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موضوع :شرح خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني و امكانسنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومه

در چارچوب ماده ( )34قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور ،نظام فني و اجرايي يكپارچه و ماده ()23
قانون برنامه و بودجه و آييننامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني ،به پيوست ضابطه شماره  777امور نظام فني
اجرايي ،مشاورين و پيمانكاران كه به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نيز رسيده است؛ با
عنوان «شرح خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني و امكانسنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومه» از نوع
گروه دوم ابالغ ميشود .رعايت كامل مفاد اين ضابطه از تاريخ  1398/10/01الزامي است.
ضوابط و معيارها در حدود مشخص شده در اين ضابطه ،با توجه به شرايط خاص كار مورد نظر تعيين و مبناي عمل
ميباشد .در مورد پروژههايي كه از محل سرمايهگذاري بخش غير دولتي تامين اعتبار ميشوند ،الزم است حدود
انتخابي معيارهاي يادشده در مرحله ارجاع كار تعيين و به تاييد سرمايهپذير برسد.
رعايت بخش اول اين ضابطه براي شهرهايي كه مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني شهري و حومه آنها انجام
نشده است ،الزامي ميباشد و براي شهرهايي كه اين مطالعات انجام شده ولي فاز اجرايي پروژهها تكميل نشده است،
انطباق با مفاد اين ضابطه ضروري است .همچنين براي اجراي پروژههايي كه از زمان تصويب مطالعات آنها بيش از 10
سال گذشته ،بهروزرساني مطالعات طبق اين ضابطه ضروري ميباشد.
رعايت بخش دوم اين ضابطه براي شهرهايي كه مطالعات امكانسنجي و مكانيابي كريدور ريلي آنها انجام نشده
و شهرهايي كه اين مطالعات انجام شده ولي فاز اجرايي پروژهها تكميل نشده است ،الزامي ميباشد .همچنين براي
اجراي پروژههايي كه از زمان تصويب مطالعات آنها بيش از  7سال گذشته ،بهروزرساني مطالعات طبق اين ضابطه
ضروري ميباشد.
امور نظام فني اجرايي ،مشاورين و پيمانكاران اين سازمان دريافتكننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي در مورد
مفاد اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد.

محمد باقر نوبخت

شش3246897 :

اصالح مدارک فني

خواننده گرامي:
امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور ،با استفاده از نظر كارشناسان برجستته مبتادر بته يه ته ايت
ضابطه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است .با وجود يالش فراوان ،ايت ارتر منتون از
ايراد و اشكال ن ست.

از اي رو ،از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني مراتب را به صورت زيرر
گزارش فرماييد:
 -8شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد.
 -2ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد.
 -9در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد.
 -4نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد.

كارشناسان اي امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت.
پ شاپ ش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني ميشود.

نشاني براي مكاتبه :يهران ،م دان بهارستان ،خ ابان صفي عليشاه –
مركز يلف  77233سازمان برنامه و بودجه كشور ،امور نظام فني و اجرايي
Email:info@nezamfanni.ir

web: nezamfanni.ir
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بسمه تعالي
پيشگفتار

با بررسي و آس بشناسي يجرب ا پ ش

در برنامهريزي ،طراحي و احداث خطتو حمت و نقت همگتاني (ريلتي و

غ رريلي) در شهرهاي كشور ،عدم وجود نظامي منسجم و هماهنگ در مطالعا  ،كه بتوانتد اهتداو و س استتهاي كتالن
حم و نق همگاني را يا مراح اجرايي راهبري كند ،شناسايي شده است .بته يبت ايت شترايد در رونتد همتاهنگي بتا
سازمانهاي يار رگذار بر طرح و سازمانهاي ذيربد در اخذ ينويب ،در مراح مختلف مطالعايي ن ز آشفتگيهاي موجتود
همواره منجر به از دست رفت بخشي از اهداو مطالعا  ،طوالني شدن روند انجتام مطالعتا و كتاهش ك ف تت متدارك
منتج از مطالعا ميشود .لذا اول

گام در اصالح اي امر ،ينظ م شرح خدما در گامهاي مختلتف مطالعتايي استت كته

ضم حفظ يكپارچگي در مطالعا شهرهاي مختلف از انعطاوپذيري در جهت بوميسازي و يطتاب بتا شترايد متفتاو
شهرها ن ز برخوردار باشد.
با يوجه به مطالب فوق ،امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور ،پس از يه ه «شترح ختدما مطالعتا
جام حم و نق شهري و حومه» (ضابطه شماره  ،)733يدوي «شرح خدما مطالعا يفن لي حم و نق همگتاني و
امكانسنجي حم و نق ريلي شهري و حومه» را در دستور كار قرار داد و پس از يه ه آن و اخذ ينتويب شتوراي عتالي
هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور ،در چارچوب ماده  73قانون احكام دائمي برنامههاي يوسعه و ماده  27قتانون برنامته و
بودجه ،ينويب و ابالغ گرديد.
عل رغم يالش ،دقت و وقت زيادي كه براي يه ه اي مجموعه صرو گرديد ،ايت مجموعته منتون از وجتود اشتكال و
ابهام در مطالب آن ن ست .لذا در راستاي يكم

و پربار شدن اي ضابطه از كارشناسان محترم درخواست ميشتود متوارد

اصالحي را به امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجته كشتور ارستال كننتد .كارشناستان ستازمان پ شتنهادهاي
دريافت شده را بررسي كرده و در صور ن از به اصالح در متت ضتابطه ،بتا همفكتري نماينتدگان جامعته فنتي كشتور و
كارشناسان مجرب اي حوزه ،نسبت به يه ه مت اصالحي ،اقدام و از طري پايگاه اطالعرساني نظام فني و اجرايي كشتور
براي بهرهبرداري عموم ،اعالم خواهند كرد .به هم

منظور و براي يسه

در پ دا كردن آخري ضوابد ابالغي معتبتر ،در

باالي صفحا  ،ياريخ يدوي مطالب آن صفحه درج شدهاست كه در صور هرگونه يغ ر در مطالب هر يتك از صتفحا ،
ياريخ آن ن ز اصالح خواهد شد .از اي رو همواره مطالب صفحا داراي ياريخ جديدير معتبر خواهد بود.
بهاي وس له از ري س امور نظام فني اجرايي ،مشاوري و پ مانكاران ،جناب آقاي دكتر س د جواد قان فر و كارشناستان
محترم آن امور و متخننان همكار در امر يه ه و نهايي نمودن اي ضابطه ،يشكر و قدرداني مينمايد.
حميدرضا عدل
معاون فني ،امور زيربنايي و توليدي
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اعضاي گروه تهيهكننده:
بخش اول:

علي نادران

شركت مهندس

مشاور آوند طرح و انديشه

دكتراي راه و يرابري

كمال شعاريان ستاري

شركت مهندس

مشاور آوند طرح و انديشه

دكتراي برنامهريزي حم و نق

بخش دوم:

مشاور پژوهش

فرهنگ قاجاريه بني اعمام

مديرعام  -شركت مهندس

ن ما سلحشور

مدير مطالعا  -شركت مهندس

ل سانس مهندسي سازه

مشاور پژوهش فوقل سانس معماري

محمد زام دار

شركت مهندس

مشاور پژوهش

فوقل سانس مهندسي عمران -سازه

عمادي

شركت مهندس

مشاور پژوهش

دكتراي مهندسي عمران -زلزله

جاويد من ري

شركت مهندس

مشاور پژوهش

فوقل سانس معماري

ام

اعضاي گروه نظارت:

متتديرك دفتتتر حمتت و نقتت و دب تتر

پوريا محمديان يزدي

وزار كشور

فرشاد غ بي

وزار كشور

كارشناس دفتر حم و نق

سپهر نواب زاده

وزار كشور

كارشناس دفتر حم و نق

شتتتوراي عتتتالي همتتتاهنگي يراف تتتك
شهرهاي كشور

اعضاي گروه هدايت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه كشور):

وح د سع ديان

معاون امور راه و يرابري و مديريت عمران شهري سازمان برنامه و بودجه كشور
و روستايي

عل رضا يويونچي

معاون امور نظام فني و اجرايي

سازمان برنامه و بودجه كشور

فرزانه آقارمضانعلي

ري س گروه امور نظام فني و اجرايي

سازمان برنامه و بودجه كشور

زينب سقايي

كارشناس امور نظام فني و اجرايي

سازمان برنامه و بودجه كشور
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مقدمه

مقدمه

شرح خدما حاضر در فرايند كلي انجام مطالعتا حمت و نقت همگتاني ،مرحلته امكانستنجي را در بتر ميگ ترد.
پ شن از مطالعا امكانسنجي ،مطالعا مرحله پ دايش است كه شرح خدما آن با عنوان «مطالعا جام حم و نق
شهري و حومه» در نشريه شماره  733ارائه شده است .پس از ينويب مطالعا جام حم و نق  ،شرح ختدما حاضتر
قاب انجام است كه در دو بخش يدوي شده است .بخش اول با عنوان «مطالعا يفنت لي حمت و نقت همگتاني» ختود
شام سه مرحله اصلي است .در مورد شهرهايي كه در مطالعا جام حم و نق آنها گزينه حم و نق ريلتي مطترح
نشده است انجام مطالعا هر سه مرحله مندرج در بخش اول اي نشريه الزامي است و در مورد شهرهايي كه در مطالعا
جام حم و نق آن ها گزينه ريلي به ينويب رس ده است صرفا مرحلته اول مطالعتا يفنت لي حمت و نقت همگتاني
(مرحله اول از بخش اول اي نشريه) انجام ميشود و پس از اخذ ينويب در اي مرحلته مطالعتا امكانستنجي حمت و
نق ريلي شهري و حومه كه شرح خدما آن در بخش دوم اي نشريه ارايه شده ،پ گ ري ميشود.
در هر دو بخش اي نشريه عالوه بر ارائه شرح خدما  ،فرايند مطالعا در قالب شرح خدما يوص في ،براي خوانتايي
ب شير در اهداو و روند انجام مطالعه ارائه شده است به اي يري ب مجري مطالعه مييواند بنا بر شترايد ،محتدوديتها و
امكانا مستتر در هر پروژه با حفظ اهداو و فرايند يشريح شده در اي نشريه ،شرح خدما حاضتر را بتا شترايد پتروژه
يطب

دهد.
در بخش دوم (مطالعا امكانسنجي حم و نق ريلي) با يوجه به يعدد يخنصهاي مريبد با مطالعا امكانسنجي،

پ شن از فعال تهاي هر يخنص و اريبا اطالعايي ب

گروههاي يخنني حاضر در مطالعه يعريف شده است.

از همكاران گرامي كه با ارائه يجارب گرانقدر خود ما را در يدوي اي نشريه ياري كردند سپاستگزاريم .ام تد استت بتا
يحق فرايند مطالعايي يشر يح شده در اي نشريه گام مورري در افزايش ك ف ت مطالعا در حوزه حمت ونقت همگتاني
برداشته شود.

بخش اول:
شرح خدمات مطالعات
تفصيلي حمل و نقل همگاني

1فصل1
شرح خدمات كلي

فصل اول – شرح خدمات كلي
فن اول – شرح خدما
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 -8-8شرح خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني شهري و حومه
هدو :اي مطالعا پس از مطالعا جام حم و نق و بر اساس مدلها و نتايج آن بتراي يه ته طرحهتاي عمل تايي
انجام ميشود .مق اس نتايج طرح جام حم و نق  3:250555بوده ،در حالي كه مق اس ايت مطالعته  3:20555استت و
جزي ا الزم براي پ ادهسازي در شبكه حم و نق همگاني به صوريي يكپارچه و منسجم يه ه خواهد شد.
فرآيند انجام مطالعه با و بدون ن از به مطالعه سامانه ريلي در شك ( )3-3ارائه شده است .اگر در طرح جتام حمت و
نق شهري و حومه ،گزينه حم و نق ريلي ينويب شده باشد ،شرح خدما مرحله دوم-آ (رجتوع شتود بته بختش دوم
اي مجلد) مالك عم خواهد بود .در اي حالت ،شرح خدما مرحلته دوم-ب بتا عنتوان عارضهستنجي يراف كتي انجتام
نميشود .اما اگر مطالعه سامانههاي ريلي مدنظر ن ست ،مرحله دوم-آ از شرح خدما حذو شده و مرحلته دوم-ب انجتام
خواهد شد.
شروع

مرحله اول :طراحي شبكه

بله

آيا مطالعه سامانه
ريلي مدنظر
است؟

خر

مرحله دوم  -آ :امكانسنجي
اول ه در پروژههاي حم و
نق ريلي شهري و حومه

مرحله اول :طراحي شبكه

مرحله دوم  -ب:
عارضهسنجي يراف كي

مرحله سوم :طراحي
سامانه غ رريلي

مرحله سوم :طراحي
سامانه غ رريلي

شكل  -8-8فرآيند انتخاب مراحل مطالعه

 -2-8مرحله اول :طراحي شبكه
 -8بررسي اطالعات موجود و فرادست

 -3-3شناخت س استهاي كالن حم و نق همگاني يكپارچه
 -3-3-3مذاكره با مسووالن دفتر حم و نق وزار كشور ،سازمان شهرداريها و ده اريهاي كشتور و وزار راه
و شهرسازي و دريافت س استهاي كالن

 31/44/81شرح خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني و امكانسنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومه
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 -2-3-3مرور قوان  ،ضوابد و آي نامههاي مريبد
 -7-3-3مطالعا يطب قي در دو شهر هم يراز داخلي و دو شهر خارجي
 -2-3شناخت س استهاي محلي حم و نق همگاني
 -3-2-3يه ه پرسشنامه نظرسنجي و مذاكره با مسووالن و كارشناسان حم و نق شهر و شهروندان بته منظتور
آشنايي با مساي و مشكال حم و نق همگاني و عوام مورر بر آن
 -2-2-3بررسي بودجه بخش حم و نق همگاني به يفك ك مناب دولتي و شهرداري در سه سال گذشته
 -7-2-3شناخت نهادهاي مسوول در بخش حم و نق همگاني شهر (شام بخش عمومي و خنوصي)
 -3-2-3شناخت مراكز گردشگري ،فرهنگي و ياريخي مهم
 -7-3مرور مطالعا پ ش

از منظر حم و نق همگاني

 -3-7-3مرور مطالعا شهرسازي (طرحهاي جام  ،يفن لي و مجموعه شهري)
 -2-7-3مرور مطالعا حم و نقلي (طرح جام حم و نق  ،ساماندهي ،حم و نق همگاني)
 -7-7-3مرور مطالعا موضعي و موضوعي در دست مطالعه ،منوب و در دست اجرا
 -3-7-3مرور مطالعا جام پدافند غ رعام و شرايد بحران (در صور وجود)
 -5-7-3يع

عوام يار رگذار بر انتخاب نوع سامانههاي حم و نق همگاني (بالقوه)

 -4-7-3يع

عوام يار رگذار بر انتخاب مس ر ،ايستگاه ،پايانه ،يوقفگاه ،يعم رگاه

 -3-7-3يع

عوام يار رگذار بر حوزه نفوذ سامانههاي پ شنهادي

 -3-3يع

چشمانداز مطالعه

 -3-3-3يع

اف كوياه مد و بلند مد (منطب بر طرح جام حم و نق )

 -2-3-3يع

حوزه نفوذ (حومه شهر) و محدوده مورد مطالعه

 -7-3-3يدوي چشمانداز ،راهبردها ،اهداو كمي و ك في مطالعا  ،شاخصهاي دستت ابي بته آنهتا و روشهتا و
شاخصهاي پايش اقداما
 -5-3دريافت مدل يراف كي شهر در نرمافزار مدلسازي كالن نگر
 -3-5-3دريافت جزي ا كل ه مدلها ،مايريسها و اطالعا مريبد در نرمافزار طرح جام حم و نق
 -2-5-3دريافت كل ه فاي ها ،ماكروها ،ف لترها و پايگاههاي اطالعايي عرضه و يقاضا براي سالهاي پايه و اف
 -7-5-3به روز رساني متغ رهاي اقتنادي -اجتماعي در مدلهاي برآورد يقاضا براي سال پايته و افت بتر استاس
آخري نتايج سرشماري

فصل اول – شرح خدمات كلي
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 -2آماربرداري تكميلي

 -3-2برداشت اطالعا موقع ت مس ر ،ايستگاه ،پايانه ،يوقفگاه ،يعم رگاه ،ناوگان ،برنامه زمانبندي ،سرفاصله و كرايته
خطو حم و نق همگاني و شبه همگاني
 -2-2نمونهگ ري از اطالعا يعداد مسافر سوار و پ اده شده در خطو حم و نق همگاني در ايستگاهها و پايانهها
 -7-2برداشت متوسد سرعت حركت ناوگان حم و نق همگاني در خطو در ساعت اوج و غ ر اوج
 -3-2برداشت اطالعا يعداد و زمان ورود وساي همگاني به ايستگاه پاياني يا پايانه ،مد انتظتار و يوقتف بتراي هتر
خد در ساعت اوج و غ ر اوج
 -5-2برداشت اطالعا نحوه اريبا و م زان يبادل سفر خطو حم و نق همگاني انبوهبر با ساير خطتو حمت و
نق همگاني
 -4-2دريافت و به روزرساني وضع ت ايستگاههاي حم و نق همگاني و شبه همگاني از نظتر يتابلو ،عاليتم ،سترپناه،
روشنايي ،نقشه و دسترسي به ايستگاه
 -3-2برداشت اطالعا يكم لي و مشخنا مقط عرضي ،هندسي و جهت يتردد در معتابر و يقاط هتا و زمانبنتدي
چراغهاي راهنمايي در مس ر خطو حم و نق همگاني
 -4-2دريافت اطالعا سامانههاي حم و نق هوشمند مورد استفاده در حم و نق همگاني
 -1-2بازديد م داني از كريدورهاي پ شنهادي طرح جام حم و نق و شناخت محدوديتها و مشكال
 -35-2موقع ت و نوع كاربريهاي عمده مولد و جاذب سفر
 -33-2گردآوري اطالعا روند رشد مناط حومه شهر
 -9ارزيابي و به روزرساني مدل شبكه حمل و نقل همگاني

 -3-7بازنگري و اصالح عرضه حم و نق همگاني در مدل نرمافزار كالننگر
 -3-3-7كنترل و اصالح اطالعتا شتبكه خطتو ريلتي ،ايوبوستراني ،م نتيبوستراني ،ياكست راني (مشتتم بتر
مشخنا مس ر ،خطو  ،يقاط ها و ايستگاهها)
 -2-3-7كنترل و اصالح اطالعا يخنت ص ناوگتان بته خطتو ريلتي ،ايوبوستراني ،م نتيبوستراني ،ياكست راني
(مشتم بر مشخنا فني -عملكردي و يعداد)
 -7-3-7كنترل و اصالح برنامه زمانبندي و سرفاصله زماني در انواع خطو ريلي ،ايوبوسراني ،م نيبوسراني
 -2-7اعتبارسنجي مدل يخن ص حم و نق همگاني و انجام اصالحا الزم
 -3-2-7ارزيابي ك ف ت و كفايت مدل براي اهداو مطالعه و ارائه راهكار اصالح آن
 -2-2-7برآورد يقاضاي حم و نق همگاني بر اساس مدلهاي طرح جام حم و نق در سال پايه
 -7-7ارزيابي نقا قو و ضعف و م زان يحق پذيري طرحهاي پ ش

 31/44/81شرح خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني و امكانسنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومه
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 -4طراحي گزينههاي شبكه سامانه حمل و نقل همگاني يكپارچه

 -3-3برآورد يقاضاي سفر سالهاي اف در ساعا اوج صبح ،ظهر ،عنر ،يمام روز و م انگ

ساعا غ راوج

 -3-3-3يع

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

 -2-3-3يع

كريدورهاي اصلي يقاضاي حم و نق همگاني با محدوديت ظرف ت در شبكه

 -7-3-3يع

كريدورهاي اصلي يقاضاي حم و نق همگاني با هدو ب ش نهسازي پوشش شبكه

 -3-3-3يع

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

 -2-3طراحي گزينههاي شبكه يكپارچه حم و نق همگاني شهر و حومه و انتخاب نوع سامانه
 -3-2-3يع

مع ارها و شاخصهاي ارزيابي يكپارچگي سامانهها

 -2-2-3بررسي روشهاي طراحي خطو انبوهبر و يع

روش مناسب

 -7-2-3بررسي روشهاي طراحي شبكه ايوبوسراني و يع

روش مناسب

 -3-2-3بررسي روشهاي طراحي شبكه ياكس راني و يع

روش مناسب

 -5-2-3طراحي شبكه حم و نق همگاني انبوهبر ريلي
 -4-2-3طراحي شبكه حم و نق همگاني انبوهبر غ ر ريلي
 -3-2-3طراحي شبكه حم و نق همگاني عادي (ايوبوسراني)
 -4-2-3طراحي شبكه شبه همگاني (ياكسي خطي)
 -1-2-3يب

نقش و جايگاه ياكسي گردشي در شبكه يكپارچه

 -7-3مكانيابي ايستگاهها با هدو يكپارچگي سامانهها
 -3-7-3يع

موقع ت ايستگاهها به لحاظ كالبدي و يسه ال دسترسي زم ني

 -2-7-3برآورد يعداد مسافر سوار و پ اده شده و يبادلي در ايستگاهها
 -7-7-3يع

مق اس عملكردي ايستگاهها:

 -3-7-3محلي :براي دسترسي پ اده و دوچرخه
 -5-7-3فرامحلي (ناح هاي) :دسترسي پ اده +سواره از ناح ههاي اطراو
 -4-7-3شهري :دسترسي پ اده +سواره از يمام شهر يا ساير خطو همگاني
 -3-7-3فراشهري (منطقهاي) :دسترسي پ اده +سواره از يمام شهر يا ساير خطو همگاني +اريبا بتا پايانتههاي
حم و نق برون شهري +حومه شهر
 -4-7-3پ شنهاد ايستگاههاي مناسب براي ايجاد مجتم ايستگاهي
 -3-3طراحي برنامه زمانبندي ،سرفاصله و يعداد ناوگان با هدو يكپارچگي سامانهها
 -5-3طراحي س استهاي ق متگذاري كرايه حم و نق همگاني
 -4-3مكانيابي پارك سوار ،پايانه و يوقفگاههاي حم و نق همگاني درون شهري
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 -3-4-3يع
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ظرف ت مورد ن از در اف طراحي

 -2-4-3شناسايي نقا بالقوه براي احداث پارك سوار/پايانه/يوقفگاه
 -7-4-3يع

مكان منتخب پارك سوار/پايانه/يوقفگاه

 -3-3برآورد يعداد كاركنان و رانندگان مورد ن از
 -4-3پ شنهاد اصالحا الزم در شبكه معابر
 -3-4-3يغ ر جهت يردد در معابر
 -2-4-3اصالح مقط عرضي معابر ،يعريض يا رژيم معبر
 -7-4-3اصالح معابر با رويكرد خ ابان كام
 -3-4-3مديريت /حذو پارك حاش هاي
 -5-4-3ناهمسطح سازي يقاط ها
 -4-4-3خ ابان ويژه پ اده و حم و نق همگاني
 -1-3پ شنهاد سامانههاي حم و نق هوشمند
 -35-3پ ادهسازي گزينهها در نرمافزار كالن نگر طرح جام حم و نق و يخن ص همزمان شبكه همگاني و خنوصي
 -5معرفي و ارزيابي گزينههاي پيشنهادي

 -3-5معرفي گزينهها
 -3-3-5گزينه ه چ كار ) (Do-Nothingحفظ وض موجود عرضه
 -2-3-5گزينه كم نه كار ) (Do-Minimumاجراي طرحهاي منوب در مطالعا قبلي
 -7-3-5گزينههاي انجام كار ) (Do-Somethingاجراي طرحهاي پ شنهادي جديد
 -3-3-5گزينه همه كار ) (Do-Everythingبا هدو بهبود شرايد بدون محدوديت بودجه
 -5-3-5گزينه ب ش نه كار ) (Do-Maximumبا هدو بهبود شرايد با محدوديت بودجه
 -2-5يحل

اررا زيست مح طي گزينهها

 -7-5يحل

اررا فني گزينهها

 -3-5يحل

اررا اجتماعي -فرهنگي گزينهها

 -5-5يحل

ضوابد پدافند غ رعام و مديريت بحران مطاب دستورالعم منوب

 -4-5ارزيابي اقتنادي گزينهها (مطاب اف مطالعه)
 -3-4-5هزينه ساخت
 -2-4-5هزينه بهره برداري ،يعم ر و نگهداري
 -7-4-5هزينه يملك اراضي
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 -3-4-5هزينه خريد ناوگان و يجه زا
 -5-4-5هزينه منرو سوخت و انرژي
 -4-4-5هزينه ن روي انساني
 -3-4-5هزينه اررا زيست مح طي
 -4-4-5هزينه ينادفا
 -1-4-5هزينه اررا فني
 -35-4-5هزينه اررا اجتماعي
 -3-5برآورد هزينه/فايده هر مسافر -ك لومتر در خطو مختلف سامانه حم و نق همگاني يكپارچه
 -4-5اولويتبندي گزينهها و انتخاب سه گزينه برير به روش يحل

فايده به هزينه

 -1-5كنترل سه گزينه برير براي س استگذاري (عرضه اف در گزينه برير +يقاضاي اف بلند متد بتر استاس ستهم
پ شنهادي براي وساي سفر)

 -9-8مرحله دوم-آ :امكانسنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومه
يوجه :3اي مرحله ينها در صوريي انجام ميشود كه در طرح جام حم و نق شهري و حومه ،گزينته حمت و نقت
ريلي ينويب شده باشد .شرح خدما اي قسمت ،مطاب بخش دوم اي مجلد خواهد بود .در اي حالتت ،شترح ختدما
مرحله دوم -ب با عنوان عارضه سنجي يراف كي از شرح خدما حاضر حذو خواهد شد.
يوجه :2در صوريي كه مطالعه سامانههاي ريلي مد نظر ن ست ،اي مرحله از شرح خدما حذو ميشود.

 -4-8مرحله دوم -ب :عارضه سنجي ترافيكي
 -8شبيهسازي ترافيكي خردنگر خطوط 8انبوهبر در سه گزينه برتر

 -3-3برداشت اطالعا يكم لي در محدوده خطو و ايستگاهها براي ساخت مدل شب هسازي
يوجه :اطالعا حجم يردد (و يا مايريسهاي سفر متناظر با آن) ،بر اساس نتايج يخنت ص سته گزينته بريتر در متدل
كالننگر شهر مالك شب هسازي خواهد بود.
 -3-3-3برداشت مشخنا هندسي سوارهرو و پ ادهرو

 -3شب هسازي صرفا در مس ر خد انبوهبر (به شعاع حداكثر  255متر) انجام ميشود.
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 -2-3-3برداشت جهت حركت در معابر
 -7-3-3برداشت نحوه كنترل يقاط ها و زمانبندي چراغهاي راهنمايي
 -3-3-3برداشت حجم يردد سواره و پ اده در وض موجود (در ساعت اوج مس ر در سه مقط از هر خد انبتوهبتر
براي اصالح نتايج يخن ص مدل كالننگر)
 -5-3-3برداشت اطالعا الزم براي پرداخت (كال براس ون) مدل شب هسازي خرد
 -2-3شب هسازي خردنگر مس ر
 -3-2-3شب هسازي خردنگر مس ر قب از اجرا
 -2-2-3شب هسازي خردنگر گزينههاي انسداد مس ر در زمان اجرا
 -7-2-3شب هسازي خردنگر مس ر و ايستگاهها پس از اجرا
 -3-2-3شناخت مشكال پايه و ارائه راهكار
 -7-3شب هسازي خردنگر ايستگاهها (سواره و پ اده)
 -3-7-3شب هسازي خردنگر عملكرد و اندركنش معابر و ايستگاه
 -2-7-3يحل

يار ر حجم مسافر پ ادهشده بر ازدحام در پ ادهروها و شبكه معابر

 -7-7-3يحل

يار ر يوقف خودروهاي همگاني و شبه همگاني در ايستگاه

 -3-7-3شناخت مشكال پايه و ارائه راهكار
 -3-3پ شنهاد راهكارهاي مديريت يراف ك ح

اجرا (در حد امكانسنجي)

 -3-3-3اصالح هندسي يا اصالح نحوه كنترل يقاط ها
 -2-3-3جابهجايي ايستگاههاي حم و نق همگاني
 -7-3-3مس رهاي موقت جايگزي
 -5-3پ شنهاد راهكارهاي مديريت يراف ك پس از اجرا (در حد امكانسنجي)
 -3-5-3يع

مشكال بينظمي و ازدحام در ايستگاه در زمان بهرهبرداري

 -2-5-3يع

نحوه دسترسي از ساير وساي سفر (ايوبوس ،ياكسي ،خودروي شخني ،دوچرخته) بته ايستتگاه و

پ شنهاد يوقفگاه مناسب
 -7-5-3يع

نحوه دسترسي پ اده به ايستگاهها

 -3-5-3اصالح هندسي يا اصالح نحوه كنترل يقاط ها
 -2ارزيابي نهايي و تعيين گزينه منتخب

 -3-2يحل

عملكرد گزينهها در سطح مدل كالننگر

 -2-2يحل

عملكرد گزينهها در سطح مدل خردنگر
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 -7-2برآورد هزينه ساخت و بهرهبرداري در هر گزينه (شام هزينههاي ح
 -3-2ارزيابي و اولويتبندي گزينهها به روش يحل

فايده به هزينه و يع

اجرا)
گزينه منتخب

 -5-8مرحله سوم :طراحي سامانه غير ريلي
 -8ارائه راهكارهاي حمل و نقل هوشمند براي گزينه منتخب

 -3-3اطالعرساني به مسافران
 -2-3ش وه اخذ كرايه (يكپارچه ،باز /بسته) و يجه زا مورد ن از
 -7-3اولويتدهي به حم و نق همگاني در يقاط ها
 -3-3يول د محتوا براي يشك

پايگاه پوياي اطالعرساني اينترنتي سامانه حم و نق همگاني يكپارچه

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

 -3-2برآورد مناب مالي مورد ن از در بازههاي زماني مختلف براي اجراي راهكارها
 -2-2پ شنهاد نهادهاي مسوول براي پ ادهسازي نتايج مطالعا
 -9تهيه برنامه تامين مالي گزينه منتخب در زمان ساخت و بهرهبرداري

 -3-7برآورد م زان كرايه به يفك ك نوع سامانه و خد
 -2-7برآورد م زان يارانه مورد ن از (اختالو كرايه و ق مت يمام شده)
 -7-7پ شنهاد روش مناسب خنوصيسازي خطتو مطتاب دستتورالعم هاي منتوب (اجتاره/فروش خد/ايستتگاه،
آزادسازي كرايهها)
 -3-7پ شنهاد مناب درآمد پايدار براي حم و نق همگاني
 -5-7يدوي روش مشاركت بخش دولتي و خنوصي
 -4ارائه جزييات گزينه منتخب در مقياس 8:2.444

ايستگاه ،پايانه ،يوقفگاه ،پاركسوار

 -3-3يع

مح دق

 -2-3يع

مس ر خطو مختلف حم و نق همگاني

 -7-3يع

نحوه جداسازي مس رها و ايستگاهها از جريان عبوري

 -3-3پ شنهاد يسه ال ايستگاهها شام يابلوها و عاليم افقي ،سرپناه ،پوشش جوي آب و عقبنش ني (پهلوگاه)
 -5-3پ شنهاد مناسب سازي سامانهها براي يوانيابان و آس بپذيران
 -4-3يرس م مقط عرضي مس ر خطو حم و نق همگاني انبوهبر

فصل اول – شرح خدمات كلي
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 -3-3پ شنهاد نحوه دسترسي پ اده به ايستگاهها
 -4-3اصالح هندسي مس ر و يقاط ها در مس ر حم و نق انبوهبر (در حد فاز صفر)
 -1-3مديريت و اصالح زمانبندي چراغهاي راهنمايي در مس ر حم و نق انبوهبر
 -5جمعبندي

 -3-5يه ه نقشه جام حم و نق همگاني يكپارچه شهر و حومه در اف هاي زماني مختلف بته همتراه شتاخصهاي
پايش عملكرد آن
 -2-5برآورد م زان يحق اهداو در صور اجراي گزينه منتخب
 -7-5آموزش ن روي كارشناسي كارفرما براي استفاده از مدلها و نتايج مطالعا
 -3-5ينويب مطالعا در مراج ذيربد

2فصل 2
شرح خدمات توصيفي مطالعات
تفصيلي حمل ونقل همگاني
شهري و حومه

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

يوص في مطالعا
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يفن لي حم ونق همگاني شهري و حومه

 -8-2شرح خدمات توصيفي (شرح كلي روش كار و مفاهيم)
 -8-8-2مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني شهري و حومه
اي مطالعا پس از مطالعا جام حم و نق و بر اساس مدلها و نتايج آن بتراي يه ته طرحهتاي عمل تايي انجتام
ميشود .مق اس نتايج طرح جام حم و نق  3:250555بوده ،در حالي كه مق اس اي مطالعه  3:20555است و جزي ا
الزم براي پ ادهسازي در شبكه حم و نق همگاني يه ه خواهد شد .فرآيند انجام مطالعه با و بدون ن از به مطالعه سامانه
ريلي در شك ( )3-2ارائه شده است و شام مراح زير است:
 -3مرحله اول -طراحي شبكه :مرحله اول شرح خدما  ،شام مجموعه اقدامايي است كه بته بررستي كريتدورهاي
پ شنهادي طرح جام حم و نق شهري و حومه و يدق

آنها به مس ر خد و ايستگاه پرداختته و گزينتههاي

يوسعه شبكه حم و نق همگاني يكپارچه شهر و حومه را اولويتبندي و انتخاب ميكند.
 -2مرحله دوم آ -امكانسنجي حم و نق ريلي شهري و حومه :اي مرحلته داراي شترح ختدما و دستتورالعم
جداگانهاي است كه در بخش دوم اي ضابطه منتشر شده است .اگر در طرح جام حم و نق شهري و حومته،
گزينه حم و نق ريلي ينويب شده باشد ،شرح خدما مرحلته دوم-آ ،ع نتا مطتاب بختش دوم ايت ضتابطه
مالك عم خواهد بود .در اي حالت ،شرح ختدما مرحلته دوم -ب بتا عنتوان عارضهستنجي يراف كتي انجتام
نميشود.
 -7مرحله دوم ب -عارضه سنجي يراف كي :مرحله دوم شرح خدما  ،شام مجموعه اقدامايي است كه به ارزيتابي و
اررسنجي مس رهاي پ شنهادي براي خطو انبوهبر و ويژه و ايستگاههاي آنها پرداخته و با شب هسازي خردنگر،
امكان اجراي اي خطو را با يوجه به محدوديتهاي شبكه معابر ارزيابي ميكند .اگر مطالعه سامانههتاي ريلتي
مدنظر ن ست ،مرحله دوم-آ از شرح خدما حذو شده و مرحله دوم-ب انجام خواهد شد.
 -3مرحله سوم -طراحي :مرحله سوم شرح خدما  ،شام مجموعه اقدامايي استت كته منجتر بته يه ته نقشتههاي
عمل ايي  3:20555براي مس ر خطو و ايستگاههاي حم و نق انبوهبر غ رريلي ميشود.
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شروع

مرحله اول :طراحي شبكه

بله

آيا مطالعه سامانه
ريلي مدنظر
است؟

خر

مرحله دوم  -آ :امكانسنجي
اول ه در پروژههاي حم و
نق ريلي شهري و حومه

مرحله اول :طراحي شبكه

مرحله دوم  -ب:
عارضهسنجي يراف كي

مرحله سوم :طراحي
سامانه غ رريلي

مرحله سوم :طراحي
سامانه غ رريلي
شكل  -8-2فرآيند انتخاب مراحل مطالعه

 -8-8-8-2مرحله اول :طراحي شبكه

مرحله اول شرح خدما  ،شام مجموعه اقدامايي است كه به بررسي كريدورهاي پ شنهادي طرح جام حم و نقت
شهري و حومه و يدق

آنها به مس ر خد و ايستگاه پرداخته و گزينههاي يوسعه شبكه حم و نقت همگتاني يكپارچته

شهر و حومه را اولويتبندي و انتخاب ميكند.
 -8بررسي اطالعات موجود و فرادست

آشنايي با ويژگيهاي سامانه حم و نق شهر و ديتدگاهها و س استتهاي متديران شتهري در ايت بختش انجتام ميشتود.
همهي طرحها و مطالعا مريبد قبلي گردآوري و يار ر آنها در بهبود سامانه حم و نق همگاني مورد يوجه قرار ميگ رد.
 -8-8شناخت سياستهاي كالن حمل و نقل همگاني

بررستتي مقتتررا و بخشتتنامهها و س استتتهاي ارائتته شتتده يوستتد نهادهتتاي حتتاكم تي ،بتتراي يع تت

چشتتمانداز و

س استگذاريهاي مريبد با يوسعه سامانه حم و نق ضروري است .براي شناخت س استهاي كالن نهادهتاي حتاكم تي،
عالوه بر مرور منوبا شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور ،مذاكره و برگتزاري نشستتهايي بتا كارشناستان و يتا
مديران بخش حم و نق شهري وزار كشور و وزار راه و شهرسازي يوص ه ميشود .قوان

و ضوابد مختلفتي در زم نته

يوسعه حم و نق همگاني و ش وههاي طراحي و اجراي آن منتشر شده است كه بايد مورد يوجه قرار گ رد .افزون بر آن ،بتا
مرور يجرب ا مشابه در دو شهر هم يراز داخلي و خارجي ،ويژگيهاي انتواع ستامانههاي حمت و نقت همگتاني ،روشهتاي
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طراحي ،مديريتي و بازدهي اقتنادي انواع سامانهها بايد مورد بررسي و مقايسه قرار گ ترد .منظتور از شتهر هميتراز ،شتهري
است كه به لحاظ يراكم جمع ت يا سرانه مالك ت خودرو و ساير متغ رها ،مشابه شهر مورد مطالعه باشد.
بخشي از اي اطالعا با مراجعه به دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور مستتقر در وزار كشتور،
قاب دست ابي است.
 -2-8شناخت سياستهاي محلي حمل و نقل همگاني

مذاكره با كارفرما و اخذ ديدگاههاي مديران و كارشناسان شهري براي پ شنهاد سامانه حم و نقت همگتاني ضتروري
است .به اي منظور ،پرسشنامهاي براي كسب نظرا مديران شهري در مورد مساي و مشكال سامانههاي حم و نقت
همگاني شهر و شناخت جهتگ ري مديران در يوسعه آن يه ه ميشود .پ شنهاد ميشود اي پرسشنامه در يمام نهادهاي
مريبد زيرمجموعه شهرداري ،به اضافه اعضاي شوراي هماهنگي يراف ك استان يكم

شود .س استگذاريهتاي متديران

بخش حم و نق و م زان اهم تي كه براي يوسعه حم و نق همگاني قاي هستند ،با بررسي بودجه اختناص يافته بته
آن طي  7يا  5سال گذشته ن ز قاب ارزيابي است .اطالعا بودجه با يوجه بته منتوبا شتوراي استالمي شتهر و رديتف
اعتبارا بخشهاي مختلف حم و نق (مطالعه ،اجرا ،خريد ناوگان ،عاليم و سرپناه ايستگاه ،فضاي سبز ،يارانته حمت و
نق همگاني )... ،و ن ز مقادير واقعي يخن ص يافته به هر بخش مورد ارزيابي قرار ميگ رد .در اي ب  ،نهادهتاي كنتوني
مسوول در مديريت حم و نق همگاني شهري ن ز شناسايي شده و نقش و وظايف هر يك بر استاس اساستنامه و شترح
وظايف منوب آنها بررسي ميشود.
نوع و ك ف ت مراكز گردشگري ،فرهنگي و ياريخي مهم شهر و امكان يا ضرور اريبا آنها بتا ستامانههتاي حمت و
نق همگاني ن ز بايد بررسي شود .الزم به ذكر است در برخي موارد ،نزديك شدن سامانههاي حم و نق همگاني به ايت
گونه مراكز به لحاظ سازهاي و يا زيبايي بنري و موضوعا مشابه داراي پ امتدهاي منفتي استت كته در هنگتام طراحتي
شبكه بايد به عنوان نقا اجباري مورد يوجه قرار گ رد.
 -9-8مرور مطالعات پيشين از منظر حمل و نقل همگاني

بخش قاب يوجهي از مطالعا پ ش

در مطالعا جام حم و نق شهري و حومه بررسي شده و به طتور مستتق م

در اي مطالعه قاب استفاده است .اما به دل

فاصله زماني آن مطالعه با مطالعه حاضر ،الزم است هر مطالعه جديتدي كته

در مق اس كالن بر شبكه حم و نق همگاني مورر است ،بررسي شود .به طور مرسوم ،نظرا طرحهاي جتام شتهري و
حم و نقلي ،منجر به يع

عوام مورر بر انتخاب نوع سامانههاي حم و نقت همگتاني و مست ر و ايستتگاههاي آنهتا

ميشود .نقا اجباري براي عبور يا عدم عبور سامانه حم و نق همگاني و ضرور هماهنگي بتا طرحهتاي فرادستت يتا
پ شنهاد اصالح و سازگاري آنها با طرح حاضر بايد مدنظر باشد .به اي منظور ،يشتك
مشاوران طرحهاي كالن ن ز يوص ه ميشود.

جلستايي بتراي شتناخت نظترا
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 -4-8تعيين چشمانداز مطالعه

طرح جام حم و نق شهر ،چشمانداز كالن يوسعه حم و نقت شتهر بتا ب تان كترده و بتراي دستت ابي بته آن يتز
برنامههايي پ شنهاد كرده است .در مطالعه حاضر ،اهداو مريبد يتدق

شتده و شتاخصهاي كمتي و جزيتييتري بتراي

دست ابي به آن اهداو يدوي ميشود .در واق  ،بايد چشمانداز يوسعه حم و نق بر اساس چشمانداز يوسعه كالن حمت
و نق مجددا ب ان شده و با يع

شاخصهاي مناسب در بازههاي زماني متناظر از اف آينده ،م زان دستت ابي بته آنهتا

اندازهگ ري شود .اف هاي مطالعه ،در دو بخش كوياه مد و بلندمد طراحي ميشوند كه به يري ب منطب بتر اف هتاي
م انمد و بلندمد

از طرح جام حم و نق شهري و حومه هستند .اف بلند مد مطالعه حاضتر نبايتد از افت طترح

جام حم و نق فراير باشد .نكته ديگر آنكه م زان و نوع خدمتدهي به حومه شهر ن ز در اي بخش بايد متدنظر قترار
گ رد .به هم

دل

بايد چشماندازهاي مربو به شهرهاي حومهاي ن ز بررسي و ويژگيهاي اريباطي مناسب ب

شهر و

حومه در نظر گرفته شود.
 -5-8دريافت مدل ترافيكي شهر در نرمافزار مدلسازي كالن نگر

در مطالعا

حم و نق همگاني شهري و حومه ،از مدلهاي برآورد يقاضاي سفر و نرمافتزار متورد استتفاده در طترح

جام حم و نق شهر و حومه استفاده ميشود .بنابراي بايد كل ه جزي ا مورد ن تاز بتراي اجتراي گزينتههاي مختلتف
يوسعه حم و نق همگاني بر روي گزينه منوب طرح جام حم و نق در اخت ار باشد .در ضم  ،همه متغ رهاي متورر
در برآورد يقاضاي سفر بر اساس آخري آمار رسمي بهروزرساني شده و مدل براي برآورد ستال پايته (ستال آغتاز مطالعته
حاضر) آماده ميشود.
 -2آماربرداري تكميلي

طرح جام حم و نق  ،بنتابر ماه تت و مق تاس ختود ( ،)3:250555آمتارگ ريهتايي از وضتع ت عرضته و يقاضتاي
سامانههاي مختلف حم و نق انجام ميدهد ،اما با يوجه به استفاده از مقادير م انگ  ،در بست اري متوارد از فتر هتاي
ساده كننده استفاده ميشود (مثال اينكه سرفاصله ايوبوسها در خطتو رابتت استت) .در ايت بختش ،آمتاربرداريهتا بتا
جزي ا دق ير در مق اس  3:20555انجتام خواهتد شتد .الزم بته ذكتر استت در صتور بته روز بتودن و كفايتت دقتت
آماربرداريهاي طرح جام حم و نق  ،ممك است ن ازي به انجام برخي از آمارگ ريهاي ذكر شده در اي بخش نباشد
كه يشخ ص آن به پ شنهاد مشاور و ياي د كارفرما خواهد بود.
 -8-2برداشت اطالعات موقعيت مسير ،ايستگاه ،پايانه ،توقفگاه ،تعميرگاه ،ناوگران ،برنامره زمانبنردي ،سرفاصرله و
كرايه خطوط حمل و نقل همگاني و شبه همگاني

برداشت اطالعا ف زيكي خطو حم و نق همگاني و شبه همگاني و يسه ال مريبد با آن ،بايد به كمتك بازديتد
م داني انجام شود .اطالعا اعزام ناوگان ن ز در ساعا مختلف روز (اوج و غ راوج) به صور برنامه زمانبندي رس دن بته
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ايستگاههاي مختلف يا سرفاصله از مراج دريافت يا با مشاهده م داني اندازهگ ري ميشود .م زان كرايه هتر ختد ن تز از
مراج دريافت ميشود .در اي بخش ،يبادل سفر با حومه شهر و خطو مريبد با شهرهاي حومهاي و اقمتاري ن تز بايتد
مد نظر باشند.
 -2-2نمونهگيري از اطالعات تعداد مسافر سوار و پياده شده در خطوط حمل و نقل همگاني در ايستگاهها و پايانهها

با انتخاب چند ايستگاه مهم منفرد (مح عبور يك خد) و چند ايستگاه مشترك (مح عبتور چنتدي ختد) ،يعتداد
مسافر سواره و پ اده شده از ايوبوسها به يفك ك خد شمارش ميشود .اي اطالعا براي اعتبارسنجي و اصالح متايريس
يقاضاي حم و نق همگاني به كار خواهد رفت .يوص ه ميشود اندازه نمونه از  3يا  5درصد يعداد ايستگاهها باشد .هرچه
يعداد ايستگاه ب شير باشد ،اندازه نمونه كوچكير ميشود.
 -9-2برداشت متوسط سرعت حركت ناوگان حمل و نقل همگاني در خطوط در ساعت اوج و غيراوج

براي يع

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

اطالعا سرعت حركت در خطو مختلف در ساعا اوج و غ راوج برداشت شود.
 -4-2برداشت اطالعات تعداد و زمان ورود وسايل همگاني به ايستگاه پاياني يا پايانه ،مدت انتظار و توقر

برراي هرر

خط در ساعت اوج و غير اوج

مد زمان چرخه حركت ناوگان در خد ،شام زمان انتظار و يوقف 2در ايستگاههاي ابتدا و انتهاي ختد ميشتود كته
براي محاسبه يعداد ناوگان فعال در خد مورد ن از است .اي اطالعا براي هر خد در ساعا اوج و غ ر اوج برداشت و يا
از مراج دريافت ميشود.
 -5-2برداشت اطالعات نحوه ارتباط و ميزان تبادل سفر خطوط حمل و نقل همگاني انبوهبر با ساير خطوط حمل و نقل
همگاني

براي هماهنگسازي خطو حم و نق همگاني با خطو انبوهبر ،بايد مح يبادل سفر ب
يبادلي برداشت و يع

شود .برنامه زمانبندي دو خد متبادل ،مسافت پ ادهروي بت

خد ،و نحوه اريبا ف زيكي ب

خطو و حجتم مستافر

ستكوي پ تاده و ستوار شتدن دو

ايستگاههاي دو خد از جمله مواردي است كه بتراي هماهنتگ ستازي دو ختد متبتادل

مورد ن از است.

3- Time Table Based Assignment
2- Lay Over
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 -1-2دريافت و به روزرساني وضعيت ايستگاههاي حمل و نقل همگاني و شبه همگاني از نظر ترابلو ،عاليرم ،سررپناه،
روشنايي ،نقشه و دسترسي به ايستگاه

وضع ت يسه ال ايستگاهها در قالب يك نقشه جام گردآوري ميشود يا در مراح بعد ،اولويتبنتدي ايستتگاههايي
كه ن ازمند يسه ال جديد هستند قاب انجام باشد .اي كار به كمك فرمهايي كه به ياي د كارفرما رس ده انجام ميشود.
 -7-2برداشت اطالعات تكميلي و مشخصات مقطع عرضي ،هندسي و جهت تردد در معرابر و تقاطعهرا و زمانبنردي
چراغهاي راهنمايي در مسير خطوط حمل و نقل همگاني (در صورت نياز)

براي اطم نان از دق

بودن وضع ت شبكه عرضه در سال پايه ،در صور ن از اقدام به برداشتت ويژگيهتاي يراف كتي

شبكه به صور م داني خواهد شد .اي مشخنا بعدا در شب هسازي مس ر خطو انبوهبر ن ز مورد ن از خواهد بود.
 -1-2دريافت اطالعات سامانههاي حمل و نقل هوشمند مورد استفاده در حمل و نقل همگاني

م زان كاربرد سامانههاي هوشمند و نقش آنها در مديريت حم و نق همگتاني از مراجت دريافتت ميشتود ،كته از
جمله مييوان به سامانههاي مكانيابي خودرو ،اولويت عبور در يقاط  ،اخذ كرايه و غ ره اشاره كرد.
 -3-2بازديد ميداني از كريدورهاي پيشنهادي طرح جامع حمل و نقل و شناخت محدوديتها و مشكالت

يكي از نتايج طرح جام حم و نق  ،پ شنهاد كريدورهاي حم و نق همگاني انبوهبر و شبكه ايوبوسراني براي شتهر
است .اي كريدورها با دقت مورد بازديد م داني قرار گرفته و محدوديتهايي مانند كمبتود عتر

معبتر ،وجتود معتار ،

وجود ياس سا  ،مشكال اجرايي ،يعدد يقاط ها ،وجود پارك حاش هاي و غ ره بررسي ميشود.
 -84-2موقعيت و نوع كاربريهاي عمده مولد و جاذب سفر

مس ريابي خد و ايستگاه سامانه حم و نق همگاني ،متارر از موقع ت نقا عمده يقاضاي سفر است .بتراي اطم نتان
از خدمتدهي مناسب به يعداد ب شيري مسافر و هماهنگسازي ايستگاهها ،شناسايي اي نوع كاربريها در مس ر خطو
حم و نق همگاني به ويژه خطو انبوهبر ضروري است .اطالعا يقريبي مساحت ،يعداد ستفرهاي ايجتاد شتده يوستد
كاربري و ساعا كار آن بايد در اي خنوص مدنظر باشد.
 -88-2گردآوري اطالعات روند رشد مناطق حومه شهر

بخشي از رسالت سامانه حم و نق همگاني شهري ،جابه جايي مسافراني استت كته بته صتور روزانته از شتهرهاي
اقماري و حومهاي به شهر سفر ميكنند .در صور ايجاد بستتر مناستب و مست ريابي صتح ح ،ورود خودروهتاي ستواري
شخني از مناط حومهاي كاهش يافته و افراد يرج ح ميدهند از حم و نق همگاني ب

شهر و حومه استتفاده كننتد.
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به اي منظور ،بايد عالوه بر اطالعا مريبد با حم و نق  ،اطالعا اقتنادي -اجتماعي شتام رشتد جمع تت و يعتداد
سفرها در مناط حومه شهر ن ز گردآوري و ارزيابي شود.
 -9ارزيابي و به روزرساني مدل شبكه حمل و نقل همگاني

در طرح جام حم و نق شهري و حومه ،مدل شبكه معابر و شبكه حم و نق با اعمال سادهسازيهايي در مق تاس
 3:250555يرس م ميشود .اما با يوجه به سطح جزي ا مطالعه حاضر ،الزم است جزي ا ب شير و دق يري در مق تاس
 3:20555در نرمافزار مدلسازي وارد شود .برنامه زمانبندي يا سرفاصله زماني ناوگان در خطو مختلف ن ز با ب شيتري
جزي ا ممك در نرمافزار وارد و مبناي مدلسازيهاي آيي قرار ميگ رد.
 -8-9بازنگري و اصالح عرضه حمل و نقل همگاني در مدل نرمافزار كالننگر

با يوجه به سطح جزي ا مطالعه حاضر ،الزم است مح دق

ايستگاهها و ن ز آخري يغ ترا خطتو و پايانتههتا و

ايستگاههاي يبادلي در نرمافزار مدلسازي وارد شود .برنامه زمانبندي يا سرفاصله زماني ناوگان در خطو مختلف ن تز بتا
ب شيري جزي ا ممك در نرمافزار وارد و مبناي مدلسازيهاي آيي قرار ميگ رد.
 -2-9اعتبارسنجي مدل تخصيص حمل و نقل همگاني و انجام اصالحات الزم

مدل يخن ص يراف ك كه در طرح جام حم و نق شهري يه ه و اعتبارسنجي شده ،بايد در ايت محت و بتا دقتت
ب شيري به ويژه در خنوص يعداد مسافر سامانه حم و نق همگاني و با استفاده از مقايسه يعداد مستافر ستوار و پ تاده
شده در ايستگاهها حاص از مدل و مشاهده م داني ،مجددا اعتبارسنجي شتود .در ايت حالتت ،گتاهي الزم استت انتدازه
نواحي يراف كي براي كاهش يعداد سفرهاي درون ناح هاي و در نظرگرفت يار ر موقع ت ايستگاهها بر يعداد مستافر ستوار
شده به سامانه ،كوچكير شود .البته الزمه اي كار ،خطي بودن متغ رها در متدلهاي ايجتاد ستفر و استتفاده از متدلهاي
جاذبه يا انتخاب مقند براي يوزي سفرهاست .موضوع ديگر آنكه مدلهاي يفك ك سفر بايد به يغ ر س استهتا (ماننتد
ق متگذاري) و يغ ر مشخنا شبكه (مانند زمان سفر) حساس باشند يا بتوان يتار ر گزينتههاي يوستعه حمت و نقت
همگاني را بر شبكه برآورد كرد .در صوريي كه مدلهاي برآورد يقاضاي سفر كته در طترح جتام حمت و نقت شتهري و
حومه ساخته شدهاند فاقد دقت و يا اعتبار كافي باشند ،مشاور بايد پ شنهاد اصالح مدلها را به كارفرما ارائه و نتايج را بتر
اساس آن اصالح كند .در اي بخش ،يقاضاي سفر در شرايد سال پايه ن ز برآورد و با وض موجود مطابقت داده ميشود.
نتايج اعتبارسنجي مدلها بايد به ياي د دفتر حم و نق و دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف تك شتهرهاي كشتور
در وزار كشور برسد.
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 -9-9ارزيابي نقاط قوت و ضع

و ميزان تحقق پذيري طرحهاي پيشين

پ ش از پ شنهاد گزينههاي جديد براي يوسعه حم و نق همگاني ،بايد مجموعه طرحهاي قبلي مريبد با موضوع بته
دقت بررسي شده و علت عدم اجراي آنها ،نتايج نامطلوب و عدم استقبال احتمالي شهروندان ارزيتابي و نستبت بته رفت
آنها در طرحهاي جديد اقدام شود .اي كار از طري مقايسهي م داني يقاضاي واقعي خطتو حمت و نقت همگتاني بتا
برداشتهاي م داني و ن ز نظرسنجي از شهروندان و مديران شهري قاب انجام است.
 -4طراحي گزينههاي شبكه سامانه حمل و نقل همگاني يكپارچه

فرآيند طراحي شبكه حم و نق همگاني ،فرآيندي پ چ ده و يكراري است ،زيرا يقاضاي استفاده از سامانه حمت و نقت
همگاني ،به شك شبكه بستگي دارد و با يغ ر شك شبكه و م زان دسترسي به خطو مختلف ،بايد م تزان يقاضتا مجتددا
محاسبه شود .اي فرآيند بايد يا زمان ايجاد يعادل ب

عرضه و يقاضاي استفاده از حم و نق همگاني يكرار شود.

 -8-4برآورد تقاضاي سفر سالهاي افق در ساعات اوج صبح ،ظهر ،عصر ،تمام روز و ميانگين ساعات غيراوج

با يوجه به يغ را يقاضا در ساعا مختلف روز ،ممك است طراحي شتبكه بتراي يقاضتاي يمتام روز انجتام شتده و
سپس با يغ ر يعداد ناوگان در ساعا مختلف ،م زان عرضه متناسب با يقاضا فراهم شود .به همت

دل ت متدل بترآورد

يقاضاي سفر كه در طرح جام حم و نق شهري و حومه يه ه شده ،بايد براي ارزيابي يقاضاي سفر در ستاعا مختلتف
روز در اخت ار باشد.
در طراحي سامانه حم و نق شهري و حومه ،اولويت با شبكه حم و نق همگاني است .بر اي اساس ،ابتدا با فتر
عدم محدوديت ظرف ت در شبكه معابر ،ك يقاضاي سفر (شخني و همگاني به صور نفر -ستفر) ،بته شتبكه يخنت ص
داده شده و كريدورهاي اصلي يقاضا شناسايي ميشود .اي كريدورها به عنوان كريتدورهاي اصتلي يقاضتاي حمت و نقت
همگاني يلقي شده و شبكه حم و نق همگاني بتراي پاستخگويي بته آن طراحتي ميشتود .از ستوي ديگتر ،در شترايد
محدوديت ظرف ت در شبكه ن ز كريدورهايي براي حم و نق همگاني يع

ميشود .در گام بعدي ،با فر

يتك شتعاع

پ ادهروي مناسب براي دسترسي به ايستگاههاي سامانههاي حم و نق همگاني ،پوشش حم و نق همگتاني در شتبكه
بررسي و كريدورهاي ديگري براي ايجاد ب ش نه پوشش در شبكه پ شنهاد ميشود .براي ارزيابي عملكرد اي كريتدورها و
م زان ظرف ت مورد ن از در هر كريدور ،انواع سامانه حم و نق همگاني مناسب در آن كريدور متناسب با م زان يقاضا به
طور مقدمايي انتخاب ميشود .در بخشهاي بعدي شرح خدما با يدق
مشخنا آن يغ ر كند.

ايت كريتدورها ،ممكت استت نتوع ستامانه يتا
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 -2-4طراحي گزينههاي شبكه يكپارچه حمل و نقل همگاني شهر و حومه و انتخاب نوع سامانه

براي طراحي شبكه حم و نق همگاني شهر و حومه ،ابتدا شاخصهاي يكپارچگي بررسي و متناستب بتا مشخنتا
شهر ارائه ميشود .سپس روشهاي مناسب براي طراحي انواع سامانههاي حم و نق همگاني بر استاس سلستله مرايتب
مورد ن از در شهر انتخاب شده و انواع سامانهها به صوريي كه به عنوان مكم يكديگر در جابه جايي مسافران رفتار كننتد
و با كميري همپوشاني در مس ر ،ب شيري پوشش را براي يقاضاي سفر فراهم كنند ،طراحي ميشوند .به ب ان ديگتر ،در
سلسله مرايب سامانههاي حم و نق  ،هر سامانه در سطح پاي ير ،يكم

كننده سامانههاي باالدستتي ختودش خواهتد

بود .متناسب با م زان يقاضا و طول سفرها ،مس ر سامانههاي حم و نق همگاني انبوهبر ،عادي و شبه همگاني براي شهر
و دسترسي به حومه شهر پ شنهاد ميشود .در انتخاب نوع سامانه حم و نق همگاني ،بايد شاخصهايي مانند يناسب بتا
م زان يقاضاي سفر ،هزينهها ،كفايت عر

معبر ،شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي ،وض آب و هوا و نوع فنتاوري ستامانه

مدنظر باشد.
 -9-4مكانيابي ايستگاهها با هدف يكپارچگي سامانهها

پس از يع
مسافران يبادلي ب

مس ر خطو حم و نق همگتاني ،محت ايستتگاههاي خطتو مختلتف بتا در نظتر گترفت وضتع ت
خطو مختلف و شرايد محلي مكانيابي ميشود .به اي منظور ،با شناخت مبتدا -مقنتد مستافران

در ايستگاه ،ايستگاهها به لحاظ مق اس عملكردي و دامنه خدمتدهي در سطح شهر ،به دستههاي زير يقست مبندي شتده
و يسه ال الزم براي پاسخگويي به سفرها فراهم ميشود:
– محلي :براي دسترسي پ اده و دوچرخه
– فرامحلي (ناح هاي) :دسترسي پ اده  +سواره از ناح ههاي اطراو
– شهري :دسترسي پ اده  +سواره از يمام شهر يا ساير خطو همگاني
– فراشهري (منطقهاي) :دسترسي پ اده  +سواره از يمام شهر يا ساير خطو همگاني  +اريبا با پايانههاي حم
و نق برون شهري  +حومه شهر
در برخي ايستگاهها ممك است امكان يوسعه مجتم هاي ايستگاهي فراهم باشتد كته در ايت بختش و بتا يوجته بته
مق اس ايستگاه و دسترسي به زم

در يناسب با طرح يفن لي ،پ شنهادا الزم ارائه ميشود .ضوابد يوستعه مبتنتي بتر

حم و نق همگاني 3و دستورالعم هاي موجود در اي خنوص بايد مدنظر باشد.

)3- Transit Oriented Development (TOD
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 -4-4طراحي برنامه زمانبندي ،سرفاصله و تعداد ناوگان با هدف يكپارچگي سامانهها

با يوجه به يغ را يقاضا در ساعا مختلف روز ،بايد يعداد ناوگان در ساعا مختلف ،متناسب با م زان يقاضا ينظت م
شود .به اي منظور ،با يغ ر در برنامه زمانبندي يا سرفاصله اعزام ناوگان حم و نقت همگتاني ،م تزان عرضته در ختد
متناسب با م زان يقاضاي ساعتي مديريت ميشود .حفظ يكپارچگي ب

خطوطي كه داراي يبادل سفر با يكديگر هستتند

بايد مد نظر باشد.
 -5-4طراحي سياستهاي قيمتگذاري كرايه حمل و نقل همگاني

م زان كرايه خطو مختلف در هر يك از سامانههاي حم و نق همگاني بايد متناسب با كشتش يقاضتا و بتا يتام
همزمان دو هدو ب ش نهسازي مسافران و ب ش نهسازي درآمد خد يع

شود .م زان كرايه معموال به عنوان شاخني در

مدلهاي يفك ك سفر وارد شده و روي م زان جذب سفر خطو حم و نق همگتاني يتار ر متيگتذارد ،بنتابراي يتار ر
مهمي در م زان يقاضاي استفاده از حم و نق همگاني خواهد داشت.
 -1-4مكانيابي پارک سوار ،پايانه و توقفگاههاي حمل و نقل همگاني درون شهري

سامانههاي حم و نق همگاني ،ن ازمند فراهم ساخت يسه اليي براي يوقف شبانه ناوگان و يا انجتام عمل تا يعم تر و
نگهداري هستند كه با نام يوقفگاه شناخته ميشود .پايانهها ،نقا يجم چند خد هستتند كته معمتوال در ابتتدا يتا انتهتاي
خطو با هر دو مكانيابي ميشوند .در برخي ايستگاههاي مهم كه داراي مق اس شهري يا فراشتهري بتراي ختدمتدهي بته
حومه شهر هستند ،در نظر گرفت پارك سوار مييواند باعث افزايش يبادل سفر و استفاده ب شيتر از حمت و نقت همگتاني
شود .در طراحي شبكه حم و نق  ،ممك است بتوان اي مكانها را با هم يجم

كرد يا از فضاي موجود استفاده ب شيتري

بشود .مكانيابي اي نقا بر شك شبكه حم و نق همگاني ن ز يار ر ميگذارد كه بايد در مطالعا مدنظر باشد.
 -7-4برآورد تعداد كاركنان و رانندگان مورد نياز

براي يع

هزينههاي بهرهبرداري سامانههاي حم و نق  ،انجتام بترآورد اول تهاي از يعتداد كاركنتان در بخشهتاي

مختلف و رانندگان ضروري است .اي افراد بايد آموزشهاي الزم را براي يندي شغ خود گذرانتده و متناستب بتا يعتداد
ناوگان در خطو مختلف به كار گرفته شوند.
 -1-4پيشنهاد اصالحات الزم در شبكه معابر

هر چند در طرح جام حم و نق شهر در مق اس كالن ،يغ را شبكه معابر براي پاسخگويي به يقاضتا ارائته شتده
است ،اما به دل

يغ ر در شبكه حم و نق همگاني در مطالعه فعلي و افزايش سطح جزي ا  ،الزم است شبكه معابر در

مس رهاي حم و نق همگاني و با اولويتدهي به آن مجددا بررسي شده و اصالحا الزم در مقط عرضي ،جهت يتردد،
حذو پارك حاش هاي و مديريت يقاط ها در آن اعمال شود.
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 -3-4پيشنهاد سامانههاي حمل و نقل هوشمند

يوسعه سامانههاي حم و نق هوشمند براي مديريت حم و نق همگاني و افزايش مطلوب تت و جتذاب ت آن بست ار
مورر است .با يوجه به داراييهاي كنوني و م زان اولويت اجرا و بازدهي انواع سامانهها كه معمتوال در چهتارچوب معمتاري
سامانههاي حم و نق هوشمند ك شهر در مطالعا جداگانهاي طراحي ميشود ،بايتد پ شتنهادا الزم در ايت بختش
ارائه شود.
 -84-4پيادهسازي گزينهها در نرمافزار كالن نگر طرح جامع حمل و نقل و تخصيص همزمان شبكه همگاني و خصوصي

گزينههاي مختلف يوسعه حم و نق همگاني ،به صور اصالحا جداگانه در شبكه وارد ميشتوند .در بختش بعتد،
يرك بهاي مختلف گزينهها ارزيابي ميشود.
 -5معرفي و ارزيابي گزينههاي پيشنهادي

مجموعه همه گامهاي ب ان شده يا اي بخش ،باعث ايجاد گزينههايي از انواع سامانههاي حم و نق همگتاني شتام
خد و ايستگاه و پايانته و غ تره ميشتود كته بايتد در متدل يراف كتي شتهر پ ادهستازي و اجترا شتوند .نحتوه يرك تب و
يكپارچهسازي اي گزينهها ايجاد گزينههاي به هم پ وستهي يوسعه حم و نق همگاني در اي بخش ارائه ميشود.
 -8-5معرفي گزينهها

يرك بهاي مختلفي از يغ را پ شنهادي در شبكه حم و نق همگاني را مييوان به عنوان گزينههاي يوسعه حمت
و نق همگاني در نظر گرفت .اي گزينهها شام انتخاب از م ان دو نوع سامانه مختلف در يك مست ر ،دو مست ر مختلتف
براي دسترسي از يك مبدا به يك مقند ،يغ ر مح ايستگاه ،يغ ر در سرفاصله و بس اري موارد مشتابه باشتد .بته طتور
مرسوم ،گزينههاي مختلفي به شرح زير بايد ارزيابي شود:
– گزينه ه چ كار ) (Do-Nothingيا عدم انجام كار كه شام حفظ وض موجود عرضه و سامانههاي حم و نقت
همگاني سال پايه است و فقد يقاضاي سفر يا سال اف افزايش مييابد .اي گزينه با هدو مقايسه م زان يتار ر
گزينههاي اصالحي نسبت به وض موجود در نرمافزار اجرا ميشود.
– گزينه كم نه كار ) (Do-Minimumكه شام اجراي طرحهاي منتوب در مطالعتا قبلتي از جملته پ شتنهاد
منوب مطالعا جام حم و نق شهري و حومه است كه در مق اس مطالعه حاضر يدق

شده است.

– گزينههاي انجام كار ) (Do-Somethingكه شام اجراي طرحهاي پ شنهادي جديد در مطالعه حاضر در قالتب
گزينهها ي مختلف يغ ر و بهبود سامانه حم و نق همگاني است .در واق مجموعه منطقي و قابت قبتولي از
يرك ب گزينههاي يوسعه با ن م نگاهي به محدوديتهاي مالي در اينجا مورد بررسي قرار ميگ رد.
– گزينه همه كار ) (Do-Everythingكه براي افزايش سهم سامانه حم و نق همگاني در جايه جتايي ستفرها و
با هدو بهبود شرايد بدون محدوديت بودجه طراحي ميشود.
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– گزينه ب ش نه كار ) (Do-Maximumكه با هدو بهبود شرايد با محدوديت بودجه مطرح ميشود .ايت گزينته
نشان ميدهد با سقف بودجه فعلي ،حداكثر م زان اقداما براي دست ابي به بهتري نتايج چه بايد باشد.
 -2-5تحليل اثرات زيست محيطي گزينهها

پس از اجراي گزينههاي مختلف يوسعه حم و نق همگاني در نرمافزار مدلسازي شهر ،م تزان انتشتار آالينتدههتاي
مختلف قاب برآورد خواهد بود كه با مقايسه آنها مييوان يار ر يغ را سامانههاي حم و نقت را بتر محت د زيستت و
آلودگي هوا ارزيابي كرد .به طور معمول ،يغ ر در م زان انتشار آاليندههاي مع ار شتام مونوكست د كترب  ،ه تدروكرب ،
اكس دهاي ن تروژن و اكس دهاي گوگرد بررسي ميشود .الزم به ذكر استت يغ تر در ستامانه حمت و نقت همگتاني بتر
عملكرد خودروهاي شخني ن ز يار ر ميگذارد و نتايج انتشار آاليندهها شام اررا حاص از وساي شخنتي و همگتاني
خواهد بود .نكته مهم آنكه گاهي اجراي برخي گزينهها باعث يخريب غ رقاب بازگشت مح د زيست گ اهي يتا جتانوري
يا انساني ميشود كه با استعالم از مراج بايد به عنوان يتك محتدوديت جتدي يلقتي شتده و گزينته متذكور از فهرستت
گزينهها حذو شود.
 -9-5تحليل اثرات فني گزينهها

پس از اجراي گزينههاي مختلتف يوستعه حمت و نقت همگتاني در نرمافتزار مدلستازي شتهر ،م تزان شتاخصهاي
عملكردي مختلف مانند زمان سفر ،منرو سوخت ،ياخ ر ،يعداد يبادل سفر در شبكه همگاني و غ ره قاب برآورد خواهتد
بود كه با مقايسه آنها مييوان يار ر يغ را سامانههاي حم و نق را بر عملكرد سامانه حم و نق ارزيتابي كترد .الزم
به ذكر است يغ ر در سامانه حم و نق همگاني بر عملكرد خودروهاي شخني ن ز يار ر ميگذارد و نتتايج ايت يحل ت
بايد شام اررا حاص از وساي شخني و همگاني باشد .نكته ديگر آنكه كاهش مطلوب ت خوردروهتاي شخنتي بتراي
افزايش مطلوب ت حم و نق همگاني ممك است در برخي گزينهها مد نظر باشد ،در اي صتور برآينتد كلتي عملكترد
سامانه حم و نق مالك عم است ،هر چند باعث كاهش سطح خدمت براي خودروهاي شخني شود.
 -4-5تحليل اثرات اجتماعي -فرهنگي گزينهها

يوسعه سامانههاي حم و نق با هدو بهبود خدمت دهي به شهروندان انجتام ميشتود ،امتا اجتراي برختي گزينتهها
ممك است در كوياه مد يا بلند مد داراي اررا منفي بر زندگي عادي آنتان باشتد .يحل ت ايت موضتوع و پ شتنهاد
راهكارهاي كاهش يا جبران پ امدهاي منفي طرح و اطالعرساني در خنوص مزاياي طرح و رف ابهاما احتمالي در ذه
شهروندان بايد با دقت براي گزينههاي مختلف انجام شود .در ايت خنتوص برختي شتهرها ضتوابد و دستتورالعم هايي
منتشر كردهاند كه مييواند مورد يوجه قرار گ رد.
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 -5-5تحليل ضوابط پدافند غيرعامل و مديريت بحران مطابق دستورالعمل مصوب

سامانه حم و نق براي پاسخگويي به يقاضاي روزانه سفرهاي شهري طراحتي ميشتود .امتا بتا رعايتت ضتوابد الزم
مييواند در شرايد بحران و اضطرار ن ز به شهروندان خدمترساني كند .يوجته بته ضتوابد مربتو بته ويتژه در خنتوص
سامانههاي حم و نق همگاني انبوهبر ،يوص ه ميشود .با اي حال رسالت اصلي سامانه كته جابتهجايي ستفرهاي روزانته
است در اولويت قرار دارد و دسترسي به مراكز اسكان موقت و غ ره به عنوان يك مس ر فرعي مطرح ميشود.
 -1-5ارزيابي اقتصادي گزينهها

مقايسه و انتخاب گزينه برير يوسعه سامانه حم و نق همگاني يكپارچه ،بتر استاس يحل ت فايتده بته هزينته انجتام
ميشود .در ارزيابي فايدهها ،م زان كاهش برخي از هزينهها (مانند زمان سفر و منرو سوخت و  )...در يك گزينه نستبت
به گزينه پايه (عدم انجام كار) به عنوان فايده يلقي ميشود .مقادير هزينه و فايده هر گزينه بايد در مق تاس مناستب و بتا
دقت كافي (در حد امكانسنجي) برآورد شده و روش كار منطب بر دستورالعم ارزيابي در مطالعا جام حمت و نقت
شهري و حومه باشد .ارزيابي اقتنادي ،فايده و هزينه را براي ك جامعه (شام كاربران و غ ركاربران) محاسبه ميكنتد و
شام (اما نه محدود به) موارد زير است:
– هزينه ساخت :شام هزينه ساخت خد ،ايستگاه ،پايانه ،پاركسوار ،يوقفگاه و غ ره است كته در ابتتداي طترح
سرمايهگذاري ميشود.
– هزينه بهرهبرداري ،يعم ر و نگهداري :شام هزينههاي گزينهها پس از اجرا و در يمام دوره بهرهبترداري استت.
معموال طول دوره بهرهبرداري به اندازهاي انتخاب ميشود كه شام يك يغ ر اساستي و عمتده در ناوگتان يتا
زيرساختها نشود.
– هزينه يملك اراضي :منظور استمالك زم

مورد ن از براي ساخت يسه ال سامانه حم و نق همگاني است.

بايد با برداشت م داني برآورد شود.
– هزينه خريد ناوگان و يجه زا  :با يع

نوع سامانهها و هزينه يقريبي ناوگان ،برآورد ميشود.

– هزينه منرو سوخت و انرژي :مقادير ريالي متناظر با يغ ر در منترو ستوخت خودروهتاي شخنتي و انتواع
سامانههاي حم و نق همگاني در اي بخش برآورد ميشود.
– هزينه ن روي انساني :برآورد يعداد كاركنان و رانندگان سامانه حم و نق همگاني در طول دوره بهرهبرداري است.
– هزينه اررا زيست مح طي :هزينه متناظر با يول د آاليندههاي زيست مح طي يا جبتران يغ ترا در فضتاي
سبز شهري و غ ره در اي بخش بايد با كسب نظر از مراج ب دقت برآورد شود.
– هزينه ينادفا  :م زان يغ ر در يعداد ينادفا يراف كي متناظر با هتر يتك گزينتههاي يوستعه حمت و نقت
همگاني برآورد شده و هزينه ريالي آن بر اساس مناب موجود برآورد ميشود.
– هزينه اررا فني :مقادير ريالي متناظر با يغ ر در زمان سفر و غ ره در اي بخش برآورد ميشود.
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– هزينه اررا اجتماعي :منظور ،هزينه اقدامايي است كه براي جبران پ امدهاي اجتماعي منفي طرح بايد انجتام
شود .براي نمونه اگر احداث ايستگاه باعث كاهش ارزش ملك و نارضايتي اجتماعي شود ،با پرداخت م زان افت
ق مت يا ساير مشوقهاي مالي ،مييوان رضايت اجتماعي را يا حدي برقرار كرد.
 -7-5برآورد هزينه/فايده هر مسافر -كيلومتر در سامانههاي مختل

حمل و نقل همگاني يكپارچه

پس از ارزيابي اقتنادي گزينههاي مختلف ،مقدار هزينه و فايده متناظر با جابه جايي يك مستافر در يتك ك لتومتر از
هر يك از سامانههاي حم و نق همگاني در گزينههاي مختلف قاب برآورد است.
 -1-5اولويتبندي گزينهها و انتخاب سه گزينه برتر به روش تحليل فايده به هزينه

براي مقايسه و اولويتبندي گزينهها ،از روش يحل

فايده بته هزينته استتفاده ميشتود .همته شتاخصهاي متورر در

ينم مگ ري بايد به اعداد كمي قاب اندازهگ ري يبدي شوند به طوري كه بر يقاضاي سفر يا هزينه اجرا مورر باشند .الزم
به ذكر است سه گزينه برير ،بايد در كريدور و يا نوع سامانهها متفاو باشند و يفاو در سرفاصله يا يعداد ناوگان ،در اي
بخش به عنوان گزينه در نظر گرفته نميشود.
 -3-5كنترل سه گزينه برتر براي سياستگذاري (عرضه افق در گزينه برتر +تقاضاي افق بلند مدت بر اسراس سرهم
پيشنهادي براي وسايل سفر)

يقاضاي استفاده از سامانههاي حم و نق همگاني بر اساس نتايج مدلهاي برآورد يقاضا به دستت متيآيتد و عرضته
سامانهها ن ز متناسب با اي يقاضا يع

ميشود .با اي حال الزم استت م تزان يقاضتا يتك بتار هتم بتر استاس ضتوابد

باالدستي در خنوص سهم حم و نق همگاني برآورد شود و كفايت عرضه براي پاسخگويي به آن ستنج ده شتود .بتراي
نمونه مييوان به ضابطه سهم  55درصدي حم و نق همگاني از سفرهاي سواره يا ضابطه  2برابر كتردن ستهم حمت و
نق همگاني نسبت به وض موجود اشاره كرد .در شرايد حدي كه اي س استگذاريهاي موجب يغ ر نوع سامانه حم
و نق همگاني و يا يوج ه سامانههاي انبوهبر ميشود ،موضوع بايد با مشاركت كارفرما بررسي و ينم مگ ري شود.
 -2-8-8-2مرحله دوم-آ :امكانسنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومه

يوجه :3اي مرحله ينها در صوريي انجام ميشود كه در طرح جام حم و نق شهري و حومه ،گزينته حمت و نقت
ريلي ينويب شده باشد .شرح خدما اي مرحله ،در بخش دوم اي ضابطه ارائه شده است .در اي حالت ،شترح ختدما
مرحله دوم-ب با عنوان عارضه سنجي يراف كي از شرح خدما حاضر حذو خواهد شد.
يوجه :2در صوريي كه مطالعه سامانههاي ريلي مد نظر ن ست ،اي مرحله از شرح خدما حذو ميشود.
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 -9-8-8-2مرحله دوم-ب :عارضهسنجي ترافيكي

مرحله دوم شرح خدما  ،شام مجموعه اقدامايي است كه به ارزيابي و اررسنجي مس رهاي پ شنهادي بتراي خطتو
انبوهبر و ويژه و ايستگاههاي آنها پرداخته و با شب هسازي خردنگر ،امكان اجراي اي خطو را با يوجه به محدوديتهاي
شبكه معابر ارزيابي ميكند .به اي منظور ،سه گزينه كه در مرحلته اول مطالعته كتارآيي مناستبيتري نستبت بته ستاير
گزينهها داشتهاند ،به عنوان گزينههاي برير وارد مرحله دوم ميشوند.
 -8شبيهسازي ترافيكي خردنگر خطوط انبوهبر در سه گزينه برتر

ارزيابي يقاضا و طراحي شبكه حم و نق همگاني در مدل كالننگر و در مق اس يمام شهر انجام ميشود .اما ارزيتابي
عملكرد يراف كي هر يك از مس رهاي انتخابي براي خطو انبوهبر ،ن ازمند شب هسازي جزيييري در مق اس پتروژه استت
يا بتوان درك بهتري از اررا اجراي خد بر جريتان يراف تك و ظرف تت معتابر محتدوده آن بته دستت آورد .شب هستازي
يراف كي به دل

ن از به گردآوري اطالعا زيادير ،صرفا در محدوده بالفن خطو انبوهبر و بته شتعاع  255متتر انجتام

ميشود و بايد جزي ا ب شيري از شبكه معابر و يقاط ها يا حد دسترسيها گردآوري شود.
 -8-8برداشت اطالعات تكميلي در محدوده خطوط و ايستگاهها براي ساخت مدل شبيهسازي

با يوجه به سطح دقت مورد ن از در مدل شب هسازي يراف كي خردنگر ،يدق

مشخنا شبكه معابر در محدوده ختد

انبوهبر ضروري است .اطالعا هندسي مقط عرضي ،جهت حركت ،نحتوه كنتترل و مشخنتا گتردشهتا در يقاط هتا،
محدوديت يا ممنوع ت يردد سواره يا پ اده در شبكه و ساير اطالعا الزم براي پرداخت و اعتبارسنجي مدل شب هستازي
خرد در اي بخش برداشت شده و گزينه پايه در نرمافزار شب هسازي يرس م ميشود .الزم به ذكتر استت اطالعتا حجتم
يردد (و يا مايريسهاي سفر متناظر با آن) ،بر اساس نتتايج يخنت ص سته گزينته بريتر در متدل كالننگتر شتهر متالك
شب هسازي خواهد بود.
 -2-8شبيهسازي خردنگر مسير

براي ارزيابي عملكرد يراف كي خد انبوهبر ،و استتخراج هزينتههاي ناشتي از ايجتاد يتاخ ر در شتبكه معتابر ،وضتع ت
يراف كي مس ر در حالت پايه (پ ش از اجرا) شب هسازي شده و با نتايج شب هسازي انسداد مس ر و انحراو احتمال يراف تك
در زمان اجرا و ن ز شرايد معبر در زمان بهرهبرداري از خد انبتوهبتر (پتس از اجترا) مقايسته ميشتود .در مق تاس خترد،
مشكاليي مانند يعدد دسترسيها و يقاط ها با مس ر انبوهبر و يا عر
خودروهاي سواري ،كاهش عر

پ ادهرو و مشك يردد پ ادهها به دل

كم معبر و كاهش ظرف ت باقي مانتده بتراي عبتور
قرارگ تري ايستتگاه در پ تادهرو ،يتاخ ر ناشتي از

زمانبندي چراغهاي راهنمايي و غ ره بررسي شده و براي رف هر يك ،راهكارهاي مناسب پ شنهاد ميشود يا خد انبوهبر
و معبر ،بازدهي خود را در جابه جايي مسافران يا حد ممك افزايش دهند.
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 -9-8شبيهسازي خردنگر ايستگاهها (سواره و پياده)

در برخي موارد ،جانمايي ايستگاه در حاش ه معبر به دل

يجم مسافران پ تاده شتده از ختد انبتوهبتر ،باعتث ايجتاد

شلوغي و ازدحام در پ ادهروها و معابر اطراو ايستگاه ميشود .از سوي ديگر ،نحوه يبادل سفر خد انبوهبر و ستاير وستاي
سفر مانند ايوبوس ،ياكسي و خودروي شخني ن ز بايد در محدوده ايستگاه بته درستتي يعريتف و يتار ر احتمتالي آن بتر
كاهش ظرف ت معابر مجاور ايستگاه شب هسازي شود .در اي بخش بايد يوقفهاي غ رمجاز ساير وساي كته باعتث ايجتاد
راهبندان خواهد شد به دقت مديريت و كنترل شده و با شناخت دق

مشكال  ،راهكارهاي عملي مناستب بتراي كتاهش

اررا منفي احداث ايستگاه بر ظرف ت يردد پ اده و سواره ارائه شود.
 -4-8پيشنهاد راهكارهاي مديريت ترافيك حين اجرا (در حد امكانسنجي)

خد انبوهبر در بستر شبكه معابر موجود كه يحت بار يراف ك قرار دارند ،احداث ميشتود ،در نت جته پ شب نتي يتار ر
عمل ا احداث بر اختالل در جريان يراف ك و ارائه طرح هدايت مس ر و يا اصالح موقتت مست رهاي جتايگزي بته لحتاظ
هندسي يا زمانبندي چراغ راهنمايي در يقاط ها ،با يوجه به نتايج شب هسازي يراف كي در بندهاي قب ضروري است.
 -5-8پيشنهاد راهكارهاي مديريت ترافيك پس از اجرا (در حد امكانسنجي)

در اي بخش و بر اساس نتايج شب هسازي يراف كي ايستگاهها ،مشكال يراف كي و اجتماعي مختلتف كته منجتر بته بتي
نظمي و يا ازدحام در زمان بهرهبرداري از خد ميشود شناسايي شده و براي آنها راهكارهاي متناسب ارائته خواهتد شتد .از
جمله اي موارد مييوان به يع

و يعريف نحوه دسترسي ساير وساي سفر به ايستگاه ،يعريف مس رهاي دسترسي پ اده بته

ايستگاه و ارائه پ شنهاد براي اصالح هندسي معابر و يقاط ها براي سازگاري ب شير با خد انبوهبر اشاره كرد .اي كار ممكت
است باعث يغ رايي در خطو مكم (ايوبوس و ياكسي) در ايستگاههاي يبادلي ن ز بشود .استفاده از روشهاي اولويتتدهي
به يردد حم و نق همگاني در يقاط ها و ايجاد فاز ويژه عبور براي آن ن ز در اي بخش قاب بررسي خواهد بود.
 -1-8ارزيابي نهايي و تعيين گزينه منتخب

براي انتخاب گزينه برير از ب

سته گزينته راه يافتته بته مرحلته دوم ،مجموعته كل ته اقتداما الزم بتراي احتداث و

بهرهبرداري خد انبوهبر مجددا در مدلهاي كالننگر و خردنگر يحل
يحل

شده و شاخصهاي عملكتردي نهتايي بتراي انجتام

فايده به هزينه استخراج ميشوند.

 -7-8تحليل عملكرد گزينهها در سطح مدل كالن نگر

مدل كالن نگر شهر با اعمال آخري يغ را شبكه حم و نق همگاني و شخني كه در اي مرحله و بر اساس نتايج
شب هسازي ايجاد شده بود ،مجددا اجرا شده و شاخصهاي عملكردي مانند زمان سفر ،يعداد مسافر و  ...مجتددا استتخراج
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و با وضع ت قبلي گزينه مقايسه ميشود .آخري اصالحا و يغ را جزيي براي افزايش ك ف ت و كم ت در حم و نق
همگاني در اي بخش قاب اعمال است.
 -1-8تحليل عملكرد گزينهها در سطح مدل خردنگر

نتايج نهايي مدل كالننگر از گام قب  ،مجددا براي خطو انبوهبر در مدل خردنگر شب هسازي شتده و ارترا احتداث
خد بر معابر شبكه ارزيابي ميشود .آخري اصالحا و يغ را جزيي براي افتزايش ك ف تت و كم تت در حمت و نقت
همگاني در اي بخش قاب اعمال است.
 -3-8برآورد هزينه ساخت و بهرهبرداري در هر گزينه (شامل هزينههاي حين اجرا)

شب هسازي خرد نگر ،باعث يدق

برخي شاخصهاي يراف كي در محدوده خد انبوهبر ميشتود كته از آنهتا مييتوان

براي برآورد دق ير اررا و فايدههاي هر گزينه استفاده كرد .افزون بر آن ،راهكارهاي مديريت يرف ك ح

اجترا و پتس

از اجرا ،باعث اعمال هزينههايي (در قالب افزايش زمان سفر ،احداث مس ر جايگزي  )... ،بته ستامانه حمت و نقت شتهر و
كاربران آن ميشود كه بايد به عنوان بخشي از هزينههاي آن گزينه در ارزيابي اقتنادي مد نظر باشد.
 -84-8ارزيابي و اولويتبندي گزينهها به روش تحليل فايده به هزينه و تعيين گزينه منتخب

ارزيابي اقتنادي از نگاه جامعه و مناف و هزينههاي عمومي انجام ميشود .فايده و هزينه سه گزينه برير بتا يوجته بته
نتايج يدق

شده در اي مرحله ،مجددا برآورد شده و اولويت گزينهها بر اساس نسبت فايتده بته هزينته و فايتده ختالص

محاسبه ميشود .پس از انجام بررسيهاي الزم و مذاكره با كارفرما ،يكي از اي سه گزينته بتر استاس شتاخص فايتده بته
هزينه در ارزيابي اقتنادي انتخاب ميشود .اي انتخاب ،بر اساس يوان مالي شهرداري در اجراي نتايج و يجتارب قبلتي در
يوسعه حم و نق همگاني شهر انجام خواهد شد.
 -4-8-8-2مرحله سوم :طراحي سامانه غير ريلي

مرحله سوم شرح خدما  ،شام مجموعه اقدامايي است كه منجر به يه ه نقشههاي عمل تايي  3:20555بتراي مست ر
خطو و ايستگاههاي حم و نق انبوهبر غ رريلي ميشود.
 -8ارائه راهكارهاي حمل و نقل هوشمند براي گزينه منتخب

يكي از مهميري و مورريري راهكارهاي افتزايش جتذاب ت و مطلوب تت ستامانههتاي حمت و نقت همگتاني ،كته در
يكپارچگي آنها ن تز نقتش كل تدي دارد ،استتفاده از ستامانههتاي حمت و نقت هوشتمند استت .پ شتنهاد راهكارهتاي
هوشمندسازي بايد در راستاي معماري يكپارچه حم و نق هوشمند شهر باشد و يا از الگوي مشتابه در ستاير شتهرهاي
كشور پ روي كند .افزون بر موارد ذكر شده در اي بخش ،مشاور مييواند راهكارهاي ديگري را ن ز پ شنهاد كنتد .الزم بته
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يوض ح است كه راهكارهاي پ شنهادي بايد متناظر و متناسب با شترايد گزينته بريتر بتوده و از ب تان موضتوعا كلتي و
غ رقاب اجرا پره ز شود.
 -8-8اطالعرساني به مسافران

يكي از عوام بس ار مورر در افزايش يعداد مسافران حم و نق همگاني ،آگاهي ايشتان از مست رها ،زمتان حركتت از
مبدا و زمان رس دن به مقند است .سامانه اطالعرساني به مسافر كه امروز بر بستر اينترنتت قابت پ ادهستازي استت ،بتا
استفاده از سامانههاي مكانيابي خودرو ،به سادگي قادر به ارائه اطالعا الزم به مسافران خواهند بود.
 -2-8شيوه اخذ كرايه (يكپارچه ،باز /بسته) و تجهيزات مورد نياز

ش وه دريافت كرايه در سامانههاي حم و نق همگاني به صور كرايه باز (با يك بار ورود بته ستامانه حمت و نقت ،
كل ه سفرهاي يبادلي بعدي رايگان خواهد بود) يا كرايه بسته (براي هر سفر بايد كرايته جداگانته پرداختت شتود) ،كرايته
رابت (مستق از مسافت) يا كرايه متغ ر (وابسته به مسافت) و يكپارچگي ش وه پرداخت ب

سامانههاي مختلف (پتذيرش

كار بل ت براي همه سامانهها) در سهولت استفاده و افزايش مطلوب ت سامانههاي حم و نق همگاني و ايجاد احستاس
يكپارچگي ب

سامانههاي مختلف بس ار مورر است.

 -9-8اولويتدهي به حمل و نقل همگاني در تقاطعها

در صور ن از به استفاده از سامانههاي اولويت عبور در يقاط ها ،بايد مشخنا و زيرساختهاي مورد ن از به كارفرما
اعالم شود.
 -4-8توليد محتوا براي تشكيل پايگاه پوياي اطالعرساني اينترنتي سامانه حمل و نقل همگاني يكپارچه

يكي از سادهيري روشهاي اطالعرساني به شهروندان در خنوص سامانههاي حم و نق همگتاني و عملكترد آنهتا،
ايجاد يك پايگاه اينترنتي پويا و يعاملي است كه عالوه بر ارائه آخري يغ ترا خطتو و ايستتگاهها ،امكتان مست ريابي،
برآورد زمان سفر ،زمان رس دن ناوگان به ايستگاه و آگاهي از كرايه را فراهم ميكند .در اي پايگاه اينترنتتي ،بايتد محلتي
براي دريافت نظرا و پ شنهادا و درخواستهاي مردمي براي يغ ر خطو موجود يا ايجاد خطو جديد وجود داشتته
باشد .ضم آنكه مييوان از آن براي نظرسنجي از شهروندان در مورد يغ ترا پ شتنهادي در خطتو يتا ايستتگاهها و
ارزيابي اررا اجتماعي اي يغ را استفاده كرد .محتواي اول ه و ساختار مفهومي اي پايگاه بايد يوسد مشاور يه ه شود
و كارفرما با يه ه ملزوما مورد ن از ،آن را همواره به روز نگهدارد.
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 -2اولويتبندي اجراي راهكارهاي گزينه منتخب در افق كوتاه مدت و بلند مدت

با يوجه به محدوديت مناب  ،راهكارهاي پ شنهادي براي يوسعه بخشهاي مختلف حم و نق همگتاني دستتهبندي و
به صور بستههاي اجرايي در بازههاي زماني كوياه مد و بلند مد اولويتبندي ميشوند .اي راهكارها بايد در رستتاي
دست ابي به هدو نهايي طرح بوده و مان از دوباره كاري و ايالو مناب شوند.
 -8-2برآورد منابع مالي مورد نياز در بازههاي زماني مختل

براي اجراي راهكارها

براي اجراي پ شنهاد اي مطالعه ،بايد جريان مالي مورد ن از در بازههاي زماني مختلف براي اجرا ،بهرهبترداري و غ تره
به دقت برآورد شده و موارد كم هزينه و زود بازده در اولويت اجرايي قرار گ رد .مناب متالي متورد ن تاز بايتد متناستب بتا
بودجه در اخت ار شهرداري و سطح كمكهاي دولتي بر اساس آخري ضوابد بوده و از ارائه طرحهايي نامتناسب با بودجته
شهرداري پره ز شود.
 -2-2پيشنهاد نهادهاي مسوول براي پيادهسازي نتايج مطالعات

براي حنول اطم نان از اجراي صح ح نتتايج مطالعته ،مستوول ت هتر يتك از نهادهتاي متريبد بتا حمت و نقت در
پ ادهسازي نتايج مشخص شده و در صور ن از به ايجاد نهادهاي جديدو يا اصالح ساختارهاي موجود ،پ شنهاد مقتدمايي
ارائه خواهد شد.
 -9تهيه برنامه تامين مالي گزينه منتخب در زمان ساخت و بهرهبرداري

بر اساس برآورد مناب مالي مورد ن از براي اجراي پ شنهادا و بهرهبرداري از آنها يا ستال افت  ،بايتد روش و منتاب
يام

مالي و جبران هزينههاي اجرا معرفتي شتده و منتابعي بتراي درآمتد پايتدار اداره حمت و نقت همگتاني در زمتان

بهرهبرداري ن ز پ شب ني شود.
 -8-9برآورد ميزان كرايه به تفكيك نوع سامانه و خط

برآورد م زان كرايه هر يك از سامانههاي حم و نق پ شنهادي به يفك ك خد ،بايد بر استاس هزينته يمتام شتده و
سود منطقي بهرهبرداري انجام شود .م زان كرايه مستق م كه از كاربران دريافت ميشود و بر مطلوب ت سامانه حم و نق
همگاني از ديد كاربر مورر است بايد با يوجه به كشساني يقاضا و اهداو يع
كرايه خطو به عنوان بخشي از برنامه يام
يا حد ممك افزايش داد.

شده در مرحلته اول مطالعته يع ت

شتود.

مالي طرح بوده و بايد سهم آن را (ضم حفظ مطلوب ت سامانه براي كرابر)
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 -2-9برآورد ميزان يارانه مورد نياز (اختالف كرايه و قيمت تمام شده)

به طور معمول ،هزينههاي سامانههاي حم و نق همگاني ب شير از آن است كه با اخذ كرايه از كاربران جبران شود.
اختالو هزينه سامانه حم و نق همگاني با درآمد حاص از بل ت فروشي ،يحت عنوان يارانه مورد ن از ستامانه شتناخته
ميشود كه بايد به يفك ك خد محاسبه ميشود .بخشي از اي يارانه ممك است از مناب درآمتد جتانبي ماننتد يبل غتا
جبران شود ،و بخشي ديگر ن ازمند كمكهاي مالي مستق م شهرداري يا دولتي است كه البته در برنامه يام

مالي طترح

بايد در نظر گرفته شده و ارزيابي شود.
 -9-9پيشنهاد روش مناسب خصوصيسازي خطوط مطابق دسرتورالعملهاي مصروب (اجراره/فروش خط/ايسرتگاه،
آزادسازي كرايهها)

واگذاري خطو به بخش خنوصي از روشهاي مختلفي مانند اجاره يا فروش خد يا ايستگاهها و ايجاد امكان يع ت
نرخ كرايه به صور رقابتي در مس رهاي مشترك ب

شركتهاي خنوصي بهرهبرداري امكانپذير است .مشتاور بايتد بتا

بررسي يجارب و ضوابد موجود ،با هدو افزايش مطلوب ت سامانه براي كاربران ،كتاهش هزينتههاي شتهرداري و افتزايش
درآمد بخش خنوصي ،روشهاي مناسب را براي خنوصيسازي خطو مختلف ارائه كند.
 -4-9پيشنهاد منابع درآمد پايدار براي حمل و نقل همگاني

مجتم هاي ايستگاهي و ايستگاههاي پايانهاي
 -5-9تدوين روش مشاركت بخش دولتي و خصوصي

مشاركت بخش دولتي و خنوصي براي سرمايه گذاري در پروژههاي ساخت و يوسعه حم و نق همگاني و بته ويتژه
احداث و بهرهبرداري از خطو انبوهبر ،باعث جبران كمبتود منتاب متالي اول ته در بختش دولتتي در اجتراي پ شتنهادا
ميشود .با بررسي برنامه يام

مالي و م زان فايده و هزينه متناظر با هر خد ،مييتوان برنامته مشتاركت مناستبي بتراي

يوسعه حم و نق همگاني يدوي كرد.
 -4ارائه جزييات گزينه منتخب در مقياس 8:2.444

اي بخش به ارائه جزي ا نهايي مورد ن از براي پ ادهسازي و عمل تايي كتردن گزينته بريتر اختنتاص دارد .بته طتور
مرسوم ،براي اجراي خطو ياكسي ،م نيبوس و ايوبوس به دل

پ روي از شبكه معتابر ،ن تازي بته ارائته نقشته اجرايتي

ن ست و جانمايي مس ر و ايستگاه روي نقشههاي  3:20555كامال كافي به نظر ميرسد .اي موضوع يتا حتد زيتادي بتراي
سامانه انبوهبر غ ر ريلي ن ز صادق است .با اي حال براي يدق

جزي ا هندسي در يقاط ها ،گاهي الزم است نقشتههاي

اجرايي با مق اس دق ير يه ه شود كه پس از اي مطالعه و به صور موردي و جداگانه بايد انجام شود.
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 -8-4تعيين محل دقيق ايستگاه ،پايانه ،توقفگاه ،پارکسوار

مح ايستگاههاي منفرد ،يبادلي ،مشترك و نام خطوطي كه به آنها خدمتدهي ميكنند بايد در يك پايگاه اطالعا
مكاني  GISدرج شده و اطالعا آن در دسترس باشد .قرارگ ري ايستگاه در محدوده يقتاط يتا در بت

دو يقتاط بايتد

بررسي و نقطه مناسب ضم همتاهنگي بتا كاربريهتاي مجتاور انتختاب شتود .اطالعتا موقع تت و ظرف تت پايانتههتا،
پاركسوارها و يوقفگاهها و نحوه يوزي خطو ب

آنها ،امكانا و يسه ال و غ ره در هتر يتك از آنهتا بايتد مشتخص

باشد .در صور ن از به يغ ر كاربري موجود براي احداث اي يسه ال  ،بايد هماهنگي الزم با مراج صور پذيرد.
 -2-4تعيين مسير خطوط مختل

حمل و نقل همگاني

مس ر عبور خطو حم و نق همگاني و نحوه اريبا آنها با ساير خطو عبوري در شبكه معابر ،يقاط هتا ،عبتور از
خد وسد يا خد كناري ،حذو يا حفظ پارك حاش هاي بايد با جزي ا الزم ارائه شود .نقشه مست رهاي خطتو حمت و
نق همگاني و مس رهاي يبادلي بايد در مق اس  3:20555يه ه شده و اطالعا زمانبنتدي اعتزام ايوبتوسهتا در آن درج
شود و در اخت ار مسافران قرار گ رد.
 -9-4تعيين نحوه جداسازي مسيرها و ايستگاهها از جريان عبوري

در خطو ويژه كه جريان خودروهاي شخني از حم و نق همگاني جدا ميشود ،نوع جداكننده و نحتوه جداستازي
با يوجه به شرايد محلي و مالحظا ايمني بايد ارائه شود .متديريت دسترستي عرضتي پ ادههتا ،كنتترل عبتور غ رمجتاز
مويورس كلت يا ساير خودروها از مس ر ويژه ن ز بايد در طراحي مد نظر باشد.
 -4-4پيشنهاد تسهيالت ايستگاهها شامل تابلوها و عاليم افقي ،سرپناه ،پوشش جوي آب و عقبنشيني (پهلوگاه)

با يوجه به مق اس عملكردي ايستگاه ،بايد يسه ال مناسب در ايستگاهها به صور نمونه (ي تپ) پ شتنهاد شتود بته
طوري كه با كميري هزينه ،ب شيري جذاب ت فراهم شود.
 -5-4پيشنهاد مناسبسازي سامانهها براي توانيابان و آسيبپذيران

بررسي ضوابد مناسبسازي براي يوانيابان و فراهم كردن دسترسي مناسب در ايستگاه و انتخاب نوع ناوگان مناستب
براي استفاده ايشان ،بايد مورد يوجه باشد.
 -1-4ترسيم مقطع عرضي مسير خطوط حمل و نقل همگاني انبوهبر

در مس ر خطو ويژه و در معابر مختلف از مس ر خطو حم و نق همگاني انبوهبر ،بايد مقط عرضي يرست م شتده
و موقع ت عبور خد ويژه در مس ر مشخص شود .در صور حذو پارك حاش هاي ،بايد يمه دا الزم براي پ شتگ ري از
يخلف پارك صور پذيرد .در يرس م مقط عرضي ،پ مايش م داني مس ر و يه ه عكس ضروري است.
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 -7-4پيشنهاد نحوه دسترسي پياده به ايستگاهها

ايستگاهها به عنوان پ اريباطي پ ادهرو و ناوگان حم و نق و سكوي سوار شدن ،بايد براي همه كاربران به خوبي در
دسترس بوده و عاري از موانعي مانند جوي آب ،پله و غ ره باشند .با ارائه نقشههاي نمونته (ي تپ) از ايستتگاههايي بتراي
خطو مختلف ،مييوان دسترسي مناسب پ اده را برقرار كرد .از سوي ديگر ،برخي ايستگاهها به دل

مق اس بزرگير ،به

مسافران يبادلي از ساير وساي سفر ن ز خدمتدهي ميكنند كه الزم استت نحتوه پ تاده و ستوار كتردن مستافر از ستاير
خطو حم و نق همگاني و شبه همگاني و يا سواري شخني در هنگام طراحي ايستگاه مدنظر قرار گرفته و يسته ال
الزم فراهم شود.
 -1-4اصالح هندسي مسير و تقاطعها در مسير حمل و نقل انبوهبر (در حد فاز صفر)

با يوجه به خنوص ا حم و نق انبوهبر و قرارگ ري آن در مس ر ويژه (جداشده) ،جزي ا هندسي مس ر و يقاط ها
در مق اس  3:20555ارائه شود .در مواردي كه طراحي ن ازمند استفاده از نقشههاي دق ير باشد ،بايد موضوع بته كارفرمتا
منعكس شود يا اقداما الزم براي نقشهبرداري (يوسد كارفرما) انجام پذيرد .كارفرما مييواند يه ه نقشتههاي دق ت يتر را
به صور موردي و جداگانه و يوسد مشاور ديگري به انجام برساند.
 -3-4مديريت و اصالح زمانبندي چراغهاي راهنمايي در مسير حمل و نقل انبوهبر

جزي ا برنامه زمانبندي در يقاط هتاي مست ر خطتو انبتوهبتر بايتد يوستد مشتاور يه ته و ارائته شتود .پ شتنهاد
هوشمندسازي يا اولويتدهي به عبور حم و نق همگاني ن ز در اي قسمت ارائه ميشود .جزي ا اي پ شتنهادا بايتد
با نتايج مرحله دوم مطالعه سازگار باشد.
 -5جمعبندي

اي بخش ،خروجي مطالعا را به صور اسناد دستهبندي شده ارائه ميكند.
 -8-5تهيه نقشه جامع حمل و نقل همگاني يكپارچه شهر و حومه در افقهاي زماني مختل

بره همرراه شراخصهاي

پايش عملكرد آن

نقشه شبكه حم و نق و شاخصهاي سنجش عملكرد آن بايد در اخت ار مجريان قترار گرفتته و در بازههتاي زمتاني
مشخص ،عدم اجرا يا انحراو از اجراي آن بررسي و اصالحا الزم اعمال شود.
 -2-5برآورد ميزان تحقق اهداف در صورت اجراي گزينه منتخب

م زان دست ابي به اهداو يع

شده در ابتداي مرحله اول با اجراي طرح پ شنهادي به صور كمتي مشتخص بترآورد و

اعالم ميشود يا پس از اجرا ،نتايج با مقادير برآورد شده مقايسه شود .البته اي مقايسه بعدا يوسد كارفرما انجام ميشود.
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 -9-5آموزش نيروي كارشناسي كارفرما براي استفاده از مدلها و نتايج مطالعات

براي حفظ پويايي نتايج و استفاده از مدلهاي ساخته شده در ينتم مگ ريهتاي بعتدي ،بايتد استتفاده از نرمافتزار و
مدلها و نحوه يفس ر نتايج و م زان دقت آنها براي كارشناسان فني كارفرما يشريح شود .همه اقداما و يغ را بعتدي
در سامانههاي حم و نق كه در آينده با يوجه به شرايد و خارج از پ شنهادا اي مطالعه رخ ميدهد ،بايتد در متدلها
وارد شده و ارزيابي شود.
 -4-5تصويب مطالعات در مراجع ذيربط

مشاور بايد مطاب دستورالعم مطالعه ،نتايج را در مراج مريبد و در بازههاي زماني الزم به ياي د و ينويب برساند.

3فصل 3
دستورالعمل انجام مطالعات تفصيلي
حمل و نقل همگاني شهري و حومه

فصل سوم  -دستورالعمل انجام مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني شهري و حومه 31/44/81
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يفن لي حم و نق همگاني شهري و حومه

 -8-9دامنه كاربرد
دامنه كاربرد شرح خدما مطالعا يفن لي حم و نق همگاني شهري و حومه ،شام مجموعه مطالعا متريبد بتا
ايجاد ،يوسعه ،بهسازي و ارزيابي انواع سامانه هاي حم و نق همگاني و شبه همگاني شهري و حومته شتهري استت كته
پس از انجام مطالعا جام حم و نقت شتهري و حومته (مطتاب ضتابطه  )733قابت استتفاده استت .رعايتت ضتوابد و
دستورالعم ها ي مطالعا جام حم و نق شهري و حومه ن تز الزامتي استت ،امتا اگتر مغتايريي بت

شتاخصهاي آن

دستورالعم با مت حاضر وجود داشت ،مت حاضر مالك عم خواهد بود .رعايرت ايرن ضرابطه برراي شرهرهايي كره
مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني شهري و حومه آنها انجام نشده است ،الزامي ميباشد و براي شهرهايي كه ايرن
مطالعات انجام شده ولي فاز اجرايي پروژهها تكميل نشده است ،انطباق با مفاد اين ضابطه ضرروري اسرت (مفراد ايرن
ضابطه رعايت شده باشد) .همچنين براي اجراي پروژههايي كه از زمان تصويب مطالعات آنها بيش از  84سال گذشرته،
بهروزرساني مطالعات (انجام مجدد مطالعات با توجه به دادههاي بهروز شده) طبق اين ضابطه ضروري ميباشد.

 -2-9پيشنياز شروع مطالعات
براي انجام مطالعا يفن لي حم و نق همگاني شهري و حومه ،بايد مدلهاي بترآورد يقاضتاي ستفر و راهبردهتا و
راهكارهاي اساسي يوسعه يكپارچه سامانه حم و نق شهري و حومه يه ه شده و به ينويب رس ده باشد .اي مطالعه بتر
مبناي ن ازسنجي اول ه در طرح جام حم و نق شهري و حومه ،اقدام به بررسي ،يوسعه و يدق

راهكارهاي متريبد بتا

حم و نق همگاني ميكند و با حفظ چهارچوبهاي ارائه شده در طرح جام حم و نق شهري و حومته و بهرهگ تري
از ابزارهاي يه ه شده در آن مطالعه ،اقدام به معرفي و ارزيابي اقداما يكم لي در حوزه حم و نق همگاني ميكنتد .بتر
اي اساس ،ن از به هر يك از انواع سامانهها بايد در مطالعا پ ش

ياي تد شتده باشتد و در صتور عتدم ياي تد ن تاز بته

سامانههاي با سطح باالير در طرح جام حم و نق  ،مطالعه طرح يفن لي حم و نق همگاني ن ز صرفا مجاز به بررستي
و ارائه سامانههاي در رده پاي ير خواهد بود .براي نمونه ،اگر در طرح جام حم و نق  ،سامانه حم و نق ريلتي بتراي
شهر يوص ه و ينويب نشود ،در مطالعه يفن لي حم و نق همگاني يكپارچه ن ز سامانه ريلي بررسي نشده و ستامانههاي
پاي ير مانند ايوبوس يندرو ،ايوبوس عادي و غ تره ارزيتابي متيشتوند .شتك ( )3-7جايگتاه ايت مطالعته را در فرآينتد
مطالعا حم و نق همگاني شهري نشان ميدهد.
در صوريي كه اف طرح جام حم و نق سپري شده باشد ،بايد ابتدا آن را به هنگامسازي يا بازنگري كترد و ستپس
اي مطالعه را انجام داد.
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مطالعا جام حم و نق شهري و حومه (پ دايش)
Master Plan
برآورد مقدمايي
يقاضا

پ شنهاد مقدمايي كريدورها

يع مقدمايي
نوع سامانه انبوه بر

مق اس3:25.555 :

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

يدق

مس ر

يدق

يقاضا

يدق

نوع سامانه

طراحي مقدمايي

مق اس3:2.555 :

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

مطالعا امكان سنجي نهايي خطو ريلي
Basic design

يه ه طرح اجرايي
Deatailed design
شكل  -8-9جايگاه مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني در فرآيند عمومي مطالعات مرتبط

 -9-9هدف مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني شهري و حومه
هدو از انجام مطالعا يفن لي حم و نق همگاني شتهري و حومته يتدق

و جانمتايي كريتدورهاي حمت و نقت

همگاني به صور يكپارچه و منسجم در شهر است .در نت جه اي مطالعا  ،كريدورهاي حم و نق انبوهبر كته در طترح
جام حم و نق شهر و حومه در مق اس كالن برنامهريزي شده ،يدق

و در صور ن تاز بتازنگري ميشتود و نتتايج در

يرك ب با ساير سامانههاي حم و نق همگاني و شبه همگاني ،در حد مس ر يدق

ميشود .اهداو اي مطالعته بته طتور

خالصه ،يه ه طرحهاي عمل ايي در موارد زير است:
– يدوي ساختار يكپارچه و مكم براي انواع سامانههاي حم و نق همگاني
– برآورد يقاضاي سفرهاي آينده حم و نق همگاني
– پ شنهاد مقدمايي سامانه حم و نق انبوهبر ريلي
– طراحي سامانه حم و نق انبوهبر غ رريلي
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– طراحي شبكه ايوبوسراني
– طراحي شبكه ياكس راني
– يدق

موقع ت مس ر و ايستگاههاي سامانههاي مختلف

– ارزيابي اقتنادي طرحها
– ارزيابي مالي طرحها
– يه ه جزي ا عمل ايي براي اجراي نتايج

 -4-9تخصصهاي الزم براي انجام مطالعات
براي انجام مطالعا يفن لي حم و نق همگاني شهري و حومه ،و پ ادهسازي جزي ا مورد نظتر در شترح ختدما
پ شنهادي ،وجود يخنصهاي زير در ي م مطالعايي يوص ه ميشود:
– برنامهريزي حم و نق (مدلسازي)
– برنامهريزي حم و نق (طراحي شبكه)
– يراف ك (شب هسازي)
– يراف ك (آمارگ ري)
– راه و يرابري (طراحي هندسي)
– شهرسازي
– علوم اجتماعي
– اقتنادي و مالي
– مستندسازي

 -5-9منابع علمي براي انجام مطالعه (كتابنامه)
روشهاي مختلفي براي طراحي شبكههاي حم و نق همگاني وجود دارد كه براي انجام مطالعتا يفنت لي حمت و
نق همگاني شهري و حومه قاب استفاده است .با اي حال ،موضوعا مطرح شده در مناب زير براي حفتظ يكنتواختي و
يكپارچگي در طراحيها يوص ه ميشود.
1- Vuchic, Vukan R.; Urban Transit: Operations, Planning and Economics; John Wiley and Sons,
inc., 2005.
2- Vuchic, Vukan R.; Urban Transit Systems and Technology; John Wiley and Sons, inc., 2007.
3- Ceder, Avishai; Public Transit Planning and Operation: Theory, Modelling and Practice; Elsevier,
2007.
;4- Meyer, Michael D.; Transportation Planning Handbook, Institute of Transportation Engineers
John Wiley and Sons, inc., 2016.
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5- Grava, Sigurd; Urban Transportation System: Choices for Communities; McGraw-Hill, 2003.
6- NCHRP 765: Analytical Travel Forecasting Approaches for Project-Level Planning and Design,
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/ nchrp_rpt_765.pdf
7- TCRP78: Estimating the Benefits of Public Transit Projects: A Guidebook for Practitioners,
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/ tcrp78/guidebook/tcrp78.pdf

 -4شاهي ،جل ؛ نادران ،علي؛ جمالزاده ،عل رضا؛ حم و نق نوي در شهرها؛ سازمان شتهرداريها و ده اريهتاي
كشور.3715 ،

 -1-9تعاري
برخي كلما كل دي در اي بخش يعريف شدهاند .ساير يعاريف و روشهاي طراحتي بتر استاس جزي تا منتدرج در
مراج علمي معرفي شده در بخش  -5-7مناب علمي براي انجام مطالعه ،مورد ياي د است:
– كريدور ) :(Corridorمنظور ،پهنه اي از شهر است كه براي عبور حم و نق همگاني در مق تاس طترح جتام
حم و نق شهري و حومه پ شنهاد ميشود.
– مس ر ) :(Routeمنظور ،مح عبور حم و نق همگاني است كه منطب بر معابر شهر يدق

شده است.

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

و طراحي هندسي شده است.

– ايستگاه ) : (Stationمنظور ،مح سوار و پ اده شدن مسافران از ناوگان حم و نق همگاني است كه جزيتي از
خد محسوب ميشود ،اما مييواند ب

چند خد مشترك باشد.

– پارك سوار ) :(Park-and-rideمنظور ايستگاهي است كه راننتده ختودروي شخنتي ،ختودروي ختود را در آن
متوقف (پارك) كرده و و سوار حم و نق همگاني ميشود.
– پايانه ) :(Terminalمنظور ،نقطه شروع يا پايان مس ر است كه مح يجم چند خد حم و نق همگاني باشد.
– يوقفگاه ) :(Parkingمنظور ،مح يوقف شبانه ناوگان حم و نق همگاني يا مح استقرار ناوگان غ رفعال است.
– يعم رگاه ) : (Workshopمنظور ،مح انجام يعم را جزيي ،عمده ،شستشو و غ ره براي ناوگان حمت و نقت
همگاني است.
– طراحي شبكه ) :(Network designمنظور ،يع

مس ر و ايستگاه سامانه حم و نق همگاني است.

– مدل كالننگر ) :(Macro-level modelمنظور ،مدل يراف كي ك شهر است كه رفتار م انگ

ساعتي يا روزانه

را مدلسازي ميكند .در اي سطح ،برآيند رفتار همه خودروهاي حاضر در شبكه مدلسازي ميشود.
– مدل خردنگر ) :(Micro-level simulation modelمنظور ،مدل شب هسازي رفتار يراف كي در بازه زماني كميتر
از يك ساعت (معموال  35دق قه) است .در اي سطح ،رفتار يك يتك خودروهتا و پ ادههتاي حاضتر در شتبكه
شب هسازي ميشود.
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– حومه شهر ) :(Sub-urbanمنظور ،سكونتگاههاي مجاور ،ولي خارج از محدوده يقس مبندي س اسي شهر است
كه داراي يبادل سفر منظم روزانه با شهر هستند.
– حم و نق همگاني ) :(Public Transitنوعي از سامانه حم و نق كه داراي مبدا ،مقند ،مست ر ،ايستتگاه و
برنامه زمانبندي منظم و از پ ش يع

شده باشد.

– حم و نق شبه همگاني ) :(Para Transitنوعي از سامانه حم و نق كه داراي مبدا ،مقند و مس ر متنظم و
از پ ش يع

شده باشد.

– حم و نق يكپارچه :منظور پ وستگي سفر از مبدا يا مقند به لحاظ زماني ،مكاني ،كرايه و اطالعرساني استت
كه از طري برنامهريزي هماهنگ و منسجم وساي سفر مختلف حاص ميشود.
– نوع سامانه :منظور ويژگيهاي خاص يك وست له ستفر شتام حت يقتدم عبتور (جداشتده ،جداشتده طتولي،
مختلد) ،فناوري (هدايت شده ،هدايت نشده) و مشخنا عملكردي (ظرف ت ،سرعت) است.
– ناوگان ريلي :منظور ناوگاني است كه داراي مس ر رابت و هدايت شده باشند .در اي ناوگان ،امكان يغ ر مس ر
عرضي يوسد راننده وجود ندارد.
– مس ر ريلي :منظور ،مس ر رابتي است كه ناوگان فقد يوانايي يتردد بتر روي آن را دارد و در قالتب آن هتدايت
ميشود .نوع مس ر كه مان از حركت عرضي ناوگان ميشود ،ممك است ،آهني ،كابلي ،بتني و غ ره باشد.

انواع س ستم همگاني

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

حم و نق
شبه همگاني

حم و نق شبه همگاني خنوصي :شام ياكسي گردشي ،يلفني ،اينترنتي ،سرويس مدارس و
ادارا
حم و نق شبه همگاني :شام ياكسي خطي ،ون ،م ني بوس
حم و نق همگاني عادي :ايوبوس

حم و نق
همگاني

حم و نق همگاني انبوه بر غ رريلي :ايوبوس برقي ،خد ويژه ،ايوبوس يندرو
حم و نق همگاني انبوه بر ريلي :شام قطار سبك شهري ،يراموا ،مونوري  ،قطار سبك شهري
سري  ،مترو ،قطار حومه اي
شكل  -2-9طبقهبندي حمل و نقل همگاني بر اساس عملكرد
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جدول  -8-9مشخصات فني و عملكردي سامانههاي حمل و نقل همگاني شهري
مشخصه
ظرف ت
ناوگان
يعداد ناوگان
در هر واحد
حم
ظرف ت واحد
حم
ب ش نه
سرعت مجاز
ب ش نه
بسامد
حركت
ظرف ت هر
خد
سرعت
عملكردي
متداول
سرعت
عملكردي در
ظرف ت
عر خد
عبور
فاصله
ايستگاهها

واحد

اتوبوس

اتوبوس تندرو

تراموا

قطار سبك شهري

مترو

قطار حومهاي

نفر

325-35

355-35

255-355

255-335

245-335

235-335

عدد

3

3

7-3

3-3

35-3

35-3

نفر

325-35

355-35

555-355

355-335

2355-335

2555-335

355-45

355-45

375-45

45-35

35-25

75-35

25555-4555

35555-35555

45555-4555

45-25

45-35

35-74

ك لومتر
در ساعت
واحد
حم در
325-45
755-45
345-45
ساعت
نفر در
35555-3555 4555-3555 4555-2355
ساعت

45-35

15-35

35-45

ك لومتر
در ساعت

25-35

35-25

25-32

35-25

ك لومتر
در ساعت

35-4

35-35

37-4

35-35

55-23

متر

7/45-7

7/35-7/45

7/75-7

7/45-7/35

3/75-7/35

3/35-3

متر

555-255

455-555

555-755

3555-555

2555-555

3555-3255

4-5/5

35-5

35-5

55-35

355-35

325-55

دستي/چشمي

دستي/چشمي

دستي/چشمي

دستي/چشمي/عاليم

دستي/خودكار/عاليم

دستي/خودكار/عاليم

كم-متوسد

زياد

كم-متوسد

زياد

خ لي زياد

خ لي زياد

كم
كم

زياد
متوسد-زياد
پارك-سوار،
يغذيه يوسد
ايوبوس

كم
كم-متوسد

زياد
متوسد-زياد

م ل ون
هزينه احداث
دالر در
(دو خد)
ك لومتر
نحوه كنترل
قابل ت
اطم نان
ايمني
طول سفرها
امكان اريبا
با ساير
سامانهها

مكم سايري

مكم سايري

پارك-سوار،
يغذيه يوسد ايوبوس

خ لي زياد
خ لي زياد
زياد
متوسد-زياد
پارك-سوار،
پارك-سوار،
يغذيه يوسد ايوبوس يغذيه يوسد ايوبوس،
و قطار سبك شهري قطار سبك شهري ،مترو

 -7-9فرآيند كلي مطالعه
فرآيند انجام مطالعا يفن لي حم و نق همگاني شتهري و حومته ،مطتاب شتك ( )7-7از دو رويكترد بتا و بتدون
مطالعه سامانه ريلي به شرح زير برنامهريزي شده است:
الف -در صوريي كه در طرح جام حم و نق شهري و حومه ،سامانه حم و نق ريلي ينويب شده باشتد ،رويكترد
«آ» به صور زير مالك عم خواهد بود:
 مرحله اول :طراحي شبكه
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 مرحله دوم-آ :امكانسنجي حم و نق ريلي شهري و حومه (رجوع شود به بخش دوم اي مجلد)
 مرحله سوم :طراحي سامانه غ ر ريلي
ب -در صوريي كه در طرح جام حم و نق شهري و حومه ،سامانه حم و نق ريلي ينويب نشده باشتد ،رويكترد
«ب» به صور زير مالك عم خواهد بود:
 مرحله اول :طراحي شبكه
 مرحله دوم -ب :عارضهسنجي يراف كي
 مرحله سوم :طراحي سامانه غ ر ريلي
شروع

مرحله اول :طراحي شبكه

مرحله دوم  -آ :امكانسنجي
اول ه در پروژههاي حم و
نق ريلي شهري و حومه

مرحله سوم :طراحي
سامانه غ رريلي

بله

آيا مطالعه سامانه
ريلي مدنظر
است؟

خر

مرحله اول :طراحي شبكه

مرحله دوم  -ب:
عارضهسنجي يراف كي

مرحله سوم :طراحي
سامانه غ رريلي

شكل  -9-9رويكرد كلي انجام مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني شهري و حومه

بهتر است هر سه مرحله به طور همزمان به يك مشاور يا يك گروه مشاركت از مشاوران با يخنصهاي متريبد ابتالغ
شود يا با انجام فرآيندهاي موازي و همزماني برخي فعال تها ،مد كلي مطالعه و هزينههاي آن كاهش يابد.
به طور كلي ،اي مطالعا در ادامه مطالعا جام حم و نق شتهري و حومته يعريتف و انجتام ميشتود .اطالعتا
ورودي بس ار زيادي از طرح جام حم و نق از جمله مدلهاي برآورد يقاضاي سفر و پ شنهادهاي اول ته بتراي يوستعه
سامانه حم و نق  ،با هدو يدق

نتايج و ارائه جزي ا بخش حم و نق همگاني ،در اي مطالعا مورد استتفاده قترار

ميگ رد  .موضوعا اساسي مورد بررسي در اي مطالعا كه فرآيند كلي انجام كتار را ن تز نشتان ميدهتد ،در رونتدنماي
شك ( )3-7خالصه شده است.
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فرآيند مطالعات حمل و نقل همگاني
يكپارچه

 -شناسايي اهداو مقدمايي مطالعه

 -مرور مطالعا قبلي

 گردآوري اطالعا س ستم حم و نق همگاني موجود انواع خدما انواع س ستمها م زان كاربرد مشخنا شبكه م زان يقاضا -م زان عرضه

يدق

يع و يدق آرمانها و اهداو س ستم حم و
نق همگاني بر اساس نتايج مطالعا جام حم و
نق

مدل مطالعا جام حم و نق

 -يقاضا

 -عرضه

ارزيابي عملكرد و كفايت س ستم
حم و نق همگاني فعلي براي
پاسخگويي به يقاضاي آينده

يع

نقش و جايگاه انواع س ستم حم و نق
و شاخصهاي عملكردي آن

كافي ن ست

ارائه گزينههاي اصالحي يكپارچه براي اف بلندمد
 پ شنهاد ايجاد /يوسعه س ستم ها پ شنهاد اصالح شبكه پ شنهاد اصالح  /ايجاد خطو  /ايستگاههاكافي است

نامناسب

ارزيابي عملكرد س ستم
يكپارچه پ شنهادي
(فني /اقتنادي)

مناسب

طراحي جزي ا شبكه يكپارچه بلندمد
 ايستگاه خطو انواع س ستم -ناوگان

طراحي شبكه يكپارچه كوياه مد

شكل  -4-9فرآيند انجام مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني شهري و حومه

پايان
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 -1-9نحوه تعيين افق مطالعات
هدو :يع

سالهاي برنامهريزي

دامنه :سفرهاي ساكنان شهر و ساكنان حومه شهر
يعريف :يع

برشي از آينده براي ارائه راهبردهاي يوسعه و مديريت خدما سامانه حم و نق

روش انجام كار :ينم م مديريتي ،منطب بر اف هاي طرح جام حم و نق
 -8-1-9برنامهريزي براي افق كوتاه مدت
هدو از انتخاب اف كوياه مد  ،دست ابي به راهكارهاي فوري و كم هزينه براي ساماندهي وض موجود سامانه حمت
و نق است .اي راهكارها در مديي ب

 7يا  5سال با احتساب زمان مطالعه قاب اجرا هستند و در راستتاي دستت ابي بته

اهداو راهكارهاي بلندمد يدوي و ارائه ميشوند .برخي از راهكارهاي كوياه مد در برنامتهريزي ستامانه حمت و نقت
همگاني عباريند از:
– اصالح برنامه زمان بندي خطو
– خريد ناوگان جديد
– اصالح خطو موجود
– پ شنهاد خطو جديد
– يغ ر ساختارهاي اجرايي و سازماني
– اصالح روشهاي اخذ كرايه
– اصالح و بهبود يسه ال ايستگاه مانند سرپناه و عاليم افقي و عمودي
– افزايش هماهنگي و يكپارچگي ب

سامانههاي مختلف حم و نق

اف كوياه مد در مطالعه سامانه حم و نق همگاني ،اصوال بايد منطب بر اف كوياه مد طرح جام حمت و نقت
باشد ،اما اگر به دل

ياخ ر در فرآيند مطالعا قبلي ،ارائه راهكار براي اف مذكور عملي نباشد ،بايد اف م ان مد طترح

جام حم و نق را به عنوان اف كوياه مد مطالعه سامانه حم و نق همگاني يكپارچه در نظر گرفت.
 -2-1-9برنامهريزي براي افق ميان مدت
در اف م ان مد  ،راهكارهايي كه ن ازمند سرمايهگذاري متوسد هستند مورد يوجه قرار ميگ رند .ايت راهكارهتا در
مديي ب

 5يا  35سال با احتساب زمان مطالعه قاب اجرا بوده و زيربناي اجراي راهكارهاي بلندمد را فراهم ميكننتد.

برخي راهكارهاي م انمد در برنامهريزي حم و نق همگاني عباريند از:
– راهاندازي سامانههاي هوشمند حم و نق
– يوسعه سامانههاي انبوهبر ايوبوس يندرو
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– خريد و يوسعه ناوگان
– يغ را عمده در شبكه حم و نق همگاني
– يكپارچگي سامانههاي مختلف حم و نق
اف م ان مد در مطالعه سامانه حم و نق همگاني ،بايد منطب بر اف م ان مد طرح جام حم و نقت باشتد،
اما اگر به دل

ياخ ر در فرآيند مطالعا قبلي ،راهكارهاي كوياه مد جايگزي آن شده باشد ،اي اف در مطالعه ستامانه

حم و نق همگاني در نظر گرفته نميشود و اي دسته از راهكارها در اف بلند مد بررسي خواهد شد.
 -9-1-9برنامهريزي براي افق بلند مدت
نقطه شروع برنامهريزي حم و نق  ،ارائه راهكارها براي اف بلند مد است و راهكارهاي اف هتاي كويتاه متد و م تان
مد در جهت سازگاري با اف بلند مد يدوي ميشوند .راهكارهاي بلندمد معموال پرهزينه و ن ازمند ساخت و ستازهاي
زيادي بوده و يا يك احداث يك سامانه جديد را پ شنهاد ميدهند .به هم

دل  ،بايد آرار و عوار

اجتماعي و زيست مح طي آنها بر جامعه به دقت ارزيابي شود .اي راهكارها در مديي ب

فني ،متالي ،اقتنتادي،

 35يا  35سال با احتستاب زمتان

مطالعه قاب اجرا هستند .برخي از راهكارهاي بلندمد در برنامهريزي سامانه حم و نق همگاني عباريند از:
– ساخت خطو ريلي جديد
– يغ را اساسي در شبكه سامانههاي حم و نق
– ساخت پايانهها و يوقفگاههاي جديد
– ساخت مركز كنترل هوشمند و مديريت سامانههاي حم و نق همگاني
– راه اندازي سامانههاي هوشمند حم و نق
– راهاندازي سامانه يكپارچه چراغهاي راهنمايي هوشمند
– يكپارچگي كام ب

سامانههاي مختلف حم و نق همگاني

اف بلندمد در مطالعه سامانه حم و نق همگاني ،منطب بر اف بلندمد طرح جام حم و نق است ،و يوستعه
آن به آينده دورير پ شنهاد نميشود .پ شنهادا اف بلندمد بايد با فرارس دن اف هاي كوياهمتد و م انمتد مجتددا
مورد ارزيابي قرار گرفته و كارآيي آنها مجددا سنج ده شود .به ب ان ديگر ،بتازنگري پ شتنهادا بلندمتد در دورههتاي
زماني منظم ،مثال هر  5سال ،يوص ه ميشود.
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 -3-9آماربرداري تكميلي
 -8-3-9گردآوري اطالعات عرضه
هدو :شناخت ويژگيهاي كمي و ك في سامانه حم و نق همگاني فعلي ،انجام مطالعا يكم لتي بتراي جمت آوري
اطالعا عرضه و يقاضا نسبت به شرح خدما مطالعا جام حم و نق
دامنه :مجموعه كل ه يسه ال حم و نق همگاني و شبه همگاني
يعريف :برداشت اطالعا زيرساختهاي بخش حم و نق همگاني و شبه همگاني
روش انجام كار :استفاده از مدلهاي شبكه و نرمافزار كالننگر كه در طرح جام حم و نق يه ه شده بتود ،برداشتت
يكم لي م داني ،نقشههاي به هنگام شده در سال پايه
نوع اطالعا  :مطاب جدول ( )2-7و روندنماي شك (.)5-7
 -2-3-9گردآوري اطالعات تقاضا
هدو :شناخت ويژگيهاي كمي و ك في كاربران سامانه حم و نق همگاني فعلي
دامنه :مجموعه افرادي كه در شهر سفر ميكنند و يا در آينده ممك است سفر كنند
يعريف :برداشت مشخنا سفر مسافران
روش انجام كار :استفاده از مدلهاي برآورد يقاضا كه در طرح جام حم و نقت يه ته شتده بتود ،برداشتت يكم لتي
م داني از طري نمونهگ ري
نوع اطالعا  :مطاب جدول ( )7-7و روندنماي شك (.)4-7
جدول  -2-9برخي اطالعات مورد نياز در بخش عرضه سامانه حمل و نقل همگاني
ردي

3

شرح كار
عر

پ ادهرو و سوارهرو در مس ر حم و نق همگاني

2

مح پارك نگ حاش ه و غ ر حاش هاي در مس ر حم و نق همگاني

7

موقع ت مس ر و ايستگاههاي حم و نق همگاني

3

موقع ت مس ر و ايستگاههاي خطو ياكس راني

5

سرفاصله و يعداد ايوبوس در هر خد

4

مشخنا و موقع ت پايانه ،يوقفگاه و يعم رگاه حم و نق همگاني

3

موقع ت و مشخنا نقا يبادل سفر مهم

4

اطالعا يعداد ناوگان ،س  ،اندازه

1

موقع ت پايانه برون شهري

35

موقع ت كاربريهاي عمده جاذب و مولد سفر

33

طرحهاي يوسعه سامانه حم و نق همگاني

32

روشهاي اخذ كرايه و م زان كرايه
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ادامه جدول  -2-9برخي اطالعات مورد نياز در بخش عرضه سامانه حمل و نقل همگاني
ردي

شرح كار

37

زمان سفر و جدول زمان بندي در ايستگاهها

33

زمان انتظار و يوقف در ايستگاه و پايانه

35

اطالعا شركتهاي خنوصي و عمومي خدما دهنده

34

سامانههاي حم و نق هوشمند

33

يعداد كاركنان ،رانندگان و يعم ركاران
جدول  -9-9برخي اطالعات مورد نياز در بخش تقاضاي سامانه حمل و نقل همگاني

ردي

شرح كار

3

يعداد مسافر سوار و پ اده شده به يفك ك ايستگاه هر خد

2

يعداد مسافر سوار و پ اده شده در پايانه

7
3

يعداد مسافر يبادلي ب

خطو مهم

يغ را ساعتي و روزانه و فنلي يعداد و الگوي سفرها
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شناسايي انواع

س ستم هاي حم و نق

گردآوري اطالعات عرضه

همگاني موجود در شهر

مس ر خد ،مبدا -مقند ،مقط عرضي معبر ،نحوه شمارهگذاري خطو  ،طول خد

برداشت اطالعا خطو

برداشت اطالعا ايستگاهها

برداشت اطالعا زمانبندي
در خطو

موقع ت دق

ايستگاه ،وضع ت ايستگاه از نظر كنار خ اباني يا پهلوگاه ،سرپناه ،يابلو و عاليم ،پوشش جوي
آب ،دسترسي يوان يابان ،يعداد خد عبوري از ايستگاه

سرفاصله زماني هر خد ،متوسد سرعت در هر خد ،مد زمان يوقف در ابتدا يا انتهاي خد ،ياخ ر در
حركت و اعزام ،زمانبندي اعزام و ورود و خروج ايوبوس به هر ايستگاه ،مد زمان انتظار در هر خد ،زمان

حركت خالي وساي از پايانه يا اول

ايستگاه و از آخري ايستگاه يا پايانه

دريافت اطالعا يعداد ناوگان

يعداد ناوگان به يفك ك خد ،يعداد فعال ،غ رفعال ،س  ،نوع ،ظرف ت ،يعداد صندلي ،يعداد ايستاده ،زمان
آماده به كار ،نحوه يخن ص در ساعا مختلف روز ،مالك ت خنوصي -دولتي

برداشت اطالعا س ستمهاي
حم و نق هوشمند

مركز كنترل هوشمند ،يجه زا  ، AVLيجه زا كار بل ت ،يجه زا اطالعرساني به مسافران... ،

برداشت اطالعا پايانهها

موقع ت و مشخنا و ظرف ت پايانه ها ،يعداد خطو در پايانه ،يعداد و زمانبندي ورود وساي به پايانه

برداشت اطالعا يوقفگاهها

موقع ت و مشخنا و ظرف ت يوقفگاهها ،يعداد خطو در يوقفگاه ها ،نوع امكانا

برداشت اطالعا يعم رگاهها

موقع ت و مشخنا و ظرف ت يعم رگاهها ،يعداد خطو در يعم رگاهها ،نوع امكانا

دريافت اطالعا يعداد
كاركنان

يعداد ،يرك ب سني ،يحن ال  ،يخنص ،سابقه

دريافت اطالعا هزينه ها و
درآمدها

يفك ك مناب درآمد و هزينه ،يارانه... ،
شكل  -5-9فرآيند گردآوري اطالعات عرضه حمل و نقل همگاني
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گردآوري اطالعات تقاضا

كاربرد اطالعات

نوع اطالعات

نوع آمارگيري

مرور آمارگ ري مبدا  -مقند خانوار در
مطالعا جام حم و نق

استخراج مايريسهاي مبدا -مقند به

پ شنهاد يسه ال جديد

يفك ك انواع وس له سفر براي ك شهر و

(س ستم جديد ،مس ر ،پايانه ،خد،

همه شهروندان

ايستگاه )... ،در سطح كالن

مرور آمارگ ري مبدا  -مقند و يعداد

استخراج مايريس مبدا -مقند سفرهاي

مسافر يبادلي (در ايستگاهها ،در ايوبوس )

همگاني و يعداد يبادل سفر در
ايستگاهها ب

در شبكه همگاني

پ شنهاد ايستگاه و مس رهاي جديد،
يغ ر ايستگاه و مس رهاي موجود

انواع وساي سفر همگاني

استخراج يعداد مسافر سوار و پ اده شده،
آمارگ ري جريان حركت در يك خد

زمان سفر ،زمان يوقف در ايستگاه ،زمان

پ شنهاد يغ ر يعداد ناوگان ،سرفاصله

حركت ،زمان رس دن به ايستگاه،

حركت ،زمان اعزام ،زمان يوقف و

ياخ رها ،يعداد مسافر هر قطعه ،زمان

بازيابي ،پ شنهاد خد ويژه

انتظار

آمارگ ري م زان كرايهها

استخراج م زان كرايه پرداختي به
روشهاي مختلف (نقدي ،كاريي و غ ره)

شكل  -1-9فرآيند گردآوري اطالعات تقاضاي حمل و نقل همگاني

ارزيابي بازدهي خد
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 -84-9اعتبارسنجي مدل تخصيص حمل و نقل همگاني و انجام اصالحات الزم
براي اطم نان از صحت نتايج يخن ص مدل كالننگر و در واق اطم نان از صحت نتايج برآورد يقاضاي سفر در بخش
حم و نق همگاني ،يعداد مسافر سوار و پ اده شده در چند ايستگاه مهم به يشخ ص مشاور ،شمارش شتده و ستپس بتا
روشهاي اصالح/برآورد مايريس ،مايريس يقاضاي حم و نق همگاني به گونتهاي اصتالح ميشتود كته نتتايج يخنت ص
حاص از مدل كالننگر با مشاهده بس ار نزديك شود .3به اي منظور از دو شاخص نكويي برازش بتراي ستنجش ك ف تت
نتايج يخن ص حم و نق همگاني پس از اصالح مايريسها استفاده ميشود .شاخص همبستگي حجم مشتاهده شتده و
برآورد شده بايد  R 2  0.70باشد .در  %35ايستگاهها ن تز شتاخص  GEH  10بايتد قابت حنتول باشتد .ايت شتاخص
براساس حجم مسافر سوار و پ اده شده ساعتي محاسبه ميشود و حجم در بازه زماني كمير يتا ب شيتر از يتك ستاعت را
بايد به حجم ساعتي يبدي كرد.
2(M  C)2
)(M  C

GEH 

 = Mحجم مسافر سوار/پ اده شده ساعتي حاص از مدل يخن ص،
 = Cحجم مسافر سوار/پ اده شده ساعتي مشاهده (شمارش) شده.
در صوريي كه مدل از دقت مناسب براي اهداو اي مطالعه برختوردار نبتود ،مشتاور بايتد روش بهبتود ك ف تت را بته
كارفرما اعالم و با ياي د وي نسبت به انجام اصالحا الزم اقدام كند.

 -88-9نحوه توليد گزينههاي شبكه شامل كريدور و ايستگاه به تفكيك نوع سامانه حمل و نقل
هدو :يع

راهكارهاي بهبود وضع ت سفر شهروندان

دامنه :سفرهاي ساكنان و غ ر ساكنان در شهر
يعريف :يوجه به يكپارچگي و سلسله مرايب سامانههاي حم و نق همگاني ،به گونتهاي كته ب شت نه ستازگاري بت
سامانهها و پوشش يقاضا ايجاد شود
روش انجام كار :مباني برنامهريزي حم و نق و طراحي شبكه حم و نق همگاني
نوع اقداما  :مطاب جدول ( )3-7و روندنماي شك (.)3-7

 -3براي اطالعا ب شير در خنوص اصالح دادهها و استفاده از نتايج مدل كالننگر براي شب هسازي در مدل خردنگر ،استفاده از منب زير يوص ه ميشود:
NCHRP 765: Analytical Travel Forecasting Approaches for Project-Level Planning and Design,
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/ nchrp_rpt_765.pdf
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جدول  -4-9گزينههاي توسعه حمل و نقل همگاني
شرح كار

ردي

3
2

يع
يع

چشمانداز و اهداو حم و نق همگاني

مع ارها و شاخصهاي ارزيابي براي دستيابي به اهداو

7

گزينه ه چ كار  Do-Nothingحفظ وض موجود عرضه

3

گزينه كم نه كار  Do-Minimumاجراي طرحهاي منوب در مطالعا قبلي

5

گزينه انجام كار  Do-Somethingاجراي طرحهاي پ شنهادي جديد

4

گزينه همه كار  Do-Everythingبا هدو بهبود شرايد بدون محدوديت بودجه

3

گزينه ب ش نه كار  Do-Maximumبا هدو بهبود شرايد با محدوديت بودجه

4

بهبود/اصالح/يوسعه سامانه ياكسي

1

بهبود/اصالح/يوسعه سامانه ايوبوس

35

بهبود/اصالح/يوسعه سامانه انبوهبر ايوبوس يندرو

33

بهبود/اصالح/يوسعه سامانه انبوهبر ريلي

32

مكانيابي پايانه درون شهري

37

يغ ر جهت يردد در معابر

33

يعريض يا كاهش عر

معابر موجود

35

چراغدار كردن يقاط

34

ناهمسطح كردن يقاط

33

مديريت پارك نگ حاش هاي

34

يغ ر در يوزي كاربريها

31

ايجاد سامانه هوشمند حم و نق

براي يول د گزينههاي بهبود و يوسعه سامانه حم و نق همگاني و شبه همگاني ،ابتدا بر اساس م زان يقاضاي ستفر و
محدوديتها ي ف زيكي ،و با يوجه به سلسله مرايب خطو اصلي و مكم در شبكه يكپارچه ،انتواع ستامانهها بته صتور
مقدمايي انتخاب شده و مساله طراحي شبكه با ق د ب شت نه يشتابه بتا وضت موجتود حت ميشتود .پتس از آن ،كفايتت
سامانههاي انتخابي براي پاسخگويي به يقاضا بررسي شده و در صور ن از نوع يا ظرف ت آنها اصالح ميشود .هر گزينته،
شام مس ر ،ايستگاه ،پايانه ،برنامه زمانبندي اعزام و يعداد ناوگان براي انواع سامانههاي پ شتنهادي در آن گزينته استت.
بديهي است كه با يوجه به شرايد ،گزينههاي مختلفي از يرك ب انواع سامانهها ،مس رها و غ ره مييتوان يول تد كترد كته
هدو نهايي همه آنها ،ايجاد ب شيري فايده در برابر كميري هزينه و دست ابي به اهداو و چشمانداز مطالعه است.
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نحوه توليد گزينه ها

يع

مرور مطالعا قبلي

محدوديت هاي قانوني و عملي
يع
( مخالفت مردم با يغ را عمده در شبكه فعلي)

اهداو مطالعه و شاخصهاي عملكردي

يع

اطالعا سفرها
 زمان سفر يعداد مسافر -الگوي مبدا -مقند سفرها

انواع س ستم مورد ن از

 -عادي

محدوديتهاي طراحي
 ب ش نه و كم نه طول خد كم نه يقاضاي خد سرفاصله در هر خد -خطوطي كه بايد مطاب شبكه فعلي بدون يغ ر بماند

 اطالعا كاربري زم شبكه معابر و يوپوگرافي وضع ت زيست مح طي -مناب مالي

 -ن مه يندرو

طراحي شبكه يكپارچه

يع

 زمان حركت در خطو زمان شروع و پايان خدمت دهي -محدوديتها و ضوابد قانوني

 -يندرو

يع

مح يبادل ها و پايانه ها

مح ايستگاهها و مس ر خطو

طراحي برنامه زمانبندي و سرفاصله

خر
آيا سرفاصله در خطو منطقي است؟

بله
 زمان سفر در خد زمان يوقف در ابتداي خد برنامه زمان بندي خد -هزينه

برآورد يعداد ناوگان

آيا يعداد ناوگان در خطو منطقي است؟

بله
ارائه گزارش جزي ا شبكه

برآورد يعداد كاركنان

شكل  -7-9فرآيند توليد گزينههاي توسعه حمل و نقل همگاني

خر
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 -82-9شاخصهاي موثر در انتخاب مسير و ايستگاه و تعامل آنها
هدو :يع

ضرور و علت انتخاب مس ر و ايستگاه

دامنه :خطو انبوهبر و ايستگاههاي يبادلي مهم
يعريف :يوجه به يكپارچگي سامانههاي حم و نق همگاني و نقا اصلي جاذب و مولد سفر ،به گونتهاي كته ب شت نه
سازگاري ب

سامانهها و يقاضا ايجاد شود

روش انجام كار :مباني برنامهريزي حم و نق و طراحي شبكه حم و نق همگاني
نوع اقداما  :مطاب جدول ( )5-7و روندنماي شك (.)4-7
گاهي براي انتخاب مح ايستگاه ،دالي مهمي وجود دارد كه در صور يغ ر يا حذو آن داليت  ،انتختاب آن محت
براي ايستگاه ن ز يوج ه خود را از دست ميدهد .براي نمونه ،نزديكي به يك مركز يجتاري مهتم كته در استناد فرداستت
پ شنهاد شده ،ممك است احداث يك ايستگاه را الزامي كند ،در حاليكه اگر مركز يجاري مذكور ساخته نشود ،ضتروريي
ن ز به احداث ايستگاه نخواهد بود.
جدول  -5-9برخي شاخصهاي مكانيابي خط و ايستگاه
شرح كار

ردي

3

يع

محدوديتهاي اجرايي

2

يع

يقاضاي سفر در خطو

7

يع

3

يحل

5

يحل

كاربريهاي جاذب و مولد سفر
دسترسي و پوشش خد و ايستگاه
نقا اجباري براي عبور /عدم عبور خد
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شاخصهاي موثر در انتخاب مسير و ايستگاه

همگني
حم وو نقنق همگاني
سفر حم
يقاضاي سفر
يقاضاي
وض موجود آيي

كاربري زم

جمع ت و اشتغال

يخن ص يقاضا به شبكه
 با ظرف ت محدود -با ظرف ت نامحدود

خطو يماي سفر

نقا عمده جاذب و مولد سفر

قابل ت فعلي خطو شبكه حم و
نق همگاني

يخن ص يقاضا مركز ناح هاي
پ شنهاد شبكه حم و نق همگاني

وضع ت شبكه معابر براي عبور
س ستم همگاني

يقاضاي هر خد در ساعا مختلف
انتخاب نوع س ستم مناسب در هر
خد

نتايج مطالعا قبلي

محدوديت يغ ر در مس ر خطو
موجود

يع

مح اجزاي س ستم حم و
نق همگاني

امكانپذير بودن اجرا
 عبور همسطح روگذر -زيرگذر

ايجاد سلسه مرايب و يكپارچگي در
شبكه حم و نق همگاني

افزايش سطح پوشش و دسترسي

يحل

يع

مبدا -مقند سفرها و نوار
جريان حركت

 فاصله ايستگاه ها مح ايستگاه ها نحوه دسترسي پ ادهها -مح يبادل سفرها

نقا اجباري براي عبور /عدم
عبور خطو

كاهش همپوشاني خطو در يك
مس ر

 وضع ت هندسي يقاط ها زمانبندي چراغها -اولويتدهي در يقاط ها

حريم و اولويت عبور خد

ويژگيهاي هندسي و ف زيكي
 ش ب طولي شعاع گردش -مقط عرضي معبر

شكل  -1-9شاخصهاي موثر در انتخاب مسير و ايستگاه سامانه حمل و نقل همگاني

 -89-9نحوه انتخاب نوع سامانههاي حمل و نقل و تعامل آنها
هدو :يع

نوع سامانه حم و نق متناسب با م زان يقاضا

دامنه :انواع سامانههاي حم و نق همگاني و شبه همگاني

يعداد ناوگان و سرفاصله
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يعريف :انتخاب سلسله مرايب انواع سامانه حم و نق همگاني با هدو يكپارچگي سامانهها بته گونتهاي كته ب شت نه
سازگاري ب

سامانهها و يقاضا ايجاد شود

روش انجام كار :مباني برنامهريزي حم و نق و شاخصهاي فني و اقتنادي
نوع اقداما  :مطاب جدول ( )4-7و روندنماي شك (.)1-7
مهميري شاخص براي انتخاب نوع سامانه حم و نق همگاني ،م تزان يقاضتاي ستفر قابت ختدمتدهي يوستد آن
سامانه است .برخي مشخنا فني و عملكردي ستامانههتاي حمت و نقت همگتاني شتهري در جتدول ( )3-7مشتاهده
ميشود .يوجه شود كه انتخاب نهايي نوع سامانه ،بر اساس انجام ارزيابي فني و اقتنادي و بتازدهي آن در پاستخگويي بته
يقاضاي سفر انجام ميشود .به ب ان ديگر ،صرو اي كه يقاضاي جهتي يك خد متناسب بتا ظرف تت يتك ستامانه ختاص
باشد ،استفاده از سامانه مذكور يوج هپذير ن ست ،بلكه نسبت فايده به هزينه پس از ارزيتابي اقتنتادي بايتد در محتدوده
قاب قبول باشد .يوص ه ميشود اي نسبت از  2ب شير باشد.
نكته ديگر آنكه ايوبوس عادي ،يك نام كلي است و مييوان مشخنا طراحي آن ماننتد برنامته حركتت زمانبنتدي
شده ،مس ر و ايستگاههاي رابت و از پ ش يع

شده ،را براي وسايلي كوچكير از ايوبوس مانند م ديبوس ،م نيبوس و

حتي ون پ ادهسازي كرد.
جدول  -1-9برخي شاخصهاي انتخاب نوع سامانه حمل و نقل همگاني
ردي

شرح كار

3

محدوديتهاي اجرايي

2

يقاضاي سفر در خطو و شبكه

7

الزاما فني و مشخنا سامانه

3

ارزيابي فني و اقتنادي سامانههاي مختلف

5

يوسعههاي آيي در شبكه
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نحوه انتخاب نوع سيستم حمل و
نقل همگاني

يع

يع

آرمان و اهداو س ستم حم و نق همگاني

يع مع ارها و
شاخص هاي ارزيابي

برآورد يقاضاي هر خد و يع

اولويت عبور در معابر
 جدا شده ن مه جدا شده -مختلد

ياكسي

ايوبوس
عادي

ايوبوس
برقي

مشخنا ف زيكي ،زيست مح طي ،اقتنادي-
اجتماعي ،يقاضاي سفر

الزاما و مشخنا س ستم

نوع فناوري
 ريلي -جادهاي

ايوبوس
يندرو

سطح خدمت و عملكرد
 سرعت -سرفاصله... ،

قطار سبك
شهري

مترو

مقايسه و ارزيابي س ستم هاي مختلف

م زان يقاضاي هر خد

م زان عرضه فراهم شده
يوسد س ستم پ شنهادي
در هر خد

انتخاب س ستم مناسب

شكل  -3-9نحوه انتخاب نوع سامانه حمل و نقل همگاني

قطار
حومهاي

ساير
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جدول  -7-9مشخصات فني و عملكردي سامانههاي حمل و نقل شهري3

مشخصه

واحد

اتوبوس

تراموا

اتوبوس تندرو

قطار سبك شهري

مترو

قطار حومهاي

ظرف ت
ناوگان

نفر

325-35

255-355

355-35

255-335

245-335

235-335

يعداد ناوگان
در هر واحد
حم

عدد

3

7-3

3

3-3

35-3

35-3

ظرف ت واحد
حم

نفر

325-35

555-355

355-35

355-355

2355-335

2555-335

ك لومتر
ب ش نه
سرعت مجاز در ساعت

45-35

35-45

15-35

355-45

355-45

375-45

ب ش نه
بسامد
حركت

واحد
حم در
ساعت

345-45

ظرف ت هر
خد

نفر در
ساعت

سرعت
عملكردي
متداول

ك لومتر
در ساعت

25-35

سرعت
ك لومتر
عملكردي در
در ساعت
ظرف ت

325-45

755-45

4555-3555 35555-3555 4555-2355
25-32

35-25

45-35

35-25

75-35

25555-4555

35555-35555

45555-4555

35-25

45-25

45-35

35-4

37-4

35-35

35-35

55-23

35-74

عر خد
عبور

متر

7/45-7

7/75-7

7/35-7/45

7/45-7/35

3/75-7/35

3/35-3

فاصله
ايستگاهها

متر

555-255

555-755

455-555

3555-555

2555-555

3555-3255

م ل ون
هزينه احداث
دالر در
(دو خطه)
ك لومتر

4-5/5

35-5

35-5

55-35

355-35

325-55

نحوه كنترل

-

دستي/چشمي

دستي/چشمي

دستي/چشمي

دستي/چشمي/عاليم

دستي/خودكار/عاليم

دستي/خودكار/عاليم

قابل ت
اطم نان

-

كم-متوسد

كم-متوسد

زياد

زياد

خ لي زياد

خ لي زياد

ايمني

-

كم

كم

زياد

زياد

خ لي زياد

خ لي زياد

طول سفرها

-

كم

كم-متوسد

متوسد-زياد

متوسد-زياد

متوسد-زياد

زياد

پارك-سوار،
يغذيه يوسد
ايوبوس

پارك-سوار،
يغذيه يوسد ايوبوس

امكان اريبا
با ساير
سامانهها

مكم سايري

مكم سايري

پارك-سوار ،يغذيه
پارك-سوار ،يغذيه
يوسد ايوبوس،
يوسد ايوبوس و قطار
قطار سبك شهري ،مترو
سبك شهري

 -3براي آشناي با يعريف هر يك از سامانهها و مشخنا فني و عملكردي آنها ،مراجعه فرماي د به منب زير:
Vukan R. Vuchic, Urban Transit Systems and Technology, John Wiley and Sons, 2007.
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 -84-9ارزيابي گزينههاي مختل  ،تحليل حساسيت نتايج و اولويتبندي
هدو :انتخاب راهكار برير بهبود وضع ت سفر شهروندان
دامنه :سفرهاي ساكنان و غ ر ساكنان در شهر
يعريف :مجموعه شاخصهاي مورر در ارزيابي ،اولويتبندي و انتخاب مجموعه راهكارهاي حم و نق همگاني يا سال اف
روش انجام كار :مباني اقتناد مهندسي ،يحل

فايده به هزينه ،روشهاي ينم مگ ري چندمع اره

نوع اقداما  :مطاب جدول ( )4-7و روندنماي شك (.)35-7
جدول  -1-9گامهاي ارزيابي گزينههاي سامانه حمل و نقل همگاني
شرح كار

ردي

3

ارزيابي فني (هزينه اجرا ،زمان سفر ،منرو سوخت ،هزينه استفاده از خودرو)... ،

2

ارزيابي زيست مح طي (شاخصهاي آاليندگي هوا ،صدا)... ،

7

ارزيابي اقتنادي (برآورد ريالي فايدهها و هزينهها)

3

ارزيابي اجتماعي

5

اولويتبندي گزينهها

4

بررسي يوان مالي شهرداري بر اساس سابقه گذشته

3

انتخاب گزينه اجرايي برير بر اساس يوان مالي شهرداري

4

ارائه برنامه اقداما اجرايي ) (Action Planدر سالهاي اف

1

ارائه نقشههاي اجرايي براي سامانه انبوهبر ايوبوس يندرو ،ايوبوس و ياكسي

براي ارزيابي اقتنادي پروژههاي حم و نق الزم است هزينهها و فايدههاي هر كدام از گزينهها ،يعريف و اندازهگ ري
شود .منظور از يحل

فايده و هزينه ،اندازهگ ري و كمي كردن اررا حاص از اجراي گزينهها بر افراد مختلف در زمانهتا

و مكانهاي مختلف مطاب شك ( )33-7است .3اجزاي اصلي اي فرآيند عباريند از:
– اررا  :گزينهها نه ينها بر روي سامانه حم و نق يار رگتذار هستتند ،بلكته بتر روي محت د زيستت ،ك ف تت
زندگي و يوسعه اقتنادي ن ز اررگذار هستند.
– افراد :گزينههاي يغ ر وضع ت حم و نق نه ينها بر مسافران و شهروندان ،بلكه بر مستووالن محلتي و دولتت
ن ز اررگذار و مهم است.
– زمان :اررا گزينهها (از لحاظ نوع و اندازه) بر روي افراد با گذشت زمان يغ ر ميكند .براي مثال مييتوان بته
يار ر يورم اشاره كرد.

 -3براي يحل

فايده و هزينه حم و نق همگاني ،استفاده از منب زير يا مناب جديدير يوص ه ميشود:
TCRP 78: Estimating the Benefits of Public Transit Projects: A Guidebook for Practitioners,
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/ tcrp78/guidebook/tcrp78.pdf
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نحوه ارزيابي گزينههاي مختل

آرمان و اهداو س ستم
يع
حم و نق همگاني

ارزيابي س ستم از نگاه
مسافران

 دسترسي سرفاصله رعايت زمانبندي -سرعت /زمان سفر

 آسايش راحتي ايمني و امن ت -هزينه كاربر

يع شرايد ف زيكي،
زيستمح طي

اقتنادي ،اجتماعي

ارزيابي س ستم از نگاه
بهرهبردار

 پوشش منطقه قابل ت اطم نان سرعت حركت ظرف ت انعطاوپذيري ايمني و امن ت هزينه هاي مالي بهرهبردار جذب مسافر -اررا جانبي

يقاضاي سفر

ارزيابي س ستم از نگاه
جامعه

 جذب مسافر ك ف ت خدما هزينه ك س ستم -قابل ت اطم نان در شرايد اضطراري

 اهداو اجتماعي اررا زيست مح طي منرو سوخت -اررا بلندمد

جم بندي و انتخاب گزينه
مناسب
شكل  -84-9نحوه ارزيابي انواع سامانه حمل و نقل همگاني
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بر روي تمامي افراد

انواع اثرات

طي تمامي زمانها

كوياه مد و بلند مد

هزينهها و فوايد
حبان يجار و صناي
خانوارها
به عنوان
منرو كنندگان
و
يول د كنندگان

دولت

به صور ناهمفزون (يوزي
اررا در جامعه (عدالت))

به صور همفزون
(جامعه)

شكل  -88-9چهارچوب تحليل هزينه -فايده

هزينه و فايده دو يعريف معكوس همديگر هستند .فايده گزينهها ،در واقت كتاهش هزينتهها (ينتادفا  ،زمتان ستفر،
آاليندهها و  )...است ،زيرا چنانچه اي گزينهها اجرا نشود و حم و نق بهبود ن ابد ،باعث يحم

هزينتههاي اضتافي بته

جامعه ميشود .پس در فرآيند ارزيابي ،فايده گزينهها معادل كاهش نسبي هزينهها نسبت به گزينه پايه (عدم انجتام كتار)
است كه باعث ميشود در منرو مناب اقتنادي صرفهجويي شود .به طتور كلتي ،فايتده يتا هزينته گزينتههاي يغ تر در
سامانه حم و نق  ،يحت عنوان اررا گزينهها به دو بخش كلي يقس مبندي ميشوند كه مهميري اجزاي آن در جتدول
( )1-7مالحظه ميشود:
جدول  -3-9نمونهاي از اثرات حمل و نقل بر افراد و گروههاي مختل
اثرات گزينه (راهكار)

اثر عمده
بر ...

نوع اثر

اليه اول

اليه دوم

هزينه يا فايده

هزينه يا فايده

ارزش زمان سفر

دستمزد ساعتي ناخالص شاغل

كرايه
ارر بر سفر

كاربر

مستق م

اررا رانويه

جامعه

غ رمستق م

كرايه
ب مه و عوار

هزينههاي
مالك ت
هزينههاي
بهرهبرداري
_______

آلودگي هوا

ينادفا

شاخص

واحد
(ريال به )...
نفر -ساعت
نفر -سفر
خودرو -ك لومتر

استهالك (افت بها و ارزش)

خودرو -ك لومتر

سوخت

خودرو -ك لومتر

ساير (روغ  ،ياير ،يعم را و )...

خودرو -ك لومتر

 Noxانتشار

ك لوگرم

 So2انتشار

ك لوگرم

 Coانتشار

ك لوگرم

 Hcانتشار

ك لوگرم

ينادفا جرحي

خودرو -ك لومتر

ينادفا فويي

خودرو -ك لومتر

ينادفا خساريي

خودرو -ك لومتر
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ادامه جدول  -3-9نمونهاي از اثرات حمل و نقل بر افراد و گروههاي مختل
اثرات گزينه (راهكار)

اثر عمده

نوع اثر

بر ...

اليه اول

اليه دوم

هزينه يا فايده

هزينه يا فايده
هزينه ساخت
هزينه يملك اراضي

سرمايهگذاري
اول ه
هزينهها و مناف
مستق م حم و نق

مسوول
شهري

مستق م

ساير اررا حم و نق
همگاني

جامعه

غ رمستق م

بهرهبرداري و
نگهداري

شاخص

واحد
(ريال به )...

به نوع راهكار وابسته است.
ق مت زم

مترمرب

هزينه مطالعا مهندسي

به نوع راهكار وابسته است.
معموال درصدي از هزينه ساخت است.

هزينه خريد ناوگان و
يجه زا

به نوع راهكار وابسته است.

هزينه ن روي انساني

به نوع راهكار وابسته است.

هزينه انرژي
هزينه يعم ر و نگهداري

منرو سوخت

ل تر

به نوع راهكار وابسته است.
معموال درصدي از هزينه ساخت است.

شد يوسعه كاربري زم
كاربري زم

ارزش زم
ق مت يوسعه

در اغلب مناب و مراج به
صور ك في بحث شده است.

بافتهاي ياريخي و فرهنگي
اقتنادي

بهرهوري منطقهاي
دسترسي به مشاغ

در اغلب مناب و مراج به
صور ك في بحث شده است.

* روش محاسبه مقادير ريالي متناظر با شاخصها در دستورالعم انجام مطالعا جام حم و نق شهري و حومه آورده شده است.

ال  -اثرات (هزينهها و فوايد) پايه

– اررا بر سفر :در اي بخش بر اندازهگ ري اررا اول ه پروژهها يمركز ميشود .اي اررا  ،يتار ر مستتق مي بتر
روي كاربران ،مسافران و سامانه حم و نق دارد .به عنوان مثال از اي دسته مييوان به يغ ر در زمتان ستفر،
منرو سوخت و مسافت سفر اشاره كترد .در ايت بختش هتم كتاربران ستامانه حمت و نقت همگتاني و هتم
خودروهاي شخني مورد يوجه قرار ميگ رد.
– اررا رانويه :اررايي هستند كه از برخي ديگر از شاخصهاي عملكرد گزينهها ناشي ميشوند .بته عنتوان مثتال
كاهش زمان سفر و كاهش مسافت سفر باعتث كتاهش آالينتدههاي هتوا ،يعتداد ينتادفا و آلتودگي صتويي
ميشود .اررا دسته دوم معلول اررا دسته اول هستند .ايت ارترا بته روي يمتامي شتهروندان (كتاربران و
غ ركاربران حم و نق ) يار رگذار است.
– هزينههاي مستق م سامانه حم و نق  :اي بخش بر روي مناب پولي مورد ن از براي اجرا و بهرهبرداري سامانه
حم و نق يمركز ميكند .به عنوان مثال در ايت بختش هزينتههاي مطالعتا مهندستي ،خريتد يجه تزا ،
ساخت يعم ر و نگهداري و غ ره مورد بررسي قرار ميگ رد .اي اررا معموال متوجته متنتديان حمت و نقت
شهري و دولت است.
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ب -اثرات (هزينهها و فوايد) غيرپايه

– اررايي هستند كه بر سامانههايي غ ر از ستامانه حمت و نقت شتهر (ماننتدكاربريها و اقتنتاد شتهري) يتار ر
ميگذارند و بس ار يدريجي عم ميكنند .اي اررا در كوياه مد خ لي نامحسوس هستند ولي در بلندمد
نمود يافته و بروز ميكنند .به عنوان مثال با احداث معابر جديد ،دسترسي بته برختي نقتا شتهر بهبتود و در
نت جه ،ق مت زم

افزايش مييابد .بديهي است كه متخنن

حم و نق با اجراي گزينههاي بهبتود حمت

و نق به دنبال ينظ م نوع و ارزش كاربريها در شهر ن ستند .ولي گزينهها بر روي نتوع و ارزش كاربريهتا در
بلند مد ارر گذار خواهد بود.
براي استخراج يار ر گزينههاي مختلف بر شتاخصهاي ينتم مگ ري و ارزيتابي فايتده بته هزينته ،از متدل كالننگتر
يراف كي شهر استفاده شده و يمام گزينهها نسبت به يك حالت پايه (عدم انجام كار يا همان حفظ وض موجود) ستنج ده
ميشوند .به اي يري ب ،م زان مف د بودن هر گزينه بر اساس يار ر مثبت يا منفي آن بر شاخصها محاسبه ميشود .بتراي
نمونه ،يك گزينه كه باعث جذب مسافر از خودروي شخني به همگاني شود ،باعث بهبتود زمتان ستفر از طريت كتاهش
ازدحام در شبكه خواهد شد و با يع

ارزش ريالي فايدهي اي كاهش زمان سفر ،مييواند در خنوص مورر بودن راهكتار

و يوج ه اقتنادي آن ينم مگ ري كرد.

 -85-9شبيهسازي خردنگر
در شب هسازي يراف كي و خردنگر مس ر خطو انبوهبر ،با يوجه به اينكه بايد عملكرد شبكه در شرايد آينتده ارزيتابي
شود ،از نتايج حجم يردد يخن ص يافته به شبكه بر اساس اجراي آن گزينه در متدل كالننگتر استتفاده ميشتود .بتراي
اطم نان از صحت نتايج يخن ص در طول مس ر خطو انبوهبر ،در چند مقطت كل تدي بته يشتخ ص مشتاور ،اقتدام بته
شمارش حجم يردد شده و سپس با روشهاي اصالح/برآورد مايريس ،مايريس يقاضا به گونهاي اصالح ميشتود كته نتتايج
يخن ص حاص از مدل كالننگر با مشاهده بس ار نزديك شود .3به اي منظور از دو شاخص نكويي برازش براي ستنجش
ك ف ت نتايج يخن ص در محدوده خد انبوهبر پس از اصتالح مايريسهتا استتفاده ميشتود .شتاخص همبستتگي حجتم
مشاهده شده و برآورد شده بايد  R 2  0.80باشد .در  %35كمانها ن ز شاخص  GEH  5بايد قابت حنتول باشتد .ايت
شاخص بر اساس حجم ساعتي محاسبه ميشود و حجم يردد در بازه زماني كمير يا ب شير از يك ساعت را بايد به حجتم
ساعتي يبدي كرد.

 -3براي اطالعا ب شير در خنوص اصالح دادهها و استفاده از نتايج مدل كالننگر براي شب هسازي در مدل خردنگر ،استفاده از منب زير يوص ه ميشود:
NCHRP 765: Analytical Travel Forecasting Approaches for Project-Level Planning and Design,
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/ nchrp_rpt_765.pdf
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2(M  C)2
)(M  C

GEH 

 = Mحجم يردد ساعتي حاص از يخن ص مدل،
 = Cحجم يردد ساعتي مشاهده (شمارش) شده.
براي ساخت مدل شب هسازي خردنگر ،بايد يمام معابر مهم و مورر در عملكرد شبكه در مق اس خترد بته متدل اضتافه
شود ،هر چند اي معابر در مدل كالننگر برداشت نشده باشد .البته الزم است اي معابر كه عمديا داراي درجه دسترستي
و فرعي هستند ،در مدل كالننگر هم وارد شده و برآورد حجم يردد در شبكه با در نظر گرفت آنها انجام شود.

4فصل 4
فهرست خروجيها
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فن چهارم  -فهرست خروجيها

 -8-4تعيين فهرست كنترلي اقدامات مورد نياز براي مشاور
مشاور مطالعا يفن لي حم و نق همگاني ،بايد مجموعه اقداما زير را در مراح مختلف مطالعه مدنظر قرار دهد:
– يه ه فرم نظرسنجي از مديران و كارشناسان و يشك

جلسه مالقا با ايشان

– دريافت فهرست طرحهاي فرادست
– دريافت بودجه حم و نق همگاني شهرداري در سالهاي گذشته
– دريافت اطالعا از مركز ملي آمار ايران (در صور لزوم)
– دريافت پايگاههاي اطالعايي ،مدل ،نرمافزار مدلسازي و ساير اطالعا منوب در طرح جام حم و نق شهر
و حومه
– يع

روش برداشت آمار مورد ن از و يه ه فرمهاي آمارگ ري ،زمان و مح انجام آمارگ ريها

– يع

اهداو و سند چشمانداز حم و نق همگاني شهر

– اخذ ياي د كارفرما در مورد ك ف ت و كفايت مدل كالننگر حم و نق شهر
– اخذ ياي د كارفرما در مورد نرمافزار مدلسازي خردنگر و كالننگر

 -2-4تعيين نوع خروجيهاي مورد انتظار كارفرما
كارفرما ،به عنوان نهاد مسوول بهرهبرداري از نتايج مطالعا و اجراي آنها ،مجموعته خروجيهتاي زيتر را بته دستت
خواهد آورد:
– به روزرساني عرضه و يقاضاي حم و نق همگاني در مدل كالننگر شهر
– مدل شب هسازي خردنگر مس رهاي خطو انبوهبر
– نقشه مس ر ،ايستگاه و اطالعا سامانه حم و نق همگاني و شبه همگاني در مق اس 3:20555
– برنامه زماني اعزام ،يعداد ناوگان و كرايه در خطو مختلف حم و نق همگاني
– نقشه يغ را شبكه معابر نسبت به وض موجود
– گزارش ارزيابي اقتنادي طرحها
– پايگاههاي آماري برداشت شده
– يدوي ساختار سازماني مناسب در بخش حم و نق همگاني براي اجراي نتايج مطالعا
– آموزش ن روي كارشناسي كارفرما
– يدوي برنامه به هنگامسازي نتايج و بازه زماني آن
– اخذ منوبا الزم از مراج مختلف
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 -9-4تعيين زمانهاي مورد نياز براي تصويب اقدامات مهم پروژه
در مقاطعي از روند انجام مطالعا ضروري است ياي د كارفرما در خنوص نحوه انجام سلسله اقداما آيي و يا صتحت
اقداما گذشته اخذ شود .برخي از اي موضوعا  ،با ياي د شهرداري قاب پذيرش است ،امتا برختي ديگتر بايتد بته ياي تد
شوراي هماهنگي يراف ك استان و يا دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف تك شتهرهاي كشتور مستتقر در وزار كشتور
برسد .در جدول ( )3-3زمانهاي كل دي براي ياي د اقداما مهم كه بر نتايج مراح بعد از خود يتار ر خواهنتد گذاشتت،
به همراه مرج ياي د ،مورد اشاره قرار گرفته است.
جدول  -8-4زمانبندي تاييد اقدامات مهم در مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني
موضوع

مرجع تاييد

مدت (روز)

ردي

3

پايان بند  3شرح خدما مرحله اول
(يع چشمانداز مطالعه)

شهرداري

35

2

پايان بند  7شرح خدما مرحله اول
(ارزيابي مدل شبكه حم و نق همگاني)

استعالم از دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور

35

7

پايان مرحله اول

دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور

75

3

پايان مرحله دوم

دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور

75

5

پايان مرحله سوم

شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور

35

نكته مهمي كه در خنوص فرآيند زماني ينويب مطالعا وجود دارد ،يسري در روند بررسي گزارشها يوسد مراجت
ذيربد است .پ شنهاد ميشود مطالعه حداكثر ظرو مد  3ماه در شوراي عالي بررسي و جم بندي شود .فرآيند عمتومي
ينويب مطالعا در جدول ( )2-3ارائه شده است.
جدول  -2-4فرآيند تصويب مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني
مرجع تصويب

مدت الزم براي تصويب

ردي

3

شهرداري

 75روز پس از دريافت گزارش نهايي

2

شوراي هماهنگي يراف ك استان

 75روز پس از ياي د در شهرداري

7

دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور

 75روز پس از ياي د در استان

3

شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور

 75روز پس از ياي د در كم ته فني شورا

 -4-4تعيين نحوه ارزيابي ،اعتبارسنجي و كنترل خروجيهاي مطالعات براي كارفرمايان
يكي از نكايي كه در مطالعا يفن لي حم و نق همگاني شهري و حومه ،به عنوان ابزاري در يرس م برنامه راهبردي
حم و نق شهر اهم ت دارد ،قابل ت اطم نان به نتايج است .به ب ان ديگر ،كارفرمايان به چه م زاني مييوانند بته نتتايج
اعتماد كرده و سامانه حم و نق شهر را بر اساس آن طراحي كنند .براي سنجش ك ف ت مطالعه و م زان دقت و صتحت
نتايج ،بايد نتايج سه مرحلهي زير مورد يوجه قرار گ رد.
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 -8-4-4اعتبارسنجي آمارگيريها
براي سنجش اعتبار فرآيند انجام آمارگ ريها و نتايج آن اقداما زير بايد انجام شود:
– كارفرما بايد يك نماينده مستق م براي همكاري با مشاور و نظار بر روند انجام آمارگ ريها يع

كنتد .ايت

نماينده ،به بازرسي و بازديد از ايستگاههاي آمارگ ري و گفتگو با آمارگ ران پرداخته و مطئم خواهد شد يت م
آمارگ ري به خوبي به وظايف خود عم ميكند .در صوريي كه در بخشي از ايستگاههاي آمارگ ري ضعف غ تر
قاب جبران مشاهده شود ،بايد موضوع با همكاري مشاور رس دگي و اصالحا الزم انجام پذيرد.
– م زان يغ ر مجمو ع مايريس سفرها (افزايش يا كاهش يعداد سفرها در متايريس ستفر) پتس از ينتح ح بايتد
حداكثر  %35باشد .در موارد خاص و با يوج ه مشاور ،مقدار  35%ن ز ممك است يوسد كارفرما پذيرفته شود.
– در صور وجود آمار رسمي يعداد مسافر خطو در سازمانهاي ايوبوسراني ،يا اطالعا كار بل تت يتا منتاب
اطالعايي مشابه در همان بازه زماني ،نتايج بايد همخواني مناسبي با آماربرداريهاي مشاور داشته باشند.
 -2-4-4اعتبارسنجي مدلهاي برآورد تقاضاي سفر
براي سنجش اعتبار مدلهاي برآورد يقاضاي سفر حم و نق همگاني اقداما زير بايد انجام شود:
– مدلهاي يفك ك سفر بايد سهم وساي سفر در وض موجود را با دقت مناسب برآورد كنند.
– روشهاي ينح ح مايريس يقاضا (مانند  )TFlowFuzzyفقد بايد به مايريس اول ته (اصتالح نشتده) حاصت از
مدلهاي برآورد يقاضا اعمال شود .اعمال چندباره اي روشها به مايريس اصالح شده و اصالح مجدد متايريس
اصالح شده مجاز ن ست.
– دقت برآوردهاي انجام شده بايد پس از رس دن به سالهاي افت  ،بتا مقتادير واقعتي مشتاهده شتده مقايسته و
اصالحا الزم در مدلها اعمال شود.
– شاخص همبستگي حجم مسافر سوار /پ اده شده مشاهده شده و برآورد شده بايد  R 2  0.75باشد.
– در  %35ايستگاهها ن ز شاخص  GEH  10بايد قاب حنول باشد .اي شاخص بر اساس حجم ساعتي محاسبه
ميشود و حجم يردد در بازه زماني كمير يا ب شير از يك ساعت را بايد به حجم ساعتي يبدي كرد.
2(M  C)2
)(M  C

GEH 

 = Mحجم مسافر سوار/پ اده شده ساعتي حاص از يخن ص مدل،
 = Cحجم مسافر سوار/پ اده شده ساعتي مشاهده (شمارش) شده.
– شاخص همبستگي زمان سفر مشاهده و برآورد شده در خطو حم و نق همگاني بايد  R 2  0.60باشد.
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 -9-4-4اعتبارسنجي راهكارها
در نگاه كلي ،راهكارهاي پ شنهادي در مطالعا يفن لي حم و نق همگاني ،بتر استاس اجتراي متدلهاي يراف كتي
شهر ارزيابي و انتخاب شدهاند و با فر

اعتبار مدلها ،بايد فر

كرد راهكارها و نتايج حاص از آنها ن ز معتبر هستتند.

يك نكته مهم آن است كه گاهي يغ ر در ويژگيهاي شهر ،باعث يغ را اساسي در يوزي كاربريها و در نت جته يوزيت
جمع ت و اشتغال در سال اف نسبت به سال پايه ميشود ،در نت جه راهكارهاي پ شنهادي براي سال اف ممك است بتا
شناخت فعلي مديران از وضع ت ازدحام در شهر همخواني نداشتته باشتد .بته ايت منظتور ،مييتوان از يجرب تا عملتي
شهرهاي مشابه در استفاده از راهكارها و حنول به نت جه دلخواهد بهره جست .ضم آنكه با رس دن سالهاي اف  ،بايتد
يوانايي راهكارهاي پ شنهادي در ح مشكال را ارزيابي و در صور ناكافي بودن ،پ شنهادا جديدي را مطرح كرد.

 -5-4تعيين مدت زمان تقريبي انجام گامهاي اصلي مطالعه
مد زمان مناسب براي انجام مراح مختلف مطالعا يفن لي حم و نقت همگتاني ،در جتدول ( )7-3ارائته شتده
است .الزم به ذكر است كه ياريخ مناسب براي آماربرداريهاي يكم لي ،يك روز عادي در محدوده ارديبهشت ماه يتا آبتان
ماه است و در صوريي كه ياريخ شروع آماربرداريها را نتوان در اي ماهها قرار داد ،ممك استت زمتان مطالعته طتوالنيير
شود .جدول ( )3-3برنامه زمانبندي پ شنهادي براي انجام مطالعا در كالنشهرها را بدون انجتام مطالعته امكانستنجي
حم و نق ريلي شهري و حومه نشان ميدهد .جدول ( )5-3ن ز برنامه زمانبندي پ شتنهادي بتراي انجتام مطالعتا در
كالنشهرها را با انجام مطالعه امكانسنجي حم و نق ريلي شهري و حومه نشان ميدهتد .مشتاور مييوانتد بتر استاس
يجارب خود ،آن را اصالح كند ،مشرو بر آنكه مد ك مطالعه در محدوده مقادير جدول ( )7-3باشد.
جدول  -9-4مدت پيشنهادي براي مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني
دسته
تعري
(جمعيت)
مد (ماه)

ال

ب
بيش از  544،444و

نوع مطالعه

كالن شهر

مرحله اول ،مرحله دوم-ب ،مرحله سوم

33

32

مرحله اول ،مرحله دوم-الف ،مرحله سوم

34

34

مركز استان

ج

د

 544،444تا 844،444

كمتر از 844،444

32

35

34

-
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جدول  -4-4زمانبندي انجام مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني در كالنشهرها (بدون مطالعه ريلي)
شرح خدمات

مدت
(ماه)

مرحله اول :طراحي شبكه

1

بررسي اطالعا موجود و فرادست

3

آماربرداري يكم لي

2

ارزيابي و به روزرساني مدل شبكه حم و نق همگاني

3

طراحي گزينههاي شبكه سامانه حم و نق همگاني يكپارچه

7

معرفي و ارزيابي گزينههاي پ شنهادي

3

مرحله دوم-ب :عارضه سنجي ترافيكي

9

شب هسازي خردنگر خطو انبوهبر در سه گزينه برير

2

ارزيابي نهايي و يع

گزينه منتخب

3

مرحله سوم :طراحي سامانه غيرريلي

9

ارائه راهكارهاي حم و نق هوشمند براي گزينه منتخب

3

اولويتبندي اجراي راهكارهاي گزينه منتخب در اف كوياهمد و بلندمد
يه ه برنامه يام

مالي گزينه منتخب در زمان ساخت و بهرهبرداري

8

2

9

4

5

1

1 7

84 89 82 88 84 3

3
3

ارائه جزي ا گزينه منتخب در مق اس 3:20555
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جدول  -5-4زمانبندي انجام مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني در كالنشهرها (با مطالعه ريلي)
شرح خدمات

مدت
(ماه)

مرحله اول :طراحي شبكه

1

بررسي اطالعا موجود و فرادست

3

آماربرداري يكم لي

2

ارزيابي و به روزرساني مدل شبكه حم و نق همگاني

3

طراحي گزينههاي شبكه سامانه حم و نق همگاني يكپارچه

2

معرفي و ارزيابي گزينههاي پ شنهادي

3

مرحله دوم-آ :امكانسنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومه

82

فن اول

4

فن دوم

7

فن سوم

7

مرحله سوم :طراحي سامانه غيرريلي

9

ارائه راهكارهاي حم و نق هوشمند براي گزينه منتخب
اولويتبندي اجراي راهكارهاي گزينه منتخب در اف كوياهمد و بلندمد
يه ه برنامه يام

مالي گزينه منتخب در زمان ساخت و بهرهبرداري
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 -1-4تعيين هزينه تقريبي انجام مطالعات
برآورد هزينه انجام مطالعا حم و نق همگاني ،بر اساس برآورد نفر -ماه كارشناسي و بته پ شتنهاد مشتاور خواهتد
بود .اما به عنوان يك برآورد اول ه از مبلغ يقريبي ح الزحمه مشاور ،هزينه انجام اي مطالعا معتادل درصتدي از هزينته
انجام مطالعا جام حم و نق شهري و حومه است ،مشرو بر آنكه مطاب دستورالعم منتشر شده براي آن مطالعه
برآورد شده باشد .به اي يري ب ،هزينه مطالعه در گروه شهرهاي مختلف در جدول ( )4-3ارائه شده است .در صوريي كته
مطالعا جام حم و نق شهري و حومه بر اساس ضابطه  733سازمان برنامته و بودجته كشتور انجتام نشتده و بترآورد
هزينه انجام آن ن ز منطب بر دستورالعم مربو نباشد ،مييوان از برآوردهاي يقريبي جدول (پ )3-3.بته ق متت رابتت
سال  3714استفاده كرد .مقادير اي جدول هر سال بر اساس ضريب يعدي ساالنه دستمزد يغ ر مييابد .ياك د ميشتود
كه برآورد حجم ريالي كار بايد يوسد مشاور و كارفرما و با يوجه به ويژگيهاي خاص هر شهر انجام شتود .مثتالي از نحتوه
محاسبه ح الزحمه مطالعه (بدون بخش ريلي) براي يك شهر با جمع ت بتاالي يتك م ل تون نفتر بتر استاس نفتر -روز
كارشناسي در جدول (پ )2-3.قاب مشاهده است.
در اريبا با شهرهايي كه مطالعا امكانسنجي حم و نق ريلي شهري و حومته در آنهتا صتور ميپتذيرد محاستبه
ح الزحمه ياب طول خطو ريلي و مشخنا آنها خواهد بود و در هر شهر با يوجه به ويژگيهاي آن بايد محاسبه شود.

 -7-4نظام پيشنهادي ارجاع كار
در خنوص روش ارجاع شرح خدما مندرج در مجموعه حاضر مطاب يوص ف و يوص ه مندرج در فن چهارم متاده
 -34ب آي نامتته خريتتد ختتدما مشتتاور ( 34144 /317532ك متتورخ  )3744/35/3معاونتتت برنامتتهريزي و نظتتار
راهبردي ري سجمهور ي ،به دل

وجود شرح خدما پ چ ده و يخنني و حوزه نسبتا نامشخص و جام  ،از سوي ديگتر

به علت آرار اجتماعي و اقتنادي و زيست مح طي وس

و بلند مد شرح خدما حاضر و پروژههاي هدو آن ،پ شتنهاد

ميشود روش انتخاب مشاور بر اساس ك ف ت ( )QBSمالك كار دستگاههاي اجرايي قترار گرفتته و مشتاور منتختب طتي
فرايند رقابت ك في و فني انتخاب شود.
جدول  -1-4هزينه (درصدي) پيشنهادي براي مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني
دسته
تعري

(جمعيت)

درصد از هزينه انجام مطالعا جام حم و
نق شهري و حومه

ال
نوع مطالعه

كالن شهر

مرحله اول ،مرحله دوم-ب،
مرحله سوم

55%

ب

ج

د

بيش از  544،444و

 544،444تا

كمتر از

مركز استان

844،444

844،444

55%

45%

45%
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 -1-4تعيين مشخصات مستندات تحويلي به كارفرما
 -8-1-4تعيين فرمت و نوع فايلهاي تحويلي
در فرآيند انجام مطالعا يفن لي حم و نق همگاني ،دادههتاي مختلفتي از منتاب اطالعتايي گتردآوري شتده و در
بخشهاي مختلف مطالعه مورد استفاده قرار ميگ رد .بنابراي  ،يجم
امكان و يسه

اي اطالعتا در يتك محت د واحتد بتراي ايجتاد

به هنگامسازي بعدي مدلها و نتايج ضتروري استت .در جتدول ( )3-3مجموعته اطالعتايي كته بايتد بته

كارفرما يحوي شود ،ارائه شده است.
جدول  -7-4نوع و فرمت فايلهاي نهايي مطالعات
موضوع فايل

فرمت

ردي

3

مدل يراف كي شهر

نرمافزار مدلسازي يخنني

2

پايگاه اطالعا آماربرداريها

…Access, Excel, DBF,

7

اطالعا عرضه (شبكه معابر ،همگاني)... ،

نرمافزار مدلسازي يخننيGIS ،

3

اطالعا جمع تي ،كاربري... ،

نرمافزار مدلسازي يخننيGIS ،

5

گزارشهاي مطالعه

Word, PDF

4

نقشهها

نرمافزار مدلسازي يخننيGIS, AutoCAD,

3

نرمافزار مدلسازي يخنني

مجموعه گزينههاي سالهاي پايه و اف

 -2-1-4تعيين ابعاد فونت و قطع گزارشها
نكا كل دي در خنوص شك ظاهري گزارش به شرح زير است:
– قط گزارش:
 گزارش بايد روي كاغذ سف د با ابعاد كاغذ  A4يايپ شود .در صوريي كه در برخي موارد اندازه شك ها يا
جدولها بزرگير از فضاي داخ حاش هها باشد ،با كوچك كردن آنها و يا با استفاده از كاغذ ( A3به
صور ياخورده به قط  )A4حاش ه رعايت شود.
 گزارش روي كاغذ به صور دو رو يايپ و چاپ شود.
– اندازه قلم (فونت):
 نوع قلم (فونت) در مت نازن

 )B Nazanin 14( 33باشد.

 نوع قلم سرصفحه و پاصفحه نازن

 35س اه ) (B Nazanin 10 Boldباشد.

 نوع قلم زيرنويس شك و باالنويس جدول ،نازن
 نوع قلم پانويس (يوض ح واژهاي در مت ) نازن
 نوع قلم عنوان  3نازن

 34س اه باشد.

 نوع قلم عنوان  2نازن

 33س اه باشد.

 33س اه ) (B Nazanin 11 Boldباشد.
 (B Nazanin 12) 32باشد.

 31/44/81شرح خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني و امكانسنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومه

12

 نوع قلم عنوان  7نازن

 37س اه باشد.

 نوع قلم عنوان  3نازن

 32س اه باشد.

 نوع قلم مت جدول نازن

 32معمولي باشد.

 در يمام مت  ،اندازه حروو انگل سي  2شماره كمير از اندازه حروو فارسي باشد.
 نوع قلم (فونت) حروو انگل سي ( )Times New Romanباشد.
– فاصله خطو و حاش هبندي:
 فاصله سطرها در مت گزارش برابر  3/25سانتيمتر است.
 فاصله سطرها در چك ده گزارش برابر  3سانتيمتر است.
 حاش ه سمت راست و چپ  7سانتيمتر و حاش ه باال و پاي

 2/5سانتيمتر است.

 در يمامي صفحا مت اصلي ،حاش ه سرصفحه و پاصفحه  3/25سانتيمتر منظور شود.
 در سرصفحه سمت راست عنوان «مطالعا يفن لي حم و نق همگاني شهر  »...ذكر شود.
 در سرصفحه سمت چپ شماره صفحه ذكر شود.
 پاصفحه حداق حاوي اطالعايي مشابه شك ( )3-3باشد.
 -5راهبردها و راهكارها
نام و نشان كارفرما

 -89-5ارزيابي گزينههاي پيشنهادي
شماره ويرايش:

شماره گزارش:

كد پروژه:

ياريخ:

53

34

153

آذر 3713

نام و نشان مشاور

شكل  -8-4اطالعات پاصفحه گزارشهاي مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني

– شمارهگذاري:
 شماره صفحا آغازي (از پ شگفتار يا قب از مت اصلي) به حروو مانند :پنج ،شش.
 يمامي صفحا

مت

اصلي كه از مقدمه يا فن

نخست شروع ميشود ،بايد شمارهگذاري شوند.

شمارهگذاري صفحا شام صفحههاي محتوي شك  ،جدول ،مناب و پ وست ن ز ميشود.
 شماره صفحه در سرصفحه سمت چپ قرار ميگ رد.
 بخشها و زيربخشها به عدد شمارهگذاري ميشوند ،به طوري كه شماره فن در سمت راست و شماره
بخش بعد از آن آورده شود مانند:
 -3-2-7« ب ان كننده زيربخش  3از بخش  2از فن  7است».
 -3-3-2-7« ب ان كننده زيربخش  3از بخش  3از بخش  2از فن  7است».
 يمامي شك ها و جدولها بايد به يري ب ظهور در هر فن شمارهگذاري شوند ،مثال براي جدولهاي فن ،2
جدول ( )3-2و ( )2-2و  ،...براي جدولهاي فن  ،7جدول ( )3-7و ( )2-7و  ...ذكر شود .عنوان جدولها
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در باالي آنها و عنوان شك ها در زير آنها ذكر ميشود.
 چنانچه جدول يا شكلي از مرجعي آورده شده است ،مرج در عنوان جدول يا شك ذكر ميشود.
 بايد به شماره كل ه شك ها و جدولها در مت ارجاع شده باشد.
 در صوريي كه يك عبار

يا واژه ن از به يوض ح خاصي داشته باشد ،يوض ح به صور پانويس و با ذكر

شماره در همان صفحه ارائه ميشود .شمارهها در هر صفحه از  3آغاز ميشود .براي درج معادل انگل سي
واژهها ن ز از هم

اص پ روي شود.

 روابد رياضي و فرمولها در هر فن به طور جداگانه و به يري بي كه در مت ميآيند ،در داخ پرانتز به
عدد شمارهگذاري ميشوند ،به طوري كه شماره فن در سمت راست و شماره رابطه بعد از آن آورده شود،
مانند نمونه زير كه ب ان كننده رابطه  5از فن  3است:
A   r2

()5-3

 در مت بايد به كل ه مناب و مراج مورد استفاده اشاره شود .چنانچه در داخ مت از يك منب مطلبي
نق شود ،بالفاصله پس از خايمه جمله كروشهاي باز شده و شماره مرج ذكر ميشود .مراج به يري بي
كه در مت

ميآيند شمارهگذاري ميشوند و سپس به يري ب شماره در فهرست مناب و مراج ذكر

خواهند شد.
 -9-1-4تعيين تعداد نسخ و نوع جلد
مشخنا جلد گزارشهاي م انكار و نهايي اگر كارفرما دستورالعم خاصي ارائه ندهد ،به انتخاب مشتاور استت .امتا
مشخنا زير بايد در آن رعايت شود:
– نشان شهرداري به ابعاد  3×3سانتيمتر در سمت راست و نشتان شتركت مجتري بتا ابعتاد  3×3ستانتيمتر در
سمت چپ ،فاصله لبه فوقاني نشان از لبه بااليي جلد  2/5سانتيمتر چاپ شود.
– نام شهرداري و شركت مجري به فاصله  3سانتيمتر پاي ير از نشان با قلم نازن

اندازه  33چاپ شود.

– عنوان مطالعا  5 ،سانتيمتر زير نام شهرداري و با اندازه  24چاپ شود.
– در صوريي كه گزارش پاياني ب ش از يك جلد باشد ،شماره جلد با حروو (مثال :جلتد اول) بتا انتدازه  22و بته
فاصله  35سانتيمتر زير نام شهرداري چاپ شود.
– موضوعا جلد به فاصله  2سانتيمتر پاي ير از شماره جلد با اندازه  33چاپ شود.
– عنوان گزارش و شماره جلد روي عطف (ش رازه) چاپ شود.
– يعداد دو نسخه چاپي و شش نسخه الكترون كي از گزارش يه ه شود .يوزي نسخ الكترون كي بته شترح زيتر در
نظر گرفته شود:
 يك نسخه دب رخانه شوراي عالي هماهنگي يراف ك شهرهاي كشور
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 يك نسخه شوراي هماهنگي يراف ك استان
 چهار نسخه شهرداري
– مت كام گزارش پاياني به صور فاي كام در قالب فرمتت  pdfو فايت كامت در قالتب فرمتت ويرايشتگر
 Wordبر روي يك  CDقرار گ رد .كل ه نقشهها ،شك ها و جداول بايد مطتاب نستخه چتاپي در فاي هتا درج
شده باشد .يعداد فاي ها مييواند متناظر با بخشهاي شرح خدما يا يقس مبندي مناسب از نظر مشاور باشد.
 -4-1-4تعيين نوع صفحه آرايي
گزارش نهايي مطالعا بايد شام بخشهاي زير و به يري ب ذكر شده باشد .گزارش به صتور دو-رو چتاپ و يكث تر
خواهد شد.
– صفحه بعد از جلد ،سف د
– صفحه عنوان
– صفحه يقدير و يشكر (اخت اري)
– پ شگفتار
– چك ده فارسي (حداكثر  755واژه به همراه  3يا  3كل دواژه)
– فهرست مطالب :شام عناوي اصلي و فرعي فن ها ،عنوان كتابنامه (فهرست مراج ) و عناوي پ وستها
– فهرست جدولها (در صور وجود)
– فهرست شك ها (در صور وجود)
– فهرست عاليم و اختنارا (در صور وجود)
– مت اصلي
– مناب و مراج
– واژهنامه
– پ وستها (در صور وجود)
– چك ده انگل سي () )Abstractحداكثر  755كلمه) به همراه كل د واژه
– صفحه عنوان انگل سي
 -5-1-4تعيين مقياس نقشهها
مق اس نقشهها  3:2،555در نظر گرفته شود .البتته در برختي متوارد و در طرحهتاي اول ته ممكت استت نقشتهها بتا
مق اسهاي بزرگتر يا  3:25،555ن ز مورد قبول مشاور باشد و يا در س استهاي هسته مركزي شتهر مشترو بته وجتود
نقشههاي مناسب ،از مق اس  3:555استفاده شود.

5فصل 5
مستندسازي

فصل پنجم  -مستندسازي
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فن پنجم  -مستندسازي

مطالعا يفن لي حم و نق همگاني شهر و حومه ،در يك بازه زماني طوالني يوسد مشاور انجام ميشود و اطالعا
ذي ق متي كه در روند انجام آن گردآوري خواهد شد ،براي انجام مطالعا يفن لي و يكم لي بعدي يوسد ساير مشتاوران
و اجراي مدلهاي يراف كي شهر با جزي ا متفاويي مورد ن از خواهد بود .به هم

دل ت  ،جزي تا اقتداما و فاي هتاي

يه ه شده بايد به صور مناسبي مستندسازي شود.
الزم است مشاور ،مجموعه همه يغ را و مكايبا و صوريجلسا و نظرسنجيهاي انجام شده براي رس دن به نت جه
نهايي را در چهارچوبي مناسب گردآوري و در پايان مطالعا به همراه گزارشهاي نهايي به صور يك نستخه ديج تتالي
به كارفرما يحوي دهد.
مستندسازي شام ربت وقاي و رويدادها ،ابتكارا  ،خالق تها ،مدارك و اطالعتا دريتافتي ،فرآينتد اختذ منتوبا ،
ينگناهاي مالي و مشكال فني ،حقوقي در گزارشي مستق است .مجموعه گزارشهاي مريبد با انجام شترح ختدما بته
صور مستق در فهرست مدارك مطالعه درج ميشود .گزارش مستندسازي با شرح ختدما منتدرج در ايت فنت ن تز
يكي از گزارشهاي اي مجموعه خواهد بود:
 -3ربت و مستندسازي كل ه مناب  ،استناد و منتوبا طرحهتاي فرادستت كته بته عنتوان متالك عمت مطالعتا
امكانسنجي مطرح باشد نظ ر:
 -3-3منوبا شهرداري ،شوراي هماهنگي يراف ك استان ،شوراي عالي هماهنگي يراف تك شتهرهاي كشتور در
اريبا با سامانه حم و نق همگاني شهر و حومه
 -2-3فهرست طرحهاي فرادست در زم نه حم و نق يا مطالعا شهري بتا درج ويژگيهتاي عمتده آن نظ تر
سال يه ه ،سال ينويب ،سازمان ينويب كننده ،اف مطالعا  ،بازنگريهاي احتمالي انجام گرفته
 -7-3ربت كمبودهاي احتمالي در زم نه مطالعا مورد ن تاز بتراي انجتام مطالعتا حمت و نقت همگتاني يتا
منوبا طرح جام حم و نق شهري و حومه و ارائه راهكار براي رف كمبودهاي احتمالي
 -3-3ارزيابي يار ر كمبودها در منوبا يا مطالعا فرادست بر برنامه زماني مطالعا
 -2ربت نمودار سازماني انجام مطالعا با مشخص كردن يمتامي عوامت انجتام دهنتده مطالعتا نظ تر مشتاوران،
كارشناسان و ...
 -7ربت افراد كل دي و كارشناسان اصلي در مشاوران و ساير عوام يار رگذار در مطالعا
 -3شرح و ربت فرايند نحوه انتخاب مشاوران اصلي و مشاوران و پ مانكاران خدما جنبي مطالعا
 -5ربت مح نگهداري نسخهاي از قراردادها و اسناد حقوقي پروژه به همراه ويژگيهاي اصلي قراردادهاي مشتاوران
اصلي و خدما جنبي نظ ر زمان شتروع و زمتان انجتام ختدما  ،شترح ختدما اختناصتي قراردادهتا ،مبلتغ
قراردادها و ...
 -4ربت نسخ برنامه زمانبندي به هنگام و يجديد نظر شده مطالعا به همتراه شترح يغ ترا بته وجتود آمتده در
برنامه زمانبندي اول ه با ذكر علت يغ را و آرار آن در روند انجام خدما
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 -3ربت فهرست يمتامي نقشتهها ،متدارك و گزارشهتاي نهتايي شتده مطالعتا بته يفك تك مراحت مطالعتايي و
يخنصهاي متولي طرح با ذكر مح نگهداري مدارك و اسناد منوب
 -4ربت فرايند ينويب گزارشها و اقداما انجام شده براي ينويب آنها و نظرا اعتالم شتده در فراينتد ينتويب
گزارشها در نهادها و عوام ينويب كننده گزارش
 -1ربت و بايگاني مجموعه مدارك و اسناد دريافتي مربو به مطالعا از نهادها و سازمانهاي مختلف با درج محت
نگهداري نسخ اصلي نقشهها يا گزارشها -سال اخذ مدارك -نهاد مرج مدارك دريافت شتده و  ...ايت متدارك
در مطالعا حم و نق همگاني عمديا شام موارد زير است:
 -3-1مجموعه متدارك دريتافتي از معاونتت عمرانتي شتهرداري شتام نقشته ستاخت يتا طراحتي يقاط هتاي
غ رهمسطح ،يون هاي شهري (سوارهرو يا پ ادهرو)
 -2-1مجموعه مدارك مربو به طرحهاي برنامهريزي شتده در معاونتت حمت و نقت يتا معاونتت شهرستازي
شهرداري
 -7-1مدل كالننگر حم و نق شهر و پايگاه دادههاي مريبد با آن
 -35ربت يمامي صوريجلسا و نحوه اقداما صور گرفتته بتراي انجتام منتوبا جلستا همتاهنگي بت

اركتان

مطالعا
 -33الزم است در طول انجام مطالعه يمامي مشكال و محدوديتهاي به وجود آمده با شرح كام درج و يار ر آن بر
برنامه زماني مطالعه ارزيابي و مستند شود .همچن

در صور يغ ر در مباني طرح مستندسازي شرح يغ تر و

يار ر آن بر ساير اركان مطالعه و برنامه زماني ضروري است.
 -32ربت و مستند سازي ابتكارا و خالق تهاي مشاوران براي برون رفت از مشكال و محدوديتهاي احتمالي كته
در طول فرايند مطالعا به وجود ميآيد.
 -37ربت و مستندسازي استانداردها و مراج بكار گرفته شده در بخشهاي مختلف مطالعه

6فصل 6
ارائه خروجي نهايي در جمع
صاحبنظران
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نتايج مطالعا يفن لي حم و نقت همگتاني ،بايتد بتا برگتزاري كارگاههتايي بته اطتالع شتهروندان و صتاحبنظران
حوزههاي مختلف شهري برسد و راهكارهاي كاهش اررا منفي و افزايش فايدههاي آن شناسايي شود يا حمايت عمتومي
از نتايج مطالعه فراهم شود .اي نشستها در شوراي شهر ،با حضور سازمانهاي مردم نهاد و ساير ذينفعان قاب برگتزاري
است.

7پيوست 1
برآورد حق الزحمه مطالعات

پيوست  - 8برآورد حق الزحمه مطالعات
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جدول پ -8-8.هزينه (ميليون ريال) پيشنهادي براي مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني در سال 8931
ب

ج

د

ال

دسته
يعريف (جمع ت)

نوع مطالعه

كالن شهر

ب ش از  555،555و
*
مركز استان

 555،555يا
355،555

كمير از 355،555

هزينه يقريبي انجام مطالعا جام
حم و نق شهري و حومه

-

450555

750555

350555

30555

هزينه يقريبي انجام مطالعا
يفن لي حم و نق همگاني

مرحله اول ،مرحله
دوم-ب ،مرحله سوم

750555

350555

10555

30555

* اگر جمع ت مركز استان كمتر از  555،555نفر بود ،بازهم بايد هزينه مطالعا از اي ستون برآورد شود.
جدول پ -2-8.نمونه برآورد نفر -روز و هزينه مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني (بدون ريلي) براي كالنشهرها در سال 8931
مدت

شرح خدمات

(روز)

مديرپروژه
نفر-
روز

هزينه (ريال)

كارشناس ارشد
نفر-
روز

هزينه (ريال)

كارشناس
نفر-
روز

هزينه (ريال)

كاردان
نفر-
روز

هزينه (ريال)

هزينه (ريال)

042 235

002,222,222

052

0,0,2 0,005,222,222

0,2,4,222,222

002

004,222,222

5,00,,222,222

45

45

002,222,222

002

,22,222,222

002

,04,222,222

002

044,222,222

040,222,222

 -2آماربرداري يكم لي

45

45

002,222,222

002

005,222,222

022

,02,222,222

,22

,02,222,222

0,005,222,222

مرحله اول :طراحي شبكه
 -3بررسي اطالعا موجود و فرادست
 -7ارزيابي و به روزرساني مدل شبكه
حم و نق همگاني

75

,2

002,222,222

052

,05,222,222

052

002,222,222

02

00,222,222

0,0,222,222

 -3طراحي گزينههاي شبكه سامانه حم
و نق همگاني يكپارچه

15

02

,02,222,222

,52

005,222,222

452

002,222,222

002

000,222,222

0,000,222,222

 -5ارزيابي گزينههاي پ شنهادي

75

,2

002,222,222

002

,22,222,222

052

002,222,222

02

00,222,222

000,222,222

مرحله دوم-ب :عارضه سنجي يراف كي

15

02

,02,222,222

,02

022,222,222

402

000,222,222

002

,00,222,222

0,454,222,222

 -4شب هسازي يراف كي خردنگر خطو
انبوهبر غ رريلي در سه گزينه برير

15

02

042,222,222

,22

052,222,222

422

002,222,222

022

042,222,222

0,052,222,222

75

,2

002,222,222

02

052,222,222

02

000,222,222

02

00,222,222

524,222,222

مرحله سوم :طراحي

15

02

,02,222,222

,42

052,222,222

022

0,202,222,222

002

000,222,222

,,020,222,222

 -4ارائه راهكارهاي حم و نق هوشمند
براي گزينه منتخب

75

02

42,222,222

,2

05,222,222

02

044,222,222

,2

,0,222,222

005,222,222

 -1اولويتبندي اجراي راهكارهاي گزينه
منتخب در اف كوياه ،م ان و بلند مد

75

02

42,222,222

42

022,222,222

52

02,222,222

,2

,0,222,222

000,222,222

 -35يه ه برنامه يام مالي گزينه
منتخب در زمان ساخت و بهرهبرداري

75

02

42,222,222

,2

05,222,222

02

000,222,222

,2

,0,222,222

,0,,222,222

 -33ارائه جزي ا اجرايي براي گزينه
منتخب (يك خد به طول  35ك لومتر)

15

42

002,222,222

022

522,222,222

,52

0,2,222,222

522

022,222,222

0,002,222,222

 -32جم بندي

75

02

02,222,222

42

022,222,222

,2

02

020,222,222

 -3ارزيابي نهايي و يع

گزينه منتخب

402

جم
جم ك ح الزحمه با ضريب باالسري
2/4

54,222,222

0,002 ,,005,222,222 0,552 0,002,222,222
4,,00,222,222

02,205,222,222

تخصص

مدير پروژه

كارشناس ارشد

هزينه روزانه (ريال)

4,222,222

0,522,222

,40,222,222

,,000,222,222

0,000,222,222 0,002

00,54,,222,222

02,,00,022,222

5,000,022,222

,2,200,022,222

كارشناس
0,022,222

كاردان
0,022,222

بخش دوم:
شرح خدمات مطالعات
امكانسنجي حمل و نقل ريلي
شهري و حومه
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فصل اول  -راهنماي انجام شرح خدمات

848

31/44/81

فن اول  -راهنماي انجام شرح خدما

 -8-8دامنه كاربرد
دامنه كاربرد اي مجموعه مشتم بر كل ه خطو ريلي درون شهري و حومهاي در مرحله مطالعتا امكانستنجي (پتس از
مطالعا پ دايش و مرحله اول مطالعا يفن لي حم و نق همگاني) است .اي شرح خدما مييواند مطالعتا امكانستنجي
براي يك كريدور ريلي يا شبكه كريدورهاي ريلي درون شهري و كريتدورهاي اريبتا دهنتده مجتم هتاي زيستتي حومتهاي را
راهبري كند .رعايت اين ضابطه براي شهرهايي كه مطالعات امكانسنجي و مكانيابي كريردور ريلري آنهرا انجرام نشرده و
شهرهايي كه اين مطالعات انجام شده ولي فاز اجرايي پروژهها تكميل نشده است ،الزامي ميباشرد .همچنرين برراي اجرراي
پروژههايي كه از زمان تصويب مطالعات آنها بيش از  7سال گذشته ،بهروزرساني مطالعات (انجام مجدد مطالعات با توجه بره
دادههاي بهروز شده) طبق اين ضابطه ضروري ميباشد.

 -2-8پيشنياز شروع مطالعات
نقطه شروع مطالعا امكانسنجي و مكانيابي كريدور ريلي كسب مشخنا شبكه كريدورهاي ريلي و ستامانه ريلتي
متناظر با هر كدام از كريدورها در مطالعا فرادست (طرح جام و مرحله اول مطالعا يفنت لي حمت و نقت همگتاني)
است .شبكه كريدورهاي ريلي يع

كننده پهنهاي از شهر است كه براي عبور خد ريلتي در مق تاس كتالن برنامتهريزي

شده است و در طول خود موقع تهاي اول ه براي جانمايي ايستگاهها (محدوده كلي يبادل ستفر بت

كريتدور و شتهر) را

معلوم ساخته است .سامانه ريلي متناظر با هر كريدور مشخص كننده س ستتم حمت و نقت متورد نظتر در هتر كريتدور
)…  (MRT, LRT, Tram,و م انگ

سرعت درنظر گرفته شده براي آن است.

 -9-8هدف مطالعات امكانسنجي در پروژههاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه
هدو از انجام مطالعا امكانسنجي ،مكانيابي و جانمايي كريدور ريلي در شهر است .در نت جه اي مطالعا كريتدور
ريلي كه در مق اس كالن برنامهريزي شده است يبدي به خد ريلي (پالن و پروف ) با مشخنا زير ميشود.
– مشخص شدن موقع ت نهايي ايستگاهها در مق اس مطالعا شهري
– طرحريزي معماري ،سازه و روش اجراي ايستگاهها
– يع

سازه و روشاجراي بخشهاي مختلف مس ر

– يدوي طرح كلي معماري و سازه اجزاي مس ر
– مشخص بودن موقع ت و طرح اول ه دپو و پارك نگ شبكه خطو
– يدوي مشخنا ناوگان
– يدوي ضوابد يجه زا رابت
– يدوي برنامه بهرهبرداري
– يدوي برآورد اول ه هزينه اجراي پروژه و جريان مالي متناسب آن
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 -4-8تخصصهاي الزم براي انجام مطالعات
يخنصهاي اصلي برنامهريزي شده براي انجام شرح خدما مطالعا امكانسنجي كريدور ريلي به شرح زير است:
– حم و نق
– معماري و شهرسازي
– سازه
– مهندسي خد و سازههاي ريلي
– مهندسي حم و نق ريلي
– مهندسي ماش هاي ريلي
– ياس سا
– ژئوف زيك و ژئويكن ك
– اقتنادي و مالي
– مستندسازي
*  -به مجموع يخنصهاي سازه و معماري در اي شرح خدما «ابن ه» اطالق ميشود.

 -5-8واژهشناسي
– تراز عبور خط :موقع ت اريفاعي عبور مس ر كه در مق اس مطالعا امكانسنجي به پنج گتروه بتاالير از ستطح
زم

( -)Elevatedهمسطح -كم عم  -ن مه عم

و عم

يقس م ميشود.

– حوزه بالفصل ايستگاه :محدودهاي از حوزه نفوذ ايستگاه كه متن به كالبد ايستگاه و اجتزاي آن (وروديهتا،
ك وسكهاي هوا و  )...است.
– حوزه نفوذ ايستگاه :محدودهاي كه در حوزه دسترسي پ اده و يا سواره به ايستگاه قرار دارد .اي محدوده يتاب
يعامال شهر و ايستگاه است.
– خط :مح عبور حم و نق همگاني از يك مبدا به مقند است كه منطب بتر معتابر شتهر يتدق
هندسي شده است و منتج به پالن و پروف

و طراحتي

خواهد شد.

– طرحريزي ايستگاه :طرحريزي ايستگاه يدوي كل ا ستازه و روش اجتراي ايستتگاه و چ تدمان كلتي فضتاي
داخلي و ابعاد و اندازههاي آن منطب بر هندسه مس ر و بر اساس شرايد پروژه است.
– طرحهاي فرادست شهري :اسناد منوب شهري شتام طرحهتاي مجموعته شتهري ،طترح عمتران و يوستعه
شهري ،طرح جام  ،طرح يفن لي ،طرحهاي موضوعي و موضعي است.
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– طرحريزي مسير :طرحريزي مس ر شام يدوي كل ا سازه و روش اجتراي مست ر در بخشهتاي مختلتف آن
است.
– كريدور :پهنهاي از شهر است كه براي عبور حم ونق همگاني در مق اس مطالعا برنامهريزي و حم و نق
شهري و حومه پ شنهاد ميشود .كريدور پس از انجام مطالعا شهري و ابن ه يبدي به مس ر ميشود.
– كريدور ريلي :پهنهاي كه براي عبور خطو ريلي در مق اس كتالن برنامتهريزي شتده استت و در طتول ختود
موقع تهاي اول ه براي جانمايي ايستگاهها را معلوم ساخته است .كريدور ريلي منتج از مطالعا طرح جتام و
مرحله اول مطالعا يفن لي حم و نق همگاني است.
– گستره جانمايي مسير :پهنهاي از گستره كريدور ريلي استت كته طتي انجتام فراينتد مطالعتا شتهري بتراي
جانمايي مس ر قطار شهري مكانيابي شده است.
– گستره كريدور ريلي :پهنهاي كه مطالعتا امكانستنجي در آن صتور ميگ ترد و جايگتاه كريتدور در ايت
محدوده يدق

ميشود .به نحوي كه اهداو طرح جام حم و نق محق شود.

– گستره مكاني ايستگاه :محدودهاي كه جانمتايي ايستتگاه در آن ستبب يحقت اريبتا ايستتگاه بتا محتدوده
پ شب ني شده براي حوزه نفوذ آن ميشود.
– مجتمعهاي ايستگاهي :كاربريهاي شهري در حوزه نفوذ ايستگاهها كه متارر از احداث ايستگاه و ارزش افزوده
ناشي از آن يعريف ميشوند .كاربريهاي نامبرده به واسطه حضور قطتار شتهري يوج ته شتده و الزم استت بتا
س استهاي برنامهريزي شده در طرحهاي فرادست شهري هماهنگ شوند.
– مسير :مح عبور حم و نق همگاني است كه منطب بر معابر شهري يدق

شده است .مس ر پتس از انجتام

مطالعا هندسه ريلي يبدي به خد ميشود.
– مدل خرد نگر :مدل شب هسازي رفتار يراف كي در بازه زماني كمير از يك ساعت (به طتور معمتول  35دق قته)
است .در اي سطح ،رفتار يك يك خودروها و پ ادههاي حاضر در شبكه شب هسازي ميشود.
– مدل كالننگر :مدل يراف كي ك شهر است كه رفتار م انگ

ساعتي يا روزانه را مدلستازي ميكنتد .در ايت

سطح ،برايند رفتار همه خودروهاي حاضر در شبكه مدلسازي ميشود.
– مقياس عملكردي ايستگاه :يقس مبندي ايستگاهها بر استاس يعتداد مستافران و وستعت نظتام دسترستي بته
ايستگاه مشخص كننده مق اس عملكتردي ايستتگاه بتوده و بته چهتار دستته محلتهاي -ناح تهاي -شتهري و
منطقهاي يقس م ميشود.
– مطالعات فرادست :منظور از مطالعا فرادست در اي گزارش مطالعتا جتام يراف تك و مطالعتا يفنت لي
حم و نق همگاني است.
– ناوگان ريلي :ناوگاني است كه داراي مس ر رابت و هدايت شده باشد .در اي ناوگان امكان يغ ر مس ر عرضتي
يوسد راننده وجود ندارد.
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– مسير ريلي :مس ر رابتي است كه ناوگان فقد يوانايي يردد بر روي آن را دارد و در قالب آن هتدايت متيشتود.
نوع مس ر كه مان از حركت عرضي ناوگان ميشود ممك است ري آهني ،كابلي ،بتني و  ...باشد.
– نوع سامانه :ويژگيهاي خاص يك وس له سفر شام ح يقدم عبور (جداشتده ،جتدا شتده طتولي ،مختتلد)،
فناوري (هدايت شده ،هدايت نشده) و مشخنا عملكردي (ظرف ت ،سرعت) را در بر مي گ رد.
– هندسه ريلي :كل ه مشخنا افقي و قائم (پالن و پروف ) خد ،هندسه ريلي نام ده ميشود.

 -1-8فرايند مطالعات امكانسنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومه
فرايند مطالعا در سه گام اصلي و به شرح زير برنامهريزي شده است:
– يدوي گزينههاي جانمايي كريدور
– سنجش و اولويتبندي م ان گزينهها
– يكم

مشخنا گزينه برير در مق اس مطالعا امكانسنجي

 -8-1-8تدوين گزينههاي جانمايي كريدور
اي بخش با مطالعا برنامهريزي حم و نق آغاز ميشود كه ضم بررسي و آشتنايي بتا اهتداو يراف كتي مطالعتا
فرادست ،گستره كريدور را از منظر مطالعا حم و نق يعريف ميكند .به عبار ديگتر ايت بختش از مطالعتا معلتوم
ميسازد براي حفظ اهداو يراف كي مطالعا فرادست كه منجر به يعريف كريدور ريلي در مق اس كالن شده است در چه
گسترهاي امكان يدوي گزينههاي جانمايي مس ر و ايستگاهها وجود دارد .گام بعدي فراينتد بتر مطالعتا شتهري يمركتز
دارد .در شرح خدما  ،مطالعا شهري در بخشهايي همگام با مطالعتا حمت و نقت و در بخشهتايي پ ترو مطالعتا
حم و نق برنامهريزي شده است .هدو اي مطالعا در نهايت يدوي گزينههايي بتراي مكانيتابي مست ر و ايستتگاهها
است كه در داخ محدوده يعريف شده در مطالعا حم و نق بتواند بهتري اريبا بتا شتهر را برقترار ستازد و بته ايت
يري ب با ايجاد اريبا مناسب ب

شهر و كريدور ريلي ضم افزايش كارايي مجموعه از آس بهايي كه جانمايي نادرستت

كريدور مييواند ايجاد كند ،اجتناب شود.
همانطور كه عنوان شد در ابتداي فرايند ،مطالعا حم و نق محدوده مكتاني كريتدور (براستاس اهتداو مطالعتا
فرادست) را يدوي و اي گستره بواسطه مطالعا شهري محدودير خواهد شد همچن

در مطالعا حم و نق براساس

نوع سامانه ريلي و سرعت متوسد درنظر گرفته شده براي اي ستامانه كته در مطالعتا فرادستت (مرحلته اول مطالعتا
يفن لي حم و نق همگاني) مشخص شده است م زان يفك ك كريدور از يراف ك جاري در معابر و يقاط ها برنامتهريزي
ميشود و بخشهايي از كريدور كه الزم است براي دست ابي به سترعت متورد نظتر در ستامانه ريلتي از يراف تك معتابر و
يقاط ها مجزا شود ،مشخص خواهد شد .در ادامه و در طي فرايند مطالعا شهري ،بنابر برنامهريزي صور گرفتته بتراي
م زان يفك ك كريدور از يراف ك جاري در معتابر و يقاط هتا ،نستبت بته محتدودهاي از كريتدور كته در آن امكتان عبتور
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همسطح (به صور خطو آزاد يا خطو ويژه يفك ك شده از جريان عبور معبر) يا باالير از سطح زم
نظر خواهد شد .بديهي است در فرايند مطالعا شهري امكان عبور از زير سطح زم

وجود دارد اعالم

من نميشتود و از منظتر مطالعتا

شهري در يمام گستره مكاني كريدور امكان عبور از يراز زيرسطحي وجود خواهد داشت.
در گام بعدي ،مطالعا ابن ه (معماري و سازه) در گستره مكاني حاص از مطالعا شهري برنامهريزي شتده استت .در
اي بخش با طرحريزي ايستگاهها و مس ر ن ازمنديهاي طرح در بخشهايي نظ ر ظرف ت و ابعتاد متورد ن تاز ايستتگاهها،
امكانا ساخت مس ر و ايستگاه ،سازه و روش اجرا يدوي ميشود و بر پايه الزاما ناشي از آنها گستره مكتاني جانمتايي
مس ر و ايستگاهها كه در مطالعا شهري مشخص شده بود ،يدق

شده و به اي يري ب طي ايت فراينتد گستتره مكتاني

براي جانمايي مس ر و ايستگاهها محدودير خواهد شد .عالوه بر آن با طرحريزي معماري ،سازه و روش اجراي ايستگاهها و
مس ر نسبت به امكان عبور از زير سطح زم

و يراز عبور آن اعالم نظر خواهد شد و در پايان فرايند ،گستره مكاني كه در

مطالعا حم و نق يعريف شده بود چه از نظر مسطحايي و چه از نظر يراز عبور خد يعريف ميشود.
مطالعا بهره برداري پ شب ني شده در بخش اول مطالعا با دريافت دادههاي يراف كي و مشخنا سامانه ريلي كته
براي كريدور برنامهريزي شده است ،استرايژي بهرهبرداري از كريدور را يدوي ميكند و در نت جه هماهنگي گستره مكاني
جانمايي كريدور با استرايژي به نه بهرهبرداري قاب سنجش است لذا در صور عتدم يطتاب بخشهتايي از ايت گستتره
مكاني با استرايژي بهرهبرداري ،اي بخش از مجموعه حذو و همانند ساير مطالعتا نستبت بته بخشهتاي باق مانتده در
گستره جانمايي مس ر و ايستگاهها اعالم نظر ميشود.
در نهايت بخش اول مطالعا كه با هدو يدوي گزينههاي جانمايي مس ر و ايستگاهها يدوي شده است بتا مطالعتا
هندسه ريلي به پايان ميرسد .طب شرح خدما در مطالعا هندسه ريلي گزينتههاي جانمتايي مست ر و ايستتگاهها در
گستره مكاني كه در فرآيند مطالعا حم و نق  ،شهرسازي و ابن ه و بهرهبرداري و  ...يعريف شده است براساس ضتوابد
هندسي طراحي مس ر ريلي يدوي ميشود.
در مطالعا هندسه ريلي با يدوي گزينهها در گسترهاي كه ساير يخنصها مجاز دانستهانتد ،نقتش هتر يخنتص در
يدوي گزينه حفظ خواهد شد .اما بديهي است كه يخنصهاي مختلف نستبت بته بخشهتاي مختلتف يتدوي شتده در
گزينهها اولويتبنديهاي متفاو خواهند داشت كه در نهايت در بخش انتخاب گزينه برير يار رگذار خواهد بود.
در انتهاي اي مرحله با مشخص شدن گزينههاي مكانيابي كريدور و بنابر شرايد پتروژه پ شتنهاد ميشتود مطالعتا
مهندسي ارزش با هدو بررسي كفايت گزينهها به فرآيند مطالعا امكانسنجي اضافه شتود .آنچته از مهندستي ارزش در
اي مرحله حاص خواهد شد كفايت گزينههاي مطرح شده در مطالعا امكانسنجي را بررسي و امكان خلت گزينتههاي
نو و خالقانه در فرآيند مطالعا را يقويت خواهد نمود.

اي گزينههاست.

خروجي مرحله اول
مطالعا امكانسنجي

يدوي خد ريلي

TCR/1

مطالعا
هندسه ريلي

EIA/1

TRF/1

مطالعا برنامهريزي
حم و نق

يدوي گستره كريدور ريلي

بخش اول شرح خدمات (تدوين گزينههاي جانمايي كريدور در سطح شهر)

URB/1

مطالعا شهري

مطالعا زيستمح طي

HIS/1

مطالعا ابن ه و بافت
ياريخي

يدوي گستره مكاني جانمايي ايستگاهها و مس ر

GEO

مطالعا ژئوف زيك و
ژئويكن ك

BLD/1

مطالعا ابن ه

مطالعا بهرهبرداري و
ل نك خطو
OPP/1,LNK/1

ROS/1

مطالعا ناوگان

پ شن از مطالعا
امكانسنجي
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ابالغ شبكه كريدورهاي ريلي

يدوي گزينههاي ريلي (پالن و پروف )

شكل  -8-8دياگرام فرايند مطالعات امكانسنجي در مرحله اول

 -2-1-8سنجش و اولويتبندي ميان گزينهها

ورودي اي مرحله از فرايند مطالعا  ،گزينههاي جانمايي مس ر و ايستگاهها استت و خروجتي آن اولويتبنتدي م تان
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گزينههاي يدوي شده در بخشپ ش
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مطالعتا كته بنتابر فراينتد يوصت ف شتده حاصت مطالعتا حمت و نقت -

شهرسازي -ناوگان -ابن ه -بهرهبرداري و هندسه ريلي است شام مشخنا زير خواهند بود:
– گزينهها در پالن و يراز عبور صرفا در محدودهاي طرحريزي ميشوند كه در مطالعا يخنني و مطاب فراينتد
مطالعا  ،مجاز شمرده شده است.
– هندسه هر گزينه با يوجه به محدوديتهاي هندسه ريلتي يعريتف و يرست م شتده استت ،و الزامتا ناشتي از
مطالعا بهرهبرداري ،ناوگان ،ل نك و موقع ت اول ه دپو و پارك نگ در آن لحاظ شده است.
– موقع ت ايستگاهها در هر گزينه مشخص شده است.
– طرحريزي اول ه معماري ،سازه و روش اجراي ايستگاهها مشخص شده است.
– طرحريزي اول ه سازه و روش اجراي مس ر در بخشهاي مختلف آن مشخص شده است.
– برآورد اول ه هزينه ساخت با يوجه به شرايد هر گزينه مشخص شده است.
براي سنجش م ان گزينهها الزم است شاخصاي يدوي شود كه بتواند فاصله هتر گزينته نستبت بته اهتداو طترح را
مشخص نمايد .هدو از احداث پروژه حم و نق ريلي درون شهري و حومهاي «يحق ب شيري سفر با كميتري هزينته
ساخت و بهرهبرداري» است .در يعريف اي هدو مالحظا زير مورد نظر است:
– در يعريف هدو الزم است به اي نكته يوجه شود كه گزينههاي راه يافته به مرحلته ارزيتابي صترفا در محتدودههايي
طرحريزي شدهاند كه مورد پذيرش يخنصهاي گوناگون ميباشتند ،لتذا دو هتدو اصتلي پتروژه كته همانتا يحقت
ب شيتري يقاضتتاي ستتفر و كتاهش هزينتتههاي احتتداث و بهرهبترداري استتت همتتواره در ضتم حفتتظ مالحظتتا
يخنصهاي مختلف يام

خواهد شد .براي مثتال گزينتههاي عبتور همستطح يتا بتاالير از ستطح زمت

صترفا در

موقع تهايي مطرح خواهد شد كه طرح اي گزينهها در مطالعا شهري مجاز دانسته شده باشتد و ك ف تت فضتاي
شهر با احداث پروژه لطمه نب ند و لذا كاهش هزينه احتمالي ساخت مس ر بته صتور همستطح يتا بتاالير از ستطح
زم

در موقع تهايي كه به ك ف ت فضاي شهر آس ب ميرساند ،عاملي در بريري اي گزينه نخواهد بود.

– همانطور كه در يوص ف فرايند مطالعا در يخنصهاي مختلف عنوان شد محدوديتها و امكانتا شناستايي
شده براي مكانيابي مس ر و ايستگاهها در ارگانهاي متولي طرح مورد بررستي قترار گرفتته و نستبت بته ايت
محدوديتها يا امكانا اعالم نظر ميشود ،يا قب از مرحله گزينتهيابي ،ياي تد اولويتهتا يتا اصتالحا الزم در
محدودههاي جانمايي گزينهها اعالم شود .لذا اهداو پروژه با حفظ و در نظر گرفت نظرا متول ان شهر يحق
خواهد يافت .در يك نگاه كلي ارگانها و سازمانهايي كه در يدوي محدوده گزينهيابي طرح يار رگذار خواهند
بود ،در جدول ( )3-3مشخص شده است.

 31/44/81شرح خدمات مطالعات تفصيلي حمل و نقل همگاني و امكانسنجي حمل و نقل ريلي شهري و حومه

841

جدول  -8-8ارگانهاي مرتبط با تاييد امكانات و محدوديتهاي طرح
عنوان مطالعات

سازمان ذيربط

مطالعا شهري

سازمان قطارشهري -معاونت شهرسازي شهرداري

مطالعا ابن ه (معماري و سازه)

سازمان قطارشهري -معاونت عمراني شهرداري

مطالعا حم و نق

سازمان قطارشهري -شوراي هماهنگي يراف ك استان

مطالعا ابن ه و بافتهاي ياريخي

سازمان قطارشهري -سازمان م راث فرهنگي ،صناي دستي و گردشگري -اداره حفظ و اح اي بناها و
محوطههاي ياريخي

مطالعا زيست مح د

سازمان قطارشهري -سازمان مح د زيست

بس اري از اهداو خردير در قالب دو هدو اصلي عنوان شده براي پروژه جتاي ميگ رنتد .بتراي مثتال متواردي نظ تر
هماهنگي يك گزينه با طرحهاي فرادست شهري منجر به اريبا ب شير ايستگاهها با نقا مولد سفر و در نت جه افتزايش
يقاضاي سفر خواهد شد و يا هماهنگي طرح يك گزينه با ابن ه خاص شهري نظ ر يقاط هاي غ رهمسطح موجب كتاهش
هزينههاي ساخت پروژه خواهد شد .الزم به ياك د است كه م زان يحق اهداو طرح در يمامي متوارد ،صترفا در متواردي
قاب سنجش است كه يخنصهاي دخ

در مطالعه يدوي گزينه در آن موارد را مجاز دانسته باشند.

با يوجه به دو هدو يعريف شده براي طرح ،شاخص سنجش م ان گزينهها مدلي از هزينه و فايده خواهد بتود كته دو
مع ار يعداد مسافران جذب شده به كريدور و هزينه احداث و بهرهبرداري از آن را مورد سنجش قرار دهد.

خروجي بخش
دوم مطالعا

ارزيابي و اولويتبندي
گزينهها

شب هسازي يراف كي خرد
براي سه گزينه برير

انتخاب سه گزينه برير از
منظر مطالعا يراف ك

بخش دوم شرح خدمات (سنجش و اولويتبندي ميان گزينههاي خط)

برآورد فايده طرح

برآورد هزينههاي طرح
(ساخت و بهرهرداري)

ورودي بخش
دوم مطالعا

فصل اول  -راهنماي انجام شرح خدمات
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يدوي گزينههاي خد ريلي (پالن و پروف )

كسب منوبا الزم براي گزينه برير

شكل  -2-8دياگرام فرايند مطالعات امكانسنجي در مرحله دوم
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 -8-2-1-8روش محاسبه فايده طرح (ناشي از تعداد مسافران جذب شده به كريدور)

براي ارزيابي اقتنادي پروژههاي حم و نق الزم است هزينهها و فايدههاي هر كدام از گزينهها ،يعريف و اندازهگ ري
شود .منظور از يحل

هزينه و فايده ،اندازهگ ري و كمي كردن اررا حاص از اجراي گزينهها بر افراد مختلف در زمانهتا

و مكانهاي مختلف است .اي مفهوم در شك نشان داده شده است.
انواع اررا

طي يمامي زمانها

بر روي يمامي افراد

كوياه مد و بلند مد

هزينهها و فوايد
صاحبان يجار و صناي
خانوارها
به عنوان
منرو كنندگان
و
يول د كنندگان

به صور همفزون
(جامعه)

دولت

به صور ناهمفزون (يوزي
اررا در جامعه (عدالت))

شكل  -9-8چهارچوب تحليل هزينه -فايده

– اررا  :گزينهها نه ينها بر روي س ستم حم و نق يار رگذار هستتند ،بلكته بتر روي محت د زيستت ،ك ف تت
زندگي و يوسعه اقتنادي ن ز اررگذار هستند.
– افراد :گزينههاي يغ ر وضع ت حم و نق نه ينها بر مسافران و شهروندان ،بلكه بر مستووالن محلتي و دولتت
ن ز اررگذار و مهم است.
– زمان :اررا گزينهها (از لحاظ نوع و اندازه) بر روي افراد با گذشت زمان يغ ر ميكند .براي مثال مييتوان بته
يار ر يورم اشاره كرد.
هزينه و فايده دو يعريف معكوس همديگر هستند .فايده سناريوهاي حم و نق همان كاهش هزينههاي حم و نقت
(كاهش ينادفا  ،كاهش زمان سفر و  )...است ،زيرا چنانچه اي گزينهها اجرا نشود و حمت و نقت بهبتود ن ابتد ،باعتث
يحم

هزينههاي اضافي به جامعه ميشود .پس در اي مطالعا  ،فايده گزينههاي حم و نق كتاهش هزينتهها استت و

باعث ميشود در منرو مناب اقتنادي صرفهجويي شود .اررا گزينهها به دو بخش كلي يقس مبندي ميشوند:
ال  -اثرات (هزينهها و فوايد) پايه

– اررا سفر :در اي بخش بر اندازهگ ري اررا اول ه پروژهها يمركز ميشود .اي اررا  ،يار ر بس ار مستق مي بر
روي كاربران ،مسافران و س ستم حم و نق دارد .به عنوان مثال از اي دسته مييوان به كاهش زمتان ستفر،
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كاهش منرو سوخت و كاهش مسافت سفر اشاره كترد .در ايت بختش هتم كتاربران س ستتم حمت و نقت
همگاني و هم خودروهاي شخني مورد يوجه قرار ميگ رد.
– اررا رانويه :اررايي هستند كه از برخي ديگر از شاخصهاي عملكرد گزينهها ناشي ميشوند .بته عنتوان مثتال
كاهش زمان سفر و كاهش مسافت سفر باعتث كتاهش آالينتدههاي هتوا ،يعتداد ينتادفا و آلتودگي صتويي
ميشود .اررا دسته دوم معلول اررا دسته اول هستند .ايت ارترا بته روي يمتامي شتهروندان (كتاربران و
غ ركاربران حم و نق ) يار رگذار است.
– هزينههاي مستق م س ستم حم و نق  :اي بخش بر روي مناب پتولي متورد ن تاز بتراي اجترا و بهرهبترداري
س ستم حم و نق يمركز ميكند .بته عنتوان مثتال در ايت بختش هزينتههاي مطالعتا مهندستي ،خريتد
يجه زا  ،ساخت يعم ر و نگهداري و غ ره مورد بررسي قرار ميگ ترد .ايت ارترا معمتوال متوجته متنتديان
حم و نق شهري و دولت است.
ب -اثرات (هزينهها و فوايد) غيرپايه

– اررايي هستند كه بر س ستمهايي غ ر از س ستم حم و نق شهر (ماننتد كاربريهتا و اقتنتاد شتهري) يتار ر
ميگذارند و بس ار يدريجي عم ميكنند .اي اررا در كوياه مد خ لي نامحسوس هستند ولي در بلندمد
نمود يافته و بروز ميكنند .به عنوان مثال با احداث معابر جديد ،دسترسي بته برختي نقتا شتهر بهبتود و در
افزايش مييابد .بديهي است كه متخنن

نت جه ،ق مت زم

حم و نق با اجراي گزينهها به دنبال ينظ م

نوع و ارزش كاربريها در شهر ن ستند .ولي گزينهها بتر روي نتوع و ارزش كاربريهتا در بلنتد متد اررگتذار
خواهد بود.
براي استخراج يار ر گزينههاي مختلف بر شاخصهاي ينم مگ ري و ارزيابي فايده به هزينه ،از متدل يراف كتي شتهر
استفاده شده و يمام گزينهها نسبت به يك حالت پايه (عدم انجام كار يا همان حفظ وض موجود) سنج ده ميشتوند .بته
اي يري ب ،م زان مف د بودن هر گزينه بر اساس يار ر مثبت يا منفي آن بر شاخصها محاسبه ميشود .براي نمونته ،يتك
گزينه كه باعث جذب مسافر از خودروي شخني به همگاني شود ،باعث بهبتود زمتان ستفر از طريت كتاهش ازدحتام در
شبكه خواهد شد و با يع

ارزش ريالي فايده اي كاهش زمان سفر ،مييوان در خنتوص متورر بتودن راهكتار و يوج ته

اقتنادي آن ينم مگ ري كرد.
الزم به يوض ح است در فرآيند شناسايي و ارزيابي فايده طرح ميبايست محدوده مرزي مدل فايده از جايگاه ذينفعتان
و به يب آن اررا طرح مورد يوجه قرار گرفته و متناسب با هر پروژه انتخاب شود.
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جدول  -2-8نمونهاي از اثرات حمل و نقل بر افراد و گروههاي مختل
اثرات سناريو

اثر عمده بر ...

نوع اثر

ارر بر سفر

كاربر

مستق م

اررا رانويه

جامعه

غ رمستق م

(راهكار)

اليه اول هزينه يا

اليه دوم هزينه يا

فايده

فايده

ارزش زمان سفر

دستمزد ساعتي ناخالص شاغل

كرايه

كرايه
ب مه و عوار

هزينههاي مالك ت
هزينههاي بهرهبرداري
____________

آلودگي هوا

ينادفا
هزينه ساخت
هزينه يملك اراضي
سرمايهگذاري اول ه
هزينهها و مناف
مستق م حم و مسوول
نق

شهري

مستق م

بهرهبرداري و نگهداري

شاخص

واحد
(ريال به )...
نفر -ساعت
نفر -سفر
خودرو -ك لومتر

استهالك (افت بها و ارزش)

خودرو -ك لومتر

سوخت

خودرو -ك لومتر

ساير (روغ  ،ياير ،يعم را و )...

خودرو -ك لومتر

 Noxانتشار

ك لوگرم

انتشارSo2

ك لوگرم

انتشارCo

ك لوگرم

انتشارHc

ك لوگرم

ينادفا جرحي

خودرو -ك لومتر

ينادفا فويي

خودرو -ك لومتر

ينادفا خساريي

خودرو -ك لومتر

به نوع راهكار وابسته است.
ق مت زم

هزينه مطالعا
مهندسي

به نوع راهكار وابسته است.

هزينه خريد يجه زا

به نوع راهكار وابسته است.

هزينه ن روي انساني

به نوع راهكار وابسته است.

هزينه انرژي
هزينه يعم ر و
نگهداري

مترمرب

منرو سوخت

ل تر

به نوع راهكار وابسته است.

شد يوسعه كاربري
زم
ساير اررا حم و
نق همگاني

كاربري زم
جامعه

غ رمستق م

ارزش زم
ق مت يوسعه

در اغلب مناب و مراج به
صور ك في بحث شده است.

بافتهاي ياريخي و
فرهنگي
اقتنادي

بهرهوري منطقهاي
دسترسي به مشاغ

در اغلب مناب و مراج به
صور ك في بحث شده است.

 -2-2-1-8روش محاسبه هزينههاي مستقيم طرح

هزينههاي مستق م طرح در گزينههاي مختلف با برآورد اقالم اصلي يار رگذار در مقايسه گزينهها و به شرح موارد زيتر
محاسبه ميشود و لذا مجموع هزينهها در مواردي كه در سنجش م ان گزينهها مالك عم قرار ميگ رند ،با برآورد كلتي
احداث آن گزينه برابر نخواهد بود .بديهي است در مرحله انتهايي مطالعا امكانسنجي بر اساس شترح ختدما  ،بترآورد
كلي گزينه منتخب محاسبه خواهد شد.
– هزينه اجراي مس ر

فصل اول  -راهنماي انجام شرح خدمات
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 برآورد اول ه هزينههاي اجراي مس ر با يوجه به روش اجرايي كه در هر گزينه يدوي شده است انجام ميشود.
اي هزينهها شام ساخت يون يا پ يا مس رهاي همسطح در بخشهاي مختلف گزينهها ميباشند.
 در بخشهايي كه مس ر از زير بافت عبور ميكند براي برآورد هزينههاي پروژه الزم است هزينههاي
يمه دا

الزم براي عبور از زير بافت در نظر گرفته شود و مواردي مانند مان تورينگ ،يثب ت يا يزري

خاك بستر و هزينههاي مربو به روسازي ويژه (كنترل لرزش و اريعاش) مورد يوجه قرار گ رد.
 در بخشهايي از مس ر كه به صور

همسطح طرحريزي شده است ،الزم است هزينههاي غ رمستق م

ساخت مس ر مانند ساخت پ هاي روگذر يا زيرگذر سواره يا پ اده در برآورد هزينههاي گزينه منظور شود.
– هزينه اجراي ايستگاه
 در برآورد اول ه هزينه اجراي ايستگاها صرفا هزينه ساخت سازه ايستگاه مورد نظر است كه يابعي از هندسه
يدوي شده در طراحي معماري و روش اجراي ايستگاه خواهد بود.
 در برآورد هزينه ساخت ايستگاهها الزم است هزينههاي كالن انحراو موقت يراف ك (درصور

وجود)

ناشي از روش اجرا ن ز مورد يوجه قرار گ رد.
– هزينههاي استمالك
– هزينههاي اصلي و كالن استمالك دائم و موقت در هر گزينه شام موارد زير ميشود:
 هزينههاي ناشي از زم هاي الزم براي ساخت مس ر شام

كارگاههاي پشت بان اجراي مس ر (يون TBM

يا پ هاي مكان زه) ،كارخانه ساخت سگمنت (در صور وجود) و يا ساير كارگاههاي اصلي ساخت كه به
صور موقت يا دائم استمالك ميشوند.
 هزينههاي ناشي از استمالك دائم براي ايستگاهها و ابن ه مس ر (هواكشهاي م انيونلي ،پستهاي برق و )...
 هزينههاي ناشي از استمالك زم

دپو يا پارك نگ

– هزينه رف معار
– در اي بخش صرفا هزينههاي كالن مورد نظر است كه شام موارد زير ميشود:
 هزينههاي ناشي از عبور از مجاور ابن ه خاص شام يون هاي شهري و يقاط هاي غ رهمسطح
 هزينههاي ناشي از عبور از عوار

طب عي و غ رطب عي شام رودخانهها ،مس ها ،كانالها ،قنوا و ...

 هزينهها ي ناشي از انحراو ،جابجايي يا حفظ خطو اصلي ياس سا شهري (موجود و آيي) شام خطو
برق فشار قوي -كاب ف بر نوري -خطو

اصلي فاضالب -خطو

اصلي آبرساني -لولههاي اصلي گاز-

خطو اصلي انرژي
– هزينه خريد يجه زا
– هزينههاي اصلي بخش خريد يجه زا رابت و ناوگان براي هر گزينه شام موارد زير ميشود:
 خريد ناوگان كه ياب يعداد ناوگان مورد ن از در هر گزينه و نوع آن است.
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 يام

يوان كه يابعي از طول خد و ش ب آن است.

 يهويه كه صرفا شام يهويه يون ها و يهويه فضاهاي عمومي ايستگاهها است.
 پله برقي و آسانسور كه يابعي از عم يا اريفاع ايستگاهها خواهد بود.
– هزينههاي بهرهبرداري
– در اي بخش صرفا هزينههايي كه امكان يغ ر در آنها در گزينههاي گوناگون وجود دارد ،مورد نظر است كته
شام موارد زير ميشود:
 يعم ر و نگهداي ناوگان
 منرو انرژي (براي پستهاي يراكش )
 يعم ر و نگهداري يجه زا يهويه
دوره زماني كه گزينههاي مختلف در آن متورد ستنجش قترار ميگ رنتد 25 ،ستال بعتد از افت طترح (زمتان شتروع
بهرهبرداري) خواهد بود .لذا هزينههاي بهرهبرداري ن ز در اي دوره ب ست ساله محاسبه خواهدشد.
ذكر اي نكته ضروريست كه موارد فوق كل ا مورد نظر براي برآورد و يخم

مناسب هزينههاي مستق م هتر گزينته

است و صرفا به منظور مقايسه و يشخ ص ريبهبندي گزينههاي طرح استفاده خواهد شد و لذا در هتر پتروژه متناستب بتا
شرايد و مشخنا خنوصي آن و همچن

يوجه به ويژگيهاي اختناصي و محلي بستر پروژه ،مييوان عالوه بتر متوارد

فوق ،رديفهاي يكم لي ،حسب لزوم و يشخ ص مشاور و دستگاه اجرايي براي يدق
مدنظر قرار داد.

فراينتد شناستايي گزينته منتختب،
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جدول  -9-8نمونهاي از برآورد هزينههاي مستقيم طرح
سرفصل

ردي

هزينه ردي

موضوع

(ميليارد ريال)

C-2

همسطح

مس ر

C-3

زيرزم

(يون )

C-4

يمه دا ويژه مس ر

C-5

هوايي (پ )

C-6

C-13

هزينههاي ساخت س وب

C-12

زيرزم
يمه دا ويژه ساخت ايستگاهها

C-8

C-11

همسطح

ايستگاهها

C-7

C-10

(ميليارد ريال)

هوايي (پ )

C-1

C-9

هزينه سرفصل

توضيحات

دپو و پارك نگ

هزينه ساخت دپو و پارك نگ
زم هاي پشت بان اجراي مس ر ( TBMيا پ مكان زه)
كارخانه قطعا پ شساخته

استمالك

ايستگاهها
ابن ه مس ر (پست برق ،هواكش و پله فرار)... ،

C-14

دپو و پارك نگ

C-15

ساختمان مركز فرمان

C-16

يمه دا عبور از مجاور ابن ه خاص
عوار

C-17
C-18
C-19

ح و فن
معارض

طب عي يا غ رطب عي

ياس سا شهري موجود
ياس سا شهري آيي

C20

هزينه ناشي از احداث يا اصالح يقاط هاي غ رهمسطح
مريبد با گزينه و استمالك نظ ر آن

E-1

ناوگان

E-2
E-3

هزينههاي يام

يجه زا

يجه زا يام

يوان

يجه زا اصلي يهويه

E-4

پله برقي و آسانسور

M-1

يعم ر و نگهداري ناوگان

M-2
M-3
M-4

هزينههاي بهرهبرداري
(طي  25سال)

يعم ر و نگهداري پلهبرقي و آسانسور
منرو انرژي
يعم ر و نگهداري يجه زا اصلي يهويه
جم (م ل ارد ريال)

يوض حا :
 -3برآورد هزينهها ميبايست به صور همسان و براي مبدا زماني انجام مطالعا امكانسنجي محاستبه شتود و در ايت خنتوص مييتوان از
يجرب ا و برآوردهاي پروژههاي مشابه و به هنگامسازي آنها و يا برآورد اقالم اساسي مطاب فهارس بها نظ ر مبدا زماني بهره گرفت.
 -2در رديفهاي  C-4 , C-8منظور از يمه دا ويژه ،هزينه اقدامايي از قب  :يزري و يثب ت خاك ،مان تورينگ و ابزار دق  ،يمه دا كنترلي
لرزش و اريعاش در زير بافت يا ابن ه خاص و يا احداث مس رهاي موقت جايگزي است.
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 -9-1-8تكميل مشخصات گزينه برتر در مقياس مطالعات امكانسنجي
با مشخص شدن گزينه برير در انتهاي بخش دوم مطالعا (مرحله سنجش و اولويتبندي م تان گزينتهها) در مرحلته
سوم مطالعا يكم لي بر روي گزينه برير ادامه مييابد و يخنصهاي مختلف برنامهريزي شده در مطالعتا امكانستنجي
مشخنا نهايي طرح را مطاب شرح خدما يكم

و ارائه مينمايند .مهميري مواردي كته در يخنتصهاي دخ ت در

اي مرحله مورد پردازش قرار ميگ رد به شرح زير است:
– ارائه طرح اول ه شهري در حوزه پ رامون ايستگاهها و مس ر (در بخشهاي همسطح و باالير از سطح زم )
– ارائه طرح شماي ك سازه و معماري ساختمانهاي اجزاي طترح و يه ته فهرستت الزامتا طراحتي در مراحت
بعدي فرآيند
– ينظ م نهايي گزارش بهرهبرداري و ارائه مشخنا ل نكها ،سرفاصله حركتي قطارها و ...
– ارائه طرح نهايي پالن و پروف

متناسب با مق اس مطالعا امكانسنجي

– ارائه مشخنا و ن ازمنديهاي طرح دپو و پارك نگ
– ارائه ضوابد طراحي در بخشهاي مختلف يجه زا رابت و ناوگان
– برنامه زماني ،برآورد كالن پروژه و يدوي جريان مالي طرح

 -7-8تدوين اهداف شرح خدمات
 -8-7-8تبيين كليات و اهداف شرح خدمات حمل و نقل
مطالعا حم و نق آغازگر مجموعه مطالعا امكانستنجي استت .گامهتاي قبت از مطالعتا امكانستنجي شتام
مطالعا فرادست (طرح جام و مرحله اول مطالعا يفن لي حم و نق همگاني) كه منجر بته مشتخص شتدن شتبكه
كريدورهاي ريلي ميشود ب شير رويكردي يراف كي دارند و مطالعا حم و نق در مرحله امكانسنجي نقش رابتد بت
مطالعا فرادست و مطالعا امكانسنجي را ايفا ميكند .به عبار ديگر در آغاز مطالعا امكانسنجي با شناخت اهتداو
و نتايج مطالعتا فرادستت ،محتدوده مطالعتا و گزينتههاي قابت بررستي در مطالعتا امكانستنجي معلتوم ميشتود.
محدودهاي كه در مطالعا حم و نق براي طرحريزي گزينههاي جانمتايي مست ر و ايستتگاهها يعريتف ميشتود شتام
ويژگيهاي زير است:
 -3الزم است گستره كريدور مورد نظر ،اهداو يراف كي مطالعا فرادست را پوشش دهد .براي انجتام ايت امتر الزم
است مطالعا فرادست مورد شناسايي قرار گ رد .اي موضوع در بند يك شرح ختدما مطالعتا حمت و نقت
لحاظ شده است.
 -2الزم است نسبت ايستگاهها و شهر از دو منظر مطالعا حم و نق و مطالعا شهري مورد ارزيابي قرار گرفته و
بر اي اساس مق اس عملكردي و به يب آن حوزه نفوذ ايستگاهها برنامهريزي و س استگذاري شوند .اي امتر در
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بند دوم شرح خدما حم و نق مورد يوجه قرار گرفته استت .همتاهنگي م تان دو گتروه مطالعتا شتهري و
مطالعا حم و نق در اي بخش بس ار ضروري است .براي يحق اي امر ،در ستون اريبا با ستاير بخشهتا،
مطالعا در هر دو يخنص به يكديگر مريبد شدهاند.
 -7با شناخت مق اس عملكردي ،حوزه نفوذ ايستگاهها و اهداو مطالعا فرادست ،گستتره كريتدور ريلتي و گستتره
مكاني ايستگاهها در هماهنگي با س استگذاري انجام شده در اريبا با كاركرد ايستگاهها قاب طرح خواهد بتود
كه در بندهاي سوم و چهارم مطالعا حم و نق لحاظ گرديده است .در اي دو فن در نهايت گستره مكتاني
ايستگاهها و كريدور به گونهاي كه اهداو يراف كي كريدور ريلي حفظ شود ،يدوي خواهد شد .در گامهاي بعدي
مكانيابي ايستگاهها و مس ر در اي محدوده مطرح خواهد شد.
 -3گزينههاي مطرح شده در مطالعا حم و نق ياب نوعي از سامانه ريلي است كه در مطالعا فرادست (مرحلته
اول مطالعا يفن لي حم و نق همگاني) يعريف شده است .در مرحلته اول مطالعتا يفنت لي حمت و نقت
همگاني عالوه بر نوع سامانه ريلي ،مشخنا مورد انتظار از سامانه ريلتي نظ تر سترعت متوستد و بته يبت آن
م زان يفك ك از يراف ك جاري در معابر و يقاط ها ن ز يعريف ميشود .در مطالعا حاضتر و در فنت مطالعتا
حم و نق  ،ويژگيهاي يراف كي معابر و يقاط ها با يوجه به م زان يفك ك ستامانه ريلتي از يراف تك جتاري در
آنها ،مورد بررسي قرار ميگ رد و در فن چهارم شرح خدما مطالعا حم و نق  ،گستره كريتدور ريلتي بتا
يوجه به امكانا و ويژگيهاي يراف كي معابر و يقاط ها و م زان يفك ك سامانه ريلي از يراف ك جتاري پ شتنهاد
ميشود .در گستره كريدور ريلي عالوه بر محدودههاي مجاز براي جانمايي مس ر از منظر مطالعتا يراف تك الزم
است ح يقدم عبور سامانه ريلي در معابر و يقاط ها ن ز يعريف شود .در ادامه و در فنت مطالعتا شتهري بتا
يوجه به برنامهريزي صور گرفته براي ح يقدم سامانه ريلي در معابر و يقاط هتا امكانتا بستتر طترح ،بتراي
مكانيابي آن در يرازهاي همسطح و باالير از سطح زمت

بررستي شتده و در فنت مطالعتا ابن ته امكانتا و

ويژگيهاي بستر طرح براي مكانيابي پروژه در يرازهاي زيرسطحي مورد بررسي قرار ميگ رد.
 -2-7-8تبيين كليات و اهداف شرح خدمات مطالعات شهري
مطالعا شهري همگام با مطالعا حم و نق آغاز خواهد شد .فرايند مطالعا شهري به دو گام يقس م شتده استت.
در گام اول ،مطالعا با هدو يدوي گزينههاي مكانيابي مست ر در ستطح شتهر پ گ تري ميشتود .در گتام دوم ،بعتد از
انتخاب گزينه برير ،مطالعا شهري به برنامهريزي شهري در حوزه پ رامون ايستگاهها و مس ر 3منجر خواهد شد.

 -3در مورد مس ر ،مطالعا شهري صرفا به بخشهاي همسطح يا باالير از سطح زم

ميپردازد.
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در گام اول مطالعا شهري كه با شناسه  URB/1مشخص شده است ،در آغاز الزم استت شتبكه كريتدورهاي معرفتي
شده در مطالعا فرادست در مق اس ك شهر (در مطالعا قطار حومهاي ناح ه شهري مورد نظر استت) شتناخته شتوند.
مطاب شرح خدما يدوي شده در اي بخش ابتدا شهر (در مورد خطو حومهاي  ،ناح ه شهري و مجتم هاي زيستتي
واق در آن) در مق اس كالن و بواسطه شناسايي معابر و عرصههاي كاركردي آن ،شناسايي و يحل

ميشود و بتا انطبتاق

نقشه ساختاري برآمده از اي شناخت با موقع ت كريدورهاي قطار شهري يا حومهاي جايگاه اي كريدورها و نسبت آنهتا
با ك شهر يا ناح ه شهري شناسايي و ارزيابي ميشود .اي امر در بند اول شرح خدما برنامهريزي شده استت و نت جته
آن يع

فهرست معابر و عرصههاي كاركردي است كه با هر يك از موقع تهاي مشتخص شتده در كريتدور كته معترو

جايگاه اول ه ايستگاهها ميباشند ،اريبا خواهند داشت.
با شناسايي نسبت كريدور با شهر (در مورد خطو حومهاي ناح ه شهري) ،مجري مطالعا قادر خواهد بتود در متورد
مق اس عملكردي ايستگاهها س استگذاري كند و با يوجه به اي س استگذاري حوزه نفوذ هتر ايستتگاه را معلتوم ستازد.
اي فرايند در بندهاي دوم و سوم شرح خدما مطالعا شهري برنامهريزي شده استت .الزم بته يوضت ح استت در انجتام
مطالعا مورد اشاره گروه مطالعا شهري ن ازمند يبادل اطالعا با گروه مطالعا حم و نق خواهد بود كته در ستتون
اريبا با ساير بخشها در مورد هر بند شرح خدما  ،مورد يوجه قرار گرفته است .در مرحله شناسايي حوزه نفوذ ايستگاه
الزم است طراح ،عوام يار رگذار بر طرح را در حوزه نفوذ مورد شناسايي و ارزيابي دق ير قرار دهتد .شاخنتههتاي ايت
ارزيابي در زير بندهاي بخش سوم شرح خدما مطالعا شهري يدوي شده است.
با مشخص شدن حوزه نفوذ ايستگاه ،طراح قادر خواهد بود كريدور ريلي يدوي شده در مطالعا فرادست را در ستطح شتهر
جانمايي كند و در طي اي فرآيند و در گستره كريدور ريلي (شك گرفته در بخشهاي سوم و چهتارم مطالعتا حمت و نقت )
گستره مكاني مس ر از منظر مطالعا شهري يدوي خواهد شد .بند  3شرح خدما معطوو به اي امر است.
در اي مرحله طراح با اخذ الزاما ناشي از مطالعا مح د زيست ،بافتها و ابن ته يتاريخي و پدافنتد غ رعامت و در
هماهنگي با مطالعا حم و نق  ،گستره مكاني مس ر را يدوي كرده و نسبت به يراز اريفتاعي آن در ستطح زمت

و يتا

باالير از آن اعالم نظر ميكند .الزم به يوض ح است براساس م تزان يفك تك ستامانه ريلتي از يراف تك جتاري در معتابر و
يقاط ها كه در مطالعا حم و نق برنامهريزي ميشود ،امكان عبور به صور همسطح (به صور آزاد يا خطتو ويتژه
يفك ك شده از يراف ك معبر) يا باالير از سطح زم

در بخشهاي مختلف هر گزينته صترفا منتو بته الزامتا مطالعتا

شهري خواهد بود .عوام و شاخنههايي كه در ينم مگ ري نسبت به امكتان عبتور همستطح يتا بتاالير از ستطح زمت
يار رگذار ميباشند ،در بند  7-3شرح خدما يدوي شده است.
عالوه بر يدوي گستره مكاني مس ر و اعالم نظر نسبت به يتراز عبتور در مقتاط همستطح يتا بتاالير از ستطح زمت ،
مطالعا شهري گستره مكاني ايستگاهها در هر بخش را ن ز معلوم ميسازد .اي گستره معرو مكاني استت كته جانمتايي
ايستگاه در آن مييواند محدوده مشخص شده براي حوزه نفوذ ايستگاه را يحت پوشش آن قرار دهد .بته عبتار ديگتر در
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صوريي كه ايستگاه در خارج از اي محدوده جانمايي شود اهداو مورد نظر در طرحريزي ايستگاه به دست نخواهتد آمتد.
در بند  5شرح خدما معرفي گستره مكاني ايستگاهها و نوع مطالعا با مق اس خرد در اي گستره مشخص شده است.
در پايان اي بخش ،الزم است اولويتها و محدوديتهايي كه در مطالعا شهري بتراي جانمتايي مست ر و ايستتگاهها
شناسايي شده است به ياي د مراج و متول ان طرح برسد .سازمانها و ارگانهايي كه الزم است در اي اريبا اعتالم نظتر
كنند به يري ب عباريند از :سازمانهاي قطار شهري -معاونت شهرسازي شتهرداريهتا (در متورد خطتو درون شتهري)-
سازمان مح د زيست (در صور ن از) -اداره حفتظ و اح تاي بناهتا و محوطتههتاي يتاريخي ستازمان م تراث فرهنگتي،
گردشگري و صناي دستي (در صور ن از).
همانطور كه عنوان شد مطالعا شهري بعد از اجراي دستورالعم اولويتبندي گزينهها و انتخاب گزينته بريتر ادامته
خواهد يافت و به برنامهريزي شتهري پ رامتون ايستتگاهها و مست ر (در بخشهتاي همستطح يتا بتاالير از ستطح زمت )
ميپردازد .شرح اي موارد در بندهاي زير شناسه  URB/3يدوي شده است.
 -9-7-8تبيين كليات و اهداف شرح خدمات مطالعات ابنيه
مطالعا ابن ه شام طرح ساختمان ايستگاهها و مس ر در زم نه معماري و سازه است .اي مطالعا همگام بتا يتدوي
گستره مكاني ايستگاهها و مس ر در بخش مطالعا شهري آغاز ميشود.
در اريبا با طرح ايستگاهها ،مطالعا در ابتدا به شناسايي عوام يار رگذار بتر طترح ستاختماني ايستتگاه در گستتره
مكاني آنها (مشخص شده در مطالعا شهري) ميپردازد .همچن

با دريافت آمتار يقاضتاي ستفر در ايستتگاهها ،برنامته

ف زيكي هر ايستگاه را معلوم ساخته و در نهايت برنامه نهايي ساختمان ايستگاهها را يدوي مينمايد .با ايت مقتدما كته
در بندهاي يك ،دو و سه شرح خدما برنامهريزي شده است مطالعا ابن ته بته طرحريتزي الگتوي معمتاري ستاختمان
ايستگاهها در محدوده شناسايي شده در مطالعا شهري ميپردازد .در طرحريزي الگوهتاي معمتاري ستاختمان ايستتگاه
الزم است طراح ويژگيهايي را مد نظر قرار دهد كه فهرست آنها در زير بند بخش  3شرح ختدما يتدوي شتده استت.
همچن

در بخش  5شرح خدما  ،روش اجرا و كل ا طرح سازهاي ايستگاه براي هر يك از الگوهاي معماري ،با در نظتر

گرفت موارد عنوان شده در زير بند فن پنج مشخص خواهد شد.
در اريبا با ابن ته مست ر (پت  -يونت و  )...در مق تاس مطالعتا امكانستنجي ،مطالعتا صترفا در يخنتص ستازه
برنامهريزي شده كه در بخش  4شرح خدما يدوي شده است .در اي بخش عالوه بر طرحريزي سازه مس ر ،يتراز عبتور
خد در بخشهاي زيرزم ني يدق

ميشود .همانطور كه عنوان شد بعد از طرحريزي گستره مكاني مس ر و ايستگاه كته

در مطالعا حم و نق و مطالعا شهري به انجام ميرسد مطالعتا شتهري نستبت بته امكانستنجي عبتور از ستطوح
همسطح و باالير از سطح زم

اعالم نظر ميكند .در اي مرحله ن ز مطالعا ابن ه مس ر نسبت به امكانستنجي عبتور از

يراز زيرسطحي اعالم نظر خواهد كرد و به اي يري ب امكانا و محدوديتهاي اريفاعي در يمام گزينههاي عبتور كريتدور
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در باالير از سطح زم

(مربو به مطالعا شهري) و يا در زيرسطح زم

(مربتو بته مطالعتا ابن ته مست ر) مشتخص

خواهد شد.
در پايان اي بخش الزم است اولويتها و محتدوديتهايي كته در مطالعتا ابن ته بتراي جانمتايي ختد و ايستتگاهها
شناسايي شده است به ياي د مراج و متول ان شهر برسد .در اي اريبا به يري تب ستازمانهاي قطتار شتهري و معاونتت
عمراني شهرداريها (در مورد خطو درون شهري) مييوانند درستي نتايج مطالعا ابن ه در اي بخش را ياي د كند.
بخش دوم مطالعا ابن ه با شناسه  BLD/3بعد از يع

گزينه برير جانمايي كريدور در ستطح شتهر آغتاز ميشتود و

شرح خدما يدوي شده براي اي بخش ،مطالعا يكم لي ساختماني در زم نه ايستگاهها و ابن ه مس ر را در گزينه بريتر
راهبري ميكند.
<-20 m

-14>-19 m

ايستگاه عم

ايستگاه ن مهعم

=±0m

>-9 m

ايستگاه كمعم

> +9 m

ايستگاه همسطح زم

ايستگاه باالير از سطح زم

± 0.00

حوزه مطالعا شهري

± 10.00 m

~ -9.00

~ -16.00

حوزه مطالعا ابن ه

~ -22.00

شكل  -4-8دياگرام سطح مداخله مطالعات شهري و ابنيه در تعيين پروفيل مسير و ايستگاهها

 -4-7-8تبيين كليات و اهداف شرح خدمات مطالعات بهرهبرداري
در زير مجموعه اي بخش سه گروه مطالعا ناوگتان -مطالعتا ل نتك بت

خطتو و مطالعتا بهرهبترداري جتاي

ميگ رند .براساس نوع سامانه ريلي پ شنهاد شده براي كريدور كه حاصت مرحلته اول مطالعتا يفنت لي حمت و نقت
همگاني است همچن

يراز عبور خد كه حاص مطالعا حم و نق و شهرسازي است مشخنتا اول ته ناوگتان متورد

ن از ،شناسايي شده و بر اي اساس استرايژي به نه بهرهبرداري از شبكه خطو ريلي يدوي ميشود سپس م زان يطتاب
گستره مكاني مس ر با استرايژي به نه بهرهبرداري ارزيابي ميشود و در پايان مطالعا مرحله اول در اي بخش امكانا و
محدوديتهاي حوزه شناسايي شده براي جانمايي كريتدور از منظتر مطالعتا بهرهبترداري شناستايي شتده يتا در طترح
گزينههاي نهايي مالك عم قرار گ رد.

فصل اول  -راهنماي انجام شرح خدمات
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در گام دوم و بعد از مشخص شدن گزينه برير جانمايي مس ر و ايستگاهها شترح ختدما بته يتدوي گتزارش نهتايي
بهرهبرداري -يدوي مشخنا ناوگان و يع

مشخنا ل نك ب

خطو ميپردازد.

 -5-7-8تبيين كليات و اهداف شرح خدمات مطالعات هندسه ريلي
اصلييري نقش مطالعا هندسه ريلي يدوي گزينههاي جانمايي مس ر و ايستگاهها در گستره مكاني شناسايي شتده
حاص از مطالعا حم و نق  ،مطالعا شهري ،مطالعا ابن ه و بهرهبرداري است .شرح خدما مطالعا هندسته ريلتي
با در نظر داشت مشخنا و محدوديتهاي طراحي هندسي مس ر ،يمامي گزينههاي قابت استتخراج در گستتره مكتاني
شناسايي شده يوسد ساير گروههاي يخنني را يرس م كرده و نقا ضعف و بريري هر گزينه را از منظتر هندسته مست ر
يدوي خواهد نمود .به اي يري ب گزينههاي مقدمايي جانمايي مس ر و ايستگاهها براي پردازش و اولويتبندي و دست ابي
به گزينه برير در گام بعدي فرايند مطالعا يدوي خواهد شد.
شرح خدما يدوي شده دراي بخش يواما طرحريزي پالن و پروف

شبكه خطو ريلي و اريباطا ريلي م ان آنها

را شام ميشود .اي شرح خدما همانند ساير يخنصها در دو بخش برنامهريزي شده است .در گام اول مجتري طترح
به بررسي و ارزيابي يمامي گزينههاي طرحريزي شده ميپردازد .در گام دوم بعد از ينويب گزينه برير مشخنا هندسته
ريلي و پالن و پروف

خد در گزينه برير را يدوي ميكند.

2فصل 2
شرح خدمات مطالعات امكانسنجي
پروژههاي حمل و نقل ريلي
شهري و حومه

فصل دوم  -شرح خدمات مطالعات امكانسنجي پروژههاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه 31/44/81
فن دوم  -شرح خدما
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مطالعا امكانسنجي پروژههاي حم و نق ريلي شهري و حومه

 -8-2بخش اول :تدوين گزينههاي جانمايي كريدور
 -8-8-2مطالعات برنامهريزي حمل و نقل
عنوان مطالعه :مطالعا برنامهريزي حم و

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :حم و نق

نق

پيش نياز انجام مطالعه :مرحله اول مطالعا يفن لي حم و نق همگاني
هدف :بررسي و يدق

كريدورهاي ريلي از

شناسه فصلTRF/1 :

منظر مطالعا يراف ك
ردي

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

شرح خدمات

هم نياز
مرور مطالعا فرادست

3

مرور نتايج طرح جام حم و نق شهر و حومه

3-3

 -3-3-3بررسي موقع ت طرحهاي يوسعه شبكه معابر و يقاط ها
-

-

 -2-3-3بررسي موقع ت طرحهاي يوسعه پارك نگها و پارك سوارها
 -7-3-3بررسي موقع ت پ ادهراهها
 -3-3-3بررسي وضع ت ساير طرحهاي پ شنهادي در محدوده كريدور ريلي
 -5-3-3بررسي نحوه اريبا حم و نق همگاني شهر با حومه شهر
بررسي نتايج مرحله اول مطالعا يفن لي حم و نق همگاني شهر و حومه

2-3

 -3-2-3بررسي موقع ت كريدورها و دالي انتخاب آنها
 -2-2-3بررسي موقع ت ايستگاهها و دالي انتخاب آنها
 -7-2-3بررسي نحوه اندركنش ايستگاهها با ساير وساي حم و نق
-

-

7-3

-

-

2

)3(TRF/1

)7(URB/1

3-2

-

-

 -3-2-3بررسي م زان يبادل سفر ب

وساي حم و نق مختلف در ايستگاهها و يع

مق اس ايستگاه

 -5-2-3بررسي م زان يبادل سفر در ايستگاههاي مشترك خطو مختلف
 -4-2-3بررسي يوزي زماني يقاضا در كريدور و ايستگاهها
 -3-2-3بررسي نحوه اريبا كريدورهاي مختلف ريلي
 -4-2-3بررسي نوع سامانه ريلي پ شنهادي
مرور نتايج ساير طرحهاي كالن مريبد با حم و نق شهر و حومه
شناسايي حوزه نفوذ ايستگاه از منظر مطالعا يراف ك
معرفي شاخصهاي مورر در يع

حوزه نفوذ ايستگاه از منظر مطالعا يراف ك

2-2

-

-

يع

سهم مسافران ورودي به ايستگاه از نواحي يراف كي مختلف

7-2

-

)7-3-3(URB/1

يع

كريدورهاي اصلي دسترسي پ اده به ايستگاه

3-2

-

)7-3-3(URB/1

يع

كريدورهاي اصلي دسترسي با سواري شخني

5-2

-

)7-3-3(URB/1

يع

كريدورهاي اصلي دسترسي با حم و نق همگاني

4-2

-

)7(URB/1

يعريف حوزه نفوذ ايستگاه در هماهنگي با نتايج مطالعا شهري
يع

3-2

مق اس عملكردي ايستگاهها در هماهنگي با مطالعا شهري

 -3-3-2محلي :براي دسترسي پ اده
-

)2(URB/1

 -2-3-2فرامحلي (ناح هاي) :دسترسي پ اده +سواره از ناح ههاي اطراو
 -7-3-2شهري :دسترسي پ اده +سواره از يمام شهر يا ساير خطو همگاني
 -3-3-2فراشهري (منطقهاي) :دسترسي پ اده +سواره از يمام شهر يا ساير خطو همگاني +اريبا با
پايانه هاي حم و نق برون شهري +اريبا با حومه شهر
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عنوان مطالعه :مطالعا برنامهريزي حم و

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :حم و نق

نق

پيش نياز انجام مطالعه :مرحله اول مطالعا يفن لي حم و نق همگاني
هدف :بررسي و يدق

كريدورهاي ريلي از

شناسه فصلTRF/1 :

منظر مطالعا يراف ك
ردي

ارتباط با ساير بخشها

شرح خدمات

پيش نياز

هم نياز

7

)2(TRF/1

-

يع

3-7

-

-

معرفي شاخصهاي مكانيابي ايستگاه

2-7

-

-

معرفي شاخصهاي دسترسي (سواره و پ اده) به ايستگاه

7-7

-

)2-3-3(URB/1

گستره مكاني ايستگاهها از منظر مطالعا يراف ك

معرفي كاربريها ي پريقاضا (نقا اصلي جاذب و مولد سفر) در حوزه نفوذ ايستگاه

3-7

-

)2-3-3(URB/1

يع

اولويت دسترسي كاربرهاي مهم به ايستگاه

5-7

-

)3-3(URB/1

يع

كفايت معابر /يقاط ها براي جانمايي ايستگاهها

-

)5(URB/1

3-7

-

)3-5(URB/1

4-7

-

-

3

)2(TRF/1

-

يع

3-3

-

-

معرفي شاخصهاي مس ريابي

2-3

-

-

يع

-

-

بررسي ويژگيها ي يراف كي شبكه معابر در طول كريدور با درنظر گرفت م زان يفك ك سامانه ريلي از يراف ك
جاري در معابر

-

-

بررسي ويژگيهاي يراف كي يقاط ها در طول كريدور با درنظر گرفت م زان يفك ك سامانه ريلي از يراف ك
جاري در يقاط ها

5-3

-

-

بررسي ويژگيهاي ساير خطو حم و نق همگاني در طول كريدور

4-3

-

-

بررسي كفايت ظرف ت معابر براي عبور همسطح خد

-

-

يدوي گستره كريدور ريلي با درنظر گرفت برنامهريزي ح يقدم عبور سامانه ريلي در معابر و يقاط ها به
نحوي كه اهداو يراف كي كريدور در مطالعا فرادست حفظ شود.

4-7

7-3
3-3

3-3

يع گستره مكاني ايستگاهها متناسب با مق اس مطالعا امكانسنجي به گونهاي كه اهداو يراف كي كريدور
ريلي حفظ شود.
پ شنهاد ش وههاي دسترسي به ايستگاهها (سواره و پ اده)
پ شنهاد مقدمايي پارك سوار در محدودۀ ايستگاهها متناسب با مق اس آنها
گستره كريدور ريلي از منظر مطالعا يراف ك
نقا اجباري براي عبور كريدور از منظر مطالعا يراف ك
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 -2-8-2مطالعات شهري
عنوان مطالعه :مطالعا شهري (بخش تخصصهاي مرتبط با مطالعه :شهرسازي
اول)

پيش نياز انجام مطالعه :مرحله اول مطالعا يفن لي حم و نق همگاني

هدف :بررسي و يدق

كريدورهاي ريلي شناسه فصلURB/1 :

از منظر مطالعا شهري
ردي

3
3-3

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

هم نياز

-

-

-

-

2-3

7-3
3-3

-

-

-

-

-

)7-2(TRF/1
)3-2(TRF/1
)7-7(TRF/1
)3-7(TRF/1
)7-2(TRF/1
)3-2(TRF/1
)5-2(TRF/1
)3-2(TRF/1

-

2
7
3-7
2-7
7-7
3-7
5-7
4-7

شرح خدمات
شناسايي جايگاه كريدورهاي شبكه قطار شهري يا حومهاي در مق اس ك شهر يا ناح ه شهري
شناخت و بررسي شبكه معابر شام :
 -3-3-3مطالعه ياريخي شبكه معابر و يدوي نظام يوسعه ياريخي آن
 -2-3-3مطالعه و بررسي وض موجود معابر و يدوي دياگرام شبكه معابر
 -7-3-3مطالعه و بررسي شبكه معابر در طرحهاي يوسعه شام  :طرح ناح ه شهري ،جام و يفن لي
شناخت و بررسي عرصههاي كاركردي در مق اس كالن شام :
 -3-2-3مطالعه ياريخي نظام كاركردي شهر (در مورد خطو حومهاي الزم است ناح ه شهري ن ز مورد بررسي قترار
گ رد) و روند رشد و يوسعه آن
 -2-2-3مطالعه و بررسي عرصههاي كاركردي در وض موجود و يدوي نظام يوزي كاربريهتاي غالتب در شتهر (در
مورد خطو حومهاي الزم است ناح ه شهري مورد بررسي قرار گ رد)
 -7-2-3مطالعه و بررسي عرصههاي كاركردي در طرحهاي يوسعه شتام  :طترح ناح ته شتهري ،جتام و يفنت لي،
طرحهاي موضعي و موضوعي
بررسي و يحل ساختار شبكه معابر و عرصههاي كاركردي و يدوي استخوانبندي شتهر (در متورد خطتو حومتهاي
الزم است ساختار ناح ه شهري و مجتم هاي زيستي واق در آن مورد بررسي قرار گ رد)
بررسي و يحل نحوه يعام كريدورهاي ريلي با نقشه ساختاري و استخوانبندي شهر و ناح ه شهري شام :
 -3-3-3درجهبندي و يدوي ل ست معابر مريبد با موقع ت ايستگاهها در كريدور با يوجه به نقشه ساختاري
 -2-3-3يدوي فهرست عرصههاي كاركردي مريبد با موقع ت ايستگاهها در كريدور با يوجه به نقشه ساختاري
 -7-3-3شناخت و يحل معابر و عرصههاي كاركردي شناسايي شده مريبد با موقع ت ايستگاهها در كريدور شام :
 -3-7-3-3شناخت معابر و م ادي از منظر (ظرف ت جابجايي) در وض موجود و طرحهاي يوسعه
 -2-7-3-3شناخت معابر و م ادي از منظر ك ف ت فضاي شهري در وض موجود و طرحهاي يوسعه
 -7-7-3-3شناخت و يحل ساير س ستمهاي حم و نق عمومي در معابر در وض موجود و طرحهاي يوسعه
 -3-7-3-3شناخت مق اس عملكردي عرصههاي كاركردي

س استگذاري و يدوي مق اس عملكردي هر يك از ايستگاهها به يفك ك مخاطب سواره و پ اده
)3(URB/1
يدوي حوزه نفوذ هر يك از ايستگاهها به يفك ك مخاطب سواره و پ اده با يوجته بته مق تاس عملكتردي برنامتهريزي
)4-2(TRF/1 )2(URB/1
شده براي آن با يوجه به موارد زير:
يحل ظرف ت جابجايي شبكه معابر و يقاط ها در حوزه نفوذ در وض موجود و طرحهاي يوسعه
)7-3(TRF/1
)3-3(TRF/1
يحل معابر و م ادي در حوزه نفوذ از منظر ك ف ت فضاي شهري در وض موجود و طرحهاي يوسعه
 )3(HIS/1شناسايي فضاهاي شهري (معابر و م ادي ) واجد ارزش ياريخي -فرهنگي -اجتماعي
-

-

يحل

عرصههاي كاركردي در حوزه نفوذ در وض موجود و طرحهاي يوسعه

-

-

يحل

و بررسي كالبدي فضاي شهر در حوزه نفوذ

-

شناخت مراودا اجتماعي در حوزه نفوذ شام مراودا اجتمتاعي در محتدوده محتال و روابتد همستايگي ،روابتد
 )3(HIS/1اجتماعي ناشي از اشتغال و فعال تهاي روزمره مردم ،روابد اجتماعي ناشي از گذراندن اوقتا فراغتت  ...و يحل ت و
بررسي شرايد كالبدي كه زم نه ساز يحق مراودا اجتماعي در فضاي شهر ميباشند.
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عنوان مطالعه :مطالعا شهري (بخش تخصصهاي مرتبط با مطالعه :شهرسازي
اول)

پيش نياز انجام مطالعه :مرحله اول مطالعا يفن لي حم و نق همگاني

هدف :بررسي و يدق

كريدورهاي ريلي شناسه فصلURB/1 :

از منظر مطالعا شهري
ردي

3

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز
)7(URB/1

هم نياز

 )3(TRF/1يدوي گستره جانمايي مس ر از منظر مطالعا شهري با در نظر داشت موارد زير:
گستره جانمايي مس ر و ايستگاهها در مطالعا شهري صرفا در محتدوده مشتخص شتده در مطالعتا حمت و نقت
(فن اول -بخشهاي سوم و چهارم) يدوي ميشود.

3-3
2-3
7-3

)2(EIA/1

در اي مرحله الزم است با يوجه به فن  EIA/1-2الزاما ناشي از مطالعا زيستت مح طتي (درصتور وجتود) در
نظر گرفته شود.

)3(HIS/1

در اي مرحله الزم است با يوجه به فن  HIS/1-7الزاما و راهبردهاي ناشي از مطالعا ابن ه و بافتهتاي يتاريخي
در نظر گرفته شود.

)4-2-3(TRF/1 3-3
)4-3(TRF/1
)2-7(URB/1
)5-7(URB/1
)4-3(TRF/1

-

)4-7(URB/1
)7-7(URB/1

5

3-5

شرح خدمات

)2(URB/1
)7(URB/1
)3(URB/1

امكانسنجي يراز عبور (همسطح -باالير از ستطح زمت  )3در بخشهتاي مختلتف گستتره جانمتايي مست ر براستاس
ويژگيهاي مكاني كه در نوع سامانه ريلي در مطالعا حم و نق يعريف شده است و مشخص كننده م زان يفك تك
كريدور ريلي از جريان يراف كي در معابر و يقاط ها است ،با يوجه به موارد زير:
 -3-7-3قابل ت جابجايي معابر و ظرف ت عبور
 -2-7-3بررسي فرصتها و يهديدهاي ناشي از عبور همسطح يا باالير از سطح زم در س ما و منظر شهري شتام :
اشراو معبر به اراضي مجاور ،آلودگي صويي ،هماهنگي با ك ف ت فضاي شهري و حفظ خد آسمان
 -7-7-3ارزيابي يبعا ناشي از عبور همسطح يا باالير از سطح زم بر شبكه معتابر و الگوهتاي دسترستي ستواره و
پ اده
 -3-7-3ارزيابي يبعا ناشي از عبور همسطح يا باالير از سطح زم بر ويژگيها و شرايد كالبتدي كته زم نته ستاز
حضور مراودا اجتماعي و فرهنگي در فضاي شهر ميباشند
يدوي گستره مكاني ايستگاهها و ارائه ويژگيها و مشخنا آنها شام موارد زير:

)4-7(TRF/1

يحل ك ف ت و نحوه پوشش حوزه نفوذ در گستره مكاني ايستگاه با يوجه به:
 -3-3-5 )3-7(TRF/1يحل اريبا گستره مكاني ايستگاهها با شبكه معتابر شناستايي شتده در حتوزه نفتوذ (در وضت موجتود و
طرحهاي يوسعه)
 -2-3-5يحل اريبا گستره مكاني ايستگاهها با ساير س ستمهاي حم و نق همگتاني شناستايي شتده در حتوزه
)3-7(URB/1
نفوذ
 -7-3-5يحل اريبا گستره مكاني ايستگاهها با عرصههاي كاركردي شناسايي شده در حوزه نفوذ
)3-7(URB/1

2-5

-

-

يحل

سازگاري كاربريهاي همجوار با گستره مكاني ايستگاهها در همنش ني با كاركرد ايستگاه قطار شهري

7-5

-

-

يحل

امكانا استمالك در اراضي همجوار با گستره مكاني ايستگاه

4

)3(URB/1
)5(URB/1

-

ارائه نهايي گستره مكاني مس ر و ايستگاهها از منظر مطالعا شهري

 -3در مطالعا شهري نسبت به عبور از زير سطح زم
ميگ رد.

اعالم نظر نميشود و صرفا امكان عبور به صور همسطح يا باالير از سطح زمت

متورد يحل ت قترار
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 -9-8-2مطالعات ابنيه
عنوان مطالعه :مطالعا ابن ه (بخش

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :معماري -سازه

اول)

پيش نياز انجام مطالعه :يدوي گستره مكاني مس ر و ايستگاهها در مطالعا شهري

هدف :بررسي امكانا

و محدوديتهاي شناسه فصلBLD/1 :

اجرايي براي ساخت مس ر و ايستگاهها
ردي

ارتباط با ساير بخشها

شرح خدمات

پيش نياز

هم نياز

3

)5(URB/1

-

2

)2-3(TRF/1

-

يدوي برنامه ف زيكي اول ه ايستگاهها شام ابعاد الزم براي وروديها ،راهروها ،پلههاي دسترسي ب
سكوها و  ...بر اساس يقاضاي سفر برآورد شده در مطالعا فرادست

7

)3(BLD/1
)2(BLD/1

-

يه ه برنامه فضايي ايستگاه به يفك ك زونهاي عملكردي مختلف شام :

3-7

-

-

برآورد اول ه مساحت الزم براي هر زون عملكردي

2-7

-

--

يه ه ل ست اول ه خرد فضاهاي هر زون عملكردي

7-7

-

-

يدوي دياگرام روابد اجزاي ايستگاه كه مشخص كننده اريباطا ب

3

)7(BLD/1

 )3(OPP/1طرحريزي معماري ايستگاه با يوجه به برنامه ف زيكي و برنامه فضايي يدوي شده براي ايستگاه و در يطاب با شترايد
بستر طرح شام موارد زير:

3-3

-

معبر

)3-7(URB/1 2-3

7-3

)5(URB/1

)2-7(URB/1 3-3

5-3

)5(URB/1

شناخت گستره مكاني ايستگاهها و گستره جانمايي مس ر منتج از مطالعا شهري شام  :امكانتا و محتدوديتهاي
كالبدي شبكه معابر ،كاربري واحدهاي همسايگي حوزه نفوذ ايستگاه ،عوار طب عي ،ش ب بستتر طترح ،ياس ستا
شهري ،ابن ه خاص و يار رگذار بر طرح ايستگاه و طرحهاي فرادست شهري و ...

 )5-7(TRF/1هماهنگي ابعادي الگوي طرحريزي شده با عر

فضاها و نحوه استقرار آنها در ايستگاه باشد

-

هماهنگي الگوي طرحريزي شده با نظام حركت سواره و پ اده و شبكه معابر در پ رامون ايستگاه

-

بررسي امكانا و محدوديتهاي الگوي طرحريزي شده براي ايستگاه در پوشش موقع تهايي كه با يوجه بته شترايد
سايت قابل ت جانمايي ورودي دارند

-

بررسي امكانا و محدوديتهاي كالبدي الگوي طرحريزي شده ايستگاه براي اريقاء ك ف ت فضاي شهري پ رامون آن

-

بررسي قابل تهاي الگوي طرحريزي شده براي ايستگاه در يوسعه فضاي شهري پ رامون آن در همتاهنگي بتا اهتداو
برنامهريزي شده در طرحهاي فرادست شهري

-

بررسي هماهنگي الگوي طرحريزي شده براي ايستگاه با عوار

3-3

)3(EIA/1

-

بررسي و سنجش يداخ الگوي طرحريزي شده با فضاي سبز

4-3

)3(HIS/1

)3(HIS/1

4-3

طبقا  ،عتر

طب عي و ش ب عمومي بستر طرح

بررسي نحوه يعام الگوي طرحريزي شده با امكانا و محدوديتهاي ناشي از ابن ه و بافتهتاي ختاص (يتاريخي ،بتا
كاركرد ويژه و  )...در گستره مكاني ايستگاه (در صور وجود)

1-3

-

)7-5(URB/1 35-3

-

بررسي نحوه يام

-

بررسي امكانا و محدوديتهاي ساخت در حوزه بالفن ايستگاهها و طرح ريزي روش اجرا و سازه ايستتگاهها بتراي
الگوهاي معماري يدوي شده با يوجه به موارد زير:

-

شناخت و بررسي يقاط هاي غ رهمسطح اعم از اجرا شده ،در حتال اجترا و برنامتهريزي شتده (آيتي) بتا يمركتز بتر
محدوديتهاي ف زيكي و سازهاي در جانمايي ايستگاهها

)3(HIS/1

شناخت و بررسي ابن ه خاص شام ساختمانهاي بلند و حساس  ،ابن ه ياريخي و نحوه يعام با آنها در همستايگي
ايستگاهها

-

مطالعه و بررسي شبكه اصلي موجود و آيي ياس سا شهري (زيرسطحي و روسطحي) اعم از خطو اصلي فاضتالب،
آبرساني ،گاز ،برق ،مخابرا (ف بر نوري) ،كانالها ،قنوا  ،مخازن و شبكه اينال آنها با يوجه به اطالعا اخذ شتده
از سازمانهاي مربوطه

5

)3(BLD/1

3-5
2-5
7-5

)3(HIS/1

بررسي و سنجش يداخ الگوي طرحريزي شده با خطو اصلي ياس سا شهري
استمالك مورد ن از براي الگوي طرحريزي شده با يوجه به امكانا سايت
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عنوان مطالعه :مطالعا ابن ه (بخش

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :معماري -سازه

اول)

پيش نياز انجام مطالعه :يدوي گستره مكاني مس ر و ايستگاهها در مطالعا شهري

هدف :بررسي امكانا

و محدوديتهاي شناسه فصلBLD/1 :

اجرايي براي ساخت مس ر و ايستگاهها
ردي

ارتباط با ساير بخشها

شرح خدمات

پيش نياز

هم نياز

)3(EIA/1

-

شناخت و بررسي محدودههاي داراي فضاهاي سبز باارزش و اجتناب از يعار

5-5

-

شناخت شرايد عمومي زم شناسي ،ژئويكن ك (براساس گزارش خدما جنبي ژئويكن ك و لرزهخ تزي) وارزيتابي
جانمايي ايستگاهها براساس محدوديتهاي احتمالي مربوطه از قب سطح ايستابي ،پتانس روانگرايي و رمبنتدگي،
آنرماليهاي زم شناسي ،موقع ت گس و در صور ن از يحل ت ريستك ست الب (براستاس مطالعتا ه تدرولوژي
حسب ن از)

4-5

-

شناخت و ارزيابي پتانس ها و امكانا مريبد با يجه ز كارگاه (استمالك موقت اجرايي) براي ساخت ايستگاهها

3-5

-

-

يحل و طرحريزي روش اجرا و س ستم كالن سازهاي ايستگاهها براساس عوام فوقالذكر و محدوديتهاي يراف تك
ح اجرا

4

)3(URB/1

-

طرحريزي مس ر (يون يا پ ) براساس گستره جانمايي مس ر كه در مطالعا شهري مشخص شده است با يوجته بته
موارد ذي :

-

شناخت و بررسي يقاط هاي غ رهمسطح اعم از اجرا شده ،در حتال اجترا و برنامتهريزي شتده (آيتي) بتا يمركتز بتر
محدوديتهاي ف زيكي و سازهاي در جانمايي ابن ه مس ر

)3(HIS/1

شناخت و بررسي ابن ه خاص شام ساختمانهاي بلند و حساس ،ابن ه و بافتهاي ياريخي و  ...و يعام با شترايد و
الزاما آنها

-

مطالعا و بررسي شبكه اصلي موجود و آيتي ياس ستا شتهري (زيرستطحي و روستطحي) اعتم از خطتو اصتلي
فاضالب ،آبرساني ،گاز ،برق ،مخابرا (ف بر نوري) كانالها ،قنوا  ،مخازن و شبكه اصتلي انتقتال آنهتا بتا يوجته بته
اطالعا اخذ شده از سازمانهاي مربوطه

3-5

3-4
2-4

)3(H`IS/1

7-4

-

شناخت و بررسي محدوديتهاي داراي فضاهاي سبز با ارزش و اجتناب از يعار

-

شناخت شرايد عمومي زم شناسي ،ژئويكن ك (براساس گزارش خدما جنبي ژئويكن ك و لرزهخ تزي) و ارزيتابي
و طرحريزي روش اجراي ابن ه مس ر براساس محدوديتهاي احتمتالي مربوطته از قب ت ستطح ايستتابي ،پتانست
روانگرايي و رمبندگي ،آنرماليهاي زم شناسي ،موقع ت گس و در صور ن از يحل ت ريستك ست الب (براستاس
مطالعا ه درولوژي حسب ن از)

4-4

)5(URB/1

-

شناخت و ارزيابي پتانس ها و امكانا مريبد با يجه ز كارگاه (استمالك موقت اجرايي) براي ساخت ابن ه مست ر از
قب طرحريزي و جانمايي كارخانه قطعا پ ش ساخته ،يع ت نقطته اصتلي شتروع ،جبهتههاي اجرايتي مست ر و
استرايژي پشت باني اجرايي در بازههاي م اني مس ر

3-4

-

-

يحل و طرحريزي روش اجرا و س ستم كتالن ستازهاي ابن ته مست ر براستاس عوامت فوقالتذكر و محتدوديتهاي
يراف كي ح اجرا

3

)3(BLD/1
)5(BLD/1
)4(BLD/1

-

بررسي و ارزيابي نهايي گستره مكاني جانمايي مس ر و ايستگاهها كه در مطالعتا حمت و نقت و مطالعتا شتهري
يدوي شده است از منظر امكانا و محدوديتهاي ساخت و حذو بخشهتايي كته امكتان ستاخت در آن محتدوده
وجود ندارد.

3-4

)3(EIA/1

اجرايي ايستگاهها

5-4

اجرايي ابن ه مس ر
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 -4-8-2مطالعات ناوگان
تخصصهاي مرتبط با مطالعه :راهآه

عنوان مطالعه :مطالعا ناوگان

پيش نياز انجام مطالعه :مطالعا
هدف :تدوين مشخنا اول ه ناوگان مورد

يراف ك  TRF/1و URB/1

شناسه فصلROS/1:

ن از
ارتباط با ساير بخشها

ردي

پيش نياز

3

شرح خدمات

هم نياز

مطالعه نتايج مطالعا فرادست براي استخراج ظرف ت مناسب ناوگان

)2-3(TRF/1

بررسي نتايج مطالعا ناوگان ساير خطو قطار شهري يا حومهاي موجود مريبد با كريدور

2
7

)3(TRF/1

3

)3(URB/1

5

 7(ROS/1و )3

4

)5(ROS/1

-

مقايسه كل ه ناوگانهاي قاب استفاده با يوجه به سامانه ريلي مشخص شده در مطالعا حم و نق
مقايسه كل ه ناوگانهاي قاب استفاده با يوجه به ويژگيهاي مكاني جانمايي سامانه ريلي در مطالعا شهري

 )3(TCK/1انتخاب ناوگان ارجح متناسب با شرايد طرح
ارائه ملزوما عمومي يعم ر و نگهداري واگ ها

 -5-8-2مطالعات لينك و ارتباطات بين خطوط ريلي
عنوان مطالعه :مطالعا ل نك تخصصهاي مرتبط با مطالعه :مهندسي راهآه
خطو ريلي

و اريباطا ب

نوع اريبا و نقا

هدف :يع

پيش نياز انجام مطالعه :مطالعا

حم و نق TRF/1

شناسه فصلLNK/1 :

اينال خطو شبكه قطار شهري
ردي

ارتباط با ساير بخشها

شرح خدمات

پيش نياز

هم نياز

3

ROS/1

-

مرور نتايج اول ه مطالعا ناوگان

2

-

-

بررسي الزاما يراف كي در خنوص اينال خد ريلي

7

OPP/1

-

بررسي الزاما بهرهبرداري در خنوص اينال خد ريلي

3

-

-

بررسي الزاما ن ازمندي اينال به شبكه راهآه ملي

5

-

-

بررسي الزاما ايمني ،امداد و نجا در خنوص اينال خد ريلي

4

ROS/1

-

بررسي الزاما يعم ر و نگهداري در خنوص استفاده از يسه ال مشترك و ن ازمنديهاي اينال خطو ريلي

3

-

-

يه ه گزارش لزوم در نظر گ ري ل نك اريباطي ب

خطو

4

-

-

ارائه واريانتهاي مختلف ل نك خد ريلي با ساير خطو ريلي درون شهري يا شبكه ملي راهآه

1

-

 )3(OPP/1ارائه گزارش مقايسهاي جام واريانتهاي مختلف ل نك اريباطي ب

خطو ريلي
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 -1-8-2مطالعات بهرهبرداري
عنوان مطالعه :مطالعا بهرهبرداري تخصصهاي مرتبط با مطالعه :راهآه
(بخش اول)

پيش نياز انجام مطالعهROS/1-TRF/1 :

هدف :ارائه استرايژي نظام

شناسه فصلOPP/1 :

بهرهبرداري مطاب با ن ازهاي يراف كي
شبكه
ردي

ارتباط با ساير بخشها

شرح خدمات

پيش نياز

هم نياز

3

)2-3(TRF/1

-

بررسي نتايج مطالعا فرادست براي شناخت آمار يقاضاي سفر مورد انتظار از شبكه خطو قطار شهري

2

)3(ROS/1

-

بررسي نتايج اول ه مطالعا ناوگان براي استخراج ظرف ت قطار

7

3(OPP/1و)2

-

بررسي سرفاصله (هدوي) طراحي اول ه مورد نظر

3

3(OPP/1و )3(BLD/1 )2يعريف كاركرد ايستگاهها و مانورها (شام نوع ايستگاهها از لحاظ سكو كناري و جزيرهاي ،م ان مانور انتهاي خد و )...

5

)3-2(TRF/1
)2(URB/1
3(OPP/1و)2

4

-

يع

 )3(BLD/1پ شنهاد در خنوص نوع سكوي ايستگاهها و ي پبندي براساس بهرهبرداري و ارائه پ شنهادا مريبد
 )1(LNK/1يع

3

ظرف ت هر يك از ايستگاهها

الزاما بهرهبرداري در خنوص اينال با ساير خطو و بررسي شبكه خطو قطار شهري

4

بررسي و يع الزاما يعم ر و نگهداري و دپوي خطو مختلف همچن
يوجه به سرفاصله زماني (هدوي) در طراحي اول ه

1

ارائه سناريوهاي بهرهبرداري اول ه

35

ارائه الزاما اول ه ايمني و اضطرار

33

)5(URB/1
)3(BLD/1

برآورد يعداد خطو پارك نگ مورد ن تاز بتا

بررسي و ارزيابي گستره مكاني جانمايي مس ر و ايستگاهها از ديدگاه انطبتاق بتا استترايژي به نته بهرهبترداري و حتذو
بخشهايي كه با استرايژي بهرهبرداري يطاب ندارد.
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 -7-8-2مطالعات هندسه ريلي
تخصصهاي مرتبط با مطالعه :مهندسي راهآه

عنوان مطالعه :راهآه (بخش اول)

پيش نياز انجام مطالعه :يدوي نهايي گستره مكاني كريدور از منظر مطالعا حم و نق  -مطالعا شهري-
مطالعا ابن ه و مطالعا بهرهبرداري
هدف :يدوي گزينههاي جانمايي خد و

شناسه فصلTCK/1 :

ايستگاهها در سطح شهر
ردي

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

هم نياز

3

-

)5(ROS/1

2

)3(URB/1
)3(BLD/1

-

3-2

)5(BLD/1
)4(BLD/1

2-2

مرور نتايج اول ه مطالعا ناوگان و محدوديتهاي هندسي ناشي از ناوگان
بررسي و ارزيابي گستره مكاني جانمايي مس ر كه در مطالعا شهري و ابن ته طرحريتزي شتده استت از منظتر
يطاب با محدوديتهاي هندسه ري شام :
كسب اطالعا مربو به يراز مس ر و ايستگاهها در بخشهاي زيرزم ني مس ر از مطالعا طرح ريتزي مست ر و
ايستگاهها

-

-

حذو گزينههايي كه امكان يطب

-

-

يع گزينههايي كه قابل ت يطاب با محدوديتهاي هندسي ري را دارند و يع محدودههاي ويتژه در طتول
هر گزينه شام  :مح هاي اينال به دستگاه خطو و ساير خطو ريلي در شبكه ،هماهنگي با محتدوديتهاي
قوسهاي افقي و قائم و ...

-

يه ه گزينههاي هندسي براي محدودههاي ويژه مس ر (يدوي شده در بنتد  )7-2و ارائته گزينته به نته در هتر
مورد

-

يدوي نهايي گزينههاي خد قاب استخراج از گستره مكاني جانمايي مس ر و ايستگاهها كه در ستاير يخنتصها
شناسايي شده است با يوجه به محدوديتهاي هندسي طراحي مس ر و ارائه نقشههاي اول ه طرح هندستي ختد
براي هر گزينه

7-2

3-2

شرح خدمات

7

آنها با ضوابد هندسي ري وجود ندارد
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 -2-2بخش دوم :سنجش و اولويتبندي ميان گزينهها
 -8-2-2شرح خدمات اولويتبندي گزينههاي طرح
پيشنياز انجام مطالعه :يدوي گزينههاي طرح

عنوان مطالعه :اولويتبندي گزينههاي طرح
هدف :يدوي شاخص ارزيابي و اولويتبندي گزينههاي طرح
ردي

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

هم نياز

3

)5(TCK/1

-

3-3

ECO/1

شرح خدمات
ارزيابي گزينههاي يكم لي خد و ايستگاه از منظر مطالعا يراف ك
برآورد يقاضاي سفر در مس ر و ايستگاه
برآورد شاخصهاي يراف كي (زمان سفر ،منرو سوخت ،آاليندهها)... ،

2-3

فايده به هزينه) و اولويتبندي گزينهها

7-3

ارزيابي فني و اقتنادي (يحل

3-3

جم بندي و انتخاب سه گزينه برير از منظر مطالعا يراف ك

2

-

-

3-2

-

-

برداشت مشخنا هندسي سوارهرو و پ ادهرو

2-2

-

-

برداشت جهت حركت در معابر

7-2

-

-

برداشت نحوه كنترل يقاط ها و زمانبندي چراغهاي راهنمايي

3-2

-

-

برداشت حجم يردد سواره و پ اده در وض موجود (ساعت اوج)

5-2

-

-

برداشت محدوديتهاي دسترسي سواره و پ اده

برداشت اطالعا يكم لي در محدوده خطو و ايستتگاهها در سته گزينته بريتر بتراي ستاخت متدل
شب هسازي

برداشت اطالعا الزم براي پرداخت (كال براس ون) مدل شب هسازي خرد

4-2

يرس م جزي ا شبكه در محدوده مس ر و ايستگاهها در نرمافزار شب هسازي

3-2

3

-

-

شب هسازي يراف كي خردنگر خطو انبوهبر در سه گزينه برير

3-7

-

-

شب هسازي يراف كي مس ر قب از اجرا

2-7

-

-

شب هسازي يراف كي گزينههاي انسداد مس ر در زمان اجرا

7-7

-

-

شب هسازي يراف كي مس ر و ايستگاهها پس از اجرا

3-7

-

-

شناخت مشكال پايه بر اساس نتايج شب هسازي و ارائه راهكار

3

-

)3-3(URB/2

شب هسازي يراف كي ايستگاهها (سواره و پ اده)

3-3

-

-

شب هسازي عملكرد و اندركنش معابر و ايستگاه

7

2-3

-

-

يحل

يار ر حجم مسافر پ اده شده بر ازدحام در پ ادهروها و شبكه معابر

7-3

-

-

يحل

يار ر يوقف خودروهاي شخني و شبه همگاني در ايستگاه

3-3

-

-

شناخت مشكال پايه بر اساس نتايج شب هسازي و ارائه راهكار

5

-

)7(BLD/2

3-5

-

-

پ شنهاد راهكارهاي مديريت يراف ك ح

اجرا (در حد امكانسنجي)

پ شنهاد اصالح هندسي يا اصالح نحوه كنترل يقاط ها

 -3شب هسازي صرفا در مس ر خد انبوهبر (به شعاع حداكثر  255متر) انجام ميشود.
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پيشنياز انجام مطالعه :يدوي گزينههاي طرح

هدف :يدوي شاخص ارزيابي و اولويتبندي گزينههاي طرح
ردي

ارتباط با ساير بخشها

شرح خدمات

پيش نياز

هم نياز

2-5

-

-

جابهجايي ايستگاههاي حم و نق همگاني

7-5

-

-

مس رهاي موقت جايگزي

4

-

)3-3(URB/2

پ شنهاد راهكارهاي مديريت يراف ك پس از اجرا (در حد امكانسنجي)

3-4

-

-

يع

مشكال بينظمي و ازدحام در ايستگاه (در زمان بهرهبرداري)

2-4

-

-

يع

نحوه دسترسي از ساير وساي سفر (ايوبوس ،ياكسي ،خودروي شخني ،دوچرخه) به ايستگاه

7-4

-

-

يع

نحوه دسترسي پ اده به ايستگاهها در هماهنگي با مطالعا شهر

3-4

-

-

اصالح هندسي يا نحوه كنترل يقاط ها

5-4

-

-

پ شنهاد روش كاهش ياخ ر در ايستگاهها و يقاط ها

3

-

-

گزينه منتخب

ارزيابيهايي و يع

3-3

-

-

يحل

عملكرد گزينهها در سطح مدل كالننگر

2-3

-

-

يحل

عملكرد گزينهها در سطح مدل خردنگر

7-3

-

-

يحل

مشكال ح

3-3

-

-

يحل

مشكال بينظمي و ازدحام در ايستگاه پس از اجرا (در زمان بهرهبرداري)

5-3

-

-

برآورد هزينه ساخت و بهرهبرداري در هر گزينه (شام هزينههاي ح

4-3

-

-

اجرا به لحاظ يراف كي

ارزيابي فني و اقتنادي (يحل

اجرا)

فايده به هزينه) گزينهها

ارزيابي مالي گزينهها

3-3
4-3

-

1-3

)5(ECO/1

-

جم بندي و يع
يحل

گزينه منتخب

حساس ت گزينه برير با و بدون درنظر گرفت نتايج بخش اقتناد شهري

4

-

-

برآورد يقاضا براي گزينه منتخب در ساعا اوج و غ ر اوج در اف هاي مختلف

3-4

-

-

برآورد يقاضاي سفر سوار و پ اده شده در ايستگاه

2-4

برآورد يقاضاي سفر يبادلي ب

خطو مختلف در ايستگاه

7-4

برآورد يقاضاي سفر يبادلي ب

وساي سفر مختلف (سواره و پ اده) در ايستگاه

7-4

برآورد يقاضاي سفر در قطعا مختلف مس ر

3-4

برآورد يقاضاي سفر سوار و پ اده شده در ايستگاه

1

اولويتبندي اجراي ايستگاهها و قطعا مختلف مس ر در اف هاي مختلف

3-1

دستهبندي ايستگاهها بر اساس م زان يقاضا و سهم آنها در يقاضاي ك خد

2-1

دستهبندي قطعا مس ر بر اساس م زان يقاضا و سهم آنها در يقاضاي ك خد

7-1

ارزيابي عملكرد يراف كي خطو براي امكان بهرهبرداري از بخشهايي از مس ر

3-1

دستهبندي قطعا و ايستگاهها بر حسب اولويت اجرا در اف كوياه ،م ان و بلند مد

5-1

يع

قطعا اولويتدار براي اجرا در اف هاي مختلف

4-1

يع

ايستگاههاي اولويتدار براي اجرا در اف هاي مختلف
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 -9-2بخش سوم :تكميل مشخصات گزينه برتر در مقياس مطالعات امكانسنجي
 -8-9-2مطالعات شهري
عنوان مطالعه :مطالعا شهري

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :شهرسازي
پيش نياز انجام مطالعه :ينويب گزينه نهايي خد در بخش دوم مطالعا

هدف :طرحريزي حوزه بالفن در

شناسه فصلURB/3 :

گزينه برير جانمايي مس ر
ردي

ارتباط با ساير بخشها

ف

پيش نياز

هم نياز

3

-

3-3

)2(URB/1
)7(URB/1

شرح خدمات

 )2(BLD/3طرحريزي اراضي حوزه بالفن هر يك از ايستگاهها در گزينه برير شام :
)7( BLD/3
-

طرحريزي نظام دسترسي سواره و پ اده در حوزه بالفن ايستگاه با يوجه به مق اس عملكردي و ويژگيهاي حوزه نفتوذ
هر ايستگاه شام  :يدوي نظام حركت پ اده با رعايت مع ارهاي اريقاي ك ف ت دسترسي پ اده به ايستگاه ،عدم يتداخ
حركت سواره و پ اده ،نحوه اريبا با ساير وساي حم و نق (ايوبوس ،ياكسي ،دوچرخه و)...

-

يدوي نظام يوزي كاربري در اراضي حوزه بالفن ايستگاه با هدو يقويت كاربريهتاي ستازگار و يضتع ف كاربريهتاي
ناسازگار با ايستگاه

-

ارائه گزينههاي اول ه در اريبا با جانمايي مجتم هاي ايستگاهي

-

طرحريزي نظام كالبدي در اراضي حوزه بالفن ايستگاه و يع
ايستگاه در هماهنگي با مشخنا كالبدي حوزه بالفن آن

5-3

-

-

ارائه نقشه ساختاري طرح فضاي شهري در اراضي حوزه بالفن ايستگاه

2

)3(URB/1

-

طرحريزي اراضي حوزه بالفن مس ر در بخشهاي همسطح و باالير از سطح زم

3-2

-

-

طرحريزي نظام دسترسي سواره و پ اده در حوزه بالفن مس ر با يوجه به محدوديتهاي ناشي از عبور خد

-

طرحريزي نظام كالبدي در اراضي حوزه بالفن مس ر با يوجه به الگو و نظام شهري بستر طرح و حفتظ يتداوم فضتايي
شهر

-

يدوي برنامه جام يملك اراضي مورد ن از پروژه با يوجه به امكانا و محدوديتهاي بستتر طترح كته براستاس برنامته
زماني استمالك مييواند در دستهبنديهاي زير ارائه شود:

)2-5(URB/1 2-3

7-3

)5(ECO/1

)5-7(URB/1 3-3

)5-7(URB/1 2-2

7

)3(URB/3

موقع ت و ويژگيهاي مورد انتطار از عناصتر و اجتزاي

3-7

فهرست مشخنا اراضي استمالك دائم و برنامه زماني يملك آنها

2-7

فهرست اراضي استمالك موقت (است جاري) و برنامه زماني يملك آنها

7-7

فهرست اراضي مورد ن از از فضاي عمومي شهر (دائم يا موقت) به همراه شرح يمه دا الزم بتراي استتمالك و افتزايش
كارايي آنها نظ ر :عقبنش ني ابن ه پ رامون زم هاي مورد نظر ،يعريض معابر پ ادهرو ،يعريض معابر سواره براي ايجاد
نقا پارك موقت حاش ه معبر و  ...با ارائه گزارشهاي الزم براي پ شنهاد يغ ر در طرح يفن لي
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 -2-9-2مطالعات ابنيه
تخصصهاي مرتبط با مطالعه :معماري -سازه

عنوان مطالعه :مطالعا ابن ه

پيش نياز انجام مطالعه :ينويب گزينه نهايي خد در بخش دوم مطالعا
شناسه فصلBLD/3 :

هدف :طرحريزي نهايي ابن ه
ايستگاهها و مس ر
ردي

ارتباط با ساير بخشها

ف

هم نياز

پيش نياز

-

3

شرح خدمات
يكم مطالعا ف زيكي ايستگاه بر اساس برآورد يقاضاي سفر در گزينه نهايي ختد و يه ته فهرستت ابعتاد و ظرف تت
اجزاي اصلي ايستگاهها شام سكو ،مس رهاي دسترسي افقي و قائم ،ورودي ،دروازههاي ورودي

2

-

 )3(URB/3يه ه طرح اول ه (شماي ك) ايستگاهها به گونهاي كه مشخص كننده روابد فضاهاي داخلتي ايستتگاه و جايگتاه آنهتا در
كل ت طرح باشد .در اي طرح الزم است يعداد طبقا  ،طريقه قرار گرفت آنها ،اريباطا افقي و عمودي (نظام حركت
مسافران) و زونبندي عملكردي اجزاي اصلي ايستگاه يدوي شود.

7

-

 )3(URB/3يدوي الزاما طراحي معماري ايستگاهها كه الزم است در مطالعا فاز يك (مرحله اول) در يبدي الگتوي طراحتي بته
نقشهها ي مرحله اول مالك عم قرار گ رد .اي الزاما به صور موردي براي هر ايستگاه با يوجه به شرايد ستايت در
محدوده مكاني ايستگاه يدوي شده و در آن موارد زير مورد بررسي قرار ميگ رد:

3-7

)2(URB/1

)3-3(URB/3 2-7

الزاما ناشي از مق اس عملكردي ايستگاه (فراشهري و منطقهاي ،شهري ،ناح ه و محلهاي) در طرح معمتاري بتا يوجته
به جايگاه ايستگاه و ويژگيهاي مخاطبان آن
-

)3-3(URB/3 7-7

3-7

)7(URB/1

)3-3(URB/3 5-7

الزاما معماري در طراحي فضاهاي داخلي ايستگاه براي دست ابي به ك ف ت فضايي مورد انتظار
الزاما معماري در طراحي فرم و احجام سطح زم

ايستگاهها

نحوه يعام ايستگاه با طرحهاي فرادست شهري

-

يع

-

يع نقا شناسايي شده كه قابل ت جانمايي ورودي دارند و منجتر بته يكپتارچگي نظتام حركتت در معتابر شتهري و
گالريهاي اريباطي داخلي ايستگاه خواهند شد.

-

يه ه طرح شماي ك سازه و روش اجراي ايستگاهها به گونهاي كه اجزاي اصلي س ستم سازهاي و يري تب و يتوالي كتالن
اجرايي اي اجزا و محدوديتهاي ح اجرا يعريف شود.

3

)2(BLD/3

5

-

( URB/3)2يه ه طرح شماي ك سازه و روش اجراي ابن ه مس ر به گونهاي كه اجزاي اصلي اجرايي آن از قب نقتا شتروع ،جهتت
پ شروي ،نقا م اني پشت بان و جبهههاي كاري و نقا پاياني در يعامت كامت و كتالن نستبت بته طترح ايستتگاهها
برنامهريزي شود.

4

-

( URB/3)2يدوي الزاما طراحي سازه و روش اجراي ايستگاهها و ابن ه مس ر كه در مطالعا فاز يتك (مرحلته اول) متالك عمت
قرار ميگ رد .اي الزاما ميبايست براساس معرفي موردي يمامي محدوديتهاي اعمال شده بته طترح در حتوزههتاي
عوار شهري (يقاط هاي غ رهمسطح و ابن ه خاص) ،ياس سا شهري اصلي ،فضاي سبز بتا ارزش و الزامتا ناشتي از
زم شناسي و ژئويكن ك و  ...ارائه شود.

3

)3(BLD/3
)2( BLD /3
)7( BLD /3
)3( BLD /3
)5( BLD /3
)4( BLD /3

-

يدوي فهرست دستورالعم ها و استانداردهايي كه در طراحي ايستگاهها و سازه مس ر مالك عم قرار ميگ رد
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 -9-9-2مطالعات ناوگان
عنوان مطالعه :مطالعا ناوگان تخصصهاي مرتبط با مطالعه :مهندسي راهآه
پيش نياز انجام مطالعه :ينويب گزينه نهايي خد در بخش دوم مطالعا
هدف :ارائه مشخنا

ناوگان در شناسه فصلROS/3 :

گزينه برير
ردي

3

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

هم نياز

-

-

3-3
2-3
7-3

-

-

شرح خدمات
يه ه گزارش مشخنا فني و ضوابد كلي طراحي ناوگان شام :
يدق

ظرف ت كلي براساس مطالعا فرادست و استانداردهاي مريبد

يع

ساختار قطار و يعداد واگ ها

معرو آرايش كلي قطار و دورههاي مختلف بهرهبرداري
سرعت و الزاما كلي جذب ن روي ضربه و ينادم بدنه و شاسي

3-3

يع

5-3

ملزوما عمومي يعم ر و نگهداري واگ ها

4-3

مطالعا و محاسبا مربو به يعداد ناوگان مورد ن از
پارامترهاي اول ه حركتي قطار بر مبناي ن ازهاي بهرهبرداري

3-3

يع

4-3

برآورد اول ه قدر حري ناوگان

1-3

ضوابد كلي طراحي ظاهري ناوگان

35-3

ارائه مشخنا عمومي ناوگان مورد ن از از جمله:
 ابعاد اول ه شام (طول ،عر  ،اريفاع از سطح زم ) وزن كلي قطار بر اساس ظرف ت و يعداد مسافري گاباري اول ه بر مبناي استاندارد (دينام ك و استاي ك) يع آرايش قطار بر مبناي ظرف ت و پارامترهاي حركتي س ستم رانش و يرمزگ ري محدوده كاري نرمال ولتاژ و حالت خاص -چ دمان اسباب داخلي
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 -4-9-2مطالعات بهرهبرداري
عنوان مطالعه :مطالعا

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :راهآه

بهرهبرداري

پيش نياز انجام مطالعه :ينويب گزينه نهايي خد در بخش دوم مطالعا

هدف :ارائه نظام بهرهبرداري از

شناسه فصلOPP/3 :

و ROS/3

شبكه خطو قطار شهري
ردي

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

شرح خدمات

هم نياز

3

يدق

سرفاصله زماني اعزام قطار ( )Headwayدر گزينه برير

2

يع

سرفاصله زماني اعزام قطار ( )Headwayدر ساعا غ ر پ ك و در ساعا عمل ايي و پ ك

7

-

-

ارائه سناريوهاي بهرهبرداري به نه در سرفاصلههاي زماني پ شنهادي براي اعزام قطار

3

-

-

ارائه موقع ت ل نكها براساس سناريو بهرهبرداري برگزيده
ارائه موقع ت سوزن و كراس اورهاي اول ه مس ر (براساس ن از به لوپهاي كوياه و درنظرگ ري وضع ت خرابي)

5
4
3
4

-

-

ارائه جداول اعزام اول ه براي بهرهبرداري پروژه
الزاما كلي خطو دپو و پارك نگ (پارك نگهاي انتهاي خد و يعداد اول ه خطو پارك نگ بتراي بهرهبترداري و
يع
ناح ه انتقال)
يع

الزاما اضطرار ،ايمني و نجا با يوجه به آرايش برگزيده
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 -5-9-2مطالعات هندسي مسير
عنوان مطالعه :هندسه ريلي

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :مهندسي راهآه
پيش نياز انجام مطالعه :ينويب گزينه نهايي خد در بخش دوم مطالعا

و ارائه هندسه

هدف :يدق

و  ROS/3و OPP/3

شناسه فصلTCK/3 :

مس ر در گزينه منتخب
ردي

ارتباط با ساير بخشها

شرح خدمات

پيش نياز

هم نياز

3

OPP/3

-

مرور نتايج مطالعا بهرهبرداري و الزاما يعم ر و نگهداري

2

ROS/3

-

يه ه گزارش ضوابد طراحي هندسي مس ر

7

-

-

ارائه محاسبا مربو به پالن و پروف

-

-

بررسي و يدق مس ر با يوجه به دريافت محدوديتهاي ناشي از مباحث زم
زير سطحي محور مورد مطالعه

-

-

بررسي موقع ت و وض عمومي منطقه در طول كريدور انتخابي براساس مطالعا يتدق
شهرسازي ،يراف ك و بهرهبرداري

4

-

-

بررسي پالن و پروف

3

-

-

معرفي مقاط مختلف زيرسازي پ شنهادي و اظهارنظر درباره طرحهاي مناسب براي مس ر

4

-

-

يه ه مقاط ي پ در بخشهاي مختلف محدوده مس ر

1

-

-

يه ه گزارش مشخنا هندسي مس ر نهايي

35

-

-

يه ه مجموعه نقشهها در مق اس  3/2555شام كل ه نقشههاي طراحي و اطالعا مربوطه شام پالن ،پروف

33

-

-

يه ه مجموعه نقشههاي ي پ مقاط عرضي و طرح هندسي مس ر و دپو و يوقفگاه و دپو

32

-

-

يه ه طرح كلي محوطه دپو

37

-

-

يه ه طرح كلي جانمايي ساختمانهاي صنعتي و كارگاهي و ماش آال

33

-

-

پالنها ،مقاط و نقشه ي پ سازههاي ويژه خد ،سازههاي زيرزم ني و يسه ال كمكي

3
5

و طرح هندسي خد
شناسي و ژئويكن كي و ياس ستا ستطحي و
شتده ستاير دپاريمانهتا همچتون

كلي طرح از ديدگاه منرو انرژي و ارائه راهكارهاي به نهسازي منرو جريان الكتريكي در پروژه

طولي
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 -1-9-2شرح خدمات مطالعات دپو و تعميرات و نگهداري
عنوان مطالعه :مطالعا دپو و تخصصهاي مرتبط با مطالعه :راهآه
يعم ر و نگهداري

پيش نياز انجام مطالعه :ينويب گزينه نهايي خد در بخش دوم مطالعا OPP/3 - ROS/3 -

هدف :يدوي مشخنا اول ه

شناسه فصلDEP/3 :

دپو و يعم ر و نگهداري
ردي

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

شرح خدمات

هم نياز

3

ROS/3

بررسي نتايج مطالعا ناوگان براي يدوي ضوابد يعم ر و نگهداري

2

OPP/3

بررسي نتايج بهرهبرداري در خنوص الزام به استفاده از يوان يعم رايي شبكه

7

-

-

مرور نتايج مطالعا دپو و يعم را ساير خطو قطار شهري و شبكه خطو موجود

3

-

-

يه ه گزارش ضوابد كلي يعم ر و نگهداري بر اساس مشخنا ناوگان
يه ه گزارش ضوابد كلي ن ازمنديهاي يعم رايي و پارك نگ انتهاي خد

5
4

-

-

يه ه گزارش امكانسنجي پايانه و دپوي مورد ن از شام :

3-4

ابعاد و اندازه كلي پارك نگ ،سال هاي يعم رگاهي اصلي و ساختمانهاي پشت باني

2-4

موقع تهاي جانمايي سال ها و ساختمانها با درنظرگ ري هندسه خطو ريلي

7-4

زم

و محوطه مورد ن از اول ه براي دپو

3

يه ه گزارش و نقشههاي موقع تيابي دپو و پايانه بر اساس موقع ت خد و محدوده مورد نظر

4

برآورد ل ست اول ه يجه زا اصلي يعم رگاهي دپو

848
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 -7-9-2شرح خدمات مطالعات تجهيزات ثابت
عنوان مطالعه :مطالعا يجه زا

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :راهآهن

رابت

پيش نياز انجام مطالعه :تصويب گزينه نهايي خط در بخش دوم مطالعات

هدف :يدوي ضوابد كلي

شناسه فصلEMI/3 :

يجه زا رابت
ردي

3

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

هم نياز

بررسي نتايج مطالعا ناوگان و ويژگيها و ن ازمنديهاي يجه زايي ناوگان برگزيده

ROS/3

بررسي يجه زا رابت بكار گرفته شده در شبكه پ ش

2
7

-

-

3-7
-

-

خطو قطار شهري و مطالعا مريبد

يه ه گزارش ضوابد كلي طراحي يجه زا رابت شام :
يه ه ضوابد طراحي س ستمهاي برقرساني (شام انتخاب نوع س ستم برقرساني ،سطح ولتتاژ ،نتوع پستتهاي در نظتر
گرفته شده ،نقا و نحوه يام يوان ،سطح ايمني و افزونگي شبكه ،نحوه اريبا با شبكه باالدست و بترآورد م تزان بترق
منرفي با يوجه به مطالعا ناوگان و بهرهبرداري)
يه ه ضوابد طراحي س ستمهاي س گنال نگ (انتخاب سطح س ستم ست گنال نگ ،نتوع س ستتم متدنظر ،استتانداردهاي
سطح ايمني ،نوع يكنولوژي يبادل داده)

2-7
7-7

شرح خدمات

-

-

يه تته ضتتوابد طراحتتي س ستتتمهاي اريباطتتا و مختتابرا (شتتام يعريتتف كل تتا ستتاختار ،يكنولتتوژي انتقتتال داده،
زيرس ستمهاي مد نظر ،سطح يكنولوژي ساير زيرس ستمها)

3-7

يه ه ضوابد كلي يجه زا دپو (شام كل ا يجه زا دپوي اصلي بر مبناي ن ازمنديهاي يعم ر و نگهداري و دورنماي
كلي يجه زا اصلي)

5-7

يه ه ضوابد طراحي س ستمهاي اعالم و اطفاي حري (سطح ايمني و استاندارد زيرس ستمها ،نحوه سناريوهاي اطفاء)

4-7

يه ه ضوابد طراحي س ستمهاي اسكادا و متديريت هوشتمند (شتام مست رهاي اريبتاطي ،الزامتا برقتراري اينتال بتا
س ستمهاي پايش و سطح استانداردي)

3-7

ق تد نمتودن

4-7

يه ه ضوابد طراحي س ستمهاي آسانسور و پلته برقتي (رعايتت الزامتا مقتررا ملتي ايتران و همچنت
استانداردهاي ب المللي مريبد با س ستم هاي كاري در شرايد سخت)
)4-3(ROS/3

يه ه ضوابد طراحي س ستمها ي يهويه بر مبناي سناريو برگزيده (شام سناريوهاي يخل ته دود و يهويته يونت و مست ر،
سناريوهاي يهويه ايستگاه و نحوه ساماندهي سناريوهاي اضطراري)
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 -1-9-2جمعبندي و ارائه چكيده مطالعات
عنوان مطالعه :جم بندي و

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :كل ه بخشها

ارائه چك ده مطالعا

پيش نياز انجام مطالعه :كل ه مدارك منوب پروژه

هدف :ارائه نتايج كالن مطالعا

شناسه فصلABS/3 :

ردي

ارتباط با ساير بخشها

شرح خدمات

پيش نياز

هم نياز

-

-

ارائه پالن و پروف

-

-

ارائه خالصه نحوه يعام پروژه با طرحهاي فرادستت شتهري و پروژههتاي ختاص كته در طتول مست ر وجتود دارنتد و ارائته
راهكارهاي پ شب ني شده

7

-

-

ارائه خالصه نظام بهرهبرداري شام كل ا نظام بهرهبرداري

3

-

-

ارائه خالصه مالحظا زيستمح طي و منوبا اخذ شده دراي زم نه (در صور وجود)

5

-

-

ارائه خالصه مالحظا مريبد با حفظ حرائم ابن ه و بافتهاي ياريخي و منوبا اخذ شده در اي زم نه ( در صور وجود)

-

-

ارائه مشخنا اصلي بخش ابن ه پروژه شام دستهبندي ايستتگاهها از منظتر معمتاري و روش اجترا -ستازه و روش اجتراي
مس ر -دپوپارك نگ و مركز كنترل فرمان

-

-

ارائه مشخنا اصلي بخش يجه زا حداق شام  :ناوگان ،س ستم يام
آرايش شبكه ،سناريو مبناي س ستم يهويه

-

-

ارائه مشخنا اراضي اصلي مورد ن از پروژه شام  :دپو و پارك نگ -ساختمان كنترل فرمان -مجتم هاي ايستگاهي -زمت
شروع به كار اجراي مكان زه مس ر (شفت شروع به كار ماش حفار ،كارخانه سگمنت ،يجه ز كارگاه اصلي پ ستازي و  )...در
صور وجود

-

-

ارائه برنامه زماني پروژه مشتم بر طراحي ،ساخت و فازبندي بهرهبرداري در مق اس كالن (متناسب با اجزاي اصتلي موضتوع
برآورد)

-

-

ارائه برآورد كالن اجزاي طرح به منظور يدوي جريان مالي ،برنامهريزي و يخن ص مناب

3
2

4
3
4

1
35

خد مشتم بر طرح هندسي مس ر ،جانمايي دپو و پارك نگ ،ايستگاهها و نحوه يعام با ساير خطو

موارد فوق حداق اطالعا الزم براي درج در گزارش نتايج مطالعا است.

يوان ديماند ك  ،نقتا يتام

شتبكه باالدستت،

3فصل 3
فهرست مدارك و برنامه كلي
مطالعات

فصل سوم  -فهرست مدارک و برنامه كلي مطالعات
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فن سوم  -فهرست مدارك و برنامه كلي مطالعا

 -8-9فهرست مدارک
گزارشها و مدارك منتج از مطالعا امكانسنجي كته در ايت بختش عنتوان شتده استت حتداق هاي متورد ن تاز در
مطالعا است و الزم است با يوجه به شرايد هر پروژه مورد بازب ني قرار گ رد.
 -8-8-9مجموعه گزارشهاي بخش اول شرح خدمات مطالعات امكانسنجي
جدول  -8-9مجموعه گزارشهاي بخش اول شرح خدمات مطالعات امكانسنجي
ردي

عنوان مدرک

شرح

نوع

خدمات مدرک

3

معرفي گستره كريدور ريلي از
منظر مطالعا يراف ك

2

معرفي گستره مكاني مس ر و
 URB/1گزارش
ايستگاهها از منظر مطالعا
شهري

7

TRF/1

طرحريزي شبكه كريدورهاي
قطار شهري در اريبا با ابن ه HIS/1
و بافتهاي ياريخي

گزارش

متولي تصويب

شهرداري -شوراي
هماهنگي يراف ك استان

شهرداري -معاونت
شهرسازي شهرداري

دستاورد اصلي مدرک

در اي مدرك الزم است از اهداو
مكانيابي كريدور ريلي از منظر مطالعا طرح جام يراف ك و
مرحله اول مطالعا يفن لي حم
مطالعا يراف ك
و نق همگاني پ روي شود.
مكانيابي كريدور ريلي از منظر
مطالعا شهري

شهرداري -سازمان م راث دريافت الزاما ابن ه و بافتهاي براي يدوي اي گزارش مطاب
شرح خدما ن از به برگزاري
ياريخي ،رعايت محدوديتها و
فرهنگي (اداره حفظ و
گزارش
جلسا هماهنگي با سازمان
اح اي بناها و محوطههاي ايجاد اريبا م ان شبكه ريلي
م راث فرهنگي است.
با بافتها و ابن ه ياريخي
ياريخي)

3

الزاما زيستمح طي
يار رگذار بر طرح

EIA/1

5

بررسي امكانا و
محدوديتهاي ساخت
ايستگاهها و مس ر

شهرداري -معاونت عمراني يعريف شرايد و امكانا اجرايي
 BLD/1گزارش
طرح
شهرداري

شهرداري -سازمان مح د معرفي روشهاي اعمال الزاما
گزارش
و محدوديتهاي زيستمح طي
زيست

4

گزارش اول ه ناوگان

 ROS/1گزارش

شهرداري

ارائه مشخنا فني و ضوابد
كلي طرح ناوگان متناسب با
سامانه ريلي مورد نظر

3

س استگذاري نظام
بهرهبرداري

 LNK/1گزارش

شهرداري

طرحريزي نظام بهرهبرداري از
شبكه ريلي

4

گزينههاي پالن و پروف
شبكه خطو ريلي

شهرداري

ارائه گزينههاي پالن و پروف
خد با رعايت الزاما ناشي از
هندسه ريلي در گستره يدوي
شده يوسد ساير يخنصهاي
يار رگذار بر طرح

OPP/1

TCR/1

مالحظات

نقشه
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 -2-8-9گزارشهاي بخش دوم شرح خدمات مطالعات امكانسنجي
جدول  -2-9بخش دوم شرح خدمات مطالعات امكانسنجي
ردي

3
2

شرح

عنوان مدرک

خدمات

سنجش و اولويتبندي
گزينههاي خد

بخش دوم
شرح خدما

متولي تصويب

نوع مدرک

دستاورد اصلي مدرک

مالحظات

شهرداري -شوراي هماهنگي يراف ك سنجش و اولويتبندي
استان -شوراي عالي هماهنگي يراف ك گزينهها و معرفي گزينه
برير
شهرهاي كشور

گزارش

بخش دوم گزارش و مدل
مدلهاي حم و نق يراف ك
نرمافزاري
شرح خدما

شهرداري

ارائه نتايج حاص از
شب هسازي خرد و كالن

 -9-8-9مجموعه گزارشهاي بخش سوم شرح خدمات مطالعات امكانسنجي
جدول  -9-9مجموعه گزارشهاي بخش سوم شرح خدمات مطالعات امكانسنجي
ردي

عنوان مدرک

شرح

نوع

خدمات

مدرک

متولي تصويب

دستاورد اصلي مدرک

مالحظات

گزارش
و نقشه

شهرداري-
معاونت
شهرسازي
شهرداري

در اي مدرك الزم است
س استگذاري و طرحريزي اراضي
پ رامون ايستگاهها و مس ر (در بخشهاي مجموعه الزاما و يوص هها و
همسطح و باالير از سطح زم ) بايوجه به انتظارا در طراحي هر بخش از
امكانا و محدوديتهاي ناشي از احداث پروژه از منظر مطالعا شهري
ارائه شود.
مس ر و ايستگاهها

شهرداري

در اي مدرك الزم است
ارائه طرح اول ه و مشخنا اصلي ابن ه مجموعه الزاما و يوص هها و
ايستگاهها و مس ر و يدوي الزاما و انتظارا در طراحي هر بخش از
پروژه از منظر مطالعا ابن ه
ضوابد طراحي براي فاز بعدي مطالعا
ايستگاهها و مس ر ارائه شود.
ارائه برنامه نهايي بهرهبرداري از شبكه
خطو قطار شهري
ارائه مشخنا ناوگان برگزيده

3

طرحريزي حوزه بالفن
ايستگاهها و مس ر (در
بخشهاي همسطح و باالير از
سطح زم )

URB/3

2

طرحريزي ايستگاهها و مس ر

BLD/3

گزارش
و نقشه

7

نظام بهرهبرداري
Operation plan

OPP/3

گزارش

شهرداري

3

گزارش نهايي ناوگان

ROS/3

گزارش

شهرداري

TCK/3

نقشه و
گزارش

شهرداري

در اي مدرك الزم است
ارائه نقشههاي پالن و پروف در مق اس
مجموعه الزاما و يوص هها و
 3/2555با درنظر گرفت نقا ل نك
انتظارا در طراحي هر بخش از
ب خطو Crossover ،ها ،اينال به دپو
پروژه از منظر مطالعا هندسه
و پارك نگ
مس ر ارائه شود.

DEP/3

گزارش

شهرداري

در اي مدرك الزم است مجموعه
الزاما و يوص هها و انتظارا در
طراحي دپو و پارك نگ شبكه
خطو ارائه شود.

3

ضوابد طراحي يجه زا

EMI/3

گزارش

شهرداري

4

گزارش نهايي مطالعا
امكانسنجي

ABS/3

گزارش

شهرداري

5

4

پالن و پروف شبكه خطو
قطار شهري

دپو و پارك نگ

طرح اول ه دپو و پارك نگ

اي گزارش شام حداق موارد ذكرشده
در بخش  1-7-2شرح خدما ميشود و
بنابر شرايد طرح مييواند بخشهاي
يكم لي به آن اضافه شود.

فصل سوم  -فهرست مدارک و برنامه كلي مطالعات
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 -4-8-9مجموعه گزارشهاي بخش جنبي مطالعات امكانسنجي
جدول  -4-9مجموعه گزارشهاي بخش جنبي مطالعات امكانسنجي
شرح

نوع

خدمات

مدرک

3

طرحريزي اقتنادي

ECO/1

گزارش

شهرداري

2

ژئو ف زيك و ژئويكن ك

GEO

گزارش

شهرداري

ارائه مشخنا بستر طب عي طرح

7

ياس سا شهري يار رگذار بر
طرح

گزارش

شهرداري

ارائه مجموعه برنامهريزي صور گرفته
در اريبا با خطو ياس سا شهري

3

ابن ه خاص شهري يار رگذار بر
طرح

گزارش

شهرداري

ارائه مجموعه برنامهريزي صور گرفته
در اريبا با ابن ه خاص و يار رگذار بر
طرح -ابن ه ياريخي و بافتهاي فرسوده

5

مجموعه هماهنگي انجام شده با
متول ان ساير پروژههاي يار رگذار
يا يار رپذير بر طرح

گزارش

شهرداري

4

گزارش مديريت ريسك

گزارش

شهرداري

ردي

عنوان مدرک

متولي تصويب

دستاورد اصلي مدرک
شناسايي اول ه موقع تهاي باارزش
اقتنادي در حوزه نفوذ كريدور

مالحظات

ارائه مجموعه هماهنگيهاي صور
گرفته با سازمانها و ارگانها در اريبا
با طراحي و اجراي طرح
در اي بخش شرح خدما
يدوي الزاما و يمه دا الزم براي
مندرج در پ وست اي
كاهش خطرا بالقوه در مراح
ضابطه و ضابطه شماره 451
طراحي ،ساخت و بهرهبرداري
مالك عم است.

در اي بخش مجموعه گزارشهايي كه در شرح خدما مستندسازي ذكر شده است بنابر شرايد پروژه اضافه ميشتود
كه مييواند شام مستندسازي و دستهبندي اطالعا جم آوري شده ن ز باشد.

4پيوست 1

پيوست 8
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پ وست 3

پ -8-8.مطالعات ابنيه و بافتهاي تاريخي
عنوان مطالعه :شرح خدما

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :شهرسازي -ابن ه

مطالعا ابن ه و بافتهاي ياريخي پيش نياز انجام مطالعه :مرحله اول مطالعا
هدف :هماهنگي كريدورها با

يفن لي حم و نق همگاني و TRF/1

شناسه فصلHIS/1 :

الزاما ابن ه و بافتهاي ياريخي
ردي

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

هم نياز

شرح خدمات

3

دريافت اطالعا محدوده ياريخي شناسايي شده و مطالعا طرح جام بافتهاي يتاريخي (در صتور وجتود) از معاونتت
م راث فرهنگي سازمان م راث فرهنگي و صناي دستي و گردشگري -دفتر حفظ و اح اي بناها و محوطههاي ياريخي

2

بررسي و شناخت ويژگيهاي محدوده ياريخي با يوجه به اسناد دريافتي از سازمان م راث فرهنگي و انطبتاق آن بتا شتبكه
كريدورهاي قطار شهري شام موارد زير:

3-2

-

-

يدوي فهرست ابن ه يا بافتهاي ياريخي كه در حوزه كريدورهاي قطار شهري قرار ميگ رند

2-2

-

-

يدوي فهرست معابر ياريخي كه در حوزه كريدورهاي قطار شهري قرار ميگ رند

7-2

يدوي فهرست موقع تهاي شهري كه جايگاه خاص اجتماعي يا كالبدي در ياريخ شهر دارند و در حوزه كريدورهاي قطتار
شهري قرار ميگ رند

7

ارائه فهرست ابن ه و بافتهاي ياريخي ،معابر و ستاير موقع تهتاي ويتژه يتاريخي -اجتمتاعي كته در حتوزه يتار ر شتبكه
كريدورهاي قطار شهري قرار ميگ رند به معاونت م راث فرهنگي سازمان م راث فرهنگتي و صتناي دستتي و گردشتگري
(دفتر حفظ و اح اي بناها و محوطههاي ياريخي) و دريافت حرائم و طرحهاي ربت شده يا در حال برنامهريزي بتراي ربتت
ابن ه ،موقع تها و بافتهاي شهري معرفي شده

-

3

يدوي برنامه راهبردي يعام شبكه كريدورهاي قطار شهري با آرار و م راث ياريخي شام موارد زير:
بررسي امكانا و محدوديتها و فرصت و يهديدهاي ناشي از اضافه شدن شبكه كريدورهاي قطار شهري در محدوده ياريخي
)7(URB/1
ارائه برنامه پ شنهادي براي طرحريزي مس ر و ايستگاههاي قطار شهري در محدوده ياريخي شام يتراز عبتور ختد ،روش
)4-3(BLD/1
اجراي ايستگاهها و خطو  ،نحوه يعام هماهنگي طرح ايستگاهها بتا ابن ته يتا بافتهتاي يتاريخي (استتفاده از امكانتا و
)2-4(BLD/1
فرصتهاي ناشي از همجواري ايستگاهها با ابن ه ياريخي) ،نحوه اعمال الزاما و محدوديتهاي ناشي از ابن ته و بافتهتاي
ياريخي در طرح ايستگاهها و ساير عناصر ساختماني خطو قطار شهري

5

ارائه گزارش پ شنهادهاي راهبردي يعام شبكه كريدورهاي قطار شتهري بته دفتتر حفتظ و اح تاي بناهتا و محوطتههاي
ياريخي معاونت م راث فرهنگي ستازمان م تراث فرهنگتي و صتناي دستتي و گردشتگري و شتركت در جلستا بررستي
پ شنهادهاي ارائه شده

4

در مرحله بررسي پ شنهادهاي راهبردي در صور ن از و با نظر دفتر حفظ و اح اي بناها و محوطههاي يتاريخي مطالعتا
يكم لي نظ ر مطالعا ژئوف زيك و در صور ن از عمل ا حفاري شناستايي بتراي ياي تد يتا رد پ شتنهادهاي ارائته شتده
صور ميپذيرد .الزم به ذكر است ياي د صحت عمل ا انجام شده بتر عهتده دفتتر حفتظ و اح تاي بناهتا و محوطتههاي
ياريخي معاونت م راث فرهنگي خواهد بود.

-

3

-

جم بندي نهايي راهبردها و برنامهريزي نحوه اريبا شبكه كريدورهاي قطار شهري با ابن ته و بافتهتاي يتاريخي و ارائته
گزارش نهايي براي اعمال در طرحريزي گزينههاي مكانيابي شبكه كريدورهاي قطار شهري
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پ -2-8.مطالعات زيست محيطي
عنوان مطالعه :شرح خدما

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :حم و نق  ،شهرسازي ،زيست مح طي

مطالعا زيستمح طي

پيش نياز انجام مطالعه :مرحله اول مطالعا يفن لي حم و نق همگاني

هدف :بررسي و يدق

شناسه فصلEIA/1 :

كريدورهاي ريلي از منظر
مطالعا زيستمح طي و
بررسي اررا زيستمح طي
احداث شبكه حم و نق ريلي
ردي

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

هم نياز

-

ارائه كريدور حم و نق ريلي به سازمان مح د زيست براي اخذ اطالعا زيستمح طي سايتها و منتاط حفاظتت شتده
زيستمح طي ،ياالبها ،مناط جنگلي و رودخانههاي دائمي ،گذرگاههاي ح تا وحتش ،پاركهتاي ملتي و منتاط داراي
گونههاي گ اهي درحال انقرا  ،الزاما و ضوابد حفظ شرايد زيستتمح طي ايت منتاط و استتاندارهاي آالينتدگي آب،
خاك ،هوا و صو در محدوده كريدورها (از آنجايي كه برخي از اجزاي خطو قطار شهري همچون محت دپتو و پارك نتگ
قطارها گاهي در خارج از محدوده شهرها ايجاد ميشود ،الزم است در امتتداد كريتدورها در ختارج از محتدوده شتهرها ن تز
اطالعا زيستمح طي دريافت شود).

-

ارائه الزاما زيستمح طي (اخذ شده از ادارا مح د زيست استان) به گروههاي شهرسازي و مطالعا حمت و نقت بتراي
لحاظ نمودن آنها در طرحريزي گزينههاي مكانيابي كريدور

-

مشاور موظف است در اي مرحله مطاب آي نامه (الگوي) ارزيابي مح د زيست منتوب  34/35/52شتوراي عتالي محت د
زيست اقدام نمايد

3
-

2
7

-

شرح خدمات

پيوست 8
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كارفرما

كريدور يراف كي حم
و نق ريلي منتج از
مطالعا يفن لي حم
و نق همگاني

مشاور

يدوي گزارش شهرسازي انطباق كريدور
بر شهر و امتداد كريدورها در خارج از
محدوده شهري

مشخص نمودن سايتهاي
محافظت شده و حساس نسبت
به الزاما زيستمح طي

ادارا ك مح دزيست استاني

اخذ الزاما و استانداردهاي
حفظ مح دزيست در
محدوده داراي ارزش زيست
مح طي يا حفاظت شده

مشاور

بررسي انطباق الزاما و استانداردهاي
مح دزيست در گزينههاي يدوي شده
يوسد يخنص شهرسازي و يطب آنها
در گزينه نهايي مس ر

يدوي گزارش فني زيستمح طي گزينه
نهايي مس ر جهت ارائه به ادارا ك
مح دزيست استان

ادارا ك مح دزيست استاني

اخذ ياي ديه نهايي
از اداره ك مح د
زيست استان

عدم اخذ ياي د

شكل پ -8-8.فرايند بررسي اثرات زيست محيطي سيستم حمل و نقل ريلي شهري در مرحله امكانسنجي
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پ -9-8.فرآيند هماهنگي طرح با سازمان پدافند غير عامل
عنوان مطالعه :پدافند غ رعام

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :شهرسازي و ابن ه و حم و نق
پيش نياز انجام مطالعه :مرحله اول مطالعا يفن لي حم و نق همگاني

هدف :هماهنگي طرح شبكه

شناسه فصلCDF/1 :

خطو قطار شهري با الزاما
پدافند غ رعام
ردي

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

هم نياز

شرح خدمات

3

بررسي منوبا پ ش شبكه كريدورهاي قطار شهري در شوراي عالي هماهنگي يراف ك كشور يا در صور وجتود الزامتا
مربو به پدافند غ رعام و ياي د مشرو كريدور در مرحله مطالعا جام و يفن لي يراف ك ،رعايت الزامتا متورد اشتاره
در مطالعا مرحله امكانسنجي در نظر گرفته شود.

2

برگزاري جلسا هماهنگي با كارشناسان معاونت امور شهري سازمان پدافنتد غ رعامت و دريافتت الزامتا ايت ستازمان در
اريبا با گزينههاي مكانيابي كريدورهاي قطار شهري ،در اي اريبتا در صتوريي كته يتدوي الزامتا پدافنتد غ تر عامت
ن ازمند مطالعا يكم ل ي باشد الزم است مشاور ذي صالح با شرح خدمايي كه از طرو سازمان پدافند غ ر عامت ارائته متي
شود بكار گرفته شود و نتايج مطالعا اي مشاور بعنوان الزاما پدافند غ ر عام به مشتاور متتولي مطالعتا امكانستنجي
ابالغ شود.

)3(URB/1
)5(URB/1

7
)2(CDF/1

3

پس از اعمال الزاما و مالحظا پدافند غ ر عام در گزينههاي پتالن و پروف ت شتبكه خطتو قطتار شتهري الزم استت
مشخنا و ويژگيها ي مكاني گزينه برير براي سازمان پدافند غ رعام ارسال شود .سازمان پدافند غ رعام پس از بررستي
پالن و پروف اول ه مس ر (متناسب با مق اس مطالعا امكانسنجي) در صوريي كه الزاما ايت ستازمان كته در بنتد  2بته
مشاور ارائه شده است به درستي رعايت نشده باشد ،فهرست موارد اصالحي را به مجري مطالعا ابالغ مينمايد.
مشاور مطالعا امكانسنجي موظف است براساس فهرست الزاما دريافتي از سازمان پدافند غ رعام مجددا طرح هندستي
مس ر را بازب ني و ويرايش نمايد و براي ينويب نهايي در اخت تار ستازمان پدافنتد غ رعامت قترار دهتد .در ايت مرحلته در
صوريي كه بخشي از الزاما ارائه شده يوسد سازمان پدافند غ رعام يار ري بر طرح هندسي خد نداشته باشد اي الزامتا
مييوانند در مراح بعدي مطالعا مدنظر قرار گ رند.

پيوست 8
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پ -4-8.شرح خدمات مطالعات ژئوفيزيك و ژئوتكنيك
تخصصهاي مرتبط با مطالعه :خدما جنبي (ژئوف زيك -ژئويكن ك)

عنوان مطالعه :ژئوف زيك

پيش نياز انجام مطالعهTRF/1-URB/1 :

هدف :شناخت بافت ژئوف زيكي

شناسه فصلGEO :

محدوده كريدور و شناسايي نقا خاص
ردي

3

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز
)5( URB/1

شرح خدمات

هم نياز
خدما ژئوف زيك در محدوده گستره جانمايي مس ر عمديا با يك ه بتر روش آزمتايش رادار نفتوذي زمت
روش مقاومتسنجي الكتريكي زم به منظور دست ابي به نتايج ذي انجام ميشود:

3-3

مشخنا اليهبندي خاك زيرسطحي (ضحامت و جنس اليهها) يع

2-3

وضع ت و ضخامت خاك دستي شناسايي و معرفي شود.

( )GPRو

شود.

شود.

7-3

وضع ت و عم سنگ بستر شناسايي و يع

3-3

در صور وجود اليه آبخوان ،ضخامت و وضع ت كلي آن بررسي و ارائه شود.
شود.

5-3

سطح آب زيرزم ني يع

4-3

مشخنتا چشتمههاي لتترزهزا در گستتره مطالعتته جمت آوري و گست هاي فعتتال منطقته بتتراي منظتور نمتتودن در
اولويتبندي گزينهها ارائه شود.

3-3

وضع ت گس هاي احتمالي بر اساس برداشتها و آزمايشهاي انجام شده شناسايي ،بررسي و معرفي شود.
روانگرايي در محدوده كريدور براي منظور نمودن احتمالي در اولويتبندي گزينهها انجتام و

4-3

ارزيابي مقدمايي پتانس
نتايج مريبد ارائه شود.

1-3

وجود حفرا و فضاهاي زيرزم ني و هرگونه آنرمالي محتم بررسي و معرفي شود.

35-3

موقع ت قنوا و برآورد فعال ت آنها (فعال يا متروك) بررسي و معرفي شود.

33-3

موقع ت مسطحايي و عم ياس سا شهري زيرسطحي با يطتاب پ مايشهتا و استتعالما اختذ شتده از ستازمانها
برداشت ،يفس ر و ارائه شود.
گازهاي آلودهكننده شناسايي و معرفي شود.

32-3

مح هاي احتمالي دف زباله همچن

37-3

وضع ت مستحدرا باستاني زيرسطحي احتمالي بررسي و در صور شناسايي ارائه شود.

33-3

پروف هتاي طتولي و عرضتتي زم شناستي در مست ر كريتتدور بتا نمتتايش و ارائته اطالعتا فتتوق در آن بتر استتاس
آزمايشها ي ژئوف زيكي انجام شده ،مستندا مريبد ،يفس ر فني و قضاو مهندس مشاور ذينالح ارائه شود.

الزم به يوض ح است مق اس برداشت ،پ مايش و جزي ا آزمايشها و يفس ر نتايج بر اساس مقتض ا هر پتروژه (اعتم
از يراكم ياس سا شهري در نواحي مختلف شهر ،آنرماليها و ناهمگونيهاي متنوع هر منطقه از شهر ،بافت زم شناستي
عمومي هر شهر و  )...يوسد كارفرما و يا نماينده فني ايشان به صور موردي قاب يتدق

خواهتد بتود .ذكتر ايت نكتته

ضروريست در مرحله مطالعا امكانسنجي ميبايست خدما ژئوف زيك يوسد مشاور ذينالح (حايز ريبه سازمان برنامته
و بودجه) و با استفاده از يجارب ژئويكن كي مكم نتايج ژئوف زيك انجام شود .بديهي است در صور ن از موردي به حفتر
گمانه اكتشافي ،مرايب با ارائه يوج ها فني مشاور قاب بررسي خواهد بود.
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پ -5-8.شرح خدمات مطالعات اقتصادي
در مبحث مطالعا اقتنادي كه با هدو برنامهريزي براي كسب ارزش افزوده حاص از احتداث شتبكه حمت و نقت ريلتي
ينظ م شده است بايد يوجه داشت كه در مطالعا امكانسنجي عوايد ناشي از كستب ايت ارزش افتزوده را نمييتوان در فوايتد
طرح منظور كرد .به عبار ديگر در بخش دوم شرح خدما كه هزينه و فايده گزينههاي مختلف با يكتديگر مقايسته و بتر ايت
اساس گزينهها اولويتبندي ميشوند ،فوايتد ناشتي از كستب ارزش افتزوده ناشتي از احتداث مجتم هتاي ايستتگاهي يتا ستاير
فعال تهاي اقتنادي در پ رامون خد ريلي در مدل سنجش گزينهها در نظر گرفته نميشتود و بتا يوجته بته هتدو پتروژه ،هتر
گزينه بايد بتواند بدون محاسبه ارزش افزوده ناشي از فعال تهاي اقتنادي پ رامون آن يوج هپذير باشتد .بتديهي استت كارفرمتا
(سازمانهاي قطار شهري يا شهرداريها) از نتايج مطالعا اقتنادي در براي كسب ارزش افزوده و يتام
طرح استفاده خواهند كرد اما به دالي ذكر شده و همچن

بخشتي از هزينتههاي

عدم قطع تهايي كه يا اجرايتي شتدن مطالعتا اقتنتادي وجتود

دارد ،در مق اس مطالعا امكانسنجي عوايد ناشي از آن در اولويتبندي گزينهها منظور نخواهد شد.
تخصصهاي مرتبط با مطالعه :اقتناد -حم و نق  -معماري و شهرسازي

عنوان مطالعه :مطالعا
اقتنادي

پيش نياز انجام مطالعهURB/1 :

هدف :برنامهريزي براي كسب
ارزش افزوده حاص از احداث
شبكه حم و نق ريلي
ردي

3
3-3

ارتباط با ساير بخشها

شناسه فصلECO/1 :

شرح خدمات

پيش نياز

هم نياز

-

-

مطالعا شناخت اسناد فرادست شهري و حوزه نفوذ كريدور از منظر اقتناد

-

-

شناخت كلي شهر به لحاظ اقتنادي و اجتماعي
 -3-3-3جم آوري مطالعا پايه
هدو از اي بخش ،بررسي جام شهر مورد نظر به لحتاظ ويژگيهتاي اقتنتادي و اجتمتاعي استت بته گونتهاي كته بتتوان
پتانس هاي شهر را از نظر اقتنادي و اجتماعي شناسايي كرد.
 -3-3-3-3مطالعه و بررسي اقتنادي شهر از جنبه عرضه
شناخت كلي شهر و بررسي يراكم و يرك ب كاربريها در شهر شام :
 بررسي پراكندگي و وضع ت موجود مراكز يجاري بررسي پراكندگي و وضع ت موجود مراكز اداري بررسي پراكندگي و وضع ت موجود مراكز اقامتي بررسي پراكندگي و وضع ت موجود مراكز يفريحي و سرگرمي بررسي پراكندگي و وضع ت موجود مراكز ياريخي و زيارييبررسي كل ه قوان و مقررا و ضوابد مربو به طرحهاي فرادستي و پاي دستي شهر شام :
 بررسي قوان كلي شهرداري در اريبا با ساخت و سازها در شهر بررسي طرحهاي جام يوسعهاي شهرها به طور خاص شناسايي و بررسي قوان و ضوابد زيست مح طي بررسي طرحهاي يوسعهاي مربو به گردشگري و ضوابد م راث فرهنگي در ساخت و ساز -2-3-3-3مطالعه و بررسي اقتنادي شهر از جنبه يقاضا شام :
 بررسي وضع ت درآمدي افراد ساك شهر بررسي وضع ت درآمدي افراد غ ر ساك و در حال يردد در شهر -7-3-3-3مطالعه و بررسي مشخنههاي اجتماعي شهر شام :
 بررسي ساختار جمع ت به يفك ك س  ،جنس ،يحن ال و غ ره -بررسي ساختار يراكم جمع ت افراد غ ر ساك در شهر (يوريست و )...
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عنوان مطالعه :مطالعا
اقتنادي

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :اقتناد -حم و نق  -معماري و شهرسازي
پيش نياز انجام مطالعهURB/1 :

هدف :برنامهريزي براي كسب
ارزش افزوده حاص از احداث
شبكه حم و نق ريلي
ردي

ارتباط با ساير بخشها
پيش نياز

هم نياز

)7(URB/1 2-3

-

)7(URB/1 7-3

-

)7(URB/1
)3(ECO/1
)2(ECO/1
-

-

2
3-2
2-2
7-2
3-2
7
3-7

853

-

شناسه فصلECO/1 :

شرح خدمات
شناخت و ارزيابي اقتنادي و اجتماعي وضع ت موجود حوزه نفوذ شبكه حم و نق ريلي
 -3-2-3مطالعه شاخصهاي اقتنادي حوزه نفوذ از سمت عرضه
 اماك جاذب سفر فاصله از مجتم هاي شاخص يجاري درجه يمركز مشاغ امكان ايجاد ارزش افزوده زم وجود بافت فرسوده يا زم باير -2-2-3مطالعه شاخصهاي اقتنادي حوزه نفوذ از سمت يقاضا
 درآمد خانوار قند سفر فاصله از مراكز اصلي شهر -7-2-3مطالعه شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي
 يراكم جمع ت منطقه وضع ت امن ت منطقه فاصله يا كانونهاي عملكردي سطح عالي -3-2-3بررسي وضع ت خطو از منظر اسناد فرادستي در حوزه نفوذ شبكه حم و نق ريلي
 بررسي قوان كلي شهرداري در اريبا با ساخت و سازها بررسي طرحهاي جام يوسعهاي شهرها به طور خاص شناسايي و بررسي قوان و ضوابد زيست مح طي بررسي طرحهاي يوسعه اي مربو به گردشگري و ضوابد م راث فرهنگي در ساخت و ساز بررسي اطالعا طرحهاي يفن لي از فعال تهاي آييبررسي بافت اقتنادي و اجتماعي مناط خاص خارج از حوزه نفوذ مورد بررسي در قسمت 2-3
 -3-7-3شناسايي بافت اقتنادي و اجتماعي مناط يحت يار ر
 -2-7-3جم آوري اطالعا طرحهاي يفن لي از فعال تهاي آيي
 -7-7-3شناسايي عوام موجود مولد سفر
 -3-7-7-3بررسي عوام موجود جاذب و مولد سفر به لحاظ اقتنادي
 -2-7-7-3بررسي عوام موجود جاذب و مولد سفر با يوجه به مع ارهاي طرحهاي يفن لي
مطالعا م داني به منظور يرس م شماي اقتنادي حوزه نفوذ شبكه حم و نق ريلي در وضع ت موجود
يه ه شاخصهاي مناسب اقتنادي و اجتماعي در شبكه حم و نق ريلي
يه ه و ينظ م پرسشنامههاي الزم و جم آوري اطالعا م داني اقتنادي و اجتماعي
پااليش اطالعا و احناي نتايج آماري
ارائه وضع ت اقتنادي و اجتماعي به طور كلي در اريبا با شبكه حم و نق ريلي
بررسي آرار اقتنادي و اجتماعي شبكه حم و نق ريلي بر شاخصهاي يوسعه شهري و ارائه پ شنهادهاي اول ته در مق تاس
كالن اقتنادي به منظور بهرهمند از ارزش افزوده حاص از ساخت شبكه حم و نق ريلي
بررسي آرار اقتنادي
 -3-3-7جم بندي مطالعا شناخت و مطالعا م داني اقتنادي
-3-3-3-7جم بندي مطالعا اقتنادي در طرحهاي يوسعه شهري
 -2-3-3-7اطالعا در خنوص شاخصهاي اقتنادي يوسعه شهري نظ ر يغ تر در ستطح درآمتد سترانه ،اشتتغال ،يغ تر
يقاضاي سفر و غ ره
 -2-3-7بررسي آرار اقتنادي احداث شبكه حم و نق ريلي
 -3-2-3-7بررسي شاخصهاي اقتنادي يحت يار ر نظ ركاهش هزينههاي دولتي ،يغ ر اشتغال و غ ره
 -2-2-3-7بررسي مناف و هزينههاي اقتنادي اجراي طرح بر ك اقتناد شهري
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عنوان مطالعه :مطالعا
اقتنادي

تخصصهاي مرتبط با مطالعه :اقتناد -حم و نق  -معماري و شهرسازي
پيش نياز انجام مطالعهURB/1 :

هدف :برنامهريزي براي كسب
ارزش افزوده حاص از احداث
شبكه حم و نق ريلي
ردي

شناسه فصلECO/1 :

ارتباط با ساير بخشها

شرح خدمات

پيش نياز

هم نياز

2-7

-

-

بررسي آرار اجتماعي
 -3-2-7جم بندي مطالعا شناخت و مطالعا م داني اجتماعي
 -3-3-2-7جم بندي مطالعا اجتماعي در طرحهاي يوسعه شهري
 -2-3-2-7اطالعا در خنوص شاخصهاي اجتماعي يوسعه شهري نظ ر سالمت اجتماعي ،كاهش زمان سفر ،ينتادفا و
يراف ك و غ ره
 -2-2-7بررسي آرار اجتماعي
 -3-2-2-7بررسي شاخصهاي اجتماعي يحت يار ر نظ ركاهش آلودگي هوا،رفاه اجتماعي و غ ره
 -2-2-2-7بررسي مناف اجتماعي ناشي از اجراي طرح

7-7

-

-

بررسي يلف قي
 -3-7-7يطاب شاخصهاي اقتنادي و اجتماعي
 -2-7-7بررسي يوام يار را بر يوسعه شهري

3-7

-

-

ارائه پ شنهادهاي اول ه در مق اس كالن اقتنادي به منظور بهرمندي از ارزش افزوده حاص از ستاخت شتبكه حمت و نقت
ريلي
 -3-3-7يدوي اهداو و مالكهاي اقتنادي و اجتماعي برنامهريزي و مداخله در حوزه نفوذ شتبكه حمت و نقت ريلتي بته
منظور بهرمندي از ارزش افزوده حاص از ساخت شبكه حم و نق ريلي
 -2-3-7ارائه پ شنهادهاي اقتنادي (طرحريزي كاربري و يراكم) براي برنامهريزي و مداخله در حتوزه نفتوذ شتبكه حمت و
نق ريلي

3
5

)7(ECO/1

يدوي برنامه ف زيكي اول ه مجتم ايستگاهي بر پايه طرحريزي اقتنادي

)3(ECO/1

يدوي نهايي پ شنهاد طرح مجتم ايستگاهي
-3-5كنترل برنامه ف زيكي مجتم ايستگاهي با ظرف ت يراف كي موجود با يوجه به افتزايش ظرف تت ناشتي از ايستتگاههاي
قطار شهري واق در حوزه نفوذ مجتم ايستگاهي
 -2-5بررسي يغ رايي كه احداث برنامه ف زيكي مجتم ايستگاهي در طرح يفن لي شهر به وجود ميآورد
 -7-5يدوي گزارش يوج هي يغ را احتمالي در طرح يقن لي براي اخذ منوبا الزم

پ -1-8.شرح خدمات مديريت ريسك
 -3يه ه فهرستي از ذينفعان ،متول ان شهري و يمامي عواملي كه مييوانند در بتراي شتناخت اهتداو ،اولويتهتا و
مخاطرا طرح يار رگذار باشند.
 -2برگزاري جلسا مذاكره و كسب نظرا كارفرما و كل ه عوام يار رگذار (براساس فهرست يتدوي شتده در بنتد
يك) با هدو شناخت و مستندسازي موارد زير:
 -3-2يدوي ن ازها ،اولويتها و اهداو كالن و خرد پروژه با يوجه به ويژگيهاي خاص هر خد ريلي و امكانا و
محدوديتهاي مستقر در بستر طرح
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 -2-2شناسايي ريسك و خطرا بالقوهاي كه در مراح طراحي ،ساخت يا بهرهبرداري مييوانند يحقت اهتداو
پ شب ني شده براي پروژه را يهديد كنند.
 -7-2شناسايي حد و آستانه يحم متول ان و ذينفعان پروژه در قبال وقوع هر يك از ريسكها و خطرا بالقوه
طرح
 -7هماهنگي و اخذ نظرا گروههاي يخنني طراح پروژه براي شناخت عدم قطع تها و خطرا بتالقوهاي كته در
هر زم نه يخنني با يوجه به شرايد و ويژگيهاي خاص پروژه وجود دارد.
 -3جم بندي و ارائه گزارش نهايي مرحله شناخت مشتم بر موارد زير:
 -3-3يدوي فهرست نهايي ن ازها ،اولويتها و اهداو طرح
 -2-3يدوي فهرست نهايي ريسكها و مخاطرا مستتر در طرح كه مييواننتد يحقت اهتداو پتروژه را يهديتد
كنند به يفك ك مراح طراحي ،ساخت و بهرهبرداري
 -7-3يدوي فهرستي از آستانه يحمت متول تان و ذينفعتان پتروژه بته يفك تك و نتوع هتر يتك از خطترا و
ريسكهاي شناسايي شده
 -5اولويتبندي ريسكها و خطرا بالقوه شناسايي شده براساس:
 -3-5يحل

و بررسي احتمال وقوع هر يك از ريسكها

 -2-5يحل

و بررسي يار را و مخاطرا ناشي از نتايج وقوع هر يك از ريسكها

 -4يدوي و ارائه فهرست اولويتبندي شده از ريسكهايي كه براساس يحل ت و بررستي صتور گرفتته در بنتد 5
باالير از حد آستانه يحم متول ان و ذينفعان پروژه قرار دارند.
 -3يدوي و ارائه راهكارها ،س استگذاري و يمه دا الزم با هدو كاهش احتمال وقوع يتا كتاهش شتد يتار را
وقوع هر يك از ريسكهاي شناسايي شده به يفك ك هر مورد.
 -4اولويتبندي مجدد ريسكهاي شناسايي شده در پروژه بتا بكتارگ ري راهكارهتاي منتدرج در بنتد  3و ستنجش
مجدد جايگاه هر ريسك با حد آستانه يحم متول ان و ذينفعان پروژه در اي اريبا الزم استت فراينتد يتدوي
راهكار و سنجش مجدد يا كاهش جايگاه هر ريسك يا سطح پذيرش متول ان طرح ادامه يابد.
 -1يدوي فهرست نهايي از راهكارها ،س استگذاريها و يمه دايي كه الزم است به براي كاهش ريستك در مراحت
طراحي ،اجرا و بهرهبرداري بكار گرفته شود موارد مندرج در اي فهرست با يوجه به درجه اهم تي كه در كاهش
سطح خطرا بالقوه حاكم بر پروژه دارند اولويتبندي شده و در گزارش نهايي به صور التزام يتا يوصت ه ارائته
خواهند شد.
 -35ارائه برنامه پايش وضتع ت پتروژه در برابتر مختاطرا و ريستكهاي شناستايي شتده طترح در گامهتاي بعتدي
مطالعايي ،ساخت و بهرهبرداري.
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پ -7-8.شرح خدمات مستندسازي
آنچه از مستندسازي در اي بخش متنور است ربتت وقتاي و رويتدادها ،ابتكتارا  ،خالق تهتا ،متدارك و اطالعتا
دريافتي ،فرايند اخذ منوبا  ،ينگناهاي مالي و مشكال فني ،حقوقي در گزارشي مستتق استت .مجموعته گزارشهتاي
مريبد با انجام شرح خدما به صور مستق در فهرست متدارك مطالعته درج شتده و گتزارش مستندستازي بتا شترح
خدما مندرج در اي فن يكي از گزارشهاي اي مجموعه است.
 -3ربت و مستندسازي كل ه مناب  ،استناد و منتوبا طرحهتاي فرادستت كته بته عنتوان متالك عمت مطالعتا
امكانسنجي مطرح مي باشد نظ ر:
 -3-3منوبا شوراي عالي يراف ك در اريبا با كريدورهاي برنامهريزي شده شبكه قطار شهري
 -2-3فهرست طرحهاي فرادست در زم نه حم و نق يا مطالعا شهري بتا درج ويژگيهتاي عمتده آن نظ تر
سال يه ه ،سال ينويب ،سازمان ينويب كننده ،اف مطالعا  ،بازنگريهاي احتمالي انجام گرفته
 -7-3ربت كمبودهاي احتمالي در زم نه مطالعا مورد ن تاز بتراي انجتام مطالعتا امكانستنجي يتا منتوبا
مطالعا مذكور و ارائه راهكار براي رف كمبودهاي احتمالي
 -3-3ارزيابي يار را ناشي از كمبودها در منوبا يا مطالعا فرادست در برنامه زماني مطالعا
 -2ربت نمودار سازماني انجام مطالعا با مشخص كردن يمتامي عوامت انجتام دهنتده مطالعتا نظ تر مشتاوران،
كارشناسان و ...
 -7ربت افراد كل دي و كارشناسان اصلي در مشاوران و ساير عوام يار رگذار در مطالعا
 -3شرح و ربت فرايند نحوه انتخاب مشاوران اصلي و مشاوران و پ مانكاران خدما جنبي مطالعا
 -5ربت مح نگهداري نسخهاي از قراردادها و اسناد حقوقي پروژه به همراه ويژگيهاي اصلي قراردادهاي مشتاوران
اصلي و خدما جنبي نظ ر زمان شتروع و زمتان انجتام ختدما  ،شترح ختدما اختناصتي قراردادهتا ،مبلتغ
قراردادها و ...
 -4ربت نسخ برنامه زمانبندي به هنگام و يجديد نظر شده مطالعا به همتراه شترح يغ ترا بته وجتود آمتده در
برنامه زمانبندي اول ه با ذكر علت يغ را و آرار آن در روند انجام خدما
 -3ربت فهرست يمتامي نقشتهها ،متدارك و گزارشهتاي نهتايي شتده مطالعتا بته يفك تك مراحت مطالعتايي و
يخنصهاي متولي طرح با ذكر مح نگهداري مدارك و اسناد منوب
 -4ربت فرايند ينويب گزارشها و اقداما انجام شده براي ينويب آنها و نظرا اعتالم شتده در فراينتد ينتويب
گزارشها در ارگانها و عوام ينويب كننده گزارش
 -1ربت و بايگاني مجموعه مدارك و اسناد دريافتي مربو به مطالعتا از ارگانهتا و ستازمانهاي مختلتف بتا درج
مح نگهداري نسخ اصلي نقشهها يا گزارشها -سال اخذ مدارك -ارگان مرج مدارك دريافتت شتده و  ...ايت
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مدارك در مطالعا امكانسنجي خطو قطار شهري عمديا شام موارد زير ميباشند:
 -3-1مجموعه مدارك دريافتي از ارگانهاي خدما ياس سا شهري نظ ر نقشههاي شتبكه آبرستاني ،شتبكه
دف فاضالب ،خطو مخابرايي ،شبكه گازرساني ،شبكه خطو برق
 -2-1مجموعه مدارك دريافتي از معاونت عمراني شهرداريها شام نقشه چون ساخت يتا طراحتي يقاط هتاي
غ رهمسطح ،يون هاي شهري (سواره رو يا پ ادهرو) ،كانالهاي چند منظوره شهري (شبكه يوزيت انترژي) ابن ته
بلند مريبه و خاص شهري ،پ هاي احداث شده بر روي كانالها و رودخانهها
 -7-1مجموعه مدارك مربو به طرحهاي برنامهريزي شتده در معاونتت حمت و نقت يتا معاونتت شهرستازي
شهرداريها
 -35ربت يمامي صوريجلسا و نحوه اقداما صور گرفتته بتراي انجتام منتوبا جلستا همتاهنگي بت

اركتان

مطالعا
 -33الزم است در طول انجام مطالعه يمامي مشكال و محدوديتهاي به وجود آمده با شرح كام درج شود و يتار ر
آن بر برنامه زماني مطالعه ارزيابي و مستند شود.
همچن

در صور يغ ر در مباني طرح مستندسازي شرح يغ ر و يار ر آن بتر ستاير اركتان مطالعته و برنامته

زماني ضروري است.
 -32ربت و مستندسازي ابتكارا و خالق تهاي مشاوران براي برون رفت از مشكال و محدوديتهاي احتمتالي كته
در طول فرايند مطالعا به وجود ميآيد
 -37ربت و مستندسازي استانداردها و مراج بكار گرفته شده در بخشهاي مختلف مطالعه

خواننده گرامي
امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشتور ،بتا گذشتت بت ش از چهت ستال فعال تت يحق قتايي و
مطالعايي خود ،افزون بر هفتند عنوان نشريه يخنني  -فنتي ،در قالتب آي نامته ،ضتابطه ،مع تار ،دستتورالعم ،
مشخنا فني عمومي و مقاله ،بهصور يال ف و يرجمه ،يه ه و ابالغ كرده است .ضابطه حاضر در راستاي موارد ياد
شده يه ه شده ،يا در راه ن

به يوسعه و گسترش علوم در كشور و بهبود فعال تهاي عمرانتي بته كتار بترده شتود.

فهرست نشريا منتشر شده در سالهاي اخ ر در سايت اينترنتي  nezamfanni.irقاب دست ابي است.

Abstract:
The scope of services presented herein is for the feasibility stage of the overall process of
transportation studies. The prerequisite for feasibility studies is the master plan studies, as has been
drafted in scope of services for "comprehensive urban and suburban transportation studies" in code 314.
After the approval of comprehensive transportation studies (i.e. transportation master plan), the services
presented in this publication are applicable. Public transportation studies are divided into two parts: with
and without rail systems.
If the transportation master plan did not recommend a rail system for the study area, the first part titled
"detailed public transportation studies" would be carried out. It consists of three main sections: 1)
Network design, 2) Micro simulation of selected network, 3) Detailed design of non-rail based rapid
system. On the other hand, if the transportation master plan recommends a rail system for the study area,
part 2 will substitute section 2 of part 1 in the scope of services.
The scope of services is provided in two formats: 1) detailed work break-down structure, 2) task-based
with commentry to leave consultants capable of modification/ addition/ reduction of scope of services
were deemed necessary.
The scope of services is accompanied with a short expalanatory section on study methodology, and
advise notes on the method to carry out important parts of the study including data collection,
manipulation, verification and validation techniques. This would provide grounds for uniformity of public
transportation studies throughout the country, while allowing for enough flexibility for innovations by
consultants. The clients will now when and how to deal with study deliverables, and the consultants have
a pre-mapped way for mile-stones and important dates/ decisions in the whole study process.
The scale for ttransportation study would be 1:2,000, compared to the scale of 1:20,000 in
transportation master plan. This results more detailed evaluations and better decisions, and the clients
would implement most of recommendations and plans for the public transportation network.
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اين ضابطه

با عنوان «شرح ختدما مطالعتا يفنت لي
حم و نقت همگتاني و امكانستنجي حمت و
نق ريلي شتهري و حومته» در راستتاي انجتام
مطالعا امكانسنجي پس از مطالعتا مرحلته
پ دايش (مطالعا جام حم و نقت شتهري و
حومه) در دو بخش يدوي شده استت و شتام
شرح خدما مطالعتا يفنت لي حمت و نقت
همگاني در بخش اول و شرح خدما مطالعتا
امكانسنجي حم و نق ريلي شتهري و حومته
در بخش دوم است .پس از انجام و اخذ منوبا
مطالعا جتام حمت و نقت شتهري و حومته
(منتتدرج در ضتتابطه شتتماره  )733ايتت شتترح
ختتدما متتالك انجتتام مطالعتتا امكانستتنجي
حمتت و نقتت همگتتاني شتتهري و حومتته در
شهرهاي با كريدور ريلي و بدون كريتدور ريلتي
است.

