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 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

 

 در یو خروج یورود یهادر دروازه نیو مسافر هینقل لیحجم تردد وسا تیوضع لیتحل

 هیسال پا

 (شرح خدمات 2-3-3بند )
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 هرست مطالبف
 صفحه.......... .....................................................................................................عنوان

 2 ............................................................................................................ اجنام شده یهایریآمارگ جینتا لیحتل -1-1
 2 ..................................... هیدر سال پا یو خروج یورود یهادر دروازه نیو مسافر هینقل لیحجم تردد وسا تیوضع لیحتل -1-1-7
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 هافهرست شکل
 صفحه            عنوان
 2 ................................................................................ شهر بوشهر یادروازه یدر آماربردار هاستگاهیا تی: موقع0-1شکل 

 4 ........................................... راهسیهر جهت در دروازه پل کی( به تفکی)همسنگ سوار هینقل لیکل وسا یزمان راتیی: تغ 7-1شکل 

 9 .........................................................................راهسیبه شهر بوشهر از دروازه پل یورود هینقل لیوسا بی: ترک 1-1شکل 

 9 ......................................................................... راهسیاز شهر بوشهر از دروازه پل یخروج هینقل لیوسا بی: ترک 8-1شکل 

 01................................................................................ راهسیاز دروازه پل یورود هینقل لیوسا یساعت راتیی: تغ 5-1شکل 

 01................................................................................ راهسیاز دروازه پل یخروج هینقل لیوسا یساعت راتیی: تغ 6-1شکل 

 00 ..................................................................................راهسیاز دروازه پل یمشارش ورود هینقل لی: تعداد وسا 2-1شکل 

 00 ................................................................................. راهسیاز دروازه پل یمشارش خروج هینقل لی: تعداد وسا 4-1شکل 

 08 ................................... روگاهیهر جهت در دروازه جاده ن کی( به تفکی)همسنگ سوار هینقل لیکل وسا یزمان راتیی: تغ 9-1شکل 

 05 ................................................................. روگاهیبه شهر بوشهر از دروازه جاده ن یورود هینقل لیوسا بی: ترک 01-1شکل 

 05 ..................................................................روگاهیاز شهر بوشهر از دروازه جاده ن یخروج هینقل لیوسا بی: ترک 00-1شکل 

 06 ........................................................................ روگاهیاز دروازه جاده ن یورود هینقل لیوسا یساعت راتیی: تغ 07-1شکل 

 06 ....................................................................... روگاهیاز دروازه جاده ن یخروج هینقل لیوسا یساعت راتیی: تغ 01-1شکل 

 02 ......................................................................... روگاهیاز دروازه جاده ن یمشارش ورود هینقل لی: تعداد وسا 08-1شکل 

 02 ........................................................................ روگاهیاز دروازه جاده ن یمشارش خروج هینقل لی: تعداد وسا 05-1شکل 

 71.......................................... هر جهت در دروازه سبزآباد کی( به تفکی)همسنگ سوار هینقل لیکل وسا یزمان راتیی: تغ 06-1شکل 

 70 ......................................................................... به شهر بوشهر از دروازه سبزآباد یورود هینقل لیوسا بی: ترک 02-1شکل 

 70 ......................................................................... از شهر بوشهر از دروازه سبزآباد یخروج هینقل لیوسا بی: ترک 04-1شکل 

 77 ............................................................................... از دروازه سبزآباد یورود هینقل لیوسا یساعت راتیی: تغ 09-1شکل 

 77 .............................................................................. از دروازه سبزآباد یخروج هینقل لیوسا یساعت راتیی: تغ 71-1شکل 

 71................................................................................ از دروازه سبزآباد یمشارش ورود هینقل لی: تعداد وسا 70-1شکل 

 71.............................................................................. از دروازه سبزآباد یمشارش خروج هینقل لی: تعداد وسا 77-1شکل 

 76 ................................................................. یامشارش حجم دروازه یهاستگاهیا یدر متام هینقل لی: سهم وسا 71-1شکل 

 72 .........................................یادروازه یهاستگاهیا یدر متام یو همسنگ سوار یشخص هینقل لیوسا یساعت راتیی: تغ 78-1شکل 

 72 ................................................................ یادروازه یهاستگاهیشده در امشارش هینقل لیوسا یساعت راتیی: تغ 75-1شکل 

 74 ............................................................................. یادروازه یهاستگاهیدر ا یسوارحجم همسنگ سهی: مقا 76-1شکل 

 74 ................................................................یادروازه یهاستگاهیدر ا یشخص یسوار هینقل لیحجم وسا سهی: مقا 72-1شکل 

 79 ............................................................. یادروازه یهاستگاهیدر جمموع ا یشخص یحجم سوار یساعت راتیی: تغ 74-1شکل 

 79 ...............................................................................یادروازه یهاستگاهیدر ا یتاکس لیحجم وسا سهی: مقا 79-1شکل 

 11 ......................................................................یادروازه یهاستگاهیدر جمموع ا یحجم تاکس یساعت راتیی: تغ 11-1شکل 

 11 .......................................................................... یادروازه یهاستگاهیوانت در ا هینقل لیحجم وسا سهی: مقا 10-1شکل 

 10........................................................................ یادروازه یهاستگاهیحجم وانت در جمموع ا یساعت راتیی: تغ 17-1شکل 

 10....................................................................... یادروازه یهاستگاهیدوچرخ در ا هینقل لیحجم وسا سهی: مقا 11-1شکل 

 17.................................................................... یادروازه یهاستگاهیحجم دوچرخ در جمموع ا یساعت راتیی: تغ 18-1شکل 

 17.................................................................................. یادروازه یهاستگاهیدر ا بوسینیحجم م سهی: مقا 15-1شکل 

 11 .................................................................یادروازه یهاستگاهیدر جمموع ا بوسینیحجم م یساعت راتیی: تغ 16-1شکل 

 11 ..........................................................................یادروازه یهاستگاهیدر ا رواحدیحجم اتوبوس غ سهی: مقا 12-1شکل 

 18.......................................................... یادروازه یهاستگاهیدر جمموع ا رواحدیحجم اتوبوس غ یساعت راتیی: تغ 14-1شکل 
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 18..............................................................................یادروازه یهاستگاهیحجم اتوبوس واحد در ا سهی: مقا 19-1شکل 

 15 ............................................................. یادروازه یهاستگاهیحجم اتوبوس واحد در جمموع ا یساعت راتیی: تغ 81-1شکل 

 15 .............................................................................. یادروازه یهاستگاهیدر ا ونیحجم انواع کام سهی: مقا 80-1شکل 

 16.............................................................. یادروازه یهاستگاهیدر جمموع ا ونیحجم انواع کام یساعت راتیی: تغ 87-1شکل 

 16....................................................................................... یادروازه یهاستگاهیحجم خاور در ا سهی: مقا 81-1شکل 

 12 ....................................................................... یادروازه یهاستگاهیر جمموع احجم خاور د یساعت راتیی: تغ 88-1شکل 

 12 ........................................................................................ یادروازه یهاستگاهیحجم تانکر در ا سهی: مقا 85-1شکل 

 14 ........................................................................ یادروازه یهاهستگایحجم تانکر در جمموع ا یساعت راتیی: تغ 86-1شکل 

 14 ........................................................................................ یادروازه یهاستگاهیدر ا یلیحجم تر سهی: مقا 82-1شکل 

 19........................................................................ یادروازه یهاستگاهیدر جمموع ا یلیحجم تر یساعت راتیی: تغ 84-1شکل 

 19........................................................................... یادروازه یهاستگاهیدر ا ریسا هینقل لیحجم وسا سهی: مقا 89-1شکل 

 81............................................................ یادروازه یهاستگاهیدر جمموع ا ریسا هینقل لیحجم وسا یساعت راتیی: تغ 51-1شکل 
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 هافهرست جدول
 صفحه            عنوان
 07 ....................................................... اول ستگاهیدروازه ا یدر ورود یریدر ساعات آمارگ هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ0-1جدول 
 07 .......................................................اول ستگاهیدروازه ا یاز خروج یریدر ساعات آمارگ هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ7-1جدول 
 04 ..................................................... دوم ستگاهیدروازه ا یدر ورود یریدر ساعات آمارگ هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ1-1جدول 
 09 ......................................................دوم ستگاهیدروازه ا یاز خروج یریدر ساعات آمارگ هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ8-1جدول 
 78 .................................................... سوم ستگاهیدروازه ا یدر ورود یریدر ساعات آمارگ هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ5-1جدول 
 75 .....................................................سوم ستگاهیدروازه ا یاز خروج یریدر ساعات آمارگ هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ6-1جدول 
 80 .................................................................. هادروازه یدر ورود یریدر ساعات آمارگ هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ2-1جدول 
 80 ................................................................. هادروازه یدر خروج یریدر ساعات آمارگ هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ4-1جدول 
 87 .................................................... هادروازه یو خروج یدر ورود یریدر ساعات آمارگ هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ9-1جدول 
 81.................................................................. هاستگاهیا کیها به تفکدروازه یورود هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ01-1جدول 
 85 .................................................................. هاستگاهیا کیها به تفکدروازه یخروج هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ00-1جدول 
 86 ..................................................... هاستگاهیا کیها به تفکدروازه یو خروج یورود هینقل لیحجم وسا راتیی: تغ07-1جدول 
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 های انجام شدهگیریتحلیل نتایج آمار -3-3

های ورودی و خروجی در نقلیه و مسافرین در دروازهوسایل تحلیل وضعیت حجم تردد  -1-1-7

 سال پایه
های ورودی و خروجی شهر بوشهر ارائه در این گزارش نتایج حاصل از آماربرداری مشارش حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه

ها شامل دروازه جاده این ایستگاه نشان داده شده است. 0-1شکل ای شهر بوشهر در های آماربرداری دروازهموقعیت ایستگاهشود. می
ها به تفصیل ارائه برازجان، دروازه جاده نیروگاه و دروازه جاده سبزآباد است که در ادامه نتایج مشارش حجم در هر یک از این ایستگاه

 شود.می
 

 ای شهر بوشهرها در آماربرداری دروازه: موقعیت ایستگاه0-1شکل  

در  یریدر ساعات خمتلف آمارگبوشهر از شهر  یبه و خروج یورود یکتفکبه را  یهمسنگ سوار یهنقل یلحجم وسا ییراتتغ 7-1شکل 
رخ  01-9و حمدوده ساعت  صبحمقدار آن در  یشرتینشهر، ب خروجی ازشکل، در جهت  ین. با توجه به ادهدینشان م راه راپلیسدروازه 
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شکل تا  1-1شکل . خ داده استر 4-9حمدوده ساعت و در  صبحدر نیز مقدار  یشرتینشهر، ب ورودی بهداده است. در جهت خمالف، 
جزئیات  .دهدینشان م یریطول زمان آمارگدر را  راهپلیساز دروازه  ا آنها رای و تغییرات ساعتی مرتبط بعبور یهنقل یل، سهم وسا1-4

 ارائه شده است. 7-1جدول و  0-1جدول نیز در مرتبط با تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آماربرداری 
 

 
 راهپلیسهر جهت در دروازه  یک( به تفکی)همسنگ سوار یهنقل یلکل وسا یزمان ییراتتغ:  7-1شکل 
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 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 9 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 10 ویرایش

 راهپلیساز دروازه  بوشهربه شهر  یورود یهنقل یلوسا یبترک:  1-1شکل  

 راهپلیساز دروازه  بوشهرشهر  خروجی از یهنقل یلوسا یبترک:  8-1شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 0 صفحه 1  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 10 ویرایش

 راه: تغییرات ساعتی وسایل نقلیه ورودی از دروازه پلیس 5-1شکل  

 

 هرا: تغییرات ساعتی وسایل نقلیه خروجی از دروازه پلیس 6-1شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 0 صفحه 0  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 10 ویرایش

 راه: تعداد وسایل نقلیه مشارش ورودی از دروازه پلیس 2-1شکل  

 

 راه: تعداد وسایل نقلیه مشارش خروجی از دروازه پلیس 4-1شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 07 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آمارگیری در ورودی دروازه ایستگاه اول: 0-1جدول 

 تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آمارگیری از خروجی دروازه ایستگاه اول: 7-1جدول  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 01 صفحه of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 08 صفحه of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

در  یریدر ساعات خمتلف آمارگبوشهر از شهر  یبه و خروج یورود یکتفکبه را  یهمسنگ سوار یهنقل یلحجم وسا ییراتتغ 9-1شکل 
 4-2و حمدوده ساعت  صبحمقدار آن در  یشرتینشهر، ب خروجی ازشکل، در جهت  ین. با توجه به ادهدینشان م جاده نیروگاه رادروازه 

شکل تا  01-1شکل . رخ داده است 4-2حمدوده ساعت و در  صبحدر نیز مقدار  یشرتینشهر، ب ورودی بهرخ داده است. در جهت خمالف، 
 .دهدینشان م یریزمان آمارگ طولدر را  جاده نیروگاهاز دروازه  ی و تغییرات ساعتی مرتبط با آنها راعبور یهنقل یل، سهم وسا1-05

 ارائه شده است. 8-1جدول  و 1-1جدول نیز در جزئیات مرتبط با تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آماربرداری 
 

 جاده نیروگاههر جهت در دروازه  یک( به تفکی)همسنگ سوار یهنقل یلکل وسا یزمان ییراتتغ:  9-1شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 05 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 جاده نیروگاهاز دروازه  بوشهربه شهر  یورود یهنقل یلوسا یبترک:  01-1شکل  

 

 جاده نیروگاهاز دروازه  بوشهرشهر  خروجی از یهنقل یلوسا یبترک:  00-1شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 06 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 : تغییرات ساعتی وسایل نقلیه ورودی از دروازه جاده نیروگاه 07-1شکل  

 

 : تغییرات ساعتی وسایل نقلیه خروجی از دروازه جاده نیروگاه 01-1شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 02 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 : تعداد وسایل نقلیه مشارش ورودی از دروازه جاده نیروگاه 08-1شکل  

 

 : تعداد وسایل نقلیه مشارش خروجی از دروازه جاده نیروگاه 05-1شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 04 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آمارگیری در ورودی دروازه ایستگاه دوم: 1-1جدول 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 09 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آمارگیری از خروجی دروازه ایستگاه دوم: 8-1جدول 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 71 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 در یریدر ساعات خمتلف آمارگبوشهر از شهر  یبه و خروج یورود یکتفکبه را  یهمسنگ سوار یهنقل یلحجم وسا ییراتتغ 06-1شکل 
-71و حمدوده ساعت  عصر و شبمقدار آن در  یشرتینشهر، ب خروجی ازشکل، در جهت  ین. با توجه به ادهدینشان م سبزآباد رادروازه 

تا  02-1شکل . رخ داده است 05-08حمدوده ساعت و در  عصردر نیز مقدار  یشرتینشهر، ب ورودی بهرخ داده است. در جهت خمالف،  70
یات جزئ .دهدینشان م یریطول زمان آمارگدر را  سبزآباداز دروازه  ی و تغییرات ساعتی مرتبط با آنها راعبور یهنقل یلسهم وسا، 77-1شکل 

 ارائه شده است. 6-1جدول و  5-1جدول نیز در مرتبط با تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آماربرداری 
 

 سبزآبادهر جهت در دروازه  یک( به تفکی)همسنگ سوار یهنقل یلکل وسا یزمان ییراتتغ:  06-1شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 70 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 سبزآباداز دروازه  بوشهربه شهر  یورود یهنقل یلوسا یبترک:  02-1شکل  

 

 سبزآباداز دروازه  بوشهرشهر  خروجی از یهنقل یلوسا یبترک:  04-1شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 77 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 : تغییرات ساعتی وسایل نقلیه ورودی از دروازه سبزآباد 09-1شکل  

 

 : تغییرات ساعتی وسایل نقلیه خروجی از دروازه سبزآباد 71-1شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 71 صفحه of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 : تعداد وسایل نقلیه مشارش ورودی از دروازه سبزآباد 70-1شکل  

 

 : تعداد وسایل نقلیه مشارش خروجی از دروازه سبزآباد 77-1شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 78 صفحه of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آمارگیری در ورودی دروازه ایستگاه سوم: 5-1جدول 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 75 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آمارگیری از خروجی دروازه ایستگاه سوم: 6-1جدول 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 76 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

شود، بیشرتین دهد. همانطور که مشاهده میای در شهر بوشهر را نشان میهای دروازهسهم وسایل نقلیه در متامی ایستگاه 71-1شکل 
سایل نقلیه شخصی بیشرتین سهم را در درصد( است. وسایل نقلیه دوچرخ و وانت نیز بعد از و 61سهم مربوط به وسایل نقلیه شخصی )

تغییرات ساعتی وسایل نقلیه شخصی و همچنین تغییرات ساعتی همسنگ سواری در متامی  78-1شکل های شهر بوشهر دارند. در دروازه
قلیه نای نشان داده شده است. همانگونه که پیداست، روندی تقریبا مشابه در تغییرات ساعتی همسنگ سواری و وسایل های دروازهایستگاه

پیوندد. وقوع میظهر به 01الی  07ای در بازه های دروازهشود. با توجه به این منودار ساعت اوج تردد در ایستگاهشخصی مشاهده می
ای نشان داده شده است. با توجه به های دروازهساعتی وسایل نقلیه به تفکیک وسیله در متامی ایستگاه روند تغییرات 75-1شکل در 

 یوارهمسنگ س یهنقل یلحجم وسا ییراتتغشوند. شده وسایل نقلیه شخصی و دوچرخ بیشرتین سهم را در این منودار شامل میمطالب بیان
نشان داده شده  51-1شکل  الی 72-1شکل ای در دروازههای جمموعه ایستگاهدر  یریرگخمتلف آماایستگاه وتفکیک ساعات  یکتفکبه را 

ارائه  07-1جدول الی  2-1جدول در ای های دروازههمچنین جزئیات مرتبط با تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آماربرداری و ایستگاه. است
 شده است.

 

 ایهای مشارش حجم دروازه: سهم وسایل نقلیه در متامی ایستگاه 71-1شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 72 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازه: تغییرات ساعتی وسایل نقلیه شخصی و همسنگ سواری در متامی ایستگاه 78-1شکل  

 
 ایهای دروازهشده در ایستگاه: تغییرات ساعتی وسایل نقلیه مشارش 75-1شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 74 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازهسواری در ایستگاه: مقایسه حجم همسنگ 76-1شکل  

 ایهای دروازهری شخصی در ایستگاه: مقایسه حجم وسایل نقلیه سوا 72-1شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 79 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازه: تغییرات ساعتی حجم سواری شخصی در جمموع ایستگاه 74-1شکل  

 ایهای دروازه: مقایسه حجم وسایل تاکسی در ایستگاه 79-1شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 11 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازه: تغییرات ساعتی حجم تاکسی در جمموع ایستگاه 11-1شکل  

 ایهای دروازه: مقایسه حجم وسایل نقلیه وانت در ایستگاه 10-1شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 10 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازه: تغییرات ساعتی حجم وانت در جمموع ایستگاه 17-1شکل  

 ایهای دروازه: مقایسه حجم وسایل نقلیه دوچرخ در ایستگاه 11-1شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 17 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازه: تغییرات ساعتی حجم دوچرخ در جمموع ایستگاه 18-1شکل  

 
 ایهای دروازهبوس در ایستگاه: مقایسه حجم مینی 15-1شکل 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 11 صفحه of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازهع ایستگاهبوس در جممو: تغییرات ساعتی حجم مینی 16-1شکل  

 
 ایهای دروازه: مقایسه حجم اتوبوس غیرواحد در ایستگاه 12-1شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 18 صفحه of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازه: تغییرات ساعتی حجم اتوبوس غیرواحد در جمموع ایستگاه 14-1شکل  

 ایهای دروازه: مقایسه حجم اتوبوس واحد در ایستگاه 19-1شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 15 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازه: تغییرات ساعتی حجم اتوبوس واحد در جمموع ایستگاه 81-1شکل  

 ایهای دروازه: مقایسه حجم انواع کامیون در ایستگاه 80-1شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 16 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازه: تغییرات ساعتی حجم انواع کامیون در جمموع ایستگاه 87-1شکل  

 ایهای دروازه: مقایسه حجم خاور در ایستگاه 81-1شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 12 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازه: تغییرات ساعتی حجم خاور در جمموع ایستگاه 88-1شکل  

 
 ایهای دروازه: مقایسه حجم تانکر در ایستگاه 85-1شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 14 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازه: تغییرات ساعتی حجم تانکر در جمموع ایستگاه 86-1شکل  

 ایهای دروازه: مقایسه حجم تریلی در ایستگاه 82-1شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 19 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ایهای دروازه: تغییرات ساعتی حجم تریلی در جمموع ایستگاه 84-1شکل  

 ایهای دروازهه: مقایسه حجم وسایل نقلیه سایر در ایستگا 89-1شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 81 صفحه  of 86  
 

  -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

ایهای دروازه: تغییرات ساعتی حجم وسایل نقلیه سایر در جمموع ایستگاه 51-1شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 80 صفحه  of 86  
 

 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

 هاساعات آمارگیری در ورودی دروازهتغییرات حجم وسایل نقلیه در : 2-1جدول 

 
 هاتغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آمارگیری در خروجی دروازه: 4-1جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 87 صفحه  of 86  
 

 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

 هادر ورودی و خروجی دروازهتغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات آمارگیری : 9-1جدول  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 81 صفحه of 86  
 

 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

 هاها به تفکیک ایستگاهتغییرات حجم وسایل نقلیه ورودی دروازه: 01-1جدول  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 88 صفحه of 86  
 

 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

  
 
 
 

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 72/01/99 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0004 REP TR P1 T-BOHR : 85 صفحه  of 86  
 

 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

 هاتفکیک ایستگاهها به تغییرات حجم وسایل نقلیه خروجی دروازه: 00-1جدول 

   



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در دروازه های ورودی و خروجی در سال پایه  یلتحل

  شرح خدمات( 2-3-3)بند 

 468 قرارداد:مشاره REVISION SEQUENCE DOCUMENT DISCIPLINE PHASE PROJECT شهرداری بوشهر کارفرما:

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا
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 -EN- F 00كد مدرك:01 ویرایش

 هاها به تفکیک ایستگاهتغییرات حجم وسایل نقلیه ورودی و خروجی دروازه: 07-1جدول 

  


