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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                          98/212702

25/04/1398 تاريخ:

نقل ريلي شهري و حومهو سنجي حمل و امكان شرح خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگانيموضوع: 

( 23و ماده ) نظام فني و اجرايي يكپارچه ،هاي توسعه كشور( قانون احكام دائمي برنامه34در چارچوب ماده )

امور نظام فني 777ضابطه شماره به پيوست  ،هاي عمرانينامه استانداردهاي اجرايي طرحقانون برنامه و بودجه و آيين

با ؛ اي كشور نيز رسيده استهماهنگي ترافيك شهرهتصويب شوراي عالي  كه به انكارانمشاورين و پيم ،اجرايي

از نوع « نقل ريلي شهري و حومهو سنجي حمل و امكان خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگانيشرح »عنوان 

 الزامي است. 01/10/1398رعايت كامل مفاد اين ضابطه از تاريخ شود. گروه دوم ابالغ مي

 ن و مبناي عملتعيي ضوابط و معيارها در حدود مشخص شده در اين ضابطه، با توجه به شرايط خاص كار مورد نظر

زم است حدود الشوند، گذاري بخش غير دولتي تامين اعتبار ميهايي كه از محل سرمايهباشد. در مورد پروژهمي

 .پذير برسدانتخابي معيارهاي يادشده در مرحله ارجاع كار تعيين و به تاييد سرمايه

ها انجام نقل همگاني شهري و حومه آناين ضابطه براي شهرهايي كه مطالعات تفصيلي حمل و اول رعايت بخش 

، است ها تكميل نشدهشهرهايي كه اين مطالعات انجام شده ولي فاز اجرايي پروژه و براي باشدميالزامي  ،است نشده

 10هايي كه از زمان تصويب مطالعات آنها بيش از همچنين براي اجراي پروژه .ضروري استضابطه اين مفاد با  انطباق

 .باشدمي روريضاني مطالعات طبق اين ضابطه روزرسسال گذشته، به

ها انجام نشده ي كريدور ريلي آنيابسنجي و مكاناين ضابطه براي شهرهايي كه مطالعات امكانبخش دوم رعايت 

همچنين براي باشد. ها تكميل نشده است، الزامي ميشهرهايي كه اين مطالعات انجام شده ولي فاز اجرايي پروژه و

روزرساني مطالعات طبق اين ضابطه سال گذشته، به 7هايي كه از زمان تصويب مطالعات آنها بيش از اجراي پروژه

.باشدميضروري 

كننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي در مورد دريافت اين سازمان مشاورين و پيمانكاران ،اجرايي امور نظام فني

اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.مفاد اين ضابطه بوده و 

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان
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 اصالح مدارک فني 

 

 

 خواننده گرامي:

مبتادر  بته يه ته ايت  امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور، با استفاده از نظر كارشناسان برجستته 

ضابطه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است. با وجود يالش فراوان، ايت  ارتر منتون از 

 ايراد و اشكال ن ست.

 

 زيرر صورت به را مراتب فني اشكال و ايراد هرگونه مشاهده صورت در دارد تقاضا صميمانه گرامي خواننده شما، از رواز اي 

 فرماييد: گزارش

 شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. -8

 ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد. -2

 در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد. -9

 نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد. -4

 مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت.كارشناسان اي  امور نظرهاي دريافتي را به دقت 

 .شودميپ شاپ ش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني 

 

 

 

 

 

 

  –شاه يهران، م دان بهارستان، خ ابان صفي علينشاني براي مكاتبه: 

 سازمان برنامه و بودجه كشور، امور نظام فني و اجرايي 77233مركز يلف  

Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 





 بسمه تعالي 

 پيشگفتار

و  يلتي)ر يهمگتان حمت  و نقت و احداث خطتو   ي، طراحريزيبرنامه  در  ش ا  پ يجرب شناسيآس ببررسي و با 

الن كت يهاس استته بتوانتد اهتداو و كمنسجم و هماهنگ در مطالعا ،  يشور، عدم وجود نظامك ي( در شهرهايليرر غ

ايت  شترايد در رونتد همتاهنگي بتا . بته يبت  ه استشد ييند، شناساك يراهبر ييرا يا مراح  اجرا يهمگان حم  و نق 

ي موجتود هاآشفتگيذ ينويب، در مراح  مختلف مطالعايي ن ز ي ذيربد در اخهاسازمانگذار بر طرح و يار ري هاسازمان

 كت متدار تفك اهش كتام مطالعتا  و همواره منجر به از دست رفت  بخشي از اهداو مطالعا ، طوالني شدن روند انجت

ه كتاستت  يمختلتف مطالعتاي يهاگامم شرح خدما  در    امر، ينظي  گام در اصالح ا اوللذا . شودميمنتج از مطالعا  

د متفتاو  يو يطتاب  بتا شترا سازيبوميدر جهت  يپذيرانعطاومختلف از  يدر مطالعا  شهرها يپارچگيكضم  حفظ 

 ز برخوردار باشد. شهرها ن

شترح ختدما  مطالعتا  »ه  شور، پس از يهكسازمان برنامه و بودجه  ييو اجرا يبا يوجه به مطالب فوق، امور نظام فن

و  يهمگتان حم  و نق  يل شرح خدما  مطالعا  يفن»  ي(، يدو733شماره ضابطه « )و حومه يشهر حم  و نق جام  

 يعتال يب شتورايه آن و اخذ ينتو ار قرار داد و پس از يهكرا در دستور « و حومه يشهر يلير حم  و نق  سنجيامكان

قتانون برنامته و  27يوسعه و ماده  هايقانون احكام دائمي برنامه 73شور، در چارچوب ماده ك يشهرها  كيراف يهماهنگ

 د.يب و ابالغ گرديينو بودجه،

ال و ك  مجموعته منتون از وجتود اشتيتد، اي  مجموعه صرو گرديه ا يه يه براك ياديرغم يالش، دقت و وقت ز عل

متوارد  شتودميارشناسان محترم درخواست ك  ضابطه از ي  و پربار شدن ا مكي يست. لذا در راستا ابهام در مطالب آن ن

 يشتنهادها ارشناستان ستازمان پكننتد. كشتور ارستال كسازمان برنامه و بودجته  ييو اجرا يرا به امور نظام فن ياصالح

شتور و ك ينتدگان جامعته فنتينما يركتهمف ضتابطه، بتااز به اصالح در متت   رده و در صور  نك يافت شده را بررسيدر

شتور ك ييو اجرا ينظام فن رسانياطالعگاه ي  پايطر حي، اقدام و ازحوزه، نسبت به يه ه مت  اصال  يارشناسان مجرب اك

معتبتر، در  ي  ضوابد ابالغيردن آخركدا    در پ يسه ي  منظور و برا رد. به همكعموم، اعالم خواهند  برداريبهره يبرا

از صتفحا ،  يتكر در مطالب هر   ه در صور  هرگونه يغكاست   مطالب آن صفحه درج شدهيخ يدويصفحا ، يار يباال

 دير معتبر خواهد بود.يخ جدييار يرو همواره مطالب صفحا  دارا يز اصالح خواهد شد. از ا خ آن نييار

فر و كارشناستان س د جواد قان دكتر جناب آقاي  ، مشاوري  و پ مانكاران،نظام فني اجراييس امور ي راز ي  وس له اهب

 .نمايدمي ير و قدردانك  ضابطه، يشينمودن ا ييه و نها يه كار در امرو متخننان هم آن امورمحترم 

 

 عدل حميدرضا 

 معاون فني، امور زيربنايي و توليدي 

 8931 تابستان 





 ب 

ريلي  حمل و نقل سنجيامكانو  همگاني حمل و نقلشرح خدمات مطالعات تفصيلي »تهيه و كنترل

 ]777شماره  ضابطه[ «شهري و حومه

 ننده:كهيگروه ته ياعضا

 بخش اول:

 دكتراي راه و يرابري شركت مهندس   مشاور آوند طرح و انديشه علي نادران

 حم  و نق  ريزيبرنامهدكتراي  شركت مهندس   مشاور آوند طرح و انديشه كمال شعاريان ستاري

 بخش دوم:

 مهندسي سازه ل سانس شركت مهندس   مشاور پژوهش -مديرعام  فرهنگ قاجاريه بني اعمام

 ل سانس معماريفوق شركت مهندس   مشاور پژوهش -مدير مطالعا  ن ما سلحشور

 سازه -ل سانس مهندسي عمرانفوق شركت مهندس   مشاور پژوهش محمد زام دار

 زلزله -دكتراي مهندسي عمران شركت مهندس   مشاور پژوهش ام   عمادي

 ل سانس معماريفوق شركت مهندس   مشاور پژوهش جاويد من ري

 گروه نظارت: ياعضا

و دب تتر  حمتت  و نقتت متتديرك  دفتتتر  وزار  كشور يزديان يا محمديپور

شتتتوراي عتتتالي همتتتاهنگي يراف تتتك 

 شهرهاي كشور

 حم  و نق كارشناس دفتر  وزار  كشور يب فرشاد غ

 حم  و نق كارشناس دفتر  وزار  كشور سپهر نواب زاده

 شور(:كبرنامه و بودجه )سازمان  يت و راهبريگروه هدا ياعضا

 يت عمران شهريريو مد يمعاون امور راه و يرابر انيد سع د وح

 ييو روستا

 شوركسازمان برنامه و بودجه 

 شوركسازمان برنامه و بودجه  ييو اجرا يمعاون امور نظام فن يرضا يويونچ عل

 شوركسازمان برنامه و بودجه  ييو اجرا يس گروه امور نظام فني ر يفرزانه آقارمضانعل

 شوركسازمان برنامه و بودجه  ييو اجرا يارشناس امور نظام فنك يينب سقايز





 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 8 مقدمه

 9 شرح خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني -بخش اول 

 5 شرح خدمات كلي –فصل اول 

 3 شرح خدما  مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني شهري و حومه -3-3

 3 مرحله اول: طراحي شبكه -3-2

 32 سنجي حم  و نق  ريلي شهري و حومهآ: امكان-له دوممرح -3-7

 32 ب: عارضه سنجي يراف كي -مرحله دوم -3-3

 33 مرحله سوم: طراحي سامانه غ ر ريلي -3-5

 87 شرح خدمات توصيفي مطالعات تفصيلي حمل ونقل همگاني شهري و حومه  -فصل دوم 

 31 شرح خدما  يوص في )شرح كلي روش كار و مفاه م( -2-3

 31 مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني شهري و حومه -2-3-3

 49 دستورالعمل انجام مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني شهري و حومه  -فصل سوم 

 35 دامنه كاربرد -7-3

 35 ن از شروع مطالعا پ ش -7-2

 34 دو مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني شهري و حومهه -7-7

 33 هاي الزم براي انجام مطالعا يخنص -7-3

 33 نامه(مناب  علمي براي انجام مطالعه )كتاب -7-5

 34 يعاريف -7-4

 55 فرآيند كلي مطالعه -7-3

 57 نحوه يع    اف  مطالعا  -7-4

 57 ريزي براي اف  كوياه مد برنامه -7-4-3

 57 ريزي براي اف  م ان مد برنامه -7-4-2

 53 ريزي براي اف  بلند مد برنامه -7-4-7

 55 آماربرداري يكم لي -7-1

 55 گردآوري اطالعا  عرضه -7-1-3

 55 گردآوري اطالعا  يقاضا -7-1-2

 51 اعتبارسنجي مدل يخن ص حم  و نق  همگاني و انجام اصالحا  الزم -7-35



 ث 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 51 كريدور و ايستگاه به يفك ك نوع سامانه حم  و نق هاي شبكه شام  نحوه يول د گزينه -7-33

 42 هاهاي مورر در انتخاب مس ر و ايستگاه و يعام  آنشاخص -7-32

 47 هاهاي حم  و نق  و يعام  آننحوه انتخاب نوع سامانه -7-37

 43 بندينتايج و اولويتهاي مختلف، يحل   حساس ت ارزيابي گزينه -7-33

 33 سازي خردنگرشب ه -7-35

 79 ها فهرست خروجي -فصل چهارم 

 35 يع    فهرست كنترلي اقداما  مورد ن از براي مشاور -3-3

 35 هاي مورد انتظار كارفرمايع    نوع خروجي -3-2

 34 هاي مورد ن از براي ينويب اقداما  مهم پروژهيع    زمان -3-7

 34 هاي مطالعا  براي كارفرمايانيع    نحوه ارزيابي، اعتبارسنجي و كنترل خروجي -3-3

 33 هااعتبارسنجي آمارگ ري -3-3-3

 33 هاي برآورد يقاضاي سفرمدلاعتبارسنجي  -3-3-2

 34 اعتبارسنجي راهكارها -3-3-7

 34 هاي اصلي مطالعهيع    مد  زمان يقريبي انجام گام -3-5

 45 انجام مطالعا يع    هزينه يقريبي  -3-4

 45 نظام پ شنهادي ارجاع كار -3-3

 43 يع    مشخنا  مستندا  يحويلي به كارفرما -3-4

 43 يحويلي هايفاي  نوع و فرمت يع    -3-4-3

 43 هاگزارش قط  و فونت ابعاد يع    -3-4-2

 47 جلد نوع و نسخ يعداد يع    -3-4-7

 43 آرايي صفحه نوع يع    -3-4-3

 43 هامق اس نقشه يع    -3-4-5

 15 مستندسازي -جم فصل پن

 13 نظران ارائه خروجي نهايي در جمع صاحب -فصل ششم 

 39 برآورد حق الزحمه مطالعات - 8پيوست 

 37 سنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومهشرح خدمات مطالعات امكان -بخش دوم 

 33 راهنماي انجام شرح خدمات -فصل اول 



 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 353 دامنه كاربرد -3-3

 353 ن از شروع مطالعا پ ش -3-2

 353 هاي حم  و نق  ريلي شهري و حومهسنجي در پروژههدو مطالعا  امكان -3-7

 352 انجام مطالعا  برايهاي الزم يخنص -3-3

 352 شناسيواژه -3-5

 353 سنجي حم  و نق  ريلي شهري و حومهفرايند مطالعا  امكان -3-4

 353 هاي جانمايي كريدوريدوي  گزينه -3-4-3

 354 هابندي م ان گزينهسنجش و اولويت -3-4-2

 334 سنجييكم   مشخنا  گزينه برير در مق اس مطالعا  امكان -3-4-7

 334 يدوي  اهداو شرح خدما  -3-3

 334 يب    كل ا  و اهداو شرح خدما  حم  و نق  -3-3-3

 333 يب    كل ا  و اهداو شرح خدما  مطالعا  شهري -3-3-2

 331 يب    كل ا  و اهداو شرح خدما  مطالعا  ابن ه -3-3-7

 325 بردارييب    كل ا  و اهداو شرح خدما  مطالعا  بهره -3-3-3

 323 يب    كل ا  و اهداو شرح خدما  مطالعا  هندسه ريلي -3-3-5

 829 هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومهسنجي پروژهشرح خدمات مطالعات امكان -فصل دوم 

 325 هاي جانمايي كريدوربخش اول: يدوي  گزينه -2-3

 325 ريزي حم  و نق مطالعا  برنامه -2-3-3

 323 مطالعا  شهري -2-3-2

 321 مطالعا  ابن ه -2-3-7

 373 مطالعا  ناوگان -2-3-3

 373 لعا  ل نك و اريباطا  ب   خطو  ريليمطا -2-3-5

 372 برداريمطالعا  بهره -2-3-4

 377 مطالعا  هندسه ريلي -2-3-3

 373 هابندي م ان گزينهبخش دوم: سنجش و اولويت -2-2

 373 هاي طرحبندي گزينهشرح خدما  اولويت -2-2-3

 374 سنجيبخش سوم: يكم   مشخنا  گزينه برير در مق اس مطالعا  امكان -2-7



 ح 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 374 مطالعا  شهري -2-7-3

 373 مطالعا  ابن ه -2-7-2

 374 ا  ناوگانمطالع -2-7-7

 371 برداريمطالعا  بهره -2-7-3

 335 مطالعا  هندسي مس ر -2-7-5

 333 شرح خدما  مطالعا  دپو و يعم را  و نگهداري -2-7-4

 332 شرح خدما  مطالعا  يجه زا  رابت -2-7-3

 337 بندي و ارائه چك ده مطالعا جم  -2-7-4

 845 فهرست مدارک و برنامه كلي مطالعات -فصل سوم 

 333 فهرست مدارك -7-3

 333 سنجيهاي بخش اول شرح خدما  مطالعا  امكانگزارشمجموعه  -7-3-3

 334 سنجيهاي بخش دوم شرح خدما  مطالعا  امكانگزارش -7-3-2
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گ ترد. ستنجي را در بتر ميحاضر در فرايند كلي انجام مطالعتا  حمت  و نقت  همگتاني، مرحلته امكان شرح خدما 

مطالعا  جام  حم  و نق  »سنجي، مطالعا  مرحله پ دايش است كه شرح خدما  آن با عنوان ن از مطالعا  امكانپ ش

جام  حم  و نق ، شرح ختدما  حاضتر  ارائه شده است. پس از ينويب مطالعا  733در نشريه شماره « شهري و حومه

ختود « مطالعا  يفنت لي حمت  و نقت  همگتاني»قاب  انجام است كه در دو بخش يدوي  شده است. بخش اول با عنوان 

ها گزينه حم  و نق  ريلتي مطترح شام  سه مرحله اصلي است. در مورد شهرهايي كه در مطالعا  جام  حم  و نق  آن

سه مرحله مندرج در بخش اول اي  نشريه الزامي است و در مورد شهرهايي كه در مطالعا   نشده است انجام مطالعا  هر

ها گزينه ريلي به ينويب رس ده است صرفا مرحلته اول مطالعتا  يفنت لي حمت  و نقت  همگتاني جام  حم  و نق  آن

ستنجي حمت  و مطالعتا  امكاند و پس از اخذ ينويب در اي  مرحلته شوانجام مي )مرحله اول از بخش اول اي  نشريه(

 د. شوپ گ ري مي ،ه شدهينق  ريلي شهري و حومه كه شرح خدما  آن در بخش دوم اي  نشريه ارا

خوانتايي  برايدر هر دو بخش اي  نشريه عالوه بر ارائه شرح خدما ، فرايند مطالعا  در قالب شرح خدما  يوص في، 

ها و يواند بنا بر شترايد، محتدوديتده است به اي  يري ب مجري مطالعه ميير در اهداو و روند انجام مطالعه ارائه شب ش

امكانا  مستتر در هر پروژه با حفظ اهداو و فرايند يشريح شده در اي  نشريه، شرح خدما  حاضتر را بتا شترايد پتروژه 

 يطب   دهد. 

سنجي، مريبد با مطالعا  امكان هايسنجي حم  و نق  ريلي( با يوجه به يعدد يخنصدر بخش دوم )مطالعا  امكان

 هاي يخنني حاضر در مطالعه يعريف شده است.اريبا  اطالعايي ب   گروه هاي هر يخنص ون از فعال تپ ش

از همكاران گرامي كه با ارائه يجارب گرانقدر خود ما را در يدوي  اي  نشريه ياري كردند سپاستگزاريم. ام تد استت بتا 

يح شده در اي  نشريه گام مورري در افزايش ك ف ت مطالعا  در حوزه حمت  ونقت  همگتاني يحق  فرايند مطالعايي يشر

 برداشته شود.





 

 

 :اولبخش 

 شرح خدمات مطالعات 

 همگاني حمل و نقلتفصيلي 





  1فصل1

 شرح خدمات كلي





 7 81/44/31 كلي خدمات شرح – اول فصل

 

 كلي شرح خدما  –فن  اول 

 و حومه يشهر يهمگان حمل و نقل يليشرح خدمات مطالعات تفص -8-8

 ياي تعمل يهتاطرحه  تيه يج آن بترايو نتا هامدلو بر اساس  حم  و نق   مطالعا  پس از مطالعا  جام  يهدو: ا

استت و  3:20555  مطالعته يتاس ا ه مقك يبوده، در حال 3:250555 حم  و نق جام   طرحج ياس نتا . مقشودميانجام 

 ه خواهد شد.  پارچه و منسجم يهيك يبه صوري يهمگان حم  و نق ه كدر شب سازيپ اده يا  الزم براي جز

حمت  و جتام   طرحاست. اگر در  شده ارائه (3-3در شك  ) يليمطالعه سامانه راز به  ند انجام مطالعه با و بدون نيفرآ

آ )رجتوع شتود بته بختش دوم -باشد، شرح خدما  مرحله دومب شده يينو يلير حم  و نق نه يو حومه، گز يشهر نق 

انجتام   كتييراف ستنجيعارضهب بتا عنتوان -  حالت، شرح خدما  مرحلته دوميعم  خواهد بود. در ا ك  مجلد( ماليا

ب انجتام -آ از شرح خدما  حذو شده و مرحلته دوم-ست، مرحله دوم مدنظر ن يلير يها. اما اگر مطالعه سامانهشودمين

 خواهد شد.

 
 ند انتخاب مراحل مطالعهيفرآ -8-8شكل 

 هكشب يمرحله اول: طراح -8-2

 بررسي اطالعات موجود و فرادست -8

 همگاني يكپارچه حم  و نق ي كالن هاس استشناخت  -3-3

هاي كشتور و وزار  راه ها و ده اريوزار  كشور، سازمان شهرداري حم  و نق دفتر  مسووالنمذاكره با  -3-3-3

 ي كالنهاس استو شهرسازي و دريافت 

 شروع

  
آيا مطالعه سامانه 

ريلي مدنظر 

 است؟

 خ ر بله
 مرحله اول: طراحي شبكه

 

سنجي آ: امكان -مرحله دوم 

هاي حم  و اول ه در پروژه

 نق  ريلي شهري و حومه

 

مرحله سوم: طراحي 

 سامانه غ رريلي

 مرحله اول: طراحي شبكه 

 
ب:  -مرحله دوم 

 سنجي يراف كيعارضه

 
مرحله سوم: طراحي 

 سامانه غ رريلي
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 هاي مريبد نامهآي  مرور قوان  ، ضوابد و  -3-3-2

 مطالعا  يطب قي در دو شهر هم يراز داخلي و دو شهر خارجي -3-3-7

 همگاني  حم  و نق ي محلي هاس استشناخت  -3-2

شهر و شهروندان بته منظتور  حم  و نق و كارشناسان  مسووالننظرسنجي و مذاكره با  نامهپرسشيه ه  -3-2-3

 همگاني و عوام  مورر بر آن  حم  و نق آشنايي با مساي  و مشكال  

 همگاني به يفك ك مناب  دولتي و شهرداري در سه سال گذشته  حم  و نق بررسي بودجه بخش  -3-2-2

 )شام  بخش عمومي و خنوصي( همگاني شهر حم  و نق در بخش  مسوولخت نهادهاي شنا -3-2-7

 شناخت مراكز گردشگري، فرهنگي و ياريخي مهم -3-2-3

 همگاني حم  و نق مرور مطالعا  پ ش   از منظر  -3-7

 ي جام ، يفن لي و مجموعه شهري( هاطرحمرور مطالعا  شهرسازي ) -3-7-3

 همگاني( حم  و نق ، ساماندهي، حم  و نق  جام  طرحي )و نقل حم مرور مطالعا   -3-7-2

 مرور مطالعا  موضعي و موضوعي در دست مطالعه، منوب و در دست اجرا -3-7-7

 مرور مطالعا  جام  پدافند غ رعام  و شرايد بحران )در صور  وجود( -3-7-3

 همگاني )بالقوه(  نق حم  و هاي گذار بر انتخاب نوع سامانهيار ريع    عوام   -3-7-5

 گذار بر انتخاب مس ر، ايستگاه، پايانه، يوقفگاه، يعم رگاهيار ريع    عوام   -3-7-4

 هاي پ شنهاديگذار بر حوزه نفوذ سامانهيار ريع    عوام   -3-7-3

 مطالعه اندازچشميع     -3-3

 (نق حم  و جام   طرحيع    اف  كوياه مد  و بلند مد  )منطب  بر  -3-3-3

 يع    حوزه نفوذ )حومه شهر( و محدوده مورد مطالعه -3-3-2

و  هتاروشهتا و ي دستت ابي بته آنهاشاخص، راهبردها، اهداو كمي و ك في مطالعا ، اندازچشميدوي   -3-3-7

 ي پايش اقداما هاشاخص

 كالن نگر سازيمدل افزارنرمدريافت مدل يراف كي شهر در  -3-5

 حم  و نق جام   طرح افزارنرمها و اطالعا  مريبد در ، مايريسهامدل ا  كل ه دريافت جزي -3-5-3

 هاي پايه و اف هاي اطالعايي عرضه و يقاضا براي سالها، ماكروها، ف لترها و پايگاهدريافت كل ه فاي  -3-5-2

براي سال پايته و افت  بتر استاس ي برآورد يقاضا هامدلاجتماعي در  -به روز رساني متغ رهاي اقتنادي -3-5-7

 آخري  نتايج سرشماري
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 آماربرداري تكميلي -2

، سرفاصله و كرايته بنديزمانبرداشت اطالعا  موقع ت مس ر، ايستگاه، پايانه، يوقفگاه، يعم رگاه، ناوگان، برنامه  -2-3

 همگاني و شبه همگاني  حم  و نق خطو  

 هاو پايانه هاايستگاههمگاني در  حم  و نق از اطالعا  يعداد مسافر سوار و پ اده شده در خطو   گ رينمونه -2-2

 همگاني در خطو  در ساعت اوج و غ ر اوج حم  و نق برداشت متوسد سرعت حركت ناوگان  -2-7

د  انتظتار و يوقتف بتراي هتر برداشت اطالعا  يعداد و زمان ورود وساي  همگاني به ايستگاه پاياني يا پايانه، م -2-3

 خد در ساعت اوج و غ ر اوج 

حمت  و بر با ساير خطتو  همگاني انبوه حم  و نق برداشت اطالعا  نحوه اريبا  و م زان يبادل سفر خطو   -2-5

 همگاني  نق 

همگاني و شبه همگاني از نظتر يتابلو، عاليتم، سترپناه،  حم  و نق ي هاايستگاهدريافت و به روزرساني وضع ت  -2-4

 روشنايي، نقشه و دسترسي به ايستگاه

 بنتديزمانو  هتايقاط برداشت اطالعا  يكم لي و مشخنا  مقط  عرضي، هندسي و جهت يتردد در معتابر و  -2-3

 همگاني حم  و نق هاي راهنمايي در مس ر خطو  چراغ

 همگاني حم  و نق هوشمند مورد استفاده در  حم  و نق هاي دريافت اطالعا  سامانه -2-4

 و مشكال  هامحدوديتو شناخت  حم  و نق جام   طرحبازديد م داني از كريدورهاي پ شنهادي  -2-1

 ي عمده مولد و جاذب سفرهاكاربريموقع ت و نوع  -2-35

 گردآوري اطالعا  روند رشد مناط  حومه شهر -2-33

 همگاني حمل و نقلروزرساني مدل شبكه ارزيابي و به  -9

 نگركالن افزارنرمهمگاني در مدل  حم  و نق بازنگري و اصالح عرضه  -7-3

بوستراني، ياكست راني )مشتتم  بتر كنترل و اصالح اطالعتا  شتبكه خطتو  ريلتي، ايوبوستراني، م نتي -7-3-3

 (هاايستگاهو  هايقاط مشخنا  مس ر، خطو ، 

بوستراني، ياكست راني اصالح اطالعا  يخنت ص ناوگتان بته خطتو  ريلتي، ايوبوستراني، م نتيكنترل و  -7-3-2

 عملكردي و يعداد( -)مشتم  بر مشخنا  فني

 بوسرانيو سرفاصله زماني در انواع خطو  ريلي، ايوبوسراني، م ني بنديزمانكنترل و اصالح برنامه  -7-3-7

 اني و انجام اصالحا  الزمهمگ حم  و نق اعتبارسنجي مدل يخن ص  -7-2

 راهكار اصالح آن ارائهارزيابي ك ف ت و كفايت مدل براي اهداو مطالعه و  -7-2-3

 در سال پايه حم  و نق جام   طرحي هامدلهمگاني بر اساس  حم  و نق برآورد يقاضاي  -7-2-2

 ي پ ش  هاطرحپذيري ارزيابي نقا  قو  و ضعف و م زان يحق  -7-7
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 همگاني يكپارچه حمل و نقلي شبكه سامانه هازينهگطراحي  -4

 هاي اف  در ساعا  اوج صبح، ظهر، عنر، يمام روز و م انگ   ساعا  غ راوج برآورد يقاضاي سفر سال -3-3

 همگاني بدون محدوديت ظرف ت در شبكه حم  و نق يع    كريدورهاي اصلي يقاضاي  -3-3-3

 همگاني با محدوديت ظرف ت در شبكه حم  و نق يع    كريدورهاي اصلي يقاضاي  -3-3-2

 پوشش شبكه سازيب ش نههمگاني با هدو  حم  و نق يع    كريدورهاي اصلي يقاضاي  -3-3-7

 همگاني مورد ن از شهر بر اساس م زان يقاضا حم  و نق يع    مقدمايي سلسله مرايب انواع سامانه  -3-3-3

 همگاني شهر و حومه و انتخاب نوع سامانه حم  و نق ي شبكه يكپارچه هاگزينهطراحي  -3-2

 هاي ارزيابي يكپارچگي سامانههاشاخصيع    مع ارها و  -3-2-3

 بر و يع    روش مناسبي طراحي خطو  انبوههاروشبررسي  -3-2-2

 بي طراحي شبكه ايوبوسراني و يع    روش مناسهاروشبررسي  -3-2-7

 ي طراحي شبكه ياكس راني و يع    روش مناسبهاروشبررسي  -3-2-3

 بر ريليهمگاني انبوه حم  و نق طراحي شبكه  -3-2-5

 بر غ ر ريليهمگاني انبوه حم  و نق طراحي شبكه  -3-2-4

 همگاني عادي )ايوبوسراني( حم  و نق طراحي شبكه  -3-2-3

 طراحي شبكه شبه همگاني )ياكسي خطي(  -3-2-4

 يب    نقش و جايگاه ياكسي گردشي در شبكه يكپارچه -3-2-1

 هابا هدو يكپارچگي سامانه هاايستگاه يابيمكان -3-7

 به لحاظ كالبدي و يسه ال  دسترسي زم ني  هاايستگاهيع    موقع ت  -3-7-3

   هاايستگاهيبادلي در  برآورد يعداد مسافر سوار و پ اده شده و -3-7-2

 :  هاايستگاهيع    مق اس عملكردي  -3-7-7

 محلي: براي دسترسي پ اده و دوچرخه -3-7-3

 هاي اطراواي(: دسترسي پ اده+ سواره از ناح هفرامحلي )ناح ه -3-7-5

 شهري: دسترسي پ اده+ سواره از يمام شهر يا ساير خطو  همگاني -3-7-4

هاي اي(: دسترسي پ اده+ سواره از يمام شهر يا ساير خطو  همگاني+ اريبا  بتا پايانتههفراشهري )منطق -3-7-3

 برون شهري+ حومه شهر حم  و نق 

 ي مناسب براي ايجاد مجتم  ايستگاهيهاايستگاهپ شنهاد  -3-7-4

 ها، سرفاصله و يعداد ناوگان با هدو يكپارچگي سامانهبنديزمانطراحي برنامه  -3-3

 همگاني حم  و نق گذاري كرايه ي ق متهاس استطراحي  -3-5

 همگاني درون شهري حم  و نق هاي پارك سوار، پايانه و يوقفگاه يابيمكان -3-4
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 يع    ظرف ت مورد ن از در اف  طراحي  -3-4-3

 شناسايي نقا  بالقوه براي احداث پارك سوار/پايانه/يوقفگاه -3-4-2

 پارك سوار/پايانه/يوقفگاهيع    مكان منتخب  -3-4-7

 برآورد يعداد كاركنان و رانندگان مورد ن از -3-3

 پ شنهاد اصالحا  الزم در شبكه معابر  -3-4

 يغ  ر جهت يردد در معابر -3-4-3

 اصالح مقط  عرضي معابر، يعريض يا رژيم معبر -3-4-2

 اصالح معابر با رويكرد خ ابان كام  -3-4-7

 ايپارك حاش همديريت/ حذو  -3-4-3

 هايقاط سازي  سطحهمنا -3-4-5

 همگاني حم  و نق خ ابان ويژه پ اده و  -3-4-4

 هوشمند حم  و نق هاي پ شنهاد سامانه -3-1

 زمان شبكه همگاني و خنوصيو يخن ص هم حم  و نق كالن نگر طرح جام   افزارنرمدر  هاگزينه سازيپ اده -3-35

 ي پيشنهاديهاگزينهمعرفي و ارزيابي  -5

 هاگزينهمعرفي  -5-3

 حفظ وض  موجود عرضه (Do-Nothing)گزينه ه چ كار  -5-3-3

 ي منوب در مطالعا  قبليهاطرحاجراي  (Do-Minimum)گزينه كم نه كار  -5-3-2

 جديد ي پ شنهاديهاطرحاجراي  (Do-Something)ي انجام كار هاگزينه -5-3-7

 با هدو بهبود شرايد بدون محدوديت بودجه (Do-Everything)گزينه همه كار  -5-3-3

 با هدو بهبود شرايد با محدوديت بودجه (Do-Maximum)گزينه ب ش نه كار  -5-3-5

 هاگزينهيحل   اررا  زيست مح طي  -5-2

   هاگزينهيحل   اررا  فني  -5-7

 هاگزينهفرهنگي  -يحل   اررا  اجتماعي -5-3

 افند غ رعام  و مديريت بحران مطاب  دستورالعم  منوبيحل   ضوابد پد -5-5

 )مطاب  اف  مطالعه( هاگزينهارزيابي اقتنادي  -5-4

 هزينه ساخت  -5-4-3

 هزينه بهره برداري، يعم ر و نگهداري -5-4-2

 هزينه يملك اراضي -5-4-7
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 هزينه خريد ناوگان و يجه زا  -5-4-3

 هزينه منرو سوخت و انرژي -5-4-5

 هزينه ن روي انساني -5-4-4

 هزينه اررا  زيست مح طي -5-4-3

 هزينه ينادفا  -5-4-4

 هزينه اررا  فني -5-4-1

 هزينه اررا  اجتماعي -5-4-35

 ك لومتر در خطو  مختلف سامانه حم  و نق  همگاني يكپارچه -برآورد هزينه/فايده هر مسافر -5-3

 و انتخاب سه گزينه برير به روش يحل   فايده به هزينه هاگزينه بندياولويت -5-4

)عرضه اف  در گزينه برير+ يقاضاي اف  بلند متد  بتر استاس ستهم  گذاريس استكنترل سه گزينه برير براي  -5-1

 پ شنهادي براي وساي  سفر(

 حمل و نقل ريلي شهري و حومه سنجيامكانآ: -مرحله دوم -8-9

جام  حم  و نق  شهري و حومه، گزينته حمت  و نقت   كه در طرح شودميي انجام : اي  مرحله ينها در صوري3يوجه

ريلي ينويب شده باشد. شرح خدما  اي  قسمت، مطاب  بخش دوم اي  مجلد خواهد بود. در اي  حالتت، شترح ختدما  

 ب با عنوان عارضه سنجي يراف كي از شرح خدما  حاضر حذو خواهد شد. -مرحله دوم

 .شودميهاي ريلي مد نظر ن ست، اي  مرحله از شرح خدما  حذو كه مطالعه سامانه: در صوريي 2يوجه

 ب: عارضه سنجي ترافيكي -مرحله دوم -8-4

 بر در سه گزينه برترانبوه 8ترافيكي خردنگر خطوط سازيشبيه -8

 سازيشب هبراي ساخت مدل  هاايستگاهبرداشت اطالعا  يكم لي در محدوده خطو  و  -3-3

هاي سفر متناظر با آن(، بر اساس نتايج يخنت ص سته گزينته بريتر در متدل اطالعا  حجم يردد )و يا مايريسيوجه: 

 خواهد بود. سازيشب هشهر مالك  نگركالن

   روپ ادهرو و برداشت مشخنا  هندسي سواره -3-3-3

                                                      
 

 شود.متر( انجام مي 255بر )به شعاع حداكثر مس ر خد انبوهسازي صرفا در شب ه -3
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 برداشت جهت حركت در معابر  -3-3-2

 هاي راهنماييچراغ بنديزمانو  هايقاط برداشت نحوه كنترل  -3-3-7

بتر برداشت حجم يردد سواره و پ اده در وض  موجود )در ساعت اوج مس ر در سه مقط  از هر خد انبتوه -3-3-3

 (نگركالنبراي اصالح نتايج يخن ص مدل 

 خرد سازيشب هبرداشت اطالعا  الزم براي پرداخت )كال براس ون( مدل  -3-3-5

 رخردنگر مس  سازيشب ه -3-2

 خردنگر مس ر قب  از اجرا سازيشب ه -3-2-3

 ي انسداد مس ر در زمان اجراهاگزينهخردنگر  سازيشب ه -3-2-2

 پس از اجرا هاايستگاهخردنگر مس ر و  سازيشب ه -3-2-7

 راهكار ارائهشناخت مشكال  پايه و  -3-2-3

 )سواره و پ اده( هاايستگاهخردنگر  سازيشب ه -3-7

 خردنگر عملكرد و اندركنش معابر و ايستگاه  سازيشب ه -3-7-3

 و شبكه معابر روهاپ ادهشده بر ازدحام در حجم مسافر پ اده يار ريحل    -3-7-2

 يوقف خودروهاي همگاني و شبه همگاني در ايستگاه  يار ريحل    -3-7-7

 راهكار ارائهشناخت مشكال  پايه و  -3-7-3

 (سنجيامكانهاي مديريت يراف ك ح   اجرا )در حد پ شنهاد راهكار -3-3

   هايقاط اصالح هندسي يا اصالح نحوه كنترل  -3-3-3

 ي حم  و نق  همگانيهاايستگاهيي جاجابه -3-3-2

 مس رهاي موقت جايگزي  -3-3-7

 (سنجيامكانهاي مديريت يراف ك پس از اجرا )در حد پ شنهاد راهكار -3-5

 برداريبهرهو ازدحام در ايستگاه در زمان  نظميبي  يع    مشكال -3-5-3

يع    نحوه دسترسي از ساير وساي  سفر )ايوبوس، ياكسي، خودروي شخني، دوچرخته( بته ايستتگاه و  -3-5-2

 پ شنهاد يوقفگاه مناسب

   هاايستگاهيع    نحوه دسترسي پ اده به  -3-5-7

   هايقاط اصالح هندسي يا اصالح نحوه كنترل  -3-5-3

 ارزيابي نهايي و تعيين گزينه منتخب -2

 نگركالندر سطح مدل  هاگزينهيحل   عملكرد  -2-3

 در سطح مدل خردنگر هاگزينهيحل   عملكرد  -2-2
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 ي ح   اجرا(هاهزينهدر هر گزينه )شام   برداريبهرهبرآورد هزينه ساخت و  -2-7

 به روش يحل   فايده به هزينه و يع    گزينه منتخب  هاگزينه بندياولويتارزيابي و  -2-3

 مرحله سوم: طراحي سامانه غير ريلي -8-5

 راهكارهاي حمل و نقل هوشمند براي گزينه منتخب ارائه -8

 به مسافران رسانياطالع -3-3

 ش وه اخذ كرايه )يكپارچه، باز/ بسته( و يجه زا  مورد ن از -3-2

 هايقاط به حم  و نق  همگاني در  دهياولويت -3-7

 اينترنتي سامانه حم  و نق  همگاني يكپارچه رسانياطالعيول د محتوا براي يشك   پايگاه پوياي  -3-3

 اجراي راهكارهاي گزينه منتخب در افق كوتاه مدت و بلند مدت  بندياولويت -2

 براي اجراي راهكارهاي زماني مختلف هابازهبرآورد مناب  مالي مورد ن از در  -2-3

 نتايج مطالعا  سازيپ ادهبراي  مسوولپ شنهاد نهادهاي  -2-2

 برداريبهرهتهيه برنامه تامين مالي گزينه منتخب در زمان ساخت و  -9

 برآورد م زان كرايه به يفك ك نوع سامانه و خد -7-3

 برآورد م زان يارانه مورد ن از )اختالو كرايه و ق مت يمام شده( -7-2

ي منتوب )اجتاره/فروش خد/ايستتگاه، هادستتورالعم خطتو  مطتاب   سازيخنوصيپ شنهاد روش مناسب  -7-7

 ها(آزادسازي كرايه

 پ شنهاد مناب  درآمد پايدار براي حم  و نق  همگاني -7-3

 يدوي  روش مشاركت بخش دولتي و خنوصي -7-5

 8:2.444جزييات گزينه منتخب در مقياس  ارائه -4

 سوار   مح  دق   ايستگاه، پايانه، يوقفگاه، پاركيع  -3-3

 يع    مس ر خطو  مختلف حم  و نق  همگاني -3-2

 از جريان عبوري هاايستگاهيع    نحوه جداسازي مس رها و  -3-7

 )پهلوگاه( نش نيعقبشام  يابلوها و عاليم افقي، سرپناه، پوشش جوي آب و  هاايستگاهپ شنهاد يسه ال   -3-3

 پذيران يابان و آس بها براي يوانپ شنهاد مناسب سازي سامانه -3-5

 بر يرس م مقط  عرضي مس ر خطو  حم  و نق  همگاني انبوه -3-4
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   هاايستگاهپ شنهاد نحوه دسترسي پ اده به  -3-3

 بر )در حد فاز صفر(در مس ر حم  و نق  انبوه هايقاط اصالح هندسي مس ر و  -3-4

 برهاي راهنمايي در مس ر حم  و نق  انبوهچراغ بنديزمانمديريت و اصالح  -3-1

 بنديجمع -5

ي هاشتاخصي زماني مختلف بته همتراه هااف يه ه نقشه جام  حم  و نق  همگاني يكپارچه شهر و حومه در  -5-3

 پايش عملكرد آن

 برآورد م زان يحق  اهداو در صور  اجراي گزينه منتخب -5-2

 و نتايج مطالعا  هامدلآموزش ن روي كارشناسي كارفرما براي استفاده از  -5-7

 ينويب مطالعا  در مراج  ذيربد -5-3





  2فصل 2

شرح خدمات توصيفي مطالعات 

 تفصيلي حمل ونقل همگاني  

 شهري و حومه





 83 81/44/31    حومه و شهري همگاني ونقل حمل تفصيلي مطالعات توصيفي خدمات شرح - دوم فصل

 

 و حومه يشهري حم  ونق  همگان يل مطالعا  يفن يف شرح خدما  يوص -فن  دوم 

 م( يار و مفاهكروش  يلك)شرح  يفيشرح خدمات توص -2-8

 و حومه يشهر يحمل و نقل همگان يليمطالعات تفص -2-8-8

انجتام  ياي تعمل يهتاطرحه  تيه يج آن بترايو نتا هامدل  مطالعا  پس از مطالعا  جام  حم  و نق  و بر اساس يا

ا  ي است و جز 3:20555  مطالعه ياس ا ه مقك يبوده، در حال 3:250555حم  و نق   طرح جام ج ياس نتا . مقشودمي

مطالعه سامانه از به  ند انجام مطالعه با و بدون نيه خواهد شد. فرآ يه يه حم  و نق  همگانكدر شب سازيپ اده يالزم برا

 ر است:يشده است و شام  مراح  ز ارائه (3-2در شك  ) يلير

 يدورهايترك يه بته بررستكاست  يه: مرحله اول شرح خدما ، شام  مجموعه اقدامايكشب يطراح -مرحله اول -3

 يهاگزينتهستگاه پرداختته و ير خد و ا ها به مس  آن و حومه و يدق ينق  شهر پ شنهادي طرح جام  حم  و

 .  كندميو انتخاب  بندياولويتر و حومه را پارچه شهيك يه حم  و نق  همگانكيوسعه شب

حم  و نق  ريلي شهري و حومه: اي  مرحلته داراي شترح ختدما  و دستتورالعم   سنجيامكان -مرحله دوم آ -2

جام  حم  و نق  شهري و حومته،  . اگر در طرحاي است كه در بخش دوم اي  ضابطه منتشر شده استجداگانه

آ، ع نتا مطتاب  بختش دوم ايت  ضتابطه -ه باشد، شرح خدما  مرحلته دومگزينه حم  و نق  ريلي ينويب شد

يراف كتي انجتام  ستنجيعارضهب بتا عنتوان  -مالك عم  خواهد بود. در اي  حالت، شرح ختدما  مرحلته دوم

 .  شودمين

عارضه سنجي يراف كي: مرحله دوم شرح خدما ، شام  مجموعه اقدامايي است كه به ارزيتابي و  -مرحله دوم ب -7

خردنگر،  سازيشب هها پرداخته و با ي آنهاايستگاهبر و ويژه و اررسنجي مس رهاي پ شنهادي براي خطو  انبوه

هتاي ريلتي . اگر مطالعه سامانهكندميي شبكه معابر ارزيابي هامحدوديتامكان اجراي اي  خطو  را با يوجه به 

 ب انجام خواهد شد.-ه دومآ از شرح خدما  حذو شده و مرحل-مدنظر ن ست، مرحله دوم

ي هانقشتهطراحي: مرحله سوم شرح خدما ، شام  مجموعه اقدامايي استت كته منجتر بته يه ته  -مرحله سوم -3

 .  شودميبر غ رريلي ي حم  و نق  انبوههاايستگاهبراي مس ر خطو  و  3:20555عمل ايي 
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 فرآيند انتخاب مراحل مطالعه -8-2شكل 

 هكشب يمرحله اول: طراح -2-8-8-8

حم  و نقت   بررسي كريدورهاي پ شنهادي طرح جام ه به كاست  يمرحله اول شرح خدما ، شام  مجموعه اقداماي

پارچته يك يه حم  و نقت  همگتانكيوسعه شب يهاگزينهستگاه پرداخته و ير خد و ا ها به مس  آن و حومه و يدق يشهر

 .  كندميو انتخاب  بندياولويتشهر و حومه را 

 اطالعات موجود و فرادست يبررس -8

. شتودميهاي متديران شتهري در ايت  بختش انجتام ها و س استتي سامانه حم  و نق  شهر و ديتدگاههاويژگيآشنايي با 

 .گ ردميانه حم  و نق  همگاني مورد يوجه قرار ها در بهبود سامآن يار رو مطالعا  مريبد قبلي گردآوري و  هاطرحي همه

 هاي كالن حمل و نقل همگانيسياستشناخت  -8-8

و  اندازچشتتمشتتده يوستتد نهادهتتاي حتتاكم تي، بتتراي يع تت    ارائتتههاي ها و س استتتبررستتي مقتتررا  و بخشتتنامه

هاي كالن نهادهتاي حتاكم تي، هاي مريبد با يوسعه سامانه حم  و نق  ضروري است. براي شناخت س استگذاريس است

هايي بتا كارشناستان و يتا عالوه بر مرور منوبا  شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور، مذاكره و برگتزاري نشستت

. قوان   و ضوابد مختلفتي در زم نته شودمييوص ه  مديران بخش حم  و نق  شهري وزار  كشور و وزار  راه و شهرسازي

هاي طراحي و اجراي آن منتشر شده است كه بايد مورد يوجه قرار گ رد. افزون بر آن، بتا يوسعه حم  و نق  همگاني و ش وه

ي هتاوشرهاي حمت  و نقت  همگتاني، ي انتواع ستامانههاويژگيمرور يجرب ا  مشابه در دو شهر هم يراز داخلي و خارجي، 

 شروع

  
آيا مطالعه سامانه 

ريلي مدنظر 

 است؟

 خ ر بله
 مرحله اول: طراحي شبكه

 

سنجي آ: امكان -مرحله دوم 

هاي حم  و اول ه در پروژه

 نق  ريلي شهري و حومه

 

مرحله سوم: طراحي 

 سامانه غ رريلي

 مرحله اول: طراحي شبكه 

 
ب:  -مرحله دوم 

 سنجي يراف كيعارضه

 
مرحله سوم: طراحي 

 سامانه غ رريلي
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يتراز، شتهري ها بايد مورد بررسي و مقايسه قرار گ ترد. منظتور از شتهر همطراحي، مديريتي و بازدهي اقتنادي انواع سامانه

 است كه به لحاظ يراكم جمع ت يا سرانه مالك ت خودرو و ساير متغ رها، مشابه شهر مورد مطالعه باشد. 

شتور، كشور مستتقر در وزار  ك يشهرها  كيراف يهماهنگ يعال يشورارخانه    اطالعا  با مراجعه به دبياز ا يبخش

 است. ياب قاب  دست

  يحمل و نقل همگان يمحل يهااستيشناخت س -8-2

 يضترور يشنهاد سامانه حم  و نقت  همگتان پ يبرا يارشناسان شهركران و يمد يهادگاهيارفرما و اخذ دكره با كمذا

حم  و نقت   يهاال  سامانهك  و مشيدر مورد مسا يران شهريسب نظرا  مدك يبرا يانامهپرسش  منظور، ياست. به ا

 ي  پرسشنامه در يمام نهادهايا شودميشنهاد  . پشودميه  ران در يوسعه آن يهيمد گ ريجهتشهر و شناخت  يهمگان

ران يمتد يهتاگذاري استس  شود.  مكاستان ي  كيراف يهماهنگ يشورا ي، به اضافه اعضايرمجموعه شهرداريمريبد ز

افته بته يبودجه اختناص  ي  هستند، با بررسيقا ييوسعه حم  و نق  همگان يه براك يت زان اهم بخش حم  و نق  و م

ف يتشتهر و رد ياستالم ياست. اطالعا  بودجه با يوجه بته منتوبا  شتورا يابيز قاب  ارز سال گذشته ن 5يا  7 يآن ط

ارانته حمت  و يسبز،  يستگاه، فضايم و سرپناه ايد ناوگان، عاليمختلف حم  و نق  )مطالعه، اجرا، خر يهابخشاعتبارا  

 ينتونك ي ، نهادهتا   بي. در اگ ردميقرار  يابيافته به هر بخش مورد ارزيص  يخن ير واقعيز مقاد ، ...( و نينق  همگان

بر استاس اساستنامه و شترح  يكف هر يو نقش و وظا شده ييز شناسا ن يشهر يت حم  و نق  همگانيريدر مد مسوول

 .  شودمي يها بررسف منوب آنيوظا

حمت  و  يهتاها بتا ستامانها ضرور  اريبا  آنيان كمهم شهر و ام يخيو يار ي، فرهنگيز گردشگركت مرا فك نوع و 

  يتبه ا يحم  و نق  همگان يهاشدن سامانه يكموارد، نزد ير است در برخكشود. الزم به ذ يد بررسيز با ن ينق  همگان

 يه در هنگتام طراحتكتاستت  يمنفت يامتدها پ يو موضوعا  مشابه دارا يبنر ييبايا زيو  ياز به لحاظ سازهكگونه مرا

 قا  اجباري مورد يوجه قرار گ رد.د به عنوان نيه باكشب

 ين از منظر حمل و نقل همگانيشيمرور مطالعات پ -8-9

م  شده و به طتور مستتق يو حومه بررس ي  در مطالعا  جام  حم  و نق  شهر ش از مطالعا  پ ييوجهبخش قاب  

ه كت يديتآن مطالعه با مطالعه حاضر، الزم است هر مطالعه جد ي  فاصله زمان   مطالعه قاب  استفاده است. اما به دليدر ا

و  يجتام  شتهر يهاطرحبه طور مرسوم، نظرا   شود. يمورر است، بررس يه حم  و نق  همگانكالن بر شبكاس  در مق

هتا آن يهاايستتگاهر و  و مست يحم  و نقت  همگتان يها  عوام  مورر بر انتخاب نوع سامانه  ، منجر به يعيحم  و نقل

ا يتفرادستت  يهتاطرحبتا  يو ضرور  هماهنگ يا عدم عبور سامانه حم  و نق  همگانيعبور  يبرا ي. نقا  اجبارشودمي

شتناخت نظترا   يبترا ي  جلستايك   منظور، يشتيد مدنظر باشد. به ايها با طرح حاضر باآن يشنهاد اصالح و سازگار پ

 .شودميه  ز يوص الن نك يهاطرحمشاوران 
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 مطالعه اندازچشمن ييتع -8-4

كالن يوسعه حم  و نقت  شتهر بتا ب تان كترده و بتراي دستت ابي بته آن يتز  اندازچشمطرح جام  حم  و نق  شهر، 

 يبترا ييتريتيو جز يمتك يهاشتاخص  شتده و  رده است. در مطالعه حاضر، اهداو مريبد يتدقكشنهاد  پ ييهابرنامه

الن حمت  كيوسعه  اندازچشميوسعه حم  و نق  بر اساس  اندازچشمد ي. در واق ، باشودمي  يبه آن اهداو يدو ياب دست

هتا بته آن ياب زان دستت نده، ميمتناظر از اف  آ يزمان يهابازهمناسب در  يهاشاخص    ان شده و با يع و نق  مجددا ب

 يهتااف ب منطب  بتر  ه به يريكشوند يم يوياه مد  و بلندمد  طراحكمطالعه، در دو بخش  يهااف شود.  گ رياندازه

 طترحد از افت  يتو حومه هستند. اف  بلند مد  مطالعه حاضتر نبا يجام  حم  و نق  شهر طرحمد  و بلندمد  از ان م

د متدنظر قترار ي  بخش بايز در ا به حومه شهر ن دهيخدمتزان و نوع  ه مكگر آنيته دكجام  حم  و نق  فراير باشد. ن

  شهر و  مناسب ب ياريباط يهاويژگيو  يبررسز  ن ياحومه يمربو  به شهرها يهااندازچشمد ي  با   دل رد. به هم گ

 حومه در نظر گرفته شود. 

 الن نگرك سازيمدل افزارنرمشهر در  يكيافت مدل ترافيدر -8-5

 طترحمتورد استتفاده در  افتزارنرمسفر و  يبرآورد يقاضا يهامدلو حومه، از  يشهر يدر مطالعا  حم  و نق  همگان

مختلتف  يهاگزينته ياجترا ياز بترا تا  مورد ني ه جز لكد ي  باي. بنابراشودميجام  حم  و نق  شهر و حومه استفاده 

حم  و نق  همگاني بر روي گزينه منوب طرح جام  حم  و نق  در اخت ار باشد. در ضم ، همه متغ رهاي متورر  يوسعه

ه )ستال آغتاز مطالعته يتبرآورد ستال پا يشده و مدل برا يروزرسانبه ي  آمار رسميسفر بر اساس آخر يرد يقاضادر برآو

 .   شودميحاضر( آماده 

 يليمكت يآماربردار -2

 يت عرضته و يقاضتا از وضتع ييهتاير (، آمتارگ3:250555اس ختود ) تت و مق تحم  و نق ، بنتابر ماه طرح جام 

 يهتامتوارد از فتر  يار  ، در بست انگ ر مياستفاده از مقاددهد، اما با يوجه به يمختلف حم  و نق  انجام م يهاسامانه

هتا بتا ي  بختش، آمتاربرداريتها در خطتو  رابتت استت(. در اه سرفاصله ايوبوسكنيا مثال) شودميننده استفاده كساده 

ت ت دقتيتفاكر استت در صتور  بته روز بتودن و كتانجتام خواهتد شتد. الزم بته ذ 3:20555اس  ير در مق  ا  دقي جز

  بخش نباشد ير شده در اكذ يهاير از آمارگ يبه انجام برخ ياز   است نكحم  و نق ، مم هاي طرح جام آماربرداري

 ارفرما خواهد بود.كد ي شنهاد مشاور و يا ص آن به پ ه يشخك

، سرفاصرله و بنرديزمانرگاه، ناوگران، برنامره يانه، توقفگاه، تعميستگاه، پاير، ايت مسيبرداشت اطالعات موقع -2-8

  يو شبه همگان يه خطوط حمل و نقل همگانيراك

د يتبازد كمتكد به يال  مريبد با آن، با و يسه يو شبه همگان يخطو  حم  و نق  همگان يكيز برداشت اطالعا  ف

دن بته  رس بنديانزمراوج( به صور  برنامه  ز در ساعا  مختلف روز )اوج و غ انجام شود. اطالعا  اعزام ناوگان ن يدان م
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ز از  ته هتر ختد نيراكزان  . مشودمي گ رياندازه يدان ا با مشاهده ميافت يا سرفاصله از مراج  دريمختلف  يهاايستگاه

د يتز با تن يو اقمتار ياحومه ي  بخش، يبادل سفر با حومه شهر و خطو  مريبد با شهرهاي. در اشودميافت يمراج  در

 مد نظر باشند.

 هاانهيو پا هاايستگاهدر  ياده شده در خطوط حمل و نقل همگانياز اطالعات تعداد مسافر سوار و پ گيرينمونه -2-2

  ختد(، يعتداد ي)مح  عبتور چنتد كستگاه مشتريخد( و چند ا يكستگاه مهم منفرد )مح  عبور يبا انتخاب چند ا

س يو اصالح متاير ياعتبارسنج ي  اطالعا  براي. اشودميخد شمارش  ك كها به يفاده شده از ايوبوس مسافر سواره و پ

باشد. هرچه  هاايستگاهدرصد يعداد  5يا  3اندازه نمونه از  شودميه  ار خواهد رفت. يوصكبه  يحم  و نق  همگان ييقاضا

 .شودميير ، اندازه نمونه كوچكباشد يرب شستگاه ييعداد ا

 و نقل همگاني در خطوط در ساعت اوج و غيراوجبرداشت متوسط سرعت حركت ناوگان حمل  -2-9

، بايتد 3حركت ناوگتان بنديزمانبراي يع    زمان سفر حم  و نق  همگاني، و اعتبارسنجي نتايج يخن ص بر اساس 

 اطالعا  سرعت حركت در خطو  مختلف در ساعا  اوج و غ راوج برداشت شود. 

اني به ايستگاه پاياني يا پايانه، مدت انتظار و توقر  برراي هرر برداشت اطالعات تعداد و زمان ورود وسايل همگ -2-4

 خط در ساعت اوج و غير اوج 

ه كت شتودميختد  يابتدا و انتها يهاايستگاهدر  2ت ناوگان در خد، شام  زمان انتظار و يوقفكمد  زمان چرخه حر

ا ير اوج برداشت و  خد در ساعا  اوج و غ هر ي  اطالعا  براياز است. ا محاسبه يعداد ناوگان فعال در خد مورد ن يبرا

 .شودميافت ياز مراج  در

ر خطوط حمل و نقل يبر با ساانبوه يزان تبادل سفر خطوط حمل و نقل همگانيبرداشت اطالعات نحوه ارتباط و م -2-5

  يهمگان

خطو  و حجتم مستافر    د مح  يبادل سفر بيبر، بابا خطو  انبوه يخطو  حم  و نق  همگان سازيهماهنگ يبرا

اده و ستوار شتدن دو  تپ يوك  ست بت يروپ ادهدو خد متبادل، مسافت  بنديزمان  شود. برنامه   برداشت و يع ييبادل

دو ختد متبتادل  يهماهنتگ ستاز يه بتراكاست  يدو خد از جمله موارد يهاايستگاه   ب يكيز خد، و نحوه اريبا  ف

 از است.  مورد ن

                                                      
 

3- Time Table Based Assignment 

2- Lay Over 
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م، سررپناه، يراز نظر ترابلو، عال يو شبه همگان يحمل و نقل همگان يهاايستگاهت يوضع يرسانافت و به روزيدر -2-1

 ستگاهيبه ا ي، نقشه و دسترسييروشنا

 ييهاايستتگاه بنتدياولويتيا در مراح  بعد،  شودمي ينقشه جام  گردآور يكدر قالب  هاايستگاهال   ت يسه وضع

 .شودميده انجام  ارفرما رسكد ي ه به ياك ييهافرم كمكار به ك  يانجام باشد. اد هستند قاب  يال  جد ازمند يسه ه نك

 بنرديزمانو  هراتقاطعو جهت تردد در معرابر و  ي، هندسيو مشخصات مقطع عرض يليمكبرداشت اطالعات ت -2-7

 از(ي)در صورت ن ير خطوط حمل و نقل همگانيدر مس ييراهنما يهاچراغ

  كتييراف يهتاويژگياز اقدام به برداشتت  ه، در صور  نيه عرضه در سال پاكت شب   بودن وضع نان از دق اطم يبرا

 از خواهد بود.  ز مورد ن بر نر خطو  انبوه مس سازيشب ه  مشخنا  بعدا در يخواهد شد. ا يدان ه به صور  مكشب

 يو نقل همگان حمل و نقل هوشمند مورد استفاده در حمل يهاافت اطالعات سامانهيدر -2-1

ه از كت، شتودميافتت ياز مراجت  در يت حم  و نق  همگتانيريها در مدهوشمند و نقش آن يهااربرد سامانهكزان  م

 رد.كره اشاره  ه و غيراكت عبور در يقاط ، اخذ يخودرو، اولو يابيمكان يهابه سامانه يوانميجمله 

 التكو مش هامحدوديتجامع حمل و نقل و شناخت  طرح يشنهاديپ يدورهايركاز  يدانيد ميبازد -2-3

شتهر  يبرا يه ايوبوسرانكبر و شبانبوه يحم  و نق  همگان يدورهايركشنهاد  جام  حم  و نق ، پ طرحج ياز نتا يكي

مبتود عتر  معبتر، وجتود معتار ، كمانند  ييهامحدوديتقرار گرفته و  يدان د ميدورها با دقت مورد بازديرك  ياست. ا

 .شودمي يره بررس و غ ياه حاش ك، وجود پارهايقاط ، يعدد ييال  اجراكسا ، مش وجود ياس

 عمده مولد و جاذب سفر يهاكاربريت و نوع يموقع -2-84

نتان  اطم يسفر است. بترا يت نقا  عمده يقاضا ، متارر از موقعيستگاه سامانه حم  و نق  همگانيخد و ا يابير مس

ر خطو   در مس هاكاربري  نوع يا يي، شناساهاايستگاه سازيهماهنگمسافر و  ييرب شبه يعداد مناسب  دهيخدمتاز 

جتاد شتده يوستد يا يمساحت، يعداد ستفرها يبياست. اطالعا  يقر يبر ضرورژه خطو  انبوهيبه و يحم  و نق  همگان

   خنوص مدنظر باشد.يد در ايار آن باكو ساعا   ياربرك

 اطالعات روند رشد مناطق حومه شهر يگردآور -2-88

 يه بته صتور  روزانته از شتهرهاكتاستت  يمسافران يي، جابه جايشهر ياز رسالت سامانه حم  و نق  همگان يبخش

 يستوار يح، ورود خودروهتا صتح يابير جاد بستتر مناستب و مستينند. در صور  اكيبه شهر سفر م ياو حومه ياقمار

ننتد. ك  شهر و حومه استتفاده  ب يدهند از حم  و نق  همگانيح م افته و افراد يرجياهش ك يااز مناط  حومه يشخن
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ت و يعتداد  تشتام  رشتد جمع ياجتماع -يد عالوه بر اطالعا  مريبد با حم  و نق ، اطالعا  اقتنادي  منظور، بايبه ا

 شود. يابيو ارز يز گردآور سفرها در مناط  حومه شهر ن

 يه حمل و نقل همگانكمدل شب يو به روزرسان يابيارز -9

اس  تدر مق ييهايسازه حم  و نق  با اعمال سادهكه معابر و شبكو حومه، مدل شب يجام  حم  و نق  شهر در طرح

اس  تدر مق يير  و دق يرب شا  ي ا  مطالعه حاضر، الزم است جزي . اما با يوجه به سطح جزشودميم  يرس 3:250555

  ييترب شز با  ناوگان در خطو  مختلف ن يا سرفاصله زماني بنديزمانوارد شود. برنامه  سازيمدل افزارنرمدر  3:20555

 .  گ ردميقرار  يآي يهاسازيمدل يوارد و مبنا افزارنرم  در كا  ممي جز

 نگركالن افزارنرمدر مدل  يو اصالح عرضه حمل و نقل همگان يبازنگر -9-8

هتا و انتهيرا  خطتو  و پا  ت  يغيز آخر و ن هاايستگاه   ا  مطالعه حاضر، الزم است مح  دقي زبا يوجه به سطح ج

ز بتا  تناوگان در خطو  مختلف ن يا سرفاصله زماني بنديزمانوارد شود. برنامه  سازيمدل افزارنرمدر  ييبادل يهاايستگاه

 .  گ ردميقرار  يآي يهاسازيمدل يوارد و مبنا افزارنرم  در كا  ممي   جزييرب ش

 و انجام اصالحات الزم يص حمل و نقل همگانيمدل تخص ياعتبارسنج -9-2

  محت  و بتا دقتت يتد در ايشده، با يه و اعتبارسنج يه يجام  حم  و نق  شهر يخن ص يراف ك كه در طرح مدل

اده  تسه يعداد مستافر ستوار و پياز مقا و با استفاده يژه در خنوص يعداد مسافر سامانه حم  و نق  همگانيبه و ييرب ش

الزم استت انتدازه  ي  حالتت، گتاهيتشتود. در ا ي، مجددا اعتبارسنجيدان حاص  از مدل و مشاهده م هاايستگاهشده در 

بر يعداد مستافر ستوار  هاايستگاهت  موقع يار رو در نظرگرفت   ياه درون ناح ياهش يعداد سفرهاك يبرا  كييراف ينواح

 يهامتدلجتاد ستفر و استتفاده از يا يهامتدلرها در  بودن متغ يار، خطك يير شود. البته الزمه اكوچكشده به سامانه، 

هتا )ماننتد است ر س  د به يغيسفر با ك كيف يهامدله كگر آني  سفرهاست. موضوع دييوز يا انتخاب مقند برايجاذبه 

يوستعه حمت  و نقت   يهاگزينته يتار ره )مانند زمان سفر( حساس باشند يا بتوان كر مشخنا  شب  ( و يغگذاريق مت

و  يجتام  حمت  و نقت  شتهر يقاضاي سفر كته در طترحبرآورد  يهامدله ك يرد. در صوريكه برآورد كرا بر شب يهمگان

ج را بتر يو نتا ارائهارفرما كرا به  هامدلشنهاد اصالح  د پيباشند، مشاور با يافكا اعتبار ياند فاقد دقت و حومه ساخته شده

 . شودميز برآورد و با وض  موجود مطابقت داده  ه نيد سال پايسفر در شرا ي  بخش، يقاضايند. در اكاساس آن اصالح 

شتور ك يشتهرها  تكيراف يهماهنگ يعال يرخانه شورا د دفتر حم  و نق  و دبي د به يايبا هامدل يج اعتبارسنجينتا

 شور برسد. كدر وزار  
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 نيشيپ يهاطرح يريزان تحقق پذينقاط قوت و ضع  و م يابيارز -9-9

مريبد با موضوع بته  يقبل يهاطرحد مجموعه ي، باييوسعه حم  و نق  همگان يد برايجد يهاگزينهشنهاد  ش از پ پ

و نستبت بته رفت   يابيتشهروندان ارز ياستقبال احتمالج نامطلوب و عدم يها، نتاآن يشده و علت عدم اجرا يدقت بررس

بتا  يخطتو  حمت  و نقت  همگتان يواقع ييقاضا يدان م يسهي  مقايار از طرك  يد اقدام شود. ايجد يهاطرحها در آن

 قاب  انجام است.  يران شهرياز شهروندان و مد يز نظرسنج و ن يدان م يهابرداشت

 پارچهيك يسامانه حمل و نقل همگانه كشب يهاگزينه يطراح -4

فرآيند طراحي شبكه حم  و نق  همگاني، فرآيندي پ چ ده و يكراري است، زيرا يقاضاي استفاده از سامانه حمت  و نقت  

همگاني، به شك  شبكه بستگي دارد و با يغ  ر شك  شبكه و م زان دسترسي به خطو  مختلف، بايد م تزان يقاضتا مجتددا 

 فرآيند بايد يا زمان ايجاد يعادل ب   عرضه و يقاضاي استفاده از حم  و نق  همگاني يكرار شود.  محاسبه شود. اي 

 راوجين ساعات غيانگيافق در ساعات اوج صبح، ظهر، عصر، تمام روز و م يهاسفر سال يبرآورد تقاضا -4-8

يمتام روز انجتام شتده و  ييقاضتا يه بتراكشتب ي  است طراحكرا  يقاضا در ساعا  مختلف روز، مم  با يوجه به يغ

  متدل بترآورد  ت  دل زان عرضه متناسب با يقاضا فراهم شود. به همت ر يعداد ناوگان در ساعا  مختلف، م  سپس با يغ

سفر در ستاعا  مختلتف  ييقاضا يابيارز يد برايه شده، با و حومه يه يجام  حم  و نق  شهر در طرحه كسفر  ييقاضا

 ار باشد. روز در اخت

  اساس، ابتدا با فتر  ياست. بر ا يه حم  و نق  همگانكت با شبيو حومه، اولو يسامانه حم  و نق  شهر ير طراحد

ص  ه يخنتكستفر(، بته شتب -به صور  نفر يو همگان يسفر )شخن ي  يقاضاكه معابر، كت در شب ت ظرفيعدم محدود

حمت  و نقت   ييقاضتا ياصتل يدورهايتركدورها به عنوان يرك  ي. اشودمي يييقاضا شناسا ياصل يدورهايركداده شده و 

د يگتر، در شترايد ي. از ستوشتودمي يبته آن طراحت ييپاستخگو يبترا يه حم  و نق  همگانكشده و شب ييلق يهمگان

شتعاع  يتك، با فر  ي. در گام بعدشودمي    يع يحم  و نق  همگان يبرا ييدورهايركز  ه نكت در شب ت ظرفيمحدود

ه كدر شتب ي، پوشش حم  و نق  همگتانيحم  و نق  همگان يهاسامانه يهاايستگاهبه  يدسترس ياسب برامن يروپ اده

دورها و يترك  يرد اكعمل يابيارز ي. براشودميشنهاد  ه پكنه پوشش در شب ش جاد بيا يبرا يگريد يدورهايركو  يبررس

زان يقاضا به  دور متناسب با ميركمناسب در آن  يهمگاندور، انواع سامانه حم  و نق  يركاز در هر  ت مورد ن زان ظرف م

ا يت  استت نتوع ستامانه كتدورها، مميترك  يت  ا شرح خدما  با يدق يبعد يهابخش. در شودميانتخاب  يطور مقدماي

 ند.كر   مشخنا  آن يغ
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 شهر و حومه و انتخاب نوع سامانه يپارچه حمل و نقل همگانيكه كشب يهاگزينه يطراح -4-2

و متناستب بتا مشخنتا   يبررس يپارچگيك يهاشاخصشهر و حومه، ابتدا  يه حم  و نق  همگانكشب يطراح يبرا

بر استاس سلستله مرايتب  يحم  و نق  همگان يهاانواع سامانه يطراح يمناسب برا يهاروش. سپس شودمي ارائهشهر 

ننتد كمسافران رفتار  ييگر در جابه جايديكم  كه عنوان مه بك يها به صورياز در شهر انتخاب شده و انواع سامانه مورد ن

گتر، در يان د شوند. به بيم ينند، طراحكسفر فراهم  ييقاضا ي  پوشش را براييرب شر،  در مس پوشانيهم  ييركمو با 

ختودش خواهتد  يباالدستت يهاننده سامانهك   مكير، ي ي حم  و نق ، هر سامانه در سطح پا يهاسلسله مرايب سامانه

شهر  يبرا يو شبه همگان يبر، عادانبوه يحم  و نق  همگان يهار سامانه زان يقاضا و طول سفرها، مس بود. متناسب با م

مانند يناسب بتا  ييهاشاخصد ي، باي. در انتخاب نوع سامانه حم  و نق  همگانشودميشنهاد  به حومه شهر پ يو دسترس

ستامانه  ي، وض  آب و هوا و نوع فنتاوريو اجتماع يفرهنگ يهاشاخصت عر  معبر، يفاك، اههزينهسفر،  يزان يقاضا م

 مدنظر باشد.

 هاسامانه يپارچگيكبا هدف  هاايستگاه يابيمكان -4-9

ت  خطتو  مختلتف بتا در نظتر گترفت  وضتع يهاايستتگاه، محت  ير خطو  حم  و نق  همگتان   مس  پس از يع

مقنتد مستافران  -  منظور، با شناخت مبتداي. به اشودمي يابيمكان يد محليمختلف و شرا   خطو  ب يمسافران يبادل

شتده  بندييقست مر يز يهادر سطح شهر، به دسته دهيخدمتو دامنه  يردكاس عمل به لحاظ مق هاايستگاهستگاه، يدر ا

 :شودميبه سفرها فراهم  ييپاسخگو يال  الزم برا و يسه

 پ اده و دوچرخهمحلي: براي دسترسي  –

 هاي اطراو+ سواره از ناح ه اي(: دسترسي پ ادهفرامحلي )ناح ه –

 + سواره از يمام شهر يا ساير خطو  همگاني شهري: دسترسي پ اده –

هاي حم  اريبا  با پايانه + + سواره از يمام شهر يا ساير خطو  همگاني اي(: دسترسي پ ادهفراشهري )منطقه –

 حومه شهر+  و نق  برون شهري

  بختش و بتا يوجته بته يته در اكتفراهم باشتد  يستگاهيا يهامجتم ان يوسعه ك  است امكمم هاايستگاه يدر برخ

بتر  ي. ضوابد يوستعه مبتنتشودمي ارائهشنهادا  الزم  ، پيل   در يناسب با طرح يفن به زم يستگاه و دسترسياس ا مق

 د مدنظر باشد.ي  خنوص بايموجود در ا يهادستورالعم و  3يحم  و نق  همگان

 

                                                      
 

3- Transit Oriented Development (TOD) 
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 هاسامانه يپارچگيك، سرفاصله و تعداد ناوگان با هدف بنديزمانبرنامه  يطراح -4-4

م  زان يقاضا ينظت د يعداد ناوگان در ساعا  مختلف، متناسب با ميرا  يقاضا در ساعا  مختلف روز، با  با يوجه به يغ

زان عرضته در ختد  ت، ميا سرفاصله اعزام ناوگان حم  و نقت  همگتاني نديبزمانر در برنامه     منظور، با يغيشود. به ا

گر هستتند يديكيبادل سفر با  يه داراك ي  خطوط ب يپارچگيك. حفظ شودميت يريمد يساعت يزان يقاضا متناسب با م

 د مد نظر باشد.يبا

 يه حمل و نقل همگانيراك يگذارمتيق يهااستيس يطراح -4-5

   شتش يقاضتا و بتا يتامكد متناسب با يبا يحم  و نق  همگان يهااز سامانه يكه خطو  مختلف در هر يراكزان  م

در  يه معموال به عنوان شاخنيراكزان    شود. م  درآمد خد يع سازيب ش نهمسافران و  سازيب ش نههمزمان دو هدو 

 يتار ر  يگتذارد، بنتابرايمت يتار ر يهمگتان زان جذب سفر خطو  حم  و نق  م يسفر وارد شده و رو ك كيف يهامدل

 خواهد داشت.  ياستفاده از حم  و نق  همگان يزان يقاضا در م يمهم

 يدرون شهر يحمل و نقل همگان يهاانه و توقفگاهيسوار، پا کپار يابيمكان -4-1

ان و يا انجتام عمل تا  يعم تر و هاي حم  و نق  همگاني، ن ازمند فراهم ساخت  يسه اليي براي يوقف شبانه ناوگسامانه

ها، نقا  يجم  چند خد هستتند كته معمتوال در ابتتدا يتا انتهتاي . پايانهشودمينگهداري هستند كه با نام يوقفگاه شناخته 

بته  دهيختدمتي مهم كه داراي مق اس شهري يا فراشتهري بتراي هاايستگاهشوند. در برخي مي يابيمكانخطو  با هر دو 

از حمت  و نقت  همگتاني  يترب شد باعث افزايش يبادل سفر و استفاده يوانميستند، در نظر گرفت  پارك سوار حومه شهر ه

ي يترب شها را با هم يجم   كرد يا از فضاي موجود استفاده شود. در طراحي شبكه حم  و نق ، ممك  است بتوان اي  مكان

 گذارد كه بايد در مطالعا  مدنظر باشد. مي يار رگاني ن ز اي  نقا  بر شك  شبكه حم  و نق  هم يابيمكانبشود. 

 ازينان و رانندگان مورد نكاركبرآورد تعداد  -4-7

 يهتابخشنتان در كاركاز يعتداد  ياه تحم  و نق ، انجتام بترآورد اول يهاسامانه برداريبهره يهاهزينه    يع يبرا

شغ  خود گذرانتده و متناستب بتا يعتداد  ييند يالزم را برا يهاآموزشد ي  افراد باياست. ا يمختلف و رانندگان ضرور

 ار گرفته شوند. كناوگان در خطو  مختلف به 

 ه معابر كشنهاد اصالحات الزم در شبيپ -4-1

شتده  ارائتهبه يقاضتا  ييپاسخگو يه معابر براكرا  شب  الن، يغكاس  حم  و نق  شهر در مق در طرح جام هر چند 

ه معابر در كا ، الزم است شبي ش سطح جزيو افزا يدر مطالعه فعل يه حم  و نق  همگانكر در شب    يغ است، اما به دل

، جهت يتردد، يشده و اصالحا  الزم در مقط  عرض يبه آن مجددا بررس دهياولويتو با  يحم  و نق  همگان يرها مس

 اعمال شود.در آن  هايقاط ت يريو مد ياه حاش كحذو پار
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 حمل و نقل هوشمند يهاشنهاد سامانهيپ -4-3

ار  ت آن بست ت و جتذاب تش مطلوبيو افزا يت حم  و نق  همگانيريمد يحم  و نق  هوشمند برا يهايوسعه سامانه

 يچهتارچوب معمتاره معمتوال در كها انواع سامانه يت اجرا و بازدهيزان اولو و م ينونك يهاييمورر است. با يوجه به دارا

  بختش يتشتنهادا  الزم در ا د پيت، باشودمي يطراح يا  شهر در مطالعا  جداگانهكحم  و نق  هوشمند  يهاسامانه

 شود. ارائه

 يو خصوص يه همگانكزمان شبص هميجامع حمل و نقل و تخص طرحالن نگر ك افزارنرمدر  هاگزينه سازيپياده -4-84

شتوند. در بختش بعتد، يه وارد مك، به صور  اصالحا  جداگانه در شبيمختلف يوسعه حم  و نق  همگان يهاگزينه

 .شودمي يابيارز هاگزينهمختلف  يهابك ير

 يشنهاديپ يهاگزينه يابيو ارز يمعرف -5

شتام   ي  و نق  همگتانحم يهااز انواع سامانه ييهاگزينهجاد ي  بخش، باعث ايان شده يا ا ب يهامجموعه همه گام

ب و ك تو اجترا شتوند. نحتوه ير ستازيپ ادهشتهر   كتيد در متدل يرافيته باكت شتودميره  تانته و غيستگاه و پايخد و ا

 .شودمي ارائه  بخش يدر ا ييوسعه حم  و نق  همگان يوسته به هم پ يهاگزينهجاد يا هاگزينه  يا يسازپارچهيك

 هاگزينه يمعرف -5-8

يوسعه حمت   يهاگزينهبه عنوان  يوانميرا  يه حم  و نق  همگانكدر شب يشنهاد را  پ  از يغ يمختلف يهابك ير

ر مختلتف  ر، دو مست مست يكان دو نوع سامانه مختلف در  شام  انتخاب از م هاگزينه  يدر نظر گرفت. ا يو نق  همگان

موارد مشتابه باشتد. بته طتور  يار ر در سرفاصله و بس  ستگاه، يغير مح  ا  مقند، يغ يكمبدا به  يكاز  يدسترس يبرا

 شود: يابيد ارزير بايبه شرح ز يمختلف يهاگزينهمرسوم، 

هاي حم  و نقت  يا عدم انجام كار كه شام  حفظ وض  موجود عرضه و سامانه (Do-Nothing)گزينه ه چ كار  –

 يتار ربد. اي  گزينه با هدو مقايسه م زان ياهمگاني سال پايه است و فقد يقاضاي سفر يا سال اف  افزايش مي

 .شودمياجرا  افزارنرمي اصالحي نسبت به وض  موجود در هاگزينه

ي منتوب در مطالعتا  قبلتي از جملته پ شتنهاد هاطرحكه شام  اجراي  (Do-Minimum)گزينه كم نه كار  –

 يدق   شده است. منوب مطالعا  جام  حم  و نق  شهري و حومه است كه در مق اس مطالعه حاضر

جديد در مطالعه حاضر در قالتب  ي پ شنهاديهاطرحكه شام  اجراي  (Do-Something)ي انجام كار هاگزينه –

ي مختلف يغ  ر و بهبود سامانه حم  و نق  همگاني است. در واق  مجموعه منطقي و قابت  قبتولي از هاگزينه

 .گ ردميي مالي در اينجا مورد بررسي قرار هامحدوديتي يوسعه با ن م نگاهي به هاگزينهيرك ب 

كه براي افزايش سهم سامانه حم  و نق  همگاني در جايه جتايي ستفرها و  (Do-Everything)گزينه همه كار  –

 .  شودميبا هدو بهبود شرايد بدون محدوديت بودجه طراحي 
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. ايت  گزينته شودميمطرح  كه با هدو بهبود شرايد با محدوديت بودجه (Do-Maximum)گزينه ب ش نه كار  –

 دهد با سقف بودجه فعلي، حداكثر م زان اقداما  براي دست ابي به بهتري  نتايج چه بايد باشد.نشان مي

 هاگزينه يطيست محيل اثرات زيتحل -5-2

 يهتانتدهيزان انتشتار آال تشهر، م سازيمدل افزارنرمدر  يمختلف يوسعه حم  و نق  همگان يهاگزينه يپس از اجرا

ستت و يد ز حم  و نقت  را بتر محت يهارا  سامانه  يغ يار ر يوانميها سه آنيه با مقاكمختلف قاب  برآورد خواهد بود 

رب ، كدرو ترب ، هكتد  ستكار شتام  مونو مع يهاندهيزان انتشار آال ر در م  رد. به طور معمول، يغك يابيهوا ارز يآلودگ

بتر  ير در ستامانه حمت  و نقت  همگتان  تر استت يغك. الزم به ذشودمي يگرد بررسگو يدها سكتروژن و ا ن يدها سكا

 يو همگتان ي  شخنتيها شام  اررا  حاص  از وساندهيج انتشار آاليگذارد و نتايم يار رز  ن يشخن يرد خودروهاكعمل

 يا جتانوريت ياه ست گيد ز محرقاب  بازگشت  ب غيباعث يخر هاگزينه يبرخ ياجرا يه گاهكته مهم آنكخواهد بود. ن

ور از فهرستت كنته متذيشتده و گز ييلقت يت جتديمحتدود يتكد به عنوان يه با استعالم از مراج  باك شودمي يا انساني

 حذو شود.  هاگزينه

  هاگزينه يل اثرات فنيتحل -5-9

 يهاشتاخصزان  تشتهر، م ستازيمدل افتزارنرمدر  يمختلتف يوستعه حمت  و نقت  همگتان يهاگزينه يپس از اجرا

ره قاب  برآورد خواهتد  و غ يه همگانكر، يعداد يبادل سفر در شب مختلف مانند زمان سفر، منرو سوخت، ياخ يردكعمل

رد. الزم كت يابيترد سامانه حم  و نق  ارزكحم  و نق  را بر عمل يهارا  سامانه  يغ يار ر يوانميها سه آنيه با مقاكبود 

   ت  يحليتج ايگذارد و نتتايم يار رز  ن يشخن يرد خودروهاكبر عمل يمانه حم  و نق  همگانر در سا  ر است يغكبه ذ

 يبترا يشخنت يت خوردروهتا اهش مطلوبكه كگر آنيته دكباشد. ن يو همگان ي  شخنيد شام  اررا  حاص  از وسايبا

رد كتعمل يلتكنتد ي  صتور  برآيمد نظر باشد، در ا هاگزينه ي  است در برخكمم يت حم  و نق  همگان ش مطلوبيافزا

 شود. يشخن يخودروها ياهش سطح خدمت براكعم  است، هر چند باعث  كسامانه حم  و نق  مال

 هاگزينه يفرهنگ -يل اثرات اجتماعيتحل -5-4

 هاگزينته يبرخت ي، امتا اجتراشتودميبه شهروندان انجتام  يحم  و نق  با هدو بهبود خدمت ده يهايوسعه سامانه

شتنهاد    موضتوع و پيت  ا تآنتان باشتد. يحل يعاد يبر زندگ ياررا  منف يا بلند مد  دارايوياه مد  ك  است در كمم

در ذه   يطرح و رف  ابهاما  احتمال يايدر خنوص مزا رسانياطالعطرح و  يمنف يامدها ا جبران پياهش ك يارهاكراه

 ييهادستتورالعم شتهرها ضتوابد و  ي  خنتوص برختيتلف انجام شود. در امخت يهاگزينه يد با دقت برايشهروندان با

 رد. د مورد يوجه قرار گيوانميه كاند ردهكمنتشر 
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 ت بحران مطابق دستورالعمل مصوبيريرعامل و مديل ضوابط پدافند غيتحل -5-5

ت ضتوابد الزم يتامتا بتا رعا. شتودمي يطراحت يشهر يروزانه سفرها يبه يقاضا ييپاسخگو يسامانه حم  و نق  برا

ژه در خنتوص يتند. يوجته بته ضتوابد مربتو  بته وك رسانيخدمتز به شهروندان  د بحران و اضطرار نيد در شرايوانمي

روزانته  يستفرها ييجاجابتهه كتسامانه  ي  حال رسالت اصلي. با اشودميه  بر، يوصانبوه يحم  و نق  همگان يهاسامانه

 .  شودميمطرح  ير فرع مس يكره به عنوان  ان موقت و غكز اسكبه مرا يرد و دسترست قرار داياست در اولو

   هاگزينه ياقتصاد يابيارز -5-1

نته انجتام يده بته هزيت  فا تپارچه، بتر استاس يحليك ينه برير يوسعه سامانه حم  و نق  همگانيسه و انتخاب گزيمقا

نه نستبت يگز يك)مانند زمان سفر و منرو سوخت و ...( در  هاهزينهاز  ياهش برخكزان  ها، مدهيفا يابي. در ارزشودمي

اس مناستب و بتا  تد در مقينه بايده هر گزينه و فاير هزي. مقادشودمي يده يلقيار( به عنوان فاكه )عدم انجام ينه پايبه گز

در مطالعا  جام  حمت  و نقت   يابيار منطب  بر دستورالعم  ارزك( برآورد شده و روش سنجيامكان)در حد  يافكدقت 

و  كنتدمياربران( محاسبه كر اربران و غك  جامعه )شام  ك ينه را برايده و هزي، فاياقتناد يابيو حومه باشد. ارز يشهر

 ر است:  يشام  )اما نه محدود به( موارد ز

كته در ابتتداي طترح  سوار، يوقفگاه و غ ره استهزينه ساخت: شام  هزينه ساخت خد، ايستگاه، پايانه، پارك –

 .  شودميگذاري سرمايه

استت.  بترداريبهرهپس از اجرا و در يمام دوره  هاگزينهي هاهزينه، يعم ر و نگهداري: شام  برداريبهرههزينه  –

كه شام  يك يغ  ر اساستي و عمتده در ناوگتان يتا  شودمياي انتخاب به اندازه برداريبهرهمعموال طول دوره 

 شود.ها نزيرساخت

هزينه يملك اراضي: منظور استمالك زم   مورد ن از براي ساخت يسه ال  سامانه حم  و نق  همگاني است.  –

 بايد با برداشت م داني برآورد شود.

 . شودميها و هزينه يقريبي ناوگان، برآورد هزينه خريد ناوگان و يجه زا : با يع    نوع سامانه –

ريالي متناظر با يغ  ر در منترو ستوخت خودروهتاي شخنتي و انتواع  هزينه منرو سوخت و انرژي: مقادير –

 .شودميهاي حم  و نق  همگاني در اي  بخش برآورد سامانه

 است. برداريبهرههزينه ن روي انساني: برآورد يعداد كاركنان و رانندگان سامانه حم  و نق  همگاني در طول دوره  –

هاي زيست مح طي يا جبتران يغ  ترا  در فضتاي يول د آالينده هزينه اررا  زيست مح طي: هزينه متناظر با –

 سبز شهري و غ ره در اي  بخش بايد با كسب نظر از مراج  ب  دقت برآورد شود. 

ي يوستعه حمت  و نقت  هاگزينتههزينه ينادفا : م زان يغ  ر در يعداد ينادفا  يراف كي متناظر با هتر يتك  –

 .شودميبر اساس مناب  موجود برآورد  همگاني برآورد شده و هزينه ريالي آن

 .شودميهزينه اررا  فني: مقادير ريالي متناظر با يغ  ر در زمان سفر و غ ره در اي  بخش برآورد  –
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هزينه اررا  اجتماعي: منظور، هزينه اقدامايي است كه براي جبران پ امدهاي اجتماعي منفي طرح بايد انجتام  –

اه باعث كاهش ارزش ملك و نارضايتي اجتماعي شود، با پرداخت م زان افت شود. براي نمونه اگر احداث ايستگ

 رضايت اجتماعي را يا حدي برقرار كرد. يوانميهاي مالي، ق مت يا ساير مشوق

 پارچهيك يمختل  حمل و نقل همگان يهالومتر در سامانهكي -ده هر مسافرينه/فايبرآورد هز -5-7

لتومتر از ك  يتكمستافر در  يك ييده متناظر با جابه جاينه و فايمختلف، مقدار هز يهاگزينه ياقتناد يابيپس از ارز

 مختلف قاب  برآورد است.  يهاگزينهدر  يحم  و نق  همگان يهااز سامانه يكهر 

 نهيده به هزيل فاينه برتر به روش تحليو انتخاب سه گز هاگزينه بندياولويت -5-1

ي متورر در هاشتاخص. همته شتودمينته استتفاده يده بته هزي  فا ، از روش يحلهانهگزي بندياولويتسه و يمقا يبرا

نه اجرا مورر باشند. الزم يا هزيسفر  يه بر يقاضاك ي  شوند به طورييبد گ رياندازهقاب   يمكد به اعداد يبا گ ريينم م

  يا يعداد ناوگان، در ايها متفاو  باشند و يفاو  در سرفاصله ا نوع سامانهيدور و يركد در ينه برير، باير است سه گزكبه ذ

 .شودمينه در نظر گرفته نيبخش به عنوان گز

افق بلند مدت بر اسراس سرهم  ينه برتر+ تقاضاي)عرضه افق در گز گذاريسياست ينه برتر براينترل سه گزك -5-3

 ل سفر(يوسا يبرا يشنهاديپ

د و عرضته يتآيمت به دستتبرآورد يقاضا  يهامدلج يبر اساس نتا ي  و نق  همگانحم يهااستفاده از سامانه ييقاضا

بتار هتم بتر استاس ضتوابد  يتكزان يقاضتا  ت  حال الزم استت مي. با اشودمي      يقاضا يعيز متناسب با ا ها نسامانه

 يده شتود. بترا به آن ستنج ييپاسخگو يت عرضه برايفاكبرآورد شود و  يدر خنوص سهم حم  و نق  همگان يباالدست

ردن ستهم حمت  و كتبرابر  2ا ضابطه يسواره  ياز سفرها يحم  و نق  همگان يدرصد 55به ضابطه سهم  يوانمينمونه 

ر نوع سامانه حم    موجب يغ يهاگذاريس است  يه اك يد حديرد. در شراكنسبت به وض  موجود اشاره  ينق  همگان

 شود. گ ريينم مو  يارفرما بررسكت كد با مشاري، موضوع باشودميبر انبوه يهاهه سامان ا يوجيو  يو نق  همگان

 و حومه يشهر يليحمل و نقل ر سنجيامكانآ: -مرحله دوم -2-8-8-2

نته حمت  و نقت  يو حومه، گز يجام  حم  و نق  شهر طرحه در ك شودميانجام  ي  مرحله ينها در صوريي: ا3يوجه

  حالت، شترح ختدما  ي. در اشده است ارائهدر بخش دوم اي  ضابطه ، مرحله  يخدما  اب شده باشد. شرح يينو يلير

 از شرح خدما  حاضر حذو خواهد شد.  كييراف يبا عنوان عارضه سنج ب-مرحله دوم

 .شودمي  مرحله از شرح خدما  حذو يست، ا مد نظر ن يلير يهاه مطالعه سامانهك ي: در صوري2يوجه
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 يكيتراف سنجيهعارضب: -مرحله دوم -2-8-8-9

خطتو   يبترا يشنهاد پ يرها مس يو اررسنج يابيه به ارزكاست  يمرحله دوم شرح خدما ، شام  مجموعه اقداماي

 يهامحدوديت  خطو  را با يوجه به يا يان اجراكخردنگر، ام سازيشب هها پرداخته و با آن يهاايستگاهژه و يبر و وانبوه

ر ينستبت بته ستا ييترمناستب ييارآكته در مرحلته اول مطالعته كنه ي  منظور، سه گزيبه ا. كندمي يابيه معابر ارزكشب

 شوند. يبرير وارد مرحله دوم م يهاگزينهاند، به عنوان داشته هاگزينه

 نه برتريبر در سه گزخردنگر خطوط انبوه يكيتراف سازيشبيه -8

 يابيت. اما ارزشودمياس يمام شهر انجام  و در مق نگركالندر مدل  يه حم  و نق  همگانكشب ييقاضا و طراح يابيارز

اس پتروژه استت  در مق ييرييجز سازيشب هازمند  بر، نخطو  انبوه يبرا يانتخاب يرها از مس يكهر   كيرد يرافكعمل

 ستازيشب هورد. ت معتابر محتدوده آن بته دستت آ تو ظرف  تكان يرافيتخد بر جر ياز اررا  اجرا يبهتر كيا بتوان در

متتر انجتام  255بر و بته شتعاع ادير، صرفا در محدوده بالفن  خطو  انبوهياطالعا  ز ياز به گردآور   ن به دل  كييراف

 شود.  يها گردآورييا حد دسترس هايقاط ه معابر و كاز شب ييرب شا  ي د جزيو با شودمي

 سازيشبيهساخت مدل  يبرا هاايستگاهدر محدوده خطوط و  يليمكبرداشت اطالعات ت -8-8

ه معابر در محدوده ختد ك  مشخنا  شب خردنگر، يدق  كييراف سازيشب هاز در مدل  با يوجه به سطح دقت مورد ن

، هتايقاط هتا در نتترل و مشخنتا  گتردشكت، نحتوه ك، جهت حريمقط  عرض ياست. اطالعا  هندس يبر ضرورانبوه

 ستازيشب همدل  يپرداخت و اعتبارسنج ير اطالعا  الزم برايه و ساكاده در شب ا پيسواره ت يردد  ا ممنوعيت يمحدود

اطالعتا  حجتم ر استت كت. الزم به ذشودميم  يرس سازيشب ه افزارنرمه در ينه پاي  بخش برداشت شده و گزيخرد در ا

 كشتهر متال نگتركالننته بريتر در متدل يص سته گز ج يخنتيسفر متناظر با آن(، بر اساس نتتا يهاسيا مايرييردد )و 

 خواهد بود. سازيشب ه

 ريخردنگر مس سازيشبيه -8-2

ت  ه معتابر، وضتعكر در شتب جتاد يتاخياز ا يناشت يهاهزينتهبر، و استتخراج خد انبوه  كيرد يرافكعمل يابيارز يبرا

  تكر و انحراو احتمال يراف انسداد مس سازيشب هج يشده و با نتا سازيشب هش از اجرا(  ه )پير در حالت پا مس  كييراف

اس خترد،  ت. در مقشتودميسته يبتر )پتس از اجترا( مقااز خد انبتوه برداريبهرهد معبر در زمان يز شرا در زمان اجرا و ن

عبتور  يمانتده بترا يت باق اهش ظرفكم معبر و كا عر  يبر و ر انبوه با مس هايقاط ها و يمانند يعدد دسترس ياليكمش

از  ير ناشت ، يتاخروپ تادهستتگاه در يا ير ت  قرارگ به دل هاپ اده  يردد كو مش روپ ادهاهش عر  ك، يسوار يخودروها

بر يا خد انبوه شودميشنهاد  مناسب پ يارهاك، راهيكرف  هر  يشده و برا يره بررس و غ ييراهنما يهاچراغ بنديزمان

 ش دهند.ي  افزاكمسافران يا حد مم ييخود را در جابه جا يو معبر، بازده
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 اده(ي)سواره و پ هاايستگاهخردنگر  سازيشبيه -8-9

جتاد يبتر، باعتث ااده شتده از ختد انبتوه ت  يجم  مسافران پ ه معبر به دل ستگاه در حاشيا ييموارد، جانما يدر برخ

  ير وستايبر و ستاگر، نحوه يبادل سفر خد انبوهيد ي. از سوشودمي ستگاهيو معابر اطراو ا روهاپ ادهو ازدحام در  يشلوغ

آن بتر  ياحتمتال يتار رف و يتيعر يستگاه بته درستتيد در محدوده ايز با ن يشخن يو خودرو يسكسفر مانند ايوبوس، يا

جتاد يه باعتث اكت  ير وسايرمجاز سا غ يهاد يوقفي  بخش بايشود. در ا سازيشب هستگاه يت معابر مجاور ا اهش ظرفك

اهش كت يمناستب بترا يعمل يارهاكال ، راهك  مش نترل شده و با شناخت دقكت و يريبندان خواهد شد به دقت مدراه

 شود. ارائهاده و سواره  ت يردد پ ستگاه بر ظرفياحداث ا ياررا  منف

 (سنجيامكانن اجرا )در حد يح يكت ترافيريمد يهااركشنهاد راهيپ -8-4

 يتار ر ب نتيپ شجته  ، در نتشتودميقرار دارند، احداث   كه يحت بار يرافكه معابر موجود كبر در بستر شبخد انبوه

  بته لحتاظ يگزيجتا يرها ا اصالح موقتت مستير و  ت مسيطرح هدا ارائهو   كان يرافيا  احداث بر اختالل در جر عمل

 است.  يقب  ضرور يدر بندها  كييراف سازيشب هج يتا، با يوجه به نهايقاط در  ييچراغ راهنما بنديزمانا ي يهندس

 (سنجيامكانپس از اجرا )در حد  يكت ترافيريمد يهااركشنهاد راهيپ -8-5

، مشكال  يراف كي و اجتماعي مختلتف كته منجتر بته بتي هاايستگاهيراف كي  سازيشب هدر اي  بخش و بر اساس نتايج 

خواهتد شتد. از  ارائتهها راهكارهاي متناسب شناسايي شده و براي آن شودمياز خد  برداريبهرهنظمي و يا ازدحام در زمان 

به يع    و يعريف نحوه دسترسي ساير وساي  سفر به ايستگاه، يعريف مس رهاي دسترسي پ اده بته  يوانميجمله اي  موارد 

بر اشاره كرد. اي  كار ممكت  با خد انبوه يرب شبراي سازگاري  هايقاط پ شنهاد براي اصالح هندسي معابر و  ارائهايستگاه و 

 دهياولويتتي هاروشي يبادلي ن ز بشود. استفاده از هاايستگاهاست باعث يغ  رايي در خطو  مكم  )ايوبوس و ياكسي( در 

 و ايجاد فاز ويژه عبور براي آن ن ز در اي  بخش قاب  بررسي خواهد بود. هايقاط به يردد حم  و نق  همگاني در 

 نه منتخبين گزييو تع يينها يابيارز -8-1

احتداث و  يه اقتداما  الزم بترا تلكافتته بته مرحلته دوم، مجموعته ينته راه ي  سته گز نه برير از بيانتخاب گز يبرا

انجتام  يبترا يينهتا يردكتعمل يهاشاخص  شده و  و خردنگر يحل گرنكالن يهامدلبر مجددا در خد انبوه برداريبهره

 شوند.  ينه استخراج ميده به هزي  فا يحل

 الن نگركدر سطح مدل  هاگزينهرد كل عمليتحل -8-7

ج ي  مرحله و بر اساس نتايه در اك يو شخن يه حم  و نق  همگانكرا  شب    يغيالن نگر شهر با اعمال آخركمدل 

مانند زمان سفر، يعداد مسافر و ... مجتددا استتخراج  يردكعمل يهاشاخصجاد شده بود، مجددا اجرا شده و يا سازيشب ه
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ت در حم  و نق   مكت و  فك ش يافزا يبرا ييرا  جز    اصالحا  و يغي. آخرشودميسه ينه مقايگز يت قبل و با وضع

   بخش قاب  اعمال است.  يدر ا يهمگان

 در سطح مدل خردنگر هاگزينهرد كل عمليتحل -8-1

شتده و ارترا  احتداث  سازيشب هبر در مدل خردنگر خطو  انبوه ياز گام قب ، مجددا برا نگركالنمدل  ييج نهاينتا

ت در حمت  و نقت   تمكت و  تفك ش يافتزا يبرا ييرا  جز    اصالحا  و يغي. آخرشودمي يابيه ارزكخد بر معابر شب

 اعمال است.  بخش قاب  يدر ا يهمگان

 ن اجرا(يح يهاهزينهنه )شامل يدر هر گز برداريبهرهنه ساخت و يبرآورد هز -8-3

 يتوانميهتا ه از آنكت شتودميبر در محدوده خد انبوه  كييراف يهاشاخص ي  برخ خرد نگر، باعث يدق سازيشب ه

  اجترا و پتس  ح  كت يرفيريمد يارهاكبر آن، راه رد. افزونكنه استفاده يهر گز يهادهيير اررا  و فا  برآورد دق يبرا

 ، ...( بته ستامانه حمت  و نقت  شتهر و يگزير جا ش زمان سفر، احداث مسي)در قالب افزا ييهاهزينهاز اجرا، باعث اعمال 

 مد نظر باشد. ياقتناد يابينه در ارزيآن گز يهاهزينهاز  يد به عنوان بخشيه باك شودمياربران آن ك

 نه منتخب ين گزيينه و تعيده به هزيل فايبه روش تحل هاگزينه بندياولويتو  يابيارز -8-84

نه برير بتا يوجته بته ينه سه گزيده و هزي. فاشودميانجام  يعموم يهاهزينهاز نگاه جامعه و مناف  و  ياقتناد يابيارز

ده ختالص يتنته و فايده بته هزيتبر اساس نسبت فا هاگزينهت ي  مرحله، مجددا برآورد شده و اولوي  شده در ا ج يدقينتا

ده بته يتنته بتر استاس شتاخص فاي  سه گزياز ا يكيارفرما، كره با كالزم و مذا يهاي. پس از انجام بررسشودميمحاسبه 

در  يج و يجتارب قبلتينتا يدر اجرا يشهردار ي  انتخاب، بر اساس يوان مالي. اشودميانتخاب  ياقتناد يابينه در ارزيهز

 شهر انجام خواهد شد.  ييوسعه حم  و نق  همگان

 يلير ريسامانه غ يمرحله سوم: طراح -2-8-8-4

ر  مست يبترا 3:20555 ياي تعمل يهانقشهه  ه منجر به يهكاست  يمرحله سوم شرح خدما ، شام  مجموعه اقداماي

 .شودمي يليرر بر غحم  و نق  انبوه يهاايستگاهخطو  و 

 نه منتخبيگز يو نقل هوشمند براحمل  يارهاكراه ارائه -8

ه در كت، يحمت  و نقت  همگتان يهتات ستامانه تت و مطلوب ش جتذابيافتزا يارهاك  راهي  و مورريرييرمهماز  يكي

 يارهتاكشتنهاد راه حمت  و نقت  هوشتمند استت. پ يهتادارد، استتفاده از ستامانه يد تلكز نقتش  تها نآن يپارچگيك

 ير شتهرهايمشتابه در ستا يا از الگويپارچه حم  و نق  هوشمند شهر باشد و يك يمعمار يد در راستايبا يهوشمندساز

نتد. الزم بته كشنهاد  ز پ را ن يگريد يارهاكد راهيوانمي  بخش، مشاور ير شده در اكند. افزون بر موارد ذك يرو شور پك
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و  يلتكان موضتوعا   تبريتر بتوده و از بنته يد گزيد متناظر و متناسب با شترايبا يشنهاد پ يارهاكه راهكح است  يوض

 ز شود. رقاب  اجرا پره غ

 به مسافران رسانياطالع -8-8

ت از كترها، زمتان حر شتان از مستيا ي، آگاهيش يعداد مسافران حم  و نق  همگانيار مورر در افزا از عوام  بس يكي

استت، بتا  ستازيپ ادهنترنتت قابت  يبر بستر اه امروز كبه مسافر  رسانياطالعدن به مقند است. سامانه  مبدا و زمان رس

 اطالعا  الزم به مسافران خواهند بود. ارائهقادر به  يخودرو، به سادگ يابيمكان يهااستفاده از سامانه

 ازيزات مورد نيپارچه، باز/ بسته( و تجهيكه )يراكوه اخذ يش -8-2

بار ورود بته ستامانه حمت  و نقت ،  يكه باز )با يراكبه صور   يحم  و نق  همگان يهاه در سامانهيراكافت يوه در ش

ه يتراكه جداگانته پرداختت شتود(، يتراكد يهر سفر با يه بسته )برايراكا يگان خواهد بود( يرا يبعد ييبادل يه سفرها لك

رش يمختلف )پتذ يها  سامانه وه پرداخت ب ش يپارچگيكر )وابسته به مسافت( و  ه متغيراكا يرابت )مستق  از مسافت( 

جاد احستاس يو ا يحم  و نق  همگان يهات سامانه ش مطلوبيها( در سهولت استفاده و افزاهمه سامانه يت برا ار  بلك

 ار مورر است. مختلف بس يها  سامانه ب يپارچگيك

 هاتقاطعدر  يبه حمل و نقل همگان دهياولويت -8-9

ارفرما كاز به  مورد ن يهارساختيد مشخنا  و زي، باهايقاط ت عبور در ياولو يهااز به استفاده از سامانه در صور  ن

 اعالم شود.  

 پارچهيك يسامانه حمل و نقل همگان ينترنتيا رسانياطالع يايگاه پويل پاكيتش يد محتوا برايتول -8-4

هتا، رد آنكتو عمل يحم  و نق  همگتان يهابه شهروندان در خنوص سامانه رسانياطالع يهاروش  ييراز ساده يكي

، يابير ان مستكت، امهاايستتگاهرا  خطتو  و   ت  يغيآخر ارائهه عالوه بر كاست  يا و يعامليپو ينترنتيگاه ايپا يكجاد يا

 يلتد محيت، باينترنتتيگاه اي  پاي. در اكندميه را فراهم يراكاز  يستگاه و آگاهيدن ناوگان به ا برآورد زمان سفر، زمان رس

د وجود داشتته يجاد خطو  جديا اير خطو  موجود   يغ يبرا يمردم يهاشنهادا  و درخواست افت نظرا  و پيدر يبرا

و  هاايستتگاها يتدر خطتو   يشتنهاد را  پ  تاز شهروندان در مورد يغ ينظرسنج ياز آن برا يوانميه كباشد. ضم  آن

ه شود  د يوسد مشاور يهيگاه باي  پايا يه و ساختار مفهوم اول يرد. محتواكرا  استفاده     يغيا ياررا  اجتماع يابيارز

 از، آن را همواره به روز نگهدارد. ه ملزوما  مورد ن ارفرما با يهكو 
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 وتاه مدت و بلند مدت كنه منتخب در افق يگز يارهاكراه ياجرا بندياولويت -2

و  بنديدستته يمختلف حم  و نق  همگتان يهابخشيوسعه  يبرا يشنهاد پ يارهاكت مناب ، راهيبا يوجه به محدود

 يد در رستتايارها باك  راهيشوند. ايم بندياولويتوياه مد  و بلند مد  ك يزمان يهابازهدر  يياجرا يهابه صور  بسته

 و ايالو مناب  شوند. ياركطرح بوده و مان  از دوباره  ييبه هدو نها ياب دست

 ارهاكراه ياجرا يمختل  برا يزمان يهابازهاز در يمورد ن يع مالبرآورد مناب -2-8

ره  تو غ بترداريبهرهاجرا،  يمختلف برا يزمان يهابازهاز در  مورد ن يان ماليد جري  مطالعه، بايشنهاد ا پ ياجرا يبرا

د متناستب بتا يتاز با تمتورد ن يرد. مناب  متال قرار گ ييت اجراينه و زود بازده در اولويم هزكبه دقت برآورد شده و موارد 

نامتناسب با بودجته  ييهاطرح ارائه  ضوابد بوده و از يبر اساس آخر يدولت يهاكمكو سطح  يار شهردار بودجه در اخت

 ز شود. پره يشهردار

 ج مطالعاتينتا سازيپياده يبرا مسوول يشنهاد نهادهايپ -2-2

متريبد بتا حمت  و نقت  در  ياز نهادهتا يتكت هتر  مستوولج مطالعته، يح نتتا صح ينان از اجرا حنول اطم يبرا

 يشنهاد مقتدماي موجود، پ يا اصالح ساختارهايدو يجد يهاجاد نهادياز به ا ج مشخص شده و در صور  نينتا سازيپ اده

 خواهد شد. ارائه

 برداريبهرهنه منتخب در زمان ساخت و يگز ين ماليه برنامه تاميته -9

د روش و منتاب  يتها يا ستال افت ، بااز آن برداريبهرهشنهادا  و  پ ياجرا ياز برا مورد ن يآورد مناب  مالبر اساس بر

در زمتان  يدار اداره حمت  و نقت  همگتانيتدرآمتد پا يبترا يشتده و منتابع ياجرا معرفت يهاهزينهو جبران  ي  مال يام

 شود.  ب نيپ شز  ن برداريبهره

 نوع سامانه و خط كيكبه تف هيراكزان يبرآورد م -9-8

نته يمتام شتده و يد بر استاس هزيخد، با ك كبه يف يشنهاد حم  و نق  پ يهااز سامانه يكه هر يراكزان  برآورد م

ت سامانه حم  و نق   و بر مطلوب شودميافت ياربران دركه از كم  ه مستقيراكزان  انجام شود. م برداريبهره يسود منطق

  شتود.  ت   شده در مرحلته اول مطالعته يع  يقاضا و اهداو يع يشسانكد با يوجه به ياربر مورر است باكد ياز د يهمگان

رابر( ك يت سامانه برا د سهم آن را )ضم  حفظ مطلوبيطرح بوده و با ي  مال از برنامه يام يه خطو  به عنوان بخشيراك

 ش داد.ي  افزاكيا حد مم
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 مت تمام شده(يه و قيراكاز )اختالف ينارانه مورد يزان يبرآورد م -9-2

اربران جبران شود. كه از يراكه با اخذ كاز آن است  يرب ش يحم  و نق  همگان يهاسامانه يهاهزينهبه طور معمول، 

از ستامانه شتناخته  ارانه مورد ني، يحت عنوان يت فروش با درآمد حاص  از بل ينه سامانه حم  و نق  همگانياختالو هز

غتا   ماننتد يبل ي  است از مناب  درآمتد جتانبكارانه ممي  ياز ا ي. بخششودميخد محاسبه  ك كد به يفيه باك شودمي

طترح  ي  مال ه البته در برنامه يامكاست  يا دولتي يم شهردار مستق يمال يهاكمكازمند  گر نيد يجبران شود، و بخش

 شود.  يابيد در نظر گرفته شده و ارزيبا

سرتگاه، يمصروب )اجراره/فروش خط/ا يهادسرتورالعملخطوط مطابق  سازيخصوصيشنهاد روش مناسب يپ -9-9

 ها(هيراك يآزادساز

   ت ان يعكجاد اميو ا هاايستگاها يا فروش خد يمانند اجاره  يمختلف يهاروشاز  يخطو  به بخش خنوص يواگذار

د بتا يتاست. مشتاور با پذيرامكان برداريبهره يخنوص يهاتك  شر ب كمشتر يرها در مس يه به صور  رقابتيراكنرخ 

ش يو افتزا يشتهردار يهاهزينتهاهش كتاربران، ك يت سامانه برا ش مطلوبييجارب و ضوابد موجود، با هدو افزا يبررس

 ند.   ك ارائهخطو  مختلف  سازيخنوصي يمناسب را برا يهاروش، يدرآمد بخش خنوص

 يحمل و نقل همگان يدار برايشنهاد منابع درآمد پايپ -9-4

   ياانهيپا يهاايستگاهو  يستگاهيا يهامجتم 

 يو خصوص يت بخش دولتكن روش مشاريتدو -9-5

ژه يتو بته و يساخت و يوسعه حم  و نق  همگان يهاپروژهدر  يه گذاريسرما يبرا يو خنوص يت بخش دولتكمشار

شتنهادا   پ يدر اجترا يه در بختش دولتت تاول يمبتود منتاب  متالكبر، باعث جبران از خطو  انبوه برداريبهرهاحداث و 

 يبترا يت مناستبكبرنامته مشتار يتوانمينه متناظر با هر خد، يده و هزيزان فا و م ي  مال برنامه يام ي. با بررسشودمي

 رد.ك  ييدو ييوسعه حم  و نق  همگان

 8:2.444اس ينه منتخب در مقيات گزييجز ارائه -4

نته بريتر اختنتاص دارد. بته طتور يردن گزكت ياي تو عمل سازيپ اده ياز برا مورد ن ييا  نهاي جز ارائه  بخش به يا

 يتينقشته اجرا ارائتهبته  ياز ته معتابر، نكاز شب يرو   پ بوس و ايوبوس به دلين ، ميسكخطو  يا ياجرا يمرسوم، برا

 يبترا ياديت  موضوع يتا حتد زيرسد. ايبه نظر م يافكامال ك 3:20555 يهانقشه يستگاه روير و ا مس ييست و جانما ن

 يهانقشتهالزم است  ي، گاههايقاط در  يا  هندسي   جز يدق ي  حال برايز صادق است. با ا ن يلير ر بر غسامانه انبوه

 د انجام شود. يو جداگانه با ي  مطالعه و به صور  مورديه پس از اكه شود  ير يه  اس دق با مق يياجرا
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 سوارکانه، توقفگاه، پاريستگاه، پايق اين محل دقييتع -4-8

گاه اطالعا  يپا يكد در ينند باكيم دهيخدمتها ه به آنك يو نام خطوط ك، مشتريمنفرد، يبادل يهاايستگاهمح  

د يت  دو يقتاط  با ا در بتيتستگاه در محدوده يقتاط  يا ير درج شده و اطالعا  آن در دسترس باشد. قرارگ GIS يانكم

هتا، انتهيت پا تت و ظرف تمجتاور انتختاب شتود. اطالعتا  موقع يهتاكاربريبتا  يو نقطه مناسب ضم  همتاهنگ يبررس

د مشتخص يتهتا بااز آن يتكره در هتر  ال  و غ انا  و يسهكها، ام  آن   خطو  بيها و نحوه يوزسوارها و يوقفگاهكپار

 رد.يالزم با مراج  صور  پذ يد هماهنگيال ، با   يسهياحداث ا يموجود برا ياربركر   از به يغ شد. در صور  نبا

 ير خطوط مختل  حمل و نقل همگانين مسييتع -4-2

، عبتور از هتايقاط ه معابر، كدر شب ير خطو  عبوريها با ساو نحوه اريبا  آن ير عبور خطو  حم  و نق  همگان مس

خطتو  حمت  و  يرها شود. نقشه مست ارائها  الزم ي د با جزيبا ياه حاش كا حفظ پاري، حذو يناركا خد يخد وسد 

هتا در آن درج اعتزام ايوبتوس بنتديزمانه شده و اطالعا   يه 3:20555اس  د در مقيبا ييبادل يرها و مس ينق  همگان

 رد.  ار مسافران قرار گ شود و در اخت

 يان عبورياز جر هاايستگاهرها و يمس ين نحوه جداسازييتع -4-9

 يننده و نحتوه جداستازك، نوع جداشودميجدا  ياز حم  و نق  همگان يشخن يان خودروهايه جركژه يدر خطو  و

رمجتاز  نتترل عبتور غك، هتاپ اده يعرضت يت دسترستيريشود. متد ارائهد يبا يمنيو مالحظا  ا يد محليبا يوجه به شرا

 مد نظر باشد.  يد در طراحيز با ژه نير و ر خودروها از مسيا سايلت  كمويورس

 )پهلوگاه( نشينيعقبآب و  ي، سرپناه، پوشش جويم افقيشامل تابلوها و عال هاايستگاهالت يشنهاد تسهيپ -4-4

شتنهاد شتود بته  پ( پ تبه صور  نمونه )ي هاايستگاهال  مناسب در  د يسهيستگاه، بايا يردكاس عمل با يوجه به مق

 ت فراهم شود.    جذابييرب شنه، ي  هزييركمه با ك يطور

 ران يپذبيابان و آسيتوان يها براسامانه سازيمناسبشنهاد يپ -4-5

ستگاه و انتخاب نوع ناوگان مناستب يمناسب در ا يردن دسترسكابان و فراهم ييوان يبرا سازيمناسبضوابد  يبررس

 د مورد يوجه باشد.  يشان، باياستفاده ا يبرا

 بر انبوه ير خطوط حمل و نقل همگانيمس يم مقطع عرضيترس -4-1

م شتده  يرست يد مقط  عرضيبر، باانبوه ير خطو  حم  و نق  همگان ژه و در معابر مختلف از مسير خطو  و در مس

از  ير شتگ پ يدا  الزم برا د يمهي، باياه حاش كر مشخص شود. در صور  حذو پار ژه در مسيت عبور خد و و موقع

 است.  يس ضروركه ع ر و يه مس يدان ش ميما ، پيم مقط  عرض رد. در يرسيصور  پذ كيخلف پار
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   هاايستگاهاده به يپ يشنهاد نحوه دسترسيپ -4-7

در  ياربران به خوبكهمه  يبراد يسوار شدن، با يوكو ناوگان حم  و نق  و س روپ اده يبه عنوان پ  اريباط هاايستگاه

 يبترا ييهاايستتگاهپ( از  تنمونته )ي يهانقشه ارائهره باشند. با  آب، پله و غ يمانند جو ياز موانع يدسترس بوده و عار

ير، به اس بزرگ   مق به دل هاايستگاه يگر، برخيد يرد. از سوكاده را برقرار  مناسب پ يدسترس يوانميخطو  مختلف، 

ر يردن مستافر از ستاكتاده و ستوار  ته الزم استت نحتوه پكنند كيم دهيخدمتز    سفر نير وساياز سا ييبادل مسافران

ال   ستگاه مدنظر قرار گرفته و يستهيا يدر هنگام طراح يشخن يا سواريو  يو شبه همگان يخطو  حم  و نق  همگان

 الزم فراهم شود.  

 بر )در حد فاز صفر(حمل و نقل انبوه ريدر مس هاتقاطعر و يمس ياصالح هندس -4-1

 هايقاط ر و  مس يا  هندسي ژه )جداشده(، جزير و آن در مس ير بر و قرارگا  حم  و نق  انبوه با يوجه به خنوص

ارفرمتا كد موضوع بته يير باشد، با  دق يهانقشهازمند استفاده از  ن يه طراحك يشود. در موارد ارائه 3:20555اس  در مق

يتر را   تدق يهانقشتهه  د يهيوانميارفرما كرد. يارفرما( انجام پذك)يوسد  بردارينقشه يس شود يا اقداما  الزم براكمنع

 به انجام برساند. يگريو جداگانه و يوسد مشاور د يبه صور  مورد

 برر حمل و نقل انبوهيدر مس ييراهنما يهاچراغ بنديزمانت و اصالح يريمد -4-3

شتنهاد  شتود. پ ارائتهه و  تد يوستد مشتاور يهيتبتر بار خطتو  انبتوه مست يهتايقاط در  بنديزمانا  برنامه ي جز

د يتشتنهادا  با   پيا  اي . جزشودمي ارائه  قسمت يز در ا ن يبه عبور حم  و نق  همگان دهياولويتا ي يهوشمندساز

 ج مرحله دوم مطالعه سازگار باشد.يبا نتا

 بنديجمع -5

 .كندمي ارائهشده  بنديدستهمطالعا  را به صور  اسناد  يبخش، خروج  يا

 يهاشراخصمختل  بره همرراه  يزمان يهاافقپارچه شهر و حومه در يك يه نقشه جامع حمل و نقل همگانيته -5-8

 رد آنكش عمليپا

 يزمتان يهتابازهان قترار گرفتته و در يار مجر د در اختيرد آن باكسنجش عمل يهاشاخصه حم  و نق  و كنقشه شب

 و اصالحا  الزم اعمال شود. يآن بررس يا انحراو از اجرايمشخص، عدم اجرا 

 نه منتخبيگز يزان تحقق اهداف در صورت اجرايبرآورد م -5-2

و  م زان دست ابي به اهداو يع    شده در ابتداي مرحله اول با اجراي طرح پ شنهادي به صور  كمتي مشتخص بترآورد

 .شودمييا پس از اجرا، نتايج با مقادير برآورد شده مقايسه شود. البته اي  مقايسه بعدا يوسد كارفرما انجام  شودمياعالم 
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 ج مطالعاتيو نتا هامدلاستفاده از  يارفرما براك يارشناسك يرويآموزش ن -5-9

و  افتزارنرمد استتفاده از يت، بايبعتد يهتاگ ريينتم مساخته شده در  يهامدلج و استفاده از ينتا ييايحفظ پو يبرا

 يرا  بعتد  ح شود. همه اقداما  و يغيارفرما يشرك يارشناسان فنك يها برازان دقت آن ج و مير نتا و نحوه يفس هامدل

 هامتدل د دريتبا دهد،ي  مطالعه رخ ميشنهادا  ا د و خارج از پينده با يوجه به شرايه در آكحم  و نق   يهادر سامانه

 وارد شده و ارزيابي شود.

 ربطيب مطالعات در مراجع ذيتصو -5-4

 ب برساند.يد و ينوي الزم به يا يزمان يهابازهج را در مراج  مريبد و در يد مطاب  دستورالعم  مطالعه، نتايمشاور با

 





  3فصل 3

دستورالعمل انجام مطالعات تفصيلي 

 همگاني شهري و حومه حمل و نقل
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 و حومه يشهر يهمگان حم  و نق  يل يفندستورالعم  انجام مطالعا   -فن  سوم 

 اربردكدامنه  -9-8

دامنه كاربرد شرح خدما  مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني شهري و حومه، شام  مجموعه مطالعا  متريبد بتا 

هاي حم  و نق  همگاني و شبه همگاني شهري و حومته شتهري استت كته ايجاد، يوسعه، بهسازي و ارزيابي انواع سامانه

( قابت  استتفاده استت. رعايتت ضتوابد و 733حومته )مطتاب  ضتابطه  نقت  شتهري و و انجام مطالعا  جام  حم پس از 

ي آن هاشتاخصي مطالعا  جام  حم  و نق  شهري و حومه ن تز الزامتي استت، امتا اگتر مغتايريي بت   هادستورالعم 

ت ايرن ضرابطه برراي شرهرهايي كره رعاير .دستورالعم  با مت  حاضر وجود داشت، مت  حاضر مالك عم  خواهد بود

شهرهايي كه ايرن  باشد و برايالزامي ميها انجام نشده است، مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني شهري و حومه آن

مفراد ايرن ) ها تكميل نشده است، انطباق با مفاد اين ضابطه ضرروري اسرتمطالعات انجام شده ولي فاز اجرايي پروژه

سال گذشرته،  84هايي كه از زمان تصويب مطالعات آنها بيش از همچنين براي اجراي پروژه .(ضابطه رعايت شده باشد

   باشد.طبق اين ضابطه ضروري ميروز شده( هاي به)انجام مجدد مطالعات با توجه به دادهروزرساني مطالعات به

 شروع مطالعات نيازپيش -9-2

ي بترآورد يقاضتاي ستفر و راهبردهتا و هامدلبراي انجام مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني شهري و حومه، بايد 

راهكارهاي اساسي يوسعه يكپارچه سامانه حم  و نق  شهري و حومه يه ه شده و به ينويب رس ده باشد. اي  مطالعه بتر 

ومه، اقدام به بررسي، يوسعه و يدق   راهكارهاي متريبد بتا مبناي ن ازسنجي اول ه در طرح جام  حم  و نق  شهري و ح

گ تري شده در طرح جام  حم  و نق  شهري و حومته و بهره ارائههاي و با حفظ چهارچوب كندميحم  و نق  همگاني 

. بتر كنتدمياز ابزارهاي يه ه شده در آن مطالعه، اقدام به معرفي و ارزيابي اقداما  يكم لي در حوزه حم  و نق  همگاني 

ها بايد در مطالعا  پ ش   ياي تد شتده باشتد و در صتور  عتدم ياي تد ن تاز بته اي  اساس، ن از به هر يك از انواع سامانه

هاي با سطح باالير در طرح جام  حم  و نق ، مطالعه طرح يفن لي حم  و نق  همگاني ن ز صرفا مجاز به بررستي سامانه

ير خواهد بود. براي نمونه، اگر در طرح جام  حم  و نق ، سامانه حم  و نق  ريلتي بتراي ي  هاي در رده پاسامانه ارائهو 

هاي شهر يوص ه و ينويب نشود، در مطالعه يفن لي حم  و نق  همگاني يكپارچه ن ز سامانه ريلي بررسي نشده و ستامانه

مطالعته را در فرآينتد   يتگتاه ايجا (3-7شتك  ) د.شتونيمت يابيتارزير مانند ايوبوس يندرو، ايوبوس عادي و غ تره پاي  

 دهد.مطالعا  حم  و نق  همگاني شهري نشان مي

يا بازنگري كترد و ستپس  سازيبه هنگامدر صوريي كه اف  طرح جام  حم  و نق  سپري شده باشد، بايد ابتدا آن را 

 اي  مطالعه را انجام داد. 
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 مطالعات مرتبط يند عموميدر فرآ يو نقل همگانحمل  يليگاه مطالعات تفصيجا -8-9شكل 

 و حومه يشهر يحمل و نقل همگان يليهدف مطالعات تفص -9-9

حمت  و نقت   هايدوريترك ييجانمتاو    يتدق يفن لي حم  و نق  همگاني شتهري و حومتههدو از انجام مطالعا  

طترح ه در بر كتهاي حم  و نق  انبوهدوريرك ،  مطالعا يجه ا . در نتاستدر شهر  همگاني به صور  يكپارچه و منسجم

و نتتايج در  شتودمي، يدق   و در صور  ن تاز بتازنگري شده ريزيبرنامهالن كاس  مقجام  حم  و نق  شهر و حومه در 

اهداو اي  مطالعته بته طتور  .شودميهاي حم  و نق  همگاني و شبه همگاني، در حد مس ر يدق   يرك ب با ساير سامانه

  ي عمل ايي در موارد زير است:هاطرحخالصه، يه ه 

 يحم  و نق  همگان يهاسامانهانواع  يم  براكپارچه و ميك  ساختار ييدو –

 ينده حم  و نق  همگانيآ يسفرها يبرآورد يقاضا –

 يليبر رسامانه حم  و نق  انبوه يشنهاد مقدماي پ –

 يليرر بر غسامانه حم  و نق  انبوه يطراح –

يه ه طرح اجرايي
Deatailed design

مطالعا  امكان سنجي نهايي خطو  ريلي
Basic design

مطالعا  امكان سنجي اول ه خطو  ريلي
Feasibility Study and Preliminary design

مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني شهري و حومه
Feasibility Study

3:2.555: مق اسطراحي مقدمايييدق   نوع سامانهيدق   يقاضايدق   مس ر

(پ دايش)مطالعا  جام  حم  و نق  شهري و حومه 
Master Plan

رهاپ شنهاد مقدمايي كريدو
برآورد مقدمايي 

يقاضا
يع    مقدمايي 
نوع سامانه انبوه بر

3:25.555: مق اس
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 يه ايوبوسرانكشب يطراح –

 يران سكه ياكشب يطراح –

 هاي مختلفي سامانههاايستگاهمس ر و ت  موقعيدق    –

 هاطرح ياقتناد يابيارز –

 هاطرح يمال يابيارز –

 يه ه جزي ا  عمل ايي براي اجراي نتايج –

 انجام مطالعات  يالزم برا يهاتخصص -9-4

جزي ا  مورد نظتر در شترح ختدما   سازيپ ادهو  ،مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني شهري و حومه انجام يبرا

 :شودميي زير در ي م مطالعايي يوص ه هايخنصوجود  پ شنهادي،

 (سازيمدل)حم  و نق   ريزيبرنامه –

 حم  و نق  )طراحي شبكه( ريزيبرنامه –

 (سازيشب ه ك )يراف –

 يراف ك )آمارگ ري( –

 راه و يرابري )طراحي هندسي( –

 يشهرساز –

 علوم اجتماعي –

   يو مال ياقتناد –

 يمستندساز –

 نامه(منابع علمي براي انجام مطالعه )كتاب -9-5

هاي حم  و نق  همگاني وجود دارد كه براي انجام مطالعتا  يفنت لي حمت  و ي مختلفي براي طراحي شبكههاروش

نق  همگاني شهري و حومه قاب  استفاده است. با اي  حال، موضوعا  مطرح شده در مناب  زير براي حفتظ يكنتواختي و 

 . شودميها يوص ه پارچگي در طراحييك

1- Vuchic, Vukan R.; Urban Transit: Operations, Planning and Economics; John Wiley and Sons, 

inc., 2005. 

2- Vuchic, Vukan R.; Urban Transit Systems and Technology; John Wiley and Sons, inc., 2007. 

3- Ceder, Avishai; Public Transit Planning and Operation: Theory, Modelling and Practice; Elsevier, 

2007. 

4- Meyer, Michael D.; Transportation Planning Handbook, Institute of Transportation Engineers; 

John Wiley and Sons, inc., 2016. 
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5- Grava, Sigurd; Urban Transportation System: Choices for Communities; McGraw-Hill, 2003. 

6- NCHRP 765: Analytical Travel Forecasting Approaches for Project-Level Planning and Design, 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/ nchrp_rpt_765.pdf 

7- TCRP78: Estimating the Benefits of Public Transit Projects: A Guidebook for Practitioners, 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/ tcrp78/guidebook/tcrp78.pdf 

هتاي ها و ده اريحم  و نق  نوي  در شهرها؛ سازمان شتهرداريرضا؛  ؛ جمالزاده، علينادران، عل ؛  ، جليشاه -4

 .3715كشور، 

   يتعار -9-1

ي طراحتي بتر استاس جزي تا  منتدرج در هاروشاند. ساير يعاريف و برخي كلما  كل دي در اي  بخش يعريف شده

 مناب  علمي براي انجام مطالعه، مورد ياي د است: -5-7مراج  علمي معرفي شده در بخش 

اي از شهر است كه براي عبور حم  و نق  همگاني در مق تاس طترح جتام  : منظور، پهنه(Corridor)كريدور  –

 .  شودميحم  و نق  شهري و حومه پ شنهاد 

    شده است.   : منظور، مح  عبور حم  و نق  همگاني است كه منطب  بر معابر شهر يدق(Route)مس ر  –

: منظور، مح  عبور حم  و نق  همگاني از يك مبدا به مقند استت كته منطبت  بتر معتابر شتهر (Line)خد  –

 يدق   و طراحي هندسي شده است.   

: منظور، مح  سوار و پ اده شدن مسافران از ناوگان حم  و نق  همگاني است كه جزيتي از (Station)ايستگاه  –

 د ب   چند خد مشترك باشد.يوانمي، اما شودميخد محسوب 

: منظور ايستگاهي است كه راننتده ختودروي شخنتي، ختودروي ختود را در آن (Park-and-ride)پارك سوار  –

 .شودميمتوقف )پارك( كرده و و سوار حم  و نق  همگاني 

 گاني باشد.: منظور، نقطه شروع يا پايان مس ر است كه مح  يجم  چند خد حم  و نق  هم(Terminal)پايانه  –

 : منظور، مح  يوقف شبانه ناوگان حم  و نق  همگاني يا مح  استقرار ناوگان غ رفعال است.(Parking)يوقفگاه   –

: منظور، مح  انجام يعم را  جزيي، عمده، شستشو و غ ره براي ناوگان حمت  و نقت  (Workshop)يعم رگاه  –

 همگاني است.

    مس ر و ايستگاه سامانه حم  و نق  همگاني است.: منظور، يع (Network design)طراحي شبكه  –

: منظور، مدل يراف كي ك  شهر است كه رفتار م انگ   ساعتي يا روزانه (Macro-level model) نگركالنمدل  –

 .شودمي سازيمدل. در اي  سطح، برآيند رفتار همه خودروهاي حاضر در شبكه كندمي سازيمدلرا 

 يتركمرفتار يراف كي در بازه زماني  سازيشب ه: منظور، مدل (Micro-level simulation model)مدل خردنگر  –

ي حاضتر در شتبكه هتاپ ادهدق قه( است. در اي  سطح، رفتار يك يتك خودروهتا و  35از يك ساعت )معموال 

 .شودمي سازيشب ه

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/%20nchrp_rpt_765.pdf
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/%20tcrp78/guidebook/tcrp78.pdf
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س اسي شهر است  بنديس ميقهاي مجاور، ولي خارج از محدوده گاه: منظور، سكونت(Sub-urban)حومه شهر  –

 كه داراي يبادل سفر منظم روزانه با شهر هستند.

: نوعي از سامانه حم  و نق  كه داراي مبدا، مقند، مست ر، ايستتگاه و (Public Transit)حم  و نق  همگاني  –

 منظم و از پ ش يع    شده باشد.  بنديزمانبرنامه 

ز سامانه حم  و نق  كه داراي مبدا، مقند و مس ر متنظم و : نوعي ا(Para Transit)حم  و نق  شبه همگاني  –

 از پ ش يع    شده باشد. 

استت  رسانياطالعحم  و نق  يكپارچه: منظور پ وستگي سفر از مبدا يا مقند به لحاظ زماني، مكاني، كرايه و  –

 .شودميهماهنگ و منسجم وساي  سفر مختلف حاص   ريزيبرنامهكه از طري  

ي خاص يك وست له ستفر شتام  حت  يقتدم عبتور )جداشتده، جداشتده طتولي، هاويژگينظور نوع سامانه: م –

 مختلد(، فناوري )هدايت شده، هدايت نشده( و مشخنا  عملكردي )ظرف ت، سرعت( است.

ناوگان ريلي: منظور ناوگاني است كه داراي مس ر رابت و هدايت شده باشند. در اي  ناوگان، امكان يغ  ر مس ر  –

 د راننده وجود ندارد.عرضي يوس

مس ر ريلي: منظور، مس ر رابتي است كه ناوگان فقد يوانايي يتردد بتر روي آن را دارد و در قالتب آن هتدايت  –

 ، ممك  است، آهني، كابلي، بتني و غ ره باشد. شودمي. نوع مس ر كه مان  از حركت عرضي ناوگان شودمي

 ر آن امكان يغ  ر مس ر عرضي ندارد.مس ر هدايت شده: منظور مس ري است كه راننده د –

 
 ردكبر اساس عمل يحمل و نقل همگان بنديطبقه -2-9شكل 

ي
انواع س ستم همگان

حم  و نق  

شبه همگاني

س مدارس و شام  ياكسي گردشي، يلفني، اينترنتي، سروي: حم  و نق  شبه همگاني خنوصي

ادارا 

شام  ياكسي خطي، ون، م ني بوس: حم  و نق  شبه همگاني

حم  و نق  

همگاني

ايوبوس: حم  و نق  همگاني عادي

ايوبوس برقي، خد ويژه، ايوبوس يندرو: حم  و نق  همگاني انبوه بر غ رريلي

شهري شام  قطار سبك شهري، يراموا، مونوري ، قطار سبك: حم  و نق  همگاني انبوه بر ريلي

سري ، مترو، قطار حومه اي
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 يشهر يحمل و نقل همگان يهاسامانه يردكو عمل يمشخصات فن -8-9جدول 

 ياقطار حومه مترو يشهر كقطار سب تراموا اتوبوس تندرو اتوبوس واحد مشخصه

ظرف ت 
 ناوگان

 235-335 245-335 255-335 255-355 355-35 325-35 نفر

يعداد ناوگان 
در هر واحد 

 حم 

 35-3 35-3 3-3 7-3 3 3 عدد

ظرف ت واحد 
 حم 

 2555-335 2355-335 355-335 555-355 355-35 325-35 نفر

ب ش نه 
 سرعت مجاز

ك لومتر 
 در ساعت

35-45 35-15 45-35 45-355 45-355 45-375 

ب ش نه 
بسامد 
 حركت

واحد 
در حم  

 ساعت

45-345 45-755 45-325 35-45 25-35 35-75 

ظرف ت هر 
 خد

نفر در 
 ساعت

2355-4555 3555-4555 3555-35555 4555-25555 35555-35555 4555-45555 

سرعت 
عملكردي 

 متداول

ك لومتر 
 در ساعت

35-25 25-35 32-25 25-35 25-45 35-45 

سرعت 
عملكردي در 

 ظرف ت

ك لومتر 
 در ساعت

4-35 35-35 4-37 35-35 23-55 74-35 

عر  خد 
 عبور

 35/3-3 75/3-35/7 45/7-35/7 75/7-7 35/7-45/7 45/7-7 متر

فاصله 
 هاايستگاه

 3555-3255 2555-555 3555-555 555-755 455-555 555-255 متر

هزينه احداث 
 )دو خد(

م ل ون 
دالر در 
 ك لومتر

5/5-4 5-35 5-35 35-55 35-355 55-325 

 دستي/خودكار/عاليم دستي/خودكار/عاليم دستي/چشمي/عاليم دستي/چشمي دستي/چشمي دستي/چشمي - كنترل نحوه

قابل ت 
 اطم نان

 خ لي زياد خ لي زياد زياد متوسد-كم زياد متوسد-كم -

 خ لي زياد خ لي زياد زياد كم زياد كم - ايمني

 زياد زياد-متوسد زياد-متوسد متوسد-كم زياد-متوسد كم - طول سفرها

امكان اريبا  
با ساير 

 هاسامانه
 

 مكم  سايري 

 سوار،-پارك

يغذيه يوسد 
 ايوبوس

 مكم  سايري 
 سوار،-پارك

 يغذيه يوسد ايوبوس

 سوار،-پارك

 يغذيه يوسد ايوبوس

 و قطار سبك شهري

 سوار،-پارك

 يغذيه يوسد ايوبوس،

 قطار سبك شهري، مترو

 مطالعه يلكند يفرآ -9-7

( از دو رويكترد بتا و بتدون 7-7يفن لي حم  و نق  همگاني شتهري و حومته، مطتاب  شتك  ) مطالعا  انجامفرآيند 

 شده است: ريزيبرنامهر يبه شرح زمطالعه سامانه ريلي 

در صوريي كه در طرح جام  حم  و نق  شهري و حومه، سامانه حم  و نق  ريلي ينويب شده باشتد، رويكترد  -الف

 مالك عم  خواهد بود:به صور  زير « آ»

 مرحله اول: طراحي شبكه 
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 حم  و نق  ريلي شهري و حومه )رجوع شود به بخش دوم اي  مجلد( سنجيامكانآ: -مرحله دوم 

 مرحله سوم: طراحي سامانه غ ر ريلي 

در صوريي كه در طرح جام  حم  و نق  شهري و حومه، سامانه حم  و نق  ريلي ينويب نشده باشتد، رويكترد  -ب

 به صور  زير مالك عم  خواهد بود: «ب»

 مرحله اول: طراحي شبكه 

 يراف كي سنجيعارضهب:  -مرحله دوم 

 مرحله سوم: طراحي سامانه غ ر ريلي 

 
 و حومه يشهر يحمل و نقل همگان يليانجام مطالعات تفص يلكرد يكرو -9-9شكل 

ي متريبد ابتالغ هايخنصزمان به يك مشاور يا يك گروه مشاركت از مشاوران با بهتر است هر سه مرحله به طور هم

 ي آن كاهش يابد.هاهزينه، مد  كلي مطالعه و هافعال تزماني برخي شود يا با انجام فرآيندهاي موازي و هم

. اطالعتا  شتودميدر ادامه مطالعا  جام  حم  و نق  شتهري و حومته يعريتف و انجتام  به طور كلي، اي  مطالعا 

ي برآورد يقاضاي سفر و پ شنهادهاي اول ته بتراي يوستعه هامدلورودي بس ار زيادي از طرح جام  حم  و نق  از جمله 

اي  مطالعا  مورد استتفاده قترار جزي ا  بخش حم  و نق  همگاني، در  ارائهسامانه حم  و نق ، با هدو يدق   نتايج و 

دهتد، در رونتدنماي . موضوعا  اساسي مورد بررسي در اي  مطالعا  كه فرآيند كلي انجام كتار را ن تز نشتان ميگ ردمي

 ( خالصه شده است. 3-7شك  )

 شروع

  
آيا مطالعه سامانه 

ريلي مدنظر 

 است؟

 خ ر بله
 مرحله اول: طراحي شبكه

 

سنجي آ: امكان -مرحله دوم 

هاي حم  و اول ه در پروژه

 نق  ريلي شهري و حومه

 

مرحله سوم: طراحي 

 سامانه غ رريلي

 مرحله اول: طراحي شبكه 

 
ب:  -مرحله دوم 

 سنجي يراف كيعارضه

 
سوم: طراحي مرحله 

 سامانه غ رريلي
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شناسايي اهداو مقدمايي مطالعه -

فرآيند مطالعات حمل و نقل همگاني 
يكپارچه

مرور مطالعا  قبلي -

گردآوري اطالعا  س ستم حم  و نق  همگاني موجود -
انواع خدما  -انواع س ستم ها -
م زان كاربرد - مشخنا  شبكه -
م زان يقاضا -م زان عرضه -

يع    و يدق   آرمان ها و اهداو س ستم حم  و 
نق  همگاني بر اساس نتايج مطالعا  جام  حم  و 

نق 

يدق   مدل مطالعا  جام  حم  و نق 

يقاضا -عرضه -

يع    نقش و جايگاه انواع س ستم حم  و نق 

و شاخص هاي عملكردي آن

ارزيابي عملكرد و كفايت س ستم 
حم  و نق  همگاني فعلي براي

پاسخ گويي به يقاضاي آينده 

هاي اصالحي يكپارچه براي اف  بلندمد  ارائه گزينه

يوسعه س ستم ها/ پ شنهاد ايجاد -
پ شنهاد اصالح شبكه -
ايستگاه ها/ ايجاد خطو / پ شنهاد اصالح  -

ارزيابي عملكرد س ستم 
يكپارچه پ شنهادي 

(اقتنادي/ فني)

طراحي جزي ا  شبكه يكپارچه بلندمد 
ايستگاه - خطو  -
انواع س ستم -ناوگان -

پايانطراحي شبكه يكپارچه كوياه مد 

كافي ن ست

نامناسب

كافي است

مناسب

 
 و حومه يشهر يحمل و نقل همگان يليند انجام مطالعات تفصيفرآ -4-9شكل 
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 ن افق مطالعات يينحوه تع -9-1

 ريزيبرنامههاي هدو: يع    سال

 دامنه: سفرهاي ساكنان شهر و ساكنان حومه شهر

 راهبردهاي يوسعه و مديريت خدما  سامانه حم  و نق   ارائهيعريف: يع    برشي از آينده براي 

 ي طرح جام  حم  و نق هااف روش انجام كار: ينم م مديريتي، منطب  بر 

 وتاه مدتكافق  يبرا ريزيبرنامه -9-1-8

هدو از انتخاب اف  كوياه مد ، دست ابي به راهكارهاي فوري و كم هزينه براي ساماندهي وض  موجود سامانه حمت  

سال با احتساب زمان مطالعه قاب  اجرا هستند و در راستتاي دستت ابي بته  5يا  7و نق  است. اي  راهكارها در مديي ب   

ستامانه حمت  و نقت   ريزيبرنامتهبرخي از راهكارهاي كوياه مد  در  شوند.مي ارائهاهداو راهكارهاي بلندمد  يدوي  و 

 همگاني عباريند از:

 اصالح برنامه زمان بندي خطو  –

 خريد ناوگان جديد –

 اصالح خطو  موجود –

 پ شنهاد خطو  جديد –

 يغ  ر ساختارهاي اجرايي و سازماني –

 ي اخذ كرايههاروشاصالح  –

 ناه و عاليم افقي و عمودي اصالح و بهبود يسه ال  ايستگاه مانند سرپ –

 هاي مختلف حم  و نق افزايش هماهنگي و يكپارچگي ب   سامانه –

اف  كوياه مد  در مطالعه سامانه حم  و نق  همگاني، اصوال بايد منطب  بر اف  كوياه مد  طرح جام  حمت  و نقت  

اف  مذكور عملي نباشد، بايد اف  م ان مد  طترح راهكار براي  ارائهباشد، اما اگر به دل   ياخ ر در فرآيند مطالعا  قبلي، 

 جام  حم  و نق  را به عنوان اف  كوياه مد  مطالعه سامانه حم  و نق  همگاني يكپارچه در نظر گرفت.

 ان مدتيافق م يبرا ريزيبرنامه -9-1-2

ايت  راهكارهتا در . گ رندميگذاري متوسد هستند مورد يوجه قرار در اف  م ان مد ، راهكارهايي كه ن ازمند سرمايه

كننتد. سال با احتساب زمان مطالعه قاب  اجرا بوده و زيربناي اجراي راهكارهاي بلندمد  را فراهم مي 35يا  5مديي ب   

 حم  و نق  همگاني عباريند از: ريزيبرنامهمد  در برخي راهكارهاي م ان

 هاي هوشمند حم  و نق سامانه اندازيراه –

 بر ايوبوس يندروبوههاي انيوسعه سامانه –
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 خريد و يوسعه ناوگان –

 يغ  را  عمده در شبكه حم  و نق  همگاني –

 هاي مختلف حم  و نق يكپارچگي سامانه –

اف  م ان مد  در مطالعه سامانه حم  و نق  همگاني، بايد منطب  بر اف  م ان مد  طرح جام  حم  و نقت  باشتد، 

قبلي، راهكارهاي كوياه مد  جايگزي  آن شده باشد، اي  اف  در مطالعه ستامانه اما اگر به دل   ياخ ر در فرآيند مطالعا  

 و اي  دسته از راهكارها در اف  بلند مد  بررسي خواهد شد. شودميحم  و نق  همگاني در نظر گرفته ن

 افق بلند مدت يبرا ريزيبرنامه -9-1-9

ي كويتاه متد  و م تان هتااف راهكارها براي اف  بلند مد  است و راهكارهاي  ارائهحم  و نق ،  ريزيبرنامهنقطه شروع 

شوند. راهكارهاي بلندمد  معموال پرهزينه و ن ازمند ساخت و ستازهاي مد  در جهت سازگاري با اف  بلند مد  يدوي  مي

آرار و عوار  فني، متالي، اقتنتادي،  دهند. به هم   دل  ، بايدزيادي بوده و يا يك احداث يك سامانه جديد را پ شنهاد مي

سال با احتستاب زمتان  35يا  35ها بر جامعه به دقت ارزيابي شود. اي  راهكارها در مديي ب   اجتماعي و زيست مح طي آن

 سامانه حم  و نق  همگاني عباريند از: ريزيبرنامهمطالعه قاب  اجرا هستند. برخي از راهكارهاي بلندمد  در 

 يلي جديدساخت خطو  ر –

 هاي حم  و نق يغ  را  اساسي در شبكه سامانه –

 هاي جديدها و يوقفگاهساخت پايانه –

 هاي حم  و نق  همگانيساخت مركز كنترل هوشمند و مديريت سامانه –

 هاي هوشمند حم  و نق راه اندازي سامانه –

 هاي راهنمايي هوشمندسامانه يكپارچه چراغ اندازيراه –

 هاي مختلف حم  و نق  همگانيب   سامانهيكپارچگي كام   –

اف  بلندمد  در مطالعه سامانه حم  و نق  همگاني، منطب  بر اف  بلندمد  طرح جام  حم  و نق  است، و يوستعه 

متد  مجتددا متد  و م اني كوياههااف . پ شنهادا  اف  بلندمد  بايد با فرارس دن شودميآن به آينده دورير پ شنهاد ن

هتاي ها مجددا سنج ده شود. به ب ان ديگر، بتازنگري پ شتنهادا  بلندمتد  در دورهيابي قرار گرفته و كارآيي آنمورد ارز

 .شودميسال، يوص ه  5هر  مثالزماني منظم، 
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 يليمكت يآماربردار -9-3

 اطالعات عرضه يگردآور -9-3-8

 آوريجمت  يبترا يلت مكمطالعا  ي، انجام يفعل يسامانه حم  و نق  همگان يفك و  يمك يهاويژگيهدو: شناخت 

 اطالعا  عرضه و يقاضا نسبت به شرح خدما  مطالعا  جام  حم  و نق 

   يو شبه همگان يال  حم  و نق  همگان ه يسه لكدامنه: مجموعه 

 يو شبه همگان يبخش حم  و نق  همگان يهارساختيف: برداشت اطالعا  زييعر

ه شده بتود، برداشتت  جام  حم  و نق  يه طرحه در ك نگركالن افزارنرمو  هكشب يهامدلار: استفاده از كروش انجام 

 هيبه هنگام شده در سال پا يهانقشه، يدان م يل مكي

 .(5-7ي شك  )و روندنما (2-7جدول ) نوع اطالعا : مطاب 

 اطالعات تقاضا يگردآور -9-3-2

 فعليي كمي و ك في كاربران سامانه حم  و نق  همگاني هاويژگيشناخت  هدو:

 كنند و يا در آينده ممك  است سفر كنندافرادي كه در شهر سفر مي مجموعه دامنه:

 برداشت مشخنا  سفر مسافران ف:ييعر

ي برآورد يقاضا كه در طرح جام  حم  و نقت  يه ته شتده بتود، برداشتت يكم لتي هامدلروش انجام كار: استفاده از 

  گ رينمونهم داني از طري  

 (.4-7ي شك  )و روندنما( 7-7جدول ) مطاب نوع اطالعا : 

 ياز در بخش عرضه سامانه حمل و نقل همگانياطالعات مورد ن يبرخ -2-9جدول 

 شرح كار ردي 

 رو در مس ر حم  و نق  همگانيو سواره روپ ادهعر   3

 اي در مس ر حم  و نق  همگانيمح  پارك نگ حاش ه و غ ر حاش ه 2

 ي حم  و نق  همگانيهاايستگاهموقع ت مس ر و  7

 ي خطو  ياكس رانيهاايستگاهموقع ت مس ر و  3

 سرفاصله و يعداد ايوبوس در هر خد 5

 مشخنا  و موقع ت پايانه، يوقفگاه و يعم رگاه حم  و نق  همگاني 4

 موقع ت و مشخنا  نقا  يبادل سفر مهم 3

 اطالعا  يعداد ناوگان، س ، اندازه 4

 پايانه برون شهريموقع ت  1

 ي عمده جاذب و مولد سفرهاكاربريموقع ت  35

 ي يوسعه سامانه حم  و نق  همگانيهاطرح 33

 ي اخذ كرايه و م زان كرايههاروش 32
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 ياز در بخش عرضه سامانه حمل و نقل همگانياطالعات مورد ن يبرخ -2-9ادامه جدول 

 شرح كار ردي 

 هاايستگاهزمان سفر و جدول زمان بندي در  37

 زمان انتظار و يوقف در ايستگاه و پايانه 33

 هاي خنوصي و عمومي خدما  دهندهاطالعا  شركت 35

 هاي حم  و نق  هوشمندسامانه 34

 يعداد كاركنان، رانندگان و يعم ركاران 33

 يسامانه حمل و نقل همگان ياز در بخش تقاضاياطالعات مورد ن يبرخ -9-9جدول 

 اركشرح   يرد

 يعداد مسافر سوار و پ اده شده به يفك ك ايستگاه هر خد 3

 يعداد مسافر سوار و پ اده شده در پايانه 2

 يعداد مسافر يبادلي ب   خطو  مهم 7

 يغ  را  ساعتي و روزانه و فنلي يعداد و الگوي سفرها 3
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گردآوري اطالعات عرضه

شناسايي انواع 

س ستم هاي حم  و نق  

همگاني موجود در شهر

مقند، مقط  عرضي معبر، نحوه شماره گذاري خطو ، طول خد -مس ر خد، مبدابرداشت اطالعا  خطو 

برداشت اطالعا  ايستگاه ها
موقع ت دق   ايستگاه، وضع ت ايستگاه از نظر كنار خ اباني يا پهلوگاه، سرپناه، يابلو و عاليم، پوشش جوي 

آب، دسترسي يوان يابان، يعداد خد عبوري از ايستگاه

برداشت اطالعا  زمان  بندي 

در خطو 

سرفاصله زماني هر خد، متوسد سرعت در هر خد، مد  زمان يوقف در ابتدا يا انتهاي خد، ياخ ر در 

و خروج ايوبوس به هر ايستگاه، مد  زمان انتظار در هر خد، زمان حركت و اعزام، زمان بندي اعزام و ورود 

پايانهحركت خالي وساي  از پايانه يا اول   ايستگاه و از آخري  ايستگاه يا 

برداشت اطالعا  س ستم هاي 

حم  و نق  هوشمند
...مركز كنترل هوشمند، يجه زا         ، يجه زا  كار  بل ت، يجه زا  اطالع رساني به مسافران، 

موقع ت و مشخنا  و ظرف ت پايانه ها، يعداد خطو  در پايانه، يعداد و زمان بندي ورود وساي  به پايانهبرداشت اطالعا  پايانه ها

موقع ت و مشخنا  و ظرف ت يوقفگاه ها، يعداد خطو  در يوقفگاه ها، نوع امكانا برداشت اطالعا  يوقفگاه ها

موقع ت و مشخنا  و ظرف ت يعم رگاه ها، يعداد خطو  در يعم رگاه ها، نوع امكانا برداشت اطالعا  يعم رگاه ها

دريافت اطالعا  يعداد 

كاركنان
يعداد، يرك ب سني، يحن ال ، يخنص، سابقه

دريافت اطالعا  هزينه ها و 

درآمدها
...يفك ك مناب  درآمد و هزينه، يارانه، 

دريافت اطالعا  يعداد ناوگان
يعداد ناوگان به يفك ك خد، يعداد فعال، غ رفعال، س ، نوع، ظرف ت، يعداد صندلي، يعداد ايستاده، زمان 

دولتي -آماده به كار، نحوه يخن ص در ساعا  مختلف روز، مالك ت خنوصي

AVL

 
 فرآيند گردآوري اطالعات عرضه حمل و نقل همگاني -5-9شكل 
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پ شنهاد يسه ال  جديد 

س ستم جديد، مس ر، پايانه، خد، )

در سطح كالن...( ايستگاه، 

گردآوري اطالعات تقاضا

مقند خانوار در  -مرور آمارگ ري مبدا 

مطالعا  جام  حم  و نق 

مقند به  -استخراج مايريس هاي مبدا

يفك ك انواع وس له سفر براي ك  شهر و 

همه شهروندان

ايستگاه و مس رهاي جديد،  پ شنهاد

يغ  ر ايستگاه و مس رهاي موجود

مقند و يعداد  -مرور آمارگ ري مبدا 

( در ايستگاه ها، در ايوبوس)مسافر يبادلي 

در شبكه همگاني

مقند سفرهاي  -استخراج مايريس مبدا

همگاني و يعداد يبادل سفر در 

ايستگاه ها ب   انواع وساي  سفر همگاني

پ شنهاد يغ  ر يعداد ناوگان، سرفاصله 

حركت، زمان اعزام، زمان يوقف و 

بازيابي، پ شنهاد خد ويژه

آمارگ ري جريان حركت در يك خد

استخراج يعداد مسافر سوار و پ اده شده، 

زمان سفر، زمان يوقف در ايستگاه، زمان 

حركت، زمان رس دن به ايستگاه، 

هر قطعه، زمان ياخ رها، يعداد مسافر 

انتظار

ارزيابي بازدهي خد آمارگ ري م زان كرايه ها
استخراج م زان كرايه پرداختي به 

(نقدي، كاريي و غ ره)روش هاي مختلف 

كاربرد اطالعاتنوع اطالعاتنوع آمارگيري 

 
 يحمل و نقل همگان ياطالعات تقاضا يند گردآوريفرآ -1-9شكل 
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 و انجام اصالحات الزم يص حمل و نقل همگانيمدل تخص ياعتبارسنج -9-84

و در واق  اطم نان از صحت نتايج برآورد يقاضاي سفر در بخش  نگركالنبراي اطم نان از صحت نتايج يخن ص مدل 

حم  و نق  همگاني، يعداد مسافر سوار و پ اده شده در چند ايستگاه مهم به يشخ ص مشاور، شمارش شتده و ستپس بتا 

ص كته نتتايج يخنت  شتودمياي اصتالح ي اصالح/برآورد مايريس، مايريس يقاضاي حم  و نق  همگاني به گونتههاروش

. به اي  منظور از دو شاخص نكويي برازش بتراي ستنجش ك ف تت 3با مشاهده بس ار نزديك شود نگركالنحاص  از مدل 

. شاخص همبستگي حجم مشتاهده شتده و شودميها استفاده نتايج يخن ص حم  و نق  همگاني پس از اصالح مايريس

2Rبرآورد شده بايد 0.70  ن تز شتاخص هاايستگاه %35باشد. درGEH 10  بايتد قابت  حنتول باشتد. ايت  شتاخص

از يتك ستاعت را  يترب شيتا  يركمو حجم در بازه زماني  شودميبراساس حجم مسافر سوار و پ اده شده ساعتي محاسبه 

 بايد به حجم ساعتي يبدي  كرد.

22(M C)
GEH

(M C)





 

 M سوار/پ اده شده ساعتي حاص  از مدل يخن ص،= حجم مسافر 

C .حجم مسافر سوار/پ اده شده ساعتي مشاهده )شمارش( شده = 

در صوريي كه مدل از دقت مناسب براي اهداو اي  مطالعه برختوردار نبتود، مشتاور بايتد روش بهبتود ك ف تت را بته 

 ند.كارفرما اعالم و با ياي د وي نسبت به انجام اصالحا  الزم اقدام ك

 نوع سامانه حمل و نقل كيكستگاه به تفيدور و ايركه شامل كشب يهاگزينهد ينحوه تول -9-88

 ت سفر شهروندان  بهبود وضع يارهاك  راه  هدو: يع

 نان در شهركر سا نان و غكسا يدامنه: سفرها

   بت ينه ستازگار شت ه بكت يا، به گونتهيحم  و نق  همگان يهاو سلسله مرايب سامانه يپارچگيكف: يوجه به ييعر

 جاد شود يها و پوشش يقاضا اسامانه

 يه حم  و نق  همگانكشب يحم  و نق  و طراح ريزيبرنامه يار: مبانكروش انجام 

 (.3-7ي شك  )و روندنما( 3-7جدول ) نوع اقداما : مطاب 

                                                      
 

 شود: سازي در مدل خردنگر، استفاده از منب  زير يوص ه مينگر براي شب هها و استفاده از نتايج مدل كالندر خنوص اصالح داده يرب شبراي اطالعا   -3
NCHRP 765: Analytical Travel Forecasting Approaches for Project-Level Planning and Design, 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/ nchrp_rpt_765.pdf 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/%20nchrp_rpt_765.pdf
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 يتوسعه حمل و نقل همگان يهاگزينه -4-9جدول 

 شرح كار ردي 

 و اهداو حم  و نق  همگاني اندازچشميع     3

 يابي به اهداوي ارزيابي براي دستهاشاخصيع    مع ارها و  2

 حفظ وض  موجود عرضه Do-Nothingگزينه ه چ كار  7

 ي منوب در مطالعا  قبليهاطرحاجراي  Do-Minimumگزينه كم نه كار  3

 جديد ي پ شنهاديهاطرحاجراي  Do-Somethingگزينه انجام كار  5

 با هدو بهبود شرايد بدون محدوديت بودجه Do-Everythingگزينه همه كار  4

 با هدو بهبود شرايد با محدوديت بودجه Do-Maximumگزينه ب ش نه كار  3

 بهبود/اصالح/يوسعه سامانه ياكسي 4

 بهبود/اصالح/يوسعه سامانه ايوبوس 1

 يندروبر ايوبوس بهبود/اصالح/يوسعه سامانه انبوه 35

 بر ريليبهبود/اصالح/يوسعه سامانه انبوه 33

 پايانه درون شهري يابيمكان 32

 يغ  ر جهت يردد در معابر 37

 يعريض يا كاهش عر  معابر موجود 33

 دار كردن يقاط چراغ 35

 كردن يقاط  سطحهمنا 34

 ايمديريت پارك نگ حاش ه 33

 هاكاربرييغ  ر در يوزي   34

 ايجاد سامانه هوشمند حم  و نق  31
 

ي بهبود و يوسعه سامانه حم  و نق  همگاني و شبه همگاني، ابتدا بر اساس م زان يقاضاي ستفر و هاگزينهبراي يول د 

ها بته صتور  ي ف زيكي، و با يوجه به سلسله مرايب خطو  اصلي و مكم  در شبكه يكپارچه، انتواع ستامانههامحدوديت

. پتس از آن، كفايتت شتودميشده و مساله طراحي شبكه با ق د ب شت نه يشتابه بتا وضت  موجتود حت   مقدمايي انتخاب

. هر گزينته، شودميها اصالح هاي انتخابي براي پاسخگويي به يقاضا بررسي شده و در صور  ن از نوع يا ظرف ت آنسامانه

هاي پ شتنهادي در آن گزينته استت. وگان براي انواع سامانهاعزام و يعداد نا بنديزمانشام  مس ر، ايستگاه، پايانه، برنامه 

يول تد كترد كته  يتوانميها، مس رها و غ ره ي مختلفي از يرك ب انواع سامانههاگزينهبديهي است كه با يوجه به شرايد، 

 مطالعه است. ندازاچشمي  هزينه و دست ابي به اهداو و يركمي  فايده در برابر يرب شها، ايجاد هدو نهايي همه آن
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يع    محدوديت هاي قانوني و عملي
(مخالفت مردم با يغ  را  عمده در شبكه فعلي) 

نحوه توليد گزينه ها 

مرور مطالعا  قبلي

اطالعا  سفرها
زمان سفر -
يعداد مسافر -
مقند سفرها -الگوي مبدا -

آيا سرفاصله در خطو  منطقي است؟

يع    اهداو مطالعه و شاخص هاي عملكردي

يع    انواع س ستم مورد ن از

يندرو -ن مه يندرو -عادي     -

طراحي شبكه يكپارچه

يع    مح  ايستگاه ها و مس ر خطو  يع    مح  يبادل ها و پايانه ها

طراحي برنامه زمان بندي و سرفاصله

برآورد يعداد ناوگان

د ناوگان در خطو  منطقي است؟ آيا يعدا

برآورد يعداد كاركنان ارائه گزارش جزي ا  شبكه

محدوديت هاي طراحي
ب ش نه و كم نه طول خد -
كم نه يقاضاي خد -
سرفاصله در هر خد -
خطوطي كه بايد مطاب  شبكه فعلي بدون يغ  ر بماند -

اطالعا  كاربري زم   -
شبكه معابر و يوپوگرافي -
وضع ت زيست مح طي -
مناب  مالي -

زمان حركت در خطو  -
زمان شروع و پايان خدمت دهي -
محدوديت ها و ضوابد قانوني -

زمان سفر در خد -
زمان يوقف در ابتداي خد -
برنامه زمان بندي خد -
هزينه -

خ ر

بله

بله

خ ر

 
 يتوسعه حمل و نقل همگان يهاگزينهد يند توليرآف -7-9شكل 
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 هاستگاه و تعامل آنير و ايموثر در انتخاب مس يهاشاخص -9-82

 ستگاه ير و ا   ضرور  و علت انتخاب مس  هدو: يع

 مهم ييبادل يهاايستگاهبر و دامنه: خطو  انبوه

اي كته ب شت نه هاي حم  و نق  همگاني و نقا  اصلي جاذب و مولد سفر، به گونتهيعريف: يوجه به يكپارچگي سامانه

 ها و يقاضا ايجاد شود سازگاري ب   سامانه

 يه حم  و نق  همگانكشب يحم  و نق  و طراح ريزيبرنامه يار: مبانكروش انجام 

 (.4-7ي شك  )ماو روندن( 5-7جدول ) نوع اقداما : مطاب 

 ، انتختاب آن محت  يتا حذو آن دالير   ه در صور  يغكوجود دارد  ي  مهميستگاه، داليانتخاب مح  ا يبرا يگاه

ه در استناد فرداستت كتمهتم  يز يجتاركمر يكبه  يكينمونه، نزد يدهد. برايه خود را از دست م ز يوج ستگاه نيا يبرا

 يور ساخته نشود، ضتروريكمذ يز يجاركه اگر مركيند، در حالك يستگاه را الزاميا يك  است احداث كشنهاد شده، مم پ

 ستگاه نخواهد بود.يز به احداث ا ن

 ستگاهيخط و ا يابيمكان يهاشاخص يبرخ -5-9جدول 

 شرح كار ردي 

 ي اجراييهامحدوديتيع     3

 يع    يقاضاي سفر در خطو  2

 ي جاذب و مولد سفرهاكاربرييع     7

 يحل   دسترسي و پوشش خد و ايستگاه 3

 يحل   نقا  اجباري براي عبور/ عدم عبور خد 5
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شاخص هاي موثر در انتخاب مسير و ايستگاه 

كاربري زم  

جمع ت و اشتغال

نقا  عمده جاذب و مولد سفر

قابل ت فعلي خطو  شبكه حم  و 
نق  همگاني

وضع ت شبكه معابر براي عبور 
س ستم همگاني

نتايج مطالعا  قبلي

محدوديت يغ  ر در مس ر خطو  
موجود

افزايش سطح پوشش و دسترسي

مقند سفرها و نوار  -يحل   مبدا
جريان حركت

عدم / يع    نقا  اجباري براي عبور
عبور خطو 

كاهش همپوشاني خطو  در يك 
مس ر

يقاضاي سفر حم  و نق  همگني 
وض  موجود آيي

يقاضاي سفر حم  و نق  همگاني 
وض  موجود آيي

خطو  يماي  سفر

پ شنهاد شبكه حم  و نق  همگاني

انتخاب نوع س ستم مناسب در هر 
خد

يع    مح  اجزاي س ستم حم  و 
نق  همگاني

فاصله ايستگاه ها -
مح  ايستگاه ها -

نحوه دسترسي پ اده ها -
مح  يبادل سفرها -

وضع ت هندسي يقاط  ها -
زمان بندي چراغ ها -

اولويت دهي در يقاط  ها -

يخن ص يقاضا به شبكه
با ظرف ت محدود -
با ظرف ت نامحدود -

يخن ص يقاضا مركز ناح ه اي

يقاضاي هر خد در ساعا  مختلف

امكان پذير بودن اجرا
عبور همسطح -

روگذر -
زيرگذر -

ايجاد سلسه مرايب و يكپارچگي در 
شبكه حم  و نق  همگاني

حريم و اولويت عبور خد

ويژگي هاي هندسي و ف زيكي
ش ب طولي -
شعاع گردش -

مقط  عرضي معبر -

يعداد ناوگان و سرفاصله

 

 يستگاه سامانه حمل و نقل همگانير و ايموثر در انتخاب مس يهاشاخص -1-9شكل 

 هاحمل و نقل و تعامل آن يهانحوه انتخاب نوع سامانه -9-89

 زان يقاضا  سامانه حم  و نق  متناسب با م  نوع   هدو: يع

 يو شبه همگان يحم  و نق  همگان يهادامنه: انواع سامانه
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نه  شت ه بكت ياها بته گونتهسامانه يپارچگيكبا هدو  يف: انتخاب سلسله مرايب انواع سامانه حم  و نق  همگانييعر

 جاد شود يها و يقاضا ا  سامانه ب يسازگار

 يو اقتناد يفن يهاشاخصحم  و نق  و  ريزيبرنامه يمبان ار:كروش انجام 

 (.1-7ي شك  )و روندنما( 4-7جدول ) نوع اقداما : مطاب 

يوستد آن  دهيختدمتستفر قابت   يزان يقاضتا ت، ميانتخاب نوع سامانه حم  و نق  همگان ي  شاخص براييرمهم

مشتاهده ( 3-7جتدول ) در يشتهر يحمت  و نقت  همگتان يهتاستامانه يردكو عمل يمشخنا  فن يسامانه است. برخ

بته  ييآن در پاستخگو يو بتازده يو اقتناد يفن يابينوع سامانه، بر اساس انجام ارز ييه انتخاب نهاك. يوجه شود شودمي

ستامانه ختاص  يتكت  تخد متناسب بتا ظرف يك يجهت يه يقاضاك يگر، صرو ايان د . به بشودميسفر انجام  ييقاضا

د در محتدوده يتبا ياقتنتاد يابيتنه پس از ارزيده به هزيه نسبت فاكست، بل ن پذيريوج هور كاستفاده از سامانه مذ باشد،

 باشد. يرب ش 2  نسبت از يا شودميه  قاب  قبول باشد. يوص

 بنتديزمانت كتآن ماننتد برنامته حر يمشخنا  طراح يوانمياست و  يلكنام  يك، يه ايوبوس عادكگر آنيته دكن

بوس و ين بوس، ميد ير از ايوبوس مانند مكوچك يليوسا ي  شده، را برا  ش يع رابت و از پ يهاايستگاهر و  شده، مس

 رد. ك سازيپ ادهون  يحت

 ي انتخاب نوع سامانه حمل و نقل همگانيهاشاخصبرخي  -1-9جدول 

 شرح كار ردي 

 ي اجراييهامحدوديت 3

 خطو  و شبكه يقاضاي سفر در 2

 الزاما  فني و مشخنا  سامانه 7

 هاي مختلفارزيابي فني و اقتنادي سامانه 3

 هاي آيي در شبكهيوسعه 5
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نحوه انتخاب نوع سيستم حمل و 
نقل همگاني

يع    آرمان و اهداو س ستم حم  و نق  همگاني
-يع    مشخنا  ف زيكي، زيست مح طي، اقتنادي

اجتماعي، يقاضاي سفر

برآورد يقاضاي هر خد و يع    الزاما  و مشخنا  س ستم

اولويت عبور در معابر
جدا شده -
ن مه جدا شده -
مختلد -

سطح خدمت و عملكرد
سرعت -
...سرفاصله،  -

نوع فناوري 
ريلي -
جاده اي -

مقايسه و ارزيابي س ستم هاي مختلف

م زان عرضه فراهم شده 
يوسد س ستم پ شنهادي 

در هر خد
م زان يقاضاي هر خد

انتخاب س ستم مناسب

يع    مع ارها و 
شاخص هاي ارزيابي

ياكسي
ايوبوس 
عادي

ايوبوس 
برقي

ايوبوس 
يندرو

قطار سبك 
شهري

مترو
قطار 
حومه اي

ساير

 
 ينحوه انتخاب نوع سامانه حمل و نقل همگان -3-9شكل 
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 3يحمل و نقل شهر يهاسامانه يردكو عمل يمشخصات فن -7-9جدول 

 ايقطار حومه مترو قطار سبك شهري اتوبوس تندرو تراموا اتوبوس واحد مشخصه

ظرف ت 

 ناوگان
 235-335 245-335 255-335 355-35 255-355 325-35 نفر

يعداد ناوگان 

در هر واحد 

 حم 

 35-3 35-3 3-3 3 7-3 3 عدد

ظرف ت واحد 

 حم 
 2555-335 2355-335 355-355 355-35 555-355 325-35 نفر

ب ش نه 

 سرعت مجاز

ك لومتر 

 در ساعت
35-45 45-35 35-15 45-355 45-355 45-375 

ب ش نه 

بسامد 

 حركت

واحد 

حم  در 

 ساعت

45-345 45-325 45-755 35-45 25-35 35-75 

ظرف ت هر 

 خد

نفر در 

 ساعت
2355-4555 3555-35555 3555-4555 4555-25555 35555-35555 4555-45555 

سرعت 

عملكردي 

 متداول

ك لومتر 

 در ساعت
35-25 32-25 25-35 25-35 25-45 35-45 

سرعت 

عملكردي در 

 ظرف ت

ك لومتر 

 در ساعت
4-35 4-37 35-35 35-35 23-55 74-35 

عر  خد 

 عبور
 35/3-3 75/3-35/7 45/7-35/7 35/7-45/7 75/7-7 45/7-7 متر

فاصله 

 هاايستگاه
 3555-3255 2555-555 3555-555 455-555 555-755 555-255 متر

هزينه احداث 

 )دو خطه(

م ل ون 

دالر در 

 ك لومتر

5/5-4 5-35 5-35 35-55 35-355 55-325 

 دستي/خودكار/عاليم دستي/خودكار/عاليم دستي/چشمي/عاليم دستي/چشمي دستي/چشمي دستي/چشمي - نحوه كنترل

قابل ت 

 اطم نان
 زياد خ لي خ لي زياد زياد زياد متوسد-كم متوسد-كم -

 خ لي زياد خ لي زياد زياد زياد كم كم - ايمني

 زياد زياد-متوسد زياد-متوسد زياد-متوسد متوسد-كم كم - طول سفرها

امكان اريبا  

با ساير 

 هاسامانه

 مكم  سايري  مكم  سايري  

 سوار، -پارك

يغذيه يوسد 

 ايوبوس

 سوار، -پارك

 يغذيه يوسد ايوبوس

سوار، يغذيه -پارك

ايوبوس و قطار يوسد 

 سبك شهري

سوار، يغذيه -پارك

 يوسد ايوبوس، 

 قطار سبك شهري، مترو

                                                      
 

 ها، مراجعه فرماي د به منب  زير:ها و مشخنا  فني و عملكردي آنبراي آشناي با يعريف هر يك از سامانه -3
Vukan R. Vuchic, Urban Transit Systems and Technology, John Wiley and Sons, 2007. 
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 بندياولويتج و يت نتايل حساسيمختل ، تحل يهاگزينه يابيارز -9-84

 هدو: انتخاب راهكار برير بهبود وضع ت سفر شهروندان 

 دامنه: سفرهاي ساكنان و غ ر ساكنان در شهر

 اف   و انتخاب مجموعه راهكارهاي حم  و نق  همگاني يا سال بندياولويتي مورر در ارزيابي، هاشاخصيعريف: مجموعه 

 چندمع اره گ ريينم مي هاروشروش انجام كار: مباني اقتناد مهندسي، يحل   فايده به هزينه، 

 (.35-7( و روندنماي شك  )4-7نوع اقداما : مطاب  جدول )

 يسامانه حمل و نقل همگان يهازينهگ يابيارز يهاگام -1-9جدول 

 شرح كار ردي 

 ارزيابي فني )هزينه اجرا، زمان سفر، منرو سوخت، هزينه استفاده از خودرو، ...( 3

 ي آاليندگي هوا، صدا، ...(هاشاخصارزيابي زيست مح طي ) 2

 (هاهزينهها و ارزيابي اقتنادي )برآورد ريالي فايده 7

 ارزيابي اجتماعي 3

 هاگزينه بندياولويت 5

 بررسي يوان مالي شهرداري بر اساس سابقه گذشته 4

 انتخاب گزينه اجرايي برير بر اساس يوان مالي شهرداري 3

 هاي اف در سال(Action Plan) برنامه اقداما  اجرايي  ارائه 4

 ياكسيبر ايوبوس يندرو، ايوبوس و ي اجرايي براي سامانه انبوههانقشه ارائه 1
 
 گ رياندازهف و ي، يعرهاگزينهدام از كهر  يهادهيو فا هاهزينهحم  و نق  الزم است  يهاپروژه ياقتناد يابيارز يبرا

هتا بر افراد مختلف در زمان هاگزينه يز اجرااردن اررا  حاص  ك يمكو  گ رياندازهنه، يهزو  دهي  فا شود. منظور از يحل

   . اجزاي اصلي اي  فرآيند عباريند از:3است( 33-7مطاب  شك  ) مختلف يهاانكو م

ت  تفك ستت، يد ز محت يه بتر روكتگتذار هستتند، بليار رسامانه حم  و نق   ينه ينها بر رو هاگزينهاررا :  –

 ز اررگذار هستند.  ن يو يوسعه اقتناد يزندگ

و دولتت  ين محلتمستوواله بر كشهروندان، بلت حم  و نق  نه ينها بر مسافران و  ر وضع  يغ يهاگزينهافراد:  –

 . ز اررگذار و مهم است ن

بته  يتوانميمثال  ي. براكندمير   افراد با گذشت زمان يغ ي)از لحاظ نوع و اندازه( بر رو هاگزينهزمان: اررا   –

 رد.كيورم اشاره  يار ر

                                                      
 

 شود: براي يحل   فايده و هزينه حم  و نق  همگاني، استفاده از منب  زير يا مناب  جديدير يوص ه مي -3
TCRP 78: Estimating the Benefits of Public Transit Projects: A Guidebook for Practitioners, 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/ tcrp78/guidebook/tcrp78.pdf  

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/%20tcrp78/guidebook/tcrp78.pdf
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نحوه ارزيابي گزينه هاي مختل 

يع    آرمان و اهداو س ستم 
حم  و نق  همگاني

يع    شرايد ف زيكي، 

زيست مح طي
يقاضاي سفراقتنادي، اجتماعي  

ارزيابي س ستم از نگاه 

بهره بردار

ارزيابي س ستم از نگاه 

جامعه

دسترسي -

سرفاصله -

رعايت زمان بندي -

زمان سفر/ سرعت -

آسايش -

راحتي -

ايمني و امن ت -

هزينه كاربر -

پوشش منطقه -

قابل ت اطم نان -

سرعت حركت -

ظرف ت -

انعطاو پذيري -

ايمني و امن ت -

هزينه هاي مالي بهره بردار -

جذب مسافر -

اررا  جانبي -

جذب مسافر -

ك ف ت خدما  -

هزينه ك  س ستم -

قابل ت اطم نان در شرايد اضطراري -

اهداو اجتماعي -

اررا  زيست مح طي -

منرو سوخت -

اررا  بلند مد  -

جم  بندي و انتخاب گزينه 

مناسب

ارزيابي س ستم از نگاه 

مسافران

 
 يانواع سامانه حمل و نقل همگان يابينحوه ارز -84-9شكل 
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 دهيفا -نهيل هزيچهارچوب تحل -88-9شكل 

زمتان ستفر،  )ينتادفا ، هاهزينتهاهش كت، در واقت  هاگزينهده يگر هستند. فايوس همدكف معيده دو يعرينه و فايهز

بته  ياضتاف يهاهزينته   ابد، باعث يحم اجرا نشود و حم  و نق  بهبود ن هاگزينه  يرا چنانچه اي...( است، ز ها وندهيآال

ار( كته )عدم انجتام ينه پاينسبت به گز هاهزينه ياهش نسبكمعادل  هاگزينهده ي، فايابيند ارزي. پس در فرآشودميجامعه 

ر در   تيغ يهاگزينتهنته يا هزيتده يت، فايلتكشود. به طتور  ييجوصرفه يدر منرو مناب  اقتناد شودميه باعث كاست 

ي  اجزاي آن در جتدول يرمهمكه  شونديم بندييقس م يلكبه دو بخش  هاگزينهيحت عنوان اررا   ،سامانه حم  و نق 

 :شودمي( مالحظه 7-1)

 مختل  يهااز اثرات حمل و نقل بر افراد و گروه يانمونه -3-9جدول 

 اثرات گزينه )راهكار(
 اثر عمده

 بر ...
 اثرنوع 

 اليه اول

 هزينه يا فايده

 اليه دوم

 هزينه يا فايده
 شاخص

 واحد

 )ريال به ...(

 مستق م كاربر ارر بر سفر

 ارزش زمان سفر

_______ 

 ساعت -نفر دستمزد ساعتي ناخالص شاغل  

 سفر -نفر كرايه كرايه

ي هاهزينه

 مالك ت

 ك لومتر -خودرو ب مه و عوار 

 ك لومتر -خودرو بها و ارزش(استهالك )افت 

ي هاهزينه

 برداريبهره

 ك لومتر -خودرو سوخت

 ك لومتر -خودرو ساير )روغ ، ياير، يعم را  و ...(

 غ رمستق م جامعه اررا  رانويه

 آلودگي هوا

Nox ك لوگرم انتشار 

So2 ك لوگرم انتشار 

Co ك لوگرم انتشار 

Hc ك لوگرم انتشار 

 ينادفا 

 ك لومتر -خودرو ينادفا  جرحي

 ك لومتر -خودرو ينادفا  فويي

 ك لومتر -خودرو ينادفا  خساريي

 

 ديها و فوانهيهز

 دولت                 يحبان يجار  و صنا       خانوارها        

 به عنوان

 نندگان كنندگان         و        منرو كد  يول

 وياه مد  و بلند مد ك

به صور  همفزون 

 )جامعه(

  يبه صور  ناهمفزون )يوز

 جامعه )عدالت((اررا  در 

 هازمان يتمام يط افراد يتمام يبر رو انواع اثرات



 سنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومهشرح خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني و امكان    81/44/31 74

 

85
/

41
/

39
 

 مختل  يهااز اثرات حمل و نقل بر افراد و گروه يانمونه -3-9ادامه جدول 

 اثرات گزينه )راهكار(
 اثر عمده

 بر ...
 نوع اثر

 اليه اول

 فايدههزينه يا 

 اليه دوم

 هزينه يا فايده
 شاخص

 واحد

 )ريال به ...(

و مناف   هاهزينه

 مستق م حم  و نق 

   مسوول

 شهري
 مستق م

گذاري سرمايه

 اول ه

 به نوع راهكار وابسته است. هزينه ساخت

 مترمرب  ق مت زم   هزينه يملك اراضي

 هزينه مطالعا  مهندسي
 به نوع راهكار وابسته است.

 معموال درصدي از هزينه ساخت است.

هزينه خريد ناوگان و 

 يجه زا 
 به نوع راهكار وابسته است.

و  برداريبهره

 نگهداري

 به نوع راهكار وابسته است. هزينه ن روي انساني

 ل تر منرو سوخت هزينه انرژي

 هزينه يعم ر و نگهداري
 به نوع راهكار وابسته است.

 درصدي از هزينه ساخت است.معموال 

ساير اررا  حم  و نق  

 همگاني
 غ رمستق م جامعه

 كاربري زم  

 شد  يوسعه كاربري زم  

 در اغلب مناب  و مراج  به

 صور  ك في بحث شده است.

 ارزش زم  

 ق مت يوسعه

 ي ياريخي و فرهنگيهابافت

 اقتنادي
 مناب  و مراج  بهدر اغلب  ايوري منطقهبهره

 دسترسي به مشاغ  صور  ك في بحث شده است.

 در دستورالعم  انجام مطالعا  جام  حم  و نق  شهري و حومه آورده شده است. هاشاخص* روش محاسبه مقادير ريالي متناظر با 

 و فوايد( پايه هاهزينهاثرات ) -ال 

بتر  يم مستتق يتار ر  اررا ، ي. اشودميز كيمر هاپروژهه  اررا  اول گ رياندازه  بخش بر يسفر: در ابر اررا   –

زمتان ستفر،  يغ  ر دربه  يوانمي  دسته يحم  و نق  دارد. به عنوان مثال از ا سامانهاربران، مسافران و ك يرو

و هتم  يحمت  و نقت  همگتان ستامانهاربران كت  بختش هتم يترد. در اكتاشاره  مسافت سفرمنرو سوخت و 

 .  گ ردميمورد يوجه قرار  يشخن يخودروها

شوند. بته عنتوان مثتال يم يناش هاگزينهرد كعمل يهاشاخصگر از يد يه از برخكهستند  ي: اررايهيرانواررا   –

 يصتوي يهتوا، يعتداد ينتادفا  و آلتودگ يهانتدهياهش آالكتاهش مسافت سفر باعتث كاهش زمان سفر و ك

اربران و كتشتهروندان ) ييمتام ي  ارترا  بته رويتول اررا  دسته اول هستند. ا. اررا  دسته دوم معلشودمي

 گذار است. يار راربران حم  و نق ( كر غ

 سامانه برداريبهرهاجرا و  ياز برا مورد ن يمناب  پول ي  بخش بر رويحم  و نق : ا سامانهم  مستق يهاهزينه –

زا ،  تد يجهيت، خريمطالعتا  مهندست يهاهزينته  بختش يت. به عنوان مثال در اكندميز كحم  و نق  يمر

ان حمت  و نقت  ي  اررا  معموال متوجته متنتدي. اگ ردميقرار  يره مورد بررس و غ ير و نگهدار ساخت يعم

 و دولت است. يشهر
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 و فوايد( غيرپايه هاهزينهرات )اث -ب

 يتار ر( يو اقتنتاد شتهر هاكاربريحمت  و نقت  شتهر )ماننتد ستامانهر از  غ ييهاسامانهه بر ك هستند يارراي –

در بلندمد   ينامحسوس هستند ول يل وياه مد  خك  اررا  در ينند. اكيعم  م يجيار يدر گذارند و بسيم

نقتا  شتهر بهبتود و در  يبته برخت يد، دسترسينند. به عنوان مثال با احداث معابر جدكيافته و بروز مينمود 

ي بهبتود حمت  هاگزينه ي  حم  و نق  با اجرا ه متخننكاست  يهيابد. بدييش مي  افزا زممت  جه، ق نت

در  هتاكاربرينتوع و ارزش  يبر رو هاگزينه يستند. ول در شهر ن هاكاربريم نوع و ارزش  به دنبال ينظ و نق 

 بلند مد  ارر گذار خواهد بود.

 نگتركالننته، از متدل يده بته هزيتفا يابيتو ارز گ ريينتم م يهاشتاخصمختلف بر  يهاگزينه يار راستخراج  يبرا

ده  ا همان حفظ وض  موجود( ستنجيار كه )عدم انجام يحالت پا يكنسبت به  هاگزينهشهر استفاده شده و يمام   كييراف

 ي. بتراشودميه محاسب هاشاخصآن بر  يا منفيمثبت  يار رنه بر اساس يد بودن هر گز زان مف ب، م   يرييشوند. به ايم

اهش كت  يتشود، باعث بهبتود زمتان ستفر از طر يبه همگان يشخن يه باعث جذب مسافر از خودروكنه يگز يكنمونه، 

ار كتد در خنوص مورر بودن راهيوانمياهش زمان سفر، ك  يا يدهيفا يالي  ارزش ر  ه خواهد شد و با يعكازدحام در شب

 كرد. گ ريينم مآن  يه اقتناد و يوج

 خردنگر سازيشبيه -9-85

بر، با يوجه به اينكه بايد عملكرد شبكه در شرايد آينتده ارزيتابي يراف كي و خردنگر مس ر خطو  انبوه سازيشب هدر 

. بتراي شتودمياستتفاده  نگتركالنشود، از نتايج حجم يردد يخن ص يافته به شبكه بر اساس اجراي آن گزينه در متدل 

بر، در چند مقطت  كل تدي بته يشتخ ص مشتاور، اقتدام بته ر طول مس ر خطو  انبوهاطم نان از صحت نتايج يخن ص د

كته نتتايج  شتودمياي اصالح ي اصالح/برآورد مايريس، مايريس يقاضا به گونههاروششمارش حجم يردد شده و سپس با 

يي برازش براي ستنجش . به اي  منظور از دو شاخص نكو3با مشاهده بس ار نزديك شود نگركالنيخن ص حاص  از مدل 

. شتاخص همبستتگي حجتم شتودميهتا استتفاده بر پس از اصتالح مايريسك ف ت نتايج يخن ص در محدوده خد انبوه

2Rمشاهده شده و برآورد شده بايد 0.80  ها ن ز شاخصكمان %35باشد. درGEH 5   بايد قابت  حنتول باشتد. ايت

از يك ساعت را بايد به حجتم  يرب شيا  يركمو حجم يردد در بازه زماني  شودميشاخص بر اساس حجم ساعتي محاسبه 

 ساعتي يبدي  كرد.

                                                      
 

 شود: سازي در مدل خردنگر، استفاده از منب  زير يوص ه مينگر براي شب هها و استفاده از نتايج مدل كالندر خنوص اصالح داده يرب شبراي اطالعا   -3
NCHRP 765: Analytical Travel Forecasting Approaches for Project-Level Planning and Design, 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/ nchrp_rpt_765.pdf 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/%20nchrp_rpt_765.pdf
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22(M C)
GEH

(M C)





 

 M،حجم يردد ساعتي حاص  از يخن ص مدل = 

C .حجم يردد ساعتي مشاهده )شمارش( شده = 

خردنگر، بايد يمام معابر مهم و مورر در عملكرد شبكه در مق اس خترد بته متدل اضتافه  سازيشب هبراي ساخت مدل 

برداشت نشده باشد. البته الزم است اي  معابر كه عمديا داراي درجه دسترستي  نگركالنشود، هر چند اي  معابر در مدل 

 ها انجام شود.رد حجم يردد در شبكه با در نظر گرفت  آنهم وارد شده و برآو نگركالنو فرعي هستند، در مدل 

 



  4فصل 4

 هافهرست خروجي
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 هافهرست خروجي -فن  چهارم 

 مشاور  ياز براياقدامات مورد ن ينترلكن فهرست ييتع -4-8

 حم  و نق  همگاني، بايد مجموعه اقداما  زير را در مراح  مختلف مطالعه مدنظر قرار دهد:مشاور مطالعا  يفن لي 

 يه ه فرم نظرسنجي از مديران و كارشناسان و يشك   جلسه مالقا  با ايشان –

 ي فرادستهاطرحدريافت فهرست  –

 هاي گذشتهدريافت بودجه حم  و نق  همگاني شهرداري در سال –

 مركز ملي آمار ايران )در صور  لزوم(دريافت اطالعا  از  –

و ساير اطالعا  منوب در طرح جام  حم  و نق  شهر  سازيمدل افزارنرمهاي اطالعايي، مدل، دريافت پايگاه –

 و حومه

 هاهاي آمارگ ري، زمان و مح  انجام آمارگ رييع    روش برداشت آمار مورد ن از و يه ه فرم –

 حم  و نق  همگاني شهر اندازچشميع    اهداو و سند  –

 حم  و نق  شهر نگركالناخذ ياي د كارفرما در مورد ك ف ت و كفايت مدل  –

 نگركالنخردنگر و  سازيمدل افزارنرماخذ ياي د كارفرما در مورد  –

 ارفرماكمورد انتظار  يهاين نوع خروجييتع -4-2

هتاي زيتر را بته دستت ها، مجموعته خروجياز نتايج مطالعا  و اجراي آن برداريبهره مسوولكارفرما، به عنوان نهاد 

 خواهد آورد:

 شهر نگركالنبه روزرساني عرضه و يقاضاي حم  و نق  همگاني در مدل  –

 برخردنگر مس رهاي خطو  انبوه سازيشب همدل  –

 3:20555 اس نقشه مس ر، ايستگاه و اطالعا  سامانه حم  و نق  همگاني و شبه همگاني در مق –

 برنامه زماني اعزام، يعداد ناوگان و كرايه در خطو  مختلف حم  و نق  همگاني –

 نقشه يغ  را  شبكه معابر نسبت به وض  موجود –

 هاطرحگزارش ارزيابي اقتنادي  –

 هاي آماري برداشت شدهپايگاه –

 مطالعا يدوي  ساختار سازماني مناسب در بخش حم  و نق  همگاني براي اجراي نتايج  –

 آموزش ن روي كارشناسي كارفرما –

 نتايج و بازه زماني آن سازيبه هنگاميدوي  برنامه  –

 اخذ منوبا  الزم از مراج  مختلف –
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 ب اقدامات مهم پروژهيتصو ياز برايمورد ن يهان زمانييتع -4-9

اما  آيي و يا صتحت در مقاطعي از روند انجام مطالعا  ضروري است ياي د كارفرما در خنوص نحوه انجام سلسله اقد

اقداما  گذشته اخذ شود. برخي از اي  موضوعا ، با ياي د شهرداري قاب  پذيرش است، امتا برختي ديگتر بايتد بته ياي تد 

شوراي هماهنگي يراف ك استان و يا دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف تك شتهرهاي كشتور مستتقر در وزار  كشتور 

خواهنتد گذاشتت،  يتار ري براي ياي د اقداما  مهم كه بر نتايج مراح  بعد از خود هاي كل د( زمان3-3برسد. در جدول )

 به همراه مرج  ياي د، مورد اشاره قرار گرفته است.

   يحمل و نقل همگان يليد اقدامات مهم در مطالعات تفصييتا بنديزمان -8-4جدول 

 مدت )روز( دييمرجع تا موضوع  يرد

3 
 مرحله اولشرح خدما   3پايان بند 

 مطالعه( اندازچشم)يع    
 35 شهرداري

2 
 شرح خدما  مرحله اول 7پايان بند 

 )ارزيابي مدل شبكه حم  و نق  همگاني(
 35 استعالم از دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور

 75 دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور پايان مرحله اول 7

 75 دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور مرحله دومپايان  3

 35 شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور پايان مرحله سوم 5
 

يوسد مراجت   هاگزارشنكته مهمي كه در خنوص فرآيند زماني ينويب مطالعا  وجود دارد، يسري  در روند بررسي 

شود. فرآيند عمتومي  بنديجم ماه در شوراي عالي بررسي و  3مطالعه حداكثر ظرو مد   شودميذيربد است. پ شنهاد 

 شده است. ارائه( 2-3ينويب مطالعا  در جدول )

   يحمل و نقل همگان يليب مطالعات تفصيند تصويفرآ -2-4جدول 

 مدت الزم براي تصويب مرجع تصويب ردي 

 روز پس از دريافت گزارش نهايي 75 شهرداري 3

 روز پس از ياي د در شهرداري 75 شوراي هماهنگي يراف ك استان 2

 روز پس از ياي د در استان 75 دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور 7

 روز پس از ياي د در كم ته فني شورا 75 شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور 3

 انيارفرماك يمطالعات برا يهايخروج نترلكو  ي، اعتبارسنجيابين نحوه ارزييتع -4-4

يكي از نكايي كه در مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني شهري و حومه، به عنوان ابزاري در يرس م برنامه راهبردي 

ند بته نتتايج يوانميحم  و نق  شهر اهم ت دارد، قابل ت اطم نان به نتايج است. به ب ان ديگر، كارفرمايان به چه م زاني 

اعتماد كرده و سامانه حم  و نق  شهر را بر اساس آن طراحي كنند. براي سنجش ك ف ت مطالعه و م زان دقت و صتحت 

 ي زير مورد يوجه قرار گ رد. نتايج، بايد نتايج سه مرحله
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 هايريآمارگ ياعتبارسنج -4-4-8

 زير بايد انجام شود:ها و نتايج آن اقداما  براي سنجش اعتبار فرآيند انجام آمارگ ري

ها يع    كنتد. ايت  كارفرما بايد يك نماينده مستق م براي همكاري با مشاور و نظار  بر روند انجام آمارگ ري –

ي آمارگ ري و گفتگو با آمارگ ران پرداخته و مطئم  خواهد شد يت م هاايستگاهنماينده، به بازرسي و بازديد از 

ي آمارگ ري ضعف غ تر هاايستگاه. در صوريي كه در بخشي از كندميآمارگ ري به خوبي به وظايف خود عم  

 قاب  جبران مشاهده شود، بايد موضوع با همكاري مشاور رس دگي و اصالحا  الزم انجام پذيرد.

ع مايريس سفرها )افزايش يا كاهش يعداد سفرها در متايريس ستفر( پتس از ينتح ح بايتد م زان يغ  ر مجمو –

 ن ز ممك  است يوسد كارفرما پذيرفته شود. 35باشد. در موارد خاص و با يوج ه مشاور، مقدار % %35حداكثر 

 تت يتا منتاب  ي ايوبوسراني، يا اطالعا  كار  بلهاسازماندر صور  وجود آمار رسمي يعداد مسافر خطو  در  –

 هاي مشاور داشته باشند. اطالعايي مشابه در همان بازه زماني، نتايج بايد همخواني مناسبي با آماربرداري

 سفر يبرآورد تقاضا يهامدل ياعتبارسنج -4-4-2

 ي برآورد يقاضاي سفر حم  و نق  همگاني اقداما  زير بايد انجام شود:هامدلبراي سنجش اعتبار 

 ايد سهم وساي  سفر در وض  موجود را با دقت مناسب برآورد كنند.ي يفك ك سفر بهامدل –

( فقد بايد به مايريس اول ته )اصتالح نشتده( حاصت  از TFlowFuzzyي ينح ح مايريس يقاضا )مانند هاروش –

به مايريس اصالح شده و اصالح مجدد متايريس  هاروشي برآورد يقاضا اعمال شود. اعمال چندباره اي  هامدل

 ده مجاز ن ست. اصالح ش

هاي افت ، بتا مقتادير واقعتي مشتاهده شتده مقايسته و دقت برآوردهاي انجام شده بايد پس از رس دن به سال –

 اعمال شود. هامدلاصالحا  الزم در 

2Rشاخص همبستگي حجم مسافر سوار/ پ اده شده مشاهده شده و برآورد شده بايد – 0.75  .باشد 

GEHن ز شاخص هاايستگاه %35در  – 10  بايد قاب  حنول باشد. اي  شاخص بر اساس حجم ساعتي محاسبه

 از يك ساعت را بايد به حجم ساعتي يبدي  كرد. يرب شيا  يركمو حجم يردد در بازه زماني  شودمي

22(M C)
GEH

(M C)





 

 Mص  از يخن ص مدل،= حجم مسافر سوار/پ اده شده ساعتي حا 

C .حجم مسافر سوار/پ اده شده ساعتي مشاهده )شمارش( شده =  

2Rشاخص همبستگي زمان سفر مشاهده و برآورد شده در خطو  حم  و نق  همگاني بايد – 0.60 .باشد 
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 ارهاكراه ياعتبارسنج -4-4-9

  كتييراف يهامتدل يبتر استاس اجتراهمگاني، حم  و نق   يفن لي در مطالعا  يشنهاد پ يارهاك، راهيلكدر نگاه 

ز معتبر هستتند.  ها نج حاص  از آنيارها و نتاكرد راهكد فر  ي، باهامدلاند و با فر  اعتبار و انتخاب شده يابيشهر ارز

  يتجته يوز در نتو  هاكاربري  يدر يوز يرا  اساس  شهر، باعث يغ يهاويژگير در   يغ يه گاهكته مهم آن است كن يك

  است بتا كسال اف  مم يبرا يشنهاد پ يارهاكجه راه ، در نتشودميه يت و اشتغال در سال اف  نسبت به سال پا جمع

 يا  عملت تاز يجرب يتوانمي  منظتور، يتنداشتته باشتد. بته ا يت ازدحام در شهر همخوان ران از وضعيمد يشناخت فعل

د يتاف ، با يهادن سال ه با رسكجه دلخواهد بهره جست. ضم  آن حنول به نت ارها وكمشابه در استفاده از راه يشهرها

 رد.كرا مطرح  يديشنهادا  جد بودن، پ يافكو در صور  نا يابيال  را ارزكدر ح  مش يشنهاد پ يارهاكراه يييوانا

 مطالعه ياصل يهاانجام گام يبين مدت زمان تقرييتع -4-5

شتده  ارائته( 7-3مد  زمان مناسب براي انجام مراح  مختلف مطالعا  يفن لي حم  و نقت  همگتاني، در جتدول )

هاي يكم لي، يك روز عادي در محدوده ارديبهشت ماه يتا آبتان است. الزم به ذكر است كه ياريخ مناسب براي آماربرداري

ير ها قرار داد، ممك  استت زمتان مطالعته طتوالنيوان در اي  ماهها را نتماه است و در صوريي كه ياريخ شروع آماربرداري

 ستنجيامكانشهرها را بدون انجتام مطالعته پ شنهادي براي انجام مطالعا  در كالن بنديزمان( برنامه 3-3شود. جدول )

انجتام مطالعتا  در پ شتنهادي بتراي  بنديزمان( ن ز برنامه 5-3دهد. جدول )حم  و نق  ريلي شهري و حومه نشان مي

د بتر استاس يوانتميدهتد. مشتاور حم  و نق  ريلي شهري و حومه نشان مي سنجيامكانشهرها را با انجام مطالعه كالن

 ( باشد.7-3كه مد  ك  مطالعه در محدوده مقادير جدول )يجارب خود، آن را اصالح كند، مشرو  بر آن

  يحمل و نقل همگان يليمطالعات تفص يبرا يشنهاديمدت پ -9-4جدول 

 د ج ب ال   دسته

تعري  

 )جمعيت(
 كالن شهر نوع مطالعه

و  544،444بيش از 

 مركز استان
 844،444از  تركم 844،444تا  544،444

 مد  )ماه(
 35 32 32 33 ب، مرحله سوم-مرحله اول، مرحله دوم

 - 34 34 34 الف، مرحله سوم-مرحله اول، مرحله دوم
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 (يليشهرها )بدون مطالعه رالنكدر  يحمل و نقل همگان يليانجام مطالعات تفص بنديزمان -4-4جدول 

 شرح خدمات
 مدت

 )ماه(
8 2 9 4 5 1 7 1 3 84 88 82 89 84 

               1 مرحله اول: طراحي شبكه

               3 بررسي اطالعا  موجود و فرادست

               2 آماربرداري يكم لي

               3 ارزيابي و به روزرساني مدل شبكه حم  و نق  همگاني

               7 ي شبكه سامانه حم  و نق  همگاني يكپارچههاگزينهطراحي 

               3 ي پ شنهاديهاگزينهمعرفي و ارزيابي 

               9 ب: عارضه سنجي ترافيكي-مرحله دوم

               2 بر در سه گزينه بريرخردنگر خطو  انبوه سازيشب ه

               3 ارزيابي نهايي و يع    گزينه منتخب

               9 مرحله سوم: طراحي سامانه غيرريلي

               3 راهكارهاي حم  و نق  هوشمند براي گزينه منتخب ارائه

               3 مد  و بلندمد اجراي راهكارهاي گزينه منتخب در اف  كوياه بندياولويت

               3 برداريبهرهيه ه برنامه يام   مالي گزينه منتخب در زمان ساخت و 

               7 3:20555جزي ا  گزينه منتخب در مق اس  ارائه

               3 بنديجم 

 شهرها )با مطالعه ريلي(انجام مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني در كالن بنديزمان -5-4 جدول

 شرح خدمات
 مدت

 )ماه(
8 2 9 4 5 1 7 1 3 84 88 82 89 84 85 81 87 81 

                   1 مرحله اول: طراحي شبكه

                   3 بررسي اطالعا  موجود و فرادست

                   2 آماربرداري يكم لي

                   3 ارزيابي و به روزرساني مدل شبكه حم  و نق  همگاني

                   2 ي شبكه سامانه حم  و نق  همگاني يكپارچههاگزينهطراحي 

                   3 ي پ شنهاديهاگزينهمعرفي و ارزيابي 

                   82 حمل و نقل ريلي شهري و حومه سنجيامكانآ: -مرحله دوم

                   4 فن  اول

                   7 ن  دومف

                   7 فن  سوم

                   9 مرحله سوم: طراحي سامانه غيرريلي

                   3 راهكارهاي حم  و نق  هوشمند براي گزينه منتخب ارائه

                   3 مد  و بلندمد اجراي راهكارهاي گزينه منتخب در اف  كوياه بندياولويت

                   3 برداريبهرهيه ه برنامه يام   مالي گزينه منتخب در زمان ساخت و 

                   2 3:20555جزي ا  گزينه منتخب در مق اس  ارائه

                   3 بنديجم 
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 انجام مطالعات يبينه تقرين هزييتع -4-1

ماه كارشناسي و بته پ شتنهاد مشتاور خواهتد  -برآورد هزينه انجام مطالعا  حم  و نق  همگاني، بر اساس برآورد نفر

مشاور، هزينه انجام اي  مطالعا  معتادل درصتدي از هزينته  الزحمهح بود. اما به عنوان يك برآورد اول ه از مبلغ يقريبي 

كه مطاب  دستورالعم  منتشر شده براي آن مطالعه انجام مطالعا  جام  حم  و نق  شهري و حومه است، مشرو  بر آن

ريي كته شده است. در صو ارائه( 4-3برآورد شده باشد. به اي  يري ب، هزينه مطالعه در گروه شهرهاي مختلف در جدول )

سازمان برنامته و بودجته كشتور انجتام نشتده و بترآورد  733مطالعا  جام  حم  و نق  شهري و حومه بر اساس ضابطه 

( بته ق متت رابتت 3-3.از برآوردهاي يقريبي جدول )پ يوانميهزينه انجام آن ن ز منطب  بر دستورالعم  مربو  نباشد، 

 شتودمييابد. ياك د ل بر اساس ضريب يعدي  ساالنه دستمزد يغ  ر مياستفاده كرد. مقادير اي  جدول هر سا 3714سال 

ي خاص هر شهر انجام شتود. مثتالي از نحتوه هاويژگيكه برآورد حجم ريالي كار بايد يوسد مشاور و كارفرما و با يوجه به 

روز  -استاس نفتر محاسبه ح  الزحمه مطالعه )بدون بخش ريلي( براي يك شهر با جمع ت بتاالي يتك م ل تون نفتر بتر

 ( قاب  مشاهده است.2-3.كارشناسي در جدول )پ

محاستبه  پتذيردميهتا صتور  حم  و نق  ريلي شهري و حومته در آن سنجيامكاندر اريبا  با شهرهايي كه مطالعا  

 .شودبه ي آن بايد محاسهاويژگيها خواهد بود و در هر شهر با يوجه به ياب  طول خطو  ريلي و مشخنا  آن الزحمهح 

 اركارجاع  يشنهادينظام پ -4-7

در خنوص روش ارجاع شرح خدما  مندرج در مجموعه حاضر مطاب  يوص ف و يوص ه مندرج در فن  چهارم متاده 

و نظتتار   ريزيبرنامتته( معاونتتت 3/35/3744ك متتورخ  34144/ 317532خريتتد ختتدما  مشتتاور ) نامتتهآي  ب  -34

ي، به دل   وجود شرح خدما  پ چ ده و يخنني و حوزه نسبتا نامشخص و جام ، از سوي ديگتر جمهورري سراهبردي 

ي هدو آن، پ شتنهاد هاپروژهبه علت آرار اجتماعي و اقتنادي و زيست مح طي وس   و بلند مد  شرح خدما  حاضر و 

رار گرفتته و مشتاور منتختب طتي هاي اجرايي قت( مالك كار دستگاهQBSروش انتخاب مشاور بر اساس ك ف ت ) شودمي

 فرايند رقابت ك في و فني انتخاب شود. 

  يحمل و نقل همگان يليمطالعات تفص يبرا يشنهادي( پينه )درصديهز -1-4جدول 

 د ج ب ال   دسته

 كالن شهر نوع مطالعه تعري  )جمعيت(
و  544،444بيش از 

 مركز استان

تا  544،444

844،444 

از  تركم

844،444 

از هزينه انجام مطالعا  جام  حم  و درصد 

 نق  شهري و حومه

ب، -مرحله اول، مرحله دوم

 مرحله سوم
%55 %55 %45 %45 
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 ارفرماكبه  يلين مشخصات مستندات تحوييتع -4-1

 يليتحو يهاليفا نوع و فرمت نييتع -4-1-8

هتاي مختلفتي از منتاب  اطالعتايي گتردآوري شتده و در در فرآيند انجام مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني، داده

جتاد يا يد واحتد بترا محت يتك  اطالعتا  در ي  ا  ، يجميبنابرا. گ ردميي مختلف مطالعه مورد استفاده قرار هابخش

د بته يته باكت يمجموعته اطالعتاي( 3-3در جتدول ) استت. يج ضتروريو نتا هامدل يبعد سازيبه هنگام   ان و يسهكام

 شده است. ارائه  شود، يارفرما يحوك

 مطالعات يينها يهالينوع و فرمت فا -7-4جدول 

 فرمت موضوع فايل ردي 

 يخنني سازيمدل افزارنرم مدل يراف كي شهر 3

 …,Access, Excel, DBF هاپايگاه اطالعا  آماربرداري 2

 GISيخنني،  سازيمدل افزارنرم عرضه )شبكه معابر، همگاني، ...( اطالعا  7

 GISيخنني،  سازيمدل افزارنرم اطالعا  جمع تي، كاربري، ... 3

 Word, PDF ي مطالعههاگزارش 5

 ,GIS, AutoCAD يخنني سازيمدل افزارنرم هانقشه 4

 يخنني سازيمدل افزارنرم هاي پايه و اف ي سالهاگزينهمجموعه  3

 هاگزارش قطع و فونت ابعاد نييتع -4-1-2

 نكا  كل دي در خنوص شك  ظاهري گزارش به شرح زير است:

 قط  گزارش:  –

 اغذ يد روي كاغذ سف د با ابعاد كگزارش باA4 ا ي هاشك ريي كه در برخي موارد اندازه د. در صويايپ شو

ه )ب A3اغذ كا با استفاده از يها و ردن آنك كوچكها باشد، با ه داخ  حاش يير از فضاها بزرگجدول

 د.حاش ه رعايت شو (A4صور  ياخورده به قط  

 شود. و چاپ پ يرو يا به صور  دواغذ ك يرو گزارش 

 اندازه قلم )فونت(:  –

    33نوع قلم )فونت( در مت  نازن (B Nazanin 14 .باشد ) 

    س اه  35نوع قلم سرصفحه و پاصفحه نازن(B Nazanin 10 Bold)  .باشد 

    س اه  33نوع قلم زيرنويس شك  و باالنويس جدول، نازن(B Nazanin 11 Bold) .باشد 

 32اي در مت ( نازن   نوع قلم پانويس )يوض ح واژه (B Nazanin 12) .باشد 

  س اه باشد. 34نازن    3نوع قلم عنوان 

  س اه باشد. 33نازن    2نوع قلم عنوان 
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 س اه باشد. 37نازن    7وان نوع قلم عن 

  س اه باشد. 32نازن    3نوع قلم عنوان 

    معمولي باشد. 32نوع قلم مت  جدول نازن 

  از اندازه حروو فارسي باشد. يركمشماره  2در يمام مت ، اندازه حروو انگل سي 

 ( حروو انگل سي )فونت( نوع قلمTimes New Roman .باشد ) 

 :  بنديحاش هفاصله خطو  و  –

  است.  مترسانتي 25/3فاصله سطرها در مت  گزارش برابر 

  است.  مترسانتي 3فاصله سطرها در چك ده گزارش برابر 

  است.  مترسانتي 5/2و حاش ه باال و پاي    مترسانتي 7حاش ه سمت راست و چپ 

  منظور شود. مترسانتي 25/3در يمامي صفحا  مت  اصلي، حاش ه سرصفحه و پاصفحه 

 ذكر شود....« مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني شهر »فحه سمت راست عنوان در سرص 

 .در سرصفحه سمت چپ شماره صفحه ذكر شود 

 باشد.( 3-3شك  ) مشابه ياطالعاي يپاصفحه حداق  حاو 

 

 نام و نشان كارفرما

 راهبردها و راهكارها -5

 نام و نشان مشاور
 ي پيشنهاديهاگزينهارزيابي  -5-89

 ياريخ: كد پروژه: شماره گزارش: شماره ويرايش:

 3713آذر  153 34 53

  يحمل و نقل همگان يليمطالعات تفص يهاگزارشاطالعات پاصفحه  -8-4شكل 

 :  گذاريشماره –

  .شماره صفحا  آغازي  )از پ شگفتار يا قب  از مت  اصلي( به حروو مانند: پنج، شش 

  شوند.  گذاريشماره، بايد شودمييمامي صفحا  مت  اصلي كه از مقدمه يا فن  نخست شروع

  . شودميهاي محتوي شك ، جدول، مناب  و پ وست ن ز صفحا  شام  صفحه گذاريشماره

  گ ردميشماره صفحه در سرصفحه سمت چپ قرار. 

 كه شماره فن  در سمت راست و شماره  شوند، به طوريمي گذاريشمارهبه عدد  هابخشو زير هابخش

 بخش بعد از آن آورده شود مانند: 

 «7-2-3-  است 7از فن   2از بخش  3ب ان كننده زيربخش.» 

 «7-2-3-3-  است 7از فن   2از بخش  3از بخش  3ب ان كننده زيربخش». 

  2هاي فن  براي جدول مثالشوند،  گذاريشمارهها بايد به يري ب ظهور در هر فن  ها و جدوليمامي شك ،

ها ذكر شود. عنوان جدول ... و (2-7)و  (3-7)، جدول 7هاي فن  براي جدول ...، و (2-2)و  (3-2)جدول 
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 . شودميها ذكر ها در زير آنها و عنوان شك در باالي آن

  شودمير ك  ذكا شيآورده شده است، مرج  در عنوان جدول  ياز مرجع يلكا شيچنانچه جدول . 

 ها در مت  ارجاع شده باشد.ها و جدول كه ش لشماره كد به يبا 

 ه صور  پانويس و با ذكر ح ب داشته باشد، يوض يح خاص از به يوض ا واژه نيعبار   يكه ك يدر صوري

براي درج معادل انگل سي  .شودمي آغاز 3در هر صفحه از  اه. شمارهشودمي ارائهشماره در همان صفحه 

 ها ن ز از هم   اص  پ روي شود.واژه

 ند، در داخ  پرانتز به يآيه در مت  مك يب ها در هر فن  به طور جداگانه و به يريفرمول روابد رياضي و

، بعد از آن آورده شود رابطهه شماره فن  در سمت راست و شماره ك يشوند، به طوريم گذاريشمارهعدد 

 است: 3از فن   5ده رابطه  ان كننه بك رينمونه زمانند 

(3-5) 2A r  

   يمنب  مطلب يكمورد استفاده اشاره شود. چنانچه در داخ  مت  از و مراج   ه مناب  لكبه بايد در مت 

 يب . مراج  به يريشودمير كمرج  ذشماره و  شدهباز  ياروشهكنق  شود، بالفاصله پس از خايمه جمله 

ر كذ راج ب شماره در فهرست مناب  و م به يري و سپسشوند يم گذاريشمارهند يآيمه در مت  ك

 .د شدنخواه

 جلد نوع و نسخ تعداد نييتع -4-1-9

ندهد، به انتخاب مشتاور استت. امتا  ارائهكار و نهايي اگر كارفرما دستورالعم  خاصي ي م انهاگزارشمشخنا  جلد 

 مشخنا  زير بايد در آن رعايت شود:

در  مترستانتي 3×3بتا ابعتاد  يت مجتركدر سمت راست و نشتان شتر مترسانتي 3×3به ابعاد  يشهردار نشان –

 چاپ شود. مترسانتي 5/2جلد  يينشان از لبه باال يسمت چپ، فاصله لبه فوقان

 چاپ شود. 33اندازه قلم نازن   با  نشانير از  ي پا مترسانتي 3به فاصله  يمجر شركتو  شهردارينام  –

 چاپ شود. 24و با اندازه  شهردارير نام يز مترسانتي 5، مطالعا  وانعن –

و بته  22بتا انتدازه  (جلتد اول :مثال)جلد باشد، شماره جلد با حروو  يكش از  ب يانيه گزارش پاك يدر صوري –

 چاپ شود. شهردارير نام يز مترسانتي 35فاصله 

 چاپ شود. 33شماره جلد با اندازه ير از  ي پا مترسانتي 2موضوعا  جلد به فاصله  –

 د.شوچاپ  (رازه ش) ي عطفعنوان گزارش و شماره جلد رو –

يعداد دو نسخه چاپي و شش نسخه الكترون كي از گزارش يه ه شود. يوزي  نسخ الكترون كي بته شترح زيتر در  –

 نظر گرفته شود:

 يك نسخه دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور 
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  شوراي هماهنگي يراف ك استانيك نسخه 

 چهار نسخه شهرداري 

شتگر يرايامت  در قالتب فرمتت وك  يتو فا pdf ام  در قالب فرمتتك  يصور  فاه ب يانيام  گزارش پاكمت   –

Word يك يبر رو CD هتا درج ها و جداول بايد مطتاب  نستخه چتاپي در فاي ، شك هانقشه. كل ه رد قرار گ

 مناسب از نظر مشاور باشد. بندييقس مي شرح خدما  يا هابخشد متناظر با يوانميها شده باشد. يعداد فاي 

 ييآرا صفحه نوع نييتع -4-1-4

رو چتاپ و يكث تر -  دوگزارش به صتورباشد. و به يري ب ذكر شده ر يز يهابخششام  يي مطالعا  بايد گزارش نها

 خواهد شد.

 د صفحه بعد از جلد، سف –

 صفحه عنوان –

 (يار ر )اختكر و يشيصفحه يقد –

 شگفتار پ –

 دواژه( لك 3يا  3واژه به همراه  755ثر ك)حدا يده فارسك چ –

 هاوست   پي( و عناومراج تابنامه )فهرست كها، عنوان فن  يو فرع ي  اصليفهرست مطالب: شام  عناو –

 ها )در صور  وجود(جدولفهرست  –

 )در صور  وجود( ها كفهرست ش –

 م و اختنارا  )در صور  وجود(يفهرست عال –

   يمت  اصل –

 مراج مناب  و  –

 نامهواژه –

 ها )در صور  وجود(وست پ –

 به همراه كل د واژه (كلمه 755ثر كحدا( (Abstract) انگل سيده ك چ –

   يس صفحه عنوان انگل –

 هانقشهاس يمق نييتع -4-1-5

بتا  هانقشتهي اول ته ممكت  استت هتاطرحدر نظر گرفته شود. البتته در برختي متوارد و در  3:2،555 هانقشهمق اس 

هاي هسته مركزي شتهر مشترو  بته وجتود ن ز مورد قبول مشاور باشد و يا در س است 3:25،555هاي بزرگتر يا مق اس

 استفاده شود. 3:555ي مناسب، از مق اس هانقشه



  5فصل 5

 يمستندساز
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 يمستندساز -فن  پنجم 

و اطالعا   شودميمطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني شهر و حومه، در يك بازه زماني طوالني يوسد مشاور انجام 

ق متي كه در روند انجام آن گردآوري خواهد شد، براي انجام مطالعا  يفن لي و يكم لي بعدي يوسد ساير مشتاوران ذي

هتاي مورد ن از خواهد بود. به هم   دل ت ، جزي تا  اقتداما  و فاي ي يراف كي شهر با جزي ا  متفاويي هامدلو اجراي 

 يه ه شده بايد به صور  مناسبي مستندسازي شود.

دن به نت جه س هاي انجام شده براي رالزم است مشاور، مجموعه همه يغ  را  و مكايبا  و صوريجلسا  و نظرسنجي

ي نهايي به صور  يك نستخه ديج تتالي هاگزارشالعا  به همراه نهايي را در چهارچوبي مناسب گردآوري و در پايان مط

 به كارفرما يحوي  دهد.

نتد اختذ منتوبا ، آي، فريافتيتو اطالعتا  در ك، مدارهاخالق تارا ، كدادها، ابتي  و رويربت وقا شام  يمستندساز

ه د با انجام شترح ختدما  بتمريب يهاگزارش. مجموعه استمستق   يدر گزارش ي، حقوقيال  فنكو مش يمال يينگناها

ن تز   فنت  يتبا شرح ختدما  منتدرج در ا يگزارش مستندساز .شودميمطالعه درج  كصور  مستق  در فهرست مدار

 خواهد بود:  مجموعه يا يهاگزارشاز  يكي

عمت  مطالعتا   كه بته عنتوان متالكتفرادستت  يهتاطرحه مناب ، استناد و منتوبا   لك يربت و مستندساز -3

 ر: مطرح باشد نظ سنجيامكان

منوبا  شهرداري، شوراي هماهنگي يراف ك استان، شوراي عالي هماهنگي يراف تك شتهرهاي كشتور در  -3-3

 اريبا  با سامانه حم  و نق  همگاني شهر و حومه

ي عمتده آن نظ تر هتاويژگيي فرادست در زم نه حم  و نق  يا مطالعا  شهري بتا درج هاطرحفهرست  -3-2

 هاي احتمالي انجام گرفتهينويب، سازمان ينويب كننده، اف  مطالعا ، بازنگري سال يه ه، سال

ربت كمبودهاي احتمالي در زم نه مطالعا  مورد ن تاز بتراي انجتام مطالعتا  حمت  و نقت  همگتاني يتا  -3-7

 راهكار براي رف  كمبودهاي احتمالي ارائهمنوبا  طرح جام  حم  و نق  شهري و حومه و 

 كمبودها در منوبا  يا مطالعا  فرادست بر برنامه زماني مطالعا  يار ري ارزياب -3-3

ر مشتاوران،  تعوامت  انجتام دهنتده مطالعتا  نظ يردن يمتامكانجام مطالعا  با مشخص  يربت نمودار سازمان -2

 ارشناسان و ... ك

 گذار در مطالعا يار رر عوام  يدر مشاوران و سا يارشناسان اصلكو  يد لكربت افراد  -7

 مطالعا  ياران خدما  جنبكمان و مشاوران و پ يند نحوه انتخاب مشاوران اصليشرح و ربت فرا -3

مشتاوران  يقراردادها ياصل يهاويژگيپروژه به همراه  ياز قراردادها و اسناد حقوق يانسخه يربت مح  نگهدار -5

قراردادهتا، مبلتغ  ير زمان شتروع و زمتان انجتام ختدما ، شترح ختدما  اختناصت نظ يو خدما  جنب ياصل

 قراردادها و ... 

را  بته وجتود آمتده در   تد نظر شده مطالعا  به همتراه شترح يغيبه هنگام و يجد بنديزمانربت نسخ برنامه  -4

 را  و آرار آن در روند انجام خدما   ر علت يغكه با ذ اول بنديزمانبرنامه 
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و  يمراحت  مطالعتاي ك تكلعتا  بته يفشتده مطا يينهتا يهتاگزارشو  ك، متدارهانقشته يربت فهرست يمتام -3

 و اسناد منوب  كمدار ير مح  نگهداركطرح با ذ يمتول يهايخنص

ب ينتد ينتويها و نظرا  اعتالم شتده در فراب آنيينو يو اقداما  انجام شده برا هاگزارشب يند ينويربت فرا -4

 ننده گزارشكب يدر نهادها و عوام  ينو هاگزارش

مختلف با درج محت   يهاسازمانها و مربو  به مطالعا  از نهاد يافتيو اسناد در كمجموعه مدار يگانيربت و با -1

 ك  متداريتافت شتده و ... ايدر كنهاد مرج  مدار -كسال اخذ مدار -هاگزارشا ي هانقشه ينسخ اصل ينگهدار

 ر است:يعمديا شام  موارد ز يدر مطالعا  حم  و نق  همگان

ي هتايقاط مجموعه متدارك دريتافتي از معاونتت عمرانتي شتهرداري شتام  نقشته ستاخت يتا طراحتي  -1-3

 (روپ ادهرو يا هاي شهري )سواره، يون سطحهمغ ر

شتده در معاونتت حمت  و نقت  يتا معاونتت شهرستازي  ريزيبرنامهي هاطرحمجموعه مدارك مربو  به  -1-2

 شهرداري

 هاي مريبد با آن شهر و پايگاه دادهحم  و نق   نگركالنمدل  -1-7

ان كت  ار بت يانجتام منتوبا  جلستا  همتاهنگ يصوريجلسا  و نحوه اقداما  صور  گرفتته بترا يربت يمام -35

 مطالعا 

آن بر  يار رام  درج و كوجود آمده با شرح ه ب يهامحدوديتال  و كمش يالزم است در طول انجام مطالعه يمام -33

ر و   تشرح يغ يطرح مستندساز ير در مبان    در صور  يغ و مستند شود. همچن يبايمطالعه ارز يبرنامه زمان

 است.  يضرور يان مطالعه و برنامه زمانكر اريآن بر سا يار ر

ه كت ياحتمال يهامحدوديتال  و كبرون رفت از مش يمشاوران برا يهاخالق تارا  و كابت يربت و مستند ساز -32

 د. يآيند مطالعا  به وجود ميدر طول فرا

 مختلف مطالعه يهابخشار گرفته شده در كاستانداردها و مراج  ب يربت و مستندساز -37

 



  6فصل 6

در جمع  يينها يخروج ارائه

 نظرانصاحب





 38 81/44/31 نظرانصاحب جمع در نهايي خروجي ارائه - ششم فصل

 

 نظرانخروجي نهايي در جم  صاحب ارائه -فن  ششم 

نظران هتايي بته اطتالع شتهروندان و صتاحبنتايج مطالعا  يفن لي حم  و نقت  همگتاني، بايتد بتا برگتزاري كارگاه

هاي آن شناسايي شود يا حمايت عمتومي هاي مختلف شهري برسد و راهكارهاي كاهش اررا  منفي و افزايش فايدهحوزه

نفعان قاب  برگتزاري ي مردم نهاد و ساير ذيهاسازمانبا حضور  ها در شوراي شهر،اي  نشست از نتايج مطالعه فراهم شود.

  است.
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 برآورد حق الزحمه مطالعات
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 برآورد ح  الزحمه مطالعا  - 3پ وست 

 8931در سال  يهمگان حمل و نقل يليمطالعات تفص يبرا يشنهاديال( پيرميليون نه )يهز -8-8جدول پ.

 د ج ب ال   دسته

 كالن شهر نوع مطالعه يعريف )جمع ت(
و  555،555ب ش از 

 *مركز استان

يا  555،555

355،555 
 355،555ير از كم

هزينه يقريبي انجام مطالعا  جام  

 حم  و نق  شهري و حومه
- 450555 750555 350555 30555 

انجام مطالعا  يقريبي هزينه 

 يفن لي حم  و نق  همگاني 

مرحله اول، مرحله 

 ب، مرحله سوم-دوم
750555 350555 10555 30555 

 نفر بود، بازهم بايد هزينه مطالعا  از اي  ستون برآورد شود. 555،555* اگر جمع ت مركز استان كمتر از 

 8931شهرها در سال صيلي حمل و نقل همگاني )بدون ريلي( براي كالنروز و هزينه مطالعات تف -نمونه برآورد نفر -2-8جدول پ.

 شرح خدمات
مدت 

 )روز(

 كاردان كارشناس كارشناس ارشد مديرپروژه

-نفر هزينه )ريال(

 روز
 هزينه )ريال(

-نفر

 روز
 هزينه )ريال(

-نفر

 روز
 هزينه )ريال(

-نفر

 روز
 هزينه )ريال(

 222,222,,5,00 004,222,222 002 0,2,4,222,222 0,0,2 0,005,222,222 052 002,222,222 042 235 مرحله اول: طراحي شبكه

 040,222,222 044,222,222 002 04,222,222, 002 22,222,222, 002 002,222,222 45 45 بررسي اطالعا  موجود و فرادست -3

 0,005,222,222 02,222,222, 22, 02,222,222, 022 005,222,222 002 002,222,222 45 45 آماربرداري يكم لي -2

ارزيابي و به روزرساني مدل شبكه  -7

 حم  و نق  همگاني
75 ,2 002,222,222 052 ,05,222,222 052 002,222,222 02 00,222,222 0,0,222,222 

هاي شبكه سامانه حم  طراحي گزينه -3

 و نق  همگاني يكپارچه
15 02 ,02,222,222 ,52 005,222,222 452 002,222,222 002 000,222,222 0,000,222,222 

 000,222,222 00,222,222 02 002,222,222 052 22,222,222, 002 002,222,222 2, 75 هاي پ شنهاديارزيابي گزينه -5

 0,454,222,222 00,222,222, 002 000,222,222 402 022,222,222 02, 02,222,222, 02 15 ب: عارضه سنجي يراف كي-مرحله دوم

سازي يراف كي خردنگر خطو  شب ه -4

 بر غ رريلي در سه گزينه بريرانبوه
15 02 042,222,222 ,22 052,222,222 422 002,222,222 022 042,222,222 0,052,222,222 

 524,222,222 00,222,222 02 000,222,222 02 052,222,222 02 002,222,222 2, 75 ارزيابي نهايي و يع    گزينه منتخب -3

 020,222,222,, 000,222,222 002 0,202,222,222 022 052,222,222 42, 02,222,222, 02 15 مرحله سوم: طراحي

ارائه راهكارهاي حم  و نق  هوشمند  -4

 براي گزينه منتخب
75 02 42,222,222 ,2 05,222,222 02 044,222,222 ,2 ,0,222,222 005,222,222 

بندي اجراي راهكارهاي گزينه اولويت -1

 منتخب در اف  كوياه، م ان و بلند مد 
75 02 42,222,222 42 022,222,222 52 02,222,222 ,2 ,0,222,222 000,222,222 

يه ه برنامه يام   مالي گزينه  -35

 برداريمنتخب در زمان ساخت و بهره
75 02 42,222,222 ,2 05,222,222 02 000,222,222 ,2 ,0,222,222 ,0,,222,222 

ارائه جزي ا  اجرايي براي گزينه  -33

 ك لومتر( 35منتخب )يك خد به طول 
15 42 002,222,222 022 522,222,222 ,52 0,2,222,222 522 022,222,222 0,002,222,222 

 40,222,222, 020,222,222 02 54,222,222 2, 022,222,222 42 02,222,222 02 75 بنديجم  -32

 جم 
 

402 0,002,222,222 0,552 ,,005,222,222 0,002 ,,000,222,222 0,002 0,000,222,222 00,54,,222,222 

جم  ك  ح  الزحمه با ضريب باالسري 

4/2  
  4,,00,222,222   02,205,222,222   02,,00,022,222   5,000,022,222 ,2,200,022,222 

 

 كاردان كارشناس كارشناس ارشد پروژهمدير  تخصص

 0,022,222 0,022,222 0,522,222 4,222,222 هزينه روزانه )ريال(





 

 

 :بخش دوم

 شرح خدمات مطالعات 

 ريلي  حمل و نقل سنجيامكان

 شهري و حومه
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 انجام شرح خدمات يراهنما
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 انجام شرح خدما  يراهنما - فن  اول

 اربردكدامنه  -8-8

)پتس از  ستنجيامكاندر مرحله مطالعتا   ايحومهدامنه كاربرد اي  مجموعه مشتم  بر كل ه خطو  ريلي درون شهري و 

 ستنجيامكاند مطالعتا  يوانميني( است. اي  شرح خدما  مطالعا  پ دايش و مرحله اول مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگا

اي را ي زيستتي حومتههتامجتم براي يك كريدور ريلي يا شبكه كريدورهاي ريلي درون شهري و كريتدورهاي اريبتا  دهنتده 

شرده و هرا انجرام نيابي كريردور ريلري آنسنجي و مكانرعايت اين ضابطه براي شهرهايي كه مطالعات امكان راهبري كند.

باشرد. همچنرين برراي اجرراي ها تكميل نشده است، الزامي ميشهرهايي كه اين مطالعات انجام شده ولي فاز اجرايي پروژه

)انجام مجدد مطالعات با توجه بره روزرساني مطالعات سال گذشته، به 7هايي كه از زمان تصويب مطالعات آنها بيش از پروژه

 .باشدضابطه ضروري ميطبق اين  روز شده(هاي بهداده

 شروع مطالعات  نيازپيش -8-2

 يلتيو ستامانه ر يلير يدورهايركه كسب مشخنا  شبك يليدور ريرك يابيمكانو  سنجيامكاننقطه شروع مطالعا  

( يحمت  و نقت  همگتان يفنت لي مطالعا مرحله اول دورها در مطالعا  فرادست )طرح جام  و يركدام از كمتناظر با هر 

 ريزيبرنامتهالن كتاس  تدر مق يلتيعبور خد ر برايه ك استاز شهر  ياننده پهنهك    يع يلير يدورهايركه ك. شباست

دور و شتهر( را يترك   يبادل ستفر بت يلك)محدوده  هاايستگاه ييجانما يه برا اول يهاموقع تشده است و در طول خود 

 دوريتركستتم حمت  و نقت  متورد نظتر در هتر  س نندهكدور مشخص يركمتناظر با هر  يليمعلوم ساخته است. سامانه ر

(MRT, LRT, Tram, …) استآن  ي  سرعت درنظر گرفته شده برا انگ و م. 

 و حومه يشهر يليحمل و نقل ر يهاپروژهدر  سنجيامكانهدف مطالعات  -8-9

دور يترك  مطالعا  يجه ا . در نتاستدر شهر  يليدور ريرك ييو جانما يابيمكان ،سنجيامكانهدو از انجام مطالعا  

 .  دشومير ي ( با مشخنا  ز )پالن و پروف يلي  به خد ريشده است يبد ريزيبرنامهالن كاس  ه در مقك يلير

   ياس مطالعا  شهر در مق هاايستگاه ييت نها مشخص شدن موقع –

   هاايستگاه ايراجسازه و روش ، يمعمار ريزيطرح –

 ر مختلف مس يهابخش ياجرا  سازه و روش  يع –

 ر  مس يو سازه اجزا يمعمار يلك  طرح ييدو –

 ه خطو كنگ شبك ه دپو و پار ت و طرح اول مشخص بودن موقع –

   مشخنا  ناوگانييدو –

 زا  رابت    ضوابد يجهييدو –

 برداريبهره  برنامه ييدو –

 يدوي  برآورد اول ه هزينه اجراي پروژه و جريان مالي متناسب آن –
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 انجام مطالعات  برايالزم  يهاتخصص -8-4

 ر است:يبه شرح ز يليدور ريرك سنجيامكانانجام شرح خدما  مطالعا   يشده برا ريزيبرنامه ياصل يهايخنص

 حم  و نق  –

 يو شهرساز يمعمار –

 سازه –

 يلير يهاسازهخد و  يمهندس –

 يليحم  و نق  ر يمهندس –

 يلير يها  ماش يمهندس –

   ياس سا  –

  كنكو ژئوي يكز ژئوف –

   يو مال ياقتناد –

 يمستندساز –

 .شودمياطالق  «ه ابن» شرح خدما   يدر ا يسازه و معمار يهايخنصبه مجموع  -* 

 شناسيواژه -8-5

به پنج گتروه بتاالير از ستطح  سنجيامكاناس مطالعا   ه در مقكر  عبور مس يت اريفاع موقع تراز عبور خط: –

 .شودميم    يقس   و عم مه عم ن -م عم ك -سطحهم -(Elevated  ) زم

، هتاورودياي از حوزه نفوذ ايستگاه كه متن  به كالبد ايستگاه و اجتزاي آن )محدوده حوزه بالفصل ايستگاه: –

 ي هوا و ...( است.هاك وسك

اي كه در حوزه دسترسي پ اده و يا سواره به ايستگاه قرار دارد. اي  محدوده يتاب  محدوده حوزه نفوذ ايستگاه: –

 يعامال  شهر و ايستگاه است. 

 ي  و طراحت ه منطب  بتر معتابر شتهر يتدقكمبدا به مقند است  يكاز  ينق  همگان مح  عبور حم  و خط: –

   خواهد شد. شده است و منتج به پالن و پروف يهندس

 يفضتا يلتكدمان  تستتگاه و چيا يا  ستازه و روش اجترا لك  يستگاه يدويا ريزيطرح ايستگاه: زيريطرح –

 . است يد پروژهر و بر اساس شرا آن منطب  بر هندسه مس يهاو ابعاد و اندازه يداخل

ي مجموعته شتهري، طترح عمتران و يوستعه هتاطرحاسناد منوب شهري شتام   ي فرادست شهري:هاطرح –

 .استي موضوعي و موضعي هاطرحشهري، طرح جام ، طرح يفن لي، 
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مختلتف آن  يهتابخشر در  مست يا  سازه و روش اجترا لك  ير شام  يدو مس ريزيطرح مسير: ريزيطرح –

 . است

و حم  و نق   ريزيبرنامهاس مطالعا   در مق يعبور حم  ونق  همگان يه براكاز شهر است  ياپهنه كريدور: –

 .شودمير    به مسيه يبد و ابن يدور پس از انجام مطالعا  شهريرك .شودميشنهاد  و حومه پ يشهر

شتده استت و در طتول ختود  ريزيبرنامتهالن كتاس  در مق يليعبور خطو  ر برايه ك ياپهنه كريدور ريلي: –

منتج از مطالعا  طرح جتام  و  يليدور ريركرا معلوم ساخته است.  هاايستگاه ييجانما يه برا اول يهاموقع ت

 .است يحم  و نق  همگانيفن لي مطالعا  مرحله اول 

 يبترا ينتد مطالعتا  شتهريانجتام فرا يه طتكت استت يليدور ريركاز گستره  ياپهنه گستره جانمايي مسير: –

 شده است.  يابيمكان ير قطار شهر مس ييجانما

  يتدور در ايتركگتاه يو جا گ تردميدر آن صتور   ستنجيامكانه مطالعتا  ك ياپهنه ريلي:گستره كريدور  –

 . شوده اهداو طرح جام  حم  و نق  محق  ك ي. به نحوشودمي   محدوده يدق

ستتگاه بتا محتدوده يستتگاه در آن ستبب يحقت  اريبتا  ايا ييه جانمتاك يامحدوده گستره مكاني ايستگاه: –

 .  شودميحوزه نفوذ آن  يشده برا ب نيپ ش

ستگاه و ارزش افزوده يه متارر از احداث اك هاايستگاهدر حوزه نفوذ  يشهر يهاكاربري ي ايستگاهي:هامجتمع –

و الزم استت بتا  شتدهه  تيوج ينامبرده به واسطه حضور قطتار شتهر يهاكاربري. شونديف مياز آن يعر يناش

 . شوندهماهنگ  يادست شهرفر يهاطرحشده در  ريزيبرنامه يهااست س

ر پتس از انجتام    شده است. مس يدق يه منطب  بر معابر شهركاست  ينق  همگان مح  عبور حم  و مسير: –

 .  شودمي  به خد ييبد يليمطالعا  هندسه ر

قته(  دق 35معمتول  به طتورساعت ) يكاز  يركم يدر بازه زمان  كيرفتار يراف سازيشب همدل  مدل خرد نگر: –

 .شودمي سازيشب هه كحاضر در شب يهاپ ادهخودروها و  كي ك  سطح، رفتار ييدر ا است.

  يت. در اكنتدمي ستازيمدلا روزانه را ي ي  ساعت انگ ه رفتار مك  شهر است ك  كيمدل يراف :نگركالنمدل  –

 .شودمي سازيمدله كحاضر در شب يند رفتار همه خودروهايسطح، برا

بته  ينظتام دسترست وستعت بر استاس يعتداد مستافران و هاايستگاه بندييقس م مقياس عملكردي ايستگاه: –

و  يشتهر -ياه تناح -ايهستتگاه بتوده و بته چهتار دستته محلتيا يردكتاس عمل ننده مقكستگاه مشخص يا

 .  شودميم  يقس يامنطقه

 يفنت لي و مطالعتا   تك  گزارش مطالعتا  جتام  يرافيمنظور از مطالعا  فرادست در ا مطالعات فرادست: –

 است.  يحم  و نق  همگان

 ير عرضت ر مس  ان يغك  ناوگان اميدر ا ت شده باشد.ير رابت و هدا مس يه داراكاست  يناوگان ناوگان ريلي: –

 يوسد راننده وجود ندارد.
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 .شتودمتيت يآن را دارد و در قالب آن هتدا ييردد بر رو ييه ناوگان فقد يواناكاست  ير رابت مس مسير ريلي: –

 و ... باشد. يبتن ،يابلك ،ي  آهني  است ركمم شودميناوگان  يت عرضكه مان  از حركر  نوع مس

، مختتلد(، يشتده طتول )جداشتده، جتدا له سفر شام  ح  يقدم عبور وس يكخاص  يهاويژگي نوع سامانه: –

 رد. گ يسرعت( را در بر م ت، )ظرفي ردكو مشخنا  عمل ت نشده(يهدا ت شده،ي)هداي فناور

 .شودميده  نام يلي ( خد، هندسه ر و قائم )پالن و پروف يه مشخنا  افق لك هندسه ريلي: –

 و حومه يشهر يليحمل و نقل ر سنجيامكانند مطالعات يفرا -8-1

 شده است: ريزيبرنامهر يو به شرح ز يند مطالعا  در سه گام اصليفرا

 دوريرك ييجانما يهاگزينه  ييدو –

   هاگزينهان  م بندياولويتسنجش و  –

 سنجيامكاناس مطالعا   نه برير در مقي  مشخنا  گز مكي –

 دوريرك ييجانما يهاگزينهن يتدو -8-1-8

مطالعتا    كتيبتا اهتداو يراف ييو آشتنا يه ضم  بررسك شودميحم  و نق  آغاز  ريزيبرنامه  بخش با مطالعا  يا

  بختش از مطالعتا  معلتوم يتگتر اي. به عبار  دكندميز منظر مطالعا  حم  و نق  يعريف دور را ايركفرادست، گستره 

الن شده است در چه كاس  در مق يليدور ريركف يه منجر به يعركمطالعا  فرادست   كيحفظ اهداو يراف يبرا سازدمي

 زكتيمر ينتد بتر مطالعتا  شتهريفرا يوجود دارد. گام بعد هاايستگاهر و  مس ييجانما يهاگزينه  يان يدوكام ياگستره

رو مطالعتا   تپ ييهتابخشهمگام با مطالعتا  حمت  و نقت  و در  ييهابخشدر  يدارد. در شرح خدما ، مطالعا  شهر

 هاايستتگاهر و  مست يتابيمكان يبترا ييهاگزينه  يت يدوي  مطالعا  در نهايشده است. هدو ا ريزيبرنامهحم  و نق  

  يتو بته ا ستازد  اريبا  بتا شتهر را برقترار ينق  بتواند بهترف شده در مطالعا  حم  و يه در داخ  محدوده يعرك است

نادرستت  ييه جانماك ييهاب مجموعه از آس يياراكش يضم  افزا يليدور ريرك  شهر و  جاد اريبا  مناسب بيب با ا يري

 .  شود، اجتناب كندجاد يد ايوانميدور يرك

دور )براستاس اهتداو مطالعتا  يترك يانكتمطالعا  حم  و نق  محدوده م ،نديفرا يدر ابتداشد ه عنوان ك طورهمان

  در مطالعا  حم  و نق  براساس  محدودير خواهد شد همچن ي  گستره بواسطه مطالعا  شهري  و اييدو را فرادست(

طالعتا  مرحلته اول مه در مطالعتا  فرادستت )كت  ستامانه يا يو سرعت متوسد درنظر گرفته شده برا يلينوع سامانه ر

 ريزيبرنامته هايقاط در معابر و  يجار  كدور از يرافيرك ك كزان يف ( مشخص شده است ميحم  و نق  همگانيفن لي 

معتابر و   تكاز يراف يلتيبه سترعت متورد نظتر در ستامانه ر ياب دست برايه الزم است كدور يركاز  ييهابخشو  شودمي

 يصور  گرفتته بترا ريزيبرنامه، بنابر يند مطالعا  شهريفرا يو در ط ، مشخص خواهد شد. در ادامهشودمجزا  هايقاط 

ان عبتور كته در آن امكتدور يتركاز  يانستبت بته محتدوده ،هتايقاط در معتابر و  يجار  كدور از يرافيرك ك كزان يف م
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  وجود دارد اعالم  ا باالير از سطح زميان عبور معبر( يشده از جر ك كژه يفيا خطو  وي)به صور  خطو  آزاد  سطحهم

و از منظتر مطالعتا   شتودمي  من  ن ر سطح زميان عبور از زكام يند مطالعا  شهرياست در فرا يهينظر خواهد شد. بد

 وجود خواهد داشت.  يرسطحيان عبور از يراز زكدور اميرك يانكدر يمام گستره م يشهر

شتده استت. در  ريزيبرنامهكاني حاص  از مطالعا  شهري و سازه( در گستره م يه )معمار ، مطالعا  ابنيدر گام بعد

، هاايستتگاهاز  تت و ابعتاد متورد ن ر ظرف نظ ييهابخشطرح در  يهان ازمندير  و مس هاايستگاه ريزيطرح  بخش با يا

 ييجانمتا يانكتگستره م هاآناز  يه الزاما  ناشيو بر پا شودمي  يستگاه، سازه و روش اجرا يدوير و ا انا  ساخت مسكام

 يانكتنتد گستتره مي  فرايتا يب ط   يرييو به ا شده   مشخص شده بود، يدق يه در مطالعا  شهرك هاايستگاهر و  مس

و  هاايستگاه ي، سازه و روش اجرايمعمار ريزيطرحمحدودير خواهد شد. عالوه بر آن با  هاايستگاهر و  مس ييجانما يبرا

ه در ك يانكند، گستره ميان فراي  و يراز عبور آن اعالم نظر خواهد شد و در پا سطح زمر يان عبور از زكر نسبت به ام مس

 .  شودميف يو چه از نظر يراز عبور خد يعر يف شده بود چه از نظر مسطحاييمطالعا  حم  و نق  يعر

ه كت يليا  سامانه رو مشخن  كييراف يهاافت دادهيشده در بخش اول مطالعا  با در ب نيپ ش يمطالعا  بهره بردار

 يانكگستره م يجه هماهنگ و در نت كندمي  يدور را يدويركاز  برداريبهره يشده است، استرايژ ريزيبرنامهدور يرك يبرا

  گستتره يتاز ا ييهتابخشلذا در صور  عتدم يطتاب   استقاب  سنجش  برداريبهرهنه  به يدور با استرايژيرك ييجانما

مانتده در  باق يهتابخشر مطالعتا  نستبت بته ي  بخش از مجموعه حذو و همانند ساي، ابرداريبهره يبا استرايژ يانكم

 .شودمياعالم نظر  هاايستگاهر و  مس ييگستره جانما

  شده است بتا مطالعتا  ييدو هاايستگاهر و  مس ييجانما يهاگزينه  يه با هدو يدوك ت بخش اول مطالعا يدر نها

در  هاايستتگاهر و  مست ييجانمتا يهاگزينته يليرسد. طب  شرح خدما  در مطالعا  هندسه ريان ميبه پا يليهندسه ر

ف شده است براساس ضتوابد ييعر و ... برداريبهرهه و  و ابن يند مطالعا  حم  و نق ، شهرسازيه در فرآك يانكگستره م

 .  شودمي  ييدو ريلي ر مس يطراح يهندس

انتد، نقتش هتر يخنتص در مجاز دانسته هايخنصر يه ساك يادر گستره هاگزينه  ييدوبا  يليدر مطالعا  هندسه ر

  شتده در يمختلتف يتدو يهتابخشمختلف نستبت بته  يهايخنصه كاست  يهينه حفظ خواهد شد. اما بدي  گزييدو

 گذار خواهد بود.يار رنه برير يت در بخش انتخاب گزيه در نهاكمتفاو  خواهند داشت  يهابندياولويت هاگزينه

مطالعتا   شتودميشتنهاد  د پتروژه پيدور و بنابر شرايرك يابيمكان يهاگزينه  مرحله با مشخص شدن يا يدر انتها

در ارزش  ي. آنچته از مهندستشتوداضافه  سنجيامكانند مطالعا  يبه فرآ هاگزينهت يفاك يارزش با هدو بررس يمهندس

 يهاگزينتهان خلت  كو ام يرا بررس سنجيامكانمطرح شده در مطالعا   يهاگزينهت يفاكحاص  خواهد شد اي  مرحله 

 ت خواهد نمود.يند مطالعا  را يقوينو و خالقانه در فرآ
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 در مرحله اول سنجيامكانند مطالعات ياگرام فرايد -8-8شكل 

 هاگزينهان يم بندياولويتسنجش و  -8-1-2

ان  تم بنتدياولويتآن  يو خروجت استت هاايستگاهر و  مس ييجانما يهاگزينهند مطالعا ، ي  مرحله از فرايا يورود
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 -ف شتده حاصت  مطالعتا  حمت  و نقت  نتد يوصتايه بنتابر فركت  مطالعتا   ش پ  شده در بخشييدو يهاگزينه

 ر خواهند بود: يشام  مشخنا  ز است يليو هندسه ر برداريبهره -ه ابن -ناوگان -يشهرساز

 نتدايو مطاب  فر يه در مطالعا  يخننك شونديم ريزيطرح يادر پالن و يراز عبور صرفا در محدوده هاگزينه –

 ، مجاز شمرده شده است. مطالعا 

از  يم شتده استت، و الزامتا  ناشت ستف و يريتيعر يلتيهندسه ر يهامحدوديتنه با يوجه به يهندسه هر گز –

 در آن لحاظ شده است. ك و موقع ت اول ه دپو و پارك نگن ل ،، ناوگانبرداريبهرهمطالعا  

 نه مشخص شده است.يدر هر گز هاايستگاهت  موقع –

 مشخص شده است. هاايستگاه ي، سازه و روش اجرايه معمار اول ريزيطرح –

 مختلف آن مشخص شده است. يهابخشر در  مس يه سازه و روش اجرا اول ريزيطرح –

 نه مشخص شده است.يد هر گزينه ساخت با يوجه به شرايه هز برآورد اول –

نته نستبت بته اهتداو طترح را يه بتواند فاصله هتر گزك شود  ييدو ياالزم است شاخص هاگزينهان  سنجش م براي

نته ي  هزييتركم  سفر با ييرب شيحق  » ياحومهي و درون شهر يليد. هدو از احداث پروژه حم  و نق  ريمشخص نما

 ر مورد نظر است:ي  هدو مالحظا  زيف اي. در يعراست «برداريبهرهساخت و 

يي هامحتدودهي راه يافته به مرحلته ارزيتابي صترفا در هاگزينهكه  شوددر يعريف هدو الزم است به اي  نكته يوجه  –

، لتذا دو هتدو اصتلي پتروژه كته همانتا يحقت  باشتندميي گوناگون هايخنصاند كه مورد پذيرش شده ريزيطرح

استتت همتتواره در ضتم  حفتتظ مالحظتتا   بترداريبهرهي احتتداث و هاهزينتتهي  يقاضتتاي ستتفر و كتاهش يترب ش

يتا بتاالير از ستطح زمت   صترفا در  ستطحهمي عبتور هاگزينتهي مختلف يام   خواهد شد. براي مثتال هايخنص

در مطالعا  شهري مجاز دانسته شده باشتد و ك ف تت فضتاي  هاگزينهيي مطرح خواهد شد كه طرح اي  هاموقع ت

يتا بتاالير از ستطح  ستطحهم بته صتور شهر با احداث پروژه لطمه نب ند و لذا كاهش هزينه احتمالي ساخت مس ر 

 اي  گزينه نخواهد بود. رساند، عاملي در بريري يي كه به ك ف ت فضاي شهر آس ب ميهاموقع تزم   در 

 ييانتا  شناستاكو ام هامحدوديتد شمختلف عنوان  يهايخنصند مطالعا  در يف فرا ه در يوصك طورهمان –

  يتقترار گرفتته و نستبت بته ا يطرح مورد بررست يمتول يهاارگاندر  هاايستگاهر و  مس يابيمكان يشده برا

ا اصتالحا  الزم در يت هتااولويتد ي ت، يايابينتهيقب  از مرحله گز، يا شودميانا  اعالم نظر كا امي هامحدوديت

ان شهر يحق   . لذا اهداو پروژه با حفظ و در نظر گرفت  نظرا  متولاعالم شود هاگزينه ييجانما يهامحدوده

خواهند گذار يار رطرح  يابينهي  محدوده گزيه در يدوك ييهاسازمانو  هاارگان يلكنگاه  يكافت. در يخواهد 

 مشخص شده است. (3-3جدول )بود، در 
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 ي طرحهامحدوديتتاييد امكانات و مرتبط با  يهاارگان -8-8جدول 

 ربطيسازمان ذ عنوان مطالعات

 معاونت شهرسازي شهرداري -سازمان قطارشهري مطالعا  شهري

 معاونت عمراني شهرداري -سازمان قطارشهري مطالعا  ابن ه )معماري و سازه(

 شوراي هماهنگي يراف ك استان -سازمان قطارشهري مطالعا  حم  و نق 

 ي ياريخيهابافتمطالعا  ابن ه و 
اداره حفظ و اح اي بناها و  -سازمان م راث فرهنگي، صناي  دستي و گردشگري -سازمان قطارشهري

 هاي ياريخيمحوطه

 سازمان مح د زيست -سازمان قطارشهري مطالعا  زيست مح د
 
ر  تنظ يمثتال متوارد ي. بتراگ رنتدمي يپروژه جتا يعنوان شده برا ياز اهداو خردير در قالب دو هدو اصل يار بس

ش يجه افتزا با نقا  مولد سفر و در نت هاايستگاه يرب شمنجر به اريبا   يفرادست شهر يهاطرحنه با يگز يك يهماهنگ

اهش كتموجب  سطحهمر غ يهايقاط ر  نظ يه خاص شهر ننه با ابيگز يكطرح  يا هماهنگيسفر خواهد شد و  ييقاضا

 يصترفا در متوارد ،متوارد يزان يحق  اهداو طرح در يمام ه مكد است ك ساخت پروژه خواهد شد. الزم به يا يهاهزينه

 نه در آن موارد را مجاز دانسته باشند.ي  گزي  در مطالعه يدو دخ يهايخنصه كقاب  سنجش است 

ه دو كتده خواهد بتود ينه و فاياز هز يمدل هاگزينهان  طرح، شاخص سنجش م يف شده براييعر با يوجه به دو هدو

 از آن را مورد سنجش قرار دهد.  برداريبهرهنه احداث و يدور و هزيركار يعداد مسافران جذب شده به  مع
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 در مرحله دوم سنجيامكاندياگرام فرايند مطالعات  -2-8شكل 
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 دور(يركاز تعداد مسافران جذب شده به  يده طرح )ناشيروش محاسبه فا -8-1-2-8

 گ رياندازهف و ي، يعرهاگزينهدام از كهر  يهادهيو فا هاهزينهحم  و نق  الزم است  يهاپروژه ياقتناد يابيارز يبرا

هتا بر افراد مختلف در زمان هاگزينه يردن اررا  حاص  از اجراك يمكو  گ رياندازهده، ينه و فاي  هز شود. منظور از يحل

   نشان داده شده است. ك  مفهوم در شيمختلف است. ا يهاانكو م
 

 
 دهيفا -نهيل هزيچهارچوب تحل -9-8شكل 

ت  تفك ستت، يد ز محت يه بتر روكتگذار هستتند، بليار رستم حم  و نق   س ينه ينها بر رو هاگزينهاررا :  –

 ز اررگذار هستند.  ن يو يوسعه اقتناد يزندگ

و دولتت  ين محلتمستوواله بر كت حم  و نق  نه ينها بر مسافران و شهروندان، بل ر وضع  يغ يهاگزينهافراد:  –

 ز اررگذار و مهم است.  ن

بته  يتوانميمثال  ي. براكندمير   افراد با گذشت زمان يغ ي)از لحاظ نوع و اندازه( بر رو هاگزينهزمان: اررا   –

 رد.كيورم اشاره  يار ر

حم  و نقت   يهاهزينهاهش كحم  و نق  همان  يوهايده سناريگر هستند. فايوس همدكف معيده دو يعرينه و فايهز

ابتد، باعتث  اجرا نشود و حمت  و نقت  بهبتود ن هاگزينه  يرا چنانچه اي...( است، ز اهش زمان سفر وكاهش ينادفا ، ك)

استت و  هاهزينتهاهش كتحم  و نق   يهاگزينهده ي  مطالعا ، فاي. پس در اشودميبه جامعه  ياضاف يهاهزينه   يحم

 شوند:يم بندييقس م يلكبه دو بخش  هاگزينهاررا   شود. ييجوصرفه يدر منرو مناب  اقتناد شودميباعث 

 هيد( پايو فوا هاهزينهاثرات ) -ال 

بر  يم ار مستق بس يار ر  اررا ، ي. اشودميز كيمر هاپروژهه  اررا  اول گ رياندازه  بخش بر ياررا  سفر: در ا –

اهش زمتان ستفر، كبه  يوانمي  دسته يستم حم  و نق  دارد. به عنوان مثال از ا اربران، مسافران و سك يرو

 ها و فوايدهزينه

 دولت         خانوارها                صاحبان يجار  و صناي      

 به عنوان

 يول د كنندگان         و        منرو كنندگان 

 كوياه مد  و بلند مد 

به صور  همفزون 

 )جامعه(

به صور  ناهمفزون )يوزي  

 اررا  در جامعه )عدالت((

 

 بر روي يمامي افراد انواع اررا 
 اهطي يمامي زمان
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ستتم حمت  و نقت   اربران سكت  بختش هتم يترد. در اكتاهش مسافت سفر اشاره كاهش منرو سوخت و ك

 .  گ ردميمورد يوجه قرار  يشخن يو هم خودروها يهمگان

شوند. بته عنتوان مثتال يم يناش هاگزينهرد كعمل يهاشاخصگر از يد يه از برخكهستند  يه: اررايياررا  رانو –

 يصتوي يهتوا، يعتداد ينتادفا  و آلتودگ يهانتدهياهش آالكتاهش مسافت سفر باعتث كاهش زمان سفر و ك

اربران و كتشتهروندان ) ييمتام ي  ارترا  بته رويت. اررا  دسته دوم معلول اررا  دسته اول هستند. اشودمي

 گذار است. يار راربران حم  و نق ( كر غ

 بترداريبهرهاجترا و  ياز بترا تمتورد ن يمناب  پتول ي  بخش بر رويستم حم  و نق : ا سم  مستق يهاهزينه –

د يت، خريمطالعتا  مهندست يهاهزينته  بختش يت. بته عنتوان مثتال در اكندميز كستم حم  و نق  يمر س

ان ي  ارترا  معمتوال متوجته متنتديت. اگ تردميقرار  يره مورد بررس و غ ير و نگهدار زا ، ساخت يعم يجه

 و دولت است.  يحم  و نق  شهر

 و فوايد( غيرپايه هاهزينهاثرات ) -ب

 يتار ر( يو اقتنتاد شتهر هتاكاربري ستم حم  و نق  شهر )ماننتد ر از س غ ييهاس ستمه بر كهستند  يارراي –

در بلندمد   ينامحسوس هستند ول يل وياه مد  خك  اررا  در ينند. اكيعم  م يجيار يدر گذارند و بسيم

نقتا  شتهر بهبتود و در  يبته برخت يد، دسترسينند. به عنوان مثال با احداث معابر جدكيافته و بروز مينمود 

م  به دنبال ينظ هاگزينه ي  حم  و نق  با اجرا ه متخننكاست  يهيابد. بدييش مي  افزا مت زم جه، ق نت

ذار در بلنتد متد  اررگت هتاكاربرينتوع و ارزش  ير روبت هاگزينه يستند. ول در شهر ن هاكاربرينوع و ارزش 

 خواهد بود.

شتهر   كتينه، از متدل يرافيده به هزيفا يابيو ارز گ ريينم م يهاشاخصمختلف بر  يهاگزينه يار راستخراج  يبرا

شتوند. بته يده م ا همان حفظ وض  موجود( سنجيار كه )عدم انجام يحالت پا يكنسبت به  هاگزينهاستفاده شده و يمام 

 يتكنمونته،  ي. براشودميمحاسبه  هاشاخصآن بر  يا منفيمثبت  يار رنه بر اساس يد بودن هر گز زان مف ب، م   يرييا

اهش ازدحتام در كت  يتشود، باعث بهبتود زمتان ستفر از طر يبه همگان يشخن يه باعث جذب مسافر از خودروكنه يگز

ه  تار و يوجكتدر خنتوص متورر بتودن راه يوانمياهش زمان سفر، ك  يه اديفا يالي  ارزش ر  ه خواهد شد و با يعكشب

 رد.ك گ ريينم مآن  ياقتناد

نفعتان يگاه ذيده از جايمدل فا يمحدوده مرز بايستميده طرح يفا يابيو ارز ييند شناسايح است در فرآ الزم به يوض

 .شودو به يب  آن اررا  طرح مورد يوجه قرار گرفته و متناسب با هر پروژه انتخاب 
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 هاي مختل اي از اثرات حمل و نقل بر افراد و گروهنمونه -2-8جدول 

اثرات سناريو 

 )راهكار(
 نوع اثر اثر عمده بر ...

اليه اول هزينه يا 

 فايده

اليه دوم هزينه يا 

 فايده
 شاخص

 واحد

 ال به ...()ري

 مستق م كاربر ارر بر سفر

 ارزش زمان سفر

____________ 

 ساعت -نفر دستمزد ساعتي ناخالص شاغل  

 سفر -نفر كرايه كرايه

 ي مالك تهاهزينه
 ك لومتر -خودرو ب مه و عوار 

 ك لومتر -خودرو استهالك )افت بها و ارزش(

 برداريبهرهي هاهزينه
 ك لومتر -خودرو سوخت

 ك لومتر -خودرو ساير )روغ ، ياير، يعم را  و ...(

 غ رمستق م جامعه اررا  رانويه

 آلودگي هوا

Nox ك لوگرم انتشار 

So2 انتشار   ك لوگرم 

Co انتشار   ك لوگرم 

Hc انتشار   ك لوگرم 

 ينادفا 

 ك لومتر -خودرو ينادفا  جرحي

 ك لومتر -خودرو ينادفا  فويي

 ك لومتر -خودرو ينادفا  خساريي

و مناف   هاهزينه

مستق م حم  و 

 نق 

 مستق م    شهريمسوول

 گذاري اول هسرمايه

 به نوع راهكار وابسته است. هزينه ساخت

 مترمرب  ق مت زم   هزينه يملك اراضي

هزينه مطالعا  

 مهندسي
 وابسته است.به نوع راهكار 

 به نوع راهكار وابسته است. هزينه خريد يجه زا 

 و نگهداري برداريبهره

 به نوع راهكار وابسته است. هزينه ن روي انساني

 ل تر منرو سوخت هزينه انرژي

هزينه يعم ر و 

 نگهداري
 به نوع راهكار وابسته است.

ساير اررا  حم  و 

 نق  همگاني
 غ رمستق م جامعه

 كاربري زم  

شد  يوسعه كاربري 

 زم  

 در اغلب مناب  و مراج  به

 صور  ك في بحث شده است.

 ارزش زم  

 ق مت يوسعه

ي ياريخي و هابافت

 فرهنگي

 اقتنادي
 در اغلب مناب  و مراج  به ايوري منطقهبهره

 دسترسي به مشاغ  صور  ك في بحث شده است.

 م طرح يمستق يهاهزينهروش محاسبه  -8-1-2-2

ر يتو به شرح موارد ز هاگزينهسه يدر مقا يار رگذار ياقالم اصل مختلف با برآورد يهاگزينهطرح در  ي مستق مهاهزينه

 يلتك، با برآورد گ رندميعم  قرار  كمال هاگزينهان  ه در سنجش مك يموارد در هاهزينهو لذا مجموع  شودميمحاسبه 

بر اساس شترح ختدما ، بترآورد  سنجيامكانمطالعا   يياست در مرحله انتها يهينه برابر نخواهد بود. بدياحداث آن گز

 نه منتخب محاسبه خواهد شد. يگز يلك

 ر مس ينه اجرايهز –
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  شودميي اجراي مس ر با يوجه به روش اجرايي كه در هر گزينه يدوي  شده است انجام هاهزينهبرآورد اول ه .

 . باشندمي هاگزينهي مختلف هابخشدر  سطحهمهاي شام  ساخت يون  يا پ  يا مس ر هاهزينهاي  

  ي هاهزينهي پروژه الزم است هاهزينهبراي برآورد  كندمييي كه مس ر از زير بافت عبور هابخشدر

يمه دا  الزم براي عبور از زير بافت در نظر گرفته شود و مواردي مانند مان تورينگ، يثب ت يا يزري  

 ي مربو  به روسازي ويژه )كنترل لرزش و اريعاش( مورد يوجه قرار گ رد.هاهزينهخاك بستر و 

  غ رمستق م ي هاهزينهشده است، الزم است  ريزيطرح سطحهميي از مس ر كه به صور  هابخشدر

 ي گزينه منظور شود. هاهزينههاي روگذر يا زيرگذر سواره يا پ اده در برآورد ساخت مس ر مانند ساخت پ 

 ستگاهيا ينه اجرايهز –

 از هندسه  يه يابعكستگاه مورد نظر است ينه ساخت سازه ايها صرفا هزستگايا ينه اجرايه هز در برآورد اول

 ستگاه خواهد بود. يا يو روش اجرا يمعمار ي  شده در طراحييدو

 درصور  وجود(   كالن انحراو موقت يرافك يهاهزينهالزم است  هاايستگاهنه ساخت يدر برآورد هز(

 رد. ز مورد يوجه قرار گ از روش اجرا ن يناش

 كاستمال يهاهزينه –

 :دشومير ينه شام  موارد زيدائم و موقت در هر گز كالن استمالكو  ياصل يهاهزينه –

 ر )يون   مس يبان اجرا پشت يهاارگاهكر شام   ساخت مس يالزم برا يهازم  از  يناش يهاهزينهTBM 

به ه كساخت  ياصل يهاكارگاهر يا سايصور  وجود( و  ارخانه ساخت سگمنت )دركزه(،  انكم يهاا پ ي

 . شونديم كا دائم استماليموقت  صور 

 ي برق و ...( هاپستيونلي، هاي م انو ابن ه مس ر )هواكش هاايستگاهي ناشي از استمالك دائم براي هاهزينه 

 نگك ا پاري  دپو  زم كاز استمال يناش يهاهزينه 

 نه رف  معار يهز  –

 :شودمير يه شام  موارد زكالن مورد نظر است ك يهاهزينه  بخش صرفا يدر ا –

 سطحهمي غ رهايقاط هاي شهري و ي ناشي از عبور از مجاور  ابن ه خاص شام  يون هاهزينه 

 قنوا  وهاكانالها، ، مس  هارودخانهي ناشي از عبور از عوار  طب عي و غ رطب عي شام  هاهزينه ، ... 

 خطو  ي ناشي از انحراو، جابجايي يا حفظ خطو  اصلي ياس سا  شهري )موجود و آيي( شامهاهزينه  

 -هاي اصلي گازلوله -خطو  اصلي آبرساني -خطو  اصلي فاضالب -كاب  ف بر نوري -برق فشار قوي

 خطو  اصلي انرژي

 زا   د يجهينه خريهز –

 :شودمير ينه شام  موارد زيهر گز يزا  رابت و ناوگان برا د يجهيبخش خر ياصل يهاهزينه –

  در هر گزينه و نوع آن است.خريد ناوگان كه ياب  يعداد ناوگان مورد ن از 
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 .يام   يوان كه يابعي از طول خد و ش ب آن است 

  است. هاايستگاهها و يهويه فضاهاي عمومي يهويه كه صرفا شام  يهويه يون 

  خواهد بود. هاايستگاهپله برقي و آسانسور كه يابعي از عم  يا اريفاع 

 برداريبهره يهاهزينه –

ه كتگوناگون وجود دارد، مورد نظر است  يهاگزينهدر  هاآنر در   ان يغكه امك ييهاهزينه  بخش صرفا يدر ا –

 :شودمير يشام  موارد ز

 ناوگان ير و نگهدا يعم 

 ( هاپست برايمنرو انرژي) ي يراكش 

 يعم ر و نگهداري يجه زا  يهويه 

ستال بعتد از افت  طترح )زمتان شتروع  25، گ رنتدميمختلف در آن متورد ستنجش قترار  يهاگزينهه ك يدوره زمان

 ست ساله محاسبه خواهدشد.   دوره بيز در ا ن برداريبهره يهاهزينه( خواهد بود. لذا برداريبهره

نته يهتر گز ي مستق مهاهزينه  مناسب  برآورد و يخم برايا  مورد نظر  لكموارد فوق كه  ستيته ضرورك  نير اكذ

طرح استفاده خواهد شد و لذا در هتر پتروژه متناستب بتا  يهاگزينه يبندص ريبه يشخ سه ويو صرفا به منظور مقا است

عالوه بتر متوارد  يوانميبستر پروژه،  يو محل ياختناص يهاويژگي  يوجه به  آن و همچن يد و مشخنا  خنوصيشرا

نته منتختب، يگز ييشناستا نتدي  فرا يدق براي ييص مشاور و دستگاه اجرا ، حسب لزوم و يشخيل مكي يهارديففوق، 

 مدنظر قرار داد.
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 طرح ي مستقيمهاهزينهاز برآورد  يانمونه -9-8 جدول

 موضوع سرفصل ردي 
 هزينه ردي 

 )ميليارد ريال(

 هزينه سرفصل

 )ميليارد ريال(
 توضيحات

C-1 

نه
زي
ه

 
 وب

 س
ت

اخ
 س

ي
ها

 

 مس ر

  هوايي )پ (

 

 

C-2 سطحهم   

C-3 ) زيرزم   )يون   

C-4 يمه دا  ويژه مس ر   

C-5 

 هاايستگاه

   هوايي )پ (

C-6 سطحهم   

C-7   زيرزم   

C-8 هايمه دا  ويژه ساخت ايستگاه   

C-9 هزينه ساخت دپو و پارك نگ دپو و پارك نگ   

C-10 

 استمالك

   يا پ  مكان زه( TBMي پشت بان اجراي مس ر )هازم  

C-11 ساختهكارخانه قطعا  پ ش   

C-12 هاايستگاه   

C-13 )... ،ابن ه مس ر )پست برق، هواكش و پله فرار   

C-14 دپو و پارك نگ   

C-15 ساختمان مركز فرمان   

C-16 

ح  و فن  

 معارض  

   يمه دا  عبور از مجاور  ابن ه خاص

C-17 عوار  طب عي يا غ رطب عي   

C-18 ياس سا  شهري موجود   

C-19 ياس سا  شهري آيي   

C20 
هاي غ رهمسطح هزينه ناشي از احداث يا اصالح يقاط 

 مريبد با گزينه و استمالك نظ ر آن
  

E-1 

 هاي يام   يجه زا هزينه

  ناوگان

 

 

E-2 يجه زا  يام   يوان   

E-3 يجه زا  اصلي يهويه   

E-4  برقي و آسانسورپله   

M-1 

 برداريهاي بهرههزينه

 سال( 25)طي 

  يعم ر و نگهداري ناوگان

 

 

M-2 برقي و آسانسوريعم ر و نگهداري پله   

M-3 منرو انرژي   

M-4 يعم ر و نگهداري يجه زا  اصلي يهويه   

   جم  )م ل ارد ريال( 

 يوض حا :

از  يتوانميو در ايت  خنتوص  شتودمحاستبه  سنجيامكانبه صور  همسان و براي مبدا زماني انجام مطالعا   بايستمي هاهزينهبرآورد  -3

 و يا برآورد اقالم اساسي مطاب  فهارس بها نظ ر مبدا زماني بهره گرفت. هاآن سازيبه هنگامي مشابه و هاپروژهيجرب ا  و برآوردهاي 

 دا  ويژه، هزينه اقدامايي از قب  : يزري  و يثب ت خاك، مان تورينگ و ابزار دق  ، يمه دا  كنترلي منظور از يمه C-4 , C-8ي هارديفدر  -2

 .استلرزش و اريعاش در زير بافت يا ابن ه خاص و يا احداث مس رهاي موقت جايگزي  
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 سنجيامكاناس مطالعات ينه برتر در مقيل مشخصات گزيمكت -8-1-9

( در مرحلته هاگزينتهان  تم بندياولويتبخش دوم مطالعا  )مرحله سنجش و  ينه برير در انتهايبا مشخص شدن گز

 ستنجيامكانشده در مطالعتا   ريزيبرنامهمختلف  يهايخنصابد و يينه برير ادامه ميگز يبر رو يل مكسوم مطالعا  ي

  در  تدخ يهايخنتص ه دركت ي  مواردييرمهم. نمايندمي  و ارائه  مكطرح را مطاب  شرح خدما  ي ييمشخنا  نها

 ر است:يبه شرح ز گ ردمي  مرحله مورد پردازش قرار يا

  ( و باالير از سطح زم سطحهم يهابخشدر و مس ر ) هاايستگاهرامون  در حوزه پ يشهر طرح اول هارائه  –

در مراحت   يه فهرستت الزامتا  طراحت تطترح و يه ياجزا يهاساختمان يسازه و معمار  كارائه طرح شماي –

 نديفرآ يبعد

 قطارها و ...  يتك، سرفاصله حرهال نكو ارائه مشخنا   برداريبهرهگزارش  ييم نها ينظ –

   سنجيامكاناس مطالعا     متناسب با مق پالن و پروف ييارائه طرح نها –

 نگك طرح دپو و پار يهان ازمنديارائه مشخنا  و  –

 يجه زا  رابت و ناوگاني مختلف هابخشدر  يارائه ضوابد طراح –

 طرح يان مالي  جريالن پروژه و يدوك، برآورد يبرنامه زمان –

 ن اهداف شرح خدماتيتدو -8-7

 ات و اهداف شرح خدمات حمل و نقل يلكن ييتب -8-7-8

شتام   ستنجيامكانقبت  از مطالعتا   يهتا. گاماستت ستنجيامكانمطالعا  حم  و نق  آغازگر مجموعه مطالعا  

ه كه منجر بته مشتخص شتدن شتبك( يحم  و نق  همگان يفن لي مطالعا مرحله اول ام  و مطالعا  فرادست )طرح ج

   نقش رابتد بت سنجيامكاندارند و مطالعا  حم  و نق  در مرحله   كييراف يرديكرو يرب ش شودمي يلير يدورهايرك

با شناخت اهتداو  سنجيامكاندر آغاز مطالعا   گري. به عبار  دكندميفا يرا ا سنجيامكانمطالعا  فرادست و مطالعا  

. شتودميمعلتوم  ستنجيامكاندر مطالعتا   يقابت  بررست يهاگزينتهج مطالعتا  فرادستت، محتدوده مطالعتا  و يو نتا

شتام   شتودميف يتيعر هاايستتگاهر و  مست ييجانمتا يهاگزينه ريزيطرح يه در مطالعا  حم  و نق  براك يامحدوده

 :است ريز يهاويژگي

  امتر الزم يتانجتام ا برايمطالعا  فرادست را پوشش دهد.   كيمورد نظر، اهداو يراف كريدور الزم است گستره -3

شرح ختدما  مطالعتا  حمت  و نقت   يك  موضوع در بند يرد. ا قرار گ يياست مطالعا  فرادست مورد شناسا

 لحاظ شده است. 

قرار گرفته و  يابيمورد ارز يو شهر از دو منظر مطالعا  حم  و نق  و مطالعا  شهر هاايستگاهالزم است نسبت  -2

  امتر در يشوند. ا گذاريس استو  ريزيبرنامه هاايستگاهو به يب  آن حوزه نفوذ  يردكاس عمل   اساس مقيبر ا
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و  يالعتا  شتهران دو گتروه مط تم يبند دوم شرح خدما  حم  و نق  مورد يوجه قرار گرفته استت. همتاهنگ

، هتابخشر ي  امر، در ستون اريبا  با ستاييحق  ا براياست.  يار ضرور   بخش بسيمطالعا  حم  و نق  در ا

 اند. گر مريبد شدهيديكمطالعا  در هر دو يخنص به 

و گستتره  يلتيدور ريتركو اهداو مطالعا  فرادست، گستتره  هاايستگاه، حوزه نفوذ يردكاس عمل با شناخت مق -7

 خواهد بتودقاب  طرح  هاايستگاهرد كاركانجام شده در اريبا  با  گذاريس استبا  يهماهنگ در هاايستگاه يانكم

 يانكتت گستره مي  دو فن  در نهايده است. در ايسوم و چهارم مطالعا  حم  و نق  لحاظ گرد يه در بندهاك

 يبعد يها  خواهد شد. در گامي، يدوشودحفظ  يليدور ريرك  كيه اهداو يرافك يابه گونه كريدورو  هاايستگاه

 د.ش  محدوده مطرح خواهد ير در ا و مس هاايستگاه يابيمكان

مرحلته ه در مطالعا  فرادست )ك است يليسامانه ر ي ازمطرح شده در مطالعا  حم  و نق  ياب  نوع يهاگزينه -3

حمت  و نقت   يفنت لي مطالعتا مرحلته اول ف شده است. در ي( يعريحم  و نق  همگاناول مطالعا  يفن لي 

ر سترعت متوستد و بته يبت  آن  تنظ يلتي، مشخنا  مورد انتظار از سامانه ريليعالوه بر نوع سامانه ر يهمگان

. در مطالعا  حاضتر و در فنت  مطالعتا  شودميف يز يعر ن هايقاط در معابر و  يجار  كاز يراف ك كزان يف م

در  يجتار  تكاز يراف يلتيستامانه ر ك كزان يف با يوجه به م هايقاط معابر و   كييراف يهاويژگيحم  و نق ، 

بتا  يلتيدور ريتركو در فن  چهارم شرح خدما  مطالعا  حم  و نق ، گستره  گ ردميقرار  ي، مورد بررسهاآن

شتنهاد  پ يجتار  كاز يراف يليسامانه ر ك كزان يف و م هايقاط معابر و   كييراف يهاويژگيانا  و كيوجه به ام

الزم   تكر از منظر مطالعتا  يراف مس ييجانما يمجاز برا يهامحدودهعالوه بر  يليدور ريرك. در گستره شودمي

بتا  يفنت  مطالعتا  شتهر در ادامه و در د.شوف يز يعر ن هايقاط در معابر و  يلياست ح  يقدم عبور سامانه ر

 بتراي ،انتا  بستتر طترحكام هتايقاط در معابر و  يليسامانه رح  يقدم  يصور  گرفته برا ريزيبرنامهيوجه به 

انتا  و كه ام تمطالعتا  ابن فنت  شتده و در ي  بررست و باالير از سطح زمت سطحهم يآن در يرازها يابيمكان

 .گ ردميقرار  يمورد بررس يرسطحيز يپروژه در يرازها يابيمكان برايبستر طرح  يهاويژگي

 يشرح خدمات مطالعات شهرات و اهداف يلكن ييتب -8-7-2

م شتده استت.  به دو گام يقس يند مطالعا  شهريهمگام با مطالعا  حم  و نق  آغاز خواهد شد. فرا يمطالعا  شهر

بعتد از  ،. در گتام دومشتودمي ير تگ ر در ستطح شتهر پ مست يابيمكان يهاگزينه  يدر گام اول، مطالعا  با هدو يدو

 منجر خواهد شد.  3ر و مس هاايستگاهرامون  در حوزه پ يشهر ريزيبرنامهبه  ينه برير، مطالعا  شهريانتخاب گز

                                                      
 

 پردازد.هاي همسطح يا باالير از سطح زم   ميدر مورد مس ر، مطالعا  شهري صرفا به بخش -3
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 يمعرفت يدورهايتركه كمشخص شده است، در آغاز الزم استت شتب URB/1ه با شناسه ك يدر گام اول مطالعا  شهر

ناخته شتوند. مورد نظر استت( شت يه شهر ناح ياحومه  شهر )در مطالعا  قطار كاس  شده در مطالعا  فرادست در مق

 يستتيز يهامجتم و  يه شهر ناح ،ي احومه  بخش ابتدا شهر )در مورد خطو  ي  شده در ايمطاب  شرح خدما  يدو

و بتا انطبتاق  شودمي   و يحل ييشناسا ،آن يردكارك يهاعرصهمعابر و  ييالن و بواسطه شناساكاس  واق  در آن( در مق

 هتاآندورها و نسبت يرك  يگاه ايجا ياحومها ي يقطار شهر يدورهايركت  موقع  شناخت با يبرآمده از ا ينقشه ساختار

جته  شده استت و نت ريزيبرنامه  امر در بند اول شرح خدما  ي. اشودمي يابيو ارز ييشناسا يه شهر ا ناحي  شهر كبا 

ه معترو كتدور يتركمشتخص شتده در  يهاموقع تاز  يكه با هر كاست  يردكارك يهاعرصه  فهرست معابر و   آن يع

 ، اريبا  خواهند داشت. باشندمي هاايستگاهه  گاه اوليجا

مطالعا  قادر خواهد بتود در متورد  ي(، مجريه شهر ناح ياحومهدور با شهر )در مورد خطو  يركنسبت  ييبا شناسا

ستتگاه را معلتوم ستازد. يحوزه نفوذ هتر ا گذاريس است  يو با يوجه به ا كند گذاريس است هاايستگاه يردكاس عمل مق

ح استت در انجتام  شده استت. الزم بته يوضت ريزيبرنامه يدوم و سوم شرح خدما  مطالعا  شهر يند در بندهاي  فرايا

ه در ستتون كتازمند يبادل اطالعا  با گروه مطالعا  حم  و نق  خواهد بود  ن يمطالعا  مورد اشاره گروه مطالعا  شهر

ستگاه يحوزه نفوذ ا ييدر مورد هر بند شرح خدما ، مورد يوجه قرار گرفته است. در مرحله شناسا هابخشر يااريبا  با س

  يتا يهتاير قرار دهتد. شاخنته  دق يابيو ارز ييگذار بر طرح را در حوزه نفوذ مورد شناسايار رالزم است طراح، عوام  

   شده است. ييدو يا  شهربخش سوم شرح خدما  مطالع يهار بنديدر ز يابيارز

با مشخص شدن حوزه نفوذ ايستگاه، طراح قادر خواهد بود كريدور ريلي يدوي  شده در مطالعا  فرادست را در ستطح شتهر 

ي سوم و چهتارم مطالعتا  حمت  و نقت ( هابخشجانمايي كند و در طي اي  فرآيند و در گستره كريدور ريلي )شك  گرفته در 

 .  استشرح خدما  معطوو به اي  امر  3گستره مكاني مس ر از منظر مطالعا  شهري يدوي  خواهد شد. بند 

رعامت  و در  و پدافنتد غ يخيه يتار تو ابن هابافتست، يد ز از مطالعا  مح ي  مرحله طراح با اخذ الزاما  ناشيدر ا

ا يت  و  آن در ستطح زمت يو نسبت به يراز اريفتاع كرده  ير را يدو مس يانكنق ، گستره مبا مطالعا  حم  و  يهماهنگ

در معتابر و  يجتار  تكاز يراف يلتيستامانه ر ك تكزان يف تح است براساس م . الزم به يوضكندميباالير از آن اعالم نظر 

ژه يتا خطتو  وي)به صور  آزاد  سطحهم به صور ان عبور ك، امشودمي ريزيبرنامهه در مطالعا  حم  و نق  ك هايقاط 

نته صترفا منتو  بته الزامتا  مطالعتا  يمختلف هر گز يهابخش  در  ا باالير از سطح زميمعبر(   كشده از يراف ك كيف

   ا بتاالير از ستطح زمتيت ستطحهمان عبتور كتنسبت به ام گ ريينم مه در ك ييها. عوام  و شاخنهخواهد بود يشهر

   شده است.يشرح خدما  يدو 7-3، در بند دباشنميگذار يار ر

 ،  ا بتاالير از ستطح زمتيت ستطحهمر و اعالم نظر نسبت به يتراز عبتور در مقتاط   مس يانك  گستره ميعالوه بر يدو

 ييه جانمتاكتاستت  يانك  گستره معرو مي. اسازدميمعلوم ن ز در هر بخش را  هاايستگاه يانكگستره م يمطالعا  شهر

گتر در يستگاه را يحت پوشش آن قرار دهد. بته عبتار  ديحوزه نفوذ ا يد محدوده مشخص شده برايوانميستگاه در آن يا
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ستگاه به دست نخواهتد آمتد. يا ريزيطرحاهداو مورد نظر در  شود يي  محدوده جانمايستگاه در خارج از ايه اك يصوري

   گستره مشخص شده است.ياس خرد در ا نوع مطالعا  با مق و هاايستگاه يانكگستره م يشرح خدما  معرف 5در بند 

 هاايستتگاهر و  مست ييجانمتا يبترا يه در مطالعا  شهرك ييهامحدوديتو  هااولويت  بخش، الزم است يان ايدر پا

  اريبا  اعتالم نظتر يه الزم است در اك ييهاارگانو  هاسازمانان طرح برسد.  د مراج  و متولي شده است به يا ييشناسا

 -(يهتا )در متورد خطتو  درون شتهريشتهردار يمعاونت شهرساز -يقطار شهر يهاسازمانب عباريند از:  نند به يريك

، يراث فرهنگت تستازمان م يخييتار يهتابناهتا و محوطته يا تاداره حفتظ و اح -از( صور  ن ست )دريد ز سازمان مح

 از(. صور  ن )در ي  دستيو صنا يگردشگر

نته بريتر ادامته يو انتخاب گز هاگزينه بندياولويتدستورالعم   يبعد از اجرا يد مطالعا  شهرشه عنوان ك طورمانه

 (  ا بتاالير از ستطح زمتيت ستطحهم يهتابخشر )در  و مست هاايستتگاهرامتون  پ يشتهر ريزيبرنامهافت و به يخواهد 

   شده است. ييدو URB/3ر شناسه يز ي  موارد در بندهاي. شرح اپردازدمي

 هيات و اهداف شرح خدمات مطالعات ابنيلكن ييتب -8-7-9

  ي  مطالعا  همگام بتا يتدوي. ااستو سازه  ينه معمار ر در زم و مس هاايستگاهه شام  طرح ساختمان  مطالعا  ابن

 .  شودميآغاز  يمطالعا  شهر بخش ر در و مس هاايستگاه يانكگستره م

ستتگاه در گستتره يا يگذار بتر طترح ستاختمانيار رعوام   يي، مطالعا  در ابتدا به شناساهاايستگاهدر اريبا  با طرح 

، برنامته هاايستتگاهستفر در  يافت آمتار يقاضتاي  با در . همچنپردازدمي( ي)مشخص شده در مطالعا  شهر هاآن يانكم

ه كت  مقتدما  يت. با انمايدمي  يرا يدو هاايستگاهساختمان  ييت برنامه نهايستگاه را معلوم ساخته و در نهايهر ا يكيز ف

ستاختمان  يمعمتار يالگتو ريتزيطرحه بته  تشده است مطالعا  ابن ريزيبرنامه، دو و سه شرح خدما  يك يدر بندها

ستتگاه يستاختمان ا يمعمتار يالگوهتا ريزيطرح. در پردازدمي يشده در مطالعا  شهر ييدر محدوده شناسا هاايستگاه

  شتده استت. يشرح ختدما  يتدو 3ر بند بخش يدر ز هاآنه فهرست كرا مد نظر قرار دهد  ييهاويژگيالزم است طراح 

، با در نظتر يمعمار ياز الگوها يكهر  يستگاه برايا ياا  طرح سازه لكشرح خدما ، روش اجرا و  5  در بخش  همچن

 ر بند فن  پنج مشخص خواهد شد. يگرفت  موارد عنوان شده در ز

، مطالعتا  صترفا در يخنتص ستازه ستنجيامكاناس مطالعتا   تيونت  و ...( در مق -ر )پت  ه مست تا  با ابندر اريب

ر، يتراز عبتور  سازه مس ريزيطرح  بخش عالوه بر ي  شده است. در ايشرح خدما  يدو 4ه در بخش كشده  ريزيبرنامه

ه كتستگاه ير و ا مس يانكگستره م ريزيطرحه عنوان شد بعد از ك طورهمان. شودمي   يدق ين رزميز يهابخشخد در 

عبتور از ستطوح  ستنجيامكاننستبت بته  يرسد مطالعتا  شتهريبه انجام م يدر مطالعا  حم  و نق  و مطالعا  شهر

عبتور از  ستنجيامكانر نسبت به  ه مس ز مطالعا  ابن   مرحله ني. در اكندمي  اعالم نظر  و باالير از سطح زم سطحهم

دور يتركعبتور  يهاگزينهدر يمام  ياريفاع يهامحدوديتانا  و كب ام   يرييرد و به اكاعالم نظر خواهد  يرسطحييراز ز
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ر( مشتخص  ه مست ت  )مربتو  بته مطالعتا  ابن رسطح زميا در زي( و ي  )مربو  به مطالعا  شهر در باالير از سطح زم

 خواهد شد.

 هاايستتگاهختد و  ييجانمتا يه بترا ته در مطالعتا  ابنكت ييهامحتدوديتو  هااولويت  بخش الزم است يان ايدر پا

و معاونتت  يقطتار شتهر يهاستازمانب  ت  اريبا  به يرييان شهر برسد. در ا د مراج  و متولي شده است به يا ييشناسا

 .  كندد ي   بخش را يايه در ا ج مطالعا  ابنينتا يند درستيوانمي( يها )در مورد خطو  درون شهريشهردار يعمران

و  شتودميدور در ستطح شتهر آغتاز يرك يينه برير جانماي  گز  بعد از يع BLD/3ه با شناسه  بخش دوم مطالعا  ابن

نه بريتر ير را در گز ه مس و ابن هاايستگاهنه  در زم يساختمان يل مكمطالعا  ي ،  بخشيا ي  شده برايشرح خدما  يدو

 .كندمي يراهبر
 

 

 
 هاايستگاهدياگرام سطح مداخله مطالعات شهري و ابنيه در تعيين پروفيل مسير و  -4-8شكل 

 برداريبهرهات و اهداف شرح خدمات مطالعات يلكن ييتب -8-7-4

 يجتا بترداريبهره  خطتو  و مطالعتا   بت كنت مطالعتا  ل -  بخش سه گروه مطالعا  ناوگتانير مجموعه ايدر ز

حمت  و نقت   يفنت لي مطالعتا مرحلته اول ه حاصت  كدور يرك يشنهاد شده برا پ يلي. براساس نوع سامانه رگ رندمي

ه ناوگتان متورد  تاست مشخنتا  اول يه حاص  مطالعا  حم  و نق  و شهرسازك  يراز عبور خد  همچن است يهمگان

زان يطتاب   مسپس  شودمي  ييدو يليه خطو  ركاز شب برداريبهرهنه  به ي  اساس استرايژيشده و بر ا يياز، شناسا ن

انا  و ك  بخش اميا در ان مطالعا  مرحله اوليو در پا شودمي يابيارز برداريبهرهبه نه  ير با استرايژ مس يانكگستره م

شتده يتا در طترح  ييشناستا بترداريبهرهدور از منظتر مطالعتا  يترك ييجانما يشده برا ييحوزه شناسا يهامحدوديت

 رد. عم  قرار گ كمال يينها يهاگزينه

<-20 m 
 ايستگاه عم  

-14>-19 m 
 عم  ن مهايستگاه 

>-9 m 
 عم  كمايستگاه 

= ± 0 m 

 همسطح زم  ايستگاه 
> +9 m 

   باالير از سطح زم   ايستگاه

ي
هر

 ش
 

لعا
طا

ه م
وز

ح
 

  
لعا

طا
ه م

وز
ح

 ه
ابن

 

 ± 0.00 

 ± 10.00 m 

~ -9.00 

~ -16.00 

~ -22.00 
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 يي  گتزارش نهتايشترح ختدما  بته يتدو هاايستگاهر و  مس يينه برير جانمايدر گام دوم و بعد از مشخص شدن گز

 .پردازدمي  خطو   ب كن   مشخنا  ل    مشخنا  ناوگان و يعييدو -برداريبهره

  يليات و اهداف شرح خدمات مطالعات هندسه ريلكن ييتب -8-7-5

شتده  ييشناسا يانكدر گستره م هاايستگاهر و  مس ييجانما يهاگزينه  ييدو يلي  نقش مطالعا  هندسه رييرياصل

 يلتي. شرح خدما  مطالعا  هندسته راست برداريبهرهه و  ، مطالعا  ابنيحاص  از مطالعا  حم  و نق ، مطالعا  شهر

 يانكتقابت  استتخراج در گستتره م يهاگزينه ير، يمام مس يهندس يطراح يهامحدوديتبا در نظر داشت  مشخنا  و 

ر  نه را از منظتر هندسته مستيهر گز يو نقا  ضعف و برير كردهم  را يرس ييخنن يهار گروهيشده يوسد سا ييشناسا

 ياب و دست بندياولويتپردازش و  براي هاايستگاهر و  مس ييجانما يمقدماي يهاگزينهب    يريي  خواهد نمود. به اييدو

   خواهد شد.  يند مطالعا  يدويفرا يدر گام بعدنه برير يبه گز

 هاآنان  م يليو اريباطا  ر يليه خطو  رك  شب پالن و پروف ريزيطرح  بخش يواما ي  شده درايشرح خدما  يدو

طترح  يشده است. در گام اول مجتر ريزيبرنامهدر دو بخش  هايخنصر ي  شرح خدما  همانند ساي. اشودميرا شام  

نه برير مشخنا  هندسته يب گزي. در گام دوم بعد از ينوپردازدميشده  ريزيطرح يهاگزينه ييمام يابيو ارز يبه بررس

 .  كندمي  ينه برير را يدوي  خد در گز و پالن و پروف يلير

 





 2فصل 2

 سنجيامكانشرح خدمات مطالعات 

  يلير حمل و نقل يهاپروژه

 و حومه يشهر
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 ريلي شهري و حومه حم  و نق ي هاپروژه سنجيامكانشرح خدما  مطالعا   - فن  دوم

 دوريرك ييجانما يهاگزينهن يبخش اول: تدو -2-8

 حمل و نقل ريزيبرنامهمطالعات  -2-8-8

حم  و  ريزيبرنامهمطالعا  عنوان مطالعه: 

 نق 

 حم  و نق ي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 مرحله اول مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگانيپيش نياز انجام مطالعه: 

بررسي و يدق   كريدورهاي ريلي از هدف: 

 منظر مطالعا  يراف ك

 TRF/1 شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

 مرور مطالعا  فرادست   3

3-3 

- - 

 طرح جام  حم  و نق  شهر و حومهمرور نتايج 

 هايقاط ي يوسعه شبكه معابر و هاطرحبررسي موقع ت  -3-3-3

 ها و پارك سوارهاي يوسعه پارك نگهاطرحبررسي موقع ت  -3-3-2

 هاراهبررسي موقع ت پ اده -3-3-7

 ي پ شنهادي در محدوده كريدور ريليهاطرحبررسي وضع ت ساير  -3-3-3

 نحوه اريبا  حم  و نق  همگاني شهر با حومه شهر بررسي -3-3-5

3-2 

- - 

 بررسي نتايج مرحله اول مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني شهر و حومه

 هاآنبررسي موقع ت كريدورها و دالي  انتخاب  -3-2-3

 هاو دالي  انتخاب آن هاايستگاهبررسي موقع ت  -3-2-2

 با ساير وساي  حم  و نق  هاايستگاهبررسي نحوه اندركنش  -3-2-7

 و يع    مق اس ايستگاه هاايستگاهبررسي م زان يبادل سفر ب   وساي  حم  و نق  مختلف در  -3-2-3

 ي مشترك خطو  مختلفهاايستگاهبررسي م زان يبادل سفر در  -3-2-5

 هاايستگاهبررسي يوزي  زماني يقاضا در كريدور و  -3-2-4

 وه اريبا  كريدورهاي مختلف ريليبررسي نح -3-2-3

 بررسي نوع سامانه ريلي پ شنهادي -3-2-4

 ي كالن مريبد با حم  و نق  شهر و حومههاطرحمرور نتايج ساير  - - 3-7

2 TRF/1(3) URB/1(7) شناسايي حوزه نفوذ ايستگاه از منظر مطالعا  يراف ك 

 ايستگاه از منظر مطالعا  يراف كي مورر در يع    حوزه نفوذ هاشاخصمعرفي  - - 2-3

 يع    سهم مسافران ورودي به ايستگاه از نواحي يراف كي مختلف - - 2-2

2-7 - URB/1(3-3-7) يع    كريدورهاي اصلي دسترسي پ اده به ايستگاه 

2-3 - URB/1(3-3-7) يع    كريدورهاي اصلي دسترسي با سواري شخني 

2-5 - URB/1(3-3-7)  يع    كريدورهاي اصلي دسترسي با حم  و نق  همگاني 

2-4 - URB/1(7) يعريف حوزه نفوذ ايستگاه در هماهنگي با نتايج مطالعا  شهري 

2-3 

- URB/1(2) 

 در هماهنگي با مطالعا  شهري هاايستگاهيع    مق اس عملكردي 

 محلي: براي دسترسي پ اده -2-3-3

 هاي اطراودسترسي پ اده+ سواره از ناح هاي(: فرامحلي )ناح ه -2-3-2

 شهري: دسترسي پ اده+ سواره از يمام شهر يا ساير خطو  همگاني -2-3-7

اي(: دسترسي پ اده+ سواره از يمام شهر يا ساير خطو  همگاني+ اريبا  با فراشهري )منطقه -2-3-3

 هاي حم  و نق  برون شهري+ اريبا  با حومه شهرپايانه
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حم  و  ريزيبرنامهمطالعا  عنوان مطالعه: 

 نق 

 حم  و نق ي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 مرحله اول مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگانيپيش نياز انجام مطالعه: 

بررسي و يدق   كريدورهاي ريلي از هدف: 

 منظر مطالعا  يراف ك

 TRF/1 شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

7 TRF/1(2) -  از منظر مطالعا  يراف ك هاايستگاهيع    گستره مكاني 

 ايستگاه يابيمكاني هاشاخصمعرفي  - - 7-3

 ي دسترسي )سواره و پ اده( به ايستگاههاشاخصمعرفي  - - 7-2

7-7 - URB/1(3-3-2)  ي پريقاضا )نقا  اصلي جاذب و مولد سفر( در حوزه نفوذ ايستگاههاكاربريمعرفي 

7-3 - URB/1(3-3-2) يع    اولويت دسترسي كاربرهاي مهم به ايستگاه 

7-5 - URB/1(3-3)  /هاايستگاهبراي جانمايي  هايقاط يع    كفايت معابر 

7-4 
- URB/1(5) 

اي كه اهداو يراف كي كريدور به گونه سنجيامكانمتناسب با مق اس مطالعا   هاايستگاهيع    گستره مكاني 

 ريلي حفظ شود.  

7-3 - URB/1(5-3) سواره و پ اده( هاايستگاههاي دسترسي به پ شنهاد ش وه( 

 هاآنمتناسب با مق اس  هاايستگاهپ شنهاد مقدمايي پارك سوار در محدودۀ  - - 7-4

3 TRF/1(2) -  يع    گستره كريدور ريلي از منظر مطالعا  يراف ك 

 ي مس ريابيهاشاخصمعرفي  - - 3-3

 يع    نقا  اجباري براي عبور كريدور از منظر مطالعا  يراف ك - - 3-2

3-7 
- - 

ي يراف كي شبكه معابر در طول كريدور با درنظر گرفت  م زان يفك ك سامانه ريلي از يراف ك هاويژگيبررسي 

 جاري در معابر

3-3 
- - 

در طول كريدور با درنظر گرفت  م زان يفك ك سامانه ريلي از يراف ك  هايقاط ي يراف كي هاويژگيبررسي 

 هايقاط جاري در 

 ي ساير خطو  حم  و نق  همگاني در طول كريدورهاويژگيبررسي  - - 3-5

 خد  سطحهمبررسي كفايت ظرف ت معابر براي عبور  - - 3-4

3-3 
- - 

به  هايقاط ح  يقدم عبور سامانه ريلي در معابر و  ريزيبرنامهيدوي  گستره كريدور ريلي با درنظر گرفت  

 نحوي كه اهداو يراف كي كريدور در مطالعا  فرادست حفظ شود. 
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 يمطالعات شهر -2-8-2

مطالعا  شهري )بخش عنوان مطالعه: 

 اول(

 شهرسازيي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 مرحله اول مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگانيپيش نياز انجام مطالعه: 

بررسي و يدق   كريدورهاي ريلي هدف: 

  از منظر مطالعا  شهري

 URB/1  شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

 در مق اس ك  شهر يا ناح ه شهري ايحومهشناسايي جايگاه كريدورهاي شبكه قطار شهري يا  - - 3

3-3 

- - 

 شناخت و بررسي شبكه معابر شام :
 مطالعه ياريخي شبكه معابر و يدوي  نظام يوسعه ياريخي آن -3-3-3
 مطالعه و بررسي وض  موجود معابر و يدوي  دياگرام شبكه معابر -3-3-2

 ناح ه شهري، جام  و يفن لي ي يوسعه شام : طرحهاطرحمطالعه و بررسي شبكه معابر در  -3-3-7

3-2 

- - 

 ي كاركردي در مق اس كالن شام :هاعرصهشناخت و بررسي 
الزم است ناح ه شهري ن ز مورد بررسي قترار  ايحومهمطالعه ياريخي نظام كاركردي شهر )در مورد خطو   -3-2-3

 گ رد( و روند رشد و يوسعه آن
ي غالتب در شتهر )در هتاكاربريي كاركردي در وض  موجود و يدوي  نظام يوزي  هاعرصهمطالعه و بررسي  -3-2-2

 الزم است ناح ه شهري مورد بررسي قرار گ رد( ايحومهمورد خطو  
ي يوسعه شتام : طترح ناح ته شتهري، جتام  و يفنت لي، هاطرحي كاركردي در هاعرصهمطالعه و بررسي  -3-2-7

 ي موضعي و موضوعيهاطرح

3-7 
- - 

 ايحومتهي كاركردي و يدوي  استخوانبندي شتهر )در متورد خطتو  هاعرصهبررسي و يحل   ساختار شبكه معابر و 
 ي زيستي واق  در آن مورد بررسي قرار گ رد(هامجتم الزم است ساختار ناح ه شهري و 

 ر و ناح ه شهري شام :بررسي و يحل   نحوه يعام  كريدورهاي ريلي با نقشه ساختاري و استخوانبندي شه - - 3-3
 در كريدور با يوجه به نقشه ساختاري هاايستگاهو يدوي  ل ست معابر مريبد با موقع ت  بنديدرجه -3-3-3
 در كريدور با يوجه به نقشه ساختاري  هاايستگاهي كاركردي مريبد با موقع ت هاعرصهيدوي  فهرست  -3-3-2
 در كريدور شام : هاايستگاهي كاركردي شناسايي شده مريبد با موقع ت هاعرصهشناخت و يحل   معابر و  -3-3-7
 ي يوسعههاطرحشناخت معابر و م ادي  از منظر )ظرف ت جابجايي( در وض  موجود و  -3-3-7-3
 ي يوسعههاطرحشناخت معابر و م ادي  از منظر ك ف ت فضاي شهري در وض  موجود و  -3-3-7-2
 ي يوسعههاطرحي حم  و نق  عمومي در معابر در وض  موجود و هاس ستمير شناخت و يحل   سا -3-3-7-7
 ي كاركرديهاعرصهشناخت مق اس عملكردي  -3-3-7-3

- 
TRF/1(2-7) 
TRF/1(2-3) 

- 
TRF/1(7-7) 

TRF/1(7-3) 

- - 

- 
TRF/1(2-7) 
TRF/1(2-3) 

- - 

- TRF/1(2-5) 

- - 

2 URB/1(3) TRF/1(2-3) به يفك ك مخاطب سواره و پ اده هاايستگاهو يدوي  مق اس عملكردي هر يك از  گذاريس است 

7 
URB/1(2) TRF/1(2-4) 

 ريزيبرنامتهبه يفك ك مخاطب سواره و پ اده با يوجته بته مق تاس عملكتردي  هاايستگاهيدوي  حوزه نفوذ هر يك از 
 شده براي آن با يوجه به موارد زير:

7-3 TRF/1(3-7) 
TRF/1(3-3) 

 
 ي يوسعههاطرحدر حوزه نفوذ در وض  موجود و  هايقاط يحل   ظرف ت جابجايي شبكه معابر و 

 ي يوسعههاطرحيحل   معابر و م ادي  در حوزه نفوذ از منظر ك ف ت فضاي شهري در وض  موجود و  - - 7-2

7-7 - HIS/1(3) اجتماعي  -فرهنگي -شناسايي فضاهاي شهري )معابر و م ادي ( واجد ارزش ياريخي 

 ي يوسعههاطرحي كاركردي در حوزه نفوذ در وض  موجود و هاعرصهيحل    - - 7-3

 يحل   و بررسي كالبدي فضاي شهر در حوزه نفوذ - - 7-5

7-4 
- HIS/1(3) 

شناخت مراودا  اجتماعي در حوزه نفوذ شام  مراودا  اجتمتاعي در محتدوده محتال  و روابتد همستايگي، روابتد 

ي روزمره مردم، روابد اجتماعي ناشي از گذراندن اوقتا  فراغتت ... و يحل ت  و هافعال تاجتماعي ناشي از اشتغال و 

 .  باشندميفضاي شهر بررسي شرايد كالبدي كه زم نه ساز يحق  مراودا  اجتماعي در 
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مطالعا  شهري )بخش عنوان مطالعه: 

 اول(

 شهرسازيي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 مرحله اول مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگانيپيش نياز انجام مطالعه: 

بررسي و يدق   كريدورهاي ريلي هدف: 

  از منظر مطالعا  شهري

 URB/1  شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

3 URB/1(7) TRF/1(3) :يدوي  گستره جانمايي مس ر از منظر مطالعا  شهري با در نظر داشت  موارد زير 

3-3 
  

در مطالعا  شهري صرفا در محتدوده مشتخص شتده در مطالعتا  حمت  و نقت   هاايستگاهگستره جانمايي مس ر و 

 . شودميي سوم و چهارم( يدوي  هابخش -)فن  اول

3-2 
EIA/1(2)  

الزاما  ناشي از مطالعا  زيستت مح طتي )درصتور  وجتود( در  EIA/1-2در اي  مرحله الزم است با يوجه به فن  

 نظر گرفته شود.

3-7 
HIS/1(3)  

ي يتاريخي هتابافتالزاما  و راهبردهاي ناشي از مطالعا  ابن ه و  HIS/1-7در اي  مرحله الزم است با يوجه به فن  

 نظر گرفته شود.در 

3-3 TRF/1(3-2-4) 

- 

ر براستاس  مست ييمختلتف گستتره جانمتا يهتابخش( در 3  باالير از ستطح زمت -سطحهميراز عبور ) سنجيامكان

 ك تكزان يف ننده مكف شده است و مشخص يدر مطالعا  حم  و نق  يعر يليه در نوع سامانه رك يانكم يهاويژگي

 ر:ي، با يوجه به موارد زاست هايقاط در معابر و   كيان يرافياز جر يليدور ريرك

 ت عبور معابر و ظرف ييت جابجا قابل -3-7-3

شتام :  يما و منظر شهر   در س ا باالير از سطح زمي سطحهماز عبور  يناش يدهايو يهد هافرصت يبررس -3-7-2

 و حفظ خد آسمان يشهر يت فضا فك با  ي، هماهنگيصوي يمجاور، آلودگ ياشراو معبر به اراض

ستواره و  يدسترست يه معتابر و الگوهتاك  بر شب ا باالير از سطح زمي سطحهماز عبور  ييبعا  ناش يابيارز -3-7-7

 اده پ

نته ستاز  ه زمكت يالبتدكد يو شرا هاويژگي  بر  ا باالير از سطح زمي سطحهماز عبور  ييبعا  ناش يابيارز -3-7-3

 باشندميشهر  يدر فضا يو فرهنگ يحضور مراودا  اجتماع

TRF/1(3-4) 

URB/1(7-2) 

URB/1(7-5) 

TRF/1(3-4) 

URB/1(7-4) 

URB/1(7-7) 

5 URB/1(2) 

URB/1(7) 

URB/1(3) 

TRF/1(7-4) 

 ر:يشام  موارد ز هاآنو مشخنا   هاويژگيو ارائه  هاايستگاه يانك  گستره مييدو

5-3 
- TRF/1(7-3) 

 نحوه پوشش حوزه نفوذ در گستره مكاني ايستگاه با يوجه به:يحل   ك ف ت و 

با شبكه معتابر شناستايي شتده در حتوزه نفتوذ )در وضت  موجتود و  هاايستگاهيحل   اريبا  گستره مكاني  -5-3-3

 ي يوسعه(هاطرح

ه در حتوزه ي حم  و نق  همگتاني شناستايي شتدهاس ستمبا ساير  هاايستگاهيحل   اريبا  گستره مكاني  -5-3-2

 نفوذ

 ي كاركردي شناسايي شده در حوزه نفوذهاعرصهبا  هاايستگاهيحل   اريبا  گستره مكاني  -5-3-7

URB/1(7-3)  

- 
 

URB/1(7-3) 

 در همنش ني با كاركرد ايستگاه قطار شهري هاايستگاهبا گستره مكاني  جوارهمي هاكاربرييحل   سازگاري  - - 5-2

 با گستره مكاني ايستگاه جوارهميحل   امكانا  استمالك در اراضي  - - 5-7

4 URB/1(3) 

URB/1(5) 
- 

 از منظر مطالعا  شهري هاايستگاهارائه نهايي گستره مكاني مس ر و 

                                                      
 

سطح يا باالير از سطح زمت   متورد يحل ت  قترار صرفا امكان عبور به صور  همو  شوددر مطالعا  شهري نسبت به عبور از زير سطح زم   اعالم نظر نمي -3

 گ رد.مي
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 مطالعات ابنيه -2-8-9

مطالعا  ابن ه )بخش عنوان مطالعه: 

 اول(

 سازه -معماريي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 در مطالعا  شهري هاايستگاهيدوي  گستره مكاني مس ر و پيش نياز انجام مطالعه: 

ي هامحدوديتبررسي امكانا  و هدف: 

 هاايستگاهاجرايي براي ساخت مس ر و 

 BLD/1 شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

3 URB/1(5) -  ي هامحتدوديتامكانتا  و  :و گستره جانمايي مس ر منتج از مطالعا  شهري شام  هاايستگاهشناخت گستره مكاني

كالبدي شبكه معابر، كاربري واحدهاي همسايگي حوزه نفوذ ايستگاه، عوار  طب عي، ش ب بستتر طترح، ياس ستا  

 ي فرادست شهري و ...هاطرحگذار بر طرح ايستگاه و يار رشهري، ابن ه خاص و 

2 TRF/1(3-2) - طبقا ، عتر   ب يدسترس يها، راهروها، پلههاورودي يشام  ابعاد الزم برا هاايستگاهه  اول يكيز   برنامه فييدو  

 سفر برآورد شده در مطالعا  فرادست يوها و ... بر اساس يقاضاكس

7 BLD/1(3) 

BLD/1(2) 

 مختلف شام : يردكعمل يهازون ك كستگاه به يفيا ييه برنامه فضا يه -

 برآورد اول ه مساحت الزم براي هر زون عملكردي - - 7-3

 يه ه ل ست اول ه خرد فضاهاي هر زون عملكردي -- - 7-2

 در ايستگاه باشد هاآنيدوي  دياگرام روابد اجزاي ايستگاه كه مشخص كننده اريباطا  ب   فضاها و نحوه استقرار  - - 7-7

3 BLD/1(7) OPP/1(3) د يستگاه و در يطاب  با شترايا ي  شده براييدو ييو برنامه فضا يكيز ستگاه با يوجه به برنامه فيا يمعمار ريزيطرح

 ر:يبستر طرح شام  موارد ز

3-3 - TRF/1(7-5) شده با عر  معبر ريزيطرح يالگو يابعاد يهماهنگ 

3-2 URB/1(7-3) - ستگاهيرامون ا ه معابر در پكاده و شب سواره و پت كشده با نظام حر ريزيطرح يالگو يهماهنگ 

3-7 URB/1(5) -  يي كه با يوجه بته شترايد هاموقع تشده براي ايستگاه در پوشش  ريزيطرحي الگوي هامحدوديتبررسي امكانا  و

 سايت قابل ت جانمايي ورودي دارند

3-3 URB/1(7-2) -  شده ايستگاه براي اريقاء ك ف ت فضاي شهري پ رامون آن ريزيطرحي كالبدي الگوي هامحدوديتبررسي امكانا  و 

3-5 URB/1(5) -  شده براي ايستگاه در يوسعه فضاي شهري پ رامون آن در همتاهنگي بتا اهتداو  ريزيطرحي الگوي هاقابل تبررسي

 ي فرادست شهري هاطرحشده در  ريزيبرنامه

 شده براي ايستگاه با عوار  طب عي و ش ب عمومي بستر طرح ريزيطرحبررسي هماهنگي الگوي  -  3-4

3-3 EIA/1(3) - سبز  يشده با فضا ريزيطرح يو سنجش يداخ  الگو يبررس 

3-4 HIS/1(3) HIS/1(3)  ي ختاص )يتاريخي، بتا هتابافتي ناشي از ابن ه و هامحدوديتشده با امكانا  و  ريزيطرحبررسي نحوه يعام  الگوي

 ويژه و ...( در گستره مكاني ايستگاه )در صور  وجود(كاركرد 

 شده با خطو  اصلي ياس سا  شهري ريزيطرحبررسي و سنجش يداخ  الگوي  -  3-1

3-35 URB/1(5-7) -  شده با يوجه به امكانا  سايت ريزيطرحبررسي نحوه يام   استمالك مورد ن از براي الگوي 

5 BLD/1(3) -  بتراي  هاايستتگاهو طرح ريزي روش اجرا و سازه  هاايستگاهي ساخت در حوزه بالفن  هامحدوديتبررسي امكانا  و

 الگوهاي معماري يدوي  شده با يوجه به موارد زير:

شتده )آيتي( بتا يمركتز بتر  ريزيبرنامتهاعم از اجرا شده، در حتال اجترا و  سطحهمي غ رهايقاط شناخت و بررسي  -  5-3

 هاايستگاهاي در جانمايي كي و سازهي ف زيهامحدوديت

5-2 HIS/1(3) HIS/1(3)   در همستايگي  هاآني بلند و حساس ، ابن ه ياريخي و نحوه يعام  با هاساختمانشناخت و بررسي ابن ه خاص شام

 هاايستگاه

مطالعه و بررسي شبكه اصلي موجود و آيي ياس سا  شهري )زيرسطحي و روسطحي( اعم از خطو  اصلي فاضتالب،  -  5-7

با يوجه به اطالعا  اخذ شتده  هاآن، قنوا ، مخازن و شبكه اينال هاكانالآبرساني، گاز، برق، مخابرا  )ف بر نوري(، 

 ي مربوطههاسازماناز 
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مطالعا  ابن ه )بخش عنوان مطالعه: 

 اول(

 سازه -معماريي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 در مطالعا  شهري هاايستگاهيدوي  گستره مكاني مس ر و پيش نياز انجام مطالعه: 

ي هامحدوديتبررسي امكانا  و هدف: 

 هاايستگاهاجرايي براي ساخت مس ر و 

 BLD/1 شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

5-3 EIA/1(3) -  هاايستگاهي داراي فضاهاي سبز باارزش و اجتناب از يعار  اجرايي هامحدودهشناخت و بررسي   

ي( وارزيتابي خ تزلرزه، ژئويكن ك )براساس گزارش خدما  جنبي ژئويكن ك و شناسيزم  شناخت شرايد عمومي  -  5-5

روانگرايي و رمبنتدگي،  ي احتمالي مربوطه از قب   سطح ايستابي، پتانس  هامحدوديتبراساس  هاايستگاهجانمايي 

، موقع ت گس  و در صور  ن از يحل ت  ريستك ست الب )براستاس مطالعتا  ه تدرولوژي شناسيزم  هاي آنرمالي

 حسب ن از(

 هاايستگاهو امكانا  مريبد با يجه ز كارگاه )استمالك موقت اجرايي( براي ساخت  هاپتانس  شناخت و ارزيابي  -  5-4

ي يراف تك هامحدوديتو  الذكرفوقبراساس عوام   هاايستگاهاي روش اجرا و س ستم كالن سازه ريزيطرحيحل   و  - - 5-3

 ح   اجرا 

4 URB/1(3) - مس ر )يون  يا پ ( براساس گستره جانمايي مس ر كه در مطالعا  شهري مشخص شده است با يوجته بته  ريزيطرح

 موارد ذي :

شتده )آيتي( بتا يمركتز بتر  ريزيبرنامتهاعم از اجرا شده، در حتال اجترا و  سطحهمغ ر يهايقاط شناخت و بررسي  -  4-3

 در جانمايي ابن ه مس ر ايسازهي ف زيكي و هامحدوديت

4-2 H`IS/1(3) HIS/1(3)   ي ياريخي و ... و يعام  با شترايد و هابافتي بلند و حساس، ابن ه و هاساختمانشناخت و بررسي ابن ه خاص شام

 هاآنالزاما  

مطالعا  و بررسي شبكه اصلي موجود و آيتي ياس ستا  شتهري )زيرستطحي و روستطحي( اعتم از خطتو  اصتلي  -  4-7

بتا يوجته بته  هتاآن، قنوا ، مخازن و شبكه اصتلي انتقتال هاكانالفاضالب، آبرساني، گاز، برق، مخابرا  )ف بر نوري( 

 ي مربوطههاسازماناطالعا  اخذ شده از 

4-3 EIA/1(3) -  ي داراي فضاهاي سبز با ارزش و اجتناب از يعار  اجرايي ابن ه مس رهامحدوديتشناخت و بررسي 

ي( و ارزيتابي خ تزلرزه، ژئويكن ك )براساس گزارش خدما  جنبي ژئويكن ك و شناسيزم  شناخت شرايد عمومي  -  4-5

ي احتمتالي مربوطته از قب ت  ستطح ايستتابي، پتانست   هامحدوديتروش اجراي ابن ه مس ر براساس  ريزيطرحو 

، موقع ت گس  و در صور  ن از يحل ت  ريستك ست الب )براستاس شناسيزم  هاي روانگرايي و رمبندگي، آنرمالي

 مطالعا  ه درولوژي حسب ن از(

4-4 URB/1(5) -  و امكانا  مريبد با يجه ز كارگاه )استمالك موقت اجرايي( براي ساخت ابن ه مست ر از  هاپتانس  شناخت و ارزيابي

ي اجرايتي مست ر و هاجبهتهو جانمايي كارخانه قطعا  پ ش ساخته، يع ت   نقطته اصتلي شتروع،  ريزيطرحقب   

 ي م اني مس رهابازهاسترايژي پشت باني اجرايي در 

ي هامحتدوديتو  التذكرفوقاي ابن ته مست ر براستاس عوامت  روش اجرا و س ستم كتالن ستازه ريزيطرحيحل   و  - - 4-3

 يراف كي ح   اجرا 

3 BLD/1(3) 

BLD/1(5) 

BLD/1(4) 

كه در مطالعتا  حمت  و نقت  و مطالعتا  شتهري  هاايستگاهبررسي و ارزيابي نهايي گستره مكاني جانمايي مس ر و  -

يي كته امكتان ستاخت در آن محتدوده هتابخشي ساخت و حذو هامحدوديتيدوي  شده است از منظر امكانا  و 

 وجود ندارد.
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 مطالعات ناوگان -2-8-4

 آه راهي مرتبط با مطالعه: هاتخصص مطالعا  ناوگانعنوان مطالعه: 

 URB/1و  TRF/1 يراف كمطالعا  پيش نياز انجام مطالعه: 

مشخنا  اول ه ناوگان مورد هدف: تدوين 

 ن از

 ROS/1شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

3 TRF/1(3-2)   استخراج ظرف ت مناسب ناوگان برايمطالعه نتايج مطالعا  فرادست 

 موجود مريبد با كريدور ايحومهبررسي نتايج مطالعا  ناوگان ساير خطو  قطار شهري يا    2

7 TRF/1(3) -  ي قاب  استفاده با يوجه به سامانه ريلي مشخص شده در مطالعا  حم  و نق هاناوگانمقايسه كل ه 

3 URB/1(3)   مكاني جانمايي سامانه ريلي در مطالعا  شهريي هاويژگيي قاب  استفاده با يوجه به هاناوگانمقايسه كل ه 

5 ROS/1(7  3و) TCK/1(3) انتخاب ناوگان ارجح متناسب با شرايد طرح 

4 ROS/1(5)   هاواگ ارائه ملزوما  عمومي يعم ر و نگهداري 

 يلين خطوط ريو ارتباطات ب كنيمطالعات ل -2-8-5

مطالعا  ل نك عنوان مطالعه: 

 و اريباطا  ب   خطو  ريلي

 آه راهمهندسي ي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 TRF/1مطالعا  حم  و نق  پيش نياز انجام مطالعه: 

يع    نوع اريبا  و نقا  هدف: 

 اينال خطو  شبكه قطار شهري

 LNK/1 شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

3 ROS/1 -  ناوگان مرور نتايج اول ه مطالعا 

 بررسي الزاما  يراف كي در خنوص اينال خد ريلي - - 2

7 OPP/1 -   در خنوص اينال خد ريلي برداريبهرهبررسي الزاما 

 ملي آه راهبررسي الزاما  ن ازمندي اينال به شبكه  - - 3

 بررسي الزاما  ايمني، امداد و نجا  در خنوص اينال خد ريلي - - 5

4 ROS/1 -  ي اينال خطو  ريليهان ازمنديبررسي الزاما  يعم ر و نگهداري در خنوص استفاده از يسه ال  مشترك و 

 يه ه گزارش لزوم در نظر گ ري ل نك اريباطي ب   خطو  - - 3

 آه راهي مختلف ل نك خد ريلي با ساير خطو  ريلي درون شهري يا شبكه ملي هاواريانتارائه  - - 4

1 - OPP/1(3) ي مختلف ل نك اريباطي ب   خطو  ريليهاواريانتاي جام  ارائه گزارش مقايسه 
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 برداريبهرهمطالعات  -2-8-1

 برداريبهرهمطالعا  عنوان مطالعه: 

 )بخش اول(

 آه راهي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 ROS/1-TRF/1 پيش نياز انجام مطالعه:

ارائه استرايژي نظام هدف: 

مطاب  با ن ازهاي يراف كي  برداريبهره

 شبكه

 OPP/1 شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات 
 هم نياز پيش نياز

3 TRF/1(3-2) -  شناخت آمار يقاضاي سفر مورد انتظار از شبكه خطو  قطار شهري  برايبررسي نتايج مطالعا  فرادست 

2 ROS/1(3) -  استخراج ظرف ت قطار برايبررسي نتايج اول ه مطالعا  ناوگان 

7 OPP/1(32و) - بررسي سرفاصله )هدوي( طراحي اول ه مورد نظر 

3 OPP/1(32و) BLD/1(3)  اي، م ان مانور انتهاي خد و ...( از لحاظ سكو كناري و جزيره هاايستگاهو مانورها )شام  نوع  هاايستگاهيعريف كاركرد 

5 TRF/1(2-3) 

URB/1(2) 

OPP/1(32و) 

 

 هاايستگاهيع    ظرف ت هر يك از 

4 - BLD/1(3)  و ارائه پ شنهادا  مريبد برداريبهرهبندي براساس و ي پ هاايستگاهپ شنهاد در خنوص نوع سكوي 

3  LNK/1(1)   در خنوص اينال با ساير خطو  و بررسي شبكه خطو  قطار شهري برداريبهرهيع    الزاما 

4 
  

بررسي و يع    الزاما  يعم ر و نگهداري و دپوي خطو  مختلف همچن   برآورد يعداد خطو  پارك نگ مورد ن تاز بتا 

 يوجه به سرفاصله زماني )هدوي( در طراحي اول ه

 اول ه برداريبهرهارائه سناريوهاي    1

 ارائه الزاما  اول ه ايمني و اضطرار   35

33 URB/1(5) 

BLD/1(3) 
 

و حتذو  بترداريبهرهاز ديدگاه انطبتاق بتا استترايژي به نته  هاايستگاهبررسي و ارزيابي گستره مكاني جانمايي مس ر و 

 يطاب  ندارد. برداريبهرهيي كه با استرايژي هابخش
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 يليمطالعات هندسه ر -2-8-7

 آه راهمهندسي ي مرتبط با مطالعه: هاتخصص )بخش اول( آه راهعنوان مطالعه: 

 -مطالعا  شهري -يدوي  نهايي گستره مكاني كريدور از منظر مطالعا  حم  و نق پيش نياز انجام مطالعه: 

 برداريبهرهمطالعا  ابن ه و مطالعا  

ي جانمايي خد و هاگزينهيدوي  هدف: 

 در سطح شهر هاايستگاه

 TCK/1  شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

3 - ROS/1(5)  ي هندسي ناشي از ناوگانهامحدوديتمرور نتايج اول ه مطالعا  ناوگان و 

2 URB/1(3) 

BLD/1(3) 
- 

شتده استت از منظتر  ريتزيطرحبررسي و ارزيابي گستره مكاني جانمايي مس ر كه در مطالعا  شهري و ابن ته 

 ي هندسه ري  شام :هامحدوديتيطاب  با 

2-3 BLD/1(5) 

BLD/1(4) 
 

ي زيرزم ني مس ر از مطالعا  طرح ريتزي مست ر و هابخشدر  هاايستگاهكسب اطالعا  مربو  به يراز مس ر و 

 هاايستگاه

 با ضوابد هندسي ري  وجود ندارد هاآنيي كه امكان يطب   هاگزينهحذو  - - 2-2

2-7 
- - 

ي ويتژه در طتول هامحدودهي هندسي ري  را دارند و يع    هامحدوديتيي كه قابل ت يطاب  با هاگزينهيع    

ي هامحتدوديتي اينال به دستگاه خطو  و ساير خطو  ريلي در شبكه، هماهنگي با هامح هر گزينه شام : 

 ي افقي و قائم و ...هاقوس

2-3 
 - 

( و ارائته گزينته به نته در هتر 7-2ي ويژه مس ر )يدوي  شده در بنتد هامحدودهي هندسي براي هاگزينهيه ه 

 مورد

7 
 - 

 هايخنتصكه در ستاير  هاايستگاهي خد قاب  استخراج از گستره مكاني جانمايي مس ر و هاگزينهيدوي  نهايي 

ي اول ه طرح هندستي ختد هانقشهي هندسي طراحي مس ر و ارائه هامحدوديتشناسايي شده است با يوجه به 

 براي هر گزينه
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 هاگزينهان يم بندياولويتبخش دوم: سنجش و  -2-2

 طرح يهاگزينه بندياولويتشرح خدمات  -2-2-8

 ي طرحهاگزينهيدوي  انجام مطالعه:  نيازپيش ي طرحهاگزينه بندياولويتعنوان مطالعه: 

  ي طرحهاگزينه بندياولويتيدوي  شاخص ارزيابي و هدف: 

  يرد
 هابخشر يارتباط با سا

 شرح خدمات
 ازيهم ن ازيش نيپ

3 TCK/1(5) -  ي يكم لي خد و ايستگاه از منظر مطالعا  يراف ك هاگزينهارزيابي 

3-3 ECO/1  برآورد يقاضاي سفر در مس ر و ايستگاه 

 ها، ...(يراف كي )زمان سفر، منرو سوخت، آاليندهي هاشاخصبرآورد    3-2

 هاگزينه بندياولويتارزيابي فني و اقتنادي )يحل   فايده به هزينه( و    3-7

 و انتخاب سه گزينه برير از منظر مطالعا  يراف ك  بنديجم    3-3

در سته گزينته بريتر بتراي ستاخت متدل  هاايستتگاهبرداشت اطالعا  يكم لي در محدوده خطو  و  - - 2

 سازيشب ه

   روپ ادهرو و برداشت مشخنا  هندسي سواره - - 2-3

 برداشت جهت حركت در معابر  - - 2-2

 هاي راهنماييچراغ بنديزمانو  هايقاط برداشت نحوه كنترل  - - 2-7

 اوج(برداشت حجم يردد سواره و پ اده در وض  موجود )ساعت  - - 2-3

 ي دسترسي سواره و پ ادههامحدوديتبرداشت  - - 2-5

 خرد سازيشب هبرداشت اطالعا  الزم براي پرداخت )كال براس ون( مدل    2-4

 سازيشب ه افزارنرمدر  هاايستگاهيرس م جزي ا  شبكه در محدوده مس ر و    2-3

 سه گزينه برير 3بر دريراف كي خردنگر خطو  انبوه سازيشب ه - - 7

 يراف كي مس ر قب  از اجرا سازيشب ه - - 7-3

 ي انسداد مس ر در زمان اجراهاگزينهيراف كي  سازيشب ه - - 7-2

 پس از اجرا هاايستگاهيراف كي مس ر و  سازيشب ه - - 7-7

 راهكار ارائهو  سازيشب هشناخت مشكال  پايه بر اساس نتايج  - - 7-3

3 - URB/2(3-3) سواره و پ اده( هاايستگاهيراف كي  سازيشب ه( 

 عملكرد و اندركنش معابر و ايستگاه  سازيشب ه - - 3-3

 و شبكه معابر روهاپ ادهحجم مسافر پ اده شده بر ازدحام در  يار ريحل    - - 3-2

 يوقف خودروهاي شخني و شبه همگاني در ايستگاه يار ريحل    - - 3-7

 راهكار ارائهو  سازيشب هشناخت مشكال  پايه بر اساس نتايج  - - 3-3

5 - BLD/2(7) (سنجيامكانهاي مديريت يراف ك ح   اجرا )در حد پ شنهاد راهكار 

   هايقاط پ شنهاد اصالح هندسي يا اصالح نحوه كنترل  - - 5-3

                                                      
 

 شود.متر( انجام مي 255بر )به شعاع حداكثر سازي صرفا در مس ر خد انبوهشب ه -3
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 ي طرحهاگزينهيدوي  انجام مطالعه:  نيازپيش ي طرحهاگزينه بندياولويتعنوان مطالعه: 

  ي طرحهاگزينه بندياولويتيدوي  شاخص ارزيابي و هدف: 

  يرد
 هابخشر يارتباط با سا

 شرح خدمات
 ازيهم ن ازيش نيپ

 ي حم  و نق  همگانيهاايستگاهيي جاجابه - - 5-2

 موقت جايگزي  مس رهاي - - 5-7

4 - URB/2(3-3) (سنجيامكانهاي مديريت يراف ك پس از اجرا )در حد پ شنهاد راهكار 

 (برداريبهرهو ازدحام در ايستگاه )در زمان  نظميبييع    مشكال   - - 4-3

 ايستگاهيع    نحوه دسترسي از ساير وساي  سفر )ايوبوس، ياكسي، خودروي شخني، دوچرخه( به  - - 4-2

 در هماهنگي با مطالعا  شهر هاايستگاهيع    نحوه دسترسي پ اده به  - - 4-7

 هايقاط اصالح هندسي يا نحوه كنترل  - - 4-3

 هايقاط و  هاايستگاهپ شنهاد روش كاهش ياخ ر در  - - 4-5

 يي و يع    گزينه منتخبهاارزيابي - - 3

 نگركالندر سطح مدل  هاگزينهيحل   عملكرد  - - 3-3

 در سطح مدل خردنگر هاگزينهيحل   عملكرد  - - 3-2

 يحل   مشكال  ح   اجرا به لحاظ يراف كي - - 3-7

 (  برداريبهرهو ازدحام در ايستگاه پس از اجرا )در زمان  نظميبييحل   مشكال   - - 3-3

 ي ح   اجرا(هاهزينهدر هر گزينه )شام   برداريبهرهبرآورد هزينه ساخت و  - - 3-5

 هاگزينهارزيابي فني و اقتنادي )يحل   فايده به هزينه(  - - 3-4

 هاگزينهارزيابي مالي    3-3

 و يع    گزينه منتخب  بنديجم  - - 3-4

3-1 ECO/1(5)  يحل   حساس ت گزينه برير با و بدون درنظر گرفت  نتايج بخش اقتناد شهري 

 ي مختلفهااف برآورد يقاضا براي گزينه منتخب در ساعا  اوج و غ ر اوج در  - - 4

 برآورد يقاضاي سفر سوار و پ اده شده در ايستگاه - - 4-3

 برآورد يقاضاي سفر يبادلي ب   خطو  مختلف در ايستگاه   4-2

 در ايستگاهبرآورد يقاضاي سفر يبادلي ب   وساي  سفر مختلف )سواره و پ اده(    4-7

 برآورد يقاضاي سفر در قطعا  مختلف مس ر    4-7

 برآورد يقاضاي سفر سوار و پ اده شده در ايستگاه   4-3

 ي مختلفهااف و قطعا  مختلف مس ر در  هاايستگاهاجراي  بندياولويت   1

 در يقاضاي ك  خد هاآنبر اساس م زان يقاضا و سهم  هاايستگاه بنديدسته   1-3

 در يقاضاي ك  خد هاآنقطعا  مس ر بر اساس م زان يقاضا و سهم  بنديدسته   1-2

 يي از مس رهابخشاز  برداريبهرهارزيابي عملكرد يراف كي خطو  براي امكان    1-7

 بر حسب اولويت اجرا در اف  كوياه، م ان و بلند مد  هاايستگاهقطعا  و  بنديدسته   1-3

 ي مختلفهااف براي اجرا در  داراولويتيع    قطعا     1-5

 ي مختلفهااف براي اجرا در  داراولويتي هاايستگاهيع       1-4
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 سنجيامكاناس مطالعات ينه برتر در مقيل مشخصات گزيمكبخش سوم: ت -2-9

 يمطالعات شهر -2-9-8

 شهرسازيي مرتبط با مطالعه: هاتخصص  مطالعا  شهريعنوان مطالعه: 

 ينويب گزينه نهايي خد در بخش دوم مطالعا پيش نياز انجام مطالعه: 

حوزه بالفن  در  ريزيطرحهدف: 

 گزينه برير جانمايي مس ر

 URB/3  شناسه فصل:

ردي

 ف

 هابخشارتباط با ساير 
 شرح خدمات

 هم نياز پيش نياز

3 - BLD/3(2) 

BLD/3 (7) 

 در گزينه برير شام : هاايستگاهاراضي حوزه بالفن  هر يك از  ريزيطرح

3-3 URB/1(2) 

URB/1(7) 

ي حوزه نفتوذ هاويژگينظام دسترسي سواره و پ اده در حوزه بالفن  ايستگاه با يوجه به مق اس عملكردي و  ريزيطرح -

هر ايستگاه شام : يدوي  نظام حركت پ اده با رعايت مع ارهاي اريقاي ك ف ت دسترسي پ اده به ايستگاه، عدم يتداخ  

 حركت سواره و پ اده، نحوه اريبا  با ساير وساي  حم  و نق  )ايوبوس، ياكسي، دوچرخه و...( 

3-2 URB/1(5-2) -  ي هتاكاربريي ستازگار و يضتع ف هتاكاربرييدوي  نظام يوزي  كاربري در اراضي حوزه بالفن  ايستگاه با هدو يقويت

 ناسازگار با ايستگاه

3-7 ECO/1(5) -  ي ايستگاهيهامجتم ي اول ه در اريبا  با جانمايي هاگزينهارائه 

3-3 URB/1(7-5) - ي مورد انتطار از عناصتر و اجتزاي هاويژگينظام كالبدي در اراضي حوزه بالفن  ايستگاه و يع    موقع ت و  ريزيطرح

 ايستگاه در هماهنگي با مشخنا  كالبدي حوزه بالفن  آن

 ارائه نقشه ساختاري طرح فضاي شهري در اراضي حوزه بالفن  ايستگاه - - 3-5

2 URB/1(3) - و باالير از سطح زم   سطحهمي هابخشاراضي حوزه بالفن  مس ر در  ريزيطرح 

 ي ناشي از عبور خدهامحدوديتنظام دسترسي سواره و پ اده در حوزه بالفن  مس ر با يوجه به  ريزيطرح - - 2-3

2-2 URB/1(7-5) - نظام كالبدي در اراضي حوزه بالفن  مس ر با يوجه به الگو و نظام شهري بستر طرح و حفتظ يتداوم فضتايي  ريزيطرح

 شهر

7 URB/3(3) -  ي بستتر طترح كته براستاس برنامته هامحدوديتيدوي  برنامه جام  يملك اراضي مورد ن از پروژه با يوجه به امكانا  و

 :شودي زير ارائه هابنديدستهد در يوانميزماني استمالك 

 هاآنفهرست مشخنا  اراضي استمالك دائم و برنامه زماني يملك    7-3

 هاآنفهرست اراضي استمالك موقت )است جاري( و برنامه زماني يملك    7-2

استتمالك و افتزايش  بترايفهرست اراضي مورد ن از از فضاي عمومي شهر )دائم يا موقت( به همراه شرح يمه دا  الزم    7-7

ايجاد  براي، يعريض معابر سواره روپ ادهي مورد نظر، يعريض معابر هازم  ابن ه پ رامون  نش نيعقبنظ ر:  هاآنكارايي 

 ي الزم براي پ شنهاد يغ  ر در طرح يفن ليهاگزارشنقا  پارك موقت حاش ه معبر و ... با ارائه 
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 هيمطالعات ابن -2-9-2

 سازه -معماريي مرتبط با مطالعه: هاتخصص  مطالعا  ابن هعنوان مطالعه: 

 ينويب گزينه نهايي خد در بخش دوم مطالعا پيش نياز انجام مطالعه: 

نهايي ابن ه  ريزيطرحهدف: 

 و مس ر هاايستگاه

 BLD/3  شناسه فصل:

ردي

 ف

 هابخشارتباط با ساير 
 شرح خدمات

 هم نياز پيش نياز

يكم   مطالعا  ف زيكي ايستگاه بر اساس برآورد يقاضاي سفر در گزينه نهايي ختد و يه ته فهرستت ابعتاد و ظرف تت  -  3

 ي وروديهادروازهشام  سكو، مس رهاي دسترسي افقي و قائم، ورودي،  هاايستگاهاجزاي اصلي 

2 - URB/3(3)  )در  هتاآناي كه مشخص كننده روابد فضاهاي داخلتي ايستتگاه و جايگتاه به گونه هاايستگاهيه ه طرح اول ه )شماي ك

، اريباطا  افقي و عمودي )نظام حركت هاآنكل ت طرح باشد. در اي  طرح الزم است يعداد طبقا ، طريقه قرار گرفت  

 عملكردي اجزاي اصلي ايستگاه يدوي  شود. بنديزونمسافران( و 

7 

 

- URB/3(3)  كه الزم است در مطالعا  فاز يك )مرحله اول( در يبدي  الگتوي طراحتي بته  هاايستگاهيدوي  الزاما  طراحي معماري

ي مرحله اول مالك عم  قرار گ رد. اي  الزاما  به صور  موردي براي هر ايستگاه با يوجه به شرايد ستايت در هانقشه

 :گ ردميير مورد بررسي قرار محدوده مكاني ايستگاه يدوي  شده و در آن موارد ز

7-3 URB/1(2) 

 

اي( در طرح معمتاري بتا يوجته اي، شهري، ناح ه و محلهالزاما  ناشي از مق اس عملكردي ايستگاه )فراشهري و منطقه 

 ي مخاطبان آنهاويژگيبه جايگاه ايستگاه و 

7-2 URB/3(3-3) -  دست ابي به ك ف ت فضايي مورد انتظار برايالزاما  معماري در طراحي فضاهاي داخلي ايستگاه 

7-7 URB/3(3-3)     هاايستگاهالزاما  معماري در طراحي فرم و احجام سطح زم 

7-3 URB/1(7) -  ي فرادست شهريهاطرحيع    نحوه يعام  ايستگاه با 

7-5 URB/3(3-3) -  يع    نقا  شناسايي شده كه قابل ت جانمايي ورودي دارند و منجتر بته يكپتارچگي نظتام حركتت در معتابر شتهري و

 ي اريباطي داخلي ايستگاه خواهند شد.هاگالري

3 BLD/3(2) -  و يري تب و يتوالي كتالن  ايسازهاي كه اجزاي اصلي س ستم به گونه هاايستگاهيه ه طرح شماي ك سازه و روش اجراي

 ي ح   اجرا يعريف شود.هامحدوديتاجرايي اي  اجزا و 

5 - (2)URB/3 اي كه اجزاي اصلي اجرايي آن از قب   نقتا  شتروع، جهتت يه ه طرح شماي ك سازه و روش اجراي ابن ه مس ر به گونه

 هاايستتگاهي كاري و نقا  پاياني در يعامت  كامت  و كتالن نستبت بته طترح هاجبههپ شروي، نقا  م اني پشت بان و 

 شود. ريزيبرنامه

4 - (2)URB/3  و ابن ه مس ر كه در مطالعا  فاز يتك )مرحلته اول( متالك عمت   هاايستگاهيدوي  الزاما  طراحي سازه و روش اجراي

هتاي ي اعمال شده بته طترح در حتوزههامحدوديتبراساس معرفي موردي يمامي  بايستمي. اي  الزاما  گ ردميقرار 

و ابن ه خاص(، ياس سا  شهري اصلي، فضاي سبز بتا ارزش و الزامتا  ناشتي از  سطحهمي غ رهايقاط عوار  شهري )

 و ژئويكن ك و ... ارائه شود. شناسيزم  

3 (3) BLD/3 

(2)  BLD /3 

(7)  BLD /3 

(3)  BLD /3 

(5)  BLD /3 

(4)  BLD /3 

 گ ردميو سازه مس ر مالك عم  قرار  هاايستگاهو استانداردهايي كه در طراحي  هادستورالعم يدوي  فهرست  -
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 مطالعات ناوگان -2-9-9

 آه راهمهندسي ي مرتبط با مطالعه: هاتخصص  مطالعا  ناوگانعنوان مطالعه: 

 بخش دوم مطالعا  ينويب گزينه نهايي خد درپيش نياز انجام مطالعه: 

ارائه مشخنا  ناوگان در هدف: 

 گزينه برير

 ROS/3  شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

 يه ه گزارش مشخنا  فني و ضوابد كلي طراحي ناوگان شام : - - 3

 مريبديدق   ظرف ت كلي براساس مطالعا  فرادست و استانداردهاي    3-3

 هاواگ يع    ساختار قطار و يعداد  - - 3-2

 برداريبهرههاي مختلف معرو آرايش كلي قطار و دوره   3-7

 يع    سرعت و الزاما  كلي جذب ن روي ضربه و ينادم بدنه و شاسي   3-3

 هاواگ ملزوما  عمومي يعم ر و نگهداري    3-5

 ناوگان مورد ن از مطالعا  و محاسبا  مربو  به يعداد   3-4

 برداريبهرهيع    پارامترهاي اول ه حركتي قطار بر مبناي ن ازهاي    3-3

 برآورد اول ه قدر  حري  ناوگان   3-4

 ضوابد كلي طراحي ظاهري ناوگان   3-1

3-35 

 

 ارائه مشخنا  عمومي ناوگان مورد ن از از جمله:  

 سطح زم  (ابعاد اول ه شام  )طول، عر ، اريفاع از  -

 وزن كلي قطار بر اساس ظرف ت و يعداد مسافري  -

 گاباري اول ه بر مبناي استاندارد )دينام ك و استاي ك( -

 يع    آرايش قطار بر مبناي ظرف ت و پارامترهاي حركتي -

 س ستم رانش و يرمزگ ري -

 محدوده كاري نرمال ولتاژ و حالت خاص -

 چ دمان اسباب داخلي -
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 برداريبهرهمطالعات  -2-9-4

مطالعا  عنوان مطالعه: 

  برداريبهره

 آه راهي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 ROS/3 ينويب گزينه نهايي خد در بخش دوم مطالعا  وپيش نياز انجام مطالعه: 

از  برداريبهرهارائه نظام هدف: 

 شبكه خطو  قطار شهري

 OPP/3  شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 خدماتشرح 
 هم نياز پيش نياز

 ( در گزينه بريرHeadwayيدق   سرفاصله زماني اعزام قطار )   3

 ( در ساعا  غ ر پ ك و در ساعا  عمل ايي و پ كHeadwayيع    سرفاصله زماني اعزام قطار )   2

 ي زماني پ شنهادي براي اعزام قطار هافاصلهبه نه در سر برداريبهرهارائه سناريوهاي  - - 7

 برگزيده  برداريبهرهبراساس سناريو  هال نكارائه موقع ت  - - 3

 ي كوياه و درنظرگ ري وضع ت خرابي(هالوپئه موقع ت سوزن و كراس اورهاي اول ه مس ر )براساس ن از به اار   5

 پروژه برداريبهرهارائه جداول اعزام اول ه براي  - - 4

3 
  

و  بترداريبهرههاي انتهاي خد و يعداد اول ه خطو  پارك نگ بتراي يع    الزاما  كلي خطو  دپو و پارك نگ )پارك نگ

 ناح ه انتقال(

 يع    الزاما  اضطرار، ايمني و نجا  با يوجه به آرايش برگزيده   4



 سنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومهشرح خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني و امكان    81/44/31 844

 

85
/

41
/

39
 

 ريمس يمطالعات هندس -2-9-5

 آه راهمهندسي ي مرتبط با مطالعه: هاتخصص  هندسه ريليعنوان مطالعه: 

 OPP/3و  ROS/3 ينويب گزينه نهايي خد در بخش دوم مطالعا  وپيش نياز انجام مطالعه: 

يدق   و ارائه هندسه هدف: 

 مس ر در گزينه منتخب

 TCK/3  شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

3 OPP/3 -   و الزاما  يعم ر و نگهداري برداريبهرهمرور نتايج مطالعا 

2 ROS/3 - يه ه گزارش ضوابد طراحي هندسي مس ر 

 ارائه محاسبا  مربو  به پالن و پروف   و طرح هندسي خد - - 7

3 
- - 

ياس ستا  ستطحي و ي ناشي از مباحث زم   شناسي و ژئويكن كي و هامحدوديتبررسي و يدق   مس ر با يوجه به دريافت 

 زير سطحي محور مورد مطالعه

5 
- - 

هتا همچتون بررسي موقع ت و وض  عمومي منطقه در طول كريدور انتخابي براساس مطالعا  يتدق   شتده ستاير دپاريمان

 برداريبهرهشهرسازي، يراف ك و 

 منرو جريان الكتريكي در پروژه سازيبه نهبررسي پالن و پروف   كلي طرح از ديدگاه منرو انرژي و ارائه راهكارهاي  - - 4

 مس ر برايي مناسب هاطرحمعرفي مقاط  مختلف زيرسازي پ شنهادي و اظهارنظر درباره  - - 3

 ي مختلف محدوده مس رهابخشيه ه مقاط  ي پ در  - - 4

 يه ه گزارش مشخنا  هندسي مس ر نهايي - - 1

 ي طراحي و اطالعا  مربوطه شام  پالن، پروف   طوليهانقشهشام  كل ه  2555/3در مق اس  هانقشهيه ه مجموعه  - - 35

 ي ي پ مقاط  عرضي و طرح هندسي مس ر و دپو و يوقفگاه و دپوهانقشهيه ه مجموعه  - - 33

 يه ه طرح كلي محوطه دپو - - 32

 آال ماش  ي صنعتي و كارگاهي و هاساختمانيه ه طرح كلي جانمايي  - - 37

 ي زيرزم ني و يسه ال  كمكيهاسازهي ويژه خد، هاسازه، مقاط  و نقشه ي پ هاپالن - - 33
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 يرات و نگهداريشرح خدمات مطالعات دپو و تعم -2-9-1

مطالعا  دپو و عنوان مطالعه: 

 يعم ر و نگهداري

 آه راهي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 ROS/3 - OPP/3 -ينويب گزينه نهايي خد در بخش دوم مطالعا پيش نياز انجام مطالعه: 

يدوي  مشخنا  اول ه هدف: 

 دپو و يعم ر و نگهداري

 DEP/3  شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 ازيهم ن ازيش نيپ

3 ROS/3   يدوي  ضوابد يعم ر و نگهداري برايبررسي نتايج مطالعا  ناوگان 

2 OPP/3   در خنوص الزام به استفاده از يوان يعم رايي شبكه برداريبهرهبررسي نتايج 

 مرور نتايج مطالعا  دپو و يعم را  ساير خطو  قطار شهري و شبكه خطو  موجود  - - 7

 يه ه گزارش ضوابد كلي يعم ر و نگهداري بر اساس مشخنا  ناوگان - - 3

 يعم رايي و پارك نگ انتهاي خد يهان ازمندييه ه گزارش ضوابد كلي    5

 پايانه و دپوي مورد ن از شام : سنجيامكانيه ه گزارش  - - 4

 ي پشت بانيهاساختماني يعم رگاهي اصلي و هاسال ابعاد و اندازه كلي پارك نگ،    4-3

 با درنظرگ ري هندسه خطو  ريلي  هاساختمانو  هاسال ي جانمايي هاموقع ت   4-2

 زم   و محوطه مورد ن از اول ه براي دپو   4-7

 دپو و پايانه بر اساس موقع ت خد و محدوده مورد نظر يابيموقع تي هانقشهيه ه گزارش و    3

 برآورد ل ست اول ه يجه زا  اصلي يعم رگاهي دپو   4
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 شرح خدمات مطالعات تجهيزات ثابت -2-9-7

مطالعا  يجه زا  عنوان مطالعه: 

 رابت

 آهنراهي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 پيش نياز انجام مطالعه: تصويب گزينه نهايي خط در بخش دوم مطالعات

يدوي  ضوابد كلي هدف: 

 يجه زا  رابت

 EMI/3 شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

3 ROS/3   ي يجه زايي ناوگان برگزيدههان ازمنديو  هاويژگيبررسي نتايج مطالعا  ناوگان و 

 بررسي يجه زا  رابت بكار گرفته شده در شبكه پ ش   خطو  قطار شهري و مطالعا  مريبد   2

 يه ه گزارش ضوابد كلي طراحي يجه زا  رابت شام : - - 7

7-3 
- - 

ي در نظتر هاپستت، سطح ولتتاژ، نتوع رسانيبرق)شام  انتخاب نوع س ستم  رسانيبرقي هاس ستميه ه ضوابد طراحي 

گرفته شده، نقا  و نحوه يام   يوان، سطح ايمني و افزونگي شبكه، نحوه اريبا  با شبكه باالدست و بترآورد م تزان بترق 

 (برداريبهرهمنرفي با يوجه به مطالعا  ناوگان و 

7-2 
  

ست گنال نگ، نتوع س ستتم متدنظر، استتانداردهاي ي س گنال نگ )انتخاب سطح س ستم هاس ستميه ه ضوابد طراحي 

 سطح ايمني، نوع يكنولوژي يبادل داده(

7-7 
- - 

ي اريباطتتا  و مختتابرا  )شتتام  يعريتتف كل تتا  ستتاختار، يكنولتتوژي انتقتتال داده، هاس ستتتميه تته ضتتوابد طراحتتي 

 (  هاس ستمي مد نظر، سطح يكنولوژي ساير زيرهاس ستمزير

7-3 
  

ي يعم ر و نگهداري و دورنماي هان ازمندييه ه ضوابد كلي يجه زا  دپو )شام  كل ا  يجه زا  دپوي اصلي بر مبناي 

 كلي يجه زا  اصلي(

 ، نحوه سناريوهاي اطفاء( هاس ستمحري  )سطح ايمني و استاندارد زير يي اعالم و اطفاهاس ستميه ه ضوابد طراحي    7-5

7-4 
  

ي اسكادا و متديريت هوشتمند )شتام  مست رهاي اريبتاطي، الزامتا  برقتراري اينتال بتا هاس ستميه ه ضوابد طراحي 

 ي پايش و سطح استانداردي(هاس ستم

7-3 
  

ي آسانسور و پلته برقتي )رعايتت الزامتا  مقتررا  ملتي ايتران و همچنت   ق تد نمتودن هاس ستميه ه ضوابد طراحي 

 للي مريبد با س ستم هاي كاري در شرايد سخت(الماستانداردهاي ب  

7-4 
ROS/3(3-4)  

ي يهويه بر مبناي سناريو برگزيده )شام  سناريوهاي يخل ته دود و يهويته يونت  و مست ر، هاس ستميه ه ضوابد طراحي 

 سناريوهاي يهويه ايستگاه و نحوه ساماندهي سناريوهاي اضطراري(
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 ده مطالعاتكيو ارائه چ بنديجمع -2-9-1

و  بنديجم عنوان مطالعه: 

 ارائه چك ده مطالعا 

 هابخشكل ه ي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 كل ه مدارك منوب پروژهپيش نياز انجام مطالعه: 

 ABS/3 : شناسه فصل ارائه نتايج كالن مطالعا هدف: 

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

 و نحوه يعام  با ساير خطو  هاايستگاهارائه پالن و پروف   خد مشتم  بر طرح هندسي مس ر، جانمايي دپو و پارك نگ،  - - 3

2 
- - 

ي ختاص كته در طتول مست ر وجتود دارنتد و ارائته هتاپروژهي فرادستت شتهري و هاطرحارائه خالصه نحوه يعام  پروژه با 

 شده ب نيپ شهاي كارراه

   برداريبهرهشام  كل ا  نظام  برداريبهرهارائه خالصه نظام  - - 7

 و منوبا  اخذ شده دراي  زم نه )در صور  وجود( مح طيزيستارائه خالصه مالحظا   - - 3

 ي ياريخي و منوبا  اخذ شده در اي  زم نه ) در صور  وجود(هابافتارائه خالصه مالحظا  مريبد با حفظ حرائم ابن ه و  - - 5

4 
- - 

ستازه و روش اجتراي  -از منظتر معمتاري و روش اجترا هاايستتگاه بنديدستهارائه مشخنا  اصلي بخش ابن ه پروژه شام  

 دپوپارك نگ و مركز كنترل فرمان  -مس ر

3 
- - 

باالدستت، ارائه مشخنا  اصلي بخش يجه زا  حداق  شام : ناوگان، س ستم يام   يوان ديماند ك ، نقتا  يتام   شتبكه 

 آرايش شبكه، سناريو مبناي س ستم يهويه

4 
- - 

زمت    -ي ايستگاهيهامجتم  -ساختمان كنترل فرمان -ارائه مشخنا  اراضي اصلي مورد ن از پروژه شام : دپو و پارك نگ

و ...( در  ستازيپ شروع به كار اجراي مكان زه مس ر )شفت شروع به كار ماش   حفار، كارخانه سگمنت، يجه ز كارگاه اصلي 

 صور  وجود

1 
- - 

در مق اس كالن )متناسب با اجزاي اصتلي موضتوع  برداريبهرهارائه برنامه زماني پروژه مشتم  بر طراحي، ساخت و فازبندي 

 برآورد(

 و يخن ص مناب  ريزيبرنامهارائه برآورد كالن اجزاي طرح به منظور يدوي  جريان مالي،  - - 35

 .استج مطالعا  يدرج در گزارش نتا برايموارد فوق حداق  اطالعا  الزم 

 





 3فصل 3

 يلكو برنامه  كمدارفهرست 

 مطالعات
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 فهرست مدارك و برنامه كلي مطالعا  - سومفن  

 کفهرست مدار -9-8

از در  تمتورد ن يهاحتداق   بختش عنتوان شتده استت يته در اكت سنجيامكانمنتج از مطالعا   كو مدار هاگزارش

 رد. قرار گ ين پروژه مورد بازبد هر يو الزم است با يوجه به شرا استمطالعا  

 سنجيامكانبخش اول شرح خدمات مطالعات  يهاگزارشمجموعه  -9-8-8

 سنجيامكانبخش اول شرح خدمات مطالعات  يهاگزارشمجموعه  -8-9جدول 

 کعنوان مدر  يرد
شرح 

 خدمات

نوع 

 کمدر
 مالحظات کمدر يدستاورد اصل بيتصو يمتول

3 
معرفي گستره كريدور ريلي از 

 مطالعا  يراف كمنظر 
TRF/1 گزارش 

شوراي  -شهرداري

 هماهنگي يراف ك استان

كريدور ريلي از منظر  يابيمكان

 مطالعا  يراف ك

در اي  مدرك الزم است از اهداو 

مطالعا  طرح جام  يراف ك و 

مرحله اول مطالعا  يفن لي حم  

 .شودو نق  همگاني پ روي 

2 
معرفي گستره مكاني مس ر و 

از منظر مطالعا   هاايستگاه

 شهري
URB/1 گزارش 

معاونت  -شهرداري

 شهرسازي شهرداري

كريدور ريلي از منظر  يابيمكان

 مطالعا  شهري
 

7 
شبكه كريدورهاي  ريزيطرح

قطار شهري در اريبا  با ابن ه 

 ي ياريخيهابافتو 
HIS/1 گزارش 

سازمان م راث  -شهرداري

فرهنگي )اداره حفظ و 

هاي محوطهاح اي بناها و 

 (ياريخي

ي هابافتدريافت الزاما  ابن ه و 

و  هامحدوديتياريخي، رعايت 

ايجاد اريبا  م ان شبكه ريلي 

 و ابن ه ياريخي هابافتبا 

يدوي  اي  گزارش مطاب   براي

شرح خدما  ن از به برگزاري 

جلسا  هماهنگي با سازمان 

 .استم راث فرهنگي 

3 
 مح طيزيستالزاما  

 گذار بر طرحيار ر
EIA/1 گزارش 

سازمان مح د  -شهرداري

 زيست

ي اعمال الزاما  هاروشمعرفي 

  مح طيزيستي هامحدوديتو 
 

5 
بررسي امكانا  و 

ي ساخت هامحدوديت

 و مس ر هاايستگاه
BLD/1 گزارش 

معاونت عمراني  -شهرداري

 شهرداري

يعريف شرايد و امكانا  اجرايي 

 طرح
 

 شهرداري گزارش ROS/1 ناوگانگزارش اول ه  4

ارائه مشخنا  فني و ضوابد 

كلي طرح ناوگان متناسب با 

 سامانه ريلي مورد نظر

 

3 
نظام  گذاريس است

 برداريبهره
LNK/1 
OPP/1 

 شهرداري گزارش
از  برداريبهرهنظام  ريزيطرح

 شبكه ريلي
 

4 
ي پالن و پروف   هاگزينه

 شبكه خطو  ريلي
TCR/1 شهرداري نقشه 

ي پالن و پروف   هاگزينهارائه 

خد با رعايت الزاما  ناشي از 

هندسه ريلي در گستره يدوي  

ي هايخنصشده يوسد ساير 

 گذار بر طرحيار ر
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 سنجيامكانبخش دوم شرح خدمات مطالعات  يهاگزارش -9-8-2

 سنجيامكانبخش دوم شرح خدمات مطالعات  -2-9جدول 

 عنوان مدرک ردي 
شرح 

 خدمات
 مالحظات دستاورد اصلي مدرک متولي تصويب نوع مدرک

3 
 بندياولويتسنجش و 

 ي خدهاگزينه

بخش دوم 

 شرح خدما 
 گزارش

شوراي هماهنگي يراف ك  -شهرداري

شوراي عالي هماهنگي يراف ك  -استان

 شهرهاي كشور

 بندياولويتسنجش و 

و معرفي گزينه  هاگزينه

 برير

 

 يراف كي حم  و نق  هامدل 2
بخش دوم 

 شرح خدما 

گزارش و مدل 

 يافزارنرم
 شهرداري

ارائه نتايج حاص  از 

 خرد و كالن سازيشب ه
 

 سنجيامكانبخش سوم شرح خدمات مطالعات  يهاگزارشمجموعه  -9-8-9

 سنجيامكانبخش سوم شرح خدمات مطالعات  يهاگزارشمجموعه  -9-9جدول 

 عنوان مدرک ردي 
شرح 

 خدمات

نوع 

 مدرک
 مالحظات دستاورد اصلي مدرک متولي تصويب

3 

حوزه بالفن   ريزيطرح

و مس ر )در  هاايستگاه

و باالير از  سطحهمي هابخش

 سطح زم  (

URB/3 
گزارش 

 و نقشه

 -شهرداري

معاونت 

شهرسازي 

 شهرداري

و طرحريزي اراضي  گذاريس است

ي هابخشو مس ر )در  هاايستگاهپ رامون 

و باالير از سطح زم  ( بايوجه به  سطحهم

ي ناشي از احداث هامحدوديتامكانا  و 

 هاايستگاهمس ر و 

در اي  مدرك الزم است 

و  هايوص همجموعه الزاما  و 

انتظارا  در طراحي هر بخش از 

پروژه از منظر مطالعا  شهري 

 ارائه شود.

 BLD/3 و مس ر هاايستگاه ريزيطرح 2
گزارش 

 و نقشه
 شهرداري

ارائه طرح اول ه و مشخنا  اصلي ابن ه 

و مس ر و يدوي  الزاما  و  هاايستگاه

 ضوابد طراحي براي فاز بعدي مطالعا 

در اي  مدرك الزم است 

و  هايوص همجموعه الزاما  و 

انتظارا  در طراحي هر بخش از 

پروژه از منظر مطالعا  ابن ه 

 و مس ر ارائه شود. هاايستگاه

 برداريبهرهنظام  7
Operation plan 

OPP/3 شهرداري گزارش 
از شبكه  برداريبهرهارائه برنامه نهايي 

 خطو  قطار شهري
 

  ارائه مشخنا  ناوگان برگزيده شهرداري گزارش ROS/3 گزارش نهايي ناوگان 3

5 
پالن و پروف   شبكه خطو  

 قطار شهري
TCK/3 

نقشه و 

 گزارش
 شهرداري

ي پالن و پروف   در مق اس هانقشهارائه 

با درنظر گرفت  نقا  ل نك  2555/3

ها، اينال به دپو Crossoverخطو ، ب  

 و پارك نگ

در اي  مدرك الزم است 

و  هايوص همجموعه الزاما  و 

انتظارا  در طراحي هر بخش از 

پروژه از منظر مطالعا  هندسه 

 مس ر ارائه شود.

 طرح اول ه دپو و پارك نگ رداريشه گزارش DEP/3 دپو و پارك نگ 4

در اي  مدرك الزم است مجموعه 

و انتظارا  در  هايوص هالزاما  و 

طراحي دپو و پارك نگ شبكه 

 خطو  ارائه شود.

   شهرداري گزارش EMI/3 ضوابد طراحي يجه زا  3

4 
گزارش نهايي مطالعا  

 سنجيامكان
ABS/3 شهرداري گزارش 

اي  گزارش شام  حداق  موارد ذكرشده 

و  شودميشرح خدما   1-7-2در بخش 

ي هابخشد يوانميبنابر شرايد طرح 

 .شوديكم لي به آن اضافه 
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 سنجيامكانمطالعات  يبخش جنب يهاگزارشمجموعه  -9-8-4

 سنجيامكاني بخش جنبي مطالعات هاگزارشمجموعه  -4-9جدول 

 کعنوان مدر  يرد
شرح 

 خدمات

نوع 

 کمدر
 مالحظات کمدر يدستاورد اصل بيتصو يمتول

 شهرداري گزارش ECO/1 اقتنادي ريزيطرح 3
ي باارزش هاموقع تشناسايي اول ه 

 اقتنادي در حوزه نفوذ كريدور
 

  ارائه مشخنا  بستر طب عي طرح شهرداري گزارش GEO ژئو ف زيك و ژئويكن ك 2

7 
گذار بر يار رياس سا  شهري 

 طرح
 شهرداري گزارش 

صور  گرفته  ريزيبرنامهارائه مجموعه 

 در اريبا  با خطو  ياس سا  شهري
 

3 
گذار بر يار رابن ه خاص شهري 

 طرح
 شهرداري گزارش 

صور  گرفته  ريزيبرنامهارائه مجموعه 

گذار بر يار ردر اريبا  با ابن ه خاص و 

 ي فرسودههابافتابن ه ياريخي و  -طرح

 

5 
مجموعه هماهنگي انجام شده با 

گذار يار ري هاپروژهمتول ان ساير 

 پذير بر طرحيار ريا 
 شهرداري گزارش 

ي صور  هاهماهنگيارائه مجموعه 

در اريبا   هاارگانو  هاسازمانگرفته با 

 با طراحي و اجراي طرح

 

 شهرداري گزارش  گزارش مديريت ريسك 4

 براييدوي  الزاما  و يمه دا  الزم 

كاهش خطرا  بالقوه در مراح  

 برداريبهرهطراحي، ساخت و 

در اي  بخش شرح خدما  

مندرج در پ وست اي  

 451ضابطه و ضابطه شماره 

 مالك عم  است.
 

 شتودميد پروژه اضافه ير شده است بنابر شراكذ يه در شرح خدما  مستندسازك ييهاگزارش  بخش مجموعه يدر ا

 ز باشد.  شده ن آوريجم اطالعا   بنديدستهو  مستندسازيد شام  يوانميه ك

 





 1پيوست 4
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 3پ وست 

 يخيتار يهابافته و يمطالعات ابن -8-8پ.

شرح خدما  عنوان مطالعه: 

 ي ياريخيهابافتمطالعا  ابن ه و 

 ابن ه -شهرسازيي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 TRF/1 مرحله اول مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگاني وپيش نياز انجام مطالعه: 

هماهنگي كريدورها با هدف: 

 ي ياريخيهابافتالزاما  ابن ه و 

 HIS/1 شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

3 
  

ي يتاريخي )در صتور  وجتود( از معاونتت هابافتدريافت اطالعا  محدوده ياريخي شناسايي شده و مطالعا  طرح جام  

 ياريخيهاي دفتر حفظ و اح اي بناها و محوطه -م راث فرهنگي سازمان م راث فرهنگي و صناي  دستي و گردشگري

2 
  

ي محدوده ياريخي با يوجه به اسناد دريافتي از سازمان م راث فرهنگي و انطبتاق آن بتا شتبكه هاويژگيبررسي و شناخت 

 كريدورهاي قطار شهري شام  موارد زير:

 گ رندميي ياريخي كه در حوزه كريدورهاي قطار شهري قرار هابافتيدوي  فهرست ابن ه يا  - - 2-3

 گ رندمييدوي  فهرست معابر ياريخي كه در حوزه كريدورهاي قطار شهري قرار  - - 2-2

2-7 
  

ي شهري كه جايگاه خاص اجتماعي يا كالبدي در ياريخ شهر دارند و در حوزه كريدورهاي قطتار هاموقع تيدوي  فهرست 

 گ رندميشهري قرار 

7 

 - 

شتبكه  يتار راجتمتاعي كته در حتوزه  -ي ويتژه يتاريخيهتاموقع تي ياريخي، معابر و ستاير هابافتارائه فهرست ابن ه و 

به معاونت م راث فرهنگي سازمان م راث فرهنگتي و صتناي  دستتي و گردشتگري  گ رندميكريدورهاي قطار شهري قرار 

بتراي ربتت  ريزيبرنامهي ربت شده يا در حال هاطرحهاي ياريخي( و دريافت حرائم و )دفتر حفظ و اح اي بناها و محوطه

 ي شهري معرفي شدههابافتو  هاموقع تابن ه، 

3 

 

URB/1(7) 

BLD/1(3-4) 

BLD/1(4-2) 

 يدوي  برنامه راهبردي يعام  شبكه كريدورهاي قطار شهري با آرار و م راث ياريخي شام  موارد زير:

 و فرصت و يهديدهاي ناشي از اضافه شدن شبكه كريدورهاي قطار شهري در محدوده ياريخي هامحدوديتبررسي امكانا  و 

ي قطار شهري در محدوده ياريخي شام  يتراز عبتور ختد، روش هاايستگاهمس ر و  ريزيطرحارائه برنامه پ شنهادي براي 

ي يتاريخي )استتفاده از امكانتا  و هتابافتبتا ابن ته يتا  هاايستگاهو خطو ، نحوه يعام  هماهنگي طرح  هاايستگاهاجراي 

ي هتابافتي ناشي از ابن ته و هامحدوديتبا ابن ه ياريخي(، نحوه اعمال الزاما  و  هاايستگاهي جوارهمي ناشي از هافرصت

 و ساير عناصر ساختماني خطو  قطار شهري  هاايستگاهياريخي در طرح 

5 
  

هاي شبكه كريدورهاي قطار شتهري بته دفتتر حفتظ و اح تاي بناهتا و محوطتهارائه گزارش پ شنهادهاي راهبردي يعام  

ياريخي معاونت م راث فرهنگي ستازمان م تراث فرهنگتي و صتناي  دستتي و گردشتگري و شتركت در جلستا  بررستي 

 پ شنهادهاي ارائه شده

4 

- - 

هاي يتاريخي مطالعتا  در مرحله بررسي پ شنهادهاي راهبردي در صور  ن از و با نظر دفتر حفظ و اح اي بناها و محوطه

يكم لي نظ ر مطالعا  ژئوف زيك و در صور  ن از عمل ا  حفاري شناستايي بتراي ياي تد يتا رد پ شتنهادهاي ارائته شتده 

هاي   انجام شده بتر عهتده دفتتر حفتظ و اح تاي بناهتا و محوطته. الزم به ذكر است ياي د صحت عمل اپذيردميصور  

 ياريخي معاونت م راث فرهنگي خواهد بود.

3 
  

ي يتاريخي و ارائته هتابافتنحوه اريبا  شبكه كريدورهاي قطار شهري با ابن ته و  ريزيبرنامهنهايي راهبردها و  بنديجم 

 شبكه كريدورهاي قطار شهري يابيانمكي هاگزينه ريزيطرحاعمال در  برايگزارش نهايي 
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 يطيست محيمطالعات ز -2-8پ.

شرح خدما  عنوان مطالعه: 

 مح طيزيستمطالعا  

 حم  و نق ، شهرسازي، زيست مح طيي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 ه اول مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگانيلمرحپيش نياز انجام مطالعه: 

بررسي و يدق   هدف: 

كريدورهاي ريلي از منظر 

و  مح طيزيستمطالعا  

 مح طيزيستبررسي اررا  

 احداث شبكه حم  و نق  ريلي

 EIA/1 شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

3 

- - 

ها و منتاط  حفاظتت شتده سايت مح طيزيستاخذ اطالعا   برايارائه كريدور حم  و نق  ريلي به سازمان مح د زيست 

هتاي ملتي و منتاط  داراي هاي ح تا  وحتش، پاركي دائمي، گذرگاههارودخانهها، مناط  جنگلي و ، ياالبمح طيزيست

ايت  منتاط  و استتاندارهاي آالينتدگي آب،  مح طيزيستتهاي گ اهي درحال انقرا ، الزاما  و ضوابد حفظ شرايد گونه

  در محدوده كريدورها )از آنجايي كه برخي از اجزاي خطو  قطار شهري همچون محت  دپتو و پارك نتگ خاك، هوا و صو

، الزم است در امتتداد كريتدورها در ختارج از محتدوده شتهرها ن تز شودميقطارها گاهي در خارج از محدوده شهرها ايجاد 

 دريافت شود.( مح طيزيستاطالعا  

2 
 - 

 بترايهاي شهرسازي و مطالعا  حمت  و نقت  )اخذ شده از ادارا  مح د زيست استان( به گروه مح طيزيستارائه الزاما  

 كريدور يابيمكاني هاگزينه ريزيطرحدر  هاآنلحاظ نمودن 

7 
- - 

شتوراي عتالي محت د  52/35/34)الگوي( ارزيابي مح د زيست منتوب  نامهآي  مشاور موظف است در اي  مرحله مطاب  

 زيست اقدام نمايد
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 سنجيفرايند بررسي اثرات زيست محيطي سيستم حمل و نقل ريلي شهري در مرحله امكان -8-8شكل پ.

 
 كريدور يراف كي حم 

و نق  ريلي منتج از  
 مطالعا  يفن لي حم 

 و نق  همگاني 

يدوي  گزارش شهرسازي انطباق كريدور 
بر شهر و امتداد كريدورها در خارج از 

 محدوده شهري

 هايمشخص نمودن سايت
محافظت شده و حساس نسبت 

 مح طيبه الزاما  زيست

 اخذ الزاما  و استانداردهاي

 زيست درحفظ مح د

 محدوده داراي ارزش زيست

 مح طي يا حفاظت شده

بررسي انطباق الزاما  و استانداردهاي 
هاي يدوي  شده زيست در گزينهمح د

ها يوسد يخنص شهرسازي و يطب   آن
 نهايي مس ردر گزينه 

مح طي گزينه يدوي  گزارش فني زيست
نهايي مس ر جهت ارائه به ادارا  ك  

 زيست استانمح د

 اخذ ياي ديه نهايي عدم اخذ ياي د

 از اداره ك  مح د

 زيست استان
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 ر عامليطرح با سازمان پدافند غ يند هماهنگيفرآ -9-8پ.

 شهرسازي و ابن ه و حم  و نق ي مرتبط با مطالعه: هاتخصص پدافند غ رعام عنوان مطالعه: 

 مطالعا  يفن لي حم  و نق  همگانيمرحله اول پيش نياز انجام مطالعه: 

هماهنگي طرح شبكه هدف: 

خطو  قطار شهري با الزاما  

 پدافند غ رعام 

 CDF/1 شناسه فصل:

  يرد
 هابخشر يارتباط با سا

 شرح خدمات
 ازيهم ن ازيش نيپ

3 
  

بررسي منوبا  پ ش   شبكه كريدورهاي قطار شهري در شوراي عالي هماهنگي يراف ك كشور يا در صور  وجتود الزامتا  

مربو  به پدافند غ رعام  و ياي د مشرو  كريدور در مرحله مطالعا  جام  و يفن لي يراف ك، رعايت الزامتا  متورد اشتاره 

 در نظر گرفته شود. سنجيامكاندر مطالعا  مرحله 

2 

URB/1(3) 

URB/1(5) 
 

برگزاري جلسا  هماهنگي با كارشناسان معاونت امور شهري سازمان پدافنتد غ رعامت  و دريافتت الزامتا  ايت  ستازمان در 

يتدوي  الزامتا  پدافنتد غ تر عامت   در صتوريي كتهكريدورهاي قطار شهري، در اي  اريبتا   يابيمكاني هاگزينهاريبا  با 

ي باشد الزم است مشاور ذي صالح با شرح خدمايي كه از طرو سازمان پدافند غ ر عامت  ارائته متي ن ازمند مطالعا  يكم ل

 ستنجيامكانبكار گرفته شود و نتايج مطالعا  اي  مشاور بعنوان الزاما  پدافند غ ر عام  به مشتاور متتولي مطالعتا   شود

 .شودابالغ 

7 

CDF/1(2)  

ي پتالن و پروف ت  شتبكه خطتو  قطتار شتهري الزم استت هاگزينهپس از اعمال الزاما  و مالحظا  پدافند غ ر عام  در 

ي مكاني گزينه برير براي سازمان پدافند غ رعام  ارسال شود. سازمان پدافند غ رعام  پس از بررستي هاويژگيمشخنا  و 

بته  2الزاما  ايت  ستازمان كته در بنتد  در صوريي كه( سنجيامكانپالن و پروف   اول ه مس ر )متناسب با مق اس مطالعا  

 .نمايدمياصالحي را به مجري مطالعا  ابالغ  مشاور ارائه شده است به درستي رعايت نشده باشد، فهرست موارد

3 

  

موظف است براساس فهرست الزاما  دريافتي از سازمان پدافند غ رعام  مجددا طرح هندستي  سنجيامكانمشاور مطالعا  

در ينويب نهايي در اخت تار ستازمان پدافنتد غ رعامت  قترار دهتد. در ايت  مرحلته  برايمس ر را بازب ني و ويرايش نمايد و 

ي بر طرح هندسي خد نداشته باشد اي  الزامتا  يار ربخشي از الزاما  ارائه شده يوسد سازمان پدافند غ رعام   صوريي كه

 ند در مراح  بعدي مطالعا  مدنظر قرار گ رند.يوانمي
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 يكنكو ژئوت يكزيژئوف شرح خدمات مطالعات -4-8پ.

 ژئويكن ك( -خدما  جنبي )ژئوف زيكي مرتبط با مطالعه: هاتخصص ژئوف زيكعنوان مطالعه: 

 TRF/1-URB/1 پيش نياز انجام مطالعه:

شناخت بافت ژئوف زيكي هدف: 

 محدوده كريدور و شناسايي نقا  خاص

 GEO شناسه فصل:

 ردي 
 شرح خدمات هابخشارتباط با ساير 

  هم نياز پيش نياز

3 URB/1 (5)  (   خدما  ژئوف زيك در محدوده گستره جانمايي مس ر عمديا با يك ه بتر روش آزمتايش رادار نفتوذي زمتGPR و )

 :شودميالكتريكي زم   به منظور دست ابي به نتايج ذي  انجام  سنجيمقاومتروش 

 ها( يع    شود. خاك زيرسطحي )ضحامت و جنس اليه بندياليهمشخنا     3-3

 وضع ت و ضخامت خاك دستي شناسايي و معرفي شود.   3-2

 وضع ت و عم  سنگ بستر شناسايي و يع    شود.   3-7

 در صور  وجود اليه آبخوان، ضخامت و وضع ت كلي آن بررسي و ارائه شود.    3-3

 سطح آب زيرزم ني يع    شود.   3-5

منظتور نمتتودن در  بتترايهاي فعتتال منطقته و گست  آوريجمت زا در گستتره مطالعتته هاي لتترزهمشخنتا  چشتمه   3-4

 ارائه شود. هاگزينه بندياولويت

 ي انجام شده شناسايي، بررسي و معرفي شود.هاآزمايشو  هابرداشتهاي احتمالي بر اساس وضع ت گس    3-3

انجتام و  هاگزينه بندياولويتمنظور نمودن احتمالي در  برايارزيابي مقدمايي پتانس   روانگرايي در محدوده كريدور    3-4

 نتايج مريبد ارائه شود.

 وجود حفرا  و فضاهاي زيرزم ني و هرگونه آنرمالي محتم  بررسي و معرفي شود.   3-1

 )فعال يا متروك( بررسي و معرفي شود. هاآنموقع ت قنوا  و برآورد فعال ت    3-35

 هاستازمانو استتعالما  اختذ شتده از  هتاپ مايشموقع ت مسطحايي و عم  ياس سا  شهري زيرسطحي با يطتاب     3-33

 برداشت، يفس ر و ارائه شود.

 كننده شناسايي و معرفي شود.ي احتمالي دف  زباله همچن   گازهاي آلودههامح    3-32

 وضع ت مستحدرا  باستاني زيرسطحي احتمالي بررسي و در صور  شناسايي ارائه شود.   3-37

در مست ر كريتتدور بتا نمتتايش و ارائته اطالعتا  فتتوق در آن بتر استتاس  شناستيزم  هتاي طتولي و عرضتتي پروف     3-33

 ح ارائه شود.ي ژئوف زيكي انجام شده، مستندا  مريبد، يفس ر فني و قضاو  مهندس مشاور ذينالهاآزمايش
 

ا  هر پتروژه )اعتم  ج بر اساس مقتضير نتا و يفس هاآزمايش جزي ا ش و يما اس برداشت، پ ح است مق به يوضالزم 

 شناستيزم  متنوع هر منطقه از شهر، بافت  يهايها و ناهمگونيمختلف شهر، آنرمال يدر نواح يسا  شهر م ياسكاز يرا

تته ك  نيتر اكت  خواهتد بتود. ذ قاب  يتدق يشان به صور  مورديا ينده فنيا نمايارفرما و كهر شهر و ...( يوسد  يعموم

برنامته ز ريبه سازمان ينالح )حاييوسد مشاور ذ يكز خدما  ژئوف بايستمي سنجيامكانست در مرحله مطالعا  يضرور

به حفتر  ياز مورد است در صور  ن يهيد. بدشوانجام  يكز ج ژئوفيم  نتاكم  كينك( و با استفاده از يجارب ژئويو بودجه

 بود. خواهد يمشاور قاب  بررس يها  فن ، مرايب با ارائه يوجيتشافكگمانه ا
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 يشرح خدمات مطالعات اقتصاد -5-8پ.

كسب ارزش افزوده حاص  از احتداث شتبكه حمت  و نقت  ريلتي  براي ريزيبرنامهدر مبحث مطالعا  اقتنادي كه با هدو 

در فوايتد  يتوانميعوايد ناشي از كستب ايت  ارزش افتزوده را ن سنجيامكانينظ م شده است بايد يوجه داشت كه در مطالعا  

يسته و بتر ايت  ي مختلف با يكتديگر مقاهاگزينهطرح منظور كرد. به عبار  ديگر در بخش دوم شرح خدما  كه هزينه و فايده 

ي ايستتگاهي يتا ستاير هتامجتم شوند، فوايتد ناشتي از كستب ارزش افتزوده ناشتي از احتداث مي بندياولويت هاگزينهاساس 

و بتا يوجته بته هتدو پتروژه، هتر  شتودميدر نظر گرفته ن هاگزينهي اقتنادي در پ رامون خد ريلي در مدل سنجش هافعال ت

باشتد. بتديهي استت كارفرمتا  پذيريوج هي اقتنادي پ رامون آن هافعال تگزينه بايد بتواند بدون محاسبه ارزش افزوده ناشي از 

ي هاهزينتهكسب ارزش افزوده و يتام   بخشتي از  برايها( از نتايج مطالعا  اقتنادي در ي قطار شهري يا شهرداريهاسازمان)

يي كه يا اجرايتي شتدن مطالعتا  اقتنتادي وجتود هاقطع تطرح استفاده خواهند كرد اما به دالي  ذكر شده و همچن   عدم 

 منظور نخواهد شد. هاگزينه بندياولويتعوايد ناشي از آن در  سنجيامكاندارد، در مق اس مطالعا  

مطالعا  عنوان مطالعه: 
 اقتنادي

 معماري و شهرسازي -حم  و نق  -تناداقي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 URB/1 پيش نياز انجام مطالعه:

كسب  براي ريزيبرنامههدف: 
ارزش افزوده حاص  از احداث 

 شبكه حم  و نق  ريلي

 ECO/1  شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

 دور از منظر اقتناديركو حوزه نفوذ  يمطالعا  شناخت اسناد فرادست شهر - - 3

 يو اجتماع يشهر به لحاظ اقتناد يلكشناخت  - - 3-3
 هيمطالعا  پا آوريجم  -3-3-3

ه بتتوان كت يااستت بته گونته يو اجتمتاع ياقتنتاد يهتاويژگيجام  شهر مورد نظر به لحتاظ  ي  بخش، بررسيهدو از ا
 .يي كردشناسا يو اجتماع يشهر را از نظر اقتناد يهاپتانس  

 شهر از جنبه عرضه ياقتناد يمطالعه و بررس -3-3-3-3
 در شهر شام : هاكاربريب ك م و يركيرا يشهر و بررس يلكشناخت 

 بررسي پراكندگي و وضع ت موجود مراكز يجاري -
 بررسي پراكندگي و وضع ت موجود مراكز اداري  -
 بررسي پراكندگي و وضع ت موجود مراكز اقامتي  -
 بررسي پراكندگي و وضع ت موجود مراكز يفريحي و سرگرمي -

 بررسي پراكندگي و وضع ت موجود مراكز ياريخي و زياريي  -
 ي فرادستي و پاي   دستي شهر شام :هاطرحررسي كل ه قوان   و مقررا  و ضوابد مربو  به ب

 در اريبا  با ساخت و سازها در شهر  يشهردار يلك   قوان يبررس -

 شهرها به طور خاص ياجام  يوسعه يهاطرح يبررس -

 يط ست محي  و ضوابد ز قوان يو بررس ييشناسا -

 در ساخت و سازي راث فرهنگ و ضوابد م يمربو  به گردشگر يايوسعه يهاطرح يبررس -

 شهر از جنبه يقاضا شام : ياقتناد يمطالعه و بررس -3-3-3-2

   شهر كافراد سا يت درآمد وضع يبررس -

   و در حال يردد در شهركر سا افراد غ يت درآمد وضع يبررس -

 شهر شام : ياجتماع يهامشخنه يمطالعه و بررس -3-3-3-7

 ره ال  و غ س ، جنس، يحن ك كت به يف ساختار جمع يبررس -

 ست و ...(ي  در شهر )يوركر سا ت افراد غ م جمعكساختار يرا يبررس -
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مطالعا  عنوان مطالعه: 
 اقتنادي

 معماري و شهرسازي -حم  و نق  -تناداقي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 URB/1 پيش نياز انجام مطالعه:

كسب  براي ريزيبرنامههدف: 
ارزش افزوده حاص  از احداث 

 شبكه حم  و نق  ريلي

 ECO/1  شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

3-2 URB/1(7) - يليه حم  و نق  ركت موجود حوزه نفوذ شب وضع يو اجتماع ياقتناد يابيشناخت و ارز   
 حوزه نفوذ از سمت عرضه ياقتناد يهاشاخصمطالعه  -3-2-3

    جاذب سفركاما -

  يشاخص يجار يهامجتم فاصله از  -

  ز مشاغ كدرجه يمر -

    جاد ارزش افزوده زميان اكام -

  ري  با ا زميوجود بافت فرسوده  -

 حوزه نفوذ از سمت يقاضا ياقتناد يهاشاخصمطالعه  -3-2-2

  درآمد خانوار -

  قند سفر -

  شهر يز اصلكفاصله از مرا -

 يو اجتماع يفرهنگ يهاشاخصمطالعه  -3-2-7

  ت منطقه م جمعكيرا -

  ت منطقه ت امن وضع -

  يسطح عال يردكعمل يهاكانونفاصله يا  -

 يليه حم  و نق  ركدر حوزه نفوذ شب يمنظر اسناد فرادستت خطو  از  وضع يبررس -3-2-3
 در اريبا  با ساخت و سازها   يشهردار يلك   قوان يبررس -

 شهرها به طور خاص  ياجام  يوسعه يهاطرح يبررس -

  يط ست محي  و ضوابد ز قوان يو بررس ييشناسا -

 در ساخت و ساز يفرهنگراث  و ضوابد م يمربو  به گردشگر ييوسعه ا يهاطرح يبررس -

 يآي يهافعال تاز  يل يفن يهاطرحاطالعا   يبررس -

 

3-7 URB/1(7) - 2-3در قسمت  يمناط  خاص خارج از حوزه نفوذ مورد بررس يو اجتماع يبافت اقتناد يبررس   
 يار رمناط  يحت  يو اجتماع يبافت اقتناد ييشناسا -3-7-3
 يآي يهافعال تاز  يل يفن يهاطرحاطالعا   آوريجم  -3-7-2
 عوام  موجود مولد سفر ييشناسا -3-7-7
 يعوام  موجود جاذب و مولد سفر به لحاظ اقتناد يبررس -3-7-7-3
 يل يفن يهاطرح يارها عوام  موجود جاذب و مولد سفر با يوجه به مع يبررس -3-7-7-2

2 URB/1(7) - ت موجود در وضع يليه حم  و نق  ركحوزه نفوذ شب ياقتناد يم شما به منظور يرس يدان مطالعا  م 

 يليه حم  و نق  ركدر شب يو اجتماع يمناسب اقتناد يهاشاخصه  يه - - 2-3

 يو اجتماع ياقتناد يدان اطالعا  م آوريجم الزم و  يهانامهپرسشم  ه و ينظ يه - - 2-2

 يج آمارينتا يش اطالعا  و احنايپاال - - 2-7

 يليه حم  و نق  ركدر اريبا  با شب يلكبه طور  يو اجتماع يت اقتناد ارائه وضع - - 2-3

7 ECO/1(3) 

ECO/1(2) 
 ته در مق تاس اول يشنهادها و ارائه پ ييوسعه شهر يهاشاخصبر  يليه حم  و نق  ركشب يو اجتماع يآرار اقتناد يبررس -

 يليه حم  و نق  ركاز ارزش افزوده حاص  از ساخت شب مندبهرهبه منظور كالن اقتنادي 
   يآرار اقتناد يبررس - - 7-3

 ياقتناد يدان مطالعا  شناخت و مطالعا  م بنديجم  -7-3-3
 ييوسعه شهر يهاطرحدر  يمطالعا  اقتناد بنديجم -7-3-3-3
ر   تستطح درآمتد سترانه، اشتتغال، يغر در   تر يغ نظ ييوسعه شهر ياقتناد يهاشاخصاطالعا  در خنوص  -7-3-3-2

 ره  سفر و غ ييقاضا
 يليه حم  و نق  ركاحداث شب يآرار اقتناد يبررس -7-3-2
 ره  ر اشتغال و غ  ، يغيدولت يهاهزينهاهش كر نظ يار ريحت  ياقتناد يهاشاخص يبررس -7-3-2-3
 يهر  اقتناد شكطرح بر  ياجرا ياقتناد يهاهزينهمناف  و  يبررس -7-3-2-2
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مطالعا  عنوان مطالعه: 
 اقتنادي

 معماري و شهرسازي -حم  و نق  -تناداقي مرتبط با مطالعه: هاتخصص

 URB/1 پيش نياز انجام مطالعه:

كسب  براي ريزيبرنامههدف: 
ارزش افزوده حاص  از احداث 

 شبكه حم  و نق  ريلي

 ECO/1  شناسه فصل:

 ردي 
 هابخشارتباط با ساير 

 شرح خدمات
 هم نياز پيش نياز

 يآرار اجتماع يبررس - - 7-2

 ياجتماع يدان مطالعا  شناخت و مطالعا  م بنديجم  -7-2-3

 ييوسعه شهر يهاطرحدر  يمطالعا  اجتماع بنديجم  -7-2-3-3

اهش زمان سفر، ينتادفا  و ك، ير سالمت اجتماع نظ ييوسعه شهر ياجتماع يهاشاخصاطالعا  در خنوص  -7-2-3-2

 ره و غ  كيراف

 يآرار اجتماع يبررس -7-2-2

 ره و غ يهوا،رفاه اجتماع ياهش آلودگكر نظ يار ريحت  ياجتماع يهاشاخص يبررس -7-2-2-3

 طرح ياز اجرا يناش يمناف  اجتماع يبررس -7-2-2-2

 يق يلف يبررس - - 7-7

 يو اجتماع ياقتناد يهاشاخصيطاب   -7-7-3

 يا  بر يوسعه شهريار ريوام  يبررس -7-7-2

ه حمت  و نقت  كاز ارزش افزوده حاص  از ستاخت شتب يبه منظور بهرمند يالن اقتنادكاس  ه در مق اول يشنهادها ارائه پ - - 7-3

 يلير

بته  يلتيه حمت  و نقت  ركو مداخله در حوزه نفوذ شتب ريزيبرنامه يو اجتماع ياقتناد يهامالك  اهداو و ييدو -7-3-3

 يليه حم  و نق  ركاز ارزش افزوده حاص  از ساخت شب يمنظور بهرمند

ه حمت  و كو مداخله در حتوزه نفتوذ شتب ريزيبرنامه برايم( كو يرا ياربرك ريزيطرح) ياقتناد يشنهادها ارائه پ -7-3-2

   يلينق  ر

3 ECO/1(7)  ياقتناد ريزيطرحه يبر پا يستگاهيه مجتم  ا اول يكيز   برنامه فييدو  

5 ECO/1(3)  يدوي  نهايي پ شنهاد طرح مجتم  ايستگاهي 

 يهاايستتگاهاز  يت ناشت تش ظرفيموجود با يوجه به افتزا  كيت يراف با ظرف يستگاهيمجتم  ا يكيز نترل برنامه فك-5-3

 يستگاهيواق  در حوزه نفوذ مجتم  ا يقطار شهر

 آوردمي به وجودشهر  يل در طرح يفن يستگاهيمجتم  ا يكيز ه احداث برنامه فك يراي  يغ يبررس -5-2

 اخذ منوبا  الزم  براي يل در طرح يقن ا  احتمالير  يغ يه   گزارش يوجييدو -5-7

 كسيت ريريشرح خدمات مد -1-8پ.

و  هتااولويتشتناخت اهتداو،  بترايند در يوانمينفعان، متول ان شهري و يمامي عواملي كه يه ه فهرستي از ذي -3

 گذار باشند.يار رمخاطرا  طرح 

گذار )براساس فهرست يتدوي  شتده در بنتد يار ربرگزاري جلسا  مذاكره و كسب نظرا  كارفرما و كل ه عوام   -2

 يك( با هدو شناخت و مستندسازي موارد زير:

ي خاص هر خد ريلي و امكانا  و هاويژگيو اهداو كالن و خرد پروژه با يوجه به  هااولويتيدوي  ن ازها،  -2-3

 ي مستقر در بستر طرحهادوديتمح
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ند يحقت  اهتداو يوانمي برداريبهرها ي، ساخت يمراح  طراح در هك ياو خطرا  بالقوهشناسايي ريسك  -2-2

 .نندكد يپروژه را يهد يشده برا ب نيپ ش

بالقوه ها و خطرا  نفعان پروژه در قبال وقوع هر يك از ريسكشناسايي حد و آستانه يحم  متول ان و ذي -2-7

 طرح

اي كته در و خطرا  بتالقوه هاقطع تشناخت عدم  برايهاي يخنني طراح پروژه هماهنگي و اخذ نظرا  گروه -7

 ي خاص پروژه وجود دارد.هاويژگيهر زم نه يخنني با يوجه به شرايد و 

 ر:يمرحله شناخت مشتم  بر موارد ز ييو ارائه گزارش نها بنديجم  -3

 و اهداو طرح هااولويتيدوي  فهرست نهايي ن ازها،  -3-3

نتد يحقت  اهتداو پتروژه را يهديتد يوانميها و مخاطرا  مستتر در طرح كه يدوي  فهرست نهايي ريسك -3-2

 برداريبهرهكنند به يفك ك مراح  طراحي، ساخت و 

نتوع هتر يتك از خطترا  و نفعتان پتروژه بته يفك تك و يدوي  فهرستي از آستانه يحمت  متول تان و ذي -3-7

 هاي شناسايي شدهريسك

 ها و خطرا  بالقوه شناسايي شده براساس:ريسك بندياولويت -5

 هايحل   و بررسي احتمال وقوع هر يك از ريسك -5-3

 هاا  و مخاطرا  ناشي از نتايج وقوع هر يك از ريسكيار ريحل   و بررسي  -5-2

 5هايي كه براساس يحل ت  و بررستي صتور  گرفتته در بنتد ريسك شده از بندياولويتيدوي  و ارائه فهرست  -4

 نفعان پروژه قرار دارند.باالير از حد آستانه يحم  متول ان و ذي

ا  يتار رو يمه دا  الزم با هدو كاهش احتمال وقوع يتا كتاهش شتد   گذاريس استها، كارراهيدوي  و ارائه  -3

 هر مورد. هاي شناسايي شده به يفك كوقوع هر يك از ريسك

و ستنجش  3هتاي منتدرج در بنتد كارراههاي شناسايي شده در پروژه بتا بكتارگ ري مجدد ريسك بندياولويت -4

نفعان پروژه در اي  اريبا  الزم استت فراينتد يتدوي  مجدد جايگاه هر ريسك با حد آستانه يحم  متول ان و ذي

 و سنجش مجدد يا كاهش جايگاه هر ريسك يا سطح پذيرش متول ان طرح ادامه يابد. كارراه

كاهش ريستك در مراحت   برايها و يمه دايي كه الزم است به گذاريس استها، كارراهيدوي  فهرست نهايي از  -1

تي كه در كاهش بكار گرفته شود موارد مندرج در اي  فهرست با يوجه به درجه اهم  برداريبهرهطراحي، اجرا و 

شده و در گزارش نهايي به صور  التزام يتا يوصت ه ارائته  بندياولويتسطح خطرا  بالقوه حاكم بر پروژه دارند 

 خواهند شد.

هتاي بعتدي هاي شناستايي شتده طترح در گامارائه برنامه پايش وضتع ت پتروژه در برابتر مختاطرا  و ريستك -35

 .برداريبهرهمطالعايي، ساخت و 
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 يدمات مستندسازشرح خ -7-8پ.

و اطالعتا   ك، متدارهتاخالق تارا ، كتدادها، ابتيت  و روي  بخش متنور است ربتت وقتايدر ا ياز مستندسازآنچه 

 يهتاگزارش. مجموعته استتمستتق   يدر گزارش ي، حقوقيال  فنكو مش يمال يند اخذ منوبا ، ينگناهاي، فرايافتيدر

بتا شترح  يگتزارش مستندستاز شتده ومطالعته درج  كمستق  در فهرست متدار به صور مريبد با انجام شرح خدما  

 است.   مجموعهيا يهاگزارشاز  يكي  فن  يخدما  مندرج در ا

عمت  مطالعتا   كه بته عنتوان متالكتفرادستت  يهتاطرحه مناب ، استناد و منتوبا   لك يربت و مستندساز -3

 ر: باشد نظ يمطرح م سنجيامكان

 يه قطار شهركشده شب ريزيبرنامه يدورهايركدر اريبا  با   كيراف يعال يمنوبا  شورا -3-3

ر  تعمتده آن نظ يهتاويژگيبتا درج  يا مطالعا  شهرينه حم  و نق   فرادست در زم يهاطرحفهرست  -3-2

 انجام گرفته ياحتمال يهايننده، اف  مطالعا ، بازنگركب يب، سازمان ينويه، سال ينو سال يه

ا منتوبا  يت ستنجيامكانانجتام مطالعتا   ياز بترا تنه مطالعا  مورد ن در زم ياحتمال يمبودهاكربت  -3-7

 ياحتمال يمبودهاكرف   براي كارراهور و ارائه كمطالعا  مذ

 مطالعا  يا مطالعا  فرادست در برنامه زمانيمبودها در منوبا  كاز  يا  ناشيار ر يابيارز -3-3

ر مشتاوران،  تعوامت  انجتام دهنتده مطالعتا  نظ يردن يمتامكانجام مطالعا  با مشخص  يربت نمودار سازمان -2

 ارشناسان و ...ك

 گذار در مطالعا يار رر عوام  يدر مشاوران و سا يارشناسان اصلكو  يد لكربت افراد  -7

 مطالعا  ياران خدما  جنبكمان و مشاوران و پ يند نحوه انتخاب مشاوران اصليشرح و ربت فرا -3

مشتاوران  يقراردادها ياصل يهاويژگيپروژه به همراه  ياز قراردادها و اسناد حقوق يانسخه يمح  نگهدارربت  -5

قراردادهتا، مبلتغ  ير زمان شتروع و زمتان انجتام ختدما ، شترح ختدما  اختناصت نظ يو خدما  جنب ياصل

 قراردادها و ...

را  بته وجتود آمتده در   تمطالعا  به همتراه شترح يغد نظر شده يبه هنگام و يجد بنديزمانربت نسخ برنامه  -4

 را  و آرار آن در روند انجام خدما   ر علت يغكه با ذ اول بنديزمانبرنامه 

و  يمراحت  مطالعتاي ك تكشتده مطالعتا  بته يف يينهتا يهتاگزارشو  ك، متدارهانقشته يربت فهرست يمتام -3

 منوبو اسناد  كمدار ير مح  نگهداركطرح با ذ يمتول يهايخنص

ب ينتد ينتويو نظرا  اعتالم شتده در فرا هاآنب يينو يو اقداما  انجام شده برا هاگزارشب يند ينويربت فرا -4

 ننده گزارشكب يو عوام  ينو هاارگاندر  هاگزارش

مختلتف بتا درج  يهاستازمانو  هتاارگانمربو  به مطالعتا  از  يافتيو اسناد در كمجموعه مدار يگانيربت و با -1

  يتافتت شتده و ... ايدر كارگان مرج  مدار -كسال اخذ مدار -هاگزارشا ي هانقشه ينسخ اصل يمح  نگهدار
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 :باشندمير يعمديا شام  موارد ز يخطو  قطار شهر سنجيامكاندر مطالعا   كمدار

ه ك، شتبرستانيآبه كبشت يهانقشهر  نظ يسا  شهر خدما  ياس يهاارگاناز  يافتيدر كمجموعه مدار -1-3

 ه خطو  برقك، شبيه گازرسانك، شبيدف  فاضالب، خطو  مخابراي

 يهتايقاط  يا طراحتيتها شام  نقشه چون ساخت يشهردار ياز معاونت عمران يافتيدر كمجموعه مدار -1-2

ه  ت( ابنيانترژ  يته يوزك)شب يچند منظوره شهر يهاكانال(، روپ ادها ي)سواره رو  يشهر يها، يون سطحهمر غ

 هارودخانهو  هاكانال ياحداث شده بر رو يها، پ يبلند مريبه و خاص شهر

 يا معاونتت شهرستازيتشتده در معاونتت حمت  و نقت   ريزيبرنامه يهاطرحمربو  به  كمجموعه مدار -1-7

 هايشهردار

ان كت  ار بت يانجتام منتوبا  جلستا  همتاهنگ يصوريجلسا  و نحوه اقداما  صور  گرفتته بترا يربت يمام -35

 مطالعا 

 يتار رام  درج شود و كآمده با شرح  به وجود يهامحدوديتال  و كمش يالزم است در طول انجام مطالعه يمام -33

 و مستند شود.  يابيمطالعه ارز يآن بر برنامه زمان

ان مطالعته و برنامته كتر اريبتر ستاآن  يار رر و   شرح يغ يطرح مستندساز ير در مبان    در صور  يغ همچن

 است. يضرور يزمان

ه كت ياحتمتال يهامحدوديتال  و كبرون رفت از مش يمشاوران برا يهاخالق تارا  و كابت يربت و مستندساز -32

 ديآيم به وجودند مطالعا  يدر طول فرا
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 خواننده گرامي

 و يحق قتايي فعال تت ستال چهت  از بت ش گذشتت بتا كشتور، بودجه و برنامه سازمانرايي اج و فني نظام امور

 دستتورالعم ، مع تار، ضتابطه، نامته،آي   قالتب در فنتي، - يخنني نشريه عنوان هفتند بر افزون خود، مطالعايي

 ياد موارد راستاي در حاضر ضابطه است. كرده ابالغ و يه ه يرجمه، و يال ف صور به مقاله، و عمومي فني مشخنا 

 شتود. بترده كتار بته عمرانتي يهافعال ت بهبود و كشور در علوم گسترش و يوسعه به ن   راه در يا شده، يه ه شده

 .است دست ابي قاب  nezamfanni.ir اينترنتي سايت در اخ ر يهاسال در شده منتشر نشريا  فهرست

http://tec.mporg.ir/


Abstract: 

The scope of services presented herein is for the feasibility stage of the overall process of 

transportation studies. The prerequisite for feasibility studies is the master plan studies, as has been 

drafted in scope of services for "comprehensive urban and suburban transportation studies" in code 314. 

After the approval of comprehensive transportation studies (i.e. transportation master plan), the services 

presented in this publication are applicable. Public transportation studies are divided into two parts: with 

and without rail systems.  

If the transportation master plan did not recommend a rail system for the study area, the first part titled 

"detailed public transportation studies" would be carried out. It consists of three main sections: 1) 

Network design, 2) Micro simulation of selected network, 3) Detailed design of non-rail based rapid 

system. On the other hand, if the transportation master plan recommends a rail system for the study area, 

part 2 will substitute section 2 of part 1 in the scope of services. 

The scope of services is provided in two formats: 1) detailed work break-down structure, 2) task-based 

with commentry to leave consultants capable of modification/ addition/ reduction of scope of services 

were deemed necessary.  

The scope of services is accompanied with a short expalanatory section on study methodology, and 

advise notes on the method to carry out important parts of the study including data collection, 

manipulation, verification and validation techniques. This would provide grounds for uniformity of public 

transportation studies throughout the country, while allowing for enough flexibility for innovations by 

consultants. The clients will now when and how to deal with study deliverables, and the consultants have 

a pre-mapped way for mile-stones and important dates/ decisions in the whole study process. 

The scale for ttransportation study would be 1:2,000, compared to the scale of 1:20,000 in 

transportation master plan. This results more detailed evaluations and better decisions, and the clients 

would implement most of recommendations and plans for the public transportation network. 
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 ضابطه اين

شرح ختدما  مطالعتا  يفنت لي »با عنوان 

حمت  و  ستنجيامكانهمگتاني و  حم  و نقت 

انجتام  يدر راستتا« ريلي شتهري و حومته نق 

پس از مطالعتا  مرحلته  سنجيامكانمطالعا  

شتهري و  حم  و نقت پ دايش )مطالعا  جام  

حومه( در دو بخش يدوي  شده استت و شتام  

   و نقت حمتشرح خدما  مطالعتا  يفنت لي 

همگاني در بخش اول و شرح خدما  مطالعتا  

ريلي شتهري و حومته  حم  و نق  سنجيامكان

. پس از انجام و اخذ منوبا  استدر بخش دوم 

شتهري و حومته  حمت  و نقت مطالعا  جتام  

( ايتت  شتترح 733)منتتدرج در ضتتابطه شتتماره 

 ستتنجيامكانختتدما  متتالك انجتتام مطالعتتا  

ومتته در همگتتاني شتتهري و ح حمتت  و نقتت 

شهرهاي با كريدور ريلي و بدون كريتدور ريلتي 

 است.
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