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 چکیده

 را موجود آهن راه ايستگاه به دسترسي بهبود و بهسازي توسعه، و فعلي ايستگاه روي بر تمركز اول ديدگاه

 .دهد مي قرار مدنظر تهران شهر مناسب مسافري ايستگاه ايجاد يك منظور به

 در مسافري قطارهاي اعزام و قبول جهت هايي ترمينال احداث فعلي، ايستگاه حفظ بر عالوه دوم ديدگاه در

 سيستم به مسافرين دسترسي افزايش و فعلي ايستگاه ترافيكي بار كاهش منظور به تهران سطح شهر از نقاطي

 باشد. مي توجه مورد ريلي حمل و نقل

به بررسي اين دو ديدگاه و اثرات آن ها بر منطقه شهري تهران و همچنين شبكه راه آهن جمهوري  مقالهاين 

اسالمي ايران مي پردازد و ميزان موفقيت آنها را در حل معضل عدم جذابيت ايستگاه راه آهن تهران پرداخته 

 ي گويد.و در نهايت به پرسش امكان ايجاد ايستگاه هاي جديد در سطح شهر تهران پاسخ م

 

 كلمات كليدي : ايستگاه تهران ، ترمينال ، دسترسي
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 (مقدمه1

رود. اين دغدغه از روزهايي هاي بشر در زندگي بشمار ميترين چالشانتقال انسان و بار از ديرباز يكي از مهم

فضايي به كرات ديگر  هايگذاشت تا به امروز كه انسان با سفينهكه انسان بار بر دوش خود و چارپايان مي

هاي ها در ديگر سيستمرود، همواره همراه بشر بوده است. حمل و نقل ريلي آغازي بود كه با انواع پيشرفتمي

هاي خاص حمل و نقل ريلي، اي، هرگز پايان نيافت. ويژگيحمل و نقل، همچون حمل و نقل هوايي و جاده

مل و نقل بوجود آورده است. توانايي باال در انتقال حجم هاي حجلوه اي متفاوت از آن در ميان ديگر شبكه

ان هاي كم براي استفاده كنندگبار، ايمني مناسب براي مسافران، تعامل مطلوب با محيط زيست پيرامون، هزينه

و ...، همه و همه عواملي است كه پويايي اين شبكه حمل و نقل را همچنان حفظ نموده است. امروزه افزايش 

كيلومتر بر ساعت، چهره اي از اين صنعت حمل  033رها در برخي از خطوط ريلي جهان تا بيش از سرعت قطا

هاي حمل و نقل براي و نقل به جهانيان نشان داده است كه شايد امكان حذف شدن آن از ميان سيستم

 هميشه به فراموشي بسپارد.

يك از يك سو و آماده سازي ناوگان از سوي ايستگاه هاي راه آهن به عنوان مراكز برنامه ريزي و جذب تراف

ديگر نقش كليدي را در حمل و نقل ريلي ايفاد مي نمايند. آثار حمل و نقل ريلي بر توسعه ملي و منطقه اي 

ها گسترده مي شود، وابسته به محل ايستگاه ها بوده و بر خالف حمل و نقل جاده اي كه در طول مسير جاده

آثار حمل و نقل ريلي بر منطقه پيرامون ايستگاه ها شكل مي گيرد. جانمايي عمدتاً قطب توسعه وگسترش 

ها در طول شبكه و پيش بيني فضا و خدمات متناسب با نوع و حجم تقاضاي ترافيك يك مناسب ايستگاه

 مسير مي تواند در افزايش سطح حمل و نقل ريلي نقش به سزايي داشته باشد.

  يم  پيشرفت راه آهن در كشور ارائه لي كشور براي آشنايي بيشتر با مقداردر آخر نيز آمارهايي از خطوط ري

 شود. 
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 (آمارهايي ازخطوط ريلي كشور2

 طول انواع خطوط در کشور -

 [ : 6شبكه راه آهن در حال حاضر داراي مشخصات ذيل مي باشد]

 ريل پهن كيلومتر با عرض 49كيلومتر با عرض ريل استاندارد و  6366طول خطوط اصلي :  (1

 كيلومتر 2346طول خطوط ثانويه تجاري و صنعتي :  (2

 كيلومتر 1302طول مسيرهاي دوخطه:  (0

 ارائه 1-1 جدول در ايران اسالمي جمهوري آهن راه شبكه قطعات از برداري بهره و ساخت شروع زمان

 .  است شده

 كيلومتر 11103(  ها مانوري و ها ايستگاه فرعي، خطوط احتساب با)  خطوط كل جمع

 

 [6]1000آمار طول خطوط اصلي بصورت محوري در سال  - 1-1جدول 

 مسیر خطوط
طول خط 

 )کیلومتر(

عرض خط 

 )کیلومتر(

تاريخ شروع 

 ساختمان

تاريخ خاتمه 

 ساختمان

تاريخ آغاز 

 بهره برداري

 1241 1241 1241 1901 190 جلفا-تبريز

 1013 1013 1241 1901 141 رازي در مرز تركيه  –صوفيان 

 1244 1244 1241 1666 49 ميرجاوه  –زاهدان 

 1016 1016 1036 1901 420 بندرامام خميني –تهران 

 1016 1011 1036 1901 961 بندر  تركمن –تهران 

 1006 1001 1016 1901 012 مشهد –گرمسار 

 1006 1006 1016 1901 606 تبريز –تهران 

 1013 1013 1016 1901 090 زرند –قم 

 1021 1021 1023 1901 121 خرمشهر –اهواز 

 1024 1024 1020 1901 12 بندرماهشهر-سربندر

 1004 1004 1000 1901 01 بندرتركمن –گرگان 

 1013 1090 1096 1901 111 زرين شهر –سيستان 

 1016 1016 1010 1901 60 كرمان -زرند

 1060 1060 1063 1901 626 بندرعباس –بافق 
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 1063 1063 1064 1901 99 ديزيچه–دوخطه حسن آباد 
 1061 1061 1064 1901 119 گرمسار –خط دوم تهران 

 1061 1061 1064 1901 23 آپرين –خط دوم تهران 

 1061 1061 1061 1901 161 سرخس –فريمان 

 1060 1060 1066 1901 00 مشهد –خط دوم فريمان 

 1061 1061 1061 1901 22 ملكي –رابط آپرين 

 1003 1003 1064 1901 193 خط دو شمالشرق *

 1003 1003 1066 1901 200 فريمان –خط دوم نغاب 

 1061 1061 1061 1129 9 تجن –خط عريض سرخس 

 1064 1064 1060 1901 16 شهيد مطهري –سالم 

 1066 1061 1069 1901 219 ميبد –بادرود 

 1001 1001 1066 1901 00 بهرام –رابط آپرين 

 1066 1066 1062 1901 129  2محمديه  –آپرين 

 1003 1064 1069 1901 23 اميرآباد –رستمكال 

 1066 1066 1064 1901 231 چادرملو –اردكان 

 1064 1064 1062 1901 129 2محمديه  –خط دوم آپرين 

 1003 1003 1064 1901 16 كرج  –خط دوم ملكي 

 1001 1001 1060 1901 6 ملكي –خط دوم لشكري 

 1066 1066 1064 1901 10 اردكان –رابط ارژنگ 

 1066 1066 1066 1901 16 شوراب – 2محمديه 

 1009 1009 1062 1901 16 جمكران – 2محمديه 

 1009 1000 1003 1901 133 راين –كرمان 

 1009 1000 1003 1901 121 بم –راين 

 1000 1000 1064 1901 111 چادرملو –جندق  –بافق 

 1009 1009 1064 1901 696 كاشمر –جندق 

 1000 1000 1000 1901 10 ميمند –خط دوم احمدآباد 

 1000 1000 1000 1901 12 21اضطراري –خط دوم باق 

جنت  -21خط دوم اضطراري 

 آباد

00 1901 1000 1009 1009 

 1001 1001 1009 1901 00 احمدآباد-خط دوم جنت آباد
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 1001 1001 1064 1901 109 خواف –تربت حيدريه 

 

نفر است اين د ر  كيلومتر به ازاي هر يك ميليون 130شاخص طول خط ريلي در ايران به جمعيت كشور 

كيلومتر و در  123 كيلومتر ،تركيه 923 كيلومتر، ژاپن 913حالي است كه اين شاخص در كشورهاي آلمان 

  [ .92]كيلومتر است 233تونس 

 [6خطوط در دست احداث] -2-1جدول 

 طول محور )کیلومتر( نام محور رديف

 039 زاهدان –بم  1

 06 مياندشت –نظاميه  2

 136 شيراز –اصفهان  0

9 
 انشعاب سنگان  –مشهد  –بافق 

 انشعاب پرواده –مشهد  –بافق 

190 

90 

 101 تبريز -بستان آباد –دوخطه ميانه  1

 100 اروميه –مراغه  6

 601 )غرب كشور( –خسروي و انشعاب مالير  –كرمانشاه  –اراک  6

 231 انزلي –رشت  –قزوين  0

 161 اردبيل  –ميانه  4

 2916 جمع کل

 [6]1000طول خطوط اصلي و فرعي مناطق چهارده گانه راه آهن كشور در سال  -0-1جدول 

 نواحي

  خطوط اصلي )کیلومتر(

خطوط 

فرعي 

 )کیلومتر(

 جمع جمع خطوط

 جمع خط دوم خط اصلي
 کل صنعتي تجاري خطوط خطوط صنعتي

 خطوط و مانوري مانوري تجاري

 660 204 136 100 009 3 009 جنوب

 244 09 11 24 211 3 211 لرستان

 130 190 66 62 063 3 063 اراک

 1242 920 214 16961 060 203 100 تهران



 

6 
 

 962 61 91 01 931 3 931 شمال

 1236 126 60 19 1303 193 193 شمالشرق

 416 100 194 04 620 262 916 خراسان 

 636 122 60 99 901 3 901 شمالغرب

 612 291 166 64 966 3 966 آذربايجان

 432 210 106 66 694 22 626 اصفهان

 1244 236 103 60 1342 3 1342 جنوبشرق

 1320 46 46 3 401 3 401 شرق

 113 16 19 2 49 3 49 زاهدان

 1302 263 116 110 012 106 626 هرمزگان

 11136 2191 1146 491 0161 1033 6261 جمع كل 

 

( طول خطوط %60كيلومتر ) 0001كيلومتر مي باشد كه از اين ميزان  13620طول شبكه ريلي كشور جمعاً 

( طول خطوط صنعتي و تجاري بوده و %0كيلومتر) 060( طول خطوط مانوري و %19كيلومتر ) 1124اصلي ،

ز سرخس به راه آهن ايستگاه بسته( مي باشد كه از طريق مر 136ايستگاه باز و  246ايستگاه ) 930داراي 

كشورهاي آسياي ميانه، از طريق مرزرازي به راه آهن تركيه )اروپا( ، از طريق مرز جلفا به راه آهن آذربايجان 

و از طريق مرز ميرجاوه به راه آهن پاكستان متصل مي باشد . الزم به ذكر است راه آهن زاهدان در حال حاضر 

ه زاهدان در آينده نزديك ب –وجه به شروع عمليات احداث خط بم به شبكه ريلي كشور متصل نبوده ولي با ت

شبكه ريلي كشور متصل خواهد شد. در حال حاضر خطوط ريلي كشور را، چهارده اداره كل به شرح جدول 

 [ : 9تحت پوشش دارند] 1-9

 [6آمار انواع ايستگاههاي موجود در شبكه راه آهن ايران] -9-1جدول

 تشكیالتي درجه ايستگاه
 بازبین المللي جمع بسته 3درجه  2درجه 

 1درجه  گار نام اداره کل

 9 24 0 12 6 1 2 آذربايجان

 3 14 3 11 2 0 0 اراک

 1 06 13 16 1 6 3 اصفهان

 2 02 9 19 4 9 1 تهران
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 3 29 1 4 1 2 0 جنوب

 3 13 29 10 1 6 1 جنوبشرق

 2 22 3 12 1 0 2 خراسان

 3 4 6 3 3 2 3 سيستان و بلوچستان

 3 01 21 6 2 1 1 شرق

 3 20 0 4 4 6 3 شمال

 3 20 3 22 9 2 3 شمالشرق

 1 02 1 29 0 0 1 شمالغرب

 3 11 3 11 2 3 2 لرستان

 3 90 23 11 6 1 1 هرمزگان

 13 930 136 161 14 91 16 جمع

 

 

 (نتايج ناشي ازاحداث ترمينالهاي راه آهن در سطح شهرتهران0

مسئله در جهت احداث ترمينال هاي راه آهن در سطح شهر تهران را مي توان به دامنه اثر 

 دو بخش درون شهري و برون شهري تقسيم نمود.

 شهري دروندامنه اثر -

الف( با رشد جمعيت ، در نتيجه افزايش تقاضاي سفر با قطار بر مشكالت ايستگاه فعلي افزوده خواهد شد. 

 آهن موجب ايجاد توازن بين ظرفيت و تقاضا در آينده خواهد بود. بنابراين احداث ترمينالهاي راه

 

ب (بر اساس مقاله اي كه در اين راستا با عنوان امكان سنجي ايجاد ايستگاه هاي جديد راه آهن تهران با هدف 

افزايش دسترسي شهروندان در هفتمين همايش حمل و نقل ريلي ارائه شده است، احداث  ترمينال هاي راه 
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از كل  %66/1غرب و شرق نه تنها باعث اختالل در شبكه ترافيك درون شهري نمي گردد، بلكه در حدود آهن

 [ .10سفرهاي درون شهري مي كاهد  ]

 

ج (و همچنين در صورت احداث ترمينال هاي راه آهن شرق و غرب، سهم آنها در جابجايي مسافرين بترتيب 

كه اين مسئله بيانگر نقش هريك از ترمينالها در جذب مسافرين، خواهد بود  %02و ايستگاه موجود  03%،  00%

 [ .10به دليل سهولت دسترسي به آنهاست]

 

د ( با احداث ترمينال هاي راه آهن، مي توان از مصرف بنزين و گازوئيل در بسياري از سفرهاي درون شهري 

 در روز كاست. 

 

گاه هاي مترو، در آينده شاهد تلفيق سيستم حمل و نقل هـ( با ارتباط ايستگاههاي ترمينال پيشنهادي با ايست

 ريلي درون شهري و برون شهري مانند كشورهاي فرانسه و انگليس خواهيم بود.

 

 دامنه اثر برون شهري - 

الف( بكارگيري ايستگاههاي ترمينال چندگانه در تهران مي تواند حرفه اي براي پيشبرد تكنولوژي قطار و در 

 نگرش عمومي نسبت به حمل و نقل ريلي گردد.نتيجه ارتقاء 

 

ب ( صنعت حمل و نقل ريلي در كشور از حمايت خاص خود برخوردار نيست. بنابراين با احداث ترمينالها و 

ارائه دو فاكتور مهم جهت جذب مسافرين يعني سهولت دسترسي و خدمات مطلوب در حين سفر، مي توان 

اد نمود، با توجه به آمارگيري از ترمينالهاي اتوبوس، مي توان به اين تعادل را در سيستمهاي حمل ونقل ايج

از مسافرين حمل و نقل جاده اي به سمت حمل و نقل  %63نتيجه رسيد كه با ارائه دو فاكتور ذكر شده حدود 

 [ .10ريلي جذب شوند ]
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 پيشنهادي( در غرب تهرانهن)موقعيت ايستگاه ترمينال راه آ(9

بل گفته شد ، منطقه اي در انتهاي بزرگراه در دست احداث شهيد همت در نظر گرفته شد كه بنابر آنچه در ق

 متقيمت چندان بااليي ندارد . ولي در آينده نزديك يا احداث ترمينال راه آهن و گسترش شهر تهران از س

غرب بدون ترديد قيمت زمين در آن محدوده افزايش پيدا خواهد كرد و چه بسا كليه هزينه هاي احداث 

 ترمينال با فروش زمين لحاظ گردد. 

همانطور كه در نقشه ارائه شده مشاهده مي شود. نقطه مذكور امتداد دو بزرگراه شهيد همت و آزادگان است 

حداث مي باشند و با توجه به وسعت مناطق شهرداري قسمتي از كه هردو بزرگراه در امتدادشان در حال ا

را تحت پوشش قرار مي دهد. نحوه دسترسي به ايستگاه ترمينال  22و 21و 10و 4و 6و 1و 0و 2و  1مناطق 

 ( ارائه شده است.1-6راه آهن در قسمت غربي تهران در جدول )

متر مي باشد كه از نقطه  6/10به پهناي  مسير پيشنهادي را فرض مي كنيم كه راه آهن اتصالي دو خطه

شبكه سراسري خطوط راه  163/11متر از سطح دريا شروع و در كيلومتر  1043ايستگاه پيشنهادي با ارتفاع 

 متر از سطح دريا ختم مي گردد. 1136متر در ارتفاع  0613آهن از مبدا ايستگاه راه آهن موجود، به طول 

د بزرگراه آزادگان تا تالقي با امتداد بزرگراه شهيد همت در نقشه ارائه شده مسير پيشنهادي به موازات امتدا

 است.

 

 مزاياي احداث ترمینال راه آهن)پیشنهادي( غرب تهران - 

 الف( امكان دسترسي ترمينال توسط بزرگراهها

 ب ( امكان گسترش براي آينده

 ج ( امكان احداث پاركينگ

 منطقه از مناطق شهرداري 4د ( پوشش 

 ه ( امكان اتصال به شبكه مترو در آينده

 و( امكان احداث خط اتصالي كوتاهتر به شبكه سراسري خطوط
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 معايب احداث ترمینال راه آهن)پیشنهادي(غرب تهران -

 الف ( وجود شيبهاي تند در قسمتي از طول مسير

 ب ( قيمت زمين هاي مورد نياز براي احداث ايستگاه
 [96] ي ايستگاه غرب تهرانموقعيت پيشنهاد-0-6تصوير 
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 بنحوه دسترسي مسافرين از مناطق شهرداري به ايستگاه ترمينال غر -1-6جدول 

 
 نحوه دسترسي از مناطق شهرداري به ترمینال راه آهن منطقه شهرداري

 بزرگراه مدرس ، چمران، همت 1منطقه 

 يادگار امام، رسالت، شيخ فضل اهلل نوري ، همت 2منطقه 

 مدرس ، نيايش، ايرانپارس، همت  0منطقه 

 ايرانپارس ، رسالت، كاشاني ، همت 1منطقه 

 كردستان، جالل آل احمد، شيخ فضل اهلل ، همت  6منطقه 

 محمد علي جناح ، همت 4منطقه 

 آزادگان 10منطقه 

 آزادگان 21منطقه 

 آزادگان 22منطقه 

 

 

مطالعات اقتصادي احداث ايستگاه هاي ترمینال)پیشنهادي( در سطح شهر  (5

 نتهرا

 مقدمه-5-1

 منظور از هزينه احداث ترمينال، احداث ترمينال بعالوه خطوط واصل به شبكه سراسري مي باشد.

ه اهزينه هاي ايستگاه ترمينال كه فقط به منظور قبول و اعزام قطارهاي مسافري مي باشد،  برخالف ايستگ

ترانزيت، از هزينه هاي بسيار باالي عمراني برخوردار نيست . زيرا بسياري از فعاليتها از قبيل شستشو و تعميرات 

 در آن انجام نمي گيرد و اين فعاليتها مختص به ايستگاه ترانزيت )ايستگاه راه آهن موجود(        مي باشد. 

 ايد درنظر گرفت ، عبارتنداز:مواردي كه از لحاظ هزينه بري بغير از قيمت زمين ب

 الف( ساختمان مسافر)سالن انتظار، دستشوئي، مغازه و ...(

 ب ( تاسيسات برقي
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 ج( تاسيسات مكانيكي

 د (برج كنترل

 هـ ( محوطه سازي

 ز ( خطوط اتصالي به شبكه سراسري

همگام با نرخ تورم، با توجه به گسترش شهر تهران از شرق و غرب و همين طور افزايش قيمت امالک و اراضي 

هزينه خريداري زمين در محاسبات اقتصادي منظور نمي شود زيرا در پايان عمر طرح ممكن است قيمت 

اسقاط زمين، كل هزينه هاي احداث را در خود لحاظ كند. بنابراين مي توانيم با فرض معقول در نظرگيري 

از وارد كردن قيمت زمين در محاسبات ارزش زمين در حال حاضر برابر ارزش زمين در پايان عمر طرح 

كل زمينهايي كه در  1933جلوگيري كنيم، هرچند با توجه به تراكم موجود پيش بيني مي شود كه در سال 

تهران بصورت باير وجود دارند، مورد بهره برداري قرار بگيرند كه اين خود موجب افزايش قيمت زمين خواهد 

 شد.

هاي جاري پرداختي به پيمانكاران در فعاليتهاي مشابه و همين طور بر هزينه هاي اين قسمت برحسب قيمت

 اساس مشاوره با كارشناسان مركز تحقيقات راه آهن  در جدول ذيل ارائه شده است:

 

 هزينه هاي عملياتي جهت احداث ترمينال  -0-6جدول 

 هزينه عملیاتي شــرح رديف

 مترمربعهفت ميليون ريال به ازاي هر  ساختمان مسافر 1

 هزينه ساختمان مسافر %23 تاسيسات مكانيكي 2

 هزينه ساختمان مسافر %03 تاسيسات برقي 0

 دويست و بيست ميليون ريال به ازاي هر متر طول برج كنترل 9

 هزينه ساختمان مسافر %1 محوطه سازي 1

 1الي  1هزينه هاي قسمتهاي  %1 هزينه هاي در نظر گرفته شده 6

 سه هزار ميليون ريال به ازاي هر كيلومتر طول محوطه خطوط داخل 6

 هفت هزار ميليون ريال به ازاي هر كيلومتر طول خطوط اتصال به شبكه سراسري 0

 

 



 

13 
 

تهران غربو خطوط ارتباطي در  هزينه احداث ترمینال )پیشنهادي(  6)  

    الف ( هزينه احداث ساختمان

 1333×  6₌ 01333)ميليون ريال(     هزينه ساختمان       

 23/3×  01333₌  6333)ميليون ريال(     تاسيسات مكانيكي       

 03/3×  01333₌  13133)ميليون ريال(     تاسيسات برقي       

 0×  223₌  1663برج كنترل                                          )ميليون ريال(         

 31/3×  01333₌ 1613) ميليون ريال(     محوطه سازي      

 16313)ميليون ريال(     جمع      

  31/3×  16313+  16313₌ 1/10013)ميليون ريال(                        كل هزينه ساختمان     

 

 

 ب( هزينه هاي خطوط راه آهن

 1×  2×  0333₌ 03333)ميليون ريال(  كيلومتر 2خط داخل محوطه و طول هر كدام  1

 كيلومتر جهت اتصال ترمينال به خطوط اصلي شبكه سراسري 613/0را ه آهن دو خطه به طول 

 2× 61/0×  6333₌ 122133)ميليون ريال(       

 برابر است با : 1043بنابراين كل هزينه هاي احداث و خطوط آهن در سال 

 1/10013+  03333+  122133₌ 1/211013)ميليون ريال(      

شروع مي شود و همچنين با فرض ثبات نرخ تورم به ميزان  1041اينكه احداث ترمينال در سال حال با فرض 

[. مقدار ارزش ريالي  پرداخت دولت 94و  90درصد) معادل ميانگين نرخ تورم در پنج سال گذشته(] 16629

 مي يابيم : 1041را در سال 

 1043-41ارزش ريالي پرداخت هزينه در سال 

 1/211013( × 1+361629)₌ 0/291626ل( )ميليون ريا    

ميليارد تومان  6/29نياز به اعتبار  1041به عبارت ديگر براي احداث ترمينال راه آهن در غرب تهران در سال 

 اعتبار مورد نياز براي خريد زميمي باشد)بدون در نظرگرفتن 
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 (نتیجه گیري7

مسائلي كه در فصل پنج و شش مطرح شد مي توان با توجه به مشكالت ايستگاه راه آهن فعلي تهران و 

 اين نتايج را گرفت :

تغييرات و تحوالت اقتصادي دهه هاي اخير در هزينه هاي حمل و نقل و جابجائي در منطقه اي وسيع  .1

از شهر و منطقه تهران و افزايش تعداد سفرها در داخل اين منطقه از يكسو و از سوي ديگر افزايش 

شهري بهمراه برنامه هاي توسعه شبكه راه آهن در منطقه شهري از جمله انتقال  سهم مسافرتهاي بين

كارخانجات مستقر در ايستگاه به علت محدوديتهاي زيست محيطي به كرج و اجراي برنامه هاي توسعه 

خطوط شبكه راه آهن جمهوري اسالمي ايران و باالخره عدم جذابيت از حمل و نقل ريلي توسط 

امناسب بودن دسترسي به ايستگاه از نقاط مختلف شهر و مشكالت عديده درون مسافرين بعلت ن

ايستگاهي از جمله قدمت و فرسودگي ساختمانها و تجهيزات مستقر در ايستگاه و كمبود ظرفيت در 

صورت افزايش تعداد قطارهاي مسافري لزوم بازنگري به موقعيت و كاربري ايستگاه راه آهن تهران را 

 ابل اجتناب نموده است. ضروري و غيرق

ايجاد ايستگاههاي راه آهن در سطح شهر تهران در دراز مدت بدليل مزاياي بسياري كه اين ترمينالهاچه  .2

از ديدگاه مقايسه اي با ايستگاه ترانزيت و چه از ديدگاه مسائل برون شهري و درون شهري دارند، 

ز بعد موقعيت ايستگاه ترمينال، از لحاظ الزامي مي نمايد و احداث آنها با وجود مشكالت عديده ا

مشكالت خطوط ارتباطي و در نهايت هزينه احداث آنها با توجه به مطالب ارائه شده در فصل ششم و 

موقعيتهاي پيشنهادي و همچنين طرح احداث خطوط ارتباطي ترمينالها موازي با بزرگراههاي موجود، 

رحهاي قابل اجرا و ضروري در سيستم حمل و نقل ريلي امكان پذير بوده و مي تواند بعنوان يكي از ط

 بشمار آيد.

، اگر فاكتور تاثيرگذار ظرفيت مورد نياز سيستم ريلي تهران در نظر 1933در كوتاه مدت و تا سال  .0

گرفته شود، احداث ايستگاههاي ترمينال توجيه مناسبي ندارند و مي توان با توسعه محدود ايستگاه 
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نياز كه براساس ظرفيت قابل دستيابي شبكه سراسري راه آهن جمهوري اسالمي فعلي به ظرفيت مورد 

 ايران است، دست يافت.

اگر مسائل اقتصادي بعنوان عامل موثر در نظر گرفته شود، در صورت تامين اعتبار و تامين سطح مورد   .9

ه جامع ايستگانياز جهت ساخت ايستگاه ترمينال توسط ارگانهاي دولتي ، احداث ترمينالها بر طرح 

 فعلي برتري دارد.

  

 پیشنهادات(8

به مواردي برخورد شده است كه شايسته توجه بيشتري بوده و مي تواند تحت  مقالهدر طول انجام اين  

 موضوعات چندگانه اي مورد بررسي و تحقيق قرار گيرند. اين موارد به شرح زير مي باشند:

 شهر تهران و كالن شهرها به صورت كالنمكانيابي ايستگاههاي جديد راه آهن در سطح  -1

تلفيق سيستم حمل و نقل ريلي درون شهري و برون شهري توسط ايستگاههاي ترمينال راه آهن در  -2

 سطح شهر تهران

 ارزيابي اقتصادي تفصيلي ايجاد ايستگاه هاي ترمينال در سطح شهر تهران -0

ل در كاهش مصرف سوخت، استهالک، ارزيابي اقتصادي تاثير بكارگيري ايستگاههاي راه آهن ترمينا -9

 تصادفات و آلودگي هوا در سطح شهر تهران

 تخمين مقايسه اي عامل دسترسي بين ايستگاههاي ترمينال و معابر بزرگراهي -1

 احداث خط آهن كمربندي تهران  -6

 مقايسه ساخت ايستگاه در غرب تهران به جاي تونل خط آهن تهران تبريز به صورت تفصيلي -6
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Abstract 

 

The first idea is consentrate on the Tehran station and development of 

that. 

The second idea is in addition to maintaining the current station, with 

construction trminals to accept and send passenger trains in the areas 

of Tehran, in order to reduce traffic and increase access to existing 

stations, passengers tried to rail transport system. 

This paper analyses these ideas  and deals with the construction of new 

station in the west of Tehran with analysis of the model.  
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