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تهران در سیستم حمل و نقل مجموعه شهری  راه آهن بررسي موقعیت ایستگاه

 تهران

 واحدتهران مرکز-راه و ترابری،دانشگاه ازاد-محسن افسری،کارشناس ارشدعمران

Masoodafsari90@gmail.com;09369683402 

 چکیده

ایستگاه راه آهن تهران عضوی از سیستم حمل و نقل کالن منطقه است که به طور طبیعی متاثر از اتفاقات و 

تحوالت منطقه ای تهران است . منطقه شهری تهران  شامل شهرستان های تهران، ری ، شمیران، کرج، 

ازی که در مقیاس ملی و اسالمشهر  و ورامین است . این منطقه به علت برخورداری از موقعیت ویژه و ممت

منقطه ای داشته، کماکان با پایتخت شدن تهران دچار توسعه جغرافیایی، جمعیتی ، اقتصادی و اجتماعی شده 

است . امروزه تهران نه تنها با شهرهای ری و تجریش ادغام شده، بلکه انتظار می رود که در آینده شهرهای 

 31تهران ادغام شده و جمعیت مجموعه این شهرها تا بیش از  اسالمشهر و .... به همراه اقمار دیگرشان در

 .میلیون نفر بالغ گردد 

از سوی دیگردر همین منقطه شهری ، شهرهای ورامین، قرچک و پیشوا می روند که در آینده ای نزدیک خود 

یل های نسبه عنوان یکی از شهرهای بزرگ منطقه مطرح شوند . بدین ترتیب کانون و مناطق مذکور همگی پتا

بالقوه ای در ایجاد قطب های جدید اسکان جمعیت خواهند داشت که ارتباطات بین این کانون ها و شهرهای 

موجود منطقه با شهر تهران موضوع بسیار مهمی است . آمار مربوط به سفرهایی که در منطقه تهران صورت 

شهر تهران و بالعکس برای اشتغال، می گیرد ، حاکی از جابجایی صدها هزار نفر در سطح منطقه به سمت 

سکونت ، خدمات و تفریح می باشد که در آینده به مراتب بیشتر خواهند شد . در این جابجایی حمل و نقل 

ریلی می تواند نقش مهم  و موثری داشته باشد که در این میان ایستگاه راه آهن تهران از اهمیت ویژه ای 

 برخوردار است .

  
 ایستگاه راه آهن تهران،  جابجایی  ،های جدید قطبکلمات کلیدی : 

mailto:Masoodafsari90@gmail.com;09369683402


 

2 
 

 

 مقدمه(1

در بررسی مشکالت و نارسائی های سیستم فعلی ایستگاه راه آهن تهران عوامل متعددی دخالت دارند که از 

عمده ترین آنها می توان به کمبود ظرفیت ایستگاه، در صورت افزایش تعداد قطارهای مسافری، جایگزینی 

یک بخش در یک مجموعه )عدم استقرار صحیح( ، مناسب نبودن ساختمان از نظر فرم و  نادرست ساختمان و

شکل مورد نیاز در یک مجموعه ، مناسب نبودن دستگاه ها و تجهیزات اصلی و فرعی و یا جانبی در یک 

ساختمان، قدمت و فرسودگی دستگاه ها و تجهیزات مستقر در یک ساختمان و مناسب نبودن تاسیسات 

 ائی در ارتباط با ساختمان ها اشاره کرد.زیربن

هرکدام از عوامل فوق می تواند باعث ایجاد مشکالت و نارسائی های درون سیستمی در جابجائی بار و مسافر 

گردد . در این فصل سعی بر این خواهد بود که ابتدا موقعیت ایستگاه تهران در سیستم حمل و نقل مجموعه 

ر نظر گرفتن وضعیت آینده سیستم حمل و نقل در دراز مدت معایب و یا شهری تهران بررسی شود، با د

مشکالت و نارسائی های ایستگاه تهران از دیدگاه های مختلف مطرح گردد، امکان انتقال فعالیتهای غیرضروری 

ت یفعلی که درحال حاضر در ایستگاه راه آهن تهران انجام می شود، بررسی می گردد و در انتها به بررسی ظرف

مورد نیاز ایستگاه راه آهن تهران پرداخته می شود تا بتوان ارزیابی دقیق تری از کل مجموعه بدست آورد و 

 پیش  بینی های الزم را انجام داد.
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تهران در سیستم حمل و نقل مجموعه شهری  راه آهن بررسي موقعیت ایستگاه (2

 تهران

یجاد کمربندی های ریلی از ملکی به اسالمشهر و آپرین و اتصال سه محور ریلی منتهی به ایستگاه تهران با ا

پس از آن به بهرام، تکمیل خطوط مترو جهت دسترسی به حومه های مذکور و تکمیل شبکه بزرگراهی 

مجموعه شهری تهران همگی از برنامه هایی هستند که هر یک توسط ارگان های مربوطه جهت دسترسی 

 شتر در مجموعه شهری تهران پیگیری شده و می شوند.بهتر و خدمات رسانی به مسافران بی

 دسترسي به شبکه مترو شهری و بین شهری -2-1

مشهد  –مترو  از نزدیکی ایستگاه تهران عبور می کند . این خط در امتداد  خط تهران  3درحال حاضر خط 

ستگاه گاه تهران به این ایحرکت کرده و در تقاطع با خیابان شوش دارای ایستگاه است . دسترسی مسافران ایست

مترو در این محدوده هنوز اجرا نگردیده است . یکی از  1با توجه به مسائل حمل بار دشوار است . خط 

ورودی آن درفضای مقابل  2ورودی خواهد بود که  4ایستگاههای مصوب این خط درمیدان راه آهن دارای 

مسافران را به مترو شهری ممکن می سازد، اما  ایستگاه طراحی خواهد شد . این مکانیابی گرچه دسترسی

برمسایل و مشکالت میدان می افزاید . بنابراین در نظر گرفتن تعامل گره و مکان در این محدوده بسیار مهم 

 خواهد بود . 
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 دسترسي به بزرگراه ها و معابر شریاني شهری (3

 جنوبی ولیعصر و –از جمله معابر شریانی در جه یک متصل به ایستگاه تهران می توان به محورهای شمالی 

کارگر در شمال سایت و شهید رجایی در شرق و دشت آزادگان و در ادامه آن بزرگراه تندگویان و قلعه مرغی 

مهمی در ایجاد قابلیت  غربی بعثت و شوش اشاره کرد . این محورها نقش –در غرب و محورهای شرقی 

دسترسی به ایستگاه دارند و به طور حتم از عملکرد ایستگاه تاثیر می پذیرند . در حال حاضر با توجه به مقیاس 

فرامنطقه ای کاربری های موجود در اطراف ایستگاه ، شبکه های موجود با ترافیک سنگین در ساعات پیک 

ن بهمن، تقاطع چیت سازی از نقاط مسئله دار ترافیکی در این روبرو هستند . محدوده میدان راه آهن، میدا

 [ .13ناحیه می باشند ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [9] تصویر شبکه متروی شهر تهران )سیسترا (
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 دسترسي به فرودگاه (4

جهت دسترسی این ایستگاه به فرودگاه های تهران تاکنون تمهیدی اندیشیده نشده است . به جرات می توان 

جنوب از نزدیکی فرودگاه امام خمینی و  -گفت که هیچ توجهی به این مسئله نشده است . خط آهن تهران

صل نمی باشند . مسافران هرکدام تبریز از نزدیکی فرودگاه مهرآباد می گذرد . اما به آنها مت –خط آهن تهران 

 از این پایانه ها قادر نیست که وسیله نقلیه خود را تعویض نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [22تصویـر  موقعیت ایستگاه تهران در ارتباط با فرودگاه های کالنشهر تهران ]
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 دسترسي ایستگاه به پایانه اتوبوس بین شهری (5

امتداد خیابان رجایی و در نزدیکی ایستگاه راه آهن قرار دارد . اما ارتباط و پایانه مسافربری جنوب تهران در 

اتصال این دو پایانه به سختی امکان پذیر است و مسافران می بایست با استفاده از تاکسی یا اتوبوس خود را 

 به این پایانه ها رسانده و وسیله نقلیه خود را تعویض کنند.

 
 

 موقعیت قرار گیری ورودی های ایستگاه تهران  (6

هکتار تنها دارای یک ورودی  32ایستگاه تهران به عنوان مهم ترین ایستگاه راه آهن در کشور با وسعتی حدود 

اصلی مسافری است که در میدان راه آهن واقع شده است . به عبارتی این میدان دارای دو عملکرد حمل و 

هزار نفر مسافر به این ایستگاه و محدوده میدان سرازیر می شوندو این  13انه حدود نقلی و شهری است . روز

موضوع سبب ازدحام  و شلوغی در محدوده میدان و خیابان های منتهی به آن است . بر این اساس دسترسی 

 [ .14] می باشد  د به ایستگاه، میدان راه آهن به ایستگاه مشکل بوده و تنها گزینه مسافران برای ورو

ورودی فرعی برای دسترسی کارمندان و کارکنان به کل سایت  6سایت ایستگاه راه آهن در حال حاضر دارای 

ورودی جهت دسترسی به کاربری های شهری مرتبط با ایستگاه است . این کاربری ها عبارتند از منازی  32و 

بیمارستان تختی ، بسیج راه آهن، مجموعه  مسکونی راه آهن، نیروی انتظامی ، آتش نشانی، بهداری ، دبستان،

ورزشی که همگی وابسته به راه آهن بوده و در اراضی با مالکیت راه آهن استقرار یافته اند . اکثر این کاربری 
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ورودی فرعی کنونی ایستگاه هیچ یک جهت  33ها در ضلع جنوبی خیابان شوش واقع گردیده اند .از مجموع 

 [ .9ال برنامه ریزی نشده است  ]دسترسی مسافران به ترمین

 

 

 دسترسي به وسایل حمل و نقل عمومي (7

تمرکز پایانه های حمل و نقل عمومی درون شهری )اتوبوس ، مینی بوس و تاکسی(  در محدوده میدان راه 

خط مینی  5خط اتوبوسرانی ،  43آهن و پس از آن در میدان بهمن مشاهده می شود . در حال حاضر حدود 

خط  تاکسی رانی در محدوده میدان مستقر بوده یا در آن توقف دارند. عالوه بر این تاکسی راه  5انی و بوس ر

 [ .14مسیر را در کل مجموعه شهری تهران تحت پوشش قرار می دهد ] 94آهن حدود 

اه آهن ربدین ترتیب دسترسی مسافران ایستگاه به این پایانه ها امکان پذیر است، اما تجمع آنها در میدان 

مسائل ترافیکی و آشفتگی میدان را مضاعف نموده و آلودگی هوا و صدا را در پی داشته است . لذا می بایست 

 تمهیداتی برای ساماندهی استقرار پایانه ها و ساماندهی  حرکتی مسافران درنظر گرفته شود.

 پیش بیني تعداد مسافر(8

با توجه به حجم مسافر جابجا شده در ایستگاه راه آهن تهران در سالهای اخیر، مسافر پیش بینی شده برای 

بصورت افزایشی در جدول  3142-44جابجایی طی مراحل توسعه طرح جامع علیرغم رشد منفی طی سالهای 

 زیر ارائه می شود. 
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 [34]جدول پیش بینی مسافر ساالنه طی مراحل توسعه طرح جامع 

 دوره های زماني                        

 پیش بیني

 1373سالهای 

 1374و  

 مرحله اول

 1385آخر 

 مرحله دوم

 1335آخر 

 مرحله نهائي

 1411آخر 

 5/13 4/24 3/31 4/31 مسافر جابجا شده )میلیون(

 5 6 3 -5/4 رشد متوسط سالیانه)درصد(

 

 پیش بیني سایر مراجعین به ایستگاه 8-1

غیر از مسافرین ، سایر مراجعین به ایستگاه شامل مشایعین، کارکنان اداری و کارکنان شرکتهای مستقر در 

ایستگاه که مستقیماً با امور مسافرت ارتباط خواهند داشت، می باشند به صورت زیر مورد محاسبه قرار می 

 [ :34گیرند ]

 نفر محاسبه می شود. 1ه که برای آینده نفر بود 3/4الف( مستقبلین به ازای هر یکصد نفر مسافر،

 نفر محاسبه می شود. 6نفر بوده که برای آینده  2/33ب( مشایعین به ازای هر یکصد نفر مسافر،

 نفر ثابت فرض می شود. 2522ج ( کارکنان و پرسنل که به دلیل اثر ناچیز در افزایش های آتی به میزان 

ساالنه به ایستگاه در انتهای سال هرمرحله از توسعه به شرح جدول با توجه به مبانی فوق جمع سایر مراجعین 

 زیر می باشد.

 [34جدول پیش بینی سایر مراجعین ساالنه به ایستگاه طی مراحل توسعه ]

 ســال                        

 عنــاوین
 1374سال 

 مرحله اول

 1385آخر 

 مرحله دوم

 1335آخر 

 مرحله نهائي

 1411آخر 

 3392222 3432222 313222 436322 مشایعین

 945222 413222 43422 134222 مستقبلین

 2522 2522 2522 2522 کارکنان

 2314522 2225522 3245522 3265522 جمع
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 پیش بیني مراجعین به خدمات جدید طرح جامع8-2

عمومی درآمدزا برای شرکت  براساس طرح جامع و احیاء اراضی ، مبادرت به ایجاد خدمات تجاری ، بازرگانی و

راه آهن خواهد شد که به نوبه خود مراجعین زیادی را جذب خواهد کرد . علیرغم عدم تاثیر این جریان روی 

کار مستقیم مسافری، اثر مستقیم این مراجعین روی محورهای اطراف و ترافیک منطقه خواهد بود که 

وجه قرار گیرد. مبانی در نظر گرفته شده برای این منظور میبایستی در برنامه ریزی ها و طراحی منطقه مورد ت

 [34به شرح زیر خواهد بود: ]

الف ( با احداث و توسعه منطقه در مرحله اول توسعه، تعداد مراجعین برای استفاده از خدمات و یا کار در 

 درصد در سال قابل پیش بینی و مورد انتظار خواهد بود.36محدوده جدید با رشد 

 32رحله دوم توسعه به موازات گسترش نسبی خدمات شهرداری در منطقه اطراف، این رشد در حد ب( طی م

 درصد در سال ، مورد انتظار و قابل پذیرش خواهد بود .  3درصد و طی سالهای مرحله نهائی توسعه در حد 

 اهد شد.روز محاسبه خو 122ج ( تعداد روزهای سال برای این نوع خدمات با احتساب تعطیلی ها، 

قابل به تذکر است که خدمات جدید شامل تجاری ، بازرگانی ، اداری ، تفریحی ، فرهنگی و ورزشی خواهد 

بود. با توجه به مبانی فوق میزان مراجعین ساالنه به منطقه خدمات جدید طرح جامع طی مراحل توسعه به 

 شرح زیر ارائه می گردد.

 

 [34خدمات غیرمسافرتی طرح جامع ]جدول  پیش بینی مراجعین ساالنه برای 

 ســال                        

 عنــاوین

 مرحله اول

 1385آخر 

 مرحله دوم

 1335آخر 

 مرحله نهائي

 1411آخر 

 5222 6/1425 5/3296 مراجعین 

 3 32 36 متوسط رشد ساالنه )درصد(

 

 و در نتیجه کل مراجعین ساالنه در مقاطع مرحله بندی شده توسعه در جدول زیر قابل نمایش خواهد بود. 
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 [34جدول پیش بینی مراجعین ساالنه به ایستگاه تهران طی مراحل توسعه طرح جامع ]

 ســال                        

 عنــاوین

 مرحله اول

 1385آخر 

 مرحله دوم

 1335آخر 

 نهائيمرحله 

 1411آخر 

مراجعین در 

 رابطه با سفر

 3/31 مسافرین

245/3 

4/24 

226/2 

5/13 

 سایرین 316/2

 1/14 24 35 جمع )میلیون نفر(

 5 426/1 3/3 مراجعین مربوط به خدمات

 1/19 426/12 3/36 جمع کل

 

 پیش بیني ترافیک روی محورهای اطراف ایستگاه 8-3

نفر مراجعه کننده یک وسیله نقلیه در نظر  22بخشهای جدید طرح جامع به ازای هر چنانچه برای مراجعین 

گرفته شود )شامل اتوبوس ، مینی بوس، سواری و کرایه ( ، با توجه به مطالعات وضع موجود ترافیک محورهای 

ع توسعه در مقاط چهارگانه اطراف ایستگاه، تنوع وسایل نقلیه تردد کننده در کل منطقه ایستگاه تهران و اطراف

 [ :34طرح جامع به شرح جدول زیر خواهد بود ]

 

 [34جدول پیش بینی حجم ترافیک روزانه طی مراحل توسعه در کل منطقه)ارقام به هزار( ]

 ســال                        

 عنــاوین

 مرحله اول

 1385آخر 

 مرحله دوم

 1335آخر 

 مرحله نهائي

 1411آخر 

 2/61 1/62 4/62 محور شوش

 4/44 4/46 1/45 محور شهید رجائی

 1/13 5/14 6/15 محور بعثت

 5/64 6/61 4/63 محور دشت آزادگان

 252 342 55 منطقه خدماتی طرح جامع *

 .ترافیک این منطقه به ترتیب روی محورهای دشت آزادگان و بعثت وارد خواهد شد 
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انتظار در اطراف محدوده اراضی ایستگاه تهران برای با توجه به مطالب فوق و مقایسه حجم ترافیک مورد 

مسافرین و همراهان و همچنین مراجعان به خدمات شهری و تجاری آینده طرح جامع به ترتیب مسیرهای 

بزرگراه دشت آزادگان، بعثت ، شوش و شهید رجائی از تراکم بیشتری برخوردار خواهند بود . از طرف دیگر با 

سعه در بخش شمالی ایستگاه، به ناچار ظرفیت آتی مسافرین را بایستی در بخش توجه به محدودیتهای تو

جنوبی خطوط فعلی تامین نمود . بدین ترتیب ساختمان ترمینال جدیدی در این بخش پیش بینی می شود 

 یکه با دسترسی از بزرگراه دشت آزادگان، حجم وسیعی از مراجعین را پذیرا خواهد بود . این دسترسی به اراض

جنوبی و غربی راه آهن امکان استفاده حداکثر از خدمات شهری و تجاری پیش بینی شده را نیز فراهم خواهد 

نمود . همچنین به دلیل تراکم کمتر خیابان بعثت و احتمال زیاد منتقل شدن مجتمع سیلوی تهران به خارج 

مینال جدید، بیشتر به جهت تاسیسات از شهر، این خیابان نیز به عنوان دومین دسترسی به داخل اراضی و تر

 [ .34تفریحی ، تجاری و بازرگانی آینده پیشنهاد می شود ]

بدیهی است که با پیش بینی پارکینگهای عمومی در جوار تاسیسات درآمدزای آینده و همچنین اصالحات در 

در محدوده اراضی لبه خیابانهای بعثت و دشت آزادگان، تسهیالت الزم برای امر حمل و نقل و پارکینگ 

ایستگاه تهران ایجاد خواهد شد . در قسمت شمال نیز پیش بینی زمین مناسب در جوار ترمینال برای دسترسی 

 [ .34متقابل با ایستگاه یا راهروهای زیرزمینی مترو شده است ]
 

 زایا و معایب طرحم(3

 طرح مزبور دارای مزایایی به شرح زیر است :

 سکوهای جدید و واگن خانه جدید در اراضی ایستگاه تهران پیش بینی شده است .  (3

واگن خانه جدید بصورت سنتی تعداد قطارهای وارده از تبریز، جنوب شرق و جنوب را می توانند  (2

 جوابگو باشد . بعبارت دیگر این واگن خانه فقط یک شیفت کاری خواهد داشت.

 است :عیب طرح توضیح داده به شرح زیر 
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در طرح پیشنهادی، واگذاری قطارها از یک واگن خانه به واگن خانه دیگر بصورت مانور به سوی خطوط قبول 

و اعزام و برگشت به واگن خانه دیگر انجام می گیرد. )عملیات واگذاری قطار از یک واگن خانه به واگن خانه 

 د قطارهای یک مسیر بوجود می آید(.دیگر فقط در مواقع استثنائی در صورت افزایش و یا کاهش تعدا

خطوط قبول و اعزام هردو مجموعه امکان دسترسی به دپوی لکوموتیوها را دارند و از این لحاظ مشکلی وجود 

ندارد، بررسیهایی که بر روی ظرفیت دپوی ایستگاه تهران انجام گرفته، نشان داده است که این دپو قادر به 

 ی مسافری می باشد.تجهیز کلیه لکوموتیوهای قطارها

  نتیجه گیری(11

بررسی مسائل مطروحه در فوق نشان می دهد که ظرفیت پذیرش قطار مسافری در ایستگاه تهران  -

زوج قطار در شبانه روز خواهد بود و ظرفیت شبکه راه آهن سراسری در افق  41پس از توسعه برابر 

می  مبدا و مقصد تهران در شبانه روز زوج قطار را به  23فقط امکان تردد  3422طرح یعنی سال 

 دهد.

مطالعات انجام شده که در فصل چهارم بطور مشروح آورده شده ، نشان می دهد که تقاضا برای سفر با قطار 

 5/13،  3422بسیار زیادتر از امکانات راه آهن می باشد که بعنوان مثال پیش بینی مسافر ساالنه برای سال 

 452فرض اینکه میانگین ظرفیت قطارها )بدون در نظر گرفتن قطارهای محلی( به  میلیون نفر می باشد . با

زوج قطار به مبداء و مقصد تهران می باشد و یا حتی با  54نفر افزایش پیدا کند، در شبانه روز تقریباً  نیاز به 

حالی است که شبکه زوج قطار می باشد . این در  45نیز نیاز به  3195توجه به این پیش بینی ها برای سال 

زوج قطار را نمی دهند و برای جوابگوئی به این تقاضا  13امکان تردد بیش از  3422خطوط سراسری تا سال 

 بایستی سیاست گذاری راه آهن نسبت به توسعه شبکه سراسری مورد تجدیدنظر قرار گیرد. 

( کامالً جوابگوی وضعیت 3422)سال  با توجه به مطالب باال، ایستگاه پیش بینی شده برای تهران در افق طرح

 فعلی شبکه خواهد بود . 
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زوج قطار می باشد که بطور متوسط  325ظرفیت ایستگاه تهران از نظر قطارهای حومه شهری حدود  -

درصد آنها از امکانات ایستگاه مسافری  32میلیون مسافر سالیانه می باشد که چنانچه  39شامل 

 اه پیش بینی شده جوابگو خواهد بود . استفاده نمایند، باز هم ایستگ

 زوج قطار می باشد.  23ظرفیت واگن خانه در شرایط فعلی  -

 زوج قطار می باشد. 14ظرفیت واگن خانه در صورت احداث واگن خانه جدید حداثل  -
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