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  چكيده
 در اين .نمايد را ايجاب ميآن  بازنگري موقعيت و كاربري  اطراف آن وتهرانآهن   در ايستگاه راه وجود مشكالت عديده

  . قرار گرفته استونقل وت مورد توجه كارشناسان حملدو ديدگاه متفابطور كلي راستا 
را بـه منظـور ايجـاد     موجود  آهن     دسترسي به ايستگاه راه    بهبودديدگاه اول تمركز بر روي ايستگاه فعلي و توسعه، بهسازي و            

  .دهد ستگاه مسافري مناسب شهر تهران مدنظر قرار مييك اي
در ديدگاه دوم عالوه بر حفظ ايستگاه فعلي، احداث ترمينالهائي جهت قبول و اعزام قطارهاي مسافري در نقـاطي از سـطح                      

  باشد توجه ميونقل ريلي مورد  شهر تهران به منظور كاهش بار ترافيكي ايستگاه فعلي و افزايش دسترسي مسافرين به سيستم حمل
آهن جمهـوري اسـالمي ايـران         اين مقاله به بررسي اين دو ديدگاه و اثرات آنها بر منطقه شهري تهران و همچنين شبكه راه                 

آهن تهران سـنجيده و درنهايـت بـه پرسـش امكـان               پردازد و ميزان موفقيت آنها را در حل معضل عدم جذابيت ايستگاه راه              مي
 .گويد ح شهر تهران پاسخ ميايجاد ايستگاههاي جديد در سط

  شهر تهران ـ سيستم حمل و نقل ريلي ـ ايستگاه ترانزيت ـ ايستگاه ترمينال  :كليد واژه ها
  
  ـ مقدمه1

 1317 شهريور سال    4 هكتار در زمينهاي باير جنوبي شهر تهران در          152آهن تهران با مساحت       ايستگاه راه 
آهـن در جنـوب       خطـوط راه  .  هزار نفـر داشـت     540در حدود   شروع بكار كرد كه در آن زمان تهران جمعيتي          

اين اقدام در زمان خـود از جملـه تالشـهايي بـود كـه در جهـت نـوگرايي و                     . اي نبود   تهران داراي مشكل ويژه   
  .پذيرفت گسترش تاثيرپذيري ايران از غرب صورت مي

آهـن تهـران    بر عرصه كـار راه آهن تهران بطور كلي مهمترين تحولي كه          از آغاز بكار فعاليت ايستگاه راه     
بازسـازي و   ، احداث پلهاي ارتبـاطي ورودي و خروجـي بـه ايسـتگاه    ،افزايش محدود تعداد سكوهاداده،   روي

اي بلـيط، تحـول در        بهسازي محدود ايستگاه و كارخانجات جانبي، نوسازي قطارها و خطـوط، صـدور رايانـه              
آهـن سـال      ايسـتگاه راه  . اسـت    مختلـف شـهر بـوده      خدمات مسافري و گشايش چند شعبه فروش بليط در نقاط         
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ن نفـري همچنـان بـه خـدمت          اين شهر با توان نحيف خود، در خدمت بـه يـك حـوزه شـهري ده ميليـو                   1317
  . ]1[ از اينرو ايستگاه تهران امروزه پاسخگوي تمام نيازها نيست و نيازمند توجهي ويژه مي باشد. مشغول است

  
  آهن تهران مسافري ايستگاه راه ـ بررسي وضعيت فعلي مجموعه 2

آهن واقع شده كـه متشـكل         آهن تهران و جنوب ميدان راه       اين مجموعه در شمال غربي سايت ايستگاه راه       
مربـع   متـر    8000ساختمان ترمينال مسافري با مساحت تقريبي       . باشد  از دو قسمت ترمينال مسافري و سكوها مي       

دسترسي ترمينال مسافري بـه شـهر توسـط خيابانهـاي           .  ]2[ شدمي با  مسافر 14000بطور متوسط روزانه پذيراي     
نقليـه ميسـر      آهن قرار دارد، براي همه وسـايل        وليعصر، كارگر و قسمتي از خيابان شوش كه در شرق ميدان راه           

  .پذير است است و دسترسي شهر به ترمينال مسافري از طريق خيابانهاي كارگر و شوش امكان
 سكوي مسافري جهت سوار و پياده شدن    5ينال مسافري قرار دارند و كالً       سكوها در جنوب ساختمان ترم    

 خط براي قبول 10هر سكو در طرفين خود داراي دو خط است و مجموعاً . حاضر وجود دارد    مسافرين درحال 
  .آهن وجود دارد و اعزام قطارهاي مسافري در ايستگاه راه

  
  يستگاه هاي فعلي مجموعه مسافري ا  ـ مشكالت و نارسائي3

  :  ]3[ تقسيم بندي كردذيل صورت  را مي توان به آهن يستگاه راهمجموعه مسافري امشكالت 
  مشكالت موجود در ترمينال مسافري) الف

هـاي    عـدم وجـود پلـه     ،   حمل بار مسافر با توجه به فاصله دربهاي خروجي تـا سـكوها             اين مشكالت شامل  
كمبـود   و  سـاعت بـراي توزيـع تـراكم        24 ايسـتگاه در طـي       عدم توزيع مناسب ورود و خروج قطارها به       ،  برقي

  . مي باشدامكانات براي بيماران و افراد مسن در حمل بار جهت سوار شدن به قطار
  مشكالت مربوط به خطوط ايستگاه ) ب 

 همزمـاني يـا     ،خانـه   مسافر و اعزام قطار بـه واگـن       زياد بودن زمان تخليه     ،  كمبود سكو اين مشكالت شامل    
خانـه در جهـت خروجـي قطارهـا بـه             واگن( خانه     موقعيت واگن   و ن زمان ورود قطارها به ايستگاه     نزديك بود 

خانه باعث كندي حركت قطارهـاي ورودي از          سمت شهرري قرار دارد و خروج قطار از سكو به سمت واگن           
  . مي باشد)شود  شهرري مي

  آهن  ان راهمشكالت ترافيكي مربوط به مسيرهاي دسترسي به ايستگاه در ميد) ج 
( عرض كـم خيابـان وليعصـر        ،  يكطرفه بودن خيابان وحدت اسالمي و وليعصر      عمده اين مشكالت شامل     

( آهـن       عـدم دسترسـي سـريع بـه بزرگراههـاي اطـراف ميـدان راه              ،  )خصوصاً پس از اجراي طرح اتوبوسراني       
  . مي باشدهنآ نقليه مسافركش در اطراف ميدان راه پارك وسايل و )خصوصاً بزرگراه بعثت 
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  آهن تهران  ـ طرح جامع ايستگاه راه4
 و 1395، مرحلـه دوم انتهـاي سـال     1385مرحلـه اول انتهـاي سـال        ( در طرح پيشنهادي كه در سه مرحلـه         

گيرد، با توجه به محدوديتها و امكانات توسعه، مجموعه خدمات جديـد              صورت مي  ) 1400مرحله نهائي سال    
 و محدود به خيابان بعثت و بزرگراه دشت آزادگان قرار گرفته،روي اراضي كه عمدتاً در جنوب خطوط فعلي   

دو مسير ورودي به منطقه فـوق  . خالي و يا بجاي تاسيسات موجود كه جابجا خواهد شد، مستقر خواهد گرديد   
آهـن بـا هـم تالقـي          راه) دوم  ( آزادگان و ديگري از بعثت در نزديكي خطوط و ايستگاه جديد              يكي از دشت  

وده و ضمن ايجاد يك ميدان با فضاي كافي براي گردش اتومبيلها، دسترسي اصلي داخـل اراضـي طـرح را            نم
  .دهند تشكيل مي

كه با اتصال از طريق يك پل هوائي        ( بخشهاي مسافرتي و عملكردهاي مرتبط با آن شامل ايستگاه جديد           
، )رمينـال مسـافري را تشـكيل خواهـد داد           با كاربري استفاده مسافرين به ايستگاه فعلي، مجموعه ظرفيت آتي ت          

ونقـل عمـومي بـراي اسـتفاده تاكسـي، كرايـه و اتوبوسـهاي                 پاركينگهاي عمومي، ساختمان هتل، مركز حمـل      
  گيرند آهن و مركز تجاري مخصوص مسافرين و همراهان همه در اين جبهه قرار مي شهري، موزه راه

ن بعثـت، مجموعـه فرهنگـي، تفريحـي و ورزشـي            در شرق اراضي طرح جـامع و بـا راه مناسـب از خيابـا              
هـا و اقـدامات       بيني  در تكامل پيش  ( بيني شده كه عالوه بر تامين نيازهاي جدي مردم بخش جنوبي تهران               پيش

آهـن را فـراهم       هـاي مشـاركت بخـش خصوصـي و تـامين منـابع مـالي بـراي راه                   زمينـه ) بسيار مفيد شهرداري    
  . ]3[ نمايد مي

  
  1400مربوط به ظرفيت ايستگاه تا سال  ـ بررسي مسائل 5

آهن تهران ـ مشهد و تهران ـ قم دوخطه خواهـد شـد و هيچگونـه طـرح جديـدي         ، مسير راه1400تا سال 
بنـابرين مسـير كـرج ـ تبريـز      . بيني نشده است جهت توسعه خطوط مسير تهران ـ تبريز ـ جلفا و يا بازرگان پيش  

كرج دوخطه خواهد شد كـه باعـث افـزايش عبـور و مـرور قطارهـاي       خطه باقي مانده، فقط مسير تهران ـ   يك
 هيچگونـه تغييراتـي از نظـر    1400همچنين براي مسير قـم ـ انديمشـك ـ اهـواز تـا سـال        . شود حومه شهري مي

تنها طرح مورد بررسي در اين مسـير اسـتفاده از قطارهـاي             . بيني نگرديده است    ونقل پيش   افزايش ظرفيت حمل  
  .باشد طويل مي

 زوج قطار مسافري به ايستگاه تهران وارد و يا از آن 43 حداكثر  1400ا توجه به مطالب ذكر شده تا سال         ب
. انـد  بينـي شـده    زوج بصورت عبوري از ايستگاه تهران پـيش        6الذكر،     زوج قطار فوق   43شوند كه از      خارج مي 

بنابراين بـا فـرض اينكـه ظرفيـت      .باشند اين قطارها از مبدا تبريز، اصفهان و اهواز به مقصد مشهد و بالعكس مي             
خانـه ايسـتگاه تهـران بايسـتي      باشد، ظرفيت واگن  زوج قطار مسافري مي43آهن،  ونقل مسافري شبكه راه    حمل

  . ]4[   زوج قطار باشد37حداقل برابر 
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  آهن در شهرهاي بزرگ  ـ فرم هندسي ايستگاههاي راه6
 ايستگاه شامل ايستگاه ترانزيت و ايستگاه ترمينال مورد         آهن دو نوع    بطور كلي در ايستگاههاي بزرگ راه     

( آهـن شـامل چنـدين قسـمت اسـت             در شهرهاي بزرگ مانند پايتختها ايستگاههاي راه      . گيرند  استفاده قرار مي  
قسمت خطوط فرعي اعزام و دريافـت قطارهـاي مسـافري و بـاري، قسـمت دپـو، قسـمت تعميـرات اساسـي و               

در ايسـتگاه  ) ...ت، انبار، قسمتهاي فني و نگهداري خطوط، قسمتهاي اداري و        جاري، قسمت سرويسها و خدما    
گيـرد، كـه از ايـن مجموعـه،           قرار مـي  ) در يك سطح مشخص     ( ترانزيت تمامي اين قسمتها در يك مجموعه        

  . ]5[ كند آهن در طرفين آن، ايستگاه را به شبكه سراسري خطوط وصل مي چند خط راه
ل، قسمت خطوط فرعي قبول و اعزام قطارهاي مسـافري كـه مهمتـرين قسـمت و در                  اما در ايستگاه ترمينا   

در نتيجـه   . وآمدترين قسمت ايستگاه ترمينال است، از مجموعه ايسـتگاه اصـلي جـدا شـده اسـت                  ضمن پررفت 
ي توان به غير از ايستگاه اصلي، چند ايستگاه ترمينال ديگر در سطح شهر ايجاد نمود كه همه اين ايستگاهها          مي

  .آهن كمربندي به ايستگاه اصلي يا شبكه سراسري خطوط متصل شوند ترمينال توسط راه
  ونقل ريلي نظر ترافيكي و حمل  ـ مقايسه ايستگاه ترانزيت و ترمينال از نقطه1 ـ 6

در ايستگاه ترانزيتي كه ترافيك سنگين باشد و تعداد خطوط فرعـي انـدك، قطارهـايي كـه عـازم                    ) الف  
در حاليكه در ايستگاه    . توانند به خط فرعي آمده و مسافر بپذيرند          كوتاهي قبل از حركت مي     هستند فقط مدت  

توان قطار اعزامي را قبالً آماده نموده، حتي چندين ساعت قبل از حركت به خط فرعي فرستاد كـه                     ترمينال مي 
  .گردد مسافرين در سكو ازدحام ننمايند اين عمل باعث مي

، مسافرين بايـد بـراي      )پلكان  ( ، در صورت عدم وجود مسير روگذر يا زيرگذر          در ايستگاه ترانزيت  ) ب  
از طرفي وجود پلكان براي افراد سالخورده، زنان بـاردار و           . رسيدن به خط فرعي يكسري خطوط را قطع كنند        

سـكوي  علـت همتـرازي       به( در ايستگاه ترمينال تمامي مشكالت باال       . افراد با چمدان، بسيار مشكل خواهد بود      
  .مرتفع گرديده است ) خطوط و كف ساختمان مسافر

بـا اينكـه در     . دليل عمده برتري ايستگاه ترمينال، امكان ايجاد چندين خيابان در اطراف ايستگاه است            ) ج  
تـوان در مقابـل ايسـتگاه ايجـاد نمـود، ولـي در ايسـتگاه                  ايستگاه ترانزيت فقط يك خيابان و يا يك ميدان مي         

شود كه در ايستگاه ترانزيـت   اين امر باعث مي. توان استفاده كرد ز سه خيابان و يك ميدان مي      ترمينال حداقل ا  
فقط از يك سمت مسافرين وارد و خارج گردند، در حاليكه در ايستگاه ترمينـال ورود و خـروج مسـافرين را                      

تر شـدن ترافيـك در خيابانهـاي منتهـي بـه ميـدان             ق مشكل متراكم  توان از سه سمت انجام داد و به اين طري           مي
  )).1(شكل  ( آهن را تا حدودي رفع كرد راه
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   ]5[ آرايش خيابانهاي اطراف ايستگاه ترمينال و طرز قرار گيري ايستگاه اتوبوس  : 1شكل 

  
  آهن در سطح شهر تهران  ـ نتايج حاصل از احداث ترمينالهاي راه7

اي بـراي پيشـبرد تكنولـوژي قطـار و در         تواند جرقه   اههاي ترمينال چندگانه در تهران مي     بكارگيري ايستگ 
موجب ايجاد توازن بين ظرفيـت و        از طرفي ديگر     .ونقل ريلي گردد    نتيجه ارتقاء نگرش عمومي نسبت به حمل      

ن ترمينالهـا   مطالعات انجام شده در اين خصوص حاكي از اين است كه احداث ايـ .تقاضا در آينده خواهد بود  
 ليتــر 32688 ليتــر بنــزين و 148944 صــرفه جــويي ، درصــدي از ســفرهاي درون شــهري67/1باعــث كــاهش 

آهن شـرق و غـرب، سـهم آنهـا در جابجـائي        هاي راه   در صورت احداث ترمينال   . گازوئيل در روز خواهد شد    
انتظـار داشـت بـا ارائـه دو          و همچنين مـي تـوان        خواهد بود % 32و ايستگاه موجود    % 30،  %38مسافرين بترتيب   

اي بـه     ونقـل جـاده     از مسـافرين حمـل    % 60حـدود   فاكتور مهم سهولت دسترسي و خدمات مطلوب حين سـفر           
  . ]6[ ونقل ريلي جذب شوند سمت حمل

  
  آنها به شبكه سراسري خطوط اتصال هاي ترمينال پيشنهادي ونحوه  ـ موقعيت ايستگاه8

مسـير  .  دو بزرگراه شهيد همت و آزادگـان قـرار دارد         ان در تالقي  پيشنهادي در غرب تهر   ايستگاه ترمينال   
 1390باشد كه از نقطه ايسـتگاه پيشـنهادي بـا ارتفـاع          متر مي  7/13آهن اتصالي دوخطه به پهناي        پيشنهادي، راه 

 570/15 در هـزار تـا كيلـومتر    39وفـراز   متر از سطح دريا شروع وبه موازات بزرگراه آزادگان با حداكثر شيب           
 متـر از  1107 متـر در ارتفـاع   8750آهـن موجـود، بـه طـول      آهن از مبدا ايستگاه راه    بكه سراسري خطوط راه   ش

  . ]6[ يابد سطح دريا امتداد مي
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آهن شرق در تالقي بزرگراه افسريه بـا بزرگـراه دماونـد قـرار دارد و خطـوط       موقعيت ايستگاه ترمينال راه   
بزرگراه آزادگان و پس از آن به موازات بزرگراه آزادگان تا تالقـي             ارتباطي آن به موازات بزرگراه افسريه تا        

  .خط آهن سراسري درنظر گرفته شده است
باشـد كـه از نقطـه ايسـتگاه پيشـنهادي بـا                متر مـي   7/13آهن اتصالي دوخطه به پهناي        مسير پيشنهادي، راه  

 شـبكه سراسـري     14در كيلـومتر     در هـزار     27وفـراز      متر از سطح دريا شروع و بـا حـداكثر شـيب            1239ارتفاع  
 متـر از سـطح دريـا خـتم          1091 متر در ارتفاع     16800آهن موجود، به طول       آهن از مبدا ايستگاه راه      خطوط راه 

  .گردد مي
  

   ـ مطالعات اقتصادي احداث ايستگاههاي ترمينال در سطح شهر تهران9
. باشـد   ه شـبكه سراسـري مـي      منظور از هزينه احداث ترمينـال، احـداث ترمينـال بعـالوه خطـوط واصـل بـ                 

باشـد، بـرخالف ايسـتگاه     هاي ايستگاه ترمينال كه فقط بـه منظـور قبـول و اعـزام قطارهـاي مسـافري مـي               هزينه
زيرا بسياري از فعاليتها از قبيل شستشو و تعميـرات  . هاي بسيار باالي عمراني برخوردار نيست    ترانزيت، از هزينه  
  .باشد مي) آهن موجود  ايستگاه راه(  مختص به ايستگاه ترانزيت گيرد و اين فعاليتها در آن انجام نمي

تاسيسـات  ،ساختمان مسافر شامل  غير از قيمت زمين بايد درنظر گرفت،        ه  بري ب   مواردي كه از لحاظ هزينه    
خطـوط اتصـالي بـه شـبكه         و   خطـوط داخـل محوطـه     ،  سـازي   محوطه،  برج كنترل  ،   تاسيسات مكانيكي  ،   برقي

 مترمربع برآورد 60000حداقل كه مساحت الزم براي ايستگاه ترمينال در تهران        ا توجه به    ب. مي باشند سراسري  
طـور بـر      برحسب قيمتهاي جاري پرداختي به پيمانكاران در فعاليتهاي مشابه و همـين           اين هزينه ها    ،   ]6[ شود  مي

آهـن    معاونت فني راه   كيلومتري تهران كه توسط شركت حوزه        6اساس ارزيابي هزينه احداث ايستگاه فني در        
آهن در غرب و شـرق        صورت گرفته است، مورد محاسبه قرار گرفت و به اين ترتيب براي احداث ترمينال راه              

  .باشد  ميليارد ريال مي95 و 65 به ترتيب نياز به اعتبار 1382تهران در سال 
  

  1400 ـ بررسي نياز به احداث ترمينالهاي چندگانه در تهران تا سال 10
، در ايـن مقالـه افـق        1400ريـزي كـل كشـور بـراي تـدوين برنامـه ايـران                 مـاده شـدن نظـام برنامـه       بعلت آ 

 تعيين گرديد و با توجه به اين مطلـب در ذيـل بـه بررسـي نيـاز بـه احـداث ترمينالهـاي                         1400ريزي سال     برنامه
وع يعنـي ظرفيـت     نظر بر روي سه عامل اساسي موثر بر اين موضـ            چندگانه در سطح شهر تهران با توجه و دقت        

  :پردازيم  موردنياز سيستم ريلي تهران، عامل دسترسي و مسائل اقتصادي تا افق طرح مي
  :بررسي نياز به احداث ترمينال با توجه به عامل ظرفيت ) الف 

 زوج قطار را به مبدا و       37، فقط امكان تردد     1400آهن سراسري در افق طرح يعني سال          ظرفيت شبكه راه  
دهد و اين در حالي است كه تقاضا براي سفر با قطـار بسـيار زيـادتر از امكانـات                      روز مي    شبانه مقصد تهران در  

 زوج قطار و براي     45 نياز به    1395هاي انجام شده براي سال        بيني  بعنوان مثال با توجه به پيش     ( باشد    آهن مي   راه
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آهـن   گـذاري راه  ضـا بايسـتي سياسـت   و براي جوابگوئي بـه ايـن تقا    .) باشد   زوج قطار مي   57 نياز به    1400سال  
  .نسبت به توسعه شبكه سراسري مورد تجديدنظر قرار گيرد
خانه    خط واگن  6 الي   5 خط قبول و اعزام و تعداد        4در صورت احداث دو سكوي مسافري جديد بهمراه         

خانـه    كه واگن با توجه به اين نكته      . رسد   زوج قطار مي   43آهن فعلي به      و تاسيسات مربوط، ظرفيت ايستگاه راه     
توان در ايستگاه ترمينـال ايجـاد كـرد و بايسـتي در ايسـتگاه فعلـي احـداث گردنـد،                       و تاسيسات مربوط را نمي    

ايستگاه فعلي با ايجاد تغييراتي محدود و يا اجراي طرح جامع در افق طرح كامالً جوابگوي نياز شبكه خواهـد                    
  . ]4[ شود بود و نيازي به ايستگاههاي ترمينال احساس نمي

باشد كه بطور متوسط شامل   زوج قطار مي105ظرفيت ايستگاه تهران ازنظر قطارهاي حومه شهري حدود     
 درصد آنها از امكانات ايستگاه مسافري استفاده نمايند، باز هم           10باشد كه چنانچه       ميليون مسافر ساليانه مي    19

  .شده جوابگو خواهد بود بيني ايستگاه پيش
  حداث ترمينال با توجه به عامل سهولت دسترسي مسافرين به ايستگاهبررسي نياز به ا) ب 

آزادگـان منتقـل گـردد،     آهن از خيابان شوش بـه خيابـان دشـت     در صورتيكه محور اصلي دسترسي به راه      
بهمراه احداث ساير معابر بزرگراهي در شهر، دسترسيها با سهولت بيشتر در سطح شهر تهران و از طريـق معـابر     

بطوريكه شرق تهران از طريق بزرگراههاي افسريه و بزرگراه شرق تهران به خيابـان           . گردد  نجام مي بزرگراهي ا 
آزادگان، ميدان    شوش و بزرگراه بعثت دسترسي پيدا كرده و در محل تالقي فعلي اين بزرگراه با خيابان دشت                

  .دشو آهن ميسر مي بهمن به محور موردنظر متصل گرديده و دسترسي به ايستگاه راه
اهللا سعيدي بـه دو سـمت    غرب تهران نيز از طريق بزرگراههاي يادگار امام، بزرگراه نواب و بزرگراه آيت        

آهـن دسترسـي پيـدا        آهن از اين طريق به ايسـتگاه راه         آزادگان دسترسي پيدا كرده و مسافرين راه        خيابان دشت 
  . كنند مي

راهي در افق طرح، دسترسي مسافرين به ايستگاه     شود با توجه به ايجاد معابر بزرگ        همانطور كه مالحظه مي   
فعلي توسط اين معابر صورت خواهد پذيرفت كه سهولت دسترسي را براي مسافرين تامين خواهـد كـرد و در       

، احـداث ايسـتگاههاي ترمينـال از ايـن منظـر نيـاز بـه بررسـي                  1400صورت ايجاد طرح جامع ايستگاه تا سـال         
  .تري دارد دقيق

  :اث ايستگاه ترمينال با توجه به مسائل اقتصادي نياز به احد) ج 
آهن فعلي به منظور مقايسه بـا ديـدگاه احـداث ترمينالهـا، بـا درنظـر گـرفتن                     در نگرش توسعه ايستگاه راه    

 هاي الزم براي تخريب و پاكسازي محوطه و هزينه ساخت ترمينـال مسـافري در مجمـوع نيـاز بـه اعتبـار                        هزينه
 است و اين در حالي است كـه نيـاز بـه ابتيـاع زمـين بـراي ايـن منظـور         1382 در سال    ميليارد ريال  100 تقريبي
  . ]3[ باشد نمي

با توجه به مطالب ذكـر شـده در صـورت تـامين سـطح مناسـب جهـت سـاخت ايسـتگاه ترمينـال توسـط                           
 5ه ميـزان    ميليـارد ريـال و در شـرق بـ          35ارگانهاي دولتي، هزينه ايجاد يك ايستگاه ترمينال در غرب به ميزان            
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ميليارد ريال صرفه اقتصادي بهمراه خواهد داشت و در صورت عدم تامين هزينه زمـين ترمينالهـا، طـرح جـامع                
  .ايستگاه فعلي بر احداث هر يك از ترمينالها از لحاظ اقتصادي برتري دارد

  
  گيري نتيجهخالصه و  ـ 11

ل مزاياي بسياري كه اين ترمينالها چه از        ايجاد ايستگاههاي ترمينال در سطح شهر تهران در درازمدت بدلي         
نمايد   شهري دارند، الزامي مي     شهري و درون    اي با ايستگاه ترانزيت و چه از ديدگاه مسائل برون           ديدگاه مقايسه 

توانـد بعنـوان يكـي از طرحهـاي قابـل اجـرا و              پذير بـوده و مـي       و احداث آنها با وجود مشكالت عديده امكان       
  .قل ريلي بشمار آيدون ضروري در سيستم حمل

، اگر فاكتور تاثيرگذار ظرفيت موردنياز سيستم ريلي تهران درنظـر گرفتـه             1400مدت و تا سال       در كوتاه   
توان با توسعه محدود ايسـتگاه فعلـي بـه ظرفيـت              شود، احداث ايستگاههاي ترمينال توجيه مناسبي ندارند و مي        

آهن جمهوري اسالمي ايران است، دست يافـت   اسري راهموردنياز كه بر اساس ظرفيت قابل دستيابي شبكه سر     
و اگر مسائل اقتصادي بعنوان عامل موثر درنظر گرفته شود، در صورت تامين اعتبـار و تـامين سـطح موردنيـاز                      
جهت ساخت ايستگاه ترمينال توسط ارگانهاي دولتي، احداث ترمينالها بر طـرح جـامع ايسـتگاه فعلـي برتـري                    

  .دارد
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