


 
 

 

 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 ونقل همگانیحمل: هشتمبخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یونقل وزارت راه و شهرسازمعاونت حملکننده: تهیه

 معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانمجری: 

 1399ماه  تیرتاریخ: 

  



 

 
 

 

 

 
 

  



 خواننده گرامی

 

نامه طراحی معابر آیین» تهیه به اقدام، برجسته ارشناسانک نظرات از استفاده با شهرسازی وزارت راه و

 اثر نیا فراوان، تالش وجود است. با نموده عرضه شورکن یمهندس جامعه استفادهآن را جهت  و ردهک «شهری

 یگرام خواننده شما از رو نیا ازست. ین یموضوع االتکاش و هامیا ابهام، ،یفنو  یمفهوم یرادهایاز ا مصون

 د:ییفرما گزارش ریز صورت به را مراتب، الکاش و رادیا گونه هر مشاهده صورت در دارد تقاضا مانهیصم

 .دینک مشخص را نظر مورد صفحه و شماره بخش، شماره بند -1

 .کنید انیب خالصه صورت به را نظر مورد رادیا -2

 .دیینما ارسال، ینیگزیجابه منظور  راات مورد نظر اصالح، انکام صورت در -3

 کنید. رکذ یاحتمال تماسبه منظور  را خوداطالعات  -4

 معمول را یمقتض اقدام وکرده  مطالعه دقت به را یافتیدر یو پیشنهادها نظرها، امر نیا ارشناسانک

 .شودمی یقدردانخوانندگان محترم  دقت نظر و یارکهم از شیشاپیپ داشت. خواهند

 

 :اطالعات تماس
 

 مهوری اسالمی ایران.شهرسازی ج ، وزارت راه ودادمان دیعباس آباد، ساختمان شه ی، اراضقای، بلوار آفرنیآرژانت دانیمتهران، 
 1519660802: ید پستک

 021-88878031-9تلفن: 
 

Email: info@mrud.ir 
https://www.mrud.ir 
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مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ابالغاعالم و موضوع: 

آیین نامه طراحی معابر شهری

با سالم و احترام

 اجوراي در و خوود 99/99/94 و 7/9/77  موورخ جلسات مصوبات پیرو  2/4/99 مورخ درجلسه ايران ومعماري شهرسازي رساند: شورايعاليبه استحضارمی     

 آئوی  ، شهرسوازي و راه وزارت  توسط " شهری های راه طراحی نامه آئین " روزرساني به لزوم بر مبني وزيران محترم هیات 97/8/94 مورخ مصوبه

  2/4/99  موورخ درجلسوه تصووي  پیورو را( تهوران دانشوااه پژوهشوي معاونوت و)  شهرسازي و راه وزارت نقل و حمل معاونت پیشنهادي شده اصالح نامه

 موورخ صورتجلسوه در منودر  اصوالحات اعموا  بوا موککور سوند مقررنموود نهوايي تصوي  ضم  و قرارداد بررسي مورد کشور شهرهاي ترافیک شورايعالي

 شودمقرر همچنوی . شوود ابوال  ذيوربط مراجع به دبیرشورايعالي توسط( مقیاس وکالن فرادست هاي طرح فني کمیته) شورا 5 شماره فني کمیته 73/99/98

 .نمايد اتخاذ را مصوب نامه آئی  عمومي انتشار جهت الزم تدابیر شهرسازي و راه وزارت ونقل حمل معاونت

پیرامون  شهرسازي و معماري ايران شورايعالي 32/34/9799مورخ مصوب وعمران توسعه طرحهاي وتصوي  بررسي نحوه نامهآيی 42ماده دراجرايلکا  

  گردد.مي ابال  اجرا جهتقال  يک حلقه لوح فشرده بخش در 92درمککور آيی  نامهیوست به پ ،آیین نامه طراحی معابر شهری

 وزيرانهیات محترم 93/9/94مورخ  999592/59324ره شما ابالغيتوجه به انجام تکالیف قانوني وزارت راه وشهرسازي باراستاي در آيی  نامه حاضر     

آیین نامه طراحی معابر عنوان بامعماري ايران( شورايعالي شهرسازي و 7/9/77 خیابانهاي شهري)مصوبروزرساني آيی  نامه طراحي راههاوه درخصوص ب

هماهناي ترافیک وچهارمی  ويکصدوپنجاه وپنجمی  جلسه شورايعالي تصوي  دريکصدو پنجاه نقل وزارت متبوع تدوي  وپس ازت حمل وتوسط معاونشهری

.شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مورد بررسي و تصوي  نهايي قرار گرفت  32/34/9799و  99/99/9794شهرهاي کشور ، در جلسات مورخ 

طراحي ضمناً الزم مي داند به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت تحقق اهداف مورد پیایري آئی  نامه )از جمله به روزرساني رويکردها، مفاهیم و نحوه        

حد خیابان،بهبود کیفیت طرح ها بااعما  سیاست ها، خط مشي هاي اساسي و اصالح الاوهاي مربوط به حمل و نقل شهري، وفراهم ساخت  يک مرجع وا

تاکید شود:تصريح وعالي( کمیته فني آن شوراي73/99/98نظرات صورتجلسه مورخ مورد استناد( برلزوم اجراي مصوبه شورايعالي شهرسازي ومعماري )مبتني بر
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تمهیدات تصوي  و اجراي طرح هاي توسعه شهري مکلف به رعايت اي  آئی  نامه بوده و الزم است، بررسي وتمامي نهادهاي ذيربط در امر تهیه -1

حقوقي، قراردادي، مالي و اعتباري و اجرايي  الزم براي تحقق آن را فراهم آورند. 

ماه پس از ابال  آن توسط دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري، با هماهناي 7جايااه اي  آئی  نامه در نظام فني و اجرايي کشور ظرف مدت  -2

ن برنامه و بودجه، تعیی  خواهد شد.هاي الزم با دفتر نظام فني و اجرايي سازما

نقل يامعاونت شهرسازي معماريمعاونت حمل وهماهناي امورعمراني وزارت کشور، رساني آئی  نامه با ارائه پیشنهادازجان  معاونتبازناري وبروز -3

خواهد گرفت.ورت صوزارت راه وشهرسازي به دبیرخانه شورايعالي شهرسازي ومعماري 

فرايندهاي اجرا و کنتر  آئی    نظام مبتني بر الزامات ساختاري وآئی  نامه،اي دیریت اجرایی و پایش و بهنگام سازینظام منظر به اهمیت  -4

طرح هاي جامع  نامه) چه کنشاراني با چه نقش و وظیفه اي طي چه فرايندي عمل نمايند( در سه سطح الف : تهیه طرح هاي شهرسازي و ترافیکي)

عه شهري و طرح هاي جامع ترافیکي، شهري(، ب: پروژه هاي اجرايي مثل طراحي تقاطع ها و اجرايي کردن طرح هاي توسطرح هاي توسعه ترافیک،

عالي یلي ازشورايشهرسازي تهیه و براي اخک مصوبه تکمماه توسط معاونت حمل ونقل وزارت راه و 6ظرف مدت نظارت و ارزيابي اقداماتو پ: پايش و

خانه اي  شورا ارائه خواهد شد.شهرسازي و معماري به دبیر

وجود برخي کاستي ها و ناهماهناي هاي موجود در طراحي و احداث و بهره برداري پیاده راه هاينظر به اهمیت حرکت پیاده درشهرهاي امروز و -5

ي مديريت اي  سهم از ساختار تشکیالتي خود بخش ويژه اي به عنوان متولردارت کشور و شهرداري ها ، حداکثرظرف مدت يک سا  شهري، وز

خواهند نمود. جابه جايي ها در شهرها را پیش بیني و اجرايي

طريق اي شهرهاي کشور ضروري است مرات  از عالي هماهناي ترافیکوجه به تصوي  آئی  نامه درشورايعالي شهرسازي ومعماري وشورايبا ت -6

اهناي امور عمراني وزارت کشور همکاري معاونت همالي شهرسازي ومعماري با ه شورايعاي  اساس دبیرخانردنظارت وپیایري قرارگیرد.بردوشورا مو

عالي شهرسازي و تناس  با زمانبندي احکام آن، به شورايموانع احتمالي( را، مازي، گزارش تحقق اي  ابالغیه )وشهرسومعاونت حمل ونقل وزارت راه و

معماري ارائه خواهد کرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری ( لغو و آئین نامه جدید جایگزین  7/9/77با ابالغ این آئین نامه، آئین نامه قبلی ) مصوب       

و از این گذشته شده آن خواهد شد. بر این اساس تعاریف واژه های تخصصی بکار رفته در این آئین نامه نیز جایگزین تعاریف 

است دستور فرمایید مراتب به نحو شایسته به تمامی مراجع ذیربط انعکاس یابد. خواهشمند پس مالک عمل خواهند بود.



 رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا سیو رئ یراه و شهرساز پیشگفتار وزیر

 

های عملکردی مختلف، نحوه طراحی شبکه معابر شهری از جمله فضاهایی است که به سبب وجود نقش

 1373مصوب سال  «یشهر یهاراه یطراح نامهنییآ»های گذشته آن از اهمیت باالیی برخوردار است. در سال

 یابیو ارز یبه منظور طراح و مبنای مشخص مرجع واحدبه عنوان یک  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا

های هادی، تفصیلی های توسعه و عمران )جامع( شهری، طرحنظیر طرح یمرتبط با شبکه معابر شهر یهاطرح

نامه با اقتضائات زمان خود از یک طرف و محتوایی این آیین گرفت. تناسبو ... مورد استفاده و استناد قرار می

ونقل پایدار و های مختلف حملنیازهای عصر حاضر جوامع شهری از طرف دیگر سبب شده تا با توجه به گونه

های نامه به عنوان مبنایی برای طراحیروزرسانی این آیینلزوم تغییر نگرش در طراحی شبکه معابر شهری، به

در دستور کار قرار بگیرد. در نظر گرفتن نیاز همه کاربران شبکه معابر، بازیابی نقش اجتماعی این فضاهای آینده 

ونقل همگانی و سواران، اهمیت حملپذیر نظیر عابران پیاده و دوچرخهدهی به کاربران آسیبشهری، اولویت

های راهنامه طراحی آیین»زرسانی روکاهش وابستگی به خودروی شخصی تنها بخشی از مسائل اساسی در به

 بر اساس اصول توسعه پایدار بوده است.« شهری

به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی  13/8/1394هیأت وزیران در جلسه 

نقل پایدار موافقت کرد. وبر اساس اصول حمل «های شهرینامه طراحی راهآیین»رسانی روزایران با پیشنهاد به

ن وکمیسی»و دستگاه ناظر  «وزارت کشور»، دستگاه همکار «وزارت راه و شهرسازی»دستگاه مجری این مصوبه 

 معرفی شد.« شهرهاخاص امور کالن

« یهای شهرنامه طراحی راهآیین»ف اصلی از تهیه نسخه بازنگری شده اهداچه که به عنوان  خالصه آن

 ست از:ا عبارت شدهدنبال 

 نقل پایداروطراحی معابر شهری بر اساس اصول حمل هایروزرسانی مفاهیم، رویکردها و شیوهبه -

 بازنگری در ضوابط طراحی شبکه معابر شهری با رویکرد انسان محوری -

 ی ترافیکی، اجتماعی و زیست محیطیهاشامل نقششهری های مختلف معابر توجه به نقش -

ه، مختلف سفر شامل پیاد یهاوهینه از شیبه شهرها و استفاده یارتباط یهاهکدر شب یپارچگکیجاد یا -

 یشخص یو خودرو ینقل همگانوحمل دوچرخه،

 هاها و ارزیابیرحسازی طیک مرجع واحد، کاربردی و بومی به منظور یکپارچه کردنفراهم  -

 ایبه طراحان و جامعه حرفههای جدید طراحی معابر شهری آموزش روش -



بازنگری شده  نسخهرای عالی شهرسازی و معماری ایران، شو سیقانون تأس 2ماده از  4طبق بند 

و به عنوان بخشی از  «نامه طراحی معابر شهریآیین»عنوان  تحت« شهریهای راهنامه طراحی آیین»

 رسید. مذکوربه تصویب شورای  02/04/1399در تاریخ  های شهرسازینامهآیین

 

 

 محمد اسالمی                                                                                                 

 

  



 یونقل وزارت راه و شهرسازحملپیشگفتار معاون 

 

شهری به خود  یبر شهری به عنوان عنصری که بیشترین سهم را در میان انواع فضاهای همگانامع

از اهمیت زیادی در طراحی و توسعه  ،دندهاختصاص داده و بخش مهمی از ساختار فضایی شهر را شکل می

، مرکز حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرها گیریهمان زمان شکل. معابر از هستندشهرها برخوردار 

ن ی. اه استییر کرده و تا حدودی از بین رفتدر ادامه با فراگیر شدن مدرنیسم، تغ هااین نقش ولیاند، بوده

به  دهعابران پیا و فضایی اندک برای حرکت خودروهاعریض برای متعدد و  ر با در نظر گرفتن خطوط عبورییتغ

هری های شبسیاری از خیابان ،ین ترتیبه امعابر در سر تا سر جهان در نظر گرفته شد. ب مبنای طراحی عنوان

 تبدیل شدند. اتخاذ سواری شخصیوسایل نقلیه به ویژه انواع ی برای جابجایی و حضور در درجه اول به داالن

رنگ شدن نقش اجتماعی  های گذشته، موجب کمهمین رویکرد در طراحی معابر شهرهای کشورمان در سال

ده و نقل همگانی و به خطر افتادن ایمنی عابران پیاو، عدم توجه کافی به حملهاخیابانمداری  ادهیو پ

تأمین عرضه متناسب با تقاضای استفاده از خودروی شخصی،  یعنی ،پیشین سواران شده است. نگرشدوچرخه

 یوه سفر در شهرهای کشور شده است.موجب توجه بیش از حد به این ش

برای مقابله با  شدههای انجام خودرو محور معابر و تالش یی و طراحریزبرنامهحاصل از  یمنف یامدهایپ

نقل شهری پایدار و به تبع آن تغییر ومشکالت ناشی از این شیوه طراحی، منجر به ظهور مباحث نوین حمل

شبکه معابر  یطراح، در یزیرد برنامهیجد هایهای اخیر شده است. رویکردهای سفر در سالاولویت شیوه

در  یل همگانونقاده، دوچرخه و حملیر پهای دوستداس شده و منجر به توسعه خیابانکز منعین یشهر

است. از این رو، با توجه به تغییر  کردههای شخصی را محدود ت سواریکشده و حر کشورهای توسعه یافته

سازی اصول نگرش جهانی نسبت به موضوع طراحی معابر شهری و تأکید متخصصان این حوزه بر لزوم پیاده

نقل وبر اساس اصول حمل« های شهرینامه طراحی راهآیین»بازنگری  ها، موضوعنقل پایدار در طراحیوحمل

و انجام آن به معاونت پژوهشی  وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت در دستور کار 1396پایدار از اواخر سال 

 دانشگاه تهران واگذار شد.

اری جلسات متعدد ارائه شد. پس از آن با برگز 1398نامه در اردیبهشت نویس اولیه این آیینپیش

ونقل وزارت راه و شهرسازی، کمیته فنی شورای عالی هماهنگی کارشناسی و مدیریتی در حوزه معاونت حمل

ترافیک شهرهای کشور، کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین اخذ نظرات مجامع 

نامه مورد بررسی و نویس این آیینپیشهای شهرهای مختلف، دانشگاهی، جامعه مهندسین مشاور و شهرداری

 ارزیابی قرار گرفت.

 



 یو نقش اجتماع یکیان نقش ترافی، حل تعارض میشبکه معابر شهر یدر طراح یاصل یهااز چالش یکی

نقل شهری، وهای شهرسازی و حملمتخصصان حوزه یهادگاهیواحد بر اساس د ین مرجعیمعبر است. لذا تدو

ل باشد. از این رو در مراحل مختلف تدوین نسخه بازنگری کن مشیآمد در جهت حل اارک یحل تواند راهیم

برگزار شد و پس از دریافت و اعمال نظرات  نامه، جلسات متعددی با حضور کارشناسان این دو حوزهشده آیین

نامه طراحی معابر آیین»ان نسخه بازنگری شده با عنو ،دست آمد. در نهایته نامه بآنها، محتوای نهایی آیین

در یکصد و پنجاه و چهارمین و یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک  «شهری

تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری  به 02/04/1399مورخ  در جلسهو سپس شهرهای کشور مصوب شد 

 ایران رسید.

، توجه به اصول شدهدر دوازده بخش تدوین همچون نسخه پیشین نامه که در نسخه جدید این آیین

ضیح تو، در واقع «مبانی»نامه، تحت عنوان بخش اول این آییننقل پایدار مورد تأکید قرار گرفته است. وحمل

، مطابق با آخرین تحقیقات و شهری معابروجود آمده در زمینه طراحی ه مفصلی از تغییر رویکردهای ب

نامه بوده و در آن اصول کلی و حاکم بر های این آیینبخش سایرتدوین  که مبنایی برایدستاوردها است 

 ، بخش جدیدیسفر همگانی مباحث مربوط به شیوهبا توجه به اهمیت  است. تشریح شده و معیارها، هاطراحی

ای به های جداگانهنسخه قبلی، بخشبا ارائه شده است. همچنین مطابق « نقل همگانیوحمل»با عنوان 

ر های سفهای سفر پیاده و دوچرخه اختصاص یافته است. الزم به ذکر است که با توجه به اهمیت شیوهشیوه

به نسخه « سازی ترافیکآرام»تحت عنوان  ،ایها، بخش جداگانهموتوری و حفظ ایمنی کاربران این شیوه غیر

های پالن و نیمرخ»، «مبانی» ینبا عناونامه بخش آیین ،دوازدهدر نهایت نامه اضافه شده است. جدید آیین

سازی آرام»، «یشهر یهاابانیخ»، «یشهر یهاها و تبادلتندراه»، «یعرض یهامرخین یاجزا»، «طولی

یرهای مس»، «مسیرهای پیاده»، «ونقل و کاربری زمینحمل»، «ونقل همگانیحمل»، «هاتقاطع»، «ترافیک

 تدوین شده است.« تجهیزات ایمنی»و « دوچرخه

نامه، طراحان باید استفاده همه کاربران معبر اعم از های مختلف آییناساس مطالب ارائه شده در بخش بر

ونقل همگانی، شخصی و خودروهای باری را در نظر کنندگان از حملسواران، استفادهعابران پیاده، دوچرخه

 ا نیز مد نظر قرار دهند.بگیرند و نه تنها حرکت خودرو که جابجایی افراد و توزیع بار در شبکه ر

ه، های خالقانبه کمک ایده دیبا نامهآیین این ضوابط و استانداردهای ضمن رعایت ،شهری معابردر طراحی 

پذیر، بین ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح، توازن سازگار، مقرون به صرفه و انعطاف

ه های محلی باز طرفی تدوین دستورالعمل .شود پوشش دادهکنندگان مختلف ایجاد شود و نیازهای استفاده

تواند مد نظر قرار گیرد. جهت پوشش اقتضای شرایط هر منطقه با رعایت مفاهیم و معیارهای ارائه شده، می

 های مختلف به مراجع و مستندات مربوطه نیز ارجاع داده شده است.کامل برخی مفاهیم در بخش



های شهرسازی در تمام سطوح دار تهیه طرحطراحان و مهندسان مشاور عهده نامه،جامعه هدف این آیین

های توسعه و های توسعه شهری نظیر طرحطرحاجرای و تصویب  ،های مختلف، مراجع بررسی، تأییدو مقیاس

های بهسازی و نوسازی، های بازآفرینی شهری، طرحهای تفصیلی، طرحهای هادی، طرحعمران )جامع(، طرح

های جزئیات شهرسازی، احداث معابر جدید، بازسازی و نوسازی معابر موجود، سازی، طرحهای آمادهطرح

های ساختمانی )از نظر نحوه اتصال به معابر شهری( اثرسنجی ترافیکی، طرحهای های اصالح ترافیکی، طرحطرح

 های مسکونی، تفریحی و صنعتی هستند.های انواع شهرکدر محدوده و حریم شهرها و طرح

نقل پایدار وگامی مؤثر در راستای تحقق اهداف حمل« نامه طراحی معابر شهریآیین»امید است تدوین 

های شهری و توسعه معابر انسان محور در شهرهای ایران ها و تندراهطراحی خیابان وهبوده و به تغییر شی

 بینجامد.

وزارت راه و  یو معمار یاز زحمات سرکار خانم دکتر فرزانه صادق مالواجرد )معاون شهرساز انیدر پا

وزارت  ییتاو روس ینژاد )معاون عمران و توسعه امور شهریجمال یمهندس مهد یآقا جناب (،یشهرساز

 یقاتیتحق می( و تیو شهرساز اهونقل وزارت ر)معاون سابق حمل زادهیدکتر مهرداد تق یآقا جناب کشور(،

 روز قیکرده و توف یاند، قدرداننموده یهمکار «یمعابر شهر یطراح نامهنییآ» هیدانشگاه تهران که در ته

 را از خداوند منان خواستارم. شانیافزون ا

 

 وریشهرام آدم نژاد غ                                                                                       
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 کلیات -1

 هاتعریف -1-1

 .دارای یک اتاق مشترک برای مسافر و راننده ،موتوری نقلیهوسیله نوع یک اتوبوس: 

 بیشتر از یک اتاق برای حمل مسافر. دارای ،کشبه صورت یدکاتوبوس یک نوع  مفصلی:اتوبوس 

، نظیر تاکسی) عمومینقلیه با وسایل  به صورت جمعیشهری درون سفر یک شیوهنقل همگانی: وحمل

د مقص و أمسیر، مبد یکی از موارد حداقل که (باس، اتوبوس، تراموا و قطار شهریبوس، میدلون، مینی

 و از پیش تعیین شده است. ثابتبه صورت در آن برنامه زمانی  و یا

چ هیکه شهری در سفرهای درون غیر شخصینقل وحمل هاییکی از انواع شیوه: شبه همگانینقل وحمل

 .نیست ثابتبه صورت از پیش تعیین شده و در آن  یزمانبرنامه و مقصد و  أ، مبدریمس موارداز  یک

های های تقاضا محور که امکان استفاده از دوچرخهیکی از انواع سیستم دوچرخه اشتراکی:سیستم 

 کند.شهری فراهم میدرونرا برای انجام سفرهای  عمومی

 .همگانی یک سیستم هایقابلیت تغییر مسیر و زیرساخت: همگانی پذیری سیستمانعطاف

برای ارتباط  به منظور ایجاد دسترسی ومحلی ونقل همگانی نوعی از خدمات حمل کننده:خطوط تغذیه

 بر.ونقل همگانی سریع یا انبوهحملخطوط 

 همگانی. ونقلحملهای مختلف جابجایی مسافر بین خطوط و سیستمانتقال: 

از نظر مسیر، برنامه زمانی، همگانی سفر های مختلف عملکرد هماهنگ شیوهنقل همگانی یکپارچه: وحمل

 تا مقصد شود. أکه منجر به پیوستگی سفرهای همگانی از مبد به نحوی آوری کرایهایستگاه و جمع

مان )شامل ز آن زمان سفرکل نقل همگانی تقسیم بر وطول مسیر یک سیستم حملبرداری: سرعت بهره

 توقف(.های زمانحرکت و 

ویت و اول دارای مسیر ویژه ،اتوبوسینقل همگانی وهای حملیکی از انواع شیوه سیستم اتوبوس تندرو:

 .هاهنگام عبور از معابر و تقاطعدر 

 .ازیسطح روس بابدون برخورد پیشانی وسیله یک شیبراهه ورود به  حداکثر زاویه زاویه برخورد جلویی:
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 بدون برخورد قسمت عبورمکمل یک برجستگی در سطح معبر، برای  حداکثر زاویه زاویه برخورد میانی:

 .رأس برجستگی اب وسیلهتحتانی 

 .روسازیسطح  با وسیله انتهاییک شیبراهه بدون برخورد خروج از  حداکثر زاویه زاویه برخورد عقبی:

 .نشسته یا ایستاده در یک وسیله نقلیه حداکثر تعداد سرنشین ظرفیت وسیله:

 زمان.در واحد همگانی عبوری از یک مقطع خط  بالقوه مسافرحداکثر تعداد  :همگانی ظرفیت خط

ها رباز و بسته شدن د ،مسافران شدنسوار و پیاده  یالزم برا هایمجموع زمان زمان توقف در ایستگاه:

 شده در ایستگاه.تلف  هایو زمان

 .یمتوال لهیدو وسهای یکسانی از عبور قسمتن یب یزمان فاصله سرفاصله زمانی:

 .نآ ظرفیت نشستهبه  یهمگان نقلیه لهیوسیک  موجود درتعداد مسافران  کل نسبت ضریب اشغال:

 به عبور وسایل نقلیه همگانی.اختصاص داده شده  خطخط ویژه همگانی: 

در خالف جهت خط اختصاص داده شده به عبور وسایل نقلیه همگانی  خط ویژه همگانی مخالف جریان:

 جریان ترافیک.

 .اتوبوسرانی ناوگانبه عبور  اختصاص داده شده یروی مجزاسواره رو:اتوبوس

 .اتوبوسرانی ناوگانبه عبور  خیابان اختصاص داده شده خیابان ویژه اتوبوس:

 .ونقل همگانیفضا و تجهیزات مورد نیاز برای سوار و پیاده کردن مسافران حملایستگاه: 

 های واقع در ابتدا و انتهای خطوط همگانی.ایستگاهپایانه: 

 .رو و مسیر حرکت، بدون تغییر در سوارهمسیرموجود در لبه ایستگاه  :مسیرایستگاه واقع در حاشیه 

 رو.پیادهآمدگی ای و پیشبا حذف پارک حاشیه ،روایستگاه موجود در لبه سواره آمده:ایستگاه پیش

رو و خارج شدن از با تغییر سواره ،مسیر رو یا حاشیهایستگاه موجود در پیاده ایستگاه خارج از مسیر:

 .مسیر

 .آفتاببا هدف حفاظت مسافران در برابر برف، باران، باد و در ایستگاه  یک سازه نیمه بسته سرپناه:
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 نقل همگانیواهمیت حمل -1-2

 ای به منظورهای گستردههای زیست محیطی دارد. تالشسهم قابل توجهی در تولید آالینده ،ونقلحمل

مسافران را به استفاده از  معموالًتقاضا  تیریمد یراهکارها انجام گرفته است. ونقلحمل منفی کاهش اثرات

های کمتری در مقایسه با شیوه ها و آلودگیدهند، چرا که این شیوه سفر، هزینهوسایل نقلیه همگانی سوق می

نقل همگانی از مجموع سفرهای شهری، وسفر شخصی به دنبال دارد. تحقق این هدف، یعنی افزایش سهم حمل

نقل همگانی، الزم است موضوع طراحی وشود. با توجه به اهمیت حملپایدار می منجر به تحقق اهداف توسعه

نقل همگانی به صورت دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ومعابر شهری با توجه به نیازهای سیستم حمل

 تدوین شود. های مختلف آنگانی به تفکیک شیوههای همضوابط طراحی خطوط و ایستگاه

ادامه،  نقلیه و خطوط توجه شود. در وسیله یهایژگیو د بهیونقل همگانی باتم حملسیس یطراحدر 

 ینقل همگانوخطوط حمل یهایژگین ویو همچن ینقل همگانوناوگان حمل یردکو عمل یکیزیف یهایژگیو

 ،یعرض طعامق یطراح رینظ ی معابر،الزامات طراح نییتع یمبنا اتیخصوص نی. اردیگیمورد بررسی قرار م

 خواهد بود. یمعابر شهردر فاصله عاری از مانع  نییها و تعقوس

 

 هریشندرو نقلوحملهای انواع سیستم -1-3

نقل شخصی، پیاده، دوچرخه، همگانی و شبه وحمل دسته 5توان به شهری را میدرونهای سفر شیوه

به ارائه  نامه، در ادامهاین بخش از آییندر . با توجه به موضوع بحث (1-1ل کش) کردبندی همگانی تقسیم

 برای اطالعات بیشتر در زمینه شود.های سفر همگانی و شبه همگانی پرداخته میتوضیحاتی در خصوص شیوه

 مراجعه شود.نامه در آیینهای مربوط به هر شیوه ی به بخششهرهای سفر درونسایر انواع شیوه

 
 شهرینقل درونوهای حملانواع سیستم بندیدسته -1-1ل کش
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 نقل همگانیوحمل -1-3-1

عمومی نقلیه عی و با وسایل شهری است که به صورت جمدرون هایای از سفرشیوههمگانی نقل وحمل

ز و ا ثابتیکی از موارد مسیر، مبدأ و مقصد و یا برنامه زمانی به صورت حداقل ، شود. در این شیوهانجام می

ریلی، لی کبه سه دسته  بر حسب نوع وسیله توانونقل همگانی را میهای حملسیستم پیش تعیین شده است.

 .کرد بندیتقسیمتاکسیرانی و  اتوبوسرانی

دارای مسیر ویژه در پوسته معابر و قطار شهری  و تراموای به سه دسته مترو، قطار شهریسیستم ریلی 

طوط خسیستم اتوبوسرانی شامل شود. بندی مییمستقدارای مسیر مشترک با سایر وسایل نقلیه و تراموای 

بوس فاده از اتو، به دلیل عدم صرفه اقتصادی برای استمناطق شهری از در برخی .استمعمولی و تندرو  اتوبوس

شود. برای جابجایی جمعی مسافران استفاده می باسیا میدل بوسمینی معابر از محدودیت هندسیو یا به علت 

 دسته نقل همگانی در نظر گرفته شده و دروبه عنوان خطوط حمل نیز باسیا میدل بوسلذا خطوط مینی

بوده  خطی یهابه عنوان یک سیستم همگانی، تاکسیمنظور از تاکسیرانی  گیرند.اتوبوسرانی قرار می سیستم

 دو این ،و دربستی های گردشیبا توجه به عملکرد تاکسی .هستندو مقصد از پیش تعیین شده  دارای مبدأ که

 د.نگیرهای شبه همگانی قرار میهای تاکسیرانی در دسته سیستمنوع از انواع سیستم

 

 نقل شبه همگانیوحمل -1-3-2

هری شنقل غیر شخصی در سفرهای درونوهای حملاز انواع شیوهدیگر سفر شبه همگانی یکی  هایشیوه

فر با های س. تفاوت این شیوهدونبه کمک وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری انجام شتوانند میکه  هستند

به صورت از پیش ر آنها د یزمانبرنامه و مقصد و  أ، مبدریمس موارداز  هیچ یک های همگانی این است کهشیوه

و  أمبدکننده مسیر، تعیین شده و ثابت نیست. در واقع در این شیوه از سفرهای شهری، تقاضای سفر، تعیین

ی، های گردشی و دربست. تاکسیهستندتقاضا محور  هااین شیوهو همچنین زمان سفر بوده و در اصطالح، مقصد 

 هایهای دربستی، سرویس مدارس و شاغلین، دوچرخههای اینترنتی، سرویسهای تلفنی، تاکسیتاکسی

ونقل شبه های حملهایی از انواع سیستم(، نمونهDRT1های مبتنی بر تقاضا )سیستمبه طور کلی اشتراکی و 

 همگانی هستند.

________________________________________________________ 

1 Demand-Responsive Transit 
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ها بر های تاکسیرانی گردشی و دربستی، عملکرد این نوع از سیستمممنظور از تقاضا محور بودن سیست

تقاضا محور،  و همگانی شبه ونقل. برخی از خدمات حملد مسافران در سفرهای شهری استاساس تقاضای ترد

ستند. های شبه همگانی ههای تلفنی نمونه بارز این نوع از سیستمشود. تاکسیاز طریق تماس تلفنی انجام می

های هوشمند، درخواست و سفارش استفاده از افزارها و گوشیروزه با رشد تکنولوژی و افزایش استفاده از نرمام

های های اینترنتی، دوچرخهها شامل تاکسیشود. این نوع سیستموسایل نقلیه به صورت برخط نیز انجام می

 د.نشومی DRTهای سیستمانواع اشتراکی و 

های نقل تقاضا محور بوده که امکان استفاده از دوچرخهوهای حملانواع سیستمدوچرخه اشتراکی یکی از 

های اشتراکی با مراجعه کند. در گذشته استفاده از دوچرخهرا برای انجام سفرهای شهری فراهم می عمومی

رخه به صورت پذیر بود. امروزه مسافر با ارائه درخواست استفاده از دوچهای دوچرخه امکانحضوری به ایستگاه

ترین دوچرخه در محل شروع سفر خود را یافته و با تأیید درخواست سفر از سوی شرکت ارائهاینترنتی، نزدیک

کند. مسافر در پایان سفر، دوچرخه را در یکی از دهنده خدمت، از این وسیله برای انجام سفر خود استفاده می

م را با سیست این و کرایه استفاده از کردهدیگری پارک  های از پیش تعیین شده و یا هر محل مناسبایستگاه

 نماید.توجه به مدت زمان استفاده از دوچرخه پرداخت می

ن یک مبدأ و مقصد خاص، شکل گرفته و معموالً یاز مسافران، بیبا توجه به تقاضا و ن DRT سیستم

از  توانبا توجه به میزان تقاضا، می یانی برای سوار و پیاده شدن ندارد. در شهرها و نقاط مختلفایستگاه م

ر ونقل مبتنی بهای گوناگون )سواری، ون و اتوبوس( برای ارائه خدمات حمله متفاوت با ظرفیتیل نقلیوسا

 ها توسط گردانندگان سیستم،باید توجه شود که لغو سرویس DRTهای تقاضا استفاده کرد. در طراحی سیستم

عدم حضور  ،دیگر طرفهای رقیب را افزایش خواهد داد. از ال انتخاب گزینهمیزان نارضایتی مسافران و احتم

ر خواهد شد. د آنباعث تضعیف عملکرد داده و آنها نیز کارایی سیستم را کاهش توسط مسافران و لغو سفر 

های لغو درخواستدر نظر گرفته شده و یا روش غایباین صورت الزم است تا جریمه مناسبی برای مسافران 

 بازنگری و اصالح شود. هاها و سرویس

تواند به صورت تلفنی یا اینترنتی انجام شود. های دربستی، اعالم تقاضای سفر میدر خصوص سیستم

شوند. ریزی میآموزان و کارکنان مراکز شغلی برنامهسرویس مدارس و شاغلین نیز بر اساس تقاضای سفر دانش

وسیله نقلیه، با توجه به محل سوار و  و مقصد أمبد، مسیر و همچنین های شبه همگانیدر این نوع از سیستم

 مربوطه قابل تغییر است.شغلی پیاده شدن افراد و همچنین ساعت ورود و خروج واحد 
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 های مختلف همگانیمقایسه سیستم -1-4

نقل همگانی را نشان وحمل متداولهای ظرفیت جابجایی و سرعت عملکردی سیستم 2-1ل کشنمودار 

همگانی نیز  هایسیستمع انوا احداث مسیر و تأمین ناوگان برایهای پذیری و مجموع هزینهدهد. انعطافمی

 مقایسه شده است. 3-1ل کشدر نمودار 

 

نقل همگانی، باالترین ظرفیت جابجایی و سرعت عملکردی را دارد. در وهای حملمترو در بین سیستم

وده و های همگانی بسیار بیشتر بمقابل، هزینه احداث و تأمین ناوگان این سیستم در مقایسه با سایر سیستم

دارای کمترین ظرفیت و  نیتاکسیراطرف دیگر، خطوط  ازپذیری برخوردار است. از کمترین میزان انعطاف

 پذیری را دارند.هزینه هستند و بیشترین میزان انعطاف

شود. در کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته می 20تا  10 برابر باسرعت عملکردی خطوط اتوبوس معمولی 

 اننیاطم تیقابل سرعت، ،نیمسافر یاختصاص یابد، راحت هااتوبوس ی ترددبرا ژهیو خط عبور کصورتی که ی

های اتوبوسرانی ( از انواع سیستمBRT1سیستم اتوبوس تندرو ). و ایمنی سیستم همگانی ارتقا خواهد یافت

دارای خط ویژه و اولویت داده شده است که به علت تردد در خط ویژه و برخورداری از اولویت باالتر نسبت به 

 نان باالتری نسبت به سیستم اتوبوسرانیاز تقاطع، سرعت و قابلیت اطمی عبورسایر وسایل نقلیه در هنگام 

شود. کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته می 30تا  15 برابر بامعمولی دارد. سرعت عملکردی خطوط اتوبوس تندرو 

در حالی که ظرفیت خطوط اتوبوس  ،هزار نفر بر ساعت بر جهت ظرفیت دارند 9تا  3خطوط اتوبوس تندرو 

 شود.فر بر ساعت بر جهت در نظر گرفته مین 2500معمولی حداکثر برابر با 

تردد  د.شویها انجام مابانیسطح خ یآن رو یگذارلیه رکاست  شهریقطار سیستم تراموا، یک سیستم 

تراموا ممکن است از خطوط عبور مشترک با سایر وسایل نقلیه یا خطوط ویژه انجام شود. بدیهی است تردد 

وا ترام اتیاز خصوصدهد. تراموا در خطوط ویژه، ایمنی، سرعت و قابلیت اطمینان این سیستم را افزایش می

روی محرکه نی. های ریلی اشاره کردیر سیستمهای آن از یکدیگر در مقایسه با سافاصله کم ایستگاه توان بهمی

ه شود. ظرفیت این سیستم بسته بهای باالسری تأمین میتراموا معموالً به صورت الکتریکی و از طریق کابل

هزار نفر بر ساعت بر جهت متغیر است و سرعت عملکردی آن نیز  15تا  6ها و ظرفیت هر واگن، از تعداد واگن

 شود.ساعت در نظر گرفته میکیلومتر بر  30تا  12

________________________________________________________ 

1 Bus Rapid Transit 
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 نقل همگانیوهای حملمقایسه ظرفیت و سرعت عملکردی انواع سیستم -2-1ل کش

 

 
 ینقل همگانوحمل یهاستمیسانواع  احداث و تأمین ناوگان هایهزینهمجموع پذیری و مقایسه انعطاف -3-1ل کش
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 نمونه سیستم اتوبوسرانی تندرو )اصفهان( -4-1ل کش

 

 
 (، آلماننمونه سیستم تراموا )برلین -5-1ل کش
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مسیر عبور دارای های ریلی بوده که ممکن است ( یکی از انواع رایج سیستمLRT1) قطار سبک شهری

 ملکردیع. ظرفیت جابجایی و سرعت و جدا شده باشدبا جریان ترافیک وسایل نقلیه و یا مسیر ویژه مشترک 

یت ، ظرفهابسته به ظرفیت و تعداد واگن خطوط قطار سبک شهری در مقایسه با خطوط تراموا بیشتر است.

تا  18 برابر باآن  عملکردیسرعت  و هزار نفر بر ساعت بر جهت 20تا  10 برابر باخطوط قطار سبک شهری 

 .شوددر نظر گرفته میکیلومتر بر ساعت  40

 
 شهری )مشهد(سبک نمونه سیستم قطار  -6-1ل کش

 

نقل ریلی است. مسیر حرکت مونوریل معموالً در ارتفاعی باالتر وهای حملسیستممونوریل یکی از انواع 

تر از سطح زمین نیز حرکت کند. یکی از از سطح زمین بوده ولی ممکن است بر روی سطح زمین یا پایین

 های مونوریل به دوهای تفریحی و توریستی است. سیستمکاربردهای مونوریل، جابجایی مسافران در محل

 شوند.یم می( تقس8-1ل کش( و معلق )7-1ل کشدسته سوار بر خط )

________________________________________________________ 

1 Light Rail Transit 
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 نمونه سیستم مونوریل سوار بر خط )ژاپن( -7-1ل کش

 

 
 نمونه سیستم مونوریل معلق )آلمان( -8-1ل کش

 

کم بودن سطح فضای  ،یلری ونقلحمل هایستمیس گرینسبت به د لینوروم ستمیس تیمز نتریمهم

های مربوط به آن است. فضای اشغال شده توسط این سیستم در سطح اشغال شده برای احداث زیرساخت

های ی تولید شده توسط شرکتهاهای نگهدارنده است. با توجه به متنوع بودن واگنزمین، تنها مربوط به ستون

 نفر بر ساعت بر جهت متغیر است.هزار  20تا  5، ظرفیت خطوط مونوریل از مختلف
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حرکت  با پوسته خیابان متفاوت است،ناوگان مترو در مسیرهای ویژه که حریم آن به صورت کامل 

یانگین م معموالً. است ریمتغ هاهستگایا نیمترو بسته به ابعاد و فاصله ب ستمیس یسرعت عملکردکنند. می

بر ساعت  لومتریک 25در حدود ها کم است، مرکزی شهرها که فاصله بین ایستگاه یدر نواحعملکردی  سرعت

 ها،با افزایش فاصله بین ایستگاه است.بر ساعت  لومتریک 50در حدود  واقع در حومه شهرها،و در خطوط 

وع نظرفیت جابجایی سیستم مترو بسته به  .رسدیم زیبر ساعت ن لومتریک 80به  سرعت ناوگان متروحداکثر 

 هزار نفر بر ساعت بر جهت متغیر است. 50تا  20واگن و ظرفیت آن، از 

 
 نمونه سیستم مترو )تهران( -9-1ل کش

 

دارای مسیر مشترک با سایر وسایل نقلیه است. ظرفیت  به صورت متداولسیستم تاکسیرانی خطی 

این سیستم نسبت به  بنابرایننفر بر ساعت بر جهت است.  400 حداکثرجابجایی سیستم تاکسیرانی خطی 

ین اسرعت عملکردی  دیگر دارای ظرفیت جابجایی کمتری است. این در حالی است که های همگانیسیستم

قرار دارد و مقدار این شاخص مطابق با جریان ترافیک سایر وسایل،  ،ساعت تر برکیلوم 25تا  15بازه در  سیستم

ولی و های معمهای دارای مسیر مشترک )نظیر اتوبوسمقایسه با سایر سیستمبرای سیستم تاکسیرانی در 

ن یالزم به ذکر است که در صورت ایجاد خطوط ویژه تاکسی، ظرفیت و سرعت عملکردی ا تراموا( بیشتر است.

های همگانی پذیری در بین سیستمیابد. سیستم تاکسیرانی دارای بیشترین میزان انعطافسیستم افزایش می

 است.
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 نمونه سیستم تاکسیرانی خطی )تهران( -10-1ل کش

 

 یاتوبوسران سیستم مشخصات -1-5

 ایهاتوبوسمختلف  انواعنقل همگانی شهری از وحملبه عنوان یک سیستم  اتوبوسرانیستم یدر س

هایی که اتوبوس .شودیاستفاده مبرای جابجایی جمعی مسافران  باسبوس و میدل، مینیمفصلی و معمولی

ل کش) استمتر  12 برابر با ه طول آنهاکبوده  یمعمول نیابک کت یهااتوبوس ،گیرندمورد استفاده قرار می غالباً

متر  18شوند، یاستفاده مخطوط تندرو  درو اضا تق پر یرهایه معموالً در مسک مفصلی هایاتوبوس .(1-11

متر طول  5/8 معموالًنقل همگانی شهری وهای مورد استفاده در حملباسمیدل (.12-1ل کش) دارندطول 

(. مقدار پارامتر طول 13-1ل کشهای معمولی کمتر است )دارند و ظرفیت آنها در مقایسه با ظرفیت اتوبوس

 2/7با طول  یهایبوساز مینی معموالًنقل همگانی شهری وولی در حمل استمتغیر بسیار ها بوسبرای مینی

 (.14-1ل کششود )متر استفاده می
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 یشهر نیابک کت یمعمول اتوبوس نمونه -11-1ل کش

 

 
 شهری ینمونه اتوبوس مفصل -12-1ل کش

 

 
 باس شهریمیدلنمونه  -13-1ل کش
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 یشهر بوسمینی هنمون -14-1ل کش

 

 متر 5/3تا  0/3 برابر با روی سقفواقع  هوای هیتهو محفظه با احتساب هاباسو میدل هااتوبوسارتفاع 

 یشهر هایباسو میدل هااتوبوساغلب  عرضمتر است.  7/2 برابر باها بوسمقدار این پارامتر برای مینی .است

 0/3 برابر با لک عرض، گرفته شوددر نظر  جانبی یهانهیکه آ یحال، هنگام نی. با امتر است 6/2تا  4/2برابر با 

 اب های جانبی برابروسیله بدون احتساب آینه ، مقدار عرضهابوسهمچنین برای مینی .خواهد بودمتر  2/3تا 

 متر است. 1/2

ه در نظر گرفتمتر  1/1باید برابر با راننده  ارتفاع چشم یونقل همگانستم حملیس یمعابر برا یدر طراح

در  با این حال، متر است 2/2 برابر با باًیتقر هاباسو میدل هااگرچه ارتفاع چشم راننده در اکثر اتوبوس. شود

 کمتر مالکارتفاع  مقدار ،همگانی ژهیو از خطوط هیل نقلیر وسایسااستفاده  احتمالنان و با فرض یجهت اطم

 شود.محسوب می یطراح

 سرعتکاهش نرخ و  هیثان برساعت  بر لومتریک 0/3 برابر با افزایش سرعت نرخ ی،معمول برای یک اتوبوس

 یلهدر وس ستادهیمسافران اه ک یطیو در شرا یاضطرار مواقعدر  است. هیثانبر ساعت  بر لومتریک 5/3 برابر با

 تجاوز کند. هیر ثانبر ساعت ب لومتریک 5/9از  دیکاهش سرعت نبا ، نرخدندار حضور

 با عادلم ناوگان اتوبوسرانیتردد  یب قابل قبول برایثر شک، حدایطوالن هایها و سرپایینیسرباالییدر 

 .پذیر استامکان نیز درصد 10 طولی بیثر شکبا حدا هادر رابط وسایلاین تردد البته . درصد است 6

ر ب لومتریک 50تا  45 برابر با یانیشر هایخیاباندر  ناوگان اتوبوسرانین سرعت یانگیم هک یدر صورت

مقدار ن یا متر در نظر گرفته شود. 60 برابر با آنهامن ید ادتر یبرا دید فاصله ه حداقلکالزم است  باشد،ساعت 

بر ساعت  بر لومتریک 5/3ه معادل یله نقلیوس اهندهکشتاب  هک یطیدر شرا و هیثان 5/2العمل سکزمان ع یبرا

 شود.یمشنهاد ی، پباشد هیثان



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

15 
 

ها، اهک)سرعت استاختالف ارتفاع  یه داراکر یمختلف مس یهابخش از باشند قادر دیبا هااتوبوس

 با ای زیرین و سطح با برخورد جادیا بدونآهن( ل راهیابان با ریخ یهاتقاطعاده و یعابر پ برجسته یهاگذرگاه

و  یانیه برخورد می، زاوییه برخورد جلویبرخورد شامل زاو یاین منظور، زوایا به .عبور کنند جلو و عقب سپر

 یآمدگشیبه ارتفاع آزاد پ ییه برخورد جلویزاو است. شده نشان داده 15-1ل کش، در یه برخورد عقبیزاو

 یآمدگشیبه ارتفاع آزاد پ یبستگ یه برخورد عقبین زاویوابسته است. همچن یاتوبوس از سطح روساز یجلو

بوس ف اتوکن دو محور و ارتفاع آزاد یبر اساس فاصله ب یانیبرخورد مه یدارد. زاو یعقب اتوبوس از سطح روساز

 ست.ا یروساز ه در عبور از سطوح باالآمدهیله نقلیوس ییتوانا دهندهشود و نشانین مییتع یاز سطح روساز

 
 ینقل همگانوالت حملیتسه یبرخورد اتوبوس در طراح یایزوا -15-1ل کش

 

درجه  15تا  8 برابر با یانیبرخورد م هیزاو و درجه 10تا  8 برابر با یو عقب ییبرخورد جلو یایزوامقدار 

 ،معبر باالآمده یهابا بخشآنها  نیریح زاز برخورد سط یریجلوگ به منظور ارتفاع های کماتوبوس یبرا .است

 اصالح شود. آنها برخورد یایر زوایبر اساس مقاد هان اتوبوسیا ژهیو یرهایمسباید 

جدول و  1-1جدول مشخصات فیزیکی و عملکردی ناوگان و خطوط اتوبوسرانی به صورت خالصه در 

ی داشته و ضوابط مربوط به طراحی خطوط اتوبوسرانی بر صرفاً جنبه توصیفارائه شده است. این جداول  1-2

 اساس مشخصات ناوگان، در ادامه به تفصیل ارائه خواهد شد.
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 ناوگان سیستم اتوبوسرانی انواع یردکو عمل یکیزیمشخصات ف -1-1جدول 

 بوسمینی باسمیدل یاتوبوس معمول یاتوبوس مفصل مشخصات

 2/7 5/8 0/12 0/18 طول )متر(

 1/2 4/2 5/2 6/2 عرض بدون احتساب آینه )متر(

 7/2 3/3 0/3 5/3 ه هوا )متر(یتهو محفظه یتا رو ارتفاع

 2/1 8/1 1/2 6/2 جلو )متر( یآمدگشیپ

 2/2 6/2 5/2 1/3 عقب )متر( یآمدگشیپ

 8/3 1/4 8/5 6/12 ابتدا و انتها )متر( یفاصله محورها

 0/2 2/2 2/2 2/2 ارتفاع چشم راننده )متر( 

 8/3 2/8 5/12 2/17 وزن خالص )تن(

 5/5 0/10 4/17 2/30 وزن ناخالص )تن(

 )متر(ن یف اتوبوس از زمکاع فارت
 7/0عادی:  -
 4/0اصالح شده:  -

 7/0عادی:  -
 4/0اصالح شده:  -

4/0 2/0 

 20تا  15 35تا  30 40تا  30 50تا  40 ت نشسته )نفر(یظرف

 0 15تا  10 50تا  45 100تا  80 ستاده )نفر(یت ایظرف

 4/6 * 5/7 5/6 حداقل شعاع گردش داخلی )متر(

 * * 8/12 0/12 حداقل شعاع گردش خارجی )متر(

 * * 7/13 2/13 جلو )متر( یآمدگشیحداقل شعاع گردش پ

 1 2 2 3یا  2 ورودی و خروجیتعداد 

 0/8 8/0 6/1 6/1 )متر( ورودی و خروجیعرض هر 

 * * 10 10 )درجه( ییه برخورد جلویزاو

 * * 10 10 )درجه( یانیه برخورد میزاو

 * * 5/9 5/9 )درجه( یه برخورد عقبیزاو

 115 110 80 90 لومتر بر ساعت(یکثر سرعت )کحدا

 * * 4/5تا  5/1 4/5تا  5/1 ه(یلومتر بر ساعت بر ثانیکش سرعت )ینرخ افزا

 * * 8/4تا  2/3 8/4تا  2/3 (هیلومتر بر ساعت بر ثانیکاهش سرعت )کنرخ 

 * * 10تا  6 10تا  6 )درصد( یب طولیحداکثر ش

 نبوده است.: تا کنون اطالعی در دسترس »*«
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 رانیخطوط اتوبوسانواع  یردکو عمل یکیزیف مشخصات -2-1جدول 

 بوسمینی باسمیدل اتوبوس مشخصات

 0/3تا  7/2 5/3تا  0/3 5/3تا  0/3 عرض خط عبور )متر(

 0/5 0/5 0/5 حداقل ارتفاع آزاد )متر(

 5/2تا  5/1 5/3تا  0/2 5/4تا  5/2 )متر(وی کناری کعرض س

 5/3تا  5/2 0/5تا  5/3 0/6تا  0/4 مشترک )متر( یانیم یوکعرض س

 )متر( وسیله کی یو براکطول سحداقل 
 0/18مفصلی:  -
 0/12معمولی:  -

5/8 5/7 

 2/0 4/0 4/0 و )متر(کارتفاع س

 30تا  10 30تا  10 30تا  10 لومتر بر ساعت(یکسرعت عملکردی )

 1200حداکثر  3000حداکثر  9000حداکثر  ت )نفر بر ساعت بر جهت( یظرف

 

 ریلی ستمیس مشخصات -1-6

و تراموا،  (LRT) کقطار سبونقل همگانی شهر، تنها دو سیستم موجود در حمل یلیر یهاستمیس بین از

هایی از مسیر خود، دارای تداخل با جریان ترافیک وسایل نقلیه و همچنین عابران ممکن است در تمام یا بخش

در طراحی معابر شهری این دو سیستم  ناوگان و خطوط. به همین دلیل، مشخصات سواران باشنددوچرخهو 

ورت به ص ،های تراموا و قطار سبکتمسیساست. مشخصات فیزیکی و عملکردی ناوگان و خطوط تأثیرگذار 

ی داشته و ضوابط مربوط صیفشده است. این جداول صرفاً جنبه توارائه  4-1جدول  و 3-1جدول خالصه در 

 بر اساس مشخصات ناوگان، در ادامه به تفصیل ارائه خواهد شد. ریلی به طراحی خطوط
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 ریلی سیستم ناوگان انواع یردکو عمل یکیزیمشخصات ف -3-1جدول 

 کقطار سب تراموا مشخصات

 0/29تا  6/21 5/15تا  4/13 واگن )متر(یک طول 

 0/3تا  5/2 7/2 تا 5/2 عرض )متر(

 4/3تا  2/3 7/3تا  1/3 ل )متر(یر یارتفاع از رو

 0/50تا  0/30 2/27تا  3/16 واگن )تن(یک وزن خالص 

 80تا  70 70تا  60 )نفر(در یک واگن ت نشسته یظرف

 140تا  130 90تا  80 )نفر(در یک واگن ستاده یت ایظرف

 8/4 7/7 ه(یثانلومتر بر سرعت بر یکش سرعت )یثر نرخ افزاکحدا

 4/6 7/7 ه(یلومتر بر سرعت بر ثانیکاهش سرعت )کثر نرخ کحدا

 100 80 لومتر بر ساعت(یکثر سرعت )کحدا

 

 ریلی خطوطانواع  یردکعمل و یکیزیف مشخصات -4-1جدول 

 کقطار سب تراموا مشخصات

 435/1 435/1 )متر(ها لین ریاستاندارد بفاصله 

 5/3تا  3/3 5/3تا  3/3 )متر( عبور عرض خط

 7/3تا  4/3 7/3تا  4/3 )متر(رفت و برگشت ز خطوط کن مریفاصله ب

 5/5تا  5/3 6/5تا  1/4 )متر( یباالسر یشکمیر سیل تا زیر یارتفاع آزاد از رو

 5/4تا  0/3 5/4تا  0/3 )متر( ینارک یوکعرض س

 5/6تا  5/4 5/6تا  5/4 )متر(مشترک  یانیم یوکعرض س

 35/0تا  25/0 35/0تا  25/0 وتاه )متر(ک یوکارتفاع س

 0/1تا  9/0 0/1تا  9/0 بلند )متر( یوکارتفاع س

 40تا  18 30تا  12 لومتر بر ساعت(یک) یردکسرعت عمل

 50تا  25 15تا  11 )متر( افقی شعاع قوسحداقل  

 6 3 )درصد( طولیب یثر شکحدا

 20تا  10 15تا  6 نفر بر ساعت بر جهت(هزار ت )یظرف

 تقل از جنسفاصله بین مرکز خطوط، مس ها، عرض خط وفاصله بین ریلمشخصات فیزیکی خطوط ریلی شامل مقادیر ارائه شده برای  توجه:
 ( است.چوبی، بتنی، فوالدی، چدنی و کامپوزیتتراورس )
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 مشخصات سیستم تاکسیرانی -1-7

ا ون های سواری یتاکسی خطوط نقل همگانی،وسیستم تاکسیرانی به عنوان یک سیستم حملمنظور از 

مسیر خطوط تاکسیرانی در تداخل معموالً که جا . از آنهستندو مقصد از پیش تعیین شده  دارای مبدأ بوده که

معابر شهری، به  ها است، الزم است در طراحیبا مسیر حرکت وسایل نقلیه شخصی، عابران پیاده و دوچرخه

 این سیستم همگانی توجه شود. و خطوط مشخصات ناوگان

ه در بیان شد سواریمشابه وسایل نقلیه  ناوگان خطوط تاکسی سواری مشخصات فیزیکی و عملکردی

دول جون به صورت خالصه در  وسایل نقلیهاست. مشخصات فیزیکی و عملکردی نامه )مبانی( بخش اول آیین

ارائه شده  6-1جدول خطوط تاکسیرانی در انواع همچنین مشخصات فیزیکی و عملکردی  شده است.ارائه  1-5

 سیرانیتاکی داشته و ضوابط مربوط به طراحی خطوط صیفاست. الزم به ذکر است که این جداول صرفاً جنبه تو

 بر اساس مشخصات ناوگان، در ادامه به تفصیل ارائه خواهد شد.

 ون یردکو عمل یکیزیمشخصات ف -5-1جدول 

 مقدار مشخصات

 4/5 طول )متر(

 9/1 عرض بدون احتساب آینه )متر(

 3/2 ارتفاع )متر(

 5/1 جلو )متر( یآمدگشیپ

 0/1 عقب )متر( یآمدگشیپ

 1/3 ابتدا و انتها )متر( یفاصله محورها

 1/2 وزن خالص )تن(

 3/3 وزن ناخالص )تن(

 2/0 ن )متر(یاز زم وسیلهف کاع ارتف

 14تا  11 ت نشسته )نفر(یظرف

 0 ستاده )نفر(یت ایظرف

 4/6 حداقل شعاع گردش داخلی )متر(

 150 لومتر بر ساعت(یکثر سرعت )کحدا
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 انواع خطوط تاکسیرانی یردکو عمل یکیزیمشخصات ف -6-1جدول 

 ون سواری مشخصات

 0/3تا  7/2 0/3تا  7/2 )متر(عرض خط عبور 

 5/2تا  5/1 0/2تا  0/1 وی کناری )متر(کعرض س

 0/3تا  0/2 5/2تا  5/1 مشترک )متر( یانیم یوکعرض س

 5/5 5/4 )متر( وسیله کی یو براکطول سحداقل 

 2/0 1/0 و )متر(کارتفاع س

 30تا  15 30تا  15 لومتر بر ساعت(یکسرعت عملکردی )

 800حداکثر  250حداکثر  ساعت بر جهت(ت )نفر بر یظرف

 

 ناوگان همگانی تیهدا هایستمیسانواع  -1-8

ان وجود دارد کن امیا. دهدیت ناوگان را نشان میهدا یهاستمیاز انواع س کیهر  مشخصات 7-1جدول 

 یرهایمس ای یعاد در خطوط رند،یگیمورد استفاده قرار م مسیر تیهداهای در سیستمکه  ایوسایل نقلیهکه 

شده و تیهدا یهاشامل بخش یبیکخطوط تر یتوان با طراحیم ن،ی. بنابراندینیز تردد نماشده تیهدا ریغ

 ش داد.یرا افزا ینقل همگانوستم حملیپذیری سها، انعطافن بخشیا کیکو تف یعاد

 ریمس هر هک استی بتن یر با روسازیمسدو  ای یاختصاص معبر کیشامل مکانیکی  شدههدایت ریمسیک 

 یناش یهالکر شییدر مقابل تغ یش مقاومت روسازیافزا ی(. برا16-1ل کش) استکننده جداول هدایتشامل 

 یبه جا یبتن یقرار دارد، از روساز کیالسته در تماس با کر یآن بخش از مس یها، معموالً برااز فشار چرخ

 ستمیس یاراه دکوسته یپ ریسطح نفوذپذ کیبه صورت  ریمس یبخش مرکز نیشود. همچنیاستفاده م یآسفالت

ل یاز ر یکیانکت میستم هدایس کین است در کشود. ممیاجرا م است، های سطحیآوری و تخلیه آبجمع

 ه استفاده شود.یله نقلیوست یهدا یز خط براکننده در مرکتیهدا

. عابر پیاده قطع شوند یهاها و گذرگاهبا خیابانن است کمم ،ویژه هدایت ناوگان در تقاطع یرهایمس

دو  ینقطه تالقدر  آمدهباال ی میانیهارهیجز قیاز طرها و توان در محل تقاطعشده را میمسیرهای هدایت

 .متمایز کرد ریمس



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

21 
 

 ناوگان همگانیننده کتیهدا یهاستمیسانواع مشخصات خالصه  -7-1جدول 

 مزایا ازیمورد ن یهارساختیز ستمیسنوع 

 یکیانکم
 ر باالآمدهیبا مس

 یبتن یر با روسازیدو مس -
 در دو طرف مسیر نندهکتیجداول هدا -
 وسیلهجلویی  یهاچرخکننده تیهداکوچک  یهاچرخ -

 نان باالیت اطمیقابل -
 یوتریامپک یهاستمیبه س یعدم وابستگ -

 یکیانکم
 یزکل مریبا ر

 ز خط عبورکننده در مرکتیل هدایر -
 نندهکتیل هدایبه ر یکیانکا می یکیدرولیاتصال ه -

 ثر معابرکقابل اجرا در ا -

 یریتصو
 پردازش تصویرن یدورب -
 ز خط عبورکمرخاص  یشکخط -
 ریستم پردازشگر تصاویس -

 رساختیز یهانهیبودن هز کم -

 یسیناطغم
 یبتن ژهیخطوط و -
 یدر سطح روساز یسیمغناط ینشانگرها -

 یریستم تصویسه با سیدقت باالتر در مقا -

 

 
 اتوبوس یکیانکت میستم هدایس ژهیر ویمس -16-1ل کش
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انجام شده  یشکخط ریتصاو هکاست  وسیله یونصب شده ر نیدورب کیشامل  یریتصو تیهداسیستم 

به  د.یآیه به حساب میله نقلیت وسیبه عنوان مرجع هدا یشکن خطیا .ندکیضبط معبور را  در مرکز خط

را  و اطالعات لیو تحل هیرا تجز ریتصاوکه  بودهواحد دیداری متصل  کیبه  نیدورب، این منظور هدایت دقیق

در آب یریتصوبرای عملکرد مناسب سیستم هدایت (. 17-1ل کش) کندیارسال م کنندههدایت واحد کیبه 

باشد. به همین صورت، گرد و غبار، تشعشع نور آفتاب و سایر وهوای سرد، باید مسیر مورد نظر عاری از برف 

 سیستم شود.این تواند مانع از عملکرد مناسب موانع نیز می

 
 یریتصوت یستم هدایس یدارا همگانی ناوگاننمونه  -17-1ل کش

 

 یراحطشده  نییتع شیپ از شبکه از نقاط کیحرکت در امتداد  یبر مبنا یسیت مغناطیستم هدایس

 رد دهی نصب شسیمغناط ینشانگرها شامل ،نقاط شبکه ییشناسا یی مورد استفاده برا. تکنولوژشده است

ن نوع یتجهیزات مورد نیاز در ا .است قیدق یابیتیموقع هایسنسور سایر ایو  ییویراد یها، فرستندهیروساز

 ت عبارتند از:یستم هدایاز س

 یاختصاص بتنی خطوط -

 معبردر سطح  یمتر 2/1 ی در فواصلسیمغناط ینشانگرها -

 کیکنترل تراف زاتیتجهبا  ستم مرتبطیس -
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 یرگذار بر طراحیعوامل تأث -1-9

ه یلل نقیالزامات مربوط به وساونقل همگانی های حملو سیستم یشهر شبکه معابر طراحان تاالزم است 

 ن الزامات شامل موارد زیر است:یا خود مد نظر قرار دهند. یهایرا در طراح یهمگان

 سال طرح -

 سرعت طرح -

 تقاضا -

 ظرفیت -

 مختلفهای یکپارچگی سیستم -

 کاهش همپوشانی خطوط -

 شبکهپوشش حداکثری  -

 همه شمول بودن طراحی -

 مستقیم بودن مسیر خطوط -

 های مختلفو سیستم برقراری ارتباط خطوط -

 شانهعرض خط و عرض  -

 شعاع گردش -

 فاصله دید -

 ارتفاع آزاد -

 هاستگاهیاخطوط و  یبرا یمربوط به روساز الزامات -

 هاطول و عرض ایستگاه -

 هاستگاهیجاورت ادر م های سطحیتخلیه آبآوری و جمعستم یس -

 هادر پل یمربوط به بارگذار یاهتیمحدود -

 آوری کرایهجمع هایسیستم -
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 ر است:یشامل موارد ز یالت همگانیتسه یو طراح یزیربرنامه برای یلک یهادستورالعملبر این اساس، 

 20 برابر با حداقل ، افق طرحشهریقطار  خطوط مانندهزینه  و پرهای سریع طراحی سیستم یبرا -

، اتوبوس ژهیو خطوطحی اطر مانند ینقل همگانوالت حملیط تسهیاصالح و بهبود شرا برای وسال 

 شود.میدر نظر گرفته  سال 5تا  2

 است.ط خترین قطعه ساعت اوج شلوغ ی، تقاضایه همگانیلل نقیوسابرای ن تواتر مطلوب ییتع یمبنا -

رایط منظور از ششود.  یطراحمسافران  یط فشردگیشرا ید براینبا ینقل همگانوحمل ستمیسظرفیت  -

 2/0که فضای موجود به ازای هر مسافر ایستاده در وسیله نقلیه همگانی، کمتر از فشردگی آن است 

 متر مربع باشد.

ها و قطعات مختلف در ستگاهینواخت تقاضای مسافر، در اکیع یبا توز ینقل همگانوخط حمل کی -

 دارد. یرد بهترکنواخت و جهتی، عملکیر یع غیتوز یسه با خطوط دارایمقا

 قهیدق 15ان مسافر در یبر اساس نرخ جر ینقل همگانوحمل خط کیبرای ت یبه ظرف تقاضانسبت  -

 شود.یف میتعرترین قطعه خط و در شلوغاوج 

 یروهارانندگان خود برای ازید مورد نیه بر اساس فاصله دیل نقلیانواع وسا ید برایاصوالً مقدار فاصله د -

 .شودین مییمتر( تع 1/1و ارتفاع چشم آنها ) یسوار

ه ک ییهادر محل با این حال .استمتر  5/3 برابر با ینقل همگانوحمل ویژهخط  رضعمقدار مطلوب  -

 متر در نظر گرفت. 0/3 برابر با را وطخطاین مقدار عرض توان یت فضا وجود دارد، میمحدود

 ریه مسانحراف ببدون  قادر باشندوسایل نقلیه همگانی ای باشد که ها به گونهطراحی تقاطعبهتر است  -

 انجام دهند. خود را یت گردشک، حرادهیعابران پ و توقف تکحر یا ورود به فضای روهروب

 یکیترونکارت الک ،(NFC) کیارتباط نزد ستمیس نظیر اسکن چهره، ،هیراک یآورن جمعینو یهاروش -

 د.نها شوستگاهیزمان توقف در ااهش کند منجر به نتوایه، میل نقلیه خارج از وسایراک یآورجمع یاو 

 همه یبرا ان استفاده از خدمات آنکه امکشود  یطراح یاد به گونهیونقل همگانی باالت حملیتسه -

 .وجود داشته باشد افراد دارای معلولیتو  سالخوردگانان، کودکاربران شامل ک

به  ینقل همگانوحمل یهاستگاهیه اب یدسترس یبرا دارای معلولیتویژه افراد  براههیشالزم است تا  -

ر در ارتفاع، ییمتر تغ 75/0هر  یاستراحت این افراد، به ازا یو براجاد شده یا متر 2/1عرض حداقل 

 .وجود داشته باشدب یسطح بدون ش کی
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 دهندههشدار سطوح، ینقل همگانوحمل هایسکوی ایستگاهسوار شدن محل در لبه الزم است تا  -

 جاد شود.یامتر  5/0 به عرض دارای اختالالت بیناییافراد  یبرجسته برا

 یبرا متر 5/1اده شدن مسافران، فضایی به اندازه یک دایره به قطر یالزم است تا در محل سوار و پ -

 در نظر گرفته شود. دارچرخ هاییصندلگردش 

و رادهیپ به ستگاهیااتصال  یبرامتر  5/1بدون مانع به عرض حداقل  یر دسترسیمس کیالزم است تا  -

 جاد شود.یا

متر )در یسانت 10زان یبه م یشهر یمنظرساز یهاعالئم و المان یافق یآمدگشیثر پکت حدایرعا -

 الزامی است.ن پیاده به منظور جلوگیری از برخورد عابرا متر( 2ر تا مت7/0 یارتفاع بازه

 

 یبرداربهرهالزامات  -1-10

هوشمند،  یهاستمیسشامل به مواردی  ،ینقل همگانوالت حملیتسه برداری ازبهرهالزم است در 

شرح  به و الزامات و مالحظات پدافند غیر عامل مسافران تیامن یبرقرار، ، اعمال قانونکینترل ترافک یهاوهیش

 زیر توجه شود:

 تعیین شده های، مسیر و ایستگاهنظارت بر رعایت برنامه زمانی -

 هاستگاهیه و ایل نقلیر داخل وسابه مسافران د یرساناطالع -

 ژه در خطوط تندرویها به ودر تقاطع یه همگانیل نقلیت باالتر به وسایص اولویتخص -

و عدم توقف در محدوده  یهمگان ژهیوخطوط وسایل نقلیه شخصی به منظور عدم تردد از نظارت بر  -

 رانندگان متخلف ی باقانون برخوردو ها ایستگاه

له و یت وسین هدایابکن یدوطرفه ب ییویجاد ارتباط رادیق ایه از طریله نقلیت داخل وسیامنبرقراری  -

 ینقل همگانوستم حملیاز س یبردارز بهرهکمر

 یهاکوسیکود ، وجیریوجود نظارت تصو از طریق ینقل همگانوحمل یهاستگاهیت ایامن یبرقرار -

 هاستگاهیمناسب ا یس و طراحیپل ی، مراقبت دائمیافک ییتلفن، روشنا

 شوندهاستفاده از مصالح شفاف، مقاوم و غیر ترکش -
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 و شبه همگانی همگانی هایریزی سیستمبرنامه -2

 ساختار شبکه -2-1

 عهتوس یها و الگوهایاربرک ، توسعهییایجغراف یهایژگیبه و ینقل همگانوساختار شبکه خطوط حمل

 یز اصلکز مشاغل در مراکرتم یو نواح یونکمس یم نواحکت و ترایوابسته است. تعداد، موقع یمعابر شهر

مگانی نقل هوخطوط حملشبکه الگوهای  اثرگذار است. ینقل همگانوالت حملیت تسهی، بر نوع و موقعتیفعال

 .(1-2ل کش) دشونمیترکیبی و ای شبکه، چند مرکزیاصلی شعاعی،  ساختارشامل چهار 

 
 نقل همگانیوحمل خطوط شبکههای ساختارانواع  -1-2ل کش
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( در تولید و جذب سفرهای شهری و CBDمرکزی )سهم زیاد ناحیه تجاری  لیبه دل یشعاع ساختاردر 

به صورت شعاعی به این ناحیه متصل  همگانیقرار گرفتن آن به لحاظ جغرافیایی در مرکز شهر، خطوط 

 شوند.می

ها و مراکز محلی کننده، دسترسی مسافران را به پایانهدر ساختار چند مرکزی، تعدادی خط همگانی تغذیه

تر، مسافران را از طریق خطوط شعاعی به سمت ناحیه تجاری ظرفیت خط همگانی پر یفراهم کرده و تعداد

 کنند.می منتقلمرکزی شهر 

نقل همگانی تقریباً کل شبکه معابر شهری را در بر گرفته و جابجایی وای، سیستم حملدر ساختار شبکه

 پذیر است.های مختلف شبکه امکانمسافر بین خطوط مختلف در بخش

ساختار، مراکز عمده این در ای است. ر ترکیبی در واقع، ترکیبی از ساختارهای شعاعی و شبکهساختا

تولید و جذب سفر که در خارج از ناحیه تجاری مرکزی قرار دارند، به وسیله خطوط همگانی به یکدیگر متصل 

اساس امکان جابجایی هایی از مسیر خود، خطوط شعاعی را قطع کرده و بر این شوند. این خطوط در بخشمی

 شود.مسافر بین خطوط ترکیبی و شعاعی فراهم می

ان مسافر ییجابجا ی، تراموا و اتوبوس تندرو براکمترو، قطار سب یهاستمیباً از سبزرگ غال یدر شهرها

شود. این کریدورها غالباً مراکز عمده تولید و جذب سفر را یاستفاده م ینقل شهروحمل یاصل یدورهایرکدر 

، پوشش هاو تاکسی یمعمول یهااتوبوس یریارگکهدف از به، یین شهرهایکنند. در چنبه یکدیگر متصل می

 است. سریع یهمگان یهاستمیه سیو تغذ کم عرض یهاابانی، تأمین دسترسی در خیونکمس ینواح

کمتر از خطوط اصلی است.  آنهاکننده، به صورت محلی بوده و فاصله بین خطوط تغذیههای ایستگاه

است. در مقابل در خطوط واقع در کریدورهای اصلی  کمکننده نسبتاً همچنین سرعت عملکردی خطوط تغذیه

واقع شده های مهم و تقاطعدر مجاورت مراکز اصلی تولید و جذب سفر  معموالًها نقل همگانی، ایستگاهوحمل

 ها بیشتر است.و فاصله بین ایستگاه

 
 ونقل همگانیحمل سریعخطوط و  معمولیالگوی توقف خطوط  تفاوت -2-2ل کش
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ها راهها و تندابانیدر خ یه همگانیل نقلیت وساکان حرکه امکباشد  یاد به گونهیبا یمعابر شهر یطراح

ر یظن ین است انجام اقداماتکمن فراهم شود. ممیارآمد و اک یلک، به شیالت همگانیافراد به تسه یو دسترس

 تیو قابل یارآمدکش یها، باعث افزات باالتر عبور در تقاطعیبا اولو ینقل همگانوحمل ژهیجاد خطوط ویا

 اربرانکها، منافع همه یگذاراستیه در سکن حال الزم است یشود. با ا ینقل همگانوستم حملینان سیاطم

ه حداقل ب ،ییهای مختلف سفر، توازن برقرار شود. هدف نهااربران شیوهکن منافع یده و بمعبر در نظر گرفته ش

 یزیرن الزم است برنامهیمختلف سفر است. بنابرا یهاوهیاربران شکهای هزینهر و یتأخ مجموع رساندن

یکی از الزامات توسعه ، به عنوان ارآمد مسافرانکمؤثر و  ییجابجا به منظور ینقل همگانوحمل یهاستمیس

 رد.یمورد توجه قرار گونقل پایدار حمل

برای  ریپذانعطاف ریدر کنار مس منعطف ی، یک برنامه زمانونقل همگانی مبتنی بر تقاضاشبکه حمل

بادی شامل م ،متنوع الگوها و ساختارهای در قالبتوانند یم نیز خدمات مبتنی بر تقاضاکند. مسافران ارائه می

 وندارائه شمبادی کم به مقاصد کم  اد ویقاصد کم، مبادی کم به مقاصد زاد به میاد، مبادی زیمقاصد ز اد بهیز

 (.3-2ل کش)

 
 (DRTمبتنی بر تقاضا )نقل همگانی وانواع ساختارهای شبکه خطوط حمل -3-2ل کش
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 امبتنی بر تقاضهمگانی ونقل حملتوان از میدر موارد زیر  ،شهرونقل همگانی ریزی شبکه حملدر برنامه

(DRT ) کرداستفاده: 

 .کارایی الزم را نداردهزینه بوده و  پر ،شهر که استفاده از سیستم خطوط ثابتحومه نواحی کم تراکم  -

 .(BRTونقل سریع )مترو و های خطوط حملاتصال نواحی کم تراکم به ایستگاه -

 .اقماری شهرتعدادی یک مادر شهر و  دارایهای شهری مجموعه -

 .شب یساعات کم تقاضا -

 

 نقل همگانی یکپارچهوحمل -2-2

سازی این ، یکپارچهنقل همگانیوهای حملرایی سیستمیکی از رویکردهای اصلی در راستای افزایش کا

 های مختلف سفر همگانیهای همگانی، عملکرد هماهنگ شیوهها است. منظور از یکپارچه بودن سیستمسیستم

تا  ز مبدأاکه منجر به پیوستگی سفرهای همگانی  به نحوی ،است از نظر مسیر، ایستگاه، برنامه زمانی و کرایه

های پرداخت کرایه های مختلف پیوستگی سفرهای همگانی شامل زمان و مکان سفر، شیوهمقصد شود. جنبه

 شود.رسانی به مسافران میو ابزارهای اطالع

شهرها این در قل همگانی در شهرهای بزرگ از اهمیت باالتری برخوردار است. نوعملکرد یکپارچه حمل

 یاصل یدورهایرکمسافران در  ییجابجا یهای ریلی و اتوبوس تندرو برابر نظیر سیستمانبوه یهاستمیغالباً از س

کم  یهاابانی، تأمین دسترسی در خیونکمس یبرای پوشش نواح وط اتوبوسرانی معمولی و تاکسیاز خطو 

بر و نبوههای اشود. بنابراین عملکرد یکپارچه سیستمبر استفاده میانبوه یهمگان یهاستمیه سیو تغذ عرض

تواند در نهایت منجر به ، میرسانی و کرایهمکانی، زمانی، اطالع های با ظرفیت کمتر در ابعاد مختلفسیستم

ر حالی است که در شهرهای کوچک که عمدتاً از خطوط شود. این دشهر نقل همگانی وافزایش کارایی حمل

شود، عملکرد یکپارچه اتوبوسرانی معمولی و تاکسی برای جابجایی مسافران در سطح شهر استفاده می

 .خواهد داشتهای همگانی نمود کمتری سیستم

 است: شامل موارد زیرنقل همگانی به صورت خالصه وسازی حملیکپارچهترین اثرات مهم

 ی مختلفهابین خطوط و سیستمبرای جابجایی انتظار  زمان وروی کاهش مسافت پیاده -
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 کاهش تأخیر سفرهای همگانی -

 (های الکترونیکی مشترکهای یکپارچه )نظیر کارتروشتسهیل فرآیند پرداخت کرایه با استفاده از  -

 رسانی یکپارچهابزارهای اطالعریزی سفرهای همگانی برای مسافران با استفاده از امکان برنامه -

 

 همگانی سیستمنوع  انتخاب -2-3

های همگانی مطلوب برای هر شهر، ابتدا الزم سیستمانتخاب پیشنهاد در خصوص یک ارائه  به منظور

ود. ش از شاخص جمعیت استفاده میمعموالًاین منظور  بهبندی مناسب برای شهرها تعریف شود. است یک دسته

 :کردبندی دستهزیر گروه اصلی  4را در  توان شهرهامیبر این اساس 

 میلیون نفر و بیشتر 1 جمعیت شهرهای دارای -1

 میلیون نفر 1تا  نفر هزار 500شهرهای دارای جمعیت بین  -2

 هزار نفر 500تا  نفر هزار 100شهرهای دارای جمعیت بین  -3

 هزار نفر و کمتر 100جمعیت شهرهای دارای  -4

شهر در دسته دوم،  10شهر در دسته اول،  8 ،شهر 1242 از تعداد ،1395ایج سرشماری سال بر اساس نت

های همگانی سیستم 1-2ول جددر . اندگرفتهشهر در دسته چهارم قرار  1144شهر در دسته سوم و  80

های شهر در ایران به تمامی شیوه 8تنها  به این ترتیباست.  پیشنهاد شدهمناسب برای شهرهای هر دسته 

 جود دارد.ها در آنها وسیستمهمه  برای های مورد نیازایجاد زیرساخت توجیهو  داشتههمگانی نیاز 

های ریلی و اتوبوس توان از سیستممیلیون نفر جمعیت دارند، می 1از  ترکه بیش اولدر شهرهای دسته 

تغذیه آنها از خطوط اتوبوسرانی تکمیل و و برای  یبر در کریدورهای اصلهای انبوهتندرو به عنوان سیستم

 .کردتاکسی استفاده معمولی و 

توجیه و کارایی های ریلی سیستم استفاده ازمیلیون نفر(  1هزار نفر تا  500) دومبرای شهرهای دسته 

ه ها بشهر گونه این درران در کریدورهای اصلی شود جابجایی مسافپیشنهاد میبنابراین . الزم را نخواهد داشت

و کننده ذیهان خطوط تغبه عنو وط اتوبوسرانی معمولی و تاکسیوسیله خطوط اتوبوس تندرو انجام شده و خط

 .کنندعمل مکمل 
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بر نیست. همچنین در مورد های انبوههزار نفر جمعیت، نیازی به سیستم 500برای شهرهای کمتر از 

شود از سیستم تاکسیرانی به عنوان سیستم همگانی برای هزار نفر، پیشنهاد می 100شهرها با جمعیت کمتر از 

 جابجایی مسافران در سطح شهر استفاده شود.

 شهرهاانواع ی پیشنهادی برای ونقل همگانحمل هایسیستم -1-2ول جد

 جمعیت دسته
 )نفر(

 ونقل همگانیشیوه حمل

 تاکسیرانی اتوبوسرانی معمولی اتوبوسرانی تندرو ریلی

     میلیون 1بیشتر از  اول

     میلیون 1هزار تا  500 دوم

     هزار 500هزار تا  100 سوم

     هزار 100کمتر از  چهارم

 

ابعاد وسیله همگانی  شودهای تاریخی، توصیه میدر خصوص انتخاب سیستم همگانی مناسب در بافت

های احتمالی کمتری برای بوس و تاکسی، آسیبتر نظیر مینیمورد توجه قرار گیرد. وسایل با ابعاد کوچک

 های تاریخی به همراه خواهند داشت.بافت

اثرات احداث مسیر در مراحل مختلف الزم است های تاریخی، در رابطه با احداث مسیرهای ریلی در بافت

برداری بر میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و مطالعات مدیریت ریسک یابی، طراحی، ساخت و بهرهمکان

 برای اطالعات های تاریخی به حداقل برسد.ات منفی ایجاد مسیر ریلی بر بافتدر مورد آنها انجام شود تا اثر

 های کلیالزامات، راهبردها و چارچوب»، «های تاریخی کشورضوابط حفاظت از بافت»بیشتر در این زمینه به 

های در بافت مالحظات احداث شبکه مترو )قطار شهری(»و « های تاریخی کشوربافت یحفاظت و احیا

 مراجعه شود. ، ابالغی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی«تاریخی

 

 اطراف یهایاربرکبا  ینقل همگانوستم حملیس یهماهنگ -2-4

 عیتوز یو چگونگ یطراح ، برونقل پایداران یکی از ارکان حملبه عنو ینقل همگانوالت حملیتسه

شود یابان باعث میخ کیها در ستگاهیاهش فاصله اکنمونه  یرد. برایپذیر مین تأثاثرگذار بوده و از آ هاکاربری

فاصله  شید. در مقابل با افزانریل بگکگر شیدکیوتاه از کابان و در فواصل یدر امتداد خ یاجتماع یهاتیفعال

 شوند.یمع یتوز یتریفواصل طوالندر  یتیز فعالکتندرو، مرا یهاستمیس یا با اجرایها ستگاهیا
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، م مناسبکترا اطراف، اصول زیر در قالب یهایاربرکبا  یمگاننقل هوستم حملیس یدر راستای هماهنگ

 هستند.برخوردار  یادیت زیاز اهم یدسترسدارای مدار و ادهیپ یطراح ،یاربرکاختالط 

فر و س یهاوهیش سهم، یونقل همگانم بر تواتر حملیها، به طور مستقکاربری تراکم ت ویم جمعکترا -

و از  بودههای شهری به صورت عمودی )متراکم( بهتر است رشد محدودهرگذار است. یزمان سفر تأث

قل وندر نواحی شهری کم تراکم، سیستم حملچرا که جلوگیری شود.  دور از هم و پراکنده یهاتوسعه

 کارایی الزم را نخواهد داشت.علیرغم هزینه زیاد، همگانی 

 شیسبب افزا ،و مقصد سفرها أمبد عیتوز لیبه دل سواره یجز کاهش سفرهاه ها بیاربرکاختالط  -

 ،هاهمه ایستگاهدر ، در همه ساعات و در هر دو جهت هینقل لیوسا رایز .شودیم یهمگان لیوسا ییکارا

 مسافر خواهند بود. یدارا

ل کیک شده و قابفمناسب، ایمن، تدارای عرض های همگانی باید به ایستگاهپیاده دسترسی  شبکه -

 .باشد سالخوردگان، کودکان و دارای معلولیتافراد استفاده برای اقشار مختلف 

روشی، ف)خردههای فعال از طریق جانمایی کاربریهای همگانی باید دسترسی پیاده به ایستگاه شبکه -

ارتباط بین قلمروی عابر پیاده و  سرزنده و فعال باشد. ،در طبقه همکفکافه و رستوران( 

 شود.طبقه همکف برقرار می یجاد نفوذپذیری فیزیکی در جدارههای اطراف از طریق اساختمان

 .ودتأمین ش بانو سایهطریق ایجاد فضای سبز از دسترسی پیاده  شبکه آسایش اقلیمیالزم است  -

، مصوب شورای عالی «ینقل همگانوراهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل»به برای اطالعات بیشتر 

 مراجعه شود. ایرانمعماری  و شهرسازی

 

 نقل همگانی مقبولوحمل -2-5

رای تواند جایگزین مناسبی بونقل همگانی با قابلیت جابجایی تعداد قابل توجهی مسافر، میشبکه حمل

طراحی مناسب شبکه  ریزی وهای طوالنی باشد. اما این مسئله مشروط به برنامهخودروی شخصی در مسافت

ونقل همگانی بتواند کارکرد مناسبی در های سفر است. برای آن که شبکه حملو یکپارچگی آن با سایر شیوه

جابجایی مسافران در شهرها داشته و سهم قابل توجهی از سفرها را پوشش دهد، باید از سوی کاربران دارای 

آسایش »و « پذیریدسترس»دو مشخصه کلیدی ارای دنقل همگانی شهر باید ومقبولیت باشد. سیستم حمل

 د.نرا جذب کزیادی مسافران و  قلمداد شدهمقبول تا بتواند  باشد« و راحتی
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 پذیرونقل همگانی دسترسحمل -2-5-1

تواند به عنوان گزینه برای انجام سفرهای روزانه انتخاب شود که شیوه سفر همگانی در صورتی می

ن یأمک سفر مشخص تی یاز معیارهای دسترسی زیر برا یکیاگر پذیری زیر را داشته باشد. مشخصات دسترس

استفاده کند و یا سفر خود را لغو  یونقل همگاننشود، ممکن است کاربر از شیوه سفر دیگری به جای حمل

 نماید.

دهنده تعداد دفعاتی است که دهی با تواتر و سرفاصله مناسب: تواتر یک خط همگانی نشانسرویس -

ونقل و در دسترس مسافران است. از دیدگاه گردانندگان سیستم حمل کندآن خط، خدمت ارائه می

که اگر عوامل دیگر ثابت باشند، با دو برابر شدن  هاست، به طوریهمگانی، تواتر عامل اصلی هزینه

 شوند.های عملیاتی تقریباً دو برابر میتواتر، هزینه

 کیفیت خدمات همگانی بر اساس سرفاصله زمانی -2-2جدول 

 سرفاصله زمانی
 )دقیقه(

 توضیحات

 10کمتر از 
 زمانی ندارد. کنترل برنامهمسافر نیازی به  -
 احتمال با هم رسیدن وسایل نقلیه همگانی به ایستگاه زیاد است. -
 ها و افزایش سرعت، خط ویژه در نظر گرفته شود.بهتر است برای کاهش هزینه -

 15تا  10
 زمانی نیاز دارد. برای کاهش زمان انتظار، مسافر به کنترل برنامه -
 وسیله، زمان انتظار برای وسیله بعدی قابل تحمل است. در صورت از دست رفتن یک -
 اوج است. حداکثر سرفاصله قابل قبول برای قطار شهری و اتوبوس تندرو در ساعات غیر -

 30تا  15
 زمانی نیاز دارد. برای کاهش زمان انتظار، مسافر به کنترل برنامه -
 .معموالً دارای زمان سفر نامناسب و نسبتاً زیاد هستند -
 ای در ساعات اوج، مناسب است.برای قطار و اتوبوس حومه -

 60تا  30
 زمانی نیاز دارد. برای کاهش زمان انتظار، مسافر به کنترل برنامه -
 معموالً دارای زمان سفر نامناسب و نسبتاً زیاد هستند. -
 ونقل همگانی است.سرویس حداقلی برای رفع نیازهای حمل -

 و بیشتر 60
 های همگانی شهر نامناسب است.دلیل زیاد بودن زمان انتظار، برای سیستمبه  -
 های مبتنی بر تقاضا جایگزین شود.بهتر است با سیستم -

 

ونقل همگانی در ساعات که خدمات حمل یدر صورتروز: دهی در بازه زمانی مناسب از شبانهسرویس -

آن سفر نخواهد  یبرا نه مناسبییگز یهمگانونقل ک شخص ارائه نشود، حملیسفر  یمطلوب برا

 بود.
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 روزهکیفیت خدمات همگانی بر اساس میزان فعالیت در شبان -3-2جدول 

 میزان فعالیت
 )ساعت(

 توضیحات

 و بیشتر 18
 دهد.ای از اهداف سفر را پوشش میطیف گسترده -
 امنی برای تقاضای سفرهای شبانه باشد.تواند گزینه می -
 شود.می یبرداربهره یهانهیهز شیباعث افزا شبانه، امنیتتأمین و ه بیشتر رانند نیاز به به دلیل -

 18تا  15
 دهد.ای از اهداف سفر را پوشش میطیف گسترده -
 از دو راننده الزم باشد. ترممکن است برای هر وسیله، بیش -

 15تا  12
 مناسب برای سفرهای کار و فعالیت است. بازه -
 برای هر وسیله، دو راننده الزم است. -

 12تا  7
 آموزان(، مناسب است.رسند )سفرهای تحصیلی دانشروز به پایان می که در میانهبرای سفرهایی  -
 الزم است.برای هر وسیله، یک راننده تمام وقت با زمان استراحت یا دو راننده بدون استراحت  -
 برای روزهای آخر هفته در شهرهای کوچک، مناسب است. -

 7تا  4

 گیرد.رسانی تنها در ساعات اوج صورت میخدمت -
 ای مناسب است.برای قطار و اتوبوس حومه -
 پاره وقت فراهم است. امکان کار با راننده -
 ونقل همگانی در شهر است.حداقل مدت زمان فعالیت حمل -

 4کمتر از 
 تنها شامل یک سرویس رفت و برگشت است. -
 ها و روستاهای اقماری اطراف شهر است.مناسب برای شهرک -
 توانند در سایر خطوط مورد استفاده قرار گیرد.وسایل نقلیه و رانندگان مربوطه می -

 

به  یونقل همگانهای حملکه افراد تا رسیدن به ایستگاه یاحداکثر فاصلهروی مناسب: فاصله پیاده -

ر ییوهوایی، توپوگرافی و نوع سیستم همگانی تغشرایط آب کنند، بسته بهصورت پیاده طی می

های متر( برای دسترسی به ایستگاه 400دقیقه ) 5روی تا کند. به صورت معمول، زمان پیادهیم

های همگانی های سیستممتر( برای رسیدن به ایستگاه 800دقیقه ) 10معمولی و تا  هایسیستم

گانی ونقل همروی خوب در مسیر دسترسی به سیستم حملیک شبکه پیادهقابل تحمل است.  سریع

 باید ایمن، مستقیم، سرزنده، فعال و دارای آسایش اقلیمی باشد.

 همگانی هایایستگاه بهسوار دوچرخه یدسترسبول سواری مناسب: فاصله قابل قفاصله دوچرخه -

 4 ابرابر ب سریعهای همگانی های سیستمایستگاه برای دسترسی بهو  لومتریک 2برابر با  یمعمول

، یونقل همگانها با حملعملکرد دوچرخه یسازکپارچهیدر راستای  .شودیدر نظر گرفته م لومتریک

 شود.توصیه می یل همگانیا داخل وسایها ستگاهیدوچرخه در ا یالتی نظیر محل نگهداریجاد تسهیا
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 ونقلحمل یهاستگاهیه در اطراف ایل نقلیوسا یهانگیکپار ییبا جانمافاصله رانندگی مناسب:  -

 یونقل شخصستم حملیان سیم یتوان تعامل مطلوبیسوار( مکبر و سریع )احداث پارهمگانی انبوه

از سفر خود  یشود افراد، بخشسوار باعث میکاحداث پار فراهم کرد. یونقل همگانستم حملیو س

و پر  یزکو ادامه آن را )معموالً در قسمت مر یشخص یم( با سوارکم تراکرا )معموالً در قسمت 

 انجام دهند. یونقل همگانم( با حملکترا

 آسان و در دسترس، مطلعد با یک شیوه یرسانی دقیق با شیوه مناسب و آسان: مسافران باوجود اطالع -

به آن به کجا بروند،  یدسترس یاستفاده کنند، برا یونقل همگانشوند که چگونه از خدمات حمل

اهی اده شوند، در چه ایستگیترین ایستگاه به مقصد خود پکیه خود را پرداخت کنند، نزدیچگونه کرا

اعزام و ورود وسیله  یبرا یهمگانونقل باید تغییر خط یا وسیله بدهند و برنامه زمانی خدمات حمل

 بعدی چگونه است.

ک وسیله نقلیه همگانی در زمان ورود به یکه  یدر صورتوجود ظرفیت خالی و تسهیالت مناسب:  -

توانند به آن خدمات، دسترسی داشته باشند. ایستگاه، پر باشد، مسافران منتظر در ایستگاه نمی

ونقل ا آسانسور نیز در دسترس بودن خدمات حملیدار چرخ یکمبود تسهیالتی نظیر باالبر صندل

 کاهش خواهد داد. دارای معلولیتهمگانی را برای افراد 

 

 ونقل همگانی آسوده و راحتحمل -2-5-2

پذیری که نتیجه آن امکان یا عدم امکان سفر با وسیله نقلیه همگانی است، بر خالف معیارهای دسترس

شوند. درک افراد نقل همگانی منجر نمیوقبول یا رد استفاده از حملهای آسایش و راحتی معموالً به شاخص

ه ب یونقل همگاناز معیارهای راحتی و آسودگی با یکدیگر متفاوت است. در نهایت، انتخاب استفاده از حمل

 خواهد داشت. یت خدمات آنها بستگیفیهای مختلف و کت در دسترس بودن روشیقابل

، با توجه به معیارهای باال، در دسترس باشد، به عنوان یک یل همگانونقکه خدمات حمل یدر صورت

ل ونقحمل یش و راحتین مرحله، مسافر، میزان آسایمطرح خواهد شد. در ا های سفرنه در کنار سایر شیوهیگز

 و از معیارهای آسایش یسه کرده و بهترین شیوه را انتخاب خواهد کرد. برخیب مقایهای رقرا با شیوه یهمگان

 ک مسافر ممکن است مد نظر قرار دهد، عبارتند از:یراحتی که 

وار س ی، زمان انتظار برایونقل همگانستگاه حملیاز مبدأ تا ا یزمان سفر مسافر، شامل زمان دسترس -

 ستگاه تا مقصدیاز ا یروادهیه، زمان انتقال بین خطوط و زمان پیله نقلیشدن، زمان سفر داخل وس

 د.یآیبه شمار م یراحت یبراک عامل مهم ی که
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 کیفیت خدمات همگانی بر اساس نسبت زمان سفر همگانی به زمان سفر شخصی -4-2جدول 

 توضیحات نسبت زمان همگانی به شخصی

 و کمتر 00/1
 تر است.شخصی سریع سیستم همگانی از وسایل نقلیه -
 پذیر است.د مسیر کامالً مجزا از پوسته خیابان، امکاندر صورت وجو -

 25/1تا  00/1
 شخصی است. نقلیه خدمات همگانی مطلوب و قابل رقابت با وسیله -
 پذیر است.های اولویت داده شده، امکاندر صورت وجود خط ویژه و تقاطع -

 50/1تا  25/1
معموالً از چنین سیستم همگانی  توانند انتخاب دیگری داشته باشند،مسافرانی که می -

 استفاده نخواهند کرد.

 00/2تا  50/1
 برای مسافران، بسیار نامطلوب و غیر قابل قبول است. -
 دهد.در صورت وجود خطوط مختلط با جریان ترافیک در مرکز شهرها رخ می -

 00/2بیشتر از 
 ی سیستم همگانی نیز نامناسب است.حتی برای مسافرین اجبار -
های محلی و شهرهای تواند نتیجه تأکید بر پوشش خطوط همگانی در خیابانمی -

 کوچک باشد.

 

نه پارکینگ وسیله شخصی در ایستگاه یه و احتماالً هزیشامل کرا یونقل همگانسفر با حمل یهانهیهز -

 رینگ است. سایسفر با خودروی شخصی شامل سوخت، عوارض شبکه معابر و پارک یهانهیاست. هز

د خودرو، به یگذاری اولیه برای خرات و سرمایهیمه، مالی، بیر و نگهدارینظیر تعم خوردو یهانهیهز

جه، اگر یشوند. در نتیانتخاب شیوه سفر، وارد نم یهای افراد برا، در مالحظات و مقایسهیطور کل

ونقل تقریباً حملگان باشد، ینگ، رایک مقصد، استفاده از شبکه معابر و پارکیبه  یرانندگ یبرا

 تواند با سواری شخصی رقابت کند.نمی یهمگان

ممکن بوده و جابجایی  ونقل همگانی بین همه مبادی و مقاصد شهر، غیرایجاد خط مستقیم حمل -

است. هر بار تغییر خط عالوه  یک سفر همگانی یضرور یهامسافران بین خطوط همگانی از بخش

های ریزی سیستمکاهد. یکی از اهداف برنامهاحتی و آسایش آن میبر افزایش زمان سفر همگانی از ر

 دبه مقص تغییر خطبدون  توانندیکه ماست  یکردن تعداد مسافران نهیشیب ،ونقل همگانیحمل

ونقل همگانی مقبول، حداکثر تعداد تغییر خط قابل قبول برابر با دو در نظر برسند. در سیستم حمل

 شود.گرفته می

ن یدر ب یرا حت یونقل همگانز و جذاب، تصور موجود از حملیه تمیل نقلیستگاه و وساییانه، اوجود پا -

ظور فراهم نیز به من یه همگانیل نقلیه هوا در وسایبخشد. تهویستند، بهبود میکه مسافر آن ن یکسان

 مختلف اهمیت دارد. یکردن سفر راحت در روزهای مختلف سال و دماها
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ل یوسا نیب یزمان یهارنده عملکرد بدون تأخیر و منظم، بر اساس سرفاصلهیدر برگنان، یاطم قابلیت -

افران نابرابر مس یریریزی شده، باعث بارگبرنامه یزمان یهااست. عدم رعایت سرفاصله یه همگانینقل

به بازه  تعداد مسافر بیشتری نسبت دبای ،رسدر به ایستگاه مییه که با تأخیله نقلیک وسیخواهد شد. 

م خواهد بیشتر ه یه نسبت به برنامه زمانیله نقلیجه، تأخیر وسیزمانی معمول خود را سوار کند. در نت

شد. در این صورت، اطمینان مسافران به برنامه زمانی کمتر شده و قدرت رقابت سیستم همگانی 

دقیقه دیرتر از برنامه زمانی به ایستگاه  5ه زودتر تا ای بین یک دقیقدر بازه وسایل اگر یابد.کاهش می

 شوند.برسند، بدون تأخیر و منظم در نظر گرفته می

 عملکرد بدون تأخیر و منظم کیفیت خدمات همگانی بر اساس -5-2جدول 

 های بدون تأخیرسهم سرویس
 )درصد(

 توضیحات

 بیشترو  90

 دهد.معموالً هر دو هفته یک بار تأخیر رخ می -
 دهد.معموالً برای خطوط دارای مسیر ویژه رخ می -
 مشکالت زیرساختی و خرابی وسایل نقلیه، بسیار کم است. -

 90تا  80
 دهد.معموالً دو بار در هفته تأخیر رخ می -
 دهد.شهرهای کوچک رخ میای و خطوط اتوبوس معمولی در معموالً در خطوط حومه -

 80تا  70
 دهد.معموالً سه بار در هفته تأخیر رخ می -
 دهد.معموالً در خطوط اتوبوس معمولی در شهرهای بزرگ رخ می -

 70کمتر از 
 قابل اطمینان است. دهد و سیستم بسیار غیربیشتر از سه بار در هفته تأخیر رخ می -
 دهد.ترافیک مختلط در مرکز شهرها رخ می معموالً در نتیجه -

 

توانند ثر هستند و میؤم یونقل همگانمسافران حمل یتسهیالت مختلفی در ایجاد راحتی برا -

های مکتیسازند. این تسهیالت عبارتند از: ن را در برابر سواری شخصی قابل رقابت یونقل همگانحمل

در رابطه  یرسانو اطالع یگذارکافی و مناسب، عالمت ییروشنا ،موجود در ایستگاه، سرپناه ایستگاه

 ها.بندیرها و زمانیبا مس

انتخاب روش سفر اثر دارد.  یبرا یریگمیدر تصم ،ها و وسایل همگانیایمنی و امنیت در ایستگاه -

 یهامناسب، تلفن ییق روشنایتوان از طریرا م یونقل همگانهای حملها و پایانهت در ایستگاهیامن

 توان براید. از پلیس، مأمور انتظامات و دوربین نظارت نیز مییو نقاط امداد بهبود بخش یاضطرار

 استفاده کرد. یه همگانیل نقلیت در داخل وسایافزایش امن
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ک یها به عنوان ی، در نظرسنجیونقل همگاننحوه برخورد و رفتار رانندگان و کارکنان سیستم حمل -

توانند باعث جبران یمسافران ذکر شده است. کارکنان خوش برخورد م یتمندیمهم در رضاعامل 

 ن خدمات شوند.یت پاییفیک یاثرهابرخی از 

ک عامل ی، یه همگانیله نقلیک وسیخالی یا فضای کافی برای ایستادن در  یدا کردن صندلیپ ییتوانا -

تراکم و  ه پریل نقلیشود. وسایحسوب مم یطوالن یش مسافران، به ویژه در سفرهایمهم در آسا

 اده شدن مسافرانیسوار و پ یشوند، چرا که برایم یونقل همگانحمل یهاتیشلوغ باعث کندی فعال

خدمات همگانی در شهرها معموالً با در نظر گرفتن تعداد  یاز است. طراحین یترشیبه زمان ب

 یبرا ش )مساحت(یاز آسا یتأمین سطح مطلوبستاده، بر اساس یظرفیت ا یها به اضافه تعدادیصندل

 یسفرها اب طبتمر یونقل همگاناز انواع خدمات حمل یشود. در بعضین مییستاده تعیهر مسافر ا

 ردنکدر فراهم  یمبتنی بر تقاضا، به طور معمول سع یهمگان هایای و یا در سیستمو حومه یطوالن

 شود.س ضریب اشغال وسایل انجام میهر مسافر بوده و طراحی بر اسا یبرا یک صندلی

 

 شلوغی وسیله نقلیه کیفیت خدمات همگانی معمول در شهرها بر اساس -6-2جدول 

 مساحت موجود به ازای
 هر مسافر ایستاده
 )متر مربع بر نفر(

 توضیحات

 و بیشتر 5/0
 ایستند.فاصله مطلوب از یکدیگر میمسافران خیلی راحت و با  -
 هزینه و ناکاراست. طراحی این شرایط برای ساعات اوج، بسیار پر -
 ممکن است در ساعت غیر اوج یا در انتهای خطوط رخ دهد. -

 5/0تا  4/0
 دهد.بین مسافران ایستاده برخورد بدنی رخ نمی -
 مسافران ایستاده فضایی مشابه مسافران نشسته دارند. -
 نقلیه راحت است. جابجایی در وسیله -

 4/0تا  3/0
 دهد.گاهی بین مسافران ایستاده برخورد بدنی رخ می -
 مسافران ایستاده فضایی کمتر از مسافران نشسته دارند. -
 های راحتی، هزینه و کارایی، تعادل برقرار است.بین شاخص -

 3/0تا  2/0
 ی برای ایستادن و جابجایی دارند.نامطلوبط مسافران دارای کیف و چمدان شرای -
 حداقل میزان راحتی مناسب برای طراحی در ساعات اوج است. -
 .یابدزمان سوار و پیاده شدن در ایستگاه و در نتیجه کل زمان سفر سیستم افزایش می -

 2/0کمتر از 

 شرایط فوق اشباع و فشردگی داخل وسیله است. -
 بسیار دشوار است. سوار و پیاده شدن مسافران -
 یابد.مسافران معموالً منتظر وسیله بعدی شده و زمان انتظار در ایستگاه افزایش می -
 نظم است.ها معموالً شلوغ و بیسکوی ایستگاه -
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 شلوغی وسیله نقلیه ای یا مبتنی بر تقاضا بر اساسکیفیت خدمات همگانی حومه -7-2جدول 

 ضریب اشغال
 )نفر بر صندلی(

 توضیحات

 و کمتر 80/0

 مسافران برای نشستن حق انتخاب صندلی دارند. -
 زمان سفر حس شده توسط مسافران برابر زمان سفر واقعی است. -
 هزینه و ناکاراست. طراحی این شرایط برای ساعات اوج، بسیار پر -
 یا در انتهای خطوط رخ دهد.ممکن است در ساعت غیر اوج  -

 00/1تا  80/0

 توانند بنشینند.همه مسافران می -
 درصد بیشتر از زمان سفر واقعی است. 10زمان سفر حس شده توسط مسافران تا  -
 سیستم تقریباً کاراست. -
 شود.ای که مسافران زمان زیادی را داخل وسیله هستند، استفاده میمعموالً در سیستم حومه -

 25/1تا  00/1

 برای پیاده و سوار شدن، مسافران ایستاده نیاز به تغییر موقعیت دارند. -
 صد بیشتر از زمان سفر واقعی است.در 25زمان سفر حس شده توسط مسافران نشسته تا  -
 برابر زمان سفر واقعی است. 1/2زمان سفر حس شده توسط مسافران ایستاده تا  -
 نه، کاراست.سیستم از نظر طراحی و هزی -
 شود.های مبتنی بر تقاضا در ساعات غیر اوج استفاده میمعموالً برای سرویس -

 50/1تا  25/1

 شود.سوار و پیاده شدن مسافران با دشواری انجام می -
 برابر زمان سفر واقعی است. 4/1زمان سفر حس شده توسط مسافران نشسته تا  -
 برابر زمان سفر واقعی است. 25/2ایستاده تا زمان سفر حس شده توسط مسافران  -
 حداکثر ضریب اشغال مناسب برای طراحی در ساعات اوج است. -

  50/1بیشتر از 

 است. فوق اشباع و فشرده به صورت داخل وسیلهدر شرایط  -
در  که کندها توقف نمیشوند یا راننده در بعضی از ایستگاهمسافران معموالً منتظر وسیله بعدی می -

 یابد.هر دو صورت، زمان انتظار در ایستگاه افزایش می
 شود.ها از شرایط متراکم و شلوغی در وسایل میباعث افزایش شکایت -

 

 ونقل همگانیپوشش خدمات حمل -2-6

ل ونقهای حملهر نقطه از شهر که با طی کردن مسافت معین در مدت زمان قابل قبول به انواع ایستگاه

توان شود. به این ترتیب میونقل همگانی تلقی میشته باشد، دارای پوشش خدمات حملهمگانی دسترسی دا

تعریف کرد. اگر چه این شاخص به تنهایی  اده شده را نسبت به کل مساحت شهرشاخص سهم نقاط پوشش د

یر تغی دهد ولی در کنار تواتر، زمان سفر، تعدادتوصیف کاملی از در دسترس بودن خدمات همگانی ارائه نمی

به شناخت کیفیت خدمات همگانی و مقایسه آن کمک  ونقل همگانی مقبولیر مشخصات حملخط و سا

 کیفیت خدمات همگانی بر اساس سهم مساحت پوشش داده شده، بررسی شده است. 8-2جدول کند. در می
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هایی از حومه شهرها که از بافت شهر جدا شده و در استفاده از این جدول باید توجه شود که محدوده

ا، قطعات هشوند. چرا که با در نظر گرفتن این محدودهدر نظر گرفته نمی ،کنندپیوستگی آن را دچار اشکال می

شود که ایجاد دسترسی برای آنها به صرفه و منطقی زمین بایر و بدون کاربری زیادی به مساحت شهر اضافه می

 نیست.

 هم مساحت پوشش داده شده از کل مساحت شهرکیفیت خدمات همگانی بر اساس س -8-2جدول 

 سهم سطح دارای پوشش
 )درصد(

 توضیحات

 و بیشتر 90
 مستقیم، طوالنی باشد. زمان سفر همگانی ممکن است به سبب وجود مسیرهای غیر -
 شود.ها میبه دلیل ایجاد تعدادی خط کم تقاضا، باعث افزایش هزینه -

 دسترسی، هزینه و کارایی، تعادل برقرار است.های پوشش، بین شاخص - 90تا  75

 امکان طراحی و اضافه کردن خطوط همگانی مناسب جدید وجود دارد. -  75تا  50

 50کمتر از 
 گذاری و کارایی سیستم، بهینه نیست.به دلیل عدم وجود پوشش مناسب، سرمایه -
 یابد.کاهش میبه دلیل وجود خطوط همگانی نسبتاً مستقیم، زمان سفر همگانی  -

 

های دقیقه برای ایستگاه 5روی همگانی باید فاصله زمانی پیاده تبرای محاسبه مناطق تحت پوشش خدما

وی ربر روی شبکه پیاده سریعهای سیستم خطوط هایدقیقه برای ایستگاه 10 معمولی وهای سیستمخطوط 

های مشخص شده، مساحت آن و شاخص پوشش محاسبه شود. در شهر، تعیین شده و پس از تجمیع محدوده

 ان، نحوه کنترل و تأخیرروی، شیب محدوده، سن کاربرتعیین فاصله حول هر ایستگاه، ساختار شبکه پیاده

تحت پوشش هر روی پیادههای دلیل، ترسیم محدودهوهوایی منطقه تأثیر دارد. به همین و شرایط آب هاتقاطع

 ایستگاه، بسیار پیچیده و دشوار است.

 400، معموالً پیرامون هر ایستگاه، یک دایره به شعاع سازی و قابل اجرا شدن محاسباتدهبه منظور سا

شود می ترسیم سریعهای سیستم خطوط متر برای 800و  معمولیهای سیستم خطوط هایایستگاهمتر برای 

 ها، کل مساحت تحت پوشش محاسبه خواهد شد.دایره و از اجتماع مساحت

های تحت پوشش هر ایستگاه، سه ساختار روی بر شعاع دایرهبرای در نظر گرفتن اثر ساختار شبکه پیاده

به  4-2 لکشبسته، ساختار درختی و ساختار ترکیبی در شود. ساختار همکلی برای شبکه در نظر گرفته می

اند. برای اطالعات بیشتر در زمینه انواع ساختارها و الگوهای شبکه معابر به بخش صورت نمونه نشان داده شده

، با توجه به نوع ساختار شبکه، یک ضریب اصالحی 1-1جدول مراجعه شود. مطابق با « مبانی»نامه، اول آیین

 های پیش فرض در نظر گرفته خواهد شد.برای شعاع دایره
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 روی معابرپیادهندی انواع ساختارهای شبکه بهدست -4-2ل کش

 

 رویاصالح شعاع دایره تحت پوشش بر اساس ساختار شبکه پیادهضریب  -9-2جدول 

 ضریب اصالحی روی معابر اطراف ایستگاهنوع ساختار شبکه پیاده

 00/1 بستههم

 45/0 درختی

 85/0 ترکیبی

 

های تحت پوشش هر ایستگاه، در صورت وجود شعاع دایرهبه منظور در نظر گرفتن اثر شیب محدوده بر 

یک ضریب ، 10-2جدول  وزنی شیب معابر اطراف ایستگاه محاسبه شده و مطابق با اطالعات مربوطه، میانگین

 های پیش فرض در نظر گرفته خواهد شد.اصالحی برای شعاع دایره
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 اصالح شعاع دایره تحت پوشش بر اساس میانگین شیب محدودهضریب  -10-2جدول 

 یبمیانگین ش
 )درصد(

 ضریب اصالحی

 00/1 5کمتر از 

 95/0 9تا  5

 80/0 12تا  9

 65/0 و بیشتر 12

 

شود که ترکیب سنی جمعیت کند. این امر موجب میروی کاهش پیدا میبا افزایش سن، سرعت پیاده

درصد از  20ثر باشد. در صورت وجود اطالعات مربوطه، اگر حداقل ؤدهی منیز بر شعاع دایره محدوده سرویس

های پیش فرض بر اساس ترکیب تر باشند، ضریب اصالح شعاع دایرهمسنسال  65جمعیت ساکن در منطقه از 

 شود.در نظر گرفته می 85/0سنی، برابر با 

دشواری  روی وهای کنترل شده در مسیر دسترسی عابران پیاده به ایستگاه، باعث افزایش زمان پیادهتقاطع

ثانیه برای عابران پیاده در  30یشتر از شوند. در صورت وجود اطالعات مربوطه و ایجاد تأخیرهای بآن می

 ( اصالح خواهند شد.1-2رابطه های پیش فرض از طریق ضریب زیر )ها، شعاع دایرهتقاطع

 

𝑓 1-2رابطه  = √
100− 0/0005𝑑2

− 0/1157𝑑

100
 

 f  =ضریب اصالح مربوط به دشواری عبور از تقاطع 

 d  ثانیه در تقاطع )ثانیه( 30= زمان تأخیر بیشتر از 
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 یهمگان خطوط یبنددسته -3

 یکیرافت یهاانیر جریر با سایزان تداخل مسیم و میبر اساس حر ینقل همگانوالت حملیتسه یلکبه طور 

 :شوندیم میتقسزیر به سه دسته کلی 

ت کحر بوده وبا سایر وسایل نقلیه  کم مشتریحر یدارا ،ریالت در تمام مسیتسه از این نوعالف:  دسته -

 اده است.یو عابر پ یشخص کیان ترافیبا جرو اختالط تداخل  یدارا ،یه همگانینقل وسیله

 یدارا ها(،)تقاطع ریاز مس ییهادر بخشو  خطوط ویژه استفاده کردهاز الت یتسه از این نوعب:  دسته -

 .است و جریان عابر پیاده و دوچرخه تداخل با سایر وسایل نقلیههمچنین و  کم مشتریحر

و  یادهپ عابران مسیر تردد سایر وسایل نقلیه،از امل کالت به صورت یتسه از این نوعم ی: حرج دسته -

 ندارد. یکیتراف یهاانیر جریبا سا یچ گونه تداخلیو همجزا بوده  سواراندوچرخه

به صورت اختصاصی  یالت همگانیتسه یان طراحکرو بوده و امهت فضا روبیه طراح با محدودک یطیدر شرا

با  کرا به صورت مشتر یر همگانیتوان مسی( وجود نداشته باشد، منوع ب( یا نیمه اختصاصی )نوع ج)

 جاد کرد )نوع الف(.یا یسوار یخودروها

و جدا شده با  یشکجدا شده با خط به دو دسته «ب»از نوع  ینقل همگانوالت حملیتسه ویژه خطوط

توانند در کناره )سمت راست( یا میانه )سمت هر یک از انواع خطوط ویژه می د.نشویم میتقس یکیزیانع فوم

 چپ( معبر واقع شوند.

. شودیمسافران م ییدر جابجا یمنیش سرعت و ایمنجر به افزا «ج»نوع  یالت همگانیاستفاده از تسه

کنند، نمونهدر خط ویژه حرکت می مترو و خطوط قطار شهری که در تمام طول مسیر رو،های اتوبوسخیابان

 (.2-3ل کشو  1-3ل کشهستند ) «ج»نوع  یالت همگانیاز تسه یهای

خصوص ق در یدق یهایابیازمند ارزین ینقل همگانوحمل ژهیجاد خطوط ویدر خصوص ا یریگمیتصم

 یهمگان ژهیجاد خطوط ویاز آن است. ا یطرح و اثرات ناش یسازادهیپ یایاجرا، مزا نهی، هزیموجود و آت یتقاضا

 شود.یانجام م یاهش زمان سفر همگانکو  ییت جابجایش ظرفیبا هدف افزا یدر معابر شهر

ان کن امی، ار هر دو روش. دجاد کردیانه معبر ایا در می ینارکتوان به صورت یرا م یهمگان ژهیخطوط و

 ژهین است خط وک. ممانجام شودا دوطرفه یطرفه کیبه صورت  یه همگانیل نقلیت وساکوجود دارد که حر

ه کان وجود دارد کن امین ایند. همچنکا در خالف جهت آن عمل یمجاور و  کیان ترافیجهت با جرکناری هم

 نند.کاستفاده  یترددهای اضطرارس از خطوط ویژه به منظور یو پل یامداد یخودروها
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 جنوع  یالت اتوبوسرانیرو به عنوان تسهاتوبوس -1-3ل کش

 

 
 (مشهد) جنوع  یلیالت ریتسهعنوان خط ویژه قطار شهری به  -2-3ل کش
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ان وسایل نقلیه یاحتمال تداخل جر ، چرا کهمطلوب است ،ژهیانه به عنوان خط ویمجاور م استفاده از خط

و دسترسی  برامع سایر به اتصالنقاط  ها،از آن را )در محل رابط یروجبه معبر و خ یان ورودیهمگانی با جر

 خواهد دشوارترهمگانی را  هاییستگاهدسترسی مسافران به ا ولی این روش معموالً ،دهدیاهش مک( هاکاربری

 .کرد

در محل  یشخص یو خودروها وسایل نقلیه همگانی کیتراف انیدر خطوط ویژه کناری احتمال تداخل جر

وجود دارد. تداخل جریان ترافیک سواری و همگانی در این دسته از  یو خروج یورود یهاو اتصال هارابط

شود. معموالً در آن افزایش نارضایتی مسافران میخطوط، سبب افزایش تأخیر سیستم همگانی و به تبع 

و  اتصالنقاط  یچگالای و تقاضای پارک حاشیها یدر تندراه  یو خروج یورود یهاه تعداد رابطک یطیشرا

شود. با این حال در خطوط همگانی کناری، یاستفاده مکناری ژه ی، از خط ونباشداد یابان زیدسترسی در خ

 خواهد بود. ترآساندسترسی مسافران به ایستگاه 

 به صورتنه یهر گز یهایژگیو اثرات و و همگانیخطوط  یمختلف طراح هایحالت 1-3جدول در 

همگانی در  هایریمسانواع جاد یا یاز برایمورد نروی سوارهحداقل عرض نین همچاست.  بیان شدهخالصه 

 روسوارهعرض حداقل برای تعیین الزم به ذکر است که  شده است. ارائه 2-3جدول در دوطرفه  یشهربر امع

 5/6حداقل  معبردر هر جهت از  خط ویژه سازیجدای باقیمانده پس از رو، عرض سوارهبرای خطوط جدا شده

 متر در نظر گرفته شده است.

 ینقل همگانی در معابر شهرومشخصات انواع خطوط حمل خالصه -1-3جدول 

 نوع خط
 تیموقع

 خط
 تداخل با

 گردراست
 داخل بات

 گردچپ
 یاخالل در دسترس

 ه معبریبه حاش
 یاخالل در عبور عرض

 عابر پیاده

 ندارد ندارد ندارد ندارد - کمشتر

 جدا شده
 یشکبا خط

 ندارد ندارد دارد ندارد یانیم

 ندارد دارد ندارد دارد ینارک

 جدا شده
 یکیزیبا موانع ف

 دارد ندارد دارد ندارد یانیم

 دارد دارد ندارد دارد ینارک
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 متر(بر حسب ) همگانی هایع سیستمانومورد نیاز برای ا روی دوطرفهحداقل عرض سواره -2-3جدول 

 نوع خط
 تیموقع

 خط
 ریلیخطوط 

 خطوط اتوبوس
 باسو میدل

 تاکسیخطوط  بوسخطوط مینی

 5/6 5/6 5/6 5/7 - کمشتر

 جدا شده
 یشکبا خط

 5/19 5/19 0/20 0/21 یانیم

 5/21 5/21 0/22 0/23 ینارک

 جدا شده
 یکیزیبا موانع ف

 5/21 5/21 0/22 0/23 یانیم

 5/23 5/23 0/24 0/25 ینارک

 

گیری در خصوص شود تصمیمهای تاریخی، توصیه میدر خصوص احداث خطوط ویژه همگانی در بافت

حداث رسد، امیانی یا کناری بودن خط ویژه با توجه به شرایط بافت تاریخی انجام شود. با این حال به نظر می

مطابق با ضوابط به عالوه، های احتمالی را به حداقل برساند. های تاریخی، آسیبخطوط ویژه میانی در بافت

رو در معابر واقع شده در های تاریخی، حداکثر عرض قابل استفاده به عنوان سوارهمربوط به حفاظت از بافت

رو اختصاص یابد. الزم است این ضابطه در طراحی متر بوده و عرض اضافی باید به پیاده 10های تاریخی، بافت

ط ضواب»برای اطالعات بیشتر در این زمینه به  تاریخی مد نظر قرار گیرد.های خطوط ویژه همگانی در بافت

های های کلی حفاظت و احیای بافتالزامات، راهبردها و چارچوب»، «های تاریخی کشورحفاظت از بافت

، ابالغی توسط وزارت «های تاریخیمالحظات احداث شبکه مترو )قطار شهری( در بافت»و « تاریخی کشور

 مراجعه شود. رهنگی، گردشگری و صنایع دستیمیراث ف

ها و تردد در تندراه یه برایل نقلیر وسایبا سا کمشتر ریمساز  ینقل همگانون است ناوگان حملکمم

 کر مشتریدر مسو اتوبوس از تردد تراموا  یانمونه 4-3ل کشو  3-3ل کشنند. کاستفاده  یشهر هایخیابان

 د.ندهیرا نشان م یه سواریل نقلیبا وسا
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 یه سواریل نقلیبا وسا کر مشتریمس یدارا یلیر خطوطنمونه  -3-3ل کش

 

 
 یه سواریل نقلیبا وسا کر مشتریمس ینمونه خطوط اتوبوسرانی دارا -4-3ل کش
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از  یر ناشینند، با تأخکیت مکحر یشهر یهاها و تندراهابانیه در خک یهمگانه یل نقلین است وساکمم

ش یر و افزایاهش تأخکمؤثر به منظور  یارهاکاز راه یکیرو شوند. هروب یشخص یخودروها کیازدحام تراف

با  وع یژه است. وجود ناوگان سریجاد خطوط ویپر ازدحام، ا یدر معابر شهر یستم همگانینان سیت اطمیقابل

ت یفیکد ت و بهبویش ظرفیشتر، افزایموجب جذب مسافر ب ینقل همگانوستم حملینان باال در سیت اطمیقابل

 شود.یم یخدمات همگان

ان یاز جر یهمگانویژه خط  یبه منظور جداساز یشکتوان از خطیمهای شهری کم سرعت، در خیابان

ستند، ین یکیزیننده فکجدا یدارا ژهیون دسته از خطوط یاگرچه ا. کرداستفاده  یه شخصیل نقلیوسا کیتراف

ر خطوط عبور معبر مشخص یرده و مرز آنها را با ساکعمل قانونی حائل  کیبه صورت  یروساز یشکخط یول

های ترافیکی وجود حجم باالیی از تداخلهایی که در محل یکیزیننده فکفاقد جدا ژهیوند. در خطوط کیم

 .دنشو یمنیاهش اکموجب  ،های کنترل نشدهترددن است کممدارد، 

تراموا  ژهیوخط  کیاز  یانمونهنیز  6-3ل کش و در سمت راست اتوبوس ژهیخط واز  یانمونه 5-3ل کش

 دهد.یرا نشان م ین شهرابایخ کی انهیدر م

 

 
 ابانیسمت راست خ در یشکجدا شده با خط اتوبوس ژهیخط ونمونه  -5-3ل کش
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 ابانیخ سمت چپدر  یشکجدا شده با خط یخط تراموانمونه  -6-3ل کش

 

د خطوط فاق یسه با اجرایدر مقا یشتریب یهانهیر خطوط، هزیاز سا یهمگان ژهیوخط  یکیزیف یجداساز

، یشهر یهاتندراه نظیرسرعت طرح باال  یدر معابر دارا ین جداسازین حال ای. با ادارد یکیزیف یهانندهکجدا

و  یه شخصیل نقلیوسا کیان ترافیبا جر یه همگانیل نقلیوسا یاحتمال یهادن تداخلیباعث به حداقل رس

در  یکیزیبا مانع ف جدا شده اتوبوس ژهیواز خط  یانمونه 7-3ل کش. شودیم یستم همگانیس یمنیش ایفزاا

 دهد.یشان مرا ن یتندراه شهر کی انهیم

 
 یشهر تندراه در یکیزیانع فوبا م شده جدا اتوبوس ژهیخط ونمونه  -7-3ل کش
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شود یه میتوص ر است، ولییپذانکام یشهر یهاتندراه در مختلط با جریان ترافیک همگانیجاد خطوط یا

نان یطمت ای، سرعت و قابلژهیور یجاد مسیه جدا شده و با ایل نقلیر وسایها از سادر تندراه همگانیر خطوط یمس

، الزم است به منظور یشهر یهادر تندراه یهمگان ژهیوجاد خطوط یبد. در صورت اایش یافزا همگانیستم یس

 جدا شود. یکیزیط عبور به صورت فر خطویاز سا ژهیو، خط یمنیت مالحظات ایرعا

ش یاجه افزیش سرعت ناوگان و در نتیسبب افزا یدر معابر شهر همگانیر خطوط یمس یکیزیف یجداساز

 60از  رتشیب ایمن ان ترددک، امیکیزیبا مانع ف جدا شده ژهیوجاد خطوط یشود. ایم یستم همگانیت سیظرف

 ند.کیبر ساعت بر خط را فراهم م وسیله نقلیه همگانی

تر انژه، آسیجاد خط ویا یهاوهیر شیونقل همگانی نسبت به سابه ناوگان حمل ینارکاختصاص خط عبور 

ل یت با وساکابان، تداخل حریژه در سمت راست خیجاد خط ویاز مسائل مرتبط با ا یکیتر است. نهیم هزکو 

ه فاصل کیدر  همگانی ژهیشود خط ویشنهاد میپ ین مواردیها است. در چنه گردش به راست در تقاطعینقل

شد. ه وجود داشته بایل نقلیوساسایر  یان انجام مانور گردش به راست براکابد تا امیان یپا ،مشخص از تقاطع

جاد کرد تا با یا یافکژه با طول یخط گردش به راست و کین توایت فضا، مین در صورت عدم محدودیهمچن

 شود. یریجلوگ یر اضافیجاد تأخیاز ا ن خطیه گردش به راست به ایل نقلیت وسایهدا

 همگانی نقلیه وسیله 10و در صورت عبور حداقل  طرفهکی یهاابانیان در خیمخالف جر ژهیاز خطوط و

 عرضدر صورت وجود  .دونشمیهمگانی اهش طول و زمان سفر کسبب  ،خطوط اینشود. یاستفاده م بر ساعت

 یاهانیجر یبرا یکیزیننده فکبه عنوان جدا یارتجاع یهاستوانها ایبرآمده  یتوان از جداول بتنی، میافک

 در غیر این صورت، استفاده از دو خط زرد رنگ برای جداسازی الزامی است. مخالف استفاده کرد. یکیتراف

 
 طرفهکیابان یخیک ان در یمخالف جر ژهیخط ونمونه  -8-3ل کش
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شتر یه را به حداقل رسانده و بیل نقلیر وسایبا سا یکیتراف یهاانه معابر، تداخلیدر م ژهیوجاد خطوط یا

 9-3 لکش. کردابان احداث یانه خیرا در م توان خطوط تندروین میاربرد دارد. بنابراکتندرو  یهاستمیس یبرا

 دهد.یرا نشان م یابان شهریخ انهیدر م یکیزیاتوبوس جدا شده با مانع ف ژهیاز خط و یانمونه

 
 ابانیانه خیاتوبوس در م ژهیخط ونمونه  -9-3ل کش

 

 ر وابسته است:یبه عوامل ز یت خطوط ویژه در معابر شهرین موقعییبه طور کلی تع

 معبر رو و میانهرو، بستر )جدول تا جدول(، سوارهادهیعرض پوسته، پ -

 معبرطرفه بودن ا دویطرفه کی -

 ه معبریحاشهای کاربریه به یل نقلیوسا یالزامات دسترس -

 هیل نقلیوسا یگردش یهاتکحر یت برایر بودن اعمال محدودیپذانکام -

 تاریخیهای پیرامونی نظیر شرایط خاص موجود در بافت کاربریبافت  نوع و -
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 یخطوط همگان طراحی -4

شود. الزم به ذکر عرضی نمونه برای خطوط ویژه همگانی پرداخته می هاینیمرخ به ارائه فصلدر این 

 دهارائه شعرضی نمونه  هاینیمرخباس، و میدل های خطوط اتوبوساست که با توجه به یکسان بودن ویژگی

. به طریق مشابه، برای خطوط تاکسی ون نیز خواهد بوداستفاده  قابلباس نیز برای خطوط میدل ،برای اتوبوس

بوس استفاده کرد. در خصوص خطوط تاکسی سواری، عرضی ارائه شده برای خطوط مینی هاینیمرختوان از می

نقلیه  وسایل با همگانی مشابهنقلیه که مشخصات فیزیکی و عملکردی این دسته از وسایل  با توجه به این

 ارائه نشده است. نامهبخش از آیین این ای برای آنها درعرضی جداگانه هاینیمرخاست،  سواری

 

 خطوط مختلط با جریان ترافیک -4-1

 کمشتر یشخص یو خودروها وسایل همگانیر تردد یه مسک یطیدر شرا یشهر یهاابانیخ یدر طراح

 یفاک ینقل همگانوت ناوگان حملکحر یتقاطع و ارتفاع آزاد برا قوس گوشهاست، الزم است عرض خط، شعاع 

زمان  اهشکبه منظور  ییهاه، از روشیل نقلیر وسایبا سا کمشتر یرهایشود در مسیه مین توصیباشد. همچن

اطع به گوشه تققوس  یالزم است در طراح همگانی استفاده شود.ستم یسبرای نان یت اطمیقابل و ارتقایسفر 

 ر توجه شود:یموارد ز

 هیل نقلیر وسایبا سا همگانینقلیه وسایل  دن برخوردیبه حداقل رس -

 مناسببا سرعت  همگانینقلیه وسایل انجام مانور گردش به راست  -

 اده از گوشه تقاطعیمن عابران پیاعبور  -

 زان انحراف از مسیرین میمترکوسایل نقلیه همگانی با گردش به راست انجام حرکت  -

 رده وکانجام مانور گردش به راست فراهم  یرا برا یط مساعدتریگوشه تقاطع، شراقوس ش شعاع یافزا

اهش کو  یروادهیش مسافت پیتواند باعث افزاین حال میبا ا شود.یعبور از تقاطع مش سرعت یباعث افزا

وشه گقوس شعاع برای ر مناسب ین الزم است با انتخاب مقادیشود. بنابرا یدر هنگام عبور عرضعابران  یمنیا

 .شودتوازن برقرار  اده،یو عابران پ یمسافران همگان ین راحتیها، بیدر طراح
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عدم انحراف اتوبوس  یدرجه را برا 90 هایگوشه تقاطع قوس شعاع برای یشنهادیر پیمقاد 1-4جدول 

گردش به راست در یک تقاطع  مسیر ورودیه عرض ک یدهد. در صورتیهنگام گردش به راست نشان مدر 

اتوبوس عدم انحراف  یشعاع قوس گوشه برا ،ای(حاشیه پارک عدم وجود خط)شد با متر 5/3درجه برابر با  90

ن یارزش زمزیاد بودن ت فضا و یمحدودبه دلیل معموالً  ولی شود. در نظر گرفتهمتر  0/15تا  0/11 برابر با باید

 خارج از خطت کرش حریوجود نداشته و با پذ هاییشعاعچنین قوس گوشه با  یاجرا امکان ،یشهر یدر نواح

 .شوداجرا میمتر  0/9تا  5/7ها برابر با قوس گوشه تقاطعشعاع ، اتوبوس و انحراف

بوده و بدیهی است که برای وسایل با ابعاد کوچکتر  مربوط به اتوبوس 1-4جدول مقادیر ارائه شده در 

های . در خصوص تاکسیکردتوان از مقادیر کمتری برای شعاع قوس گوشه استفاده بوس و ون، مینظیر مینی

سایل نقلیه و با یزیکی و عملکردی این دسته از وسایل همگانی مشابهکه مشخصات ف سواری نیز با توجه به این

ای . برکردتوان از مقادیر مربوط به وسایل سواری استفاده برای تعیین شعاع قوس گوشه میسواری است، 

 مراجعه شود.« هاتقاطع»نامه، اطالعات بیشتر در این زمینه به بخش هفتم آیین

 هااتوبوس عدم انحراف با در نظر گرفتن درجه 90 هایگوشه در تقاطعقوس شعاع  یشنهادیر پیمقاد -1-4جدول 

 به تقاطع یورود مسیرعرض 
 )متر(

 از تقاطع یخروج مسیرعرض 
 )متر(

 گوشه تقاطعقوس شعاع 
 )متر(

5/3 
 )یک خط عبور(

5/3 0/15 

0/5 0/14 

0/6 0/12 

5/7 0/11 

0/5 
 خط عبور عریض دارای شانه( کی)

5/3 0/14 

0/5 0/12 

0/6 0/9 

5/7 5/7 

0/6 
 (یاهیحاش کخط عبور با پار کی)

5/3 0/12 

0/5 0/11 

0/6 0/9 

5/7 5/7 
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 کشیطبا خ جدا شده ژهیو وطخط -4-2

برای خطوط کشی( تا محور خط )محور کشیبا خط جدا شده ژهیخطوط وبرای حداقل عرض قابل قبول 

به  وطخطاین بهتر است عرض  امکانمتر است. در صورت  7/2و  0/3برابر با  بوس به ترتیبو مینی اتوبوس

ت فضا، بهتر است مقدار عرض یدر صورت عدم وجود محدود متر در نظر گرفته شود. 0/3و  5/3 ترتیب برابر با

 شتر باشد.یب وط ویژهان نسبت به سایر خطیجر با خطوط ویژه مخالف

شان ن 2-4ل کش و 1-4ل کش در ،یمعابر شهرانه یدر م بوسو مینی اتوبوس ژهیوط وخط یمقطع عرض

بوس در سمت راست معبر اتوبوس و مینی ژهیخطوط و یمقاطع عرض 4-4ل کشو  3-4ل کش شده است.داده 

 ر خطوطیو سا ژهیمشخص کردن مرز خط و یمعبر برا یروساز یشکها، از خطیطراح نیدر ادهد. یرا نشان م

 استفاده شده است. عبور

 با این حال .متر تعیین شده است 0/1تا  5/0 در حالت کلی بینعرض نوار حائل سمت راست خط ویژه 

های شهری در خیابان کناری الزم است برای حفظ ایمنی عابران پیاده، عرض نوار حائل سمت راست خط ویژه

 متر در نظر گرفته شود. 0/1 برابر با حداقل

 

 
 معبر انهیدر م یشکبا خط جدا شده اتوبوس ژهیخط و مشخصات هندسی -1-4ل کش
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 انه معبریدر م یشکبا خط جدا شده بوسمینی ژهیخط و مشخصات هندسی -2-4ل کش

 

 
 در سمت راست معبر یشکبا خط جدا شده اتوبوس ژهیخط و مشخصات هندسی -3-4ل کش

 

 
 در سمت راست معبر یشکبا خط شده جدا بوسمینی ژهیخط ومشخصات هندسی  -4-4ل کش
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 یکیزیانع فوبا م شده جدا ژهیو وططخ -4-3

برای کشی( تا محور خط )محور جدا شده با موانع فیزیکی ژهیحداقل عرض قابل قبول برای خطوط و

است. در صورت عدم  متر 3/3برای قطار شهری برابر با متر و  7/2و  0/3برابر با  بوس به ترتیبو مینی اتوبوس

و عرض خطوط  متر 5/3برابر با  اتوبوس و قطار شهری ژهیو وطت فضا، بهتر است عرض خطیوجود محدود

، بهتر است مقدار عرض خطوط ویژه همچنین در صورت امکان در نظر گرفته شود. متر 0/3 با بوس برابرمینی

 به علت کم بودن عرض خط ذکر است که اگرالزم به  شتر باشد.یب ان نسبت به سایر خطوط ویژهیمخالف جر

کیلومتری، یک  3در فواصل  بایدها وجود نداشته باشد، وسایل در فاصله بین ایستگاهویژه، امکان سبقت 

 بینی شود.بازشدگی برای خروج اضطراری وسایل پیش

 دهد.یرا نشان م معبر انهیدر م یکیزیانع فوبا م جدا شده ژهیوخط  یمقطع عرض 6-4ل کش و 5-4ل کش

در سمت راست معبر نشان داده  یکیزیبا مانع ف جدا شده ژهیخط و ی، مقطع عرض8-4ل کشو  7-4ل کش در

 شده است.

متر تعیین شده است. با این حال  0/1تا  5/0عرض نوار حائل سمت راست خط ویژه در حالت کلی بین 

های شهری الزم است برای حفظ ایمنی عابران پیاده، عرض نوار حائل سمت راست خط ویژه کناری در خیابان

 متر در نظر گرفته شود. 0/1حداقل برابر با 

 

 
 معبرانه یدر م یکیزیشده با مانع ف جدا اتوبوس ژهیخط و مشخصات هندسی -5-4ل کش
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 انه معبریدر م یکیزیبا مانع ف جدا شده بوسمینی ژهیخط ومشخصات هندسی  -6-4ل کش

 

 
 معبر سمت راست در یکیزیف مانع با جدا شده اتوبوس ژهیو خطمشخصات هندسی  -7-4ل کش

 

 
 در سمت راست معبر یکیزیبا مانع ف جدا شده بوسمینی ژهیخط ومشخصات هندسی  -8-4ل کش
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های شریانی دارای خطوط عرضی خیابان نیمرخ ی ازهاینمونه ،11-4ل کشو  10-4ل کش، 9-4ل کش

خطوط قطار شهری  دهندهنشان 10-4ل کشو  9-4ل کشد. ندهنشان می قطار شهری را در محل ایستگاه ویژه

به صورت  10-4ل کشها به صورت کناری و در ایستگاه 9-4ل کشبا این تفاوت که در  ،هستندخیابان  در میانه

 جزئیات طراحی خط ویژه قطار شهری در یک خیابان 11-4ل کشمیانی در نظر گرفته شده است. همچنین 

 دهد.طرفه را نشان میشریانی یک

 
 های کناریخیابان شریانی دوطرفه دارای قطار شهری با ایستگاهنمونه نیمرخ عرضی  -9-4ل کش

 

 
 میانی هایوطرفه دارای قطار شهری با ایستگاهنمونه نیمرخ عرضی خیابان شریانی د -10-4ل کش
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 های کناریبا ایستگاه طرفه دارای قطار شهریکنمونه نیمرخ عرضی خیابان شریانی ی -11-4ل کش
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 یهمگان یهاستگاهیا ندیبهدست -5

 نسبت به تقاطع تیموقعبر اساس  -5-1

 شوند:یم میتقسکلی زیر ت نسبت به تقاطع به سه دسته یاز نظر موقع همگانی یهاستگاهیا

 بعد از تقاطع یهاستگاهیا -

 قبل از تقاطع یهاستگاهیا -

 )دور از تقاطع( ایقطعه انیم یهاستگاهیا -

کرد. اد جیستگاه را بالفاصله بعد از تقاطع ایتوان ایاز تقاطع م یعبور کیبودن حجم تراف صورت زیاددر 

ود. در شیگردش به راست م کیان ترافیبا جر وسایل نقلیه همگانیدن تداخل ار سبب به حداقل رسیکن یا

متر اتفاق افتاده و احتمال ک وسایل نقلیه همگانی یعابران از جلو ی، عبور عرضبعد از تقاطع یهاستگاهیا

ل یکبعد از تقاطع و تشهمگانی  وسایل نقلیهتوقف  ،ابد. در مقابلییاهش مکبا عابران  نقلیه لیوسااین برخورد 

با در نظر الزم است  در چنین مواردی تقاطع شود. و تخریب عملکرد ن است باعث پس زدن صفکمم ،صف

زدگی صف به تقاطع جلوگیری از پسهمگانی در ایستگاه برای توقف وسایل نقلیه کافی فضای انباره گرفتن 

 شود.

 عبیهتستگاه را قبل از تقاطع یتوان ایاد نباشد، میاز تقاطع چندان ز یعبور کیه حجم ترافک یدر صورت

ل به تقاطع برطرف خواهد شد. یو پس زدن صف وسااز توقف پس از تقاطع  یاشالت نکط مشین شرای. در اکرد

گردش به راست وجود  کیان ترافیبا جر وسایل نقلیه همگانیت کان تداخل حرکها، امستگاهین نوع از ایدر ا

 اهشک، سبب در زمان سبز چراغدر ایستگاه  وسایل نقلیه همگانین است توقف کن ممی. همچنخواهد داشت

 تقاطع شود.ت یظرف

به کمک  ارائه شده است. 1-5جدول های قبل و بعد از تقاطع در قالب ای از مزایا و معایب ایستگاهخالصه

قبل یا بعد از  ،همگانی در خصوص احداث ایستگاه ،با توجه به شرایط توانموارد ارائه شده در این جدول می

 .کردگیری تقاطع تصمیم
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 های همگانی قبل و بعد از تقاطعمزایا و معایب ایستگاهمقایسه  -1-5جدول 

 معایب مزایا نوع ایستگاه

 قبل از تقاطع

نقلیه  وسایلاستفاده از تقاطع برای فاصله گرفتن  -
 خیابان از حاشیه سمت راستهمگانی 

کاهش تأخیر ناشی از تقاطع در صورت  امکان -
انی در همزمانی توقف وسیله نقلیه همگ

 زمان قرمز چراغ باایستگاه 

یه وسایل نقل و تشکیل صف توقف اضافی امکان -
 در ایستگاه همگانی

نقلیه همگانی با کاهش تداخل حرکت وسایل  -
 بودن بیشترسایر وسایل نقلیه در صورت 

نسبت از یک رویکرد تقاطع خروجی از  جریان
 از آن ورودیبه جریان 

افزایش تداخل وسایل نقلیه همگانی با جریان  -
 ورودی ک گردش به راستترافی

 تقاطع فاصله دید در ورودی کاهش -

رانندگان نسبت به تجهیزات کنترل  کاهش دید -
 پیادهترافیک و عابران 

 پیادهکاهش دید عابران  -

توقف در صورت کاهش ظرفیت تقاطع امکان  -
 ل نقلیه همگانی در زمان سبز چراغوسای

نقل وحملسیستم دهی به اولویت عدم امکان -
 بندی چراغزمانهمگانی در 

 همگانی باافزایش تداخل حرکت وسایل نقلیه  -
سایر وسایل نقلیه در صورت بیشتر بودن 
جریان ورودی به تقاطع از یک رویکرد نسبت 

 به جریان خروجی از آن

 بعد از تقاطع

به حداقل رسیدن تداخل وسایل نقلیه همگانی  -
 با جریان ترافیک گردش به راست

به حداقل رسیدن مشکالت مربوط به فاصله دید  -
 عابران پیاده رانندگان وسایل نقلیه و

ا بهمگانی کاهش احتمال برخورد وسایل نقلیه  -
به علت عبور عرضی از پشت  پیاده عابران
 نقلیهوسیله 

کاهش تداخل حرکت وسایل نقلیه همگانی با  -
سایر وسایل نقلیه در صورت بیشتر بودن 
جریان ورودی به تقاطع از یک رویکرد نسبت 

 به جریان خروجی از آن

نقل همگانی وحملسیستم دهی به اولویت امکان -
 چراغ بندیزمانر د

همگانی  زدگی صف وسایل نقلیهاحتمال پس -
 متوقف در ایستگاه و اخالل در عملکرد تقاطع

افزایش تداخل وسایل نقلیه همگانی با جریان  -
 ترافیک گردش به راست خروجی

 در خروجی تقاطعکاهش فاصله دید  -

افزایش تداخل حرکت وسایل نقلیه همگانی با  -
سایر وسایل نقلیه در صورت بیشتر بودن 

تقاطع از یک رویکرد نسبت خروجی از جریان 
 از آن ورودیبه جریان 

جلو به عقب به علت غیر منتظره  احتمال برخورد -
برای  توقف وسایل نقلیه همگانیبودن 

 وسایل نقلیهسایر رانندگان 

 

ستگاه در مجاورت تقاطع وجود ندارد، معموالً یجاد ایا یبرا یافک یه فضاکز شهر کبه مر کیددر مناطق نز

 یافراد برا یروادهیش مسافت پین است سبب افزاکن امر ممیشود. ایبا فاصله از تقاطع احداث م ستگاهیا

ور ستگاه در زمان عبیمن افراد به ایا یالزم است موضوع دسترس ین مواردیستگاه شود. در چنیبه ا یدسترس

 ستگاه استفادهیاده در مجاورت ایپ انعابر گذرگاهتوان از یار مکن یا یرد. برایابان مد نظر قرار گیعرض خاز 

 .کرد
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ه با توجه ب هکباشد  یاد به گونهی، بال تقاطعدر محمتقاطع  خطوط همگانی یهاستگاهیان محل ییتع

 ر خط باشند.ییقادر به تغ ،ابانیاز خ یزان عبور عرضیمن یمترکعابران با  جریان مسافران انتقالی،

انجام  یابه گونه دوخطه دوطرفه یهاابانیدر خ همگانی یهاستگاهیو احداث ا یابیانکشود میشنهاد میپ

ستگاه در مقابل یگر واقع نشوند. در صورت قرار گرفتن ایدکی یروهابان روبیدو طرف خ یهاستگاهیه اکشود 

ود. شیابان میو انسداد خ کیان ترافیها، باعث اخالل در جرستگاهیبه ا وسایل همگانیگر، ورود همزمان یدکی

تگاه، سین دو ایب ید در محلیگر، بایدکیدار از ابان به صورت فاصلهیدو طرف خ یهاستگاهیبا قرار گرفتن ا

 .شود ایجاد گذرپیاده

 

 رولبه سوارهموقعیت نسبت به  بر اساس -5-2

 معبره یواقع در حاش یهاستگاهیا -5-2-1

از نداشته و  رورو و پیادههای سوارهرساختیر در زییاز به تغین معبره یواقع در حاش هایستگاهیا

ان یبر جر هاجانمایی نامناسب آن ن استکممن حال ی. با ا(1-5ل کش) هستندبرخوردار  ییباال یریپذانعطاف

 .داشته باشد یر منفیتأث یشخص یخودروها کیتراف

 
 واقع در حاشیه معبر همگانی هاینمونه ایستگاه -1-5ل کش
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قبل  یهاستگاهیدهد. در ایرا نشان م معبره یواقع در حاش یهاستگاهیانواع ا یات طراحیجزئ 2-5ل کش

 وسایل نقلیه همگانیان ورود کمتر(، ام 18ستگاه )یدر قبل از ا یاهیحاش کت پاریاز تقاطع، الزم است با ممنوع

 15ود )شیستگاه میبعد از ا ت شامل محدودهین ممنوعیبعد از تقاطع، ا یهاستگاهیتگاه فراهم شود. در اسیبه ا

قطعه،  هانیواقع در م یهاستگاهیستگاه خارج شود. در ایل از اکبتواند بدون مش وسیله نقلیه همگانیمتر( تا 

 .است الزامیمتر(  15متر( و هم بعد از آن ) 18ستگاه )یهم قبل از ا یاهیحاش کت پاریممنوع

 هدهندممنوع، نشان کپار و طول محدوده وسیله نقلیه همگانیها، مجموع طول ستگاهیا انواعاز  کیدر هر 

 معمولی ن محدوده با در نظر گرفتن طول اتوبوسیا برای مثال، طول هکستگاه است یا حداقل طول محدوده

ه به قطع انهیواقع در م یهاستگاهیبعد از تقاطع و ا یهاستگاهیقبل از تقاطع، ا یهاتگاهسیا ی، برا(متر 12)

 .خواهد بودمتر  45و  27، 30برابر با ب یترت

 
 واقع در حاشیه معبر یهاستگاهیانواع ا یطراحجزئیات  -2-5ل کش
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شود. یمتر در نظر گرفته م 18 برابر با شود، طول اتوبوس یطراح یمفصل یهااتوبوس یستگاه برایا اگر

ه ب ستگاهیستگاه، الزم است طول محدوده ایبه ا وسیله نقلیه همگانی کیاز  ترشیدر صورت ورود همزمان ب

 یبه ازابه عنوان نمونه ابد. یش یافزا نند،کیه به صورت همزمان توقف مک وسایل نقلیه همگانینسبت تعداد 

 20، یمفصل یهااتوبوس یمتر و برا 15، یمعمول یهااتوبوس یستگاه برایا ، طول محدودهاضافه ناوگانهر 

 شود.می متر اضافه

 

 آمدهشیپ یهاستگاهیا -5-2-2

جاد یاشود و یاستفاده م یشهر یهاابانیخ همگانی مختلط درخطوط  یآمده تنها براشیپ یهاستگاهیاز ا

 که پارکشود یاستفاده م ییهاابانیدر خ هاستگاهین نوع ایست. از ایمجاز ن هاآمده در تندراهشیپ یهاستگاهیا

اختصاص  یاهیحاش کابان به پارین خط عبور سمت راست خیبنابرا در تمام طول روز مجاز است. یاهیحاش

 .دگیریم رارق همگانیه یل نقلیت وساکر حریستگاه در مسی، ان خط عبوریاول رو تا لبهادهیداشته و با گسترش پ

 
 مدهآشهای همگانی پینمونه ایستگاه -3-5ل کش
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ل ابان قابیدر خ یسوار یخودروها کیتراف یاد است ولیاده زیه حجم تردد عابر پک ییهاابانیمعموالً در خ

، دوچرخه قابل توجه است کیه حجم ترافک ییهاابانیشود. در خیها استفاده مستگاهین نوع ایاز است، یتوجه ن

دوخطه )با در نظر گرفتن خط عبور  یهاابانین در خیشود. همچنیشنهاد نمیها پستگاهین نوع ایاستفاده از ا

 آمده احداث شوند.شیپبه صورت د ینباها ستگاهیا( یاهیحاش کپار یسمت راست برا

شده و ستگاه و خروج از آن یورود به ا یبرا وسایل نقلیه همگانی مانورآمده باعث حذف شیپ ستگاهیا 

سبب  ،هاستگاهین نوع از ایجاد ایا یشود. از طرفیزمان سفر مسافران مو ر یاهش تأخکن امر موجب یهم

ل یر وارد شده به وسایتأخ. شودهمگانی می ردن مسافرانکاده و سوار یپ در زمان وسایل نقلیهتشکیل صف 

شیستگاه پیجاد این ایهمچنمن و وقوع تصادف شود. یر ایغ یهار خطیین است باعث تغکممشخصی ه ینقل

 ه گردش به راست شود.یل نقلیوسا یت برایجاد محدودیتواند منجر به ایآمده در مجاورت تقاطع م

ت و کمیجاد سرپناه، نیجهت ا یمناسب ی، فضااهستگیا رو تا لبه خط سواره در محدودهادهیپ یآمدگشیپ

 در یسطح یهاآب آوری و تخلیهجمعمسافران است. الزم است مالحظات مربوط به  یبرا یانات رفاهکر امیسا

 شود. یریستگاه جلوگیا یآب گرفتگ از شده وستگاه در نظر گرفته یا محدوده

ابان گفته شد، به لحاظ یه خیواقع در حاش یهاستگاهیز مشابه آنچه در مورد ایآمده نشیپ یهاستگاهیا

 یاان قطعهیو م (5-5ل کش) ، بعد از تقاطع(4-5ل کش) قبل از تقاطع ت نسبت به تقاطع، به سه دستهیموقع

زمان ه به صورت همک ایوسایل نقلیهآمده متناسب با تعداد شیستگاه پیطول ا شوند.یم میتقس( 6-5ل کش)

عرض  با )مشابه متر 0/2 با برابرحداقل  آمدگی نیزو عرض پیش شدهنند، در نظر گرفته کیقف مستگاه تویدر ا

 .است ای(خط پارک حاشیه

 
 بعد از تقاطع مدهآشیستگاه پیا -4-5ل کش
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 قبل از تقاطع مدهآشیستگاه پیا -5-5ل کش

 

 
 یاان قطعهیم مدهآشیستگاه پیا -6-5ل کش

 

 ریخارج از مس یهاستگاهیا -5-2-3

اهش سرعت، توقف و کبه منظور  ییفضا کردنر، فراهم یخارج از مس یهاستگاهیجاد ایاز ا یهدف اصل

 در وسایل نقلیه همگانیاست. توقف  یر اصلیجدا از مس یدر محل وسایل نقلیه همگانیش سرعت یافزا

 یسوار یخودروها کیان ترافیاخالل در جر ازمسافران شده و  یمنیش ایر سبب افزایخارج از مس یهاستگاهیا

 کند.جلوگیری میش زمان توقف یدر صورت افزا
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 کیان ترافیبا جر ییرو و همگرابه سوارههمگانی  وسایل نقلیهورود مجدد  ،های خارج از مسیردر ایستگاه

ر از شتیاز معبر ب یعبور کیان ترافیه جرک یطیهمراه باشد. در شرا یالتکتواند با مشیم یسوار یخودروها

ل کمش به شدت یعبور کیان ترافیبا جر وسایل نقلیه همگانی ییله بر ساعت بر خط باشد، همگرایوس 1000

 اجه خواهد شد.ر مویبا تأخ آنهاحرکت بوده و 

 یهااهستگی، ایلکباشد. به طور  مختلطا خطوط یژه یتواند مربوط به خطوط ویر میستگاه خارج از مسیا

در چنین مواردی الزم است جداسازی  ر اجرا شوند.یبه صورت خارج از مسباید ها واقع در سمت راست تندراه

چگونگی جداسازی فیزیکی  7-5ل کش. به صورت فیزیکی انجام شود رو، حتماًخارج از مسیر از سواره ایستگاه

د نتوقف دو یا چ احتمالدهد. در صورتی که شهری را نشان می هایخارج از مسیر در تندراه اتوبوسایستگاه 

توان از خط سبقت به منظور جلوگیری از تأخیر وسایل نقلیه ، میوسیله به صورت همزمان وجود داشته باشد

متر از  0/1حداقل  با با عرضی برابر همگانی ت محدوده ایستگاهالزم اس ،شکلبا مطابق  .کردهمگانی استفاده 

همچنین باید در فاصله بین خط توقف )یا خط سبقت در صورت وجود( و مانع  رو جدا شود.مسیر سواره

 ایجاد شود.به منظور تأمین ایمنی وسایل نقلیه متر  5/0ائلی به عرض حداقل فیزیکی، ح

 
 های شهریخارج از مسیر در تندراه اتوبوس هایایجاد مانع فیزیکی برای ایستگاه -7-5ل کش

 

 جدولشایان ذکر است که مقدار عرض سکو و خط توقف برای انواع وسایل نقلیه همگانی مطابق با 

گانی های همعرض خطوط سبقت برای کلیه سیستم. خواهد بودمشخصات فیزیکی و عملکردی خطوط همگانی 

 باید حداقل برابر با عرض خط توقف در نظر گرفته شود.
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موالً رو معادهیابان و پیر در مقطع عرضی خییجاد تغیاز به ایعلت ن ر بهیخارج از مس یهاستگاهیساخت ا

ل یاه حجم و سرعت وسکارآمد است کمؤثر و  ییهاابانیتنها در خ ییهاستگاهین ایبر بوده و استفاده از چننهیهز

 یلکور به ط باشد.شوند، قابل توجه یاده میستگاه سوار و پیه در اک یباال بوده و تعداد مسافران یه عبورینقل

 ر است:یر شامل موارد زیستگاه خارج از مسیجاد ایط ایشرا

 ادهیتردد عابران پ ایبر و عدم ایجاد مزاحمتر یستگاه خارج از مسیساخت ا یبرا یافک یفضاوجود  -

 له از خط سمت راست در ساعت اوجیوس 250 حداقلعبور  -

 وسیله نقلیه همگانی بر ساعت 10حداقل تواتر  -

 کافی برای توقف یا تغییر خط وسایل نقلیه شخصی قبل از رسیدن به ایستگاهد یفاصله دعدم وجود  -

 در ساعت اوج ایستگاه مسافر 20حداقل سوار و پیاده شدن  -

بل از ر قیخارج از مس یهاستگاهید. استفاده از اوش جادیا ر، بعد از تقاطعیخارج از مس ستگاهیبهتر است ا

ن کشود. همچنین ممیه گردش به راست میل نقلیت وسایل نقلیه همگانی با وساکاخل حرمنجر به تد ،تقاطع

ت مجدد و ورود آسان و کحر یط را برایدار، شراهای چراغه پشت تقاطعیل نقلیاست وجود تقاطع و توقف وسا

 ند.کمن وسایل نقلیه همگانی به جریان ترافیک دشوار یا

د و جذب یتول یز اصلکر در حد فاصل دو تقاطع و در مجاورت مرایخارج از مس یهاستگاهیاستفاده از ا

اط ش زمان توقف در این نقیو افزا یسفر همگان یاز باال بودن تقاضا ین موضوع ناشیمسافر نیز متداول است. ا

 است.

 مخطوط تاکسی، قبل یا بعد از یک تقاطع قرار گرفته باشد، الز ایستگاه ابتدایی یا انتهاییدر صورتی که 

ایستگاه به صورت خارج از مسیر است به منظور جلوگیری از اخالل در جریان وسایل نقلیه عبوری از تقاطع، 

 ،وجود نداشته باشدامکان احداث ایستگاه به صورت خارج از مسیر  ،احداث شود. اگر به علت محدودیت فضا

 ایجاد شود. متری از تقاطع 30الزم است ایستگاه در حاشیه معبر و در فاصله حداقل 

 



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

69 
 

 
 خارج از مسیر همگانیهای نمونه ایستگاه -8-5ل کش

 

، خط توقف یاهش سرعت، فضاک، خط یورود یکلچ یاصل بخش 5ر شامل یخارج از مس یهاستگاهیا

بر اساس ستگاه یمختلف ا یابعاد اجزا 2-5جدول  (. در9-5ل کش) هستند یخروج یکش سرعت و لچیافزا

شود. ین مییتع و تعداد وسایل نقلیه همگانیتوقف بر اساس طول  . طول محدودهارائه شده است سرعت معبر

به  بد.ایش یافزا توقفستگاه، الزم است طول محدوده یبه ا وسیله نقلیه کیاز  ترشیدر صورت ورود همزمان ب

توقف  یمتر و برا 15، یمعمول اتوبوستوقف هر  یبرا توقف طول محدوده های اتوبوس،طور خاص برای ایستگاه

 های خارج ازبه منظور تعیین ابعاد اجزای مختلف ایستگاه .شوددر نظر گرفته میمتر  20، یاتوبوس مفصل هر

 .کرداستفاده  2-5جدول توان از مقادیری کمتر از مقادیر پیشنهاد شده در بوس و تاکسی، میمینیبرای مسیر 
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 ریستگاه خارج از مسیا های اصلی یکتعریف بخش -9-5ل کش

 

 بر اساس سرعت ریستگاه خارج از مسیا های اصلی یکبخشطول  -2-5جدول 

 شخصیسرعت 
 لومتر بر ساعت(یک)

 همگانیسرعت 
 لومتر بر ساعت(یک)

 یورود یکلچ
 )متر(

 اهش سرعتکخط 
 )متر(

 ش سرعتیخط افزا
 )متر(

 یخروج یکلچ
 )متر(

 10حداقل  - - 15ثر کحدا مترکو  30 مترکو  50

60 40 50 55 75 50 

70 50 65 110 215 65 

80 60 70 145 295 70 

90 70 75 180 425 75 

 80 580 225 80 شتریو ب 80 شتریو ب 100

 

 بر اساس موقعیت در پوسته معبر -5-3

ه سمت راست آن یا در حاشیانه معبر و یها در مستگاهین است اک، ممهمگانیت خطوط یبسته به موقع

 یول ندداربرخور یباالتر یمنیاز ا یانیم یهاستگاهیسه با ایدر مقا ینارک یهاستگاهیا یلکشوند. به طور  جادیا

جاد یست ان اکممهمچنین اج دارند. یاحت یشتریب تغییرات فیزیکیرده و به کاشغال  یشتریعرض ب ،در مقابل

، سریع کیان ترافیبه جر مسافران همگانیبودن  کیاد و نزدیز یتندراه به علت سروصدایک انه یستگاه در میا

 مسافران نامناسب باشد. یو راحت یمنیبه لحاظ ا
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 واقع در حاشیه سمت راست همگانیستگاه ینمونه ا -10-5ل کش

 

 
 واقع در میانه همگانیستگاه ینمونه ا -11-5ل کش

 

 همگانیبر اساس موقعیت نسبت به مسیر  -5-4

تواند از سمت راست یا چپ وسیله انجام شود. بنابراین، ورود و خروج مسافران وسایل نقلیه همگانی می

در صورت وجود توانند در سمت راست یا در سمت چپ مسیر همگانی جانمایی شوند. یمهای همگانی ایستگاه

در و جانمایی ایستگاه در سمت چپ خطوط همگانی رفت و برگشت واقع در میانه، به علت وسایل نقلیه چپ

 اشغال خواهد شد.از پوسته معبر استفاده همزمان دو جهت از یک عرض سکو، عرض کمتری 
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 مسیر همگانی راستواقع در سمت  همگانی ستگاهینمونه ا -12-5ل کش

 

 
 سمت چپ مسیر همگانیواقع در  همگانیستگاه ینمونه ا -13-5ل کش
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 های همگانیستگاهیا طراحی -6

 ر است:یهمگانی شامل موارد ز یهاستگاهیت این موقعییتع یارهایمع

 د و جذب سفریتول یز اصلکمراواقع شدن در مجاورت  -

 های مهم شبکه معابرقرار گرفتن در مجاورت تقاطع -

 های همگانیهای خطوط و سیستمواقع شدن در مجاورت تقاطع -

ه وسایل نقلیه همگانی نیز توج یردکو عمل یکیزیات فیستگاه، به خصوصین محل اییالزم است در تع

 هایستگاهیاحداث ا یبرا یمناسب یهاتند، محل یهابید و شیدت یمحدود یافقی و قائم دارا یهاشود. قوس

 ستند.یونقل همگانی نحمل

های سوخت و مراکز سیاسی به حرائم مراکز خطرزا نظیر جایگاهباید های همگانی یابی ایستگاهدر مکان

کاهش تلفات و تواند بر میتردد و مهم در مجاورت مراکز درمانی و اورژانس،  های پراحداث پایانه توجه شود.

مات دستورالعمل الزا»برای اطالعات بیشتر در این زمینه به  .تأثیرگذار باشددر شرایط بحران  های جدیجراحت

و ، مصوب شورای عالی شهرسازی «های توسعه و عمران شهریو مالحظات دفاعی و پدافند غیر عامل در طرح

 مراجعه شود. ایرانمعماری 

ای باشد که مانع از آسیب رسیدن به باید به گونه تاریخیهای های همگانی در بافتهمایی ایستگاجان

مطلوب  دسترسی وجودعملکرد ایستگاه همگانی از حیث  برشود. با این حال این جانمایی نباید میراث فرهنگی 

های ضوابط حفاظت از بافت»به  برای اطالعات بیشتر در این زمینهتأثیر منفی داشته باشد.  ،برای مسافران

و « های تاریخی کشوربافت کلی حفاظت و احیای هایالزامات، راهبردها و چارچوب»، «تاریخی کشور

، ابالغی توسط وزارت میراث فرهنگی، «های تاریخیمالحظات احداث شبکه مترو )قطار شهری( در بافت»

 مراجعه شود. گردشگری و صنایع دستی

ر سکو، سرپناه، ینظ یاناتکزات و امیهمگانی از تجه یهاستگاهیدر ا ت فضایمحدود در صورت عدم وجود

شود. برای آن که شرایط یدوچرخه استفاده م کپار یو فضا یرساناطالع ی، تابلوهاییروشنا یهات، چراغکمین

د یاستگاه بیا یاحموارد زیر در طر ،سوار و پیاده شدن مسافران در ایستگاه فراهم شود و مطلوبی برای انتظار

 مد نظر قرار گیرند:

 ستگاه فراهم باشد.یمسافران منتظر در ا یبرا یافک یفضا -
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 ستگاه استفاده شود.یحاً از سرپناه در ایترج -

 مسافران فراهم شود. یبرا یرساناطالع یت و تابلوهاکمیر نینظ یاناتکام -

 ن شود.یت مسافران تأمیه امنکباشد  یابه گونه یطراح -

 متر باشد.یلیم 225تا  150ستگاه در بازه یارتفاع جدول در محل ا -

 ستگاه وجود نداشته باشد.یافراد به ا یر دسترسیدر مس یمانع -

 بتنی استفاده شود. یحاً از روسازیبا مقاومت مناسب بوده و ترج یروساز یستگاه دارایا -

 ت شود.یستگاه رعایدر محل ا یسطح یهاآبآوری و تخلیه جمعالزامات مربوط به  -

 توسعه یم جمعیت و کاربری، الگوهاکها، تراهمگانی بر اساس نوع کاربری یهاستگاهین ایفاصله ب

 ازهخطوط اتوبوس معمولی در ب یهاستگاهین ایب شود. معموالً فاصلهن میییستم همگانی تعیها و نوع سابانیخ

شهر  یزکمر یهری در نواحمتر، خطوط قطار ش 800تا  400 تندرو در بازه متر، خطوط اتوبوس 500تا  300

م کلومتر است. یک 0/3تا  5/1ای شهر بین حومه یلومتر و خطوط قطار شهری در نواحیک 0/1تا  5/0 در بازه

شود یش زمان سفر میها و افزاش تعداد توقفیاهش سرعت عملکردی، افزاکها موجب ستگاهین ایب بودن فاصله

 .شدولی در مقابل، دسترسی و پوشش برای افراد بیشتری فراهم خواهد 

 

 های عرضی نمونه در محل ایستگاهنیمرخ -6-1

ه ذکر الزم ب. شده است نمونه ارائه به عنوان های همگانیایستگاه انواع عرضی برای چند نیمرخدر این بند 

ده ارائه شهای عرضی نمونه باس، نیمرخیدلو م های خطوط اتوبوساست که با توجه به یکسان بودن ویژگی

باس ی میدلکه برا )غیر از عرض سکو نیز قابل استفاده هستندباس میدل ایستگاهبرای اتوبوس،  ایستگاه برای

ه های عرضی ارائتوان از نیمرخهای تاکسی ون نیز می. به طریق مشابه، برای ایستگاهتر از اتوبوس است(کم

. بوس است()غیر از عرض سکو که برای تاکسی ون کمتر از مینی بوس استفاده کردی مینیهاشده برای ایستگاه

 که مشخصات فیزیکی و عملکردی این دسته از وسایل های تاکسی سواری، با توجه به ایندر خصوص ایستگاه

این بخش از ای برای آنها در های عرضی جداگانهوسایل نقلیه سواری است، نیمرخبا همگانی مشابه  نقلیه

 نامه ارائه نشده است.آیین
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خط  سمت راستواقع در دارای خط سبقت،  بوسو یک ایستگاه مینی اتوبوسستگاه یا یک یعرض نیمرخ

 نشان داده شده است. 2-6ل کشو  1-6ل کشدر ویژه حاشیه معبر 

 
 کناریخط ویژه در سمت راست واقع اتوبوس ستگاه یا یک یمقطع عرض -1-6ل کش

 

 
 یکنار ژهیواقع در سمت راست خط و بوسمینیستگاه یا کی یمقطع عرض -2-6ل کش

 

ه انیواقع در م بوساتوبوس و مینی یهاستگاهیادو تیپ طراحی متفاوت را برای  6-6ل کشتا  3-6ل کش

ه ا عدم استفادیدر استفاده  یپ طراحین دو تیدهد. تفاوت اینشان م هستند، ینارک یوهاکس یه داراکر معب

 از خط سبقت است.
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 ینارک یوهاکانه با سیواقع در مدارای قابلیت سبقت اتوبوس  یهاستگاهیا عرضی نیمرخ -3-6ل کش

 

 
 ینارک یوهاکانه با سیبوس دارای قابلیت سبقت واقع در ممینی یهاستگاهینیمرخ عرضی ا -4-6ل کش
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 ینارک یوهاکانه با سیسبقت واقع در م تیاتوبوس بدون قابل یهاستگاهیا یعرض مرخین -5-6ل کش

 

 
 ینارک یوهاکبا س انهیم در واقع بدون قابلیت سبقت بوسمینی یهاستگاهیا عرضی نیمرخ -6-6ل کش

 

و  7-6ل کشدر  یانیم یوکانه معبر با سیواقع در م بوساتوبوس و مینی یهاستگاهیا یات طراحیجزئ

پذیر انکامگر یدکینار کاز  همگانی وسایل نقلیهو سبقت ، عبور ین طراحینشان داده شده است. در ا 8-6ل کش

 است.
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 مشترک یانیم یوکانه با سیواقع در ماتوبوس  یهاستگاهیا عرضی نیمرخ -7-6ل کش

 

 
 مشترک یانیم یوکانه با سیواقع در م بوسمینی یهاستگاهیا یعرض مرخین -8-6ل کش

 

های دارای های عرضی متداول برای خطوط قطار شهری در محل ایستگاهنیمرخ 10-6ل کشو  9-6ل کش

 دهد.یرا نشان م ینارکو  یانیم یوهاکس



 یمعابر شهر ینامه طراحنییآ
 

 

 

79 
 

 
 مشترک یانیم یوکقطار شهری با س یهاستگاهینیمرخ عرضی ا -9-6ل کش

 

 
 کناری یوهاکقطار شهری با س یهاستگاهینیمرخ عرضی ا -10-6ل کش
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 ینبحائل  هوارید کیه ک، الزم است هستند ینارک یوهاکس دارایه کانه معبر یواقع در م یهاستگاهیدر ا

 ومسافران منتظر در سکبا سواری ه یل نقلیوسا ید تا از برخورد احتمالوش در نظر گرفته و خطوط عبور وکس

تفاده اس یسازنمیا یگیر براز از حائل و ضربهیو نکس یشانین الزم است در قسمت پیشود. همچن یریجلوگ

 شود.

 یه تقاضاک ییرهایستگاه وجود دارد و یا در مسیساخت ا یت فضا برایه محدودک ییهامعموالً در محل

ر (، بهتیاوج صبح و بعد از ظهر نامتوازن است )نظیر خطوط شعاع یهامسافر خطوط رفت و برگشت در ساعت

 استفاده شود.برای دو جهت مشترک  یانیوهای مکاست از س

همگانی به منظور عبور بدون  یهاستگاهیا یشود در طراحیشنهاد میصورت وجود فضای کافی، پ در

 د.جاد شویستگاه ایخط سبقت در ا کیو، کگر، عالوه بر فضای توقف مجاور سیدکینار کتداخل وسایل از 

 

 وکس -6-2

ان ساعت اوج یجر نرخعواملی نظیر به ( ها)تعداد پهلوگاهستگاه یاده شدن در ایسوار و پ یتعداد فضا

ستم یو احتمال اخالل در س ین دستی، شیوه کنترل تقاطع پاستگاهی، زمان توقف در اوسایل نقلیه همگانی

به  1-6جدول  توان ازیدارد. م ی( بستگدر نظر گرفته شدهطول  وسایل از طول صف بیشتر شدن)احتمال 

این  ر ارائه شده دری. مقادکرداستفاده  همگانی یهاستگاهیاز در ایمورد ن هایپهلوگاهتعداد  اولیه نیمنظور تخم

برآورد  الزم به ذکر است که این جدول تنها یک شده است. محاسبهدرصد  95ضریب اطمینان جدول بر اساس 

ت الزم اس ،و برای انجام برآوردهای دقیق کردهایستگاه همگانی را ارائه  در های مورد نیازاولیه از تعداد پهلوگاه

 شود. تدقیق، اخالل در سیستم بروز و احتمال سیستم همگانی سرفاصله زمانیر اساس شرایط محل، ب

ه شد ینیبشیمسافر پ یستگاه، تقاضایاز اننده کستگاه به تعداد خطوط همگانی استفادهیو در اکطول س

به  2-6جدول  توان ازبرآورد کلی، می برای انجام یک دارد. یدر ساعت اوج و نوع وسیله نقلیه همگانی بستگ

. برای ردکمنظور محاسبه طول سکو برای توقف وسایل نقلیه همگانی بر اساس نوع وسیله و تعداد آن استفاده 

( در 12+15×2متر ) 42، یدستگاه اتوبوس معمول 3توقف همزمان  یو براکنمونه مطابق این جدول، طول س

های ریلی، بر اساس طول و تعداد الزم به ذکر است که تعیین طول سکو برای سیستم شود.یظر گرفته من

 شود.ها انجام میواگن
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 همگانی یهاستگاهیاز در ایمورد ن هایپهلوگاهتعداد اولیه ن یتخم -1-6جدول 

 تقاطعنوع 
 ین دستپای

 ستگاهیورود به انرخ 
 بر ساعت( وسیله همگانی)

 ه(ی)ثانستگاه یزمان توقف در امتوسط 

10 20 30 40 50 60 

 تقاطعبدون 
 یا

 تقاطع بدون چراغ

 1 1 1 1 1 1 مترکو  15

30 1 1 1 1 1 2 

45 1 1 1 1 2 2 

60 1 1 2 2 2 3 

75 1 2 2 2 3 3 

90 1 2 2 2 3 4 

105 1 2 3 3 4 4 

 5 4 3 3 2 2 شتریو ب 120

 دارچراغتقاطع 

 1 1 1 1 1 1 مترکو  15

30 1 1 1 1 2 2 

45 1 1 2 2 3 3 

60 1 2 2 2 3 4 

75 1 2 3 3 4 5 

90 2 3 3 4 5 5 

105 2 3 4 5 5 6 

 7 6 5 4 3 2 شتریو ب 120

 

 هینقل هلیع وسنو به تفکیک یهمگان ایستگاه یول سکوط -2-6جدول 

 طول سکو برای توقف یک وسیله نوع وسیله
 )متر(

 افزایش طول سکو به ازای توقف هر وسیله اضافی
 )متر(

 0/15 0/12 اتوبوس معمولی

 0/20 0/18 اتوبوس مفصلی

 0/10 5/8 باسمیدل

 0/9 5/7 بوسمینی

 5/6 5/5 تاکسی ون

 5/5 5/4 تاکسی سواری
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های همگانی را به تفکیک نوع وسیله نقلیه و موقعیت ایستگاه مقادیر عرض سکوی ایستگاه 3-6جدول 

 انتظار مسافران و نصب تجهیزات یالزم برا یدهد. مقادیر ارائه شده در این جدول با در نظر گرفتن فضانشان می

از یجاد تسهیالت مورد نیهای پرداخت کرایه( و همچنین فضای الزم برای ادر ایستگاه )نظیر دستگاهمورد نیاز 

ص رو پس از تخصیالزم به ذکر است که عرض باقیمانده از پیاده است. تعیین شده دارای معلولیتبرای افراد 

« مسیرهای پیاده»نامه، آیین رو در بخش دهمفضای سکو و ایستگاه نباید از مقادیر حداقل عرض مفید پیاده

 کمتر شود.

 و موقعیت سکوهمگانی عرض سکوی ایستگاه به تفکیک نوع وسیله نقلیه  -3-6جدول 

 عرض سکو نوع وسیله همگانی نوع سیستم همگانی موقعیت سکو
 )متر(

 کناری

 اتوبوسرانی

 5/4تا  5/2 اتوبوس

 5/3تا  0/2 باسمیدل

 5/2تا  5/1 بوسمینی

 ریلی
 5/4تا  0/3 تراموا

 5/4تا  0/3 قطار سبک

 تاکسیرانی
 5/2تا  5/1 ون

 0/2تا  0/1 سواری

 میانی
 مشترک

 اتوبوسرانی

 0/6تا  0/4 اتوبوس

 0/5تا  5/3 باسمیدل

 5/3تا  5/2 بوسمینی

 ریلی
 5/6تا  5/4 تراموا

 5/6تا  5/4 قطار سبک

 

 2/0 با بوس برابرهای مینیمتر و در ایستگاه 4/0 با باس برابرهای اتوبوس و میدلارتفاع سکو در ایستگاه

با توجه به ناوگان و فناوری استفاده  های قطار شهری، مقدار ارتفاعدر مورد ایستگاهشود. متر در نظر گرفته می

 متر است. 0/1تا  9/0 بین متر و برای سکوهای بلند 35/0تا  25/0 بین برای سکوهای کوتاه شده،
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از  یت )ناشکدر زمان حر یزکهای قطار شهری از خط مرمتری واگنمیلی 75با توجه به انحراف حدود 

 یبرارد. یمد نظر قرار گ سیستم ریلی یوهاکس یزان انحراف در طراحین می(، الزم است ایجانب یهاانکت

 75، قطاره لبستگاه و یا ن لبهیب یافق ثر فاصلهک، باید حدادارای معلولیتاده شدن افراد یر و پل در سوایتسه

 .در نظر گرفته شودمتر یلیم 20ن آنها، یب یثر فاصله عمودکمتر و حدایلیم

 

 انتظار یفضا -6-3

رای هر از بیآسایش مورد ن ید ابتدا مقدار فضایاز در ایستگاه، بایانتظار مورد ن ین کل فضاییتع یبرا

 ینیبشیپ یل تقاضاکاز بر اساس یمورد ن ین شده و مجموع فضاییتع ،مسافر بر اساس سطح خدمت مورد نظر

مقدار فضای آسایش هر مسافر و فاصله بین مسافران در سطوح  4-6جدول  در محاسبه شود.مسافران، شده 

شامل ه در ایستگااز یمورد نانتظار  ین فضاییند تعیفرآ خدمت مختلف ارائه شده است. با استفاده از این جدول

 ر است:یمراحل ز

 ن سطح خدمت طراحیییتع -1

 بر اساس سطح خدمتن افراد یو مقدار مطلوب فاصله بهر مسافر  آسایش ین مقدار فضاییتع -2

 ستگاه در ساعت اوجیبرآورد تعداد مسافران منتظر در ا -3

 هر مسافر ین فضایانگیم در انضرب تعداد مسافرانتظار مسافران از حاصل ین مجموع فضاییتع -4

 
 میانگین فضای موجود برای هر مسافر و فاصله بین افراد بر اساس سطح خدمت ایستگاه همگانی -4-6جدول 

 اختصاص داده شده به هر فرد ین فضایانگیم سطح خدمت
 )متر مربع بر نفر(

 ن افرادین فاصله بیانگیم
 )متر(

A 2/1 شتریو ب 2/1 شتریو ب 

B 9/0  2/1تا  1/1 2/1تا 

C 7/0  1/1تا  9/0 9/0تا 

D 3/0  9/0تا  6/0 7/0تا 

E 2/0  6/0متر از ک 3/0تا 

F 2/0متر از ک - 
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 سرپناه -6-4

 ست.ا یط نامساعد جویشرامقابل مسافران در محافظت از ، های همگانیستگاهیسرپناه در ا یرد اصلکارک

رات باران ریزش قط مستقیم نور آفتاب و در حد امکان از تابشای باشد که بنابراین باید طراحی سرپناه به گونه

روی مسافران در زمان انتظار برای رسیدن وسیله یا در هنگام سوار شدن به آن جلوگیری شود.  بر برف و

و سایر اجزای ه هوا توجه شود. در طراحی سرپناه یهمچنین در طراحی آن الزم است به مسائل مربوط به تهو

مگانی همناسب از مسیر حرکت وسایل نقلیه جانبی باید رعایت فاصله رسانی( ایستگاه )نظیر تابلوهای اطالع

 ناهسرپ نیریحداقل ارتفاع قسمت ز های جانبی با آنها جلوگیری شود.مورد توجه قرار گیرد تا از برخورد آینه

. شونداز کف سکو نصب  یمتر 15/0در ارتفاع  دیپناه باسر یهاوارهیمتر است. د 2/2 با برابر سکواز سطح 

 اشغال شود. روادهیپ یباشد که فضا یبه نحو دینبا هادر حاشیه خیاباناستقرار سرپناه 

 یاونهد به گیباشد. سرپناه باد ساده یبا ضمن زیبایی ظاهری و هماهنگی با محیط اطراف، سرپناه یطراح 

حفظ  یص باشد. برایتوسط مسافران قابل تشخ یستگاه از فاصله مناسبیبه ا یورود وسیلهه کشود  یطراح

 ت باشد.یرون آن قابل رؤیه داخل سرپناه از بکت مسافران الزم است یامن

 ر است:یستگاه شامل موارد زیجاد سرپناه در ایا یبرا یاصل یارهایمع

 ستگاهیننده از اکسافران استفادهبودن حجم م زیاد -

 ستگاهینتظار مسافران در ان زمان ایانگیبودن م زیاد -

 سال یروزها اکثرمنطقه در  یجوط ینامساعد بودن شرا -

 جاد سرپناهیا یبرا یافک یفضاوجود  -

 

 دسترسی به ایستگاه -6-5

 ادهیعابران پ یدسترس -6-5-1

 یاهستگاهیابه اده یعابران پ یان دسترسک، امونقل همگانیحملالت یتسه یزیرالزم است در برنامه

ها شامل عرض ستگاهیبه ا پیاده عابران یدسترس برایشود. موارد قابل توجه  بررسی ینقل همگانوحمل

 ، به شرح زیر است:اربرانکبه  یرسانو اطالع یی، روشنایمنیروها، اپیاده
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 دارچراغ یهااده در تقاطعیپ اناهش زمان انتظار عابرک -

 روهاادهیرفع موانع واقع در پ -

 عریضدر معابر  ایمنی مناسب هایجزیرهجاد یا -

 روهاادهیدر پ ینقل همگانوحمل یرساناطالع یهاکوسیکجاد یا -

 ادهیپعابر  یهابان در گذرگاهیجاد سایا -

 یو مبلمان شهر ی، نورپردازییروشنا یهاستمیح از سیاستفاده صح -

 توجه شود که ورودی باید(، های متروغیر همسطح )نظیر ایستگاههمگانی های ورودی ایستگاه در خصوص

امکان انحراف وسایل نقلیه از  ،جهت بودنهم چرا که در صورت .نباشدجهت با معبر مجاور آن هم ،ایستگاه

الزم است که ورودی و خروجی  ،به طور کلی .خواهد داشتایستگاه وجود  مسافرانرو و برخورد آنها با سواره

 ایمن باشد.برای مسافران ، روی مجاورت و فاصله نسبت به سوارهههای همگانی از نظر جایستگاه

 و همگانی یهاستگاهین ایم بیمستق یهایجاد دسترسیاربران با اک یروادهیپ یهاالزم است مسافت

پیاده، ، عابران بستهو هم یشطرنج ساختار یدارا شبکه معابرابد. معموالً در یاهش کاطراف  یهایاربرک

ر درختی ساختادر  ،ار دارند. در مقابلیدر اخت یالت همگانیبه تسه یدسترس یبرا یشتریم بیمستق یرهایمس

، اندبوده و معابر تندراهی بافت شهری را قطع کردهبست به صورت بن یمحل هایخیاباناز  یادیه تعداد زک

ا عدم وجود یوجود  است.شده و دشوار محدود  ینقل همگانوحمل یهاستگاهیم عابران به ایمستق یدسترس

 دارد. همگانیسفر  وهیاستفاده از ش برایافراد  یریگمیدر تصم ییر به سزایتأث ،های مناسبروادهیپ

ه سهم افراد ک ی. در صورتمناسب استمتر  6حداکثر برابر با اختالف ارتفاع جبران  یان براکاستفاده از پل

برای افراد دارای  و آسانسور یاستفاده از پله برقمتر باشد،  6شتر از یا اختالف ارتفاع بیقابل توجه باشد و  ،مسن

 است. یالزام معلولیت

 

 سوارانهدوچرخ یدسترس -6-5-2

ل افراد به یش تمایدر افزا یهمگان یهاستگاهیدوچرخه در مجاورت ا کبه منظور پار ییفضاهاوجود 

 مناسب و یهاانکالزم است مثر است. ؤم ینقل همگانوالت حملیبه تسه یدسترس یاستفاده از دوچرخه برا

 د.باش یاربران قابل دسترسک یبرا یه به آسانکد ن شویینگ دوچرخه تعیکجاد پاریا یبرا امنی
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. ر نباشدیپذانکام یانجام کل سفر به راحت یاستفاده از دوچرخه برا یمعابر شهر ین است در برخکمم

دوچرخه یا ایجاد امکان ورود دوچرخه به  یهانگهدارندهز وسایل همگانی به یشود با تجهیشنهاد مین رو پیاز ا

ث باع ییهان طرحیچن یق شوند. اجرایدار تشوینقل پاوحمل یهاستمیداخل وسیله، افراد به استفاده از س

ایل نقلیه ز وسیشود. البته باید توجه داشت که تجهیونقل نیز مه حملکو پیوستگی شب یپارچگکیش یافزا

 ر شعاع گردشیآنها نظ یردکر در مشخصات عملییش طول و تغیهای دوچرخه سبب افزانگهدارندههمگانی به 

 رد.یها مد نظر قرار گید در طراحیه باکشود یم

 
 ونقل همگانینمونه پارکینگ دوچرخه در مجاورت ایستگاه حمل -11-6ل کش

 

 
 دوچرخه ز شده به نگهدارندهیتجه یهانمونه اتوبوس -12-6ل کش
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 افراد دارای معلولیتدسترسی  -6-5-3

 ر باشد.یپذانکامنیز  دارای معلولیتافراد  یه دسترسکباشد  یاد به گونهیباشهری الت یتسههمه  یطراح

جاد یو ارادهیپ به ستگاهیااتصال  یبرامتر  5/1بدون مانع به عرض حداقل  یر دسترسیمس کیاز این رو باید 

ود ا آسانسور فراهم شیدار چرخ یباالبر صندلهای غیر همسطح، الزم است امکاناتی نظیر در مورد ایستگاه شود.

 .تسهیل شودها به این ایستگاه دارای معلولیتتا دسترسی افراد 

همگانی توسط تابلوهای راهنمای مجهز به خط بریل و  هایورودی ایستگاهالزم است مسیر دسترسی و 

سکوی سوار شدن محل در لبه الزم است تا رو مشخص شود. همچنین گرهای لمسی سطح پیادهنشان

 5/0 به عرض افراد دارای اختالالت بینایی یبرجسته برا دهندههشدار سطوح، ینقل همگانوحمل هایایستگاه

 ود.جاد شیامتر 

اه برای دسترسی به ایستگ دارای معلولیتد افراهای غیر همسطح یا در مواردی که الزم است برای ایستگاه

افراد دارای براهه مخصوص یقل عرض شحدا د، الزم استنهمگانی از یک سطح به سطح دیگری جابجا شو

ر در ارتفاع، ییمتر تغ 75/0هر  یاستراحت این افراد، به ازا یمتر در نظر گرفته شده و برا 2/1برابر با  معلولیت

 .شودجاد یب ایسطح بدون ش کی

گردش  حرکت آزادانه و یبرا متر 5/1متر در  5/1با ابعاد فضایی  باید اده شدن مسافران،یدر محل سوار و پ

 دارای معلولیتتسهیل سوار و پیاده شدن افراد  به منظور بایدهمچنین  شود. بینیپیش دارچرخ هاییصندل

 2 برابر با سطح سکو ازکف اتوبوس حداکثر اختالف ارتفاع و فاصله افقی همگانی،  هایدر محل ایستگاه

رای سوار و دار بدر غیر این صورت باید وسیله نقلیه همگانی مجهز به رابط شیب تر در نظر گرفته شود.میسانت

 د.باش رای معلولیتداپیاده شدن افراد 

ب های همگانی نظیر سرپناه، حفاظ مناسدر ایستگاه دارای معلولیتافراد  برای بینی امکانات مورد نیازپیش

همچنین  متر باشد، الزامی است.سانتی 70با ارتفاع  هریمتر که دارای میله دستگسانتی 45و نیمکت با ارتفاع 

رسانی لمسی، بصری و هیزات اطالعاز تج، دارای معلولیتران رسانی به مسافالزم است برای بهبود اطالع

ی و ضوابط و مقررات شهرساز»برای اطالعات بیشتر در این زمینه به  ها استفاده شود.در ایستگاهنیز شنیداری 

 مراجعه شود. ، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران«معماری برای افراد دارای معلولیت
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 همگانیستم یس ییاراکش یبا افزااقدامات مرتبط  -7

 تقاطعدر صف از خط فرار ایجاد  -7-1

رو، کم بودن تعداد وسایل نقلیه گردش به چپ در تقاطع یا وجود در صورت کفایت عرض میانه یا سواره

توان یک خط اختصاصی کوتاه )کمی بیشتر از طول صف معمول فاز مجزا برای وسایل نقلیه گردش به چپ، می

 دار طراحی کرد.های چراغفرار وسایل نقلیه همگانی از صف تقاطعتقاطع( برای 

 
 اردچراغ هایدر تقاطع وسایل نقلیه همگانی یبرااختصاصی در میانه از صف  فرارخط ایجاد  -1-7ل کش

 

به چپ، ایجاد خط فرار در میانه  در صورت عدم کفایت عرض میانه یا زیاد بودن حجم حرکت گردش

پذیر نخواهد بود. در این صورت اگر حجم گردش به راست کم بوده و عرض کافی وجود داشته باشد، امکان

 .رو تأمین کردتوان خط اختصاصی فرار از صف تقاطع را برای وسایل نقلیه همگانی در سمت راست سوارهمی

 
 اردهای چراغوسایل نقلیه همگانی در تقاطع یایجاد خط فرار از صف اختصاصی در سمت راست برا -2-7ل کش
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 های میانی بعد از تقاطعجانمایی ایستگاه -7-2

ه گردش به چپ در محل یل نقلیمیانی، تداخل با وسا ژهیخطوط و یبرا یاحتمال یهااز تداخل یکی

است. در صورت ایجاد خط گردش به چپ برای وسایل نقلیه سواری، بخشی از عرض میانه  دارچراغ یهاتقاطع

در  وجود نخواهد داشت. بنابراینقبل از تقاطع،  ،کاسته شده و فضای کافی برای ایجاد ایستگاه در میانه خیابان

اه ستگیمبود فضا، اکل یدار دارای خط گردش به چپ، الزم است به دلهای چراغصورت عبور خط ویژه از تقاطع

 بعد از تقاطع واقع شود. همگانی

 
 دارچراغ هایدر محدوده تقاطع ،انهیم در واقع همگانی ژهیو خطوط یهاستگاهیاجانمایی  -3-7ل کش
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 میانی طراحی ورودی و خروجی خطوط ویژه -7-3

برخوردار است.  ییت باالیاز اهم یدر معابر شهر همگانی ژهیمناسب ابتدا و انتهای خطوط و یطراح

د در یمن انجام شود. بایو به صورت ا یه ورود به خط و خروج از آن، به آسانکباشد  یاد به گونهیبا یطراح

 همگانی هیل نقلیشتاب وسااهش کش و یافزا یبرا یافکژه، فاصله یخطوط و یابتدا و انتها یهایدسترس یطراح

 وجود داشته باشد. یکیتراف یهاانیجر ییو همگرا

همگانی نشان  ژهیخطوط و ییابتدا یدسترس یهندس یحااز طر ییهانمونه 5-7ل کشو  4-7ل کشدر 

 .داده شده است

 
 یشکخط جدا شده بامیانی  ژهیخط و یابتدا مشخصات هندسی -4-7ل کش

 

 
 یکیزیانع فوم جدا شده بامیانی  ژهیخط و یابتدا مشخصات هندسی -5-7ل کش

 

نشان  همگانی ژهیخطوط و ییانتها یدسترس یهندس یحااز طر ییهانمونه 7-7ل کشو  6-7ل کشدر 

 .داده شده است
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 یشکخط میانی جدا شده با ژهیمشخصات هندسی انتهای خط و -6-7ل کش

 

 
 یکیزیموانع ف میانی جدا شده با ژهیمشخصات هندسی انتهای خط و -7-7ل کش

 

 ذاریگتمو عال یشکطخ -7-4

 وططخاین ه از یل نقلیر وسایژه همگانی، استفاده سایاز خطوط و یبرداردر بهره یاصل یهایاز نگران یکی

ت با استفاده شود. الزم اسیمونقل همگانی حمل یارآمدکاهش که سبب کاست  یکیتراف یهاو بروز تداخل

اطالع یه همگانیل نقلیتردد وسا یبودن خط برا ی، اختصاصروسازیسطح های یشکح از عالئم و خطیصح

 شود. یریه جلوگیل نقلیر وسایا ساب یناوگان همگان کیان ترافیشده و با نظارت مداوم، از تداخل جر یرسان

ل کشمتر در نظر گرفته شود. یسانت 10 همگانی برابر با یهاستگاهیادر  یشکالزم است عرض نوار خط

ه سایر وسایل نقلیهای کشی ایستگاهالگوی خط .دهدیاتوبوس را نشان م یهاستگاهیا یشکخط یالگو 7-8

 ای واژهتنها به جهای اتوبوس است و مشابه ایستگاهو واژگان  و جانمایی خطوط به لحاظ ابعاد نیز همگانی

 شود.استفاده می از واژه مربوط به شیوه سفر مورد نظر« اتوبوس»

و حداکثر  1/2 حداقل برابر بااز زیر تابلو تا سطح زمین( تابلوی ایستگاه همگانی )ارتفاع نصب الزم است 
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ات بیشتر در زمینه برای اطالع متر باشد. 00/1تا  75/0نیز ایستگاه عالمت ارتفاع متر بوده و  4/2 برابر با

دستورالعمل عالئم ترافیکی افقی در »نقل همگانی به وهای حملگذاری خطوط و ایستگاهکشی و عالمتخط

 نگی ترافیکشورای عالی هماه مصوب ،«دستورالعمل عالئم ترافیکی عمودی در معابر شهری»و  «معابر شهری

 مراجعه شود. شهرهای کشور

 

 
 اتوبوس ینارک یهاستگاهیا درمناسب  یشکخط یالگو -8-7ل کش

 

 رسانیهای اطالعکارگیری سیستمبه -7-5

ه و ب نقل همگانیوحمل یهاستمیبه اطالعات مربوط به س ی، دسترسمسافران یاساس یازهایاز نیکی 
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شامل  همگانی مسافران به رسانیاطالع هایسیستمترین اصلی است. سفر زمان ژه اطالعات مرتبط بایو

وط و های خطو نقشه ، پیامکمتغیرپیام ثابت و  پیام تابلوهای، های اینترنتیدرگاهتلفن همراه،  افزارهاینرم

 شوند.ها میایستگاه

، بندی خطوطو زمان اطالعاتی در خصوص زمان سفر وسایل نقلیه همگانی رسانی،ی اطالعهاسیستم

های و همچنین اطالعات مرتبط با ویژگی ها، نحوه دسترسی به ایستگاههاگانی و محل ایستگاههم مسیر خطوط

 اراطالعات  این توانندمسافران همگانی می دهند.ها و نرخ کرایه خطوط را در اختیار مسافران قرار میایستگاه

ح و ارائه اطالعات صحی آورند. دسته ر داخل وسیله نقلیه همگانی بحین سفر دیا و پیش از سفر در ایستگاه 

نقل وها، تأثیر قابل توجهی بر افزایش رضایت مسافران از خدمات حملدقیق به مسافران از طریق این سیستم

نقل وایستگاه حمل یک رسانی را در داخلکارگیری تابلوهای اطالعای از بهنمونه 9-7ل کش همگانی دارد.

 دهد.همگانی نشان می

نصب شوند تا عالوه بر  یمتر 5/2در ارتفاع  رسانی در داخل ایستگاههای اطالعتابلوالزم است انواع 

 .کاهش یابدسرقت آنها نیز  احتمالبا این تجهیزات،  پیاده یری از برخورد سر عابرانجلوگ

 
 ایستگاه همگانی یک در داخل پیام متغیرنمونه تابلوهای  -9-7ل کش
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 هاپایانه -8

شهری در نظر ردن مسافران درونکاده یو سوار و پ وسایل نقلیه همگانیه به منظور توقف ک ییهامحل

ری شهخطوط درون یواقع در ابتدا و انتها یهاانهیر و پایواقع در طول مس یهاستگاهیشوند، شامل ایگرفته م

 یهاستمیا سین خطوط یمسافر ب ییشهری جهت جابجاهای درونانهی. این امکان وجود دارد که از پاهستند

 متصل و بالعکس شهریشهری را به سفر برونسفر درون ،شهریهای برونمختلف استفاده شود. پایانه یهمگان

 کنند.می

 

 شهریهای درونپایانه -8-1

ر تقاطع دارند، د ،سفر یهاوهیا شیر خطوط یه با ساکواقع در ابتدا یا انتهای خطوطی  همگانیهای پایانه

توانند ارتباط خطوط معمولی را با خطوط می هاتر هستند. این پایانهبزرگ ،های خطوط معمولیمقایسه با پایانه

 ونقل برقرار کرده و دسترسی پیاده به آنها را نیز تسهیل نمایند.اصلی حمل هایواقع در کریدور

 یتگالت بسیتسه یردکعمل یهایژگیها، به وانهیوها در پاکاده شدن مسافران و سیسوار و پ یفضا یطراح

چند چگونگی و میزان این ارتباط کامالً  ، سکوها هستند. هردهنده وسیله و مسافر در پایانهمفصل ارتباط دارد.

احی ضروری ها و شرایط طرچه فارغ از اعمال سلیقه ، اما آناستثر از دیدگاه طراح در جانمایی و چیدمان أمت

 .استکنندگان برای استفاده است، حصول شرایط مطلوب

راحی . پس از طاستیی که با هر یک از انواع وسایل نقلیه طرح در ارتباط هستند، ضروری تفکیک سکوها

 ،در نظر گرفتن شرایط ایمنی با هاها و خروجی، ورودیداخل پایانه مسیرهای حرکتی وسایل نقلیه و مسافران

تی های آپذیر طراحی شوند و امکان توسعهبه صورت انعطاف ای بایدگیرند. فضاهای پایانهیمورد توجه قرار م

 را نیز فراهم نمایند.

 زیر است: شامل موارددر پایانه عمده عملکرد سکوها 

 در زمان تعیین شدههمگانی ن برای سوار شدن به وسیله نقلیه انتظار مسافرا -

 دن مسافرانسوار ش همگانی به منظورمدت وسایل نقلیه توقف کوتاهپهلوگیری و  -

 همگانی کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه -
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طع قادر نقاط توجود دارد. پایانه ی هاسکوبرای گذر ای و میانخطی، دندانهبه طور کلی، سه نوع چیدمان 

از و در صورت وجود فضای کافی  ،ایدندانه چیدمانشود از کننده توصیه میخطوط پر تقاضا و خطوط تغذیه

 استفاده شود.در صورت وجود محدودیت فضا  ،گذرمیانچیدمان 

 وسایل نقلیهمدت های کوتاهتوقف سکوهاست و معموالً در مواردکارایی سکوهای خطی کمتر از سایر 

و  هنبودمستقل از یکدیگر  وسایل نقلیه همگانیسکو، حرکت  چیدمانکاربرد دارد. در این نوع از  همگانی

وقف عرض خط ت. ه شوداختصاص داد وسیلهفضای بیشتری به هر باید چنانچه نیاز به حرکت مستقل باشد، 

 شود.یمتر در نظر گرفته م 5/3 تا 0/3 برابر با خطی یهاوکدر مجاورت س وسیله نقلیه همگانی

سکوها فرصت حرکت مستقل برای ورود و خروج وسایل نقلیه همگانی را گذر و میاندار چیدمان دندانه

ردن مسافران استفاده کاده یسوار و پ یبراگذر یا میان یادندانه یوهاکه از سک یدر مواردکند. فراهم می

شود، الزم است فضای کافی برای حرکت وسایل در زمان ورود به خط توقف و خروج از آن در نظر گرفته یم

 شود.یگرفته م متر در نظر 0/5تا  0/4برابر با گذر و میان یادندانه ین عرض خطوط توقف در طراحیشود. بنابرا

 
 های پایانهسکو چیدمان خطینمونه  -1-8ل کش

 

 
 ای سکوهای پایانهنمونه چیدمان دندانه -2-8ل کش
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 گذر سکوهای پایانهنمونه چیدمان میان -3-8ل کش

 

 شهریهای برونپایانه -8-2

به سه دسته متمرکز،  دهندهی تشکیلاز نظر میزان تمرکز مکانی عناصر و اجزا شهریی برونهاپایانه

 یتفعال متمرکزسازی اساس بر ی متمرکزهاانهیعملکرد پاشوند. متمرکز تقسیم می نیمه متمرکز و غیر

یم ینیبشیپای به گونه نهاآ التیو تسه طیاستوار بوده و شرا انهیدر محل پا انن و مسافرا، رانندگاهتشرک

 نیوجود نداشته باشد. چنپایانه کنندگان از مجموعه مدت استفادهیطوالن یهاتوقف یبرا یشود که مانع

 یسکوها ط،یفروش بل یهاغرفهنظیر  یشهر نیب یونقل مسافرامور حمل هیکل کردنبا هدف متمرکز  یالتیتسه

 الًعموممحدود و  به صورت کارواش و رگاهیتعم ،هانگیپارک ،ارائه خدمات یهاغرفه ،مسافران شدن ادهیسوار و پ

 .دشونیاحداث م یشهر بافتشهرها و با فاصله از  هیدر حاش

ن در ای گیرند.مسافران مورد استفاده قرار می شدن ادهیسوار و پ به منظورفقط  ،متمرکز مهین یهاانهیپا

 هیتهو یا به صورت غیر حضوری  سطح شهرموجود در مراکز فروش  از بلیط خود را مسافران ها،نوع از پایانه

 یاههانیپاهدف از طراحی  .ندنکیمراجعه م انهیبه محل پا همگانی هینقل لیسوار شدن به وسا یو تنها برا کرده

ان بوده که مسافر مربوط به یهاتیها از فعالرانندگان و شرکت یهاتیاز فعال یقسمت تفکیک، متمرکز مهین

 .دوشمیکارایی پایانه و  تیظرف شیافزا ان ورفاه مسافر شیافزا این امر در نهایت منجر به

ن مسافراهای ها از فعالیتهای رانندگان و شرکتهای غیر متمرکز با هدف تفکیک کامل فعالیتپایانه

 ایدر اجاره ممکن است غیر متمرکز پایانه هر شامل تعدادی سکو یا فضای توقف هستند. تنها  ایجاد شده و

 نیدر ا متمرکز ریغ یهاانهیپا تیمز نیترمهمشهری باشد. نقل برونوحمل چند شرکت ای کی تیتحت مالک

یا محل  هینقل لهیسفر وس أز مبدغیر ا یکانشدن مسافر در م محل سوار یبه عبارت ایسفر مسافر  أاست که مبد

 .هاستسایر پایانهاز کمتر  اریبس متمرکز ریغ یهاانهیزمان توقف در پا جهینت قرار دارد. درپارکینگ آن 
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و خرید سفر نقل همگانی به ویژه در بخش رزرو وبا توجه به گسترش فناوری اطالعات در حوزه حمل

های غیر ای، از پایانهشهری و منطقهبلیط، این امکان وجود دارد که برای بسیاری از سفرهای همگانی برون

و شهر  مختلف نقاطدر ند توانها میپایانهنوع متمرکز به منظور سوار و پیاده کردن مسافران استفاده شود. این 

های شهری و یا به کمک حذف ز مسیر در حاشیه بزرگراههای خارج ابه صورت ایستگاه با توجه به وجود تقاضا

 .شوندایجاد  به سادگی، جانمایی و یهای شهرای در خیابانتعدادی پارک حاشیه

 یبا به کارگیری عالئم و تابلوها و همچنین تغییر رنگ روسازی، اختصاصی بودن فضاتا الزم است 

ر های غیجا که جانمایی پایانه نی مشخص شود. از آنهای غیر متمرکز برای توقف وسایل نقلیه همگاپایانه

دارد، احداث چنین تسهیالتی نیازمند انجام مطالعات موضعی  گی به تقاضاها بستمتمرکز و طول فضای توقف آن

 است.

های معیارهای فنی طراحی پایانه»شهری به های برونبرای اطالعات بیشتر در زمینه طراحی پایانه

 مراجعه شود.« 352نشریه ای، مسافری جاده

 

 شهریشهری و بروننقل درونوعملکرد یکپارچه حمل -8-3

 یاقمار یشهرها انجام سفرهای روزانه از ،یکی از دالیل اصلی بروز مشکالت ترافیکی در شهرهای بزرگ

شهری و شهری و برونروننقل دوبه دلیل عدم یکپارچگی حمل به صورت آونگی است. یاصل یبه شهرها

، روزانه حجم باالیی از وسایل نقلیه سواری وارد شبکه معابر وسایل نقلیه شخصیای از مسافران حومه استفاده

 شوند.میخارج  آناز  عصرهای اوج شهر اصلی شده و در ساعت

شهری در شهرهای بزرگ و تأثیر آن بر شهری و بروننقل درونوسازی حملبا توجه به ضرورت یکپارچه

که  شودو بهبود خدمات ارائه شده به کاربران آنها، توصیه میهمگانی نقل وهای حملایی سیستمافزایش کار

نقل وهای حملو هوایی به سیستم ، دریاییایهای ریلی، جادهشهری شامل سیستمهای مسافری برونسیستم

و  رسانی، سیستم اطالعیمانزبرنامه  ناوگان، مسیر، ایستگاه، از نظرشده و عملکرد آنها همگانی شهری متصل 

 .شهری مطابقت داده شودهای درونبا سیستمنحوه دریافت کرایه 

 



 ونقل همگانیبخش هشتم: حمل
 

 

 

98 
 

 هاهتردد ایمن و راحت مسافران در پایان -8-4

ا ت بیهر سا یبرا ها،در پایانه ادهین پاو تردد عابر یدسترس یفضا ییجانماو  یطراح یمعموالً چگونگ

ر د دیبا زیر یدیلکته کمنحصر به فرد خواهد بود. اما در هر صورت دو ن ،آن یهاتیها و محدودیژگیتوجه به و

 :قرار گیردتوجه  موردط مختلف یشرا

 شود. یرها طراحیر مسینسبت به سا ید همواره در سطح باالتریاده بایتردد پ یهاریمس ـ

تور دوچرخه، مو ،یه شخصیل نقلی، وسایونقل همگانتردد مربوط به حمل یهاریها و مسیه دسترسیلکـ 

 شده و مجزا در نظر گرفته شود. کیکد به صورت تفیان باکحد ام دراده ین پو عابرا

 نیه تداخل اک یدر موارد به حداقل برسد. سواره واده یپ هایریتداخل مسد یبا، یمنیجاد ایبه منظور ا

 .طراحی شود پایانهمتر باالتر از سطح محوطه یسانت 10تا  5د یاده بایر پیر باشد، مسیناپذرها اجتنابیمس

 کی تعریفستگاه و یساختمان ا یبا ضلع ورود یپایانه به صورت مواز مسیرهای سواره در یریگجهت

به عنوان نمونه امالً مشخص باشد. کمحدود و  ایستگاه، ساختمان ورودیه کمناسب است  یزمان ،ادهیر پیمس

، عابران مسیرهای سواره. کرده استساختمان فراهم  یورود یرا برا یز مناسبکاده تمریر پی، مس4-8ل کش در

در  .یافته استساختمان ادامه  یز به سمت ورودیاده نیر پیو مس کردهت یاده هدایر پیاده را به سمت مسیپ

 هستند. و تشخیص قابل مشاهدهکامالً رانندگان  یاده برایعابران پ، شرایطن یا

 
 مشخص در محوطه پایانهاده یر پیمسف یتعر -4-8ل کش
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ر یمس یک ید اجتناب شود. عدم طراحیش داده شده است، باینما 5-8ل کشمانند آن چه در  ییهااز طرح

ل نقلیه در محوطه پایانه شده یان وساینده و نامنظم مسافران از مکپرا یهاتکف شده، منجر به حریتعر ادهیپ

 هد.دیاهش مکتردد عابران پیاده را  یمنیو ا

 
 عدم تعریف مسیر پیاده مشخص در محوطه پایانه -5-8ل کش

 

ها، راهروها، امکانات ها از جمله سکوهای سوار و پیاده شدن مسافران، ورودیکلیه فضاهای عمومی پایانه

د ها باید برای افراهای تلفن و پارکینگهای بهداشتی، کیوسکو تسهیالت تجاری، خدماتی و اداری، سرویس

پیاده شدن مسافران، الزم است  قابل دسترس باشند. به طور خاص در مورد سکوهای سوار و دارای معلولیت

دارای درصد به منظور تسهیل دسترسی افراد  8متر و شیب طولی حداکثر  2/1هایی با عرض حداقل شیبراهه

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری »برای اطالعات بیشتر در این زمینه به به سکو ایجاد شود.  معلولیت

 مراجعه شود. لی شهرسازی و معماری ایران، مصوب شورای عا«برای افراد دارای معلولیت

 

 الزامات و مالحظات پدافند غیر عامل -8-5

ها، نقل همگانی به ویژه پایانهوتوجه به مالحظات مرتبط با پدافند غیر عامل در طراحی تسهیالت حمل

شفاف،  باید هامورد استفاده در ساخت پایانه مصالح دارد. یتیو امن یاهش مخاطرات دفاعک برتأثیر قابل توجهی 

ظ طراحی و ها به لحامورد استفاده در پایانهمبلمان  ،الزم استهمچنین شونده باشند. مقاوم و غیر ترکش

ر مورد استفاده قراپناه عنوان جان بهو بحران  تا در شرایط اضطرار باشندبرخوردار  از استحکام مناسبمصالح 

 گیرند.
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 الزم است ،ت مسافرانیحفظ امن یبراستفاده از سرپناه در محل سکوهای سوار و پیاده شدن، در صورت ا

های مداربسته، از طریق دوربین یریوجود نظارت تصوت باشد. یرون قابل رؤیاز ب محوطه ایستگاهه داخل ک

ها یستگاها تیامن بر افزایش س مواردی هستند کهیپل یو مراقبت دائم یافک ییتلفن، روشنا یهاکوسیکوجود 

 تأثیرگذار هستند. هاپایانه و به خصوص

 قیحر یاطفا زاتیتجه ، استفاده ازهاانهیپا مقابله با خطرات احتمالی در یکی از الزامات مهم در راستای 

 همچنین جانماییثابت و  قیحر یاطفا یرهایش های مناسبی به منظور نصبها، محلدر پایانه الزم است. است

 یدر فضاها قیحر یخودکار اطفا هایسامانه الزم است از نشانی در نظر گرفته شود. همچنینآتش هایکپسول

 .شودآتش استفاده  عیمهار سر به منظورمسقف 

در زمان بحران وجود کارکنان و مسافران  ایمنی و امنیت حفظ به منظور هاییپناهگاه ،هاهانیدر پا دیبا

. همچنین خواهد کردکمک  و تلفات در شرایط بحران تاها به کاهش جراحاین پناهگاه د. وجودداشته باش

های پزشکی در زمان بحران در هایی به منظور انجام فعالیتدر طراحی فضاهای پایانه، محلکه شود توصیه می

 نظر گرفته شود.

نقل همگانی باید به آن توجه شود، موضوع ویکی دیگر از مواردی که در رابطه با طراحی تسهیالت حمل

ط شود که در شرایاست. این امر سبب می پایانه کل محوطه ها درفعالیت پراکندگی مناسب انواععدم تمرکز و 

ها بتوانند به فعالیت خود سایر بخشیک بخش از پایانه، های فعالیتاز کار افتادن  در صورت ،و حادثهبحران 

 ادامه دهند.

برای ورود و خروج  های مختلف و متعددیمحل، الزم است در صورت وجود ساختمان در محدوده پایانه

در نظر گرفته شود تا امکان تخلیه سریع ساختمان در شرایط بحران وجود داشته باشد. همچنین باید  مسافران

ها به خوبی در معرض دید قرار خروج اضطراری در نظر گرفته شده و این خروجی هایی به منظورمحل یا محل

 پر یاهافض عیسر هیتخل یبراگیرند تا در صورت قطع برق، تخلیه ساختمان با مشکل مواجه نشود. الزم است 

 استفاده شود. و کوتاهض یعر هایاز پله (انتظار هایسالن در شرایط اضطرار )نظیر خطر

دستورالعمل الزامات و مالحظات دفاعی و پدافند غیر عامل در »به در این زمینه برای اطالعات بیشتر 

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مراجعه شود. مصوب ،«های توسعه و عمران شهریطرح
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 ونقل همگانیحمل هایتحلیل سطح خدمت سیستم -9

سطح شود. یونقل همگانی استفاده محمل هایمرد سیستکل عملیتحل یبرا« سطح خدمت»از مفهوم 

ت و سطح خدمت ین وضعیمعرف بهتر Aشود. سطح خدمت یان میب Fتا  A یسیحروف انگل کمکخدمت به 

F از سطح خدمت  سیستم کیت یاست. تنزل وضعهمگانی  التیتسه یردکت عملین وضعیمعرف بدترA  به

 های عملکردی آن سیستممسافران و کاهش کارایی و شاخصنارضایتی ش یافزا دهندهنشان Fسطح خدمت 

 است.

 ینقل همگانوالت حملیتسه یابیو ارز ی، طراحیزیردر برنامه ینقل همگانول سطح خدمت حملیتحل

 ییناسااز، شیمورد ن یالت همگانین تسهییبه منظور تع لین تحلیتوان از ایت است. میحائز اهم یدر معابر شهر

ه یل نقلیوسا ژهیجاد خطوط ویاثرات ا یسازیمکو  یالت همگانیتسه یط به توسعه و بهسازالزامات مربو

 .کرداستفاده  یهمگان

ند و کیر ارائه ممساف دگاهیداز  همگانینقل والت حملیرد تسهکاز عمل یفیتوص ،یخدمت همگان سطح

ها اثرگذار وهیر شیسفر و استفاده از سا وهیر شییا تغی ینقل همگانواستفاده از حمل یمسافر برا یریگمیدر تصم

 ژهینان، تواتر، وجود خط ویت اطمیشامل زمان سفر، قابل ینقل همگانوسطح خدمت حمل یهااست. شاخص

الت یانات و تسهکب اشغال و امیها، ضرستگاهین ایر، فاصله بیمس یهانترل تقاطعک، نحوه ینقل همگانوحمل

از یشود. امتیالت همگانی استفاده میاز سطح خدمت تسهین امتییتع یها براشاخصن یها است. از استگاهیا

 دهد.یاربران از خدمات ارائه شده را نشان مکتی یزان نارضایسطح خدمت همگانی به نوعی، م

نشان داده شده است.  1-9ل کشونقل همگانی در های حملل سطح خدمت سیستمیروش تحل یهاگام

ن سطح خدمت این شیوه سفر ییعبه منظور ت 1-9جدول از سطح خدمت همگانی، از ین مقدار امتییپس از تع

 شود.یاستفاده م

 از سومبه جلد  ،ونقل همگانیهای حملسیستمبرای اطالعات بیشتر در زمینه تعیین سطح خدمت 

 مراجعه شود.« تسهیالت منقطع»راهنمای تعیین ظرفیت معابر، 
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 یونقل همگانهای حملخدمت سیستمل سطح یروش تحل -1-9ل کش

 

 ونقل همگانیهای حملسطح خدمت سیستم -1-9جدول 

 سطح خدمت ونقل همگانیاز نارضایتی مسافران حملیامت

 A ا کمتری 00/2

 B 75/2تا  00/2

 C 50/3تا  75/2

 D 25/4تا  50/3

 E 00/5تا  25/4

 F 00/5بیشتر از 
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واژگان فارسی به انگلیسی

 Bus Rapid Transit (BRTاتوبوس تندرو )

 Articulated Bus اتوبوس مفصلی

 Guided Bus اتوبوس هدایت شده

 Vertical Clearance ارتفاع آزاد

 Comfort and Convenience آسایش و راحتی

 Transfer انتقال / تغییر خط

 Stop / Station ایستگاه

 Far-Side Stop ایستگاه بعد از تقاطع

 Bus Bulb آمدهایستگاه پیش

 Bus Bay خارج از مسیرایستگاه 

 Near-Side Stop ایستگاه قبل از تقاطع

 Mid-Block Stop ایایستگاه میان قطعه

 Curbside Stop ایستگاه واقع در حاشیه معبر

 Loading Area / Terminal پایانه

 Tramway / Streetcar تراموا

 Fare Collection آوری کرایهجمع

 Buffer حائل

 Paratransit همگانی نقل شبهوحمل

 Mass Transit برنقل همگانی انبوهوحمل

ونقل همگانی مبتنی بر حمل
 (DRTتقاضا )

Demand-Responsive 
Transit 

 Integrated Transit نقل همگانی یکپارچهوحمل

 Queue Jump Lane خط فرار از صف

 Bus Lane خط ویژه اتوبوس

خط ویژه اتوبوس مخالف 
 Contraflow Bus Lane جریان

 Busway روخیابان اتوبوس

 Bus Street خیابان ویژه اتوبوس

 Availability پذیریدسترس

 Shared Bicycle دوچرخه اشتراکی

 Customer Satisfaction رضایتمندی مسافر

 Approach Angle زاویه برخورد جلویی

 Departure Angle زاویه برخورد عقبی

 Breakover Angle میانیزاویه برخورد 

 Dwell Time زمان توقف در ایستگاه

 Perceived Travel Time زمان سفر درک شده

 Hybrid Pattern ساختار ترکیبی

 Hub-and-Spoke Pattern ساختار چند مرکزی

 Grid Pattern ایساختار شبکه

 Radial Pattern ساختار شعاعی

 Shelter سرپناه

 Headway سرفاصله زمانی

 Level of Service (LOS) سطح خدمت

 Platform سکو

 Sawtooth Berths ایسکوهای دندانه

 Parallel Berths سکوهای موازی

سیستم ارتباط نزدیک 
(NFC) 

Near Field 
Communication 

رسانی به سیستم اطالع
 مسافران

Traveler Information 
System 

 Intelligent Transportation نقل هوشمندوسیستم حمل
System 

 Optical Guidance System سیستم هدایت تصویری
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 Grid Guidance System ایسیستم هدایت شبکه

 Mechanical Guidance سیستم هدایت مکانیکی
System 

 Passenger Load Factor ضریب اشغال مسافر

 Crush Capacity ظرفیت در شرایط فشردگی

 Reliability اطمینانقابلیت 

 Light Rail Transit (LRT) قطار سبک شهری

 Quality Of Service (QOSکیفیت خدمات )

 Taper لچکی

 Central Business District مرکز تجاری شهر

 Straddle-type Monorail مونوریل سوار بر خط

 Suspended Monorail مونوریل معلق

 Bicycle Rack دوچرخه نگهدارنده

 Tactile Warning Strip برجسته نوار هشداردهنده
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واژگان انگلیسی به فارسی

Approach Angle زاویه برخورد جلویی 

Articulated Bus اتوبوس مفصلی 

Availability پذیریدسترس 

Bicycle Rack دوچرخه نگهدارنده 

Breakover Angle زاویه برخورد میانی 

Buffer حائل 

Bus Bay ایستگاه خارج از مسیر 

Bus Bulb آمدهایستگاه پیش 

Bus Lane خط ویژه اتوبوس 

Bus Rapid Transit ( اتوبوس تندروBRT) 

Bus Street خیابان ویژه اتوبوس 

Busway روخیابان اتوبوس 

Central Business District مرکز تجاری شهر 

Comfort and Convenience آسایش و راحتی 

Contraflow Bus Lane 
خط ویژه اتوبوس مخالف 

 جریان

Crush Capacity ظرفیت در شرایط فشردگی 

Curbside Stop ایستگاه واقع در حاشیه معبر 

Customer Satisfaction رضایتمندی مسافر 

Demand-Responsive 
Transit 

ونقل همگانی مبتنی بر حمل
 (DRTتقاضا )

Departure Angle زاویه برخورد عقبی 

Dwell Time زمان توقف در ایستگاه 

Fare Collection آوری کرایهجمع 

Far-Side Stop ایستگاه بعد از تقاطع 

Grid Guidance System ایسیستم هدایت شبکه 

Grid Pattern ایساختار شبکه 

Guided Bus اتوبوس هدایت شده 

Headway سرفاصله زمانی 

Hub-and-Spoke Pattern ساختار چند مرکزی 

Hybrid Pattern ساختار ترکیبی 

Integrated Transit نقل همگانی یکپارچهوحمل 

Intelligent Transportation 
System نقل هوشمندوسیستم حمل 

Level of Service سطح خدمت (LOS) 

Light Rail Transit قطار سبک شهری (LRT) 

Loading Area / Terminal پایانه 

Mass Transit برنقل همگانی انبوهوحمل 

Mechanical Guidance 
System سیستم هدایت مکانیکی 

Mid-Block Stop ایایستگاه میان قطعه 

Near Field 
Communication 

ارتباط نزدیک سیستم 
(NFC) 

Near-Side Stop ایستگاه قبل از تقاطع 

Optical Guidance System سیستم هدایت تصویری 

Parallel Berths سکوهای موازی 

Paratransit نقل شبه همگانیوحمل 

Passenger Load Factor ضریب اشغال مسافر 

Perceived Travel Time زمان سفر درک شده 

Platform سکو 

Quality Of Service ( کیفیت خدماتQOS) 

Queue Jump Lane خط فرار از صف 

Radial Pattern ساختار شعاعی 
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Reliability قابلیت اطمینان 

Sawtooth Berths ایسکوهای دندانه 

Shared Bicycle دوچرخه اشتراکی 

Shelter سرپناه 

Stop / Station ایستگاه 

Straddle-type Monorail مونوریل سوار بر خط 

Suspended Monorail مونوریل معلق 

Tactile Warning Strip برجسته نوار هشداردهنده 

Taper لچکی 

Tramway / Streetcar تراموا 

Transfer انتقال / تغییر خط 

Traveler Information 
System 

رسانی به سیستم اطالع
 مسافران

Vertical Clearance ارتفاع آزاد 

 

 






