراز  غربی در ناحیه جنوب با مسیر متفاوت خط پیشنهادیر چهابه مقایسه ، 20تا  17

 .است دانشجوپایانه نمازی/ میدان  هاآنبلوار امیرکبیر و مقصد  انتهای این خطوط مبدأ

سیستم تراموا اختصاص دارند. این دو  اندازیراهبه ارزیابی دو گزینه برای  22و  21ی شماره هاترکیب

 مجزا صورتبه 27تا  23ی هاترکیبضروری است.  هاآنگزینه در مطالعات پیشین پیشنهاد شده و لذا ارزیابی 

؛ تا مشخص شود که آیا حداقل جذب مسافر در پردازندمیگانه 6کریدور بالقوه در کنار خطوط  یکبه ارزیابی 

در ادامه، نتایج ارزیابی ترکیبات مختلف بر اساس خروجی  یا خیر. شودمیمحقق  برانبوهمقیاس یک خط 

 ارائه خواهد شد. ویزوم افزارنرمدر  ایمرحله4ی هامدل

  



   

 

 

 

 74صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 1در ترکیب شماره  برانبوهموقعیت خطوط  -46-2شکل 

  



   

 

 

 

 75صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 2در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -47-2شکل 

  



   

 

 

 

 76صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 3در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -48-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 4در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -49-2شکل  

 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 5در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -50-2شکل 



   

 

 

 

 79صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 6در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -51-2شکل 



   

 

 

 

 80صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 7در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -52-2شکل 



   

 

 

 

 81صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 8در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -53-2شکل 



   

 

 

 

 82صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 9در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -54-2شکل 



   

 

 

 

 83صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 10در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -55-2شکل 



   

 

 

 

 84صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 11در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -56-2شکل 



   

 

 

 

 85صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 12در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -57-2شکل 



   

 

 

 

 86صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 13در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -58-2شکل 



   

 

 

 

 87صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 14در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -59-2شکل 



   

 

 

 

 88صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 15در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -60-2شکل 



   

 

 

 

 89صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 16در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -61-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 17در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -62-2شکل 

 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 18در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -63-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 19در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -64-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 20در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -65-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 21در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -66-2شکل 

 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 22در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -67-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 23در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -68-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 24در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -69-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 25در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -70-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 26در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -71-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 27در ترکیب شماره  برانبوهخطوط  مجموعه -72-2شکل 

 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 کارایی کریدورهاترکیبات و نتایج ارزیابی  -2-2-3

 و برانبوه بالقوه خطوطگانه، با رویکرد بررسی کارایی 27ی هاترکیبدر این بخش به ارائه نتایج ارزیابی 

 ترکیب وانعنبهترکیب دوم نتایج مربوط به بدین منظور ابتدا . شودمیموازی پرداخته  هایگزینهفیلتر نمودن 

خطوط مشابه تعریف شده است مورد ارزیابی ی مشابه که با هدف ارزیابی هاترکیبسپس  .شودمیتحلیل  پایه

  .شودمی ارائهی خاص هاترکیب. در نهایت نتایج مربوط به سایر گیردمیقرار 

 برایکه ، ویزوم استافزار نرمدر  ایمرحله4بر اساس خروجی مدل  کلیه نتایج ارائه شده در این بخش

 گزارش شده است.  1409ق در اف شهر شیراز اوج صبح ساعت

 )ارزیابی ترکیب پایه )ترکیب دوم 

گانه است، به تفکیک 6ویزوم که شامل خطوط  افزارنرماین ترکیب در  یسازهیشبنتایج  4-2جدول در 

 هر خط گزارش شده است. 

 

 1409افق  –گانه در ترکیب پایه 6ارزیابی خطوط  -4-2جدول 

شماره 

 خط

مجموع طول رفت و 

 برگشت

سرفاصله 

 زمانی

مجموع مسافر دو 

 جهت

مسافر جهت  

 اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر در هر 

 کیلومتر

M-01 45 3 34،144 17،204 11،497 1،518 

M-02 28 3 20،792 12،361 8،612 1،485 

M-03 20 3 12،800 9،871 9،635 1،280 

M-04 34 3 12،715 6،395 3،781 748 

M-05 17 3 8،367 4،382 3،125 984 

M-06 34 3 13،724 7،341 3،851 807 
 

 11497شیراز به  قطار شهریاست که برای خط یک  شاخص مهم در این جدول، تعداد مسافر قطعه اوج

نفر در ساعت  10000تا  8000 در بازه 3 و 2خطوط این شاخص برای  .رسدمی 1409نفر در ساعت اوج صبح 

از سوی ، قطار شهری است. 1409سخگویی به این تقاضا در افق در جهت است. لذا نوع سیستم مناسب برای پا

 هاآناز  قطار شهری هایگزینه عنوانبهکه در مطالعات مختلف  6تا  4تعداد مسافر قطعه اوج در خطوط دیگر، 

غیرریلی )احتماالً  برانبوهسیستم برای این خطوط،  لذانفر در ساعت در جهت است.  4000شده، کمتر از  یاد

BRT البته این نتایج پس از انجام تحلیل اقتصادی نهایی و تدقیق خواهد شد.شودمی( پیشنهاد . 

  



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

  (6تا  4ی هاترکیب)اتصال شهر صدرا  هایگزینهارزیابی 

 73-2شکل نسبت به هم در  هاآنمختلف مورد ارزیابی قرار گرفت که موقعیت برای شهر صدرا سه خط 

 نمایش داده شده است. 

 

 
 موقعیت خطوط پیشنهادی برای اتصال شهر صدرا به شیراز -73-2شکل 

 

 3منفرد داشت، اما همپوشانی مسیر آن با خط  صورتبهبا اینکه جذب مسافر مطلوبی  15خط شماره 

، مقادیر 27و  26ها در سطح شبکه شد. در خصوص خطوط در بلوار حسابی، موجب افت شاخص قطار شهری

 5-2جدول که در  طورهمان در سطح شبکه نزدیک بود، لذا میزان جذب مسافر هر خط مقایسه شد. هاشاخص



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

در شاخص مسافر  27از لحاظ مجموع مسافر و مسافر قطعه اوج برتری دارد، اما خط  26، خط شودمیمشاهده 

اتصال شهر صدرا به شیراز، هر دو خط برای ورود به  مسئلهبه ازای یک کیلومتر بهتر است. با توجه به اهمیت 

 ند. سناریوهای اصلی انتخاب شد

 

 اتصال شهر صدرا هایگزینهنتایج ارزیابی  -5-2جدول 

 شماره ترکیب
شماره خط  

 مورد بررسی

مجموع طول 

 رفت و برگشت

مجموع مسافر دو 

 جهت

مسافر جهت  

 اوج
 مسافر قطعه اوج

تعداد مسافر در 

 یک کیلومتر

4 M-27 29 6،660 4،525 4،290 459 

6 M-26 53 8،946 6،663 5،785 338 

  (15تا  11 یهاترکیب) 4های مختلف خط حالتارزیابی 

 4خطوط مسیر است.  نمایش داده شدهشده،  تعریف 4مختلفی که برای خط  هایگزینه 74-2شکل در 

از بلوار رازی  4الزهرا در انتهای خط  رجای بلوا به 7به هم شبیه بوده و طول مشابهی نیز دارند. خط  8و  7و 

جدول در  .کندبه جای بلوار استقالل از بلوار بعثت عبور می در میانه مسیر، 7نسبت به  8خط  .کندمیعبور 

و تعداد برتری دارد زیرا تعداد مسافر قطعه اوج  4نسبت به  7نتایج این خطوط مقایسه شده است. خط  2-6

به دلیل مالحظات اجرایی و سه گردش اضافه و تند در محدوده  8مسافر در یک کیلومتر باالتری دارد. خط 

طول بسیار کاهش  مسافربربسیار طوالنی بوده و به همین علت، شاخص تعداد  13بلوار بعثت مردود شد. خط 

 یافته و مردود شد. 

به جای  در این گزینهبررسی شد.  14در قالب ترکیب  4در این مطالعه، یک گزینه متفاوت برای خط 

از پایانه استقالل تا بلوار تخت  22از میدان احسان تا پایانه استقالل و خط  18، دو خط جدید )خط 4ط خ

 خصوصبه، نتایج قابل قبولی شودمیمشاهده  6-2جدول که در  طورهمانجمشید غربی( در نظر گرفته شد. 

 حاصل شده است.  22در مورد خط 

برای ورود به سناریوهای اصلی  22+18و خطوط  7، خط 4جایگزین خط  هایگزینهدر نهایت، از میان 

  طراحی شبکه همگانی انتخاب شد.

 



   

 

 

 

 104صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 4موقعیت مسیرهای مختلف برای خط  -74-2شکل 

 

 4مختلف خط  یهاحالتنتایج ارزیابی  -6-2جدول 

 شماره ترکیب
شماره خط  

 مورد بررسی

مجموع طول 

 رفت و برگشت

مجموع مسافر دو 

 جهت

مسافر جهت  

 اوج
 مسافر قطعه اوج

تعداد مسافر در 

 یک کیلومتر

2 M-04 34 12،715 6،395 3،781 748 

11 M-07 35 13،957 7،267 4،165 798 

12 M-08 36 14،114 7،662 4،559 801 

13 M-09 47 18،692 10،973 5،924 795 

14 
M-18 23 8،571 4،346 2،966 745 

M-22 24 10،773 7،337 4،829 898 

15 M-13 51 12،530 8،186 4،538 491 
 

  



   

 

 

 

 105صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 ( 20تا  17ی هاترکیبارزیابی خطوط پیشنهاد شده در ناحیه جنوب غرب) 

 .دهدمیرا نشان شیراز  ا مسیر متفاوت در ناحیه جنوب غربچهار خط پیشنهادی ب مسیر 75-2شکل 

این خطوط انتهای بلوار امیرکبیر و  مبدأ .اندشده هاترکیبوارد  6جایگزین خط  عنوانبهاین خطوط در واقع 

سطح شبکه اختالف چندانی با یکدیگر  در هاشاخصمقادیر  .است دانشجومیدان یا  پایانه نمازی هاآنمقصد 

وضعیت جذب  7-2جدول ندارد )مانند مجموع مسافر کل شبکه یا متوسط تعداد تغییر خط در هر ترکیب(. 

ای نسبت به  فراوانی برتر 19و  14. بر این اساس، خطوط دهدمیمسافر هر خط در ترکیب مربوطه را نشان 

 انتخاب شدند. ،بررسی نهایی در قالب سناریوهای یکپارچه برایدارند. لذا هر دو خط  12و  11خطوط 

 

 
 موقعیت خطوط پیشنهادی در ناحیه جنوب غرب شیراز -75-2شکل 
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 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 نتایج ارزیابی خطوط پیشنهادی در ناحیه جنوب غرب -7-2جدول 

شماره 

 ترکیب

شماره خط  

 مورد بررسی

مجموع طول رفت 

 و برگشت

مجموع مسافر 

 دو جهت

مسافر  

 جهت اوج

مسافر 

 قطعه اوج

تعداد مسافر در 

 یک کیلومتر

17 M-11 26 10،057 6،896 5،230 774 

18 M-12 24 10،384 6،926 5،206 831 

19 M-14 25 11،553 8،110 6،571 963 

20 M-19 25 11،824 7،792 5،215 946 

 ( 22و  21ی هاترکیبارزیابی خطوط پیشنهادی تراموا در مطالعات گذشته) 

 لجدوشده است. در  پیشنهادسیستم تراموا  اندازیراهبرای در مطالعات پیشین  18و  17خطوط شماره 

تعداد  شودمیکه مشاهده  طورهمانمقایسه شده است.  22و  21ی هاترکیباین دو خط بعد از اجرای ، 2-8

مسافر به ازای یک کیلومتر در  کهدرحالیدارد،  16ی نسبت به خط توجهقابلبرتری  17مسافر قطعه اوج خط 

 گزینه برتر انتخاب شد. عنوانبه 17دو خط مشابه است. لذا خط 

 

 18و  17شماره ارزیابی خطوط  -8-2ل جدو

شماره 

 ترکیب

شماره خط  

 مورد بررسی

مجموع طول رفت 

 و برگشت

مجموع مسافر 

 دو جهت

مسافر  

 جهت اوج

مسافر 

 قطعه اوج

تعداد مسافر در 

 یک کیلومتر

21 M-16 7 2،174 1،576 1،095 621 

22 M-17 13 3،966 2،563 1،768 610 

 (27تا  23ی هاترکیب)ی جدید شنهادیخطوط پ ریسا یابیارز 

مورد  ربانبوهیک گزینه مستقل و محتمل برای خط  عنوانبهاین خطوط مشابه یکدیگر نبوده و هر کدام 

از معنا ندارد.  هاآنتجمیع شده ولی مقایسه  9-2جدول ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی این خطوط در 

(. همچنین خط 21است )خط شماره  برانبوهبرای  قبولقابل، تنها یک خط گزینه شاخص مسافر قطعه اوجنگاه 

د. ، برای بررسی نهایی انتخاب شکندمینیز به دلیل مسیر گردشی و ارتباطی که بین سایر خطوط برقرار  25

 یک خط عنوانبه رانیاتوبوس، اما در بخش طراحی شبکه شوندمیحذف  برانبوهمزد سایر خطوط از مجموعه نا

 .رندیگیماتوبوس عادی مورد ارزیابی مجدد قرار 

  



   

 

 

 

 107صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 جدید نتایج ارزیابی خطوط پیشنهادی -9-2جدول 

شماره 

 ترکیب

شماره خط  

 مورد بررسی

رفت مجموع طول 

 و برگشت

مجموع مسافر 

 دو جهت

مسافر  

 جهت اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر در 

 یک کیلومتر

23 M-20 17 4،143 2،686 1،918 487 

24 M-21 22 8،195 5،238 3،542 745 

25 M-23 22 1،947 1،222 839 177 

26 M-24 16 3،624 2،021 1،004 453 

27 M-25 23 5،469 2،883 1،631 476 

 

  ی باقیماندههاترکیبارزیابی 

 ی باقیمانده پرداخته خواهد شد.هاترکیبموردی به ارزیابی  صورتبهدر ادامه 

در این ترکیب مورد ارزیابی  یرازیش یرزایم ستگاهیدر ا 1به خط  3خط  میتصال مستق: اسومترکیب  -

که بهبود  رسدمی 1.97به  2.1قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین تعداد تغییر خط در شبکه از 

تعریف خواهد شد،  -3-2مناسبی است. بنابراین در تمامی سناریوهای اصلی یکپارچه که در بند 

 خواهد شد. سازیشبیه 1به  3گزینه اتصال مستقیم خط 

(: در هر سه مورد شاخص 4ی هفتم تا نهم )ارزیابی سه گزینه برای توسعه شمالی خط هاترکیب -

بدون توسعه( دارد. از سوی دیگر با وجود  4مسافر به طول افت شدیدی نسبت به حالت پایه )خط 

که جذب مسافر مشترک دارد، منطقی  4، توسعه شمالی خط برانبوهدر شبکه  قطار شهری 3خط 

 نیست. 

نتایج شد.  ارزیابی یتا شهرک سعد 2خط  یبخش شمالدادن امتداد : در این ترکیب دهم ترکیب -

 نشان داد که میزان جذب مسافر جدید نسبت به طول اضافه شده قابل قبول نیست.

بررسی شده است. شاخص مسافر  5جایگزین خط  عنوانبهدر این ترکیب  10ترکیب شانزدهم: خط  -

و لذا خط  یابدمینفر در یک کیلومتر کاهش  708نفر به  984، از بر طول در مقایسه این دو خط

 رد شد.  10
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 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 نوع سیستم مناسب برای هر خط  بررسیو نتایج ارزیابی  بندیجمع -2-2-4

ترکیب مختلف ارائه شد. خالصه نتایج  27، در قالب برانبوهدر بند قبل، جزئیات ارزیابی خطوط نامزد 

 برانبوهاولویت  یا ازبرخی از خطوط حذف فرآیند، این  پایاندر نگارش شده است.  10-2جدول ارزیابی در 

 . شدبودن خارج 

 

 برانبوهخالصه نتایج ارزیابی خطوط نامزد  -10-2جدول 

 نتیجه بررسی مورد ارزیابی مسئله

  اتصال صدرا هایگزینهبررسی 
 اصلی: انتخاب هر دو گزینه قره پیری و جاده صدرا جهت ورود به سناریوهای 

 27و خط  26 خط

  4مختلف برای خط  هایگزینهبررسی  
 دو گزینه با اولویت باالتر: انتخاب

 ( 22+18) خطوط یا 7شماره  خط

  ناحیه  درپیشنهادی  هایگزینهبررسی

 جنوب غرب

 :اولویت باالترانتخاب دو گزینه با 

 21 خط و 14 خط شامل

  پیشنهادی مطالعات  خطوطبررسی

 گذشته برای احداث تراموا
 برای ورود به سناریوهای اصلی 17 خط انتخاب

  پیشنهادی جدید  -حلقوی دو خطبررسی 

حداقل مسافر  جذبعدم به دلیل  برانبوهحذف هر دو خط از مجموعه نامزد 

  قطعه اوج

 گزینه محتمل خط اتوبوس عادی عنوانبه 25خط انتخاب 

  پیشنهادیسایر خطوط بررسی 
 کمبه دلیل جذب مسافر  23و  20حذف خطوط 

 برای ورود به سناریوهای اصلی 21خط انتخاب 

 

در گام بعد نیاز است تا نوع سیستم برای خطوط باقیمانده، پیش از ورود به سناریوهای اصلی شبکه 

 یهاترکیبدر ساخت شد،  قبالً اشارهکه  طورهمان (، مشخص شود.-3-2همگانی در بند آتی )بند  ونقلحمل

 )با حق مسیر ریلی فرض شد معادل، نوع سیستم برای تمامی خطوط برانبوهاولیه از مجموعه خطوط بالقوه 

A افزار رمسازی در نج شبیهینتا. با مشاهده شوند سازیشبیه( تا تمامی خطوط با شرایط یکسانی وارد فرآیند

. گیردمیقرار  مدنظر هاسیستممسافر قطعه اوج پاسخگوی سیستم ریلی نباشد، سایر  تعداد، چنانچه ویزوم

ارائه شده است. بر اساس این  11-2جدول در  برانبوهبالقوه  خطوطبرآورد اولیه از تعداد مسافر قطعه اوج برای 

، نوع سیستم در فصل اول این گزارش برانبوههمگانی  هایسیستمهای ارائه شده برای انواع و مشخصه جدول

 شده است.  تعییندر ستون آخر جدول پیشنهادی 
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 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 برانبوهبرآورد اولیه برای نوع سیستم مناسب در خطوط  -11-2جدول 

 شماره خط
 متوسط طول در یک

 جهت )کیلومتر(

 مجموع مسافر

 دو جهت

 تعداد مسافر

 جهت اوج

 تعداد مسافر قطعه

 اوج )نفر(

 نوع سیستم مناسب

 )برآورد اولیه( 

M-01 22.5 34،144 17،204 11،497 اجرا شده -قطار شهری 

M-02 14 20،792 12،361 8،612 قطار شهری 

M-03 10 12،800 9،871 9،635 قطار شهری 

M-04 17 12،715 6،395 3،781 )غیرریلی )اتوبوس تندرو 

M-05 8.5 8،367 4،382 3،125 )غیرریلی )اتوبوس تندرو 

M-06 17 16،863 9،576 4،792 )غیرریلی )اتوبوس تندرو 

M-07 17.5 13،957 7،267 4،165 )غیرریلی )اتوبوس تندرو 

M-13 25.5 9،892 6،869 4،414  تندرو(غیرریلی )اتوبوس 

M-14 12.5 10،384 6،926 5،206 )غیرریلی )اتوبوس تندرو 

M-17 6.5 3،966 2،563 1،768 )غیرریلی )اتوبوس عادی 

M-18 11.5 8،571 4،346 2،966 )غیرریلی )اتوبوس تندرو 

M-19 12.5 11،824 7،792 5،215 )غیرریلی )اتوبوس تندرو 

M-21 11 8،195 5،238 3،542  اتوبوس تندرو(غیرریلی( 

M-22 12 10،773 7،337 4،829 )غیرریلی )اتوبوس تندرو 

M-25 11.5 5،469 2،883 1،631 )غیرریلی )اتوبوس عادی 

M-26 26.5 8،946 6،663 5،785 )غیرریلی )اتوبوس تندرو 

M-27 14.5 6،660 4،525 4،290 )غیرریلی )اتوبوس تندرو 

 

 نتیجه آنکه:

پیشنهاد شده است. البته خط یک قطار شهری  قطار شهریتنها برای خطوط یک تا سه، نوع سیستم  -

نیز آغاز  3و  2رسیده است. همچنین عملیات اجرایی خطوط  برداریبهرهشیراز در حال حاضر به 

 شده است.

اتوبوس  25و  17در سایر خطوط، اولویت اول استفاده از سیستم غیرریلی است. برای خطوط شماره  -

 عادی و برای مابقی خطوط گزینه اتوبوس سریع پیشنهاد شده است.

 معابرفیزیکی و عرض شرایط  در سال افق به دلیل BRTاگر امکان اجرای ، 7 شمارهخط  در خصوص -

بررسی دقیق این موضوع در  .خواهد بود در زیر سطح زمین قطار شهری اجرای گزینه دومنباشد، 

  است.و ترافیک  ونقلحملچارچوب مطالعات تفصیلی 
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 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 برانبوهشبکه  های مختلف برایویسنار ساخت

 ابتکاری انجام شد که در نتیجه آن:  هایروشبا  برانبوهدر بخش قبل ارزیابی اولیه خطوط نامزد 

 برخی خطوط به دلیل عدم جذب مسافر کافی حذف شدند؛ -

 ، یک یا نهایتاً دو گزینه انتخاب شد؛ شدهبندیدستهاز بین خطوط مشابه و  -

 با ساخت توانمیمشابه، حال  هایگزینه بندیاولویتو  برانبوهبا فیلتر شدن برخی از خطوط نامزد 

سناریو  11بدین منظور مختلف برای شهر شیراز پرداخت.  برانبوه هایشبکهسناریوهای منطقی به ارزیابی 

 . قابل مشاهده است 12-2جدول در  هاآنمشخصات کلی که  شدو بررسی تولید 

 

 گانه11مشخصات کلی سناریوهای  -12-2جدول 

 شماره خطوط حاضر در سناریو طول شبکه )کیلومتر( BRTتعداد خطوط  قطار شهریتعداد خطوط  شماره سناریو

1 3 4 112 1-2-3-5-7-14-26 

2 3 4 111.5 1-2-3-5-7-19-26 

3 3 3 103 1-2-3-7-19-26 

4 3 4 114.5 1-2-3-7-19-25-26 

5 3 4 113 1-2-3-7-17-19-26 

6 3 5 117.5 1-2-3-5-14-18-22-26 

7 3 5 131.5 1-2-3-5-13-19-22-26 

8 3 4 111 1-2-3-5-6-14-26 

9 3 4 110 1-2-3-5-7-21-26 

10 3 4 99.5 1-2-3-5-7-14-27 

11 3 5 105.5 1-2-3-5-14-18-22-27 

 

ها شدند تا نتایج آن سازیمدل PTV-Visumافزار نرم ( در1409برای اوج صبح سال افق )سناریوها  کلیه

بین  ط ازخطونوع سیستم اولیه برای  انتخابیک  ،این مرحله درالزم به ذکر است که  با یکدیگر مقایسه شود.

دلیل  .شاخص تعداد مسافر قطعه اوج(نتایج بند قبل و و اتوبوس سریع اخذ شده است )بر مبنای  شهریقطار 

پس از ویزوم است. لذا  افزارنرمدر  برانبوهدقیق و نزدیک به واقعیت خطوط  سازیمدلاین موضوع، امکان 

 لیمانند شبکه معابر، تحل هار حوزهیسا شنهاداتیلحاظ پ نیبخش و همچن نیدر ا منتخب هایویسنار تعیین

مشخص خواهد شد )بند  یینها تصمیمبر انجام و خطوط انبوه ستمینوع س یبر رو 7-3بند در  یجامع یاقتصاد

 . (حاضر گزارشنه  ،است مدنظراز شرح خدمات اصلی  3-7

در گام بعد، خواهد شد.  ارائه نتایج مربوطهبه معرفی هر یک از سناریوها پرداخته شده و ابتدا در ادامه، 



   

 

 

 

 111صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 .گیردمیصورت  بر اساس معیارهای فنی و عملکردیبندی سناریوها رتبه

 سناریوی اول -2-3-1

با  3تا  1شماره  خطوطبرای شهر شیراز در نظر گرفته شده است.  برانبوهخط  7در این سناریو مجموعاً 

. اندشدهبر شبکه انبوهوارد با سیستم غیرریلی )اتوبوس سریع(  26و  14، 7، 5سیستم ریلی و خطوط شماره 

را نشان  خطوطاولیه مشخصات  13-2جدول و این سناریو بر در خطوط همگانی انبوهشبکه  76-2شکل 

انجام شده است. همچنین  BRTاتصال شهر جدید صدرا از محور قره پیری و با سیستم در این سناریو  دهد.می

 انتخاب شده است. 14پوشش ناحیه جنوب غرب شهر شیراز، خط شماره  برای

شکل و  77-2شکل ، در هاایستگاهدر مسافر سوار و پیاده شده  نتایج تخصیص تقاضای همگانی و تعداد

 ارائه شده است. 2-78

 

 اطالعات خطوط و جذب مسافر در سناریوی اول -13-2جدول 

شناسه 

 خط
 نوع سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان در 

حرکت رفت و 

 برگشت

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر 

در یک 

 کیلومتر

M-01 1،381 13،070 19،781 31،075 68 2.5 45 قطار شهری 

M-02 1،566 8،754 12،067 21،928 42 3 28 قطار شهری 

M-03 1،041 9،557 9،924 10،408 29 2.5 20 قطار شهری 

M-05 918 3،379 4،097 7،802 42 3 17 اتوبوس سریع 

M-07 760 3،622 6،740 13،297 87 3 35 اتوبوس سریع 

M-14 716 4،657 6،128 9،306 63 3 26 اتوبوس سریع 

M-26 250 4،433 4،944 6،616 114 3 53 اتوبوس سریع 

 



   

 

 

 

 112صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 در سناریوی اول برانبوهشبکه خطوط همگانی  -76-2شکل 

 

 



   

 

 

 

 113صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سناریوی اول نقشه تخصیص سفر همگانی در -77-2شکل 

 



   

 

 

 

 114صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سناریوی اول -برانبوه هایایستگاهدر  مسافر سوار و پیاده شده -78-2شکل 

  



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 سناریوی دوم -2-3-2

برای  19، خط شماره 14این سناریو بر پایه سناریوی اول است با این تفاوت که به جای خط شماره 

این بر در خطوط همگانی انبوهشبکه  79-2شکل بر شده است. وارد شبکه انبوهپوشش ناحیه جنوب غرب 

مسافر سوار  نیز نتایج تخصیص تقاضای همگانی و تعداد 81-2شکل و  80-2شکل در  .دهدمینشان را سناریو 

 ، ارائه شده است.هاایستگاهدر و پیاده شده 

 

 دوماطالعات خطوط و جذب مسافر در سناریوی  -14-2جدول 

شناسه 

 خط
 نوع سیستم

مجموع طول 

رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان در 

حرکت رفت و 

 برگشت

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر 

در یک 

 کیلومتر

M-01 1،340 12،942 19،376 30،150 68 2.5 45 قطار شهری 

M-02 1،640 9،568 13،052 22،964 42 3 28 قطار شهری 

M-03 1،033 9،471 9،838 10،330 29 2.5 20 قطار شهری 

M-05 917 3،357 4،073 7،793 42 3 17 اتوبوس سریع 

M-07 728 3،580 6،778 12،734 87 3 35 سریع اتوبوس 

M-19 731 4،286 6،248 9،138 66 3 25 اتوبوس سریع 

M-26 251 4،429 4،983 6،656 114 3 53 اتوبوس سریع 

 

  



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 دومدر سناریوی  برانبوهشبکه خطوط همگانی  -79-2شکل 



   

 

 

 

 117صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 دومنقشه تخصیص سفر همگانی در سناریوی  -80-2شکل 



   

 

 

 

 118صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 دومسناریوی  -برانبوه هایایستگاهدر  مسافر سوار و پیاده شده -81-2شکل 

 

 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 سناریوی سوم -2-3-3

چیدمان خطوط مشابه سناریوی  .دهدمینشان را این سناریو بر در خطوط همگانی انبوه شبکه 82-2شکل 

به هر خط ارائه شده  نتایج مربوط 15-2جدول شده است. در  حذف 5دوم است با این تفاوت که خط شماره 

مسافر سوار و پیاده شده  نتایج تخصیص تقاضای همگانی و تعداد 84-2شکل و  83-2شکل در است. همچنین 

 قابل مشاهده است.، هاایستگاهدر 

 

 اطالعات خطوط و جذب مسافر در سناریوی سوم -15-2جدول 

شناسه 

 خط
 نوع سیستم

مجموع 

طول رفت 

 و برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان در 

حرکت رفت و 

 برگشت

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر 

 قطعه اوج

تعداد مسافر 

در یک 

 کیلومتر

M-01 1،308 12،667 18،696 29،423 68 2.5 45 قطار شهری 

M-02 1،624 9،562 13،066 22،742 42 3 28 قطار شهری 

M-03 1،003 9،227 9،565 10،028 29 2.5 20 قطار شهری 

M-07 724 3،400 6،650 12،676 87 3 35 اتوبوس سریع 

M-19 726 4،223 6،222 9،073 66 3 25 اتوبوس سریع 

M-26 250 4،404 4،965 6،628 114 3 53 اتوبوس سریع 

 

  



   

 

 

 

 120صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سومدر سناریوی  برانبوهشبکه خطوط همگانی  -82-2شکل 



   

 

 

 

 121صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 نقشه تخصیص سفر همگانی در سناریوی سوم -83-2شکل 



   

 

 

 

 122صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سناریوی سوم -برانبوه هایایستگاهدر  مسافر سوار و پیاده شده -84-2شکل 

 

  



   

 

 

 

 123صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 سناریوی چهارم -2-3-4

در چیدمان اصلی وارد  5به جای خط شماره  25مشابه سناریوی دوم است با این تفاوت که خط شماره 

حلقوی است که جزئیات مسیر آن در بند معرفی کریدورها قابل  صورتبه 25. خط شماره شودمیو ارزیابی 

. اطالعات اولیه به تفکیک هر دهدمیو را نشان در این سناری برانبوهنقشه شبکه  85-2شکل مشاهده است. 

 گزارش شده است. 16-2جدول خط نیز در 

 

 اطالعات خطوط و جذب مسافر در سناریوی چهارم -16-2جدول 

شناسه 

 خط
 نوع سیستم

مجموع 

طول رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان در 

حرکت رفت و 

 برگشت

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر 

در یک 

 کیلومتر

M-01 1،320 12،908 18،947 29،710 68 2.5 45 قطار شهری 

M-02 1،700 9،565 13،607 23،803 42 3 28 قطار شهری 

M-03 1،032 9،460 9،825 10،318 29 2.5 20 قطار شهری 

M-07 673 3،241 6،079 11،775 87 3 35 اتوبوس سریع 

M-19 754 4،366 6،457 9،423 66 3 25 اتوبوس سریع 

M-25 680 2،755 4،108 7،821 59 3 23 اتوبوس سریع 

M-26 251 4،433 4،986 6،658 114 3 53 اتوبوس سریع 

 

  



   

 

 

 

 124صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 چهارمدر سناریوی  برانبوهشبکه خطوط همگانی  -85-2شکل 



   

 

 

 

 125صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 نقشه تخصیص سفر همگانی در سناریوی چهارم -86-2شکل 



   

 

 

 

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

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سناریوی چهارم -برانبوه هایایستگاهدر  مسافر سوار و پیاده شده -87-2شکل 

  



   

 

 

 

 127صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 سناریوی پنجم -2-3-5

به جای  17با حضور خط شماره ، 88-2شکل در  برانبوههدف اصلی در این سناریو بررسی شبکه همگانی 

اموا تر اندازیراهیک گزینه نامزد برای  17است. شایان ذکر است که خط شماره  دومنسبت به سناریوی  5 خط

، مجموع مسافر جذب شده توسط این خط شودمیمشاهده  17-2جدول که در  طورهماندر شهر شیراز است. 

 است.نفر  3311نفر و حجم مسافر قطعه اوج  6809در اوج صبح 

 

 در سناریوی پنجم اطالعات خطوط و جذب مسافر -17-2جدول 

شناسه 

 خط
 نوع سیستم

مجموع 

طول رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر 

در یک 

 کیلومتر

M-01 1،311 12،945 18،894 29،506 68 2.5 45 قطار شهری 

M-02  1،515 8،783 11،991 21،203 42 3 28 شهریقطار 

M-03 1،034 9،486 9،852 10،342 29 2.5 20 قطار شهری 

M-07 722 3،499 6،535 12،635 87 3 35 اتوبوس سریع 

M-17 681 3،311 4،510 6،809 49 3 20 اتوبوس سریع 

M-19 720 4،243 6،174 9،003 66 3 25 اتوبوس سریع 

M-26 251 4،429 4،980 6،648 114 3 53 اتوبوس سریع 

 

  



   

 

 

 

 128صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 پنجمدر سناریوی  برانبوهشبکه خطوط همگانی  -88-2شکل 



   

 

 

 

 129صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 نقشه تخصیص سفر همگانی در سناریوی پنجم -89-2شکل 



   

 

 

 

 130صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سناریوی پنجم -برانبوه هایایستگاهدر  مسافر سوار و پیاده شده -90-2شکل 

  



   

 

 

 

 131صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 سناریوی ششم -2-3-6

، 7و بر پایه سناریوی اول است، با این تفاوت به جای خط 91-2شکل خطوط حاضر در این سناریو مطابق 

در محل پایانه  7. در واقع این دو خط نسخه تفکیک شده خط اندشدهبر وارد شبکه انبوه 22و خط  18و خط د

. بر کندمیاز سمت جنوب شرق شیراز تا انتهای بلوار تخت جمشید ادامه پیدا  22استقالل است. البته خط 

آورده است.  18-2جدول گر در خصوص میزان جذب مسافر خطوط در این شبکه در مدل کالن هایخروجی

، هاتگاهایسدر مسافر سوار و پیاده شده  نیز نتایج تخصیص تقاضای همگانی و تعداد 93-2شکل و  92-2شکل در 

 قابل مشاهده است.

 

 ر در سناریوی ششماطالعات خطوط و جذب مساف -18-2جدول 

شناسه 

 خط
 نوع سیستم

مجموع 

طول رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر 

در یک 

 کیلومتر

M-01 1،337 13،310 18،805 30،089 68 2.5 45 قطار شهری 

M-02  1،577 8،796 12،325 22،081 42 3 28 شهریقطار 

M-03 1،046 9،605 9،975 10،460 29 2.5 20 قطار شهری 

M-05 861 3،223 3،944 7،319 42 3 17 اتوبوس سریع 

M-14 721 4،477 6،123 9،369 62 3 26 اتوبوس سریع 

M-18 672 2،713 4،117 7،729 58 3 23 اتوبوس سریع 

M-22 790 3،765 6،322 9،475 60 3 24 اتوبوس سریع 

M-26 249 4،428 4،931 6،604 114 3 53 اتوبوس سریع 

 

  



   

 

 

 

 132صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 ششمدر سناریوی  برانبوهشبکه خطوط همگانی  -91-2شکل 



   

 

 

 

 133صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 همگانی در سناریوی ششمنقشه تخصیص سفر  -92-2شکل 



   

 

 

 

 134صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سناریوی ششم -برانبوه هایایستگاهدر  مسافر سوار و پیاده شده -93-2شکل 

  



   

 

 

 

 135صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 سناریوی هفتم -2-3-7

ترکیب خطوط مشابه سناریوی  .دهدمینشان را این سناریو بر در خطوط همگانی انبوهشبکه  94-2شکل 

 19-2جدول منظور شده است. در  برانبوهدر شبکه  18به جای خط  13ششم است با این تفاوت که خط 

تایج تخصیص تقاضای ن 96-2شکل و  95-2شکل اطالعات ارزیابی اولیه خطوط ارائه شده است. همچنین در 

 ، آورده شده است.هاایستگاهدر مسافر سوار و پیاده شده  همگانی و تعداد

 

 اطالعات خطوط و جذب مسافر در سناریوی هفتم -19-2جدول 

شناسه 

 خط
 نوع سیستم

مجموع 

طول رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

زمان مجموع 

در حرکت 

 رفت و برگشت

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر 

در یک 

 کیلومتر

M-01 1،355 12،625 19،075 30،478 68 2.5 45 قطار شهری 

M-02 1،614 9،611 13،018 22،594 42 3 28 قطار شهری 

M-03 945 8،812 9،065 9،447 29 2.5 20 قطار شهری 

M-05 860 3،174 3،902 7،307 42 3 17 اتوبوس سریع 

M-13 259 2،052 4،051 6،592 118 3 51 اتوبوس سریع 

M-19 670 4،254 5،852 8،373 66 3 25 اتوبوس سریع 

M-22 700 3،676 5،817 8،400 60 3 24 اتوبوس سریع 

M-26 245 4،417 4،862 6،484 114 3 53 اتوبوس سریع 

 

  



   

 

 

 

 136صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 هفتمدر سناریوی  برانبوهشبکه خطوط همگانی  -94-2شکل 



   

 

 

 

 137صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 نقشه تخصیص سفر همگانی در سناریوی هفتم -95-2شکل 



   

 

 

 

 138صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سناریوی هفتم -برانبوه هایایستگاهدر  سوار و پیاده شدهمسافر  -96-2شکل 

  



   

 

 

 

 139صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 سناریوی هشتم -2-3-8

است. ترکیب خطوط مشابه سناریوی اول بوده  97-2شکل این سناریو مطابق در  برانبوهشبکه همگانی 

وارد شبکه شده است. مشخصات و میزان جذب مسافر به تفکیک هر  7جایگزین خط  عنوانبه 6و تنها خط 

 بر و عادیانبوه حجم مسافر جابجا شده با خطوط همگانی 98-2شکل رائه شده است. ا 20-2جدول در  خط

 .بر آمده استونقل انبوهحمل هایایستگاهنیز حجم مسافر سوار و پیاده شده  99-2شکل در دهد. را نشان می

 

 اطالعات خطوط و جذب مسافر در سناریوی هشتم -20-2جدول 

شناسه 

 خط
 نوع سیستم

مجموع 

طول رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان 

در حرکت 

 و برگشت رفت

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر 

در یک 

 کیلومتر

M-01 1،434 13،984 19،984 32،264 68 2.5 45 قطار شهری 

M-02 1،595 8،923 12،422 22،332 42 3 28 قطار شهری 

M-03 1،064 9،814 10،193 10،639 29 2.5 20 قطار شهری 

M-05 888 2،797 4،046 7،547 42 3 17 سریع اتوبوس 

M-06 815 3،275 7،238 13،853 80 3 34 اتوبوس سریع 

M-14 712 4،047 5،776 9،252 62 3 26 اتوبوس سریع 

M-26 243 4،416 4،845 6،451 114 3 53 اتوبوس سریع 

 

  



   

 

 

 

 140صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 هشتمدر سناریوی  برانبوهشبکه خطوط همگانی  -97-2شکل 



   

 

 

 

 141صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 نقشه تخصیص سفر همگانی در سناریوی هشتم -98-2شکل 



   

 

 

 

 142صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سناریوی هشتم -برانبوه هایایستگاهدر  مسافر سوار و پیاده شده -99-2شکل 

  



   

 

 

 

 143صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 سناریوی نهم -2-3-9

مشخصات هریک از  21-2جدول و  نهمدر سناریوی  برونقل همگانی انبوهخطوط حمل 100-2شکل 

انتخاب  19به جای خط  21این سناریو مشابه سناریوی دوم است با این تغییر که خط  دهد.خطوط را نشان می

 شده است.

 

 اطالعات خطوط و جذب مسافر در سناریوی نهم -21-2جدول 

شناسه 

 خط
 نوع سیستم

مجموع 

طول رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان در 

حرکت رفت و 

 برگشت

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر 

در یک 

 کیلومتر

M-01 1،308 12،881 18،739 29،433 68 2.5 45 قطار شهری 

M-02 1،522 8،527 11،717 21،314 42 3 28 قطار شهری 

M-03 1،029 9،418 9،783 10،292 29 2.5 20 قطار شهری 

M-05 921 3،403 4،140 7،830 42 3 17 اتوبوس سریع 

M-07 754 3،580 6،884 13،190 87 3 35 اتوبوس سریع 

M-21 511 2،154 3،315 5،617 57 3 22 اتوبوس سریع 

M-26 252 4،433 4،995 6،691 114 3 53 اتوبوس سریع 

 

  



   

 

 

 

 144صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 نهمدر سناریوی  برانبوهشبکه خطوط همگانی  -100-2شکل 



   

 

 

 

 145صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 نقشه تخصیص سفر همگانی در سناریوی نهم -101-2شکل 



   

 

 

 

 146صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سناریوی نهم -برانبوه هایایستگاهدر  مسافر سوار و پیاده شده -102-2شکل 

  



   

 

 

 

 147صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 سناریوی دهم -2-3-10

(، به جای مسیر 27در سناریوی دهم، گزینه دوم اتصال شهر صدرا به شیراز، از مسیر جاده صدرا )خط 

، سایر شودمیمشاهده  103-2شکل که در  طورهمان( وارد شبکه پیشنهادی شده است. 26قره پیری )خط 

 22-2جدول نگر به تفکیک هر خط در  خطوط با سناریوی اول مشترک است. اطالعات خروجی مدل کالن

کل شدر  گزارش شده است. در بخش ارزیابی، این سناریو نسبت به سناریوی اول با دقت ارزیابی خواهد شد.

 هایایستگاهدر مسافر سوار و پیاده شده  نتایج تخصیص تقاضای همگانی و تعداد 105-2شکل و  2-104

 برای این سناریو قابل مشاهده است. برانبوه

 

 اطالعات خطوط و جذب مسافر در سناریوی دهم -22-2جدول 

شناسه 

 خط
 نوع سیستم

مجموع 

طول رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان در 

حرکت رفت و 

 برگشت

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر 

در یک 

 کیلومتر

M-01 1،326 13،594 20،094 29،846 68 2.5 45 قطار شهری 

M-02 1،574 8،769 12،088 22،035 42 3 28 قطار شهری 

M-03 1،291 11،939 12،422 12،906 29 2.5 20 قطار شهری 

M-05 919 3،379 4،098 7،812 42 3 17 اتوبوس سریع 

M-07 717 3،470 6،571 12،555 87 3 35 اتوبوس سریع 

M-14 731 4،674 6،191 9،507 62 3 26 اتوبوس سریع 

M-27 476 4،503 4،755 6،904 61 3 29 اتوبوس سریع 

 

  



   

 

 

 

 148صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 دهمدر سناریوی  برانبوهشبکه خطوط همگانی  -103-2شکل 



   

 

 

 

 149صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 نقشه تخصیص سفر همگانی در سناریوی دهم -104-2شکل 



   

 

 

 

 150صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سناریوی دهم -برانبوه هایایستگاهدر  مسافر سوار و پیاده شده -105-2شکل 

  



   

 

 

 

 151صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 مهسناریوی یازد -2-3-11

چیدمان خطوط مشابه  .دهدمینشان را این سناریو بر در خطوط همگانی انبوهشبکه  106-2شکل 

شده است. به عبارتی، اتصال  برانبوهدر شبکه  26خط جایگزین  27است با این تغییر که خط  ششمسناریوی 

مشخصات اولیه و میزان جذب مسافر است نه محور قره پیری.  مدنظربه شیراز از مسیر جاده صدرا  شهر صدرا

تخصیص تقاضای  نقشه 108-2شکل و  107-2شکل در ارائه شده است.  23-2جدول به تفکیک هر خط در 

 شده است. نمایش داده هایستگاهادر مسافر سوار و پیاده شده  همگانی و تعداد

 

 اطالعات خطوط و جذب مسافر در سناریوی یازدهم -23-2جدول 

شناسه 

 خط
 نوع سیستم

مجموع 

طول رفت و 

 برگشت

متوسط 

سرفاصله 

 زمانی

مجموع زمان در 

حرکت رفت و 

 برگشت

مجموع 

مسافر دو 

 جهت

مجموع 

مسافر 

 جهت اوج

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد مسافر 

در یک 

 کیلومتر

M-01 1،279 13،724 19،094 28،772 68 2.5 45 قطار شهری 

M-02 1،583 8،810 12،347 22،160 42 3 28 قطار شهری 

M-03 1،291 11،944 12،427 12،912 29 2.5 20 قطار شهری 

M-05 861 3،223 3،943 7،321 42 3 17 اتوبوس سریع 

M-14 737 4،492 6،187 9،575 62 3 26 اتوبوس سریع 

M-18 610 2،640 3،616 7،012 58 3 23 اتوبوس سریع 

M-22 790 3،766 6،334 9،479 60 3 24 اتوبوس سریع 

M-27 476 4،500 4،752 6،903 61 3 29 اتوبوس سریع 

 

  



   

 

 

 

 152صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 یازدهمدر سناریوی  برانبوهشبکه خطوط همگانی  -106-2شکل 



   

 

 

 

 153صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 نقشه تخصیص سفر همگانی در سناریوی یازدهم -107-2شکل 



   

 

 

 

 154صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 سناریوی یازدهم -برانبوه هایایستگاهدر  مسافر سوار و پیاده شده -108-2شکل 

  



   

 

 

 

 155صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 برانبوهمعرفی سناریوهای منتخب برای شبکه  و وهایسنار یابیارز

، پارامترها و معیارهای بسیار ایمرحله4ی هامدلو اجرای  ویزوم افزارنرمهر سناریو در  سازیپیادهبا 

های اصلی که مبنای مقایسه و معیاربه  24-2جدول شود. در می و گزارش زیادی در سطوح مختلف محاسبه

ه ک شدهبندیدستهگروه  چهاراین معیارها در  خواهد بود اشاره شده است. برانبوهی شبکه بندی سناریوهارتبه

ی شخص ونقلحملهمگانی و دسته آخر مربوط به شبکه  ونقلحملسه دسته اول معیارهای مرتبط با شبکه 

 است.

 

 معیارهای منتخب برای ارزیابی و مقایسه سناریوها -24-2جدول 

 عنوان معیار یبنددسته

 تقاضا -1
 فردمنحصربهتعداد مسافر 

 تغییر خط تعداد میانگین

زمان سفر  -2

 همگانی

 میانگین کل زمان سفر

 میانگین سرعت

 مبدأزمان انتظار در 

 رویپیادهزمان متوسط 

 کارآیی-3
 میانگین مسافر قطار شهری به ازای هر کیلومتر

 میانگین مسافر اتوبوس تندرو به ازای هر کیلومتر

 شبکه شخصی -4

 مجموع زمان سفر شبکه

 متوسط سرعت شبکه

 میزان مصرف سوخت

 میزان تولید آالینده

 

گزارش شده  25-2جدول همگانی شهر شیراز در  ونقلحملسناریوی شبکه  11مقادیر این معیارها برای 

قابل مشاهده است. اما به منظور  26-2جدول در مجزا سناریوها بر اساس هر معیار  بندیرتبههمچنین است. 

بتدا فرآیند ای است. بدین منظور معیارها و رسیدن به یک امتیاز نهای تجمیعنیاز به  ،نهایی سناریوها بندیرتبه

مرحله نتایج  27-2جدول شود. در بین صفر و یک شده تا کلیه مقادیر انجام  هر معیارسازی مقادیر نرمال

 آورده شده است.  سازینرمال
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 1409افق  -همگانیمقادیر معیارها برای سناریوهای شبکه  -25-2جدول 

 

  

 10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  واحد عنوان معیار دسته معیار
سناریو 

11 

 تقاضا
 82992 82823 82653 82825 82845 83039 82606 82401 80794 82674 82876 نفر فردمنحصربهتعداد مسافر 

 1.97 1.98 1.97 1.97 1.96 1.96 1.99 2.03 2.01 1.98 1.97  تعداد تغییر خط میانگین

 زمان سفر همگانی

 59.20 59.40 60.60 58.60 59.80 58.80 60.10 60.30 60.20 59.80 59.10 دقیقه میانگین کل زمان سفر

 14.55 14.54 14.30 14.80 14.55 14.69 14.50 14.56 14.56 14.57 14.67 دقیقه کل سفر سرعتمیانگین 

 3.00 3.10 3.30 3.00 3.10 3.00 3.20 3.30 3.40 3.20 3.10 دقیقه مبدأزمان انتظار در 

 22.00 22.00 21.30 21.30 21.30 21.20 20.90 20.90 20.30 21.20 21.00 دقیقه رویزمان متوسط پیاده

 کارآیی

میانگین مسافر قطار شهری به 

 ازای هر کیلومتر
 1373 1393 1313 1403 1345 1347 1313 1373 1337 1364 1364 مسافر

میانگین مسافر اتوبوس تندرو به 

 ازای هر کیلومتر
 685 697 525 575 438 571 528 528 503 559 566 مسافر

 شبکه شخصی

 112964 112599 112830 113731 113475 112907 112443 114201 113408 113095 112544 ساعت مجموع زمان سفر شبکه

 32.6 32.7 32.6 32.3 32.4 32.6 32.7 32.3 32.7 32.6 32.7 کیلومتر بر ساعت متوسط سرعت شبکه

 359230 358689 359374 358718 359884 359046 358791 361334 361596 359539 358518 لیتر میزان مصرف سوخت

 187.24 186.81 187.41 187.29 187.95 187.25 187.02 188.74 188.99 187.45 186.83 تن میزان تولید آالینده
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 سناریوها بر اساس هر معیار مجزا بندیرتبه -26-2جدول 

 

  

 11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  عنوان معیار دسته معیار

 تقاضا
 10 6 4 7 8 11 3 2 1 5 9 فردمنحصربهتعداد مسافر 

 6 5 7 8 10 11 3 1 2 4 9 میانگین تغییر خط

زمان سفر 

 همگانی

 8 7 1 11 5 10 4 2 3 5 9 میانگین کل زمان سفر

 4 3 1 11 5 10 2 6 7 8 9 کل سفر سرعتمیانگین 

 9 6 2 9 6 9 4 2 1 4 6 مبدأزمان انتظار در 

 1 1 3 3 3 6 9 9 11 6 8 رویزمان متوسط پیاده

 کارآیی
 9 10 1 11 4 5 2 8 3 7 6 میانگین مسافر قطار شهری به ازای هر کیلومتر

 10 11 3 9 1 8 5 4 2 6 7 میانگین مسافر اتوبوس تندرو به ازای هر کیلومتر

 شبکه شخصی

 6 3 4 10 9 5 1 11 8 7 2 مجموع زمان سفر شبکه

 6 10 7 1 3 5 11 2 8 4 9 متوسط سرعت شبکه

 6 2 7 3 9 5 4 10 11 8 1 میزان مصرف سوخت

 4 1 7 6 9 5 3 10 11 8 2 میزان تولید آالینده
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 مختلفمقادیر نرمال شده معیارها برای سناریوهای  -27-2جدول 

 

 

 11سناریو  10سناریو  9سناریو  8سناریو  7سناریو  6سناریو  5سناریو  4سناریو  3سناریو  2سناریو  1سناریو  عنوان معیار دسته معیار

 تقاضا
 0.98 0.90 0.83 0.90 0.91 1.00 0.81 0.72 0.00 0.84 0.93 فردمنحصربهتعداد مسافر 

 0.88 0.77 0.89 0.90 0.99 1.00 0.62 0.00 0.35 0.69 0.92 میانگین تغییر خط

زمان سفر 

 همگانی

 0.70 0.60 0.00 1.00 0.40 0.90 0.25 0.15 0.20 0.40 0.75 میانگین کل زمان سفر

 0.50 0.48 0.00 1.00 0.51 0.77 0.40 0.51 0.52 0.54 0.74 کل سفر سرعتمیانگین 

 1.00 0.75 0.25 1.00 0.75 1.00 0.50 0.25 0.00 0.50 0.75 مبدأزمان انتظار در 

 0.00 0.00 0.41 0.41 0.41 0.47 0.65 0.65 1.00 0.47 0.59 رویزمان متوسط پیاده

 کارآیی
 0.67 0.89 0.00 1.00 0.35 0.38 0.00 0.66 0.27 0.57 0.56 میانگین مسافر قطار شهری به ازای هر کیلومتر

 0.96 1.00 0.34 0.53 0.00 0.51 0.35 0.35 0.25 0.47 0.50 میانگین مسافر اتوبوس تندرو به ازای هر کیلومتر

 شبکه شخصی

 0.70 0.91 0.78 0.27 0.41 0.74 1.00 0.00 0.45 0.63 0.94 مجموع زمان سفر شبکه

 0.67 0.89 0.79 0.00 0.31 0.66 1.00 0.02 0.88 0.60 0.89 متوسط سرعت شبکه

 0.77 0.94 0.72 0.94 0.56 0.83 0.91 0.09 0.00 0.67 1.00 میزان مصرف سوخت

 0.80 1.00 0.73 0.78 0.48 0.80 0.91 0.11 0.00 0.71 0.99 میزان تولید آالینده
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در گام بعد، برای حذف اثر تعداد معیارهای حاضر در هر دسته، متوسط مقادیر نرمال شده در هر دسته 

ه ک شد. در گام نهایی، با جمع مقادیر هر دسته، یک امتیاز نهایی برای هر سناریو محاسبه دشومیمحاسبه 

 منظور شده است. وزن یکساندسته،  چهارآمده است. الزم به ذکر است که برای هر  28-2جدول نتایج آن در 

 

 1409افق  -همگانی ونقلحملسناریوهای شبکه  بندیرتبهنتایج  -28-2جدول  

 سناریو
مجموع  امتیاز کسب شده در هر دسته

 امتیاز

 رتبه نهایی

 شبکه شخصی کارآیی زمان سفر تقاضا هر سناریو 

 2 3.12 0.96 0.53 0.71 0.93 1سناریو 

 6 2.41 0.65 0.52 0.48 0.76 2سناریو 

 11 1.2 0.33 0.26 0.43 0.18 3سناریو 

 10 1.31 0.05 0.51 0.39 0.36 4سناریو 

 7 2.29 0.95 0.18 0.45 0.71 5سناریو 

 5 2.99 0.76 0.45 0.79 1 6سناریو 

 8 2.09 0.44 0.18 0.52 0.95 7سناریو 

 4 3.02 0.5 0.77 0.85 0.9 8سناریو 

 9 1.95 0.75 0.17 0.17 0.86 9سناریو 

 1 3.18 0.94 0.95 0.46 0.84 10سناریو 

 3 3.03 0.74 0.81 0.55 0.93 11سناریو 

 

 
درا به شهر شیراز در انتخاب گزینه مناسب برای اتصال شهر ص 1نسبت به سناریوی  10سناریوی  تفاوت

 ،)اتصال از محور قره پیری( 27)اتصال از جاده صدرا( نسبت به خط  26خط ورود . لذا شبکه همگانی با است

 کسب نموده است. رتبه باالتری 

بر بر اساس معیارهای اریوی منتخب برای شبکه انبوهقبالً اشاره شد، در این مرحله سه سن که طورهمان

 شایان شود.میتحلیل اقتصادی مشخص  پس از انجام. انتخاب نهایی از بین این سناریوها، شدفنی، معرفی 

کامل معرفی  صورتبه انبوه بر همگانی ونقلحمل، شبکه برتر (6)بند  ذکر است که در بند آخر این گزارش

  .خواهد شد

  

و سناریوی  1، سناریوی 10سناریوی  28-2جدول نتایج نهایتاً بر اساس 

 اند.های اول تا سوم را کسب نمودهبه ترتیب رتبه 11
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 رانیاتوبوسشبکه  طراحی

و  هیاست که پا رانیاتوبوس هشبک یطراح ،یشهر رانیاتوبوس ستمیس یزیرگام از مراحل برنامه نیاول

 خطا در محاسبات جادیمرحله باعث ا نیمطلوب است. هرگونه خطا در ا رانیاتوبوس ستمیس کیاساس داشتن 

در  رانیاتوبوساصالح شبکه  ای یبه طراح ازین .[10] شودیمو تخصیص ناوگان  بندیزمانمانند مراحل  ریسا

در  BRTیا  قطار شهریخطوط  یاندازمثال، راهعنوانشود. به ایجاد یمختلف لیبه دال تواندیبزرگ، م یشهرها

 رانیاتوبوسشبکه خطوط  به بازنگری نیاز بدون شک دهد ومی رییسفرها را کامالً تغ یشهر بزرگ، الگو کی

پیشنهاد  برانبوهخط  7، 1409حالت برای شهر شیراز رخ داده است، زیرا در سناریوی برتر افق  نی. ااست موجود

 ضرورت دارد. رانیاتوبوسشده و بازنگری خطوط 

ایجاد  و برانبوه ونقلحمل شبکه با یکپارچگی حفظ، رانیاتوبوس شبکه یطراح یبرا حاضر مطالعه رویکرد

 وجودم رانیاتوبوس خطوط ابتدا منظور نیبدشهر شیراز است.  رانیاتوبوس موجود شبکه در راتییتغ حداقل

 زانیو متناسب با م شودیم یبر بررسونقل انبوهبا شبکه حمل هاآن اشتراکات زانیم و گرفته قرار یبررس مورد

 . ردیگیاصالح صورت م ایحذف  ،یجزئ ایکامل  صورتبهاشتراکات 

. دش خواهند حذف باشند، برانبوه خطوط با یمواز ای بوده کامل اشتراک یدارا که یخطوط اساس، نیا بر

 بر در نظر گرفتهشبکه انبوه دریف قالب در و شده اصالح باشند، یجزئ اشتراک یدارا که یخطوط نیهمچن

 ،رانیوساتوببر و شبکه شبکه انبوه بیحاصل شده از ترک یی. آنگاه بر اساس شبکه نهاگردندیشده و اصالح م

در ادامه،  شد. پوشش داده خواهند دیخطوط جد جادیو با ا هکه پوشش داده نشده، مشخص شد ییتقاضاها

 رانیاتوبوس. سپس به نتایج بازنگری شبکه شودمیدر شهر شیراز معرفی  رانیاتوبوسموجود  خطوطابتدا 

 پرداخته خواهد شد.

  رانیاتوبوسموجود  خطوط معرفی

گزارش شده  1-3جدول در  هاآن عملکردی و مشخصات 1401در سال لیست خطوط اتوبوس موجود 

. مجموع طول است ایحومهخط  4خط اتوبوس در شهر شیراز فعال است که شامل  80است. بر این اساس، 

کیلومتر است. همچنین  12کیلومتر و متوسط طول خطوط  970در یک جهت حدود  رانیاتوبوسخطوط شبکه 

 موقعیتدقیقه است.  12نفر در روز و متوسط سرفاصله  650متوسط مسافر یک اتوبوس در شبکه موجود حدود 

این  شودمیمشاهده که  طورهمانارائه شده است.  1-3شکل در  رانیاتوبوسموجود  شبکه سطح پوششو 

  شیراز دارد.در سطح شهر  بسیار مطلوبیشبکه پوشش 
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 1401در سال  رانیاتوبوساطالعات خطوط موجود  -1-3جدول 

شماره 

 خط
 نوع خط مقصد مبدأ

متوسط 

 طول مسیر

متوسط سر فاصله 

 )دقیقه(

مسافر یک 

 اتوبوس

تعداد 

 ناوگان فعال

 8 1050 9 6.1 شهریدرون ابیوردی پایانه دستغیب 1

 6 750 14 11.4 شهریدرون آخر بلوار نارنجستان پایانه دستغیب 2

 6 800 12 8.2 شهریدرون بولوار نهضت  پایانه دستغیب 3

 4 450 18 6.5 شهریدرون میدان شهدای ارتش پایانه دستغیب 4

 13 800 7 11.5 شهریدرون آبادحجت پایانه دستغیب 5

 19 1000 4 9.7 شهریدرون انتهای بلوار شیرودی عصرولیپایانه  10

 11 800 9 10.5 شهریدرون آخر بلوار نارنجستان پایانه دستغیب 14

 11 700 9 14.6 شهریدرون شهرک فرهنگیان پایانه احمدی 16

 8 650 17 16.3 حومه روستای کفترک عصرولیپایانه  17

 9 600 8 7.1 شهریدرون االمرصاحب بولوار جمهوری 18

 5 650 10 7.9 شهریدرون شهرک پرواز عصرولیپایانه  20

 6 580 13 13.2 شهریدرون آبادگلدشت معالی  پایانه نمازی 22

 10 850 9 9 شهریدرون پایانه نمازی میدان کلبه  24

 4 450 23 17 شهریدرون جرسقان پایانه احمدی 25

 12 1050 6 9.8 شهریدرون شهرک شهید دستغیب پایانه دستغیب 26

 8 820 8 5.9 شهریدرون بلوار الزهرا پایانه استقالل 27

 7 700 12 9.2 شهریدرون آباداقبال دوران ابتدای شهید 28

 4 106 25 30.6 حومه کوار جهرم دوراهی میدان شهید شیرودی 29

 6 650 10 6 شهریدرون شاهزاده بیگمخیابان  پایانه دستغیب 31

 7 900 10 8.1 شهریدرون شهید نواب صفوی پایانه دستغیب 33

 7 650 8 8.4 شهریدرون پایانه لشکری پایانه دستغیب 35

 4 400 20 15.4 شهریدرون شهرک بزین حافظ پایانه قصردشت 36

 6 750 15 20.8 شهریدرون گویم پایانه قصردشت 37

 20 800 6 16.7 شهریدرون آبادمعالی  پایانه احمدی 39

 11 700 8 10.6 شهریدرون پاییز -سراج  پایانه دستغیب 45

 9 650 10 14.9 شهریدرون شهرک فرزانگان پایانه احمدی 46

 8 700 12 13.9 شهریدرون گلشن پایانه احمدی 47

 5 500 14 9.7 شهریدرون عصرولیشهرک  پایانه استقالل 48

 4 600 30 30.6 شهریدرون قالت پایانه قصردشت 50

 8 1000 9 6.4 شهریدرون پایانه استقالل عصرولیپایانه  51

 6 900 15 16.5 شهریدرون شهرک قصر قمشه پایانه قصردشت 56

 5 750 13 10.6 شهریدرون شهرک جوادیه پایانه قصردشت 57

 9 700 10 11 شهریدرون متری امام خمینی 20 پایانه احمدی 59

 10 750 9 18.2 شهریدرون شهرک گلستان پایانه قصردشت 60
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شماره 

 خط
 نوع خط مقصد مبدأ

متوسط 

 طول مسیر

متوسط سر فاصله 

 )دقیقه(

مسافر یک 

 اتوبوس

تعداد 

 ناوگان فعال

 5 500 18 16.9 شهریدرون دانشگاه پیام نور پایانه قصردشت 62

 7 450 10 12.8 شهریدرون شهرک شهید بهشتی پایانه قصردشت 63

 16 930 5 10.7 شهریدرون ترمینال امیرکبیر پایانه نمازی  68

 6 550 13 13.7 شهریدرون خیابان احمدآباد پایانه قصردشت 69

 28 1200 2 5.2 شهریدرون پایانه نمازی عصرپایانه ولی 70

 16 1000 5 6.9 شهریدرون پایانه نمازی عصرپایانه ولی 71

 7 600 11 11.4 شهریدرون جانبازان -بلوار سرداران  عصرپایانه ولی 72

 10 1000 7 8.4 شهریدرون ارم میدان میدان گلستان 73

 13 850 7 10.6 شهریدرون بلوار نارنجستان پایانه نمازی 74

 6 1000 12 8.8 شهریدرون شهرک مطهری پایانه دستغیب 75

 10 750 10 14.8 شهریدرون آباد و زیباشهررکن عصرپایانه ولی 76

 17 820 5 11.1 شهریدرون بلوار فرصت شیرازی عصرپایانه ولی 77

 8 600 10 8.8 شهریدرون میدان شهدا پایانه قصردشت 78

 9 820 9 10.2 شهریدرون بلوار تخت جمشید عصرپایانه ولی 79

 14 900 8 9.8 شهریدرون خیابان شهید فرزدقی پایانه نمازی 80

 17 850 6 10.3 شهریدرون پایانه بهارستان بولوار جمهوری 90

 16 850 6 10.6 شهریدرون پایانه لشکری پایانه نمازی 91

 12 900 9 14.4 شهریدرون شهرک بهارستان پایانه دستغیب 92

 12 600 8 16.3 شهریدرون یاوران شرقی پایانه احمدی 93

 13 900 7 11.2 شهریدرون ایمان جنوبی پایانه احمدی 94

 4 400 18 10.6 شهریدرون شهرک مطهری پایانه احمدی 95

 19 900 4 8 شهریدرون پایانه قصردشت پایانه دستغیب 96

 14 1200 6 10.1 شهریدرون آخر بلوار نارنجستان پایانه دستغیب 97

 17 900 6 12.9 شهریدرون پایانه بهارستان عصرپایانه ولی 98

 13 750 8 15.1 شهریدرون یاوران غربی-والفجر  پایانه احمدی 99

 12 700 12--6 10.9 شهریدرون جنوبیایمان  پایانه نمازی 109

 3 250 27 9.7 شهریدرون داخل پایگاه هوایی عصرپایانه ولی 110

 10 200 8 16.5 حومه پیربنو پایانه بهارستان 111

 3 100 13 7.5 شهریدرون  هاگلشهرک  ابتدای خیابان محراب 112

 3 220 20 12.5 شهریدرون شهرک انجیره پایانه قصردشت 113

 4 111 10 6.3 شهریدرون شهرک سامان پایانه بهارستان 114

 4 261 20 18.9 شهریدرون شهرک فجر پایانه قصردشت 115

 5 308 10 7.3 شهریدرون ابوذر غفاری پایانه احمدی 116

 15 419 10--6 9.8 شهریدرون تقاطع غدیر پایانه قصردشت 117

 10 250 8 14.2 شهریدرون میدان نمازی فرودگاه 120
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شماره 

 خط
 نوع خط مقصد مبدأ

متوسط 

 طول مسیر

متوسط سر فاصله 

 )دقیقه(

مسافر یک 

 اتوبوس

تعداد 

 ناوگان فعال

 8 750 10 10.8 شهریدرون بلوار سرداران پایانه دستغیب 135

 7 750 13 12.3 شهریدرون کوی وحدت پایانه نمازی 138
 4 300 19--17 11.6 شهریدرون شهرک رضوان   پایانه استقالل 146

 13 750 7 21.3 شهریدرون پایانه بزین میدان شهدا 148

 12 750 8 23.3 شهریدرون شهرک گلستان پایانه استقالل 150

 21 950 5 22 شهریدرون دانشگاه پیام نور  پایانه نمازی 151

 18 1000 5 12 شهریدرون شهرک بهارستان پایانه نمازی 152

 12 1050 7 18 شهریدرون پایانه بزین پایانه نمازی 154

 10 690 9 10.6 شهریدرون قدوسی پایانه دستغیب 155

 10 650 11 10.9 شهریدرون عصرپایانه ولی  پایانه قصردشت 196

 1 234 35 7 شهریدرون روستای گچی شهرک دستغیب 200

 

 
 1401سال  -شهر شیراز  رانیاتوبوسشبکه موجود پوشش  -1-3شکل 
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 رانیاتوبوسارائه نتایج طراحی شبکه 

 شهر شیراز با لحاظشبکه موجود  بازطراحی ،رانیاتوبوسمطالعه برای طراحی شبکه این  رویکرد

است. بدین منظور سه گام اصلی به شرح ذیل  1409پیشنهادی برای افق بر انبوه همگانییکپارچگی با شبکه 

 قرار گرفته است: مدنظر

 هاآن یپوشانهم نازیقرار گرفته و م یموجود مورد بررس رانیاتوبوسخطوط حذف خطوط همپوشان:  -1

دارند از شبکه افق حذف کامل  یهمپوشان . سپس خطوطی کهشودیم یبر بررسونقل انبوهبا شبکه حمل

 خواهد شد.

ه با شبک هاآنی از مسیر توجهقابلاصالح مسیر خطوط با نقش فیدر: در این گام، خطوطی که بخش  -2

انجام می برانبوهخطوط  یبودن برا دریف کردیبا رو. اصالح مسیر شوندمیهمپوشانی دارد، اصالح  برانبوه

 (.برانبوهاین خطوط به یک ایستگاه یا مقصد  مبدأاتصال شود )با 

پیشنهاد خطوط جدید برای پوشش شبکه در سال افق: در این مرحله برای مناطقی که تقاضا پوشش  -3

 ، اندودهبنامزد  برانبوهمچنین خطوطی که قبالً برای شبکه . هشودمیداده نشده است، خط جدید پیشنهاد 

  گیرند.گزینه خط اتوبوس مورد بررسی مجدد قرار می عنوانبه، اندشدهانتخاب ن برانبوهاما در شبکه نهایی 
 

، یعنی ربانبوهبر مبنای سه گزینه منتخب برای شبکه  رانیاتوبوسالزم به ذکر است که طراحی شبکه 

همچنین  وجود نخواهد داشت. هاآنبین  یاعمده، اگرچه تفاوت گیردمیقرار  مدنظر، 11و  1و  10سناریوهای 

برداری بر و بهرهارائه شده جهت حذف یا اصالح خطوط اتوبوس با فرض اجرای کامل خطوط انبوه هایپیشنهاد

با سرفاصله زمانی مشخص شده ارائه شده است و قبل از اجرای کامل این راهکارها قابل انجام نخواهد بود. 

 .بنابراین در افق کوتاه مدت نباید حذف خطوط اتوبوس انجام شود

 خطوط حذف شده -3-2-1

د شبکه موجو از برانبوهبا خطوط  ادیز اریبس ایکامل  یهمپوشان لیبه دلاتوبوس خط  24 مرحلهدر این 

آورده شده است. به ترتیب کد خط  هاآنلیست این خطوط و مشخصات  2-3جدول در  .دحذف ش رانیاتوبوس

خط  23گانه حذف شده است. 3در کدام یک از سناریوهای  هر خط که دهدمینشان آخر جدول  ماقبل ستون

، شودمیحذف  11و  10در سناریوهای فقط ( 2)صدرای  2S اتوبوس خطاما . اندشدهدر کلیه سناریوها حذف 

  اتصال شهر صدرا به شیراز از طریق محور قره پیری بوده و نیازی به حذف این خط نیست. 1زیرا در سناریوی
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  رانیاتوبوسلیست خطوط حذف شده از شبکه  -2-3جدول 

 یبنددسته سناریوها مقصد مبدأ شماره خط ردیف

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها انتهای بلوار شهید شیرودی عصرولیپایانه  10 1

 حذف کامل خط کلیه سناریوها پایانه نمازی میدان کلبه  24 2

 حذف کامل خط کلیه سناریوها بلوار الزهرا پایانه استقالل 27 3

 حذف کامل خط کلیه سناریوها شهید نواب صفوی بدستغی پایانه شهید 33 4

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها شهرک بزین حافظ پایانه قصردشت 36 5

 حذف کامل خط کلیه سناریوها آبادمعالی  پایانه احمدی شمالی 39 6

 حذف کامل خط کلیه سناریوها پایانه استقالل عصرولیپایانه  51 7

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها شهرک گلستان قصردشتپایانه  60 8

 حذف کامل خط کلیه سناریوها دانشگاه پیام نور  پایانه قصردشت 62 9

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها شهرک شهید بهشتی پایانه قصردشت 63 10

 حذف کامل خط کلیه سناریوها پایانه نمازی عصرولیپایانه  70 11

 حذف کامل خط کلیه سناریوها میدان ارم میدان گلستان 73 12

 حذف کامل خط کلیه سناریوها بلوار تخت جمشید عصرولیپایانه  79 13

 حذف کامل خط کلیه سناریوها پایانه بهارستان بولوار جمهوری 90 14

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها شهرک بهارستان پایانه شهید دستغیب 92 15

 حذف کامل خط کلیه سناریوها ایمان جنوبی پایانه احمدی شمالی 94 16

 حذف کامل خط کلیه سناریوها ایمان جنوبی پایانه نمازی 109 17

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها داخل پایگاه هوایی عصرولیپایانه  110 18

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها میدان نمازی فرودگاه 120 19

 حذف کامل خط کلیه سناریوها پایانه بزین میدان شهدا 148 20

 حذف کامل خط کلیه سناریوها شهرک گلستان پایانه استقالل 150 21

 تغییر مُد به تاکسی کلیه سناریوها اهنمایشگ -دانشگاه پیام نور  پایانه نمازی 151 22

 حذف کامل خط کلیه سناریوها پایانه بزین پایانه نمازی 154 23

24 S2 حذف کامل خط 11و  10سناریوی پایانه قصرالدشت  2-شهر صدرا 

 

بر اساس رویکرد حذف خط و سرنوشت نهایی خط انجام شده  بندیدستهدر ستون آخر جدول فوق، یک 

  است. بر این اساس دو حالت برای خطوط رخ خواهد داد:

 16حذف خواهد شد.  برانبوهدر این حالت خط به دلیل همپوشانی کامل با خطوط حذف کامل خط:  -1

 .اندشدهمشمول این حالت  خط

خط اتوبوس موجود در این دسته قرار گرفته است. خطوطی که همپوشانی  8 تغییر مُد به تاکسی: -2

همپوشانی ندارد. اما این طول کوتاه  هاآندارند، اما طول کوتاهی از مسیر  برانبوهباالیی با خطوط 

خط بوده باشد. در این حالت، گزینه ایجاد  مبدأرابط دسترسی به  ممکن است نقش مهمی داشته و
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کیلومتر( بررسی شده است. نتیجه این بررسی در بند  5/1خط تاکسی به دلیل طول کوتاه )کمتر از 

 مربوط به طراحی شبکه شبه همگانی و در قسمت معرفی خطوط جدید تاکسی ارائه خواهد شد.

نمایش داده شده است.  رانیاتوبوسموقعیت جغرافیایی خطوط حذف شده از شبکه موجود  2-3شکل در 

بسیار باال است. در خصوص  برانبوهسطح همپوشانی غالب این خطوط با خطوط  شودمیکه مشاهده  طورهمان

حذف شده است. زیرا به  برانبوهنداشتن همپوشانی با خطوط  رغمیعلباید اشاره شود که این خط  79خط 

جای این خط، خط اتوبوس جدیدی پیشنهاد داده خواهد شد که از انتهای بلوار تخت جمشید غربی به ایستگاه 

  .رسدمیفضیلت در خط یک قطار شهری 
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 رانیاتوبوسموقعیت خطوط حذف شده از شبکه موجود  -2-3شکل 
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 خطوط اصالح شده -3-2-2

ناسایی ش برانبوهبکه همگانی اتوبوس جهت اصالح مسیر و ایفای نقش فیدری برای ش خط 9در این مرحله 

 S2مسیر خط آورده شده است.  3-3جدول در اصالح هر خط در  مؤثراین خطوط و سناریوهای لیست  شد.

اصالح شده است، اما مسیر مابقی خطوط در تمامی سناریوها اصالح شده است.  11و  10تنها در سناریوهای 

نمایش داده شده است.  برانبوه خطوطنسبت به  هاآنو موقعیت ، مسیر اصالح شده خطوط 3-3شکل در 

م همگانی خت برانبوهز اصالح مسیر، به یک ایستگاه ، انتهای تمامی خطوط پس اشودمیکه مشاهده  طورهمان

 شده است.

 

 خطوط تعیین شده برای اصالح مسیر در سال افق -3-3جدول 

 سناریوها مقصد مبدأ شماره خط ردیف

 کلیه سناریوها گویم پایانه قصردشت 37 1

 کلیه سناریوها عصرولیشهرک  پایانه استقالل 48 2

 کلیه سناریوها قالت پایانه قصردشت 50 3

 کلیه سناریوها شهرک قصر قمشه پایانه قصردشت 56 4

 کلیه سناریوها خیابان شهید فرزدقی پایانه نمازی 80 5

 کلیه سناریوها یاوران شرقی -سجادیه سیمان  پایانه احمدی شمالی 93 6

 کلیه سناریوها انجیرهشهرک  پایانه قصردشت 113 7

 کلیه سناریوها شهرک فجر پایانه قصردشت 115 8

9 S1 11و  10سناریوی پایانه قصرالدشت  1-شهر صدرا 
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 1409برای افق  اصالح شدهخطوط اتوبوس  مسیر -3-3شکل 
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 خطوط جدید اتوبوس  -3-2-3

در  ،تا به اینجا رانیاتوبوسشبکه  اصالحیانجام مراحل حذف و اصالح مسیر و مشخص شدن وضعیت با 

 بررسی شده است: ذیلنیاز یا عدم نیاز به تعریف خطوط جدید اتوبوس به شرح  ،این مرحله

در شعاع  در این گام محدوده پوشش دهی :ونقل همگانیحملشبکه پوشش  میزانبررسی  -گام اول

مورد بررسی  1409برای افق اتوبوس خطوط  هایایستگاه متری400بر و شعاع انبوه هایایستگاهمتری 800

ر دنتیجه این بررسی شناسایی یک ناحیه پوشش داده نشده و پیشنهاد یک خط جدید بود که  قرار گرفت.

 . (B1)خط  خواهد شد معرفیادامه 

قبول  قابل رانیاتوبوسشبکه یک پوشش سطح ت ممکن اسبررسی تبادل خطوط و ترنسفرها:  -گام دوم

باشد. مثال این مورد، برقراری ارتباط بین چند خط  رانیاتوبوسباشد، اما همچنان نیاز به تعریف خط جدید 

ش ین اساس و فارغ از سطح پوشیا برقراری ارتباط مستقیم بین نواحی شهر با تقاضای باال است. بر ا برانبوه

 (.B4تا  B2 وطپیشنهاد خواهد شد )خطتوبوس خط جدید ا سه، شبکه

طالعات اولیه چهار خط جدید اتوبوس و توضیحاتی در خصوص چرایی پیشنهاد این ، ا4-3جدول در 

 7-3شکل تا  4-3شکل در  برانبوهبا خطوط  هاآنو نحوه ارتباط خطوط ارائه شده است. مسیر این خطوط 

 در ادامه، توضیحات بیشتری در رابطه با هر خط بیان خواهد شد.ترسیم شده است. 

 

 1409خطوط اتوبوس جدید برای افق  -4-3جدول 

 ردیف
 شناسه

 خط 
 مقصد مبدأ

 طول خط 

 )کیلومتر(
 توضیحات 

1 B1 13.6 شهرک گلستان احسان میدان 
با هدف ایجاد پوشش در مسیر شناسایی شده 

 .شدتعریف 

2 B2 6 پایانه دستغیب )گردشی( پایانه دستغیب 
گردشی از پایانه دستغیب تعریف  صورتبهاین خط 

و و د برانبوهارتباطی مناسب بین سه خط  شده تا

 برقرار شود. رانیاتوبوسپایانه 

3 B3  11 پایانه قصرالدشت بهارستانپایانه 
پوشش بدون ترنسفر تمایالت سفر بین پایانه  

 بهارستان و پایانه قصرالدشت

4 B4 7.1 بلوار تخت جمشید غربی ایستگاه فضیلت 
در وضع موجود با هدف اتصال  79جایگزین خط 

 به ایستگاه فضیلت 
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 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 مسیر خط اتوبوس جدید از میدان احسان به شهرک گلستان -4-3شکل 

 

از محدوده شهرک گلستان آغاز شده و با عبور از خیابان عالمه امینی، کیلومتر  13.6با طول  B1خط 

نطقی م مقصدی-مبدأ. تعریف این خط با نگاه رسدمیبلوار آفرینش و بزرگراه حسینی هاشمی به میدان احسان 

اما این خط دارای مسیر کامالً متفاوتی  ؛وجود دارد قطار شهری 3، زیرا گزینه استفاده از خط رسدمیبه نظر ن

پیشنهاد  1409برای افق احسان میدان یک پایانه جدید در محدوده  همچنیناست که پوشش داده نشده است. 

 . خواهد شد که نقطه قوتی برای تعریف این خط جدید است
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 گردشی  صورتبهمسیر خط اتوبوس جدید از پایانه دستغیب  -5-3ل شک

 

یک جهت حلقوی و در  صورتبهکیلومتر  6با طول  B2، خط شودمیمشاهده  5-3ل شککه در  طورهمان

تعریف شده است. مسیر خط از پایانه شهید دستغیب شروع شده و با گذر از خیابان حضرتی، بلوار سیبویه، 

ه . سه ویژگی اصلی این خط بشودمیزند مجدداً به پایانه شهید دستغیب ختم  خانکریمبلوار زینبیه و بلوار 

 شرح موارد ذیل است:

 شاهچراغ )ع(حرم پوشش محدوده  -

برای ایجاد دسترسی زائرین حرم شاهچراغ)ع(  ویژهبه: این ارتباط برانبوهسه خط  بینبرقراری ارتباط  -

 اهمیت دارد. برانبوهبه شبکه 
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شامل پایانه ولیعصر، پایانه شهید دستغیب و پایانه شهید احمدی.  رانیاتوبوسسه پایانه موجود  گذر از -

متر فاصله دارد که مورد قبول  400حدود ایستگاه این خط  تریننزدیکالبته پایانه شهید احمدی تا 

 است.

 

 
 مسیر خط اتوبوس جدید از پایانه بهارستان به پایانه قصرالدشت -6-3شکل 
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. کندیمارتباط مستقیم بین پایانه بهارستان و پایانه قصرالدشت را برقرار  ،کیلومتر 11با طول  B3خط 

همچون مسافر قطعه اوج  هاییشاخصهم بررسی شده بود، اما  برانبوهمسیر بالقوه خطوط  عنوانبهاین مسیر 

 کافی نبود. برانبوهبرای خط 
 

 
 ایستگاه فضیلتمسیر خط اتوبوس جدید از بلوار تخت جمشید به  -7-3شکل 

 

)بلوار تخت جمشید به پایانه ولیعصر( شده است. دلیل اصلی این  79این خط جایگزین خط شماره 

ضیلت بوده در ایستگاه ف برانبوهپیشنهاد پوشش تقاضا در ناحیه بلوار تخت جمشید غربی و اتصال آن به شبکه 

پیشنهاد خواهد  1409جدید برای سال افق  شهریدرونلت یک پایانه یاست. دلیل دیگر آنکه، در محدوده فض

 است. قطار شهری یکو خط  برانبوه چهارخط  همرسیشد. این پایانه محل 
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 اتوبوسرانی شبکهناوگان مورد نیاز تعداد محاسبه 

منظور به د.شوبرآورد می 1409شنهادی در افق در این بخش تعداد ناوگان مورد نیاز برای شبکه اتوبوسرانی پی

 عداد ناوگان از رابطه ذیل بهره گرفته شده است:محاسبه ت

𝑁 =
𝑪𝑻

𝐻
 

𝑁  : مورد نیازتعداد ناوگان 

𝐶𝑇 : برحسب دقیقهخط زمان چرخه 

𝐻 : برحسب دقیقهزمانی سرفاصله 

زمان زمان استراحت و  ها،مجموع زمان در حال حرکت رفت و برگشت، زمان توقف در ایستگاه از زمان چرخه

 و ظرفیتتعداد مسافر قطعه اوج هر خط شاخص بر اساس نیز  یسرفاصله زمانقابل محاسبه است. بازیابی 

 نفر )نشسته+ ایستاده( فرض شده است.  70 در این مطالعه اتوبوسظرفیت ناوگان  .شودمی ناوگان تعیین

اوگان نابتدا محاسبات اتوبوسرانی در نرم افزار ویزوم و برآورد پارامترهای مذکور، منتخب شبکه  شبیه سازیبا 

شد. در گام بعد، تعداد ناوگان محاسبه شده با حداقل ناوگان  بر مبنای تعداد مسافر قطعه اوج انجام هر خط

 15ته شد )با لحاظ نهایی در نظر گرفو بیشینه این دو مقدار به عنوان تعداد ناوگان  شدمورد نیاز مقایسه 

تعداد نهایی  گزارش شده است. 5-3جدول پارامترها و محاسبات مذکور در کلیه . نتایج برآورد درصد پشتیبانی(

 ت.قابل مشاهده اسناوگان هر خط در ستون آخر این جدول 

دقیقه محاسبه شده است ) حاصل تقسیم  15الزم به ذکر است که حداقل ناوگان مورد نیاز با فرض سرفاصله 

دقیقه(. نکته دیگر آنکه، تعداد ناوگان نهایی در خطوط حومه ای برابر با حداقل  15زمان چرخه بر سرفاصله 

در این خطوط، با توجه به طول زیاد آنها ه دقیق 15، زیرا ارائه سرفاصله کمتر از شدناوگان مورد نیاز منظور 

 .  خواهد شدمعنا ندارد و منجر به افزایش شدید تعداد ناوگان 

که کلیه  شوددستگاه است. تاکید می 638 اتوبوس،خط  63مجموع ناوگان مورد نیاز در سال افق برای تامین 

 نفر برای وسیله اتوبوس حاصل شده است. 70نتایج بر مبنای فرض ظرفیت 
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 1409تعداد ناوگان مورد نیاز خطوط اتوبوسرانی در افق  -5-3جدول 

 نوع خط شماره خط ردیف

مجموع 

طول رفت 

 و برگشت

مجموع زمان 

در حال 

حرکت رفت و 

 برگشت

مجموع زمان 

توقف در 

ایستگاه 

 )دقیقه(

زمان گردش با 

درصد  10لحاظ 

استراحت و 

 بازیابی )دقیقه(

مجموع مسافر 

دو جهت در 

ساعت اوج 

 صبح

تعداد مسافر 

 در قطعه اوج

تعداد ناوگان 

بر اساس 

مسافر قطعه 

 اوج

 حداقل

ناوگان مورد 

 نیاز

تعداد ناوگان 

 15نهایی با لحاظ 

 درصد پشتیبان

 6 4 5 375 620 54 7 42 12 درون شهری 1 1

 9 7 6 256 521 90 12 70 22 درون شهری 2 2

 6 5 5 281 489 74 10 57 16 درون شهری 3 3

 6 5 2 86 315 73 8 58 14 درون شهری 4 4

 22 7 19 847 1،340 94 14 71 23 درون شهری 5 5

 9 7 3 99 301 97 14 74 20 درون شهری 14 6

 11 9 2 58 187 127 15 100 27 درون شهری 16 7

 10 8 _ 1،692 2،428 110 20 80 29 حومه/اطراف 17 8

 6 5 3 155 542 75 11 57 15 درون شهری 18 9

 9 7 3 100 174 90 12 70 27 درون شهری 22 10

 12 10 6 151 367 140 17 110 37 درون شهری 25 11

 40 6 34 1،820 3،207 78 13 58 20 درون شهری 26 12

 6 5 _ 1،623 3،690 72 10 55 19 حومه/اطراف 28 13

 15 13 _ 909 2،440 182 18 147 59 حومه/اطراف 29 14

 5 4 2 150 283 53 9 39 12 درون شهری 31 15

 7 6 5 215 575 79 11 61 17 درون شهری 35 16

 5 4 1 25 42 54 10 39 15 درون شهری 36 17
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 نوع خط شماره خط ردیف
مجموع 

طول رفت 

 برگشتو 

مجموع زمان 

در حال 

حرکت رفت و 

 برگشت

مجموع زمان 

توقف در 

ایستگاه 

 )دقیقه(

زمان گردش با 

درصد  10لحاظ 

استراحت و 

 بازیابی )دقیقه(

مجموع مسافر 

دو جهت در 

ساعت اوج 

 صبح

تعداد مسافر 

 در قطعه اوج

تعداد ناوگان 

بر اساس 

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد ناوگان 

 حداقل

تعداد ناوگان 

 15نهایی با لحاظ 

 درصد پشتیبان

 5 4 4 311 535 53 7 41 17 درون شهری 37 18

 15 7 13 506 979 102 13 80 21 درون شهری 45 19

 13 9 11 352 807 122 13 98 28 درون شهری 46 20

 11 9 5 160 460 123 14 98 28 درون شهری 47 21

 4 3 1 122 243 34 5 26 8 درون شهری 48 22

 10 8 _ 1،048 1،637 111 11 90 36 حومه/اطراف 50 23

 6 5 _ 1،512 1،793 65 11 48 17 حومه/اطراف 57 24

 17 8 14 525 957 108 14 84 22 درون شهری 59 25

 5 4 1 21 35 51 11 35 13 درون شهری 60 26

 11 9 2 37 151 127 20 95 36 درون شهری 62 27

 4 3 1 3 4 32 8 21 8 درون شهری 63 28

 11 7 9 377 786 98 14 75 22 درون شهری 68 29

 12 8 10 367 692 106 17 79 24 درون شهری 69 30

 5 4 1 68 219 46 8 34 10 درون شهری 71 31

 10 7 8 350 827 96 16 71 22 درون شهری 74 32

 7 6 5 221 516 78 13 58 17 درون شهری 75 33

 7 6 _ 1،480 2،210 79 10 62 23 حومه/اطراف 76 34
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 نوع خط شماره خط ردیف
مجموع 

طول رفت 

 و برگشت

مجموع زمان 

در حال 

حرکت رفت و 

 برگشت

مجموع زمان 

توقف در 

ایستگاه 

 )دقیقه(

زمان گردش با 

درصد  10لحاظ 

استراحت و 

 بازیابی )دقیقه(

مجموع مسافر 

دو جهت در 

ساعت اوج 

 صبح

تعداد مسافر 

 در قطعه اوج

 تعداد ناوگان

بر اساس 

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد ناوگان 

 حداقل

تعداد ناوگان 

 15نهایی با لحاظ 

 درصد پشتیبان

 26 6 22 1،024 2،681 89 16 65 22 درون شهری 77 35

 7 6 2 73 322 84 13 63 18 درون شهری 78 36

 9 7 5 182 407 96 14 73 20 درون شهری 80 37

 9 7 5 214 634 98 13 76 19 درون شهری 91 38

 11 9 5 152 471 133 23 98 29 درون شهری 93 39

 9 7 5 205 726 96 16 71 21 درون شهری 95 40

 9 5 7 368 752 73 11 55 16 درون شهری 96 41

 15 6 13 634 972 83 12 63 19 درون شهری 97 42

 13 8 11 395 906 110 15 85 26 درون شهری 98 43

 12 10 6 165 391 139 18 108 31 درون شهری 99 44

 6 5 _ 1،526 1،665 75 11 57 23 حومه/اطراف 111 45

 15 4 13 930 1،515 58 11 42 14 درون شهری 112 46

 4 3 1 98 122 33 6 24 9 درون شهری 113 47

 11 4 9 677 1،088 51 9 37 12 درون شهری 114 48

 4 3 3 282 523 44 6 34 11 درون شهری 115 49

 5 4 2 97 203 59 12 42 15 درون شهری 116 50

 21 11 18 471 1،783 158 26 118 36 درون شهری 117 51

 



   

 

 

 

 179صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنمطالعات جامع حملسازی بازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5
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 نوع خط شماره خط ردیف
مجموع 

طول رفت 

 و برگشت

مجموع زمان 

در حال 

حرکت رفت و 

 برگشت

مجموع زمان 

توقف در 

ایستگاه 

 )دقیقه(

زمان گردش با 

درصد  10لحاظ 

استراحت و 

 بازیابی )دقیقه(

مجموع مسافر 

دو جهت در 

ساعت اوج 

 صبح

تعداد مسافر 

 در قطعه اوج

تعداد ناوگان 

بر اساس 

مسافر قطعه 

 اوج

تعداد ناوگان 

 حداقل

تعداد ناوگان 

 15نهایی با لحاظ 

 درصد پشتیبان

 9 7 5 189 620 92 13 71 21 درون شهری 135 52

 7 6 3 139 225 84 12 64 24 درون شهری 138 53

 9 7 6 242 477 98 14 75 23 درون شهری 146 54

 9 7 3 102 320 103 7 87 24 درون شهری 152 55

 9 7 7 293 718 97 14 74 22 درون شهری 155 56

 7 6 4 162 578 85 14 63 19 درون شهری 196 57

 5 4 _ 1،664 3،040 50 3 42 17 حومه/اطراف 200 58

 17 14 _ 735 943 196 17 161 63 حومه/اطراف 1خط صدرای  59

 7 6 3 147 281 80 9 64 25 درون شهری B1-خط جدید 60

 5 2 4 538 1،329 30 6 21 7 درون شهری B2-خط جدید 61

 13 8 11 396 870 112 15 87 23 درون شهری B3-خط جدید 62

 18 6 15 779 1،321 78 8 63 21 درون شهری B4-خط جدید 63
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 شبه همگانی )تاکسی خطی(شبکه  یطراح

ها و مطالعات انجام شده، استفاده از تاکسی ، با توجه به بررسیدر بند اول گزارش اشاره شدکه  طورهمان

. در کشورهای جهان از تاکسی استاندارد نیستونقل همگانی مطلوب بخشی از سیستم حمل عنوانبهخطی 

ن شود. بنابراین در ایونقل همگانی استفاده میهمگانی و مکمل سیستم حملشبهونقل یک مد حمل عنوانبه

مطالعه تالش شده است تا حد امکان با بررسی میزان پوشش تقاضای مربوطه توسط خطوط موجود تاکسی، 

در ادامه ابتدا به وضعیت خطوط موجود تاکسی در  .شودمیزان کمبود خطوط با افزودن خطوط جدید مرتفع 

 ارائه خواهد شد. 1409راز پرداخته شده و سپس نتایج بازنگری شبکه شبه همگانی برای افق شهر شی

 بررسی خطوط تاکسی موجود در شهر شیراز 

، مقصد، نرخ کرایه مبدأشامل  هاآناولیه خط تاکسی دارد که مشخصات  13شهر شیراز در وضع موجود 

نمایش داده شده  1-4شکل گزارش شده است. همچنین مسیر این خطوط در  1-4جدول در  خودروو تعداد 

 است. 
 

 اطالعات خطوط تاکسی شهر شیراز در وضع موجود -1-4جدول 

 خودرو تعداد نرخ کرایه )ریال( مقصد مبدأ کد خط ردیف

 30 150000 پل بصیرت نادرباسکول  20 1

 40 150000 میدان قصردشت چهارراه مشیر 73 2

 30 75000 کاراندیش ترمینال میدان دانشجو 58 3

 50 100000 پل غدیر چهارراه زندان 22 4

 6 25000 شهید آقاییانتهای  ابتدای شهید آقایی 103 5

 28 25000 حرم مطهر شاهزاده قاسم 76 6

 25 50000 دروازه کازرون کوی زهرا 4 7

 45 50000 میدان غدیر خرداد15چهارراه  118 8

 87 50000 چهارراه زندان دروازه کازرون 43 9

 25 25000 شاهزاده قاسم  احمد جنوبی 75 10

 30 50000 میدان نمازی  دروازه قران 36 11

 10 75000 اکبرآباد  چهارراه حافظیه 9 12

 15 75000 نمازیمیدان  پل بصیرت 29 13
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 1401-مسیر خطوط تاکسی موجود در شهر شیراز -1-4شکل 

 

غالب این خطوط موازی کریدورهای پرتقاضای شهر شیراز هستند و به  شودمیکه مشاهده  طورهمان

. البته جایگاه نادرست تاکسی خطی در اکثر کنندمیرا ایفا  جاییجابهجای نقش دسترسی )فیدری(، نقش 
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شهرهای کشور مشهود است که دلیل اصلی آن دلیل رویکرد اشتباه مدیران شهری و البته خودگردان بودن 

سی خطوط تاککم تعداد ، شهرهاکالنمثبت در مورد شهر شیراز در مقایسه با دیگر نکته  تاکسی خطی است.

 ندارد.در جذب سفرهای همگانی  ایعمدهسهم  . لذا تاکسی خطی در شیرازاست

 گردشی فعال هستند. البته بخشی صورتبهغالباً شیراز در شهر  هاتاکسی به غیر از تاکسی خطی، سایر

مشخص و از قبل تعیین شده است. در  هاآنشده و ایستگاه فعالیت  دهیسازمانی گردشی نیز هاتاکسیاز 

 این موارد در قالب دو دسته زیارتی و گردشگری اشاره شده است. ترینمهمبه  2-4جدول 

 

 مهم تاکسی گردشی در شهر شیراز هایایستگاه -2-4جدول 

 خودرو فعالتعداد  آدرس ایستگاه  نام ایستگاه دسته ردیف

 25 روح اله بازار جلو درب  احمدی راهسه زیارتی 1

 15 پایانه شهید دستغیب شهید دستغیبپایانه  زیارتی 2

 25 جلوی درب باب الرضا)ع( حرم مطهر زیارتی 3

 25 علی بن حمزه)ع( جلوی درب  علی بن حمزه زیارتی 4

 10 آرامگاه سعدی آرامگاه سعدی گردشگری 5

 15 آرامگاه حافظیه آرامگاه حافظیه گردشگری 6

 20 خیابان ارم ارمباغ  گردشگری 7

 12 آبادانتهای خیابان عفیف  آبادباغ عفیف  گردشگری 8

 30 خیابان طالقانی بازار وکیل گردشگری 9

 10 پشت ارگ کریمخانی ارگ کریمخانی گردشگری 10

 ارائه نتایج طراحی شبکه شبه همگانی

است.  ترمطلوبایران  شهرهایکالنجایگاه سیستم تاکسی در شهر شیراز در مقایسه با سایر  طورکلیبه

سهم زیادی از سفرها را به خود اختصاص نداده است. رویکرد این  خطیزیرا بر خالف این شهرها، تاکسی 

و در عوض، خطوط جدید  نشدهتعریف  جاییجابهمطالعه این است که تا حد امکان، خط جدید تاکسی با نقش 

پیشنهاد شود. این خطوط نقش فیدری برای مدهای باالدست حداقلی در مناطق کم تراکم و بدون دسترسی 

  داشته و معموالً طول کوتاهی دارند.

متر و  800 به شعاع برانبوه هایایستگاهتحت پوشش  هایمحدوده ،یتاکسجدید خطوط  پیشنهاد برای

برخوردار شناسایی شد تا مناطق کم  بررسیمتر  400به شعاع  اتوبوس هایایستگاهتحت پوشش  هایمحدوده

حذف شده است  برانبوهخطوط اتوبوس به دلیل همپوشانی باال با خطوط  هاآنمناطقی که در  همچنین. شود
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 نوانعبهمورد بررسی قرار گرفت. به عبارتی بخش غیرهمپوشان خطوط اتوبوس که معموالً طول کوتاهی دارد، 

ایی در این مناطق شناس برانبوه ستگاهیا ترینزدیکن. در گام بعد، شدتاکسی بررسی جدید نامزد ایجاد خط 

شده  هادشنیپ برانبوه ستگاهیا به مقصد مبدأاز شبه همگانی با رویکرد فیدری و  جدیدخطوط شد. در نهایت، 

 است.

 با مشخصات ارائه شده درشهر شیراز  1409افق  یبراخط تاکسی  9بر اساس رویکرد فوق، در نهایت 

ل شکدر  برانبوهنسبت به خطوط همگانی  هاآنمسیر این خطوط و موقعیت شده است.  شنهادیپ 3-4جدول 

 قابل مشاهده است. 4-4شکل تا  4-2

 

 1409افق  -همگانیخطوط پیشنهادی شبه  -3-4جدول 

 مقصد مبدأ شناسه خط ردیف
طول خط 

 )متر(

نوع وسیله 

 پیشنهادی
 توضیحات

1 T1 10جایگزین خط اتوبوس  تاکسی 1،306 میدان گل سرخ  انتهای شهید شیرودی 

2 T2 36جایگزین خط اتوبوس  تاکسی 5،315 بلوار آفرینش  حافظ -شهرک بزین 

3 T3 شهرک گلستان 
 قطار شهری 3خط 

 )ایستگاه صدرا(
 60جایگزین خط اتوبوس  ون / تاکسی 5،663

4 T4 شهرک شهید بهشتی 
قطار  3ایستگاه خط 

 شهری
 63جایگزین خط اتوبوس  تاکسی 4،411

5 T5 92جایگزین خط اتوبوس  تاکسی 2،879 پایانه بهارستان شهرک بهارستان 

6 T6 110جایگزین خط اتوبوس  تاکسی 3،925 میدان گل سرخ  داخل پایگاه هوایی 

7 T7 120جایگزین خط اتوبوس  تاکسی 850 میدان گل سرخ  میدان نمازی 

8 T8 
 -دانشگاه پیام نور 

 نمایشگاه

 قطار شهری 3خط 

 )ایستگاه صدرا(
 151جایگزین خط اتوبوس  تاکسی 3،806

9 T9 ون/تاکسی 1،602 پایانه نمازی دانشگاه شیراز 
در مسیر دانشگاه شیراز، 

 و پایانه نمازی دانشجومیدان 
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 گروه اول -1409افق  برایخطوط شبه همگانی پیشنهادی  مسیر -2-4شکل 
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 گروه دوم -1409افق  مسیر خطوط شبه همگانی پیشنهادی برای -3-4شکل 
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 گروه سوم -1409مسیر خطوط شبه همگانی پیشنهادی برای افق  -4-4شکل 
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 شهریدرون هایپایانه یابیمکان

 رمنظها از دو هستند. نقش و اثر پایانه همگانی ونقلحملاز اجزای اصلی سیستم  شهریدرونهای پایانه

 و داشته خود پیرامون شهری ترافیکی شبکه و شبکه کارکرد بر بسزایی تأثیر هاپایانه آنکه نخستاهمیت دارد. 

 لذا؛ دارند خود پیرامون شهری محیط و هاکاربری بر پررنگی نقش سفر، جاذب کاربری یک عنوانبه آنکه دوم

ی ها محل همرسشهرسازی قابل تأمل است. از آنجا که پایانهها هم از نظر ترافیکی و هم از نظر پایانه یابیمکان

ها در آنو مسافران در حال آمد و شد  هااتوبوسهستند، معموالً حجم زیادی از ونقل همگانی خطوط حمل

هستند و به سبب باال بودن تولید و جذب سفر در این نقاط، شبکه ترافیکی پیرامون پایانه نیز از آن متأثر 

 یابیمکانیک شهر بدون توجه به  همگانیتوان دریافت که طراحی شبکه بنابراین به سادگی میخواهد شد. 

 تواند به نتایج مناسبی بیانجامد. ها نمیپایانه

د که در شوای اطالق میپایانه )ترمینال( دارای تعاریف گوناگونی است. در معنی عام کلمه، پایانه به نقطه

ار گرفته باشد. با توجه به این تعریف بدیهی است که با تعیین جهت حرکت وسیله ابتدا یا انتهای یک مسیر قر

توان ه را میخالصه پایان طوربه. شودتواند یک نقطه ابتدایی و هم یک نقطه انتهایی تلقی نقلیه، نقطه مزبور می

 زیر باشد: هایویژگیمکانی نامید که دارای 

در رفت و آمد  ثابتکه در یک یا چند مسیر  ونقلحملمدهای ای از وعهامکان دسترسی به مجم -

 باشند، فراهم سازد.می

 از یک نوع به نوع دیگر در آن وجود داشته باشد. مد تغییرامکان  -

 و تسهیالت کنترل ترافیک را دارا باشد. چیدمان خطوط همگانیفضای کافی برای  -

وره، های چند منظنظوره داشته باشد. پایانهمپایانه از نظر عملکرد، ممکن است عملکرد چندمنظوره یا تک

ییر مد برای مسافران وجود دارد. ی و تغونقلحملها امکان دسترسی به چندین مد هایی هستند که در آنپایانه

تواند خطوط اتوبوس و ایستگاه تاکسی قرار دارد و مسافر می مبدأبرای نمونه در محل پایانه، ایستگاه مترو، 

ی همچون های چندمنظوره مزایایپایانه ر یک از این مدها را انتخاب کند.د دلخواه خود هبرای سفر به مقص

 اریبردهای بهرهکاهش هزینهو  جویی در استفاده از زمینصرفه، افزایش سطح خدمات برای استفاده کنندگان

های ره در بسیاری موارد، پایانههای چندمنظوبه دلیل نبود امکانات الزم برای احداث پایانه هرحالبهاما را دارند. 

ی پیرامون پایانه و دسترسی به ونقلحملهای شوند. در چنین حالتی توجه به سیستممنظوره طراحی میتک

  [.13] ها ضروری استآن
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ی افزون بر فضای کاف کهطوریبهباید توجه نمود که برای ساخت پایانه باید فضای کافی اختصاص داد. 

هایی مانند ساختمان اداری، خدمات عمومی، فضای سبز، تعمیرگاه و از این ها، بخشو ایستگاه هااتوبوسبرای 

ای نیز باشد که برای آن باید فض سوارپارکدست نیز در نظر گرفته شود. همچنین ممکن است یک پایانه محل 

 مناسب در نظر گرفته شود.

ونقل همگانی، ابتدا یکی از پارامترهایی لدر یکی از رویکردهای طراحی شبکه حم که است ذکر انیشا

 لینقاط ترمیناها و شود، پایانهثابت فرض شده و از آن برای تعیین کریدورهای اصلی استفاده میابتدا که 

 قلونحملبرای طراحی شبکه هستند. در این مطالعه نیز این رویکرد موجود )ایستگاه ابتدایی و انتهایی( 

اما با مشخص شدن سناریوی برتر،  گرفته و در شناسایی کریدورها استفاده شده است.مورد توجه قرار همگانی 

ت تالش شده اس حالدرعینجدید در صورت نیاز است.  هایپایانهو پیشنهاد  هاپایانهمجدد  یابیمکاننیاز به 

د در موجو رانیاتوبوس ایهپایانهدر ادامه ابتدا به بررسی . شوداستفاده  خوبیبهها تا از ظرفیت موجود پایانه

 1409شیراز برای افق  شهریدرونی هاانهیپا یابیمکانفرآیند به ارائه نتایج شهر شیراز پرداخته شده، سپس 

 پرداخته خواهد شد.

 شیرازشهر در  موجودهای بررسی پایانه

 1-5شکل در  هاآندر شهر شیراز وجود دارد که موقعیت  شهریدرونپایانه اتوبوس  8در وضع موجود 

 و شهید دستغیباستقالل،  عصر،یول ،ینماز هایپایانه شودشاهده میکه م گونههماننمایش داده شده است. 

 رازیشهر ش یرامونیپ مناطققصردشت در و  نیبز ،بهارستان هایپایانهشهر و  یمرکز مناطقدر  یاحمد

و شماره خطوطی که به پایانه  هاآن، تعداد خطوط منتهی به هاپایانهمشخصات این 1-5جدول در . اندقرارگرفته

و پایانه نمازی خط  17با  و قصرالدشت بیدستغشهید  هایپایانهاساس  نیا بر، آورده شده است. شوندمیوارد 

خط را به خود  خط کمترین تعداد 3و  2بزین و بهارستان با  هایپایانه تعداد خط را دارند. نیشتریبخط  14با 

  .انددادهاختصاص 
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 1409-موجود در شهر شیراز های اتوبوسموقعیت پایانه -1-5شکل 
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 موجود شهر شیراز هایپایانهوضعیت خطوط عبوری از  -1-5جدول 

 شماره خطوط منتهی به پایانه تعداد خط نام پایانه ردیف

 155-135-97-96-92-75-45-35-33-31-26-14-5-4-3-2-1 17 پایانه شهید دستغیب 1

 S1-S2-196-117-115-113-96-78-69-63-62-60-57-56-50-37-36 17 پایانه قصرالدشت 2

 154-152-151-138-120-109-91-80-74-71-70-68-24-22 14 پایانه نمازی 3

 196-110-98-79-77-76-72-71-70-51-20-17-10 13 عصرولیپایانه  4

 116-99-95-94-93-59-47-46-39-25-16 11 پایانه احمدی 5

 150-146-51-48-27 5 پایانه استقالل 6

 154-148 2 پایانه بزین 7

 114-98-90 3 بهارستانپایانه  8

 1409برای افق  شیراز شهریدرونی هاانهیپا یابیمکان

خطوط  انتهای ایو باید قادر به پوشش ابتدا  شهریدرونهای ، نقاط پتانسیل برای احداث پایانهطورکلیبه

باید بالقوه پوشش دهد ن صورتبهتواند ای که سر یا ته هیچ خطی را نمیباشند. یعنی نقطه همگانی ونقلحمل

نقطه پتانسیل برای احداث پایانه در نظر گرفته شود. در گام بعد، بسته به میزان انتقال بین خطوط در  عنوانبه

گیرد توان بهترین نقاط را برای ایجاد پایانه انتخاب نمود. پایانه در جایی قرار می، مینامزدحوزه پوشش هر نقطه 

 باشد. توجهقابلوماً سوار و پیاده شدن( در انتهای خطوط همرس به محدوده پایانه که تبادل مسافر )و نه لز

گیرند؛ هر چه تعداد اتوبوس خطهایی است که از آن خدمت مینکته دیگر در مکان پایانه تعداد اتوبوس خط

های منتهی به یک نقطه کاندیدا برای ایجاد پایانه بیشتر باشد آن نقطه پتانسیل باالتری برای تأسیس پایانه 

 خواهد داشت. 

قرار  مدنظر( BRTو  قطار شهری) برانبوهبا خطوط  رانیاتوبوس باید تبادل خطوط پایانه، یابیمکاندر 

یک ایستگاه پایانی روی از مسافت پیادهبه همین دلیل داد. گیرد تا بتوان خدمات یکپارچه و مطلوبی ارائه 

 ونقلحمل هایایستگاهبر مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین بر این مبنا، انبوه ونقلحملاتوبوس به یک ایستگاه 

نظر  نقاط پتانسیل برای ایجاد پایانه در عنوانبه( رانیاتوبوسبر نیز )عالوه بر نقاط پایانی خطوط همگانی انبوه

 شوند.گرفته می

  همگانی شهر شیراز ارائه شده است. ونقلحمل هایپایانه یابیمکان، فرآیند این مطالعه برای 2-5شکل در 
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 شهریدرونهمگانی  هایپایانه یابیمکانفرآیند  -2-5شکل 

 

سناریوی برتر شبکه همگانی شناسایی  در نقاط ابتدا و انتهای خطوط اتوبوس 3-5شکل بر این اساس، در 

 داده تبادلی مهم در سناریوی برتر نشان هایایستگاهنقاط ابتدا و انتها و  4-5شکل در  شده است. همچنین

 شده است. 

 برهای مهم در خطوط انبوهشناسایی نقاط ابتدایی و انتهایی و ایستگاه

 تیاستفاده از ظرف یبررس

 یابیمکان ایموجود  انهیپا

دیجد انهیپا  

وجود
پا 

ی
انه
 

ل
داخ

 
محدوده

 

موجود انهیپا انتخاب  
 دیجد انهیپا یابیمکان

 تعیین محدوده ایجاد پایانه جدید

 خطوط اتوبوس در شبکه برتر ییو انتها یینقاط ابتدا شناسایی

 شروع

 پایان

ها برای تعیین موقعیت نهایی پایانه

افق سناریوی برتر همگانی در سال  

  هاانهیپا یابیمحدوده مکان نییتع

عدم
 

وجود
پا 

ی
انه
 

ل
داخ

 
محدوده

 



   

 

 

 

 192صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 1409-یبرتر همگان ویسنار -خطوط اتوبوس ابتدا و انتهای نقاط -3-5شکل 



   

 

 

 

 193صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 1409-یبرتر همگان ویسنار -برانبوهنقاط ابتدا، انتها و تبادلی مهم در خطوط  -4-5شکل 

  



   

 

 

 

 194صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 شده است: و مالحظات ذیل فیلتر هاشاخصبر اساس  در گام بعد نقاط نامزد تا این مرحله،

( رویپیادهگونه انتقال مسافر )با و اتوبوس تندرو که هیچ شهریخطوط قطار  هایایستگاهآن دسته از  -1

 شود جزء نقاط پتانسیل نیستند. ها انجام نمیانتهای خطوط اتوبوس در آن هایایستگاهبه 

ای دارند، قرار گرفته و عملکرد حومه شیرازها بیرون از شهر آن سوییککه در مورد خطوطی  -2 -2

 ایستگاه ابتدایی )که درون شهر قرار دارد( جزء نقاط پتانسیل است.  تنها

 ، فیلتر شده است.کندمیعبور  هاآننقاطی که کمتر از دو خط اتوبوس از  -3 -3

همگانی پایانه  نامزدنقاط  عنوانبه،  5-5شکل نشان داده شده در  موقعیت 22، با اعمال این مالحظات

موجود تطبیق داده شد. در نتیجه  هایپایانهدر گام بعد، این نقاط با  .شدشناسایی  1409برای افق  شهریدرون

موجود به غیر از پایانه بزین انتخاب شد. پایانه بزین در وضع موجود دارای دو  هایپایانهاین بررسی، تمامی 

نیز ر لیست حذف قرار گرفت. لذا پایانه بزین ، د3 قطار شهریخط اتوبوس است، اما این خطوط با اجرای خط 

 حذف شد. 1409افق  برای

ن ترتیب، بدیگزینه پیشنهاد پایانه جدید مورد بررسی قرار گرفت.  عنوانبهدر گام نهایی سایر نقاط نامزد 

حذف  نیرااتوبوسهستند، به دلیل نداشتن تبادل با خطوط  برانبوهبرخی از نقاط نامزد که نقطه انتهایی خطوط 

، نتیجه  6-5شکل در جنوب شهر شیراز است. در  قطار شهری 2ی خط . مثال این مورد نقطه انتهایاندشده

 7این مجموعه شامل  مشخص شده است. 1409برای افق  شهریدرونهمگانی  هایپایانه یابیمکاننهایی 

 پایانه پیشنهادی جدید به شرح ذیل است:  6پایانه از وضع موجود و 

 (252ناحیه ترافیکی شماره پایانه جدید در محدوده گل سرخ ) (1

 (279ناحیه ترافیکی شماره پایانه جدید در محدوده امیرکبیر ) (2

 (305ناحیه ترافیکی شماره ) آهنراهپایانه جدید در محدوده  (3

 (237ناحیه ترافیکی شماره دید در محدوده احسان )پایانه ج (4

 (163ناحیه ترافیکی شماره پایانه جدید در محدوده سعدی ) (5

 (85ناحیه ترافیکی شماره پایانه جدید در محدوده فضیلت ) (6

مشخص شده است. تعیین محل  6-5شکل در جدید  هایپایانهناحیه پیشنهادی برای احداث موقعیت 

 و ترافیک نیست و نیاز به مطالعات تکمیلی دارد.  ونقلحملدقیق احداث پایانه در چارچوب مطالعات جامع 

 



   

 

 

 

 195صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 1409افق  -شهریدرونهمگانی پایانه  یابیمکاننامزد برای نقاط تجمیع  -5-5شکل 

 



   

 

 

 

 196صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 1409افق  -شیراز شهریدرون همگانیهای پایانهموقعیت  -6-5شکل 

 



   

 

 

 

 197صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 جمع بندی و معرفی سناریوی برتر حمل و نقل همگانی یکپارچه

ونقل و مطالعات جامع حمل یسازبهنگام"از شرح خدمات مطالعه  5-3بند  در این گزارش بر مبنای

ر این پرداخته شد. د شیرازونقل همگانی یکپارچه شهر های حملپیشنهاد گزینه به، "رازیشهر شکالن کیتراف

بند  سهدر قالب ، 1409افق ونقل همگانی یکپارچه برای حمل و معرفی گزینه برتربخش، جمع بندی نتایج 

 د:شومجزا ارائه می

 معرفی شبکه برتر حمل و نقل همگانی انبو بر -1

 راحی شبکه اتوبوسرانیایج طجمع بندی نت -2

 جمع بندی نتایج طراحی شبکه تاکسیرانی -3

ممکن است تحت همانطور که در طول گزارش اشاره شد، نتایج مطروحه در حوزه حمل و نقل همگانی 

(. همچنین 6-3و  4-3یا حمل و نقل غیرموتوری قرار بگیرد )بندهای  ها مانند شبکه معابرحوزه ریسا نتایج تاثیر

شود. می معیناز شرح خدمات  11-3و انجام تحلیل اقتصادی در بند  ها پس از ارزیابیبرخی از گزینه تکلیف

ا تاست ها نگارش شده پس از نهایی شدن نتایج در کلیه حوزهلذا بخش جمع بندی، با لحاظ نکات مذکور و 

در دسترس ل همگانی در صورت مطالعه این مستند به صورت مستقل، تصمیمات نهایی در حوزه حمل و نق

 .باشد

 معرفی شبکه برتر حمل و نقل همگانی انبو بر

ز نتایج برآورد تقاضا، ا استفادهبا شهر شیراز، ابتدا  1409طراحی شبکه همگانی انبوه بر برای افق در روند 

 سپس. شدشناسایی بر انبوهبرای خطوط بالقوه  کریدور 30، های تعریف شدهشاخصو سایر  خطوط تمایل سفر

ی بندتیاولوبرخی از خطوط حذف و خطوط مشابه آن، خطوط نامزد صورت گرفت که در نتیجه اولیه پاالیش 

مورد پیاده سازی و افزار ویزوم بر شهر شیراز در نرمسناریوی مختلف برای شبکه انبوه 11 ،. در گام بعدشد

بر بر اساس معیارهای ب برای شبکه انبوهسه سناریوی منتخ سپس با رتبه بندی سناریوها،ارزیابی قرار گرفت. 

 و پس از انجام اصلی از شرح خدمات 11-3در بند  این سه سناریو،. انتخاب نهایی از بین شدفنی، معرفی 

نمایش داده  1-6شکل . بر این اساس، شبکه برتر حمل و نقل همگانی انبو بر در شدتحلیل اقتصادی مشخص 

 خط اتوبوس سریع است.  4خط قطار شهری و  3شده که شامل 

آورده  7-6شکل تا  2-6شکل در تصاویر مجزا قالب های هر خط در ایستگاهموقعیت مسیر و  ،در ادامه

نوع سیستم، طول خط، تعداد ایستگاه، تعداد سازی هر خط شامل است. همچنین مشخصات و نتایج مدل شده



   

 

 

 

 198صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

جدول تا  1-6جدول در  مسافر قطعه اوج، سرفاصله زمانی و تعداد ناوگان مورد نیازمسافر ساعت اوج، تعداد 

 قابل مشاهده است. 6-6

 

 
 بر سناریو برترشبکه خطوط انبوه -1-6شکل 



   

 

 

 

 199صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 بر شهر شیرازانبوه 3و  1ها و مسیر خط ایستگاه -2-6شکل 



   

 

 

 

 200صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 بر شهر شیرازانبوه 2ها و مسیر خط ایستگاه -3-6شکل 



   

 

 

 

 201صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 بر شهر شیرازانبوه 3و  1سازی خط مشخصات و نتایج مدل -1-6جدول 

 شهر شیراز برانبوه 3و  1خط 

 خواهد شد. 1مسافران وارد مسیر خط  جاییجابهطور مستقیم و بدون نیاز به به برانبوه 3خط 

 قطار شهری نوع سیستم

 10+  23 طول خط )مجموع دو خط(

 27 تعداد ایستگاه

 54800 1409تعداد کل مسافر ساعت اوج سال 

 16051 1409تعداد مسافر قطعه اوج در ساعت اوج سال 

 دقیقه 3 زمانی سرفاصله

 40 تعداد رام قطار مورد نیاز

 

 بر شهر شیرازانبوه 2سازی خط مشخصات و نتایج مدل -2-6جدول 

 شهر شیراز برانبوه 2خط 

 قطار شهری نوع سیستم

 کیلومتر 14 طول خط 

 13 تعداد ایستگاه

 30952 1409تعداد کل مسافر ساعت اوج سال 

 13548 1409سال تعداد مسافر قطعه اوج در ساعت اوج 

 دقیقه 3 زمانی سرفاصله

 20 تعداد رام قطار مورد نیاز

 

 

 



   

 

 

 

 202صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 بر شهر شیرازانبوه 4ها و مسیر خط ایستگاه -4-6شکل 

 

 بر شهر شیرازانبوه 4سازی خط مشخصات و نتایج مدل -3-6جدول 

 شهر شیراز برانبوه 4خط 

 بر شهر شیراز نیاز به انجام مطالعات تفصیلی همگانی وجود دارد.منظور تعیین نهایی نوع سیستم خط انبوهبه

 اتوبوس تندرو یا قطار شهری نوع سیستم

 کیلومتر 17 طول خط 

 17 تعداد ایستگاه

 15169 1409تعداد کل مسافر ساعت اوج سال 

 4557 1409تعداد مسافر قطعه اوج در ساعت اوج سال 

 دقیقه 2 زمانی سرفاصله

 60 تعداد اتوبوس تندرو مورد نیاز

 



   

 

 

 

 203صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 بر شهر شیرازانبوه 5ها و مسیر خط ایستگاه -5-6شکل 



   

 

 

 

 204صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 
 بر شهر شیرازانبوه 6ها و مسیر خط ایستگاه -6-6شکل 

 
 بر شهر شیرازانبوه 7ها و مسیر خط ایستگاه -7-6شکل 



   

 

 

 

 205صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 زبر شهر شیراانبوه 5سازی خط مشخصات و نتایج مدل -4-6جدول 

 شهر شیراز برانبوه 5خط 

 اتوبوس تندرو نوع سیستم

 کیلومتر 12 طول خط 

 18 تعداد ایستگاه

 9928 1409تعداد کل مسافر ساعت اوج سال 

 4331 1409تعداد مسافر قطعه اوج در ساعت اوج سال 

 دقیقه 2 زمانی سرفاصله

 41 تعداد اتوبوس تندرو مورد نیاز
 

 بر شهر شیرازانبوه 6سازی خط مشخصات و نتایج مدل -5-6جدول 

 شهر شیراز برانبوه 6خط 

 اتوبوس تندرو نوع سیستم

 کیلومتر 14 طول خط 

 16 تعداد ایستگاه

 13521 1409تعداد کل مسافر ساعت اوج سال 

 7022 1409تعداد مسافر قطعه اوج در ساعت اوج سال 

 ثانیه 75 سرفاصله زمانی

 80 تعداد اتوبوس تندرو مورد نیاز
 

 بر شهر شیرازانبوه 7سازی خط مشخصات و نتایج مدل -6-6جدول 

 شهر شیراز برانبوه 7خط 

 اتوبوس تندرو نوع سیستم

 کیلومتر 17 طول خط 

 16 تعداد ایستگاه

 6791 1409کل مسافر ساعت اوج سال  تعداد

 4031 1409تعداد مسافر قطعه اوج در ساعت اوج سال 

 ثانیه 120 سرفاصله زمانی

 46 تعداد اتوبوس تندرو مورد نیاز

 

  



   

 

 

 

 206صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

 ی نتایج طراحی شبکه اتوبوسرانیجمع بند

شهر  1409برای افق باالدست، شبکه اتوبوسرانی  با مشخص شدن شبکه همگانی انبوه بر به عنوان شبکه

با خط از خطوط موجود اتوبوسرانی به دلیل همپوشانی کامل یا زیاد  24 ،. طی این فرآیندشد بازطراحیشیراز 

ایی موقعیت جغرافی 8-6شکل ل مشاهده است. در قاب 7-6جدول در  هاکه لیست آن حذف شدشبکه انبوه بر 

به دلیل  خط 16از مجموعه خطوط حذف شده، . نمایش داده شده استخطوط حذف شده از شبکه موجود 

 باکوتاهی از مسیر  بخش، دیگرخط  8. در مورد اندحذف شدهانبوه بر  وطدرصدی با خط 100همپوشانی 

 پیشنهاد مناسب برای. دسترسی دارد همین بخش نقش مهمی در تامیناما  خطوط انبوه بر همپوشانی ندارد،

 خواهند شد.معرفی  -3-6در بند به عنوان خط تاکسی  تغییر مُد به تاکسی است واین خطوط، 

آورده  8-6جدول ها در آن مشخصاتجهت اصالح مسیر شناسایی شد که اتوبوس خط  9، گام بعددر 

 شدهبر مشخص نسبت به خطوط انبوه هاآنخطوط و موقعیت  ، مسیر اصالح شده9-6شکل شده است. در 

  .بر ختم شده استانتهای تمامی خطوط پس از اصالح مسیر، به یک ایستگاه انبوهشود که مالحظه میاست. 

 : مدنظر قرار گرفتبا بررسی معیارهای ذیل  اتوبوس جدید وطتعریف خط لزومدر گام نهایی، 

 و شناسایی نواحی پوشش داده نشدهشبکه اتوبوسرانی پوشش  میزان -

 تبادل بین خطوط و تعداد ترنسفرها مابین نواحی با تقاضای باالنحوه بررسی  -

ها و توضیحات که مشخصات آن شد شهر شیراز پیشنهاد 1409خط جدید اتوبوس برای افق  4نهایتا ً 

 هاآنو نحوه ارتباط  مسیر خطوط جدید. همچنین قابل مشاهده است 9-6جدول در در خصوص هر خط  اولیه

 ترسیم شده است. 13-6شکل تا  10-6شکل بر در انبوه شبکهبا 

در افق راز خطوط حذف شده، اصالح شده و خطوط جدید، شبکه نهایی اتوبوسرانی شهر شی اعمالبا 

عداد ناوگان مورد نیاز برای هر خط نیز بر اساس تعداد مسافر قطعه اوج . تاتوبوس استخط  63 دارای 1409

که نتایج تفکیکی آن در بند مربوطه موجود است. نتایج نشان داد که برای سال افق، در مجموع  شدمحاسبه 

 دستگاه اتوبوس خواهد بود. 638نیاز به 
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 موجودرانی لیست خطوط حذف شده از شبکه اتوبوس -7-6جدول 

 نوع اقدام مقصد مبدأ شماره خط ردیف

 تغییر مُد به تاکسی انتهای بلوار شهید شیرودی عصرپایانه ولی 10 1

 حذف کامل خط پایانه نمازی میدان کلبه  24 2

 حذف کامل خط الزهرابلوار  پایانه استقالل 27 3

 حذف کامل خط شهید نواب صفوی پایانه شهید دستغیب 33 4

 تغییر مُد به تاکسی شهرک بزین حافظ پایانه قصرالدشت 36 5

 حذف کامل خط معالی آباد پایانه احمدی شمالی 39 6

 حذف کامل خط پایانه استقالل عصرپایانه ولی 51 7

 تغییر مُد به تاکسی شهرک گلستان پایانه قصرالدشت 60 8

 حذف کامل خط دانشگاه پیام نور  پایانه قصرالدشت 62 9

 تغییر مُد به تاکسی شهرک شهید بهشتی پایانه قصرالدشت 63 10

 حذف کامل خط پایانه نمازی عصرپایانه ولی 70 11

 حذف کامل خط میدان ارم میدان گلستان 73 12

 حذف کامل خط بلوار تخت جمشید عصرپایانه ولی 79 13

 حذف کامل خط پایانه بهارستان بولوار جمهوری 90 14

 تغییر مُد به تاکسی شهرک بهارستان پایانه شهید دستغیب 92 15

 حذف کامل خط ایمان جنوبی پایانه احمدی شمالی 94 16

 حذف کامل خط ایمان جنوبی پایانه نمازی 109 17

 تغییر مُد به تاکسی داخل پایگاه هوایی عصرپایانه ولی 110 18

 تغییر مُد به تاکسی میدان نمازی فرودگاه 120 19

 حذف کامل خط پایانه بزین میدان شهدا 148 20

 حذف کامل خط شهرک گلستان پایانه استقالل 150 21

 تغییر مُد به تاکسی نمایشگاه -دانشگاه پیام نور  پایانه نمازی 151 22

 حذف کامل خط بزینپایانه  پایانه نمازی 154 23

24 S2 حذف کامل خط پایانه قصرالدشت  2-شهر صدرا 
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 1409رانی در افق موقعیت خطوط حذف شده از شبکه موجود اتوبوس -8-6شکل 
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 برای اصالح مسیر در سال افق خطوط تعیین شده -8-6جدول 

 مقصد مبدأ شماره خط ردیف

 گویم پایانه قصرالدشت 37 1

 عصرشهرک ولی پایانه استقالل 48 2

 قالت پایانه قصرالدشت 50 3

 شهرک قصر قمشه پایانه قصرالدشت 56 4

 خیابان شهید فرزدقی پایانه نمازی 80 5

 یاوران شرقی -سجادیه سیمان  پایانه احمدی شمالی 93 6

 شهرک انجیره پایانه قصرالدشت 113 7

 شهرک فجر پایانه قصرالدشت 115 8

9 S1 پایانه قصرالدشت  1-شهر صدرا 

 

 1409خطوط اتوبوس جدید برای افق  -9-6جدول 

 مقصد مبدأ شناسه خط ردیف
طول خط 

 )کیلومتر(
 توضیحات

1 B1 13.6 شهرک گلستان میدان احسان 
با هدف ایجاد پوشش در مسیر بلوار آفرینش 

 و بزرگراه حسینی الهاشمی تعریف شد.

2 B2 پایانه دستغیب 
 پایانه دستغیب

 )گردشی(
6 

صورت گردشی از پایانه دستغیب این خط به

تعریف شده تا ارتباطی مناسب بین سه خط 

 .برقرار شود رانیانبوه بر و دو پایانه اتوبوس

3 B3 11 پایانه قصرالدشت پایانه بهارستان 
پوشش بدون ترنسفر تمایالت سفر بین پایانه 

 بهارستان و پایانه قصرالدشت

4 B4 7.1 بلوار تخت جمشید غربی ایستگاه فضیلت 
در وضع موجود با هدف  79جایگزین خط 

 اتصال به ایستگاه فضیلت
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 1409مسیر خطوط اتوبوس اصالح شده برای افق  -9-6شکل 

  



   

 

 

 

 211صفحه  شهر شیرازونقل و ترافیک کالنسازی مطالعات جامع حملبازبینی و بهنگام

 
 ونقل همگانی یکپارچههای حملپیشنهاد گزینه -3-5

 تاریخ گزارش ویرایش

 1401بهمن  23 02
 

  
مسیر خط اتوبوس جدید از میدان  -10-6شکل 

 احسان به شهرک گلستان

جدید از پایانه دستغیب مسیر خط اتوبوس  -11-6شکل 

 صورت گردشی به

  
مسیر خط اتوبوس جدید از پایانه  -12-6شکل 

 بهارستان به پایانه قصرالدشت

مسیر خط اتوبوس جدید از بلوار تخت جمشید  -13-6شکل 

 یستگاه فضیلتبه ا
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 تاکسیجمع بندی نتایج طراحی شبکه 

شهرهای همگانی در شهر شیراز در مقایسه با سایر کالنجایگاه تاکسی به عنوان یک شیوه حمل و نقل شبه

سهم زیادی از سفرها را به خود  خطی. زیرا بر خالف اکثر شهرهای کشور، تاکسی وضعیت بهتری داردایران 

ت صورها غالباً بهخط تاکسی در شهر شیراز فعال است و سایر تاکسی 13اختصاص نداده است. در وضع موجود، 

ریف جایی تعکه تا حد امکان، خط جدید تاکسی با نقش جابه. در این مطالعه سعی شد فعالیت دارندگردشی 

  همگانی تعریف شود.  خدماتبرخوردار از در مناطق کم ش با هدف پوشنشده و در عوض، خطوط جدید 

های تحت پوشش متر و محدوده 800 به شعاع برانبوههای های تحت پوشش ایستگاهمحدوده بدین منظور

سایر خطوط جدید . بررسی شد تا مناطق کم برخوردار شناسایی شودمتر  400به شعاع  اتوبوسهای ایستگاه

ن موضوع به ایدر بند نتایج اتوبوسرانی حذف شده تعریف شده اند که قبالً اتوبوس  خطوطبه عنوان جایگزین 

 .شداشاره 

. شده است شنهادیپ 10-6جدول به شرح شهر شیراز  1409افق  یبراتاکسی جدید خط  9در نهایت 

شکل تا  15-6شکل نیز در های شبکه انبوه بر ها نسبت به خطوط و ایستگاهو موقعیت آنمسیر این خطوط 

 ارائه شده است. 6-17

 

 1409افق  -خطوط پیشنهادی شبه همگانی -10-6جدول 

 طول خط )متر( مقصد مبدأ شناسه خط ردیف
وسیله نوع 

 پیشنهادی

1 T1 تاکسی 1،306 میدان گل سرخ  انتهای شهید شیرودی 

2 T2 تاکسی 5،315 بلوار آفرینش  حافظ -شهرک بزین 

3 T3 ون / تاکسی 5،663 قطار شهری )ایستگاه صدرا( 3خط  شهرک گلستان 

4 T4 تاکسی 4،411 قطار شهری 3ایستگاه خط  شهرک شهید بهشتی 

5 T5 تاکسی 2،879 پایانه بهارستان شهرک بهارستان 

6 T6 تاکسی 3،925 میدان گل سرخ  داخل پایگاه هوایی 

7 T7 تاکسی 850 میدان گل سرخ  میدان نمازی 

8 T8  تاکسی 3،806 قطار شهری )ایستگاه صدرا( 3خط  نمایشگاه -دانشگاه پیام نور 

9 T9 ون/تاکسی 1،602 پایانه نمازی دانشگاه شیراز 
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در محدوده بلوار جدید مسیر خطوط تاکسی  -14-6شکل 

 دکتر حسابی
 

در محدوده جدید  تاکسی وطمسیر خط -15-6شکل 

 میدان گل سرخ

 

 

 

تاکسی جدید از شهرک بهارستان مسیر خط  -16-6شکل 

 به بلوار قهرمانان

مسیر خط تاکسی جدید از دانشگاه شیراز تا  -17-6شکل 

 میدان نمازی
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