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ری   رپوژه سرماهی گذا
 

گاه اتوبوس  ایست
 

 محل پروژه: 
 

 

 



  

 

 ویژگی های پروژه: 

ای اتوبوس از موارد مورد توجه بخش حمل ونقل عمومی می باشد و وجود امکانات مورد ایستگاه ه معماریامروزه 

از جمله  .استفاده شهروندان در ایستگاه ها از موارد استاندارد این زیرساخت مهم حمل و نقل عمومی می باشد

 ویژگی های ایستگاه های اتوبوس مهریز داشتن موارد ذیل می باشد.
 

  ایستگاه که با حرکت نور خورشید تغییر جهت می دهدسایه بان متحرک 

 استفاده از انرژی خورشیدی جهت نورپردازی شب  

 سکوی متحرک شیبدار جهت پر کردن فاصله بین اتوبوس و ایستگاه جهت رفاه حال معلولین و افراد مسن 

 اشتن دستگاه ردیاب برای اطالع رسیدن اتوبوسد 

 اشتن تهویه هوای مناسبد  

  حتصندلی را  

 اشتن وسیله بازی برای کودکاند  

 سطل زباله، تابلو زمان سنج، نقشه راهنما و......  

 
 :  و اثرات اجرای طرح در شهر نتایج 

 

بخشی از راه حل چالش های موجود در زمینه محیط زیست، اقتصاد و انرژی محسوب  شهرهاحمل و نقل عمومی در 

می شود که به کیفیت زندگی کمک شایانی خواهد کرد. هر چه استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی و ارتباطات 

، گروه ها، محلی بیشتر باشد، خدمات در بخش حمل و نقل گسترش خواهد یافت. تمامی بخش های اجتماعی افراد

یکی از زیرساخت های حمل و نقل  .اجتماع و تجارت از منافع حاصل از حمل و نقل عمومی بهره مند خواهند شد

جانمایی این ایستگاه ها می تواند در ترغیب مردم در استفاده از حمل و نقل عمومی ایستگاه های اتوبوس می باشد که 

فراگیر کمک شایانی داشته باشد. از دیگر نتایج اجرای این طرح به موارد و همچنین در ایجاد محیط تبلیغاتی ارزان و 

 ذیل می توان اشاره کرد:

 

 ی فضای گردشگریزسالم سا 

 اشتغال زایی 

 تبلیغات 

 تامین زیرساخت جابجایی گردشگران ورودی به مهریز 

 تسهیل در رفت و آمد درون شهری 
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