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 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

 

مورد  یهاستگاهیدر خطوط برش و ا نیو مسافر هینقل لیحجم تردد وسا تیوضع لیتحل

 هیدر سال پا ازین

 (شرح خدمات  3-3-3  بند) 

 

 تاریخ تصویب کننده کننده تائید کنترل کننده کنندهتهیه  (STATUSوضعیت  ) ویرایش

0A  ارسال جهت اظهار نظر- IFC 27/19/00 محیدرضا شفیعی حممد حسین محیدی شاد سیدکمال سیدحسین نیما نظافت 
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رایش صفحه رایش 9A وی رایش 9B وی رایش 9C وی ش 9D وی رای رایش صفحه 9E  وی رایش 9A وی ش 9B وی رای  9C وی
ش رای  وی
9D 

ش رای  9E  وی

1 X     22 X     
2 X     22 X     
2 X     28 X     
8 X     22 X     
2 X     26 X     
6 X     27 X     
7 X     24 X     
4 X     20 X     
0 X     89 X     
19 X     81 X     
11 X     82 X     
12 X     82 X     
12 X     88 X     
18 X     82 X     
12 X     86 X     
16 X     87 X     
17 X     84 X     
14 X     80 X     
10 X     29 X     
29 X     21 X     
21 X     22 X     
22 X     22 X     
22 X     28 X     
28 X     22 X     
22 X     26 X     
26 X     27 X     
27 X     24 X     
24 X     20 X     

20 X     69 X     

29 X     61 X     

21 X     62 X     

62 X     199 X     
68 X     191 X     
62 X     192 X     
66 X     192 X     
67 X     198 X     
64 X     192 X     
60 X     196 X     
79 X     197 X     
71 X     194 X     
72 X     190 X     
72 X     119 X     
78 X     111 X     
72 X     112 X     
76 X     112 X     
77 X     118 X     
74 X     112 X     
70 X     116 X     
49 X     117 X     
41 X     114 X     
42 X     110 X     
42 X     129 X     
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48 X     121 X     
42 X     122 X     
46 X     122 X     
47 X     128 X     
44 X     122 X     
40 X     126 X     
09 X     127 X     
01 X     124 X     
02 X     120 X     
02 X     129 X     

08 X     121 X     
02 X     122 X     
06 X     122 X     
07 X     128 X     

04 X     122 X     

00 X     126 X     

127 X     172 X     
124 X     176 X     
120 X     177 X     
189 X     174 X     
181 X     170 X     
182 X     149 X     
182 X     141 X     
188 X     142 X     
182 X     142 X     
186 X     148 X     
187 X     142 X     
184 X     146 X     
180 X     147 X     
129 X     144 X     
121 X     140 X     
122 X     109 X     
122 X     101 X     
128 X     102 X     
122 X     102 X     
126 X     108 X     
127 X     102 X     
124 X     106 X     
120 X     107 X     
169 X     104 X     
161 X     100 X     
162 X     299 X     
162 X     291 X     
168 X     292 X     
162 X     292 X     
166 X     298 X     
167 X     292 X     
164 X     296 X     
160 X     297 X     
179 X     294 X     
171 X     290 X     
172 X     219 X     
172 X     211 X     
178 X     212 X     
212 X     221 X     
218 X     222 X     
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لبف  هرست مطا
 صفحه                                                                                                                     عنوان

 16 ........................................................................................................... اجنام شده یهایریآمارگ جینتا لیحتل -2-2
 16 .............................هیدر سال پا ازیمورد ن یهاستگاهیدر خطوط برش و ا نیو مسافر هینقل لیحجم تردد وسا تیوضع لیحتل -2-2-1
 16 ........................................................................................... هینقل لیخالصه اطالعات مشارش حجم وسا -2-2-1-1
 288 ....................................................................................................... نیمشارش سرنش یریآمارگ جینتا -2-2-1-2
 269 ............................................................................................... یمسافر هینقل لیوسا نیمتوسط سرنش -2-2-1-2

 
  

212 X     222 X     
216 X     228 X     
217 X     222 X     
214 X     226 X     
210 X     227 X     
229 X     224 X     
221 X     220 X     
222 X     269 X     
222 X     261 X     
228 X     262 X     
222 X     262 X     
226 X     268 X     
227 X     262 X     
224 X     266 X     
220 X     267 X     
229 X     264 X     
221 X     260 X     
222 X     279 X     
222 X     271 X     
228 X     272 X     
222 X     272 X     
226 X     278 X     
227 X     272 X     
224 X     276 X     
220 X     277 X     
289 X     274 X     
281 X     270 X     
282 X     249 X     
282 X     241 X     
288 X     242 X     
282 X     242 X     
286 X     248 X     
287 X     242 X     
284 X           
280 X           
229 X           
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 هافهرست شکل
 صفحه            عنوان
 16 .......................................................................یجنوب -یحجم تردد خط برش مشال یآماربردار یهاستگاهی: حمل ا1-2شکل 
 10 .............................. ک جهتیستگاه اول به تفکیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت2-2شکل 
 10 ................................................. یجنوب - یستگاه اول خط برش مشالیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا2-2شکل 
 29.............................................. یجنوب - یستگاه اول خط برش مشالیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ8-2شکل 
 29.............................. یجنوب - یستگاه اول خط برش مشالیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا2-2شکل 
 22............................ ک جهتیستگاه دوم به تفکیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت6-2شکل 
 22................................................یجنوب - یستگاه دوم خط برش مشالیه مشارش شده در ایل نقلیدرصد سهم وسا: 7-2شکل 
 28 ............................................ یجنوب - یستگاه دوم خط برش مشالیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ4-2شکل 
 28 .............................. یجنوب - یستگاه دوم خط برش مشالیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلیحجم وسا0-2شکل 
 27 ..................................... ستگاه سوم خط برش در جهت جنوب به مشالیش شده در اه مشاریل نقلی: درصد سهم وسا19-2شکل 
 27 ............................................................... ستگاه سومیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار ی: حجم خودرو11-2شکل 
 24 ..................ستگاه سوم خط برش در جهت جنوب به مشالیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا12-2شکل 
 24 ................................. ستگاه سوم خط برش در جهت جنوب به مشالیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ12-2شکل 
 21.......................... ک جهتیستگاه چهارم به تفکیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت18-2شکل 
 21....................................ستگاه چهارم خط برش در جهت مشال به جنوبیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا12-2شکل 
 22............................... ستگاه چهارم خط برش در جهت مشال به جنوبیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ16-2شکل 
 22............... ستگاه چهارم خط برش در جهت مشال به جنوبیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی:  حجم وسا17-2شکل 
 26........................................ ستگاه پنجم خط برش در جهت غرب به شرقیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا14-2شکل 
 26............................ ک جهتیستگاه پنجم به تفکیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت10-2شکل 
 27 ........................................ ستگاه پنجم خط برش در جهت شرق به غربیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا29-2شکل 
 27 .....................................ستگاه پنجم خط برش در جهت غرب به شرقیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یات ساعتریی: تغ21-2شکل 
 24 .................................... اه پنجم خط برش در جهت شرق به غربستگیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ22-2شکل 
 24 .................... ستگاه پنجم خط برش در جهت غرب به شرقیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا22-2شکل 
 20.................... ستگاه پنجم خط برش در جهت شرق به غربیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا28-2شکل 
 82 .............................................ستگاه ششمیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت22-2شکل 
 82 ............................................. یجنوب - یستگاه ششم خط برش مشالیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا26-2شکل 
 82...........................یجنوب - یستگاه ششم خط برش مشالیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا27-2شکل 
 82.......................................... یجنوب – یستگاه ششم خط برش مشالیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ24-2شکل 
 87 ..........................ک جهتیستگاه هفتم به تفکیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو یر ساعت: منودا20-2شکل 
 87 ...................................... هفتم خط برش در جهت غرب به شرقستگاه یه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا29-2شکل 
 84 ...................................... ستگاه هفتم خط برش در جهت شرق به غربیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا21-2شکل 
 84 .................. ستگاه هفتم خط برش در جهت غرب به شرقیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا22-2شکل 
 80 .................. ستگاه هفتم خط برش در جهت شرق به غربیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا22-2شکل 
 80 .................................. ستگاه هفتم خط برش در جهت غرب به شرقیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ28-2شکل 
 29 .................................. ستگاه هفتم خط برش در جهت شرق به غربیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ22-2شکل 
 22 .................................... ستگاه هشتم خط برش در جهت غرب به شرقیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا26-2شکل 
 22 ...........................................ستگاه هشتمیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو یر ساعت: منودا27-2شکل 
 28 .................................. برش در جهت غرب به شرق ستگاه هشتم خطیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ24-2شکل 
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 28 .................. ستگاه هشتم خط برش در جهت غرب به شرقیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا20-2شکل 
 24 ........................................ ستگاه نهم خط برش در جهت غرب به شرقیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا89-2شکل 
 24 ........................................ ستگاه نهم خط برش در جهت شرق به غربیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا81-2شکل 
 20 ..............................................ستگاه نهمیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت82-2شکل 
 20 ....................................ستگاه نهم خط برش در جهت غرب به شرقیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یساعترات یی: تغ82-2شکل 
 69..................................... نهم خط برش در جهت شرق به غربستگاه یله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ88-2شکل 
 69..................... ستگاه نهم خط برش در جهت غرب به شرقیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا82-2شکل 
 61 ..................... ستگاه نهم خط برش در جهت شرق به غربیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا86-2شکل 
 62.......................................ستگاه دهم خط برش در جهت غرب به شرقیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا87-2شکل 
 62.......................... ک جهتیستگاه دهم به تفکیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت84-2شکل 
 68 ................................... ستگاه دهم خط برش در جهت غرب به شرقیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ80-2شکل 
 68 ....................ستگاه دهم خط برش در جهت غرب به شرقیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلیحجم وسا: 29-2شکل 
 67 ........................ ک جهتیازدهم به تفکیستگاه یاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت21-2شکل 
 67 .................................... ازدهم خط برش در جهت شرق به غربیستگاه یارش شده در اه مشیل نقلی: درصد سهم وسا22-2شکل 
 64 ................................ جهت شرق به غربازدهم خط برش در یستگاه یله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ22-2شکل 
 64 ................. ازدهم خط برش در جهت شرق به غربیستگاه یدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا28-2شکل 
 71 .................................. ستگاه دوازدهم خط برش در جهت غرب به شرقیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا22-2شکل 
 71 ...................... ک جهتیستگاه دوازدهم به تفکیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت26-2شکل 
 72 .............................. ستگاه دوازدهم خط برش در جهت غرب به شرقیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ27-2شکل 
 72 ............... ستگاه دوازدهم خط برش در جهت شرق به شرقیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا24-2شکل 
 72 .............................................................زدهم خط برشیستگاه سیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا20-2شکل 
 72 ...........................................................زدهمیستگاه سیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار ی: حجم خودرو69-2شکل 
 76 .......................................................... زدهم خط برشیستگاه سیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ61-2شکل 
 76 .......................................... برش زدهم خطیستگاه سیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا62-2شکل 
 49 ..................... ک جهتیستگاه چهاردهم به تفکیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت62-2شکل 
 49 .................................. ستگاه چهاردهم خط برش در جهت غرب به شرقیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا68-2شکل 
 41 .............................. ستگاه چهاردهم خط برش در جهت غرب به شرقیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ62-2شکل 
 41 ............... ستگاه چهاردهم خط برش در جهت غرب به شرقیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا66-2شکل 
 42 ................................. ستگاه چهاردهم خط برش در جهت شرق به غربیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا67-2شکل 
 42 .............................. ستگاه چهاردهم خط برش در جهت شرق به غربیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ64-2شکل 
 42 .............. ستگاه چهاردهم خط برش در جهت شرق به غربیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا60-2شکل 
 42 ..................................ستگاه پانزدهم خط برش در جهت جنوب به مشالیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا79-2شکل 
 42 ........................................... ستگاه پانزدهمیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت71-2شکل 
 46 .......................................................... ستگاه پانزدهم خط برشیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ72-2شکل 
 46 .......................................... ستگاه پانزدهم خط برشیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا72-2شکل 
 40 ...................... ک جهتیستگاه شانزدهم به تفکیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت78-2شکل 
 40 ............................................................ ستگاه شانزدهم خط برشیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا72-2شکل 
 09.......................................................... ستگاه شانزدهم خط برشیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ76-2شکل 
 09........................................... ستگاه شانزدهم خط برشیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیقلل نی: حجم وسا77-2شکل 
 01 ....................................................................... یغرب -یحجم تردد خط برش شرق یآماربردار یهاستگاهی: حمل ا74-2شکل 
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 08 ................................ ستگاه هفدهم خط برش در جهت مشال به جنوبیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا70-2شکل 
 08 ................................. ستگاه هفدهم خط برش در جهت جنوب به مشالیه مشارش شده در ایل نقلیدرصد سهم وسا :49-2شکل 
 02 .......................................... ستگاه هفدهمیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت41-2شکل 
 02 ............................. ستگاه هفدهم خط برش در جهت مشال به جنوبیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ42-2شکل 
 06 .............................ستگاه هفدهم خط برش در جهت جنوب به مشالیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ42-2شکل 
 06 ............. ستگاه هفدهم خط برش در جهت مشال به جنوبیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا48-2شکل 
 07 ............. ستگاه هفدهم خط برش در جهت جنوب به مشالیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا42-2شکل 
 00 ................................ ستگاه هجدهم خط برش در جهت جنوب به مشالیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا46-2شکل 
 00 ..........................................ستگاه هجدهمیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت47-2شکل 
 199 ............................. ستگاه هجدهم خط برش در جهت جنوب به مشالیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ44-2شکل 
 199 ............. ستگاه هجدهم خط برش در جهت جنوب به مشالیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا40-2شکل 
 192 ................................. ستگاه نوزدهم خط برش در جهت مشال به جنوبیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا09-2شکل 
 192 .......................................... ستگاه نوزدهمیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت01-2شکل 
 192 ............................ ستگاه نوزدهم خط برش در جهت مشال به جنوبیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ02-2شکل 
 192 ............ ستگاه نوزدهم خط برش در جهت مشال به جنوبیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا02-2شکل 
 192.......................... ک جهتیستم به تفکیستگاه بیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت08-2شکل 
 192................................... ستم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا02-2شکل 
 196 ................................ ستم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ06-2شکل 
 196 ................. ستم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا07-2شکل 
 194 ............................ کم خط برش در جهت مشال به جنوبیست و یستگاه بیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا04-2شکل 
 194 ..................................... کمیست و یستگاه بیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت00-2شکل 
 190 ......................... کم خط برش در جهت مشال به جنوبیست و یستگاه بیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ199-2شکل 
 190 ..........کم خط برش در جهت مشال به جنوبیست و یستگاه بیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا191-2شکل 
 111 .................. ک جهتیست و دوم به تفکیستگاه بیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت192-2شکل 
 111 ........................... ست و دوم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا192-2شکل 
 112 ....................... ست و دوم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ198-2شکل 
 112 ....... ست و دوم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا192-2شکل 
 112 .......................... و سوم خط برش در جهت مشال به جنوب ستیستگاه بیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا196-2شکل 
 112 ........................... و سوم خط برش در جهت جنوب به مشال ستیستگاه بیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا197-2شکل 
 116 .................................... و سوم ستیستگاه بیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت194-2شکل 
 116 ....................... ست و سوم خط برش در جهت مشال به جنوبیستگاه بیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ190-2شکل 
 117......................... و سوم خط برش در جهت جنوب به مشال ستیستگاه بیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ119-2شکل 
 117..........و سوم خط برش در جهت مشال به جنوب ستیستگاه بیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا111-2شکل 
 114.........و سوم خط برش در جهت جنوب به مشال ستیستگاه بیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا112-2شکل 
 121 ........................ و چهارم خط برش در جهت مشال به جنوب ستیستگاه بیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا112-2شکل 
 121 ......................... و چهارم خط برش در جهت جنوب به مشال ستیستگاه بیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا118-2شکل 
 122 ................................. و چهارم ستیستگاه بیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت112-2شکل 
 122 .....................و چهارم خط برش در جهت مشال به جنوب ستیستگاه بیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ116-2شکل 
 122 ..................... و چهارم خط برش در جهت جنوب به مشال ستیستگاه بیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ117-2شکل 
 128 ..... و چهارم خط برش در جهت مشال به جنوب ستیستگاه بیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا114-2شکل 
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 128 ..... و چهارم خط برش در جهت جنوب به مشال ستیستگاه بیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا110-2شکل 
 126 ................ ک جهتیست و پنجم به تفکیستگاه بیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت129-2شکل 
 126 .......................... ست و پنجم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا121-2شکل 
 127....................... ست و پنجم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ122-2شکل 
 127....... ست و پنجم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا122-2شکل 
 120 ............... ک جهتیست و ششم به تفکیستگاه بیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت128-2شکل 
 120 .........................ست و ششم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا122-2شکل 
 129 ..................... ست و ششم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ126-2شکل 
 129 ...... ست و ششم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا127-2شکل 
 122 ............... ک جهتیست و هفتم به تفکیستگاه بیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو یساعت : منودار124-2شکل 
 122 ........................ ست و هفتم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا120-2شکل 
 122 .................... ست و هفتم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ129-2شکل 
 122 .... ست و هفتم خط برش در جهت جنوب به مشالیستگاه بیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا121-2شکل 
 122.............. ک جهتیست و هشتم به تفکیستگاه بیاز خط برش در ا یخروج یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت122-2شکل 
 122....................... ست و هشتم خط برش در جهت مشال به جنوبیستگاه بیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا122-2شکل 
 126 .................... ست و هشتم خط برش در جهت مشال به جنوبیستگاه بیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ128-2شکل 
 126 .... ست و هشتم خط برش در جهت مشال به جنوبیستگاه بیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا122-2شکل 
 127 ..................................................................... مه مشايل شهریکمان منفرد در ن یآماربردار یهايستگاه:حمل ا126-2شکل 
 124 ..................................................................... مه جنوبي شهریکمان منفرد در ن یآماربردار یها:حمل ايستگاه127-2شکل 
 189 .................................... ک جهتیستگاه اول به تفکیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت124-2شکل 
 189 ................................. ستگاه اول کمان منفرد در جهت جنوب به مشالیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا201-2شکل 
 118 ...............................ستگاه اول کمان منفرد در جهت جنوب به مشالیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ189-2شکل 
 181 ............... ستگاه اول کمان منفرد در جهت جنوب به مشالیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا181-2شکل 
 182 ............................................................ ستگاه دوم کمان منفردیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا182-2شکل 
 182 .................................................... ستگاه دومیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت182-2شکل 
 188 ........................................................ ستگاه دوم کمان منفردیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ188-2شکل 
 188 ........................................ ستگاه دوم کمان منفردیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلیحجم وسا: 182-2شکل 
 186 ............................................................سوم کمان منفردستگاه یه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا186-2شکل 
 186 .....................................................ستگاه سومیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت187-2شکل 
 187..........................................................ستگاه سوم کمان منفردیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ184-2شکل 
 187..........................................ستگاه سوم کمان منفردیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا180-2شکل 
 180 .......................................................... ستگاه چهارم کمان منفردیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا129-2شکل 
 180 ................................................... ستگاه چهارمیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت121-2شکل 
 129....................................................... گاه چهارم کمان منفردستیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ122-2شکل 
 129....................................... ستگاه چهارم کمان منفردیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا122-2شکل 
 122 ............................................................ ستگاه پنجم کمان منفردیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا128-2شکل 
 122 .................................................... ستگاه پنجمیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت122-2شکل 
 122.........................................................ستگاه پنجم کمان منفردیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ126-2شکل 
 122......................................... ستگاه پنجم کمان منفردیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا127-2شکل 
 122 ............................................................ستگاه ششم کمان منفردیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا124-2شکل 
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 122 .................................................... ستگاه ششمیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت120-2شکل 
 126 ......................................................... ستگاه ششم کمان منفردیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ169-2شکل 
 126 ......................................... ستگاه ششم کمان منفردیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا161-2شکل 
 124 ........................................................... ستگاه هفتم کمان منفردیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا162-2شکل 
 124 ................................................... ستگاه هفتمیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت162-2شکل 
 120 ....................................................... ستگاه هفتم کمان منفردیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ168-2شکل 
 120 ....................................... ستگاه هفتم کمان منفردیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا162-2شکل 
 161 ............................................................ستگاه هشتم کمان منفردیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا166-2شکل 
 161 .....................................................ستگاه هشتمیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت167-2شکل 
 162 ....................................................... ستگاه هشتم کمان منفردیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ164-2شکل 
 162 ........................................ستگاه هشتم کمان منفردیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا160-2شکل 
 168 ...................................................... ستگاه نهمیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت179-2شکل 
 168 ..............................................................ستگاه نهم کمان منفردیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا171-2شکل 
 162 ......................................................... ستگاه نهم کمان منفردیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ172-2شکل 
 162 ......................................... ستگاه نهم کمان منفردیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا172-2شکل 
 167.............................................................ستگاه دهم کمان منفردیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا178-2شکل 
 167..................................................... ستگاه دهمیر اکمان منفرد د یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت172-2شکل 
 164......................................................... ستگاه دهم کمان منفردیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ176-2شکل 
 164.......................................... ستگاه دهم کمان منفردیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا177-2شکل 
 179 ........................................................... ازدهم کمان منفردیستگاه یه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا174-2شکل 
 179 ................................................... ازدهمیستگاه یکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت170-2شکل 
 171.........................................................ازدهم کمان منفردیستگاه یله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتییتغ: 149-2شکل 
 171......................................... ازدهم کمان منفردیستگاه یر اد یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا141-2شکل 
 172 .......................................................ستگاه دوازدهم کمان منفردیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا142-2شکل 
 172 ............................................... ستگاه دوازدهمیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت142-2شکل 
 178.................................................... ستگاه دوازدهم کمان منفردیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ148-2شکل 
 178.................................... ستگاه دوازدهم کمان منفردیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا142-2شکل 
 176......................................................... زدهم کمان منفردیستگاه سیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا146-2شکل 
 176...................................................زدهمیستگاه سیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت147-2شکل 
 177 ...................................................... زدهم کمان منفردیستگاه سیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتییتغ: 144-2شکل 
 177 .......................................زدهم کمان منفردیستگاه سیر اد یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا140-2شکل 
 170........................................................ستگاه چهاردهم کمان منفردیه مشارش شده در ایل نقلی: درصد سهم وسا109-2شکل 
 170.................................................ستگاه چهاردهمیکمان منفرد در ا یهمسنگ سوار یحجم خودرو ی: منودار ساعت101-2شکل 
 149 ....................................................ستگاه چهاردهم کمان منفردیله در ایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ102-2شکل 
 149 ....................................ستگاه چهاردهم کمان منفردیدر ا یریه مشارش شده در جمموع زمان آمارگیل نقلی: حجم وسا102-2شکل 
 140..................................... ک جهت خروج از خط برشیخط برش به تفک یهاستگاهیدر ا یرات حجم همسنگ سواریی: تغ108-2شکل 
 140................................................. یجنوب - یخط برش مشال یهاستگاهیاز ا یخروج یرات حجم همسنگ سواریی: تغ102-2شکل 
 109 ................................ یجنوب - یاز خط برش مشال یخروج یو همسنگ سوار یشخص یحجم خودرو ی: منودار ساعت106-2شکل 
 109 ........................ یجنوب - یخط برش مشال یخروج یهاستگاهیجمموع ا یله برایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ107-2شکل 
 101 ..................................................... یجنوب - یاز خط برش مشال یخروج یهاستگاهیه ایل نقلی: درصد سهم وسا104-2شکل 
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 101 .....................................ستگاهیک ایبه تفک یجنوب - یاز خط برش مشال یمشارش شده خروج یشخص ی: حجم سوار100-2شکل 
 102 ....................................................... یجنوب - یاز خط برش مشال یخروج یشخص یحجم سوار یرت ساعتیی: تغ299-2شکل 
 102 ............................................ ستگاهیک ایبه تفک یجنوب - یاز خط برش مشال یمشارش شده خروج ی:  حجم تاکس291-2شکل 
 102 ............................................................... یجنوب - یلاز خط برش مشا یخروج یحجم تاکس یرت ساعتیی: تغ292-2شکل 
 102 ............................................. ستگاهیک ایبه تفک یجنوب - یاز خط برش مشال ی: حجم وانت مشارش شده خروج292-2شکل 
 108 ................................................................. یجنوب - یاز خط برش مشال یحجم وانت خروج یرت ساعتیی: تغ298-2شکل 
 108 ........................................... ستگاهیک ایبه تفک یجنوب - یاز خط برش مشال ی: حجم دوچرخ مشارش شده خروج292-2شکل 
 102 .............................................................. یجنوب - یاز خط برش مشال یحجم دوچرخ خروج یساعت رتیی: تغ296-2شکل 
 102 ......................................... ستگاهیک ایبه تفک یجنوب - یاز خط برش مشال یبوس مشارش شده خروجینی: حجم م297-2شکل 
 106 ............................................................ یجنوب - یاز خط برش مشال یبوس خروجینیحجم م یرت ساعتیی: تغ294-2شکل 
 106 ................................. ستگاهیک ایبه تفک یجنوب - یاز خط برش مشال یرواحد مشارش شده خروجی: حجم اتوبوس غ290-2شکل 
 107..................................................... یجنوب - یاز خط برش مشال یرواحد خروجیحجم اتوبوس غ یرات ساعتیی: تغ219-2شکل 
 107...................................... ستگاهیک ایبه تفک یجنوب - یاز خط برش مشال ی: حجم اتوبوس واحد مشارش شده خروج211-2شکل 
 104.........................................................یجنوب - یاز خط برش مشال یحجم اتوبوس واحد خروج یرت ساعتیی: تغ212-2شکل 
 104................................ ستگاهیک ایبه تفک یجنوب - یاز خط برش مشال ین مشارش شده خروجیه سنگیل نقلی: حجم وسا212-2شکل 
 100 ...................................................یجنوب - یاز خط برش مشال ین خروجیه سنگیل نقلیحجم وسا یرت ساعتیی: تغ218-2شکل 
 100 ..................................ستگاهیک ایبه تفک یجنوب - یخط برش مشالاز  یه مشارش شده خروجیل نقلیر وسای: حجم سا212-2شکل 
 299 .....................................................یجنوب – یاز خط برش مشال یه خروجیل نقلیر وسایحجم سا یرت ساعتیی: تغ216-2شکل 
 290 ....................ک جهت خروج از خط برشیبه تفک یغرب - یخط برش شرق یهاستگاهیدر ا یرات حجم همسنگ سواریی: تغ217-2شکل 
 290 ................................................... یغرب - یخط برش شرق یهاستگاهیاز ا یخروج یرات حجم همسنگ سواریی: تغ214-2شکل 
 219 .................................. یغرب - یاز خط برش شرق یخروج یو همسنگ سوار یشخص یحجم خودرو ی: منودار ساعت210-2شکل 
 219 ..........................یغرب - یخط برش شرق یخروج یهاستگاهیجمموع ا یله برایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ229-2شکل 
 211 ....................................................... یغرب - یاز خط برش شرق یخروج یهاستگاهیه ایل نقلی: درصد سهم وسا221-2شکل 
 211 ...................................... ستگاهیک ایبه تفک یغرب - یاز خط برش شرق یمشارش شده خروج یشخص ی: حجم سوار222-2شکل 
 212 ........................................................یغرب - یاز خط برش شرق یخروج یشخص یحجم سوار یرت ساعتیی: تغ222-2شکل 
 212 ............................................. ستگاهیک ایکبه تف یغرب - یاز خط برش شرق یمشارش شده خروج ی:  حجم تاکس228-2شکل 
 212 ................................................................. یغرب - یاز خط برش شرق یخروج یحجم تاکس یرت ساعتیی: تغ222-2شکل 
 212 ................................................ستگاهیک ایبه تفک یغرب - یاز خط برش شرق ی: حجم وانت مشارش شده خروج226-2شکل 
 218 ................................................................... یغرب - یاز خط برش شرق یحجم وانت خروج یرت ساعتیی: تغ227-2شکل 
 218 ............................................. ستگاهیک ایبه تفک یغرب - یاز خط برش شرق یمشارش شده خروج: حجم دوچرخ 224-2شکل 
 212 ................................................................ یغرب - یاز خط برش شرق یحجم دوچرخ خروج یرت ساعتیی: تغ220-2شکل 
 212 ...........................................ستگاهیک ایبه تفک یغرب - یاز خط برش شرق یبوس مشارش شده خروجینی: حجم م229-2شکل 
 216 .............................................................. یغرب - یاز خط برش شرق یبوس خروجینیحجم م یرت ساعتیی: تغ221-2شکل 
 216 .................................. ستگاهیک ایبه تفک یغرب - یاز خط برش شرق یرواحد مشارش شده خروجی: حجم اتوبوس غ222-2شکل 
 217..................................................... یغرب - یاز خط برش شرق یرواحد خروجیحجم اتوبوس غ یرات ساعتیی: تغ222-2شکل 
 217...................................... ستگاهیک ایبه تفک یغرب - یاز خط برش شرق ی: حجم اتوبوس واحد مشارش شده خروج228-2شکل 
 214......................................................... یغرب - یاز خط برش شرق یحجم اتوبوس واحد خروج یرت ساعتیی: تغ222-2شکل 
 214................................. ستگاهیک ایبه تفک یغرب - یاز خط برش شرق ین مشارش شده خروجیه سنگیل نقلی: حجم وسا226-2شکل 
 210 .................................................... یغرب - یاز خط برش شرق یخروج نیه سنگیل نقلیحجم وسا یرت ساعتیی: تغ227-2شکل 
 210 ................................... ستگاهیک ایبه تفک یغرب - یاز خط برش شرق یه مشارش شده خروجیل نقلیر وسای: حجم سا224-2شکل 
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 229 ...................................................... یغرب - یاز خط برش شرق یه خروجیل نقلیر وسایحجم سا یرت ساعتیی: تغ220-2شکل 
 222 .........................................................................کمان منفرد یهاستگاهیدر ا یرات حجم همسنگ سواریی:تغ289-2شکل 
 222 ................................................کمان منفرد یهاستگاهیا یو همسنگ سوار یشخص یحجم سوار ی: منودار ساعت281-2شکل 
 226 ......................................................ستگاهیک ایمنفرد به تفک یهامشارش شده در کمان یشخص ی: حجم سوار282-2شکل 
 226 ............................................... منفردکمان یهاستگاهیجمموع ا یله برایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ282-2شکل 
 227...................................................................... کمان منفرد یهاستگاهیه در متام ایل نقلی: درصد سهم وسا288-2شکل 
 227...................................................... منفرد کمان یهاستگاهیدر جمموعه ا یشخص یحجم سوار یرت ساعتیی: تغ282-2شکل 
 224................................................................ستگاهیک ایمنفرد به تفک یهامشارش شده در کمان ی: حجم تاکس286-2شکل 
 224................................................................ منفرد کمان یهاستگاهیدر جمموعه ا یسحجم تاک یرت ساعتیی: تغ287-2شکل 
 220 .................................................................ستگاهیک ایمنفرد به تفک یها: حجم وانت مشارش شده در کمان284-2شکل 
 220 ................................................................ منفرد کمان یهاستگاهیحجم وانت در جمموعه ا یرت ساعتیی: تغ280-2شکل 
 229 .............................................................. ستگاهیک ایمنفرد به تفک یها: حجم دوچرخ مشارش شده در کمان229-2شکل 
 229 .............................................................. منفرد کمان یهاستگاهیحجم دوچرخ در جمموعه ا یرت ساعتیی: تغ221-2شکل 
 221 ............................................................ ستگاهیک ایمنفرد به تفک یهامشارش شده در کمانبوس ینی: حجم م222-2شکل 
 221 ........................................................... منفرد کمان یهاستگاهیبوس در جمموعه اینیحجم م یرت ساعتیی: تغ222-2شکل 
 222 ................................................... ستگاهیک ایمنفرد به تفک یهارواحد مشارش شده در کمانی: حجم اتوبوس غ228-2شکل 
 222 ...................................................منفرد کمان یهاستگاهیرواحد در جمموعه ایحجم اتوبوس غ یرت ساعتیی: تغ222-2شکل 
 222 ..................................................... ستگاهیک ایمنفرد به تفک یها: حجم اتوبوس واحد مشارش شده در کمان226-2شکل 
 222 ......................................................منفرد کمان یهاستگاهیحجم اتوبوس واحد در جمموعه ا یرت ساعتیی: تغ227-2شکل 
 228 ..................................................ستگاهیک ایمنفرد به تفک یهان مشارش شده در کمانیه سنگیل نقلی: حجم وسا224-2شکل 
 228 ................................................. منفرد کمان یهاستگاهین در جمموعه ایه سنگیل نقلیحجم وسا یرت ساعتیی: تغ220-2شکل 
 222.....................................................ستگاهیک ایمنفرد به تفک یهاه مشارش شده در کمانیل نقلیر وسای: حجم سا269-2شکل 
 222..................................................... منفرد کمان یهاستگاهیموعه اه در جمیل نقلیر وسایحجم سا یرت ساعتیی: تغ261-2شکل 
 226 ......................خط برش و کمان منفرد یهاستگاهیدر جمموع ا یمشارش شده بر حسب همسنگ سوار ی: حجم خودرو262-2شکل 
 224 ..............................................................هاستگاهیجمموع ا یله برایک نوع وسیحجم به تفک یرات ساعتیی: تغ262-2شکل 
 224 .....................................................................................هاستگاهیه در متام ایل نقلی: درصد سهم وسا268-2شکل 
 220 ..................................................................... هاستگاهیدر جمموعه ا یشخص یحجم سوار یرت ساعتیی: تغ262-2شکل 
 220 .............................................................................. هاستگاهیدر جمموعه ا یحجم تاکس یرت ساعتیی: تغ266-2شکل 
 289 ................................................................................. هاستگاهیحجم وانت در جمموعه ا یرت ساعتیی: تغ267-2شکل 
 289 ...............................................................................هاستگاهیحجم دوچرخ در جمموعه ا یرت ساعتیی: تغ264-2شکل 
 281 ............................................................................ هاستگاهیبوس در جمموعه اینیحجم م یرت ساعتیی: تغ260-2شکل 
 281 ...................................................................... هاستگاهیرواحد در جمموعه ایحجم اتوبوس غ یرت ساعتیی:تغ279-2شکل 
 282 ........................................................................ هاستگاهیحجم اتوبوس واحد در جمموعه ا یرت ساعتیی:تغ271-2شکل 
 282 ...................................................................هاستگاهین در جمموعه ایه سنگیل نقلیحجم وسا یرت ساعتیی:تغ272-2شکل 
 282 .....................................................................هاستگاهیه در جمموعه ایل نقلیر وسایحجم سا یرت ساعتیی:تغ272-2شکل 
 288 .................................................................. شهر یمشال مهیخودرو در ن نیمشارش سرنش یهاستگاهی: حمل ا278-2شکل 
 282 ................................................................... شهر یمه جنوبین خودرو در نیمشارش سرنش یهاستگاهی:حمل ا272-2شکل 
 287............................................................... ستگاه اولین در ایسرنش یو متوسط ساعت : منودار حداقل، حداکثر276-2شکل 
 284.............................................................. ستگاه دومین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت277-2شکل 
 280 ............................................................. ستگاه سومین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت274-2شکل 
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 229............................................................ ستگاه چهارمین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت270-2شکل 
 221 ............................................................... ستگاه پنجمین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت249-2شکل 
 222 ..............................................................ستگاه ششمین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت241-2شکل 
 222............................................................ ستگاه هفتمین در ایسرنش یحداقل، حداکثر و متوسط ساعت: منودار 242-2شکل 
 228 .......................................................... هاستگاهین در متام ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت242-2شکل 
 228 .................................................. نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدر متام یشخص یسوار نیسرنش یرات ساعتیی: تغ248-2شکل 
 222 ........................................................... نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدر متام یتاکس نیسرنش یرات ساعتیی: تغ242-2شکل 
 222 ............................................................. نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یوانت در متام نیسرنش یرات ساعتیی: تغ246-2شکل 
 226 ...........................................................نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدوچرخ در متام نیسرنش یرات ساعتیی: تغ247-2شکل 
 226 ........................................................ نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدر متام بوسینیم نیسرنش یرات ساعتیی: تغ244-2شکل 
 227 ................................................ نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدر متام رواحدیاتوبوس غ نیسرنش یرات ساعتیی: تغ240-2شکل 
 227 ....................................................نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یاتوبوس واحد در متام نیسرنش یرات ساعتیی: تغ209-2شکل 
 224 ............................................... نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدر متام نیسنگ هینقل لیوسا نیسرنش یرات ساعتیی: تغ201-2شکل 
 224 .................................................نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدر متام ریسا هینقل لیوسا نیسرنش یرات ساعتیی: تغ202-2شکل 
 269 ............................................................. ستگاه اولین در ایسرنش ی:  منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت202-2شکل 
 261 ..............................................................ستگاه دومین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت208-2شکل 
 262 ............................................................ ستگاه سومین در ایسرنش یحداقل، حداکثر و متوسط ساعت: منودار 202-2شکل 
 262 ...........................................................ستگاه چهارمین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت206-2شکل 
 268 ............................................................. ستگاه پنجمین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت207-2شکل 
 262 ............................................................. ستگاه ششمین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت204-2شکل 
 266 ............................................................ ستگاه هفتمین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت200-2شکل 
 267............................................................. ستگاه هشتمین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت299-2شکل 
 264............................................................... ستگاه نهمین در ایسرنش یحداقل، حداکثر و متوسط ساعت: منودار 291-2شکل 
 260 ............................................................ ستگاه دهمین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت292-2شکل 
 279 ...........................................................ازدهمیستگاه ین در ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت292-2شکل 
 271............................................................ هاستگاهین در متام ایسرنش ی: منودار حداقل، حداکثر و متوسط ساعت298-2شکل 
 272................................................... نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدر متام یشخص یسوار نیسرنش یرات ساعتیی: تغ292-2شکل 
 272............................................................ نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدر متام یتاکس نیسرنش یرات ساعتیی: تغ296-2شکل 
 272 ............................................................. نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یوانت در متام نیسرنش یرات ساعتیی: تغ297-2شکل 
 272 .......................................................... نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدوچرخ در متام نیسرنش یرات ساعتیی: تغ294-2شکل 
 278........................... نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدر متام رواحدیاتوبوس واحد و غ بوس،ینیم نیسرنش یرات ساعتیی: تغ290-2شکل 
 278................................................ نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدر متام نیسنگ هینقل لیوسا نیسرنش یرات ساعتیی: تغ219-2شکل 
 272 .................................................. نیبرداشت سرنش یهاستگاهیا یدر متام ریسا هینقل لیوسا نیسرنش یرات ساعتیی: تغ211-2شکل 
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 هافهرست جدول
 صفحه            عنوان
 14 ................................................ هیله نقلیک وسیبه تفک یجنوب - یستگاه اول خط برش مشالیاز ا یحجم تردد ساعت: 1-2جدول 
 22 ............................................. هیله نقلیک وسیبه تفک یجنوب - یستگاه دوم خط برش مشالیاز ا ی: حجم تردد ساعت2-2جدول 
 26 ............................................................... هیله نقلیک وسیستگاه سوم خط برش به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت2-2جدول 
 29 ................................. هیله نقلیک وسیتفکستگاه چهارم خط برش در جهت مشال به جنوب به یاز ا ی: حجم تردد ساعت8-2جدول 
 28...................................... هیله نقلیک وسیستگاه پنجم خط برش در جهت غرب به شرق به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت2-2جدول 
 22 ......................................هیله نقلیک وسیستگاه پنجم خط برش در جهت شرق به غرب به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت6-2جدول 
 81 ................................................................. هیله نقلیک وسیستگاه ششم خط برش به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت7-2جدول 
 82 ............................................................... هیله نقلیک وسیش به تفکستگاه هفتم خط بریاز ا ی: حجم تردد ساعت4-2جدول 
 86 ............................................................... هیله نقلیک وسیستگاه هفتم خط برش به تفکیاز ا یساعت : حجم تردد0-2جدول 
 22 .............................................................. هیله نقلیک وسیستگاه هشتم خط برش به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت19-2جدول 
 26 ................................................................ هیله نقلیک وسیستگاه نهم خط برش به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت11-2جدول 
 27 ................................................................هیله نقلیک وسیستگاه نهم خط برش به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت12-2جدول 
 62 ..................................هیله نقلیک وسیستگاه دهم خط برش در جهت مشال به جنوب به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت12-2جدول 
 66 ......................................... هیله نقلیک وسیبه تفک یبجنو - یازدهم خط برش مشالیستگاه یاز ا ی: حجم تردد ساعت18-2جدول 
 79 .......................................................... هیله نقلیک وسیستگاه دوازدهم خط برش به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت12-2جدول 
 78 ........................................................... هیله نقلیک وسیدهم خط برش به تفکزیستگاه سیاز ا ی: حجم تردد ساعت16-2جدول 
 74................................. هیله نقلیک وسیستگاه چهاردهم خط برش در جهت غرب به شرق به تفکیاز ا یحجم تردد ساعت :17-2جدول 
 70 ................................ هیله نقلیک وسیستگاه چهاردهم خط برش در جهت شرق به غرب به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت14-2جدول 
 48 ............................................................ هیله نقلیک وسیستگاه پانزدهم خط برش به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت10-2جدول 
 44........................................................... هیله نقلیک وسیستگاه شانزدهم خط برش به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت29-2جدول 
 02 ......................................... هیله نقلیک وسیدهم خط برش مشال به جنوب به تفکستگاه هفیاز ا یحجم تردد ساعت :21-2جدول 
 02......................................... هیله نقلیک وسیستگاه هفدهم خط برش جنوب به مشال به تفکیاز ا یحجم تردد ساعت :22-2جدول 
 04 .......................................................... هیله نقلیک وسیستگاه هجدهم خط برش به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت22-2جدول 
 191 ........................................................... هیله نقلیک وسیم خط برش به تفکستگاه نوزدهیاز ا ی: حجم تردد ساعت28-2جدول 
 198 ................................. هیله نقلیک وسیستم خط برش در جهت جنوب به مشال به تفکیستگاه بیاز ا یحجم تردد ساعت :22-2جدول 
 197 ...................................................... هیله نقلیک وسیکم خط برش به تفکیست و یستگاه بیاز ا ی: حجم تردد ساعت26-2جدول 
 119 .......................... هیله نقلیک وسیست و دوم خط برش در جهت جنوب به مشال به تفکیستگاه بیاز ا ی: حجم تردد ساعت27-2جدول 
 112 ................................... هیله نقلیک وسیتفکو سوم خط برش مشال به جنوب به  ستیستگاه بیاز ا یحجم تردد ساعت :24-2جدول 
 118 ................................... هیله نقلیک وسیو سوم خط برش جنوب به مشال به تفک ستیستگاه بیاز ا یاعتحجم تردد س :20-2جدول 
 110 ................................. هیله نقلیک وسیه تفکو چهارم خط برش مشال به جنوب ب ستیستگاه بیاز ا یحجم تردد ساعت :29-2جدول 
 129 ..................................هیله نقلیک وسیو چهارم خط برش جنوب به مشال به تفک ستیستگاه بیاز ا یساعت حجم تردد :21-2جدول 
 122 ....................... هیله نقلیک وسیست و پنجم خط برش در جهت جنوب به مشال به تفکیستگاه بیاز ا ی: حجم تردد ساعت22-2جدول 
 124........................هیله نقلیک وسیست و ششم خط برش در جهت جنوب به مشال به تفکیستگاه بیاز ا ی: حجم تردد ساعت22-2جدول 
 121 ....................... هیله نقلیک وسیست و هفتم خط برش در جهت جنوب به مشال به تفکیستگاه بیاز ا ی: حجم تردد ساعت28-2جدول 
 128 ..................... هیله نقلیک وسینوب به تفکست و هشتم خط برش در جهت مشال به جیستگاه بیاز ا ی: حجم تردد ساعت22-2جدول 
 120 ................................هینقل لهیوس کیاول کمان منفرد در جهت جنوب به مشال به تفک ستگاهیاز ا یردد ساعتحجم ت:26-2جدول 
 182 .......................................................... هیله نقلیک وسیستگاه دوم کمان منفرد به تفکیاز ا ی: حجم تردد ساعت27-2جدول 
 182 .......................................................... هیله نقلیک وسیکمان منفرد به تفک ستگاه سومیاز ا ی: حجم تردد ساعت24-2جدول 
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 ی انجام شدههاریتحلیل نتایج آمارگی -3-3

مورد  هایدر خطوط برش و ایستگاه وسایل نقلیه و مسافرین تحلیل وضعیت حجم تردد -2-2-1

 نیاز در سال پایه

یه -2-2-1-1 نقل ل  ی رش حجم وسا  خالصه اطالعات مشا
حمل  1-2شکل شود. در این خبش از مطالعات به حتلیل نتایج حاصل از آماربرداری حجم تردد وسایل نقلیه در خطوط برش پرداخته می

یک از  هرنتایج مشارش حجم تردد در به بررسی  در ادامه. دهدنشان میجنوبی  -خط برش مشالیرا در های آماربرداری حجم تردد ایستگاه
 ها پرداخته خواهد شد.ایستگاهاین 

 جنوبی -های آماربرداری حجم تردد خط برش مشالی: حمل ایستگاه1-2شکل  

دهد. با توجه به این اطالعات در جهت ی را نشان میجنوب – یبرش مشالاطالعات ساعتی حجم تردد در ایستگاه اول خط  1-2جدول 
و اوج ترافیک عصر و شب در  12الی  11و اوج ترافیک ظهر در بازه ساعتی  19الی  0مشال به جنوب اوج ترافیک صبح در بازه ساعتی 
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افیک در کل دوره آماربرداری مربوط در این ایستگاه رخ داده است. همچنین با توجه به اطالعات بدست آمده اوج تر 21الی  29بازه ساعتی 
نشان داده  2-2شکل ( رخ داده است. روند تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات خمتلف در 21الی  29به اوج عصر و شب )بازه ساعتی 

 شده است.
دهد. همانطور که مالحظه درصد سهم وسایل نقلیه عبوری از این ایستگاه در کل زمان آمارگیری را به تفکیک جهت نشان می 2-2شکل 
ن دوچرخ است و بعد از آن به ترتیب وانت و تاکسی بیشرتین سهم را دارند. شود بیشرتین سهم مربوط به وسایل نقلیه شخصی و پس از آمی

که از این منودارها دهد. همانطور تغییرات تعداد خودروی مشارش شده در ساعات روز را به تفکیک وسیله نقلیه نشان می 8-2شکل 
نیز  2-2شکل مشخص است در جهت جنوب به مشال حجم وسایل نقلیه شخصی و دوچرخ در ساعات اوج این جهت افزایش یافته است. 

دهد. با توجه به جداول و اشکال ارائه ه در طول مدت آمارگیری را به تفکیک جهت نشان میای از حجم وسایل نقلیه مشارش شدمقایسه
 وسیله نقلیه از ایستگاه اول در مدت آمارگیری از خط برش خارج شده است. 2221شده در این خبش 

 
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 14 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک یجنوب - یبرش مشالخط  اول ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 1-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 10 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جهت کیتفک به اول ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 2-2شکل  

 یجنوب - یمشال برش خط اول ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 2-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 29 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 یجنوب - یمشال برش خط اول ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 8-2شکل 

 

 یجنوب - یبرش مشال خط اول ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 2-2شکل  

 
وسیله نقلیه  6202دهد. با توجه به اطالعات این جداول حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه دوم را نشان می 2-2جدول 

رخ داده  21الی  29ردد وسایل نقلیه در ساعت اند. در این ایستگاه بیشرتین تدر طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده
درصد است. از بین متامی وسایل نقلیه عبوری در این جهت وسایل نقلیه سواری با  22/16است که درصد سهم این ساعت از حجم کل روز 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 21 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

به ترتیب درصد سهم  0-2شکل تا  6-2شکل درصد کمرتین سهم را داراست.  صفردرصد بیشرتین سهم و اتوبوس واحد با  62/76سهم 
ان جم کلی عبوری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشوسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک به تفکیک وسیله نقلیه و ح

 دهند.می



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 22 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

  

 هینقل لهیوس کیبه تفک یجنوب - یبرش مشالدوم خط  ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 2-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 22 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جهت کیتفک به دوم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 6-2شکل 

 
 یجنوب - یبرش مشال خط دوم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 7-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 28 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 یجنوب - یبرش مشال خط دوم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 4-2شکل  

 یجنوب - یبرش مشال خط دوم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم0-2شکل  

وسیله نقلیه  4260دهد. با توجه به اطالعات این جدول حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه سوم را نشان می 2-2جدول 
رخ داده است که درصد  29الی  10در ساعت اند. بیشرتین تردد وسایل نقلیه در طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 22 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

رخ داده که درصد  4الی  7درصد است. بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت صبح در ساعت  22/12سهم این ساعت از حجم کل روز 
از  رخ داده که درصد سهم آن 12الی  12درصد و بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت ظهر در ساعت  02/7سهم آن از حجم کل روز 

درصد بیشرتین  21/76درصد است. از بین متامی وسایل نقلیه عبوری خروجی از این ایستگاه، وسایل نقلیه سواری با سهم  87/19حجم کل روز 
درصد کمرتین سهم را داراست.در این ایستگاه بعد از  98/9سهم و در صورتیکه سایر وسایل نقلیه را در نظر نگیریم، اتوبوس غیرواحد با 

درصد بیشرتین سهم از تردد را به خود  82/8درصد و تاکسی با  28/12نقلیه سواری شخصی به ترتیب وسایل نقلیه دوچرخ با  وسایل
به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک به تفکیک وسیله نقلیه و  12-2شکل تا  19-2شکل اند. اختصاص داده

 دهند.وری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان میحجم کلی عب



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 26 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 هینقل لهیوس کیسوم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 2-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 27 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 مشال به جنوب جهت در برش خط سوم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 19-2شکل  

 سوم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم: 11-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 24 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 مشال به جنوب جهت در برش خط سوم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 12-2شکل 

 
 مشال به جنوب جهت در برش خط سوم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 12-2شکل 

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 20 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

وسیله  7628دهد. با توجه به اطالعات این جداول نشان می را چهارمحجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه  8-2جدول 
رخ داده است که  21الی  29یه در ساعت اند. بیشرتین تردد وسایل نقلنقلیه در طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده

در این ایستگاه بیشرتین حجم مشاهده است.  و مربوط به ساعت اوج عصر و شب درصد 26/17درصد سهم این ساعت از حجم کل روز 
درصد و بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت  61/2رخ داده که درصد سهم آن از حجم کل روز  4الی  7شده در نوبت صبح در ساعت 

از بین متامی وسایل نقلیه عبوری در این جهت درصد است.  40/11رخ داده که درصد سهم آن از حجم کل روز  18الی  12ظهر در ساعت 
در این جهت بعد از  ت.درصد کمرتین سهم را داراس 12/9با  وسایل نقلیه سنگیندرصد بیشرتین سهم و  02/76وسایل نقلیه سواری با سهم 

درصد بیشرتین سهم از تردد را به خود  07/6درصد و تاکسی با  22/19وسایل نقلیه سواری شخصی به ترتیب وسایل نقلیه دوچرخ با 
به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک به تفکیک وسیله نقلیه و حجم  17-2شکل تا  18-2شکل اند اختصاص داده

 دهند.کلی عبوری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان می
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 29 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیچهارم خط برش در جهت مشال به جنوب به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 8-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 21 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جهت کیتفک به چهارم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 18-2شکل  

 جنوب به مشال جهت در برش خط چهارم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 12-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 22 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوب به مشال جهت در برش خط چهارم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 16-2شکل  

 جنوب به مشال جهت در برش خط چهارم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم : 17-2شکل  

وسیله نقلیه  6222دهد. با توجه به اطالعات این جداول را نشان می پنجمحجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه  2-2جدول 
بیشرتین تردد وسایل نقلیه در ساعت  این ایستگاهاند. در از این ایستگاه خارج شدهدر جهت غرب به شرق رگیری از خط برش در طول مدت آما



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 22 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

درصد است. از بین متامی وسایل نقلیه عبوری در این جهت  74/11رخ داده است که درصد سهم این ساعت از حجم کل روز  29الی  10
کمرتین سهم را داراست. در  99/9وسایل نقلیه سنگین و اوتوبوس غیرواحد با درصد بیشرتین سهم و  07/60وسایل نقلیه سواری با سهم 

رخ داده است که درصد سهم این ساعت از حجم کل  12الی  12بیشرتین تردد وسایل نقلیه در ساعت  غرب در این ایستگاهبه  شرقجهت 
اتوبوس  درصد بیشرتین سهم و 46/67بوری در این جهت وسایل نقلیه سواری با سهم درصد است. از بین متامی وسایل نقلیه ع 18/12روز 

به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات  28-2شکل  تا 14-2شکل درصد کمرتین سهم را داراست.  99/9با  و سایر وسایل نقلیه غیرواحد
 ند.دهساعتی حجم ترافیک به تفکیک وسیله نقلیه و حجم کلی عبوری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان می



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 28 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 هینقل لهیوس کیبه تفک شرقبه  غربپنجم خط برش در جهت  ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 2-2جدول  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 22 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 هینقل لهیوس کیبه تفک شرق به غربپنجم خط برش در جهت  ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 6-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 26 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 شرق به غرب جهت در برش خط پنجم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 14-2شکل 

 جهت کیتفک به پنجم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 10-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 27 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غرب به شرق جهت در برش خط پنجم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 29-2شکل  

 شرق به غرب جهت در برش خط پنجم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 21-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 24 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غرب به شرق جهت در برش خط پنجم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 22-2شکل  

 
 شرق به غرب جهت در برش خط پنجم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 22-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 20 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غرب به شرق جهت در برش خط پنجم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 28-2شکل  

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 89 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

به اطالعات این دهد. با توجه جنوبی را نشان می -حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه ششم خط برش مشالی  7-2جدول 
 29الی  10اند. بیشرتین تردد وسایل نقلیه در ساعت وسیله نقلیه در طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده 4420جدول 

الی  0درصد است. بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت صبح در ساعت  17/12رخ داده است که درصد سهم این ساعت از حجم کل روز 
رخ داده  12الی  12درصد و بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت ظهر در ساعت  22/4داده که درصد سهم آن از حجم کل روز  رخ 19

درصد است.  از بین متامی وسایل نقلیه عبوری خروجی از خط برش در جهت مشال به جنوب  29/19که درصد سهم آن از حجم کل روز 
درصد کمرتین سهم را داراست. در این  94/9درصد بیشرتین سهم و اتوبوس غیرواحد با  26/67از این ایستگاه، وسایل نقلیه سواری با سهم 

درصد بیشرتین سهم از تردد را  42/6درصد و تاکسی با  68/29لیه دوچرخ با ایستگاه بعد از وسایل نقلیه سواری شخصی به ترتیب وسایل نق
به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک به تفکیک وسیله  24-2شکل تا  22-2شکل اند. به خود اختصاص داده

 دهند.نقلیه و حجم کلی عبوری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان می



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 81 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،یاز سا *منظور
 

 هینقل لهیوس کیششم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 7-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 82 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 ششم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 22-2شکل  

 جنوبی -مشالی  برش خط ششم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 26-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 82 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 یجنوب - یمشال برش خط ششم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 27-2شکل  

 یجنوب – یمشال برش خط ششم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 24-2شکل  

 
دهد. با توجه به اطالعات این حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه هفتم در جهت غرب به شرق را نشان می 7-2جدول 
رخ  4الی  7اند. بیشرتین تردد وسایل نقلیه در ساعت وسیله نقلیه در طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده 786جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 88 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 12الی  11درصد است. بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت ظهر در ساعت  78/12عت از حجم کل روز داده است که درصد سهم این سا
رخ داده که  29الی  10درصد و بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت عصر در ساعت  26/11رخ داده که درصد سهم آن از حجم کل روز 

این وجی از خط برش در جهت غرب به شرق از سایل نقلیه عبوری خردرصد است.  از بین متامی و 88/6درصد سهم آن از حجم کل روز 
درصد کمرتین سهم را داراست.در این ایستگاه  99/9درصد بیشرتین سهم و اتوبوس واحد با  42/62ایستگاه، وسایل نقلیه سواری با سهم 

درصد بیشرتین سهم از تردد را به خود  02/8با  درصد و تاکسی 71/26بعد از وسایل نقلیه سواری شخصی به ترتیب وسایل نقلیه دوچرخ با 
به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک به تفکیک وسیله نقلیه و  22-2شکل تا  20-2شکل اند. اختصاص داده

 دهند.حجم کلی عبوری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان می



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 82 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 هینقل لهیوس کیهفتم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 4-2جدول  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 86 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 هینقل لهیوس کیهفتم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 0-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 87 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جهت کیتفک به هفتم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 20-2شکل  

 شرق به غرب جهت در برش خط هفتم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 29-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 84 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غرب به شرق جهت در برش خط هفتم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 21-2شکل  

 شرق به غرب جهت در برش خط هفتم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 22-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 80 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 غرب به شرق جهت در برش خط هفتم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 22-2شکل 

 
 شرق به غرب جهت در برش خط هفتم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 28-2شکل 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 29 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 غرب به شرق جهت در برش خط هفتم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 22-2شکل 

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 21 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

وسیله نقلیه  19112دهد. با توجه به اطالعات این جدول حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه هشتم را نشان می 19-2جدول 
رخ داده است که درصد  4الی  7ه در ساعت اند. بیشرتین تردد وسایل نقلیدر طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده

رخ داده که درصد  12الی  11درصد است. بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت ظهر در ساعت  24/19سهم این ساعت از حجم کل روز 
د سهم رخ داده که درص 29الی  10درصد و بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت عصر و شب در ساعت  22/19سهم آن از حجم کل روز 

از بین متامی وسایل نقلیه عبوری خروجی از خط برش از این ایستگاه، وسایل نقلیه سواری با سهم درصد است.  80/0ن از حجم کل روز آ
درصد کمرتین سهم را داراست.در این ایستگاه بعد از وسایل نقلیه سواری شخصی به ترتیب  99/9درصد بیشرتین سهم و وسایل سایر با  11/72

اند. درصد بیشرتین سهم از تردد را به خود اختصاص داده 22/8درصد و وانت با  48/8درصد و تاکسی با  27/16نقلیه دوچرخ با وسایل 
به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک به تفکیک وسیله نقلیه و حجم کلی عبوری در  20-2شکل تا  26-2شکل 

 دهند.مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان می
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 22 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیهشتم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 19-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 22 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 شرق به غرب جهت در برش خط هشتم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 26-2شکل  

 هشتم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 27-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 28 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 شرق به غرب جهت در برش خط هشتم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 24-2شکل  

 
 شرق به غرب جهت در برش خط هشتم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 20-2شکل 

 
وسیله نقلیه  2872دهد. با توجه به اطالعات این جدول حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه نهم را نشان می 11-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 22 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

رخ داده است که درصد  12الی  11در ساعت اند. بیشرتین تردد وسایل نقلیه در طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده
رخ داده که درصد  4الی  7درصد است. بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت صبح در ساعت  16/12سهم این ساعت از حجم کل روز 

از  رخ داده که درصد سهم آن 10الی  14درصد و بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت عصر در ساعت  29/0سهم آن از حجم کل روز 
 67/62درصد است. از بین متامی وسایل نقلیه عبوری خروجی از خط برش از این ایستگاه، وسایل نقلیه سواری با سهم  22/4حجم کل روز 

درصد بیشرتین  04/27درصد بیشرتین سهم را داراست. در این ایستگاه بعد از وسایل نقلیه سواری شخصی به ترتیب وسایل نقلیه دوچرخ با 
به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک به  86-2شکل تا  89-2شکل اند. د را به خود اختصاص دادهسهم از ترد

 دهند.ری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان میتفکیک وسیله نقلیه و حجم کلی عبو
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 26 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 هینقل لهیوس کینهم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 11-2جدول  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 27 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 هینقل لهیوس کینهم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 12-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 24 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 شرق به غرب جهت در برش خط نهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 89-2شکل 

 غرب به شرق جهت در برش خط نهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 81-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 20 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 نهم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 82-2شکل  

 شرق به غرب جهت در برش خط نهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 82-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غرب به شرق جهت در برش خط نهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 88-2شکل  

 
 شرق به غرب جهت در برش خط نهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 82-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 غرب به شرق جهت در برش خط نهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 86-2شکل 

وسیله  8022دهد. با توجه به اطالعات این جداول را نشان می دهمحجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه  12-2جدول 
رخ  21الی  29ردد وسایل نقلیه در ساعت بیشرتین تاین ایستگاه اند. در نقلیه در طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده

بیشرتین حجم مشاهده شده در است.  و مربوط به ساعت اوج عصر درصد 62/12داده است که درصد سهم این ساعت از حجم کل روز 
در  درصد و بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت ظهر 74/19رخ داده که درصد سهم آن از حجم کل روز  4الی  7نوبت صبح در ساعت 

از بین متامی وسایل نقلیه عبوری در این جهت وسایل درصد است.  12/4رخ داده که درصد سهم آن از حجم کل روز  18الی  12ساعت 
در این جهت بعد از وسایل  درصد کمرتین سهم را داراست. 99/9اتوبوس غیرواحد با  درصد بیشرتین سهم و 82/62نقلیه سواری با سهم 

درصد بیشرتین سهم از تردد  22/2درصد و وانت با  20/2درصد، تاکسی با  02/22ترتیب وسایل نقلیه دوچرخ با  نقلیه سواری شخصی به
به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک به تفکیک وسیله  29-2شکل  تا 87-2شکل  اند.را به خود اختصاص داده

 دهند.نقلیه و حجم کلی عبوری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان می
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 هینقل لهیوس کیدهم خط برش در جهت مشال به جنوب به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 12-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 62 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 شرق به غرب جهت در برش خط دهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 87-2شکل  

 جهت کیتفک به دهم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 84-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 شرق به غرب جهت در برش خط دهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 80-2شکل  

 شرق به غرب جهت در برش خط دهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 29-2شکل  

 

 
وسیله  8001دهد. با توجه به اطالعات این جداول حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه یازدهم را نشان می 18-2جدول 

رخ داده است که  12الی  12اند. بیشرتین تردد وسایل نقلیه در ساعت از خط برش از این ایستگاه خارج شدهنقلیه در طول مدت آمارگیری 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

درصد است. از بین متامی وسایل نقلیه عبوری در این جهت وسایل نقلیه سواری با سهم  22/11درصد سهم این ساعت از حجم کل روز 
به ترتیب درصد  28-2شکل تا  21-2شکل حد با صفر درصد کمرتین سهم را داراست. درصد بیشرتین سهم و اتوبوس واحد و غیروا 48/66

سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک به تفکیک وسیله نقلیه و حجم کلی عبوری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه 
 دهند.را نشان می



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیبه تفک جنوبی -مشالی خط برش  ازدهمی ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 18-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جهت کیتفک به ازدهمی ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 21-2شکل 

 غرب به شرق جهت در برش خط ازدهمی ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 22-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غرب به شرق جهت در برش خط ازدهمی ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 22-2شکل  

 غرب به شرق جهت در برش خط ازدهمی ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 28-2شکل  

وسیله  2127دهد. با توجه به اطالعات این جدول حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه دوازدهم را نشان می 12-2جدول 
رخ داده است که  12الی  12لیه در ساعت اند. بیشرتین تردد وسایل نقنقلیه در طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 60 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

رخ داده که  19الی  0درصد است. بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت صبح در ساعت  02/12درصد سهم این ساعت از حجم کل روز 
رصد رخ داده که د 21الی  29درصد و بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت عصر و شب در ساعت  87/4درصد سهم آن از حجم کل روز 

این ایستگاه، وسایل نقلیه سواری با  نقلیه عبوری خروجی از خط برش از درصد است. از بین متامی وسایل 21/0سهم آن از حجم کل روز 
درصد بیشرتین سهم و اتوبوس غیرواحد با صفر درصد کمرتین سهم را داراست. در این ایستگاه بعد از وسایل نقلیه سواری  12/68سهم 

درصد بیشرتین سهم از تردد را به خود  69/2درصد و وانت با  48/8درصد، تاکسی با  04/27وسایل نقلیه دوچرخ با شخصی به ترتیب 
به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک به تفکیک وسیله نقلیه و  24-2شکل تا  22-2شکل اند. اختصاص داده

 دهند.وری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان میحجم کلی عب



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیدوازدهم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 12-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 71 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 شرق به غرب جهت در برش خط دوازدهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 22-2شکل  

 جهت کیتفک به دوازدهم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 26-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 شرق به غرب جهت در برش خط دوازدهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 27-2شکل  

 
 شرق به شرق جهت در برش خط دوازدهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 24-2شکل 

وسیله  2620دهد. با توجه به اطالعات این جدول حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه سیزدهم را نشان می 16-2جدول 
رخ داده است که  12الی  12وسایل نقلیه در ساعت  اند. بیشرتین ترددنقلیه در طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

رخ داده که  4الی  7درصد است. بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت صبح در ساعت  20/12درصد سهم این ساعت از حجم کل روز 
اده که درصد رخ د 29الی  10درصد و بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت عصر و شب در ساعت  24/7درصد سهم آن از حجم کل روز 

به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک  62-2شکل تا  20-2شکل درصد است.  72/11سهم آن از حجم کل روز 
 دهند.وری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان میبه تفکیک وسیله نقلیه و حجم کلی عب

 
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،یسا *منظور از
 

 هینقل لهیوس کیخط برش به تفک زدهمیس ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 16-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
  برش خط زدهمیس ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 20-2شکل 

 
 زدهمیس ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم: 69-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 برش خط زدهمیس ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 61-2شکل  

  برش خط زدهمیس ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 62-2شکل  

 
  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

حجم تردد ساعتی  14-2جدول و  شرقبه  غربدر جهت  چهاردهمحجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه  17-2جدول 
وسیله نقلیه  27782دهد. با توجه به اطالعات این جداول را نشان می غرببه  شرقدر جهت  چهاردهمخروجی از خط برش در ایستگاه 

رخ  19الی  0بیشرتین تردد وسایل نقلیه در ساعت  شرقبه  غرباند. در جهت در طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده
در این جهت بیشرتین حجم است.  و مربوط به ساعت اوج صبح درصد 09/19ه است که درصد سهم این ساعت از حجم کل روز داد

درصد و بیشرتین حجم مشاهده  92/19 رخ داده که درصد سهم آن از حجم کل روز 12الی  12مشاهده شده در نوبت ظهر در ساعت 
از بین متامی وسایل نقلیه عبوری درصد است.  01/0که درصد سهم آن از حجم کل روز رخ داده  29الی  10شده در نوبت عصر در ساعت 

در این  درصد کمرتین سهم را داراست. 92/9درصد بیشرتین سهم و ، اتوبوس غیرواحد با  47/72در این جهت وسایل نقلیه سواری با سهم 
درصد  22/2درصد و وانت با  28/19درصد، تاکسی با  68/11با جهت بعد از وسایل نقلیه سواری شخصی به ترتیب وسایل نقلیه دوچرخ 

رخ داده است  29الی  10بیشرتین تردد وسایل نقلیه در ساعت  غرببه  شرقدر جهت  اند.بیشرتین سهم از تردد را به خود اختصاص داده
مشاهده شده در نوبت صبح در ساعت در جهت شرق به غرب بیشرتین حجم  درصد است. 90/11که درصد سهم این ساعت از حجم کل روز 

به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه،  60-2شکل تا  62-2شکل  درصد است. 22/4رخ داده که درصد سهم آن از حجم کل روز  4الی  7
 دهند.تغییرات ساعتی حجم ترافیک به تفکیک وسیله نقلیه و حجم کلی عبوری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان می

 
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 هینقل لهیوس کیبه تفک شرقبه  غربچهاردهم خط برش در جهت  ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 17-2جدول  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک غرببه  شرقچهاردهم خط برش در جهت  ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 14-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جهت کیتفک به چهاردهم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 62-2شکل  

 
 شرق به غرب جهت در برش خط چهاردهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 68-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 شرق به غرب جهت در برش خط چهاردهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 62-2شکل  

 شرق به غرب جهت در برش خط چهاردهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 66-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غرب به شرق جهت در برش خط چهاردهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 67-2شکل  

 غرب به شرق جهت در برش خط چهاردهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 64-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غرب به شرق جهت در برش خط چهاردهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 60-2شکل  

وسیله  2641دهد. با توجه به اطالعات این جدول حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه پانزدهم را نشان می 10-2جدول 
رخ داده است که  21الی  29لیه در ساعت اند. بیشرتین تردد وسایل نقنقلیه در طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده

به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی  72-2شکل تا  79-2شکل درصد است.  17/12درصد سهم این ساعت از حجم کل روز 
 دهند.حجم ترافیک به تفکیک وسیله نقلیه و حجم کلی عبوری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان می



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیپانزدهم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 10-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 مشال به جنوب جهت در برش خط پانزدهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 79-2شکل  

 پانزدهم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 71-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  برش خط پانزدهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 72-2شکل  

 برش خط پانزدهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 72-2شکل  

 
 

وسیله  7228دهد. با توجه به اطالعات این جداول را نشان می شانزدهمحجم تردد ساعتی خروجی از خط برش در ایستگاه  29-2جدول 
رخ داده است که  12الی  12قلیه در ساعت اند. بیشرتین تردد وسایل ننقلیه در طول مدت آمارگیری از خط برش از این ایستگاه خارج شده



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

در این ایستگاه بیشرتین حجم مشاهده شده در است.  و مربوط به ساعت اوج عصر درصد 94/12درصد سهم این ساعت از حجم کل روز 
عصر و  درصد و بیشرتین حجم مشاهده شده در نوبت 27/19رخ داده که درصد سهم آن از حجم کل روز  4الی  7نوبت صبح در ساعت 

از بین متامی وسایل نقلیه عبوری در این جهت درصد است.  91/0رخ داده که درصد سهم آن از حجم کل روز  29الی  10شب در ساعت 
در این جهت بعد از  درصد کمرتین سهم را داراست. 99/9با درصد بیشرتین سهم و  سایر وسایل نقلیه  24/72وسایل نقلیه سواری با سهم 

درصد بیشرتین سهم از  27/8درصد و تاکسی با  91/6درصد، وانت با  74/19وسایل نقلیه سواری شخصی به ترتیب وسایل نقلیه دوچرخ با 
به ترتیب درصد سهم وسایل نقلیه، تغییرات ساعتی حجم ترافیک به تفکیک  77-2شکل تا  78-2شکل  اند.تردد را به خود اختصاص داده

 دهند.می وسیله نقلیه و حجم کلی عبوری در مدت زمان آمارگیری به تفکیک وسیله نقلیه را نشان
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 44 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیشانزدهم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 29-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 40 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جهت کیتفک به شانزدهم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 78-2شکل  

 
  برش خط شانزدهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 72-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 09 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 برش خط شانزدهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 76-2شکل 

  برش خط شانزدهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 77-2شکل  

 
 

نتایج مشارش حجم به بررسی  در ادامهآورده شده است.  74-2شکل در  غربی -شرقیهای آماربرداری حجم تردد خط برش حمل ایستگاه
 ها پرداخته خواهد شد.ایستگاه این هریک ازدر 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 0 صفحه 1  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

شکل و  22-2جدول  الی 21-2جدول در  ستگاهیا 12شامل  غربی – یبرداشت حجم در خط برش شرق یهاستگاهیاطالعات مرتبط با ا
 ارائه شده است.  122-2شکل الی  2-70

 
 غربی -های آماربرداری حجم تردد خط برش شرقی: حمل ایستگاه74-2شکل 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 02 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک مشال به جنوب هفدهم خط برش ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت :21-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 02 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک جنوب به مشال هفدهم خط برش ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت :22-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 08 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جنوب به مشال جهت در برش خط هفدهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 70-2شکل 

 
 مشال به جنوب جهت در برش خط هفدهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 49-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 02 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 هفدهم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 41-2شکل 

 جنوب به مشال جهت در برش خط هفدهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 42-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 06 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 مشال به جنوب جهت در برش خط هفدهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 42-2شکل  

 جنوب به مشال جهت در برش خط هفدهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 48-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 07 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 مشال به جنوب جهت در برش خط هفدهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 42-2شکل  
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 04 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیهجدهم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 22-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 00 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 مشال به جنوب جهت در برش خط هجدهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 46-2شکل 

 هجدهم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 47-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 1 صفحه 9 9  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 مشال به جنوب جهت در برش خط هجدهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 44-2شکل 

 مشال به جنوب جهت در برش خط هجدهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 40-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 1 صفحه 9 1  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کینوزدهم خط برش به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 28-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 1 صفحه 92  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جنوب به مشال جهت در برش خط نوزدهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 09-2شکل 

 نوزدهم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 01-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 1 صفحه 92 of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جنوب به مشال جهت در برش خط نوزدهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 02-2شکل 

 جنوب به مشال جهت در برش خط نوزدهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 02-2شکل  
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 1 صفحه 98 of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیبه تفک مشالبه  جنوبخط برش در جهت  ستمیب ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 22-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 1 صفحه 92  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جهت کیتفک به ستمیب ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 08-2شکل  

 مشال به جنوب جهت در برش خط ستمیب ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 02-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 مشال به جنوب جهت در برش خط ستمیب ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 06-2شکل  

 مشال به جنوب جهت در برش خط ستمیب ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 07-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیخط برش به تفک کمیو  ستیب ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 26-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوب به مشال جهت در برش خط کمی و ستیب ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 04-2شکل  

 کمی و ستیب ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 00-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوب به مشال جهت در برش خط کمی و ستیب ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 199-2شکل  

 جنوب به مشال جهت در برش خط کمی و ستیب ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 191-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00مدرك:كد  0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیبه تفک مشالبه  جنوبو دوم خط برش در جهت  ستیب ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 27-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جهت کیتفک به دوم و ستیب ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 192-2شکل 

 مشال به جنوب جهت در برش خط دوم و ستیب ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 192-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 مشال به جنوب جهت در برش خط دوم و ستیب ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 198-2شکل  

 
 مشال به جنوب جهت در برش خط دوم و ستیب ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 192-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک مشال به جنوب خط برش بیست و سوم ستگاهیاز ا یساعتحجم تردد  :24-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک جنوب به مشال خط برش بیست و سوم ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت :20-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 1 صفحه 12  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جنوب به مشال جهت در برش خط بیست و سوم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 196-2شکل 

 
 مشال به جنوب جهت در برش خط بیست و سوم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 197-2شکل 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 بیست و سوم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 194-2شکل  
 

 جنوب به مشال جهت در برش خط بیست و سوم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 190-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 1 صفحه 17  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 مشال به جنوب جهت در برش خط بیست و سوم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 119-2شکل  

 جنوب به مشال جهت در برش خط بیست و سوم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 111-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 مشال به جنوب جهت در برش خط بیست و سوم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 112-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک مشال به جنوب خط برش بیست و چهارم ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت :29-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 129 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک جنوب به مشال خط برش بیست و چهارم ستگاهیاز ا یتردد ساعت حجم :21-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوب به مشال جهت در برش خط بیست و چهارم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 112-2شکل  

 مشال به جنوب جهت در برش خط بیست و چهارم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 118-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 122 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 بیست و چهارم ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 112-2شکل  
  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 122 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 جنوب به مشال جهت در برش خط بیست و چهارم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 116-2شکل  

 مشال به جنوب جهت در برش خط بیست و چهارم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 117-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 128 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جنوب به مشال جهت در برش خط بیست و چهارم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 114-2شکل 

 مشال به جنوب جهت در برش خط بیست و چهارم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 110-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 122 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک مشالبه  جنوبخط برش در جهت  پنجمو  ستیب ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 22-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 126 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جهت کیتفک به پنجمو  ستیب ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 129-2شکل  

 
 مشال به جنوب جهت در برش خط پنجمو  ستیب ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 121-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 127 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 مشال به جنوب جهت در برش خط پنجمو  ستیب ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 122-2شکل 

 مشال به جنوب جهت در برش خط پنجمو  ستیب ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 122-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 124 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیبه تفک مشالبه  جنوبخط برش در جهت  ششمو  ستیب ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 22-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 120 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جهت کیتفک به ششم و ستیب ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 128-2شکل  

 مشال به جنوب جهت در برش خط ششم و ستیب ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 122-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 129 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 مشال به جنوب جهت در برش خط ششم و ستیب ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 126-2شکل  

 
مشال به جنوب جهت در برش خط ششم و ستیب ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 127-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 121 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیبه تفک مشالبه  جنوبخط برش در جهت  هفتمو  ستیب ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 28-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 122 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جهت کیتفک به هفتم و ستیب ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 124-2شکل  

 مشال به جنوب جهت در برش خط هفتم و ستیب ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 120-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 122 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 مشال به جنوب جهت در برش خط هفتم و ستیب ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 129-2شکل  

 
 مشال به جنوب جهت در برش خط هفتم و ستیب ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 121-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 128 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیخط برش در جهت مشال به جنوب به تفک هشتمو  ستیب ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 22-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 122 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جهت کیتفک به هشتم و ستیب ستگاهیا در برش خط از یخروج یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 122-2شکل 

 جنوب به مشال جهت در برش خط هشتم و ستیب ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 122-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 126 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جنوب به مشال جهت در برش خط هشتم و ستیب ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 128-2شکل 

 
 جنوب به مشال جهت در برش خط هشتم و ستیب ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 122-2شکل 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 127 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

همچنین  .باشنددر نیمه جنوبی منایان می 127-2شکل در نیمه مشالی و 126-2شکل ایستگاه کمان منفرد در  18اطالعات مرتبط با 
به صورت جمزا نشان  102-2شکل الی  124-2شکل و  80-2جدول الی  26-2جدول در ها از این ایستگاه نتایج مشارش حجم در هر یک

 اند.داده شده

 مشايل شهر مهیکمان منفرد در ن یآماربردار یهاحمل ايستگاه:126-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 124 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جنوبي شهر مهیدر ن آماربرداری کمان منفرد یهاحمل ايستگاه:127-2شکل 

 
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 120 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 حجم تردد ساعتی از ایستگاه اول کمان منفرد در جهت جنوب به مشال به تفکیک وسیله نقلیه:26-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 189 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جهت کیتفک به اول ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 124-2شکل  

 مشال به جنوب جهت در منفرد کمان اول ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 120-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 181 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 مشال به جنوب جهت در منفرد کمان اول ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 189-2شکل  

 مشال به جنوب جهت در منفرد کمان اول ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 181-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 182 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیدوم کمان منفرد به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 27-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 182 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان دوم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 182-2شکل  

 دوم ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 182-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 188 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان دوم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 188-2شکل  

 
 منفرد کمان دوم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 182-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 182 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیسوم کمان منفرد به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 24-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 186 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 منفرد کمان سوم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 186-2شکل 

 سوم ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 187-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 187 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان سوم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 184-2شکل  

 منفرد کمان سوم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 180-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 184 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیچهارم کمان منفرد به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 20-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 180 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان چهارم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 129-2شکل  

 چهارم ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 121-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 129 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 منفرد کمان چهارم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 122-2شکل 

 منفرد کمان چهارم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 122-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 121 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیپنجم کمان منفرد به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 89-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 122 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 منفرد کمان پنجم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 128-2شکل 

 
 پنجم ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 122-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 122 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان پنجم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 126-2شکل  

 منفرد کمان پنجم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 127-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 128 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیششم کمان منفرد به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 81-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 122 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان ششم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 124-2شکل  

 ششم ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 120-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 126 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 منفرد کمان ششم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 169-2شکل 

 منفرد کمان ششم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 161-2شکل  
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 127 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیهفتم کمان منفرد به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 82-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 124 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان هفتم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 162-2شکل  

 هفتم ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 162-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 120 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 منفرد کمان هفتم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 168-2شکل 

 منفرد کمان هفتم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 162-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 169 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیهشتم کمان منفرد به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 82-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 16 صفحه 1  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان هشتم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 166-2شکل  

 
 هشتم ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 167-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 162 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 منفرد کمان هشتم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 164-2شکل 

 منفرد کمان هشتم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 160-2شکل  
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 162 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کینهم کمان منفرد به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 88-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 168 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 نهم ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 179-2شکل 

 منفرد کمان نهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 171-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 162 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان نهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 172-2شکل  

 منفرد کمان نهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 172-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 166 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیدهم کمان منفرد به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 82-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 167 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 منفرد کمان دهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 178-2شکل 

 دهم ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 172-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 164 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 منفرد کمان دهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 176-2شکل 

 
 منفرد کمان دهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 177-2شکل 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 160 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیکمان منفرد به تفک ازدهمی ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 86-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 179 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 منفرد کمان ازدهمی ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 174-2شکل 

 ازدهمی ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 170-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 17 صفحه 1  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان ازدهمی ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 149-2شکل  

 منفرد کمان ازدهمی ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 141-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 172 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیدوازدهم کمان منفرد به تفک ستگاهیاز ا یتردد ساعتحجم : 87-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 172 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان دوازدهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 142-2شکل  

 دوازدهم ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 142-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 178 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان دوازدهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 148-2شکل  

 منفرد کمان دوازدهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 142-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 172 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیکمان منفرد به تفک زدهمیس ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 84-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 176 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 منفرد کمان زدهمیس ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 146-2شکل 

 زدهمیس ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 147-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 177 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان زدهمیس ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 144-2شکل  

 منفرد کمان زدهمیس ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 140-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 174 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیچهاردهم کمان منفرد به تفک ستگاهیاز ا یحجم تردد ساعت: 80-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 170 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 منفرد کمان چهاردهم ستگاهیا در شده مشارش هینقل لیوسا سهم درصد: 109-2شکل  

 چهاردهم ستگاهیا در منفرد کمان یسوار همسنگ یخودرو حجم یساعت منودار: 101-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 149 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 منفرد کمان چهاردهم ستگاهیا در لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 102-2شکل 

 منفرد کمان چهاردهم ستگاهیا در یریآمارگ زمان جمموع در شده مشارش هینقل لیوسا حجم: 102-2شکل  

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 14 صفحه 1  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

جم ح 22-2جدول ها در جهت غرب به شرق و جنوبی در متام ایستگاه -حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش مشالی  21-2جدول 
دهد. با توجه به اطالعات این در جهت شرق به غرب را نشان می هاجنوبی در متام ایستگاه -تردد ساعتی خروجی از خط برش مشالی 

اند. وسیله نقلیه از شرق خط برش به مست غرب آن تردد کرده 62624وسیله نقلیه از غرب به شرق خط برش و  24946جداول در جمموع 
دهد. با توجه به اطالعات ها را نشان میجنوبی برای متامی ایستگاه -حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش مشالی  22-2جدول 

اند. از بین متام وسایل اربرداری از خط برش خارج شدهوسیله نقلیه از خط برش در بازه زمانی آم 129718موجود در این جدول، در جمموع 
درصد سهم  92/17درصد سهم مربوط به وسایل نقلیه سواری شخصی،  82/72جنوبی،  -های خط برش مشالی نقلیه خروجی از ایستگاه

درصد سهم  26/9درصد سهم وسایل نقلیه سنگین،  84/9درصد سهم وانت،  22/2درصد سهم تاکسی،  26/2وسایل نقلیه دوچرخ، 
درصد مربوط به اتوبوس غیرواحد است.  92/9درصد سهم سایر وسایل نقلیه و  28/9درصد سهم اتوبوس واحد،  87/9بوس، مینی

درصد از کل حجم ترافیک به سواری شخصی و دوچرخ باعث شده زمان اوج ترافیک عمدتًا از تغییرات حجم سواری و  40اختصاص داشنت 
و بازه زمانی  12الی  12زمانی  ت بعدی تاکسی و وانت( باشد. در جهت غرب به شرق بیشرتین تردد وسایل نقلیه در بازهدوچرخ ) و در اولوی

درصد است. در جهت شرق به غرب نیز بیشرتین  12/19و  88/19دهد که به ترتیب درصد سهم این ساعات از حجم کل روز رخ می 29الی  10
دهد. بیان این نکته حائز اهمیت است که ساعات ارائه شده به رخ می 21الی  29و بازه زمانی  12الی  12ی تردد وسایل نقلیه در بازه زمان
شود و اوج سفرها های مشارش حجم صرفًا به عنوان یک برداشت اولیه از اوج تردد در شبکه حمسوب میعنوان ساعت اوج در ایستگاه

 به ترتیب حجم وسایل نقلیه خروجی از 26-2جدول تا  28-2جدول شود. وار تعیین میمقصد سفرهای خان -براساس نتایج آمارگیری مبدا
نیز  102-2شکل و  108-2شکل دهند. خط برش در جهت غرب به شرق، شرق به غرب و جمموع دو جهت برای هر ایستگاه را نشان می

دهند. همانطور که مشخص است بیشرتین احجام برداشت شده در خط ای نشان میتغییرات احجام مشارش شده را در قالب منودارهای میله
 تصاص دادهدرصد از کل حجم خروجی از خط برش را به خود اخ 0/22در جمموع  که است برش به ترتیب مربوط به ایستگاه مطهری

تغییرات ساعتی حجم خودروی شخصی و همسنگ سواری خروجی از خط برش را به تفکیک جهت و به صورت کلی  106-2شکل است. 
قلیه یرات حجم وسایل نهد. همانطور که پیش از این هم بیان شد، الگوی تغییر حجم همسنگ سواری در شهر بوشهر تابع الگوی تغینشان می

ای از تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات خمتلف آمارگیری را در قالب یک منودار به تفکیک جهت و به مقایسه 107-2شکل  شخصی است.
نیز به طور خالصه درصد سهم وسایل نقلیه خروجی از خط برش را به تفکیک جهت و به  104-2شکل دهد. صورت کلی نشان می
طالعات مربوط به تغییرات زمانی و های قبلی گزارش اشاره شده است. ادهد که توضیحات مربوط به آنها در خبشصورت کلی نشان می

 داده شده است. نشان  216-2شکل تا  100-2شکل مکانی حجم وسایل نقلیه مورد بررسی در این آمارگیری به ترتیب در 
 

 جنوبی -های خط برش مشالی گذاری ایستگاه: نام29-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 142 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 142 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00مدرك:كد  0 ویرایش

 

 جنوبی به تفکیک وسیله نقلیه -: حجم تردد ساعتی خروجی از کل حرکات غرب به شرق خط برش مشالی 21-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 148 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00مدرك:كد  0 ویرایش

  باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 هینقل لهیوس کیبه تفک جنوبی -مشالی  خط برش مشال حرکات شرق به غرباز کل  یخروج یحجم تردد ساعت: 22-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 142 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00مدرك:كد  0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا
 

 هینقل لهیوس کیبه تفک جنوبی -مشالی  از خط برش یخروج یحجم تردد ساعت: 22-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 146 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک جنوبی -مشالی  خط برش غرب به شرق یهاستگاهیاز ا یحجم تردد خروج: 28-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 147 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  
 

 هینقل لهیوس کیبه تفک جنوبی -مشالی  خط برش شرق به غرب یهاستگاهیاز ا یحجم تردد خروج: 22-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 144 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک جنوبی -مشالی  خط برش یهاستگاهیاز ا یخروج حجم تردد: 26-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 140 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 برش خط از خروج جهت کیتفک به برش خط یهاستگاهیا در یسوار همسنگ حجم راتییتغ: 108-2شکل  

 جنوبی -مشالی  برش خط یهاستگاهیا از یخروج یسوار همسنگ حجم راتییتغ: 102-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 10 صفحه 9  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج یسوار همسنگ و یشخص یخودرو حجم یساعت منودار: 106-2شکل  

 جنوبی -مشالی  برش خط یخروج یهاستگاهیا جمموع یبرا لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 107-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 10 صفحه 1  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج یهاستگاهیا هینقل لیوسا سهم درصد: 104-2شکل  

 ستگاهیا کیتفک به جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج شده مشارش یشخص یسوار حجم: 100-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 102 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج یشخص یسوار حجم یساعت رتییتغ: 299-2شکل  

 ستگاهیا کیتفک به جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج شده مشارش یتاکس حجم : 291-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 102 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج یتاکس حجم یساعت رتییتغ: 292-2شکل  

 ستگاهیا کیتفک به جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج شده مشارش وانت حجم: 292-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 108 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج وانت حجم یساعت رتییتغ: 298-2شکل 

 
 ستگاهیا کیتفک به جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج شده مشارش دوچرخ حجم: 292-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 102 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج دوچرخ حجم یساعت رتییتغ: 296-2شکل  

 ستگاهیا کیتفک به جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج شده مشارش بوسینیم حجم: 297-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 106 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج بوسینیم حجم یساعت رتییتغ: 294-2شکل  

 ستگاهیا کیتفک به جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج شده مشارش رواحدیغ اتوبوس حجم: 290-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 10 صفحه 7  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج رواحدیغ اتوبوس حجم یساعت راتییتغ: 219-2شکل 

 ستگاهیا کیتفک به جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج شده مشارش واحد اتوبوس حجم: 211-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 10 صفحه 4  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج واحد اتوبوس حجم یساعت رتییتغ: 212-2شکل  

 ستگاهیا کیتفک به جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج شده مشارش نیسنگ هینقل لیوسا حجم: 212-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 100 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج نیسنگ هینقل لیوسا حجم یساعت رتییتغ: 218-2شکل  

 ستگاهیا کیتفک به جنوبی -مشالی  برش خط از یخروج شده مشارش هینقل لیوسا ریسا حجم: 212-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 299 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 جنوبی –مشالی  برش خط از یخروج هینقل لیوسا ریسا حجم یساعت رتییتغ: 216-2شکل 

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 291 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

حجم  20-2جدول ها در جهت مشال به جنوب و غربی در متام ایستگاه -حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش شرقی  24-2جدول 
دهد. با توجه به اطالعات این در جهت جنوب به مشال را نشان می هاغربی در متام ایستگاه -تردد ساعتی خروجی از خط برش شرقی 

وسیله نقلیه از جنوب خط برش به مست مشال آن تردد  79699برش و  وسیله نقلیه از مشال به جنوب خط 89224جداول در جمموع 
دهد. با توجه به اطالعات ها را نشان میغربی برای متامی ایستگاه -حجم تردد ساعتی خروجی از خط برش شرقی  69-2جدول اند. کرده

اند. از بین متام وسایل خارج شدهوسیله نقلیه از خط برش در بازه زمانی آماربرداری از خط برش  119024موجود در این جدول، در جمموع 
درصد سهم  28/12درصد سهم مربوط به وسایل نقلیه سواری شخصی،  12/72غربی،  -های خط برش شرقی نقلیه خروجی از ایستگاه

درصد سهم  82/9درصد سهم وسایل نقلیه سنگین،  89/1درصد سهم وانت،  92/8درصد سهم تاکسی،  08/8وسایل نقلیه دوچرخ، 
درصد مربوط به اتوبوس غیرواحد است.  90/9درصد سهم سایر وسایل نقلیه و  26/9درصد سهم اتوبوس واحد،  86/9س، بومینی

درصد از کل حجم ترافیک به سواری شخصی و دوچرخ باعث شده زمان اوج ترافیک عمدتًا از تغییرات حجم سواری و  44اختصاص داشنت 
و بازه  12الی  12زمانی  باشد. در جهت مشال به جنوب بیشرتین تردد وسایل نقلیه در بازهدوچرخ ) و در اولویت بعدی تاکسی و وانت( 

درصد است. در جهت جنوب به مشال  22/11و  92/11دهد که به ترتیب درصد سهم این ساعات از حجم کل روز رخ می 21الی  29زمانی 
به ترتیب حجم  62-2جدول تا  61-2جدول دهد. رخ می 29الی  10ه زمانی و باز 12الی  11نیز بیشرتین تردد وسایل نقلیه در بازه زمانی 

شکل دهند. روجی از خط برش در جهت مشال به جنوب، جنوب به مشال و جمموع دو جهت برای هر ایستگاه را نشان میوسایل نقلیه خ
دهند. همانطور که مشخص است بیشرتین ای نشان مینیز تغییرات احجام مشارش شده را در قالب منودارهای میله 214-2شکل و  2-217

درصد از  2/26است در جمموع  احجام برداشت شده در خط برش به ترتیب مربوط به ایستگاه اول )طالقانی( و ایستگاه هشتم )جانبازان(
تغییرات ساعتی حجم خودروی شخصی و همسنگ سواری  210-2شکل است.  کل حجم خروجی از خط برش را به خود اختصاص داده

هد. همانطور که پیش از این هم بیان شد، الگوی تغییر حجم همسنگ خروجی از خط برش را به تفکیک جهت و به صورت کلی نشان می
یه در ساعات ای از تغییرات حجم وسایل نقلمقایسه 229-2شکل  سواری در شهر بوشهر تابع الگوی تغییرات حجم وسایل نقلیه شخصی است.

نیز به طور خالصه درصد سهم  221-2شکل دهد. خمتلف آمارگیری را در قالب یک منودار به تفکیک جهت و به صورت کلی نشان می
 های قبلیدهد که توضیحات مربوط به آنها در خبشو به صورت کلی نشان میوسایل نقلیه خروجی از خط برش را به تفکیک جهت 

ل شکگزارش اشاره شده است. اطالعات مربوط به تغییرات زمانی و مکانی حجم وسایل نقلیه مورد بررسی در این آمارگیری به ترتیب در 
 نشان داده شده است.  220-2شکل تا  2-222
 
 غربی -های خط برش شرقی : کد و نام ایستگاه27-2جدول  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 292 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 292 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غربی به تفکیک وسیله نقلیه -های مشال به جنوب خط برش شرقی : حجم تردد ساعتی خروجی از کل ایستگاه24-2جدول  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 298 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 هینقل لهیوس کیبه تفک غربی -شرقی  خط برش جنوب به مشال یهاستگاهیاز کل ا یخروج یحجم تردد ساعت: 20-2جدول  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 292 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 هینقل لهیوس کیبه تفک غربی -شرقی  از خط برش یخروج یحجم تردد ساعت: 69-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  
 

 هینقل لهیوس کیبه تفک غربی -شرقی  جنوب خط برش مشال به جنوب یهاستگاهیاز ا یحجم تردد خروج: 61-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  
 
 
 
 

 هینقل لهیوس کیبه تفک غربی -شرقی  مشال خط برشجنوب به  یهاستگاهیاز ا یحجم تردد خروج: 62-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  
 

 هینقل لهیوس کیبه تفک غربی -شرقی  خط برش یهاستگاهیاز ا یخروج حجم تردد: 62-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 برش خط از خروج جهت کیتفک به غربی -شرقی  برش خط یهاستگاهیا در یسوار همسنگ حجم راتییتغ: 217-2شکل 

 غربی -شرقی  برش خط یهاستگاهیا از یخروج یسوار همسنگ حجم راتییتغ: 214-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 غربی -شرقی  برش خط از یخروج یسوار همسنگ و یشخص یخودرو حجم یساعت منودار: 210-2شکل 

 غربی -شرقی  برش خط یخروج یهاستگاهیا جمموع یبرا لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 229-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غربی -شرقی  برش خط از یخروج یهاستگاهیا هینقل لیوسا سهم درصد: 221-2شکل  

 
 ستگاهیا کیتفک به غربی -شرقی  برش خط از یخروج شده مشارش یشخص یسوار حجم: 222-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غربی -شرقی  برش خط از یخروج یشخص یسوار حجم یساعت رتییتغ: 222-2شکل  

 ستگاهیا کیتفک به غربی -شرقی  برش خط از یخروج شده مشارش یتاکس حجم : 228-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غربی -شرقی  برش خط از یخروج یتاکس حجم یساعت رتییتغ: 222-2شکل  

 
 ستگاهیا کیتفک به غربی -شرقی  برش خط از یخروج شده مشارش وانت حجم: 226-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غربی -شرقی  برش خط از یخروج وانت حجم یساعت رتییتغ: 227-2شکل  

 
 ستگاهیا کیتفک به غربی -شرقی  برش خط از یخروج شده مشارش دوچرخ حجم: 224-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غربی -شرقی  برش خط از یخروج دوچرخ حجم یساعت رتییتغ: 220-2شکل  

 
 ستگاهیا کیتفک به غربی -شرقی  برش خط از یخروج شده مشارش بوسینیم حجم: 229-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غربی -شرقی  برش خط از یخروج بوسینیم حجم یساعت رتییتغ: 221-2شکل  

 ستگاهیا کیتفک به غربی -شرقی  برش خط از یخروج شده مشارش رواحدیغ اتوبوس حجم: 222-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 217 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غربی -شرقی  برش خط از یخروج رواحدیغ اتوبوس حجم یساعت راتییتغ: 222-2شکل  

 ستگاهیا کیتفک به غربی -شرقی  برش خط از یخروج شده مشارش واحد اتوبوس حجم: 228-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 غربی -شرقی  برش خط از یخروج واحد اتوبوس حجم یساعت رتییتغ: 222-2شکل 

 ستگاهیا کیتفک به غربی -شرقی  برش خط از یخروج شده مشارش نیسنگ هینقل لیوسا حجم: 226-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 غربی -شرقی  برش خط از یخروج نیسنگ هینقل لیوسا حجم یساعت رتییتغ: 227-2شکل 

 
 ستگاهیا کیتفک به غربی -شرقی  برش خط از یخروج شده مشارش هینقل لیوسا ریسا حجم: 224-2شکل 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 غربی -شرقی  برش خط از یخروج هینقل لیوسا ریسا حجم یساعت رتییتغ: 220-2شکل  

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 127791دهد. با توجه به اطالعات این جداول در جمموع ها کمان منفرد را نشان میحجم تردد ساعتی در متام ایستگاه 62-2جدول 
ان منفرد، های کممتام وسایل نقلیه عبوری از ایستگاهاند. از بین های کمان منفرد در بازه زمانی آماربرداری تردد کردهوسیله نقلیه از ایستگاه

 04/2درصد سهم وانت،  12/8درصد سهم وسایل نقلیه دوچرخ،  02/18درصد سهم مربوط به وسایل نقلیه سواری شخصی،  72/71
درصد  12/9 درصد سهم اتوبوس واحد، 27/9بوس، درصد سهم مینی 27/9درصد سهم وسایل نقلیه سنگین،  42/1درصد سهم تاکسی، 

درصد از کل حجم ترافیک به سواری شخصی  76درصد مربوط به سایر وسایل نقلیه است. اختصاص داشنت  12/9سهم اتوبوس غیرواحد و 
و دوچرخ باعث شده تا مانند خط برش زمان اوج ترافیک عمدتًا از تغییرات حجم سواری و دوچرخ )و در اولویت بعدی وانت و تاکسی( 

نیز این تغییرات را در قالب 289-2شکل دهد. حجم وسایل نقلیه همسنگ سواری برای هر ایستگاه کمان منفرد را نشان می 66-2جدول باشد. 
های کمان منفرد به ترتیب مربوط به دهند. همانطور که مشخص است بیشرین احجام برداشت شده در ایستگاهای نشان میمنودارهای میله

نیمی از کل  تقریبی ، ایستگاه دوم )پل( و ایستگاه نهم و ایستگاه هشتم )امام مخینی( است. این چهار ایستگاه به طورایستگاه اول )نیایش(
تغییرات ساعتی حجم خودروی شخصی و همسنگ  281-2شکل اند. ایستگاه کمان منفرد را به خود اختصاص داده 1۱حجم عبوری از 

ای ههد. همانند خط برش، الگوی تغییر حجم همسنگ سواری در ایستگاههای منفرد را نشان میهای کمانسواری عبوری از متامی ایستگاه
)نوبت صبح(،  4الی  7کمان منفرد نیز تابعی از الگوی تغییرات حجم وسایل نقلیه شخصی است. با توجه به این منودار سه نقطه اوج در بازه 

 بت عصر( قابل رویت است. )نو 14الی  14)نوبت ظهر( و بازه  12الی  12بازه 
 دهد.ای از تغییرات حجم وسایل نقلیه در ساعات خمتلف آمارگیری را در قالب یک منودار و به صورت کلی نشان میمقایسه 282-2شکل 
دهد که توضیحات مربوط به های کمان منفرد را نشان مینیز به طور خالصه درصد سهم وسایل نقلیه عبوری از ایستگاه 288-2شکل 

 رسی در این آمارگیریو مکانی حجم وسایل نقلیه مورد بر اطالعات مربوط به تغییرات زمانی های قبلی گزارش اشاره شده است.آنها در خبش
 نشان داده شده است. 261-2شکل تا  282-2شکل  به ترتیب در

 
 

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 

  

 منفردهای کمان: کد و نام ایستگاه68-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 222 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

 

 هینقل لهیوس کیبه تفک منفردکمان یهاستگاهیکل ا یساعتحجم تردد : 62-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 228 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 

 هینقل لهیوس کیمنفرد به تفککمان یهاستگاهیاز ا یحجم تردد خروج: 66-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 
 کمان منفرد یهاستگاهیدر ا یحجم همسنگ سوار راتییتغ:289-2شکل 

 
 منفرد کمان یهاستگاهیا یسوار همسنگ و یشخص یسوار حجم یساعت منودار: 281-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 226 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ستگاهیا کیتفک به منفرد یهاکمان در شده مشارش یشخص یسوار حجم: 282-2شکل  

 منفردکمان یهاستگاهیا جمموع یبرا لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 282-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 227 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 منفرد کمان یهاستگاهیا متام در هینقل لیوسا سهم درصد: 288-2شکل  

 منفرد کمان یهاستگاهیا جمموعه در یشخص یسوار حجم یساعت رتییتغ: 282-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 224 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ستگاهیا کیتفک به منفرد یهاکمان در شده مشارش یتاکس حجم: 286-2شکل  

 منفرد کمان یهاستگاهیا جمموعه در یتاکس حجم یساعت رتییتغ: 287-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 220 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ستگاهیا کیتفک به منفرد یهاکمان در شده مشارش وانت حجم: 284-2شکل  

 منفرد کمان یهاستگاهیا جمموعه در وانت حجم یساعت رتییتغ: 280-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 229 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ستگاهیا کیتفک به منفرد یهاکمان در شده مشارش دوچرخ حجم: 229-2شکل  

 منفرد کمان یهاستگاهیا جمموعه در دوچرخ حجم یساعت رتییتغ: 221-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 221 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ستگاهیا کیتفک به منفرد یهاکمان در شده مشارش بوسینیم حجم: 222-2شکل  

 منفرد کمان یهاستگاهیا جمموعه در بوسینیم حجم یساعت رتییتغ: 222-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 222 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ستگاهیا کیتفک به منفرد یهاکمان در شده مشارش رواحدیغ اتوبوس حجم: 228-2شکل  

 منفرد کمان یهاستگاهیا جمموعه در رواحدیغ اتوبوس حجم یساعت رتییتغ: 222-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 222 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ستگاهیا کیتفک به منفرد یهاکمان در شده مشارش واحد اتوبوس حجم: 226-2شکل  

 منفرد کمان یهاستگاهیا جمموعه در واحد اتوبوس حجم یساعت رتییتغ: 227-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 228 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 ستگاهیا کیتفک به منفرد یهاکمان در شده مشارش نیسنگ هینقل لیوسا حجم: 224-2شکل  

 منفرد کمان یهاستگاهیا جمموعه در نیسنگ هینقل لیوسا حجم یساعت رتییتغ: 220-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 222 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 
 ستگاهیا کیتفک به منفرد یهاکمان در شده مشارش هینقل لیوسا ریسا حجم: 269-2شکل 

 منفرد کمان یهاستگاهیا جمموعه در هینقل لیوسا ریسا حجم یساعت رتییتغ: 261-2شکل  

دهد. جزئیات های خط برش و کمان منفرد نشان میحجم خودروی مشارش شده بر حسب همسنگ سواری در جمموع ایستگاه 262-2شکل 
الی  7ارائه شده است. با توجه به منودار ساعت اوج برای نوبت صبح بازه ساعتی  67-2جدول مربوط به این اطالعات این منودار نیز در 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 226 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

ای از تغییرات مقایسه 262-2شکل  شود.مشخص می 29الی  10و برای نوبت عصر بازه ساعتی  12الی  12، برای نوبت ظهر بازه ساعتی 4
نیز به طور خالصه  268-2شکل دهد. حجم وسایل نقلیه در ساعات خمتلف آمارگیری را در قالب یک منودار و به صورت کلی نشان می

ه های قبلی گزارش اشاردهد که توضیحات مربوط به آنها در خبشهای کمان منفرد را نشان میدرصد سهم وسایل نقلیه عبوری از ایستگاه
 272-2شکل تا  262-2شکل اطالعات مربوط به تغییرات زمانی حجم وسایل نقلیه مورد بررسی در این آمارگیری به ترتیب در  شده است.

 نشان داده شده است.
 

 های خط برش و کمان منفرد: حجم خودروی مشارش شده بر حسب همسنگ سواری در جمموع ایستگاه262-2شکل  
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر
تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 227 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
 

 باشدیم یتراکتور، سه چرخ و آتش نشان س،یپل نی،ماشیرانندگ میتعل یهانیشامل آمبوالنس، ماش هینقل لیوسا ر،ی*منظور از سا

  

 هینقل لهیوس کیمنفرد به تفککمان خط برش و یهاستگاهیا جمموع یحجم تردد ساعت: 67-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 224 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 هاستگاهیا جمموع یبرا لهیوس نوع کیتفک به حجم یساعت راتییتغ: 262-2شکل  

 هاستگاهیا متام در هینقل لیوسا سهم درصد: 268-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 220 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 هاستگاهیا جمموعه در یشخص یسوار حجم یساعت رتییتغ: 262-2شکل  

 هاستگاهیا جمموعه در یتاکس حجم یساعت رتییتغ: 266-2شکل  

 
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 289 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 هاستگاهیا جمموعه در وانت حجم یساعت رتییتغ: 267-2شکل  

 هاستگاهیا جمموعه در دوچرخ حجم یساعت رتییتغ: 264-2شکل  

 
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 281 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 هاستگاهیا جمموعه در بوسینیم حجم یساعت رتییتغ: 260-2شکل  

 هاستگاهیدر جمموعه ا رواحدیحجم اتوبوس غ یساعت رتییتغ:279-2شکل  

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 282 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 هاستگاهیحجم اتوبوس واحد در جمموعه ا یساعت رتییتغ:271-2شکل  

 
 هاستگاهیدر جمموعه ا نیسنگ هینقل لیحجم وسا یساعت رتییتغ:272-2شکل 

 
 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 هاستگاهیدر جمموعه ا هینقل لیوسا ریحجم سا یساعت رتییتغ:272-2شکل  

  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

نشین -2-2-1-2 رش سر گیری مشا ر آما یج  ا  نت
حمل  .صورت گرفت نیز خودروها، مشارش سرنشني مشارش حجم عالوه بر ايستگاه 7اشاره شد، در  در ابتدای گزارش به آن گونه كههمان

در  همچنین .منایش داده شده است 272-2شکل و در نیمه جنوبی در  278-2شکل های مشارش سرنشین خودرو در نیمه مشالی در ایستگاه
داده شده نشان  ی مشارش سرنشینهاايستگاهدر  در هر ساعت خودورها انواع سرنشنيمتوسط ضریب اطالعات ، 78-2جدول تا  64-2جدول 

ن تعداد سرنشیاز تقسيم ضریب سرنشین  دهد.نیز اطالعات مربوط به جداول فوق را در قالب منودار نشان می 242-2شکل تا  276-2شکل  .است
رو ها، راننده خودالزم به ذکر است، در مشارش تعداد سرنشین تاکسی دست آمده است.ه ب بازه زمانی یک ساعتهبه تعداد خودرو متناظر در هر 

 نیز مشارش شده است.
شود دهد. همانطور که مشاهده میک وسیله نقلیه نشان میها را به تفکیاطالعات متوسط ضریب سرنشین برای متام ایستگاه 72-2جدول 

 92/20نفر، اتوبوس غیرواحد  66/11بوس نفر، مینی 24/1نفر، دوچرخ  86/1نفر، وانت  11/2نفر، تاکسی  64/1متوسط سرنشین برای سواری شخصی 
تغییرات ساعتی متوسط  248-2شکل نفر بدست آمد.  28/1نفر و سایر وسایل نقلیه  29/1نفر، وسایل نقلیه سنگین  29/26نفر، اتوبوس واحد 

شین نسفرهای تفریح و خرید، ضریب سردر اوج عصر و نزدیک به ابتدای شب، به علت افزایش دهد. ضریب سرنشین برای سواری شخصی را نشان می
متوسط ساعتی ضریب سرنشین وسایل نقلیه سواری بدست آمده  ای ازمقایسهنیز  76-2جدول  دهد.را نشان می روندی افزایشیسواری شخصی 

 دهد.نقل و ترافیک دیگر شهرهای ایران را نشان میودر مطالعات جامع محل
 

 های مشارش سرنشین خودرو در نیمه مشالی شهر: حمل ایستگاه278-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 شهر یجنوب مهیخودرو در ن نیمشارش سرنش یهاستگاهیحمل ا:272-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 286 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 اول ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ:64-2جدول 

  
  

 باشدهای تعلیم رانندگی، ماشین پلیس، تراکتور، سه چرخ و آتش نشانی می*منظور از سایر، وسایل نقلیه شامل آمبوالنس،ماشین
 نیز مشارش شده استها، راننده خودرو *در مشارش تعداد سرنشین تاکسی

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 اول ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار :276-2شکل  

  

  دوم ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 60-2جدول 

 باشدهای تعلیم رانندگی، ماشین پلیس، تراکتور، سه چرخ و آتش نشانی می*منظور از سایر، وسایل نقلیه شامل آمبوالنس،ماشین
 راننده خودرو نیز مشارش شده است ها،*در مشارش تعداد سرنشین تاکسی

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 284 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 دوم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 277-2شکل  

 

 

 سوم ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 79-2جدول 

 باشدهای تعلیم رانندگی، ماشین پلیس، تراکتور، سه چرخ و آتش نشانی می*منظور از سایر، وسایل نقلیه شامل آمبوالنس،ماشین
 ها، راننده خودرو نیز مشارش شده است*در مشارش تعداد سرنشین تاکسی

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 280 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 سوم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 274-2شکل  

 

 چهارم  ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 71-2جدول 

 باشدتراکتور، سه چرخ و آتش نشانی میهای تعلیم رانندگی، ماشین پلیس، *منظور از سایر، وسایل نقلیه شامل آمبوالنس،ماشین
 ها، راننده خودرو نیز مشارش شده است*در مشارش تعداد سرنشین تاکسی

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 229 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 چهارم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 270-2شکل  

 

 پنجم ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 72-2جدول 

 باشدهای تعلیم رانندگی، ماشین پلیس، تراکتور، سه چرخ و آتش نشانی می*منظور از سایر، وسایل نقلیه شامل آمبوالنس،ماشین
 ه استها، راننده خودرو نیز مشارش شد*در مشارش تعداد سرنشین تاکسی

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 221 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 پنجم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 249-2شکل  

  ششم ستگاهیا در نیسرنش مشارش یریآمارگ اطالعات خالصه: 72-2جدول 

 

 باشدهای تعلیم رانندگی، ماشین پلیس، تراکتور، سه چرخ و آتش نشانی می*منظور از سایر، وسایل نقلیه شامل آمبوالنس،ماشین
 ها، راننده خودرو نیز مشارش شده استتعداد سرنشین تاکسی*در مشارش 

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 222 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 ششم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 241-2شکل  

 

 هفتم ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 78-2جدول 

 باشدهای تعلیم رانندگی، ماشین پلیس، تراکتور، سه چرخ و آتش نشانی می*منظور از سایر، وسایل نقلیه شامل آمبوالنس،ماشین
 ها، راننده خودرو نیز مشارش شده است*در مشارش تعداد سرنشین تاکسی

 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 هفتم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 242-2شکل  

  

 هادر متام ایستگاه نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: : 72-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 228 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 هاستگاهیا متام در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 242-2شکل  

 
 های برداشت سرنشینسرنشین سواری شخصی در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 248-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 های برداشت سرنشینسرنشین تاکسی در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 242-2شکل  

 های برداشت سرنشینسرنشین وانت در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 246-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 های برداشت سرنشینسرنشین دوچرخ در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 247-2شکل  

 های برداشت سرنشینس در متامی ایستگاهبوسرنشین مینی یساعت راتییتغ: 244-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 های برداشت سرنشینسرنشین اتوبوس غیرواحد در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 240-2شکل  

 
 های برداشت سرنشینسرنشین اتوبوس واحد در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 209-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 های برداشت سرنشینسرنشین وسایل نقلیه سنگین در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 201-2شکل  

 های برداشت سرنشینسرنشین وسایل نقلیه سایر در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 202-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش
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 ای از ضرایب متوسط سرنشین در مطالعات جامع صورت گرفته در ادوار گذشته: مقایسه76-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

یه مسافری -2-2-1-2 ل نق ل  ی ن وسا نشی  متوسط سر
ز های آمارگیری، ابتدا تعداد کل مسافران نقلیه مصاحبه شده ابرای حماسبه متوسط تعداد سرنشین هر نوع وسیله نقلیه مسافری عبوری از ایستگاه

بی به شود. به منظور دستیاشود، سپس این عدد بر تعداد کل وسایل نقلیه مصاحبه شده از آن نوع تقسیم مینوع وسیله مورد نظر تعیین می
تر از متوسط تعداد مسافران، حماسبات بر مبنای دوره زمانی یک ساعته اجنام گرفته است. متوسط تعداد سرنشینان وسایل نقلیه زییات مطلوبج

 مصاحبه شده ورودی به و خروجی از بوشهر به تفکیک ساعت، نوع وسیله در جداول و منودارهای زیر آورده شده است. 
شود دهد. همانطور که مشاهده میها را به تفکیک وسیله نقلیه نشان میاطالعات متوسط ضریب سرنشین برای متام ایستگاه 44-2جدول 

نفر، اتوبوس غیرواحد  82/7بوس نفر، مینی 26/1 نفر، دوچرخ 87/1نفر، وانت  22/2نفر، تاکسی  42/1متوسط سرنشین برای سواری شخصی 
نفر  21/2نفر و سایر وسایل نقلیه  81/1نفر ، تریلی  27/1نفر ، تانکر  26/1نفر ، خاور  28/1نفر، انواع کامیون  41/22نفر، اتوبوس واحد  22/10

دهد. همانطور که مشخص است در ساعات تغییرات ساعتی متوسط ضریب سرنشین برای سواری شخصی را نشان می 292-2شکل بدست آمد. 
 ه است.ودارهای بعدی نشان داده شدتغییرات مربوط به سایر وسایل نقلیه نیز در من. بیشرتین مقدار خود را دارد نقلیه وسایل، ضریب سرنشین عصر

 

 اول ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار : 202-2شکل  

 در ایستگاه اول نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 77-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  

 دوم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 208-2شکل  

 

  دوم ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 74-2جدول 

 سوم ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 70-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  

 سوم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 202-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  

 چهارم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 206-2شکل  

 چهارم  ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 49-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  

 پنجم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 207-2شکل  

 پنجم ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 41-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  ششم ستگاهیا در نیسرنش مشارش یریآمارگ اطالعات خالصه: 42-2جدول 

  

 ششم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 204-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  

 هفتم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 200-2شکل  

 هفتم ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 42-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  

 هشتم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 299-2شکل  

 هشتم  ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 48-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  

 
 نهم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 291-2شکل 

 نهم ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 42-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش
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 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  دهم ستگاهیا در نیسرنش مشارش یریآمارگ اطالعات خالصه: 46-2جدول 

  

 دهم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 292-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 279 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  

 یازدهم ستگاهیا در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 292-2شکل  

 یازدهم ستگاهیدر ا نیمشارش سرنش یریخالصه اطالعات آمارگ: 47-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 271 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

  

 هاستگاهیا متام در نیسرنش یساعت متوسط و حداکثر حداقل، منودار: 298-2شکل  

 هادر متام ایستگاه نیمشارش سرنش یری: خالصه اطالعات آمارگ: 44-2جدول 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 272 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 های برداشت سرنشینسرنشین سواری شخصی در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 292-2شکل  

 های برداشت سرنشینسرنشین تاکسی در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 296-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 272 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 های برداشت سرنشینسرنشین وانت در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 297-2شکل  

 
 های برداشت سرنشینسرنشین دوچرخ در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 294-2شکل 



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 278 صفحه of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 های برداشت سرنشینبوس، اتوبوس واحد و غیرواحد در متامی ایستگاهسرنشین مینی یساعت راتییتغ: 290-2شکل  

 های برداشت سرنشینسرنشین وسایل نقلیه سنگین در متامی ایستگاه یساعت راتییغت: 219-2شکل  



 

 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک بوشهر

تحلیل وضعیت حجم تردد وسایل نقلیه و مسافرین در خطوط برش و ایستگاه های مورد نیاز در 

  شرح خدمات( 3-3-3سال پایه )بند 

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

 مشاور: 
 مهندسین مشاور مرتا

 22/90/00 :بازنگری آخرین تاریخ نوع پروژه-کد پروژه فاز واحد ختصصی نوع مدرک مشاره مدرک ویرایش

0A 0005 REP TR P1 T-BOHR : 272 صفحه  of 272  
 

 -EN- F 00كد مدرك: 0 ویرایش

 
 های برداشت سرنشینسرنشین وسایل نقلیه سایر در متامی ایستگاه یساعت راتییتغ: 211-2شکل 

 


