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  سوم چكيده گزارش

  )بخش اول(كارهاي اجراييارايه راه

  
هاي نحوه دسترسي آسان، سريع در ابتدا طرح. كارهاي اجرايي طرح ارايه شده استدر اين گزارش بخش اول راه

هاي پيشنهادي در طول دو خط ، ارايه شده و در ادامه به ايستگاهBRTهاي خطر عابران پياده در ايستگاهو راحت و كم
BRTهاي پيشنهادي براي احداث مسير دو خط در گام بعدي اجراي طرح. شده است ، پرداختهBRT بندي و اولويت

  .بندي و فازبندي براي اجراي دو خط و در هر خط بطور جداگانه انجام شده استاولويت. فازبندي شده
ز اصالحاتي در خطوط راني فعال در شهر شيرابا سامانه اتوبوس BRTدر گام بعدي، براي يكپارچه كردن سامانه 

هاي در اين گزارش مشخصات و ويژگي .فعلي اتوبوسراني شهر شيراز در محدوده مورد مطالعه پيشنهاد شده است
، شامل BRTهاي هاي پيشنهادي براي ايستگاهطرح. ارايه شده است BRTتابلوهاي پيشنهادي براي استفاده در خطوط 

  .موارد در اين گزارش ارايه شده و در انتها طرح برتر معرفي شده استطراحي سكو، سايبان، تابلوها و ساير 
  .ارايه شده است، BRTهاي خطوط هاي ساماندهي پايانهدر ادامه اين گزارش طرح
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خطر عابران پياده تهيه طرح نحوه دسترسي سريع، راحت، آسان و كم -5-1
  هادر ايستگاه

- عابران پياده به ايستگاه رخطدر اين بخش از گزارش، به ارايه طرح نحوه دسترسي سريع، آسان و كم

هاي پيشنهادي دو خط در گزارش قبل، ايستگاه .پرداخته شده است  BRTهاي اتوبوس در طول دو خط
BRT ل دو خطها در طودر اين بخش با توجه به تصويب اين ايستگاه. شهر شيراز تعيين و ارايه شد ،

خطر گيرد و روش راحت و كمها مورد بررسي قرار ميچگونگي دسترسي مسافران به هر يك از ايستگاه
  .معرفي خواهد شد ،هادسترسي مسافران به هر يك از ايستگاه

  BRTهاي پيشنهادي مسيرهاي ايستگاه - 5-1-1

اطالعات مالحظه شد، بعد از ، گزارش تحليل )7-4(ها طور كه در بند تحليل فواصل ايستگاههمان
هاي از لحاظ سطح عملكرد، كاربري BRTهاي اتوبوس فعلي در دو مسير پيشنهادي بررسي ايستگاه

هاي تعيين ايستگاه. در دو مسير تعيين و معرفي شدند BRTهاي خطوط اطراف و فواصل آنها، ايستگاه
  .ارايه شده است 1جدول  شده در مسير خط يك در 

خطر هاي تعيين شده، در اين بخش نحوه دسترسي سريع، راحت و كمبر اساس محل ايستگاه
مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي الزم در اين رابطه ارايه  ي پيشنهادي،هامسافران به هر يك از ايستگاه

  .شده است

 BRTهاي مسير خط يك ايستگاه -1-1- 1- 5

هاي محدوه ، كل مسير به غيرBRTهاي قبل مالحظه شد، در مسير خط يك طور كه در بخشهمان
بلوار شهيد چمران،  سطح بلوار مطهري باحد فاصل از ميدان نمازي تا ميدان دانشجو، تقاطع غيرهم

هايي كه براي اين خط ايستگاه. باشدزيرگذر كمربندي شيراز و ميدان صنايع مجزا و در ميانه راه مي
هاي مسير رفت و برگشت در يك محل و ايستگاه(هاي زوج طراحي شده در طول مسير به صورت ايستگاه

  .دارندراه و در امتداد خط قرار در ميانه) در مقابل هم قرار دارند
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 BRTهاي پيشنهادي در مسير خط يك ايستگاه .1جدول  

 )از پايانه نمازي تا شهرك گلستان(مسير رفت 
از شهرك گلستان تا پايانه (مسير برگشت 

 )نمازي

شماره  
 ايستگاه

 نام ايستگاه
فاصله 
 )متر(ايستگاه

شماره  
 ايستگاه

 نام ايستگاه
فاصله 
 )متر(ايستگاه

 گلستان 1 پايانه نمازي 1

 1175 سر بزين 2 845 تأمين اجتماعي 2

 1808 سر گلدشت حافظ 3 868 استخر انقالب 3

 660 سر بهشتي 4 990 بيمارستان ام آر آي 4

 781 سر انجيره 5 1557 بيمارستان ارديبهشت 5

 905 آرين 6 1072 بيمارستان چمران 6

 467  سرفرمانداري 7 751 محموديه 7

 8 2515 پل معالي آباد 8
حسين (فلكه صنايع
 )آباد

860 

 306  مدرسه صنايع 9 569  )تاچارا(پارك علوي 9

 833 ميالد 10 426 ميالد 10

 402  )تاچارا(پارك علوي  11 825  مدرسه صنايع 11
 979 پل معالي آباد 12 490 )حسين آباد(فلكه صنايع 12

 2425 محموديه 13 667  سرفرمانداري 13

 789 بيمارستان چمران 14 466 رينآ 14

 1090 بيمارستان ارديبهشت 15 1027 سر انجيره 15

 1601 بيمارستان ام آر آي 16 647 سر بهشتي 16

 1049 استخر انقالب 17 658 گلدشت حافظسر 17

 348 بيمارستان حافظ 18 1814 سر بزين 18

 1034 نمازيپايانه  19 1168 سر گلستان 19

  
به اين منظور . بايد از عرض معابر عبور كنند BRTهاي در نتيجه مسافران براي رسيدن به ايستگاه

ها هاي هوايي عابر در محل ايستگاهراه، الزم است پلهاي ميانهبراي دسترسي ايمن مسافران به ايستگاه
  .وجود داشته باشند

 17، در حال حاضر BRTدر بازديدهاي ميداني انجام شده، مالحظه شد كه در طول مسير خط يك 
ها و سهولت انجام كار، مشاور رو براي كاهش هزينهاز اين. وجود دارد برداريل عابر پياده در حال بهرهپ

تدقيق ها اين پلمحل  با توجه بهباشند، را راه مي، كه در ميانهBRTهاي خط يك محل ساخت ايستگاه
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-ها منوط به اضافه كردن پلكان مياني به آنها ميالبته الزم به ذكر است كه استفاده از اين پل. است نموده

  .ها داردباشد، كه مسلماً هزينه كمتري نسبت به ساخت و نصب پل جديد در محل ايستگاه
گيري و ارايه شده بود، اندازههاي پيشنهادي كه در بخش قبل با توجه به اين مطلب، فاصله ايستگاه

ها هم ارايه هاي عابر پياده، فواصل جديد ايستگاهتغييراتي خواهد كرد كه در ادامه با بررسي محل پل
  .خواهد شد

شود كه بعد از پايانه نمازي، اولين ايستگاه پيشنهادي در مسير رفت، از مالحظه مي 1در جدول  -1
باشد كه زوج اين ايستگاه در جهت ايستگاه تأمين اجتماعي مي ميدان نمازي به سمت ميدان گلستان،

از  در محل اين ايستگاه پل عابر پياده وجود ندارد. باشدايستگاه بيمارستان حافظ مي ،عكس با كمي فاصله
رو پيشنهاد مشاور انتقال ايستگاه تأمين اجتماعي به ميدان دانشجو و ابتداي بلوار چمران و قبل از ورود اين

تواند در كنار معبر در دو طرف مي BRTهاي در اين صورت ايستگاه. باشدمي BRTتوبوس به مسير ويژه ا
در حال حاضر در محل در نظر گرفته شده براي ايستگاه در ابتداي بلوار چمران  .بلوار چمران ساخته شود

د كه اين پل عبور ايمن در ميدان دانشجو، پل عابر پياده براي عبور مسافران از عرض بلوار وجود دار
باشد، كند و از آنجا كه جانمايي اين ايستگاه در طرفين معبر ميمسافران را به طرفين معبر تأمين مي

  .نيازي به اضافه كردن پلكان مياني به پل عابر پياده در اين ايستگاه نيست
هاد مشاور براي پيشن. باشد، ايستگاه استخر انقالب مي1ايستگاه بعدي پيشنهادي در جدول  -2

باشد زيرا در اين مي 2دسترسي ايمن و راحت اين ايستگاه، انتقال ايستگاه به مقابل كوچه شيخ ابيوردي 
صورت با اضافه كردن پلكان مياني به پل عابر فعلي، در اين. محل در حال حاضر پل عابر پياده وجود دارد

  .شودباشد، تأمين مينه راه ميكه در اين محل در ميا BRTدسترسي مسافران به ايستگاه 
در حال حاضر در نزديكي ايستگاه اتوبوس . باشدمي MRIايستگاه بعدي، ايستگاه بيمارستان  -3

پيشنهاد مشاور جانمايي ايستگاه اتوبوس در . ، پل عابر پياده وجود داردMRIفعلي در محل بيمارستان 
در اين صورت دسترسي مسافران به ايستگاه . اشدبدر محل پل عابر پياده مي) بلوار چمران(ميان معبر 

BRT شودپذير ميدر ميان معبر، با افزودن پلكان مياني به پل عابر پياده امكان.  
در حال حاضر در محل اين . باشدايستگاه پيشنهادي بعدي، ايستگاه بيمارستان ارديبهشت مي -4

به ميانه معبر، الزم است  BRTهاي نتقال ايستگاهبا توجه به ا. ايستگاه، پل هوايي عابر پياده وجود دارد
  .پلكان مياني به اين پل هم افزوده شود تا دسترسي ايمن مسافران به ايستگاه تأمين شود
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در . باشد، پل عابر پياده وجود دارددر محل ايستگاه بعدي، كه ايستگاه بيمارستان چمران مي -5
توان دسترسي ايمن مسافران ا افزودن پلكان مياني به اين پل، مينتيجه با انتقال ايستگاه به ميانه معبر و ب

  .به ايستگاه را تأمين كرد
باشد كه محل آن در ابتداي خيابان محموديه در ايستگاه بعدي پيشنهادي، ايستگاه محموديه مي -6

ي مسافران را به تواند دسترسدر ابتداي اين خيابان پل عابر پياده وجود دارد كه مي. باشدبلوار چمران مي
به اين منظور الزم است كه اين پل عابر هم با افزودن پلكان . در وسط معبر تأمين كند BRTايستگاه 

  .مياني تكميل شود
در حال حاضر  آباد،اتوبوس معالي محل ايستگاه. آباد استايستگاه بعدي پيشنهادي، ايستگاه معالي -7

سطح با بررسي طرح پل غيرهم. آباد تغيير كرده استيسطح معالبه دليل عمليات عمراني پل غيرهم
آباد كه در دست احداث است، مالحظه شد احداث يك پل عابر پياده بالفاصله بعد از خيابان كبار در معالي

آباد با توجه معالي BRTكه جانمايي ايستگاه  در صورتي. در اين طرح مد نظر است ،بلوار ميرزاي شيرازي
گيرد آباد قرار ميسطح معاليه در طرح تعيين شود، الزاماً محل ايستگاه در كنار پل غيرهمبه پل عابر پياد

از اين خيابان به ورودي وسايل نقليه ، تداخل به خيابان كبار و نزديكي آن كه با توجه به محل ايستگاه
از آنجا كه ايستگاه  .در اين محل اختالل ايجاد خواهد كردها بلوار ميرزاي شيرازي با محل توقف اتوبوس

باشد، جانمايي ايستگاه در اين محل مناسب مي BRTهاي اصلي و پرتقاضاي آباد از ايستگاهپل معالي
ميرزاي شيرزاي در ابتداي آباد در بلوار جانمايي ايستگاه معالي ،رو پيشنهاد مشاوراز اين .نخواهد بود

در اين صورت، محل پل عابر . باشددر ميان معبر مي آباد،سطح معاليخيابان بلوار بهشت پس از پل غيرهم
منتقل شود تا دسترسي راحت و  BRTتواند به محل ايستگاه آباد ميسطح معاليپياده در طرح پل غيرهم

  .ايمن مسافران به اين ايستگاه تأمين شود
قرار دارد، به يكي خيابان دينكاني ايستگاه پارك علوي كه در حال حاضر در نزدشود، پيشنهاد مي -8

در نتيجه با اضافه كردن پلكان . در نزديكي اين خيابان منتقل شود مجهز به پله برقيمحل پل عابر پياده 
  .شودمياني به اين پل عابر پياده، دسترسي مسافران به ايستگاه ميانه معبر پارك علوي تأمين مي

ر در محل اين ايستگاه پل عابر ايستگاه پيشنهادي بعدي، ايستگاه ميالد است كه در حال حاض -9
شود جانمايي اين ايستگاه در ميانه معبر در محل پل عابر پياده در نتيجه پيشنهاد مي. پياده وجود دارد
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باشد كه با اضافه كردن پلكان مياني به اين پل، دسترسي عابران پياده به اين ايستگاه به راحتي تأمين 
  .شود

پيشنهاد . نايع، در نزديكي پل عابر پياده در اين محل قرار دارددر حال حاضر ايستگاه مدرسه ص -10
مدرسه صنايع در ميانه معبر در نزديكي اين پل قرار گيرد كه با اضافه كردن  BRTشود، محل ايستگاه مي

  .پلكان مياني به اين پل، دسترسي راحت و ايمن مسافران به ايستگاه تأمين شود
در محل ميدان صنايع، با ترافيك ساير  BRTشد، مسير خط يك  طور كه قبالً هم اشارههمان -11

رو محل از اين. ها وجود نداردوسايل نقليه مختلط است و در اين ميدان، خط مجزا براي حركت اتوبوس
در نزديكي ميدان صنايع، يك پل . هاي ميدان صنايع در دو طرف ميدان در كنار معبر قرار داردايستگاه

  .عبور ايمن مسافران از عرض معبر تأمين خواهد شددارد كه وجود عابر پياده 
تواند براي در محل ايستگاه سرفرمانداري در حال حاضر پل عابر پياده وجود دارد كه مي -12

با اضافه كردن پلكان مياني به . سرفرمانداري مورد استفاده قرار گيرد BRTدسترسي مسافران ايستگاه 
توانند به راحتي به ايستگاه در ميانه معبر دسترسي پيدا ، ميBRTخط يك  اين پل عابر پياده، مسافران

  .كنند
در حال حاضر در . باشد، ايستگاه آرين ميBRTايستگاه پيشنهادي بعدي در مسير خط يك  -13

دكتر حسابي  22اما در نزديكي اين ايستگاه در ابتداي خيابان  نداردمحل اين ايستگاه پل عابر پياده وجود 
تواند در محل پل عابر پياده جانمايي شود و با اضافه ، ميBRTمحل ايستگاه عابر پياده وجود دارد كه  پل

  .كردن پلكان مياني به اين پل، دسترسي مسافران به اين ايستگاه تأمين شود
در حال حاضر در محل . ، ايستگاه سر انجيره استBRTايستگاه بعدي در مسير خط يك  -14

، در BRTدر صورت جانمايي ايستگاه خط يك . ايستگاه اتوبوس سر انجيره، پل عابر پياده وجود ندارد
الزم به ذكر است كه اين پل بايد مجهز . ميانه معبر، الزم است كه پل عابر پياده در اين محل احداث شود

  .باشد BRTمسافران به ايستگاه  به پلكان مياني براي دسترسي
با توجه به پل عابر موجود در محل خيابان . باشدايستگاه بعدي پيشنهادي، ايستگاه بهشتي مي -15

رو از اين. باشدورودي دوم بهشتي، پيشنهاد مشاور جانمايي ايستگاه بهشتي در محل فعلي پل عابر مي
  .پل بايد به پلكان مياني مجهز شود براي تأمين دسترسي مسافران به اين ايستگاه، اين
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در حال حاضر در . باشد، ايستگاه سر گلدشت حافظ ميBRTايستگاه بعدي در مسير خط يك  -16
 BRTرو براي دسترسي راحت و ايمن مسافران به ايستگاه از اين وجود دارد،محل اين ايستگاه، پل عابر 

 .مجهز شودپلكان مياني پياده فعلي به عابر  باشد، الزم است پلدر اين محل كه در ميانه راه مي

كه در حال حاضر در نزديكي  .باشدايستگاه ديگر پيشنهادي در اين مسير، ايستگاه سربزين مي -17
بزين كه در  BRTاز اين پل براي دسترسي ايمن مسافران ايستگاه . اين ايستگاه پل عابر پياده وجود دارد

  .توان استفاده كردمياني، ميميان معبر است، با افزودن پلكان 
با توجه به اين كه ايستگاه . ، ايستگاه گلستان استBRTايستگاه پاياني مسير خط يك  -18

تواند باشد، اين ايستگاه ميگلستان، ايستگاه پاياني است و در محل فعلي ايستگاه پل عابر پياده موجود نمي
عبور ايمن مسافران از عرض معبر در براي . دسمت ميدان گلستان قرار گير يكطرفه در به صورت يك

بعد از جاده در ميدان گلستان پيشنهاد مشاور جانمايي اين ايستگاه  .باشدمحل ايستگاه نياز به پل عابر مي
ها براي اعزام به مسير برگشت از با قرار گيري اين ايستگاه در ميدان گلستان، اتوبوس. باشدميصدرا 

  .واهند كردميدان گلستان استفاده خ
- احداث شود، اتوبوس BRTپايانه خط يك  ،و در محل پيشنهادييك در صورتي كه در انتهاي خط 

حال با توجه به جانمايي  .شوند و از آنجا مجدداً به خط اعزام خواهند شدها در ادامه مسير وارد پايانه مي
ارايه شده  2جدول  در  شخصات آنها و مها هاي عابر پياده، فواصل جديد ايستگاهها بر اساس پلايستگاه

  .است
ه ، ارايBRTهاي عابر پياده در مسير خط يك ها و پلپيشنهادي ايستگاهمحل  ،1شكل ادامه در در 

  .شده است
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 BRT-1هاي پيشنهادي در مسير خط يك محل ايستگاه. 1شكل 
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 BRT -2هاي پيشنهادي در مسير خط يك محل ايستگاه. 1شكل 
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 BRT -3هاي پيشنهادي در مسير خط يك محل ايستگاه. 1شكل 
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 BRT -4هاي پيشنهادي در مسير خط يك محل ايستگاه. 1شكل 
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 BRT -5هاي پيشنهادي در مسير خط يك محل ايستگاه. 1 شكل
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  BRTهاي مسير خط يك فاصله جديد ايستگاهها، پيشنهادات مشاور و مشخصات ايستگاه. 2جدول  

شماره  
 ايستگاه

 نوع ايستگاه نام ايستگاه

وجود پل 
عابر در 
شرايط 
 فعلي

 پيشنهاد مشاور 
فاصله 
 )متر(ايستگاه

         پايانه نمازي 1

2 
ميدان (تأمين اجتماعي
 )دانشجو

در دو طرف  -يك طرفه 
 معبر

 دارد
انتقال ايستگاه به ابتداي بلوار چمران در 
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 BRTهاي مسير خط دو ايستگاه -1-2- 1- 5

هاي بر اساس محل ايستگاه. ، ارايه شده استBRTهاي پيشنهادي مسير خط دو ايستگاه 3جدول  در 
هاي خطر مسافران به هر يك از ايستگاهتعيين شده، در خط دو نيز نحوه دسترسي سريع، راحت و كم

در . رسي قرار گرفته و راهكارهاي الزم در اين رابطه در ادامه گزارش ارايه شده استپيشنهادي، مورد بر
، كل مسير به غير از حدفاصل چهارراه هنگ تا چهارراه هوابرد و ميدان معلم مجزا و BRTمسير خط دو 

از  در مقاطعي كه خط عبور اتوبوس(طراحي شده  هاي كه براي اين خطايستگاه. باشددر ميانه راه مي
هاي مسير رفت و ايستگاه(هاي زوج ، در طول مسير به صورت ايستگاه)ترافيك ساير وسايل نقليه جدا است

در نتيجه مسافران . قرار دارند راه و در امتداد خطدر ميانه) دبرگشت در يك محل و در مقابل هم قرار دارن
به اين منظور براي دسترسي ايمن . بايد از عرض معابر عبور كنند BRTهاي براي رسيدن به ايستگاه

  . وجود داشته باشدها هاي هوايي عابر در محل ايستگاهراه، الزم است  پلهاي ميانهمسافران به ايستگاه
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 BRTهاي پيشنهادي در مسير خط دو ايستگاه .3جدول  

 )از پايانه استقالل تا ميدان احسان(مسير رفت 
از ميدان احسان تا پايانه (برگشت مسير 

 )استقالل

 نام ايستگاه رديف
فاصله 
 )متر(ايستگاه

 نام ايستگاه رديف
فاصله 
 )متر(ايستگاه

   ميدان احسان 1   پايانه استقالل 1

 720  سجاديه دوم 2 665 فلكه هنگ 2
 687 سجاديه اول 3 787 چهارراه هوابرد 3

 666 دادگاه 4 563  قوامي 4

 1087 12ايستگاه  5 451 )تل بادي(سر بعثت 5

 1155 استخر كوثر 6 600 پارك قوري 6

 722 ميدان معلم 7 515  كالهدوز 7

 522  پادگان امام حسين 8 313 فالحي 8
 698 چوگان 9 638  اهللامحمد رسول 9

 611 محمدرسول اهللا 10 486  چوگان 10

 660  فالحي 11 816  پادگان امام حسين 11

 310  كالهدوز 12 493 ميدان معلم 12
 463 پارك قوري 13 784 استخر كوثر 13

 722 )تل بادي(بعثت 14 620 12ايستگاه  14

 454 قوامي 15 1019 دادگاه 15

 560 چهارراه هوابرد 16 676 سجاديه اول 16

 972 فلكه هنگ 17 700  سجاديه دوم 17

 526 استقاللپايانه  18 719 ميدان احسان 18

 

  
، در BRTانجام شده، مالحظه شد كه در طول مسير خط دو  هاي و برداشت در بازديدهاي ميداني

ها و سهولت رو براي كاهش هزينهاز اين. برداري، وجود داردپل عابر پياده در حال بهره 12حال حاضر 
باشند، را بر اساس محل اين راه مي، كه در ميانهBRTهاي خط دو انجام كار، مشاور محل ساخت ايستگاه
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هاي پيشنهادي در مسير خط دو و دسترسي در ادامه به بررسي هر يك از ايستگاه. است تدقيق كردهها پل
  .ها پرداخته شده استمسافران به اين ايستگاه

- بعد از پايانه استقالل، ايستگاه فلكه هنگ مي BRTاولين ايستگاه پيشنهادي در مسير خط دو  -1

حدفاصل فلكه هنگ تا چهارراه هوابرد، با ساير  BRTطور كه قبالً هم اشاره شد، مسير خط دو همان. باشد
از آنجا كه در اين تقاطع، در حال حاضر پل هوايي براي عبور عابرين از عرض .  وسايل نقليه مختلط است

عبر به طور مجزا براي مسير در كنار م BRTهاي خيابان وجود ندارد، پيشنهاد مشاور، جانمايي ايستگاه
كشي محل عبور عابرين در سطح سواره در محل مسلماً، خط. باشدرفت و برگشت، بعد از تقاطع هنگ مي

  .شودهاي اجرايي مشاور ارايه ميراي عبور ايمن مسافران ضروري است، كه اين مهم در طرحايستگاه، ب
طور كه همان. ايستگاه چهارراه هوابرد است، BRTبعدي پيشنهادي در مسير خط دو  ايستگاه -2

در  .مياني طراحي شده است ر ميانه معبر و در كنار رفوژ، از اين چهارراه دBRTذكر شد، مسير خط دو 
هاي مسير رفت و برگشت در يك ايستگاه(شود، ايستگاه چهارراه هوابرد به صورت زوج نتيجه پيشنهاد مي

در اين . جانمايي شود بعد از چهارراه هوابرد  ،BRTو در امتداد مسير  در ميان معبر) محل و در مقابل هم
مخصوص عابر پياده كه در سر تقاطع مشخص شده است، براي عبور از  محل مسافران با استفاده از گذرگاه

  .كنندعرض معبر استفاده مي
 اين ايستگاه، ايستگاه قوامي است كه در حال حاضر محل BRTايستگاه سوم در مسير خط دو  -3

ابتداي همين خيابان در ميان در هم  BRTمحل پيشنهادي ايستگاه . خيابان شبان قرار دارد در ابتداي
پل عابر نصب نياز به  ،از عرض خيابان در اين محل BRT، اما براي عبور ايمن مسافران خط معبر قرار دارد

ت پل هوايي در ابتداي خيابان شبان مصوب در اطالعات دريافت شده از كارفرما، ساخ .استبا پلكان مياني 
  .شده و محل آن جانمايي شده است

اين ايستگاه جانمايي  .باشدمي) باديتل(ايستگاه پيشنهادي بعدي در اين مسير، ايستگاه سربعثت -4
در اين محل به تازگي، الزم به ذكر است كه . باشدمي BRTزوج در ميانه معبر، در امتداد مسير خط دو 

  .ضروري استپل عابر به پلكان مياني  نالبته تجهيز اي ابر پياده نصب شده استپل ع
در محل فعلي اين ايستگاه در . باشد، ميBRTايستگاه پارك قوري، ايستگاه بعدي مسير خط دو  -5

در ميانه معبر و در امتداد مسير  ايستگاه زوجيك در نتيجه با جانمايي . وضع موجود، پل عابر وجود دارد
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BRTعبور ايمن مسافران از عرض معبر و كه مجهز به پلكان مياني شده است ، در محل پل عابر ،
  .شود، تأمين ميBRTدسترسي آنها به ايستگاه 

جانمايي پيشنهادي اين ايستگاه، در ابتداي . ايستگاه پيشنهادي بعدي، ايستگاه كالهدوز است -6
براي عبور ايمن مسافران و . است BRTخيابان كالهدوز، در ميانه معبر و در امتداد مسير خط دو 

  .نصب شوددسترسي آنها به اين ايستگاه، الزم است پل عابر پياده مجهز به پلكان مياني در اين محل 
اين ايستگاه يك ايستگاه زوج . باشد، ميBRTدر مسير خط دو  ايستگاه فالحي، ايستگاه بعدي -7

با توجه به اين مطلب كه . ، تعيين شده استBRTباشد كه محل آن در ميانه معبر و در امتداد مسير مي
ران و دسترسي آنها به اين در حال حاضر، پل عابر پياده در اين محل وجود ندارد، براي عبور ايمن مساف

  .ايستگاه، نصب پل عابر با پلكان مياني در اين محل ضروري است
اين ايستگاه به . اهللا است، ايستگاه محمد رسولBRTايستگاه پيشنهادي بعدي در مسير خط دو  -8

ر اين ايستگاه د. ، در نظر گرفته شده استBRTصورت زوج است و در ميانه معبر و در امتداد مسير 
مقابل درمانگاه در اين محل براي عبور مسافران از عرض خيابان . ابتداي خيابان مبعث جانمايي شده است

  .محمد رسول اهللا پل عابر پياده وجود دارد كه الزم است به پلكان مياني مجهز شود
در حال حاضر در نزديكي اين . ، ايستگاه چوگان استBRTايستگاه بعدي در مسير خط دو  -9

- مي BRTاين ايستگاه زوج در ميانه معبر و در امتداد مسير خط دو . گاه پل عابر پياده موجود استايست

البته الزم به ذكر است  .توجه به محل فعلي پل عابر پياده، محل اين ايستگاه تعيين شده است با باشد كه
به پلكان مياني مجهز  كه براي عبور مسافران از عرض خيابان در اين محل، الزم است كه پل عابر فعلي

  .شود
، در مسير خط دو پيشنهاد BRTامام حسين براي ايستگاه بعدي پادگان  محل فعلي ايستگاه -10

خيابان محالتي جانمايي  در ابتداي BRTاين ايستگاه زوج، در ميانه معبر و در امتداد خط . شده است
وجود دارد كه الزم است ن پل عابر پياده در اين ايستگاه براي عبور عابرين و دسترسي مسافرا. شده است

  .مجهز شودبه پلكان مياني 
سطح از آنجا كه طرح تقاطع غيرهم .ايستگاه بعدي پيشنهادي، ايستگاه ميدان معلم است -11

به اين . ميدان معلم در دست اجرا است، محل ايستگاه ميدان معلم، قبل از اين تقاطع، جانمايي شده است



  
    

    "17"صفحه           شهر شيراز)  BRT(طراحي مسير دو خط اتوبوسراني سريع  و  مطالعه              

ونقل و ترافيك  سازمان حمل
  شهرداري شيراز

شماره و عنوان
  ارايه راهكارهاي اجرايي: ث  بخش گزارش  :گزارش

  92تابستان    SHA-RP-302-00  :نام فايل 

 

 

در ميان معبر  ،اي دسترسي ايمن و راحت مسافران به اين ايستگاه، كه ايستگاهي زوجمنظور الزم است بر
  .قرار دارد، پل عابر پياده با پلكان مياني، در اين محل نصب شود BRTدر امتداد مسير و 

در حال حاضر محل اين . باشد، ايستگاه استخر كوثر ميBRTايستگاه بعدي در مسير خط دو  -12
از آنجا كه در اين محل در وضع موجود، پل . شهر قبل از خيابان دانشگاه قرار داردبلوار فرهنگايستگاه در 

در نتيجه ايستگاه . هم در اين محل پيشنهاد داده شده است BRTعابر پياده وجود دارد، جانمايي ايستگاه 
BRT الزم است براي . باشداستخر كوثر كه يك ايستگاه زوج، در ميانه معبر و در محل پل عابر پياده مي

  .دسترسي مسافران به اين ايستگاه، پل موجود به پلكان مياني مجهز شود
محل اين  نزديكي در. باشدمي BRT، ايستگاه پيشنهادي بعدي در مسير خط دو 12ايستگاه  -13

معبر، در كنار در نتيجه با جانمايي اين ايستگاه در ميانه . ايستگاه در وضع موجود پل عابر پياده وجود دارد
  .شودپل عابر پياده و مجهز كردن پل به پلكان مياني، دسترسي مسافران به ايستگاه تأمين مي

محل پيشنهادي . باشد، ايستگاه دادگاه ميBRTايستگاه پيشنهادي بعدي در مسير خط دو  -14
 BRTدر امتداد مسير اين ايستگاه، همان محل فعلي است با اين تفاوت كه اين ايستگاه در ميانه معبر و 

در نزديكي اين ايستگاه موجود است كه براي دسترسي ايمن مسافران به اين ايستگاه، پل عابر . قرار دارد
  .مجهز شودپلكان مياني الزم است به 

محل پيشنهادي اين ايستگاه در . باشدايستگاه بعدي در اين مسير، ايستگاه سجاديه اول مي -15
كه در محل پيشنهادي اين ايستگاه . باشددر ميانه معبر مي خانيانخيابان يكي نزددر  شهرفرهنگبلوار 

كه الزم است براي دسترسي مسافران به  داردندر حال حاضر پل عابر پياده وجود يك ايستگاه زوج است، 
اونت مع دستور كار الزم به ذكر است كه ساخت اين پل عابر پياده در  .ايستگاه، مجهز به پلكان مياني شود

  .باشدحمل و نقل و ترافيك شيراز مي
محل اين ايستگاه در . باشدمي BRTايستگاه سجاديه دوم، ايستگاه بعدي در مسير خط دو  -16

در اين محل در وضع موجود، پل عابر پياده . شهر در ابتداي خيابان بهاران پيشنهاد شده استبلوار فرهنگ
شود از اين پل استفاده اين ايستگاه كه در ميانه معبر است ميوجود دارد كه براي دسترسي مسافران به 

  .الزم است اين پل به پلكان مياني مجهز شود. كرد
-طور كه در بخشهمان. باشد، ايستگاه ميدان احسان ميBRTايستگاه انتهايي مسير خط دو  -17

با . باشددست اجرا ميسطح ميدان احسان در هاي قبلي اين مطالعه هم اشاره شد، طرح تقاطع غيرهم
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الزم به ذكر است كه . تعيين شده استمحل پيشنهادي اين ايستگاه، قبل از خيابان الله توجه به اين طرح 
قبالً در نزديكي اين محل پل . قرار دارد BRTدر انتهاي مسير خط دو و اين ايستگاه زوج در ميان معبر 

ني ميدان احسان برچيده شده، كه الزم است براي عبور اي وجود داشت كه به دليل عمليات عمراعابر پياده
كه توسعه  البته در صورتي .مجهز شودنصب و به پلكان مياني   BRTمسافران مجدداً در محل ايستگاه 

  .تواند به زير پل منتقل شودآباد مصوب شود، محل اين ايستگاه ميتا پل معالي BRTمسير خط دو 
با توجه به  .نشان داده شده است BRTهاي مسير خط دو موقعيت ايستگاه 2شكل در ادامه در 

-مي 4جدول  به شرح  BRTهاي مسير خط دو فاصله ايستگاهمشخصات و هاي فوق، جانمايي ايستگاه

   .باشد
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  BRT-1هاي پيشنهادي مسير خط دو محل ايستگاه. 2شكل 



  
    

    "20"صفحه           شهر شيراز)  BRT(طراحي مسير دو خط اتوبوسراني سريع  و  مطالعه              

ونقل و ترافيك  سازمان حمل
  شهرداري شيراز

شماره و عنوان
  ارايه راهكارهاي اجرايي: ث  بخش گزارش  :گزارش

  92تابستان    SHA-RP-302-00  :نام فايل 

 

 

 

  
  BRT -2هاي پيشنهادي مسير خط دو محل ايستگاه. 2شكل 
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  BRT -3هاي پيشنهادي مسير خط دو محل ايستگاه. 2كل ش
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  BRT -4هاي پيشنهادي مسير خط دو محل ايستگاه. 2شكل 
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   BRTهاي مسير خط يك ها، پيشنهادات مشاور و فاصله جديد ايستگاهمشخصات ايستگاه. 4جدول   

نوع ايستگاهنام ايستگاهرديف
وجود پل  
عابر در 

شرايط فعلي
فاصله( متر) پيشنهاد مشاور

پايانه استقالل1

تعيين محل ويزه عبور عابر در سطح سواره رو ندارديك طرفه - در دو طرف معبرفلكه هنگ2
600در محل ايستگاه

تعيين محل ويزه عبور عابر در سطح سواره رو ندارددو طرفه - در ميان معبرچهارراه هوابرد3
1100در محل ايستگاه

نصب پل عابر پياده مجهز به پلكان مياني در ندارددو طرفه - در ميان معبرقوامي4
540محل ايستگاه

665اضافه كردن پلكان مياني به پل عابردارددو طرفه - در ميان معبرسر بعثت(تل بادي)5
385اضافه كردن پلكان مياني به پل عابردارددو طرفه - در ميان معبرپارك قوري6

نصب پل عابر پياده مجهز به پلكان مياني در ندارددو طرفه - در ميان معبركالهدوز7
590محل ايستگاه

نصب پل عابر پياده مجهز به پلكان مياني در ندارددو طرفه - در ميان معبرفالحي8
310محل ايستگاه

انتقال ايستگاه به نزديكي پل عابر- اضافه كردن دارددو طرفه - در ميان معبرمحمدرسول اهللا9
605پلكان مياني به پل عابر

انتقال ايستگاه به نزديكي پل عابر- اضافه كردن دارددو طرفه - در ميان معبرچوگان10
680پلكان مياني به پل عابر

انتقال ايستگاه به نزديكي پل عابر- اضافه كردن دارددو طرفه - در ميان معبرپادگان امام حسين11
520پلكان مياني به پل عابر

ندارددو طرفه - در ميان معبرميدان معلم12
انتقال ايستگاه به قبل از تقاطع غيرهم سطح 
ميدان معلم و نصب پل عابر پياده مجهز به 

پلكان مياني در محل ايستگاه
400

انتقال ايستگاه به نزديكي پل عابر- اضافه كردن دارددو طرفه - در ميان معبراستخر كوثر13
980پلكان مياني به پل عابر

انتقال ايستگاه به نزديكي پل عابر- اضافه كردن دارددو طرفه - در ميان معبرايستگاه 1412
500پلكان مياني به پل عابر

انتقال ايستگاه به نزديكي پل عابر- اضافه كردن دارددو طرفه - در ميان معبردادگاه15
1130پلكان مياني به پل عابر

نصب پل عابر پياده مجهز به پلكان مياني در ندارددو طرفه - در ميان معبرسجاديه اول16
780محل ايستگاه

690اضافه كردن پلكان مياني به پل عابردارددو طرفه - در ميان معبرسجاديه دوم17

دارددو طرفه - در ميان معبرميدان احسان18
انتقال ايستگاه به قبل از تقاطع غير هم سطح 
440احسان و نصب مجدد پل عابر در محل ايستگاه
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  بندي و فازبندي اجراي طرح مسيرهااولويت -5-2 

هاي قبلي اين گزارش مالحظه شد، دو مسير پيشنهادي براي اجراي خطوط طور كه در بخشهمان
BRT  و در هر يك از اين دو مسير در حال حاضر  باشندميكيلومتر  10و  17در شهر شيراز، به ترتيب

 BRTهر كدام از مسيرهاي پيشنهادي خطوط . هستنددهي خط اتوبوس عادي در حال سرويس 5و  14
، الزم است اولويت طرحو به جهت اجراي بهينه  رواز اينباشند، خود مي خاصداراي ويژگي و شرايط 

بندي و از اين رو، در اين بخش از گزارش به اولويت. مورد بررسي قرار گيرد BRTدو خط  ايناجراي 
  .پرداخته شده است BRTفازبندي اجراي مسيرهاي خط 

  و فازبندي اجراي طرح مسيرها بنديهاي تعيين اولويتشاخص -1- 5-2

در اين  يهايبندي و فازبندي اجراي طرح مسيرها، ابتدا الزم است شاخصبه منظور تعيين اولويت
هاي تعيين شده، مقادير آنها و مقايسه آنها با هم، اولويت زمينه تعيين شده و سپس بر اساس شاخص

هاي تعيين شده براي شاخص. گيردمورد بررسي قرار  BRTيك و دو  خطوط اجراي طرح در مسير
  :اندانتخاب شدهبندي اجراي طرح مسيرها به شرح زير اولويت

  ميزان تقاضاي مسافر در هر يك از مسيرها -1
  ميزان خطوط اتوبوس فعال در هر يك از مسيرها -2
  هاي در دست اجرا در طول مسيرطرح -3
  تبعات ترافيكي ناشي از اجراي طرح در هر مسير -4
  در هر مسير سهولت اجراي طرح -5

هاي كمي مقادير شاخص  5جدول   در ،BRTيك و دو  وطبندي اجراي مسير خطبه منظور اولويت
  .ارايه شده استفوق 
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 BRTبندي اجراي دو مسير خطوط اولويت هايمقادير شاخص. 5جدول  

 شاخص رديف
مسير خط 

 يك

  مسير خط دو

  24000 67000 )نفر(ميزان تقاضاي مسافر در هر يك از مسيرها 1
  5 14  )خط(خطوط اتوبوس فعال در هر يك از مسيرها تعداد 2
  2 1 )پروژه(هاي در دست اجرا در طول مسيرطرح 3

  

 BRTيك  خط شود، ميزان تقاضاي مسافر اتوبوس در مسيرمالحظه ميطور كه در جدول فوق همان
خط چنين تعداد خطوط اتوبوس عادي فعال در مسير هم. باشدمي BRTنزديك به سه برابر مسير خط دو 

 BRTدر مسير خط يك . يك در حال حاضر نيز نزديك به سه برابر خطوط فعال در مسير خط دو است
آباد در دست اجرا است كه بخش زيادي از اين طرح انجام سطح معاليرهمدر حال حاضر طرح تقاطع غي

سطح احسان و ميدان معلم در دست اجرا هاي غيرهمهاي تقاطعطرح BRTدر مسير خط دو . شده است
  .اجرا است و طرح ميدان معلم به تازگي شروع شده است حالاست كه طرح ميدان احسان در 

در مقاطع مختلف  ،BRTيك و  دو  وطسرويس مسيرهاي خط سطح "تحليل اطالعات"در بخش 
  .استشده ارايه  7جدول  و  6جدول  در ، BRTسطح سرويس معابر قبل از احداث . محاسبه و ارايه شد

، سطح سرويس در اكثر مقاطع BRTشود، در مسير خط يك مالحظه مي 6طور كه در جدول همان
باشد و فقط در حدفاصل ميدان دانشجو و مي Dو  Cدر هر دو مسير رفت و برگشت در شرايط فعلي، 

  .برآورد شده است Eميدان نمازي در هر دو جهت رفت و برگشت، سطح سرويس در شرايط فعلي 
در شرايط  BRTشود كه سطح سرويس اكثر مقاطع در مسير خط دو هم مالحظه مي 7در جدول 

صل چهارراه هوابرد و پايانه سطح سرويس در حدفا. است Dو يا  Eفعلي، در هر دو جهت رفت و برگشت 
  . برآورد شده است Fاستقالل در جهت حركت از ميدان احسان به سمت پايانه استقالل 

هم محاسبه شده است  BRTدر ادامه سطح سرويس مقاطع مختلف در هر دو مسير بعد از احداث 
  .ارايه شده است 9جدول    ,8جدول  كه در 
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  در ساعت اوج BRTسطح سرويس فعلي معابر در مسير خط يك . 6جدول  

كاربري محدوده   نوع معبر  مقطع آمارگيري  معبر
  شهري

 ياسم تيظرف
معابر  يعبور
هر متر  يبه ازا

  راه مربع

  سطح سرويس  معابر يعبور ياسم تيظرف

از شهرك 
گلستان به 
  پايانه نمازي

از پايانه نمازي به 
  شهرك گلستان

از شهرك 
گلستان به 
  پايانه نمازي

از پايانه نمازي 
به شهرك 
  گلستان

بلوار دكتر حسابي
حدفاصل شهرك گلستان و   

 بلوار آفرينش
 D C 65/9103 6/9699 411 حومه شهر شرياني درجه يك

حدفاصل بلوار آفرينش و 
 ورودي دوم شهرك بهشتي

 D D 7/5630 8220 411 حومه شهر شرياني درجه يك

حدفاصل ورودي دوم شهرك 
 بهشتي و كمربندي شيراز

 C C 75/5445 4/5507 411 حومه شهر شرياني درجه يك

بلوار شهيد چمران
  

حدفاصل كمربندي شيراز و پل 
 آباد معالي

 C C 75/5445 4/5507 411 حومه شهر شرياني درجه يك

آباد و  حدفاصل پل معالي
 خيابان ايمان شمالي

 D D 4004 4056 260 پيرامون مراكز تجاري شرياني درجه يك

حدفاصل خيابان ايمان شمالي 
 و ميدان دانشجو

 D D 3939 3614 260 پيرامون مراكز تجاري شرياني درجه يك

ميدان دانشجو و حدفاصل 
 ميدان نمازي

 E E 3484 2737 230 مركز تجاري شرياني درجه يك

  

  در ساعت اوج BRTسطح سرويس فعلي معابر در مسير خط دو . 7جدول  

  نوع معبر  مقطع آمارگيري  معبر
كاربري 
محدوده 
  شهري

 ياسم تيظرف
معابر به  يعبور

 هر متر مربع يازا
  راه

  سطح سرويس  معابر يعبور ياسم تيظرف

احسان  دانياز م
  لاستقال انهيبه پا

از پايانه 
استقالل به 
  ميدان احسان

 دانياز م
احسان به 

 انهيپا
  لاستقال

از پايانه استقالل 
  به ميدان احسان

بلوار 
  شهر فرهنگ

حدفاصل ميدان احسان و 
 ميدان معلم

 D D 5/5959 3/5466 411 حومه شهر شرياني درجه يك

بلوار 
  پاسداران

حدفاصل ميدان معلم و 
 بلوار مطهري

 شرياني درجه يك
پيرامون مراكز

 تجاري
260 3575 3874 E D 

حدفاصل بلوار مطهري و 
 بلوار باهنر

 شرياني درجه يك
پيرامون مراكز

 تجاري
260 3575 3874 E D 

حدفاصل بلوار باهنر و بلوار 
 بعثت

 E D 5/3116 5/3116 230 تجاريمركز  شرياني درجه يك

حدفاصل بلوار بعثت و 
 چهارراه هوابرد

 E E 9/2411 9/2411 178 مركز تجاري شرياني درجه دو

بلوار 
  استقالل

و  چهارراه هوابردحدفاصل 
 پايانه استقالل

 F  D 4/1477 4/1477 178 مركز تجاري شرياني درجه دو
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  BRTدر ساعت اوج پس از احداث  BRTسطح سرويس معابر در مسير خط يك . 8جدول  

  مقطع آمارگيري  معبر
  سطح سرويس

از پايانه نمازي به شهرك   ينماز انهياز شهرك گلستان به پا
  گلستان

بلوار 
دكتر 
 حسابي

 D C حدفاصل شهرك گلستان و بلوار آفرينش

 D E حدفاصل بلوار آفرينش و ورودي دوم شهرك بهشتي

 C D حدفاصل ورودي دوم شهرك بهشتي و كمربندي شيراز

بلوار 
شهيد 
  چمران

 D D آباد حدفاصل كمربندي شيراز و پل معالي

 E E آباد و خيابان ايمان شمالي حدفاصل پل معالي

 E E حدفاصل خيابان ايمان شمالي و ميدان دانشجو

 E E حدفاصل ميدان دانشجو و ميدان نمازي

  
  BRTدر ساعت اوج پس از احداث  BRTسطح سرويس معابر در مسير خط دو . 9جدول  

  مقطع آمارگيري  معبر

  سطح سرويس

 انهياحسان به پا دانياز م
  لاستقال

ل به ميدان استقال انهياز پا
  احسان

بلوار 
 E E حدفاصل ميدان احسان و ميدان معلم شهر فرهنگ

بلوار 
  پاسداران

 F E حدفاصل ميدان معلم و بلوار مطهري

 F E حدفاصل بلوار مطهري و بلوار باهنر

 F F حدفاصل بلوار باهنر و بلوار بعثت 

 F F چهارراه هوابردحدفاصل بلوار بعثت و 

بلوار 
 F E و پايانه استقالل چهارراه هوابردحدفاصل   استقالل
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، سطح سرويس BRTشود، در مسير خط يك پس از احداث مالحظه مي 8طور كه در جدول همان
خواهد شد، در نتيجه حركت ساير وسايل نقليه در مقاطع مسير خط يك، با  Eو   Dدر غالب مقاطع 

  .محدوديت بيشتري انجام خواهد شد
در مسير خط دو، سطح سرويس مقاطع تعيين شده  BRTشود كه با احداث مشاهد مي 9در جدول 
هاي ليه با توقفكه اين به معني حركت ساير وسايل نق. خواهد بود Fو  Eرفت و برگشت، در هر دو جهت 

، پيشنهادات الزم به منظور ارتقاء سطح BRTمقطعي خواهد بود كه البته در اين رابطه پس از اجراي خط 
  .سرويس مقاطع بجراني ارايه شده است

خطوط يك و دو، مالحظه شد كه تعداد هاي ميداني انجام شده در دو مسير بر اساس برداشت
از آنجا كه در سناريوهاي . باشددوربرگردان مي 14و  10هاي موجود در اين دو مسير به ترتيب دوربرگردان

دوربرگردان در هر دو مسير  4ها و تقليل آنها به ، پيشنهاد محدود كردن دوربرگردانBRTبرتر دو خط 
در مسير خط دو بيشتر  BRTهاي ترافيكي احداث ر هم، محدوديترسد از اين منظداده شده، به نظر مي
  .از خط يك خواهد بود

تقاطع چراغدار وجود  5سطح وجود ندارد، اما در مسير خط دو ، تقاطع همBRTدر مسير خط يك 
هاي تندرو دهي به حركت اتوبوسدارد كه در سناريوي برتر اين مسير، پيشنهاد استفاده از سيستم اولويت

صورت، تأخير در حركت ساير وسايل نقليه در مسير خط دو هاي چراغدار داده شده كه در اينتقاطع در
BRT هاي چراغدار بيشتر خواهد شددر تقاطع.  

، BRTتوان گفت كه تبعات ترافيكي در مسير خط دو، بعد از احداث  فوق مي مطالببا توجه به 
  .باشدبيشتر از مسير خط يك مي

به طور مفصل به مشخصات فيزيكي مقاطع مختلف در هر دو  "تحليل اطالعات"در گزارش بخش 
معابر در مسير خطوط يك و دو به سواره بر اساس اين اطالعات عرض متوسط . پرداخته شد  BRTمسير 

مالحظه شد كه از چهارراه  BRTدر مسير خط دو . باشدميدر هر طرف متر  5/12و  15ترتيب حدود 
كه عرض كم معابر در بخشي از . متر است 5/8نگ عرض معبر در هر جهت حركت، حدود هوابرد تا فلكه ه
به غير  BRTدر مسير خط يك . ، براي اجراي اين طرح مشكالتي ايجاد خواهد كردBRTمسير خط دو 

در نتيجه . باشندبقيه معابر در طول مسير داراي عرض مناسب مي ،سطحهاي غيرهمي تقاطعاز زيرگذرها
   .، نسبت به خط دو داراي سهولت بيشتري استBRTن گفت اجراي مسير خط يك توامي
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بين   BRTتوان گفت، اجراي خط يك هاي معرفي شده، ميبا توجه به مقادير كمي و كيفي شاخص
كه حدفاصل پايانه  BRTميدان نمازي و شهرك گلستان داراي اولويت بيشتري نسبت به خط دو 

   .باشد، دارداستقالل و ميدان احسان مي
  :شودپيشنهاد ميفازبندي اجراي طرح مسيرها به صورت زير  بندي واولويت در نتيجه

  

 از ميدان نمازي تا شهرك گلستان در مسير رفت و برگشت BRTاحداث خط يك 
فاز اول اجراياولويت و 

  طرح
 

  از پايانه استقالل تا ميدان احسان در مسير رفت و برگشت BRTاحداث خط دو 
فاز دوم اجراياولويت و 

  طرح
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  مسيرهر بندي و فازبندي اجراي طرح اولويت -5-3

هاي بندي و فازبندي اجراي طرح مسيرها مورد بررسي قرار گرفت و شاخصدر بخش قبل اولويت
بندي و فازبندي در اين بخش به  اولويت. را نشان داد BRTاولويت اجراي مسير خط يك  ،شده بررسي
 .پرداخته شده است BRT و دو مقاطع مسير خط يكاجراي 

  بندي و فازبندي اجراي طرح هر مسيرهاي تعيين اولويتشاخص -1- 5-3

پرداخته  BRTدر اين بخش از گزارش به بررسي شاخص تعيين اولويت مقاطع براي اجراي خطوط 
و  BRTو مسير خطوط ها در دبه بررسي فواصل ايستگاه "تحليل اطالعات"گزارش  7در بند . شده است

در اين بخش براي تعيين اولويت  .ميزان مسافر روزانه سوار و پياده شده در آنها پرداخته شده استبرآورد 
دو خط هاي در ايستگاهبرآورد شده ، از ميزان مسافر سوار و پياده شده BRTمقاطع دو مسير براي اجراي 

BRT  مجموع مسافر سوار و پياده شده در مسير رفت و  11جدول   و 10جدول  در   .استفاده شده است
  .ارايه شده است BRTبرگشت خطوط يك و دو 
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 در دو جهت رفت و برگشت BRTهاي مسير خط يك ميزان مسافر روزانه سوار و پياده شده در ايستگاه. 10جدول  

 نام ايستگاه  رديف
مسافر سوار و پياده شده در 

 ايستگاه

 23496 پايانه نمازي  1

 1354 تأمين اجتماعي  2

 802 استخر انقالب  3

 996 پل زرگري  4

 912 بيمارستان ام آر آي  5

 570 هتل چمران  6

 628 بيمارستان ارديبهشت  7

 1747 بيمارستان چمران  8

 436 محموديه  9

 10798 )حكمت(پل معالي آباد  10

 3667 )تاچارا(پارك علوي  11

 2443 ميالد  12

 1050 مدرسه صنايع  13

 3731 )حسين آباد(فلكه صنايع  14

 879 سر فرمانداري  15

 2516 آرين  16

 90 متري شيمي گياه8  17

 317 سر انجيره  18

 1961 سر بهشتي  19

 2350 سر گلدشت حافظ  20

 22871 سر بزين  21

 11650 سر گلستان  22
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شود را به گلستان ختم مي ابتدايرا كه از ميدان نمازي شروع شده و به  BRTاگر مسير خط يك 
با استفاده  ،آباد تا ميدان گلستان تقسيم كنيماز پل معالي -2آباد و از سرنمازي تا پل معالي -1: دو مقطع

هاي در مقطع اول تعداد ايستگاه .توان تعيين كرد، اولويت اجراي اين دو مقطع را مي6از اطالعات جدول 
  .ايستگاه است 12ايستگاه و در مقطع دوم  10اتوبوس فعلي 

مسير خط يك، بيشترين مسافر سوار و پياده شده شود كه در مقطع اول مالحظه مي 10در جدول 
قابل انتظار  آن، جانماييراني و با توجه به كاركرد پايانه اتوبوس مربوط به ايستگاه پايانه نمازي است كه

هاي موجود در اين مقطع، از ميدان نمازي تا پل معالي آباد، تعداد مسافر سوار و ايستگاه در اكثراما . است
اين  دو ايستگاه تأمين اجتماعي و بيمارستان چمرانفقط در . باشدمسافر مي 1000ر از كمت پياده شده

شود كه در مقطع دوم مسير خط يك، از پل مشاهده مي 10در جدول  .مسافر است 1000تعداد بيش از 
جهي برخوردار توآباد از ميزان قابلگلستان تعداد مسافر سوار و پياده شده در پل معالي ابتدايآباد تا معالي
هاي گياه و سرانجيره در ساير ايستگاهمتري شيمي 8چنين به غير از سه ايستگاه سرفرمانداري، هم. است

براي . باشدمسافر مي 1000گلستان، تعداد مسافر سوار و پياده شده بيش از  ابتدايحدفاصل اين پل و 
، فلكه صنايع، آرين و سرگلدشت حافظ به هاي سربزيننمونه تعداد مسافر سوار و پياده شده در ايستگاه

  . مسافر است 2400و  2500، 3700، 23000ترتيب حدود 
-مي 53500و  36300به ترتيب  BRTتقاضاي تقريبي مسافر در مقطع اول و دوم مسير خط يك 

  .باشدمي BRTها در مقطع دوم خط يك باشد، كه اين مطلب هم مبين عملكرد باالتر ايستگاه
آباد تا ميدان هاي اتوبوس در حدفاصل پل معاليا توجه به ميزان عملكرد باالتر ايستگاهدر نتيجه ب

، شود كه مالحظه ميآباد، در حدفاصل ميدان نمازي تا پل معالي هاگلستان، نسبت به عملكرد اين ايستگاه
آباد تا در حدفاصل پل معالي BRTاجراي مسير خط يك باالتر بوده و دوم تقاضاي مسافر در مقطع 

 .داردباالتري  آباد اولويتگلستان نسبت به اجراي اين خط در حدفاصل ميدان نمازي تا پل معالي ابتداي
  :باشددر مسير خط يك به صورت زير مي BRTاجراي  بندي و فازبنديدر نتيجه اولويت

  
  اولويت اول  گلستانابتدايآباد تااز پل معالي: مقطع دوم
  اولويت دوم  آباداز ميدان نمازي تا پل معالي: مقطع اول
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 در دو جهت رفت و برگشت BRTهاي مسير خط دو ميزان مسافر روزانه سوار و پياده شده در ايستگاه. 11جدول  

 مسافر سوار و پياده شده در ايستگاه نام ايستگاه رديف

 2355 استقاللپايانه  1

 1018 فلكه هنگ 2

 679 چهارراه بنفشه 3

 1832 چهارراه هوابرد 4

 2217 قوامي 5

 1174 )تل بادي(سر بعثت 6

 3445 پارك قوري 7

 361 كالهدوز 8

 548 فالحي 9

 574 آقايي 10

 1401 محمدرسول اهللا 11

 719 چوگان  12

 475 پادگان امام حسين 13

 343 محالتي 14

 2911 ميدان معلم 15

 280 دارايي 16

 560 استخر كوثر 17

 320 12ايستگاه  18

 360 14ايستگاه  19

 560 دادگاه 20

 320 سجاديه اول 21

 280 سجاديه دوم 22

 1034 ميدان احسان 23
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، اين مسير را به سه BRT هاي مسير خط دوبا توجه به ميزان مسافر سوار و پياده شده در ايستگاه
 ميدان معلم تا ميدان احسان -3تا ميدان معلم و پارك قوري  -2پايانه استقالل تا پارك قوري،  -1: مقطع

در دو شود، مجموع مسافرهاي سوار و پياده شده طور كه در جدول مالحظه ميهمان. شده استتقسيم 
استقالل تا پارك قوري از تعداد مسافر سوار و هاي اتوبوس حدفاصل پايانه در ايستگاهجهت رفت و برگشت 
مسافرهاي سوار و  مجموع براي نمونه. باشددو مقطع ديگر بيشتر ميدر هاي اتوبوس پياده شده در ايستگاه

و  2217، 1832، 1018به ترتيب و سربعثت  قوامي ،هاي فلكه هنگ، چهارراه هوابرددر ايستگاهپياده شده 
 هاي حدفاصل پارك قوري تا ميدان معلم فقط در ايستگاهدر ايستگاهكه اليدر ح. باشدمينفر  1174

تعداد مسافران سوار و پياده شده باشد و نفر مي 1400اهللا تعداد مسافران سوار و پياده شده، محمدرسول
هاي حدفاصل ميدان معلم تا ميدان احسان تعداد در ايستگاه. نفر است 1000ها زير در ساير ايستگاه

مجموع تقريبي تقاضاي مسافر در . نفر كمتر است 1000ها از مسافران سوار و پياده شده در كليه ايستگاه
  .باشدمي 4400و  8300، 11000سه مقطع فوق به ترتيب 

هاي اتوبوس در مقاطع تعيين شده در مسير با توجه به تعداد مسافران سوار و پياده شده در ايستگاه
رسد اولويت اجراي طرح در حدفاصل پايانه استقالل تا پارك قوري از دو مقطع ، به نظر ميBRTخط دو 

در سناريوي برتر پيشنهادي اين مسير، كه در بخش تحليل اطالعات ارايه شده است، . استديگر بيشتر 
چهارراه هوابرد به دليل محدوديت عرض معبر با ساير وسايل نقليه فلكه هنگ تا در فاصله  BRTمسير 

- محدوديتبه دليل هاي اتوبوس در اين مقطع، عملكرد باالي ايستگاهرغم در نتيجه علي. باشدميمختلط 

هاي تندرو را تحت تأثير قرار هاي چراغدار در اين مقطع، كه عملكرد اتوبوسموجود و تعدد تقاطعهاي 
اما با توجه . در دو مقطع ديگر اولويت بيشتري داشته باشد BRTرسد كه اجراي مسير به نظر مي دهد،مي

چنين در ابتدا و يا انتهاي اين دو مقطع، و همبه مسافر كمتر در دو مقطع تعيين شده و عدم وجود پايانه 
در نتيجه پيشنهاد . كوتاه بودن طول مسير در اين مقاطع، اجراي غيرهمزمان اين مقاطع عملي نخواهد بود

  .باشددر سه مقطع انتخابي در مسير خط دو مي BRTي همزمان مشاور اجرا
  .نمايش داده شده است BRTبندي و فازبندي اجراي دو مسير اولويت 3شكل در 
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 شهر شيراز BRTبندي و فازبندي اجراي سامانه اولويت. 3شكل 

 

فاز اول اجراي مسير از پل معالي آباد تا سرگلستان•

فاز دوم اجراي مسير از پايانه نمازي تا پل معالي آباد•

فاز اول
اجراي مسير از پايانه استقالل تا ميدان احسان•

اولويت و فاز اول اجراي 
  شيراز BRTطرح سامانه 

از ميدان نمازي تا شهرك BRTاحداث خط يك
  گلستان در مسير رفت و برگشت

اجراي دوم اولويت و فاز 
  شيراز BRTطرح سامانه 

پايانه استقالل تا ميدانازBRT دواحداث خط 
  در مسير رفت و برگشت احسان
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  ارهاي اصالحي در خصوص خطوطكارايه راه -5-4

راني عادي كه در حال حاضر در دو براي اصالح خطوط اتوبوس يكارهايدر اين بخش از گزارش راه
مطالعه هاي اول و دوم اين در گزارش. شده است ارايهباشند ، فعال ميBRTمسير پيشنهادي خطوط 
-در حال سرويس BRTراني عادي، كه در حال حاضر در دو مسير پيشنهادي مشخصات خطوط اتوبوس

در دو مسير پيشنهادي، الزم  BRTدر صورت ايجاد خطوط . اند، ارايه شددهي هستند و شناسايي شده
، تقاضا است تغييراتي در اين خطوط ايجاد شود كه مشاور با بررسي مشخصات اين خطوط شامل ميزان
  .مسير و مبدأ و مقصد آنها پيشنهاداتي در اين زمينه ارايه داده كه در ادامه به آن پرداخته شده است

  BRTفعال در دو مسير پيشنهادي راني اتوبوسخطوط  -5-4-1

راني عادي كه در حال هاي قبل اين مطالعه هم مالحظه شد، خطوط اتوبوسطور  كه در بخشهمان
  :باشدمي12جدول  مشغول به فعاليت هستند، به شرح  BRTحاضر در دو مسير پيشنهادي 

  
  BRTخطوط اتوبوس عادي فعال در مسيرهاي پيشنهادي . 12جدول  

 BRTخطوط اتوبوس عادي فعال درمسير خط دو  BRTخطوط اتوبوس عادي فعال درمسير خط يك 

 مقصد مبدا خط مقصد مبدا خط

 معالي آباددروازه كازرون39گلدشت معالي ابادپايانه نمازي 22

 همت جنوبيشاهزاده قاسم94شهرك بزينپايانه قصردشت 36
 پايانه نمازي همت109گويمپايانه قصردشت 37
 استقالل رضوان 146قالتپايانه قصردشت 50

 پايانه استقالل شهرك گلستان150شهرك قصر قمشهپايانه قصردشت 56
شهرك جواديهپايانه قصردشت 57

  

شهرك گلستانپايانه قصردشت 60
كمربندي گلستانپايانه قصردشت 62
شهرك بهشتيپايانه قصردشت 63
ميدان شهداسر بزين 148
پايانه استقاللشهرك گلستان 150
نمايشگاهپايانه نمازي 151
ميدان صنايعپايانه نمازي 154
شهر صدراپايانه قصردشتصدرا
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عادي و  خط اتوبوس 14در حال حاضر  BRTشود كه در مسير خط يك در اين جدول مالحظه مي

دهي سرويس BRTدر هر دو مسير  150خط در حال فعاليت است كه خط  BRT ،5در مسير خط دو 
  .استنمايش داده شده   BRTراني فعلي در دو مسير مسيرهاي خطوط اتوبوس 4شكل در . كندمي

   



  

 

 
BRTراني در دو مسير پيشنهادي مسير خطوط فعال اتوبوس . 4شكل 

4 
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با خطوط  برخي از هاي فعال در دو مسير، مالحظه شد كه كل مسيربا بررسي مسير خطوط اتوبوس 
و در برخي ديگر از خطوط، بخش زيادي از مسير آنها با مسير  باشندمشترك مي BRTمسيرهاي 
دارند، از جمله سرعت،  BRTهاي كه اتوبوس يهايبا توجه به ويژگي. مشترك است BRTپيشنهادي 

انتظار هاي عادي بيشتر است و ها نسبت به اتوبوسمطلوبيت استفاده از اين اتوبوس ،.....و  راحتي، ايمني
-هاي عادي استفاده مياز اتوبوس BRTكه در حال حاضر در مسيرهاي پيشنهادي  يافرهايمس رود كهمي

نتايج الزم به ذكر است كه . استفاده كنند BRTهاي اتوبوسدر صورت ايجاد اين خطوط، از  ،كنند
د هم، نشان داده كه در صورت ايجا هاي شهر شيرازاين زمينه از مسافران اتوبوس انجام شده درپرسشگري 

در نتيجه الزم است كه تغييراتي  .دهند كه از اين خطوط استفاده كنند، مسافران ترجيح ميBRTخطوط 
البته الزم به ذكر است . كنند، ايجاد شوددهي ميراني فعلي كه در اين مسيرها سرويسدر خطوط اتوبوس

تا مدتي به طور همزمان به فعاليت  الزم است خطوط عادي اتوبوس BRTكه در ابتداي شروع كار خطوط 
  .اعمال شود BRTخود ادامه داده و پيشنهادات اصالحي ارايه شده به مرور در دو مسير خط 

كرده كه تقاضاي خطوطي كه كل و يا بخش زيادي از مسير  برآوردمشاور  با توجه به مطالب فوق،
منتقل خواهد شد در نتيجه  BRT، به خطوط باشندمشترك مي BRTآنها با مسيرهاي پيشنهادي 

ضرورتي ندارد و بر اين اساس پيشنهاداتي براي اصالح اين  BRTدهي اين خطوط در مسيرهاي سرويس
  :باشندپيشنهادات مشاور براي اصالح خطوط به شرح زير مي .است شدهخطوط ارايه 

شنهاد حذف پيبوده،  BRTمسير خط اتوبوس عادي كامالً منطبق بر مسير كل شرايطي كه در  -1
  .داده شده است خط

هاي اصلي از بوده و در ايستگاه BRTمنطبق با مسير خط بخش عمده مسير در شرايطي كه  -2
 ايجاد بوده، و   BRTخط مطابق مسير  پيشنهاد حذف خط در بخشي كه مسير  خارج شوند، BRTمسير 

  .شده است ، ارايهجدا شده BRTدر بخشي از مسير كه از مسير كننده خطوط تغذيه
  .دارند BRTاشتراك كمي با مسيرهاي خطوطي كه  عدم تغيير -3

راني عادي كه در مسيرهاي خطوط يك و دو بر اين اساس پيشنهادات مشاور در مورد خطوط اتوبوس
BRT باشدمي 14جدول  و  13جدول    باشند به شرحدهي ميدر حال سرويس.  
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 BRTتغييرات پيشنهادي خطوط اتوبوس عادي فعال در مسير خط يك  . 13جدول  

شماره
 خط

 تغيير پيشنهادي  مقصد مبدأ

اصالح خط با حذف بخشي از  مسير از پايانه نمازي تا گلدشت محمدي و ايجاد خط تغذيه كننده از ابتداي گلدشت معالي اباد پايانه نمازي 22
 گلدشت محمدي تا گلدشت معالي آباد

 شهرك بزين پايانه قصردشت 36
اصالح خط با حذف بخشي از مسير از پل معالي آباد تا سر بزين و ايجاد خط تغذيه كننده از سربزين تا 

 انتهاي شهرك بزين

 گويم پايانه قصردشت 37
و ايجاد خط تغذيه كننده از سر گلستان  سرگلستاناصالح خط با حذف بخشي از مسير از  پل معالي آباد تا 

 تا مسجد گويم

 قالت پايانه قصردشت 50
و ايجاد خط تغذيه كننده از سر گلستان  سرگلستاناصالح خط با حذف بخشي از مسير از پل معالي آباد تا  

 تا آخر قالت

 پايانه قصردشت 56
شهرك قصر 

 قمشه
و ايجاد خط تغذيه كننده از سر گلستان تا سرگلستان اصالح خط با حذف بخشي از مسير از پل معالي آباد تا 

 آخر قمشه

 بدون تغيير شهرك جواديه پايانه قصردشت 57

 شهرك گلستان پايانه قصردشت 60
كننده سر گلستان تا اصالح خط با حذف بخشي از مسير از پل معالي آباد تا سر گلستان و ايجاد خط تغذيه 

 آخر شهرك گلستان

 كمربندي گلستان پايانه قصردشت 62
گلستان و ايجاد خط تغذيه كننده از سر گلستان تا سراصالح خط با حذف بخشي از مسير از پل معالي آباد تا 

 نمايشگاه

 شهرك بهشتي پايانه قصردشت 63
بهشتي و ايجاد خط تغذيه كننده از  شيمي گياه اصالح خط با حذف بخشي از مسير از پل معالي تا شهرك 

 تا پارك صائب تبريزي

 كننده از ميدان شهدا تا پايانه نمازيحذف كامل خط و ايجاد خط تغذيه ميدان شهدا سر بزين 148

 حذف كامل خط و ايجاد خط جديد از ميدان صنايع تا ميدان احسان  پايانه استقالل شهرك گلستان 150

 حذف كامل خط  نمايشگاه نمازيپايانه  151

 حذف كامل خط ميدان صنايع پايانه نمازي 154

 شهر صدرا پايانه قصردشت صدرا
اصالح خط با حذف بخشي از مسير خط از  پل معالي آباد  تا سر صدرا و ايجاد خط تغذيه كننده از سر  

 صدرا تا آخر خط
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  BRT  دوتغييرات پيشنهادي خطوط اتوبوس عادي فعال در مسير خط . 14جدول  

شماره 
 خط

 تغيير مقصد مبدأ

 معالي آباد دروازه كازرون 39
و در ادامه مسير از ميدان  حذف كامل خط و ايجاد خط تغذيه كننده از دروازه كازرون تا پايانه استقالل

 آباداحسان تا معالي

 جنوبيهمت  شاهزاده قاسم 94
حذف كامل خط و ايجاد خط تغذيه كننده از شاهزاده قاسم تا پايانه استقالل و ادامه مسير از ميدان معلم 

 تا همت جنوبي

 حذف كامل خط و ايجاد خط جديد بين پايانه استقالل و پايانه نمازي پايانه نمازي همت 109

 بدون تغيير استقالل رضوان 146

پايانه شهرك گلستان 150
 استقالل

 حذف كامل خط و ايجاد خط جديد از ميدان احسان تا ميدان صنايع 

  
در مقاطعي كه ادامه مسير اين خطوط  BRTراني عادي در مسير دو خط نوع اصالح خطوط اتوبوس

  . دهي داشته در ادامه ارايه شده استنياز به پوشش
آباد و در ادامه مسير در پل معالي براي كليه خطوطي كه شروع مسير آنها از  پايانه قصردشت بوده

حذف مسير از پايانه قصر پيشنهاد  ،و صدرا 63، 62، 60، 56، 50، 37، 36مانند خطوط  ،ايستگاه دارند
و يا تقويت خط آباد از پايانه قصردشت تا پل معالي اتوبوس عاديخط يك ايجاد آباد و دشت تا پل معالي

  .شودميصيه تو) شهرك جواديه –پايانه قصردشت ( 57
كننده زير براي پوشش خطوط تغذيه ،BRTبراي خطوط  كنندهخطوط تغذيه لزوم ايجادبا توجه به 

به شرح زير ارايه و تغذيه اين خط   BRTراني عادي فعال در مسير خط يك ادامه مسير خطوط اتوبوس
  :شودمي

دهي به شده، سرويس كه پيشنهاد حذف خط از پايانه نمازي تا گلدشت محمدي داده 22در خط 
يا تواند با استفاده از ون آباد ميمسافران در ادامه اين خط از ابتداي گلدشت محمدي تا گلدشت معالي

   .انجام شودبوس ميني
دهي به مسافران در سرويسداده شده، آباد تا سربزين از پل معالي پيشنهاد حذف خطكه  36در خط 

  .انجام شود بوسو يا ميني تواند با استفاده از ونميشهرك بزين  از سر بزين تا انتهايادامه اين خط 



 

    "42"صفحه           شهر شيراز)  BRT(طراحي مسير دو خط اتوبوسراني سريع  و  مطالعه              

ونقل و ترافيك  سازمان حمل
  شهرداري شيراز

شماره و عنوان
  ارايه راهكارهاي اجرايي: ث  بخش گزارش  :گزارش

  92تابستان    SHA-RP-302-00  :نام فايل 

 

 

كننده و ايجاد خطوط تغذيه 50 و 37راني عادي حذف بخشي از خطوط اتوبوسبا توجه به پيشنهاد 
از سر گلستان تا اتوبوس عادي ايجاد يك خط  ،از سر گلستان تا مسجد گويم و سر گلستان تا آخر قالت

   .مسير را پوشش دهددو اين  تواندمي ،آخر قمشه
، براي پوشش ادامه اين خط از سر گلستان تا آخر قمشه پيشنهاد 56همينطور با پيشنهاد حذف خط 

  .بوس استمشاور استفاده از ون يا ميني
كه پيشنهاد حذف بخشي از خطوط كه با مسير ، BRTدر مسير خط يك  151و  62، 60در خطوط 

BRT  كننده از سرگلستان تا آخر شهرك گلستان، سرگلستان تا خطوط تغذيهمشترك است و ايجاد
از سرگلستان تا  اتوبوس عادينمايشگاه و سر گلستان تا دانشگاه پيام نور داده شده، ايجاد يك خط 

  .تواند اين بخش را پوشش دهددانشگاه پيام نور و انتهاي شهرك گلستان مي
مشترك است داده شده و  BRTخط كه با مسير هم پيشنهاد حذف بخشي از مسير  63در خط 

  .شودتبريزي، استفاده از ون پيشنهاد ميگياه تا پارك صائببراي پوشش ادامه مسير از شيمي
از سربزين تا ميدان شهدا، براي جابجايي مسافران از ميدان  ، 148 با توجه به پيشنهاد حذف خط

كنند دهي ميوس عادي كه در اين مسير سرويستوان از ساير خطوط اتوبنمازي تا ميدان شهدا مي
توان از جمله اين خطوط مي. تقويت كرد BRTاستفاده كرد و اين خطوط را براي تغذيه خط يك مسير 

  .اشاره كرد 71و  70، 1به خط 
كند كه در پيشنهادات ارايه عبور مي BRTاز دو مسير پيشنهادي خطوط يك و دو  150مسير خط  

اتوبوس عادي ايجاد يك خط  ،براي پوشش كامل مسير اين خط. ديده شده است شده حذف كامل خط
  .شودبين ميدان احسان و ميدان صنايع پيشنهاد مي

پيشنهاد از سرصدرا تا آخر خط صدرا استفاده از ون  ،در خط صدرا هم براي پوشش ادامه مسير خط
  .شودمي

و تغذيه اين خط به شرح زير   BRTراني عادي فعال در مسير خط دو ادامه مسير خطوط اتوبوس
  :شودارايه مي

آباد، براي جابجايي مسافران از پايانه ، از دروازه كازرون تا معالي39با توجه به حذف كامل خط 
ل كه مبدأ آن پايانه استقال 48، استفاده از خط BRTو تغذيه خط دو  و برعكس استقالل تا دروازه كازرون

چنين براي ادامه هم. شودو مقصد آن شهرك وليعصر بوده و در دروازه كازرون ايستگاه دارد، پيشنهاد مي
  .شودپيشنهاد مي و تقويت اين خط 138آباد استفاده از خط مسير اين خط از ميدان احسان تا معالي
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و  BRTبراي تغذيه خط دو  .پيشنهاد شده است BRTدر مسير خط دو  94حذف كامل خط 
پيشنهاد  48هم استفاده از خط و برعكس از پايانه استقالل تا شاهزاده قاسم اين خط پوشش ادامه مسير 

، كه در 69براي پوشش ادامه مسير اين خط از ميدان معلم تا همت شمالي هم استفاده از خط  .شودمي
  .دشوگذرد پيشنهاد ميميدان معلم ايستگاه دارد و ادامه مسير آن از همت مي

-بخشي از مسير اين خط از سر بلوار بعثت به سمت پايانه نمازي نياز به پوشش 109 با حذف خط 

راني عادي از پايانه استقالل به اين منظور مشاور ايجاد يك خط اتوبوس. دهي خطوط اتوبوس عادي دارد
، پيشنهاد انه نمازي ختم شودبه پايانه نمازي كه مسير آن بعد از عبور از بلوار استقالل و بلوار بعثت به پاي

  .شودمي
  15جدول   به شرح BRTپيشنهادات ارايه شده براي پوشش خطوط اتوبوس عادي و تغذيه خطوط 

  .به تصوير كشيده شده است 5 شكلدر  پيشنهاداتاين  .باشدمي
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  BRTپيشنهادات ارايه شده براي پوشش خطوط اتوبوس عادي حذف شده در مسير خطوط . 15جدول  

خط 
BRT 

تأمين پوشش خطوط 
 پيشنهاد  اتوبوس عادي

 يك 

36 ،37 ،50 ،56 ،60 ،
 و صدرا 63، 62

 آبادايجاد يك خط اتوبوس عادي از پايانه قصردشت تا پل معالي

 آباددشت معاليمحمدي تا گلدشت بوس و يا ون از گلايجاد خط ميني 22

 شهرك بزين  يبوس و يا ون از سر بزين تا انتهاايجاد خط ميني 36

 قالتايجاد يك خط اتوبوس عادي از سر گلستان تا آخر   50، 37

  از سر گلستان تا آخر قمشهبوس يا ون مينيخط  ايجاد  56

 تا انتهاي شهرك گلستان ميدان گلستانايجاد خط اتوبوس  151و  62، 60

  گياه تا پارك صائب تبريزيبوس يا ون از سر شيميايجاد يك خط ميني  63

و  70، 1استفاده از ساير خطوط اتوبوس عادي فعال در مسير  ميدان شهدا تا پايانه نمازي مانند خطوط   148
71  

  ايجاد يك خط اتوبوس عادي از ميدان احسان تا ميدان صنايع  150

 دو

چنين استفاده از خط براي پوشش مسير از پايانه استقالل تا دروازه كازرون و هم 48استفاده از خط    39
  .138و  48تقويت دو خط  -آبادبراي پوشش مسير از ميدان احسان تا پل معالي 138

براي  69 براي پوشش مسير از پايانه استقالل تا شاهزاده قاسم و استفاده از خط 48استفاده از خط   94
  69تقويت خط  -پوشش ادامه خط از ميدان معلم تا همت

  پايانه استقالل تا پايانه نمازي با عبور از بلوار استقالل و بلوار بعثتايجاد يك خط اتوبوس عادي از    109

  )BRTتكراري با مسير خط يك ( ايجاد يك خط اتوبوس عادي از ميدان احسان تا ميدان صنايع   150

  



  

 

 

 پيشنهادات اصالحي براي پوشش خطوط اتوبوس اصالح شده. 5 شكل
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-ها بر اساس استانداردهاي بينتعيين عرض و رنگ تابلوهاي ايستگاه - 5-5

  المللي

، در نتيجه توجه ويژه به كليه عوامل دنباشمي BRTيكي از اجزاء مهم سامانه  ،هاي اتوبوسايستگاه
هاي يكي از اجزاء تشكيل دهنده ايستگاه. ها از ضروريات طراحي آنها استتشكيل دهنده اين ايستگاه

هاي اتوبوس، حاوي تابلوهاي نصب شده در ايستگاه. باشنداتوبوس، تابلوهاي موجود در ايستگاه مي
باشند كه اگر اين تابلوها استاندارد و مناسب طراحي نشده مسافران مياطالعات مهمي براي رانندگان و 

رساني الزم به يادآوري است كه اطالع. ها ضعيف و غيركاربردي خواهد بودرساني در ايستگاهباشند، اطالع
هاي حمل و نقل عمومي است كه امكان جذب هاي شناسايي شده براي سامانهمناسب يكي از مطلوبيت

ها و رو در اين بخش از گزارش به ويژگياين از. كندبيشتر را به استفاده از اين وسايل ايجاد ميمسافران 
  .روند، پرداخته شده استبكار مي BRTهاي مشخصات تابلوهايي كه در ايستگاه

  انواع تابلوها -5-5-1

ابلوها بستگي به باشد كه تنوع اين تعاليم و تابلوهاي متفاوتي قابل نصب مي BRTهاي در ايستگاه
- انواع اين تابلوها به شرح زير مي. دارد ،نوع ايستگاه و امكانات و تجهيزاتي كه در ايستگاه موجود است

  :باشند
  اطالعات خطوط عبوري از ايستگاه و تابلوي نشانگر ايستگاه اتوبوس  -1
  تابلوي راهنماي مسافران  -2
  تابلوي تجهيزات موجود در ايستگاه -3
  هشداردهندهراهنمايي و رانندگي و تابلوهاي  -4
 تابلوي الكترونيكي اطالعات مسافران -5

  
    .هاي اين تابلوها پرداخته شده استدر ادامه به ويژگي
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  تابلوي نشانگر ايستگاه اتوبوس  -5-5-1-1

براي شناساندن  (Logo)امروزه در دنيا، متداول است كه يك عالمت ويژه، سمبل و يا يك لوگو 
ها، استفاده از اين عالمت ويژه بطور يكنواخت در ايستگاه. بكار برده شود  BRTهاي خطوط و ايستگاه

مردم را با اين سامانه بيشتر آشنا خواهد كرد و امكان تفكيك اين خطوط از خطوط عادي اتوبوس در 
ت ويژه دهد، با ديدن عالمارايه مي BRTآشنايي مردم با خدماتي كه سامانه . گيرداختيار مردم قرار مي

تواند در تشويق مردم به استفاده از اين سامانه كمك اين سامانه در اذهان يادآوري خواهد شد و اين امر مي
هاي اين خطوط يك عالمت ويژه طراحي شيراز و ايستگاه BRTرو الزم است براي خطوط از اين. كند

شوند بطور يكسان طراحي مي هاي آنها و خطوطي كه در آيندهشود و از آن در خطوط فعلي و ايستگاه
  .استفاده شود

 باشند، براي راهنمايينمي BRTهايي كه در مسيرهاي ويژه استفاده از اين لوگو، به ويژه در ايستگاه
  .ضروري است BRTمسافران خطوط 

  :تواند در تابلوي ايستگاه اتوبوس درج شوداطالعات زير ميبر اين اساس 
  عالمت ويژهBRT 

 شماره ايستگاه  
 نام ايستگاه  
 شماره خطوط عبوري از ايستگاه  
  اتوبوس و يا ايستگاه ) يا خطوط(اطالعات زمان شروع و پايان كار خط 

 فاصله ايستگاه بعدي 

در استاندارد عاليم عمودي تهيه شده توسط سازمان ملي استاندارد ايران، اندازه و شكل تابلوي 
 .ارايه شده است 6شكل در عمومي ايستگاه اتوبوس 
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  استاندارد شكل، رنگ و اندازه تابلوي ايستگاه اتوبوس . 6شكل 

  
 8شكل و  7شكل در . در تابلوي فوق هيچ اطالعاتي غير از محل ايستگاه به بيننده داده نشده است

، نمايش داده شده هاو عالمت ويژه طراحي شده براي اين ايستگاهايستگاه اتوبوس  هاياز تابلو اينمونه
راني، اسم ايستگاه و شود عالوه بر عالمت ويژه سامانه اتوبوسمالحظه مي 3شكل  در طور كههمان .است
هم عالمت و رنگ ويژه، انتخاب  4در شكل . اره خطوط گذرنده و شماره تلفن اطالعات درج شده استشم

  .نمايش داده شده است BRTشده براي ايستگاه 



 

    "49"صفحه           شهر شيراز)  BRT(طراحي مسير دو خط اتوبوسراني سريع  و  مطالعه              

ونقل و ترافيك  سازمان حمل
  شهرداري شيراز

شماره و عنوان
  ارايه راهكارهاي اجرايي: ث  بخش گزارش  :گزارش

  92تابستان    SHA-RP-302-00  :نام فايل 

 

 

  
  تابلوي ايستگاه اتوبوس با ارايه اطالعات. 7شكل 

 
 BRTعالمت  و رنگ ويژه طراحي شده براي ايستگاه اتوبوس . 8شكل 
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بر اساس استانداردهاي تعيين شده براي تابلوي ايستگاه اتوبوس و اطالعات الزم كه بايد در تابلوهاي 
 9شكل در شهر شيراز در  BRTهاي تابلوي پيشنهادي مشاور براي ايستگاهارايه شود،  BRTهاي ايستگاه

   .ارايه شده است

  
  BRTتابلوي نشانگر ايستگاه . 9شكل 
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  تابلوي راهنماي مسافران  -5-5-1-2

در مطالعات انجام شده در مورد حمل و نقل عمومي، عدم ارايه اطالعات به مسافران يكي از داليل 
به  رو ارايه اطالعاتاز اين. شناخته شده استوسايل حمل و نقل عمومي، استفاده از  آنها ازبازدارنده 

يكي از . ام سفر كمك كندگيري در انجتواند آنها را در تصميم، ميBRTهاي مسافران به ويژه در ايستگاه
اطالعات ارايه شده . ، نصب تابلوي راهنماي مسافران استBRTهاي هاي ارايه اطالعات در ايستگاهروش

ها و ها از ايستگاه، برنامه زماني حركت و عبور اتوبوسBRTنقشه خطوط : تواند شاملدر اين تابلوها مي
ها به ويژه براي مسافران جديد يه اين اطالعات در ايستگاهارا. باشد و نحوه پرداخت آن ميزان كرايه اتوبوس

هاي در نتيجه پيشنهاد مشاور تعبيه و نصب تابلوهاي راهنماي مسافر در ايستگاه .و موردي ضروري است
  .است BRTخطوط 

در صورت گسترش در دستور كار است كه  BRTاندازي دو خط در حال حاضر در شهر شيراز راه
مسافران همزمان با توسعه سامانه  ي راهنمايهاتابلوتكميل اطالعات شيراز،  در شهر BRTخطوط 
  :اطالعاتي كه الزم است در اين تابلوها ارايه شود شامل. تواند انجام شودمي BRTراني اتوبوس

  ها، همراه با محل ايستگاهBRTنقشه خطوط  -1
  هابندي حركت و عبور اتوبوسبرنامه زمان -2
  ميزان كرايه  -3
 پرداختنحوه  -4

اما محل نصب اين . تواند متغير باشدبا توجه به مشخصات ايستگاه مياندازه تابلوهاي اطالعات مسافر، 
اي انتخاب شود كه خواندن اطالعات براي عموم مردم  و به ويژه معلوليني كه از تابلوها بايد به گونه

متر از  8/1تا  9/0بايد بين از زمين ها ارتفاع نصب اين تابلو. كنند، ميسر باشدصندلي چرخدار استفاده مي
متر درج  7/1متر باشد و اطالعات مهم نبايد در ارتفاعي بيش از  9/1طول تابلوها نبايد بيش از . زمين باشد

اي از نمونه .محل نصب تابلو بايد طوري باشد كه اطالعات تابلو در تمام ساعات روز قابل رويت باشد. شود
تابلوي راهنماي مسافر پيشنهادي مشاور براي نصب در   .نمايش داده شده است 10شكل  اين تابلوها در

 11شكل و اطالعات درج شده در آن با ابعاد متغير با توجه به طراحي ايستگاه، در  BRTهاي ايستگاه
  . نمايش داده شده است
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  اي از تابلوهاي اطالعات مسافرنمونه . 10شكل 

  BRTهاي تابلوي راهنماي مسافر پيشنهادي براي نصب در ايستگاه. 11شكل 
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 بلوي تجهيزات موجود در ايستگاهتا -5-5-1-3

در صورتي كه ايستگاه مجهز به تسهيالتي براي استفاده مسافران باشد، الزم است تابلوهاي اخباري 
رساني به مسافران در مورد اطالعپيشنهاد مشاور براي . در مورد اين تسهيالت در ايستگاه نصب شود

استفاده از  .است (Pictograms)تابلوهاي تصويري، استفاده از BRTهاي در ايستگاه موجود تجهيزات
 اي از اين تابلوها درنمونه .كاربردي استدارند بسيار  به ويژه براي افرادي كه مشكل خواندن اين تابلوها

  .ارايه شده است 12شكل 
 

               
  دستشويي مردانه      پله برقي      تلفن عمومي          

               
  سطل اشغال      قطار شهري                    دستشويي زنانه     

                         
  باجه خريد بليت

  BRTتابلوهاي تصويري تسهيالت در ايستگاه . 12شكل 
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، الزم در شهر شيراز BRTهاي هاي جسمي از اتوبوسيتوانكمافرادي با با توجه به امكان استفاده 
رساني در مورد اين رو نصب تابلوهاي اطالعها براي اين افراد ايجاد شود، از ايناست تسهيالتي در ايستگاه

-ميفاده از تابلوهاي تصويري است ،هم پيشنهاد مشاور در اين مورد. ها ضروري استتجهيزات در ايستگاه

  .نمايش داده شده است 13شكل  در اي از اين تابلوها نمونه. باشد
  

         
  تلفن عمومي            دستشويي آقايان                        هاي حركتي          توانرمپ كم      هاي حركتي    توانآسانسور كم               

  هاي حركتيتوانويژه كم              هاي حركتي  توانويژه كم                                                                                                                   
  

  هاي حركتيتوانژه كمتابلوهاي تصويري تجهيزات وي. 13شكل 

  

  و هشداردهنده ايمنيتابلوهاي  -5-5-1-4

. شود، تابلوهاي ايمني و هشداردهنده استنصب  بايد BRTهاي كه در ايستگاه ياز جمله تابلوهاي
و حفظ مسافران و هاي تندرو نقليه، اتوبوسوسايل به رانندگان نصب اين تابلوها به جهت هشدار دادن 

ها بر پيشنهاد مشاور استفاده از كليه تابلوهاي ايمني و هشداردهنده در ايستگاه .ضروري استايمني آنها 
عبور عابر پياده ممنوع، پارك  توان به تابلوهاياز جمله اين تابلوها مي. باشداساس وضعيت هر ايستگاه مي

  .شده، اشاره كرد هاراي 14شكل پياده كه در  ممنوع و خط عبور عابر
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  ور عابر پيادهاحتياط                                    خطر عبور دوچرخه                             در كشويي اتوماتيك                محل عب                           

                                          
                                     منوع                                           پارك ممنوع                                                خطر عبور عابر پياده عبور عابر پياده م                             

 BRTهاي اتوبوس نمونه تابلوهاي ايمني و هشداردهنده در ايستگاه. 14شكل 

 تابلوي الكترونيكي اطالعات مسافران -5-5-1-5

ترين موانع افراد در استفاده از اتوبوس، عدم دسترسي به طور كه قبالً هم اشاره شد، يكي از مهمهمان
اطالعات كافي و دقيق از زمان رسيدن اتوبوس به ايستگاه و عدم اطمينان آنها از برنامه زماني حركت 

هاي يكي از روش BRTهاي نصب تابلوهاي اطالعات مسافران در ايستگاهمسلماً . باشدها مياتوبوس
ها تابلوهاي نصب شده در ايستگاه اما. باشدمي مسافران و كاهش عدم اطمينان آنهااطالعات افزايش 

دهد، به ها و زمان واقعي رسيدن اتوبوس به ايستگاه در اختيار مسافر قرار نمياطالعاتي از تأخير اتوبوس
در اين صورت استفاده از تابلوهاي . كندعبور مي BRTدر شرايطي كه از ايستگاه چند خط  ويژه

از وضعيت اتوبوس و زمان واقعي رسيدن اتوبوس به هنگام به ، اطالعات دقيقالكترونيكي اطالعات مسافران
هاي با طراحي BRTهاي امروزه در بسياري از ايستگاه. تواند در اختيار مسافران بگذاردايستگاه را مي
البته الزم به . شودبراي ارايه انواع اطالعات به مسافران استفاده مي الكترونيكيگونه تابلوهاي مدرن، از اين

پذير هاي الزم فنĤوري اطالعات امكانگونه تابلوها، بدون داشتن زيرساختذكر است كه استفاده از اين
باشد و از اين استفاده از فنĤوري اطالعات فراهم ميدر حال حاضر در شهر شيراز بسترهاي . باشدنمي

رو پيشنهاد مشاور در از اين. شودحمل و نقل شيراز استفاده مي سامانههاي مختلف بخشفنĤوري در 
هاي در ايستگاه الكترونيكي اطالعات مسافران، نصب تابلوهاي BRTاندازي خطوط مرحله ابتدايي راه

هنگام و دقيق از وضعيت نصب اين تابلوها، عالوه بر اعالم اطالعات به .باشدميو با تقاضاي باال پرتردد 
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هاي ضروري به مسافران را در اختيار سازي و ساير پيامهاي ايمني و آگاهها، امكان ارايه پيامحركت اتوبوس
   .گذاردمي BRTگردانندگان سامانه 

هاي شفاف و خوانا در اختيار مسافران سب با رنگاين اطالعات بايد در تابلوهايي با ابعاد و اندازه منا
فوريتي و  ،اطالعات ايمني. شوداي در اين تابلوها ارايه ميهاي ويژهمعموالً انواع اطالعات با رنگ. قرار گيرد

ها با رنگ زرد اطالعات عمومي با رنگ سبز و اطالعات در مورد برنامه اتوبوس ،هاي قرمزسازي با رنگآگاه
هاي يكنواخت ذكر شده، مسافران را در تشخيص نوع ارايه اطالعات با رنگ. شودتابلوها ارايه ميدر اين 

  .كنداطالعات ارايه شده، كمك مي
هاي الكترونيكي اطالعات مسافر در ايستگاه اتوبوس و نسبت اندازه اين تابلوها با محل نصب تابلو

اي از اين تابلوها نمايش نمونه 16شكل در  . نمايش داده شده است 15شكل بلندي يك فرد معمولي در  
  .متغير است و با توجه به طراحي ايستگاه بايد تعيين شودابعاد اين تابلوها،  .داده شده است

  

  
  محل نصب تابلوي اطالعات الكترونيكي مسافر. 15شكل 
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  اي از تابلوي الكترونيكي اطالعات مسافراننمونه. 16شكل 

هاي هاي قبلي برآورد شد، ايستگاهگزارش، كه در BRTهاي بر اساس تقاضاي مسافر در ايستگاه 
هاي پيشنهادي نصب تابلوهاي ، ايستگاه16جدول  در . ، شناسايي شدBRTپرتردد در خطوط يك و دو 

  .الكترونيكي اطالعات مسافران ارايه شده است
  

  براي نصب تابلوهاي الكترونيكي اطالعات مسافران داراولويتهاي ايستگاه. 16جدول  

 مسير خط دو مسير خط يك 

 نام ايستگاهرديف نام ايستگاهرديف

  پايانه استقالل 1  پايانه نمازي 1
 فلكه هنگ 2 بيمارستان چمران 2

  هوابرد چهارراه 3  تأمين اجتماعي 3
 قوامي 4 پل معالي آباد 4

 سربعثت 5 پارك علوي 5

 پارك قوري 6  ميالد 6

 محمد رسول اهللا 7 فلكه صنايع 7

 ميدان معلم 8 آرين 8

  ميدان احسان 9 سربهشتي 9
 سرگلدشت حافظ 10

 سربزين 11

 سرگلستان  12
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  ها شامل سكو، سايبان، تابلو و غيرهطراحي ايستگاه -5-6

در . ، در شهر شيراز پرداخته شده استBRTهاي اين بخش از گزارش به طراحي معماري ايستگاه در
هاي موثر در روند  ابتدا در اين بخش ضمن توجه به وضعيت اقليمي و جمعيتي شهر شيراز، شاخص

ايت پس ها ارايه شده و در نههاي مختلف ايستگاهها مورد بررسي قرار گرفته و سپس طرحطراحي ايستگاه
 .شهر شيراز معرفي شده است BRTهاي ها، طرح برتر براي ايستگاهاز ارزيابي طرح

  طراحي مفهومي ايستگاه در سامانه اتوبوس تندرو - 5-6-1

با بررسي كلياتي از وضعيت موجود شهر شيراز، در اين بخش به طور اجمالي به ارايه طرح مفهومي 
شايان گفت است در اين خصوص . شهر شيراز پرداخته خواهد شد ايستگاه اتوبوس در سامانه اتوبوس تندرو

بايد توجه كرد كه مفاهيم پايه در اين طرح مفهومي مبتني بر نيازهاي سامانه اتوبوس تندرو، مفاهيم پايه 
معماري آن  -هاي فني طراحي ونقل عمومي و جنبه ونقل در حوزه مديريت حمل ريزي حمل دانش برنامه

در اين بخش به طور اجمالي ضمن معرفي نيازها و الزامات ايستگاه در سامانه اتوبوس  بر اين اساس .است
  .بررسي و ارايه خواهد شدتندرو، 

 بررسي نيازها و الزامات ايستگاه در سامانه اتوبوس تندرو - 1- 6-1- 5

اين مهم كه در . باشد مفهوم سامانه اتوبوس تندرو نيازمند ارايه يك تصوير مناسب از خود مي
ونقل عمومي و  باشد، الزاماتي را براي مسئله حمل مي  Imagingونقل عمومي موسوم به  ريزي حمل برنامه

ه اتوبوس تندرو و هاي سامان بايست در توسعه زيرساخت كند كه مي توسعه سامانه اتوبوس تندرو فراهم مي
  .از جمله در طراحي ايستگاه بايد مدنظر قرار گيرد

ونقل، يك ايستگاه در سامانه اتوبوس  در اين خصوص با توجه به منابع فني در حوزه دانش حمل
  :هاي كلي زير را دارا باشد بايد ويژگي (BRT)تندرو 
 بندي  پ و مشابه، طرح رنگبايست داراي امكانات تي ها در سامانه اتوبوس تندرو مي ايستگاه

 .باشند راني سامانه اتوبوس يكسان، خاص و متمايز با تسهيالت عادي

  به منظور كاناليزه شدن جريان مسافران مابين فضاي داخل و خارج ايستگاه در سامانهBRT ،

 .شود تنها دسترسي از يك نقطه براي ورود و خروج در نظر گرفته مي
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 بايست قابليت ارايه خدمات به  درو متناسب با عملكرد اين سامانه ميايستگاه در سامانه اتوبوس تن

 .هاي مختلف را دارا باشد در و در اندازهناوگان چپ

  نفر را به ازاي هر متر عرض   2000عرض ايستگاه در سامانه اتوبوس تندرو بايد قابليت عبور

متر و  4به داليل فني نبايد از هاي دوطرفه بنا  همچنين عرض سكو در ايستگاه. ايستگاه دارا باشد

ونقل هوشمند  هاي حمل ايجاد تسهيالت و زيرساخت. متر كمتر باشد 3هاي يكطرفه از  در ايستگاه

از اين روي الزم است تا . به عنوان يك الزام در سامانه اتوبوس تندرو حايز اهميت است

تگاه اتوبوس تندرو مدنظر قرار ريزي فضايي الزم براي جانمايي تجهيزات الزم در فضاي ايس برنامه

با توجه به ضوابط كلي ارايه شده در ادامه ضمن معرفي فضاهاي مورد نياز به بررسي روند . گيرد

 .طراحي ايستگاه و تشريح مفهوم پايه معماري ارايه خواهد شد

  بررسي فضاهاي مورد نياز ايستگاه  - 2- 6-1- 5

ريزي فضايي ويژه  شود برنامه اتوبوس تندرو، مشخص ميهاي انجام شده در مفهوم سامانه  با بررسي
هاي هدف و  آن، به منظور ارتقاي تصوير ذهني گروه هاي براي همه اركان اين سامانه، و از جمله در ايستگاه

ها در سامانه  بر اين اساس ايستگاه. مخاطبين كه در واقع مسافران اين سامانه هستند، الزم خواهد بود
بر مبناي بررسي . ازمند برخورداري از فضاهاي ويژه و منحصر به اين سامانه خواهند بوداتوبوس تندرو ني

هاي مراحل قبلي اين مطالعه، فضاهاي ايستگاه شامل دو  هاي انجام شده در گزارش متون فني و ارزيابي
  :گروه فضاي داخلي و بيروني خواهد بود كه جزييات آن در ادامه ارايه شده است

 :ايستگاه كه شامل موارد زير است فضاهاي داخلي

 از % 10تا  7شود و در حدود  فضاي ورودي ايستگاه كه كنترل ورود و خروج در آن انجام مي

 .شود كل فضا را شامل مي

 از كل فضاي داخلي ايستگاه خواهد بود% 45تا  40ها كه شامل  مسير تردد داخل ايستگاه. 
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 يكي، تابلوهاي تبليغاتي و تجهيزات خدماتي و فضاهاي مكث كه عموماً براي نصب عاليم تراف

داخلي ايستگاه  از كل فضاي% 15رساني مورد استفاده است و در نهايت حداكثر شامل  اطالع

 .شود را شامل مي

  شود از كل فضاي ايستگاه را شامل مي% 3تا  2فضاي تاسيساتي كه در حدود 

 از كل فضاي داخلي % 30تا  20 فضاي انتظار ايستگاه با توجه به تعداد بازشو در حدود

 .شود ايستگاه را شامل مي

  از فضاي كل ايستگاه شامل فضاي استراحت، % 5تا % 4فضاي كاركنان كه در حدود 

 ريزان در نظر گرفته  ديد برنامهفضاي نشستن مسافران كه به طور معمول بنا به صالح

% 5هاي پرتردد و براي  ستگاهاز مسافرين در اي% 2گردد براي  هر چند پيشنهاد مي. شود مي

 .تقاضا امكان نشستن فراهم باشدهاي كم آنها در ايستگاه

 :باشد فضاهاي بيروني ايستگاه كه شامل موارد زير مي

  مسيرها و كريدورهاي خارجي دسترسي به ايستگاه 

 فروشي فضاي بليط 

وتشريح طرح كلي معماري با توجه به فضاهاي معرفي شده در ادامه به بررسي روند طراحي ايستگاه 
 .ايستگاه پرداخته خواهد شد

  بررسي روند طراحي ايستگاه و تشريح طرح كلي معماري ايستگاه -5-6-2

ريزي هدفمند براي دستيابي به سه هدف  راني ضرورت طرح در روند طراحي ايستگاه سامانه اتوبوس
  :كلي زير حايز اهميت خواهد بود

يازهاي عملكردي مسافران سامانه اتوبوس تندرو به طور ويژه طراحي ايستگاه بايد مبتني بر ن .1

هاي مشابه از يك سو مشخص شود و از سوي ديگر  اي تمايز آن با زيرساخت به گونه. انجام شود

 .معرف خوبي از كليت سيستم باشد
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طراحي ايستگاه بايد با ساختار معماري شهر شيراز و وضعيت كالبدي و اقليمي و جغرافيايي آن  .2

 .زگاري داشته باشدسا

هاي اقتصادي و اجرايي ضمن ارايه  طرح معماري ايستگاه بايد تا حدودي مبتني بر محدوديت .3

هاي كم براي ساخت و اجرا باشد و كمترين زمان براي  برخورداري از زيبايي الزم، داراي هزينه

 .برپاكردن و يا برچيدن را دارا باشد

هاي پيشنهادي براي محدوده ايستگاه مورد توجه ادامه گزينهبر اين اساس و مبتني بر اهداف فوق در 
 . قرار خواهد گرفت
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  پيشنهادي براي ايستگاههاي گزينهبررسي  -5-6-2-1

هاي هاي طراحي توجه به اين نكته مهم خواهد بود كه در بررسي و تدقيق طرح پيش از معرفي گزينه
هاي فيزيكي موجود،  در سامانه اتوبوس تندرو در شهر شيراز محدوديت ها پيشنهادي براي ايستگاه

هاي مالي و سهولت در اجراي سازه و  هاي عملكردي سيستم سامانه اتوبوس تندرو، محدوديت محدوديت
  . همچنين نيازهاي مسافران مدنظر قرار گرفته است

با توافق با تيم فني بخش  هاي فيزيكي موجود، در نهايت در اين ارتباط با توجه به محدوديت
ونقل پروژه دو گروه ايستگاه فرعي و اصلي براي سامانه اتوبوس تندرو  و در  سه تيپ سايزبندي  حمل

هاي فرعي كه در دو گروه  در اين ارتباط مبتني بر توافقات انجام شده، ايستگاه. پيشنهادشده است
هاي عرض ايستگاه. باشند متر مي 43طول  اند داراي  هاي يك طرفه و دوطرفه پيشنهاد شده ايستگاه

هاي  ضمن آن كه طول ايستگاه. متر پيشنهاد شده است 3هاي دوطرفه متر و عرض ايستگاه 2يكطرفه 
ها، عرض متر در نظر گرفته شده و  با توجه به عملكرد دوطرفه اين گروه از ايستگاه 50اصلي نيز 

  .دشو متر پيشنهاد مي 4پيشنهادي براي آنها نيز 
ريزي فضايي يك ايستگاه در سامانه اتوبوس تندرو  الزم به يادآوري است كه با توجه به الزامات برنامه

هاي مختلف ايستگاه،  كه در بخش قبلي به آن پرداخته شده است، و با توجه به ابعاد پيشنهادي براي تيپ
ارايه شده  18شكل و  17شكل هاي اصلي و فرعي در سامانه  اتوبوس تندرو در  طرح كلي پالن ايستگاه

.است



 

 

  
  يك ايستگاه در سامانه اتوبوس تندرو  يشنهادي تيپبررسي پالن مسطحه پ. 17شكل 



 

 

 
  دو ايستگاه در سامانه اتوبوس تندرو  بررسي پالن مسطحه پيشنهادي تيپ. 18شكل 
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با . ها مدنظر قرار گرفت هاي تيپ، تعريف يك حجم مشخص براي ايستگاه با معرفي پالن ايستگاه
هاي اجرايي، فرهنگ ترافيكي كشور، انتقال سريع مفهوم ايستگاه، با الهام از حجم كلي  توجه به ضرورت

  . گردد يك اتوبوس شهري، يك حجم ساده و كالسيك به صورت مكعب مستطيل پيشنهاد مي

  :معرفي گزينه شماره يك - 1

باشد، از اين روي در فرم  ونقل محصول تكنولوژي و مدرنيته مي كه در دانش حمل BRTمفهوم 
شناسي و  پيشنهادي براي آلترناتيو شماره يك، به منظور جلوگيري از يكنواختي، مبتني بر مباني زيبايي

اي مدرن در  هاي سازه سقف و انتخاب المان انتقال مفهوم تحول، سعي شده تا با تغيير در ترازهاي ارتفاعي،
نمايي از پيشنهاد ارايه شده براي طرح گزينه . گزينه پيشنهادي براي ايستگاه، اين مفاهيم منتقل شود

  .ده استارايه ش 19شكل  شماره يك ايستگاه در
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  1- نمايي از گزينه پيشنهادي شماره يك براي ايستگاه در سامانه اتوبوس تندرو. 19شكل 
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  2- نمايي از گزينه پيشنهادي شماره يك براي ايستگاه در سامانه اتوبوس تندرو -20شكل 
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  3- در سامانه اتوبوس تندرونمايي از گزينه پيشنهادي شماره يك براي ايستگاه = 20شكل 
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اي اصلي  هاي سازه نه شماره يك، المانيشود در گز فوق مشاهده مي هايبر اساس آنچه در شكل
هاي مورب و قائمي است كه با استفاده از يك طرح سيستم تيرريزي مضرس به يكديگر  ايستگاه قاب

تفاده از يك سيستم كششي كابلي ضمن آن كه سقف ايستگاه نيز با اس. متصل شده و پايدار گرديده است
در اين طرح توجه به اين نكته حايز اهميت است كه بنا . شوند هاي اشاره شده نگه داشته مي بر روي قاب

دهي به انواع  هاي ايستگاه جهت سرويس ونقل به منظور افزايش قابليت به پيشنهاد تيم فني بخش حمل
هاي  ضوابط مربوط به اين بازشوها در گزارش. ه استمختلف ناوگان بازشوهايي در محل درها تامين شد

  .ونقل ارايه شده است مربوطه در بخش حمل
الزم به يادآوري است كه در اين گزينه با توجه به اهميت اجراي سريع و مطمئن ايستگاه، از شيشه، 

ي تايل ضمن آن كه پوشش سقف داخل. براي ايجاد جداره و بدنه پيراموني ايستگاه استفاده شده است
شايان ذكر است كه . گيرهاي پالستيكي منعطف خواهد بود گچي سبك و پوشش كف ايستگاه نيز ضربه

  .مقاوم و يا كامپوزيت خواهد بود  pvcسقف بيروني از جنس 

  :شماره دو گزينهمعرفي  - 2

 بر خالف آنچه در گزينه شماره يك آورده شد و يك مفهوم صرفاً مدرن معرفي شده بود، در گزينه
هاي مفهومي بيشتري براي افزايش تناسبات فرهنگي مدنظر قرار گيرد  شماره دو سعي شده تا پيچيدگي

  :كه شامل موارد زير بوده است
آاليشي به عنوان يكي از اصول  تر ايستگاه در اين گزينه مبيين مفهوم سادگي و بي نماي ساده

  .اعتقادي ايرانيان است
المللي، سعي شده تا در طرح ايستگاه و  جذب توريسم داخلي و بينبا توجه به اهميت شهر شيراز در 

جمشيد، كاركرد معماري ايراني در يك هاي موجود در محدوده تاريخي تخت نماي آن با الهام از المان
 .مفهوم مدرن به تصوير كشيده شود

هر . ر استفاده شوددر انتخاب مصالح پيشنهادي سعي شده تا از مصالح ارزان و با فراواني زياد در كشو
باشد، اما با توجه به اهميت سرعت اجرايي امكان  ترين اجراي اين گزينه اجراي در جا مي چند راحت

  .استفاده از بعضي از اجزا ايستگاه به صورت پيش ساخته نيز وجود دارد
ن معماري اي نگهدار نما و الما ريزي معماري اين ايستگاه قاب سازه الزم به يادآوري است كه در طرح

هاي مورب استفاده نشده است هاي بصري به صورت ايجاد قاب و سقف در اين گزينه نيز هرچند از محرك
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نمايي از پيشنهادهاي ارايه شده براي طرح گزينه . اي مشابهي با گزينه قبلي است اما حايز الگوي سازه
  .ارايه شده است 20شكل  شماره دو ايستگاه، در

  
  1- پيشنهادي شماره دو براي ايستگاه در سامانه اتوبوس تندرو نماهايي از گزينه. 20شكل 
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  2- وپيشنهادي شماره دو براي ايستگاه در سامانه اتوبوس تندر نماهايي از گزينه -21شكل 

 



 

    "72"صفحه           شهر شيراز)  BRT(طراحي مسير دو خط اتوبوسراني سريع  و  مطالعه              

ونقل و ترافيك  سازمان حمل
  شهرداري شيراز

شماره و عنوان
  ارايه راهكارهاي اجرايي: ث  بخش گزارش  :گزارش

  92تابستان    SHA-RP-302-00  :نام فايل 

 

 

 
  3- پيشنهادي شماره دو براي ايستگاه در سامانه اتوبوس تندرو نماهايي از گزينه -21شكل 
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الزم به يادآوري است كه در اين گزينه همچون گزينه قبلي، پوشش سقف داخلي تايل گچي سبك و 
بيروني از شايان ذكر است كه سقف . گيرهاي پالستيكي منعطف استفاده شد پوشش كف ايستگاه نيز ضربه

ضمن آن كه به اين نكته بايد توجه  .هاي سقف به صورت كامپوزيتي خواهد بود جنس ورق گالوانيزه و لبه
 را دارا (PVC)هاي رنگي قابليت جايگزيني با مواد كامپوزيتي و پالستيك فشرده  كرد كه استفاده از ورق

 .خواهد بود

  و انتخاب گزينه برتر BRTاي ههاي ارايه شده براي ايستگاهارزيابي طرح -5-6-3

ها تعيين كرده و به هاي براي گزينه، تيم معماري شاخصBRTهاي هاي ايستگاهبراي ارزيابي طرح
  .هاي هر يك ارايه شده استها و وزنصشاخ 17جدول  در . ها وزني داده استهر يك از اين شاخص

  
  هاطراحي شده و وزن هر يك از شاخص BRTهاي هاي ارزيابي ايستگاهشاخص .17جدول  

  وزن ارزيابي  معيار ارزيابي  رديف
  1  در دسترس بودن مصالح مورد نياز  1
  2  سرعت اجرا  2
  4  هزينه اجرا  3
  3  هزينه نگهداري  4
  3  دوام مصالح  5
  5  ايراني-سازگاري با الگوي اسالمي  6
  3  سازگاري سيما با عملكرد  7

قابليت تصويرسازي ذهني به عنوان ايستگاه   8
BRT 5  شهر شيراز  

  
، برآورد شده و BRTها براي دو طرح ايستگاه ، امتياز اين شاخص17هاي جدول با توجه به شاخص

جدول  ها در دو طرح ايستگاه در امتيازهاي برآورد شده شاخص .استبر اساس آن گزينه برتر تعيين شده 
  . ارايه شده است 18
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 BRTامتياز برآورد شده هر شاخص در دو طرح ايستگاه . 18جدول  

  گزينه اول  معيار ارزيابي  رديف
  )سيستم كابلي(

  گزينه دوم
 )مصالح ماسونري(

  10  6  در دسترس بودن مصالح مورد نياز  1
  5  8  سرعت اجرا  2
  7  6  هزينه اجرا  3
  6  3  هزينه نگهداري  4
  8  8  دوام مصالح  5
  9  4  ايراني-سازگاري با الگوي اسالمي  6
  9  9  سازگاري سيما با عملكرد  7

قابليت تصويرسازي ذهني به عنوان ايستگاه   8
BRT 7  8  شهر شيراز  

  
ايراني، به علت برخورداري از مصالح  -بر اين اساس گزينه دوم ضمن تطابق با الگوي اسالمي

هر چند در تصويرسازي ذهني براي سيستم اتوبوس . داراي هزينه كمتر اجرايي و نگهداري است ،ماسونري
تندرو به عنوان مهمترين فاكتور آلترناتيو شماره يك كمي از گزينه دوم موثرتر است، اما در مجموع 

  .انتخاب شده استآلترناتيو شماره دو به عنوان بهترين گزينه 
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مناسب، طراحي هندسي، نحوه ورود و خروج فضاي (طراحي پايانه -5-7
  )ها و پايانهاتوبوس

طور كه همان. در شهر شيراز BRTهاي خطوط اين بخش از گزارش اختصاص دارد به طراحي پايانه
در شهر شيراز  BRTهاي قبلي گزارش مالحظه شد، در حال حاضر دو مسير براي دو خط در بخش

شود و به ميدان گلستان در يانه نمازي در ميدان نمازي شروع ميپيشنهاد داده شده كه خط يك آن از پا
خط دو پيشنهادي هم از پايانه استقالل واقع در خيابان استقالل . شودابتداي شهرك گلستان ختم مي

  .يابدشروع شده و در ميدان احسان پايان مي
استقالل در  پايانه و ، در وضع موجود پايانه نمازيBRTشود كه در ابتداي هر دو خط مالحظه مي

براي  يهايدر گزارش پيشين، مشاور محل. باشندراني ميدهي به خطوط عادي اتوبوسحال سرويس
در انتهاي دو خط، پيشنهاد داده كه در صورت مصوب  BRTهاي هاي جديد براي اتوبوساحداث پايانه

نيز در نظر ها گلستان، الزم است اين پايانهها در ميدان احسان و باالتر از ميدان شدن ساخت اين پايانه
 BRT، اما در اين مرحله، طرح ساماندهي دو پايانه موجود در ابتداي دو خط با توجه به خطوط قرار گيرند

مدت بدين معني كه در كوتاه. و ساير خطوط اتوبوس عادي اولويت داشته و مشاور به اين امر پرداخته است
باشد و براي هر خط يك پايانه كفايت ر ابتدا و يك پايانه در انتهاي مسير نمينياز به وجود يك پايانه د

  .هاي نمازي و استقالل به تفكيك پرداخته شده استادامه به بررسي طرح هر يك از پايانه در. كندمي

  پايانه نمازي -1- 5-7

در حال . قرار داردمترمربع، در ضلع جنوب ميدان نمازي  4000پايانه نمازي، با مساحت تقريبي 
نمايش  21شكل وضعيت موجود اين پايانه در . دهدخط اتوبوس عادي سرويس مي 15حاضر اين پايانه به 

  .داده شده است
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  ايانه نمازيوضع موجود پ. 21شكل 

ها و محل توقف اتوبوسپايانه نمازي در شود، در حال حاضر مالحظه مي 22در شكل طور كه همان
ها به طور نامنظم در اين پايانه نشده و اتوبوسجانمايي به صورت فيزيكي محل سوار و پياده شده مسافران 

و مطلوب از فضاي پايانه و نبود ايمني كافي براي مسافران ناكنند كه اين امر باعث عدم استفاده توقف مي
  . شودميعبور و مرور آنها 

محل  BRTهاي شيراز در اين پايانه قرار دارد، الزم است اتوبوس BRTاز آنجا كه ابتداي خط يك 
ايانه در اين پ BRTهاي با ايجاد فضاي مناسب براي اتوبوس. مجزا و مناسبي در اين پايانه داشته باشند

، كه نياز BRTهاي ها استفاده كنند و هم عملكرد اتوبوستوانند از اين اتوبوسهم مسافران به راحتي مي
  . شودبه سرعت در مسافرگيري و حركت دارد، تأمين مي

، مشاور پيشنهاد حذف بعضي از BRTهاي قبل مالحظه شد كه با توجه به ايجاد خط يك در بخش
بعد از حذف . باشند را داده استدهي ميدر حال سرويس BRTيك  خطوط عادي كه در مسير خط
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خط اتوبوس عادي و يك  12، پايانه نمازي بايد BRTخطوط اتوبوس عادي و با لحاظ كردن خط يك 
 22شكل  دركرده كه  ارايهپايانه  راي اينباين منظور مشاور طرحي  به. را در خود جا دهد BRTخط 

راني شيراز، احتماالً امكان انتقال برخي البته در صورت بررسي سازمان اتوبوس .نمايش داده شده است
  .خطوط عادي اتوبوس از اين پايانه نيز وجود دارد

ها در پايانه نمازي اين پايانه قف اتوبوسشود، با ساماندهي محل توطور كه در شكل مالحظه ميهمان
در طرح ارايه شده، مسير . متري را در خود جا دهد 18اتوبوس  8متري و  12اتوبوس  21تواند حداقل مي

ها به اين مسير محلي براي ها مجزا شده و در ابتداي ورود اتوبوساز مسير ساير اتوبوس BRTهاي اتوبوس
- هم. اي اين مسير محلي براي سوار شدن مسافران در نظر گرفته شده استده شدن مسافران و در انتهپيا

  .سكو در پايانه در نظر گرفته شده است 7هاي عادي چنين براي سوار و پياده شدن مسافران اتوبوس
و  BRTهاي يي در حد فاصل مسير اتوبوسروچنين در اين طرح براي عبور ايمن مسافران،  پيادههم

در ضلع شمال پايانه، فضايي با مساحت تقريبي . هاي عادي در نظر گرفته شده استمحل توقف اتوبوس
نحوه سازي شبيه 23شكل در . هاي اداري و تأسيسات در نظر گرفته شده استمترمربع براي ساختمان 90
نمايش داده  Autoturnافزار با استفاده از نرمنحوه گردش آنها در پايانه نمازي  ها و ود و خروج اتوبوسور

  .شده است
 



 

    "78"صفحه           شهر شيراز)  BRT(طراحي مسير دو خط اتوبوسراني سريع  و  مطالعه              

ونقل و ترافيك  سازمان حمل
  شهرداري شيراز

شماره و عنوان
  ارايه راهكارهاي اجرايي: ث  بخش گزارش  :گزارش

  92تابستان    SHA-RP-302-00  :نام فايل 

 

 

 

  طرح ساماندهي پايانه نمازي. 22شكل 
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  افزاربا استفاده از نرم نمازيها در پايانه نحوه ورود و خروج و گردش اتوبوسسازي شبيه. 23شكل 
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  پايانه استقالل - 2- 5-7

پايانه استقالل از سمت جنوب به خيابان استقالل و از سمت شمال به خيابان مشير شرقي و از سمت 
متر مربع است كه در حال  6500مساحت تقريبي اين پايانه، حدود . شودشرق به خيابان نادر منتهي مي
ضعيت فعلي پايانه و 24شكل در . دهدسرويس مي 150و  146، 48  حاضر به سه خط اتوبوس عادي
  .استقالل نمايش داده شده است

ها و سكوهاي شود، در پايانه استقالل محل استقرار اتوبوسمالحظه مي 25شكل طور كه در همان
  .سوار و پياده شدن مسافران، ساماندهي شده است

شود كه ، مالحظه ميBRTبوط به اصالح خطوط اتوبوس عادي در مسير خط دو در پيشنهادات مر
در نتيجه در صورت ايجاد . ، حذف شده استBRTبه دليل مشترك بودن مسيرش با خط دو  150خط 

باشد، اين پايانه به ، و تغيير نكردن ساير خطوطي كه ابتدا و يا انتهاي آنها پايانه استقالل ميBRTخط دو 
محل با توجه به وضعيت فعلي پايانه و . دهي خواهد كرد، سرويسBRTبوس عادي و يك خط خط اتو 2

و خطوط عادي  BRT، مشاور محل توقف و سوار و پياده شدن مسافران خط هاتعبيه شده براي اتوبوس
 .طراحي كرده است 25شكل اتوبوس را به شرح 

اتوبوس  11در پايانه استقالل بر اساس طرح پيشنهادي و با توجه به وضعيت فعلي اين پايانه، حداقل 
و محل  BRTمسير خطوط  طرحدر اين . توانند توقف و مسافرگيري كنندمي BRTاتوبوس  6عادي و 

-مي BRTهاي محل در نظر گرفته شده براي اتوبوس. استشده هاي عادي جدا استقرار آنها از اتوبوس

در اين پايانه، محلي  BRTهاي در ابتداي مسير اتوبوس. متري را در خود جا دهد 18اتوبوس  6تواند 
. براي پياده شدن مسافران و در انتهاي اين مسير محلي براي سوار شدن مسافران در نظر گرفته شده است

هاي عادي وجود اتوبوسمسافران سكو براي سوار و پياده شدن  4 ر حال حاضرد در اين پايانهچنين هم
هاي اداري و مترمربع براي ساختمان 150فضاي با مساحت تقريبي  ،ضلع غرب پايانهاين طرح در در .دارد

، BRTهاي و مسير ورود و خروج اتوبوس پيرامون پايانهچنين در هم. تأسيسات در نظر گرفته شده است
  . شده است در نظر گرفتهرو رفت و آمد ايمن مسافران پياده براي

-شبيه Autoturnافزار كه با استفاده از نرمها و گردش آنها ورود و خروج اتوبوس نحوه 26شكل در 

  . شده استنمايش داده سازي شده، 
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  وضعيت فعلي پايانه استقالل. 24شكل 
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  طرح پايانه استقالل. 25شكل 
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  افزاربا استفاده از نرم ها در پايانه استقاللنحوه ورود و خروج و گردش اتوبوسسازي شبيه. 26شكل 
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مدت بوده و  با توجه به وضعيت است كه طرح ارايه شده مشاوربراي پايانه استقالل، كوتاهالزم به ذكر 
  . فعلي اين پايانه طراحي شده است

توسعه اين پايانه با تملك كامل منازل مسكوني اطراف آن قابل انجام است، كه مشاور به اين منظور 
  . كه در ادامه ارايه شده است مدت براي زمان پايان تملك امالك، طراحي كردهطرحي ميان
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  )هوشمند، نقدي(ارايه طرح اخذ كرايه -5-8

شهر شيراز پرداخته شده  BRTدر اين بخش از گزارش به ارايه طرح اخذ كرايه اتوبوس در سامانه 
سنجي استفاده از اين و امكان BRTدر بخش تحليل اطالعات به بررسي تجهيزات مورد نياز خطوط . است

در اين بخش با جزييات بيشتري به روش پيشنهادي اخذ كرايه در . شهر شيراز پرداخته شد تجهيزات در
  .اين خطوط پرداخته شده است

  طرح اخذ كرايه - 5-8-1

. هاي قبل مورد بررسي قرار گرفت، در بخشBRTهاي هاي مختلف اخذ كرايه در سامانهروش
شود، و آوري كرايه در اين سامانه انجام ميتي جمعهاي متفاوها نشان داد امروزه در دنيا با روشبررسي
- به روش سنتي ارايه بليت تا استفاده از فن در داخل اتوبوس، خارج اتوبوس و تواندآوري كرايه ميجمع

هاي انجام شده مالحظه شد كه انتخاب روش اخذ كرايه در در بررسي .نوين اطالعات متغير باشدهاي آوري
هايي كه ها، به ويژه در ايستگاهمانه اتوبوس تندرو به جهت افزايش عملكرد اتوبوسريزي خدمات سابرنامه

  . داراي ازدحام مسافر است، داراي نقش كليدي است
دريافت كرايه در داخل و يا در مدخل ورودي اتوبوس، يك دستگاه دريافت كرايه و يا يك  روشدر 

مزيت . شودنزديكي راننده يا مسئول اتوبوس نصب مي هاي اعتباري درگر براي بليت يا كارتواحد پردازش
-توجه اين روش عدم نياز به تجهيزات دريافت كرايه در خارج از اتوبوس و در نتيجه كاهش سرمايهقابل

كه ازدحام مسافر وجود دارد و ميزان جابجايي و يا مسافر  يهاياما در اين روش در ايستگاه. گذاري است
و در نتيجه  در ايستگاه باعث افزايش زمان توقف اتوبوس ،كرايه پرداختتوجه است، شده قابل هسوار و پياد

شود كه در نهايت كاهش مطلوبيت استفاده از اتوبوس تندرو را به افزايش زمان سفر اتوبوس تندرو مي
هاي پرداخت كرايه در داخل اتوبوس، خريد بليت از مسئول بليت در داخل يكي از روش .دنبال دارد

توبوس است كه مزيت اين روش كاهش زمان توقف اتوبوس در ايستگاه است، اما اجراي اين روش در ا
هزينه روش ضمن اين كه در اين . زياد باشد با مشكالتي همراه است شرايطي كه تعداد مسافران اتوبوس

  .شودها اضافه مينيروي انساني در داخل اتوبوس براي فروش بليت هم به ساير هزينه
روش دريافت كرايه در خارج از اتوبوس، سامانه دريافت كرايه در محل ورود به و يا خروج از در 

هاي پرداخت كرايه و يا مأموران دريافت در اين روش تجهيزات بازدارنده، دروازه. شودايستگاه نصب مي
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- د استفاده قرار ميها موربليت و يا تركيبي از اين سه در فضاي ايستگاه يا سكوهاي سوار شدن به اتوبوس

كه كرايه اتوبوس متغير باشد و بر اساس مسافت طي شده محاسبه شود، الزم است اين در صورتي .گيرد
هاي استفاده از استفاده از اين روش، نياز به زيرساخت. ها در محل خروجي ايستگاه هم نصب شوددروازه

  .هاي اوليه تجهيزات داردفنĤوري اطالعات و هزينه
- هاي تندرو مورد استفاده قرار ميهاي تركيبي ديگري براي پرداخت كرايه در اتوبوسروش امروزه،

ها پرداخت كرايه قبل از سوار شدن به اتوبوس و نشان دادن رسيد پرداخت در طول يكي از اين روش. گيرد
- به ايستگاه نميدر اين روش نيازي به تجهيزات بازدارنده براي ورود . باشدسفر به مسئول كنترل بليت مي

احتمال فرار مسافر از پرداخت  زمان توقف اتوبوس را در ايستگاه كاهش داده اما ،استفاده از اين روش. باشد
  . يابدكرايه به ويژه در زمان شلوغي اتوبوس، افزايش مي

آوري استفاده از روش جمعشهر شيراز ،  BRTمشاور براي روش اخذ كرايه در خطوط پيشنهاد 
تواند به صورت دستي و يا استفاده از مدت مياين سيستم در كوتاه .باشدميل از ورود به اتوبوس كرايه قب

ها، به صورت ها و تأمين هزينهمدت و پس از ايجاد زيرساختمأمور كنترل بليت انجام شود و در ميان
  .هاي پرداخت هوشمند اجرا شوددروازه

، )ه دريافت كرايه و يا كنترل بليت توسط مأمور كنترلاستفاده از سامان(در روش تركيبي پيشنهادي
كه در طول مسيرهاي خط يك و دو داراي عملكرد  يهاي، ايستگاهBRTدر مراحل اوليه شروع به كار 

، مجهز به سامانه دريافت كرايه قبل و تعداد مسافر سوار و پياده شده آنها قابل توجه است باشندميباالتري 
در  .شود توسط مأمور كنترل بليت كنترلتواند مي بليتهاي ديگر شوند و در ايستگاهياز ورود به اتوبوس م

براي هم هاي خروجي ها دروازه، الزم است در اين ايستگاهBRTهاي صورت متغير بودن كرايه اتوبوس
  .محاسبه كرايه نصب شود

شود استفاده كرد و هم از يهاي اعتباري مها هم از كارتهاي پرداخت كرايه در ايستگاهدر دروازه
ساده خواهد هاي تندرو براي مسافران هميشگي و موردي به يك اندازه ، در نتيجه استفاده از اتوبوسبليت
  . بود

هاي هوشمند براي پرداخت كرايه اتوبوس در هاي اعتباري و يا همان كارتپيشنهاد استفاده از كارت
سيستم پرداخت . باشدمي شيرازاندازي قطار شهري در شيراز، به دليل نزديك بودن راه BRTسامانه 

و  BRTها، استفاده از اتوبوس عادي، اتوبوس يكپارچه كرايه وسايل حمل و نقل همگاني توسط اين كارت
ها در در حال حاضر استفاده از اين كارت. تر خواهد كردقطارشهري را براي شهروندان شيرازي مطلوب
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اي در بعضي از معابر، تجريه تهران براي پرداخت كرايه اتوبوس تندرو، مترو و پرداخت هزينه پارك حاشيه
  .موفقي بوده است

جدول  هاي پرداخت در خطوط يك و دو در مشاور براي نصب دروازه يپيشنهاد BRTهاي ايستگاه
  .اندها در بخش قبلي براي نصب تابلوهاي متغير خبري هم، پيشنهاد شدهاين ايستگاه .ارايه شده است 19

  
  براي نصب دروازه پرداخت كرايه داراولويتهاي ايستگاه. 19جدول  

 مسير خط دو مسير خط يك 

 نام ايستگاهرديف ايستگاهنام رديف

  پايانه استقالل 1  پايانه نمازي 1
 فلكه هنگ 2 بيمارستان چمران 2

  چهارراه هوابرد 3  تأمين اجتماعي 3
 قوامي 4 پل معالي آباد 4

 سربعثت 5 پارك علوي 5

 پارك قوري 6  ميالد 6

 محمد رسول اهللا 7 فلكه صنايع 7

 ميدان معلم 8 آرين 8

  ميدان احسان 9 سربهشتي 9
 سرگلدشت حافظ 10

 سربزين 11

 سرگلستان 12
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  روش پرداخت كرايه -5-8-2

ها شامل پرداخت هاي اخذ كرايه، داراي طيف متنوعي است و اين روشطور كه اشاره شد روشهمان
ها داراي معايب و مزاياي روش استفاده از هر كدام از اين. باشدهاي هوشمند مينقدي تا استفاده از كارت

  .به برخي از آنها اشاره شده است  20جدول  ويژه خود است كه در 
  

  و معايب هر روشو مزايا  هاي مختلف پرداخت كرايه اتوبوسروش. 20جدول  

  معايب مزايا  روش

  ترين روش پرداختساده   نقدي
 ترين روش پرداخترايج  

 بر بودن پرداخت كرايهزمان  
 احتمال باالي تقلب  

  بليت
 گذاري ارزان براي توليدسرمايه  
 هاي ديگر سادگي تركيب اين روش با روش

  پرداخت

 احتمال باالي تقلب 
 نياز به استفاده از نيروي انساني 
  هاي از قبل چاپ شده بليتنياز به تغيير

  پوليتغييرات  متناسب با

با نوار  كارت
  مغناطيسي

 آوري مطمئنفن  
 گذاري ارزان براي توليدسرمايه 

 خوانهاي پيچيده كارتنياز به دستگاه  
 نياز به نيروي كار براي تعمير و نگهداري  
 خوان و يا كارتاحتمال خرابي ناگهاني كارت  
 احتمال تقلب  

  هاي هوشمندكارت

 و پااليش و پردازش  انتقال مطمئن اطالعات
  آنها

 ظرفيت زياد حافظه  
 هاي پيشرفتهامكان اعتبارسنجي  
 قابليت اعتماد باال  
 احتمال بسيار كم تقلب  

 هزينه زياد براي مسافران موردي  

  
قادر به پرداخت  مورديدايمي، فصلي و اي باشد كه كليه مسافران اعم از كرايه بايد به گونه اخذروش 

اندازي خواهد شد، استفاده از روش يكپارچه در شهر شيراز قطار شهري راه جا كهاز آن. كرايه باشندراحت 
استفاده  سهولتهاي مختلف حمل و نقل عمومي در گونههاي هوشمند، با استفاده از كارتپرداخت كرايه 

  .دهدرا افزايش مي هاز اين وسيل
و  پرداخت كرايه توسط انواع مسافران، پيشنهاد مشاور استفاده همزمان از بليتبه جهت تسهيل 

  . باشدكارت هوشمند مي



 

    "89"صفحه           شهر شيراز)  BRT(طراحي مسير دو خط اتوبوسراني سريع  و  مطالعه              

ونقل و ترافيك  سازمان حمل
  شهرداري شيراز

شماره و عنوان
  ارايه راهكارهاي اجرايي: ث  بخش گزارش  :گزارش

  92تابستان    SHA-RP-302-00  :نام فايل 

 

 

كند و استفاده از سفره و دوسفره پرداخت كرايه را براي مسافران موردي فراهم ميكتهاي بليت
شهري تسهيل خواهد  پرداخت كرايه را براي مسافران دائمي اتوبوس و در آينده قطار ،هاي هوشمندكارت
   .كرد

ها ها، پرداخت كرايه در اين ايستگاههاي پرداخت در برخي از ايستگاهبا توجه به پيشنهاد نصب دروازه
گر پردازشهاي سامانه. شوداست انجام مي گرپردازشهاي پرداختي كه مجهز به سامانه با استفاده از دروازه

  .سفره و دوسفره باشندهاي تكه قادر به شناسايي بليتها، بايد طوري تنظيم شوند كاين دروازه

  ساختار كرايه -5-8-3

هاي حمل و نقل عمومي بستگي به عواملي مانند وسعت شبكه، نوع شبكه و ساختار كرايه در سامانه
-هبر اين اساس دو ساختار كرايه در سامان. هاي مربوطه داردهاي مالي و مديريتي سازمانچنين سياستهم

  .حمل و نقل همگاني متداول است كه در زير اين دو ساختار ارايه شده است هاي

 نرخ كرايه يكسان 

در نرخ كرايه يكسان، نرخ كرايه وسيله بدون توجه به مسافت و يا كيفيت خدمات ارايه شده، تعيين 
 بردارانوليت بهرهتوان به تسهيل كار و مسئاز فوايد نرخ كرايه يكسان در سامانه اتوبوس تندرو، مي .شودمي

   .اشاره كرد و عدم بروز اشتباه در محاسبه نرخ كرايه
هاي حمل و نقل عمومي داراي وسعت بوده، اخذ كرايه يكسان از كليه در شرايطي كه شبكه سامانه

 .باشدمسافران عادالنه نمي

 نرخ كرايه متغير  

هميشگي، (سفر در طول روز، نوع مسافر طول سفر، زمان: در اين ساختار، نرخ كرايه بر اساس عواملي مانند
تواند بر اساس كليه نرخ كرايه مي. ، سرعت و كيفيت خدمات متغير خواهد بود)آموز و غيرهموردي، دانش

از  و يا بر اساس يك يا دو عامل باشد،ويژه خود ميعوامل ذكر شده فوق تعيين شود كه داراي پيچيدگي 
  .تعيين شودعوامل فوق مانند طول سفر و زمان سفر، 
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  شيراز BRTساختار كرايه پيشنهادي  -5-8-3-1

هاي پرداخت كرايه داراي براي نصب دروازه BRTهايي كه در مسير دو خط در بخش قبلي، ايستگاه
ها كليه ايستگاه است ممكن با توجه به اين كه در مرحله ابتدايي اين طرح. باشند، معرفي شدنداولويت مي

در شهر شيراز بايد تركيبي از  BRT، در نتيجه ساختار كرايه سامانه نشوندمجهز به دروازه پرداخت كرايه 
  .كرايه يكسان و متغير باشد

پذير هاي اتوبوس، تعيين نرخ كرايه متغير امكانهاي پرداخت در ايستگاهدر صورت استفاده از دروازه
 خروجيهم در و  وروديهم در ، براي محاسبه نرخ كرايه بر اساس مسافت، در اين صورت. باشدمي

  .شوند ي پرداخت كرايه بايد نصبهادروازه ،ايستگاه
در شيراز و تجهيز  BRTشود بعد از مرحله ابتدايي اجراي مسيرهاي خطوط رو، پيشنهاد مياز اين

ها در طول اولويت بعدي تجهيز كليه ايستگاههاي معرفي شده براي نصب دروازه پرداخت كرايه، ايستگاه
  .تا استفاده از كرايه متغير براي همه مسافران ميسر شود. به دروازه پرداخت كرايه باشد ،اين دو مسير

 


