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 بررسي ساخت ايستگاه هاي جديد راه آهن تهران با استفاده از مدل

SWOT 
 

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

Masoodafsari90@gmail.com;09369683402 

 

 چکیده

يکي از ابزارهای راهبردی تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمي با فرصت ها و تهديدات  SWOTمدل 

برون سیستمي است . اين مدل تحلیل سیستماتیکي را برای شناسايي اين عوامل و انتخاب راهبردی که بهترين 

ب ، قوت ها و فرصت ها تطابق بین آنها را ايجاد مي نمايد ، ارائه مي دهد. از ديدگاه اين مدل يك راهبرد مناس

را به حداکثر و ضعف ها و تهديدها را به حداقل مي رساند . برای اين منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و 

 پیوند داده شده و گزينه های راهبردی از بین آنها انتخاب مي شود SWOTتهديدها در چارچوب 

 

 

 اه هاي جديد راه آهنايستگ، مدل تحلیل سیستماتیکي ، SWOT مدلکلمات کلیدی : 

 

mailto:Masoodafsari90@gmail.com;09369683402


 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 (مقدمه1

در گذشته شبکه های راه آهن پیش نیاز استقرار و توسعه صنايع بودند اما اکنون عملکرد آنها تغییر يافته است 

و شهرهای قرن آينده مراکز خدمات و ارتباطات فني هستند . محصوالت بخش های  02. شهرهای اواخر قرن 

هستند؛ يعني کاالی کمتری برای حمل در جريان خواهد بود . در نتیجه ايستگاه اقتصادی در آينده غیرمادی 

های راه آهن اساساً در جهت حمل مسافر عمل خواهند کرد و از آنجايي که تجارت و صنعت مستفر در نزديکي 

منسوخ  و ايستگاه لزوماً به حمل و نقل ريلي متکي نیست، ارتباط با ايستگاه های شهری حمل بار به تدريج کم

مي شود . در اين شرايط نهايتاً بخش اعظم طراحي ايستگاه های راه آهن بر پايه نیازهای مسافران انجام مي  

 [ .02گیرد ]

يك عامل جهاني شدن ، تراکم و فشردگي زمان و فضاست که از طريق نوسازی در حمل و نقل و تکنولوژی 

پیشرفت و ترقي به ناچار بیشتر به زيرساخت ها اطالق مي ارتباطات میسر شده است . در قلمرو حمل و نقل ، 

شود . نقاط ورودی محدود شده و به عنوان راه های ماشین رو، مسیرهای هوايي و اخیرا بیشتر با شبکه  زنجیره 

ای از ريل ها با سرعت باال معرفي مي شوند . ايستگاه يك بخش خاص از فضای شهری است با ويژگي منحصر 

 ابلیت دسترسي به عنوان يکي از نکات اساسي در مورد آن مطرح مي شود.به فرد که ق

براين اساس، ايستگاه ها که بیشتر در دوره های )قرن های ( گذشته در مرزهای شهری احداث شده بودند، 

امروزه در میان مراکز مادر شهری بهبود يافته اند يا در مناطق حاشیه ای متفاوت و فشرده واقع شده اند. 

قعیت سطوح و نواحي ايستگاه راه آهن در بازار امالک از طريق برنامه ريزی سیاست های ترفیع شده برای مو

تمرکز فعالیت های اطراف گره های حمل و نقل عمومي در جهت کاهش وابستگي به اتومبیل تقويت شده 

 ساختمان های موجود است . بدين ترتیب گرايش به تقويت حمل و نقل عمومي افزايش يافته است . اراضي و
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ه  در جوار ايستگاه ها نیز به عنوان ابزاری برای عملکردها  و فعالیت های حمل و نقل ديده مي شود که ـب

 [ .23عنـوان منـابـع و امکاناتي برای سوددهي فعالیت های حمل و نقلي مورد توجه قرار گرفته اند ]

توسعه امالک يك مکانیابي ايستگاه راه آهن، ارزشیابي  موضوع اساسي و حیاتي برای ارزيابي و ارزشیابي امکان

نقش مرتبط به قابلیت دسترسي آنها مي باشد . نکته مهم در تمام عقايد مذکور، ايده دسترسي واقعي است . 

ايستگاه های جديد راه آهن مي بايست با جوامعي که اکثريت افراد آنها از قشر متوسط هستند سازگار باشند. 

يان راه آهن تغییر کرده اند .مدت زمان مديدی راه آهن سیستم دلخواه اقشار فقیر بود ، اما امروزه امروزه مشتر

 [ .32اکثر مشتريان آن از قشر متوسط و تجار در سفر هستند ]

                                                                                               SWOT(معرفي آناليز )تحليل( 1

دستگاه های اجرايي ، سازمان ها و شرکت ها به منظور دست يابي به اهداف بلندمدت سازمان ، نیازمند 

نقاط قوت ،  (S = Strengths)مخفف کلمات  S.W.O.Tتدوين استراتژی در سازمان خود مي باشند . 

(W = Weaknesses)  ، نقاط ضعف(O = Opportunities)  فرصت ها و(T = Threats)  تهديدها

است . همان طوری که مشهود است اين مدل از چهار عاملي که هريك ويژگي ها و هدف خاص خود را دارند 

 تشکیل شده است . 

 
 

اصطالحي است که برای شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصت ها و تهديدهای   SWOTتجزيه و تحلیل

شناسايي نظام مند   SWOTبرده مي شود . تجزيه و تحلیلخارجي که يك سیستم با آن روبه روست به کار 

عواملي است که راهبرد بايد بهترين سازگاری را با آنها داشته باشد . منطق رويکرد مذکور اين است که راهبرد 
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اثربخش بايد قوت ها و فرصت های سیستم را به حداکثر برساند . اين منطق اگر درست به کار گرفته شود 

 خوبي برای انتخاب و طراحي يك راهبرد اثربخش خواهد داشت .نتايج بسیار 

يکي از ابزارهای راهبردی تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمي با فرصت ها و تهديدات  SWOTمدل 

برون سیستمي است . اين مدل تحلیل سیستماتیکي را برای شناسايي اين عوامل و انتخاب راهبردی که بهترين 

ايجاد مي نمايد ، ارائه مي دهد. از ديدگاه اين مدل يك راهبرد مناسب ، قوت ها و فرصت ها تطابق بین آنها را 

را به حداکثر و ضعف ها و تهديدها را به حداقل مي رساند . برای اين منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و 

 ب مي شود .پیوند داده شده و گزينه های راهبردی از بین آنها انتخا SWOTتهديدها در چارچوب 

اين مدل تجزيه و تحلیل در تقسیمات مربوط به انتخاب راهبردی مورد استفاده قرار مي گیرد . رايج ترين 

کاربرد آن فراهم کردن يك چارچوب منطقي برای هدايت نظام مند بحث های سیستم ، راهبردهای مختلف و 

فرصت مي بیند برنامه ريز ديگر ممکن است  در نهايت انتخاب راهبرد ايت . آنچه که يك برنامه ريز به عنوان

آن را تهديد تلقي کند . همچنین يك نقطه قوت را احتمال دارد ديگری ضعف ببیند .بدين ترتیب تشخیص 

های متفاوت ممکن است بازتاب مالحظات اساسي قدرت در درون سیستم و يا تفاوت چشم اندازهای واقعي 

و تحلیل دامنه ای از همه جنبه های موقعیتي سیستم و در نتیجه  باشد ، نقطه کلیدی در اين مدل ، تجزيه

 فراهم کننده چارچوب مفیدی برای انتخاب راهبرد است .

 براي فرموله كردن راهبردها SWOTچگونگي تجزيه و تحليل (2
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ن پس از جمع آوری اطالعات در ارتباط با چهار عامل )نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و تهديدها( از اي

اطالعات جهت به دست آوردن راهبردها طي مراحل زير استفاده مي شود :                                   

مرحله اول )ارزيابي محیط اطراف( : يك مربي فوتبال را در نظر بگیريد قبل از شروع بازی ، مربي استراتژی 

ازی شروع مي شود او مجبور است که با هايي را برای راهبری تیم خود تدوين کرده است اما هنگامي که ب

 توجه به رئند بازی و شرايط بازيکنان تغییراتي را در راهبردهای خود بدهد .

 مرحله دوم : تعیین نقاط قوت و نقاط ضعف يا فرصت ها و تهديدها

 مرحله سوم : عوامل فوق را با يکديگر به منظور تعیین راهبردها در جدولي در نظر بگیريد:

 )نقاط قوت و فرصت ها بايد با يکديگر در نظر گرفته شود( SDراهبردهای  -

 )نقاط قوت و تهديدها بايد با يکديگر در نظر گرفته شود( STراهبردهای  -

 )نقاط ضعف و فرصت ها بايد با يکديگر در نظر گرفته شود( WOراهبردهای  -

 گرفته شود()نقاط ضعف و تهديدها بايد با يکديگر در نظر  WTراهبردهای  -

مرحله چهارم )ارزيابي استراتژی های مختلف( :در انتهای مرحله منظورکردن دوبه دوی عوامل جهت تعیین 

استراتژی ها ، تعداد زيادی راهبرد تعیین مي شود . در اين مرحله اين راهبردها را مورد بررسي و بازبیني قرار 

 تری دارند انتخاب شوند .داده تا آن مواردی را که با اهداف سازمان تطابق بیش

مرحله پنجم )انتخاب استراتژی های مطلوب( :در اين مرحله يك لیست طوالني از راهبردها در اختیار است 

.تعداد زيادی راهبرد برای اجرا عملي نیست بنابراين ضروری است که اين لیست را در جلسات بحث و تبادل 

 بل اجرا باشند تبديل کنیم .نظر به فهرست کوتاه تری از استراتژی ها که قا
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 SWOTمزيت ها و محدوديت هاي استفاده از روش تجزيه و تحليل (3

برای برنامه ريزی راهبردی مزايا و محدوديت هايي و جود دارد   SWOTدر استفاده از روش تجزيه و تحلیل

 که در زير به شرح آن ها پرداخته مي شود :

محیط خارجي و توانمندی های داخلي قابل دسترس هستند . اين مزايا : داده های واقعي به منظور درک 

امکان و جود دارد تا تهديدها  و فرصت های خارجي ارزيابي شوند . يك ارزيابي واقعي از نقاط قوت و نقاط 

 ضعف در مقايسه با رقبا پديد مي آيد . ابعاد جديدی از موقعیت رقابتي به و جود مي آيد .

حدوديت ها صرف زمان است . داده های جمع آوری شده ممکن است به هنگام نباشد محدوديت ها : يکي از م

ممکن است وجود داشته باشد . اعمال سلیقه و نظر شخصي به جای  SWOT. اختالف نظر در درک فرايند

 استفاده از اطالعات واقعي نیز ممکن است به وجود بیايد .

رنامه ريزی راهبردی در دستگاه های اجرايي ملي و استاني مدلي کارآمد جهت ب  SWOTفرايند تجزيه و تحلیل

، سازمان ها و شرکت های دولتي است . هنگامي که از اين روش برای برنامه ريزی راهبردی استفاده مي شود 

بايد تالش کرد تا اطالعات واقعي در رابطه با چهار عامل تعیین کننده ، جمع آوری شده و از اين اطالعات 

رستي و بدون اعمال نظر شخصي استفاده شود تا از مزيت های اين روش بهتر استفاده و از محدوديت واقعي به د

 های آن حتي االمکان جلوگیری شود .
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 SWOTانواع استراتژي هادر تجزيه و تحليل (4

 :  SOالف ( استراتژی های 

در قالب اين استراتژی ها سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلي مي کوشد از فرصت های خارجي بهره 

برداری نمايد و با بهره گیری از نقاط قوت ، فرصت ها را به حداکثر برساند .معموال سازمان ها برای رسیدن 

ان جا برسندکه بتوانند از استفاده مي کنند تا بد ST , WO , WTبه چنین موقعیتي از استراتژی های 

 استفاده نمايند . SOاستراتژی های 

 : WOب ( استراتژی های 

هدف از اين استراتژی ها اين است که سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط داخل بکوشد 

توانداز اين نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشد . در اين حالت سازمان به دلیل داشتن ضعف داخلي نمي 

فرصت های به دست آمده بهره برداری نمايد .لذا الزم است استراتژی های نظیر استفاده از تکنولوژی های 

 جديد و غیره بکار گرفته شود تا با از بین بردن نقاط ضعف از فرصت ها استفاده مناسب گردد .

 : STج ( استراتژی های 

با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشي از تهديدهای  شرکت ها با اجرای اين استراتژی ها مي کوشند

 موجود را کاهش داده يا از بین ببرند .

 : WTد ( استراتژی های 
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سازمان هايي که اين استرتژی ها را بکار مي گیرند حالت تدافعي به خود مي گیرند و هدف از اين استراتژی 

کم کردن نقاط ضعف داخلي و پرهیز از تهديدهای ناشي از محیط خارجي است .در واقع چنین سازماني مي 

واگذاری (  کوشدبرای حفظ بقای خود از فعالیت های خود بکاهد ) استراتژی های کاهش يا
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 SWOTتحليل ايستگاه راه آهن تهران  در صورت عدم احداث ايستگاه هاي ترمينال جديد در تهران با استفاده از مدل  - 4 – 6جدول 

 شرايط بيروني شرايط دروني

 تهديدها فرصت ها نقاط ضعف   نقاط قوت

( BRTوجود خطوط اتوبوس راني) _
قاط ن،تاکسیراني ومیني بوسراني به اکثر 

 تهران در ورودی ايستگاه

 استقرا ايستگاه در مرکز جنوب تهران _
همجواری سايت ايستگاه با بزرگراه های  _

 بعثت،قلعه مرغي،تندگويان ونواب

وجود خدمات رفاهي برای مسافرين به  _
 متری در اطراف میدان راه آهن 022شعاع 

دسترسي به خیابان های اصلي تهران  _

 ولیعصر،کارگر وشوش(در میدان راه آهن )
نزديکي ايستگاه به پايانه اتوبوس راني   _

 جنوب

وجود دسترسي های زياد برای کارکنان  _
 در اطراف سايت

 

 

تداخل حرکت سواره و پیاده در میدان  _
 راه آهن 

 شلوغي و ازدحام مسافرين در میدان _

 وجود تنها يك ورودی برای مسافرين _
هیزات قدمت زياد ساختمان ها و تج _

 ايستگاه و کندی روند نوسازی

وجود ترافیك در میدان راه آهن و معابر  _
 منتهي به آن

کمبود خدمات رفاهي مورد نیاز  _

 مسافرين در ايستگاه
عدم اتصال ايستگاه به شبکه متروی  _

 شهری

 عدم دسترسي به فرودگاه های تهران _
عدم اتصال و دسترسي آسان به ترمینال  _

 جنوب

 
 

ايجاد زيرگذر خیابان شوش در میدان راه  _

 آهن و کاهش مسائل ترافیکي میدان

تعريض خیابان های شوش ، رجايي و دشت  _

 آزادگان بر طبق طرح تفصیلي

اتصال شبکه بزرگراهي تهران )خیابان  _

شوش به بزرگراه نواب و يادگار( به ايستگاه بر 

 طبق طرح تفصیلي

-رانتبريز و ته-عبور خط آهن تهران _

خرمشهر از نزديکي فرودگاه های امام و 

 مهرآباد

احداث ايستگاه مترو در محدوده میدان  _

آهن برای دسترسي بهتر مسافرين به شبکه راه

ريلي درون شهری بر اساس طرح جامع شهر 

 تهران

پیش بیني مرکز تجارت جهاني در اراضي  _

 ناحیه ايستگاه تهران

 تبريز-احداث تونل خط آهن تهران _

دسترسي بهتر برای مسافرين شهرهای _

 کوچك شرق تهران

 

توسعه آتي ايستگاه و افزايش بار ترافیکي  _
 میدان و خیابان های منتهي به آن

عدم توجه به تعامل پايانه ها و محدوده  _

 اطراف آن در طرح های شهری
حضور پايانه ها و خطوط حمل و نقل درون  _

 شهری در میدان راه آهن

احداث ايستگاه مترو و ورودی  در صورت _
های آن در میدان راه آهن بر اساس طرح 

مصوب ، حجم زياد مسافرين در میدان يك 

 تهديد به شمار مي آيد .
عدم توجه مسئولین به تامین نیازهای  _

 مسافرين در درون سايت 

عدم توجه به نقش ايستگاه در کالنشهر  _
تهران و دسترسي ايستگاه به کالنشهر در 

 رح های توسعه شهریط
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 SWOTتحليل ايستگاه راه آهن )پيشنهادي( غرب تهران در صورت احداث با استفاده از مدل  - 5 – 6جدول 

 شرايط بيروني شرايط دروني

 تهديدها فرصت ها نقاط ضعف   نقاط قوت

صرف زمان کمتر جهت رسیدن به ايستگاه  _

 از کلیه مناطق شهر خصوصا غرب تهران
سريع شهروندان به ايستگاه و  دسترسي  _

 جذابیت نسبي بیشتر نسبت به پايانه موجود

عدم نیاز به تعويض بیش از حد وسايل   _

نقلیه همگاني جهت رسیدن به ايستگاه و در 

 نتیجه پرداخت هزينه کمتر

سهولت بیشتر در طرح احداث خطوط راه  _

 آهن موزای با بزرگراهها

امکان دسترسي ترمینال توسط   _

زرگراههای همت و آزادگان به صورت ب

 مستقیم

امکان گسترش برای آينده و احداث   _

 پارکینگ

 قیمت نسبتا پايین زمین  _

 منطقه از مناطق شهرداری 9پوشش   _

امکان احداث خط اتصالي کوتاهتر به   _

 شبکه سراسری خطوط و هزينه کمتر 

وجود شیبهای تند در قسمتي از طول   _

تي به شبکه سراسری راه مسیر خطوط مواصال

 آهن

مالکیت قسمتي از زمین های مورد نیاز   _

 توسط ارگان های نظامي

 

 ايجاد توازن بین ظرفیت و تقاضا _

با ارتباط ايستگاههای ترمینال پیشنهادی با  _

ايستگاه های مترو، در آينده شاهد تلفیق 

سیستم حمل و نقل ريلي درون شهری و برون 

فرانسه و انگلیس  شهری مانند کشورهای

 خواهیم بود.
با احداث ترمینال های راه آهن، مي توان   _

از مصرف بنزين و گازوئیل در بسیاری از 

 سفرهای درون شهری در روز کاست.

 گسترش تجاری مناطق اطراف ايستگاه _

سهولت دسترسي برای مسافريني که از _
 مناطق حومه غربي تهران و کرج مي آيند .

 

فیك در خیابانهای منتهي به افزايش ترا _

ايستگاه و تاثیر آن در خیابانهای اطراف مرکز 

 محدوده شهری

ايجاد آلودگي صوتي ناشي از قطارها در مناطق  _

 نزديك به ايستگاه و ريل
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 SWOTتحليل ايستگاه راه آهن )پيشنهادي( شرق تهران در صورت احداث با استفاده از مدل  - 6 – 6جدول 

 شرايط بيروني شرايط دروني

 تهديدها فرصت ها نقاط ضعف   نقاط قوت

دسترسي سريع شهروندان شمال و   _

شرق تهران به ايستگاه و جذابیت نسبي 

 بیشتر نسبت به پايانه موجود  
عدم نیاز به تعويض بیش از حد وسايل   _

نقلیه همگاني جهت رسیدن به ايستگاه و 

 در نتیجه پرداخت هزينه کمتر
 منطقه از مناطق شهرداری 9پوشش  _

امکان دسترسي ترمینال توسط بزرگراه  _

 های شهید دوران و ياسیني و بابايي و...

طول زياد خطوط آهن اتصالي تا   _

 خطوط آهن شبکه سراسری

انقطاع خیابانها و بزرگراهها در مسیر   _
 اتصال

فاصله توازی بزرگراه آزادگان در قسمتي  _

خاطر وجود از طول مسیر اتصالي به 
 قوسهای با شعاع کم

سختي کارگذشتن ريل اتصالي به شبکه  _

اصلي راه آهن به دلیل نزديکي به اتوبان 
 پرترافیك افسريه

ايجاد آلودگي صوتي و محیطي به علت  _

 عبور از بافت شهری
هزينه نسبتا زياد برای ريل گذاری و  _

اجرای خطوط مواصالتي به شبکه راه آهن 

 شهری سراسری در بافت
مالکیت زمین های مورد نیاز توسط  _

 ارتش و محیط زيست

با ارتباط ايستگاههای ترمینال پیشنهادی  _

با ايستگاه های مترو، در آينده شاهد تلفیق 

سیستم حمل و نقل ريلي درون شهری و 

برون شهری مانند کشورهای فرانسه و 

 انگلیس خواهیم بود.
 ايجاد توازن بین ظرفیت و تقاضا _

با احداث ترمینال های راه آهن، مي   _

توان از مصرف بنزين و گازوئیل در 
بسیاری از سفرهای درون شهری در روز 

 کاست.

 
 

 

افزايش ترافیك  و آلودی صوتي در  _

خیابانهای منتهي به ايستگاه و تاثیر آن در 

 خیابانهای اطراف مرکز محدوده شهری

عدم سهولت انتخاب مکان مناسب جهت  _

 ترمینال راه آهناحداث 
امکان گسترش برای آينده و امکان احداث   _

 پارکینگ
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 SWOTانواع استراتژی هادر تجزيه و تحلیل  - 0 – 3تصوير 

 

 1411بررسي نياز به احداث ترمينالهاي چندگانه در تهران تا سال  (5

، در اين تحقیق افق برنامه ريزی 1322بعلت آماده شدن نظام برنامه ريزی کل کشور برای تدوين برنامه ايران 

تعیین گرديد و با توجه به اين مطلب در ذيل به بررسي نیاز به احداث ترمینالهای چندگانه در  1322سال 

طح شهر تهران با توجه و دقت نظر برروی سه عامل اساسي موثر بر اين موضوع يعني ظرفیت مورد نیاز س

 تا افق طرح مي پردازيم.  SWOTسیستم ريلي تهران، عامل دسترسي و مسائل اقتصادی و مدل 

استراتژي هاي تغيير 
جهت 

WO

استراتژي هاي 
تهاجمي 

SO

استراتژي هاي تدافعي

WT

استراتژي هاي تنوع

ST

O فرصت هاي متعدد محيطي 

ضعف های 

داخلي با 

Wاهمیت 

 

Tتهدات محيطي عمده 

قوت هاي 

داخلي 

Sاساسي 
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 بررسي نياز به احداث ترمينال با توجه به عامل ظرفيت -5-1

، فقط 1322شد، ظرفیت شبکه راه آهن سراسری در افق طرح يعني سال همانطور که در فصل پنجم ذکر 

زوج قطار را به مبداء و مقصد تهران در شبانه روز مي دهد و اين در حالي است که تقاضا برای  23امکن تردد 

برای  هسفر با قطار بسیار زيادتر از امکانات راه آهن مي باشد )بعنوان مثال با توجه به پیش بیني های انجام شد

زوج قطار مي باشد( و برای جوابگوئي به اين تقاضا  05به  1322زوج قطار و برای سال  30نیاز به  1290سال 

 بايستي سیاست گذاری راه آهن نسبت به توسعه شبکه سراسری مورد تجديدنظر قرار گیرد.

فری جديد بهمراه بررسي مسائل ذکر شده در فصول قبلي نشان مي دهد که در صورت احداث دو سکوی مسا

 32خط واگن خانه و تاسیسات مربوط ظرفیت ايستگاه راه آهن فعلي به  3الي  0خط قبول و اعزام و تعداد  3

زوج قطار مي رسد. با توجه به اين نکته که واگن خانه و تاسیسات مربوط را نمي توان در ايستگاه ترمینال 

ايستگاه فعلي با ايجاد تغییراتي محدود و با اجرای طرح  ايجاد کرد و بايستي در ايستگاه فعلي احداث گردند،

 جامع در افق طرح کامالً جوابگوی نیاز شبکه خواهد بود و نیازی به ايستگاه های ترمینال احساس نمي شود.

زوج قطار مي باشد که بطور متوسط شامل  123ظرفیت ايستگاه تهران از نظر قطارهای حومه شهری حدود 

درصد آنها از امکانات ايستگاه مسافری استفاده نمايند، باز  12سالیانه مي باشد که چنانچه میلیون مسافر  19

 هم ايستگاه پیش بیني شده جوابگو خواهد بود .
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بررسي نياز به احداث ترمينال با توجه به عامل سهولت دسترسي مسافرين  -5-2

 به ايستگاه

خیابان شوش واقع است . دسترسي به آن از خیابانهای در موقعیت فعلي ايستگاه راه آهن که ورودی آن در 

وحدت اسالمي، امتداد حافظ و کارگر است . دسترسي ايستگاه راه آهن نیز به شهر از خیابانهای ولیعصر و 

خیابان کارگر است . بنابراين دسترسي ها به اين مجموعه در حال حاضر در بخشهای جنوبي تر ايستگاه نیز از 

پیرامون موقعیت ايستگاه و از طريق خیابان شوش و پل جديد جواديه به میدان راه آهن طريق خیابانهای 

 صورت مي گیرد.

در صورتیکه محور اصلي دسترسي به راه آهن از خیابان شوش به خیابان دشت آزادگان منتقل گردد، بهمراه 

تهران و از طريق معابر احداث ساير معابر بزرگراهي در شهر ، دسترسیها با سهولت بیشتر در سطح شهر 

بزرگراهي انجام مي گردد. بطوريکه شرق تهران از طريق بزرگراههای افسريه و بزرگراه شرق تهران به خیابان 

شوش و بزرگراه بعثت دسترسي پیدا کرده و در محل تالقي فعلي اين بزرگراه با خیابان دشت آزادگان، میدان 

 رسي به ايستگاه راه آهن میسر مي شوند.بهمن به محور مورد نظر متصل گرديده و دست

غرب تهران نیز از طريق بزرگراههای يادگار امام، بزرگراه نواب و بزرگراه آيت اهلل سعیدی به دو سمت خیابان 

دشت آزادگان دسترسي پیدا کرده و مسافرين راه آهن از اين طريق به ايستگاه راه آهن دسترسي پیدا      مي 

 کنند. 
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حظه مي شود با توجه به ايجاد معابر بزرگراهي در افق طرح ، دسترسي مسافرين به ايستگاه همانطور که مال

فعلي توسط اين معابر صورت خواهد پذيرفت اما با توجه به اينکه حتي در صورت ايجاد طرح جامع ايستگاه تا 

اه مي شود اما در و ايجاد تمامي اين بزرگراه ها بازهم زمان زيادی صرف رسیدن به اين استگ 1322سال 

منطقه شهرداری  9صورت احداث ايستگاه های پیشنهادی غرب و شرق ، هر کدام از اين ايستگاه ها مي توانند 

از تهران را تحت پوشش خود برای مسافرين قرار دهند و اين کار باعث دسترسي سريع تر و    آسان تر برای 

 مي شود .مسافرين مناطق تحت پوشش هر يك از اين ترمینال ها 

 بررسي نياز به احداث ايستگاه ترمينال با توجه به مسائل اقتصادي-5-3

همانطور که در اين فصل مطرح گرديد، برای احداث ترمینالهای شرق و غرب تهران به ترتیب نیاز به اعتبار 

انجام مي باشد که اين محاسبات بدون در نظر گرفتن قیمت زمین  1291میلیارد ريال در سال  033و  200

 شده است.

مترمربع برآورد مي شود که با  1222×  32₌ 32222مساحت الزم برای ايستگاه ترمینال در تهران حداقل 

درنظر گرفتن قیمت باالی زمین در نواحي پیشنهادی نیاز به تامین اعتباری در همان حدود هزينه احداث هر 

 ترمینال مي باشد.

به منظور مقايسه با ديدگاه احداث ترمینالها نیاز به درنظر گرفتن در نگرش توسعه ايستگاه راه آهن فعلي 

هزينه های الزم برای تخريب و پاکسازی محوطه و هزينه ساخت ترمینال مسافربری مي باشد که در نتیجه 
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بوده است واين در حالي است که نیاز به ابتیاع زمین  91میلیارد ريال در سال  223در مجموع نیاز به اعتبار 

 ای اين منظور نمي باشد.بر

با توجه به مطالب ذکر شده در صورت تامین سطح مناسب جهت ساخت ايستگاه ترمینال توسط ارگانهای 

میلیارد  9میلیارد ريال و در شرق به میزان  33دولتي ، هزينه ايجاد يك ايستگاه ترمینال در غرب به میزان 

عدم تامین هزينه زمین ترمینالها به دلیل قیمت باالی ريال صرفه اقتصادی بهمراه خواهد داشت .)در صورت 

 زمین، طرح جامع ايستگاه فعلي بر احداث هر يك از ترمینالها از لحاظ اقتصادی برتری دارد.(

 : SWOTمدل بررسي نياز به احداث ايستگاه ترمينال با توجه به  - 4 - 5

 صورت عدم احداث ايستگاه های جديد و با استراتژیبا توجه به اين مدل در ارزيابي ايستگاه راه آهن تهران در 

WO  به اين نتیجه میرسیم که ايستگاه تهران دارای تهديدها و نقاط ضعف زيادی مي باشد که بر نقاط قوت

و فرصت هايش از نظر کیفي برتری دارد پس به نظر مي آيد برای کاهش اين تهديدهای محیطي بايستي 

م ي شودو در صورت عداستراتژی تدافعي به کار گیريم و نیاز به ايستگاه ترمینال جديد در تهران احساس م

احداث ترمینال جديد در تهران بايستي طرح جامع ايستگاه فعلي به طور کامل و با سرعت بیشتری اجرا گردد 

تا ضعف های ايستگاه فعلي را پوشش دهد اما در مورد ايستگاه پیشنهادی غرب تهران با توجه به نقاط قوت و 

احداث   SO ف و تهديدهايش برتری دارد و با استراتژیفرصت های بیشماری که در صورت احداث بر نقاط ضع

اين ايستگاه به منظور استفاده از فرصت های متعدد محیطي امری منطقي و قابل اجرا مي باشد و در نهايت 

در مورد ايستگاه پیشنهادی شرق با توجه به نقاط ضعف که از حیث اجرا و عملیاتي شدن دارد و با استفاده از 
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ي توان با تکیه بر نقاط قوت اثرات ناشي از تهديدها را کم کرد و از استراتژی های تنوع بهره م STاستراتژی 

جست که در اين صورت با کم شدن نقاط ضعف مي تواند قابل اجرا باشد ولي با هزينه ای بیشتر نسبت به 

 ايستگاه غرب .

 

 

 نتيجه گيري -6

 

مي توان دريافت که احداث ايستگاه های ترمینال جديد در تهران امری الزم  SWOT با تحلیل مدل 

االجراست اما ايستگاه پیشنهادی غرب با توجه به برتری نقاط قوت و فرصت هايش نسبت به نقاط ضعف 

از ديدگاه مدل است و لي ايستگاه شرق با SO و تهديدها پروژه ای قابل اجرا و برنامه ريزی با استراتژی

ه به نقط ضعف و تهديدهايي که برايش وجود دارد از ديدگاه مدل نیاز به بررسي دقیق تری داشته و توج

 استفاده کرد . STو استراتژی های تنوع WT در مقابل آن بايستي از استراتژی تدافعي
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