
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

 در پایانه مسافربری  طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:  900

 

ترمینال تعریف  

 و حمل عملیات كه شهرها در كه است مكاني امروزي شكل به ترمینال

 است مسلم. سازدمي ممكن دیگر شهر به شهر یك از مسافررا انتقال

 نیازهاي و طوالني هايزمان گذشت  طي در ترمینال امروزي شكل كه

 طوالني چندان نه زمان مدت در چنانچه. است گرفته شكل جامعه روز

 انجام جمعيدسته بیاباني سفرهاي و كجاوه توسط مسافرین انتقال

 وامنیت زمان مسأله ـ سفر امنیت مسأله به بخشیدن اهمیت. گرفتمي

 ترمینال نام به ايمسأله گیريشكل به كمكم مرور و عبور و تردد

 از استفاده تاریخچه به موضوع این بهتر شناخت براي كه شد منجر

دهیممي قرار بررسي مورد را كشور در مسافر نقل و حمل و اتوبوس .  

 

اتوبوس از استفاده تاریخچه  
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 كروكي فورد هايسواري شدند وارد ایران به كه هایياتومبیل اولین

 و كردندمي حركت كیلومتر 00 ساعتي كه بودند توپر الستیك با كالپي

 نداشتند موتور زور كردن كم براي ايدنده جعبه و گیربكس چون

ماندندمي متوقف هاسرباالیي در قدیمي گاریهاي همان مانند .  

 صنعتي فرهنگ كنار در فرهنگي فورا   اتومبیل اولین شدن ظاهر با

 سال در. گرفتمي مایه بیشتر سرعت از كه یافت شكل و شد منشعب

 اولین. رسیدمي دستگاه 5 به ایران هاياتومبیل كل جمع 4790

 مشهور كبریتي قوطي به افتاد بكار ایران در كه اتوبوسهایي

 یك انواع شكل به و افتاد كار به بنز هاياتوبوس سپس. بودند

 عده مردم، استقبال از بعد. گردید وارد دانمارك از امروزي طبقه

 اتوبوس اتاق نصب با و نموده وارد را كامیون موتورهاي نیز اي

 وسایل. نمودند كار به شروع ري و شمیران تهران، خط در آن روي

 و گرفته قرار استفاده مورد و آمد وجود به بدینسان كه نقلیه

 زیانها گشتند مسافر نقل و حمل ارتباط امر به بخشیدن سرعت باعث

 فراتر ارتباط سرعت از حاصل سود از گاه كه داشت هم پیامدهایي و

رفتمي .  

 

 شدن مجهز جهت در تكنولوژي پیشرفت و راهها شبكه توسعه با

 ایران در امروزه آنها، با مسافرت در بیشتر اطمینان و اتوبوسها

 براي چه و شهرها داخل در چه دیگر نقلیه هروسیله از بیش اتوبوس

 خود امر این. گیردمي قرار استفاده مورد شهري خارج مسافرتهاي

 طلب را شهريبین و شهري اتوبوس ایستگاههاي و پایانه وجود

 هامجموعه این احداث و طراحي در مهم ضروري موارد از یكي. كندمي

 روشهاي نیز و اتوبوس استانداردهاي و هااندازه و ابعاد به توجه

 مانور براي الزم فضاهاي و پارك جاي و مسیرها ایجاد در مطلوب

است آنها . 

 

كشور در مسافر نقل و حمل    

 و هوایي ریلي، نقل و حمل هايشبكه پوشش بودن محدود به توجه با

 از بیش) كشور در مسافران جایيجابه از ايعمده بخش كشور، دریایي

 كه بطوري. گیردمي صورت ايجاده نقل و حمل ناوگان توسط( درصد 90

 این. است یكسان تقریبا   و كم بسیار ریلي و هوایي نقل وحمل سهم

 از بخش این توان افزایش فكر به تا داردمي برآن را ما موضوع

باشیم نقل و حمل . 

 عمومي نقلیه وسایل باالي بسیار قیمت سبب به اخیر سالهاي در

 تعیین نرخهاي تطابق عدم و خدمات نرخ دولتي كنترل مسافربري،

 براي ايانگیزه گذارانسرمایه خدمات، شده تمام باقیمت شده

 است شده موجب موضوع این و اندنداشته بخش این در گذاريسرمایه

فاصله دنیا روز فناوري از مسافر نقل و حمل بخش كه   



 

 

 راهكارهایي جمله از. یابد تنزل بخش این خدمات كیفیت و بگیرد

 قرار توجه مورد مسافر نقل و حمل خدمات كیفیت ارتقاي براي كه

 هايشركت فعالیت و تأسیس ضوابط بازنگري به توانمي است، گرفته

 هايسرویس برقراري نقل، و حمل ناوگان نوسازي مسافر، نقل و حمل

 و حمل مؤسسات بنديدرجه بویژه، رفاهي خدمات با ویژه

 شبكه ایجاد رانندگان، و نقل و حمل مؤسسات بندينقل،درجه

 و شهرها سطح در بلیط فروش مراكز ایجاد و بلیط فروش ايرایانه

كرد اشاره رانندگان آموزش . 

 

(هزاردستگاه) شده انجام سفر تعداد سال  جاجابه مسافر تعداد 

 شده

 ( (نفر هزار شده جاجابه مسافر متوسط    

نفر) سفر هر در ) 

70 4179 99343 24 

71 4903 112895 23 

72 5563 116085 21 

73 7226 142477 8/19 

74 9135 182623 20 

75 10614 211699 20 

76 11304 218934 19 

77 11491 212419 18 

 براساس كه مسافر، نقل و حمل فعالیت میزان بر مروري اكنون

داشت خواهیم است، گردیده  تنظیم( وضعیت صورت) ثبتي آمارهاي : 

 

 

 از شهري بین سفرهاي جهت شهروندان از ايعده كه است ذكر شایان

 بدون سفرها نهاینگو كه نمایند،مي استفاده شخصي نقلیه وسایل

 فوق ثبتي آمار در تبع به و گیردمي انجام وضعیت صورت دریافت

 میزان كل سفرها، اینگونه گرفتن نظر در با. باشدنمي موجود

رسدمي نفر میلیون 6/606 بر بالغ رقمي به مسافر جایيجابه .  

  

   

نقلیه وسیله نوع (درصد) شده جاجابه مسافر سهم   ـ نفر متوسط 

شده طي كیلومتر (لاير) شده طي كیلومتر ـ نفر هزینه متوسط 

كیلومتر) سفر هر در شده طي مسافت متوسط  ) 



 

 

5/05 اتوبوس  9467 45 044 

بوسمیني  09 4790 40 37 

كرایه سواري  5/9  659 73 405 

وسایل كل  400 0490 45 940 

 

 

 موضوع اهمیت به شده یاد موارد ومطالعه آمده بدست ارقام و آمار

 در را ترمینال و بخشدمي ضرورت شهري هر در آن وجود و ترمینال

 شهر هویت اركان از یكي و شهر هر اساسي نیازهاي از یكي زمره

كندمي معرفي .  

دوم فصل   

 

 

پــــــــایــه اطــــــــالعــات  

نقل و حمل سیستم  

شهري بین هايترمینال در استفاده قابل هايسیستم  

مسافربري  هايترمینال هايویژگي بررسي  

مشابه هاينمونه بررسي  

  

 

. باشدمي نقل و حمل شبكه مجموعه زیر عناصر از یكي جزو ترمینال

 مورد را نقل و حمل سیستم هر اجزاي پایانه اهمیت بررسي براي

دهیممي قرار بررسي :   

زیربنایي هايسازه •  

نقل و حمل ناوگان •   

سیستم از كنندگاناستفاده •   

كنندهاداره پرسنل •   

 

زیربنایي هايسازه : 

 فرآیند آنها وجود بدون شك بدون كه باشدمي زیر موارد شامل

باشدنمي پذیرامكان ونقلحمل : 

آنها تجهیزات و هاراه   

راهي بین تأسیسات    



 

 

نظارت و كنترل هايسیستم   

هاپایانه   

 

نقل و حمل ناوگان  

 توسط نقل و حمل عملیات كه شودمي شامل را امكاناتي و وسایلي

 و ترینعمده اتوبوس مسافربري ترمینال براي كه شودمي انجام آنها

باشدمي نقل و حمل وسیله ترینضروري . 

سیستم از كنندگاناستفاده  

 نیازهاي رفع براي نقل وحمل سیستم كه شودمي شامل را افرادي

 را افرادي تمام ترمینال مورد در كه است شده گرفته كار به آنها

 مي انتخاب را اتوبوس نقلیه وسیله مسافرت براي كه شودمي شامل

 .كنند

كنندهاداره پرسنل  

 سعي یكدیگر باهمكاري و هم دست به دست كه مشاغلي و افراد تمام

 كنندگاناستفاده مشكالت بهبود و مسافران مسافرتي نیازهاي رفع در

باشندمي سیستم از  

 است هایيبنديتقسیم شامل زیر موارد عمده در مسافربري هايپایانه

اندشده ذكر زیر در كه : 

  

نقلیه وسیله نوع لحاظ از  : 

  اتوبوسراني •

بوسرانيمیني •   

كرایه سواري •   

مالكیت نوع لحاظ از  : 

  دولتي •

  خصوصي •

عملیات حوزه لحاظ از  : 

استاني درون •  

استاني برون •  

مرزي برون •  

استفاده نحوه لحاظ از  : 

  عمومي •

 اختصاصي •



 

 

ریزيبرنامه  و طراحي اصول لحاظ از    

  متمركز •

متمركز نیمه •  

 غیرمتمركز •

 

  

 

متمركز هايپایانه  

 یك در مسافرتي نقل و حمل امور كلیه آنها در كه هایيپایانه

 حاشیه در عموما   محدود، و مشخص نقاط در و است شده متمركز نقطه

 گاراژهاي. شودمي احداث شهري حوزه از فاصله با و شهرها

. كنندمي فعالیت شهرها اكثر در نیز اكنونهم كه مسافربري

 براي ترمینال نوع این. باشند مي هاپایانه نوع این از اينمونه

 و استفاده قابل زیاد چندان نه وسعت با و كم رشد با شهرهاي

است پاسخگو . 

متمركز نیمه هايپایانه  

 هايشركت طریق از سفر بلیط تهیه آنها در كه هایيپایانه

 خود حركتي موعد در مسافرین و گیردمي انجام شهر داخل مسافربري

 هايغرفه بدون متمركز پایانه شامل حقیقت در كه ترمینال فضاي به

 خود مسافرت و كرده مراجعه بوده كم رفاهي امكانات و بلیط فروش

 خوب بسیار سیستم بزرگ شهرهاي براي سیستم این. دهندمي انجام را

باشدمي گویيپاسخ و . 

غیرمتمركز هايپایانه  

 هايجاده حاشیه در مسافر سواركردن براي ایستگاهي پایانه هر

 انجام شهر دفاتر از همه بلیط تهیه عملیات و دارد شهر خروجي

 كمتري رفاهي امكانات داراي سیستمي چنین كه است بدیهي. شودمي

 صرفه به مقرون آنها به مناسب رفاهي امكانات دادن و باشدمي

 صرف از توانمي هاوایستگاه هافعالیت تمركز با كه چرا.باشدنمي

 غیرمتمركز پایانه ایستگاهي مجموعه هر براي گزاف هايهزینه

 در ترمینالي چنین احداث براي بزرگراهي شبكه وجود. كرد خودداري

 پایانه شده یاد موارد مطالعه با. دارد ضرورت نظر مورد شهر

 و زیاد چندان نه رشد شرایط با سبزوار مانند شهري براي متمركز

 و مناسب سیستم بزرگ شهرهاي ماننددیگر بزرگ چندان نه وسعت

باشدمي پاسخگویي . 

شهري بین هايترمینال در استفاده قابل هايسیستم  

 به خدمات ارائه شهري بین مسافربري ترمینال احداث از نهائي هدف

. است( شهر از خروجي یا و ورودي مسافرین یعني) مراجعین



 

 

 نحوه مورد در تصمیم اتخاذ بمعني مناسب سیستم انتخاب بنابراین

 نقلیه وسائل و بار و انسان تردد و حركات از هائيشبكه تركیب

 فعلي نیاز پاسخگوي موثر و موجود عوامل كلیه به توجه با كه است

باشد شده گرفته نظر در برداريبهره دوره و . 

 به توانمي كال   را مسافربري هايترمینال در شده استفاده هايسیستم

نمود تقسیم اصلي نوع دو :  

بنائي تك ترمینال( الف : 

 چند در و واحد ساختمان یك در اصلي هايفعالیت كلیه روش این در

 نوع برحسب طبقات در فضاها قرارگیري. پذیردمي انجام طبقه

 بخش در اداري بخشهاي مواقع غالب در و است آن الزم سطح و فعالیت

 طبقه در اصلي هايسالن و میاني طبقه در خدماتي بخشهاي فوقاني،

گیردمي قرار همكف .  

 بنا، بیروني هايجداره سطح از توانمي ترمینال از نوع این در

 مسافرین نمودن سوار و تخلیه براي اتوبوسها گرفتن پهلو جهت

نمود استفاده . 

 یك در هافعالیت تمامي تجمع توانمي ساختار نوع این مزایاي از

 پراكندگي از امتیاز این كه نمود ذكر را سقف یك زیر و بنا

نمایدمي جلوگیري وسیع سطح یك در مسافرین .  

 جهت كم قابلیت به توانمي نیز ساختار نوع این معایب درمورد

نمود اشاره آن تاسیسات و سازه نظام بودن پیچیده و بنا گسترش .  

 كه نمود تقسیم نوع سه به توانمي را بنائيتك هايترمینال

از عبارتند : 

1 متمركز هايترمینال ـ  

2 شعاعي هايترمینال ـ  

3 خطي ترمینال ـ   

 از درصدي مسافت بعد بعلت خطي یا و شعاعي هايترمینال در

 جهات در هائيشاخه در بقیه و مشترك بصورت خدمات ارائه واحدهاي

گردندمي تكرار حركت .  

 

سلولي  هايترمینال( ب : 

 شده تقسیم مجموعه درچند اصلي هايفعالیت ساختار، از نوع این در

پردازندمي الزم خدمات ارائه به مستقال   و .  

 تقسیم مستقل سلول چند به ترمینال مجموعة كل كه معنا بدین

 در) باشدمي خدمات ارائه واحدهاي تمامي داراي سلول هر و گرددمي

 اساس بر كوچكتر بخش به مجموعه كل تقسیم غالبا  (. لزوم حد

 و مبدأ اساس بر تواندمي موازین این كه گیردمي صورت موزایني



 

 

 معني بدین مجزا، تعاوني هايشركت حسب بر یا  باشد سفرها مقصد

 توانندمي الزم خدماتي فضاهاي باضافة تعاوني شركت یاچند یك كه

آورند بوجود را كل از ايمجموعه بعنوان كامل سلولي .  

 و زیاد گسترش قابلیت از توانمي ساختار نوع این مزایاي مورد در

 یك در مسافران شدن پخش ولي.كرد اشاره آن سازه سیستم بودن ساده

است سیستم نوع این معایب جمله از وسیع سطح . 

 كه باشندمي تفكیك قابل نوع سه به هاترمینال از نوع این

از عبارتند : 

1 خطي سلولي ترمینال ـ  

2 متمركز سلولي ترمینال ـ  

3 شعاعي سلولي ترمینال ـ  

 

خطي سلولي ترمینال : 

 قابلیت كدام هر كه مستقل سلولهاي از ايمجموعه ساختار این در

 قرار محور یك طول در باشندمي دارا را كامل خدماتي ارائه

 ضمن در و بوده خود خاص وخروجي ورودي داراي كدام هر و اندگرفته

 با ارتباط در( سلول) واحد بهر مربوط خروجي و ورودي اتوبوسهاي

گیردمي قرار آن . 

 پخش از جلوگیري جهت ولي بوده زیاد گسترش قابلیت ساختار این در

 توسط قبل از كامل اطالعات بایستي سایت در مسافرین و افراد شدن

گردد ارائه مسافرین به الزم عالئم . 

 

 

 :متمركز سلولي ترمینال

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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