
 

 جمهوری اسالمی ایران
 

 

 
 
 

 عیارهای فنیم
 ای های مسافری جاده طراحی پایانه

 

 352 نشریه شماره
 
 
 
 
 
 
 
 

ترابری  و                                                            وزارت راهریزی و نظارت راهبردی  معاونت برنامه–ریاست جمهوری 
ای  نقل جاده و                                                                                                سازمان راهداری و حمل فنیمعاونت امور 

پیمانها امور  فنی و  دفتر                                                                                                و امور فنی، تدوین معیارهادفتر 
         http://www.tto.ir                                                                                                  کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

http://tec.mporg.ir 
 

1386 





 

 

 اصالح مدارک فني
 

 :خواننده گرامي
ریزی و نظارت راهبردی ریاست  معاونت برنامهدفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله 

، مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آن را برای استفاده به جامعه  با استفاده از نظر کارشناسان برجستهجمهوری
با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، . مهندسی کشور عرضه نموده است
 .ایهام و اشکاالت موضوعی نیست

ر صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد د از این رو،
 :مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید -1 
 .ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید -2 

 .در صورت امکان، متن اصالح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید -3 

 .رای تماس احتمالی ذکر فرماییدنشانی خود را ب -4 

 .کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت
 .شود پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

 
 

 24بهائی، باالتر از مالصدرا، کوچه الدن، شماره تهران، خیابان شیخ : نشانی برای مکاتبه
 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزلهریزی کشور،  سازمان مدیریت و برنامه

  http://tec.mporg.ir                          19917 -45481صندوق پستی 



 
 پیشگفتار

 
 عمرانی به لحاظ توجیه فنی و طرحهایبرداری و نگهداری   طراحی، اجرا، بهرهمراحل از ضوابط و معیارها در استفاده

 از اهمیت های ملی  به عنوان سرمایهبرداری های نگهداری و بهره و هزینه) مفیدعمر افزایش (اقتصادی، کیفیت طراحی و اجرا 
 .ویژه برخوردار است

طراحی و کیفیت  ارتقایو به منظور  قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور 23 مفاد ماده در اجرای
 ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معاونت برنامهمعاونت امور فني ، ای های پایانه مسافری جاده اجرای پروژه

نقل  و راهداري و حملبا همكاري سازمان ) ز زلزله ناشي ايدفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطر پذير(
 .مجموعه نموده استاين اقدام به تهيه ) فني و امور پيمانهادفتر  (اي جاده

برای به ویژه  ، آناستفاده عمومی کم هزینه و ،استفاده سهولت ،های مختلف علت وسعت کاربریه های زمینی ب هشبکه را
برخوردار زیادی دهی  رسانی و بهره  از خدمت، گستردگی آن به فراسوی مرزهانین و همچدرآمد جامعه طبقات متوسط و کم

گیری و اجرای  های تصمیم ترین گزینه  مهمترین و بحرانی،ترین سفرهای زمینی از جمله اساسیشروع و پایان  نقاط .است
 از ،ی در هر شهر و منطقههای تشخیص و تعیین چنین مکان .دنشو محسوب میهای اقتصادی و اجتماعی جوامع  برنامه

 .ای است توسعه شهری و منطقهمهم های  استراتژی
 90 بیش از ) و هوائی، دریاییای، ریلی جاده( جابجایی مسافر در  کشورنقل و ی مختلف حملها هعلیرغم گسترش شبک

در این بخش ه خدمات ئبر همین اساس ضرورت توجه و رسیدگی به وضعیت ارا .گیردصورت می توسط جاده  آندرصد
 .گردد آشکار می) ای نقل جاده و حمل(

 اعمال هماهنگی در  وها کاری پرهیز از دوبارهی است برای  نقطه شروع،ها معیارهای فنی در طراحی پایانهدوین و انتشار ت
ت های مختلف و پنجره اطالعاتی خدما  اتصال و ارتباط با فعالیت،جوار کشورهای هممشترک با سطح ملی و مرزهای 

 .باشد ای می منطقه -شهری
 از تجربه و گیری بهرهبا  و های میدانی برداشتاستانداردها، های کشور،  این مجموعه با بررسی وضع موجود پایانه

 .، تهیه و تدوین شده استمرتبطهای  های مرتبط، برای استفاده در پروژه  دستگاهنظرات نقطه
، »فضاهای پایانه و خودروی طرح«، »ای های مسافری جاده  پایانهانواع«، »کلیات«. این نشریه شامل شش فصل است

 »ای های مسافری جاده معیارهای فنی طراحی پایانه«و » ریزی کالبدی برنامه«، »ای های مسافری جاده یابی پایانه مکان«
 .دهند فصلهای مختلف نشریه را تشکیل می

یه، تاریخچه و قوانین، حدود و دامنه کاربرد و همچنین ف تدوین و انتشار نشراهدا در این فصل در خصوص :کلیات 
 .استانداردهای مرتبط مطالبی درج شده است

 . در این فصل انواع پایانه معرفی شده و خصوصیات هر کدام تشریح شده است:ای  های مسافری جاده انواع پایانه
ی هاها، در مورد خودرو جود در پایانه در این فصل ضمن معرفی انواع فضاهای مو:فضاهای پایانه و خودروی طرح 

 .مورد استفاده در طراحی مجموعه پایانه نیز مطالبی ارائه شده است
های  یابی، معیارها و شاخص  در این فصل ضمن تشریح روشهای مؤثر مکان:ای  های مسافری جاده یابی پایانه مکان
 .اند یابی تشریح شده های روش مکان یابی معرفی شده و سپس گام مکان



همچنین .  ارائه شده استسطوح الزم برای آنها پایانه و فضاهای مورد نیاز انواع در این فصل :ریزی کالبدی  برنامه
 .متمرکز و غیرمتمرکز تشریح شده است یانه در انواع متمرکز، نیمهارتباطات اجزای مختلف پا

 در )عمومی و اختصاصی( در این فصل معیارهای فنی طراحی :ای  های مسافری جاده معیارهای فنی طراحی پایانه
 .آورده شده است ها انواع پایانه محیطی های مختلف معماری، سازه، تأسیسات، ایمنی و زیست زمینه

 

به این ، ای نقل جاده و سازمان راهداری و حمل و ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری معاونت برنامهامور فنی معاونت 
نقل  و جناب آقای مهندس مهدی نیکدار، قائم مقام محترم سازمان راهداری و حملوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از 

مدیرکل محترم دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی سرکار خانم مهندس بهناز پورسید، ای کشور،  جاده
 و کارشناسانی که ن مشاور مهبادیمهندس، کمیته راهبری پروژه اعضای محترمریزی کشور،  از زلزله سازمان مدیریت و برنامه

وزارت مسکن و نسبت به ود را قدردانی خاند و همچنین  زحمات فراوانی متقبل شدهاین مجموعه  تهیه و تدوین  ودر راهبری
نهادها و ارگانهای مرتبط که در  و دیگر های کشورشهرداریهای مسافربری  اتحادیه سازمانهای پایانهشهرسازی، وزارت کشور، 

 .نماید تهیه و تدوین این نشریه قبول زحمت نمودند، ابراز می
 

 )به ترتیب حروف الفبا(اعضای کمیته راهبری 
 

 ای نقل جاده و سازمان راهداری و حمل نژاد آدمشهرام آقای مهندس 
 ای نقل جاده و سازمان راهداری و حمل آقای مهندس غالمرضا آزاد منجیری

  و نظارت راهبردی ریاست جمهوریریزی برنامهمعاونت  آقای مهندس مسعود بخشی
 های مسافربری شهرداریهای کشور اتحادیه سازمانهای پایانه جواد خیریمهندس آقای 

 ای نقل جاده و سازمان راهداری و حمل قای مهندس محمدرضا سمسارزاده دهکردیآ
 )وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور  آقای مهندس علی صابری ثانی

  و نظارت راهبردی ریاست جمهوریریزی برنامهمعاونت  ریـسیدمحمود ظفآقای مهندس 
 نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ریزی برنامهمعاونت  بیژن علیزاده ارسیآقای مهندس 
 مهندسین مشاور مهباد فرشید قنادانآقای مهندس 
 مهندسین مشاور مهباد فر محمد مقدمآقای مهندس 
 وزارت مسکن و شهرسازی سیدجواد میرحسینیآقای مهندس 
 ای نقل جاده و سازمان راهداری و حمل رضا نفیسیآقای مهندس 

 
 . کشور باشیم و اعتالی، در خدمت به جامعه فنی مهندسیآنهافزون  شاهد توفیق روزابیش از پیشامید است 

 
 

  بخارائیمهندس محمد                  فر      دکتر حبیب امین                  
            معاون وزیر راه و ترابری و                     معاون امور فنی         

 ای نقل جاده و رئیس سازمان راهداری و حمل   یاست جمهوریریزی و نظارت راهبردی ر معاونت برنامه
 

1386 



 

 

 فهرست مطالب
 

 صفحه نوانع

 1 کلیاتفصل اول ـ 

 3 مقدمه 1-1
 4  و قوانینتاریخچه 1-2
 6 تعاریف پایه 1-3
 9 حدود و دامنه کاربرد 1-4
 9 استانداردهای مرتبط 1-5

 

 11 ای های مسافری جاده انواع پایانهفصل دوم ـ 

 13 ها بندی پایانه انواع گونه 2-1
 13 مقدمه 2-1-1
 13   عملیاتنواع پایانه از نظر حوزها 2-1-2
 13 انواع پایانه از نظر نوع مالکیت  2-1-3
 14 انواع پایانه از نظر الگوهای مورد استفاده در طراحی  2-1-4
 18  عملکردانواع پایانه از نظر  2-1-5

 19 انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا 2-1

 

 23  و خودروی طرحپایانهفضاهای  ـ سومفصل 

 25 نهفضاهای پایا 3-1
 25 مقدمه 3-1-1
 26 سکوها  3-1-2
 28 ها  سالن 3-1-3
 28 نقل  و امور اداری، انتظامی و شرکتهای حمل 3-1-4
 30 خدمات رفاهی مسافرین  3-1-5
 31  جانبی خودروهاخدمات  3-1-6
 31  رانندگانخدمات رفاهی  3-1-7
 32 ها  فضاهای باز و دسترسی 3-1-8
 32 ها  پارکینگ 3-1-9
 33  تأسیسات زیربنایی 3-1-10

 34 خودروی طرح 3-2



 

 37 ای های مسافری جاده یابی پایانه مکان ـ چهارمفصل 

 39 مقدمه 4-1
 39 تعاریف و مفاهیم کلی 4-2
 44 های مورد نیاز یک شهر محاسبه تعداد و نوع پایانه 4-3

 44 های یک شهر تعیین نوع پایانه 4-3-1
 44  ک شهرهای مورد نیاز ی تعداد پایانه 4-3-2

 44 یابی  روش ارزشیابی چندمعیاری برای مکان 4-4
 45 های مسافری  یابی برای پایانه معیارهای مکان 4-5

 46 های مسافری یابی پایانه های مکان شاخص 4-5-1
 51 یابی  ارائه روش مکان 4-6

 51 )گزینی مکان(تشکیل گزینه : مرحله اول  4-6-1
 51 )ها ارزشیابی گزینه (انتخاب گزینه: مرحله دوم  4-6-2
 52 ها یابی پایانه الگوریتم مکان 4-6-3

 

 57 ریزی کالبدی برنامه ـ پنجمفصل 

 59 مقدمه 5-1
 59 سطوح ارائه خدمات 5-2
 60 ها یابی پایانه سیاستهای کلی در طراحی و مکان 5-3
 60 های مسافری ریزی فیزیکی پایانه برنامه 5-4

 61 یانهروشهای محاسبه ظرفیت پا 5-4-1
 62 پایانهالگوریتم محاسبه ظرفیت  5-4-2

 64 ریزی فیزیکی پایانه متمرکز برنامه 5-5
 93 متمرکز ریزی فیزیکی پایانه نیمه برنامه 5-6
 101 متمرکز غیرریزی فیزیکی پایانه  برنامه 5-7

 

 105 ها پایانهمعیارهای فنی طراحی انواع  ـ ششمفصل 

 107 مقدمه 6-1
 107  عمومی طراحی انواع پایانهمعیارهای فنی 6-2

 107 بستر طرح  6-2-1
 115 کالبد پایانه  6-2-2

 127 معیارهای فنی خاص طراحی انواع پایانه 6-3
 128 های متمرکز  پایانه 6-3-1
 154 متمرکز  های نیمه پایانه 6-3-2
 156  متمرکز غیرهای  پایانه 6-3-3

 163 منابع و مراجع



 

1 
 کلیات

 



 



 3  کلیات: فصل اول 

 مقدمه 1-1 

ای در سطح کشور از طریق ارائه معیارهای  های مسافری جاده  ساماندهی امور توسعه و طراحی پایانه،هدف از تدوین این نشریه
 1372های مسافری مصوب  اصالحی قانون احداث پایانه) 6(نامه اجرایی ماده  آیینوم ماده ساز استناد تبصره یک  فنی بوده و به

ه بتوان مهندسان مشاور و  کطوری به،ای تهیه شده است نقل جاده و  سازمان راهداری و حملتوسط، هیأت محترم وزیران
 :زیر راهنمایی نمود های  ذیربط را در رسیدن به پاسخ سئوالاناندرکار دست

 ؟های مسافری کدامند   طراحی و تجهیز پایانهبرای ،ریزی معیارها و راهکارهای برنامه •
 ؟کدامند ای   مسافری جادههای هپایانیابی  معیارهای مکان •

 ؟  کدامندای ی مسافری جادهها  پایانهمعیارهای فنی طراحی •

ی با انواع پایانه و شده در این مجموعه، مشاور طراح قادر خواهد بود ضمن آشنای  به فهرست کامل و تفصیلی مطالب ارائهتوجهبا 
نهایت طراحی مجموعه،   ریزی فیزیکی و در یانه برای شهر مورد نظر، برنامه روشهای مکانیابی، به انتخاب نوع پانیزعملکرد آنها، 

 .استبندی شده  طبقهدر همین راستا ) یابی و طراحی معرفی پایانه، مکان(شده در این نشریه  ترتیب مطالب ارائه. دست یابد
برای طبقات به ویژه (اختیار بودن    در و کمتر هزینه، سهولت دسترسی،های مختلف علت وسعت کاربریه های زمینی ب هشبکه را
 نقاط .رسانی برخوردار است  خدمتبرای دهی زیادی و بهره پتانسیل  از، گستردگی آن به فراسوی مرزهانیز ،)درآمد جامعه متوسط و کم

های اقتصادی و  نامهگیری و اجرای بر های تصمیم ترین گزینه  مهمترین و بحرانی،ترین سفرهای زمینی از جمله اساسیشروع و پایان 
های توسعه شهری و   از برترین استراتژی،هایی در هر شهر و منطقه تشخیص و تعیین چنین مکان شده ومحسوب اجتماعی جوامع 

 .یدآ شمار میه بای  منطقه
توسعه  دایر و ،شهریبرون های   پایانه،های جامع شهری  از مطالعه و اجرای طرحپیش کشور شهرهایسفانه در برخی از أمت

 است هرگونه انتخاب و توسعه بدیهی. است صورت گرفتهها  ضرورترفع موقت مدت و  های کوتاه اساس دیدگاه  بر آن،رویه بی
 - اقتصادیمسائل ،محیطی زیست مسائل ،نقل و مسائل ترافیکی و حملچوب مطالعات آمایش سرزمین، ر در چهابایدهای شهری  پایانه

را به   رفاه و کیفیت زندگی،سالمت جسمی و روانی صورت گرفته و  بهداشت محیط،شناسی امعه ج، آموزشی وفرهنگی -اجتماعی
 . باشدداشتههمراه 

نموده های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تسهیل   اجرای برنامه، اقتصادی و فرهنگی در شهرها، رفاهی-های خدماتی ایجاد پایگاه
 معیارهای فنی ایجاد و توسعه تدوین.  یکپارچه و هماهنگ خواهد نمود،ره مردمهای سفر را با زندگی روزم و نیازها و ضرورت

 هماهنگ و متوازن توسعه اقتصادی در شهرها و نقاط مختلف ،ریزی یکپارچه  نقطه آغاز و شروعی برای برنامه،ای های جاده پایانه
 تقدم و تأخر انجام امور به ،ها کاری ن پرهیز از دوباره ضمبدین ترتیب.  خواهد بودکشورها در سطح  جمعیتی و ارتباط هماهنگ پایانه

گذاری و افزایش تولید ناخالص ملی   سرمایه، مصرف، تولید، اشتغال،نقل و  حملبرای مناسب ی که بسترشدصورتی تنظیم خواهد 
 .آیدکشور فراهم 

ها در سطح ملی و   اعمال هماهنگی،ها اریک  نقطه شروع پرهیز از دوباره،ها معیارهای فنی در طراحی پایانهدوین و انتشار ت
 .باشد ای می منطقه -های مختلف و پنجره اطالعاتی خدمات شهری  اتصال و ارتباط با فعالیت،جوار مرزهای کشورهای هم
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 وسائل  تعداد و نوع،ها به ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه و عوامل مختلفی از قبیل جمعیت و نرخ رشد از آنجا که عملکرد پایانه
 و  واحدی معیارتوان ، نمیها در کشورهای مختلفآن برای طراحی وابسته است،.. . اقتصاد و،نقل و های متنوع حمل  سیستم،نقلیه
 ، آمریکایی و آسیایی،های کشورهای مختلف اروپایی  بررسی پایانه.دداعمل قرار مالک  و مورد استناد را ای از پیش تعیین شده نسخه
 . مورد استفاده در هریک از آنهاست یا راهکارهایچشمگیر ضوابطگر تفاوت  نشان

 و در واقع شدهذکر ن در این نشریه ،گردیده تهیه ها که مجموعه حاضر بر مبنای آنیهای متنوع و حجیم مبانی مطالعات و گزارش
 استفاده ازند به منظور توان  عالقمندان می. کاهش حجم اطالعات و کاربردی کردن آنها بوده استدر راستایعمده تالش 

تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان  ، دفتر امور فنیا ب،های کامل مراحل مختلف تهیه این مجموعه گزارش
ی معمارای کشور و یا مهندسان مشاور  نقل جاده و های سازمان راهداری و حمل ریزی کشور، یا دفتر امور فنی و پیمان مدیریت و برنامه

 .مهباد، مکاتبه نمایندو شهرسازی 

 تاریخچه و قوانین  1-2 

ترین نوع سفرها را   عمده، در طول تاریخ،های نو آوری ونقل به کمک فن ها و حمل قبل از فرا رسیدن عصر جدید و رونق شبکه راه
 طی طریق ، سوار بر چهارپایان، داشتند در این سفرها برخی با پای پیاده و برخی دیگر که توان مالی.داد ای تشکیل می سفرهای جاده

، زمان سفر را طوالنی  نوع وسیله جابجایی،ها و مهمتر از همه  فواصل زیاد میان مراکز تمدن شهری، ناهمواری و ناامنی راه.کردند می
سرا و ایجاد  اده و کاروان ایران در احداث ج،بر اساس شواهد مبتنی بر اسناد تاریخی .شد راهی را متذکر می  و لزوم اسکان بینکرد می

 از مهمترین دستاوردهای ،سرا در ایران ساز کاروان و  ایجاد و توسعه ساخت،ان به عقیده محقق.قدم بوده است  پیش،سیستم ارتباطات
 .داشت تا قرنهای متمادی ادامه ، این الگوی سفر و جابجایی مسافر و کاال.ویژه در دوره اسالمی استه  ب،معماری ایرانی

معماری و  ،پس از آنی ها ه گسترش روزافزون تعداد خودروها در ده ورود اتومبیل به ایران در اواخر دوره قاجار و متعاقباًبا
 با ورود .های چشمگیری شد ی زندگی ایرانیان دستخوش دگرگونیها هدیگر عرص نقل و بسیاری از و حملارتباطات،   ،شهرسازی

با افزایش جمعیت شهرها و در  .دار برقراری سفرها شدند  گاراژها عهده،هری در دوره پهلوی اولش نقل بین و خودروها به ناوگان حمل
شهری به  نقل بین و حملهای بعد،  طی دهه به تدریج و درنتیجه تقاضای روزافزون سفر، گاراژها پذیرای مراجعین بیشتری شدند 

نقل مسافر  و  به فکر ساماندهی حمل،رو مسئوالن امر  از این.آمد به ویژه برای شهرهای بزرگ در،تدریج به صورت یک معضل شهری
 ولی تا زمان اجرای ،شد مطرح 1328  اول بار در سال ،های اروپا ها در ایران به سبک ترمینال  فکر تأسیس پایانه.در شهرها افتادند
رانی را در  ح ساختمان ایستگاه بزرگ اتوبوسطر  شهرداری تهران،1353 در سال .ها طول کشید  سال،ها در کشور اولین طرح پایانه

 سبب بروز برخی ،مرجع قانونی برای سرپرستی و ساماندهی خدمات این حوزهمشخص نبودن  .حوالی میدان توپخانه مطرح کرد
 58ر سال  د عملیات اجرایی آن، آغاز و تهران، در اراضی خزانه54 سرانجام احداث اولین پایانه مسافری در سال .معضالت شده بود

 .تکمیل گردید
های مسافری  های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل الیحه قانونی احداث ترمینال«با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 

 شهرداری تهران را ، این الیحه.رسیدشورای انقالب  به تصویب 1359 در اردیبهشت ماه سال ،»شهری در داخل شهر تهران بین
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 هایی جدید و متناسب با نیازها ه به تدریج نسبت به احداث پایان،)پایانه جنوب(برداری از پایانه موجود  وه بر بهره تا عالکرد موظف می
 . اقدام کند،کرد هزینه میوقت شهر در نقاط مختلف تهران و با استفاده از اعتباری که سازمان برنامه و بودجه 

 فعالیت خود را آغاز کرد و به طور رسمی، )جنوب( با عنوان ترمینال خزانه ،تهران اولین پایانه مسافربری در ،1359در تیرماه سال 
زمان  و همشده  تأسیس ،های شرق و بیهقی در تهـران و پس از آن پایانه)  موقته طورب( پایانه غرب  ،های بعد  در طی سالبه تدریج

جداناپذیر بخشی ها به عنوان  پایانه به این ترتیب .شدوجه واقع شهری مورد ت ی بینها هپایان احداث ،شهرهای بزرگ کشور نیزدیگر در 
 . مطرح شدند،شهری نقل برون و از ناوگان حمل

شهری در داخل شهر  ی مسافربری و ممنوعیت تردد خودروهای مسافربری برونها هالیحه قانونی احداث پایان اصالح« قانون
 :ر اساس مفاد آن ساماندهی فعالیتها و خدمات پایانه به شرح ذیل اصالح شد  به تصویب رسید که ب72 در اسفند ماه سال ، »تهران

های شهر را به شرکتهای مسافری که طبق ضوابط وزارت  های پایانه  غرفه ،شدندموظف  ها  براساس این ماده شهرداری) :2( ماده
 شرکتهای تعاونی مسافری اولویت خواهند .اگذار نمایندصورت نمایندگی وه بهای مناسب ب شوند، در مقابل اجاره  تشکیل میترابری و راه

کشور و  های خانهکند که از سوی وزارت ای اعالم می نامه ی پایانه را مطابق با آئینها ه تبصره این ماده شرایط واگذاری غرف.داشت
جر نبوده و حقوق أ قانون موجر و مست مقررات  این واگذاری مشمول .خواهد رسیدوزیران محترم ت أ تصویب هیه و ب تهیه،ترابری و راه

 .برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد استیجاری و کسب و پیشه
شهری و نظارت  گذاری در امر مسافربری برون  سیاستگذاری و نرخ،ریزی  برنامه،برداری بر اساس این ماده مدیریت بهره) : 3(ماده 

 مالکیت و .خواهد بود ترابری و راه بر عهده وزارت ، مسؤولیتهای مربوط به جابجایی مسافرنهمچنی، بر کیفیت عرضه خدمات این حوزه
ها کلیه عوارض و حقوق  شهرداری و بوده بر عهده شهرداریها ، خدمات مربوط به آنهاهای شهرداری و تولیت  هسیسات پایانأمدیریت ت

 .قانونی خود را وصول خواهند نمود
شهری موظف  ی مسافربری برونها ه نفر را به ایجاد پایان50000ی با جمعیت بیش از یهای شهرها رداریاین ماده شه) : 5(ماده 

 .سازد می
  ترابری و راهنامه اجرایی از سوی وزارت کشور و  اشاره مستقیم بر لغو تمامی قوانین و مقررات مغایر را داشته و تهیه آئین) : 6(ماده 

 ماده 17 مشتمل بر ه،ت وزیران رسیدأ به تصویب هی81 که در اردیبهشت ماه سال یادشدهنامه اجرایی   آئین.دهد را مورد توجه قرار می
 .است

ای، ریلی و  جاده (های جابجایی مسافر در کشور  شیوه میان انواعاز نقل، و های مختلف حمل  گسترش شبکهوجود با ه امروز
ه خدمات در این ئبر همین اساس ضرورت توجه و رسیدگی به وضعیت ارا .گیرد صورت می درصد توسط جاده 90 بیش از ،)هوائی
 .گردد آشکار مییش از پیش ب) ای نقل جاده و حمل(بخش 
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  عاریف پایهت 1-3 

ای، آگاهی و شناخت نسبت به بستری که پایانه در  های مسافری جاده  طراحی پایانهوپیش از پرداختن به معیارهای فنی توسعه 
نشریه به منظور درک صحیح و یکنواخت از این رو  از این. دهنده کالبد طرح، ضروری است رد، همچنین اجزای تشکیلگی آن شکل می

 تعاریف خاص بر نهمچنی. شود ارائه میزیر به شرح پایه ، تعاریف  مندرجات آنکارگیری احتمالیه مختلف در ب و جلوگیری از تعابیر
 .شود کر میذ نشریههای دیگر این  حسب مورد در فصل

شهری را نشان  که نحوه رفتار شهروندان یک شهر برای انجام سفرهای درون یا برون است الگویی : 1الگوی تقاضای سفر
 .دهد می

نقل کاال و مسافر با ایمنی کافی،  و  ایجاد یا بهبود سیستم حملراستای درریزی   فرآیند برنامه ازنوعی:  2نقل و ریزی حمل برنامه
 .شود  تنظیم و تدوین میمحیطی ه و در نظر داشتن مالحظات زیستکمترین هزین

 .کند  بالعکس تغییر می یانقل عمومی و و ونقل خصوصی به حمل  حملشیوه محلی است که :سوار  پارک

 .شود  در نظر گرفته می وسائل نقلیهمدت بلند) عموماً (محلی که برای توقف: پارکینگ 

 .کند  که در آن نوع وسیله نقلیه سفر تغییر می،نقل و  حملتسهیالتانواع یکی از  : 3پایانه

 .ای است با تأکید بر جابجایی بار و کاال  پایانه: 4پایانه بار

 .دهد میرا تغییر  نوع وسیله نقلیه سفر ،آن مسافر ای است که در پایانه : 5پایانه مسافری

 .کند شهری و بالعکس تبدیل می شهری را به سفر برون درون سفرپایانه مسافری است که :  )ای جاده(شهری   پایانه مسافری بین

 کنندگان از فضا استفاده به مسافرین به عنوان دهی سرویسها که در آن  کاملترین الگوی پایانه: شهری متمرکز  پایانه مسافری بین
نقل  و  طراحی و مدهای مختلف حمل و ارتباط متقابل بستر،سو کنندگان خدمات از یک  عرضهعنوان  خودروها و رانندگان به و

 .گیرد ای پیوسته و منسجم شکل می شهری از سوی دیگر، در قالب مجموعه بین

 برای مسافران و ،بندی خدمات ارائه شده لویتو که در آن ای مسافربریها الگویی از پایانه: متمرکز  شهری نیمه پایانه مسافری بین
 .باشد در جهت تقلیل زمان توقف وسایل نقلیه می

 به حداقل برایساماندهی مجموعه اولویت اصلی خدمات آن، ها که  الگویی از پایانه: شهری غیرمتمرکز  پایانه مسافری بین
 .شود  ارزیابی میبرای آغاز سفر برون شهریشهری   تقلیل زمانهای سفر درون،رساندن زمانهای توقف مسافر

های الزم برای استفاده همزمان از چند سیستم  شود که امکانات و سرویس الق میهایی اط به پایانه : 6پایانه مسافری چندمنظوره
 . استآمده فراهم در آن نقلی،  و حمل

شهری درون  مسافری است که در آن مسافر نوع وسیله نقلیه خود را برای انجام یک سفر   پایانه :7شهری پایانه مسافری درون
 .دهد تغییر می

                                                           
1   Travel Demand Model 
2 Transportation planning 
3 Terminal  
4 Freight Terminal 
5 Passenger Terminal 
6 Multy modal Passenger Terminal 
7 Inner City Passenger Terminal 
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 اخباری، اخطاری، انتظامی،  تابلوهای آن شامل انواع.ها در پایانه تنظیم و کنترل عبور و مرور برایعاتی  اطالی است ابزار:تابلو 
 .شود می... رسانی، پیام متغیر و  اطالع

 .کند معین معبر عبور می، از یک مقطع معینای که در مدت   تعداد وسیله نقلیه :1حجم جریان

 .در نظر گرفته شده استشهروندان وآمد عموم   رفتبرای که یهای شهر کاربری نوعی از  :2)معبر( راه

 .رسد  به پایان می، آغاز و در مقصد،أمدت زمانی که سفر از مبد  :3زمان سفر

 . است که مسافر آن را برای سفر خود پذیرفته استیزمان:  4زمان مطلوب برای سفر

از سرعت طرح در مسیر کمتر لحاظ حرکت آن ده و یا سرعت زمانی که وسیله نقلیه سفر در طی سفر متوقف ش:  5زمان تأخیر
 .شود می

 .جوار شهری را گویند های هم میزان اثرگذاری مطلوب یا نامطلوب میان کاربری : 6ها سازگاری کاربری

 .شود  سالی است که طرح برای آن سال ارزیابی و طراحی می:طرحافق سال 

که معابر بر کل زمان حضور مسافر در وسیله نقلیه که شامل زمان حرکت و حاصل نسبت فاصله پیمایش در شب  :7سرعت سفر
 . شود خیر نیز میأت

 . را گویند با هدف و وسیله نقلیه مشخص، و مقصدأجابجایی بین مبد  :8سفر

از رابطه  دهنده میزان پیمایش وسایل نقلیه در شبکه معابر شهری بوده و  شاخصی است که نشان : 9شاخص جابجایی وسیله نقلیه
dvIv  فاصله پیمایش برحسب کیلومتر dو  10 تعداد وسیله نقلیه برحسب معادل سواریvآید که در آن  دست میه  ب=×

 .است

 .کند  متصل میهای شهری را به هم که کاربریآید  وجود میه بای  شبکهها   از تالقی راه :11شبکه معابر

 .نوع وسیله نقلیه سفر را گویند : 12نقلی و  حملشیوه

با تأمین اعتبار الزم و توسط ) در این مجموعه(برداری از یک پایانه  اندازی و بهره  مجموعه اقداماتی است که برای راه :13طرح
 .پذیرد  می صورتبرداری، بهرهمرحله سنجی تا  های مرتبط از مرحله امکان دستگاه

های  های اجرایی سیستم اندازها، راهبردها و برنامه اهداف، چشمکه در آن فرادست؛  طرحی است  :14نقل و ح جامع حملطر
 . شود نقلی تبیین می و حمل

                                                           
1 Flow volum 
2 Road , Way, Roadway 
3 Travel Time 
4 Acceptable travel time 
5 Travel Time delay 
6  Land use Compatibility 
7 Travel Speed 
8 Travel Trip 
9   Vehicle Movement Index 
10 PCU: Passenger Car Unit 
11 Road Network 
12 Travel Mode 
13 Project 
14 Comprehensive Transportation Plan 
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که ؛ )ها خروجی و یا تعداد سرویس-یا تعداد سفرهای ورودی(برحسب تعداد مسافر کمیتی است عددی   :1ظرفیت پایانه
  .شود ریزی می  برنامه،تناسب با آن در دهی فعالیتهای مجموعه  سرویسبه منظوریس و طراحی پایانه، سأها برای ت سنجی امکان

 .کنند معین معبر عبور می، از یک مقطع معینای که در مدت   بیشترین تعداد وسیله نقلیه :2ظرفیت معبر

دهی به مسافرین از سوی هریک از  یسکه محدودیت سرومسافر -برحسب نفرعددی است کمیتی  : 3ظرفیت وسیله نقلیه طرح
 .کند  مییانواع خودروهای نقلیه را، یادآور

) ترین فاصله مسطح بین دو نقطه از شهر که از رابطه کوتاه : 4فاصله هوایی ) ( )22
babaArial yyxxD که در آن ( =−+−

x , yقابل محاسبه است، )باشند  و مقصد میأ طول و عرض مختصات نقاط مبد . 
 ...ها و  پله ها، راه  مانند راه؛در حال حرکت هستندمسافر یا وسیله نقلیه  فضاهایی که در آنها :فضای حرکتی 

 فضاهای اداری،  انواعاین فضاها شامل. شود فرض می رفتار مسافر یا وسیله نقلیه ساکن فضاهایی که در آنها :فضای سکون 
 .شوند می) تجاری و خدماتی(رفاهی 

 . را گویندانتهای سفر نقطه ابتدا و  بین دو وترین فاصله بر روی شبکه معابر شهر اهکوت : 5ترین مسیر کوتاه

 .گویند نقطه شروع سفر را مبدأ و نقطه پایان آن را مقصد  :6مبدأ و مقصد سفر

را  مجموعه و یا کریدورهای حرکتی پیاده در داخل) یا در ارتباط با آن( اصلی جریان سواره در داخل پایانه معابر :محور تردد 
 .گویند

 .کند کسی که اقدام به سفر می  :7مسافر

،  و مقادیر کاراجرایی، فهرست بها تفصیلی های  مشخصات فنی خصوصی، نقشه،منظور از مشخصات طرح: مشخصات طرح 
 .است به شرح ذکر شده در موافقتنامه پیمان ،های مهندس مشاور صورتجلسات و دستورالعمل

 :شود  میزیر طور عمده شامل موارد ه  ب،ریزی  انواع سفر بر اساس هدف برنامهبندی  تقسیم :8نوع سفر

 شهری  بین،شهری: حوزه عمل

  شبانه،روزانه: زمان سفر

 ...تفریحی و شغلی، تحصیلی، : هدف سفر
 ای  غیرپایانه وای پایانه:  و مقصد سفرأمبد

 خصوصیات عملکردی آن برای طراحی معابر و پایانه مورد استفاده  وسیله نقلیه فرضی که وزن، ابعاد، ظرفیت و:وسیله نقلیه طرح 
 .گیرد قرار می

                                                           
1Terminal Capacity 
2 Road Capacity 
3 Vehicle capacity 
4 Arial Distance 
5   Shortest Path 
6 Origin and End 
7 Passenger, Traveler 
8 Travel Type 
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 حدود و دامنه کاربرد 1-4 

های کشور،  وضع موجود پایانهمطالعات میدانی ، ی مرتبط داخلی و خارجیاستانداردهامعیارها و با بررسی حاضر مجموعه 
های مشمول  مرتبط، برای استفاده در پروژهاجرایی های   دستگاهتجربیاتو ها  ساختن دیدگاه دخیل با ، همچنینهای میدانی برداشت

 .، تهیه و تدوین شده است1نظام فنی اجرایی کشور

 استانداردهای مرتبط 1-5 

 چنانچه در مواردی این .ای تنظیم شده است های مسافری جاده پایانه منظور ارائه معیارهای فنی طراحی مفاد این نشریه به
سازمان مدیریت و از سوی باید به استانداردهای مصوب به ترتیب اولویت ، نبوده یا در زمینه مورد نظر مسکوت باشدمجموعه کامل 

 از آن به و پسایران  ی مقررات ملی ساختمان درمرتبط  مباحث،2مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانریزی کشور،  برنامه
مراجعه  و مهندسی بهداشت محیط نقل و  حمل، سازه، و شهرسازیالمللی معماری معتبر بین ی استانداردهاها و کتب مربوط به نامه آئین
 .  درج شده استاین مجموعهمورد استفاده در  از استانداردهای ی لیست کامل،در بخش منابع و مراجع. شود

ردهای مشابه و معتبر داخلی وجود داشته ها و استاندا نامه یا مشابه، آئینیاد شده یک از موارد  هر که در بدیهی است در صورتی
 . است مشاورین محترم استفاده از مفاد آنها را مورد توجه قرار دهندضروری ،باشد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . مراجعه شودhttp://tec.mporg.irیکی برای اطالعات بیشتر در مورد نظام فنی اجرایی کشور، به آدرس الکترون 1
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 ای  جادههای مسافری انواع پایانه
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 ها بندی پایانه انواع گونه 2-1 

 مقدمه 2-1-1 

های قابل استفاده در طراحی، حجم عملکردی،   سیستم،مالکیتنحوه  ،بندی انواع پایانه از نظر حوزه عملیاتی  تقسیمبخش،در این 
 .شود  میبیان تمرکز مکانی اجزا ، همچنیننقل و حملهای  انواع شیوه

 اتانواع پایانه از نظر حوزه عملی 2-1-2 

  در،باشد  و مقصد سفر میمبدأکه حوزه عملیات پایانه به میزان زیادی وابسته به تقاضای سفر، مدت زمان و فاصله بین  از آنجا
بندی زیر را در ارتباط با عملکرد این  توان تقسیم  با این فرض می.صورت غیرخطی تابع این تغییرات خواهد بوده حوزه ب این نتیجه

 .رفتنظر گ ها در مجموعه
 های مسافری داخلی پایانه •

 : حوزه عملکرد محدودهای مسافری با  پایانه
 هایمسافت شده وبه کار گرفته  ) سواریوبوس  مینی (وسایل نقلیه با ظرفیت پایین ساماندهی تردد برایها  پایانه از این نوع
 ونزدیک به یکدیگر جمعیت  در شهرهای کم اغلب گسترش آنها. کنند میدهی  رویسس را ) سفرهای درون استانیعموماً (کوتاه

 .گیرد  تردد روزانه صورت میبرایجوار کالن شهرها  شهرهای هم در یا
      :  گستردهحوزه عملکردهای مسافری با  پایانه

را های طوالنی  مسافت شده وکار گرفته  بهشهری  انواع خودروهای مسافربری بین ساماندهی تردد برایها   پایانه ازاین نوع
 .پذیرد  توریستی صورت مییا با الگوی تقاضای سفر در شهرهای پرجمعیت  عموماًها هساخت این پایان. کنند دهی می سرویس

 های مسافری مرزی پایانه •
 همچنین ،اعمال قوانین و مقررات به منظورهای مربوط   سازمانبوده وها مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور  این پایانه
یک پایانه مرزی به طور   ساختار.اند یافتهن استقرار  آ مسافر و وسیله نقلیه در،یا خروج کاال ریفات قانونی ورود وانجام تش

 . ظرفیت تردد مسافر و کاال بستگی دارد و همچنینمستقیم به درجه اهمیت نقطه مرزی

 انواع پایانه از نظر نوع مالکیت 2-1-3 

 دولتیهای مسافری  پایانه •
 .گیرد صورت میدولت آنها نیز توسط بر و نظارت شده  برداری  اجرا و بهرهی،گذاری عمومی و دولت  که توسط سرمایههایی پایانه
 خصوصیهای مسافری  پایانه •

دولت . شوند برداری می ، احداث و بهره و ضوابط فرادستگذاری بخش خصوصی و با رعایت قوانین هایی که توسط سرمایه پایانه
 . ها نقش نظارتی دارد انهبر فعالیت این پای
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 نظر الگوهای قابل استفاده در طراحی انواع پایانه از 2-1-4 

 در. است) یا خروجی از شهرشهر به مسافرین ورودی ( ارائه خدمات به مراجعین ،شهری هدف نهائی از احداث پایانه مسافری بین
 ثیرگذارأتار و وسائل نقلیه با توجه به کلیه عوامل موجود و  ب، انسانکتیهای حر  ترکیب شبکهچگونگیمورد  اتخاذ تصمیم درنتیجه 

 .ای دارد اهمیت ویژه ،برداری دوره بهرهدر طول پاسخگوی نیاز فعلی و 
بندی   تقسیمچندبنایی بنایی و  تکیها هپایاندر قالب های مسافری   پایانهطراحی   مورد استفاده در اصلیحالت کلی الگوهای در

 .شود می
 :بنائی ه تکپایان) الف

 قرارگیری .شود ساماندهی میچند طبقه یک یا در  در یک ساختمان واحد ومجموعه های اصلی   کلیه فعالیتالگودر این 
های اداری در طبقه فوقانی،   بخشعموماً و بودهح الزم وحسب نوع فعالیت و سط  برهای عمودی الیه در بخشهای مختلف

 . گیرد های اصلی در طبقه همکف قرار می بخشهای خدماتی در طبقه میانی و سالن
 .ن مسافرین استفاده نمودکردتخلیه و سوار و ها خودرو پهلو گرفتن برایهای بیرونی بنا  توان از جداره  میالگوی طراحیدر این 

ی مسافرین در  که از پراکندگکرد اشاره مجموعهیک الب ق در ی پایانهها توان به تجمع تمام فعالیت از مزایای این ساختار می
 گسترش و پیچیده بودن نظام سازه و این الگو برای قابلیت کم .دکن جلوگیری میهای خدماتی  و افزایش جایگاهسطح وسیع 

 .رود آن به شمار می از معایب ،تأسیسات
 :گیرد که عبارتند از  الگوی کلی شکل می3 در بنایی تکی ها هکالبد پایان

 های متمرکز  ـ پایانه1
 های شعاعی هـ پایان2
 های خطی  ـ پایانه3
  
 : ی متمرکزها هپایان •

 .استبوده و مرکز پالن دارای تأکید زیادی شکل ای  اً دایرهعمومها  پالن این نوع پایانه
 .کردای جدید   افزایش ظرفیت پایانه باید اقدام به ساخت مجموعهبرای و شتهها قابلیت گسترش وجود ندا در این نوع پایانه

 . نشان داده شده است1-2ن نوع پایانه در شکل شماره نمونه ای
 :ی شعاعیها هپایان •

 مسافرین کردن و سکوهای تخلیه و سوار بودهکننده خدمات در یک واحد مرکزی مجتمع  ها واحدهای ارائه در این نوع پایانه
توان ازدیاد طول   میان محدودمیزدر این نوع پایانه برای گسترش تا . اند هائی از این مرکز خارج شده به صورت شعاع

 همچنین ظرفیت  و پیادهفواصل حرکت ها،سکو موجود وابسته به طول میزان این افزایش را مورد توجه قرار داد،سکوها 
 . نشان داده شده است2-2نمونه این نوع پایانه در شکل شماره  . بوددخواهبخش خدماتی 
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 بنایی متمرکز پایانه تک : 1-2 شکل                                                 بنایی شعاعی تکپایانه  : 2-2 شکل              
 

 : خطیهای پایانه •
های پایانه در امتداد یک محور شکل   و سایر قسمتبودههای اصلی موجود   مرکزی برای تجمع فعالیت،در این ساختار

ها   قابلیت گسترش در این پایانه.گرفتها بهره  خودروهای بنا برای پهلوگیری  ن از جدارهتوا  می، نیز ها در این پایانه. اند گرفته
 در .سازد روی توسط مسافرین، ظرفیت نهایی توسعه را مشخص می حداکثر فواصل پیاده محدودیت زمین، بوده ومحدود 

 .رت شعاعی وجود خواهد داشتصوه ها ب صورت تکرار واحدهای اصلی مجموعه در طول، امکان گسترش این پایانه 
 به صورت ،ای ارائه خدماته جایگاه درصدی از دهی واحدها، ثر سرویسؤمهای شعاعی و یا خطی به علت بعد  در پایانه

 . دشون هائی در جهات حرکت تکرار می  در شاخهقیبمامشترک و 
 . نشان داده شده است3-2نمونه این نوع پایانه در شکل شماره 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بنایی خطی پایانه تک : 3-2 لشک
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 : چندبناییهای پایانه) ب
 هر .دنپرداز  به ارائه خدمات میبه طور مستقل واحد و هر تقسیم ، جداگانهچند مجموعه های اصلی در  فعالیت،در این ساختار

 کوچکتر بر اساس واحدهایتقسیم مجموعه به .  خواهند بود)در حد لزوم( تمام واحدهای ارائه خدمات یک از ساختمانها شامل
  .پذیرد تردد به پایانه صورت می در و یا انواع خودروهای ) مسافریهای شرکت(مبدأ و مقصد سفر 

 یسطح مسافران در توزیع . ساده بودن سیستم سازه آن اشاره کردهمچنین ، قابلیت گسترشبهتوان   مزایای این ساختار میاز
 ایجاد نظم در  نقش مهمی در،رسانی دقیق  اطالعها هاین نوع پایان  در. استوی طراحیالگ از جمله معایب این ، و مستقلوسیع

 .مجموعه خواهد داشت
 : عبارتند ازی چندبناییها هانواع الگوهای طراحی پایان

  خطیچندبناییـ پایانه 1
  متمرکزچندبناییـ پایانه 2
  شعاعیچندبناییـ پایانه 3
 
 : خطیچندبناییپایانه  •

 در طول یک ،را خواهند داشتخدمات کامل  قابلیت ارائه یک هر مستقل که ساختمانهایای از  ار مجموعهدر این ساخت
ه توانند ب انواع خودروهای طرح می. شود ارتباط با آنها برقرار می جداگانه های  ورودی و خروجیو به وسیلهمحور قرار گرفته 

 .شندطور مستقل در ارتباط با این واحدها فعالیت داشته با
ضروری است اطالعات  توزیع مسافرین در مجموعه، جلوگیری از منظوره بولی رد، دا یاین ساختار قابلیت گسترش زیاد

 . در اختیار مراجعین قرار بگیرد،پیش صورت کامل و ازه مجموعه ب
 . نشان داده شده است4-2نمونه این نوع پایانه در شکل شماره 

 
 
 

 
 

  خطیپایانه چندبنایی : 4-2 شکل
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 :  متمرکزچندبناییپایانه  •

 بخشهایدر را  و سایر خدمات آوردههم  گرد را در یک مرکز مجموعه  عمومی خدماتتوان می الگوی طراحیدر این 
) های مختلفبخش در(برای ساخت واحدهای خدماتی گران اضافی  در این نوع پایانه از هزینه .نمودبندی  مستقل تقسیم

 .شود یری میجلوگ
 . نشان داده شده است5-2ه این نوع پایانه در شکل شماره نمون

 

 
 

 پایانه چندبنایی متمرکز : 5-2 شکل

 : شعاعیچند بناییپایانه  •
ه  الگوهای طراحی را بانواعیک از  هر و مزایای معایب تمام ده ووب چندبنایی و شعاعی های این نوع پایانه ترکیبی از پایانه

 . های بسیار بزرگ به کار گرفته شود  ساخت پایانهبرایتواند  می الگواین . دنبال خواهد داشت
 . نشان داده شده است6-2نمونه این نوع پایانه در شکل شماره 

 

 
 

 پایانه چندبنایی شعاعی : 6-2 شکل

 
 در ییاالهزینۀ ب ، آنها به تعداد زیادوجود که داشتخواهد خدماتی اختصاص به  مشترک میانیفضای ، ها در این نوع پایانه
 و نبودهبازوهای بنا تنها شامل سکوهای ورودی و خروجی . وجود ندارد، این واحدها تعدد برای مبرمیبرداشته و نیاز 

 . گیرد را نیز در برمیی ارائه خدمات مسافرتی واحدها



 ای های مسافری جاده طراحی پایانهفنی عیارهای م  18

 پایانه از نظر عملکردانواع  2-1-5 

 :شهری  پایانه مسافری تک منظوره برون •
ها بدون ایجاد  نقلی در این پایانه و حمل های مختلف1 انواع شیوه. شود ونقلی در آن ساماندهی می ملای که یک شیوه ح پایانه
 . شود ریزی و ساماندهی می  برنامه،ها شیوه سایر اهنگی و ارتباط باهم
 :2شهری پایانه چند منظوره  مسافری برون •

 و ابتدا و انتهای بسیاری از خطوط شدهپوشش داده نقلی در آن  و  مختلف حملهای شیوههای  سرویسای است که  پایانه
نحوی برقرار شود که   به)امده( ها شیوهاتصال بین ضروری است . گیرد رانی و یا ریلی در آن قرار می ی اتوبوسها هشبک

های سوار و سکو منظور برای این. پیدا کنند دسترسی ی دیگریکی از انواع خودروهای طرح بهمسافرین قادر باشند به راحتی از 
 . امکان کاهش یابد  تا حد، زمان انتقال بین مدهاتا شوند باید به نحوی مستقر ،پیاده شدن و مسیرهای پیاده

 با توجه به جذب و تولید سفر ایجاد شده ،های چندمنظوره در مرکز شهر در نظر گرفته شود در صورتی که محل احداث پایانه
بینی  و پیش بررسی، )آورد را فراهم میهی به پایانه و در نتیجه افزایش زمان سفر  تراکم در مسیرهای منت موجبات خودکه(

 .کند پیدا میاهمیت فراوانی    پایانهبه مناسب دسترسی ظرفیتهای  ومسیرها
  : های دارای کاربری مختلط پایانه در مجتمع •

های مختلف  های جدید با کاربری جتمعگیری م  شکلسببشهر، ح حجم گسترده عملکردها در سط و شرایط کنونی شهرنشینی
ترین   نیازهای متنوع شهروندان را در کوتاه،عنوان یک مرکز مختلط شهری توانند به ب کهطوری  به،و متنوع در کنار هم شده

 .اند نام گرفته 3ی با کاربری مختلطها مجتمع ها همجموع این .دنگو باشپاسخزمان 
ترین  ها از فعال شهری، پایانه نی زمین در مراکز شهری و رشد روزافزون سفرهای بروندر شهرهای بزرگ جهان، با توجه به گرا

های   تا برخی فعالیتاند بر آن داشتهسعی شهری ریزان  رو مدیران و برنامه  از این.روند شمار می آمد بهوترین مراکز رفت و شلوغ
 . های اصلی شهر تمرکز دهند ا و ایستگاهه مجاورت پایانه  در، را یا ورزشیاداری، تجاری و حتی تفریحی

ها و به تبع آن افزایش  استفاده در داخل پایانه ای و بی  افزایش جذابیت و کاهش فضاهای حاشیهسببهای مختلط،  پایانهاحداث 
، کاهش ترافیک در مراکز شهری و کاهش طول سفر .شود میها و متروها   خصوصاً در ورودی و خروجی پایانه،ضریب امنیت

 زمان و ،کاهش اتالف انرژی(ها   وجود اماکن تفریحی در همجواریهمچنینو دسترسی سریع به مراکز خرید و اماکن اداری 
 .  استریزی شهر نگرش در طراحی و برنامهاز مزایای این ) هزینه
ای متفاوتی برخوردار ریزی و مدیریت شهری از ساختاره  برنامهبر اساس با عملکردهای مختلط در شهرهای بزرگ ها هپایان

 4. احداث شده استها هی متعددی از این پایانها ه نمونسطح جهانیدر . هستند
                                                           

1 Mode 
2 Multimodal Passenger Terminal 
3 Mixed use Complex 

های متنوع تجاری را ایجاد کرده و در کنار این مراکز خرید، مراکز بزرگ تفریحی، سینما، همچنین  پایانه پورت آتوریتی در نیویورک با ایجاد ریز فضاهای قابل تغییر، کاربری 4
. پایانه ناگویا، در سومین شهر بزرگ ژاپن نمونه دیگری از یک پایانه مختلط است .اند اند که در مجموع پایانه مختلط را تشکیل داده های هنری و امکانات ورزشی به وجود آمده گالری

جتمع شامل یک هتل و یک برج اداری چند ده طبقه بوده و در مجاورت این م. است...  هزار مترمربع شامل فضاهای تفریحی، هتل، فضاهای اداری و 44این پایانه با مساحتی قریب 
  .های فوق، مجتمع پایانه ناگویا به عنوان نشانه شهری در این شهر مطرح است عالوه بر کاربری. السیر قرار گرفته است ایستگاه قطار سریع
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 )عملکرد(1انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا 2-2 

بندی به  مخصوصیات این تقسی. کند متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می ها را به انواع متمرکز، نیمه  اجزا، پایانه عناصر وتمرکز مکانی
 . باشد شرح زیر می

 
 های متمرکز  پایانه)الف
خودروها و های عمومی برای استفاده عموم  پایانه. تقسیم کرد دو نوع عمومی و اختصاصی بهتوان  ها را می گونه پایانه این

 ها بر این پایانهرد عملک .شوند یک شرکت مسافربری در نظر گرفته می برای اًهای اختصاصی صرف  و پایانهفعاالن حمل مسافر
ای   و شرایط و تسهیالت آنها به گونهبوده رانندگان و مسافرین در محل پایانه استوار ،اساس اصل تمرکز فعالیتهای شرکتها

 و شرکتهای  رانندگان،مسافرین(  از مجموعهکنندگان مدت استفاده های طوالنی توقف برایمانعی شود که  بینی می پیش
شهری شامل  نقل مسافری بین و چنین تسهیالتی با هدف متمرکز نمودن کلیه امور حمل .شته باشدد نداوجو )ونقل مسافر حمل
 پارکینگها، تعمیرگاه و ،های ارائه خدمات به مسافرین های فروش بلیط، سکوهای سوار و پیاده شدن مسافرین، غرفه غرفه

 و به همین علت دنگرد و با فاصله از حوزه شهری احداث میدر نقاط مشخص و محدود و عموماً در حاشیه شهرها ...  کارواش و
فضاهای . است پایانه مسافری جنوب تهران ،ای  نمونه چنین پایانه.باشند دارای فضاهای بزرگ و متعدد و مساحتهای وسیعی می

 .این نوع پایانه و عملکرد آنها در فصل سوم تشریح شده است
 
 متمرکز های نیمه پایانه) ب

 خود را تمسافرین بلیعموم . شود استفاده میمتمرکز مکانهائی هستند که فقط برای سوار و پیاده شدن مسافرین  ی نیمهها پایانه
 .نمایند  شهر تهیه نموده و تنها برای سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی به محل پایانه مراجعه میحاز مراکز فروش سط

های مربوط به  ها از فعالیت های رانندگان و شرکت یک قسمتی از فعالیتتفک" اساس خصوصیت متمرکز بر های نیمه پایانه
 و هدف آنها افزایش رفاه حال مسافر و افزایش ظرفیت پایانه و اقتصادی نمودن آن شوند ریزی می  طراحی و برنامه،"مسافرین

این  بر. گیرد شکل می دگان در محل پایانهمدت مسافرین و رانن ها با توجه به اصل توقف کوتاه ریزی این پایانه برنامه. باشد می
جمله امور دفتری و فروش از  ،ها شرکتخودروها و قسمتی از عملیات یا کاهش ریزی عملکردی متضمن حذف   برنامهاساس،

. ایندایجاد نم خود را در سطح شهر تفروش بلیمتعدد دفتر کار و دفاتر  ،ریزی جامع با برنامهها باید   از طرح بوده و شرکتتبلی
نظر   هائی از  طراحی چنین پایانه2.شود نظر گرفته می سفر در هدایت برای مدیریت و یمحلعنوان ه ب عموماً پایانه نتیجه در

ریزی عملکردی طوری در نظر  برنامه ثابت،در سیستم . گیرد  صورت می"4پویا" و "3ثابت" گونهریزی عملکردی در دو  برنامه

                                                           
 80تابستان  نقل مسافر، و دفتر حمل .بریهای مسافر تغییر کاربری پایانه :های کشور نقل و پایانه و سازمان حمل 1
 را در دفاتر و تتوانند کلیه امور مربوط به ارائه و فروش بلی ریزی جامع و ایجاد بسترهای الزم می نقل با تدوین برنامه و ریزان امور حمل متولیان و برنامه 2

 سهم بسزایی در کاهش زمان توقف ، در پایانههای فروش بلیت ترتیب با حذف جایگاهای انجام داده و به این  های رایانه های مجاز و یا از طریق شبکه نمایندگی
 .شهری منتهی به پایانه داشته باشند مسافرین و مراجعین به پایانه، همچنین کاهش سفرهای درون

 استاتیک 3
 دینامیک 4
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بینی شده   در محل پایانه پیشباجهکت یک جایگاه اختصاصی دائمی در حد یک گیشه و یا یک شود که برای هر شر گرفته می
، پویادر سیستم . نمایند  مسافرین و سازماندهی نهایی امور سفر اقدام میتدر آن محل نسبت به کنترل بلی، و نمایندگان شرکت

 ندارند و ممکن است در ساعات مختلف تعلقت خاصی  به شرکتهای کنترل بلی  که جایگاهگیرد صورت میریزی طوری  برنامه
بندی اعالم شده توسط  اساس برنامه زمان در این صورت، مدیریت سالن بر. توسط شرکتهای متفاوتی مورد استفاده واقع شوند

یر بدیهی است که مشخصات دو سیستم اخ. نماید ها به هر شرکت اقدام می ی و موقت باجهبتشرکتها نسبت به اختصاص نو
 ظرفیت سکوهای مسافرگیری و به تبع آن پویا،در حالت . شوند طور مشابهی اعمال میه برای سکوهای مسافرگیری نیز ب

ها و عناصر دیگر طرح از   بنابراین الزم است ظرفیت طراحی المان. بیشتر خواهد بودثابت،ظرفیت کل پایانه نسبت به حالت 
ای با  شود پایانه این موضوع باعث می.  افزایش یابند به تناسبمسافرین و غیرهجمله پارکینگهای سواری و فضاهای انتظار 

 .ایجاد شود تر  و منعطفتر مشخصات فنی  بزرگ
هائی از قبیل سرویس، شستشو، تعمیرات و  ریزی عملکردی طرح متضمن حذف فعالیت  برنامه،های رانندگان در مورد فعالیت

گیری وسایل نقلیه   امور بهداشت و درمان و یا حتی سوخت وتاه یا بلندمدت رانندگانمعاینه فنی وسایل نقلیه، استراحت کو
 الزم است ، بنابراین در شهرهائی که ضرورت ایجاد فضائی مستقل برای رانندگان و فعالیتهای آنان محرز باشد.است

  عنوانبا متمرکز و فضاهای الزم ،هاهای رانندگان و امور مربوط به ناوگان در محلهای دیگری واقع در اطراف شهر فعالیت
 . بینی گردد نها پیشآ برای "های خدماتی رفاهی رانندگان مجتمع"

شوند، مساحت و تنوع  ها می گونه پایانه هایی که باعث توقف طوالنی مدت رانندگان، مسافرین و شرکتها در این با حذف المان
های  گذاری کمتری نسبت به پایانه  به سرمایهنیازمتمرکز  های نیمه یانه، احداث پارو از این. رسد میتسهیالت به حداقل ممکن 

  متمرکزهای عمومی طور کلی کوچکتر از پایانه همتمرکز ب های نیمه پایانه. نمایند  داشته و فضای کمتری را نیز اشغال میمتمرکز
ها نسبت به  تنوع تسهیالت در این مجموعهباشند و تعداد فضاها و بزرگی و  های اختصاصی متمرکز می و بزرگتر از پایانه

  . بیشتر است،های اختصاصی  کمتر و نسبت به پایانهعمومی،های  پایانه
. کند  مربوط را دقایقی قبل از سفر به محل پایانه اعزام میوسیله نقلیه هرگاه شرکتی بخواهد مسافرین خود را جابجا نماید

درنظر بدین ترتیب با . شوند ل از سفر در پایانه حاضر میبه نموده و دقایقی قهی تدفاتر سطح شهررا از  خود تمسافرین بلی
در . گردد  توقف کوتاه مدت مسافر و راننده در محل پایانه، ضرورت وجود بسیاری از فضاها در پالن طرح منتفی میگرفتن

کوچک یا یک باجه به آنها اختصاص  گیشه در داخل پایانه نبوده و فقط یک تها دارای غرفه فروش بلی شرکت، چنین حالتی
 نسبت به هم و متأثر از طرح معماری سالن اصلی پایانه ها هها براساس نحوه قرارگیری غرف بنابراین رقابت میان شرکت. یابد می

بستگی  ،باشد دهنده نوع و کیفیت خدمات مورد نظرش می  که نشان، بلکه مالک جذب مشتری به سلیقه مسافر،نخواهد بود
 ،شوند  بیشتری در حاشیه و محل خروجی شهرها ساخته میتعدادها به  پایانهمذکور و اینکه این  نکاتبه با توجه . داشتد خواه

نقل  و  به خدمات حمل، در طول و عرض شهرطوالنیهای  توانند بدون جابجائی این مزیت را نیز دارند که مسافرین می
 .شهری دسترسی پیدا نمایند برون

 ی غیرمتمرکزها  پایانه)پ
 برابر یک ایستگاه اتوبوس چند محوطه آنها بزرگتر و تا و بودهشهری  های اتوبوس درون ها بیشتر شبیه به ایستگاه این نوع پایانه

. باشد شرکت مییا چند هر ایستگاه دارای شماره مخصوص به خود بوده و در اجاره یا تحت مالکیت یک . شهری است درون
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ها در سطح شهر بسیار  تعداد این ایستگاه. گردند وسیله یک خروجی از مسیر حرکت وسایل نقلیه جدا می ههائی ب چنین ایستگاه
ها را در   هر شرکت مسافربری ممکن است تعدادی از این ایستگاهکه جایی تا.باشد متمرکز می های نیمه بیشتر از تعداد پایانه

 ولی با توجه به ،گونه تسهیالت انتخاب نمود شهری مسافر را برای این برونشاید بتوان نام جایگاه ترانزیت . اختیار داشته باشد
موضوع ممنوعیت تردد وسایل نقلیه مسافربری در شهرهای بزرگ و فلسفه ایجاد اختالل در امر ترافیک شهری، الگوی 

چنین شرایطی، مسافرین در  1.گیرد صورت میهای شهری یا تسهیالت اطراف آن  هجانمائی چنین تسهیالتی تنها در بزرگرا
 به توصیه شرکت مسافربری در ساعت مشخصی از با توجهرا از دفاتر فروش سطح شهر خریداری نموده و خود  تتوانند بلی می

 2. خود باشندوسیله سفرها منتظر  یک روز خاص در یکی از جایگاه
هائی  طراحی چنین پایانه. باشند ای می ردی جداگانهریزی عملک  نحوه عملکرد خود دارای برنامهبر اساس ، غیرمتمرکزهای پایانه

، مسافرین به ، به عبارت دیگر استوار است"تفکیک کامل فعالیتهای رانندگان و شرکتها از فعالیتهای مسافرین"اساس اصل  بر
 شده و سفر خودروسوار  ،گاهت و پس از مراجعه به ایسقرار نگرفتهفعالیتهای روزمره رانندگان و یا شرکتها در جریان  عنوان چهی

ریزی عملکردی چنین تسهیالتی متضمن رعایت کامل   برنامه،آید گونه که از تعاریف فوق برمی همان. نمایند خود را آغاز می
به همین دلیل فعالیتهای مسافرین نیز در آن محدود شده و تسهیالت . مدت راننده و مسافر در جایگاه است اصل توقف کوتاه

 . کند مقدار ممکن کاهش پیدا میالزم به حداقل 

                                                           
ها را برای  خودرو، که بتوان از محل یک پایانه مرکزی طوریه ه باشد، ببور دارای شبکه بزرگراهی به هم پیوستز که شهر مپذیر است صورتی امکان درتنها  1
 . بدون اینکه به شبکه خیابانهای اصلی شهر وارد شوند،های ترانزیت اعزام نمود جایگاه
 در.  سفر وسیله نقلیه قرار داردأ مبدعبارتی محل سوارشدن مسافر در مکانی به جزه  سفر مسافر یا بأهای غیرمتمرکز در این است که مبد مهمترین مزیت پایانه 2

 .های غیرمتمرکز بسیار کمتر خواهد بود نتیجه زمان توقف خودروی طرح در پایانه



 



 

3 
 خودروی طرحفضاهای پایانه و 
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 فضاهای پایانه 3-1 

 مقدمه 3-1-1 

که ممکن است (از ترکیب و کنارهم قرارگیری عناصر و اجزای مختلفی ، ها، همچون دیگر ساختمانهای بزرگ خدماتی پایانه
فعالیت مطلوب هریک از بدون شک ناآگاهی از . اند حاصل آمده) های متفاوتی نسبت به عملکرد اصلی مجموعه داشته باشند کاربری
بهره  حصول طرحی نامناسب و کم به ، درنهایت امر،آنهاهای هریک از   نحوه استفاده صحیح و متناسب از فعالیتنیز ،ها خشاین ب

 .دوش می منجر ،های از پیش تعیین شده و اهداف طراحی نسبت به ظرفیت
همچنین میزان ارتباط  ،ها و کاربری به شناخت همه اجزا بستهها،  یابی به الگوهای حداقل در طراحی پایانه  دست، عالوه براین

رگونه حذف انتخابی و بوده و ه دهی مناسب و مطلوب به مسافر در قبال سرویس عملکردی این اجزا در رابطه با فعالیت اصلی پایانه
مثال مشهود . دمیزان زیادی برآورده نسازرا، به طراحی  اتتواند سطح توقع و انتظار نهایت می در از پیش صورت گرفته، بدون مطالعه

 ولی ،هرچند نوع فعالیت در این بخش، ارتباط مستقیم با مسافرین ندارد. ها است های سوخت مستقر در پایانه  جایگاه،برای این گفته
ها  بندی سرویس تواند منجر به اختالل در نظم و زمان  می،ها در بستر اجرایی طرح نیازسنجش حذف آنها در چرخه طراحی بدون 

، معنا و مفهوم  فیمابینابطو ر جزا و نسبتاهای مختلف و چیدمان آنها درکنار یکدیگر، بدون آگاهی از ارتباط عملکردی  بریکار. گردد
 .پیدا نخواهد کرد

های هویت شهری و یکی از  عنوان یکی از شناسه به، ارتباط پایانه با شهر،طرحاجرایی ها در بستر  در بررسی نیازها و خواسته
ها  یک از بخشبندی برای عملکرد و فعالیت هر  و اولویتشدهطراحی شهری لحاظ  و ریزی برنامهدر فرآیند پوشی  بل چشمغیرقا ارکان

، تعیین خواهد دهی مطلوب را به انجام رساند  در ارتباط با آن سرویسها  پایانه، گذاری مترتب از بستری که قرار است مطابق با سیاست
سنجی  رو امکان از این. سازد های خارجی را منتفی می  در نمونههداری و استفاده مستقیم از موارد مطروحبر  هرگونه کپی، این مهم.شد

 برقراری ارتباط برای ه آنبای است که توجه  سازی آن با شرایط کشور، نکته هنگادر مطالعات صورت گرفته برای این بخش و هم
ضروری ) های ارتباطی موجود ها و راه دسترسی ( است طرح مصنوعشود و آنچه شکل دهنده محیط خلق می میان آنچه جدید

های آسایش برای کار و زندگی  آل با کمینه ها که تعریف کننده شرایط ایده  استانداردهای تعیین شده برای هر یک از فعالیت.نماید می
 .وند طراحی و فضاسازی باشدکنار دو عامل فوق، می تواند ضامن رسیدن به کیفیت در ر شوند، در در محیط محسوب می

  :اند  زیر تشکیل شدهبخش های  از)اجزابدون در نظر گرفتن تمرکز مکانی  (ای، های مسافری جاده  پایانه کلی به طور
 )به تفکیک خودروی طرح(سکوهای مسافرگیری و تخلیه مسافران  •

  ها و فضاهای تجمعی سرپوشیده پایانه سالن •

 ها پارکینگ •

 های حمل و نقل فضاهای مربوط به شرکتو تظامی  انهای اداری، بخش •

 خدمات رفاهی مسافران  •
 خدمات جانبی خودروهای طرح •
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 خدمات رفاهی رانندگان •

 فضاهای باز و مسیرهای ارتباطی •

 تأسیسات زیر بنائی پایانه •

 سکوها 3-1-2 

 ارتباط، کامالً متأثر از دیدگاه طراح در هرچند چگونگی و میزان این. مفصل ارتباط دهنده خودرو و مسافر در پایانه، سکوها هستند
حصول شرایط  ،ها و شرایط طراحی ضروری است  آنچه توجه به آن فارغ از اعمال سلیقه اما، و چیدمان عملکردها خواهد بودنماییجا

انواع که با هریک از نتیجه آنکه تفکیک سکوهایی . کنندگان از سکوها و خودروهای پهلو گرفته در کنار آنهاست  برای استفاده،مطلوب
 از طراحی مسیرهای حرکتی خودرو و پس .خواهد بود ضروری ،در ارتباط هستند)  اتوبوس- مینی بوس-سواری(خودروهای طرح 

 . گیرند مورد توجه قرار می کاهش بار ترافیکی  و درنظر گرفتن شرایط ایمنی مسافرینبا ،ها  و خروجی  ورودی،مسافران
 .شرح زیر استعملکرد سکوها به عمده 

o  سوار شدن به وسیله نقلیه در زمان تعیین شده برایانتظار مسافرین  

o  سوار شدن مسافرانبرایتوقف کوتاه مدت خودروها  

o ورود بار مسافران به وسیله نقلیه 

o  کنترل ورود و خروج خودروها 

 
 :ح زیر می باشد  به شری مسافربریها هانواع سیستمهای طراحی برای سکوهای مورد استفاده در پایان

 
 
 
 
 
 

 :سکوهای خطی
برای توقفهای کوتاه  )ها اتوبوسژه   ویه ب(که وسایل نقلیه   زمانیکارایی سکوهای خطی مانند دیگر انواع سکوها نبوده و معموالً

ی غیرمتمرکز توصیه ها ه استفاده از آنها در پایان.1 دارندد از سکو استفاده نمایند کاربر)ای ه دقیق10ی زمانی ها هحداکثر باز (مدت
 .شود می
 
 

 الگوی سکوی خطی 1-3 شکل
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 :دار سکوهای دندانه
های  استفاده از آنها در طراحی پایانه و برای ورود و خروج از سکو را دادهقلیه اجازه حرکت مستقل ندار به وسایل  سکوهای دندانه
 .شود متمرکز توصیه می متمرکز و نیمه

 
 
 
 
 
 
 

 : دار سکوهای زاویه
 که سکوها در زمان طوالنی گیرند مورد استفاده قرار مینگامی رو بوده و ه و از این سکوها، نیاز به حرکت عقب خروج خودربرای

 ). متمرکز بین شهریهای پایانهویژه در ه ب( باشند اشغال 
 
 
 
 
 
 
 

   :2گذر سکوهای میان

                                                                                                                                                                                     
صورت خطی شده باشد و فرض اصلی بر عدم سبقت گرفتن خودروها از ه وسایل نقلیه ببندی حرکت  شود که زمان این سکوها زمانی توصیه میاستفاده از  1

 .یکدیگر است
2 Drive-Through 

 دارسکوی دندانهالگوی  2-3 شکل

 دار الگوی سکوی زاویه 3-3 شکل

 گذرمیان الگوی سکوی  4-3 شکل
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برو و باالی توانند با عالئمی که در رو یه می وسایل نقل.کنند ها در یک سطح فشرده کمک می یستگاهاین سکوها به مستقر شدن ا
 .آیند در انتظار مسافران بمانند می سکوها به نمایش در

 ها سالن 3-1-3 

توان تفکیک عملکردی و مرزبندی  هر چند نمی. آیند حساب میه بها   دهنده در طراحی پایانهنظمها از مهمترین فضاهای  سالن
 و سالن فروش عمومی، سالن انتظار، سالن )کانونی( سالن با این حالر پایانه برقرار کرد، های موجود د میان سالن) فیزیکی(دقیق 

ها و   ارتباط میان سالن چگونگی. لحاظ شوند د در پایانهنتوان نیازها میسنجش  و یحا از جمله مواردی هستند که بنابر بستر طرتبلی
های مورد نیاز برای  سرانه. گذارد میبرجای  تأثیر مستقیم سالنهاگیری  شکل از عمده عواملی است که در ، مسافر)پیاده(سوار سکوهای 

از ...)   سرویسهای بهداشتی و،ها صندلی(ها  هر فرد و ارتباط میان نحوه و میزان برخورداری مسافرین از تسهیالت ارائه شده در سالن
 .مبذول شودحی بدان توجه کافی پیش از طرا فیزیکی و ریزی برنامهدر مرحله جمله مواردی است که باید 

 نقل و مور اداری، انتظامی و شرکتهای حملا 3-1-4 

 بخش اداری 3-1-4-1

کل سیستم   به رفاهی،- همچنین ارائه خدمات جنبی اداری، ساماندهی و نظارت بر پایانه،هایی که برای سرپرستی مجموعه فعالیت
قالب وظایف بخش    در،پذیرد نقل مسافر صورت می و ها و اجزای سیستم حمل انو ارتباط برقرارکردن میان مجموعه پایانه و دیگر ارگ

  :های مسافربری به شرح ذیل خواهد بود شغلی و وظایف محوله در پایانهعناوین . شود اداری تعریف می

  :سرپرست پایانه
 به احتیاجات پایانه منظور تهیه طرحهای مورد نیاز با توجه ه  ب،های کلی  برنامه وبررسی و تعیین خط مشی

  در مجموعه و برقراری امنیتاموال پایانهدیگر سیسات، ساختمان و أ تفضای سبز،  نگهداریو حفظ  گسترش،چگونگی نظارت بر 
 شرکت در جلسات فنی و اداری سازمان

 نظارت بر حسن اجرای وظایف در کلیه واحدهای درآمدزا وابسته به پایانه
 ها و جلسات توجیهی برای آنها  و تهیه و تنظیم برنامهوری بیشتر منظور بهرهه  عملکرد پرسنل پایانه بمطالعه و ارزشیابی مستمر بر

 یانه در ساعات اداری و دریافت گزارشات از روند کاری مجموعهانظارت بر پ
 آنهاو تالش در جهت حفظ و نگهداری از زمان مستقر در پایانه ساتهیه فهرستی از اموال 

 ...تهیه گزارشهای روزانه، هفتگی و ماهانه و ز ملزومات مورد نیاز پایانه و تهیه فهرستی ا
 :مدیریت اجرایی

 کنترل و پیگیری صورت وضعیت خروج خودروها
 ثبت و کنترل صورت وضعیت شرکتها

 پیگیری و نظارت بر چگونگی اجرای خدمات 
 نگهداری از دفاتر ثبت اطالعات مالی شرکتها

 د و خروج خودروها در پایانهپیگیری و نظارت بر ورو
  اعمال محدودیت برای تردد خودروهای شخصی به پایانهبرایمورین راهنمایی أهماهنگی با نیروهای انتظامی و م
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 نظارت، کنترل و حفظ اموال سازمانی در پایانه
 :مسئول خدمات

 پایانهدر کنترل و نظارت بر عوامل خدمات 
  گزارش به مدیر اجراییبرایه پایانتهیه فهرستی از مایحتاج روزانه 

 گیرد صورت می فعالیتهای خدماتی که روزانه در مجموعهنظارت بر 
 ...)برق، آب، تلفن و (سیسات أنظارت بر ت

  و دریافت گزارش کار روزانه، هفتگی و ماهانه از متصدیان و ارائه آن به مدیر اجراییپیگیری مسائل و مشکالت پرسنل مجموعه
 :مسئول درآمدها

 ریزی در جهت رفع نواقص کار همظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و برنان
  افزایش درآمدها و وصول آن برایبررسی و تهیه مکانیزمهای مورد نیاز 

 تهیه آمار و گزارشات، )...وران و   پیشه،عمومی( وصول عوارض اماکن ،نگهداری حساب درآمد پایانه
 مجموعهدرآمدهای مورد  ارائه گزارشهای الزم در

 :دبیرخانهمسئول 
  و گزارشات وارده به مجموعهها ثبت و توزیع نامه

  اوراق و سوابق اداری مربوط،حفظ و نگهداری کلیه اسناد
 ... و  تهیه گزارشات و ارائه آمارهای الزم،نویسهای اداری تهیه پیش

 بخش انتظامی 3-1-4-2

درصدهای متفاوتی از شناخت های مختلفی از مردم با فرهنگهای گوناگون و با   که طیف،ها حضور نیروهای انتظامی در پایانه
 و عدم مجموعهآشنا با  تردید با توجه به قشر عموماً مسافر و نا  بی.ای دارد  اهمیت ویژه،یابند در آن حضور مینسبت به محیط 

سوی متخلفین و بزهکاران در این اماکن شدت طلبی از   سودجویی و فرصت،برای مواجهه با حوادث آناناز سوی هوشیاری الزم 
یابی برای استقرار   مکانفرایند  در نتیجه در.شوند خیز شناخته می  فضاهای جرمدر زمرهها   پایانه،رو  از این.یابد بیشتری می

ندازه و ابعاد پایانه و ن نیروها بر حسب اای  تمرکز و ساماندهی . باید دقت و توجه کافی صورت پذیرد،های نیروی انتظامی نمایندگی
های پیشرفته و تجهیزات   استفاده از انواع سیستم. خواهد بود متفاوتگیری طرح  نیز نیازهای بستر شکل،حجم مسافران در تردد

عالوه  .شود از جمله مواردی است که استفاده از آن در چنین اماکنی توصیه می) ی مدار بستهها دوربین ( کنترل نامحسوس انتظامات
 حضور مناسب در محل و برخورد خوب کارکنان نیروهای ،ر وظیفه اولیه و اصلی این گروه در برقراری نظم و آرامش در محیط پایانهب

 .آورد به وجود می  در محیط پایانه، امنیت روانی و آسایش قابل توجهی،انتظامی با مسافرین
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 نقل و شرکتهای حمل 3-1-4-3

 و در سطح مطلوبی از استانداردها، که نیازهای گسترده موجود در این بخش را پاسخگو  موجوداسخگوی نیازهایپارائه خدمات 
های کاری  های حقوقی با زمینه شخصیتنتیجه  درگردد،  حضور دولت و نهادهای وابسته به بخش دولتی، مهیا نمی باشد، صرفاً با

گیری از تسهیالت دولتی و  با بهره) شود های مسافری می  عمدتاً شامل شرکتنشریهکه در این (نقل  و مرتبط با صنعت حمل
 .شوند  میی جابجایی مسافرها  سرویسبرپا ساختندار  زیرساختهای موجود، عهده

 از جمله مواردی است که در طراحی ،نیازهای هر یک  متناسب با فعالیتها و،ی مسافری برای این شرکتهامکانیدر نظر گرفتن 
 ،این فضاها عمدتاً شامل امور اداری شرکتها. گیرد قرار میای  ویژه مورد توجه  متولیانگذاری در سیاست) بندی بر حسب گونه(ها  پایانه

 .خواهد بود توشه و بار مسافرین  و فضاهای مورد نیاز انتقال انبار،تفروش بلی
تفکیک  شود، یل بار در پایانه تلف می و یا تحوتهایی که برای تهیه بلی جلوگیری از سردرگمی مسافران و تقلیل زمانمنظور ه ب 

 )بوس و سواری  مینی،  برای اتوبوستونقل فروشنده بلی مثال شرکتهای حملرای ب (دهند  ارائه میرا  متفاوتی خدماتکه یهای جایگاه
از جمله مواردی است که .. .تلفن و از طریق اینترنت، تفروش بلیو  رزرو های مکانیزه استفاده از سیستم. دگیر میمورد توجه قرار 

 به عنوان عنصر واسط میان بوده و نقل مسافر از مهمترین اجزای یک پایانه  و  شرکتهای حمل. کمک شایانی کند، این امربهتواند  می
  .شوند مسافران و خدمه سفر محسوب می

 خدمات رفاهی مسافرین 3-1-5 

 افزایش منطقی  ومجموعه تکمیل فعالیت اصلی در جهت ،ها پایانهحی از خدمات رفاهی در و حداقل سطدادندر اختیار قرار 
 نباید موجبات از هم گسیختگی ، پایانه اصلیها با روابط و اجزای  هر چند ادغام این فعالیت.ضروری استامکانات مورد نیاز، 

 استفاده از  دراولویتین منظور بد. باشدرا، در پی داشته از عملکرد اصلی و دوری  فضاها مشخص بودن نا،رتباطات، اعملکردها
 )مرتبط با بستر طرح( ، سنجش نیازهابرای ریزی برنامهو مطالعات . دگرد می مشخص ) طرح هربه تفکیک نیازهای (خدمات رفاهی

بر حسب مورد  ،شرط اولیه حصول شرایط آسایش مسافرین و برطرف کردن حداقل نیازها پیش  با درنظرگرفتنبوده وضروری 
ن خدمات به مسافرین ای هگذاری برای ارائ ها، چگونگی ارزش این میان عالوه بر اعمال سرانهدر  . را تغییر دادهااولویتین اتوان  می

 .ضرورت دارد) گیری در طرح جای(
 :شوند مطرح می) دوم و نوع اولنوع ( این خدمات در دو طیف اصلی ،بندی کلی در یک تقسیم

کنندگان به  دهی به مسافرین و مراجعه  سرویسبرای شانه از تسهیالتی است که حضور شامل آن دست:خدمات رفاهی نوع اول
 تلفنهای عمومی و نمازخانه ، آبخوریها، عمده شامل سرویسهای بهداشتیبه طور این خدمات .ست اطول زمان توقف الزامی پایانه، در

 .د بودنخواه
متولیان مدیران و  سیاستهای همچنین ،بر مقتضیات بستر طرح  بناامکاناتی است کهتجهیزات یا  شامل :خدمات رفاهی نوع دوم

 .شوند  پایانه در نظر گرفته میو مراجعین بهدهی و فراهم آوردن امکانات رفاهی بیشتر برای مسافرین   در جهت سرویس،احداث پایانه
 .خواهد بود.. . ر وهای فروش خودکا  دستگاه،ی فروشها ه غرف،و چایخانهن تسهیالت شامل رستوران ای هعمد
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 خدمات جانبی خودروها 3-1-6 

کنند، عالوه برآنکه در  آمد می و  پایانه رفتبهشهری که   مکانیکی برای خودروهای بین-تمرکز خدمات و ارائه تسهیالت فنی
 همچنین تقلیل ،های تعمیر و نگهداری د تا در کاهش هزینهشو  سبب می،ونقل مؤثر خواهد بود افزایش استانداردهای ایمنی حمل

 این . گام مؤثری برداشته شود،اتالف میشود در دیگر نقاط شهر ،ها ها و سرویس ذهاب خودروها به تعمیرگاه و هایی که در اثر ایاب زمان
ر یک مندشدن این خدمات و احیاناً سرپرستی آنها زیر نظ ، ضابطه سووری سیستم را افزایش داده و از دیگر  راندمان و بهرهیکسو ازامر 

 . تواند کمک شایانی برای گام برداشتن به سوی استاندارد شدن شناخته شود مجموعه واحد می
 پایانهدهی به واحدهایی که در   نیازهای اولیه برای سرویسدر زمره ،گیرند حوزه جای میها و خدماتی که در این  برخی فعالیت

بندی   طبقه،هاخودرودر درجه دوم اهمیت برای  یعنوان نیازهای  برخی بهو) گیری های سوخت جایگاه (آمدهحساب ه ب ،کنند فعالیت می
 تا حدود زیادی منبعث از ، همچنین میزان ارائه خدمات از سوی آنهامجموعه، گردند که حضور و یا عدم حضور آنها در می

دهی به شرکتهای مشغول در امر تردد   تمرکز و نیز سرویس، از استقرار،هایی خواهد بود که متولیان و بانیان ساخت گذاری سیاست
هر یک از  های متفاوتی که در با توجه به گستردگی سرزمین ایران و نیازمندیالزم به ذکر است  .اند  در نظر داشته،مسافران
نظر گرفتن شرایط  و مشاوران باید با درنبوده  صدور حکم قطعی و یکنواخت برای کل کشور منطقی ،های آن وجود دارد بخش

  .ها دقت کافی را مبذول نمایند هنگ و متناسب کردن این اهرمادر هم ،میزان تقاضا نیز ، و بستر طرححیطیم
 :رئوس کلی این خدمات عبارتند از

  مکانیکی تعمیرات خودرو-خدمات فنی .1
 خدمات شستشو .2
 رسانی جایگاه سوخت .3

 خدمات رفاهی رانندگان 3-1-7 

 رانندگان به عنوان جزئی از این . بوددخواه مسافران ارائه خدمات متناسب به ها، ه پایانطراحیریزی فیزیکی و  برنامه  اولویت
سطح بردن از  بهره نیازمند ،بر عهده دارند) برقراری سفر( در کنار نقش پررنگی که به عنوان مجریان فعالیت اصلی پایانه ،قاعده
در هنگام (رانندگان  آسایشمناسبی برای  مضافاً آنکه فراهم آوردن شرایط . از امکانات رفاهی و تسهیالت ویژه خواهند بودیمطلوب

. سازد مطرح می ،، در نهایت امر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پایانه و ایمنی سفر را در حد مطلوبی)حضور و استراحت در پایانه
 )آلودگی رانندگان است از خستگی یا خواب  ناشیکه عموماً( ،انسانی ای به علت اشتباهات درصد زیادی از تصادفات جادهچراکه 

 و   سرویس،انبار، رختشویخانه( به همراه فضاهای خدماتی رفاهی ،های اختصاصی سرای رانندگان و خوابگاه  مهمان.دگیر صورت می
 در این دهی و سرویسسطح ارائه خدمات . دهی به رانندگان در طرح لحاظ شود تواند برای سرویس  که میاستاز جمله مواردی ) ...

 .گردد  منطبق با نیازها و نظرات مشاورین تعیین می، همچنین میزان فضاهای اختصاص یافته بدین منظور،بخش
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 ها فضاهای باز و دسترسی 3-1-8 

ت هایی اس  این امر برخواسته از عملکردها و فعالیت.دهند  پایانه را به خود اختصاص میمساحت ای از  عمدهقسمت فضاهای باز
عنوان مفصل   بهها و دسترسی مسیرها .دنشو انجام می در فضاهای باز ،که به دلیل ارتباط مستقیم خدمات ارائه شده با خودروها

 .دنده ای از این فضا را به خود اختصاص می بخش عمده  خودروهای طرحو ،پایانهکالبد و خارج ارتباطی میان فضای داخل 
 مسیرهای اصلی

این مسیرها .  بر عهده دارند راکالبدی مجموعهی محدوده پیرامون به درون فضاوظیفه انتقال مسافرین از مسیرهایی هستند که 
 . کوتاه و مستقیم انتخاب شوند، مشخص،االمکان خوانا باید حتی

 مسیرهای فرعی
منتهی ...) تی، تفریحی وخدما( تر اهمیت مسیرهایی هستند که از مسیرهای اصلی منشعب شده و به فضاهایی با کارکردهای کم   

 .باشندتوانند از آزادی بیشتری برخوردار   این مسیرها به لحاظ فرم و مصالح می.دنشو می
 شهری   های درون ها و مسیرهای ارتباطی با شبکه راه  خروجی،ها ورودی

 تأسیسات  در زمرهرو نی اازگیرد و  براساس آنها شکل می هایی هستند که عملکرد اصلی پایانه ها به منزله شریان شبکه راه
 ونقل و  حمل مباحث این فصل تا حدود زیادی منبعث از استانداردها و ضوابطی است که مهندسین.یندآ حساب میه بزیربنایی پایانه 

  .کنند ترافیک اعمال می
و ) آب وگیاهان (مل طبیعی عواعبارتی نظم بخشیدن به محیط با استفاده از   یا به1سازی  نقش محوطه،ها در فضاهای باز پایانه

، نقش  در پایانهسازی های بصری الزم و منظره تواند عالوه بر تأمین زیبائی یابد که می از آن جهت اهمیت می) مصالح(عوامل مصنوع 
روها  به ویژه آنکه در این اماکن به علت حضور خود.داشته باشد) شنیداری و تنفسی(های محیطی  بسزایی در تلطیف و کاهش آلودگی

استفاده از گیاهان مناسب در جهت تحقق هر یک از اهداف طراحی . های پایانه خواهد بود  بستر طرح متفاوت با دیگر بخش،در محیط
 در نهایت امر، به ،با آن) نظیر مصالح و اجزای معماری(و ترکیب عوامل مصنوع ...) های فضایی و نظیر کاهش صوت، تعیین حریم(

 .ک خواهد کرد کمحصول شرایط دلپذیر

 ها پارکینگ 3-1-9 

توجه به حضور انواع خودروهای طرح با  .شود پارکینگ خوانده میالتین در نظر گرفتن فضاهای توقف برای خودروها، در اصطالح 
یابی برای   مکان توجه به،از سوی دیگر) مسافرین-مستقبلین(کنندگان  نظر گرفتن خودروهای مراجعه سو و در کدر پایانه از ی

 برایبا سه دیدگاه عمده  )متمرکز متمرکز و نیمه(ها  اصوالً در پایانه. سازد  خودروها را ضروری می حضورساماندهی و نظم بخشیدن به
  .ویژههای  پارکینگ ،های خودروهای سواری پارکینگ ،مسافری های خودروهای پارکینگ :ها روبرو خواهیم بود یابی توقفگاه مکان

ونقل عمومی  های موقت خودروهای ناوگان حمل توقفگاهپارکینگ خودروهای مسافری و مرکز این فضا درحد ی غیرمتها هدر پایان
 .شود  محیط شهری در نظر گرفته میامونمحیط پایانه و پیر در

                                                           
1 LandScape 
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 تأسیسات زیربنایی 3-1-10 

این تأسیسات موارد . مکن خواهد بود از تأسیسات زیربنایی غیرمی مطلوب مناسب وبردن از سطح ها بدون بهره در نظر گرفتن پایانه
 ارائه خدمات و ،شود که برخی از آنها در ارتباط مستقیم با نیازهای پایانه بوده و بدون حضور آنها متعدد و فراوانی را شامل می

ی نیز به منزله و برخ...)  تأسیسات الکتریکی و- آب و فاضالب-تأسیسات سرمایشی و گرمایشی(یابد   در پایانه معنا نمی،ها فعالیت
 دفع زباله ، هدایت آبهای سطحی،نشانی تأسیسات آتش(شوند  بستری برای رسیدن به کمینه استانداردهای ایمنی در محیط تلقی می

 . شود بردن پایانه از این امکانات تا حد بسیار زیادی متأثر از بستری است که طرح در آن انجام می چگونگی بهره...). و
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 خودروی طرح 3-2 

 تعیین اجزای هندسیبوده و ثر ؤ م1کند درطرح هندسی راه نقلیه که از راه استفاده می انواع وسایلهریک از های  ابعاد و ویژگی
که ابعاد  از آنجا. گیرد این خودروها صورت میکی ی بر اساس مشخصات فیز)...  و فاصله دید، شعاع گردش، ارتفاع آزاد،حداقل عرض(

کننده  ترین گروه استفاده دهنده بحرانی آن نشان  که ابعاد خودروی منتخب، تفاوت زیادی با یکدیگر داردای همسافری جادنقلیه  وسایل
 .2) طرحیخودرو( شود میانتخاب به عنوان نمونه  ، راه استزا

؛ خودروهای سنگین بندی شده است طبقه) شهری برون(قالب سه دسته از وسایل نقلیه مسافری  در این نشریه خودروی طرح در
 و خودروهای سواری) باس  میدی-بوس مینی(سنگین مسافری   خودروی نیمه،)اتوبوس(مسافری 

 : عبارت است از،گذارد ثیر میأتراه که در طرح هندسی خودروی طرح ابعاد اصلی 
 )ها  داخلی و خارجی چرخمسیر(های یک محور و حداقل شعاع گردش   فاصله بیرونی چرخ،فاصله محور جلو و عقب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 .استشهری   مسیرهای عبوری واقع در پایانه مسافربری برون، در اینجا منظور از راه 1
عنوان ه گروه از وسایل نقلیه ب  چند،کند خود معطوف می هطراحی مسیر ب ای را در  با توجه به ویژگیهای خاص هریک از انواع خودروها که توجهات ویژه 2

 . شوند خاب میخودروی طرح انت
 

 گردشی سواری تیپابعاد و مسیر  : 5-3 شکل
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. شود می  مقیاس متناسب استفاده در و از الگوهای داده شده ، پس از انتخاب خودرو طرحمسیرهای ارتباطی،  وها در طراحی تقاطع

اده شده و با رعایت بخش شروع گردش در امتداد مسیر ورود به تقاطع و بخش پایان گردش در امتداد مسیر خروج از تقاطع قرار د
 .گردد موقعیت کناره روسازی تعیین می،های جلو عقب متر از کنار مسیر چرخ  سانتی60فاصله حداقل 

  تیپبوسمینیابعاد و مسیر گردشی  : 7-3 شکل

 ابعاد و مسیر گردشی اتوبوس تیپ : 6-3 شکل



 



 

4 
 ای جادههای مسافری  یابی پایانه مکان
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 مقدمه 4-1 

 نی بنقل و حمل التیبه تسه  ارتباط نی ا. در کشور استیستی زیها  مجتمعانی می دسترسشی افزای از الزامات توسعه ملیکی
 مسافر بوده و نقش یشهر برون درون و نقل و حمل هی نقللهیوس  نوع ریی محل تغی شهرنی بی مسافریها هانیپا.  وابسته استیشهر
 ها یبند   طبقهنی خاص مترتب بر انی سو و وجود قوانکی شهرها از یبند تنوع طبقه.  دارندعهدهبه   ی شهرنی در تبادالت بیا عمده

 کالن یچنانکه برا.  شده استنی زمیکاربر  یزیر  بزرگ در امر برنامهی متوسط، کوچک و گاهیمنجر به عدم توجه به شهرها
 از ها ه پروژی با کاهش وزن مالابدی ی کاهش می طبقه شهرچه هرت گرفته و صور  نی زمی کاربریزیر شهرها مطالعات گسترده برنامه

راه . ستی باال ممکن نیفراوان  با ی شهریها ه متناسب، به طبقی اختصاص منابع مالگری دیاز سو. شود ی کاسته مزیمطالعات ن  تیفیک
 مصوب یها ه با بودجریزی برنامه تی تا هم قابلباشد؛ ی مرانی مختلف ای شهرهایبرا  نی زمی کاربرریزی برنامه ضوابط نی تدوانهیم

 .  را حاصل سازدی شهریزیر  برنامهیفی کیوجود آمده و هم ارتقاه ب  یقانون
 ی و مشاوران شهررانیمد ریگ بانیگر  است که ی از مشکالت شهریکی رانی ای مختلف در سطح شهرهایتهای فعالیابی مکان
 ی روش،رانی مناطق ای بوم– ی ملزومات ملتی و رعایابی مکان  کی کالسی با اتکا به روشهاودش ی تالش مفصل نیدر ا. شده است

  .دشو ارائه ی شهرنی بیمسافر  یها هانی پایابی مکان برای

 این الگو برای هر بایدبوده و  یشهر  برون ی سفرهای تقاضای تابع الگوی مسافریها هانی پایابی مکان  است کهنی ای اساسفرض
از طریق آمارگیری  گزاف نهیبا هز  الگو نی ا،باشند ی مکی و ترافنقل و حمل مطالعات جامع ی که داراییدر شهرها .شود تهیه شهر
  .کردآماده نیز  هاشهرسایر  کی ی براتر نهیز کم هیروشها  با استفاده از توان این الگو را  می کنی ل،دشو ی مهیتهای  پایانه

 تعاریف و مفاهیم کلی 4-2 

ای از بلوکهای شهری دارای ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی یکسان هستند که کوچکترین واحد مکانی در   مجموعه:ناحیه ترافیکی
 .دشو  یک شهر بوده و اطالعات توصیفی به آن الصاق مینقل و حململزومات مطالعات جامع 
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ــاطی محورهای ارتب

ــاطی محورهای ارتب

ــاطی محورهای ارتب

 
 ترافیکی داخلی، خارجی و محورهای ارتباطیبندی نواحی  نحوه تقسیم : 1-4 شکل

 
 .  انجام شده بین زوج ناحیه ترافیکی در شهر استیاین ماتریس شامل تعداد کل سفرها): OD1 ( مقصد– أماتریس مبد

 :عناصر این ماتریس عبارتند از
 .  نواحی هستند که در داخل محدوده قانونی شهر قرار دارند2:نواحی داخلی
یا حومه ) محدوده اثرگذار بر ترافیک شهر(احی هستند که در خارج از شهر و داخل محدوده مورد مطالعه نو: 3نواحی خارجی

 .دارند شهر قرار
 .گیرد ارتباط محدوده مورد مطالعه با سایر نقاط کشور از طریق محورهای ارتباطی صورت می: محورهای ارتباطی

 )j(به ناحیه ترافیکی مقصد ) i (مبدأ سفرهای انجام شده از ناحیه ترافیکی تعداد): ijt(ی ماتریسها هدرای

 ) 4نواحی تولید کننده سفر(  سفر أنواحی مبد: سطرهای ماتریس

  )5جذب کننده سفر( نواحی مقصد سفر : ستونهای ماتریس

                                                           
1 - Origin Destination 
2 - Internal Zones 
3 - External Zones 
4 - Trip  Production  
5 - Trip  Attraction  
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)1(
تعداد سفرها از داخل شهر به داخل شهر

)2(
تعداد سفرهای از داخل 

شهر به خارج شهر

)3(
تعداد سفرهای از خارج شهر به داخل شهر

)4(
تعداد سفرهای عبوری 

از شهر 
)از خارج به خارج(

ناحیه های ترافیکی جذب کننده سفر
سفر  

ده 
کنن

ید 
 تول

کی
رافی

ی ت
 ها
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  نقل و حملات جامع  مقصد سفر در مطالع– أ عناصر ماتریس مبد :2-4 شکل

 
 مقصد تهیه -مبدأ یک شهر با هدف تهیه ماتریس نقل و حمل یکی از انواع آمارگیری که در مطالعات جامع :ای آمارگیری پایانه

 . آوردبه دستی را شهر برونتوان الگوی تقاضای سفر  شود؛ و با استفاده از این نتایج می می
دهنده میزان پیمایش وسایل نقلیه در شبکه معابر شهری بوده و از  است که نشان شاخصی :1شاخص جابجایی جزیی وسیله نقلیه

ijijijرابطه  dvIv  فاصله پیمایش ijdو 2 تعداد وسیله نقلیه سفر برحسب معادل سواریijvآید که در آن   میبه دست =×
 . استj و iرافیکی برحسب کیلومتر بین دو ناحیه ت

 روی کلیه معابر شهر که از رابطه  برآیند شاخص جابجایی جزیی وسیله نقلیه بر:شاخص جابجایی وسیله نقلیه کل شهر

∑∑ ×=
n

j

n

i
ijij dvIv حجم تردد در معابر  ، مصرف سوخت،این شاخص رابطه مستقیم با میزان آلودگی هوا. آید دست میه ب

 . کمتر است.. .چه این شاخص برای یک شهر کمتر باشد آلودگی هوا، مصرف سوخت، حجم تردد و به طوریکه هر،دارد.. .و
 با استفاده توان ی زمان را منی اکنند، ی قبول می خود به راحتی سفرهای است که شهروندان برایحداکثر زمان :زمان سفر مطلوب

در . گیری شود  توزیع و نمونه،پرسشنامهدو درصد مسافران ندازه  حداقل به ادبرای این امر بای . محاسبه نمودتی مطلوبیاز مدلها
گرفته و بر اساس اطالعات این  این پرسشنامه میزان انجام سفر یا انصراف از آن در زمانهای مختلف دسترسی مورد سئوال قرار

εα برای شکل کلی مدل لوجیت ها هپرسشنام += tU مقدار  εα سنجی مدل در محاسبه زمان رو پس از اعتباشده کالیبره  ,

                                                           
1  - Vehicle Movement Index 
2 - PCU: Passenger Car Unit 
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 یکی از spssافزارهای آماری و ریاضی زیادی برای این نوع مدلسازی وجود دارد که  نرم. مطلوب سفر از آن استفاده شود
 . ترین آنهاست ساده

 مطابق را ین شهرهای ایران زمان سفر مطلوب برای ساکنتوان  می ،در زمانی که مدلسازی برای شهر ممکن نباشد
 :فرض نمود 1-4 جدول

  زمان سفر مطلوب پیش فرض برای شهرهای مختلف ایران :1-4 جدول
 زمان مطلوب برای سفر شهری جمعیت نوع شهر

  دقیقه10-5  هزار نفر500شهرهای زیر  3شهرهای نوع  
 یقه دق15-10  هزار نفر500شهرهای با جمعیت یک میلیون تا  2شهرهای نوع 
  دقیقه30-15 کالن شهرها و شهرهای با جمعیت باالی یک میلیون نفر 1شهرهای نوع 

 
این شاخص . شود روز است که بیشترین فراوانی تقاضای سفر ارائه می  ساعت یا ساعاتی از شبانه:پایانهرسانی  ساعت اوج خدمات

 . آید  میبه دستتوجه به الگوی تقاضای سفر  با
ای از شهر است که اگر مسافر در این محدوده سفر خود را به سوی پایانه آغاز کند در زمان   محدوده:ایانهپرسانی  حوزه خدمت

 .رسد ، به پایانه میسفرمطلوب 
دهی به   عمومی یا خصوصی در ساعات اوج خدماتنقل و حملپتانسیل زمان سفر واقعی در سیستم   این حوزه بر اساس خطوط هم

 آوردن زمان سفر روی شبکه معابر دو روش مشاهده و به دستبرای . آید  میبه دستی نقشه معابر شهر رو) از پایانه(پایانه 
 :گردد مطالعه  به شرح زیر پیشنهاد می

 پایانه در شبکه معابر حرکت کرده و زمان سفر خود را تا هر گره مبدأگرهایی با  در این روش مشاهده: روش مشاهده •
توان  ده شدن مشاهدات روی نقشه شهر و تشکیل خطوط هم پتانسیل زمان سفر میبا پیا. دهند شهری گزارش می

 .حوزه خدمت رسانی را بر اساس زمان سفر مطلوب تعیین نمود

 

 
 روز دهی پایانه براساس روش مشاهده در یک ساعت از شبانه ای از تعیین حوزه خدمت  نمونه :3-4 شکل

 
 اعم از خصوصی و عمومی و تعیین نقش عملکردی نقل و حملدر این روش بر اساس نوع سیستم : عهروش مطال •

 ترسیم و بر اساس زمان سفر مطلوب ،تسهیالت هر نوع سیستم بر اساس سرعت سفر خطوط هم پتانسیل زمان سفر
 و زمان سفر الزم برای ندک انی بر اساس نوع پایانه تغییر میرس حوزه خدمات .دشو رسانی مشخص می حوزه خدمت

)رسیدن بر اساس زمان سفر مطلوب سفر در شهر  )vt شود در نظر گرفته می. 
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بر نظیر مترو، قطار سبک شهری و اتوبوس سریع   انبوهنقل و حمل خطوط : عمومینقل و حملتعیین نقش عملکردی در سیستم 
سرعت (، سپس میزان سرعت طرح و سرعت سفر شده روی نقشه شناسایی  عمومینقل و حملشهری به عنوان سیستمهای مهم 
لیکن .  استعالم شود عمومینقل و حملکننده این نوع خدمات  از سازمان اداره)  انتظار و توقفیحرکت مسافر با احتساب زمانها

 .ستفاده کردی قابل قبول اها  در صورت نبود اطالعات متقن؛ به عنوان تخمین2-4 توان از اعداد جدول می
 

  انبوه بر شهرینقل و حمل تعیین نقش عملکردی انواع  :2-4 جدول
 ویژگی  انبوه برنقل و حملنوع 

 اتوبوس سریع شهری قطار سبک شهری مترو

h سرعت طرح
km 40-60 30-50 30-60 

h*سفرسرعت 
km 30-40 20-30 20-30 

 . بستگی داردها هبر به فاصله بین ایستگا  انبوهنقل و حملر وسایل  سرعت سفر د*
 

بندی  شهر بر اساس نقش عملکردی، به شش دسته تقسیمیک معابر  : خصوصینقل و حملتعیین نقش عملکردی در سیستم 
بر مبنای .  محلی فرعی،حلی اصلی م،کننده فرعی جمع، کننده اصلی جمع، شریانی،  آزادراه و بزرگراه:شوند که به ترتیب عبارتند از می

 . ارائه شده است اصلیمعابر های ویژگی 3-4 بندی در نظر گرفته شده در جدول  تقسیم
 

  تعیین نقش عملکردی انواع معابر شهری :3-4 جدول
 ویژگی نوع معبر

 کننده فرعی جمع اصلی کننده جمع شریانی بزرگراه آزادراه
 300 500 1600 6500 6500 فاصله بین معابر

 18 24 24-35 60-80 80-100 حریم
 400 600 ممتد ممتد ممتد طول

 4 یا 2 4 4 یا 6 6  و باالتر6 تعداد خطوط عبوری
 ندارد ندارد موارد برخی دارد دارد جزیره وسط
 الئم راهنماییع چراغ راهنمایی ترجیحاَ راهنمایی چراغ  غیرهمسطح ترجیحاَ غیرهمسطح ها نوع تقاطع

 مجاز محدود محدود ممنوع ممنوع نقلیه وسایلپارک 
 محدودیت   بدون شده کنترل و  همسطح شده کنترل و  همسطح غیرهمسطح غیرهمسطح عابرین عبور عرضی

 ندارد دارد دارد دارد ندارد چراغ راهنمایی

h سرعت طرح
km 110 80 70 60 50 

h *سرعت حرکت
km90 60 50 40 30 

 . سرعت حرکتی که در اینجا آورده شده با توجه به وجود جریان ترافیکی، کمتر از سرعت سفر آزاد است*
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 ی مورد نیاز یک شهرها همحاسبه تعداد و نوع پایان 4-3 

 ی یک شهرها هتعیین نوع پایان 4-3-1 

 :ت شودی یک شهر اصول زیر به ترتیب باید رعایها هبرای تعیین نوع پایان
شهر موجود ثیر حوزه عملکردی پایانه أدر صورتی که خود شهر تحت ت (1هر شهر حداقل باید یک پایانه داشته باشد •

 ). دیگری قرار نداشته باشد

 2. اجازه ورود به محدوده اصلی شهر را دارندمتمرکز نیمهی متمرکز و ها هفقط پایان •

تعیین حوزه عملکردی پایانه کار شهری بر یکدیگر  (3.گیرد رت می روی یک مسیر صوغیرمتمرکزی ها ه پایانیابی مکان •
 .)باشد میو ترابری  شهرداری و وزارت راه ،استانداریای متشکل از نمایندگان  در صالحیت کمیته

 
 

پایانه متمرکز

پایانه نیمه متمرکز
پایانه غیر متمرکز

 
 ای و ارتباط میان آنها در یک شهر  سلسله مراتب پایانه :4-4 شکل

 ی مورد نیاز یک شهرها هیانتعداد پا 4-3-2 

 .ای قرارگیرد رسانی پایانه سطح شهر زیر پوشش حوزه خدمت% 90ای است که حدود  های یک شهر به اندازه تعداد پایانه

 یابی مکانروش ارزشیابی چند معیاری برای  4-4 

ید یکی از روشهای ارزشیابی چند معیاری از آنجا که در مکانیابی پایانه عوامل کمی و کیفی متنوعی وجود دارد، لذا مشاور طرح با
 . حسب هزینه و اهمیت طرح انتخاب نماید را بر

                                                           
 .متمرکز و یا غیرمتمرکز باشد تواند متمرکز ، نیمه این پایانه می 1
 )متمرکز و غیرمتمرکز های نیمه تعریف پایانه: ک.ر. ( اند چون عملکردهای ناسازگار با کاربریهای شهری از آنها حذف شده 2
 متمرکز مراجعه شود به تعریف پایانه نیمه 3
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 یارزشیابی چند معیار ی روشهاسهیمقا   :4-4 جدول
 )AHP(مقایسه دوتایی  تحلیل جایگزینی )دلفی(نسبتی  رتبه ای روشها

 n n <n n(n-1)/2 تعداد قضاوت

 بلی بلی امکان پذیر امکان پذیر سلسله مراتبی

  اکتشافی-آماری  استنتاجی-بدیهی ندارد ندارد ساختار تئوری

 آسان مشکل بسیار آسان بسیار آسان سهولت استفاده

 زیاد متوسط زیاد کم قابلیت اعتماد

 بسیار دقیق بسیار دقیق نزدیک به صحت زیاد دقیق نیست میزان دقت

 Logical Decisions صفحه گسترده صفحه گسترده GISورود اطالعات در 
 Expert و یا IDRISIماژول 

Choice 
 

 ی مسافریها ه پایانیابی مکانمعیارهای  4-5 

 : باشد پایانه به عنوان یک کاربری شهری دارای سه دسته خاص مسائل می
 )به عنوان یک کاربری شهری(مسائل شهری و محیطی  -1
 )سرویس گیرنده(مسائل مرتبط با مسافر  -2

 )سرویس دهنده( یه سفر مسائل مرتبط با وسیله نقل -3

از این رو هرچه دقت . مطالعات مکانیابی پایانه نیز به دنبال مکانی است که مطلوبیت مکان برای هر سه عامل فوق را بیشینه کند
توان هر  به طور کلی می. گیرد  مکانیابی بادقت باالتری صورت می،تر باشد داده و اطالعات مرتبط با هریک از این عوامل کامل

 :هایی به شرح ذیل تقسیم کرد بندی فوق را به زیرطبقه  از دستهیک
 )به عنوان یک کاربری شهری(مسائل شهری و محیطی  -1

 .سازگاری کاربری پایانه با کاربریهای اطراف و بالعکس .أ 

 .پارامترهای مربوط به سایت و زمین پایانه اعم از قیمت، تملک پذیری، شیب .ب 

 .دگی هوا ، صوت و جهت وزش بادپارامترهای زیست محیطی اعم از آلو .ج 

 .ایمنی در برابر انواع خطرات طبیعی .د 

 .حفظ حریم فضاهای ارزشمند فرهنگی و طبیعی .ه 

 .سیسات زیربنایی شهری آب، برق، گاز و تلفنأدسترسی پایانه به ت .و 

 )سرویس گیرنده(مسائل مرتبط با مسافر  -2

 ای در سطح شهر  چگونگی پراکندگی تقاضای سفر جاده .أ 

 .پایانه از طریق حمل و نقل عمومی و معابر شهریدسترسی به  .ب 

 )سرویس دهنده( مسائل مرتبط با وسیله نقلیه سفر  -3
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 دسترسی به معابر مناسب تردد اتوبوس بین شهری .أ 

 ....پمپ گازوئیل، تعویض روغنی، لوازم یدکی و : دسترسی به خدمات جنبی اعم از .ب 

  شهریها بین عدم وجود انواع ممنوعیتهای تردد برای اتوبوس .ج 

 ی مسافریها ه پایانیابی مکانهای  شاخص 4-5-1 

 1الگوی تقاضای سفر 4-5-1-1

 در .باشد گیری سفرهای درون و برون شهری می دهنده چگونگی رفتار شهروندان یک شهر در شکل الگوی تقاضای سفر نشان
 :این الگو به سئواالت زیر پاسخ داده خواهد شد

با استفاده از این (ه از پایانه به سایر شهرها بر اساس هدف از سفر مسافرین توزیع سهم سفرهای انجام شدچگونگی  •
گیهای اقتصادی اجتماعی ویژتوان تعداد سرویسها و   می،ویژگی و داشتن تعداد سفرهای ورودی و خروجی ساالنه شهر

 .)دست آورده بستر طراحی سفرهای خروجی را ب

  .هتولید سفر به سوی پایانمکانی توزیع چگونگی  •

، تتوزیع سهم دلیل حضور افراد در پایانه به تفکیک هدف از مراجعه مانند مسافر، کارمند پایانه، تهیه بلیچگونگی  •
 فیزیکی ضرایب مربوط به استفاده فضاهای خاص را ریزی برنامهتوان در  با استفاده از این ویژگی می.. ( .همراه و

 ).محاسبه نمود

خودرو : شوند به تفکیک ای که افراد با آن به پایانه آمده و یا از آن خارج می لیهتوزیع سهم نوع وسیله نقچگونگی  •
 ) ها هگا برای محاسبه ظرفیت پارکینگ و توقف. (..بوس، اتوبوس واحد و  تاکسی،  مینی،شخصی، دوچرخ

 ) شناسایی بستر اجتماعی طرحبرای(توزیع سنی مراجعین به پایانه در ده دسته مساوی سنی چگونگی  •

 ) شناسایی بستر اجتماعی طرحبرای(تحصیالت مراجعین به پایانه سطح توزیع چگونگی  •

 کارگر، کشاورز، معلم و استاد، نظامی، ،کارمند:  مهم مانندی شغلیها هتوزیع شغلی مراجعین به پایانه در دستچگونگی  •
 شناسایی بستر اقتصادی برای... (.، خردسال ودار آموز، بازنشسته، بیکار، خانه دار و فروشنده، راننده، دانشجو، دانش مغازه
 )طرح

 ) شناسایی بستر اقتصادی طرحبرای. (توزیع سطح درآمدی مراجعین به پایانه در دهکهای قابل قبول شهرچگونگی  •

 
  روشهای تهیه الگوی تقاضای سفر-الف 

 :عبارتند از روشهای تهیه الگوی تقاضای سفر به ترتیب اولویت 
  و ترافیک شهرنقل و حملای مطالعات جامع  ایانهنتایج آمارگیری پ -1

ی این آمارگیری باید حداقل یک هزارم جمعیت شهر بوده و در میان ها هتعداد نمون :آمارگیری و مصاحبه با کارشناسان -2
 .کارشناسان و مدیران مسائل اجتماعی و اقتصادی شهر توزیع شود

                                                           
1 Travel Demand Model 
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 های رسمی کشوری استفاده از نتایج آمارگیری -3

o گردد  سال یکبار به روز رسانی می10ه از نتایج سرشمار نفوس و مسکن مرکز آمار ایران که هر استفاد. 

o  های فروخته شده  تای نظیر آمار بلی  جادهنقل و حملی سازمان راهداری و شهر بروناستفاده از آمار حجم سفرهای
 .در سال شهر

  تقاضای سفر چگونگی انتخاب روش محاسبه الگوی -ب
شود برای شهرهایی که مطالعات جامع  ه تنوع شهرهای ایران و هزینه باالی مطالعات میدانی مبتنی بر آمار توصیه میبا توجه ب

 تایی آمارگیری و مصاحبه با کارشناسان صورت گرفته و پس از مقایسه با 10 ابتدا در یک نمونه ، و ترافیک ندارندنقل و حمل
 2در صورت عدم همبستگی نتایج به انجام روش ) های رسمی کشوری ج آمارگیریاستفاده از نتای(نتایج حاصل از روش سوم 

 .مبادرت گردد

 دسترسی به معابر اصلی شهر  4-5-1-2

ن معنی که در صورت مجاورت پایانه با شریانهای اصلی ای هب. این پارامتر صورت کمی زمان سفر برای رسیدن به پایانه است
میزان اهمیت این شاخص بسته به نوع پایانه . مان دسترسی به پایانه کاهش خواهد یافت تقاطع چند معبر مهم شهر زخصوصاً
 . شود میپیشنهاد  5-4جدول ی مختلف به صورت ها هثیر هر نوع معبر در پایانأت. کند تغییر می

 
 ها هبندی پایان در گونه» دسترسی به معابر اصلی شهر« ارزشیابی شاخص  :5-4 جدول

 تحرک نوع پایانه
 غیرمتمرکز متمرکز نیمه متمرکز

 10 10 10 شریانی
 10 7 5 کننده  و پخش جمع

 5 3 0 محلی
 

 نقل عمومی شهری و دسترسی به مراکز حمل 4-5-1-3

 :به طور کلی سیستم حمل و نقل عمومی عبارتست از
، اتوبوس سریع )LRT3 ( قطار سبک شهری:2سطح  ،MRT2 و RRT1بر، مانند مترو ،   حمل و نقل عمومی انبوه:1سطح 

 . تاکسی:5سطح  مینی بوس شهری و :4سطح اتوبوس شهری، : 3سطح  ،BRT4شهری 
همچنین . یابد تر و تعداد نفربروسیله نقلیه کاهش می رویم فاصله سفر کوتاه  به باال می1در سطوح مطرح شده هرچه از سطح 

 لذا چون امکان تغییر مسیر آن براساس مکان پایانه ساخته نشده تقریباً. شود  اغلب با هزینه زیاد در شهر احداث می2 و 1سطح 

                                                           
1  - Rail Rapid Transit. 
2 - Mass Rapid Transit. 
3 - Light Rail Transit 
4 - Bus Rapid Transit 
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 3،4لیکن سطوح .  توجه جدی شود2 و 1شود، برای مکانیابی باید به امکان دسترسی به حمل و نقل عمومی سطح  محقق نمی
با . شوند این وسایل به سوی پایانه جذب میثیر مهمی در مکانیابی پایانه ندارد، چون پس از احداث پایانه با ایجاد تقاضا أ ت5و 

 .شود پیشنهاد می 6-4جدول  به صورت ها ه عمومی برای مکانیابی پایاننقل و حملوزن عناصر توجه به موارد فوق، 
 

 ها هبندی پایان در گونه»  عمومی شهرینقل و حملدسترسی به مراکز « ارزشیابی شاخص  :6-4 جدول
  عمومینقل و حمل نوع پایانه

 غیرمتمرکز متمرکز نیمه متمرکز
 10 10 10 1سطح 
 10 10 10 2سطح 
 7 5 0 3سطح 
 5 0 0 4سطح 
 2 0 0 5سطح 

 حداقل مساحت زمین مورد نیاز 4-5-1-4

 به دستریزی فیزیکی   برنامهبر اساسحداقل سطح زمین مورد نیاز برای احداث انواع پایانه براساس مدولهای معماری که 
 .شرح زیر استآمده، به 

 ها هبندی پایان در گونه» حداقل سطح زمین مورد نیاز« ارزشیابی شاخص  :7-4 جدول
 غیرمتمرکز متمرکز نیمه متمرکز نوع پایانه

 مترمربع1000  هکتار1  هکتار5 حداقل سطح زمین

 های اطراف سازگاری با کاربری 4-5-1-5

 بر این .ندشو نباید موجب مزاحمت و مانع اجرای فعالیتهای دیگر ،یابند یطور کلی کاربریهایی که در یک منطقه استقرار مه ب
 و یا ، کامالً ناسازگار، نسبتاً ناسازگار، نسبتاً سازگار، کامالً سازگار،اساس کاربریها از نظر سازگاری ممکن است حالتهای مختلف

 . پایانه با کاربریهای اطراف مورد بررسی قرار گیرد میزان سازگاری دبدین جهت در انتخاب مکان پایانه بای. تفاوت باشند بی
شود کاربریهای ناسازگار  ای مکانیابی می  دسته تقسیم شوند، بر اساس اینکه چه نوع پایانه10اگر کل کاربریهای داخل شهر به 

 . شوند و سازگار به صورت جدول زیر تعیین می
 

 ها هبندی پایان در گونه» افسازگاری با کاربریهای اطر«زشیابی شاخص ار: 8-4 جدول
 *کاربری نوع پایانه

 غیرمتمرکز متمرکز نیمه متمرکز

 0 0 0 مسکونی

 10 10 10 فضای سبز

 10 5 0 ...).آموزشی، بهداشتی و(انواع خدمات 

 10 8 5 صنعتی
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 *کاربری نوع پایانه
 غیرمتمرکز متمرکز نیمه متمرکز

 10 5 3 اداری و تجاری

 10 10 10  و انبار دارینقل و حمل

 10 8 5 نظامی

 10 10 10 مزروعی

 10 10 10 ایرب

 10 8 5 سایر
 بیشتر است ناسازگاری ،و هرچه به صفر نزدیکتر باشدبیشتر  سازگاری ، نزدیکتر باشد10عدد  به شاخص هرچه *

 ات زیربنایی و شریانهای حیاتیتأسیسدسترسی به  4-5-1-6

 و تلفن از عواملی است که در این  گاز، آب،ات شهری از قبیل امکانات برقتأسیسوضعیت مکان مورد نظر از لحاظ دسترسی به 
 .است 9-4ات مطابق جدول تأسیسدرجه اهمیت این . قسمت لحاظ می گردد

 
 ها هبندی پایان در گونه» ات زیربناییتأسیسدسترسی به « ارزشیابی شاخص  :9-4 جدول

 ات زیربناییتأسیس نوع پایانه
 غیرمتمرکز متمرکز نیمه متمرکز

 10 10 10 آب شرب

 0 10 10 آب

 0 5 10 برق صنعتی

 10 10 10 برق

 0 5 5 سیستم فاضالب شهری

 2 10 10 سیستم فاضالب

 0 10 5 گاز شهری

 0 5 10 سوخت

 5 10 10 تلفن شهری

 

 مطابقت با طرحهای فرادست 4-5-1-7

ترتیب در طرحهای   ندارند، بهی متمرکزها ه هزینه احداث چندانی نسبت به پایانغیرمتمرکز و متمرکز نیمهی ها هاز آنجا که پایان
 . وزن نسبی آنها آمده است10-4 جدول ربر این اساس د. شوند کوتاه و میان مدت دیده می
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 ها هبندی پایان در گونه» مطابقت با طرحهای فرادست« ارزشیابی شاخص  :10-4 جدول
 دوره طرح پایانه

 غیرمتمرکز متمرکز نیمه متمرکز

 0 5 10 بلند مدت

 5 10 5 مدتمیان 

 10 5 0 کوتاه مدت

 

 امکان توسعه آتی 4-5-1-8

 توسعه آتی برای ،وجود یا عدم وجود زمینهای خالی در مجاورت پایانه و یا زمینهایی که در آینده به راحتی قابل تملک باشند
تواند از محاسن و  رد دیگری است که میاز موا) دهی بیشتر  بزرگتر و یا نیاز به خدماتای هبا افزایش جمعیت و نیاز به پایان(پایانه 

هر نوع پایانه را ارتقا عملکردی  سطح ریزی برنامهاین شاخص از آن جهت اهمیت دارد که میتوان با . یا معایب یک مکان باشد
 . آمده است11-4 رو درجه اهمیت این معیار نیز بر اساس نوع پایانه در جدول از این. داد

 بدین صورت که اولویت ، عملکردهای آن در شهر تقویت شوند،ر صورت نیاز به توسعه پایانه دشود توصیه میبا این حال 
 در ، و سپس متمرکز مد نظر قرار گیرد و پایانه متمرکز بعدی تا حد امکانمتمرکز نیمه، غیرمتمرکزی ها ه پایان،افزایش ظرفیت

 . شودیابی انمک) ها هخارج از حوزه عملکردی سایر پایان(جایی با فاصله مناسب 
 

 ها هبندی پایان در گونه» امکان توسعه آتی« ارزشیابی شاخص  :11-4 جدول
 توسعه آتی نوع پایانه

 2 پایانه متمرکز

 5 متمرکز پایانه نیمه

 8 پایانه غیرمتمرکز

 محیطی اثرات زیست 4-5-1-9

 نسبت اهمیت این 12-4در جدول . کند  میمحیطی بسته به نوع پایانه و نوع آالینده تغییر میزان اهمیت مطالعات زیست
 .مطالعات به تفکیک نوع پایانه آورده شده است

 
 ها هبندی پایان در گونه» اثرات زیست محیطی« ارزشیابی شاخص  :12-4 جدول

 نوع پایانه های زیست محیطی بررسی
 آلودگی زمین آلودگی آب آلودگی هوا آلودگی صوتی کل

 10 10 10 10 10 پایانه متمرکز
 0 0 7 10 7 متمرکز پایانه نیمه

 0 0 0 10 3 پایانه غیرمتمرکز
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 یابی مکانارائه روش  4-6

 :شود ی مسافری به دو مرحله اساسی تقسیم میها ه پایانیابی مکان
ی ها هن گزین و نواحی باقیمانده به عنواشدهتشکیل گزینه؛ در این مرحله با توجه به محدودیتها مناطقی از شهر حذف : مرحله اول

 .گیرند احداث پایانه مورد ارزشیابی قرارمی
بندی شده و در نهایت محل پایانه مشخص  ی تشکیل شده در مرحله قبل با روشهایی اولویتها هانتخاب گزینه؛ گزین: مرحله دوم

 .شود می

 )گزینی مکان(تشکیل گزینه : مرحله اول  4-6-1 

 : شود، این محدودیتها عبارتند از  اعمال میGISر محیط در این مرحله محدودیتها بر روی نقشه شهر د
ای از زمینهایی که مساحت  تهیه نقشه( مساحت مورد نیاز برای مکان احداث پایانه با توجه به نوع و ظرفیت پایانه تأمینالف ـ 

 .)کنند  میتأمینمورد نظر را 
 )نقشه زمینهای غیر قابل تملک از نظر قیمت یا مالکیتتهیه .. ( . الزامات تملک زمین اعم از قیمت، مالکیت وتأمینب ـ 

تهیه نقشه مناطق ( ی ارتباطی ها هات شهری و شبکتأسیسج ـ تعیین مناطق حفاظت شده فرهنگی یا زیست محیطی و حریم 
 ) 1حفاظت شده و حریم آنها طبق اعالن سازمان مربوط

 )ها ه میزان ناسازگاری کاربریتهیه نقش(ای   تعیین مناطق ناسازگار با کاربری پایانه- د
 )تهیه نقشه میزان تراکم معابر در سطح بر اساس نقش عملکردی( تعیین مناطق بدون دسترسی به معابر اصلی شهر -هـ 
 .  تعیین مناطقی که از نظر ضوابط ایمنی، طراحی شهری و منظر شهری پتانسیل احداث پایانه را ندارند- و
 

گذاری  شوند که با اعداد نام ی احداث پایانه تشکیل میها هالذکر بر روی نقشه شهر گزین ی فوقها هگذاری نقش پس از روی هم
 .شوند می

 )ها هارزشیابی گزین(انتخاب گزینه : مرحله دوم  4-6-2 

 صورت گرفته و سپس بر  زیر به طور خالصه مطابق جدولیابی مکان) معیارهای(امتیازدهی هر گزینه بر اساس شاخصهای 
 .دشو  اقدام میها هبندی گزین روش ارزشیابی چند معیاری به اولویتاساس 
 
 
 
 
 

                                                           
  .سازمان میراث فرهنگی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فنĤوری اطالعات، شهرداری: اهم این سازمانها عبارتند از1
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 یابی مکان) معیارهای( امتیازدهی هر گزینه بر اساس شاخصهای  :13-4 جدول
 رابطه محاسبه امتیاز امتیاز نام شاخص ردیف

 معکوس فاصله یشهر برونفاصله گزینه از نقاط پرتراکم تقاضای سفر  تقاضای سفر 1

فاصله زمانی گزینه از نقاط پرتراکم معابر اصلی شهری با  ترسی به معابر اصلی شهردس 2
 1توجه به نقش عملکردی معبر

 معکوس زمان سفر

 معکوس زمان سفر نقل عمومی و ی حملها هفاصله زمانی گزینه به ایستگا  عمومی شهرنقل و حملدسترسی به  3

معکوس قیمت بر واحد  مینقیمت بر واحد سطح ز  زمین مورد نیازتأمین 4
 سطح زمین

 از نسبت وزنی امتیاز و سطح 8-4 با توجه به جدول سازگاری با کاربریهای شهری 5
∑ 2شود کاربریهای اطراف حاصل می

∑ ×
=

i
i

i
ii

a

as
g 

هرچه گزینه با طرحهای فرادست تطبیق بیشتری دارد امتیاز  مطابقت با طرحهای فرادست 6
 . را نصیب خود میکند10  تا1باالتری بین 

 امتیاز

 امتیاز 10-4 با توجه به جدول ات زیربناییتأسیسدسترسی به  7
 امتیاز 11-4 با توجه به جدول امکان توسعه آتی 8
 امتیاز 12-4 با توجه به جدول اثرات زیست محیطی 9

 

 ها ه پایانیابی مکانالگوریتم  4-6-3 

 و نیمه متمرکز ی متمرکزها ه پایانیابی مکان 4-6-3-1

 :گیرد  به شرح زیر صورت می5-4الگوریتم مکانیابی ارائه شده براساس چرخه تکرار مطابق شکل
های مطلوب مکان پایانه از نظر مسائل شهری، مسافر و اتوبوس با استفاده از روشهای ارزشیابی چند   شناسایی پهنه-1گام 
 .یمعیار

رسانی هر پایانه نسبت به نواحی  ه عنوان شاخصی برای بیشینه نمودن حوزه خدمت تهیه نقشه تراکم شبکه معابر اصلی ب-2گام 
 .اطراف

 .های موجود و فعال شهر  شناسایی پایانه-3گام 

 3.ها؛ بر اساس زمان مطلوب سفر شهروندان یک از پایانه  تعیین سطح سرویس هر-4گام 

  .ده و تعیین سطح سرویس کل مکانیابی شیها گذاری سطح سرویس کلیه پایانه روی هم -5گام 

 . های مکانیابی شده تعیین سطح کل محدوده مورد مطالعه و محاسبه درصد پوشش سطوح سرویس پایانه -6گام 

                                                           
. کند  نزدیکتر باشد، امتیاز بیشتری کسب میها قاطع جند معبر اصلی دارای شاخص دسترسی بیشتری است بطوریکه هرچه گزینه به این نوع نقاطعمحل ت 1

 .یابند  امتیاز تقاطع افزایش می،بندی شده و هر چه سطح معابر باالتر باشد  نیز براساس نوع معابر سطحها همچنین تقاطع
 میانگین وزنی میزان سازگاری، gکه در آن  2

ia سطح کاربری  و
isاست8-4  امتیاز سازگاری از جدول . 

در آن معبر  سرعت هر معبر محاسبه و بر اساس طول معبر زمان تردد ی سفر در سلسله مراتب دسترسی بر اساس سرعت واقعسی محاسبه سطح سرویبرا 3
  .دگرد میمشخص 
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  1.شود ها الگوریتم متوقف می سطح محدوده مورد مطالعه در سطح سرویس پایانه% 90درصورت زیر پوشش قرارگرفتن  -7گام 
 .های مکانیابی شده شهر تا آن محاسبه شود وزه خدمت رسانی پایانهفاصله نقاط خارج از ح -8گام 
 . شود محاسبه میزیر ام بر اساس رابطه n+1شاخص مطلوبیت مکان پایانه  -9گام 

 nn DistNetLocIndex ××=+1 
 :که در آن

Loc :باشد  می1ها است که مطابق گام  پهنه مناسب برای مکان پایانه . 
Net : دست آمده استه  ب2شاخص تراکم شبکه معابر که از گام. 

nDist : شاخص فاصله از پهنه خدمات رسانیn 8 پایانه فعال شهر از گام. 
1+nIndex : ام5شاخص مطلوبیت مکان پایانه . 

 . یابند  محقق نشوند ادامه می7م  به بعد تا زمانی که شرط گا5های  گام -10گام 

 

 
 .)متمرکز و نیمه متمرکز(های  الگوریتم مکانیابی پایانه  :5-4 شکل

 ی غیرمتمرکزها ه پایانیابی مکان 4-6-3-2

 : باید مالحظات زیر صورت گیردها ه این نوع پایانیابی مکاندر 

                                                           
 . شده را دارندیابی مکانیها  انهی از پایکی به ی دسترستی قابلقهی دق15شهروندان در مدت زمان % 90 از شی بیعنی - 1
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 آنها خود تابع طرحهای میان و بلند مدت یابی مکانا  لذ،شوند  میریزی برنامههای کوتاه مدت   برای افقها هاین پایان •
 . با آنها تعارض داشته باشدریزی برنامهنبوده و فقط نباید در دوره 

به عبارت (گیرد   روی مسیر ارتباطی دو پایانه و یا یک پایانه و محور خروجی شهر صورت میها ه این نوع پایانیابی مکان •
 مسافرگیری ها ههر مقصد و یا پایانه متمرکز یا غیرمتمرکز دیگری در این پایاندیگر اتوبوس در مسیر حرکت به سوی ش

 .)کند و یا پیاده می

 .شود  میریزی برنامهدار  ت به صورت غیرحضوری بوده و پایانه فقط برای مسافرین بلیتسیستم فروش بلی •

ی دارای نقش عملکردی هستند، این شهر بروندر صورتی که در شهر مکانهایی وجود دارد که به عنوان سکو سوارهای  •
 .شوند  مییابی مکان به این محل - با توجه به ضوابط شهری و این آیین نامه - در نزدیک ترین محل ها هنوع پایان

 . ی غیرمتمرکز مجاز استها پایانهاحداث ) ها ه و بزرگراها هآزادرا(  شهری1ی درجه ها هتنها در حاشیه را •

  .ی بین شهری صورت گیردها متمرکز در نقاطی بعد از تقاطعی غیرها پایانهمکانیابی  •

ی شهری ها ه با توجه به موقعیت قرارگیری در شبکه راشوند میی غیرمتمرکزی که در سطح شهرها ساخته ها هدر پایان •
سبت   ن ،ی اتوبوس درون شهری و با استفاده از ضوابط موجود استها هضروری است مطابق آنچه در برخورد با ایستگا

  .ی تغییرسرعت اقدام شودها به احداث پهلوگاه وخط

ن ای ه ضروری خواهد بود درمکانیابی ب،گیرد  درنقاط داخل شهری و مسکونی صورت میها پایانهدرصورتی که ساخت  •
همچنین . صدا صورت نگیرد ی حساس به دود وها نزدیکی ساختمان  درها هنکته توجه شود که احداث این مجموع

 به منظور کاهش سروصدای ناشی .االجرا خواهد بود  الزم،آنها ایمنی در پیاده و ی عابرها هی گذرگاها وقعیتتوجه به م
 .گیرند  درصد قرار3 از  نباید درسرباالیی با شیب تندترها پایانهاین ) ها ویژه اتوبوسه ب( از حرکت خودرو

 بدین معناکه .که دارای جریان ترافیک تداخلی هستندتبادل یا خیاباهای متقاطع  قسمتهایی از عدم احداث پایانه در •
 .حرکات چپ گرد و یا راست گرد درانتهای رابط نشود  سبب اخالل در،توقف خودروهای طرح

  .ی حمل ونقل عمومی درون شهری ضروری استها هگرفتن امکان ارتباط پایانه با ایستگا نظر در •

.  ضروری استشوند مینزدیکی آنها ساخته  ی غیرمتمرکزی که درها  پایانهی اتوبوس درون شهری ازها هجدایی ایستگا •
ی اتوبوس ها همتری از ایستگا 40فاصله   درها، هروی این مجموع منظور رعایت حداقل فواصل پیادهه شود ب توصیه می

 .درون شهری مکانیابی شوند

شوند ضروری است تمهیدات جدی  ته میساخ) شهری بین(ی شهری ها هی غیرمتمرکزی که در حاشیه بزرگراها پایانهدر  •
 . جلوگیری از ورود پیاده به مسیرهای سواره در نظر گرفته شودبرایو با استفاده از موانع فیزیکی 

 
 :شود های زیر انجام می های غیرمتمرکز مطابق گام الگوریتم مکانیابی پایانهلذا 

 1 بین شهری تولید شاخص فاصله از مسیرهای مجاز برای تردد اتوبوس-1گام 

                                                           
 ،ی شهرداری از سوها انهیاپاین  به ی دسترسجادیبر اساس امتمرکز  متمرکز و نیمه یها انهی پایابی پس از مکانی برون شهری تردد اتوبوسهای مجاز برایرهایمس 1

 . شود ی مبی و تصونیی تعصالحی ذی ارگانهاری و ساترابری و وزارت راه
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 .متمرکز مکانیابی شده های متمرکز و نیمه  پایانه1 تولید شاخص فاصله از حوزه خدمات رسانی کاهش یافته-2گام 
 .ای  تولید شاخص تقاضای سفر پایانه-3گام 

  های غیرمتمرکز از رابطه  طلوب برای پایانه محاسبه شاخص مکان م-4گام 

 
i

ii
i dr

dsDIndex ×
= 

 :که در آن 
iD :در موقعیت 3ای از گام  شاخص تقاضای سفر پایانه i.  
ids:  در موقعیت  2از گام ها  کاهش یافته پایانهشاخص فاصله از حوزه خدمات رسانیi 
idr: در موقعیت  1 شاخص فاصله از مسیرهای مجاز برای تردد اتوبوس بین شهری از گامi.  
iIndex: در موقعیت  های غیرمتمرکز شاخص مکان مطلوب برای پایانهi.  
 .شاخص مناسب بودن زمین برای احداث پایانه غیرمتمرکز -5گام 

 . 5  و زمینهای مناسب از گام4های منتخب از گام  انتخاب زمین مناسب با استفاده از تالقی پهنه -6گام 

 .اعمال شرط وجود یک پایانه در هر پهنه -7گام 

 .های غیرمتمرکز تعیین موقعیت پایانه -8گام 
 

 
 .های غیرمتمرکز الگوریتم مکانیابی پایانه  :6-4 شکل

                                                           
لذا سطح . متمرکز ندارندری غیها انهی به استفاده از پایادی زلیتمامتمرکز  متمرکز و نیمه انهی هر پایرسان  سوم حوزه خدمتکی افراد ساکن در شود یفرض م 1
 .رسانی بر اساس یک سوم زمان مطلوب سفر شهروندان حوزه خدمت: متمرکز معادل است با متمرکز و نیمه یها هانیپاکاهش یافته  سیسرو
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 مقدمه 5-1 

 وابستگی شدید به وماًکه عم( ویژه آنهادلیل ماهیت  ه بای، هی مسافری جادها هپایاندهنده  عناصر اصلی و کالبدی تشکیل
این   فیزیکیریزی برنامه برایمتداول ارائه مدلهای استاتیکی  و ه ناگزیر به تبعیت از عامل زمان بود)ی دارندنقل و حملشاخصهای 

 به ارائه حدود )دینامیکی ( در این نشریه ضمن ارائه روابط تابع زمان،استفاده علت سهولته با این حال ب. ذیر نیستپ  امکانها همجموع
 .شودها جلوگیری  م تا از افراط و تفریط در طراحیای هباال و پایین سطوح نیز پرداخت
 به طوریکه هر چه زمان حضور مسافر ،ته است به زمان حضور مسافر در پایانه وابس مجموعه عناصر برایسطوح اختصاص یافته 

مورد نیاز برای عملکرد افزایش در پایانه کاهش یابد فضاها کوچکتر و با افزایش زمان حضور مسافر در مجموعه فضاها و سطوح 
تصادی فرد  خصوصیات اجتماعی اق،هدف از سفر) سفر برون شهری(زمان حضور مسافر تابع عوامل متعددی نظیر طول سفر  .دنیاب می

زمان بر اساس الگوی تقاضای سفر این  .خواهد بود.. . حرکت وسایل نقلیه سفر وریزی ه برنام، سیاستهای مدیریتی پایانه،مسافر
 .شود میمحاسبه 
 میزان وابستگی اجزا و ،ی زمان حضور مسافر و خودرو در مجموعهها  شاخصمبنای  فیزیکی پایانه در این نشریه برریزی هبرنام

صورت گرفته و بر میزان تمرکز مکانی اجزا ای  جاده نقل و حملراهداری و  شناسایی الگوی تقاضای سفر و سیاستهای سازمان ،صرعنا
 ضمن ارائه روابط فضایی ،در این فصل .شده استبینی و محاسبه   پیش،ها این شاخص برخواسته از مطابق روابطی ،سطوح سرانه
مورد بررسی قرار یک از عملکردهای پایانه  و سطوح مورد نیاز برای هرکاربریها ری، سرانه ی مسافها هپایانمختلف عملکردهای 

 .گیرد می

 سطوح ارائه خدمات 5-2 

  دیگر به عبارت.کنند یافته و گسترش پیدا می شکل و درگذر زمانفضاهای خدماتی بر اساس عملکردها و نیازهای جامعه 
 برهمین اساس. آید به شمار می ها همجموعاین  یعناصر و اجزاگیری  ل اصلی شکل عام،کنندگان از خدمات نیازهای استفاده

بندی  طبقه کنندگان خدمات ارائه  و خدماتکنندگان دریافتی مسافری در دو طیف عمده ها هکنندگان از خدمات پایان استفاده
 .شوند می

کنندگان  دهی مطلوب به دریافت جهت سرویس در موجود وبر اساس نیازهای  ها هپایاناز سوی بخشی از خدمات ارائه شده  چه اگر
به مراکز را این مجموعه آنچه امروزه  حساب آمده وه ب خدمات شهری زمره در اما ،اند شکل گرفته..) .مسافر، راننده و (خدمات پایانه 

معضالت عمده داشت وان اذعان ت  می. استها ن دسته از فعالیتای  هحد ب پرداختن بیش از ،خدمات شهری گسترده تبدیل نموده
 .  رویکرد استهمینناشی از  ،ی مسافریها هاجتماعی و مشکالت موجود در پایان

متمرکز یا  ی نیمهها هو احداث پایانی کوچکتر ها هشهری به مجموع  متمرکز پایانه مسافری برونیها ه تجزیه مجموع ازهدف
سوی این مراکز  بندی خدمات ارائه شده از عملکردی مجموعه و اولویت کاهش ظرفیتهای غیرضروری  ،غیرمتمرکز در سطح شهرها

جات و در در ،به مسافرین اجزاء در درجه اول عملکردی میزان وابستگی با این دیدگاه .براساس سطوح اهمیت کاربران خواهد بود
  .خواهد بود ل نقلیه و کارمندانایوساهمیت تر از ارائه خدمات به  پایین



 ای ی مسافری جادهها هفنی طراحی پایانعیارهای م  60

 ها هیابی پایان  کلی در طراحی و مکانسیاستهای 5-3 

 .حداقل یک پایانه داشته باشدباید هر شهر  )1

 ، پایانهیک شهر دیگری قرار داشت فرض داشتن حداقل ) ها(  که شهری در حوزه عملکردی پایانه در صورتی-1تبصره 
 .منتفی است

 .گیردرسانی پایانه دیگری قرار   نباید در حوزه خدماتای ه هیچ پایان-2تبصره 
 .مکانیابی کردشهر توان در داخل  را میمتمرکز و غیرمتمرکز  ی نیمهها هفقط پایان )2

 .گیرد ی متمرکز در حاشیه شهر صورت میها همکانیابی پایان: تبصره

 .شود روی مسیرهای بین دو پایانه و یا یک پایانه و محور ارتباطی برون شهری مکانیابی می ی غیر متمرکز برها هپایان )3

 .گردد سال افق طرح؛ تعیین میدر تقاضای سفر برون شهری برآورد شده ی یک شهر با توجه به الگوی ها ه پایانظرفیت )4

این راهکارها نباید موجبات (های خدماتی آن در سالهای آتی  منظور چگونگی گسترش ظرفیت هارائه راهکارهایی ب )5
ی غیرمتمرکز یا ها هتقلیل بار ترافیکی از طریق پایان به روشهایی برای توسعه فیزیکی پایانه را حاصل آورد و صرفاً

 .)شود  متمرکز و گسترش غیرفیزیکی پایانه بسنده نیمه

 .شوند فراتر از نیازهای پروژه تعریف میقبل طراحی در راستای حذف و یا کاهش فضاهایی که با توجه به بند  )6
 1در خارج از پایانه تهای فروش بلی سیستمسازی  فعال مناسب برای یسازی بستر فراهم )7

 پایانه در ها برای حضور حداقل خودروها و مسافران  منظور زمانبندی سرویس ه مدیریت متمرکز ب )8

   (IT)فناوری اطالعات با استفاده از ی مربوطها ههزین وای  انوع خدمات پایانهرسانی از  اطالع )9

 ز محیط پایانه خارج ا در )ونقلی حملشیوه تغییر ( ممنوع نمودن هرگونه تبادل سفر )10
 .سالمت رانندگان  ووضعیت فنی خودرو نظارت بر طریق کنترل و از سفرافزایش ایمنی  )11

 ی مسافریها هریزی فیزیکی پایان برنامه 5-4 

و حی  این دوره بر اساس سیاستهای طرا.استفاده از فضا در پایانه است) دوره( زمان ،ثیرگذار در این محاسباتأمهمترین عامل ت
  .شود  تعیین می1-5 لمطابق جدو

 
 ی مسافری بین شهریها ه دوره حضور مسافر و وسیله نقلیه ورودی و خروجی در انواع پایان :1-5 جدول

 piPدوره حضور مسافر در پایانه  نوع پایانه
دوره حضور وسیله نقلیه ورودی به 

 biPپایانه 
ه خروجی از دوره حضور وسیله نقلی

 boPپایانه 
  دقیقه60  دقیقه30  دقیقه45 متمرکز

  دقیقه45  دقیقه15  دقیقه30 نیمه متمرکز
  دقیقه10  دقیقه10  دقیقه15 غیر متمرکز

                                                           
 .کند  به پایانه مراجعه نمیت غیرحضوری در نظر گرفته شده و فرض بر این است که مسافری تنها برای خرید بلی به صورتتدر این نشریه سیستم فروش بلی - 1
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 روشهای محاسبه ظرفیت پایانه 5-4-1 

ص براساس نتایج الگوی تقاضای سفر و به روشهای این شاخخروجی از پایانه،  های ظرفیت پایانه عبارت است از تعداد سرویس
 1.زیر قابل محاسبه است

 
 2 روش سی امین شلوغترین ساعت ساالنه برای محاسبه ظرفیت پایانه-الف
انتخاب در سال این روش براساس آمار و اطالعات مربوط به حجم ساعتی اطالعات، حجم تردد سی امین شلوغترین ساعت  در
امین شلوغترین ساعت، طراحی برای  کارگیری سی ه منظور از ب.دشو رصدی از ترافیک ساالنه بیان میشود که به صورت د می

های  باشد تا استفاده از حجم سفرهای صورت گرفته در ساعت طور منظم قابل تکرار میه حجم ترافیک ساعت اوجی است که ب
 ساعت از 29 به عبارتی دیگر تنها در .آید پرهیز شود به وجود می در پایانه )..تعطیالت مهم ساالنه و(مواقع غیرعادی  اوجی که در

 . حد مورد نیاز نخواهد بود سال که تقاضا در باالترین حد است تسهیالت در
 :در صورت وجود آمار و اطالعات ساالنه سفرها مراحل محاسبه سی امین شلوغترین ساعت سال به شکل زیر است

 ). حجم تردد365(روز سال محاسبه حجم شلوغترین ساعت در هر  )1

 . گانه به ترتیب نزولی365مرتب سازی حجمهای  )2
 . امین حجم بیشینه به عنوان ظرفیت ساعتی طراحی پایانه30انتخاب  )3

 
  روش تقریبی -ب

وان ت روش تقریبی زیر می پذیر نباشد از و اطالعات امکان  دسترسی به کلیه آمارها هاز آنجا که ممکن است در طراحی برخی پایان
 :3آوردن حجم طراحی ساعت اوج استفاده نمود  دسته  ببرای

 متوسط تعداد ماهانه مسافر = 08417/0 ×حجم تردد ساالنه مسافران 
)متوسط تعداد روزانه  مسافر = 03226/0 ×حجم تردد متوسط ماهانه  )dV 

 حجم تردد روز اوج = 26/1 ×حجم تردد متوسط روزانه 
 )به عنوان ظرفیت ساعتی طراحی پایانه(حجم تردد ساعت اوج  = 0917/0 ×د اوج روزانه حجم ترد

 
  روش شلوغترین ساعت جدول زمان حرکت اتوبوسها از مبدا به مقصد -ج

ئب  با استفاده از ضرا.ی کوچک و کم اهمیت با پایگاه اطالعاتی مختصر را داردها هاین روش ساده بوده و قابلیت کاربرد در پایان
) بینی شده بر اساس وضعیت تقاضا و سفرهای برقرار موجود و یا پیش(اشغال متوسط و جداول زمانی برنامه حرکت خودروها 

                                                           
توان با هماهنگی  شود، آمار و اطالعات الزم در خصوص تقاضای سفر را می توضیح اینکه در مورد شهرهایی که پایانه برای اولین بار در آن طراحی و ساخته می 1

 .، به دست آوردی دایر، به عنوان نمونه از طریق گاراژها با حمل و نقلطنهادهای مرتب
 . انتهای این نشریه مراجعه شوددر توضیح به منابع حمل و نقل و ترافیک ذکر شده برای 2
 .این روش برای زمانی قابل استفاده است که در شهر آمارگیریها قابل محاسبه از روش مصاحبه با کارشناسان باشد 3



 ای ی مسافری جادهها هفنی طراحی پایانعیارهای م  62

 تغییرات غیرقابل ،بینی  این روش در معرض خطاهای ناشی از پیش.حجم شلوغترین ساعت جدول زمانی قابل محاسبه است
 .وسانات ضریب اشغال متوسط خودرو قرار خواهد داشت و نها انتظار جدول زمانبندی و تجهیزات شرکت

 الگوریتم محاسبه ظرفیت پایانه 5-4-2 

)محاسبه متوسط مسافر روزانه – 1گام  )dV 1.  طرحینیازهابه  یپاسخگویدر جهت افق طرح  در سال 
 به صورت زیر dVسال داشته باشد، با توجه به روش تقریبی ول ط میلیون مسافر برون شهری در 5 افق طرح  سال درالف شود شهرمی فرض :مثال

 :شود محاسبه می
577,13000,000,503266.008417.0 سفر در روز   =××=dV  

). تعداد سفرهای روزانه خروجی از پایانه به تفکیک نوع وسیله نقلیه سفرمحاسبه  – 2گام  )odT 
 سفرهای خروجی از کل حجم تردد روزانه و براساس تعداد شناسایی الگوی تقاضای سفر برای انجام شده با استفاده از آمارهای

 :که در آن  گردد  محاسبه می زیررابطه
α×= dod VT 

dV = با توجه به یکی از سه روش محاسبه ظرفیت(حجم تردد متوسط روزانه( ،α = سفر سهم سفرهای خروجی از کل حجم
 .آید دست میه تردد روزانه که بر اساس الگوی تقاضای سفر ب

 : لذا.باشدکل سفرهای شهر % 70 متوسط تعداد سفرهای خروجی الف فرض شود در شهر :مثال
504,97.0577,13 سفر در روز   =×=odT 

 2های خروجی  تعیین حجم تردد سرویس– 3گام 
 حجم تردد سرویسهای خروجی شود، عموماً ا که خدمات ارائه شده از سوی پایانه برای مسافران خروجی سازماندهی میاز آنج

  .گیرد می ریزی کالبدی قرار  برنامهیی برایمبنا

 bb

od
o C

TV
α

=
 

 : که در آن
oV =تعداد سرویس روزانه خروجی ،odT = ،حجم تردد خروجی روز اوج سالbC =ظرفیت هر اتوبوس ،bα = ضریب اشغال هر

 اتوبوس
در نظر گرفته شده باشد؛ %  70 نفر و ضریب اشغال 40 با ظرفیت  ،ی طرحهاخودرونوع خاصی از برای  الفدر شهر  ر فرض شود پایانه مورد نظ:مثال
 :شود  مینتیجه

339وسیله در روز
407.0

504,9
=

×
=oV 

                                                           
 .باشد می)  سال5 کمتر از(و غیرمتمرکز ؛ کوتاه مدت )  سال15 تا 10(متمرکز؛ میان مدت  ، نیمه) سال25 تا 20(ی متمرکز؛ بلند مدت ها هپایانبرای ره طرح  دو1
 .شوند ر خطی اضافه میی اثر آنها به طونقل و حملی ها هشیوبدیهی است در صورت وجود سایر . شود پایانه فقط اتوبوس داشته باشد در اینجا فرض می 2
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 ی حضور مسافر در پایانهها ه محاسبه تعداد دور– 4گام 

 
60×=

pi

w
pi P

Tn
 

یت و امکانات و تقاضای زمان کار پایانه که بر اساس سیاستهای مدیر= wTتعداد دوره حضور مسافر در پایانه، = pin : که در آن
 1-5دوره حضور مسافر در پایانه از جدول = piP، سفر خروجی بدست می آید

 : درنتیجه فعالیت داشته باشد ساعت17 ؛ از نوع متمرکز بوده و در شبانه روزالف فرض شود پایانه مورد نظر در شهر :مثال

2360دوره
45
17

=×=pin 

 های الزم برای ارائه سرویس به هر دوره حضور مسافر حاسبه تعداد اتوبوس م- 5گام 

pi

o
op n

VV = 

15 در دوره حضور مسافرلهیوس :؛ داریمالف برای پایانه مورد نظر در شهر :مثال
23

339
==opV 

  در هر دوره حضور1 محاسبه تعداد مسافر خروجی– 6گام 
opbbop VCT ××=α 

opV =هر دوره حضور مسافردرهای الزم برای ارائه سرویس  تعداد اتوبوس ، bC =ظرفیت هر اتوبوس ،bα = ضریب اشغال هر
 اتوبوس
41915407.0نفر : داریم،هر خودروی طرح با توجه به ظرفیت و ضریب اشغال :مثال =××=opT 
  تعداد حاضرین در پایانه در هر دوره حضور– 7گام 

 ( )hopo TT α+= 1 
، این ضریب )مستقبلین و مشایعین(ضریب همراهان مسافر  = hα،تعداد مسافر خروجی در هر دوره حضور = opT  : که در آن

 در پایانه است که بر اساس الگوی تقاضای سفر و بر اساس هدف سفرهای برون شهری درنظر 2فرنشان دهنده میزان حضور غیر مسا
 :شود ای از این ضریب مطابق جدول زیر توصیه می نمونه. شود گرفته می

)ضریب همراهان هدف سفر )hα) ضریب همراهان هدف سفر )درصد( )hα) درصد( 
 100 موارد پزشکی 5 شغلی

 70 دیدار آشنایان 40 تحصیلی

                                                           
یا به مقصد (این نسبت با مقایسه آمار سفرهای از مبداء پایانه . گردد تعداد مسافرین ورودی به مجموعه براساس نسبتی از کل مسافرین خروجی محاسبه می 1

 .پذیرد در وضعیت موجود صورت می) پایانه
ی سواری و سکوهای مسافرین مورد ها هی موقت خودروی طرح، توقفگاها هحاسبات مربوط به توقفگابه پایانه، تنها در م) خودورهای ورودی( آمار مسافران ورودی 

از امکانات سالنها استفاده ) سفرهای ورودی( هدف براین اساس استوار است که مسافران ورودی به پایانه  استفاده قرار گرفته و در طراحی بهینه فضاهای مجموعه،
که بالطبع زمانی (درصورتیکه برای ظرفیت خروجی پایانه ...) خدمات جانبی خودروهای طرح، خدمات رفاهی رانندگان و(مجموعه سایر تاسیسات .نخواهند کرد

 .طراحی شود، پاسخگوی نیازهای پایانه خواهد بود) اند مبنایی برای محاسبه تعداد خودروهای ورودی مجموعه بوده
 و همراهان مسافر) این عدد درصدی ناچیز و قابل چشم پوشی در ظرفیت پایانه استبطور سمعمول ( امور غیر از سفر برای انهین به پایمراجع 2
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)ضریب همراهان هدف سفر )hα) ضریب همراهان هدف سفر )درصد( )hα) درصد( 
 100 زیارت 20 تفریح

 5 بازگشت به منزل 5 مراجعه به ادارات
 
معادل است تعداد حاضرین در پایانه در هر دوره حضور درنتیجه.تحصیلی باشدبا هدف  الف بین شهری در شهر  ساالنهسفرهایغالب  فرض شود :مثال

 :با
)نفر ) 5874.01419 =+×=oT 

 ریزی فیزیکی پایانه متمرکز برنامه 5-5 

 : پایانه متمرکز عبارتند ازاصلی در یکفضاهای 
 انهی پایسالن کانون )1
  یسالن عموم )2
 تیسالن فروش بل )3
 سالن انتظار مسافر )4
  خودروهایخدمات جنب )5
  رانندگانیخدمات رفاه )6
 خدمات رفاهی مسافرین )7
 یبخش ادار )8
 ها هتوقفگا )9

 سکوها )10
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  پایانه متمرکز و بخشهای مختلف در یک فضاهایگرام ارتباط دیا :1-5 شکل

 

 
  داخلی کالبد پایانه متمرکز و  بخشهای فضاهای دیاگرام ارتباط :2-5 شکل
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  1.شود پرداخته می) ریزی فیزیکی برنامه(در ادامه به ارائه روش برای محاسبه سطوح الزم انواع فضاهای پایانه متمرکز 
 

  2یانهسالن کانونی پا: الف 

  تعیین دوره حضور مراجعین-1 –گام الف 
زمره فضاهای ارتباطی به حساب آمده و مراجعین پس از ورود به پایانه درسایر بخشها و سالنها  از آنجا که سالن کانونی پایانه در

 cP=5  .شود  دقیقه فرض می5،  در این بخش دوره حضور مراجعین،شوند توزیع می
 .آید دست میه  تعداد مراجعین به فضا در هر دوره حضور از رابطه زیر ب-2 – الف گام

  
pi

c
oc P

PTT ×= 

65نفر :و متمرکز بودن نوع پایانه داریم) 1-5(با توجه به جدول  :مثال
45
5587 =×=cT 

  محاسبه سطح الزم برای سالن کانونی پایانه-3 –گام الف 
 cccc CapTS α××=  

 : که در آن
cCap = متر مربع در نظر 9/0 ،ی حرکتیهل فضاهایکه بر اساس استاندارد) مراجعه کننده(  الزم برای هر مسافرسطحسرانه 

تغیر که براساس الگوی طراحی کالبد مجموعه بین ضریب ارتباطی م= cα، شود می محاسبه 2 –از گام الف = cT،شود گرفته می
  .شود  درنظر گرفته می3 تا 1

 :شود  به صورت زیر محاسبه میcα=3  با فرض الف متمرکز شهرسطح الزم برای سالن کانونی پایانه :مثال
17639.065مترمربع  =××=cS 

 
 3 سالن عمومی پایانه–ب 

 نفضای حضور مراجعی
  محاسبه سطوح الزم برای حضورمراجعین به پایانه-1 –گام ب 

  ( )pupuo
pi

pu
pu CapT

P
P

S α+×××= 11 

 سرانه فضای الزم برای هر نفر در =puCap، شود می دقیقه در نظر گرفته 30که  دوره حضور مراجعین در فضا =puP: که در آن
 ضریب ارتباطی که =puα، 1-5 قابل محاسبه از جدول =piPشود،   متر مربع در نظر گرفته می9/1 فضا که براساس استاندارها

 .شود  درصد درنظرگرفته می20 تا 10بر حسب الگوی طراحی بین 

                                                           
  .متغیرهای استفاده شده در روابط محاسباتی، در صورت جدید بودن، تعریف شده استالزم به ذکر است  1

2 Centeral Hall 
3 Public Hall 
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 :شود  به صورت زیر محاسبه میpuα=20% با فرض  الفمتمرکز شهربرای حضورمراجعین به پایانه سطح الزم برای  :مثال

)مترمربع  ) 8922.019.1587
45
30

1 =+×××=puS 

 
 فضاهای خدماتی در سالن های عمومی پایانه 

 ی اطالعاتها ه جایگا– 2-گام ب 
  iipu nSS ×=2 

 تعداد باجه اطالعات که =in، شود میترمربع پیشنهاد  م6 تا 4باجه  هربرای  سطح هر باجه اطالعات است که =iS: که در آن
 .شود بستر طرح و گستردگی پایانه تعیین میشرایط بر اساس ظرفیت پایانه و 

 :شود اسبه می به صورت زیر محin=3 با فرض  الفمتمرکز شهرپایانه در ی اطالعات ها هجایگاسطح الزم برای برای  :مثال
462مترمربع  ×=puS 

 
  انتظامات– 3 –گام ب 

با نی این واحدها  پشتیباهای بخش ، کنترل و نظارت بر مجموعهبرای فعالیت نیروهای انتظامی مستقر در پایانه برایسطوح الزم 
 .نظر نیروی انتظامی و نیازهای بستر طراحی صورت خواهد پذیرفت

 policepu SS =3 
پشتیبانی و تسهیالت  تجهیزات، با لحاظ سوح اداری، و ، باتوجه به نیازهای بستر طرحمتمرکز شهر الفسطح الزم برای فعالیت انتظامات پایانه : مثال

اهای وابسته به خارج از در سالنهای عمومی  پایانه سطوح اداری و تسهیالت بازبینی قرار گرفته و سایر فض . میشود فرض مترمربع 120 نیروهای مستقر
 .شود  متر مربع از سطح کل سالن عمومی به نیروهای انتظامی مستقر تخصیص داده می36در نتیجه برای این مثال . کالبد سالنها انتقال مییابد

 های بهداشتی سرویس – 4 –گام ب 
wcoppu CapTS ×=4 

  هر دوره حضوردرمسافر   نفر500 متر مربع برای هر 165 تا 140 سرویس بهداشتی که تفاده از سرانه اس=wcCap: که در آن
 .مورد نیاز خواهد بوداز سطح رمربع  مت6/3 تا 5/2نظر گرفتن فضای ارتباطی رازای هر واحد سرویس با د  به.شود لحاظ می

 :به صورت زیر استدر هر دوره حضور  آن تعداد مسافر توجه به، با الفمتمرکز شهرهای بهداشتی پایانه  سطح الزم برای سرویس :مثال
13833.04194مترمربع  =×=puS 
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  نمازخانه-5–گام ب 
 .شود  متر مربع درنظر گرفته می36وح اختصاص یافته در این رابطه حداقل سط.  قابل محاسبه استزیراز رابطه 













×××= 36,5 prprpo
pi

pu
pu CapT

P
P

MaxS α 

 سرانه سطوح الزم =prCap، شود  دقیقه درنظر گرفته می15دوره حضور استفاده کنندگان از نمازخانه، حداکثر = prp :که در آن
لگوی  ضریب استفاده از مکان که با توجه به ا=prα، )گردد  مترمربع لحاظ می2/1(. کننده از فضای نمازخانه  هر نفر استفادهبرای

صورت ه ب   کارمندان و مسافرین، همچنین شرایط بستر طراحی،براینظر گرفتن نمازخانه اختصاصی یا اشتراکی  در(طراحی 
 .) درصد50 تا 30به طور متوسط  (شود نظر گرفته می  مراجعین در هر بازه زمانی از فعالیت مجموعه درلدرصدی از ک

 به ان از نمازخانهمسافر% 50استفاده  و  برای هر نفرای  دقیقه10 زمان اقامه نماز با فرض،  الفکز شهرمتمر پایانه نمازخانهسطح الزم برای  :مثال

4736,475.01419مترمربع  :شود محاسبه میصورت زیر 
45
10

5 =






 =×××= MaxS pu 

 
 1 خدمات رفاهی مسافران-6–گام ب 

 مترمربع را 24حداکثر سطحی معادل این بخش  اشاره شد، 6فصل  در ها همبحث ضوابط خاص طراحی پایانمطابق آنچه در 
 .کند اشغال می

 246 =puS 
  سطح کل سالن عمومی پایانه-7 –گام ب 

 ∑
=

=
6

1k
kpupu SS 

 :شود ، به صورت زیر محاسبه می الف متمرکز شهرسطح کل سالن عمومی پایانه :مثال
161,1244713836248925مترمربع  =+++++=puS 

 
 2ت سالن فروش بلی–ج 

  مسافران مراجعه کننده به این بخشبرای الزم سطوح– 1 –گام ج 

  tipti
pi

ti
opti Cap

P
PTS α×××=1 

 : که در آن
tiα = شود می در داخل یا خارج پایانه تعیین بلیت از فروش متولیانسهم مسافران استفاده کننده از فضا که براساس سیاست. 
tiP =شود می دقیقه فرض 10 تا 5 معموالً توره حضور مسافر در سالن فروش بلید.  

                                                           
 .گیرد برمی رد نیاز مسافرین را دری فروش کاالهای موها هطور عمده غرفه این خدمات ب 1
 

2 Ticket Hall 
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ptiCap = شود نظر گرفته می  مترمربع در4/1 استاندارد  الگویسرانه فضای الزم برای هر نفر مسافر که مطابق. 
به صورت زیر  tiP=5وtiα=80%با فرض،  الفرکز شهر متم پایانهتسالن فروش بلی مسافران مراجعه کننده به برایفضای الزم  :مثال

528.04.1مترمربع  :شود محاسبه می
45
54191 =×××=tiS 

 
 تی فروش بلیها هجایگا- 2 – گام ج

)1(2 stististiti nCapS α+××= 
ی نقل و حملیک از نمایندگیهای شرکتهای   برای هرت بلیی فروشها ه جایگابرایسطح اختصاص یافته = stiCap : که در آن

این (ی ارائه دهنده سرویس در پایانه نقل و حملتعداد شرکتهای = stinشود،  نظر گرفته می  در1 مترمربع12  تا 6بطور متوسط 
ضریب فضاهای ارتباطی، = stiα، .)شود ن میتعییتعداد  بر اساس شرایط بستر طراحی، الگوی سفر و سیاستهای مدیریت پایانه 

 .گردد  درصد لحاظ می40 تا 30معادل 
 معادل تی فروش بلیها هجایگا سطح الزم برای ، stiα=30% و الف متمرکز شهرپایانه شرکت حمل و نقل مسافری در 8با فرض وجود  :مثال

862)3.01(62مترمربع  :است با =+××=tiS 
 

 بلیت محاسبه فضای کل سالن فروش – 3 – گام ج
  )( 21 tititi SSS += 

11462522مترمربع  : معادل است با الف متمرکز شهرپایانه در تسطح کل سالن فروش بلی :مثال =+=tiS 
 

 2 سالن انتظار مسافر–د 
 . قابل محاسبه استزیرده و از رابطه ثر از زمان توقف و دوره حضور مسافر بوأ مت،سالناین سطح 

  ( )stnstnsitsitwaop
pi

wa
wa CapCapT

P
PS ααα ×+×××= 

 : که در آن
waP = شود می دقیقه در نظر گرفته 15دوره حضور مسافر در سالن انتظار که حداکثر. 

`waα = الگوی سفر و ،ر که باتوجه به بستر طرحدر هر دوره حضو) سهم مسافران از کل ظرفیت( ضریب اشغال خودروی طرح 
 ).شود میفرض  درصد 80 تا 60(سیاستهای مدیریت پایانه حاصل میاید 

sitCap= شود درنظر گرفته میمربع  متر4/1 استاندارد الگوهایبا   هر مسافر نشسته که مطابقبرای الزم سطوح  سرانه. 
sitα=درصد70 تا 60بطور متوسط (ن داخل سالن انتظار یر نشسته از کل مسافر سهم مساف ( 

                                                           
تواند در کنار و همراه کالبد اصلی  این مساحت می. شود  مترمربع لحاظ می12 تا 9نقل، انبار به مساحت  و های شرکتهای حمل به ازای هر یک از نمایندگی 1

 .ددمجموعه و یا به طور جداگانه و مستقل در سایر بخشهای مجموعه جانمایی گر
2 Wating Hall 
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stnCap= شود  درنظر گرفته میمربع متر9/0د، استاندارالگوهای  که مطابق ایستاده مسافر  نفر هری الزم براسطوحسرانه. 
stnα= درصد40 تا 30 طور متوسطه ب( لن انتظارن داخل سای از کل مسافرایستاده سهم مسافر ( 
 

`80%، با فرض  الف متمرکز شهرپایانه در انتظار مسافرسطح سالن  :مثال =waα ،%60=sitαمعادل است با : 

)مترمربع   ) 1234.09.06.04.18.0419
45
15

=×+××××=waS 

 
 :ی پایانهها سطح کل زیربنای سالن

)1()( hallwatipuchall SSSSS α+×+++= 
sα :  درصد20تا  10(مابین بخشهای مختلف مجموعه ارتباطی ضریب فضاهای .( 

`10%، با فرض  الف متمرکز شهرپایانههای  سطح کل سالن :مثال =hallαمعادل است با  ،: 
)123115161,1176()1.01(731,1مترمربع   =+×+++=hallS 

 
 

  1 خدمات جنبی خودروها-هـ 
 .شود  میریزی، جانمایی و طراحی ، برنامهها دهی به اتوبوس یس سروبرای بخشاین 
 .کنند که از سرویسهای خدمات جانبی خودروها استفاده می) اتوبوسها(داد خودروهای طرحی  تع-1-هـ گام 

  







×
−×

×
×

=×
×

=
bb

d

bi

wl
i

bi

wl
bp C

V
p

TV
p

TV
α

α )1(6060 

wlT =ودش ه زمانی فعالیت پایانه درنظر گرفته میحداکثر در باز(  برحسب ساعتزمان کار فضاهای خدمات جانبی (( )wwl TT ≤ 
biP = دقیقه(. شود میحداکثر زمان توقف هر اتوبوس در پایانه که با توجه به سیاستهای مدیریت پایانه و تقاضای روز تعیین( 

iV =سرویسهای ورودی به پایانه و از رابطه تعداد با معادل که ر روز بوده گیرنده د های سرویس تعداد اتوبوس
bb

d

C
V

×
−×

α
α )1( 

  .شود محاسبه می
از ظرفیت % 70، با فرض اینکه کنند ی خدمات جانبی خودروها استفاده می از سرویسها، الف متمرکز شهرپایانهدر  که ی طرحیتعداد خودروها :مثال

)روزانه سفر خروجی بوده )%70=α ،8=wlT60 و=biP معادل است با: 

164,1 وسیله 
407.0

)7.01(577,13
60

608
=

×
−×

×
×

=bpV 

 
 صدور معاینه فنی  فضای پذیرش و-2 -گام هـ 

                                                           
1 Vehicle Logistic Facility 
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lololobp

bi

lo
lo SMCapV

P
pS 111

1
1 +×××= α

 
 : که در آن

loP1 = شود،   دقیقه فرض می10نجام خدمات که  ابرایزمان الزم برای حضور در فضاlo1α = نسبتی از تعداد (ضریب استفاده
 سرانه =loCap1، شود می به شرایط بستر طرح تعیین این عدد با توجه )کنند کل خودروهایی که در هر دوره، از مجموعه استفاده می

  64 کارت معاینه فنی که برای هر دستگاه اتوبوس و براساس الگوهای استاندارد طراحی، صدور  پذیرش خودرو وبرایفضای الزم 
 مترمربع در نظر 48 تا 36طور متوسط ه که ب ... مدیریت و،بخش اداریبرای فضای الزم = loSM1، شود مترمربع درنظر گرفته می

 .شود میگرفته 
های ورودی تمایل به استفاده از  اتوبوس% 50با فرض اینکه  ، الف متمرکز شهرپایانهدر خودرو  وصدور معاینه فنیپذیرش سطح مورد نیاز برای  :مثال

)این خدمات داشته  )%501 =loα معادل است با دقیقه باشد، 10و زمان الزم برای انجام این کار: 

257,520545.0164,1مترمربع  
60
10

1 =+×××=loS 

 
 : و تنظیم باد پنچرگیری– 3 -گام هـ 

  lololobp
bi

lo
lo SLCapV

P
pS 222

2
2 +×××= α 

 : که در آن
loP2 : شود   دقیقه درنظر گرفته می30بطور متوسط ( انجام خدمات پنچرگیری و تنظیم باد برایدوره حضور در مجموعه( 
lo2α : وجه به شرایط بستر طرح تعیین می گردد با تطرح کهلیه خودروهای برای کضریب استفاده از تجهیزات. 
loCap2: 64 امور مربوط به پنچرگیری و تنظیم باد که مطابق با الگوهای طراحی به ازای هردستگاه اتوبوس، برایمساحت الزم  

 . شود مترمربع درنظر گرفته می
loSL2 : شود  بدین منظور اختصاص داده می، مترمربع24 تا 18 پنچرگیری  تجهیزات تنظیم باد وبرایمساحت الزم. 
 

های ورودی تمایل به استفاده از این  اتوبوس% 50با فرض اینکه  ، الف متمرکز شهرپایانهدر  خودرو پنچرگیری و تنظیم باد سطح مورد نیاز برای :مثال
 :ادل است بامع دقیقه باشد، 15و زمان الزم برای انجام این کار خدمات داشته 

873,718545.0164,1مترمربع  
60
15

1 =+×××=loS 

 
  تعویض روغن-4 -گام هـ 

 lololobp
bi

lo
lo SLCapV

P
pS 333

3
3 +×××= α 
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انبار و حوضچه تجهیزات تعویض روغن  برای loSL3با این تفاوت که  ، خواهد بود3 -الگوی محاسبه پارامترها مشابه گام هـ 
  .بود ترمربع مورد نیاز خواهد م36 تا 30سطحی معادل  تخلیه روغن،

های ورودی تمایل به استفاده از این خدمات  اتوبوس% 50با فرض اینکه  ، الف متمرکز شهرپایانهدر  خودرو تعویض روغن سطح مورد نیاز برای :مثال

885,730545.0164,1مترمربع  :معادل است با دقیقه باشد، 15و زمان الزم برای انجام این کار داشته 
60
15

1 =+×××=loS 

  تست و تنظیم موتور-5 -گام هـ 

  lololobp
bi

lo
lo SLCapV

P
pS 444

4
4 +×××= α 

  3-هـ  شرح پارامترها مشابه گام
های ورودی تمایل به استفاده از این  اتوبوس% 20با فرض اینکه  ، الف متمرکز شهرپایانهدر خودرو  تست و تنظیم موتور سطح مورد نیاز برای :مثال

207,418542.0164,1مترمربع  :معادل است با دقیقه باشد، 20م این کار و زمان الزم برای انجاخدمات داشته 
60
20

1 =+×××=loS 

 
  فضای تست ترمز و تعویض لنت– 6 -گام هـ 

  lololobp
bi

lo
lo SLCapV

P
pS 555

5
5 +×××= α 

 3شرح سایر پارامترها مشابه گام هـ و شود   متر مربع درنظر گرفته می36  تاloS5 =24،  دقیقه30قریبا معادل ت= loP5:که در آن
 . است
های ورودی تمایل به استفاده از این  اتوبوس% 20با فرض اینکه  ، متمرکز شهر الفپایانهدر خودرو  تست ترمز و تعویض لنتسطح مورد نیاز برای : مثال

308,624542.0164,1ع مترمرب :معادل است با دقیقه باشد، 30و زمان الزم برای انجام این کار خدمات داشته 
60
30

1 =+×××=loS 

 
  خدمات الکتریکی و برق و باطری-7 -گام هـ 

  
lololobp

bi

lo
lo SLCapV

P
pS 666

6
6 +×××= α

 
 .  است3شرح سایر پارامترها مشابه گام هـ شده و  دقیقه لحاظ loP6 =30:که در آن

های ورودی تمایل به استفاده از این  اتوبوس% 50با فرض اینکه   الف، شهر متمرکزدر پایانه خودرو تعویض لنتتست ترمز و  سطح مورد نیاز برای :مثال

255,518545.0164,1مترمربع  :معادل است با دقیقه باشد، 10و زمان الزم برای انجام این کار خدمات داشته 
60
10

1 =+×××=loS 

 
  انبار قطعات داغی– 8-گام هـ 

 .ودش  مترمربع درنظر گرفته می24 تا 18طور متوسط ه این فضا ب
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 2
7 24 mS lo = 

  فضاهای پشتیبانی و سرویس ها– 9 -گام هـ 
 teawcwcbathbathlo SnCapnCapS +×+×=8 

 :که در آن
bathCap =شود نظر گرفته می  مترمربع در3واحد  ها که بطور متوسط برای هر سطح مورد نیاز برای حمام. 
bathn =شود درنظرگرفته می 61رد نیاز که با توجه به تعداد شاغلین این بخش و مطابق ضوابط فصلهای مو تعداد حمام. 

wcCap =نظر   مترمربع در2ه براساس الگوهای طراحی کهای بهداشتی  سطح مورد نیاز برای هریک از واحدهای سرویس
 .شود گرفته می

wcn =شود  محاسبه می62ورد نیاز که با توجه به تعداد شاغلین و مطابق ضوابط فصل تعداد سرویسهای م. 
معادل   کارگر در این بخش شاغل باشد، 25 با فرض اینکه  الف، متمرکز شهردر پایانهخودرو  فضاهای پشتیبانی و سرویس سطح مورد نیاز برای :مثال

156321325مترمربع  :است با
25
325,1

25
125 8 =+×+×=⇒=×==×= lowcbath Snn 

 
 :ی شستشوها ه جایگا– 10 -گام هـ 

 ( )lolololobp
bi

lo
lo SLCapV

p
PS 10999

9
9 1 αα +×








+×××= 

 :که در آن
loSL9 =شود  مترمربع درنظر گرفته می160 تا 110 این خدمات برایطور متوسط ه ب. 
lo10α = گردد  درصد کل فضا اعمال می50ضریب فضاهای ارتباطی داخل جایگاه شستشو که حداکثر معادل. 

 . است3-سایر پارامترها مطابق با  گام هـ 
های ورودی تمایل به استفاده از این  اتوبوس% 50با فرض اینکه   الف، متمرکز شهردر پایانهخودرو  شستشو یها هجایگا سطح مورد نیاز برای :مثال

 :معادل است با دقیقه باشد، 15و زمان الزم برای انجام این کار خدمات داشته 

110545.0164,1)5.01(948,11مترمربع  
60
15

1 =+×





 +×××=loS 

 
 : جایگاه سوخت– 11 -گام هـ 

پاالیش  ضوابطی خواهد بود که از سوی سازمان پخش وبا  مطابق ها هسطوح زیربنا و مسیرهای ارتباطی مورد نیاز این جایگا
ظر گرفتن مسیرهای  محل توقف برای سوختگیری، با درن8به طور متوسط برای جایگاه سوخت با . شود میی نفتی تعیین ها هفرآورد

                                                           
  نفر کارگر25 هر ی یک حمام برا- 1
  نفر کارگر25 هر ی سه توالت برا- 2
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، این مساحت ضریبی ها هبا افزایش تعداد توقفگا.  مترمربع سطح مورد نیاز خواهد بود2000  تا 1500 ،تأسیسات ،ارتباطی، حرایم
 .کند  برابر پیدا می2 تا 4/1معادل 
 

 :نشانی  ی آتشها ه ایستگا– 12 -گام هـ 
 800 تا 550، به طور متوسط ها ه و توقفگاها هط به امور اداری، استراحتگا، سطوح مربو1نشانی مستقر در پایانه برای ایستگاه آتش

ای انجام  نشانی، باید محاسبات جداگانه عالوه بر آن برای تأسیسات و مخازن ایستگاه آتش. دهند مترمربع را به خود اختصاص می
 .پذیرد

 فضای کل خدمات جنبی خودروها

  ( )cirlo
x

xlolo SS α+×







= ∑

=

1
10

1
 

 :که در آن
cirloα =شود در نظر گرفته می  درصد35 تا 25(پشتیبانی   سطوح  وی ارتباطیب فضاهایضر( 
 :معادل است با، %25ضریب ارتباطی با فرض   الف، متمرکز شهردر پایانه کل خدمات جنبی خودروها سطح مورد نیاز برای :مثال

)25.01(527,63مترمربع  
550500,1948,111524

255,5308,6207,4885,7873,7
=+×








+++++

++++
=loS 

 
 هی رانندگان خدمات رفا–و 

 .خواهد بودت یری و مدیخوری چا،، رستورانطور عمده شامل اتاقهای خوابه ن خدمات بای هفضاهای مربوط ب
  اتاقهای خواب و استراحت-1-گام و

  rererei
re

re CapVPS 121
1

1 24
××××= αα 

 :که در آن
reP1 = شود می ساعت در نظر گرفته 8دوره استراحت رانندگان برابر با. 
re1α =ی استفاده از این ها ه پوشش هزینتولیان در راستایکننده از فضا که براساس سیاستهای م سهم رانندگان استفاده

 .شود تعیین میتسهیالت 
re2α = دست ه ر طراحی  ب که بر اساس الگوی غالب سفر در بست2 ساعت در یک روز کاری8سهم سفرهای بین شهری باالی

 .آید می
reCap1 =گیرد بر می  مترمربع را در16 تا 12  برای راننده و کمک راننده که مجموعاً مربوطیسهایسطح اتاق و سرو. 

                                                           
  نفر کارمند 15نشانی و   خودروی آتش4ایستگاه با  1
  .دنکن  ساعت، رانندگان برای استراحت به محل سکونت خود مراجعه می8ی زمانی کمتر از ها هباز معموال در 2
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رودی تمایل به استفاده از این رانندگان و% 80با فرض اینکه  ،الف  متمرکز شهر در پایانهرانندگان اتاقهای خواب و استراحت سطح مورد نیاز برای :مثال

502% وخدمات داشته  =reα ، 233125.08.0145مترمربع  :معادل است با
24
8

1 =××××=reS 

 
  رستوران و چایخوری-2-گام و

  ( ) rerererei
re

re
re CapV

P
PS 2321

1

2
2 12 ×+×××××= ααα 

 :که در آن
reP2 = شود  ساعت لحاظ می1شینه ی که در حالت بیخوری رستوران و چامراجعین بهدوره حضور. 
re3α =با این حال این ضریب . کند  که بر اساس شرایط بستر طرح تغییر می مراجعه به رستورانبرای یکنواختی عدم بیضر

 . درصد محاسبه شود80 تا 60تواند  می
reCap1 = شود  مترمربع را درنظر گرفته می4 تا 3 راننده که مجموعا سرانه رستوران و چایخوری برای راننده و کمکسطح. 
 

رانندگان ورودی تمایل به استفاده از این % 80با فرض اینکه  ،الف  متمرکز شهر در پایانه رانندگانرستوران و چایخوری سطح مورد نیاز برای :مثال
502% ،خدمات داشته  =reα 603%و =reα ،عادل است بام: 

5.08.01452)6.01(815.3مترمربع  
8
1

1 =×+×××××=reS 

 
  سطح کل فضاهای خدمات رفاهی رانندگان-3-گام و

( ) ( )recirrererere SMSSS α+×++= 121 
 :که در آن

reSM =شود  مترمربع در نظر گرفته می96 تا 52.. .اطالعات و،یبانی پشت،تیری مدسطوح مربوط به. 
recirα=شود میدر نظر گرفته  درصد 35تا  25طور متوسط ه  که بتأسیسات پشتیبانی و ، ضریب مربوط به فضای ارتباطی. 

 :معادل است با ، سطح کل فضاهای خدمات رفاهی رانندگان کل :مثال
)مترمربع   ) ( ) 45525.015081233 =+×++=reS 
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 1مراجعین رستوران و چایخوری –ز 

  tertero
pi

ter
ter CapT

P
PS ×××= α 

 :در آنکه 
terP =شود نظر گرفته می  دقیقه در30طور متوسط ه دوره حضور مراجعین در رستوران که ب. 
terα = کند این عدد با توجه به شرایط بستر طراحی تغییر می(ضریب استفاده مراجعین به پایانه در هر دوره( 
terCap = شود  مترمربع لحاظ می5/3که  ) با درنظر گرفتن سطوح تجهیزات و آشپزخانه(مربوط به هر نفر سرانه. 

معادل کنند،  از کل مراجعین از این مکان استفاده می% 30اینکه مراجعین، پایانه متمرکز شهر الف؛ با فرض رستوران و چایخوری سطح الزم برای  :مثال

4115.33.0587مترمربع  :است با
45
30

=×××=terS 

 
 

  2 بخش اداری–ح 
               ( ) ( )cirofofofofofofwcofofofofof SnCapSCopnSSnCapS α+×+×++×+++×= 14332211 

 :که در آن
ofCap1 = مترمربع درنظر گرفته شود5/4بطور متوسط ( فعالیت هریک از کارمندان مجموعه برایسطوح مورد نیاز ( 
ofn =شاغلین خدمات ونقل و حمل تعداد شرکتهای ، سیاستهای مدیریتی مجموعهتعداد کارمندان اداری پایانه که با توجه به ،... 
 .شود میتعیین 
ofS1 = متر مربع18( پایانه سرپرستاتاق ( 
ofS2 =متر مربع48( ، مسئول خدمات، دبیرخانه و مسئول درآمدهامدیر اجرایی هایاتاق ( 
wcn= شود میگرفته  نظر در)  سرویس2حداقل ( سرویس 1 کارمند 25 هریبه ازا( تعداد سرویسها( 
ofCap2 = متر مربع6/3بطور متوسط (سرانه سرویس های بهداشتی ( 
ofS3=  متر مربع12 تا 9( آبدارخانه و خدمات برایسطح مورد نیاز ( 
ofCap3 = مربوطتأسیسات متر مربع بدون درنظر گرفتن تجهیزات و 1(سرانه مربوط به غذاخوری ( 
ofS4 = مترمربع24 تا 12(فضای انبار و پشتیبانی ( 

cirofα = درصد30(ضریب فضای ارتباطی ( 

                                                           
بندی شده و با توجه به حوزه عملکرد آن در ارتباط و تعامل  این بخش از لحاظ عملکرد در زمره فضاهای مربوط به خدمات رفاهی مسافرین طبقه  علیرغم آنکه- 1

بصورت جداگانه  ی مسافری،ها هغلب پایانگردد، بدلیل اهمیت آن، همچنین سطوح باالی اختصاص یافته بدین منظور در ا بندی می مستقیم با سالن عمومی پایانه رده
 .گیرد مورد بررسی قرار می

2 Official Department 
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، معادل است  کارمند در پایانه فعالیت دارد4 شرکت حمل و نقلی با متوسط 8الف؛ با فرض اینکه  سطح زیربنای بخش اداری، پایانه متمرکز شهر :مثال

)مترمربع  :با ) 3403.01
123219

6.3212
18325.4

2)28.1
25
32,2max(

3248
=+×

















+×++
×++
+×

=→






===

=×=
of

wc

of

S
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  : 1ها ه توقفگا–ط 
مدت   و کوتاهمدت بلندیها هتوقفگا ، نوع مختلف دوخودرو در آن در طرح بر اساس زمان توقف های خودرویها هتوقفگا

 درنظر گرفتن پارکینگی نی همچن.شوند ی میسنج  توقف، ظرفیتبرای تقاضا اتبراساس محاسبشده و هریک جداگانه  دیبن میتقس
  .شود لحاظ می ی از مسافران ورودیتابعصورت ه بت آن ی ظرفضروری بوده که ی سواری خودروهابرایجداگانه 
 ها ه ظرفیت توقفگا– 1-ط

 :اد وسیله نقلیه قابل پارک در آن که از رابطه زیر قابل محاسبه استظرفیت توقفگاه عبارتست از حداکثر تعد

  nmV ×= 
 :که در آن 

V=آمده است4 -روش محاسبه در بخش ط ( ظرفیت توقفگاه بر حسب تعداد خودرو (. 
m=تعداد خودور در هر ردیف  
n=تعداد ردیف در هر توقفگاه  
 ها ه سطح توقفگا– 2-ط

 . بدست می آیدزیر ظرفیت مجموعه بوده که از رابطه تأمینزیر بنای الزم برای =  سطح توقفگاه
 blS ×= 

  :که در آن
L= طول توقفگاه که تابعی از mشود در نظر گرفته می. 
b= عرض توقفگاه که تابعی از nاست. 
 ی پایانهها همحاسبه سرانه پارکینگ ها و توقفگا– 3-ط

 .توان روش انتخاب نوع پارکینگ را به صورت زیر تشریح کرد به طور کلی می
) ها ها توقفگبرایمحاسبه ظرفیت مورد نیاز : 1گام  )V 
الگوی زمین، وضعیت توپوگرافی، پیک ترافیکی (انتخاب نوع پارکینگ بر اساس سطح سرانه حداقل، شرایط بستر طرح : 2گام 

 5 - و ط4-همچنین ضوابط مندرج در بخشهای ط..) .مجموعه و
 

                                                           
1 Parking 
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 :ی خودروهای طرح ها ه انواع توقفگا– 4-ط
 :1 درجه نوع 45پارکینگ  با زاویه پارک 

 . شود ی موقت پایانه توصیه میها هاستفاده از این الگو در توقفگا •

 تعدیل سطوح سرانه اختصاص یافته، استفاده ازاین الگو تنها در برای ها هبا توجه به مسیرهای ارتباطی این توقفگا •
 .شود ی با ظرفیت باال توصیه میها هپایان

 .گردد  مترمربع لحاظ می140 هردستگاه اتوبوس  توقفبرایبیشینه عددی مساحت مورد نیاز  •
 .باشد  می3-5  به صورت شکلها هالگوی کلی این نوع توقف گا •

 
 

 1 درجه خودروهای طرح نوع 45 پارکینگ  :3-5 شکل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2 درجه خودروهای طرح نوع 45 پارکینگ  :3-5 شکل
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 :2 درجه نوع 45پارکینگ  با زاویه پارک 
 . شود ی کوتاه مدت و بلندمدت  توصیه میها ه طراحی توقفگابرایده از این الگو استفا •

 .ی با ظرفیتهای مختلف میتواند صورت پذیردها هطراحی توقفگا  استفاده از این الگو در،با توجه به سطوح متوسط اشغال •
 135ی ارتباطی نباید بیشتر از ها ه محلهای توقف و رابرای مجموع مساحتهای اختصاص یافته ها هبرای این نوع توقفگا
  .مترمربع لحاظ گردد

 . خواهد بود4-5  به صورت شکلها هالگوی کلی این نوع توقف گا •

 

 
 

 2 درجه خودروهای طرح نوع 45 پارکینگ  :4-5 شکل
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 : درجه 60پارکینگ  با زاویه پارک 
 . شود مدت و با ظرفیتهای متوسط و باال توصیه میی بلندمدت و کوتاه ها ه طراحی توقفگابرایاین الگو  استفاده از •

ی ) m( در تعداد ردیفها ها هشود این نوع توقفگا ی ارتباطی، توصیه میها هنظر گرفتن سطوح متوسط اشغال و را با در •
 مترمربع 135 توقف یک دستگاه اتوبوس برایبیشینه عددی مساحت مورد نیاز .  مورد استفاده قرار گیرد15بیشتر از 

 .واهد بودخ

 . می باشد5-5  مطابق شکلها هگاالگوی کلی این نوع توقف •

 

 
 

  درجه خودروهای طرح60 پارکینگ  :5-5 شکل
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 : درجه 30پارکینگ  با زاویه پارک 
 . شود ی کوتاه مدت و با ظرفیت باال توصیه میها هاستفاده از این نوع پارکینگها برای انواع توقفگا •

 . مترمربع خواهد بود135 هر دستگاه اتوبوس برایمورد نیاز بیشینه عددی مساحت  •

 . می باشد6-5 به صورت شکل ها هالگوی کلی این نوع توقف گا •

 

 
  درجه خودروهای طرح 30 پارکینگ  :6-5 شکل

 
 
 
 
 
 
 



 ای ی مسافری جادهها هفنی طراحی پایانعیارهای م  82

 : درجه 90پارکینگ  با زاویه پارک 
 . شود اال توصیه میی بلند مدت و با ظرفیت بها ه توقفگابرایاستفاده از این پارکینگها  •

 افزایش سطوح سرانه ی ارتباطی و متعاقباًها ه سطح باالی را،ها هاین توقفگا  و دشوار بودن حرکت دریبا توجه به کند •
 بوده و 7-5  الگوی کلی این نوع توقفگاه مطابق شکل.داری شوددامکان از این الگو در طراحی خو حد شود تا توصیه می

 .شود نظر گرفته می  مترمربع در170دستگاه اتوبوس  توقف هر برایبیشینه عددی مساحت 

 

 
  درجه خودروهای طرح 90 پارکینگ  :7-5 شکل
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 :ی موقت خودروهای طرح ها هالگوهای توقفگا
 اشغال توسط برایی موقت خودروهای طرح و با لحاظ حداکثر سطوح قابل پذیرش ها ه طراحی توقفگابرایالگوهای زیر 
 .تواند لحاظ گردد هرخودرو می

 

 
 ر خودروهای طرح اگذ درجه  میان45 الگوی پارکینگ موقت  :8-5 شکل

 

 
  درجه خودروهای طرح 45 الگوی پارکینگ موقت  :9-5 شکل

 
 



 ای ی مسافری جادهها هفنی طراحی پایانعیارهای م  84

 :ی خودروهای سواری ها ه انواع توقفگا– 5-ط

. شود می درجه توصیه 90وقف ی خودروهای شخصی استفاده از پارکینگهای همسطح و با زاویه تها ه طراحی توقفگابرای •
 ) متر مربع25سطح سرانه (
  .نظر گرفته شود  مترمربع در25از  جایگاه باید کمتر در صورت استفاده از انواع دیگر پارکینگها سطح سرانه به ازای هر •

های  طراحی پارکینگ خودروبرایطور کلی با توجه به سطوح متوسط اشغال توسط هرخودرو الگوهای قابل پذیرش  به •
 .شود نظر گرفته می  در12-5 تا 10-5 شخصی به صورت شکلهای

 

 
  درجه خودروهای سواری 90 الگوی پارکینگ  :10-5 شکل

 

 
  درجه خودروهای سواری 45 الگوی پارکینگ  :11-5 شکل
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  درجه خودروهای سواری 60 الگوی پارکینگ  :12-5 شکل

 
 ها ه روش محاسبه سطوح مورد نیاز در توقفگا– 6-ط

 طرح خود تابعی از تعداد ی مبنایتقاضا. گردد  برآورد ظرفیت مورد نیاز، بیش از هرچیز تقاضای مبنای طراحی محاسبه میبرای
ی ارتباطی آن باید در شلوغترین ها هظرفیت توقفگاه و راآنجا که  از. باشد  ساعت می8 یباال  تعداد سفرهای  وهای ورودی سرویس

پیک روزانه و  ضریب افزایش حجم  های ورودی در متوسط تعداد سرویسه امکان ارائه خدمات را فراهم آورد، زمان استفاده از مجموع
  .شود ی ضرب میساعت
  محاسبه سطوح الزم برای پارکینگ های بلند مدت اتوبوس-1-6-ط

  محاسبه تقاضای مبنای طرح-1- 1 -6-گام ط

  ( )( )papapapai
pa

pa V
P

DL 4321 11
24

αααα ++××××= 

 :که در آن
paP =شود می بستر طرح و سیاست های مدیریت در نظر گرفته ،دوره توقف در پارکینگ که با توجه به الگوی سفر. 

iV = شود میدر نظر گرفته )  1هـ  از گام (با توجه به الگوی سفر تعیین که تعداد متوسط سرویس های ورودی به پایانه. 
pa1α = شود میکه با توجه به شرایط بستر طراحی تعیین ( ساعت زمان سفر بین شهری پایانه 8سهم سرویس های باالی.( 
pa2α =شود ین میبا توجه شرایط بستر طرح تعی(کنند  سهم وسایل نقلیه ورودی به پایانه که از پارکینگ بلند مدت استفاده می.( 
pa3α =رشد حجم پیک سرویس های ورودی روزانه نسبت به متوسط روزانه 
pa4α =ی ساعتیش تقاضایب افزایضر  

 8اتوبوسهای ورودی تمایل به استفاده از پارکینگ بلند مدت برای % 80 ساعت و8سفرها باالی % 50؛ الف فرض شود در پایانه مورد نظر در شهر :مثال
  :درنتیجه.آید افزایش تقاضای ساعتی به وجود می% 20افزایش سرویس و در برخی ساعات تا % 30 برخی روزها تا ت توقف داشته و درساع

)تعداد خودروی طرح در یک دوره حضور )( ) 302.013.018.05.0145
24
8

=++××××=paDL 
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 نگی پارکسرانه محاسبه -2-1-6-گام ط 
lpaCap =حداکثر این .گردد حی مطابق با ضوابط مندرج در بخش طراحی پارکینگ انتخاب میبراساس نوع و الگوی طرا 

  .شود  مترمربع لحاظ می170مساحت 
  مدت نگ بلندی سطح پارک– 3- 1-6-گام ط 

  lpapalpa CapDLS ×= 
 

144,517030مترمربع  :معادل است با در پایانه متمرکزشهر الف؛ سطح الزم برای پارکینگ بلند مدت :مثال =×=lpaS 
 
 ی کوتاه مدت اتوبوسها ه توقفگابرای محاسبه سطوح الزم -2-6-ط

  محاسبه تقاضای مبنای طرح– 1 – 2-6-گام ط

  ( ) ( ) papapao
w

pa
pa V

T
P

DS 543 11
60

ααα ×+×+××
×

= 

 :که در آن
paP =دوره توقف وسیله نقلیه خروجی در پارکینگ کوتاه مدت برحسب دقیقه. 
wT = 3زمان کار پایانه برحسب ساعت قابل محاسبه از گام. 
oV = قابل محاسبه است2 در روز که از گام نی به مسافریده سی سروی الزم براخودروی طرحتعداد . 

pa3α =های ورودی روزانه نسبت به متوسط روزانه رشد حجم پیک سرویس 
pa4α =ی ساعتیش تقاضایب افزایضر  
pa5α =کننده از پارکینگ کوتاه مدت سهم وسایل نقلیه استفاده 

 برخی در داشته و دقیقه توقف،30 برای رامدت کوتاه  تمایل به استفاده از پارکینگ خروجیاتوبوسهای % 100؛ الف فرض شود در پایانه شهر :مثال
  :درنتیجه.آید افزایش تقاضای ساعتی به وجود می% 20افزایش سرویس و در برخی ساعات تا % 30ا تا روزه

)تعداد خودروی طرح در یک دوره حضور ) ( ) 1612.013.01339
6017

30
=×+×+××

×
=paDS 

 
 spaCap    محاسبه سرانه فضای پارکینگ – 2 – 2-6-گام ط 

 )مترمربع135حداکثر سرانه (های میانگذار استفاده گردد  شود از پارکینگ توصیه میو ظرفیت تعیین و   این سرانه بر اساس طرح
  سطح پارکینگ کوتاه مدت اتوبوس– 3 – 2 -6-گام ط 

  spaspaSpa CapDS ×= 
102,213516مترمربع  :معادل است با در پایانه متمرکزشهر الف؛ سطح الزم برای پارکینگ کوتاه مدت :مثال =×=SpaS 
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 ی سواریها ه توقفگابرای  محاسبه سطوح الزم– 3 -6-ط
  تقاضای مبنای طرح– 1 – 3-6-گام ط

  ( ) ( )papa
w

cpa
pa

pa

od
cpa T

P
n
TD 436 11 ααα +×+×××= 

 که در آن 
odT = 1قابل محاسبه از گام 
pa6α = کنند به تعداد کل  خودروهای شخصی استفاده میی ها هنسبت تعداد مسافرانی که از توقفگا(ضریب استفاده از پارکینگ

طرح  و یا شرایط بستر...) تفریحی و سفرهای زیارتی، دانشجویی،(این عدد با توجه به الگوی سفر ) مسافران خروجی از پایانه
 .شود تعیین می...) دهی سرویسهای درون شهری به مجتمع پایانه، ارتباط با مسیرهای درون شهری و خدمات(

pan = متوسط تعداد مسافر در هر خودرو، این عدد با توجه به درصد مالکیت خودرو، شرایط بستر طرح، همچنین الگوی غالب
 .گردد تقاضای سفر تعیین می

cpsP = شود میدوره توقف در پارکینگ که با توجه به الگوی سفر و سیاست های مدیریت تعیین. 
wT = زمان کار پایانه (3قابل محاسبه از گام( 

مسافرین خروجی با سواری به پایانه مراجعه و تمایل به استفاده برای یک ساعت % 30 مسافر، 2؛ در هر سواری الف فرض شود در پایانه شهر :مثال
 :لذا . آید افزایش تقاضای ساعتی به وجود می% 20اعات تا افزایش سرویس و در برخی س% 30 برخی روزها تا  دارند، همچنین در راتوقف

) در یک دوره حضورسواریتعداد  ) ( ) 1312.013.01
17
13.0

2
504,9

=+×+×××=cpaD 

  cpaCap    سطح سرانه پارکینگ  – 2 – 3 -6-گام ط
 .شود نظر گرفته می  مترمربع در25صورت بیشینه ه  ب.6فصل  استفاده از الگوهای ارائه شده در با

 ی سواریها ه محاسبه سطوح اشغال شده توسط توقفگا– 3 – 3-6-گام ط
  cpacpacpa CapDS ×= 

270,325131مترمربع  :معادل است با در پایانه متمرکزشهر الف؛ سطح الزم برای پارکینگ سواری :مثال =×=cpaS 
 
 ها هتوقفگاکل  برای  محاسبه سطوح الزم– 4 -6-ط

( ) ( )cirpacpaspalpapa SSSS α+×++= 1 
 . درصد است25 تا 15ها و معادل  ضریب فضای ارتباطی سواره مابین پارکینگ= cirpaα: که در آن

 :معادل است باها  ؛ سطح الزم برای کل پارکینگالف در پایانه متمرکزشهر :مثال
)مترمربع   ) ( ) 620,122.01270,3102,2144,5 =+×++=paS 
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 1ی ـ سکوها
  سکوهای سوار شدن به خودروهای طرح یبرا محاسبه سطوح الزم -1 –ی 

( ) ( )
pi

oplat
papaopoplat P

P
VD ×+×+×= 43 11 αα 

oplatoplatoplat CapDS ×= 
  :که در آن

oplatD = تقاضای مبنای طرح 
oplatP =شود  می دقیقه درنظر گرفته20ها   بیشینه این عدد برای اتوبوس.دوره توقف خودروی طرح در سکو برای مسافرگیری. 
oplatCap = گردد  تعیین می3 - سوار شدن که بر اساس الگوهای بخش یبرایسطوح مربوط به سکو. 

 :لذا .  مترمربع برای هر خودروی طرح باشد180سرانه سطح و  دقیقه 20زمان توقف در سکو ؛ الف فرض شود در پایانه شهر :مثال

) در یک دوره حضورخودروی طرحتعداد  ) ( ) 10
45
202.013.0115 =×+×+×=oplatD 

800,118010مترمربع =×=oplatS 
 

  خودروهای طرح برای سکوهای پیاده شدن  و سطحمحاسبه تقاضای مبنای طرح -2 –ی 

( ) ( )
pi

iplat
papa

w

i
iplat P

P
T
VD ×+×+×= 43 11 αα 

iplatiplatiplat CapDS ×= 
 مترمربع 140 دقیقه و سرانه سطح 10مان توقف در سکو ز ساعته فعال بوده و 24ی پیاده شدن مسافرین اسکوه؛ الف فرض شود در پایانه شهر :مثال

)تعداد خودروی طرح در یک دوره حضور :لذا . برای هر خودروی طرح باشد ) ( ) 5
45
102.013.01

24
339

=×+×+×=iplatD 

7001405مترمربع =×=iplatS 
 پایانهسکوهای کل سطح  -3 –ی 

( ) ( )cirplatplatiplatoplat SSS α+×+= 1 
 . درصد است25 تا 15ها و معادل  یب فضای ارتباطی سواره مابین پارکینگضر= cirplatα: که در آن

 :معادل است با سکوها؛ سطح الزم برای کل الف در پایانه متمرکزشهر :مثال
)مترمربع   ) ( ) 083,32.01700800,1 =+×+=paS 

 
 
 

                                                           
1 Platforms 
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   سطوح سرانه انواع سکوهای خودروی طرح -4 –ی 
  1:مورد استفاده قرار گیرد به این شرح خواهد بودتواند   طراحی سکو میبرایانواع الگوهایی که 

 گذار خطی  سکوهای میان– 1تیپ 
این الگوی طراحی در مواردی که . شود  میتأمیناز طریق اختالف در سطوح در این سکوها ارتباط مسافر و وسیله نقلیه  •

 .تواند مورد استفاده قرار بگیرد باشد، میدر پایانه، مسیر حرکت پیاده و سواره با ایجاد اختالف سطح در طبقات انجام شده 

 . مترمربع تجاوز کند140کند نباید از  دستگاه اتوبوس اشغال می مطابق این الگوی طراحی بیشینه مساحتی که هر •

ی این جدول زیر چگونگ.  دستگاه اتوبوس متغیر خواهد بودm برای مقدار سطح اختصاص یافته ،αمطابق با زاویه  •
 .دهد ارتباط را نشان می

 
  یک سکوبرایمحاسبه حداقل سطوح حداقل مورد نیاز  αزاویه 

0

0

0

60
45
30

 22798
21797
200100

+=
+=
+=

mS
mS
mS

 

 

 
  درجه60 با زاویه گذار خطی میان الگوی سکوی  :13-5 شکل

 

 
  درجه30ویه  با زاگذار خطی میان الگوی سکوی  :14-5 شکل

 
 
 

                                                           
 .لحاظ شده اند... الزم به ذکر است سطوح محاسبه شده در این بخش بدون در نظر گرفتن فضاهای حرکتی،ارتباطات و - 1
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  درجه45دار   سکوی زاویه– 2تیپ 
 . توان از آن استفاده کرد ترین انواع سکوها که بر اساس الگوی طراحی و شرایط بسترکار می از متداول •
247121 تعداد اتوبوس از رابطه m پهلو گرفتن برایمیزان سطح الزم  • += mS آید  میدسته ب. 
 .گردد  مترمربع لحاظ می150 توسط هر دستگاه اتوبوس، شده  حداکثر سطوح اشغال •

 

 
   درجه45 دار با زاویه  الگوی سکوی زاویه :15-5 شکل

 دار با حاشیه  سکوهای زاویه– 3تیپ 
 . شود  محاسبه میزیرسطح این نوع سکوها که شکل کلی آنها در ذیل آمده بر اساس رابطه  •

   279151 += mS 
 :که در آن

m = تعداد اتوبوس 
S = سطح الزم بر حسب متر مربع است. 

 مترمربع در نظر گرفته 180بیشینه عددی مساحت تحت اشغال به ازای هردستگاه اتوبوس در این الگوی طراحی   •
 .شود می

 

 
   دار با حاشیه  الگوی سکوی زاویه :16-5 شکل
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 ای ه طرح دایری سکو– 4تیپ 
گیرد که طرح کالبد اصلی پایانه بصورت دایره کامل یا قطاعی از یک   مورد استفاده قرار مییاین الگو از سکوها زمان •

 .الگوی شعاعی باشد

آورد، به ازای هردستگاه اتوبوس  با درنظر گرفتن سکو و دایره محاطی پیرامونی که شریانهای ارتباطی را حاصل می •
 . مترمربع اشغال خواهد شد150سطحی معادل 

 . از رابطه زیر قابل محاسبه استای هتعداد سکوی قابل طرح در حول یک طرح دایر •

   
11
α×

=
rn 

 :که در آن
n : ای هتعداد سکوی حول طرح دایر 
r : شعاع دایره بر حسب متر. 

α : که اغلب  زاویه قطاع دایره بر حسب رادیان
3

,,
2

3,2 ππππ شود می در نظر گرفته 

 :آید دست میه   بزیربر این اساس سطح سرانه از رابطه 
( ) 150612

≤
+

=
n
rCap α 

 

 
   ای هطرح دایر الگوی سکوی  :17-5 شکل
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 دار  دندانهی سکو–5تیپ
 

 
  دندانه دار ی  الگوی سکو :18-5 شکل

 
  محاسبه سطح کل زیربنای پایانه متمرکز-ک

 :شود  سطح کل پایانه متمرکز محاسبه میزیرباتوجه به محاسبات بندهای گذشته مطابق رابطه 
( ) ( ) ( )( ) ( )cirplatpastrofterrelohallt SSSSSSSS αα +×+++×++++= 11 

 
 :که در آن 

strα =بطور (شود  تعیین می... .، مصالح وها هازه، دهان که براساس نوع ستأسیسات و ضریب ناخالصی سطوح مربوط به سازه
 ) درصد مجموع مساحتهای مربوط به زیر بنا15 تا 5متوسط 
cirα =بطور (شود  تعیین می.. .ضریب مربوط به فضاهای ارتباطی و فضای سبز که براساس شرایط بستر طرح، الگوی طراحی و
 ) درصد30 تا 20متوسط

و )  درصد30 تا 20(، فضای سبز ) درصد15 تا 10(ی پیاده و فضاهای ارتباطی بین بخشهای مختلف پایانه ها هط رابه طور متوس
 .دهند از کل مساحتهای یک پایانه را به خود اختصاص می)  درصد25 تا 15(ی ارتباطی سواره ها هرا

 :معادل است با ،strα=10%و % cirα =20 با فرض؛الف سطح کل زیربنای فضاهای پایانه متمرکزشهر :مثال
)مترمربع   ) ( ) ( )( ) ( ) 521,1062.01083,3620,121.01304411455527,63726,1 =+×+++×++++=tS 
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 متمرکز ریزی فیزیکی پایانه نیمه برنامه 5-6 

  : عبارتند ازمتمرکز نیمهفضاهای داخل پایانه 
 .چه در سطح پایانه قرارگیردتواند به صورت عملکردهای پراکنده یا یکپار که می:  انهی پایسالن عموم )1
 بلیت فروش یها هجایگا )2
  انتظار یها هجایگا )3
 خدمات رفاهی مسافرین )4
 یبخش ادار )5
 ی کوتاه مدت خودروی طرح و بلند مدت سواری ها هتوقفگا )6

 سکوهای سوار و پیاده شدن مسافر )7

 
 متمرکز  دیاگرام ارتباطات فضاهای پایانه نیمه :19-5 شکل
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 پایانه سالن عمومی –الف 
 فضای حضور مراجعین

  حضورمراجعین به مجموعهبرای محاسبه سطوح الزم -1 –گام الف 

  ( ) pupupu
pi

puo
pu Cap

P
PT

S 211 1 αα ×+××
×

= 

 :که در آن
piP :شود محاسبه می) 1-5( که مطابق جدول متمرکز نیمه انهیحداکثر زمان توقف مسافر در پا. 
oT :ی متمرکز ها هبازه زمانی که با توجه به ظرفیت پایانه و مشابه محاسباتی که در مورد پایان در هر مجموعه در نیضرتعداد حا

 . شود صورت گرفت محاسبه می
pu1α : شود می درصد درنظرگرفته 20 تا 10ضریب مربوط به فضاهای ارتباطی که بر حسب الگوی طراحی بین. 
pu2α :با توجه به تعریف پایانه . ( این عدد براساس شرایط بستر طرح متغیر خواهد بود.نی استفاده از مکان توسط مراجعبیضر
 .)شود درصد پیشنهاد می 40 تا 20 بطور متوسط متمرکز نیمه

puP : شود می گرفته  دقیقه در نظر15دوره حضور مراجعین در مجموعه که بطور متوسط. 
puCap : مترمربع لحاظ 4/1 تا 9/1 حضور مسافرین و همراهان در پایانه که مطابق با الگوهای استاندارد برایسطوح الزم 

 .گردد می
 و فر غالب شغلی مسافرین ساعت کار در شبانه روز، الگوی س12،  هزار سفر در سال500ظرفیت : فرضی با متمرکز نیمهپایانه  الف در شهر :مثال

 : معادل است بابه مجموعه  حضوربرایسطوح الزم  مراجعین از فضا،% 70استفاده 
358,10.032260.08417500,0000.032260.08417 سفر در روز  =××=××= CapVd 

) نفر در هر دوره حضور  ) ( ) 6205.01
6012

30358,11 =+×
×

×=+××= h
w

pi
do T

P
VT α 

)مترمربع   ) 467.01.019.1
30
15621 =×+×××=puS 

 
 فضاهای خدماتی در سالن های عمومی پایانه 

 سرویس های بهداشتی– 2 –ف گام ال
  wcopu CapTS ×=2 

 :که در آن
wcCap : 165 تا 140 در مجموعه حضور نفر مسافری در هر دوره 500تفاده از سرویسهای بهداشتی که برای سرانه اسمتوسط 

 .ساحت خواهند داشت مترمربع م6/3تا 8/2هریک از واحدهای سرویس بهداشتی . شود مترمربع لحاظ می

16مترمربع  :معادل است با، سرویس های بهداشتی؛ سطح الزم برای الفشهر ی متمرکز نیمهپایانه  در :مثال
500
140622 =×=puS 
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  نمازخانه-3–گام الف 
 .شود  مترمربع در نظر گرفته می36در این رابطه حداقل سطح این فضا . شود  محاسبه میزیراز رابطه 

  












×××= 36,3 prpro
pi

pu
pu CapT

P
P

MaxS α 

 :که در آن
prp : شود  دقیقه درنظر گرفته می15حداکثر (دوره حضور مراجعین در نمازخانه(. 
prCap :شود  متر مربع فرض می2/1ت استاندارد  به صور.سرانه فضای الزم برای هر مراجعه کننده به نمازخانه. 
prα : مسافرین و برایدرنظر گرفتن نمازخانه اشتراکی یا اختصاصی (ضریب استفاده از مکان که با توجه به الگوی طراحی 

. بصورت درصدی از کل مراجعین درهر بازه زمانی از فعالیت مجموعه درنظرگرفته میشود, همچنین شرایط بستر طراحی) کارمندان
 ) درصد50 تا 30بطور متوسط (

 :معادل است با ، نمازخانه؛ سطح الزم برای الفشهر ی متمرکز نیمهپایانه در  :مثال

3636,105.0162مترمربع  
30
10

3 =






 =×××= MaxS pu 

  سطح کل سالن عمومی پایانه-4 – الفگام 

  ∑
=

=
3

1k
kpupu SS 

97361646مترمربع  :معادل است با، سطح کل سالن عمومی پایانه؛ الفشهر ی متمرکز نیمهپایانه  در :مثال =++=puS 
 بلیتی فروش ها ه جایگا– ب

  حضور مسافرانبرای فضای الزم – 1 –گام ب 

  tipti
pi

ti
opti Cap

P
PTS α×××=1 

 :که در آن
tiα =در داخل یا خارج پایانه تعیین بلیت که براساس سیاست متولیان از فروش ها هسهم مسافران استفاده کننده از جایگا 
 .شود می

tiP = شود می دقیقه فرض 10 تا 5بطور متوسط  (بلیتدوره حضور مسافر در سالن فروش (. 
ptiCap = مترمربع درنظر گرفته میشود9/1 تا 4/1 حضور هر مسافر که مطابق با الگوهای استاندارد برایسطوح مربوطه . 

 برایسطوح الزم   دقیقه زمان ببرد،5از مسافران بلیط خود را در پایانه تهیه کرده و این کار % 30ی با فرض متمرکز نیمهپایانه  الف در شهر :مثال

57 نفر در هر دوره حضور :معادل است با ،بلیت فروش یها هگایجا مسافر در حضور
6012

30358,1 =
×

×=×=
w

pi
dop T

P
VT 

43.04.1مترمربع  
30
5571 =×××=puS 

 



 ای ی مسافری جادهها هفنی طراحی پایانعیارهای م  96

 بلیتی فروش ها ه برای جایگا فضای الزم– 2 -گام ب 
  ( )stististiti nCapS α+××= 12 

 :که در آن
stiCap = ی بطور نقل و حمل که برای هر نمایندگی شرکتهای بلیتی فروش ها ه هریک از جایگابرایمساحت سطوح الزم

 . مترمربع لحاظ میگردد12 تا 8متوسط 
stin =ی ارائه دهنده سرویس در پایانه که بر اساس بستر طرح الگوی سفر و سیاستهای مدیریت نقل و حمل تعداد شرکت های

 .پایانه حاصل می آید
stiα = این عدد در صورتی در محاسبات مربوط به زیربنا منظور میشود که مجموعه )  درصد30 تا 20(ضریب فضاهای ارتباطی
درصورتیکه برحسب الگوی اولیه طراحی واحدها . بصورت مجتمع و یکپارچه طراحی شده و به فعالیت بپردازندی فروش بلیط ها هجایگا

 . ضرایب مربوط در محاسبت سطوح باز مجموعه لحاظ خواهد شد, بصورت جداگانه به ارائه خدمات بپردازند
 :معادل است با بلیتی فروش ها هفضای الزم برای جایگا  شرکت حمل و نقلی،4ی با فرض وجود متمرکز نیمهپایانه  الف در شهر :مثال

)مترمربع   ) 382.01482 =+××=tiS 
 بلیت محاسبه فضای کل سالن فروش – 3 -گام ب

  )( 21 tititi SSS += 
 

 :معادل است با بلیتفضای الزم برای فروش  ،متمرکز نیمهپایانه  الف در شهر :مثال
)384(42مترمربع   =+=tiS 

 
 
  رستوران و چایخوری –ج  

  tertero
pi

ter
ter CapT

P
PS ×××= α 

 :که در آن
terP = شود  دقیقه درنظر گرفته می15دوره حضور مراجعین به رستوران که بطور متوسط. 
terα =ین عدد با توجه به شرایط بستر طراحی و ضریب استفاده مراجعین به پایانه از خدمات این بخش در هر دوره حضور که ا

 .الگوی شفرهای غالبی که از پایانه صورت میگیرد تعیین میشود
terCap = 5/3بطور توسط با درنظر گرفتن آشپزخانه و تجهیزات .  حضور هرنفر مراجعه کننده به این بخشبرایسطوح الزم 

 .مترمربع لحاظ میگردد
 :معادل است بارستوران و چایخوری فضای الزم برای ، متمرکز نیمهپایانه  الف در شهر :مثال

335.33.062مترمربع  
30
15

=×××=terS 
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  بخش اداری–د 
 ( ) ( )cirofofofofof SnCapS α+×+×= 111 

 :که در آن
ofCap1 = متر مربع لحاظ 5/4د  فعالیت هریک از شاغلین این بخش از پایانه که براساس الگوهای استانداربرایسرانه الزم 

 .شود می
ofn =تعیین نقل و حمل همچنین تعداد شرکت های ،تعداد کارمندان شاغل در پایانه که با توجه به سیاست های مدیریتی پایانه 

 .شود می
ofS1 =مترمربع24(پشتیبانی و خدمات , فضای انبار ( 

cirofα = درصد 20(ضریب فضای ارتباطی( 
)مترمربع  :معادل است با بخش اداریفضای الزم برای ، متمرکز نیمهپایانه  الف در شهر :مثال ) ( ) 502.012445.4 =+×+×=ofS 

 
 

 ی کوتاه مدت اتوبوسها ه توقفگابرای محاسبه سطوح الزم -هـ 
  محاسبه تقاضای مبنای طرح– 1 -گام هـ

( ) ( ) papapao
w

pa
pa V

T
P

DS 543 11
60

ααα ×+×+××
×

= 

 :که در آن
oV =شود  تعیین میخودروی طرح ، برای توقف در پارکینگهای کوتاه مدت ی روزانهحجم تقاضا. 

pa4α =ضریب افزایش تقاضای ساعتی 
pa3α =رشد حجم پیک سرویس های ورودی روزانه نسبت به متوسط روزانه 
pa5α =30 درصد خودروهای خروجی در هر بازه 50بطور متوسط (ی کوتاه مدت ها هدرصد وسایل نقلیه استفاده کننده از توقفگا 

 ) درصد خودروهای ورودی به مقصد پایانه100دقیقه ای و 
 دقیقه توقف، داشته 30از پارکینگ کوتاه مدت را برای اتوبوسهای خروجی تمایل به استفاده % 100؛ الف پایانه شهر متمرکز نیمه فرض شود در :مثال
 :لذا . آید افزایش تقاضای ساعتی به وجود می% 20افزایش سرویس و در برخی ساعات تا % 30 برخی روزها تا ودر

40وسیله در روز
85.040

358,1
=

×
=

×
=

bb

d
o C

VV
α

 

)تعداد خودروی طرح در یک دوره حضور ) ( ) 312.013.0140
6012

30
=×+×+××

×
=paDS 
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 spaCap   ها ه محاسبه سطوح توقفگا– 2 -گام هـ
 از الگوهای ،شود  پیشنهاد میها هو ظرفیت مجموعه تعیین و باتوجه به عملکرد این توقفگا  مساحت فوق براساس الگوی طراحی

 . مترمربع به ازای هردستگاه اتوبوس استفاده شود135توقفگاه میانگذر با حداکثر سطح اشغال 
  سطح پارکینگ کوتاه مدت اتوبوس– 3 -گام هـ

  spaspaSpa CapDS ×= 
3501353مترمربع  :معادل است باشهر الف؛ سطح الزم برای پارکینگ کوتاه مدت متمرکز نیمه در پایانه :مثال =×=SpaS 

 
  پارکینگ های سواریبرای محاسبه سطوح الزم –و 

  تقاضای مبنای طرح– 1 –گام و 

  ( ) ( )papa
w

cpa
pa

pa

od
cpa T

P
n
TD 436 11 ααα +×+×××= 

 که در آن 
pa6α = این عدد .نسبت تعداد مسافرانی که برای تردد به پایانه از خودروهای شخصی استفاده میکنند(ضریب استفاده از پارکینگ

ان حمل ونقل درون سطح ازائه خدمات ناوگ, کنندگان از تسهیالت توانمندیهای اقتصادی استفاده(با توجه به شرایط بستر طراحی 
 .گردد تعیین می.) .شهری و

pan =متوسط تعداد سرنشین در هر سواری 
cpsP = دوره توقف در پارکینگ مطابق با بازه زمانی فعالیت پایانه 

wT = متمرکز نیمهزمان کار پایانه 
مسافرین خروجی با سواری به پایانه مراجعه و تمایل به استفاده برای % 50 مسافر، 2؛ در هر سواری الف شهر متمرکز نیمه فرض شود در پایانه :مثال

 :لذا . آید افزایش تقاضای ساعتی به وجود می% 20افزایش سرویس و در برخی ساعات تا % 30 برخی روزها تا نیم ساعت توقف را دارند، همچنین در

)ک دوره حضورتعداد سواری در ی ) ( ) 152.013.01
12

5.05.0
2

950
=+×+×××=cpaD 

 
  cpaCap    سطح سرانه پارکینگ  – 2 –گام و 

براین اسس . تعیین میشود6 و با پیروی از ضوابط فصل متمرکز نیمهی پایانه ها هاستفاده از الگوهای ارائه شده در مبحث توقفگا با
 .شود  مترربع اعمال می25حداکثر سطح اشغال به ازای هردستگاه سواری 

  محاسبه سطوح مربوط به پارکینگهای سواری– 3 -گام و
  cpacpacpa CapDS ×= 

3752515مترمربع  :معادل است با در پایانه متمرکزشهر الف؛ سطح الزم برای پارکینگ سواری :مثال =×=cpaS 
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 ها هتوقفگاکل  برای  محاسبه سطوح الزم – 4 -گام و ط
( ) ( )cirpacpaspapa SSS α+×+= 1 

 . درصد است25 تا 15ها و معادل  ضریب فضای ارتباطی سواره مابین پارکینگ= cirpaα: که در آن
 :معادل است باها  ؛ سطح الزم برای کل پارکینگالفشهر متمرکز نیمه در پایانه :مثال

)مترمربع   ) ( ) 8702.01375350 =+×+=paS 
 

   ز ـ سکوها
 محاسبه سطوح الزم برای سکوهای سوار شدن خودروی طرح   -1 –ز

 .آید  سطح الزم بدست می بعدیقاضای مبنای طرح و از رابطه زیر تاز رابطه

  ( ) ( )
pi

oplat
papaopoplat P

P
VD ×+×+×= 43 11 αα 

  oplatoplatoplat CapDS ×= 
 :که در آن

oplatP  =باشد  دقیقه می20ثر دوره توقف خودروی طرح در سکو برای مسافرگیری که حداک. 
oplatCap = شود مترمربع انتخاب می180سطح سرانه سکو سوار شدن است، که حدود. 

 :لذا .  مترمربع برای هر خودروی طرح باشد180 دقیقه و سرانه سطح 20؛ زمان توقف در سکو الف شهر متمرکز نیمه فرض شود در پایانه :مثال

2 وسیله در دوره حضور
6012

30
85.040

358,1
60

=
×

×
×

=
×

×
×

=
w

pi

bb

d
op T

P
C

VV
α

 

)تعداد خودروی طرح در یک دوره حضور ) ( ) 2
30
202.013.012 =×+×+×=oplatD 

3601802مترمربع =×=oplatS 
 
   محاسبه تقاضای مبنای طرح برای سکوهای پیاده شدن خودروی طرح -2 –ز 

  ( ) ( )
pi

iplat
papa

w

i
iplat P

P
T
VD ×+×+×= 43 11 αα 

  iplatiplatiplat CapDS ×= 
 :آن  که در

iV =ی در روز که تابعی از ظرفیت پایانه است ورودیتعداد اتوبوسها. 
wT = شود  ساعت توصیه می24زمان کار پایانه برای سفرهای ورودی که. 
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 دقیقه و سرانه سطح 10کو  ساعته فعال بوده و زمان توقف در س24؛ سکوهابی پیاده شدن مسافرین الف شهر متمرکز  فرض شود در پایانه نیمه:مثال

)تعداد خودروی طرح در یک دوره حضور :لذا .  مترمربع برای هر خودروی طرح باشد140 ) ( ) 1
30
102.013.01

24
40

=×+×+×=iplatD 

1401401مترمربع =×=iplatS 
 سکوهاکل سطح  -3 –ی 

( ) ( )cirplatplatiplatoplat SSS α+×+= 1 
 . درصد است25 تا 15ها و معادل   مابین پارکینگضریب فضای ارتباطی سواره= cirplatα: که در آن

 :معادل است با؛ سطح الزم برای کل سکوها الفشهر متمرکز نیمه در پایانه :مثال
)مترمربع   ) ( ) 6002.01140360 =+×+=paS 

 
 متمرکز نیمه محاسبه سطح کل زیربنای پایانه -ح
 : را محاسبه کردمتمرکز نیمهزم برای پایانه  سطح کل الزیرتوجه به محاسبات بندهای کذشته میتوان از رابطه  با

    ( ) ( ) ( )( ) ( )cirplatpastroftertiput SSSSSSS αα +×+++×+++= 11 
 که در آن 

strα =درصد10 تا 5(شود   تعیین میتأسیسات و ضریب ناخالصی سطوح مربوط به سازه ( 
cirα =درصد40پیشنهاد (شود  لگوی طراحی تعیین میضریب سطح فضای ارتباطی و فضای سبز که براساس بستر طرح و ا ( 

 :معادل است با، strα=10%و % cirα =50؛ با فرضالف سطح کل زیربنای فضاهای پایانه متمرکزشهر :مثال
)مترمربع   ) ( ) ( )( ) ( ) 573,25.016008701.0150334297 =+×+++×+++=tS 
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 متمرکز ریزی فیزیکی پایانه غیر برنامه 5-7 

 .فضاهای داخل پایانه غیرمتمرکز به صورت شکل زیر است

 
 متمرکز غیر دیاگرام ارتباطات فضاهای پایانه  :20-5 شکل

 
 احداث همچنین برایی غیرمتمرکز در حاشیه شریانهای ارتباطی ساخته میشوند و محدودیت اراضی الزم ها هنکه پایانای هبا توجه ب

 برای  طراحی صرفاً، برجای میگذاردای ه در شکلگیری کالبد مجموعه تاثیر عمد،ودرو در پایانهی کوتاه مدت حضور مسافر و خها هدور
 : ی زیر صورت خواهد گرفت ها ه میدی باس و مینی بوس و براساس ظرفیتها و تعداد توقفگا،دهی به اتوبوس سرویس

 )مینی بوس_اتوبوس( خودروی طرح 2پذیرش همزمان  : تک سکو

 )مینی بوس_اتوبوس( خودروی طرح 4مزمان پذیرش ه : دو سکو

 )مینی بوس_اتوبوس( خودروی طرح 6پذیرش همزمان  : سه سکو

 احداث پایانه نیمه متمرکز براساس ضوابط مکانیابی ، وسیله در ساعت مورد تقاضا قرار گرفت36در صورتی که ظرفیت بیش از 
 .شود  توصیه می4فصل 

در پایانه ) اتوبوس(از ظرفیت هر یک از خودروهای طرح  ٪ 30 به طور متوسط درتعیین سرانه سطوح پایانه فرض میشود
 حضور هر مسافر در سکو و سرپناه برای با توجه به حداقل رسیدن تجهیزات و کالبد مجموعه سطح سرانه .غیرمتمرکز تکمیل میشود

  . مترمربع درنظر گرفته میشود3

 .شود گوی تقاضای سفر، بستر طرح و الگوهای مکانیابی تعیین میظرفیت ساعتی پایانه غیر متمرکز با توجه به ال
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 :شود سطح کل پایانه غیر متمرکز از رابطه زیر محاسبه می

mn
nbSt ×

×+×+
=

47542840 

 :که در آن
tS =ی غیر متمرکزها هسطح پایان 

n  = تعداد سکوی خطی 
m =تعداد اتوبوس در هر سکو 
b =آید عددی که تابع نوع راه مجاور پایانه غیر متمرکز بوده و از جدول مقابل بدست می: 

 b نوع راه
 30 آزادراه
 20 بزرگراه

 10 ) طول افزایش سرعتتأمینبا محدودیت (بزرگراه 
 
 

معادل  اتوبوس در هر سکو در مجاورت با یک آزاد راه، 2 سکوی خطی و 1؛ با فرض الفسطح کل زیربنای فضاهای پایانه غیر متمرکز شهر  :مثال

288,1مترمربع  :است با
21

14753042840
=

×
×+×+

=tS 
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 الگوی جانمایی و طراحی پایانه غیرمتمرکز  :21-5 شکل

 



 



 

6 
 ها  انواع پایانهی طراحی فنیمعیارها

 



 



 107  ها معیارهای فنی طراحی انواع پایانه:   ششمفصل

 قدمهم 6-1 

 ساماندهی  راستای متنوع و پیچیده از خدمات در سطوح مختلف و درای ه مجموع،عنوان الگویی از ساختمان که در آنه  ب،ها هپایان
ریزی  بینی و برنامه  پیش) و نیازهای متفاوتی هستندها هکه بالطبع در برگیرنده خواست (،ی متعددی از افرادها هی گروها هبه خواست

طور مستقیم ه تقاضای سفر که بمتنوع  با توجه به الگوهای .مرحله پیش از طراحی هستند  در،نیازمند مطالعات گسترده ،شود می
 حفظ سطوح منظوره ب ،برداری و نگهداری از آنها  برای بهره،های ویژه  ارائه راهکارها و دستورالعمل،شوند میوابسته به عامل زمان 

  .دارد ای هاهمیت ویژ ،پیش فرض طراحی
 و این نکته یافته در کالن شهرها اهمیت ه ویژه ب،شهرعملکرد عنوان یکی از زیرساختهای حیاتی و بنیادین ه ی متمرکز بها هپایان
ها و در  استای سایر کاربریر  ر د_ ای ات ویژه را به توجهها هاین مجموعبرداری از   و بهرهتأسیسسنجی برای شناسایی بستر  امکان

 مطلوبیت ، در همین شهرها،ی غیرمتمرکزها ه حال آنکه در پایان،کند می متمایل _ صهای کیفی و کمی زندگی شهریجهت رشد شاخ
ی مرزی ها ه در پایان.شود می ارزیابی ،های سهولت دسترسی و تقلیل زمان سفرهای درون شهری قالب شاخص  در، تنهارسانی خدمت

 ، در بستری که پایانه در آن شکل گرفته،برداری و سطوح استفاده از خدمات  بهره،اه ه حوزه این گسترش نیافتو در شهرهای عموماً
عنوان بستر هر طراحی و فارغ از ه حائز اهمیت خواهد بود و به همین ترتیب با نگاهی گذرا به بوم شناخت جغرافیایی کشورمان ب

ویژه در مقطع طراحی و ه  ب، مترتب بر آنهای بندی تها و اولوی یابیم که سنجش امکانات و ظرفیت می در،محیط مصنوع پیرامون
  . غیرممکن خواهد بود، بدون توجه و شناخت این محیط،مطالعات

 توجه و بازنگری در ،آیند می معماری و حساسیتهای متفاوتی که به فراخور هر طرح حاصل یها موارد فوق در کنار تنوع نگرش
 ساخت و تجهیز برای ای، هنقل جاد و از سوی سازمان راهداری و حمل های صورت گرفته یریز  در برنامه.طلبد سیاستهای موجود را می

  و در شاهد رشد و گسترش این حوزه از خدمات خواهیم بود، در طی سالهای آینده در بسیاری از شهرهای کشور،ی مسافریها هپایان
 تعریف و ،برداری و نگهداری از آنها  بهره، بعداحل و در مرها هان پایی برای طراحی و اجرا،و اصولی می  عل،ی جامعها هکه برنام صورتی

بینی   با آنچه از قبل پیش در حد مطلوب و متناسب،گذاری در این بخش  در دراز مدت پاسخگویی به اهداف سرمایه،تبیین نگردد
  . نخواهد بود،ایم کرده

 سعی بر آن داریم تا با شناسایی و قانونمندسازی بستری که ،ها هان در قالب معیارهای فنی طراحی انواع پای،از این رو در این فصل
و  ضوابط اجرایی،  راهبردهای طراحی،مبانی نظری ) بستر فرهنگی و اجتماعی، بستر مصنوع،بستر طبیعی(گیرد  میپایانه در آن شکل 

 ها ه با برخورداری از دیدگا،شود تا در مرحله بعد به تفکیک مورد بحث و بررسی واقع ، یابی پایانه نیز سرفصلهای مورد اهمیت در مکان
ات تأسیس ، سازه،مسائل مربوط به معماری( با دخیل کردن عوامل فنی مربوط به طراحی کالبد پایانه ،اصولی و منطقی طراحیو مبانی 
 ،در ادامه همین مبحث  ورداختهپ ،ها هپایان می به تبیین راهبردهایی در جهت اجرای اصولی و عل)... مسائل زیست محیطی و،زیربنایی

 راهکارهایی برای ،) شرایط آسایش محیطی،ایمنی و احساس امنیت روانی( ها هثر بر ارتقای کیفیت فضای پایانؤبا بررسی عوامل م
  .نماییم می ارائه ، ی بهینه از پایانهبردار بهره
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 طراحی انواع پایانه میعیارهای فنی عموم 6-2 

 بستر طرح 6-2-1 

 ساختمانها در . ارزیابی نخواهد شد،شود میقل و فارغ از محیطی که در آن شکل گرفته و ساخته تطور مسه ه معماری بهر پدید
)  مصنوعوطبیعی (عنوان عاملی مصنوع و ساخته دست بشر در بستر و محیطی ه  ب،)... خدماتی و، تجاری،اعم از مسکونی(معنای عام 

هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد و اعمال   میی طراحی خواهند پرداخت که آدها هستبه تعامل و پاسخگویی به نیازها و خوا
 ،فیزیکی(ای است که تنها با کنکاش و جستجو در این بستر   نکته ، فراهم بودن امکانات و فرصتها،ها یا بالعکس محدودیت
  .آید می حاصل )غیرفیزیکی

 به ، جغرافیا و شرایط فرهنگی و اجتماعی،قالب مباحث مربوط به اقلیم تا با بررسی این بستر در استدر این بخش سعی برآن 
 نگرش ، و با ارائه راهکارهایی پرداختهی معماری و شهرسازیها ه در پیدایش و چگونگی حضور ساخت،تبیین  نقش کلیدی این عوامل

 . ختول سا تحدستخوش، ها هموجود برای استفاده از این فرصتها و محدودیتها را در طراحی پایان

 بستر طبیعی طرح 6-2-1-1

 عوامل اقلیمی 6-2-1-1-1

 تأثیر )... دمای هوا و، بارش، باد،خورشید و چگونگی تابش آن( شرایط محیطی و جوی بستر طرح ،اقلیم یا به دیگر عبارت
مروز بیشتر از این جهت  این نکته ا.گذارد می  برجای، هر طرحودنب اجرایی سنجی فراوانی بر چگونگی معماری و فرآیند امکان

 با راهبردهایی که در این ،اتیتأسیسی ها هیابد که مباحث مربوط به تقلیل مصرف انرژی در ساختمان و کاهش هزین اهمیت می
 ،گیری ساختمان  طراح با راهکارهایی نظیر جهت،بدین منظور .گردند به اجرایی شدن تزدیک می ،گردد میبخش ارائه و تبیین 

ه تواند تا حدود زیادی طرح را ب می ... وها ه میزان باز یا بسته بودن جدار، طراحی بازشوها، نوع و رنگ مصالح،ازابی اجی مکان
 .هنگ و برخواسته از محیط و یک معماری پایدار، سوق دهدĤسوی معماری هم

 :  و هوایی متفاوت خواهیم بود شاهد حضور چهار اقلیم آب،بندی کلی های جغرافیایی کشورمان در یک تقسیم با توجه به ویژگی

  )سواحل دریای خزر( اقلیم معتدل و مرطوب –الف 

 ) کوهستانی غرب و شمال غرب( اقلیم سرد –ب 

  )فالت مرکزی( اقلیم گرم و خشک –ج 

  )مناطق جنوبی کشور( اقلیم گرم و مرطوب –د 

 در ادامه به ارائه نکاتی که ،طلبد میالذکر را  طق فوق در هر یک از منا،های خاص معماری  نگرش،این تنوع آب و هوایی و اقلیم
  .1پردازیم میها اهمیت دارد،  برای معماری در هر یک از این اقلیم

 

                                                           
 عوامل مصنوع موجود در ، وضع طبیعی زمین، در کنار ملزومات طراحی وابسته به جغرافیای بستر طرحها هاح با بهره بردن از این توصیالزم به تذکر است طر 1

 .تواند به میزان زیادی در طرح مطلوبیت ایجاد نماید می...  نیازمندیها و،بستر کار
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 ی طراحی معماری در مناطق معتدل و مرطوب ها هتوصی  - الف

گیری   بهرهمنظوربه  غربی و در تعادل با جهت وزش بادهای غالب و مطلوب –گسترش پالن ساختمان در راستای شرقی  •
 برای حداکثر تهویه و کوران طبیعی 

 حفاظت بدنه اصلی بنا و منظور به  وبارد می در جهاتی که کج باران آمدگی مسقف در جداره ساختمان یا پیشاستفاده از ایوان  •
 سر پناه 

 های شیبدار در طراحی ساختمان استفاده از سقف •

 ساختمان در برابر رطوبت زمین از ت ظا حفبه منظورچینی  ساخته شدن بنا روی کرسی •

 استفاده از مصالح با حداقل ظرفیت حرارتی  •
 ی طراحی معماری در اقلیم گرم و خشک ها هتوصی -ب

 کاهش سطح خارجی  تا حدامکان متراکم شدن پالن و،جنوب غربی–گسترش پالن ساختمان در جهت شمال شرقی  •
 ساختمان  نسبت به حجم آن 

 کند  می هسای جادای ر بدنه خارجی که بر روی بدنه اصلی استفاده از عناصری د •

 استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی باال و رنگهای روشن در بدنه خارجی بنا  •

 کاهش تعداد و مساحت بازشوها •

  برای تلطیف فضا )آب و گیاهان( از تهویه طبیعی هوا و استفاده از عناصر طبیعی استفاده مؤثر •
  معماری در اقلیم سرد ی طراحیها هتوصی -ج
  .غربی- گسترش پالن ساختمان در جهت شرقی،نسبت سطح به حجم بناکاهش پالنهای متراکم و  •
  .استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی پایین و عایق حرارتی •
مین أق و ت رفع تعر،تنها در حد جلوگیری از ازدیاد رطوبت در محیط بسته داخلی(به حداقل رسانیدن میزان تهویه طبیعی  •

 .)اکسیژن الزم
  . رنگهای تیره برای جذب گرمای خورشید در بدنه خارجی ساختمان مصالح بااستفاده از •
 ی طراحی معماری در اقیم گرم و مرطوب ها هتوصی -د
  . غربی و پالنهای باز که حداکثر میزان کوران را به دنبال داشته باشد_فرمهای کشیده و در راستای شرقی •
 .منظور خنک شدن کف ساختمان  به ،پیلوتی بدنه اصلی بنا روی قرار گرفتن •
 . نفوذ باران و ورود حشرات، محافظت در برابر تابش آفتاببه منظور با تمهیداتی ،ی بزرگها هاستفاده از دربها و پنجر •
  .استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی باال •
 . در جداره خارجیب یا سقفهای کاذیوانهای عریضدر سایه کامل قراردادن بدنه ساختمان با استفاده از ا •
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 بستر جغرافیایی 6-2-1-1-2

   مورفولوژی  –توپوگرافی ) الف
 از اهمیت ،گیرد میارتباط متقابل با آن شکل  آن و در عنوان بستری که کالبد پایانه دره  ب،های طبیعی آن شکل زمین و ویژگی

جهت استقرار گزینش مکانی مناسب در ) شناخت ناهمواریها( پوگرافی زمینی که شرایط توتأثیر .بسزایی برخوردار است
اولویتها   از مطالعات ناهمواریهای زمین را به عنوان جزئی ، نیز شکل و سیمای فیزیکی شهرها،گذارد برجای میفعالیتهای آدمی 

 دانش ژئومورفولوژی یا علم ، فوقبر موارد   عالوه.سازد مطرح می توسعه فیزیکی ریزی هبرای برنام موضوعات محوری و
پردازد که  میآن ی اندازهای طبیعی از نظر ناهمواریها منشاء و چگونگی تشکیل چشم میپیکرشناسی زمین، به شناخت عل

 . ضرورت دارد، تغییراته این آیند بینی  پیشبرایآگاهی از آن 
گسترش شهرها چگونگی  بر آنها نقش ،گذارد  میرجای بی مسافریها هعوامل بر طراحی پایانمجموع این ی که تأثیربیشترین 

 عمده وضعیتهایی که در بسترهای متفاوت جغرافیایی در ایران با ،با این فرض. و شکل مسیرهای ارتباطی درون شهری است
 : شود  آن روبرو خواهیم بود شامل موارد زیر می

 در .گیرند ع در کویر ایران در این دسته جای میشهرهای واق: داشته یا مسطح هستند   میشهرهایی که شیب بسیار ک •
 )حلقوی( شبکه ارتباطی از مرکز گسترش یافته که بر اثر رشد جمعیت و با توسعه شهر به صورت شعاعی ،این شهرها

 در چنین شرایطی ایجاد .شود میی ترافیکی سنگینی ایجاد ها ه گرمعموالً از بافت، در این الگو .دهند میتغییر شکل 
 برای شرایط مناسبی ها ه از سوی دیگر در این شکل از شبکه را. با مشکل مواجه خواهد شدها هنه در امتداد گرپایا

ی غیرمتمرکز در نقاط مختلف شهر ها هجاد پایانای هتواند ب  این مسأله می.مهیاست) اتوبوسرانی( همگانی نقل و حمل
 روند توسعه را دچار چالش نخواهد ،یعی و توپوگرافی عدم وجود موانع طب)کویری( در شهرهای مسطح .کمک نماید

 . شکل و ظرفیت توسعه متغیر خواهد بود،و توانایی های بالقوه بستر  می اما بسته به شرایط اقلی،کرد
این شهرها معموالً دارای ساختاری شطرنجی هستند که :  با شیب نسبتاً زیاد قرار دارند ها هشهرهایی که بر روی دامن •

 دراین . دارای مرکزیت نبوده و در آن تعداد زیادی گره وجود داردها ه این نوع شبک.از شبکه معابر در آنهاستبرگرفته 
که شهر  صورتی در.  امکان گسترش وجود خواهد داشت ، تنها به سمت دامنه،شهرها به دلیل محدودیت توپوگرافی

 ه نسبت ب،ه به جهات توسعه و محورهای ارتباطی شهرتوان در طول زمان با توج می ،قابلیت رشد و توسعه داشته باشد
  .گیری نمود جاد پایانه و نوع آن تصمیمای

این نوع توپوگرافی   در:)شهرهایی که در ارتفاع پست کنار دریا و با توپوگرافی بسیار نرم قرار دارند(شهرهای ساحلی  •
این مناطق اساس   در. به عرض زیاد است نسبت، آنصورت نوار باریکی است که طوله بافت شهر عموماً خطی و ب

 در بسیاری از شهرهای .شوند میی فرعی دیگری منشعب ها ه است که از آن را استواربافت خطی بر راه اصلی میانی
 شهرهای نوار حاشیه .گیری شهر در کنار یکی از مسیرهای اصلی مواصالتی کشور هستیم  شاهد شکل1شمال کشور
 در ی ارتباطی، عموماًها هحاصره در دو سمت شمال و جنوب از سوی دریا و کوه و شبکه را با توجه به م،دریای خزر

 توسعه شهر از ، رودها و جنگلها، با وجود زمینهای کشاورزی.اند پیدا کرده غربی امکان رشد و توسعه –جهت شرقی 

                                                           
 ... قائم شهر و،رودبار 1
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 ،1 فواصل بین شهرهای مجاوررطول نوار ساحلی به دلیل شکل شه در شهرهای موجود در .برد نظم مناسبی بهره نمی
 برای .تر است ی غیرمتمرکز ملموسها هجاد پایانای ه نیاز ب،حجم مسافران و نیز ترافیک شهرهای با جمعیتهای اندک

صورت در   در امتداد مسیر اصلی و در غیر اینها هدسترسی سریع و جلوگیری از اتالف وقت بهتر است این پایان
    .  قرار گیرند،اانشعابات اصلی از این مسیره

 
 :  به شرح زیر است ها ه ناهمواریهای زمین در طراحی پایانتأثیر

رو   از این،یابد اهمیتی دو چندان می مسأله سیمای شهر ، با شیب زیاد قرار دارندیها ندر زمیدر شهرهایی که  •
  می از لحاظ دید عموگیرد و طراحی  سیمای کالبدی شهر یا منطقه مستقر در آن قرار میتأثیرپایانه تحت 

که محورهای مواصالتی شهر   از آنجائی. حائز اهمیت خواهد بود،شهر و نیز بحث اشراف بر همجواریها
تری نسبت به سیمای کلی   در ارتفاع پستها ه پایان،عموماً از سمت منفی شیب به داخل شهر گسترش یافته

 در نزدیکی و یا در داخل سایت پایانه ها هفاده از نشان تمایز و خوانائی بیشتر استبرای .شهر قرار خواهند گرفت
 .گردد میتوصیه 

 قرارگیری پایانه در قسمتهای میانی با توجه به اثرپذیری از خطوط توپوگرافی ،تلطخهای طبیعی و م در شیب •
 سایت نقاط مختلف مناطقـی که توپوگرافی نسبتـاً مختلط و با اختالف ارتفاع در  در.شود میمنطقـه توصیـه 

ی ها هشیودهی آنها با مسیرهای مواصالتی و دیگر  طبقه و ارتباط ی چندها ه ایجاد پایان،همراه است
  .2تواند مورد توجه قرارگیرد می ،ینقل و حمل

دور از   ساخت پایانه در کنار مسیرهای ارتباطی اصلی و به،در شهرها و مناطق با توپوگرافی بسیار کم •
تواند موجب نمود    ی چند طبقه متمرکز میها ه همچنین ایجاد پایان.شود مییه ی ترافیکی شهر توصها هگر

تواند در  ی پیوسته و ایجاد یک فضای جمعی و کلی نیز میها ه ایجاد ساز.بیشتر این کاربری در شهر باشد
  .ثر باشدؤرسیدن به اهداف مورد نظر م

 آگاهی از وضعیت ،نماید  اعمال نفوذ میها ه پایانیابی از دیگر مواردی که بستر جغرافیایی در طراحی و مکان •
 لحاظ ،گیرد قرار گرفتن ایران بر کمربند جهانی زلزله که بسیاری از مناطق کشور را در برمی .هاست گسل

 مورد ،ی متمرکز به دور از گسلها راها هیابی پایان  در محاسبات مربوط به سازه پایانه و مکان ،کردن این عامل
  .دهد یمتوجه قرار 

                                                           
توان اذعان داشت که در اکثر موارد با احداث پایانه متمرکز در یکی از  یه دریای خزر، میشای شهرهای نوار حا فواصل جاده به این معنا که با در نظر گرفتن  1

 .دهی پایانه اول در خواهند آمد شهرها، تعدادی از شهرهای مجاور تحت حوزه نفوذ و سرویس
 فراوان گذاشته تأثیرگیری فضاهای آن  سئله شیب زمین در روند طراحی و شکلیی هستند که مها هی غرب و جنوب در تهران از جمله نمونها هپایان 2

 .است
 



 ای های مسافری جاده ای فنی طراحی پایانهعیارهم  112

 در مرحله مطالعات و پیش از ،تص جغرافیایی هر بسترخهای م  دخیل کردن ویژگی،عالوه بر این موارد •
ای و به دور از  توان با مالک قرار دادن موارد فوق یا دیگر مباحث صرف کتابخانه می و نضروری بودهطراحی 
  . اقدام به طراحی نمود،های میدانی بررسی

  زیست محیطی های طبیعی و  ویژگی)ب
های طبیعی زمین   ویژگی،کند می تولید سفر ایفای نقش ،تبع آن از مهمترین عواملی که در مباحث مربوط به گردشگری و به

 )تر در مقیاس جزئی و دقیق( ،های گیاهی و جانوری شکل ناهمواریها و سیمای زمین همچنین  پوشش، )کلمه در معنای عام(
  .است

های طبیعی  و آب و هوایی و ویژگی  می درکنار برخورداری از شرایط ویژه و استثنایی اقلی،حیاتی در ایرانی ها هتنوع زیستی گون
گونی در  این تنوع و گونه .شود  نمونه آن یافت می، از دنیاای های دارد که در کمتر نقط  غنای ویژهآن، همختلف در گستره پهن

های متنوعی از سفرها را   طیف، در اوقات مختلف سال،الذکر ی فوقها هزمین فراخور هر یک از ،مقیاس تولید سفر و گردشگری
ی اقتصادی بردار بهره برای پاسخگویی به حجم مسافر از یکسو و ریزی همنظور برنامه  ب،دنبال خواهد داشت که آگاهی از آنهاه ب

رو   از این.ای دارد  اهمیت ویژه،و توسعه پایدار  در کنار حفظ و نگهداری از محیط زیست،های بالقوه از سوی دیگر از این ظرفیت
 .یابد  و ضروریتهای تجهیز، اهمیت میشناخت این مباحث در مرحله سنجش امکانات و ظرفیتهای بالقوه

 ،ها هکو(ی طبیعی و گردشگری ها همتمرکز در شهرهای پیرامونی و بخشهای اطراف جاذب ی نیمهها هدایر نمودن پایان     •
 در سوددهی ،، و باالبردن کیفیت آن)رفت و آمد(عالوه بر کیفیت و افزایش حجم سفر ..) .رکهای ملی و، پاها هدریاچ

  .ثر خواهد بودؤاقتصادی برای ساکنین این مناطق م
 مینیمه تعطیلی اکثر واحدهای تجاری در نی( چنین مناطقی به لحاظ عدم توزیع مناسب سفر در تمام فصول سال در •

 مواهب طبیعی ه اینتوجه ب .ی مسافری متمرکز از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بودها هان ایجاد پای)از سال
متمرکز  ی غیرمتمرکز یا نیمهها ه احداث پایان.های موجود ضروری است برداری از ظرفیت ریزی و بهره جهت برنامه در

  .شود و برقراری سرویسهای ویژه توصیه میی از آنها بردار بهره برایدنبال آن مدیریت الزم ه در این نقاط و ب

 

 بستر مصنوع طرح 6-2-1-2

 طراحی  رسانی به ساکنین آن  و در جهت خدمات)شهرها( زیستی های کالن همجواری و در داخل مجتمع  در،ها هاز آنجا که پایان
شده با کاربری خاص خود جزئی از کل سیستم یا کالبد ساخته   هر بنا و.یابد ای می  بررسی و شناخت این کالبد اهمیت ویژه،شوند می

اند؛ به عبارت  ی آن در یک ارتباط دوسویه با یکدیگر قرار گرفتهها ه که پویا و زنده است وکلیه زیر مجموعای هشهری است ؛ مجموع
 چگونگی اثر بخشی ، بنابراین الزم است در جریان طراحی یک کاربری خاص.پذیرند  میتأثیراز هم  دیگر، بر یکدیگر اثر گذاشته و

  .مورد توجه قرار بگیرد) شهر(یک مجموعه به هم پیوسته منسجم  طرح در

 سیمای شهر 6-2-1-2-1

 :  مهمترین عناصر شکل دهنده سیمای شهر عبارتند از 
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گیری بخشهای مختلف شهر در کنار یکدیگر و شالوده سازنده روابط عملکردی  عنصر کالبدی برای شکل: شبکه ارتباطی 
 .سازد  دسترسی آسان برای ساکنین شهر را مهیا می،ی عمده شهریها ه در کنار شاهراها ه  قرارگیری پایان.جموعهم

های   و چگونگی ادغام و ارتباط کاربری، که در ترکیب حریم شهر و پایانه ی مختلف شهرها همرزهای جداکننده حوز: لبه 
  .کند  نقش مؤثری ایفا می،مختلف اراضی

  .شود  جریان حرکتی سواره در این نقاط آرام می.تر قرارگیری نقاط مسکونی و تجاری شهر استبس: محله 
 ه اینب  توجه  با.های ترافیکی حاصل از فعالیتهای مختلف است  با پتانسیل،ی شهریها همفصل ارتباطی بین شبکه را :  گره

شهرها با توجه به حجم باالی   هرچند در کالن. باشدها ه مکان قرارگیری پایان،لحاظ موقعیت شهری تواند به  می،تعریف
  . باید با مطالعات و دقت فراوان صورت پذیرداین نقاط گیری پایانه در   جای،ترافیکی

ی ها ه قرارگیری پایانبرای مطلوب ییتواند به عنوان مکانها می  می عمونقل و حملی ها هی منتج از تقاطع ایستگاها هگر
در کاهش ترافیک و کوتاهی سفرهای بین شهری نقش مؤثری را  وی غیرمتمرکز شناخته شوند ها هایان و حتی پ1منظوره چند
این ترتیب در کاهش  به  وروند  غیرمتمرکز به شمار مییها هقرارگیری پایان برای مکانهایی مطلوب ها ه امتداد گر.نمایند ایفا 

 شبکه ،کننده و یا شاهراه اصلی توانند به عنوان جمع می ها ه گر؛ عالوه بر این موارد.شود طول سفر گام مؤثری برداشته می
 .ارتباطی را به سمت پایانه هدایت نمایند

 2عناصر کیفی شهر 6-2-1-2-2

 :ی عملکردی ها همؤلف) الف
ی ی ارتباطی درون شهرها هبرقراری ارتباط دوسویه و همگون میان عملکردها و فعالیتهای غیر متجانسی که در شهر و شبک

 . ضروری است،گیرد صورت می
 : زیبا شناختی -ی تجربی ها همؤلف) ب

 . ضرورت دارد، برداشتها و تصورات ساکنین شهر در مواجه با کالبد طراحی شده،ی ذهنیها هارتباط تنگاتنگ خواستگا
 :ی زیست محیطی مؤثر برکیفیت طراحی شهری ها همؤلف) ج

 مسائل مربوط به توسعه پایدار و مالحظات ،های طبیعی بر طرح و در سطح کالنو ویژگی  می عوامل اقلیتأثیردر مقیاس خرد 
 . ضروری است،ی بالفعل در طراحیها ه برقراری تعادل میان ظرفیتها و امکانات بالقوه و خواستگادر جهتزیست محیطی 

 بستر اجتماعی و فرهنگی 6-2-1-3

 ،اسب و ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و ترجیحات مردم صورت گیردریزی و طراحی باید در تن برای برنامه  میهر گونه اقدا •
 .ی شهروندان سبب بروز مشکالتی خواهد شدها هدر غیر اینصورت تقابل بین طرح و خواستگا

                                                           
 Multi Mod1 

گذار در تأثیر به بررسی تعامل میان سه مؤلفه ، تبیین ارتباط عناصر سازنده بستر مصنوع طراحیبرایدیدگاه تئوریک مورد استفاده در این مجموعه  2
 .پردازد طراحی شهری می
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  بنا بر، شکل و کالبد ساختمان پایانه.شکل فضای معماری پایانه فصل مشترک میان سازندۀ بنا و بیننده است •
های   اما مفهوم دریافت از بنا نباید در تضاد با ارزش.گر شود تواند گوناگون و متنوع جلوه های هراجتماع می فرهنگ

 .حاکم بر اجتماع تلقی شود
 معماری آن ، محل تجمع گسترده مردم از نقاط مختلف و با فرهنگها و نژادهای مختلف استها هکه پایان از آنجائی •

 در  ،یین کندبتوه بر اینکه خصوصیات خاص معماری و شهرسازی را تواند به صورت نمادی از اتحاد درآمده و عال می
  . صلح و اتحاد هر چه بیشتر اقوام ایرانی سهیم شود،پیدایش دوستی

 شهر  اولین برخورد شخص باها ه ازآنجاکه در پایان.معماری هر جامعه انعکاس طرز تفکر و فرهنگ جاری جامعه است •
 باید به نوعی هوشمندانه و ،گیرد میصورت _ر ذهنی بزرگتری از اجتماع استکه خود سازنده تصوی_ )تجربۀ مکانی(

گیری از  شود در طراحی پایانه با بهره  توصیه می.دهندۀ فلسفۀ فکری و فرهنگی بستر طرح باشد  انعکاس،هنرمندانه
 نسبت به خودشان به  پیام مثبت اندیشی فرهنگی افراد،ی نمادینها ه اجتماعی شهر در غالب جنب-ی تاریخیها هفلسف

  .آنها انتقال داده شود
 در بستر سنجش نیازها برای سفر و ،ی اجتماعی خاصها ه محلی و مشخص_ میهای بو توجه به برخی فرهنگ •

 مراسم ویژه ، آداب و رسوم خاص،پذیری  فرهنگ مهمان.های مورد نیاز هر شهر ضروری است  ظرفیتبینی پیش
 . باید لحاظ شود، فیزیکی پایانهریزی هدر برنام  است که به فراخور هر طرحیی از این مواردها همذهبی نمون

  
 تا حد بسیار زیادی به اقتصاد و ، و بازرگانی زمینی در کشور داردها ه به ویژه با تعاملی که با توسعه شبکه را،نقل و حملصنعت 

 .شتوانه اقتصادی معنا و مفهوم پیدا نخواهد کرد بدون در نظر گرفتن پ، سفر و تقاضا برای آن.قدرتهای مالی وابسته است
 :  و طراحی پایانه ضروری است ریزی ه برنامبرای لحاظ اهرم اقتصاد در موارد زیر 

 در شهرهای به ویژه این مدل از سفر .زنند تعداد بسیاری از افراد به دالیل کاری و اقتصادی دست به سفر می:  تولید سفر –الف 
 موردی آن در الگوی سفر و به تعاقب امکانات مورد نیاز برای طراحی و تأثیر شناسایی .شود  دیده می)مرزی(صنعتی یا بازرگانی 

 .تجهیز جایگاه سفر ضروری است
گیری آنها برای مسافرت در ایام مختلف   در تصمیم،های اقتصادی افراد توانایی : نقل و حمل سنجش نیازهای آتی در بخش –ب 
تر و   راحتنقل و حمل امکانات مالی هر فرد تمایالت او را به سوی بهره بردن از وسایل ، عالوه بر این.دارد فراوان تأثیر ،سال

ی از بردار بهره شناسایی میزان استقبال و برای موردی آن در بستر طراحی تأثیر .دهد می سوق ،ی بیشترها ه ولو با هزین،سریعتر
 . اهمیت فراوان دارد، مجموعه پایانهتأسیس

های اقتصادی و  بررسی  برآمده از، هر پایانهی طراحی و اجرابرایگذاری  میزان سرمایه:  حفظ و نگهداری طرح،  اجرا–ج 
 دامنه ، مصالح جدید و گرانقیمت،استفاده از امکانات پیشرفته .نظر گرفته است امکاناتی است که سیستم مالی برای پروژه در

 .شوند میگیری   و جهتریزی ه برنام،ی طرحها ه کاهش هزیندر جهتهای مالی پروژه و  یی همه در سایه توانا... گسترش طرح و
های متناسب  بینی  منوط به پیش،شود میآن ارائه  ی مناسب از محیط و خدماتی که دربردار بهرهحفظ و نگهداری پایانه و 

  .اقتصادی خواهد بود
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 کالبد پایانه 6-2-2 

 طراحی معماری 6-2-2-1

 ی عملکردیها همؤلف 6-2-2-1-1

 این اقدامات .شود میگیرد تدوین  طراحی در جهت ادغام عملکردهای مختلف و متعددی که در پایانه صورت می:  کاربری - 1
گیرند که در نهایت امر به یکپارچگی   به نحوی در کنار هم قرار ،که ممکن است در وهله اول ناسازگار با یکدیگر به نظر آیند

  .خطوط طراحی منجر شودطرح و تکمیل 
رفتارهای متفاوت  ها و  کانون فعالیت،)مرکزی(ی اصلی  فضاهای داخل پایانه و یا محوطه آن به ویژه هسته:   فعالیت - 2

در طراحی  .گردد ی رفتاری درمحیط میها هوجود آمدن تدریجی الگوها و قرارگا کنندگان از فضا است و این امر سبب به استفاده
ی رفتاری مناسب و یا تمهیداتی در جهت حذف رفتارهای ها ه ایجاد مطلوبیت فضایی برای قرارگابرایهکارهایی  را،پایانه

 .ناهنجار محیطی ضروری است
های   ماشین،) تجهیزات حمل باراحیاناً( نیز حرکت پیاده مسافران ،خودروهای طرحمختلف انواع با توجه به :  دسترسی – 3

در طراحی  .یابند میای   اهمیت ویژه،ها آمد و دسترسی و مسیرهای رفت ،بخشهای مختلف پایانهدر  ...  موتورسیکلت و،شخصی
 و فضاهای )حرکت مسافر و بار( در داخل کالبد ، ارائه راهکارهایی در جهت ایجاد کریدورهای حرکتی مطلوب و مناسب،پایانه

  . ضروری است،باز پایانه
 ایجاد آرامش و احساس امنیت در جهت تقلیل اضطراب یا هیجان پیش از ،ای پایانهدر طراحی و ترکیب فضاه:  امنیت – 4

  .ای دارد  جایگاه ویژه،سفر و کاهش جرم و بزه در محیط

 زیبایی شناختی-ی تجربیها همؤلف 6-2-2-1-2

یا انفصال  همچنین چگونگی نگرش طراح در ترکیب ،مشخصات مربوط به فرم و بدنه اصلی بنا:  خصوصیات کالبدی – 1
 مسائل ، نیازهای بستر، ارزشهای کالبدی و بصری حاکم بر محدوده طراحی، ضوابط فرادست شهری، تراکم ساخت،بخشها

های بستر طبیعی و چگونگی ترکیب آن با   طرح از ویژگیتأثیر ، نمای اصلی، مصالح مورد استفاده در ساخت،مربوط به سازه
 . خواهد داشتای هبافت پیرامون در طراحی اهمیت ویژ

طراحی فرم و فضای مجموعه داشته   بسزایی درتأثیرتواند  می ،مسیر تحول کالبد ابنیه آن شکل شهر و:  گونه شناسی ابنیه - 2
 .هنگی را با این بستر و تغییرات آن داشته باشدĤای ارائه شود که بیشترین هم باید به گونه  طرح جدید می.باشد

گیری کالبد بنا با   شکلدر جهتضروری است نحوه ترکیب و چگونگی ارتباط فضاها با یکدیگر : بافت  استقرار ابنیه و کالبد - 3
 . همخوانی داشته باشد،نحوه استقرار ابنیه و کالبد بافت

  ،ای است که با یکدیگر تلفیق شده بسته باز و  نیمه،ای گسترده از فضاهای باز پایانه مسافری مجموعه:  سازمان فضایی - 4 
 .دهی فضایی اجزا در جهت عملکرد بهتر مجموعه صورت بگیرد ضروری است سازمان

 . ی شهری در نظر گرفته شودها ه قرارگیری نشانبرایتواند جزئی از نقاط کانونی  بنای یک پایانه می:   منظر ذهنی - 5
 :   سیمای شهری - 6
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 .هنگی کامل با بافت پیرامون صورت گیردĤن باید در همطراحی و ترکیب خط آسمان پایانه و بخشهای مختلف آ: سیمای بام 
  ترکیب ،  نوع مصالح مورد استفاده،در طراحی نمای پایانه باید به مسائلی همچون مقیاس و تناسب باز شوها : 1سیمای جداره

مورد توجه واقع ... ر بدنه و ریتم حاکم ب، نقاط قابل تأکید، الحاقات نما و نحوه استفاده از تزئینات در آن،رنگ و مصالح در نما
  .گذار بر سیمای جداره یک پایانه خواهد بودتأثیر هویت هر منطقه از مهمترین عوامل .شود

رسانی در  ی مورد نیاز برای اطالعها هنشان  عالیم و،بسته بنا سازی مورد احتیاج در فضاهای باز و نوع کف : 2سیمای زمین
ات تأسیس همچنین ، افراد کم توانبرای تسهیالتی ،طراحی آب در ون پوشش گیاهی وعناصر طبیعی همچ  استفاده از،مجموعه

 .نظر گرفته شود و تجهیزات جانبی بنابر کارکرد مجموعه در
 

 ها همالحظات طراحی سازه پایان 6-2-2-2

برای .  طرح اجرایی طی شودی دیگر، باید مراحل انجام مطالعات مقدماتی و تهیهها ه، همچون سازها هدر طراحی سازه انواع پایان
ات در تعامل مناسب و کارآمد، به کلیه مسایل تأسیسحصول به طرح اجرایی مناسب الزم است تا کارشناسان طراح معماری، سازه و 
 .طراحی توجه داشته باشند، تا طرحی زیبا، مستحکم، ایمن و اقتصادی حاصل آید

 :ام رسد در مرحله مطالعات مقدماتی باید موارد زیر به انج )1
o شناسایی و بررسی اولیه 
o گردآوری اطالعات و انجام مطالعات پایه 

o های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات بررسی و شناسائی 

o های ساخت بررسی و مطالعات در مورد مصالح ساختمانی و روش 

o تهیه گزارش و طرح شماتیک 

 تهیه طرح مقدماتی )2

o  مطالعات تکمیلی 

o مطالعات و طراحی سازه 

o ی مقدماتی سازه و گزارش مطالعاتها هتهیه نقش 

 
 :در مرحله تهیه طرح اجرایی نیز باید موارد زیر به انجام رسد 

 ی اجرایی ها هانجام مطالعات فنی و تهیه نقش )1

o بینی وضعیت توسعه طرح پیش 

o انجام محاسبات فنی 

 تهیه مشخصات فنی )2

                                                           
1 Facade  
2   landscape  
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o مشخصات فنی عمومی 

o مشخصات فنی خصوصی 

 
همچنین به دلیل . کاری سطوح مختلف و دیگر پارامترهای پیرامونی خواهد بود از ابعاد کالبد، نازکای متأثر  های سازه راه حل
بنابراین برای رعایت صرفه . ستاها  تمایز سازه این مجموعه، ارتفاع زیاد سازه یکی از وجوه اصلی ها هی بزرگ در پایانهاوجود فضا

 .بینی شود که به درستی مهار شده باشد ای متناسبی پیش ، باید اعضای سازه...ها و دیوارهای پیرامونی و اقتصادی در ابعاد ستون
های اجتماعات و غیره،   مطرح است، مانند سینماها، سالن1ها یی که در آن تجمع انسانها هتجربه نشان داده است در ساخت ساز
، تصمیمات ها هه علت هزینه باالی سازه در ساخت پایانبنابراین ب. های متعارف، باالتر است هزینه ساخت سازه در مقایسه با ساختمان

 .تواند به مقدار زیادی باعث موفقیت و زیبایی ساختمان گردد اتخاذ شده در مورد سازه، می
ای و انتخاب سیستم   باید به آنها توجه شود عبارتند از مباحث بارگذاری سازهها هیی که در طراحی سازه پایانها همهمترین نکت

 .شود  متناسب، که در ادامه به آنها پرداخته میای سازه

 های طراحی مرتبط  و دستورالعملها هنام آیین 6-2-2-2-1

هنگی در محاسبه و ساخت ابنیه فنی، دستوالعملهایی از طرف Ĥبرای یکنواخت کردن روش محاسبات و ایجاد ایمنی مطلوب و هم
 .نامه گویند  به آنها آیینشود که اصطالحاً مییربط در هر کشور صادر ذسازمانهای 

 :باشند  طراحی و محاسبه به شرح زیر میبرای و مدارک فنی مورد استفاده ها هنام عمده آئین
 .باد لی و بارق بارگذاری ثبرای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 519 استاندارد -الف
 رانای ه زلزل2800 استاندارد -ب
 . گانه20حث ا ایران، مبیمقررات ملی ساختمانمجموعه  -ج
 .ریزی کشور  مدیریت و برنامهسازمانمعیارهای تدوین و امور فنی  دفتر فنی نشریات -د
 . و غیره در صورت لزومAISC ،ACIی معتبر جهانی مانند ها هنام  آیین-ه

 مباحث بارگذاری 6-2-2-2-2

 .ت زیاد شوندهای با اهمی  ساختمانای باید مشمول ضوابط جاده مسافری یها هپایان •
 .های با اهمیت متوسط هستند  تجاری و پارکینگ پایانه جزء ساختمان،های اداری قسمت •

 مقررات ملی 6 ایران و یا مبحث 519شود، ضوابط استاندارد  که محاسبه سازه به روش تنش مجاز انجام می در صورتی •
در حالت حدی انجام پذیرد، ترکیب نیروها که محاسبه سازه به روش مقاومت نهایی و یا  مالک عمل است و درصورتی

ی ها هنامه مورد استفاده برای ساز و یا با رعایت آیین،ی بتن مسلحها هبرای ساز) آبا(تن ایران بنامه باید با رعایت آیین
نامه طراحی مصالح آیین حدود مجاز و تنشهای تسلیم و گسیختگی مصالح نیز با توجه به ضوابط. فوالدی صورت گیرد

 .گردند ورد استفاده، تعیین میم

 .باشدکنند، مجاز نمی را تحمل میkg/m2500 کاهش بار زنده برای تیرهایی که بار زنده معادلی بیشتر از  •
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باید نیروی جانبی حاصل از رانش خاک را منظور کرد و در ) در صورت وجود(در محاسبه دیوارهای اطراف زیرزمین  •
 ثابت و متحرک تحت فشار قرار گیرند، اثر رانش این سربارها نیز باید به عنوان  خاک توسط سربارهایه اینصورتی ک

 .نیروی جانبی مؤثر در محاسبات وارد شود

 . آورده شده است، محاسبه و اعمال شود519زنده کفها بر اساس آنچه در استاندارد  بار بار برف و •

 .  عمل شود519ارد ی فلزی و بتنی بر اساس استاندها هدر ترکیب بارها برای ساز •

اداری و  ی تجاری،ها هبرای ساز  درصد و40 ،درصد مشارکت بار زنده و برف در محاسبه نیروی زلزله برای سازه پایانه •
 .باشد درصد می20ها  پارکینگ

 .الزامی است) ویرایش آخر( زلزله 2800رعایت کامل مفاد استاندارد  •

 ای مناسب مباحث انتخاب سیستم سازه 6-2-2-2-3

هزینه تمام شده ساخت پایانه، پاسخگویی به در ای برخوردار است، چرا که  از اهمیت ویژه ها هپایانانتخاب نوع سازه برای ساخت 
ی ها هبنابراین ضمن پرهیز از انتخاب ساز.  مستقیم و زیادی داردتأثیر.. .ی زیبایی شناختی، ایمنی وها هنیازهای کاربری، جنب

المقدور بهینه پاسخ برای پایانه و مسافر آن  را برگزید تا حتی می، باید سیست)صالح بنایی بدون ستونهای با م ساختمان(سنتی 
 .گردد  اشاره میها هگونه ساز ای رایج در ساخت این در زیر به چند سیستم سازه. باشد

 سیستم قاب ساختمانی ساده

 های ساختمانی با اتصاالت ساده تحمل شده و مقاومت در توسط قابآن بارهای قائم عمدتاً  است که درای هنوعی سیستم ساز
یا ( سیستم قابهای با اتصاالت خرجینی. شود میمین أنیروهای جانبی توسط دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده ت برابر

 .اند های قائم نیز از این گروه مهاربندی همراه با )رکابی
 .برد برون محور به کار توان به صورت هم محور یا میقابهای مهاربندی شده را  این سیستم، در

 سیستم قاب خمشی

برابر نیروهای جانبی توسط  آن بارهای قائم توسط قاب ساختمانی تحمل شده و مقاومت در  است که درای هنوعی سیستم ساز
 .گردد میقابهای خمشی تأمین 

 .لی،متوسط یا ویژه به کاربردتوان به صورت معمو میدراین سیستم قابهای خمشی بتنی وفوالدی را 
 سیستم دوگانه یا ترکیبی

 :آن  است که درای هنوعی سیستم ساز
 .شوند می توسط قابهای ساختمانی تحمل  بارهای قائم عمدتاً-الف
 ای از ای از دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده همراه با مجموعه برابر بارهای جانبی توسط مجموعه  مقاومت در–ب 
تمام  در اندرکنش آن دو، مجموعه با توجه به سختی جانبی و دو سهم برشگیری هریک از. گیرد میهای خمشی صورت قاب

 .شود میتعیین  طبقات،
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 ای هسایر سیستمهای ساز

 ها از نظر باربری قائم و ویژگیهای این سیستم. باشد میهای معرفی شده متفاوت   است که با سیستمای هنوعی سیستم ساز
 .تحقیقات فنی و یا آزمایشهای معتبر تعیین شود  وها هنام بی باید برمبنای آیینجان

ی فضاکار در ها هترین کاربرد ساز متداول. گردد ی فضاکار، با توجه به مزایای کاربرد آنها، توصیه میها هاستفاده از سیستم ساز
نماید که دارای دهانه آزاد نسبتاً بزرگ در دو جهت  ی بناهایی است که در آنها عملکرد ساختمان ایجاب میها هساخت پوشان
پذیری و درجه نامعینی باال،  ی بزرگ، پوشش سطوح با اهداف معماری خاص، سبک بودن، شکلها هپوشش دهان. متعامد باشند

 .ستها هسهولت نصب و باال بردن و همچنین اطمینان از فرایند تولید، از اهم مزایای این ساز

 ای پیکربندی مناسب سازهمباحث  6-2-2-2-4

 :ی ذیل تا حد امکان رعایت گرددها هر پیکربندی سازه توصید

 یرفتگ پس  ویآمدگ شیبدون پ برهم و عمود امتداد دو متقارن در د تا حدامکان به شکل ساده ویپالن ساختمان با •
 .احتراز شودالمقدور  یحت زیارتفاع ساختمان ن رات نامتقارن پالن درییتغ جادیا از و اد باشدیز

  .المقدور احتراز شود یحت متر 5/1از   بزرگتریها هاحداث طر از •

 . شودی کفها خوددار وها افراگمید گر دریکدیمجاور   بزرگ ویجاد بازشوهایا از •

ز ی بزرگ پرهیها هدهان عناصر الغر و  وها ه طریرو ن بری سنگیزهایا چی ات وتأسیس ،ی ساختمانیقراردادن اجزا از •
 .گردد

وزن ساختمان به   سبک،ای هرسازیمصالح غ  مناسب ویریپذ شکل اد وی با مقاومت زای ه مصالح سازیریا به کارگب •
 .حداقل رسانده شود

 . شودیامکان خوددار حد اختالف سطح درکفها تا جادیا از •

جاد یم طبقات اجر  درای هرات قابل مالحظیی که تغیبه طور ارتفاع،  طبقات دریربنایش مساحت زیافزا کاهش و از •
 .ز گرددیپره شود،

 .در سطح، نسبت طول به عرض و در ارتفاع، نسبت ارتفاع به عرض  بیش از حد نباشد •

 .طور یکنواخت توزیع شوده اعضای باربر ب •
 .تمام ستونها از پی تا بام، پیوسته و بدون انحراف باشند •

 .محور تیر و ستون در مرکز اتصال متقاطع باشند •
 .بتن مسلح اختالف زیادی باهم نداشته باشندعرض تیر و ستون  •
و اتصاالت تیر به ستون و وصله  صورت یکپارچه عمل کند و به عبارت دیگر اتصاالت دیافراگم به تیرهاه کل سازه ب •

 .شود تیر و ستون به نحو مناسبی طرح و اجرا
 . شودیاالمکان خوددار یحت  کوتاه،یجاد ستونهایاز ا •

 . شودیارتفاع خوددار  مختلف در پالن ویامتدادها  درای ه مختلف سازیستم هایس یری از به کارگسعی شود •
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 .ن شده باشدیآنها تأم مقاومت مناسب در  ویریپذ  گردند که شکلی طراحی آن به نحویاجزا ساختمان و •
 

 .تر خواهد شد انپذیرتر و گر ی فوق اجباری نیست، لیکن هر چه کمتر رعایت شوند، سازه آسیبها ه هر چند توصی:تبصره 

 ای مباحث ویژه طراحی سازه 6-2-2-2-5

کمتر ) R(ضرب تغییر مکان نسبی طرح طبقه در ضریب رفتار  نباید از حاصل، در هر طبقهها هپایانعرض درز انقطاع  •
 .باشد

باید به طریقی  ،ای باربر جانبی نباشند  سیستم سازهشاملکه دیوارهای جداکننده داخلی و یا نما   در صورتیها هپایاندر  •
اتصاالت این دیوارها به . به سازه متصل شوند که محدودیتی در حرکت سازه در امتداد صفحه دیوار ایجاد ننمایند

این قبیل دیوارها بهتر است از .  دیوار را به سازه دارا باشدوزنجاد شده بر اثر ای  هسازه باید توانایی انتقال نیروی زلزل
    .تخاب شوندپذیر ان جنس سبک و انعطاف

ای نما، ساخته و شیشه استفاده از قطعات پیشبه منظور طراحی، ساخت و نصب دیوارهای داخلی و نما و نیز برای •
 . رعایت شود2800 استانداردضوابط 

 . مقررات ملی انتخاب شود10فوالد مصرفی در ساختمان باید منطبق بر شرایط مذکور در مبحث  •

 . برابر نیروی زلزله طراحی گردند5/1برای  باید 8 اعضای مهاربندی نوع •

 تیرهای افقی باید قادر به تحمل نیروی قائم در حد فاصل دو ستون بدون در نظر گرفتن مهاربند ،8در مهاربندی نوع  •
 .باشد

 . تعیین گردد10مقدار مجاز باربری برای انواع جوش بر اساس ضوابط مبحث  •

 سانتیمتر با بال 90 از جوش لب با نفوذ نسبی استفاده شده است، حداقل یی که در آنهاها هدر وصله ستون، محل وصل •
 .  تیر فاصله داشته باشد

 . رعایت شود10 باید عالوه بر ضوابط مبحث 2800 استانداردی فوالدی ضوابط ها هدر طراحی سازبه طور کلی  •
 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و 200تر از ی بتنی، برای اجزای مقاوم در برابر زلزله، مقاومت بتن نباید کمها هدر ساز •

 . کیلوگرم بر سانتیمتر مربع انتخاب شود4000مقاومت مشخصه فوالد نیز نباید کمتر از 

 .رعایت شودنامه بتن ایران  بر اساس آیینضوابط طول مهاری و وصله آرماتورها  •

 .زیاد از نوع آجدار باشدپذیری ی با شکلها ه و میلگرد عرضی در سازها هساز میمیلگرد طولی در تما •

 .باید از جوش دادن خاموتها و سایر میلگردها به میلگردهای طولی خودداری شود •

 . رعایت شودنامهاین آیینضوابط سایر  باید عالوه بر آبانامه  آیینویژه ضوابط  ها هبرای پایان بتنیی ها هدر طراحی ساز •

 برش در کشش و نظر از سازه، بر  واردی بارگذاریتمام حالتها محاسبه شوند که در  وی طراحید طوریل مهارها بایم •
 . ستونها جوابگو باشندیپا
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 از ازیصورت ن در شود و د پریسوراخ جان با ،یگاه هیا واکنش تکی  متمرکز ویروهایمحل ن  دری النه زنبوریرهایت در •
 . جان استفاده گرددی عرضیها هکنند سخت

 .باشد می می الزا2800استاندارد طبق  )ت طبقایرمکان نسبییتغ (driftکنترل  •

و قاب خمشی فوالدی معمولی برای سازه ) پذیری کمبا شکل(استفاده از سیستم قاب خمشی بتن مسلح معمولی  •
در مناطق با خطر  (2و1خیزی  در تمام نقاط ایران و برای قسمت اداری، تجاری و پارکینگ در مناطق لرزهپایانه

 .باشدمجاز نمی) نسبی زیادنسبی بسیار زیاد و خطر 

 .باشدخیز مجاز نمی  شکل در مناطق لرزهKاستفاده از مهاربند  •

 مباحث ویژه طراحی شالوده 6-2-2-2-6

توان  های ترکیب بار باشند، تنش مجاز خاک یا بار مجاز شمع را میدر مواردی که بار باد یا زلزله یکی از عامل •
 . درصد افزایش داد33حداکثر 

 ای ن ویب زمی که به علت شیموارد در و  ساخته شودیک سطح افقی یالمقدور بررو ید حتی ساختمان بایاه هشالود •
 . قرارداده شودیک سطح افقی یرو قسمت از آنها بر هر دیبا سر نباشد،یک تراز می احداث همه آنها در گریعلل د

 . میلیمتر انتخاب شود250 نباید کمتر از ها هضخامت شالود •

ها باید چنان طراحی شوند که قبل از گسیختگی پیچ  ی مکانیکی در پایه ستونها هدهندنهایی و اتصالی ها همهر •
 .مهاری یا گسیختگی بتن اطراف آن، به مقاومت تسلیم برسند

گاهی و عضو متکی بر آن، نباید  سطح مقطع میلگردهای قطع کننده سطح تماس بین عضو تکیهها هدر ستونها و پای •
 . سطح مقطع عضو متکی باشد005/0کمتر از 

 میلیمتر و 100 میلیمتر و فاصله محور تا محور آنها نیز نباید کمتر از 10 قطر میلگردها نباید کمتر از ها هدر شالود •
 . میلیمتر در نظر گرفته شود350بیشتر از 

 . ملی ساختمان رعایت شودنامه آبا، عالوه بر مبحث هفتم مقررات باید ضوابط آیینها هبه طور کلی در طراحی شالود •

 اتتأسیس 6-2-2-3

ای که امکان تأمین شرایط   باید دقیق و قابل کنترل باشند به گونهها هات مکانیکی و الکتریکی و سیستم آنها در پایانتأسیس
های  مبرای تأمین شرایط محیطی مطلوب، عالوه بر کاربرد سیست. بینی شده، فراهم شود های پیش محیطی متناسب با فعالیت

 .باشد هنگ با محیط نیز بسیار مؤثر میĤهای ساخت و طراحی هم مکانیکی و الکتریکی، سیستم

 ات مکانیکیتأسیسمباحث  6-2-2-3-1

ها،  ات مکانیکی ساختمانتأسیس می عنوان مشخصات فنی عموتحتریزی کشور   سازمان مدیریت و برنامه128نشریه شماره 
 کاربرد این نشریه بوده و درحوزه ها ه از آنجایی که پایان.آید نظر در این مبحث به شمار میترین و معتبرترین مرجع مورد  کامل



 ای های مسافری جاده ای فنی طراحی پایانهعیارهم  122

 ها هات مکانیکی پایانتأسیس در ضوابط طرح و اجرای آن رعایت کلیه مفاد ،استاالجرا  نشریه مذکور از نوع اول و الزم
 . به ذکر چند نکته مهم بسنده شده استادامهدر . است میالزا

کشی، لوازم  ات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع شامل لولهتأسیس فنی و معیارهای فنی طراحی در مشخصات •
های  رسانی، سیستم ی مرکزی، سوختها هاتی، دستگاتأسیسکاری، واحدهای  ویژه، هوارسانی و تخلیه هوا، عایق

 .کنترل و آزمایش، باید مدنظر قرار گرفته و رعایت شوند
 . صورت گیرد  پایانهنیاز موردات بهداشتی تأسیسشخصات فنی ای به م توجه ویژه •
ی گرمایشی را برآورده سازد، به توجه ها هبندی برای تراز گرمایشی مطلوب و مصالح الزم که خواست گزینه عایق •

چگونه طراح، در محدوده تعیین شده، باید تصمیم بگیرد که مقادیر اقتصادی تبادل حرارتی کدامند و . دقیقی نیاز دارد
 .توان به آن دست یافت می

با در نظر گرفتن الزامات گرمایشی، کمینه کردن تبادل حرارتی بین داخل و خارج سالن، نفوذ انرژی خورشیدی از  •
 .جویی نمود ای در میزان مصرف انرژی صرفه توان به طور قابل مالحظه  آن، میتأثیر، شناخت اقلیم و ها هطریق شیش

درصد انرژی کل مصرفی در ارتباط با ساختمان، صرف گرمایش و سرمایش در فصول مختلف  60 الی 50از آنجا که  •
 بنابراین اقدام در جهت ارتقای کیفیت ساختمان از دیدگاه تبادالت حرارتی، مانند استفاده از مصالح مناسب و ،شود می

 . ضروری است،ها هکاری مناسب به ویژه در پوست های عایق روش
گیری صحیح ساختمان، به حداقل رساندن  کاری بهینه و مناسب، جهت  عایق،مودن تبادالت حرارتیبه منظور کمینه ن •

 .شود توصیه می.. .ای و جلوگیری از نفوذ هوا و سطوح شیشه
این مهم . هر ساختمان استتأمین هوایی که دارای دما و رطوبتی مشخص و بدون آلودگی است، هدف اصلی تهویه  •

در هوای ..) .مانند ساطع شدن حرارت، رطوبت و(ای پیوسته یا ناپیوسته  گرفتن تغییراتی که به گونهباید باید با در نظر 
 .دهد، صورت گیرد فضای مورد نظر رخ می

 ات الکتریکیتأسیسمباحث  6-2-2-3-2

 کارهای ات برقیتأسیسو اجرایی  میریزی کشور با عنوان مشخصات فنی عمو  سازمان مدیریت و برنامه110نشریه شماره 
 نیز در دامنه کاربرد این ها هاز آنجایی که پایان. رود ترین و معتبرترین مرجع مورد نظر در این مبحث به شمار می ساختمانی، کامل

باشد، بنابراین رعایت کلیه مفاد این نشریه در ضوابط طرح و  االجرا می نشریه بوده و همچنین نشریه مذکور از نوع اول و الزم
 .در زیر به ذکر چند نکته مهم بسنده شده است. است می الزاها هات مکانیکی پایانتأسیساجرای 
بینی  ات روشنایی شامل مصارف عادی و پیشتأسیس. تعیین میزان مصرف برق از مواردی است که باید انجام پذیرد •

ات تأسیسو .. .ت وهای پخش صدا، تابلو اعالم اطالعا ، تجهیزات مختلف برقی شامل سیستم...ای و مصارف ذخیره
، از مواردی هستند که باید در تعیین میزان مصرف مدنظر قرار ...های گرمایش و سرمایش و مکانیکی شامل سیستم

 .گیرند
تأمین نیرو و در صورت لزوم ایجاد پست فشار قوی از دیگر مواردی است که باید دارای مشخصات الزم و کافی  •

 .بینی و طراحی و اجرا شود  اضطراری در مواقع قطع جریان باید پیشبرای پایانه بوده و همچنین سیستم برق
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های روشنایی،  کشی برق، کلید و پریز، چراغ کشی برق، سیم کلیه مشخصات و معیارهای فنی الزم باید در لوله •
تابلوهای فشار ضعیف، تابلوهای فشار متوسط، کابلهای فشار ضعیف، کابلهای فشار متوسط، مولدهای برق، 

 .نسفورماتورهای قدرت فشار متوسط، خازنهای صنعتی، منابع تغذیه جریان مستقیم، وسایل شبکه رعایت شوندترا
ات تأسیسو سیستم اتصال به زمین از دیگر موارد بسیار مهم در ) گیر حفاظتی برق(سیستم حفاظت در برابر آذرخش  •

 .الکتریکی به شمار رفته و باید طراحی و اجرا شوند
پذیر و قابل کنترل طراحی شوند تا به سهولت و با سرعت با نیازهای  االمکان انعطاف کتریکی باید حتیهای ال سیستم •

 .الکتریکی قابل انطباق بوده و ایمن باشند
 .های راندمان باال استفاده نمود المقدور از چراغ به منظور اطمینان از مصرف حداقل انرژی باید حتی •
های مختلف  بندی شده برای بخش ی همچون استفاده از کلیدهای کنترل زماندر طراحی روشنایی باید به موارد •

های  ساختمان، به کارگیری وسایل قطع روشنایی مصنوعی هنگام غلبه روشنایی طبیعی و به خدمت گرفتن سیستم
 .ریزی شده برای کنترل روشنایی ساختمان توجه شود برنامه

 ایمنی 6-2-2-4

 در ید و این نکتهآ شمار میه ب این مواردایمنی در برابر حریق از اهم . گذار هستندتأثیرن موارد زیادی در ایمنی ساختما
ایمنی از حریق در ساختمان به کمک طراحی و مدیریت میسر . کند  دوچندان پیدا مییاهمیت ها انسانباالی ساختمانهای با تجمع 

 :توان اقدام نمود   حریق از سه راه میبرابر درمنی ای هبرای دستیابی ب. گردد می
  شناخت علل به وجود آمدن حریق و کوشش برای جلوگیری از بروز آن-
  شناسایی دالیل رشد و گسترش حریق و کوشش برای مصون ماندن از آن-
 سوزی  یادگیری اداره کردن حریق و کوشش برای کنترل و خاموش نمودن آتش-

هر عضو از . کیب و رفتار مصالح مورد مصرف و نیز حریق بستگی داردمقاومت ساختمان در برابر حریق، به جنس، چگونگی تر
معنی مقاومت این . تواند در برابر آتش مقاومت کند اعضای ساختمان باید بر این مبنا ارزیابی شود که تا چه حد و تا چه زمانی می

تواند آتش و  کند، یا چه مدت می فظ میاست که جزء یا قسمت مورد نظر چه مدت وظیفه اجرایی و کارکرد خود را در ساختمان ح
 .خطرات آن را محدود نماید و در بعضی موارد نیز ترکیب هر دو مورد مدنظر است

ی مختلف خاموش نمودن و ها هطراح باید به عوامل احتمالی به وجود آورنده حریق در پایانه توجه داشته و پس از شناسایی آنها، را
 .حی خود مدنظر قرار دهدجلوگیری از توسعه آتش را در طرا

 .ای داشت  به آن توجه ویژهها های است که باید در پایان عملکرد آتش در فضای محدود نکته
کنترل هوا و مقدار بار سوخت عبارت است از در اختیار گرفتن دو عامل به وجود آورنده آتش و این کار در جلوگیری از ازدیاد 

 .ای دارد یت ویژهحجم حریق در یک فضای بسته و محدود اهم
کنترل درجه حرارت محیط باید به کمک تهویه انجام گیرد و قبل از خروج اشخاص از ساختمان نباید برای پایین آوردن درجه 

تصور حرارت تولید شده از حریق برای اکثر مردم خیلی وحشتناک است در حالی که حرارت آخرین . حرارت، بر روی آتش آب پاشید
 .شوند  حرارت هالک میتأثیرشود و معموالً اشخاص قبل از   مرگ میعاملی است که باعث
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شناسایی . درجه اشتعال، ارزش حرارتی و مشارکت سوخت در حریق از دیگر مواردی است که باید مورد توجه طراح باشد
شرایط مختلف، باید مورد گذاری آنها بر حریق در تأثیرپذیری و  مشخصات اجناس، کاالها و سوخت موجود در پایانه و چگونگی آتش

 .توجه جدی قرار گیرد
 .حاصل، باید در طراحی مدنظر قرار گیرد مینرخ حرارت حاصل از حریق و همچنین دودها و گازهای س

 با وجود اینکه محتویات قابل احتراق در آنها زیاد نیست، ولی خطرات حریق زیاد است و دلیل اصلی این است که به ها هدر پایان
بنابراین طراح باید با . شود شوند و این خود خطرات بیشتری را سبب می زده، مضطرب می سوزی، افراد بیش از حد وحشت هنگام آتش

ی ها هبه عنوان مثال عرض راهروهای عبور و تعداد آنها، عرض را. طرح خود امکان خروج سریع از ساختمان را برای مردم فراهم کند
کلیه  همچنین .ید طوری محاسبه و طراحی گردد که امکان خروج سریع و ایمن را فراهم نمایداضطراری و تعداد و مشخصات آنها با

 .درهای اصلی باید به سمت خارج بازشو باشند
ید و ضرورت أی استعالم تا درصورت تمربوط ضروری است از سازمان آتش نشانی ،نشانی  ایستگاه آتشبینی پیش برای •

  .1رددساخت ایستگاه موضوع در طرح لحاظ گ

 استعالم تا مربوط ضروری است مشاور طرح از سازمان آتش نشانی ، امکانات اطفاء و اعالم حریقبینی پیش برای •
 .پس از کارشناسی طرح مذکور پیشنهادات اعالم شده توسط سازمان در طرحهای مذکور لحاظ گردد

 

 محیطی مسائل زیست 6-2-2-5

تفاوتی که در مقایسه با کاربرهای درون شهری دارند و ارتباط تنگاتنگ آنها با خودروها  با توجه به کاربریهای بالنسبه مها هپایان
توجه ..) . منظر و، صوت،هوا ، دفع آبهای سطحی و فاضالب،دار هیدروکربن های ناشی از مواد آلودگی(و آلودگیهای مترتب از آن 

  .طلبند  میمحیطی و تعدیل ناسازگاریها را به مسائل زیست  ویژه
  آلودگی هوا )الف

توان با راهکارهای طراحی   را نمی2 ناشی از کارکرد موتور خودروهایها هو آالیندهرچند که مسائل مرتبط با آلودگی هوا 
گذاری در زمینه تولید خودروهای دوگانه  سرمایه  و،نقل و حملصنعت گزاران  معماری کاهش داد و نیازمند تغییر نگرش سیاست

 :ضروری است تعدیل محیط جهت  اما توجه به نکات زیر در ،های محیطی است یندگیسوز و با حداقل آال
 . روشن نماندن بی دلیل موتور خودروها در محیط پایانهبه منظورراهکارهایی  •
عنوان حایل میان منطقه آلوده و ه استفاده از گیاهان و فضاهای سبز در داخل پایانه و کمربند محیطی آن ب •

 باید مورد توجه قرار ،ها هاستفاده از پوششهای گیاهی مقاوم به آلودگی و جاذب آالیند(ن بافت شهری پیرامو
مین شرایط آسایش محیطی أت تقلیل درجه حرارت محیط و گیاهان در ثرؤ نقش مبا توجه بههمچنین  .)گیرد

                                                           
 دسترسیهای ، میزان ترافیک محل، کاربری مناطق مجاور، وسعت سطح تحت پوشش،انمایی، کنترل جمعیتج چگونگیبررسی و تطبیق با  1

 ...گوناگون و
 ...هیدروکربنها، اوزون، مواد نفتی نسوخته، اکسیدهای ازت، دی اکسید گوگرد، سرب و 2
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الت و پوششهای تیره سطوح آسف_در کانونهای حرارتی پایانه) بلند قامت( استفاده ازگیاهان ،ا توجه به اقلیمب
 .است  میالزا_ ی خودروهاها ه توقفگا،کف

  آلودگیهای شنیداری )ب
با توجه به  .شود می...  کاهش مقاومت بدن و، سرگیجه و سر درد،آلودگیهای شنیداری سبب ایجاد عوارضی مانند بیخوابی

 .بیشتر باشد دسی بل 65 تا 55مجموع شدت صوت در محیط نباید از   در،استانداردهای موجود
 در زمانهای ازدحام جمعیت و ترافیک کاری ویژه به ،محیط  حاصل ازگفتگوی افراد درهای صوتی  آلودگی جلوگیری ازبه منظور

 نیز استفاده از فیلترهای صوتی و ، چگونگی قرارگیری فعالیتهای آرام و پرسروصدا درکنار هم،تناسبات فضاهای پروخالی ،پایانه
 .گردد ر صوت توصیه میمواد عایق در براب

 ،باز پایانه ویژه در فضاهای باز یا نیمهه ب ،1محیط  موتور خودروها و حرکت آنها درکارکردناشی از با توجه به آلودگیهای صوتی  
 .اثر آنها ضروری استمنظور کنترل ه یی براهکارها

 مسافران عمومی ز فضاهای  ا،طلبد تری از خودروها را می متناوب تر و  که حضور گستردهیتفکیک بخشهای •
بافت پیرامون در کیفیت بمنظور کنترل   پایانه،ی ارتباطی اصلی با کالبدها ه و شبکها هرعایت حریم را •

 ).ی عایق صوتی بهره گرفتها هتوان از دیوار  می،نظر بعد مسافتی این امکان فراهم نباشد درصورتیکه از(
کاشت این منظور به .ر جهت عمود بر مسیر انتشار صوتاستفاده از فیلترهای گیاهی با پوشش متراکم د •

  .شود درختان پهن برگ و همیشه سبز توصیه می

 ارتقای کیفیت فضایی پایانه 6-2-2-6

ای است که فراخور هر  ای پیوسته از الزامات و استانداردهای مدون اجرایی و مجموعه عوامل نانوشته معماری به مثابه زنجیره
 .پردازد  به خلق یک پدیده می،افتد  رفتارهایی که در آن اتفاق میبینی پیشهت انسجام مجموعه و با آگاهی و  ذهن طراح در ج،طرح

 گذارده و مجموعه عوامل تأثیرهای از پیش تعیین شده   در اجرایی شدن طرح و پاسخگویی کمیتی به اهداف و ظرفیت،ن الزاماتیا
 یبردار به باال رفتن بازدهی مجموعه و بهره) شود  نام برده می،یفیت فضایی طراحیکه از آنها تحت عنوان عوامل مؤثر بر ک (،دوم

 طرح به ی ظرفیت تردد مسافر و خودروهاینبی  پیشی که تنها بر اساس الگوهایا  مثال در پایانهرای ب.بهینه کاربران منجر خواهد شد
 ،یده  سرویسی برای تجهیزات جانب،ین سکوها با پایانه ارتباط ای در صورتیکه چگونگ،شود ی و تجهیز سکوها اقدام میطراح

 در نهایت به طرحی جامع و منطبق با آنچه از ، صورت نپذیردی عددیها  هماهنگ و در تعادل با مجموعه کمیت...ها و یدسترس
 .م نخواهیم رسیدای ه هدف داشت،تحقق آن

 اجزای عملکردی محیط 
 معموال از وسعت ها ه پایان،های مورد نیاز پایانه در حالت اوج ترافیک کاریدها و تأمین فضار رعایت استاندابه منظور •

 دسترسی به برایکه مسافران  می به قس،صورت متمرکزه  بدین منظور طراحی فضاها ب.ای برخوردارند قابل مالحظه
 . ضروری است،های طوالنی نباشند خدمات مجبور به طی مسافت
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 .ستها ه مهمترین اصل درطراحی پایان) ارتباطی، پشتیبانی،عناصر اصلی(یانه های مختلف پا دسترسی آسان به بخش •
 اصل کم توجهی شده و از این رو ه این ب،تدارک تجهیزات مناسب  به رغم توجه به اصول اجرا وها هپایان در برخی از

 .یدآ مشکالتی برای مراجعه کنندگان و کاربران محیط حاصل می
 .است میدر طراحی الزای همجوار ها سازگاری فضاها و فعالیت •
 از .غیر قابل بازبینی است  دنج و،گرو قابلیت نظارت بر فضاهای مختلف پایانه و نبودن فضاهای گم تأمین امنیت در •

  . ضروری استتردد پیادهایمنی  برای راهکارهایی ،دیگر سو با توجه به حضور مستمر انواع خودرو در پایانه
 برای مسافر به روشنی قابل تمایز و ،فرعی پایانه و عملکردهای وابسته به آنهاعناصر اصلی و ضروری است  •

  .دسترسی باشد
 و )... ترافیک و، انواع آلودگیها،رفت و آمد خودروهای سنگین(های صورت گرفته در پایانه  با توجه به نوع فعالیت •

 مطالعات ترافیکی ، بستر طرح و کالبد معماری نیز با توجه به ارتباط دوسویه،ناهمگونی آن با مجموعه محاطی پایانه
 قبل از ،کند اتی که ساخته شدن پایانه در محدوده طرح اعمال میتأثیر بینی پیش برای نقل و حمل ریزی هو برنام
 همچنین ،ی ارتباطی اطراف با سفرهای جذب شده توسط پایانهها ه انطباق شبکه را. پایانه ضروری استتأسیس

ی عایق ها هقرار دادن دیوار(محیط  ات حضور خودرو و آلودگیهای مترتب از آن درتأثیر کاهش تدر جهراهکارهایی 
 ،شوند یی که در کالبد بافت شهری ساخته میها ه در پایانبه ویژه )... نماسازی مناسب دیواره بیرونی بنا و،صوت

 .ضرورتی بنیادین دارد

 
 امنیت و آرامش روانی در محیط 

با . 1ای دارد  اهمیت ویژه، احساس امنیت در محیط مسافران، همچنینآرامش روانی،  توجه به ماهیت فضاهااه هدر طراحی پایان
 وسعت  نیز ناآشنا با محیط ومسافران عموماً،  که ناشی از حضور قشرهای گسترده مردم ،خیز فضای پایانه توجه به ماهیت جرم

  .یابد ن امنیت ضرورت می راهکارهایی در جهت باال بردبینی پیش ،مجموعه است
 : و آسایش روانی در محیط پایانه را منجر شود عبارتند از تواند بهبود امنیت آن می که توجه به از مواردبرخی 

 ،های مصنوع روشنایی در کنار و مکمل نور طبیعی روز  استفاده از سیستم،انتخاب منابع نوری مناسب برای روشنایی پایانه: نور
  .باشد  نیز چگونگی تابش آن به محیط با توجه به نوع کاربری فضا دارای اهمیت فراوان می،و رنگ آنتنظیم شدت نور 

 تکرار یا تشدید رنگ برای ایجاد حس یکپارچگی ،های متنوع در فضاهای مختلف با توجه به کاربری فضا استفاده از رنگ: رنگ 
 .در محیط

 ، وسیله مسافران وجود ندارده امکان بازبینی مرتب آن از کانونهای پایانه و بطراحی در جهت حذف فضاهایی که : دید و اشرافیت
 .مسافران ضروری است می و جلوگیری از سردرگهمچنین خوانایی فضا

 توجه به کاربری ، یکپارچگی مجموعه،)ها و جداره  با استفاده از پوششنه لزوماً(استفاده از این اهرم در جهت تعریف فضا : مصالح 
 .شود  نیاز و مطلوبیت بهداشتی توصیه میمورد

                                                           
 .سازد ی ترس و حتی حس ماجراجویی را در افراد بیدار م، هیجان،ه از اضطرابای درهم تنید اصوال ماهیت سفر مجموعه 1
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 .باشد  اجزا و کالبد اصلی بنا ضروری می، میان رفتن تناسبات انسانی در عناصر،جلوگیری از: مقیاس
 دید به ، مصالح، دکوراسیون داخلی،نور(استفاده از عناصر و جزئیات معماری در جهت جذاب کردن محیط پایانه : تنوع فضایی

 برای طراوت بخشی به محیط و دوری )آب و گیاهان( و همچنین  استفاده از عوامل طبیعی )... و خالی و فضاهای پر،آسمان
 .باشد جستن از تبدیل پایانه به یک فرم و ریتم تکراری و کسالت آور دارای اهمیت می

 . طراحی شوند، در سطوحهای فعالیت و خدمات پایانه در جهت توزیع متعادل و یکسان جمعیت کانون: توزیع جمعیت
ضرورت استفاده از پالنهای برخوردار از هندسه و یا نظم هندسی در جهت ایجاد شفافیت فضایی همچنین : یابی آسان جهت

  )... نور و، نقشه،ها هتابلوها و نشان(رسانی  های اطالع استفاده از انواع سیستم
بیر صورت گرفته برای ایمنی مسافران در شرایط بحرانی طراحی در جهت شدیدتر نشان دادن اقدامات و تدا:  حس امنیتیالقا

در  مستقر  میی نیروهای انتظاها ه در دیدرس بودن باج،های سرخ آتش نشانی بر روی دیوار قرار دادن کپسول(. شود توصیه می
  )...  مشخص بودن خروجی های اضطراری و،های مداربسته  دوربین،پایانه

 

 نواع پایانهعیارهای فنی خاص طراحی ام 6-3 

 درکنار ،ات استتأسیسسازه و ریزان شهری و مهندسین   معماران و برنامهساختار اصلی طرح که برآمده از ارتباط میان
ای متقابل و مرتبط   به رابطه، تسهیالت موجود و امکاناتسنجش  و نیازهای مورد  ظرفیتبینی پیشی برای نقل و حملهای ریزی هبرنام

عنوان شالوده ه  بها ه خودروها بعنوان عناصر واسطه شکل دهنده سفر و را،ان کاربران فضا و گیرندگان خدماتعنوه میان مسافران ب
 به منظور چگونگی ایجاد پیوندی مناسب و متعادل ،بدیهی است با توجه به گستردگی و تنوع این رابطه. انجامد  می،سازنده ارتباطات

یک از فعالیتها و شکل و  ای است که جز در سایه شناخت هر  و سیاستگزاریهای ویژهزیری ه نیازمند برنام،عملکرد بهینه مجموعه
 .پذیرد می صورت ن،الگوی مناسب آنها

 کمیتها و کیفیتهای عناصر طرح .آید حاصل می آن ی ساماندهی مکانی اجزابا ،پایانهدر  بهینه و متناسب حصول عملکرد و فعالیت
 از عمده مواردی است که در ، نیز ترافیک حاصل از حضور وسایل نقلیه در پایانه، و مسافرانهای وابسته به خودروها و کاربری

که  ( را تا حدود زیادی مشکالت یکسانی،ها ه اگر چه انواع پایان.کند خود معطوف میه ای را ب  توجه ویژه،ریزی و طراحی پایانه برنامه
 ،هنگی عناصر طرحĤریزی در جهت هم  اما برنامه، خواهند داشت)ستناشی از حضور برخی تفاوتهای ظاهری در چرخه طراحی ا

 .ست که نباید هیچگاه فراموش شودای ه نکت،مترتب از اهداف و سیاستگزاریها
بندی  مطابق الگوی زیر دسته) گیری در تمرکز مکانی آنها فارغ از هرگونه جهت(  اجزا اصلی پایانه،بندی کلی یک تقسیم در

 :شود  می
 لیعناصر اص

  )های سوار و پیاده شدن  سکو،سالنهای پایانه(
 عناصر پشتیبانی 



 ای های مسافری جاده ای فنی طراحی پایانهعیارهم  128

خدمات رفاهی  ،خدمات رفاهی مسافران،  انتظامات، مسافرنقل و حمل شرکتهای ، بخش اداری، خدمات جانبی خودروها،ها هتوقفگا(
 )رانندگان

 عناصر ارتباطی 
 )رتباطیهای ا  مفصلسایر و ها ه پل، راهروها،ورودیها ،ها  دسترسی(

 ات تأسیس
 ) و امداد پست آتش نشانی، سیستمهای سرمایش و گرمایش، فاضالب،ات زیربناییتأسیس(

 

 ی متمرکزها هپایان 6-3-1 

 نیمه متمرکز و غیر متمرکز وجود دارد  ،ی متمرکزها هی بین شهری در قالب پایانها هبا توجه به دیدگاهی که برای مرزبندی پایان
  .شود ی نوع اول دیده میها ه تنها در مورد پایان،ای منسجم از روابط در هم تنیده هکالبد معماری و مجموع

تعداد خودروها و (سفرهای صورت گرفته چند اصول اولیه طراحی یک پایانه به عواملی از قبیل حجم و نوع  هر   •
ی ها ه را،احی وسعت اراضی تخصیص یافته برای طر،یونقل های حمل  تعداد شرکت،)سطح مسافران در تردد

 باید حداکثر ارتباط میان اجزا اصلی ،آنهاساختار طراحی همه   اما در،مین بودجه بستگی داردأ همچنین ت،دسترسی
 سکوهای ،تی فروش بلیها ه جایگا.قالب کوتاهترین خطوط ارتباطی برقرار شود  در،کانونهای عملکردی و کالبد

  .1سازند  ارتباط را میاینه  شالود،سوار و پیاده شدن مسافرین و سالنها

 2ظرفیتی  ضروری است،گیرد پایانه صورت میاز ی بردار بهره و تأسیس و مطالعاتی که برای ریزی هدر مرحله برنام •
گرفته شده و هریک از شرکتهایی که برای فعالیت در  نظر  در،شود  میتأسیسآن   پاسخگویی کمیتی بهبرایکه پایانه 

  . ساماندهی و نظارت شوند،دهی ز لحاظ سطح امکانات و سرویسا ،شوند مجموعه انتخاب می

 براساس آن طراحی صورت ،لحاظ شده طرح  ساله25افق ی توسعه پایانه و ظرفیت های مورد نیاز برای ها هشاخص •
د  این موارد نبای. باید مشخص باشد،سازد پذیر می  راهکارهایی که توسعه و گسترش پایانه در آینده را امکان.گیرد

 برروی  متمرکز انتقال بار ترافیکی پایانهبرایی توسعه فیزیکی صورت گرفته و راهکارهایی ها هبراساس شاخص
 .  آتی طرح ضرورت داردهای ی نیمه متمرکز یا غیر متمرکز در افقها هپایان
یز تجهیزات  ن،اتیتأسیسی ها هبه منظور رعایت تمهیدات معماری همساز با اقلیم که نقش مؤثری در کاهش هزین •

ی متمرکز در اقلیمهای مختلف کشور مطابق با ها هطراحی پایان ، به مسافران دارددهی سرویسجانبی پایانه برای 
 :شود  الگوهای زیر توصیه می

                                                           
وری را حاصل   بیشترین میزان بهره،اند  که از هسته اصلی جدا شده  با عملکردهای وابستهیای در کنار عناصر  پالنهای با فرم جزیره،با این دیدگاه 1

 شدت ،شان را از دست داده و لزوم مضاعف شدن آنها  ارتباط و پیوستگی، اجزاء عملکردی،ابدهر چه میزان خطی شدن در فرم پایانه شدت ی. آورند می
  .یابد می

 
تواند  می که پایانه ) مسافرین و مراجعه کنندگانتعدادو بالتبع آن (ظرفیت پایانه، عبارت است از تعداد دفعات ورود و خروج انواع خودروهای طرح  2

 .           سرویس دهد) تاخیر مجاز زمان با متوسط (مان مشخص زدر یک 
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 ) خطی–شعاعی  (چند بنایی :  ) مرطوب،خشک( اقلیم گرم
  متمرکز چندبنایی یامتمرکز : اقلیم سرد و کوهستانی 

توان از  می هرچند که در مناطق معتدل بر حسب مورد . خطیچندبناییترجیحا الگوهای خطی یا : وب اقلیم معتدل و مرط
  . متمرکز نیز بهره گرفتندبناییچالگوهای متمرکز یا 

کنندگان و مسافران  جدایی مراجعه. شود میهای مربوط به هریک از انواع خودروهای طرح در آن ارائه  یی که سرویسها هدر پایان •
یا  ( خطیچندبناییتوان از فرم های   بر حسب مورد میها ه از این رو در طراحی این پایان.ضروری است یک از انواع سفرهاهر 

 .های خطی بهره گرفت  یا حتی فرم)شعاعی

 : سالنها 
تنیده از  ای در هم ها مجموعه  در سالن.ها هستند  سالن،گیرد مهمترین جزء هر پایانه که در ارتباط مستقیم با مراجعین قرار می

  .شود فضاهای حرکتی و سکون دیده می
 :سالن کانونی 

 در این .شود سالن کانونی پایانه در ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ورودی و خروجی های مجموعه در نظر گرفته می -
ارتباط بصری مراجعین با  در نتیجه ضروری است در این بخش ،یدآ سالن اولین برخورد مراجعه کننده با پایانه حاصل می

 .فعالیت های عمده پایانه برقرار شود

 ضرورت دارد از قرار دادن صندلی ها و ،آید از آنجاکه سالن کانونی پایانه در زمره فضاهای حرکتی مجموعه به حساب می -
هریک از فعالیتهای ی مربوط به حوزه ها ه قراردادن تابلوهای راهنمای پایانه و نقش. اجتناب شود،فضاهای نشستن در آن

  .مجموعه در این بخش ضروری است

این نمایشگرها باید از سالن  .گیرند نمایشگرهای متغیر نشان دهنده وضعیت سرویسهای پایانه دراین سالن قرار می -
راجعه قابل  استفاده بودن برای اکثر م:  و در طراحی و نصب آنها موارد زیر رعایت شودبودهپایانه نیز قابل رؤیت  میعمو

 استفاده از این تابلوها نباید سبب ازدحام جمعیت و مشکالت رفت ، قابلیت تعمیر و بازبینی، نصب در ارتفاع کافی،کنندگان
  .و آمد مسافران شود

 
 : میسالن عمو

سی  دستر. ضرورت دارد)بصورت مستقیم یا با واسطه (در این سالن) نوع اول و دوم(در نظر گرفتن انواع تسهیالت رفاهی  -
را تحت ) برقراری سفر( لحاظ گردد که فعالیت اصلی پایانه ای ه کاربری ها و جایگیری آنها در طرح نباید به گونه اینب

 تداخل پیدا  حرکت پیاده که استفاده کنندگان با مسیر جریانهای اصلیاست ای هاستقرار به گوناین  .الشعاع قرار دهد
 .1سراسر محوطه پایانه نشود درمانع پیوستگی دید فعالیت آنها نکرده و 

                                                           
 به توزیع مسافران در سراسر محوطه ای هتواند کمک قابل مالحظ  می،استقرار مناسب تسهیالت رفاهی در ارتباط با یکدیگر و با مسیرهای حرکتی  1
  .و کاهش ترددهای اضافی در داخل مجموعه داشته باشد میعمو
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 به . تعیین خواهد شدپایانه و الگوی تقاضای سفر با توجه به بستر طراحی ،  این سالندر ی مورد نیازها تعداد صندلی  -
 . برون شهری ضروری استیها ه برای پایان، نفر مسافر3 درنظرگرفتن یک صندلی به ازای هر ،عنوان یک قائده کلی
 و  )% 80بطور متوسط (خودروی طرح در ضریب اشغال متوسط هر خودرو ز ضریب تعداد مسافرین تعداد کل مسافرین ا

 مسافردر ای ه دقیق45همچنین پیش فرض زمانی حضور حداکثر میزان ظرفیت پایانه و حجم خودروهای در تردد به آن 
 بر عدم تداخل با سایر قسمت های سالن ای باشد که عالوه  آرایش صندلی ها باید به گونه.آید بدست می ،1مجموعه پایانه

در صندلی هایی که  . ازدحام نشده و دسترسی به درب های خروجی به راحتی میسر باشدسبب ، هنگام خروج مسافراندر
 قرار دادن بار و اشیاء مسافرین براینها میزهایی آتوان به تناوب میان هر چند یک از  میشوند  میدر سالن ها قرار داده 

  . گرفتدر نظر

 مترمربع به 2 باید بر مبنای تخصیص ) و سایر تسهیالتها هبدون غرف(  میفضای محاسبه شده برای محوطه سالن عمو -
مطالعات  میهای عمو  در محاسبات مربوط به تعیین ظرفیت برای سالن.ازای هر مسافر در ساعت اوج ترافیکی پایانه باشد

 2. ضروری است،رحمیدانی با توجه به بستر فرهنگی اجتماعی ط

ها بحساب  در سالن) نوع اول( سرویسهای بهداشتی از عمده سرویسهای خدماتی موجود ، آبخوریها،تلفنهای عمومی -
  .آیند می

شود تا مقیاس طراحی و تناسبات فضایی در طرح کالبد مجموعه لحاظ  میارتفاع سالن در قیاس با طول آن در نظر گرفته  -
  موجبات تعادل اکوستیک در سالن ها را ،ه بر امکان برقراری سیرکوالسیون هوایی در مجموعهعالوباید این ارتفاع  .شود

 تا عالوه بر پوشش دهی به بگیرددر سقفها و بصورت کاذب صورت تواند  میات مکانیکی پایانه تأسیس تعبیه .فراهم آورد
را ارتفاع سقف  گیرد میشستن درآن صورت در نقاطی که عمل ن . بازبینی آن به راحتی امکان پذیر باشد،کل مجموعه

 . کمتر در نظر گرفتتوان  می

خواهد   موثر سالنهاهای صوتی   درکاهش آلودگی،ی زیبائی بصریها ه عالوه  بر جنب، با پوشش متراکمهاییحضور گلدان -
 .بود

 وی قراردادن بار ها هیگا جا،شوند ضروری است در سرویس های بهداشتی که در ارتباط با این سالنها در نظر گرفته می -
 نفر مسافر در طی ساعات اوج 500سطح مورد نیاز برای این سرویسها به ازای هر  . تعبیه شده باشد، مسافرانپوشاک

حداقل ( تعبیه سرویسهای بهداشتی ویژه برای معلولین ، در طراحی پایانه. متر مربع خواهد بود165 تا 140فعالیت پایانه 
 1. الزامیست)یک عدد

 . جهت استفاده اهل تسنن ضروری است،در طراحی وضوخانه قرار دادن پاشویه -
 در محل ، کارکنان و عموم مراجعه کنندگان، استفاده مسافرانبرایسرویس های مخابراتی داخل پایانه ضروری است  -

 اجتماعات اصلی و یها ه قرارگیری این تسهیالت در محوط.مناسبی قرار داده شده و بطور شبانه روزی در دسترس باشند
 باید به ها ه جایگیری این باج.شود  توصیه می،های ورودی و خروجی و به نحوی متعادل در سطح پایانهبدردر نزدیکی 

                                                           
بینی میشود در   پایانه معرفی شدند، تعداد مسافرانی که پیشیریزی کالبد گوهای راهنمایی که در فصل گذشته جهت برنامه ال بابه این معنا که مطابق  2

 . حضور داشته باشند، مبنای پرداختن به محاسبات خواهد بود) سایر بخشهادر و نه (ای در سالن اصلی   دقیقه45بازه زمانی 
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 تاحد زیادی ها ه تعداد این جایگا. صورت نگیرد،سالننحوی صورت گیرد که تداخلی با کریدورهای حرکتی پیاده در داخل 
های منفرد اجتناب   ضروری است از تعبیه تلفن.شود خواهد بود که پایانه در آن ساخته میمتاثر از بستر اجتماعی شهری 

پایانه توصیه  میخدمات عموجزئی از عنوان   به،شهری رایگان برقراری سرویس مخابراتی درون ،عالوه براین .شود
 . داشته باشدوجود 1ویس به معلولین حداقل در یک مورد ارتفاع تعبیه تلفن به نحوی باشد که قابلیت ارائه سر.شود می

 .همچنین تلفنهای مستقر در سالنها باید به سیستم تقویت صدا برای استفاده افراد کم توان تجهیز شوند
 در جانمایی این .گیرد می مدنظر قرار ، برحسب مورد و نیازهای بستر طراحی،تعبیه خدمات رفاهی نوع دوم در پایانه -

 پایانه کالبدصورت منظر مناسبی از در این. ی طبقاتی ساختمان نیز بهره گرفتها هائم و الیتوان از سطوح ق  می،خدمات
رود مسافران و  شوند که انتظار می یابی می  در نقاطی مکانها ه معموال غرف.دراختیار مراجعه کنندگان قرار خواهد گرفت

ی بردار بهرهمورد   میقس  باید بهها ه این غرف. کنندتهیهنجا  آازرا   خودمایحتاج و بتوانند هدکربازدید کنندگان از آنجا عبور 
ی متعدد و با ها هصیص غرفخ از تو  در قالب یک فروشگاه عرضه شود،مسافرینمورد نیاز  یواقع شوند که انواع کاالها
 . خودداری شود،کاالهای ارائه شده همسان

را در اختیار مراجعه کنندگان .. .  و ه روزنام، تنقالت،رد و گرمهای س از قبیل نوشیدنی  مییی که اقالها هدستگااستفاده از  -
 مخصوصا در . مورد توجه قرار گیرد،دنشو صورت مکمل درکنار تسهیالتی که توسط افراد اداره می ه باید ب،دهند قرار می
 قابل توجیه نباشد ، کم ترافیک و یا تعداد زیاد محل های عرضهحجمهایی که اضافه کردن ساعات کار با توجه به  محل

 برای ،شود ی فروش خودکار استفاده میها هنقاطی که از دستگا درضروری است  .شود استفاده از این تجهیزات توصیه می
 .دقت کافی صورت پذیرد ،اخل افراد با مسیرهای اصلی حرکت پیاده تد ازاحتراز 

 .ضروری است ،2 مراجعه کنندگانقرارعنوان محل مالقات و ب برای مشخص ای هدرنظرگرفتن نقطپایانه  میعمودر سالن  -
 پایانه است و با استفاده از عالئم گرافیکی و تابلوهای راهنما  میاین فضا که در واقع تنها بخش کوچکی از سالن عمو

  .شتاد نقش بسزایی در کاهش یافتن ترافیک ناشی از حضور افراد در مبادی ورودی پایانه خواهد ،شود مشخص می

 بدلیل اضطرابی که پیش از سفر ،روشن و منعکس کننده ایجاد سطوحسالن های انتظار از سازی شود در کف میتوصیه  -
 . پرهیز شود،کند در مسافران ایجاد می

 این اتاقکهای .شود می ازدیگر تمهیداتی است که در این سالن لحاظ ،قرار دادن اتاقهای مخصوص کشیدن سیگار -
سازد تا بدون آلوده ساختن   این امکان را برای افراد سیگاری فراهم می،سالنشهایی از  با ایزوله ساختن بخای هشیش

                                                           
این ضریب با توجه به .ایانه و حاضرین در سالنها در نظرگرفتن ضریبی به ازای همراهان مسافر ضروری استبرای تخمین تعداد مراجعه کنندگان پ 1

در حالت کلی در مناطق با تقاضای سفرهای تفریحی، توریستی و زیارتی این ضریب . شرایط بستر طراحی و الگوی تقاضای سفر درآن تعیین میشود
 . در نظرگرفته میشود1های تجارتی و دانشجویی کمتر از  و در مناطق با الگوی سفر1باالتر از 

 موارد شامل عناصر داخل ه این عمد. به معلولین مدنظر قرار گیرددهی آن سرویسضروری است طراحی تسهیالت پایانه مسافری و عناصر و اجزاء  2
)  تلفن ها، تسهیالت  تحویل توشه،  سرویس های بهداشتی،خروجیهای ورودی و   درب،رها، سیستم اطالع رسانیسوی برقی، آسانها هپله و پلدر (پایانه 

 .خواهد بود ها ه توقفگا، همچنین تسهیالت پایانهدسترسی محوطهو مسیرهای 
                                      

2 Meeting point 
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 ضروری است این اتاقها در معرض دید عموم .سیگار بکشند ،و ایجاد مزاحمت برای دیگر مراجعینی فضای بسته داخل
 . فراهم باشد، تخلیه دودبرایقرار نداشته و در آنها تجهیزات مکانیکی 

 ) مسافران بصورت امانت موقتثاث تحویل بار و اجهت (،دادن فضاهایی برای اتاق توشه  قرار،ی متمرکزها هدر پایان -
 .شود توصیه می

 مورد نیاز برای احداث سطوح  .پایانه ضروری است میدر سالن عمو) زنانه و مردانه( نمازخانه برایدر نظر گرفتن فضایی  -
 تعداد کارمندان و  همچنین، پایانهدهی سرویسظرفیت  ،اعی بستر طرح اجتم_نمازخانه بنابر ویژگی های فرهنگی 

 متر برای هر 2/1 اما در هرحال درنظرگرفتن سرانه ،شود میمطابق با نظر مشاور تعیین و کارکنان مشغول در مجموعه 
 ه اینتر مربع ب م54مساحت  حداقلو  )شوند  استفاده از این تسهیالت درطرح لحاظ میبرای افراد که ی ازدرصد(نفر 

 .منظور ضروری است
و  پایانه در ارتباط بابر دریافت اطالعات مورد نیاز   مسافران عالوه،ی متمرکزها هدر مراکز اطالع رسانی مستقر در پایان -

تواند به  می این اطالعات .ورندآتوانند اطالعات مفیدی از شهری که پایانه در آن قرار دارد بدست  می ،سرویسهای آن
 در هدایت ،ها ه وجود این واحد ها در پایان.ارائه شود..) . کارت پستال و، بروشور، تصاویر،نقشه(های گوناگون صورت

 .شود میگردشگران و معرفی مکانهای توریستی و گردشگری موثر واقع 

 تحت ،انهتوانند در بخش خدمات فوریت های پزشکی پای می مسافرین ،در صورت بروز سوانح و یا حوادث غیر مترقبه -
 این بخش شامل اتاق معاینه و فضاهای بستری موقت بیماران خواهد بود و درحد حداقل .درمانهای اولیه قرار گیرند

 .برآوردن نیازها طراحی و تجهیز خواهد شد
 
  

 
  و مسیر صف بندیت الگوی پیشنهادی برای سالن فروش بلی :1-6 شکل
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 ت غرفه فروش بلی :2-6 شکل

 
  :تلیسالن فروش ب

در صورت  (تپرداز فروش بلی ی خودها ه دستگا قرارگیری ونقل و حمل محل فعالیت شرکتهای ،تسالن های فروش بلی -
 در .پایانه بصورت فیزیکی صورت نخواهد گرفت می و سالن های عموت جدایی سالن های فروش بلی.خواهند بود) وجود

 حداقل تسهیالت فیزیکی ،)گیرند پایانه قرار می میکانونی و عموکه در ارتباط مستقیم با سالنهای (طراحی این سالنها 
 یا در مجموعه و سایر سطوح مورد نیاز برای فعالیت این شرکتها بطور جداگانه در خارج هدش لحاظ تالزم برای فروش بلی

 . خواهد شد درنظرگرفته،بخش اداری

 ،کند می اشغال فرداز میزان فضایی که هر   حجم این صفها. تشکیل صف اجتناب ناپذیر است،ت دریافت بلیجهت -
  در نقاطی که همراه با انتظار در صف.گذار نخواهد بودتأثیر حضور بار و اثاث مسافران در طول صفها و هشد محاسبه 
ی فروش یا ها ه تعداد باج. برای هر فرد نیاز خواهد بود، متر مربع از سطح9/0 حداقل ،شود  دیده مینیزحرکت 

های هر یک از شرکتهای مستقر در مجموعه    با توجه به گستردگی و حجم پایانه و سیاست، حمل ونقلینمایندگیها
 . صندلی مستقر در سالن انتظار کافی خواهند بود30 تا 25 برای خدمات دهی به ،ها ه هرکدام از این باج.گردد تعیین می
 هریک از .کنند متر مربع را اشغال می 6 تا 4تی در حدود  مساح، با توجه به نوع تجهیزات و سیاستهای طراحیها هاین باج

 ،دهند هایی که ارائه می پردازند، موظفند فهرست کاملی از سرویس ونقل که دراین سالنها به فعالیت می شرکت های حمل
استفاده  . در معرض دید مراجعه کنندگان قرار دهند به هریک رای مربوطها ههمچنین هزین  ،زمان بندی حرکت خودروها

 2 به دهی سرویس توانایی ،تی فروش بلیها ه هرکدام از باج.شود توصیه میرسانی  اطالعاز نمایشگرهای دینامیکی برای 
های  ریزی هبه برنام   با توجه،همربوطی فروش و مسؤولین ها ه تعداد جایگا. خواهند داشت درهردقیقه مراجعه کننده را3تا 

 مستقر در ت نمایندگیهای فروش بلیشود توصیه می . تعیین خواهد شدینقل و حمل  و نیازهای شرکتهایصورت گرفته
 . در سطح شهر در ارتباط باشندتی فروش بلیها ه با دیگر جایگاای هپایانه از طریق شبکه رایان

عنوان کالبدی نباید به ) گیرند میکه در داخل پایانه قرار  میهنگا( مسافر نقل و حملفضاهای اختصاص یافته به شرکتهای  -
 ، از سایر بخشهانقل و حمل وابسته به هریک از شرکتهای تی فروش بلیها هجدایی غرف .لحاظ شود کالبد اصلیجداگانه از 
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  دهی سرویس فضاهای وابسته به ،در این دیدگاه طراحی. گیرد صورت می 2 وپیش ساخته1ی سبکها هبا استفاده از دیوار
 تدارک 3ها هشده و سطوح وابسته به خدمات و پشتیبانی بصورت مشترک برای جایگابطور مجزا درنظر گرفته مسافران 
  .شود گام مؤثری برداشته می، شود و از این طریق در کاهش سطوح دیده می

 برای استفاده ریزی ه درصورت برنام.شود  توصیه میتی فروش بلیها ه درمقابل هریک از باج4بندی تعبیه مسیرهای صف -
 و حجم ها هبر زمان پردازش این دستگا  ضرورت دارد آزمایشاتی مبنی5،تی فروشنده بلیها هتگااز تسهیالت دس

ی مورد نیاز برای فروش ها ه در بسیاری از موارد تعداد ماشینها یا غرف. صورت گیرد،توانند ارائه دهند سرویسهایی که می
  .اهد شددچار چالش خو...   و پرسنل، هزینه، محدودیتهای فضاییبدلیل تبلی

شود  می تی نشستن که موجب ازدحام مسافران درسالنهای فروش بلیها هدادن صندلی و جایگا ضروری است از قرار -
با قابلیت متحرک بودن این توان از انواع تجهیزات   می، در ساعات پایان فعالیت این بخش، بر حسب مورد.گرددخودداری 

  . از سالن اصلی مراجعین بهره گرفتبخش

 : انتظار سالن
 جلوگیری از ازدحام ناشی از به منظور .شود در سالنهای انتظار خالصه می ،مهمترین فعالیت مراجعه کنندگان به پایانه -

 بسزایی در آشفتگی پیش از سفر و تاخیر در حرکت تأثیرکه )  اتوبوسهابه ویژه(حضور مسافران و همراهان در کنار خودرو 
 .توصیه میشود ،هیداتی در راستای جدایی مسافران و ایزوله کردن سکوهای خروج خودرو در نظر گرفتن تم،خودروها دارد

 . قادر به حضور در کنار خودروها باشندت که تنها مسافرین با ارائه بلیمی گیرد به نحوی صورت بدین منظور طراحی
 15مسافران حداکثر تا  رفته و قرار گاین الگو مورد استفاده) اتوبوس ها(ی خودروهای سنگین ها هشود در پایان توصیه می

  .انجام میشود بخش ه این مسافر قبل از ورود بتکنترل بلی .دقیقه پیش از سفر در سالنهای انتظار حضور پیدا کنند

 ترجیحاً در هر دو نوع پایانه ذکر . مشکل جابجایی بار و اثاث مسافران جدی است،ها هی بین شهری و فرودگاها هدر پایان -
 ، و صدور کارت پروازتی کنترل  بلیها ه که باجها ه این مسئله در فرودگا.شود   مثبت ارزیابی می،دایی بار و مسافر ج،شده

 به شکل مطلوبی ،سازند  به داخل هواپیما منتقل میجابارها را تحویل گرفته و جداگانه به محل باربری فرودگاه و از آن
 -اتوبوس(و اثاث مسافر عموماً به طریق دستی به داخل خودروی طرح ی بین شهری بار ها ه در پایان.حل گشته است

ی تحویل ها ه باج.دریافت بار از مسافر در مبادی سالنهای انتظار صورت گیردمیشود توصیه  .شود میبرده ) مینی بوس
 به) ر تحویل بارمبنی ب(بار و اثاث مسافران را تحویل گرفته و رسیدی  ،توشه موظف خواهند بود تا پیش از آغاز سفر

ی مکانیکی یا به صورت دستی ها هتواند از طریق نقال  می، برحسب مورد انتقال بار به سکوها و خودرو.دهندارائه مسافر 
                                                           

1 Partitions 
 متر در نظر گرفته شده و استفاده از مصالح 2 تا 5/1 ها هارتفاع این دیوار. ت پذیرد کاربری فضایی است که باید در آن تفکیک صور،عامل موثر بر ارتفاع  2

 ..استفاده می گردددر ساخت آن ها ) ... ، طلق،چوب، فایبرگالس (سبک 
 

 استفاده ،اند نه لحاظ شدهپایا میتوانند بطور مشترک از سرویس هایی که در بخش اداری یا سالن های عمو میبرحسب الگوی طراحی کارکنان این واحدها  3
 .نمایند

 
4   Lane 
5 Ticket Machines 
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 حداکثر . بار و وسایل نقلیه تالقی داشته باشد، جریان جابجایی توشه نباید با حرکت مسافران اما درهرحال،انجام شود
 ، در صورت درنظر گرفتن انبار موقت. متر تجاوز کند22شه و سکوهای خودروی طرح نباید از مسافت بین اتاق تحویل تو

 ارتباط مستقیم این فضا با سکوهای پهلوگیری . خواهد بود ازسطح موردنیازمتر مربع 6 تا 4 )اتوبوس(به ازای هر سکو
  . سوی دیگر ضروری است از سالن های انتظار مسافرینوخودروی طرح از یکسو 

 که امکان برقراری دید بصری با بخش ای هی شیشها ه   جدایی سالنهای انتظار از سایر بخشهای پایانه از طریق دیوار -
شوند که   این سالنها به نحوی طراحی و تجهیز می.شود  توصیه می،ی سبکها هیا از طریق دیوارهمراهان را داشته باشد 

 در نظر گرفتن صندلیهای نشستن برای مسافرین دراین .ته باشند سکو را داشین همزمان به چنددهی سرویسامکان 
انتظار  تعداد این صندلیها با در نظر گرفتن پیش فرضهای سطح اشغال خودرو و درصد مسافرانی که .سالنها الزامیست

 .است میزااین افراد ال ٪70درنظر گرفتن صندلی به ازای  .شود  تعیین می،پیش از حرکت در سالن حضور یابندرود  می
گیرد ازحداقل راحتی برخوردار خواهند بود، اما در سالنهای انتظار از مبلمان  پایانه قرار می میمبلمانی که در سالنهای عمو

 .می شودراحت تر استفاده 

ر د )... تابلوی نمایش زمان و،و آبخوریها می عموهایتلفن ،سرویسهای بهداشتی(در نظر گرفتن تسهیالت رفاهی نوع اول  -
  و سالن انتظارخروجی ها درج نام دروازه تمسافران برروی بلی  می جلوگیری از سردرگبه منظور .این سالنها الزامیست

 ، تابلوهای نمایش اطالعات دروازه. ضرورت دارد، همچنین زمان خروج خودرو از پایانه)طراحی درصورت تفکیک در(
 .دهند  خوروها را در اختیار مراجعه کنندگان قرار می حرکت برنامهاطالعات مربوط به شرکتهای حمل ونقلی و

 : شود  تعیین مساحت سالن انتظار به روش زیر عمل میبرای -

o ضریب اشغال را بطور . شود متوسط ضریب اشغال اتوبوس ساعت اوج روزانه برای هر دروازه تعیین می
 .کنیم  فرض می٪80تقریبی 

o شود  تعیین می،وع مسافرگیری در سالن حضور داشته باشندرود در زمان شر درصد مسافرانی که انتظار می. 
  .شود  میلحاظ  ٪80 تا 60این ضریب بین 

o با توجه به ترکیب در نظر گرفته شده برای افراد ایستاده و نشسته ،برای محاسبه عددی سرانه در سالن ها 
 15ی ارتباطی ضریب معادل جهت فضاها .شود  متر مربع از سطح در نظر گرفته می4/1 تا 9/0برای هر نفر 

مساحت سالن بدست  ،خودرو بر مبنای تعداد صندلی های خودرو و ضرایب اشغال .اعمال می شود% 30تا
  .  براساس همین الگو اقدام به تعیین سرانه خواهد شدی پایانه در دیگر سالنها.آید می

ی سنگین ها ه ازطریق دیوار،ی مختلفها عملکردباکردن بخشهای  حدامکان از جدا  تا پایانهدر طراحی سالنهای -
 این اقدام عالوه بر باالبردن ایمنی .ی سبک و پیش ساخته صورت پذیردها ه و این تفکیک از طریق دیواردهخودداری ش

 این امکان را ،ی ساخت و اجراها ه در هنگام زلزله و کاهش زمان و هزین)با توجه به یکپارچه شدن سازه(در مجموعه 
ورد تا در ایام مختلف سال با توجه به سطح نیازهای موجود و در جهت باال بردن آ ن مجموعه فراهم میبرای متولیا

 .راندمان مجموعه در معماری داخل پایانه تغییراتی اعمال شود

ضروری است  ،شوند میی قائم در نظر گرفته ها ه و الی طبقاتی در سطوحییی که اجزاء اصلی عملکردها هدر پایان   -
 ترافیکی اوج زمانهای  سرویس دهی در چرا که. جدا شودها ه سالن ها در پل) ازخروجی(  بههای حرکتی ورودیجریان



 ای های مسافری جاده ای فنی طراحی پایانهعیارهم  136

 ارائه نشده و مناسب تلقی ها ه افزایش عرض راه پلدراین موارد .میسازداجتناب ناپذیر  را تداخل حرکتی، پایانهفعالیت 
)  وجود داردها ه به کاربری هایی که در مبادی بعد از ورودی پلمثال با توجه( در مرحله طراحی تفکیک جهتراهکارهایی 

 .شود میتوصیه 

 

 
  سالن انتظار و دروازه خروجی :3-6 شکل

 :ها یها و خروجیورود
 ظرفیت عددی ورودی .های ورودی و خروجی از یکدیگر به منظور جلوگیری از تداخل درحرکت ضروری است درتفکیک  -

 حجم سرویس هایی که ارائه ،ظرفیت پایانه (ینقل و حمل وابسته به مطالعات ،اندازه درها  و بالتبع آن)خروجی ها (ها
نسبت به ، حداکثر اوج ترافیکی پایانهزمانهای  در نیاز  ظرفیتهای مورد برحسبه وبود..) .وساعات پیک کاری  ،شود می

متداول دو ( آزاد در نزدیکی بازشوها ی حداکثر ظرفیت ورودی که حرکت.دوشمیاحداث ورودی ها و خروجی ها اقدام 
 ، توزیع متناسب جمعیت بمنظور  درپایانه هامحاسبه شده است 1 نفر در هر دقیقه60 در حدود ،آورد یرا حاصل م) یدرگاه

 در نقاط  ورودیها، الگوی کالبدی طراحی پایانهباتوجه به  وشود از چندین دروازه متعدد ورودی و خروجی استفاده می
درها  ،با توجه به عملکرد هر حوزه ، خطیچندبناییی خطی یا ها هبرای مثال در پایان. شوند می طرح جایگیری  ازمختلف
 اولین تجربه مراجعه ،، ورودی ها متمرکزچندبنایی تک ینایی یا  یها هحال آنکه در پایان جانمایی شده، طرح ،در طول

تر مسافرین و موثردر سالن ها با توجه به حضور  .دآورن میه فراهم  در سالن کانونی پایان،کننده و مسافرین از مجموعه را
 خروجی ها، تقریبی از درصد  مورد نیاز برای درنظر گرفتن تعداد و ظرفیت،کسانی که قصد خروج از پایانه را دارند



 137  ها معیارهای فنی طراحی انواع پایانه:   ششمفصل

در نقاط کم تواند  میجایگیری درهای خروجی . محاسبه یا پیش بینی میگردد) در بستر طراحی(همراهان و مشایعین 
  .صورت گیردکالبد پایانه اهمیت تر 

خطر خواهد بروز  بسزایی در افزایش ایمنی مسافرین در مواقع تأثیرطراری در پایانه ضدر نظر گرفتن خروجی های ا -
اهمیت آنها  مشخص بودن فضاهای ارتباطی و دسترسی به ،جایگیری این خروجی ها درطرحچگونگی از این رو . داشت
 امکان تخلیه سالن در حداقل زمان ممکن را فراهم آورند و  و خروجی ضروری است درهای ورودی.اهد داشت خوای هویژ

 .بازشوی آنها روبه خارج ساختمان باشد
استفاده از درهای چند لنگه و با بازشوهای متعدد در مناطقی  که طراحی بنا در جهت استفاده از کوران طبیعی جهت  -

استفاده از بازشوهای کشویی خودکار با  )خروجیها( حسب مورد در نظر گرفتن فیلتر در ورودیها  بر.شود  توصیه می،گرفته
 )یی که توزیع متناسبی از ساعات کاری را خواهند داشتها ه در پایانبه ویژه(به منظور جلوگیری از اتالف انرژی ساختمان 

دی مسافران در ساعات خاصی از روز افزایش چشمگیری یی که حجم وروها ه استفاده از این درها در پایان.شود توصیه می
  .شود  توصیه نمی)ی حومه شهرهای بزرگها همثال پایان(یابد  می

 
 :سکوها 

سرویس  اما جهت . نیز تفکیک سکوهای خودروهای مختلف طرح ضروری است،جدایی سکوهای سوار و پیاده شدن -
، 2 استفاده از سکوهای اشتراکی،ی احداث و تجهیزها ه کاهش هزینبه منظور و مستقر در پایانه نقلی و حمل شرکتهای دهی

 .شود توصیه می

برحسب  .تا حد امکان از وابسته شدن حرکت خودروها به یکدیگر اجتناب شود ، و تجهیز سکوها ضروری استدر طراحی -
  در طراحیآن سخن رفت  از3توان از هریک از انواع سکوها که در فصل  میو با توجه الگوی طراحی کالبد پایانه مورد 

سطوح الزم برای هریک از  .شود ی متمرکز استفاده از سکوهای دندانه دار یا زاویه دار توصیه میها ه در پایان.استفاده کرد
 . استبه تفصیل مورد بررسی قرار گرفته 5انواع سکوها به  تفصیل در فصل 

بر ..) .های دستی حمل بار و  چرخ، صندلیها،آفتابگیرها( افرینسطح ارائه تسهیالت جانبی در سکوها و ارائه خدمات به مس -
 در .شود تعیین می ، حداقل شرایط آسایش با درنظر گرفتنطراح و نظر مشاور، الگوی طراحی،حسب شرایط بستر طرح
ایجاد  در اقلیمهای گرم و خشک و پوشیده شدن سکوها و مسیرهای متصل کننده آن به پایانه ،اقلیمهای سرد یا مرطوب

میتوان بهره  ، در ساخت سکوی از مواد و مصالح متفاوت، برحسب اقلیم.مینمایدضروری بان برای فرار از اشعه خورشید  سایه
 خارج ساختن گازهای ناشی از به منظور تمهیداتی ،شود  در مواردی که سکو و محل حضور خودرو مسقف می.گرفت

سکوهای پیاده کردن در ( صندلیو  سکوها به سیستمهای روشنایی  تجهیز. ضروری است،روشن ماندن موتور خودروها
  . توصیه میشود، بهینه شدن کیفیت خدماتبه منظور )مسافران

                                                                                                                                                                                     
 در ، نفر درهر دقیقه40ریزی و طراحی برای ورود  برنامه و بوده ،کنند می ظرفیت برای اماکنی که ازدحام جمعیت را در نزدیکی ورودی تجربه ه این هرچند ک. 1

 نفر در هر 20 این استاندارد باید در سطح ،ی که احتیاج به حرکتی روان و فارغ از ترافیک باشددر نقاط. شود ی توصیه م، جمعیت اماکن با پراکنش متعادل
 .دقیقه لحاظ شود

 .به این معنا که یک سکو، قابلیت سرویس دهی به واحدهای شرکتهای مختلف را داشته باشد 2
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 .پذیردمی های فیزیکی الزم صورت  حفاظت ، در محوطه عابران پیادهخودروهادر طراحی سکوها بر اساس احتمال حضور  -

 گازوئیل ،بنزین(طرح در معرض آلودگیهای ناشی از مواد هیدروکربن دار  به دلیل مجاورت مستقیم با خودروهای ،سکوها -
موادی که به راحتی قابل  همچنین ، از اینرو استفاده از مصالح مقاوم در برابر مواد شوینده  قلیایی.گیرند قرار می) و روغن

  .شودخودداری  ،کند می سطوح صیقلی در سطح ایجاد ی که از به کارگیری مصالح.است می الزا،شستشو باشند

 ضوابط، معیارها و راهکارهای ،یندآ ی غیرمتمرکز بشمار میها هپایانمهمترین جزء ) پیاده(با توجه به آنکه سکوهای سوار -
  .ی غیرمتمرکز بیان شده استها هپایان درمبحث مربوط به ضوابط خاص ،ی ازآن به تفصیلبردار بهرهاجرا و 

 
  :ی ادارشبخ

 جدایی فعالیتهای این .شود برقرار می می بخش های پایانه از طریق سالن عموسایر بخش اداری  ارتباط،بطور معمول -
 توصیه )اختالف سطح(ی قائم ها هالی  انتقال این بخش به در طراحی. ضروری است،بخش از سایر کاربریهای پایانه

  .شود می

 ریزی هسازمان مدیریت و برنام است که از سوی 1ی مطابق با مجموعه مدون،ها هعمده ضوابط طراحی بخش اداری در پایان -
  2.شود  تعداد کارمندان مشغول در پایانه مطابق با سیاستهایی است که از سوی متولیان امر اعمال می.شده استتهیه 

شود محدوده فعالیت و فضاهای اختصاص یافته برای کارمندان متناسب با نیازهای شغلی در نظر گرفته شود و  توصیه می -
مجموعه فعالیتهایی که دریک راستای شغلی است در کنار همچنین  . خودداری گردد،تا حد امکان از تفکیک فضاها

 فاصله گرفتن از منابع ایجاد صدا یا استفاده از فیلتر های ، فعالیتهای آرام و پر سر وصداسازی جدا. قرار گیرندیکدیگر
  .شود دگیهای صوتی در پایانه توصیه می کاهش آلوبرای ،صوتی و موادی که عایق صوتی هستند

 
 : رانندگان یخدمات رفاه

 غذاخوری ، ی بهداشتی و سرویسهاحمام ها ، و فضاهای استراحتها ه خدمات رفاهی رانندگان شامل خوابگا اصلیرئوس -
ی ها هنی متمرکز ضروری ودر پایاها ه این خدمات درپایان مجموعه درنظرگرفتن.و خدمات شستشوی لباس خواهد بود

 .نیمه متمرکز با توجه به نیازهای بستر طرح صورت خواهد گرفت
آید، تحت سرپرستی و  میروز به اجاره رانندگان در   زمانی کمتر از یکیها هباز که در استفاده از خدمات این بخش -

از رانندگان  ،یالت ویژهی آن با در نظر گرفتن تسهها ه واحد با سایر بخشهای پایانه قرار داشته و هزینای هنظارت مجموع
 . سوق  پیدا کندیرفاهتسهیالت  ورانندگان به سمت استفاده از این خدمات  می تمایل عموکه میبه قس میگردد،اخذ 

 . 1 مطابق با نیازهای بستر طراحی خواهد بود،شود میسطوحی که بدین منظور اختصاص داده  -

                                                           
 178ضوابط طراحی ساختمان های اداری نشریه شماره  1
 ،ی متمرکز ضرورت نداشته و منبعث ازهر طرحها ه در پایان، به تفصیل بررسی شد3م بخشها و سمتهای شغلی که در فصل توجه شود که حضور تما 2

 .امکان ادغام این مسؤولیتها وجود خواهد داشت
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 همچنین ،همراه سرویس بهداشتی و حمام اختصاصیب ،انندهکمک رته برای راننده و خ دو تیدر نظر گرفتن اتاق ها -
ات ضروری این تأسیس همچنین غذاخوری و چایخانه از دیگر .ضروری است ، اتاق25به ازای هر  میی عموها هآشپزخان

 متحدالشکل کردن لباس های رانندگان سرویسهای پایانه وجود برایبا توجه به دیدگاهی که . آیند میز به شمار کمرا
 این مرکز با پارکینگ های  بصری ارتباط.تواند در این مراکز ساماندهی شود میات مربوط به شستشوی لباس تأسیس ،دارد

 .شود توصیه می) بنحوی که مانعی در آسایش رانندگان نباشد(خودروهای طرح 

 
 : خودروها یخدمات جانب

 این .دنشو ی متمرکز لحاظ میها هطراحی پایان تسهیالتی است که تنها در جمله از ،خدمات جانبی خودروهای طرح -
  .رسانی خواهد بود  خدمات شستشو  وجایگاه سوخت،خدمات فنی مکانیکی تعمیرات خودروها: خدمات بطور عمده شامل 

اتوبوسها و مینی ( به خودروهای سنگین دهی سرویس صرفا ،سیاست متولیان احداث پایانه از دایر نمودن این بخش -
یی که برای اتوبوسها ها ه جایگا، واحدهادهی سرویس برایاهنگ Ĥباتوجه به اعمال مدیریت واحد و هم.  بودخواهد) بوسها

  .تواند مورد استفاده مینی بوسها نیز واقع شود شوند می طراحی و تجهیز می

 : عبارتند از ،ندی متمرکز وجود دارها ه و طراحی آنها در پایانها هیابی این جایگا ن  که در مکا میی عموها هتوصی -
 این فضاها  دور از دید طراحی سعی شود ،لیت اصلی مجموعهابا توجه به نوع فعالیت این بخش و ناهمگونی آن با فع -

  .شوند و ارتباط آنها با ساختمان پایانه از طریق مسیرهای جداگانه بر قرار شود

 و زیباییهای بصری ه نحوی باشد که عالوه بر تامین بها هدر ارتباط با این کارگای فضاهاو کاشت درختان محوطه سازی   -
 از دراختیار قرار دادن گیاهان به ،کاهش آلودگیهای صوتی ناشی از حضور خودرو ومنظر اصلی پایانه   ازها هپوشیدن کارگا
ها تا حد  فضاها و فعالیتهای مربوط به آنشود  توصیه می.دشو جلوگیری ، درهنگام آتش سوزی قابل اشتعالیعنوان منابع

 ممانعت به ، و تغییر منظر پایانهمحوطه طراحی و تعریف شوند تا از پراکندگی فعالیتها در ،امکان درداخل محوطه بسته
 .عمل آید

 ، چرخش و جابجایی اتوبوسها، ورود و خروجدرنظر گرفته شود که می به قس،در طراحی این فضاها ابعاد و تناسب فضایی -
  .به راحتی صورت پذیرد

 کاربری ،شوند و حرکت رفت و برگشتی آنها میکه به راحتی باز و بسته )  دستی-مکانیکی(فاده از درهای کشوییاست -
 حداقل تعداد ورودی سالن دو در است که ورود و خروج به . ضروری است،دهد می قرار  نتأثیرفضاهای داخلی را مورد 

 مانعی برای حرکت و چرخش خودرو ،که ستونهای بدنه اصلیشود می طوری تعیین ها ه ابعاد دهن.کند سالن را کنترل می
 ها ه تعمیرگاتوجه به لغزنده بودن موادی که در با، به خصوص در کفها،مناسب انتخاب مصالح .دنها در داخل سالن نباش

 که در  انتخاب موادی.چنین امکان نظافت اهمیت فراوان دارد هم،ایمنی برای کاربران ،گیرند استفاده قرار میمورد 
 مصالح  ه این توجه شود ک. ضروری خواهد بود،مواد شوینده و آب ازبین نمیروندو  )...روغن و،بنزین( برابرهیدروکربنها

                                                                                                                                                                                     
 نیز بعد عمده ،یشود، همچنین دوری و نزدیکی به دیگر مراکز خدمات شهر میبا توجه به وضعیت خدمات در شهری که پایانه در آن ساخته  1

 .ر خواهند کردیمسافرتها بدان مرکز، اولویت و نیازها تغی
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 بتن با مقاومتهای آزمایش شده و با . حساس و تخریب پذیر نباشند،مقاومت فشاری خوبی داشته و درمقابله ضربه و نیرو
 در مجموعه خدمات ها ه رنگ و پوشش بدن.شود می توصیه ،ی مقاومت در محیطدرصدهایی از افزودنی های مناسب برا

در قالب خودروها  ضروری است خدمات جانبی .در تفکیک و شناسایی فعالیتها شناخته شود میتواند عامل مه میجانبی 
که پیشتر به آنها ... و ایمنی ، بصری، در نظر گرفته شود تا رعایت استانداردهای صوتی،یک مجموعه و در ارتباط با هم

  . در غالب یک سیستم ارائه و هدفمند شود،اشاره شد

 ولی باید همواره ارتباط ، در نظر گرفتها ه برای چیدمان فضایی این کارگامدونیتوان خطوط مشخص و میهر چند که ن -
جموعه خدمات تعمیرات در صورتی که م . در نظر گرفته شود،ی پارک ماشین هاا تمرکز تجهیزات مکانیکی و فض،فضاها

 خروج دود ناشی از روشن ماندن موتور برایشود، ارائه راهکارهایی می بسته ساماندهی ای هخودرو در داخل محوط
ات سرمایش و تأسیسجایگیری به منظور ) ها هسول (قابل نصب در سقف سالنهاات تأسیس از .خودروها ضروری است

 به تجهیزات و لوازم ها هموارد تجهیز نمایندگی های تعمیراتی مستقر در پایان عالوه بر این . بهره گرفت می توانگرمایش
 .توصیه می شود دهی سرویس کاهش زمان برایپیشرفته عیب یابی و یا تنظیم قطعات مکانیکی خودروها 

 ،خانه آشپز،شامل اتاق استراحت شود می به کارکنان این بخش در نظر گرفته دهی سرویسخدمات پشتیبانی که برای  -
 تعداد سرویس ها و حمام ها مطابق تعداد کارکنان شاغل در این بخش تعیین .سرویس های بهداشتی و حمام خواهد بود

 .1حمام ضروری است 1سرویس بهداشتی و  3نظر گرفتن  در نفر 25 بطور کلی به ازای هر .خواهد شد
 ی تعمیراتی خودروها هجایگا

ی مستقر در ها هی مختلف خدماتی در تعمیرگاها هور و یا عدم حضور جایگاگیری برای حض مهمترین عامل در تصمیم -
 که به منظور افزایش امنیت سفر و به صورت کنترلهای کیفی  می پردازندی ارائه خدماتیی که به ها ه وجود جایگاها هپایان

)  انجام عملیات روی خودروسرعت( عامل زمان ، می پردازند در کنار این اصل.گیرد بر روی خودروها صورت می ،و فنی
 به عبارت دیگر مجموعه .نماید بندی می های این بخش را در دو طیف تعمیرات اساسی و غیراساسی تقسیم فعالیت

و به نوعی تعمیرات ( دقیقه زمان الزم نباشد 45 تا 30دهی به متقاضیان بیش از  خدماتی که برای ارائه آنها و سرویس
 حضور یابند و رانندگان برای ،ی تعمیرات خودروی مستقر در پایانهها هتوانند در جایگا می) شوند غیراساسی تلقی می

  . باید به خارج از پایانه مراجعه نمایند،استفاده از خدمات تعمیرات اساسی خودروشان

 : گردد  شوند شامل موارد زیر می  لحاظی متمرکز ها ه در پایان می توانندی تعمیراتی کهها هجایگا -
 ، تایر و باالنس چرخ، تعویض روغن، لنت کوبی و تست ترمز ، موتور و سیستم سوخت رسانینظیم ت،ش و عیب یابیپذیر -

  برق و باطری وخدمات الکتریکی 
 )ها واش ها و باس کارواش(ی شستشو ها هجایگا

زگی ناوگان  رعایت پاکی،محیطی آن شهری و تجلی آثار زیست ونقل شهری و درون های حمل گذاری  در سیاست   -
ی شستشوی ها ههای خدمات جانبی به دستگا  و سرویسها ه بدین منظور تجهیز تعمیرگا.ای دارد ونقل، اهمیت ویژه حمل

 تواند اولین گام برای رسیدن به مقصود تلقی گشته و پس از آن قانونمند شدن و می) روشویی و موتورشویی(خودروها 
                                                                                                                                                                                     

 
 .یابد می واحد افزایش 3 و تعداد حمامها تا 5 نفر تعداد سرویسها به 50 افزایش تعداد کارمندان مشغول دراین بخش تا درصورت 1
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که ( ، تا حدود زیادی در رفع آلودگی از سیمای خودروها،تفاده از این خدمات اسشدن اجباری  نیز،چگونگی ارائه خدمات
 .شود مؤثر واقع )  استای ه جادنقل و حملمشکل بسیاری از خودروهای ناوگان 

های متفاوت داخلی و خارجی با سطح  که امروز مدل( و لوازم شستشوی خودکار ها ه به دستگاها ه تجهیز پایان -
تجهیز  .شود  توصیه می،و ارائه خدمات مناسب و کارا از سوی این مراکز)  در کشور وجود دارد1لمللیا استانداردهای بین

 بازدهی اقتصادی و توانایی ، منوط به شرایط بستر طراحی و بر اساس سنجش نیازهای موجود، تجهیزاته این بها هپایان
 . با توجه به نظرات مشاورین تعیین خواهد شد وهای مالی پروژه

 . رفع آلودگی های چربی و آب ضروری استبرایر جایگاهای شستشوی خودروها ارائه راهکارهایی د -
 رسانی ی سوختها هجایگا

 از آن جهت حائز اهمیت است که میزان زیادی در کاهش یافتن زمانهای تلف ها هرسانی در پایان ی سوختها هحضور جایگا -
 .شود شهری، مؤثر واقع می نی شهری و یا بینرسا گیری خودروها در مراکز سوخت شده برای سوخت

نقل کشور و خودروسازان داخلی، نوع سوختی  و شهری و نگاه به سیاستهای حمل با توجه به نوع خودروهای در تردد بین -
ریزی  رسانی براساس برنامه ی سوختها ه جایگا.گازوئیل خواهد بود وگردد شامل بنزین  ارائه میها هکه در این جایگا

با توجه  .گیرد میمورد استفاده قرار  ساعته 24 زمانی خاص یا یها هدوربندی حرکت خودروها و در   مطابق با زمانها هنپایا
بوس و   مینی،اتوبوس( باید قابلیت پاسخگویی به انواع خودروهای طرح ها ه این جایگا، پایانهدهی سرویسبه سیاستهای 

 .را داشته باشند) سواری

 
 ها هتوقفگا

و  شهری در پایانه متمرکز با توجه به حجم زیاد جذب سفر  و برون توقف وسائل نقلیۀ درونبرای تسهیالت توقفگاهی طراحی
ی متمرکز شامل موارد زیر ها هی خودرو در پایانها هتوقفگا .باشد حائز اهمیت زیادی میحضور متناوب و گسترده خودروها در پایانه 

 :خواهد بود 
 مسافری طرح های خودروهای پارکینگ

مدت و یا بلندمدت درپایانه احتیاج به  های کوتاه خودروهای طرح برای توقفانواع  هر یک از سه طیف از •
های   در توقف. و طراحی پایانه ضروری استریزی هفضایی خواهند داشت که لحاظ کردن آن در فرایند برنام

تقیم پارکینگ و پایانه حذف شده و صرفاً فضایابی بلندمدت برای تعمیر خودرو و یا استراحت رانندگان، ارتباط مس
 راستای های انواع خودروها در ریزی برای چگونگی نظم بخشیدن به توقف  و برنامه بودهبراساس حجم خودروها

 .صورت میگرداشغال کمترین فضا 

                                                           
 .ی مکانیزه خودرو در دنیاست  از جمله روشهای متداول شستشو،سیستم های دروازه شستشو  و تونل شستشو 1
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) وبوسات(پارکینگهای توقف بلند مدت خودروهای طرح در پایانه صرفا بر مبنای حضور خوروهای سنگین  •
 .1طراحی و تجهیز خواهند شد

درنظرگرفته می ساعت 12ی متمرکز ها هانیپا حضور خودرو در پارکینگهای بلند مدت  مجاز برایحداکثر زمان •
 ارتباط مناسب این بخش با مرکز خدمات رفاهی رانندگان از یکسو و خدمات جانبی خودروهای طرح ازسوی .شود

 .دیگر ضروری است

و در جهت فراهم ) های کوتاه برای توقف( فضایابی بر حسب زمان عملکرد آنها ،قف کوتاههای تو ر پارکینگد •
 حضور در محوطه اصلی پایانه و سکوها برای انجام برخی امور مربوط به برایآوردن تسهیالت الزم برای رانندگان 

ی حداکثر ها هبندی در باز  زمانه اینکوتا  در پارکینگهای توقف.قبل از سفر و یا پس از بازگشت از سفر خواهد بود
های توقف طوالنی مدت، کمتر در نظر گرفته  ها به نسبت پارکینگ تعداد این پارکینگ. شود ای تعیین می  دقیقه30

  . شددخواه

ی ها هبازفضای توقف موقت اتوبوسهای برون شهری در پایانه بر اساس بیشترین حجم توقف اتوبوسها در  •
 تسهیالت توقفگاهی باید طوری طراحی شود که امکان حرکت اتوبوسها درفضای .شود می لحاظپایانه زمانی کاری 

) نزدیک به در خروجی(شود بهترین مکانهای پارک   پیشنهاد می.باشدتوقف و چرخش در آن به راحتی امکان پذیر
 ها ه این توقفگا.دبه اتوبوسهایی اختصاص یابد که زمان توقف کمتری نسبت به بقیۀ اتوبوسهای برون شهری دارن

 .باید در نزدیکترین مکان نسبت به سکوهای تخلیه و سوارشدن مسافر قرار گیرد
 برای بهترین نوع پارکینگ . خواهد بود5فصل سطوح مورد نیاز برای توقف اتوبوسها مطابق با الگوهای  •

 برایینگ فضای کافی  این نوع پارک.است پارکینگهای همسطح روباز ، اتوبوسهای بین شهری در پایانهتوقف
انواع (و از ساخت تسهیالت پر هزینه توقفگاهی نموده  فراهم )توجه به حجم بزرگ آن( را توقف و مانور اتوبوسها

وبا درنظر گرفتن راه  به ازای هر محل توقف عمودی )اتوبوسها(در توقفگاه هم سطح  .شود صرف نظر می) گاراژ
 از سطح مورد نیاز خواهد  مترمربع135) با درنظر گرفتن راه میانی (ربموی ها ه مترمربع و در توقفگا170میانی 

 .2بود

 اما با توجه . بوسها شبیه به تسهیالت توقفگاهی اتوبوسها خواهد بود به طور کلی تسهیالت توقفگاهی مینی •
ی اتوبوسها ها هقفگاتواز  تسهیالت کمتره این انداز،کنند بوس و حجم مسافرانی که از  آن استفاده می به ابعاد مینی

  .است

 های خودروهای سواری پارکینگ

                                                           
توان درصد  آید و یا درنظر گرفتن آمار مربوط به تعداد مسافران می با داشتن آمار مربوط به تعداد وسائل نقلیه برون شهری که توسط شرکتها بدست می 1

احتمال انتخاب ...  راحتی و، ایمنی،زینۀ سفر ه،ی زمان سفرها هبراساس شاخص. سهم انواع وسائل نقلیه برون شهری را در جابجایی مسافر بدست آورد
 . هریک از انواع خودروهای طرح از سوی مسافران وجود دارد

 . مراجعه شود5 برای توضیح بیشتر به فصل  2
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های طوالنی مدت خودروهای  های کوتاه مدت همراهان مسافران و یا احیاناً توقف  توقفبرایفضاهایی  •
های اطراف برای توقف خودروها  ی که امکان استفاده از مسیرها و دسترسیدبه ویژه در موار (، مسافرین در پایانه

 برای صرفاً ، و سنجش نیازها برای طراحی فضاهای پارکینگ در این بخشریزی ه برنام. ضروری است)وجود ندارد
 در ورودی به مجموعههای اصلی   ارتباط مستقیم با دسترسی.خودروهای سواری سبک صورت خواهد گرفت

 ها هگا رپوشیده کردن توقفتعبیه آفتابگیرها و س(استفاده از تسهیالت ویژه .  ضروری استها هیابی این توقفگا مکان
 جهت طراحی .های بستر طرح و امکانات موجود خواهد بود الذکر منوط به نیاز های فوق در هریک از پارکینگ..) .و

ی اقتصادی برای ها ه چرا که هزین. بهتر است از پارکینگ های هم سطح استفاده شود،پارکینگ های داخل پایانه
ی  و ظرفیت های زمین محدودیتها، بستر طراحی شرایط هر چند که بنابر.چیز استی از آنها نابردار بهره و تأسیس
ی متمرکزی ها هدر کالن شهر ها یا پایان. توان از پارکینگ های مکانیکی و یا طبقاتی نیز بهره گرفت  می،مورد نیاز

 (APMS)رکینگ  استفاده از سیستم های هوشمند در سیستم مدیریت پا،شوند که در شهرهای بزرگ طراحی می
  .شود  پیش از سفر توصیه می،، در جهت آگاه سازی مراجعه کنندگان از وضعیت پارکینگ1

ی ها ه متر مربع و در توقفگا20 به ازای هر محل توقف عمودی ،در توقفگاه همسطح خودروهای شخصی •
سطح اشغال  ،اصلی ورودی و خروجی های  فضای و بدون، متر مربع با احتساب خط سواره روی داخلی24مورب 
 متر مربع و با 10ی طبقاتی سطح الزم برای توقف هر وسیله نقلیه بدون دیوار جداکننده ها ه در توقفگا.میشود

  .ددرنظر گرفته می شو متر مربع 17احتساب دیوار جدا کننده 
 بسیاری از به عوامل.. . مستقبلین، مشایعین یا کارکنان و،ل نقلیۀ شخصی مسافرانیی وساها هطرح توقفگا •

ت، میزان استفاده از وسائل نقلیۀ شخصی، امکان دسترسی به وسایل نقلیۀ عمومی، سیاستگذاری یجمله درصد مالک
 و  سفرهای درون شهریمسئوالن پایانه مبنی بر حمایت یا عدم حمایت از وسائل نقلیۀ عمومی، نوع سفرها، هزینه

 .شود ین مییان تعی متولیاستهای سفر و سی الگو، طرحمدت توقف هر وسیله بستگی دارد و با توجه به بستر

 است ی تسهیالت آتی بوده و ضروریحاعوامل مهم در طرجمله  از ،روند تغییرات در سیستمهای دسترسی •
 مطلوب دخالت داده و از ساخت تسهیالت پر هزینه که در آینده مورد ی روند تغییرات را به نحو،طراحان پایانه

 . خودداری کنند ،گیرد نمیاستفاده کامل قرار 
 
  پارکینگهای ویژه

 و آمبوالنس  میهای انتظا پارکینگ
، همچنین خودروهای امدادرسانی، حضور این بخش ضرورت ها همستقر در پایان میدهی به نیروهای انتظا برای سرویس •

 .دارد
 های اداری پارکینگ

                                                           
1 Advanced Parking Managernent System 
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پایانه  متناسب با درصدی از تعداد کارکنان ،نهبه منظور ارائه تسهیالت برای پارک خودروهای شاغلین در پایا •
 .گردد بینی می پیش

 .یابی شود خودروهای سواری مکان می در توقفگاه عموها هشود سطوح مورد نیاز برای این توقفگا توصیه می •
 :شهری های درون پارکینگ سرویس

برقراری سرویس های ویژه  تمهیداتی در جهت ، دسترسی آسان شهروندان از اقصی نقاط شهر به پایانهبرای •
 با .یابد  این امر به ویژه در شهرهای بزرگ اهمیت می. درون شهری به پایانه ضروری استنقل و حملناوگان  میعمو

شدن مسافران   سکوی سوار و پیادهدرنظر گرفتن ،شود  احداث پایانه انتخاب میبرایتوجه به امکانات بالقوه سایتی که 
صورت می  )شهری پایانه بدون برقراری ارتباطی مستقیم با عملکرد سفرهای برون(ه  مجموعداخلدر درون شهری 

در داخل مجموعه پایانه و بصورت عملکردی مجزا رانی   برای پارکینگ ناوگان اتوبوسمحلیدر نظر گرفتن  .گیرد
ه کردن مسافران به راحتی ای درنظر گرفته شود که امکان سوار و پیاد اید به گونهنب محلاین  .1تواند صورت پذیرد می

ساخت تسهیالت توقفگاهی  . مزاحمت در جریان ترافیک عبوری معبر فراهم شود ایجاد پایانه و بدونیکیدرنزد
 ، به حداقل رساندن فواصل پیاده روی برای مسافران، مستقبلین کارکنانیوسائل نقلیۀ درون شهری باید بر مبنا

 .ردیصورت گ... مشایعین و
سرویس در مبادی خروجی  اکسیت درنظرگرفتن دفاتر مخصوص ،مسافران از پایانه به دیگر نقاط شهر جابجایی جهت •

ن بدی .یابد می توقف موقت این خودروها در داخل پایانه ضرورت برای محلیدرنظر گرفتن   وشود میپایانه توصیه 
 در ساعات مختلف روز یا در ،عه مجمو مسافران ورودی به یا خروجی از ظرفیتبینی پیش ،در ابتدای امر منظور

  مختلفبه راه اندازی و تجهیز سرویسهای نسبت ، درمرحله بعدگرفته وساعات اوج کاری پایانه مورد بررسی قرار 
 ن نقطهیشود فاصله دورتر یه میتوص . اقدام شود..). و تاکسی سرویس ،خودروی شخصی(شهری  سفرهای درون

 .شتر نباشدی متر ب400از  میعموه یل نقلیوسا یها هستگایتا اانه یپا کالبد اصلی

انه به ی پای محاطیرهای مسی و طراحرفتهانه صورت نگی در اطراف پاوسایل نقلیهچگونه توقف یضروری است ه •
 یدرون شهر میه عمویل نقلیا وسای مسافرکش ی سواری خودروها)کوتاه مدت(که هرگونه توقف موقت  باشد ینحو

 .باشددر داخل مجموعه 
 
 :طراحی تسهیالت توقفگاهی  میوابط عموض

 .2تسهیالت توقفگاهی با توجه به حجم توقف وسائل نقلیه در ساعت اوج طراحی شودضروری است  -

                                                           
ترسی ایستگاه وسایل نقلیه عمومی درون شهری،  محل ایستگاه پیشنهاد میشود با توجه به وسعت کافی فضای پایانه متمرکز و درراستای کاهش فاصله دس 1

 .درون پایانه یا حداقل در نزدیکترین مکان نسبت به درهای ورودی و خروجی درنظر گرفته شود
در ورودی ار ی خودکها ه در صورت کاربرد دستگا. درصد ظرفیت کل توقفگاه باشد25تواند تا  های توقفگاه در ساعت اوج می حجم ورودی و خروجی 2

ها به   یک توقفگاه زمانی به حد ظرفیت میرسد که میزان اشغال جایگاه.شود  درصد ظرفیت نهایی دستگاه در نظر گرفته می60حجم طراحی تقریباً پایانه، 
 . درصد محلهای موجود برسد95
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 صورت مربوطبراساس ابعاد وخصوصیات عملکردی وسایل نقلیه باید  هریک از انواع خودروها یها هطرح هندسی توقفگا -
 .گیرد

ج از و خرورود و مشایعین در  و مستقبلین،کاهش مشکالت مسافران ، کمترین سطح درتوفقگاهتأمین حداکثر تعداد  -
کاهش تداخل خطوط ورودی و خروجی و حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه خارج از  ،وحرکت در پارکینگتوقفگاه 

 .ست ضروری اها ه، در طراحی همه توقفگا خیابانهای اطراف پایانه در حال حرکت هستنددرپارکینگ که 
 از تداخل وسائل نقلیه پارک شده و جریان که می به قس.یابی شوند ها مکان  ورودی و خروجی احداثبرایبهترین نقاط  -

در ) که باعث افزایش تقاضای سفرهای درون شهری به پایانه خواهد شد(ترافیک در زمان اوج سفرهای برون شهری 
  .خیابانهای دسترسی به پایانه جلوگیری شود

 برخی پارکینگها موظف به داشتن ورودی و ،مربوط جریان ترافیک و بنابر تشخیص کارشناسان  چگونگی بهبا توجه -
 شریان دسترسی درنظر حد میانیباید در ،ها هو توقفگایابی ورودی و خروجیهای پایانه  مکان . خواهند بود،خروجی مجزا

 . حاصل آید هاعگرفته شود تاحداقل تداخل در ناحیه تقاط
حداکثر ظرف نیم ساعت پنجاه درصد ظرفیت خود راتخلیه بتواند  شودکه و اجرا ی است پارکینگ طوری طراحیضرور -

 .این بار ترافیکی اضافی را داشته باشند) ظرفیت( مسیرهای مجاور قدرت کشش  وکند
ومبیل  شود که درآن فضای انباشت کافی برای جلوگیری از تشکیل صف اتبنحوی لحاظتسهیالت پارکینگ باید  -

 .درخیابان دسترسی به پارکینگ پایانه برای وارد شدن به پارکینگ وجودداشته باشد
 . دید بهتر رانندگان در پارکینگ مهیا شودبرایتجهیزات روشنایی کامل  -
 .1در کلیه پارکینگها وسائل آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی مهیا باشد -
 .خواهند بودنرخ پارکینگ در محل قابل رویت برای مشتریان کلیه پارکینگها موظف به نصب تابلو  -
 .کلیه پارکینگها موظف به نصب تابلوی راهنمای پارکینگ درجلوی در ورودی خواهند بود -
   .است میدر کلیه پارکینگها تشخیص جای پارک برای موتور با توجه به میزان تقاضای موجود الزا -
 : و حداکثر جای پارکها طبق اصول زیر خواهند بود کلیه پارکینگها موظف به آسفالت نمودن  -

o  جریان ترافیک .درنظر گرفته شود باید یک طرفه  درجه45 تا 30ی ها هبا توقفگاجریان ترافیک در راهروهای 
 .3تواند یک طرفه یا دو طرفه درنظر گرفته شود   میدرجه2 90ی ها هبا توقفگادراهروهای 

o گردش خالف برای ، و تشخیص موقعیت بهتر وسیلۀ نقلیه هنگام پارک کردن دیدبه منظورر راهروهای یکطرفه د 
 .ی ساعت درنظر گرفته شودها هعقرب

                                                           
 .شود درپارکینگهای سرپوشیده جهت کاهش حریق استفاده از اسکلت بتنی توصیه می 1

 
 .یابد  کاهش میمسیرهاتوانند ازگذرگاه درهر دو جهت استفاده کنند و مسافت  اتومبیلها می. آید این الگو بهترین استفاده از فضا به عمل میدر 2

 
گرفته و نسبت به راهرو قرار )  درجه60 یا 45(شود محل توقف با زاویه   تسهیل در توقف و حرکت خوروهای سنگین در پارکینگها توصیه میبه منظور  3

 .ترافیک عبوری یک طرفه باشد
 



 ای های مسافری جاده ای فنی طراحی پایانهعیارهم  146

o دنشود راهروهای اصلی در امتداد طول پارکینگ قرار داده شو نه از زمین توصیه میی استفاده بهبه منظور. 
o در پارکینگهای بزرگ نقاط تقاطع راهروها با یکدیگر به حداقل برسد. 
o شود اصل بر این اساس استوار است که سیستم جابجایی  می بکار گرفته محل توقف در طراحیای که  هر زاویه

 .  1پارکینگ امکان حرکت راحت و مناسب اتومبیلها و عابرین پیاده را فراهم نماید
o درصد شیب 8ی  ال2 بین ، است سطح پارکینگهای روباز در امتداد جا پارکی ضرور، تخلیه آبهای سطحیبه منظور 

 .داشته باشد
o ی خودروهایری قرارگیای و زوایان حرکتینگهای خودروهای سواری با توجه به جری در پارکی ارتباطیرهایعرض مس 

 : شود  ین مییر تعیطرح و مطابق جدول ز

 
زوایه قرارگیری      

 )درجه(
 عرض راهرو

 جهت ترافیک )متر(

 یکطرفه 3 45
 یکطرفه 4 60
 دوطرفه 6 90

 
 جایگاه و در 1  محل توقف50 سهولت در توقف و استفاده از تسهیالت پایانه برای معلولین در پارکینگهای تا برای -

 . برای معلولین درنظر گرفته شودها هکل توقفگا% 2پارکینگهای با تعداد بیشتر محل توقف 
  . متر باشد5/5م  و حداقل طول الز5/3حداقل عرض محل توقف اتومبیل معلوالن با صندلی چرخدار  -
 .  باشدداشته قرار حرکتی باید در نزدیکترین فاصله به درهای ورودی و خروجی- میمحل توقف اتومبیل معلوالن جس -
 .محل توقف اختصاص یافته برای معلوالن باید به وسیلۀ عالمت مخصوص مشخص شود -
  .در مسیر حرکت معلولین پله و موانع فیزیکی وجود نداشته باشد -

 
 های حرکتیکریدور
 دارند و معموالً طیف )از لحاظ پیک زمانی(درعین حال کوتاه مدت  ی  مسافری متمرکزی که بار ترافیکی زیاد وها هپایان •

 و سطوح مورد ییی فضاتری از استانداردها توانند در سطح پایین  می،یابند میآن حضور   دربطور مداوم ،خاصی از افراد
 اوج کاری و ترافیکی ی و زمانهابودهناآشنا  که مراجعه کنندگان با فضا و امکانات آن(زرگتر  بیها ه پایاندر قیاس با ،نیاز

 مطالعه تصاویر مربوط به استفاده مسافرین از تسهیالت .طراحی و اجراء شوند) کشد در پایانه تا چندین ساعت طول می
 سبب ، برای ساعات اوج ترافیکیتجهیزاتطراحی و سازد که در نظر گرفتن  می مشخص ،ها هاختصاص یافته در پایان

                                                           
ی ازفضای پارکینگ بردار بهره به منظور حداکثر .انتخاب مناسبترین زاویه پارکینگ عمدتاً به اندازه و شکل زمین اختصاص یافته بستگی خواهد داشت 1

 .ی مختلف استفاده کردها هتوان از طرحهایی با زاوی می
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 در طراحی این فضاها دغدغه . دیده نشودی بسیاری از فاکتورهای زیبایی شناسی در طراحی و معمار، تا درنهایتشود می
 در برابر محدودیتهای فضایی ، و الگوهای زیبایی شناسییی آسایش محیطها ه برقراری تعادل میان جنب،اصلی معمار
 این تناقضات به بیشترین حد ممکن جلوه گر می  در آن،ی هستند کهیریدورهای حرکتی از جمله بخش ها ک.خواهد بود

  .شوند

بدون ( .گردد می جریان حرکتی و بار ترافیکی حاصل از عبور عابرین پیاده تعیین  حجمحداقل عرض راهروها  با توجه به •
توانند به منزله   این فضاها می، عالوه بر آن)... وها ه پل راه،زای حرکتی مانند ستون ها در نظر گرفتن عناصر مشکل

 که برای عبور افراد از سرسراها  استانداردیی بیشینه عدد.جایگاهی برای استراحت موقت مسافرین شناخته شوند
حالت در  . خواهد بود(PMM)1 نفر در هر متر عرض و در هر دقیقه از زمان5/7بصورت تجربی محاسبه شده در حدود 

حرکت با سرعت عادی را فراهم کرده و از برخورد و ترافیک جلوگیری بعمل  حجم جریان عبوری که امکان بهینه
یی که ساعات اوج ترافیکی جدی و یا محدودیت های ها ه این استاندارد برای پایان.لحاظ میگردد PMM 6 ،آورد می

کاهش )  (5/4PMM  تااستاندارد این ،وج کاری متعدد با ساعات اپایانه هایی در بوده  پاسخگو ،فضایی نداشته باشند
 راهروها باید طوری طراحی .نماید  حرکت تقریباً عادی و با برخوردهای کمتر عابران را فراهم می، این استاندارد.می یابد

  چرخدارشوند که عمال بتوانند در طول مدت زمان جریان با حفظ ظرفیت باالی مسافر به افراد معلول و با صندلی های
آید که معدل فضاهای  می زمانی حاصل ،دهند حداکثر ظرفیت راهروها ی نشان میمطالعات میدان . سرویس دهند،نیز

  .مربع بوده و حرکت تنها در یک جهت محدود گشته باشد  متر 55/0اشغال شده توسط هر فرد  
 . محدودتر از سطوح معمول افقی خواهد بود متفاوت و، بعلت تفاوت رفتاری حرکت در جابجایی عمودی،ها هحرکت در پل •

 جلوگیری از ازدحام و برخورد با دیگر افراد برای حرکت برای ،متر مربع سطح 6/0 هرنفر حداقل یبه طور میانگین برا
 کاهش PMM 5/2 به  در قیاس با راهروها یعنی سطح کمیتی و عددی ناشی از حضور عابران. الزم خواهد بود، روی پله

 در . مورد اجراء واقع شود،یی که ساعات اوج ترافیکی چندانی نداشته باشندها هتواند در پایان می این استاندارد .یابد می
 ارتفاع پا پله .مقبولتر مینماید PMM 3 تا 5/2 لحاظ استانداردهای حرکتی ،ی حومه شهرهاها هاماکن شلوغ تر مانند پایان

ی کوتاه و با ها ه استفاده از پل،ی منتهی به ساختمان پایانهها ه در پل.ذاردگ می ها ه زیادی بر سرعت حرکت روی پلتأثیر
  .دشو عرض  بیشتر توصیه می

 تصمیمات ،ی برقیها هارزش باالی پل .شود میی معمولی توصیه ها هپلو درکنار ی برقی بصورت مکمل ها هاستفاده از پل •
 ،)ظرفیت اسمی( عموماً در سطح تئوری ظرفیت ،ن واحدها ای.کند میسختی را برای چگونگی استفاده از آنها ایجاد 

توان اذعان    می.شود  منجر می، به ناکارآمدی سیستم  و تشکیل صف، این امرو 2گیرند میسنجیده و مورد استفاده قرار 
کنار ی اضطراری در ها ه حضور پل.ظرفیت تئوری آنهاست% 75 تقریباً برابر با ها هکرد که ظرفیت واقعی این دستگا

در ارتفاعات کمتر  . ضروری خواهد بود،ی برقی برای زمانهایی که امکان استفاده از تجهیزات مکانیکی وجود نداردها هپل
                                                           

1 Person per  Meter per Minute 
 حال .نمایند میی خود را بر حسب فضای هر پله و در قیاس و نسبت به کل مجموعه محاسبه کرده و اعالم ها ه ظرفیت تئوری دستگا،ی برقیها هسازندگان پل 2
بهره وری دستگاه را پایین آورده   ای مربوطه، و فضاهها ه استفاده کنندگان با خالی گذاردن برخی پل،دهد که حتی در شلوغ ترین زمانها می نشان آزمایشات تجربیآنکه 
 با ها هعلی الخصوص در مواردی که دستگا( ها ه دستگاه اینحریم شخصی افراد و حساسیت نسبت به نوع جابجایی بوسیلبه این مسئله ناشی از فضای مربوط . اند

 .خواهد بود) کنند میسرعت های باالتری کار 
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ی معمولی ها ه مردم به استفاده از پل،ی برقی بیش از حد طوالنی شودها ه متر در صورتی که صف برای استفاده از پل6از 
نباید   اما درهرحال.کنند ی برقی استفاده میها ه متر تقریباً اکثر افراد از پل6باالی  برای ارتفاعات .دهند میرغبت نشان 

  .تکیه کرد طی طبقات برایهیچگاه به اتوماسیون 

 حداکثر نزدیکی .1باشد میبه حریم اصلی مجتمع پایانه ممنوع ) غیر از خودروهای طرح به ( سوارهخودروهایدسترسی  •
 نزدیکترین فاصله پارکینگها از ورودی سالنها بر مبنای .شود های مسافرین حادث میاین واحدها در شبکه پارکینگ

 جلوگیری از ورود آلودگیهای ناشی از روشن برای  و ویژگیهای طبیعی بستر طرححداکثر شاخص توانایی فرد پیاده
 شیب و موانع در مسیر پرهیز  باید حتی المقدور از ایجاد، در دسترسی به مجتمع پایانه.شود تعیین میماندن خودروها 

 دسترسی از ورودی اصلی پایانه و پارکینگ به سمت ،شوند  ساخته می داریبشیی که در زمین های ها ه در پایان.شود
طراحی شوند که حرکت در جهت  میفواصل و جهات پیاده روی باید به قس .است میا در جهت شیب منفی الز،مجتمع

 ،یابی ورودیها از یکسو و سکوهای سوار و پیاده شدن از سوی دیگر  نکته در مکاناینه توجه ب .مثبت شیب تقلیل یابد
 موانعی ، الزم است در مبادی ورودی. تجاوز کند٪8حداکثر شیب در سطوح شیب دار  مسیر نباید از .ضروری خواهد بود

  .درنظر گرفته شوددر جهت جلوگیری از ورود موتور سیکلت به فضاهای پیاده 
این . است می نقشه و تابلوهای ویژه راهنمایی مسیر الزا، قراردادن عالئم،مسیر ورودی به سمت ساختمان پایانهدر طی  •

 . دگردتواند به صورت عالئم و تابلوهای متداول در کف و یا استفاده از عالئم و فرمتهای گرافیکی بیان  اطالعات می
 آگاه سازی مسافرین برایماتی پایانه در مبادی اصلی ورودی قراردادن تابلوهای فعال نشانگر وضعیت سرویس های خد •

تواند در جذب مسافرین به سمت استفاده از   این عمل می.شود  توصیه می،و مراجعه کنندگان از وضعیت حرکت خودروها
  . مؤثر باشد)اطراف پایانه در تردد در  بین شهریمسافریبجای خودروهای (خودروهای پایانه 

های اصلی ترافیک شهری و توجه به   کیفیت مسیرهای ارتباطی و چگونگی پیوند این مسیرها با شریان،ها هعملکرد را •
 هدف از هر تصمیم و طرحی برای ، در معنای کلی. ضروری استها هیابی و بسترسازی برای احداث پایان آنها در مکان

مسیرهای درون  .اسب به مجموعه خواهد بودسترسی من ایجاد دو خوانایی فعالیتهای مرتبط ، کنترل ترافیک،مسیرها
پایانه تا حد زیادی منبعث از طراحی و معماری ساختمان اصلی پایانه و چگونگی ارائه خدمات در کل مجموعه خواهند 

توانند بر چگونگی  ترافیک شهری بوده و حتی می  حال آنکه مسیرهای خارج از پایانه تابع ضوابط مهندسی.بود
به عنوان ) ها خروجی(ها   ورودی. عمده برجای گذارندتأثیرها   پایانه و تمرکز یا افتراق فعالیتگیری ساختمان شکل

 .کنند را ایفا می می نقش مه،مفصل ارتباط دهنده مسیرهای درون و برون پایانه

 : موارد الزامیست ه اینی متمرکز توجه بها هدر طراحی مسیر های سواره در پایان •

 پرهیز از مسیرهای سواره عریض در داخل پایانه و های از پیش تعیین شدهریزی ها و برنامه طراحی براساس ظرفیت 
 )...، سرعتگیر ونصب تابلوموانع کالبدی، ( کاهش سرعت خودروها در مسیرهای اصلی پایانه برایراهکارهایی  

   اجتناب از بن بست و پرهیز از موانع در مسیر،کوتاهی مسافتهای ارتباطی 
                                                           

حداقل . ن خودروهای اورژانسی در مواقع اضطراری برای نزدیکی به ساختمان ضروری استدر نظر گرفتن راهکارهایی در جهت نزدیک شد 1
  .در نظر گرفته شود متر کمتر 10/2  عرض مسیرهای فرعی نباید از
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  چه بیشتر از مسیرهای یکطرفه و به حداقل رسانیدن تقاطع ها استفاده هر 

 آوردی از جریانات ترافیکی پایانه بر منطبق با تعیین ابعاد و نوع تسهیالت توقفگاهی 
 

طراحی مسیرها با توجه به خودروی (عرض کافی سطح سواره رو به منظور تامین امکان سبقت گرفتن خودروها  
  تب مهندسی ترافیک در طراحی مسیرهای حرکتیبکارگیری سلسله مرا  ،)طرح

 ز از برخورد تا حد امکان ی پرهبه منظورجدایی مسیرهای حرکتی مدهای مختلف وسیله نقلیه  
 خط کشی و عالئم با استفاده از صورت روشنمشخص نمودن مسیرهای گردش ترافیک و محلهای توقف به  

 طراحی با دیدگاه حداکثر شاخص بینایی وراهنمائی 
 زهکشی و شیب بندی مسیرها در جهت راندن آب باران و ،روشنایی کافی در پیاده روها و مسیرهای سواره رو 

  1دفع آن
  برای جلوگیری از بوجود آمدن گلوگاه) در ورودیهابه ویژه(تعادل میان عرضه و تقاضا در محیط پایانه  
 ان باال بردن ایمنی مسافربه منظورجدایی مسیرهای پیاده و سواره  
 . باشد که خودروها در هنگام ورود به خیابان محلی وادار به کاهش سرعت شوندای هطرح هندسی ورودی به گون 
به دلیل حرکت خودروها  باید از مصالح با مقاومت فشاری مسیرهای ارتباطی  سازیمصالح بکار رفته در کف 

 .باالساخته شوند
 :طی پیاده به موارد زیر توجه شود در کریدورهای حرکتی داخل پایانه و مسیرهای ارتبا •

 یت و راحتی امن،ییبای ز،ی کوتاه، مسیریوستگیاده باتوجه به پی پیرهای مسی و نگهداری، طراحیزیر برنامه 
  . صورت گیرداستفاده کنندگان

 2 سواره واده ی پی حرکتیدورهای کریجداساز 
 مسافتهای کوتاه بین اجزاء عملکردی مجموعه  
 انسانی در طرح کلی پیاده روهااستفاده از مقیاس  
 پایانه جدایی جریانهای حرکتی ورودی به و خروجی از 

 در کل 1و اطمینان بخشی4، هدایت 3 با توجه به سه اصل اطالع رسانیها هجهت یابی با استفاده از نشان 
 .کریدورهای حرکتی مجموعه فراهم شود

                                                                                                                                                                                     
 

 . در اقلیمهای مرطوب و پرباران و در مسیرهای ارتباطی با سکوهای ورود و خروج ضروری استبه ویژهاین نکته  1
 

اده از عرض سواره رو ی پ عبوریمنی  ا...واده و سواره ید پی بهبود دها، هادی کاهش عرض عبور پ،کان با استفاده از عوامل کاهش سرعتدر صورت عدم ام 2
 .ن شودیتأم

 
3 : Information 
4 : Direction 
5 :Assure 



 ای های مسافری جاده ای فنی طراحی پایانهعیارهم  150

 . شودیی کامل به اتوماسیون در طی طبقات خوددار و از اتکابوده ادامه طبیعی خطوط جریان افقی طوط قائمخ 
 هایی برای تشکیل صف در عدم تعارض با جریان کریدورهای حرکتی داخلی در نظر گرفتن محل 
  .کالبد اصلی مجموعه خروجیهای اضطراری در بینی پیشلزوم  
  .حداکثر بهره برداری از فضاها باشد طراحی براساس  
  و خشکه چینی تا حدامکاندر پیاده روها) نظیر آسفالت و بتن در جا(و یکپارچه پرهیز از بکارگیری مصالح صلب  
 مصالح کف سازیها .شوند باید مرمت پذیر بوده و ایجاد سطحی لغزنده ننمایند میمصالحی که در کف بکار گرفته  

 .تا حد امکان از مصالح همساز با اقلیم استفاده شودبوده و  میباید بو
 استفاده از مصالح . لغزنده استفاده نشود و ازی مسیرهای دسترسی پیاده از مواد و مصالحضروری است در کف س 

 توصیه  و تأکید بر مسیر جریان حرکتیمتفاوت و یا رنگ های گوناگون درکف سازی به منظور راهنمایی مسافران
 .شود می

 .توصیه میشودیگر بخشها نظر گرفتن مسیرهای ویژه نابینایان با استفاده از مصالح ناهمگون با د رد 
 که در برابر یخ زدگی، عبور و مرور فراوان و یی مسیرهای پیاده و فضاهای باز پایانه استفاده از مصالحها هدر پل 

 10 به 3 نسبت تا ،در صورت امکان نسبت ارتفاع پله به کف پله . ضروری است،فرسایش و شستشو مقاوم باشند
 )شود می سانتیمتر توصیه 15 متر و ارتفاع  سانتی50 تا 40عرض  (.افزایش یابد

 2 فراهم شدن آسایش اقلیمیبرایایجاد تسهیالتی  
 متنوع یاده فضاهای در اطراف راه پ، سبزی فضاین و طراحیشود با استفاده مناسب از عوارض زم یه میتوص 

 .طراحی شود 
  2.ا کمتر درنظر گرفته شودیدرصد  5اده روها ی پیب طولیش 
 با توجه به حجم ترافیک پیاده در ها، همچنین نصب مبلمان خیابان، و سایر تجهیزات پایانه، چراغیها هنصب پای 

متر درنظر گرفته  25/1 عرض پیاده رو کمتر از ای هساعت شلوغ و همچنین عبور آنها انجام گیرد و در هیچ نقط
 .نشود

یاده در مقابل باد و سیالب ناشی از  و دسترسیهای پشدهی دفع آبهای سطحی پوشیده ها هکلیه راتاحدامکان  
 .باران محافظت شوند

 :  توجه به نکات زیر ضروری است، پایانهداخلینورپردازی مسیرهای جهت  •

                                                                                                                                                                                     
 

 در ،داکثر سایه اندازی بر محیط را داشته باشند که حو درختانیدر اقلیم های گرم و خشک یا گرم و مرطوب، استفاده از پوشش های گیاهی  1
  .ضروری است این دسترسیها در مقابل باد و سیالب ناشی از باران حفاظتدر اقلیمهای مرطوب، . شود توصیه می مسیرهای ارتباطی پیاده

 . درصد افزایش داد7توان شیب طولی را تا   میباشد متر کمتر 200دار از  درصورتیکه طول سطح شیب2
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یکنواخت و منطبق بر تفکیک فضاها و متناسب با  ، تامین حداقل استانداردهای روشنایی در جهتنورپردازی  
نیز  سطوح عمودی ،همچنین عالوه بر سطوح افقی .صورت گیرد)  پیاده–سواره (عملکردهای مختلف 

 .دنظر قرار گیرندم درنورپردازی
 . ارائه شودراهکارهایی در جهت حذف اثر محیط طبیعی و پوشش فضای سبز در نورپردازی منظر و محیط 

رگی  جلوگیری از خیبه منظور کمیتهای عددی روشنایی ، چگونگی تابش نور به محیط،ارتفاع قرارگیری منابع نور 
 مورد توجه نورپردازی با استفاده از الگوهای نورپردازی گسترده ، همچنین ) در مسیرهای دسترسی سوارهبه ویژه(

 .واقع شود
 

 :گیرند، نکات زیر مورد توجه واقع شود میی سواره قرار ها ه کاشت گیاهانی که در کناره یا میانه رادر •
ایمنی کامل محوطه سواره از جهت دید کامل رانندگان به   وتناسب گیاهان با محوطه سواره مدنظر قرار گرفته 

 .شود، خودداری گردد می که در اطراف آنها زباله جمع گیاهانی همچنین از کاشت .دآیاطراف فراهم 

 اقلیم های سرد که نفوذ  دراین امر به ویژه. جدا شود  سواره از محوطه فضای سبز با زهکشی مناسبمسیرهای  
 .یابد  می ضرورت  ، شود میب یخ زدگی آب به خیابان سب

 حداکثر بازدهی در جذب صوت و کاهش به منظور ،شود می احداث ها هدر فضای سبزی که در حاشیه پایان 
 سانتی متر 50 با ضخامت باالی یها ه همیشه سبز و تود، پوشش متراکم با استفاده از گیاهان،های محیطیآلودگی

ضروری  . پهن برگان خواهد بودبه ویژه وها هن در استفاده از درختان و درختچاولویت تا حدامکا .شود میتوصیه 
  .است فضای سبز عمود بر مسیر انتشار امواج طراحی شود

امکان  که باشد ی به نحویاهی گیپوششهاطراحی فضای سبز و بمنظور جلوگیری از بروز جرم در مجموعه،   
 .باشدداشته  جوددید مسافرین وشاغلین و از همه بخش ها بازدید

مقاومت همچنین ،  میمباحث اقلیرفته، نگی زیبایی شناسانه صورت ها هطراحی منظر فقط براساس دیدگا 
 قرار تأثیر  نباید هویت و عملکرد مجموعه را تحت سبز این پوشش.دن مد نظر قرارگیریی که بکار میرودها هگون
 .دهد

 
 ها هعالئم و نشان

دراختیار قرار دادن مجموعه اطالعاتی است که درنهایت  ،پایانه در ها ه عالئم و نشان، انواع تابلوهاهدف اصلی از نصب و قرار دادن
 با تکیه بر  را همچنین افزایش ایمنی در محیط،شدهمنجر به استفاده بهینه از محیط، با استفاده از امکانات و تسهیالت موجود

  : سبب می گرددکنترل رفتارهای فردی
 :ی  قابل استفاده درپایانه انواع تابلوها

 )نقشه راهنمای کار بری ها (مجموعه ی معرفی تابلوها-1
 )وسایل نقلیه( هشدار دهنده  و جهت یابیی تابلوها-2
 ی و رانندگیمقررات راهنمای تابلوهای مربوط به  -3
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 ی آموزشی تابلوها-4
 ی اطالعاتی تابلوها-5
 تبلیغاتی_ ی تزئینی تابلوها-6

 
 

 :  مجموعهعرفیتابلوهای م
 با محل بیننده و کد ی تطبیق وضعیت قرارگیر، باید دقت الزم را از نظر ساده بودن طرحی تصویریها هطراحان نقش -

  . به عمل آورندی بصری به عنوان یک سیستم راهنمای با استفاده از رنگ آمیزیگذار
 ):اولیه(تابلو های جهت یابی اصلی 

افراد  می در اکثر مواقع موجب سردرگ،و مسیرهای حرکتی سواره و پیاده در خارج پایانه داخل ساختمان یسالنها و راهروها -
ضروری از اینرو استفاده از تابلوهای راهنما در این اماکن . دننمای می مجبور به انتخاب مسیر یشده و شخص را در نقاط

 می  در مناطق روباز قراری کیوسکیشکل واحدها  یا به شده  نصب،ها ه یا پای، پانل ها دیواررویاین تابلوها . می نماید
 نصب گردند که در مسیر آنها ای ه باید به گونی جهت یابی که تردد عابران پیاده زیاد است، تابلوهایدر نقاط. گیرند

 . دید وجود نداشته باشدی برای هیچگونه مانع
 : راهنمای بخشتابلوهای 
 ی باید کامالً معرف،برای کاربرمنظور استفاده بهینه و راحت   به،رش و بویژه محوطه پذی مختلف داخل پایانهبخشهای -

 منطبق با  خروجتابلوهای.  داشته باشندیقابلیت جابجایآنکه توانند بطور ثابت نصب شده یا  میها  این قبیل تابلو. دنشو
 استفاده از ابزارهای تکمیلی د دراین موار.دهند می را نشان ی خروجیمسیرها) ی در موارد اضطراربه ویژه (ها هآیین نام

  .شود مینظیر نور و صوت مطلوب ارزیابی 
 :تابلوهای ویژه مقررات

 .شوند بکار گرفته می) فرادستضوابطو  مقررات مطابق با( فعالیتها درمحیط ی مجاز یا ممنوع شمردن برخبه منظور -
 ی این تابلوها رو. خواهند بود از این تابلوهاییها هنمون.. .   ممنوعیت ورود و، استعمال دخانیات،تابلوهای مخصوص معلولین

 استاندارد مورد استفاده در ی با رنگها،منظور تاکید بر موقعیت ویژه یا رعایت احتیاط یا دیوار نصب شده و رنگ آنها به در
 . خواهد بود دیگر متفاوتیتابلوها

 :و تزئینی تبلیغات ،تابلوهای اطالع رسانی 
 ، تابلوهای ترک سیگار.به حساب آیندد بستر مناسبی برای تبلیغات ن میتوان مردمضور قشرهای مختلف به دلیل حها هپایان

 خواهد  ی قابل ذکر از هردو طیف نام بردهها هکنترل تعداد فرزندان و یا تابلوهای تبلیغات محصوالت شرکتهای مختلف از نمون
 یرو ،بستر طرح ی و برخواسته از ویژگیهای اجتماعی داخلیها هعنوان مشخص  بهتوانند می ی تزئینیهاها و تابلوطرح .بود

  .دیوارها حک شوند
  : عبارتند ازدشون یانه نصب می که در پاییها همربوط به تابلوها و نشان میویژگیهای عمو
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 افزایش ین زمان پیام و سهولت در تشخیص آی خوانای. خواننده باشد مورد نیاز اطالعاتی گویا و حاو،پیام تابلو باید مختصر •
 انتخاب حروف متناسب با کاربری تابلو، .1 از نظر میدان دید برقرار شودی کلمات و خطوط رابطه مناسب،یابد که بین حروف می

  .در انتقال مفاهیم مورد توجه طراح، نقش بسزایی خواهد داشت

  به منظور تشخیص سریعتر، .کنند میفع  را مرتی هستند که مشکالت زبانی تصاویر گویا و مشخصی حاوی گرافیکیتابلو ها •
 ،هااستفاده از الگو و طرح یکسان تابلو. شود  توصیه می،و اضطراری  میاستفاده از عالمت و نماد کاربری برای کاربریهای عمو

  .شود  مناسب ارزیابی می، همنوعی تابلوهای معرفی کاربری هاجهت
اضطراری  میضرورت استفاده از زبان و خط بیگانه در کاربریهای عمو. است میااستفاده از خط و زبان فارسی در مطالب تابلو الز •

اولویت خط فارسی بر خط بیگانه در کلیه تابلوهای معرف کاربری .  بسته به تشخیص مسئولین اجرای مقررات خواهد بودپایانه
 . است میدو زبانه الزا

 درقیاس با سایر با هم دارند  ی که تضاد شدیدی رنگهاییخوانای. دارد ی زیادتأثیررنگ نوشته و زمینه تابلو در خوانا بودن آن  •
  .شود انتخاب رنگ تابلوها با توجه به ماهیت کاربری تعیین گردد  توصیه می.ترکیبات بیشتر است

 شوند ی طراحای هاین عالئم باید به گون .شود  جهت دار توصیه مییدر تابلوهای نشانگر مسیرهای حرکتی استفاده از فلش ها •
 . بدون نیاز به توضیحات نوشتاری باشند و راهنماییهای حرکتیبیانگرکه 

ارتفاع در نحوه این   همچنین. داردی آن بستگی و طرح گرافیکمتن ی خوانایبرای فاصله مناسب با توجه بهتعیین ارتفاع تابلو  •
ابلوها و عالئم تصویری باید بصورت ثابت ت .گذاشت خواهد تأثیر بین حروف ی فاصله بندچگونگی و ها هقرار گرفتن نوشت

.  متر باالتر از کف نصب گردد2/5 متر و تابلوهای روی درب ها تا حداکثر 2 تا 7/1تابلوهای روی دیوار درارتفاع  .طراحی شوند
 و عالئم بصورتی که  نصب هر گونه تابلو. پایین تر باشد متر5/2شود نباید از  حد زیرین ارتفاع تابلوهائی که از زیر آنها عبور می

حد  ،حداکثر ارتفاع مجاز نصب تابلوهای دیواری نمای ساختمان . ممنوع است، باشدیپس از نصب نهایی دارای هرگونه حرکت
  .خواهد بودنهائی دست انداز بام 

   . بهره گرفته شود جریان ترافیکیالگوها در پایانه از نصب تابلو ی تعیین محلهابرای •

 ، تهویهکانالهای، نورگیر، نصب عالئم و تابلوها بصورتیکه پنجره.باید مانع عبور هوا و نور به داخل بنا شوندتابلوها و عالئم ن •
 . ممنوع است،مسدود سازد  را ساختمان به آتش نشانهایا مسیرهای ورود ،فراردرب راه پله 

 و سایر عناصر طبیعی ممنوع ها هتان، صخر درخ،ی عالئم راهنمایی رانندگیها ه پای، تیرهای برقروینصب عالئم و تابلوها  •
  .باشد می

 .است ممنوع ،نصب تابلوهای تبلیغاتی بصورتی که مانع از دیده شدن تابلوی نصب شده قانونی دیگر شود •

 تمهیدات الزم به منظور جلوگیری از نفوذ آب به داخل آن ،دنی تجهیزات الکتریکی داخلی باشاکه دار میدر کلیه تابلوها و عالئ •
 .  گرددبینی پیش

 .. شود محاسبه ،شود  تعیین می،سطح مجاز تابلوها مطابق با کاربری هر تابلو و منطبق با ضوابطی که از سوی مراجع ذیصالح •

 : تابلو و سازه باید حداقل در مراحل زیر انجام شود میبازدید از تابلوها توسط مسئول ذیصالح به منظور پایدار بودن، استحکام دای •
                                                           

 .گذارد می تأثیردر فاصله بین حروف  زاویه ای که نوشته تحت آن خوانده میشود  1
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 قبل از شروع به استفاده از آن                                             ) ف     ال
 پس از هر گونه تغییرات و ایجاد وقفه در استفاده آن                   )      ب

  زلزله، طوفان،پس از وقوع باد) ج     
 

 متمرکز ی نیمهها هپایان 6-3-2 

بهتر مسافر و دسترسی ، وسیله نقلیه افزایش ضریب نفوذپذیری مبنای بر ها هناحداث و تجهیز این پایااز سیاست اصلی  •
و در راستای اولویت خدمات دهی به مسافر و در نظر گرفتن حداقل ،  داخل بافت شهریازبه شبکه ارتباطی بین شهری 

 .نیازها برای حضور خودروها صورت پذیرد

 رویکرد استفاده اشتراکی از باایانه بر مبنای تقلیل سطوح زیر بنایی و کلیه عناصر و اجزاء فضایی پریزی هطراحی و برنام •
 .فضا باشد

طراحی در راستای تقلیل حجم و کالبد ساختمان پایانه و توزیع خدمات و اجزاء فضایی در سطوح مختلف و بر مبنای  •
لکردهای اجزاء مختلف در  ضروری است ارتباط میان عم،بدین منظور.  بسته صورت گیردبهافزایش نسبت فضاهای باز 

 .قالب کوتاهترین خطوط برقرار شود

 نتایج حاصل از احداث آنها بربار ترافیکی و حجم بینی پیش،  در داخل کالبد شهریها ه این پایانتأسیسبا توجه به  •
 .ضروری است  ، ظرفیتها و امکانات بالقوه موجود، شناخت محدودیتهامنظور به ،جریان عبوری از محدوده طرح

متمرکز از قوانین طراحی تسهیالت   برون شهری در پایانه نیمهخودروهای جهتطراحی تسهیالت توقفگاهی  •
ی متمرکز کمتر ها هدرقیاس با پایان ها هاین پایان تقاضای فضای پارک در.کند توقفگاهی در پایانه متمرکز پیروی می

  .1خواهد بود

 . کامالً مجزا باشد، سواری مسافرکشیها هقفگاتوشهری از درون  اتوبوسهای کوتاهپارکینگ توقف  •
 فراهم  دقیقه45ی زمانی کمتراز ها هدر بازرا مکان حضور خودرو در داخل مجموعه  صرفا ای خودروهای طرحها هتوقفگا •

 .خواهد بود)  اداری_فنی (و آماده شدن پیش از سفر  پایانه  حضور خودرو در محوطهبه منظور این زمان .آورد

کوتاهترین خطوط ارتباطی با شبکه ناوگان برقراری  ،)خروجی ها (ی و استقرار مجموعه پایانه و ورودیدر جانمای •
خدمات تاکسی کرایه و آژانس در  .ضروری است..) . مینی بوس و_ اتوبوس _تاکسی (درون شهری  می عمونقل و حمل

 جلوگیری از تجمع در مبادی خروجی به منظور(درداخل کالبد پایانه و ارتباط مستقیم با سکوهای پیاده شدن مسافران 
 .جانمایی شوند ) منفی آن بر شبکه ارتباطی اطراف پایانهتأثیر و  ) ورودی (یا

نظر متولیان احداث پایانه و عمدتا  باشود براساس نیازهای موجود و  میخدمات اداری که برای مجموعه درنظر گرفته  •
 .طراحی و تجهیز شود ،و خدمات  اداری، امور مالی،ار آم،ی مسافریشرکتهاوابسته به  امور شامل

                                                           
 شرکتها و مسافران به صورت متمرکز نبوده و برخی از خدمات وابسته به سفر ،که فعالیتهای مربوط به رانندگانه این با توجه بها  هدر این نوع پایان 1

شود براساس مدل دینامیکی ارائه شده برای   میبینی پیشد سفرهای اضافی به آن کاسته شده و از تعدا) تفروش بلی(گیرد  درسطح شهر صورت می
 . استفاده از تسهیالت توقفگاهی پایانه در تناوبهای زمانی متوالی در اختیار درصد مختلفی از مراجعین قرار گیردها، هطراحی پایان
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 ه استقرار نمایندبراییی ها ه شامل غرف،شود مینظر گرفته   درنقل و حمل شرکتهای دهی سرویسفضاهایی که برای  •
ند ی نیمه متمرکز استقرار یابها هتوانند در پایان میمضافا آنکه تنها شرکتهایی .  خواهد بودتشرکت و مسئول فروش بلی

 تعداد این نمایندگیها در شهرهای کوچک حداقل .داشته باشند) کالن شهرها( دفتر فروش در سطح شهر 3که حداقل 

 1. نمایندگی خواهد بود1 •
تعداد . است می الزا2)نوع اول و دوم( خدمات رفاهی مسافران دهی سرویس استقرار و  سطوح جهتدر نظر گرفتن حداقل •

 در ،باحجم مسافرین و شرایط بستر طرحمطابق  شود می فعالیت آنها درنظر گرفته  و سطوحی که برایها هغرفاین 
 انتخابیی که برای فعالیت در پایانه ها ه فروشگا. خواهد بودشود ی زمانی که از پایانه و تسهیالت آن استفاده میها هباز
رفاهی ی خدمات ها هجایگای است ضرور . ارائه کننده کلیه مایحتاج مسافرین باشدترکیبیصورت  د باید بهنشو می

 .داشته باشند...) ومنظر  ، صوت،هوا( جایگیری مطلوبی نسبت به آلودگی های ناشی از حضور خودروها ،مستقر در پایانه
ی زمانی ها ه براساس باز،های مختلف پایانه و مساحت های مورد نیاز بخشها ه فیزیکی برای تعیین سرانریزی هبرنام •

 .حضور مسافر در پایانه تعیین شود دقیقه 30حداکثر 

نحوی که قابل استفاده   به (نصب تابلوهای نشان دهنده وضعیت سرویس های پایانه و زمانبندی حرکت خودروها •
 .ها در مبادی ورودی پایانه ضروری است  محوطه و دسترسی،ی راهنمای پایانهها هقراردادن نقش یا ،)مسافران باشد

 .است میالزا ،ات جانبی خودروهاپرهیز از ایجاد مراکز خدم •

 نیازهای موجود و برحسب نظر ،ی نیمه متمرکز، با توجه به شرایط بستر طرحها هی سوختگیری در پایانها ه جایگاتأسیس •
 .متولیان امر خواهد بود

ی بر استفاده شرکتهای مسافربرایشوند بصورت اشتراکی   سوارشدن مسافران درنظر گرفته میجهتسکوهایی که  •
طه سکوهای سوارشدن توصیه  محوبه همراهان مسافر جلوگیری از به منظوردر طراحی تمهیداتی  .شوند  میریزی هنامبر
 :شود  محاسبه سطوح مورد نیاز و تجهیزات سکو مطابق زیر اقدام میبرای دراین صورت .شود می

 که پیش )اهانو همر (نا مسافر٪ 50 حضور همزمان برایسطوح مورد نیاز : فضای ارتباطی عمومی -
 برای مبلمان .شود  دقیقه پیش از حرکت در پایانه حضور داشته باشند درنظر گرفته می30شود  بینی می

یافته و نسبت فضاهای اختصاص استفاده کنندگان از تسهیالت  ٪70سرویس دهی همزمان به 
 9/1راجعه کننده  به ازای هرنفر م. و اضافه می گرددحاظارتباطی به صورت درصدی از اعداد فوق، ل

 .شود مترمربع فضا درنظر گرفته می
. عمل خواهد شد 5 پهلوگیری خودرو و مطابق الگوهای ارائه شده در فصل برای: سکوهای اختصاصی -

خودداری ) ی نشستنها هجایگا(شود دراین حالت تاحدامکان از تجهیز این سکوها به مبلمان  توصیه می
 .شود

                                                           
 .گیرد طح شهر انجام میضعیت ایده آل کلیه خدمات ارائه و فروش بلیت درسدر و 1
 رستوران و ،ی فروش مایحتاج مسافرانها ه دسته اول و غرف زمره خدمات از، آبخوری و تلفن های عمومی، نمازخانه،سرویس های بهداشتی 2

 .ی اطالع رسانی از عمده خدمات رفاهی نوع دوم خواهند بودها ه غرف،وچایخوری
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 .شود  متمرکز بیان میری غیها هانی است که در مورد پای ضوابطن سکوها مطابقیز ایاجرا و تجه •

جایگیری سکوهای سوار کردن مسافر، همچنین پارکینگ ها و دیگر اماکنی که حضور خودرو درمحیط را ضروری  •
 آن تقلیل برای و نسبت آلودگی های حاصل از آن بر بافت محاطی پیرامون پایانه بررسی شود و راهکارهایی ،سازد می

 . در نظر گرفته شود)... افزایش فاصله جانبی و، تغییر ارتفاع، پوشش های گیاهی،ی عایق صوتها هدیوار(

پایانه های نیمه  تفکیک عملکردها و میزان تمرکز مکانی اجزاء در،با توجه به بازه زمانی کوتاه حضور مسافر درپایانه •
  نیمه متمرکز یها هرکز بطور عمده در حاشیه سکوهای پایانی متمها هو انتظار پایان  می سالنهای عموبریکار ،متمرکز

انه ی که در ساعت اوج در پایمسافران  ٪ 20 حداکثر به ازای  ، با این حال درنظر گرفتن سالن عمومی.گیرد صورت می
 متمرکز خواهد  این سالن مطابق با ضوابط سالنهای انتظار پایانه درسطوح سرانه و مبلمان . مینمایدمیابند الزاییحضور م

 .بود

 رنگ و انطباق همچنین نحوه ،ویژگی های خاص مصالح از لحاظ نوع  در کف سازی مسیرهای مختلف داخل پایانه •
 .کاربرد و ارتباط میان مصالح در جهت هدایت مسافران ضروری است

 " ورودی " معماری ،برند می نیا ه بهرمعماری ی نیمه متمرکز بطور عمده از ساختمان و کالبدها هکه پایانه اینبا توجه ب •
خوانایی و تشخیص از مهمترین ویژگی های معماری ورودی پایانه  . داردای ه اهمیت ویژ آن،سیمای شهریو در نمود 
 .خواهد بود

و   می اقلیمختلفشرایط  با مواجهبرای( توجه به مقاومت مصالح بکار رفته درساخت ،در تجهیز مبلمان فضاهای باز •
 . ضروری است)کثرت استفاده

ی متمرکز ذکر شد ها هطراحی مسیرهای سواره و پیاده از ضوابطی که تحت همین عنوان و در مبحث ضوابط خاص پایان •
 .نماید می تبعیت 

بیان ی متمرکز ها هیی که در مورد پایانها هی نیمه متمرکز از ضوابط و توصیها هفضاهای سبز و پوشش های گیاهی پایان •
 .نماید می تبعیت ،شد

 
 

 متمرکز ی غیرها هپایان 6-3-3 

کاهش  ،ی بزرگ درسطح شهرهاها ه گونه ازپایانه اینهدف ازایجادوتوسع ، ذکرشدها هتعریف این پایان در مطابق آنچه درفصل دوم
ین  برا.رود هدر می )ها هپایان(اثر سفرهای درون شهری برای رسیدن به مراکز برقراری سفرهای بین شهری زمانهایی است که در

  ضوابط حاکم بر.ضوابط فرادست شهری خواهد بود  وچهارممطابق با الگوی پیشنهادی فصل  ،جانمایی این نقاط درسطح شهر اساس
 مربوط به ضوابط -2 معماری وسازه ی مربوط بهها ه ضوابط و توصی-1 دیدگاه عمده قابل بررسی است  از دوها هطراحی این پایان

  ترافیک وحمل ونقلمهندسی
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  ضوابط و توصیه های معماری و سازه-1
 درکنار ،بعد مسافتی اندک نسبت به یکدیگربا   درشهرهای کوچک و،ی غیرمتمرکزها هگسترش پایان شکل گیری و •

 ی متمرکزها هتجهیز پایان ساخت و ه خدمات مطلوب و جلوگیری از اتالف سرمایه درئسبب ارا ،ی نیمه مترکزها هپایان
توان نسبت به برقراری  می ی متمرکز،ها ههنگ بین شهرهای دارای پایانا با مدیریتی هم ترتیباین ه ب.خواهدشد

 منظور استفاده ازسیستم های نظارت برواحدها ه اینب .اطمینان حاصل کرد سرویس های منظم بین نقاط حدفاصل،
 )ITS(مل ونقلیسیستمهای هوشمند حیا و شهری  های بین  گویای وضعیت سرویستلفنی سیستمهای ،)GPSنظیر(

 .شود توصیه می

که پیشتر درهمین فصل تحت عنوان (ی گردشگری ها هجاذب ی غیرمتمرکز درنقاط ویژه توریستی و باها هتشکیل پایان •
 دهی سرویس ازیکسو و مدیریت وسرپرستی ازسوی واحدهای متولی امورگردشگری برای )بسترطرح ازآن سخن رفت

 . شود می توصیه ، مناطقه اینمنظم ب
 توقف برایات پایانه تأسیستوان از   میتا حدامکان .شهری با پایانه ضروری است درنظر گرفتن ارتباط سرویسهای درون •

  .خودروهای درون شهری بهره گرفت

 زمانی سرویس های اتوبوسرانی شهری ه فراتر از بازی پیاده و یا سوار کردن مسافر در ساعاتبه منظوریی که ها هدر پایان •
ی ها هایستگاات تأسیستوان از تجهیزات و  می ،شوند میدر نظر گرفته دورهای حرکتی تعیین شده درون شهری و در کری

 . استفاده کرد توقف خودروهابرایدرون شهری 

ساعاتی که خودروی   و هستندپراکنده  که درسطح شهرسرویس پایانه های غیر متمرکزیوضعیت  آگاهی مسافران از •
تله (ی اطالع رسانی ها هبدین منظور شبک. ضروری است ،کنند درآنها توقف می) ی بوس مین_اتوبوس(بین شهری 

 ت تهیه بلی.اختیارمسافران قراردهند در توانند اطالعات مناسبی را می  شرکتهای حمل ونقل تبلیغاتویا ) اینترنت،تکست
 شرکتهای مسافربری بود که   مراکزی خواهدطریق  از تنها ،دهند می ارائه ها ه پایانه اینبرای استفاده ازسرویس هایی ک

 نتیجهدر .دریصورت گشبکه  ازطریق کار میتواند این  درصورت وجود شرایط فروش اینترنتی.درسطح شهر، دایرنموده اند
متوجه ، تأسیسی چندانی از باب ها ه و هزینشده تنها محدود به سکوهای سوارشدن مسافران ها هتجهیزات این پایان

  . بود واهدمتولیان نخ

مبنی بر دسترسی آسان  (ها ه همچنین سیاست اولیه احداث این پایان،با توجه به زمان کوتاه حضور مسافر در مجموعه •
 ارائه تسهیالت ،بین شهری  می عمونقل و حمل بااستفاده از سرویسهای )شهروندان به مبادی سفرهای بین شهری

 . حذف خواهد شدها هتوقفگاهی در این پایان

  و حصول عالئم وفرم های گرافیکی ازبهبود شناسایی وتشخیص پایانه غیرمتمرکز با استفاده ، ایمنی مسافرانایبر •
 .است می الزا،شرایط مناسب برای پهلوگیری خودرو درحاشیه امن خیابان
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فرد پیش  میدروضعیت عمو) شید نورخور،  بارش،گرماوسرما، باد(  می کلیه عوامل اقلیتأثیر ،با توجه به حضور مسافران درفضای باز
 تدوین ضوابطی در جهت انطباق آن با ، غیرقابل اجتناب استعوامل حضور این  هاکلیه اقلیم از آنجا که در.  مشهود خواهدبود،از سفر

 :است  میطرح الزا
خواهد  ای هجایگاه ویژ ، در آنها معماری سکو وسرپناه،ی غیرمتمرکز از حداقل فضای کالبدی برخوردارندها هاز آنجاکه پایان -

هنگی ا با توجه به اصل هم،غیرمتمرکز درسطح شهر است  پایانهی ازشود شکل ظاهری سرپناه که نمود می توصیه .داشت
 پوشیدگی سرپناه با توجه به .مسافران صورت پذیردآسایش حصول شرایط مناسب برای   و،وسازگاری با محیط اطراف
تا یک طرف بسته استفاده سه توان از الگوهای   میه و متفاوت بود،عی بستر طرحشرایط طبی و اقلیم های مختلف کشور

 .پذیر باشد استفاده از مصالح باید به نحوی صورت گیرد که رؤیت داخل سرپناه از بیرون امکان درهر صورت اما ،کرد
 ان ازدیوارهای ناقص برایتو  میهمچنین .شود متردرنظرگرفته می30/1سر پناه ) یا خروجی از(حداقل عرض ورودی به 
 .بهره گرفت میکاهش اثر نامالیمات اقلی

میزان زیادی  به ،راه ورودی و شریان ارتباطی اصلی کنار مجموعهنسبت به و مجموعه پایانه سمت گیری سرپناه  -
مت س ضروری است .شتگذاخواهد  تأثیرباران به داخل محوطه   پاشیده شدن آب برف و وبرچگونگی تابش نورخورشید

 . اقلیم صورت پذیردو ترافیک ،گیری سرپناه در جهت حداکثر تطبیق با وضعیت خیابان
درکنار  پوشش گیاهی جایگیری .شود توصیه میباتوجه به اقلیم  ، حصول شرایط آسایش درمحیط برایاستفاده از گیاهان  -

ی غیرمتمرکز از ضوابطی که ها هر پایان پوششهای گیاهی و فضای سبز د. باشدپایانهدیده شدن برای  ی مانعمجموعه نباید
 .نماید ی متمرکز بیان شد تبعیت میها ه پایان مبحثتحت همین عنوان در

 گیرد قرار می از سرپناه که رو به جریان ورودی ترافیک  قسمتی، دید مناسب به محدوه ورودی پایانهبرایتوصیه میشود  -
 به ، طراحی خواهد شد)منحنی شیبدار و یا ،صاف( توجه به اقلیم  سقف سرپناه با.بااستفاده از مصالح شفاف ساخته شود

 و  جمع آوری نزوالتبرایین درسقف سرپناه تعبیه راهکارهایی ن همچ.نحوی که امکان دفع نزوالت آسمانی فراهم شود
 .یک نقطه برای خروج ضروری استبه انتقال آن 

م نزدیکی به پایانه تا حدامکان به سکوها نزدیک شده و  شرایطی فراهم شود تا خودروهای طرح هنگا پایانهیحادرطر -
امکان ضروری  تفکیک کریدورهای حرکتی پیاده و سواره تا حد .سکو صورت پذیردسطوح  طریقسوار شدن به خودرو از 

 .است

ی زمانی اه ه دردور،های صورت گرفته ریزی ه برنام مطابقتابع حجم مسافرانی خواهد بود کهو سطوح سکوها ابعاد سرپناه  -
 پاسخگویی به حجم مراجعه کنندگان در برای و تجهیزات سطوح بینی پیش .کنند می استفاده از پایانه ای ه دقیق15 تا 10

 .شود  میریزی هشلوغترین ساعات برنام

ی طراح در ، سکوهابا توجه به دوره حضور کوتاه مدت خودرو در پایانه و سطح سرانه اشغال هریک از الگوهای پیشنهادی -
  . خطی استفاده شودسکوهایی غیرمتمرکز از ها هپایان

 دسترسی برایارتفاع سکوهای انتظار  .سکو نزدیک شوند که رکاب آنها در کنار سکو قرار گیرد خودروها به نحوی به -
  تا3/0ی اتوبوس، میدی باس و مینی بوس ها ه در جایگا،مسافرین  شدنسوارمحل  و عبور خودروهای طرحمیان گذرگاه 

  .شود می متر در نظر گرفته 4/0
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و شرایط آب و هوایی  می باید در برابر عوامل اقلی،شود میمصالحی که در ساخت سرپناه و سایر تجهیزات آن بکار گرفته  -
 سهولت تعمیر و نگهداری و یا .بستر طرح و رفتارهای مصرف کنندگان از مجموعه مقاومت خوبی از خود نشان دهند

 . گذارد می فراوانی برجای تأثیری از مجموعه بردار بهرهوبیت  در مطلا،ساخت آنه

ازای حداقل  در نظر گرفتن صندلی به .است میی غیر متمرکز الزاها هسرپناه پایانزیر  مبلمان و تجهیزات نشستن در وجود -
جموعه حضور  در م،انهیپا دهی سرویسی صورت گرفته از سوی متولیان برای که با توجه به زمانبندی نی مسافر50٪

اتوبوس و (خودروی طرح ی نشستن باید حتی المقدور در محدوده در جلو و عقب ها هجایگا . صورت خواهد گرفت ،دارند
 متر در نظر گرفته 5/0 تا 4/0 متر و عمق آنها 5/0 تا 45/0 از سطح زمین ها ه ارتفاع این جایگا.قرار نگیرند )مینی بوس

در ( درصد در قسمت نشیمن گاه برای تخلیه آب حاصل از عوامل جوی 3 تا 5/0 همچنین در نظر گرفتن شیب. شود می
 استفاده از مصالحی که در برابر  در مبلمان پایانه و تجهیزات جانبی آن.شود میتوصیه ) صورت ورود به داخل سرپناه

 ضروری ،دهند مین نشاازخود ات عوامل محیطی مقاومت خوبی تأثیریا ..) .خراشیدن، شکستن و(تخریب های عمدی 
 .توصیه میشود محیط  درتش رعایت بهدابه منظور نظیر سطل های زباله ،ات و مبلمان شهریتأسیسسایر  حضور .است

 از محل قرارگیری پایانه نمادیدر حالت کلی وضعیت ظاهری پایانه غیرمتمرکز وابسته به شکل ظاهر سرپناه بوده و باید  -
های شهری مطرح  بعنوان یکی از المانتوانند  میی غیرمتمرکز ها هپایانز آنجاکه ا .تشخیص از فاصله دور باشد برای
شود ارتفاع  میوصیه ت . گذار خواهد بودتأثیر  آن به میزان زیادی در کیفیت بصری محیط پیرامونسرپناهطراحی  ،شوند

 براییی که ها ه در پایان. نکند متر تجاوز5/2از گیرند  آن پهلو می طبقه در  سکوهایی که اتوبوسهای یکسرپناه در 
 نزدیکی خودرو در محدوده پایانه  برای متری 5 حریم هوایی ،شود  اتوبوسهای دوطبقه درنظر گرفته میدهی سرویس

 .لحاظ گردد

 اند معرفی شده  6-1که در جدول توان از انواع مصالح   مجموعه و تجهیزات آن میی طراحی و اجرابرایبرحسب اقلیم  -
 :بهره گرفت 

 
 1-6                                                 جدول

 اقیلم
 مصالح

 سرد مرطوب گرم و خشک

 پرهیز شود پرهیز شود پرهیز شود آهن
 ی اقتصادیها هبا توجه به صرفی اقتصادیها هبا توجه به صرف ی اقتصادیها هبا توجه به صرف آلومینیوم

 شود مینتوصیه  نمی شود توصیه شود توصیه می ی فلزی سوراخ دارها هورق

 شود می توصیه شود توصیه می شود توصیه می )سبک پیش ساخته(بتن

تواند  صرفا در مبلمان سکوها می پالستیک
 .مورد استفاده قرار گیرد

تواند  صرفا در مبلمان سکوها می
 .مورد استفاده قرار گیرد

تواند  صرفا در مبلمان سکوها می
 . گیردمورد استفاده قرار

 در،ها هبرای پوشش سرپناه و جدار طلق
رنگهای روشن و بافتی که نور را 

 ها هبرای پوشش سرپناه و جدار
.مورد استفاده قرار گیردمیتواند 

 ها هبرای پوشش سرپناه و جدار
 .مورد استفاده قرارگیردمیتواند 
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 اقیلم
 سرد مرطوب گرم و خشک مصالح

عبور ندهد، می تواند مورد استفاده 
 .قرارگیرد

 پلی اتیلن
ه شرایط بستر طرح و با توجه ب
د می تواند مورد استفاده نوع کاربر

 .قرارگیرد

با توجه به شرایط بستر طرح و 
 د مورد استفادهنوع کاربر
 .گیرد میقرار

با توجه به شرایط بستر طرح و نوع 
 .گیرد مید مورد استفاده قرارکاربر

 توصیه نمیشود توصیه نمیشود توصیه نمیشود چوب

ی با ها هضروری است از شیش کاربرد،  در صورت.شود میه به دالیل ایمنی توصیه ناستفاده از شیش شیشه
 . میلی متر و یا شیشه مسلح استفاده شود8ضخامت باالی 

 
 

ی متمرکز و یا نیمه متمرکز ها همطابق آنچه در پایان(ات و اجزای ساختمانی تأسیسی غیر متمرکز فاقد ها ه که پایانه اینبا توجه ب
 برخی ،شود می و امکانات و تسهیالت اختصاص یافته برای آنها در قالب سرپناه و سکوهای انتظار خالصه بوده) مشاهد بودی

 : نماید عبارتند از  میکه برای طرح سازه آنها ضروری  میی عموها هتوصی
سبه بار برف و در در نواحی کوهستانی محا.  شکل گیری طرح معماری اجرا گرددبرایسازه سرپناه باربر نبوده و تنها  •

همچنین سازه سرپناه باید . مناطقی که وزش بادهای شدید وجود دارد، اثر نیروی باد در محاسبات سازه اعمال شود
 در ای هگیری مستقیم اجزاء ساز با توجه به قرار. مقاومت کافی در برابر برخورد عمدی یا غیرعمدی مسافران را داشته باشد

.  آنها در سازه سرپناه مدنظر قرار گیردتأثیر) ...اب و انقباض و انبساط ناشی از آن، بارش وتابش آفت(برابر عوامل جوی 
ی احداث ها هدر کاهش هزین، د تا عالوه بر سرعت اجرانشود اجزای اصلی سرپناه بصورت پیش ساخته تهیه شو میتوصیه 

 ای هاجزاء سازدر مکان شستشو و رنگ آمیزی اضروری است  ، به منظور نگهداری بهینه پایانه.گام مؤثری برداشته شود
 .داشته باشدوجود 

شهری و ساعات خروج آنها   به تابلوهای نشانگر آگاهی از وضعیت حرکت سرویس های برونی غیرمتمرکزها هتجهیز پایان •
 و شبکه ارتباطی استفاده از سیستم های اطالعاتی پیشرفته  به خودروهای طرحالزامگرو   این امر در.است میالزا، از مبدا

  .سازد می خدمات در نهایت امر، بازده بودن مجموعه را برای کاربر مسجل ه این ارائ.خواهد بودمنسجم 
 درنظرگرفتن حداقل ، خودروهای بین شهریدهی سرویس نظارت و کنترل بر  همچنین،ات پایانهتأسیسبه منظور مدیریت  •

 ،تعداد نیروهای مستقر در پایانه، با توجه به حجم سرویس. ری استنیروی انسانی ضرو) موقت( حضور دائم برایفضایی 
 .همچنین نظرات متولیان احداث تعیین خواهد شد، ها هتعداد و مساحت جایگا

 ضروری است از قرار .دهدن را تحت الشعاع قرار مجموعهکه کاربری باشدنحوی  به ،در پایانهنصب آگهی های تبلیغاتی  •
ی ساخت و ها ه تامین هزینبرای تواند میاستفاده از تبلیغات هرچند  .ر سقف پایانه خودداری شوددادن تابلوی تبلیغاتی د
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 ،د پذیرش آگهی  مطابق با کاربری مجموعهگرد می توصیه با این حال ،شودمی موثر واقع ها هنگهداری احداث این پایان
  .مد نظر قرار گیرد

ریب و یا دزدی خ جلوگیری از تمنظور به. خواهد داشت ای هاهمیت ویژانه ات پایتأسیس بعنوان بخشی از ،روشنایی سرپناه •
 که  دیگری مواردیا( شوند میاز سیستم هایی که در داخل کار نصب استفاده  ،ی غیرمتمرکزها هات در پایانتأسیساین 

نظر قرار  ویض قطعات مد امکان بازبینی و تع بایداتتأسیس ه این در تعبی.نماید ضروری می )دهند میمشاورین پیشنهاد 
  .شود می روشن کردن سرپناه هنگام تاریکی توصیه برای) ینظیر چشم الکترونیک (هوشمنداستفاده از سیستم های . گیرد

که برای تجهیز پایانه  میتلفن های عمو .شود می توصیه ،این مراکزکنندگان  استفاده برایهای مخابراتی   سرویسبرقراری •
 مقابل ورود خودروهای جهت(ی بیرونی ها ه جدار. انتظار مسافرین قرار گیرندهباید درخارج از محدودشوند  میبکار گرفته 

 تا حدامکان نباید در معرض تجهیزاتاین . شود می برای این منظور مناسب ارزیابی یا فضاهای باز خارج سکوها و) طرح
 .مستقیم عوامل محیطی قرار داشته باشند

 با توجه به نظر مشاورین و نیازهای بستر )...ی فروش کاال وها ه غرف،آبخوریها(سهیالت رفاهی تجهیز پایانه به سایر ت •
 طراحی صورت خواهد گرفت 

 .است میالزا باران  و جلوگیری از تجمع آب برفبرایشیب بندی درنظرگرفتن  ،در مسیرهای سواره و پهلوگاه خودرو •
 .است می قرارگیری تابلوهای راهنما و پیش آمدگی سرپناه الزابرایمتری از سطح سواره 0/ 6 رعایت فاصله حداقل •
 بعنوان محدوده ممنوعیت ، حریم پهلوگاه رازینهای ورودی و خروجی،   لچکیرانندگی،  و  ضروری است تابلوهای راهنمایی •

 .توقف خودروهای سواری در نظر بگیرند
این . است مینوشتن کلمه خودروی بین شهری الزا) ودروپهلوگاه توقف خ(در کف سازی محوطه پایانه در داخل سواره رو  •

 از کاربرد .سازد می در کنار خط کشی هایی به همین رنگ محدوده و نوع کاربری را مشخص  ونوشته با رنگ زرد
 . پرهیز شود،کند میجاد ای هرنگهای اپوکسی دار با توجه به آلودگی های محیطی ک

 .بهره گرفتکانالهایی در کف توان ازیپایانه مات زیر بنایی تأسیس جهت عبور •

احداث روگذر  ،سوی مختلف راه شریانی کریدورهای حرکتی در دوبا توجه به دسترسی مسافران به پایانه و جهت  •
 . خواهد بودی غیر متمرکز ضروریها هدر حاشیه پایان)رزیرگذیا(

 
 : ضوابط و آئین نامه های حمل و نقل و مهندسی ترافیک-2

ی شهری ها هکه دربخش چهارم آئین نامه طراحی رادرون شهری ی طراحی واحداث ایستگاه اتوبوس ها ه نامضوابط وآیین
 :توان اصول زیر را تبیین کرد می براین اساس .بود دنی غیرمتمرکز خواهها ه معیار مناسبی برای احداث پایان،ذکرشده

 :ی غیرمتمرکز در شریانهای حرکتی شهری ها هجانمایی طولی پایان
 ی شهریها هست ارئه شده در آئین نامه طراحی رادمطابق با ضوابط فرا

  :ی غیرمتمرکز در شریانهای حرکتی شهریها هجانمایی عرضی پایان
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 متر بین لبه محل توقف وحدخارجی 75/1رعایت حداقل فاصله با  خارج از عرض راه و "کامال،خودروهای طرحتوقف  •
 شریان  روند خروج از، لچکی ورودی وخروجی تغییر درسرعت خودروها.است میالزا) بر مبنای ضوابط فرادست (شانه راه

 .سازد تسهیل می،ورود به راه راارتباطی و 
جلوگیری  به منظورهمچنین رعایت تمهیداتی  .حداقل برسد ها به  از عرض رابط هنحوی باشد که عبورپیاد موقعیت پایانه به •

  ) پذیردتواند ازطریق موانع فیزیکی صورت می( . ضروری است به محدوده آزادراهها هاز ورود پیاد

 .دقت کنترل شود  به،ی اتوبوسها ه به خیابانهای اطراف وسایر ایستگا ه پیاد عابرینقبل از احداث پایانه نحوه دسترسی •

 
 

  متر18 1شریانی درجه )اتوبوس(طول محل توقف 

   متر6 تا 4 1شریانی درجه عرض محل توقف
 75/1 تا 25/1 از شانه راه  توقف محلفاصله

 1شریانی درجه لچکی
 1:12ان یانه از شری ورودی به پا لچکیطول نسبت عمق به
   درانی شربهانه ی پاخروجی از  لچکیطول نسبت عمق به

 1:10حداقل _  1:20 ؛بزرگراه_  1: 30زاد راه؛آ
افزایش طول محل توقف برای توقف بیش از یک 

 خودرو
 متر1 + ودروی طرح خبه تناسب طول 

 
 مرکز از سویشهری  می فضاها وتجهزات عمو،دسترسی معلوالن به اماکن مرور و عبور و منظور رفع موانع ضوابطی که به

 .ی غیرمتمرکز خواهد بودها ه ساخت وتجهیز پایان، انطباق طراحیجهت معیارها مناسبی ، شدهتهیهتحقیقات ساختمان ومسکن 
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 تجديدنظر دوم ĨĨ ĤĦīĦ  Ĥ مǆƲǂات فني عمومي ŧارهاي ساختماني 

 مǆƲǂات فني عمومي و اجرايي تƎسيƾات برقي كارهاي ساختماني
  ĥ-ĤĤģ ĤĦīĨ  Ħ  تƎسيƾات برǟ جريان ǉعيǜ–جǪد دوم 

  ساختمانمكانيكيمǆƲǂات فني عمومي تƎسيƾات 
  ĩ-Ĥĥī ĤĦīĨ  Ĥ هاي جزƕيات نقǂه – شǬǂجǪد 

 يارهاي Ǎرƫ و اجراي سيǪوهاي بتني ǉوابǌ و مع
 ǧد اوǪو –جǪات فني عمومي و اجرايي سازه و معماري سيǆƲǂم  

)Ĥ-ĥĦĨ( 
  مǆƲǂات فني عمومي و اجرايي تƎسيƾات برǟ سيǪو –جǪد دوم 

)ĥ-ĥĦĨ( 
  مǆƲǂات فني عمومي و اجرايي تƎسيƾات مŨانيŨي –جǪد سوم 

 )Ħ-ĥĦĨ(سيǪو 
 )ħ-ĥĦĨ (ل موقت سيǪو معيارهاي فني و تƮوي–جǪد šهارم 

ĥĦĨ 

 
 
ĤĦīĥ 
ĤĦīĤ 
ĤĦīĦ 
ĤĦīħ 
 

 Ħ  

  ĥħģ ĤĦīĥ  Ħ راهنماي برūزاري مƾابقات معماري و شهرسازي در ايران 
 فهرست جزƕيات خدمات مهندسي مطالعات مرحǪه دوم

  Ĥ-ĥħħ ĤĦīĨ  Ħ بندي اراǉي كǂاورزي تƾطيƬ و قطعه
  ǉ ĥħĨ ĤĦīĥ  ĦوابǍ ǌراحي سينما

 شهرسازي و معماري براي افراد معǪوǧ جƾميǉوابǌ و مقررات 
  ĥħĩ ĤĦīĥ  Ĥ حرŧتي

  ĥħĪ ĤĦīĥ  Ħ دستورالعمل حǞاǑت و ايمني در ŧارūاههاي سدسازي
  ĥħī ĤĦīĥ  Ħ فرسايش و رسوبŬذاري در مƮدوده ƋبŨǂنها

فهرست خدمات مرحǪه توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مǆنوعي 
  ĥħĬ ĤĦīĥ  ĥ منابƙƋ ǔ زيرزميني

  Ƌ ĥĨģ ĤĦīĥ  Ĥيين نامه Ǎرƫ و مƮاسبه قطعات بتن پيش تنيده
  ĥĨĤ ĤĦīĥ  Ħ فهرست خدمات مطالعات بهƾازي لرزه اي ساختمانهاي موجود

  ĥĨĥ ĤĦīĥ  Ħ رفتارسنجي فǊاهاي زيرزميني درحين اجرا
  Ƌ ĥĨĦ ĤĦīĥ  Ĥيين نامه نظارت و ŧنترǧ برعمǪيات و خدمات نقǂه برداري

 :رزيابي پيامدهاي زيƾت مƮيطي پروţه هاي عمرانيدستورالعمل ا
 ǧد اوǪه هاي –جţيطي پروƮت مƾدستورالعمل عمومي ارزيابي پيامدهاي زي 
 )Ĥ-ĥĨħ(عمراني

 شرƫ خدمات بررسي اوليه و مطالعات تǆǞيǪي ارزيابي ƥƋارزيƾت مƮيطي –جǪد دوم 
 )Ǎ)ĥ-ĥĨħرƫ عمراني 

 )Ħ-ĥĨħ.....(ي ƙƋ  دستورالعمل هاي اختǆاǅي پروţه ها–جǪد سوم 

ĥĨħ ĤĦīĥ  

 
Ħ 
Ĥ 
Ħ 

 

  ĥĨĨ ĤĦīĥ  Ħ دستورالعمل Ƌزمايǂهاي Ƌبǂويي خاŧهاي شور وسديمي در ايران
  ĥĨĩ ĤĦīĥ  Ħ استانداردهاي نقǂه ǂŧي ساختماني

  ĥĨĪ ĤĦīĥ  Ħ دستورالعمل تهيه Ǎرƫ مديريت مناǠǍ تƮت حǞاǑت
ƙƋ ǔادي منابǆدستورالعمل بررسيهاي اقت ĥĨī ĤĦīĥ  Ħ  

ƙƋ يţروبيولوŨزمون ميƋ دستورالعمل ĥĨĬ ĤĦīĥ  Ħ  
راهنماي تعيين عمǠ فرسايش و روشهاي مقابǪه باƋن درمƮدوده پايه 

  ĥĩģ ĤĦīĥ  Ħ هاي پل
ǉوابǌ و معيارهاي فني روشهاي Ƌبياري تƮت فǂار مǆƲǂات فني 

  ĥĩĤ ĤĦīĥ  Ĥ عمومي Ƌبياري تƮت فǂار
مرحǪه هاي (  ƋبŬيري فهرست جزƕيات خدمات مطالعات تاسيƾات

 ţاŚاههاي پمŬتƾو دوم اي ǧي ، اوƕشناسا( ĥĩĥ ĤĦīĥ  ĥ  
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( فهرست جزƕيات خدمات مهندسي مطالعات تاسيƾات ƋبŬيري 

  ĥĩĦ ĤĦīĥ  ĥ )سردخانه سازي
  Ƌ ĥĩħ ĤĦīĥ  Ĥيين نامه اتǆاȅت سازه هاي فوȅدي ايران

ƙƋ اهŬǂزمايƋ برپايي ĥĩĨ ĤĦīĥ  Ħ  
Ĥ-دستورالعمل تع ƙƋ يتƕياǪييين اسيديته  و ق 
ĥ-ƙƋ نţدستورالعمل تعيين نيترو  ĥĩĩ ĤĦīĥ  Ħ  

ǰǾǽƋ  ني راهǮǽا ǴمƘور  نǂŧ ǻƘǵ 
 Ǭايمني راه و حري)ǧد اوǪج( Ĥ-ĥĩĪ 

 ĥ-ĥĩĪ )جǪد دوم(ايمني ابنيه فني 
 ǬƕȆد سوم(ايمني عǪج( Ħ-ĥĩĪ 

 ħ-ĥĩĪ )جǪد šهارم(تجهيزات ايمني راه 
 Ĩ-ĥĩĪ )نجǬجǪد پ(تƎسيƾات ايمني راه 

 ĩ-ĥĩĪ )جǪد شǬǂ(برداري  ايمني بهره
 Ī-ĥĩĪ) جǪد هǞتǬ(ايمني در عمǪيات اجرايي 

ĥĩĪ ĤĦīħ  Ĥ  

  ĥĩī ĤĦīĥ  Ħ ها  هاي خاŧريز و روسازي راه  دستورالعمل تƦبيت ȅيه
  ĥĩĬ ĤĦīĥ  Ħ بندي رسوƙ  هاي دانه راهنماي Ƌزمايش
  ĥĪģ ĤĦīĦ  Ħ مومي ǂŧورهاي ع ريزي و Ǎراحي ŧتابƲانه معيارهاي برنامه
بøراي مƮاسøبات    )DESIGN CONDITIONS(شرايǍ ǌراحي 

تƎسيƾات ūرمايي، تعويǈ هوا و تهويه مطبوǓ مǆøƲوǃ تعøدادي از            
 شهرهاي ǂŧور 

ĥĪĤ ĤĦīĥ  Ħ  

  ĥĪĥ ĤĦīĦ  Ħ برداري از مƲازن سدها  راهنماي مطالعات بهره
  ǂ ĥĪĦ ĤĦīĦ  Ħتين و Ǫŧبي ها به روƿ اني راهنماي تعيين بار ŧل رسوƙ رودخانه

  ĥĪħ ĤĦīĦ  Ħ برداري ƙƋ  دستورالعمل نمونه
  ĥĪĨ ĤĦīĦ  Ĥ هاي فاƙȆǉ  خانه ǉوابǌ بهداشتي و ايمني پرسنل تǞǆيه

     ĥĪĩ  يا مƾيل شرƫ خدمات مطالعات تعيين حد بƾتر و حريǬ رودخانه
    ƙƋ رويǂøوان        راهنماي بررسي پيøƲبƋ ور درøاي شøي و    هǪاحøاي سøه

ƿن روƋ ǧنترŧ هاي ĥĪĪ ĤĦīĦ  Ħ  
هøاي فاƙȆøǉ      خانه  راهنماي انتƲاǑ ƙرفيت واحدهاي مƲتǜǪ تǞǆيه     

  ĥĪī ĤĦīĦ  Ħ شهري
  Ƌ ĥĪĬ ĤĦīĦ  Ĥهن  مǆƲǂات فني عمومي زيرسازي راه

  ĥīģ ĤĦīĦ  Ĥ مǆƲǂات فني عمومي راهداري 
  ĥīĤ ĤĦīĦ  Ħ هاي Ƌبياري و زهǂŨي ǉوابǌ عمومي Ǎراحي شبŨه

هاي تنظيǬ سطƙƋ Ƭ و ƋبŬيرهøا         دروليŨي Ǎراحي ساختمان  ǉوابǌ هي 
ǧاناŧ هاي روباز  در ĥīĥ ĤĦīĦ  Ħ  

ƫرǍ ه ساختǪي فهرست خدمات مهندسي مرحǂŨبياري و زهƋ هاي ĥīĦ     
هاي فاƙȆøǉ شøهري       خانه  برداري و نŬهداري از تǞǆيه      راهنماي بهره 

  ĥīħ ĤĦīĦ  Ħ  تǞǆيه ƥانويه -بƲش دوم 
هøاي    خانøه    و انتƲاƙ وسايل و لوازم ƋزمايŬǂاه تǞǆøيه        راهنماي تعيين 

 ƙȆǉفا ĥīĨ ĤĦīĦ  Ħ  
Ǭتƾراحي سيǍ ǌوابǉ ارǂت فƮبياري تƋ هاي ĥīĩ ĤĦīĦ  Ħ  

ǬŨǽ دǪƩ:راحي و ريزي راهنماي برنامهǍ  معماري
ǫǷƳ دøøǪƩ : Ǎ ايøøات  راهنمƾøøسيƎي تøøراح

 مكانيكي 
ǫوƽ دǪƩ: راحيǍ ات برقي  راهنمايƾسيƎت 

 )Ǎ)Ĥراحي بناهاي درماني 
 بƲش بƾتري

  جراحي-داخǪي
Ĥ-ĥīĪ  ǫرƘøøǶš دøøǪƩ :  روهøøū ايøøدي و  راهنمøøبن

 مǆƲǂات فني تجهيزات 

Ĥ-ĥīĪ ĤĦīĦ Ħ 

معماري  Ǎراحي و ريزي راهنماي برنامه:ǪƩد Ǎ)ĥ( ǬŨǽراحي بناهاي درماني 
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ǫǷƳ دøøǪƩ  :   اتƾøøسيƎي تøøراحǍ ايøøراهنم

 مكانيكي 
ǫوƽ دǪƩ: راحيǍ ات برقي  راهنمايƾسيƎت 

 هاي بƲش مراقبت
 I.C.UويŤه 
ĥ-ĥīĪ 

 ǫرƘøøǶš دøøǪƩ :  روهøøū ايøøدي و  راهنمøøبن
 مǆƲǂات فني تجهيزات بيمارستاني  

ĥ-ĥīĪ   Ħ  

ǬŨǽ دǪƩ:راحي و ريزي راهنماي برنامهǍ معماري
ǫǷƳ دøøǪƩ :    اتƾøøسيƎي تøøراحǍ ايøøراهنم
 مكانيكي

ǫوƽ دǪƩ: راحيǍ ات برقي  راهنمايƾسيƎت 

 )Ǎ)Ħراحي بناهاي درماني 
 بƲش اعماǧ زايمان

Ħ-ĥīĪ 
 ǫرƘøøǶš دøøǪƩ :  روهøøū ايøøدي و  راهنمøøبن

 مǆƲǂات فني تجهيزات بيمارستاني  

Ħ-ĥīĪ ĤĦīħ  Ħ  

ǬŨǽ دǪƩ:راحي و ريزي راهنماي برنامهǍ معماري  )Ǎ)ħراحي بناهاي درماني 
 بƲش بƾتري زايمان

ħ-ĥīĪ ǫǷƳ دøøǪƩ :    اتƾøøسيƎي تøøراحǍ ايøøراهنم
 مكانيكي

ħ-ĥīĪ ĤĦīħ  Ħ  

ǬŨǽ دǪƩ:راحي و ريزي راهنماي برنامهǍ معماري
ǫǷƳ دøøǪƩ :    اتƾøøسيƎي تøøراحǍ ايøøراهنم
 مكانيكي

 )Ǎ)Ĩراحي بناهاي درماني 
 NICUبƲش نوزادان 

Ĩ-ĥīĪ 
ǫوƽ دǪƩ: راحيǍ ات برقي  راهنمايƾسيƎت 

Ĩ-ĥīĪ ĤĦīĨ  Ħ  

ǬŨǽ دǪƩ:راحي و ريزي راهنماي برنامهǍ معماري
ǫǷƳ دøøǪƩ :    اتƾøøسيƎي تøøراحǍ ايøøراهنم
 مكانيكي

 )Ǎ)ĩراحي بناهاي درماني 
 بƲش خدمات زايمان

ĩ-ĥīĪ 
ǫوƽ دǪƩ: راحيǍ ات برقي  راهنمايƾسيƎت 

ĩ-ĥīĪ ĤĦīĨ  Ħ  

ǬŨǽ دǪƩ:راحي و ريزي نماي برنامهراهǍ معماري
ǫǷƳ دøøǪƩ :    اتƾøøسيƎي تøøراحǍ ايøøراهنم
 مكانيكي

 )Ǎ)Īراحي بناهاي درماني 
ƚǪش خدمات قƲب 

Ī-ĥīĪ 
ǫوƽ دǪƩ: راحيǍ ات برقي  راهنمايƾسيƎت 

Ī-ĥīĪ ĤĦīĨ  Ħ  

ǬŨǽ دǪƩ:راحي و ريزي راهنماي برنامهǍ معماري
ǫǷƳ دøøǪƩ : ات   راƾøøسيƎي تøøراحǍ ايøøهنم
 مكانيكي

 )Ǎ)īراحي بناهاي درماني 
ƚǪش مراقبت قƲب 

ī-ĥīĪ 
ǫوƽ دǪƩ: راحيǍ ات برقي  راهنمايƾسيƎت 

ī-ĥīĪ ĤĦīĩ  Ħ  

ǬŨǽ دǪƩ:راحي و ريزي راهنماي برنامهǍ معماري
ǫǷƳ دøøǪƩ :    اتƾøøسيƎي تøøراحǍ ايøøراهنم
 مكانيكي

 )Ǎ)Ĭراحي بناهاي درماني 
خدمات تƲǂيǆي بƲش 

ƚǪيرتهاجمي قǙ 
Ĭ-ĥīĪ ǫوƽ دǪƩ: راحيرǍ ات برقي  اهنمايƾسيƎت 

Ĭ-ĥīĪ ĤĦīĩ  Ħ  

  Ƌ ĥīī ĤĦīĦ  Ĥهن نامه Ǎرƫ هندسي راه Ƌيين
    ĥīĬ ĤĦīĦ ها راهنماي روƿ مƮاسبه تعديل Ƌحاد بهاي پيمان

دستورالعمل تهيه، اراƕه و بررسي پيǂنهادهاي تǚيير، با نŬاه مهندسøي           
 ƿارز 

 بøا نøŬاه     دستورالعمل تهيه و ارساū ǧزارƿ ساȅنه پيǂنهادهاي تǚيير،       
ƿمهندسي ارز 

ĥĬģ     

ƙȆǉو فا ƙƋ ارهايŧ Řيات تيƕجز ĥĬĤ ĤĦīħ  Ħ  
     ĥĬĥ  متر Ĥģ تا ĥهاي راه دهانه  هاي همƾان پل مجموعه نقǂه
     ĥĬĦ  متر Ĥģ تا Ƌĥهن دهانه  هاي راه هاي همƾان پل مجموعه نقǂه
     ĥĬħ  مترĥĨ تا Ĥģهاي راه دهانه  هاي همƾان پل مجموعه نقǂه
     ĥĬĨ  متر  ĥĨ تا ƋĤģهن دهانه  هاي راه هاي همƾان پل مجموعه نقǂه

  ĥĬĩ ĤĦīħ  Ħ هاي شني و ƋسǞالتي  راهنماي بهƾازي رويه
    ĥĬĪ ĤĦīħ فرهنŪ واūţان نظام فني و اجرايي كǂور 
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    ĤĦīĦ( ĥĬī ĤĦīħ مهرماه Ĩ-Ī(مجموعه مقاȅت كارūاه مǂترǣ ايران و ţاپن 

ات خدمات ساماندهي و تجهيز و نوسازي اراøǉي تøƮت           فهرست جزƕي 
  ĥĬĬ ĤĦīĨ  ĥ پوشش تعاوني توليد روستايي

 ) جǪدĤĤ(هاي دريايي ايران  نامه Ǎراحي بنادر و سازه Ƌيين
Ĥ- ذاريūيطي و بارƮحظات مȆم 
ĥ- Ƭالǆم 
Ħ- و پي ǣخا Ǥمكاني 
ħ- راحي بنادرǍ و مباني مطالعات و ǧوǅا 
Ĩ- Ƨتي شكنها و سازه موǑاǞهاي ح 
ĩ- يريسازه وūوǪتجهيزات په  
Ī- هŢǉبراهه و حوƋ 
ī- ت و تجهيزات بهرهȆهيƾتيباني بنادر تǂبرداري و پ 
Ĭ- سكوهاي دريايي 
Ĥģ- تƾحظات زيȆيطي بنادر مƮم 
ĤĤ- سازه و تجهيزات تعمير شناور  

Ħģģ ĤĦīĨ  Ħ  

  Ƌ ĦģĤ ĤĦīħ  Ĥهن  مǆƲǂات فني عمومي روسازي راه
  Ħģĥ ĤĦīħ  Ħ دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و ƋبƾǂتŬي پل  

هøاي ƙƋ و فاƙȆøǉ    مǆƲǂات فني عمøومي كارهøاي خطøوǋ لولøه      
  ĦģĦ ĤĦīĨ  Ĥ شهري 

     Ħģħ هاي عمومي  راهنماي Ǎراحي نماي ساختمان
 –هøاي تǆøǞيǪي       ريøزي و تهيøه øǍرƫ        شرƫ خدمات مطالعات برنامøه    

     ĦģĨ هاي شماǧ كǂور اجرايي جنǪŬداري جنŬل
  Ħģĩ ĤĦīħ  Ħ  جهت اجراي پوشش سازي و تميزكاري سطوƫ فǪزي Ƌماده

  ĦģĪ ĤĦīħ  Ħ بندي سيل و تعيين حد بƾتر و حريǬ رودخانه  راهنماي پهنه
  Ħģī ĤĦīħ  Ħ راهنماي Ǎراحي ديوارهاي حاƕل

  ĦģĬ ĤĦīħ  Ħ بر هاي ƙƋ اي تونل راهنماي Ǎراحي سازه
   Ǭيƾتق ǌوابǉ ه       دستورالعمل وøǉذاري حوøūز و       بندي و كدøبريƋ ايøه

    ĦĤģ ĤĦīħ هاي مطالعاتي در سطƬ كǂور  مƮدوده
  ĦĤĤ ĤĦīħ  Ħ هاي فوȅدي  راهنماي حǞاǑت كاتدي خطوǋ لوله و سازه

  ĦĤĥ ĤĦīħ  Ħ هاي Ƌبي بتني ǉوابǌ عمومي Ǎراحي سازه
بøøرداري و نŬهøøداري از  فهرسøøت خøøدمات مهندسøøي مطالعøøات بهøøره 

  ĦĤĦ ĤĦīħ  Ħ برداري  هاي Ƌبياري و زهكǂي در حاǧ بهره سامانه
    ĦĤħ ĤĦīħ هاي Ƌبياري و زهكǂي ūيري كǂاورزان در Ǎرƫ ارزيابي Ǒرفيت وام

    ĦĤĨ ĤĦīħ هاي زهكǂي راهنماي نŬهداري سامانه
راهنماي تعيين دوره بازǂūت سيǍ ƙȆراحي براي كارهاي مهندسøي          

  ĦĤĩ ĤĦīħ  Ħ رودخانه
اري و  هøاي Ƌبيø     هاي پمøŚاţ شøبكه      ǉوابǍ ǌراحي هيدروليكي ايƾتŬاه   

  ĦĤĪ ĤĦīħ  Ħ » زهكǂي
  ĦĤī ĤĦīħ  Ħ هاي ƙƋ  خانه دستورالعمل كنترǧ كيǞيت در تǞǆيه
  ĦĤĬ ĤĦīħ  Ħ هاي زيرزميني ǉوابǍ ǌراحي تعيين فاǪǅه و زهكش
  Ħĥģ ĤĦīħ  Ħ هاي زهكǂي زيرزميني  فهرست خدمات ارزيابي عمǪكرد سامانه

  ĦĥĤ ĤĦīħ  Ħ جاده ها و ƋبŬذر زير  ǉوابǍ ǌراحي هيدروليكي سيǞون
 ǣخا Ǥدستورالعمل تعيين هدايت هيدرولي Ħĥĥ ĤĦīħ    
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هاي ƙƋ و فاƙȆøǉ در        مƮيطي Ǎرƫ   دستورالعمل ارزيابي اƥرات زيƾت   

    ĦĥĦ ĤĦīħ مرحǪه اجمالي

  Ħĥħ ĤĦīĨ  Ĥ هاي با اتǆاǧ خرجيني  ǉوابǍ ǌراحي ساختمان
  ĦĥĨ ĤĦīĨ  Ĥ هاي ǅنعتي فوȅدي  ǉوابǍ ǌراحي و مƮاسبه ساختمان

  ĦĥĪ ĤĦīĨ  Ħ دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارūاه
    Ħĥī ĤĦīĨ هاي و اȆǅحات اكتǂافات معدني واţه

  ĦĥĬ ĤĦīħ  Ħ اي  فهرست خدمات مطالعات برداشت مǆالƬ رودخانه
 ƙƋ ǔماربرداري از منابƋ دستورالعمل ĦĦģ ĤĦīħ    

ūذاري و توجيøه      عي، ارزƿ راهنماي تƲǂيǄ اƥرهاي اقتǆادي، اجتما    
    ĦĦĤ ĤĦīħ هاي توسعه منابƫ ƙƋ ǔ اقتǆادي Ǎر

ها در كارهاي مهندسي  راهنماي Ǎراحي، ساخت و نŬهداري پوشش
    ĦĦĥ ĤĦīħرودخانه

هøاي Ƌبيøاري     اجتمøاعي سøامانه    -شرƫ خدمات توجيه فني و اقتǆادي     
  ƙ -ŗ ( ĦĦĦ ĤĦīĨ  Ħ-در سه سطƬ الǜ(تƮت فǂار 

ƿادي   نامه م   روǆت   -طالعات توجيه فني، اقتƾي     اجتماعي و زيøيطƮم
  ĦĦħ ĤĦīĨ  Ħ هاي Ƌبياري تƮت فǂار  سامانه

  ĦĦĨ ĤĦīħ  Ħ برداري هيدروليكي از مƲزن سدهاي بزرũ  راهنماي بهره
  ĦĦĩ ĤĦīĨ  Ħ اي  راهنماي برداشت مǆالƬ رودخانه

يل و  هاي حǞاǑتي و تقاǍعي، تبد        ǉوابǍ ǌراحي هيدروليكي ساختمان   
هاي Ƌبياري هاي حǞاǑت در مقابل فرسايش سامانه ايمني و ساختمان  ĦĦĪ ĤĦīĨ  Ħ  

هاي ƙƋ و فاƙȆøǉ در        مƮيطي Ǎرƫ   دستورالعمل ارزيابي اƥرات زيƾت   
  ĦĦī ĤĦīĨ  Ħ مرحǪه تǆǞيǪي

  ĦĦĬ ĤĦīĨ  Ĥ مǆƲǂات فني اجرايي بازيافت سرد ƋسǞالت  
هøا و اøǅطȆحات پايøه         اţههاي معøدنيÜ و     تعاريǜ و مǞاهيǬ در فعاليت    

  Ħħģ ĤĦīĨ  Ħ استƲراƧ معدن
  ĦħĤ ĤĦīĨ  Ĥ مǆƲǂات فني اجرايي بازيافت ūرم ƋسǞالت  

هøاي    راهكار كاهش نوفه ترافيǤ براي ساختمانهاي حواشøي بزرøūراه         
  Ħħĥ ĤĦīĨ  Ħ شهري

  ĦħĦ ĤĦīĨ  Ħ راهنماي Ǎراحي Ƌكوستيكي فǊاهاي Ƌموزشي
    Ħħħ ĤĦīĨ جيǬهاي بتني ح نامه سازه Ƌيين

راهنماي Ǎراحي و ǉوابǌ اجرايي تقويت ساختمانهاي بتني موجود بøا           
  FRP ĦħĨ ĤĦīĨ  ĦاستǞاده از الياǛ تقويتي 

سøازي اراøǉي      ǉوابǌ و مباني Ǎراحي، تجهيøز، نوسøازي و يكŚارøšه          
  Ħħĩ ĤĦīĨ  Ħ )پنƨ جǪد (زاري خǂكه

     ĦħĪ هاي ƙƋ خانه راهنماي Ǎراحي تǪمبه
 ǌوابǉي زيرزمينيǂي زهكǂزمايƋ راحي مزرعهǍ و ƙاƲانت Ħħī ĤĦīĨ  Ħ  

هøا و   بøرداري مøواد رسøوبي رودخانøه        راهنماي عمǪيات Ʈǅرايي نمونه   
  ĦħĬ ĤĦīĩ  Ħ مƲازن سدها

     ĦĨģ مقررات تهويه در معادن
Ūسن ǧاǙƵ Ǜاǂاكت ǜǪتƲمراحل م ĦĨĤ     

    ĦĨĥ ĤĦīĩ اي هاي مƾافري جاده معيارهاي فني Ǎراحي پايانه
    ĦĨĦ ĤĦīĩ راهنماي Ǎراحي روسازي فرودūاه
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    ĦĨħ ĤĦīĩ هاي كǂور راهنماي Ǎراحي و اجراي بتن ǪǙتكي در روسازي راه

    Ƌ ĦĨĨ ĤĦīĩهن دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه
 در  ETMاي    ǉوابǌ و دستورالعمل پردازƿ رقøومي تǆøاوير مøاهواره         

     ĦĨĩ وشش اراǉي مطالعات ساماندهي دشتاستƲراƧ نقǂه كاربري و پ
øøǉوابǌ عمøøومي و دسøøتورالعمل ايجøøاد پايøøŬاه اȆǍعøøات جǚرافيøøايي 

)GIS (بيعيǍ ǔاورزي و منابǂش كƲبراي كاربردهاي مطالعاتي ب ĦĨĪ     
     ĦĨī هاي اتǆاǧ و تǪƲيه زهكǂهاي روباز ǉوابǍ ǌراحي سازه

       øبƋ اي     راهنماي كاربرد مدلهاي تجربي و نظريøاي خاكهøويي نمكهǂ
     ĦĨĬ شور

    Ħĩģ ĤĦīĩ اي ساختمانهاي موجود دستورالعمل بهƾازي لرزه
     ĦĩĤ اي ساختمانهاي موجود تƾǞير دستورالعمل بهƾازي لرزه
     Ħĩĥ اي ساختمانهاي موجود جزƕيات اجرايي بهƾازي لرزه

     ĦĩĦ وجوداي ساختمانهاي م راهنماي كار براي دستورالعمل بهƾازي لرزه
     Ħĩħ اي ساختمانهاي موجود دستورالعمل ارزيابي سريǔ لرزه
    ĦĩĨ ĤĦīĩ هاي Ƌبرساني اي سامانه شرƫ خدمات بهƾازي لرزه
     Ħĩĩ اي تƎسيƾات ǅنعت برǟ شرƫ خدمات بهƾازي لرزه

    ĦĩĪ ĤĦīĩ شناسنامه فني پǪها
ǂبراي زهك Ƭالǆمواد و م ƙاƲراحي و انتǍ هاي زيرزمينيراهنماي Ħĩī     

    ǉ ĦĩĬ ĤĦīĩوابǌ احداƣ تونل مǂترǣ تƎسيƾات شهري
    ĦĪģ ĤĦīĩ راهنماي نŬهداري عǬƕȆ و تجهيزات ايمني راه

 اي مجموعه مقاȅت همايش تكنولوţيهاي نوين بهƾازي لرزه
)ĥĪ-ĥĩ دي ماه ĤĦīĨ( ĦĪĤ ĤĦīĨ    

 مجموعه مقاȅت كنǞرانƼ هǞتǬ تونل ايران
)ĤĬ-ĥĤ  تير ماهĤĦīĨ( ĦĪĥ ĤĦīĩ    

    ĦĪĦ ĤĦīĩ )عنوان اوليه( تƲتƲوابي Ƌموزشي ĥģģمباني Ǎراحي بيمارستانهاي 
مǆƲǂات فني عمومي اجرايي خطøوǋ توزيǔø بøرǟ هøوايي و كøابǪي        

ǜعيǉ ارǂو ف ǌار متوسǂف ĦĪħ ĤĦīĩ  ĥ  
 و  ĥģمǆƲǂات فني عمومي اجرايي پƾتهاي توزيǔ هøوايي و زمينøي            

ĦĦو ولتǪكي  ĦĪĨ ĤĦīĩ  ĥ  
  ĦĪĩ ĤĦīĩ  Ħ اي ساختمانهاي بنايي ǙيرمƬǪƾ موجود دستورالعمل بهƾازي لرزه

     ĦĪĪ شرƫ خدمات مرحǪه دوم Ƌبياري تƮت فǂار
  ĦĪī   Ĥ  تƲتƲوابي Ƌموزشيĥģģمباني Ǎراحي بيمارستانهاي 
  ĦĪĬ   Ĥ  تƲتƲوابي ƋموزشيĤĩģمباني Ǎراحي بيمارستانهاي 

  Ħīģ   Ĥ  تƲتƲوابي ƋموزشيĤģģارستانهاي مباني Ǎراحي بيم
  ĦīĤ   Ĥ  تƲتƲوابي Ƌموزشيĩħمباني Ǎراحي بيمارستانهاي 
  Ħīĥ   Ĥ  تƲتƲوابي ƋموزشيĦĥمباني Ǎراحي بيمارستانهاي 

  ĦīĦ   Ħ ها راهنماي مطالعات فرسايش و رسوƙ در ساماندهي رودخانه
  Ħīħ   Ħ كǂيهاي Ƌبياري و زه راهنماي تƮويل حجمي ƙƋ در شبكه

     Ǭتƾراحي، ساخت و اجراي سيǍ هاي پيش   دستورالعمل      Ǥبøاخته سøس
     ĦīĨ بعدي سه

  Ħīĩ   Ħ دستورالعمل اƫȆǅ مراتǔ با استǞاده از روشهاي تƎمين ƙƋ شرƙ دام
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  ĦīĪ   Ħ دستورالعمل و ǉوابǌ حǞاǑت و حمايت در Ǎرحهاي منابǍ ǔبيعي

    Ħīī ĤĦīĩ ساخته يشهاي بتني پ نامه Ǎرƫ و مƮاسبه سازه Ƌيين
     Ƌ ĦīĬرمه هاي بتن نامه Ǎرƫ و مƮاسبه پل Ƌيين

    ĦĬģ ĤĦīĩ سازي هاي مقاوم راهنماي انجام خدمات مطالعات جنبي پروţه
     ĦĬĤ راهنماي Ǎراحي روسازي بنادر

     ǉ ĦĬĥوابǌ و مباني Ǎراحي بارهاي šندمنظوره كǂاورزي
     ĦĬĦ انجزƕيات تيŘ تƎسيƾات برقي ساختم

     ĦĬħ الƾير Ƌهن سريǔ دستورالعمل Ǎراحي و نظارت بر روسازي راه
     ĦĬĨ دستورالعمل Ǎراحي و مƮاسبه پǪهاي فوȅدي

     ĦĬĩ شرƫ خدمات مرحǪه توجيهي مطالعات ƋبƲيزداري
  ĦĬĪ   Ħ راهنماي تهيه شناسنامه Ǚار

     ĦĬī هاي فǊاكار Ƌشنايي با سازه
  ĦĬĬ   Ħ مومي سدهامǆƲǂات فني ع

     ħģģ هاي فǊاكار ايران نامه سازه Ƌيين
                 ǧاøو انتق ǔøتوزي ǟوøف ǋوøي خطøومي و اجرايøات فني عمǆƲǂم– 

  ħģĤ   ĥ  خطوǋ نيرومƾيريابي
                 ǧاøو انتق ǔøتوزي ǟوøف ǋوøي خطøومي و اجرايøات فني عمǆƲǂم– 

  ħģĥ   ĥ  خطوǋ نيروǍراحي عمومي
     ǋات فني عمومي و اجرايي خطوǆƲǂم      ǧو انتقا ǔتوزي ǟد   – فوøيǪك 

 Ĥ-ħģĦ) : جǪد اوǧ(قدرت در پƾتهاي فǂار قوي 
           ǧو انتقا ǔتوزي ǟفو ǋات فني عمومي و اجرايي خطوǆƲǂد   –مøيǪك 

  ĥ-ħģĦ) : جǪد دوم(قدرت در پƾتهاي فǂار قوي 

ħģĦ   ĥ  

                 ǧاøو انتق ǔøتوزي ǟوøف ǋوøي خطøومي و اجرايøات فني عمǆƲǂم– 
  ħģħ   ĥ روي برǟشناسي خطوǋ انتقاǧ ني زمين

  ħģĨ   Ħ هاي فاƙȆǉ خانه راهنماي Ǎراحي هيدروليكي تǞǆيه
     ħģĩ هاي كǂور پيكربندي و ساختار مديريت پل

 –يǔø و انتقøاǧ      مǆƲǂات فني عمøومي و اجرايøي خطøوǋ فøوǟ توز           
) Ĥ-ħģĪ: جøǪد اوǧ    (سيكƾيونر و تيǚه زمين در پƾتهاي فǂøار قøوي           

 )ĥ-ħģĪ: جǪد دوم (
ħģĪ     

                 ǧاøو انتق ǔøتوزي ǟوøف ǋوøي خطøومي و اجرايøات فني عمǆƲǂم– 
جøǪد  ) (Ĥ-ħģī: جøǪد اوǧ    (ترانǞƾورماتور ولتاţ در پƾتهاي فǂار قوي       

 )ĥ-ħģī: دوم 
ħģī     

 – خطøوǋ فøوǟ توزيǔø و انتقøاǧ           مǆƲǂات فني عمøومي و اجرايøي      
ǧانتقا ǋزمين خطو Ǭتƾسي ħģĬ     

 



 این نشریه
هـای مـسافری      معیارهای فنـی طراحـی پایانـه      «با عنوان   

  .ل است فصشش، شامل »ای جاده
ای، فضاهای پایانه     های مسافری جاده    کلیات، انواع پایانه  

ای،   های مـسافری جـاده      یابی پایانه   و خودروی طرح، مکان   
هـای    ریزی کالبدی و معیارهای فنی طراحـی پایانـه          برنامه

 فـصلهای مختلـف نـشریه را تـشکیل          ،ای  مسافری جـاده  
 .دهند می

های اجرایـی، مهندسـان مـشاور، پیمانکـاران و            دستگاه
تواننـد از ایـن نـشریه بـه عنـوان راهنمـا               عوامل دیگر می  

 .استفاده کنند
 




