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 چکیده

ن، سرعت، دقت، امنيت و آسايش آن است و بدون وجود آهامروزه مهمترين عوامل موفقيت و جذابيت راه

هاي حمل و نقل ريلي نسبت هركدام از اين خصوصيات، شبكه ريلي كارائي الزم را نخواهد داشت. برتري

آهن برقي، خطوط و قطار گردد كه تركيبي از راهبه ساير شقوق حمل و نقل، زماني بيشتر آشكار مي

هاي طويل ريلي داراي لي با يكديگر آميخته شوند. در اين ميان تونلهاي طويل ريالسير و تونلسريع

هاي منحصر بفردي هستند كه كوتاه شدن مسير و به تبع آن كاهش زمان سفر و نيز افزايش ويژگي

كاال با  ساليان متمادي بحث حمل سريع مسافر وباشند. ظرفيت حمل و نقل بار و مسافر از آن جمله مي

 -اي در كريدور تهران آسايش بيشتر نسبت به خطوط جاده محيطي و ايمني وزيست كمترين آثار منفي

اين مهم بدون احداث تونل آن هم از نوع بوده است. السير مطرح شمال با طرح يک مسير ريلي سريع

باشد. نميطول مسير مذكور ميسر  توجه به وضعيت توپوگرافي منطقه در هاي عميق و طويل ريلي باتونل

ها و ارتفاعات سلسله جبال البرز و شهرها و تمركز جمعيت در كوهپايه توجه به وسعت كشور، فاصلهبا 

هاي طويل و عميق بدون استفاده از تونل زاگرس، استفاده از خطوط ريلي آن هم از نوع پرسرعت،

 -مسير تهران  هاي مختلف سال درپذير نيست. با توجه به حجم انبوه مسافران و بار كه در ماهامكان

كند. باشند، ايجاد و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي به طور واضحي خودنمايي ميشمال در حال تردد مي

هاي شمالي كشور طرحي نو السير در جهت ارتباط با استاندر اين راستا ايده ايجاد مترواتصال سريع

ن كه شامل مطالعات راهبردي، باشد كه در اين مقاله به مطالعات مقدماتي و مباحث پيرامون آمي

 باشد؛ توجه گرديده است.پذيري و مسيريابي اوليه ميامكان

 هاي كلیدي:    واژه

 .السير، تونل طويل ريلي، البرزآهن برقي، قطار سريعراه
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 مقدمه  

ثيرات اجتماعي آن به تا نقل در توسعه پايدار عواملي همچون رفاه عمومي، اقتصاد ملي، محيط زيست و در بررسي نقش حمل و

نقلي كه منطبق با مصرف بهينه سوخت و  هاي حمل ولذا انتخاب سيستم باشد.لحاظ كاركردهاي اساسي در جامعه مد نظر مي

هاي سخت افزاري بكارگيري آن دسته از فناوري ط زيست محيطي باشد بايد در اولويت اول قرار گيرد.يهاي موجود و شراانرژي

افزايش توان مربوطه را به دنبال داشته  تسهيل در جابجايي بار و مسافر و توسعه حمل و نقل ريلي و ،اين بخشو نرم افزاري در 

نقل ريلي به لحاظ  و گام بزرگي در پيشرفت بسوي توسعه پايدار و ارائه خدمات عمومي خواهد بود. نقش صنعت حمل و

نقل كشور  در رشد و توسعه صنعت حمل و ،محيط زيست بودن دوستدار زا بودن، وي همچون ايمن بودن، اشتغاليهاويژگي

 امري بديهي، واضح و روشن است.

هايي برداشته شده لكن تحول نقل قدم شكوفايي در عرصه حمل و ها براي رشد وها قبل برپايه ضرورت و درک واقعيتاز مدت

ور تعهد همه جانبه دست حگرش جديدي حول ماگرچه اين مهم مستلزم ن ؛بنيادي و متناسب با نياز جامعه تحقق نيافته

در واقع  ساله وسند چشم انداز بيست برپايه تفاهم مديريتي و توجه اساسي به اسناد بخشي، فرابخشي و اندركاران، باور ملي و

دن وضعيت از گاهي مواردي را براي بهتر ش كردن رفتارها و عملكردهاست اما هرشتابپر هاي كالن نظام براي پيرامون سياست

مجريان به وحدت نظر و عمل به اهداف عاليه  گيران وتصميم ،ارانذو همه دست اندركاران، سياستگ كردموجود بايد باز تعريف 

 .شوندمجتمع 

اصالح الگوي مصرف است. با توجه به اهميت حوزه  ؛هاي كالن كشور قرار گرفتههائي كه در صدر سياستاز جمله سياست

وري انرژي نيازمند هماهنگي هاي بهرهها و برنامهتدوين مناسب سياست ،ط و پيوستگي آن به بخش انرژيحمل و نقل و ارتبا

چرا كه حمل و نقل عمده مصرف كننده ميزان انرژي كشور با  .هاي موثر آن استدر تعامالت مشترک و شناسايي دقيق مولفه

سهم موثر حمل و  .درصد كل مصرف كشور است 04حدود درصد كل مصرف انرژي پس از بخش خانگي و تجاري با  72حدود 

بعات جانبي آن كه با الگوي مصرف تلذا  عامل مهمي در باال رفتن ميزان مصرف انرژي در كشور بوده و ،اي در كشورنقل جاده

 دامنگير اين بخش و مانع بزرگي براي پيشرفت اقتصادي كشور بحساب مي آيد. ،صحيح فاصله زيادي دارد

اي و معادل نقل مربوط به زير بخش جاده درصد از انرژي مصرفي در بخش حمل و 39حدود  ،طبق آمار موجود، 58در سال 

براساس آمارهاي بدست آمده تا همچنين  درصد مي باشد. 0در حالي كه سهم راه آهن در مصرف انرژي حدود  آن بوده است.

 -تن0444نقل هر براي حمل و ليتر و 2كيلومتر حدود -نفر 0444ميزان مصرف سوخت در حمل و نقل ريلي براي هر  52سال 

 94كيلومتر بطور متوسط  -تن 0444اي براي حمل هر نقل جاده است. در حالي كه در حمل وبوده ليتر 04كيلومتر حدود 

 شود.ليتر نفت گاز مصرف مي

تري بشود و بر اساس نيازهاي اساسي ساختار، مقررات و مديريت حوزه حمل و نقل ريلي توجهجذابيت بديهي است اگر به 

هاي ذاتي و نسبي از يک سو و بدليل قابليت ،، خطوط، تجهيزات و نيروي محركه منطقي اقدام شودواقعي جهت تامين شبكه

 نقل ريلي از سوي ديگر طبيعتاً تبعات منفي افزايش قيمت فرآورده نفتي در بخش حمل و نقل بار مصرف سوخت اندک حمل و

منافع  ،كشور و مسافر كشور توسط خطوط ريلي كاهش يافته و در نهايت با افزايش سهم راه آهن در حمل و نقل بار و مسافر

هاي طويل ريلي، يكي از عوامل مهمي است كه با در اين راستا، استفاده از تونل گردد.آن نصيب اقتصاد ملي و عموم مردم مي

تواند جذابيت حمل و نقل سفر و نيز افزايش ظرفيت حمل و نقل بار و مسافر، ميتر كردن مسير و به تبع آن كاهش زمان كوتاه

 ريلي را افزايش دهد. 

 ضرورت افزايش ظرفیت شبکه ريلي كشور

 اخير، سال سي مورد نياز است. در طول مسيرهاي ريلي كشور تناسبي با وسعت و جمعيت ايران ندارد و بسيار كمتر از ظرفيت

 بتواند كه اياندازه به آهن راه سراسري شبكه خطوط طول ،داشته كشور عمراني هايبرنامه در آهناهر كه اولويتي همه با

 در ازدحام وجود داليل از يكي واقع در .است نيافته توسعه كند، تامين را داخلي مسافري و باري حمل نيازهاي حداقل
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 موجب كه گيردمي سرچشمه ريلي شبكه ضعف از ،شخصي خودروي از استفاده به مردم رويكرد و كشور ايجاده هايشريان

 .بماند تر پايين هم حمل و نقل سامانه عملكرد كل درصد ده از مسافر و بار نقل و حمل در شبكه اين سهم است شده

 0444برداري، حدود آهن درحال بهرهكيلومتر مسير راه 04444درحال حاضر كشور جمهوري اسالمي ايران داراي حدود 

 باشد. كيلومتر در دست مطالعه و طراحي مي 2444متر درحال ساخت و حدود كيلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهن جمهوري اسالمي ايراننقشه جامع خطوط راه -0شكل 

 عملیات

 رانيآهن جمهوري اسالمي اراه آهن مليراه

 ,RAI, Tooka rail, Samand rail مجري اصلي

 آمار

 ميليون 70 مسافر

 بيليون 09 مسافر به كيلومتر

 ميليون تن 90 بار

 طول مجموعه

 كيلومتر  3299 مجموع

 كيلومتر 0070 دوخطه

 كيلومتر 000 آهن برقيراه

 كيلومتر 084 السيرمسير سريع

 واگن

 اينچ( 5.8فوت  0متر )ميلي 0098 فاصله چرخ

 اينچ( 00.5فوت  0متر )ميلي 0874

 اينچ( 0فوت  8متر )ميلي 0020

 رسانيبرق

  78AC   Hz84 Kv اصلي

 خصوصیات

آهن سراسري ايراننقشه راه -2شكل   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1
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 048 تونل تعداد

 متر 074 طول تونل

 متر 9444 ونلطوالني ترين ت

 984 پل تعداد

 متر 284  طوالني ترين پل

 904 يستگاه قطارا تعداد

 متر 7844 بلندترين ارتفاع

 متر -74 پايين ترين ارتفاع

 آهن جمهوري اسالمي ايرانمشخصات راه -0جدول

ها در حاكميت ابتدا تمامي ساز و كار .بايست دو اقدام به طور هم زمان انجام پذيردبراي جبران اين كمبود در شبكه ريلي، مي

سرعت حمل و نقل  ،كيلومتر خط ريلي را اجرايي نمايند و در كنار آن 0444احداث ساالنه  ،اي هماهنگ و با سرعتبه گونه

 :هاي زير به اجرا در آيدكاال در شبكه ريلي افزايش يابد. براي نيل به اين هدف نيز الزم است برنامه مسافر و

موجب كاهش سرعت سير در مسيرها  هايي كهابتدا همه مسيرهاي پر تردد يک خطه دو خطه شوند، همچنين همه گلوگاه

استفاده از قطارهاي برقي در شبكه ريلي كشور، در مسيرهايي كه داراي شود شناسايي و اصالح انجام پذيرد. همچنين مي

 هايشبكه ريلي مزيتاين بخش از توسعه قطارهاي برقي در باشند در اولويت قرار گيرد. ظرفيت باالي پذيرش بار و مسافر مي

گيرند به طور متوسط سرعتي معادل كه امروزه در شبكه ريلي دنيا مورد استفاده قرار مي پرسرعتي قطارهاي برقي. دارد ايويژه

ترين، در مجموع امن شده،برقي و پرسرعت در مسيرهاي گفته كيلومتر در ساعت دارند. سيستم حمل و نقل ريلي 744

هاي شود. از ديگر مزيتسيستم حمل و نقل براي كشور محسوب مي ترينترين و در عين حال سريعترين، كم مصرفراحت

صبح( بيشترين  5شب تا  04ساعت ) 04در صبح روز بعد به مدت  شب تا ساعت شروع كار اواخرقطار برقي اين است كه در 

اضافه بار توليدي پذيرد و در اين مدت شبكه برق كشور با جابجايي مسافر و كاال توسط سيستم حمل و نقل ريلي انجام مي

  شوند.مواجه است لذا قطارهاي برقي مشتري بسيار مطلوبي براي استفاده از بار اضافه شبكه برق محسوب مي

توسط سيستم ريلي تا  درصدي درعرصه حمل بار و مسافر 94و  05واضح است كه قيد موظف بودن دولت در رسيدن به سهم 

هاي اجرايي آن بدون فوت وقت، توسط مسئوالن مربوطه محقق شود و بيش از ، يک امر حياتي است و بايد زمينه0930سال 

درصدي حمل  03و  02يابي به سهم جنوبي برنامه دستشود كه كرهها انباشت نشود. دراين جهت اشاره ميماندگياين عقب

و  08به منظور برخورداري از سهم  ريزيميالدي تدوين كرده است. تركيه نيز، برنامه 7494مسافر و بار ريلي خود را تا سال 

ميالدي آغاز كرده است. در گزارش مربوط به بيالن حمل و  7498درصدي خود در زمينه حمل مسافر و بار ريلي را تا سال  74

 944درصدي حمل و نقل جاده اي با مسافت باالتر از  94اروپا، انتشاريافته از سوي كميسيون اروپا، اشاره به انتقال  7484نقل 

آهن ميالدي شده و همچنين خواسته شده است كه شبكه راه 7484هاي آبي تا سال كيلومتر به حمل و نقل توسط ريل يا راه

 تر عمليات حمل و نقل مسافري به وسيله سيستم ريلي انجام پذيرد.تندرو مسافري اروپا تكميل شود؛ به طوري كه بيش

همچنين بنا به استناد سند راهبردي  .اي داردشدهي برنامه عملياتي مدونافزايش سهم حمل و نقل ريلي، احتياج به اجرا

ميليارد دالر  04شود، حدود اندركاران نيز منعكس ميسخنان مسئوالن و دست آهن جمهوري اسالمي ايران كه درراه

هاي دولتي، ايجاد حدوديت بودجهآهن تا پايان برنامه پنجم توسعه موردنياز است كه با توجه به مگذاري در سيستم راهسرمايه

  آيد.گذاري در اين بخش ضروري به نظر ميحضور مؤثر بخش خصوصي براي مديريت و تأمين سرمايه تحول اساسي به منظور

 هاي طويل ريليتونل

برقي، آهن گردد كه تركيبي از راههاي حمل و نقل ريلي نسبت به ساير شقوق حمل و نقل، زماني بيشتر آشكار ميبرتري

هاي هاي طويل ريلي داراي ويژگيهاي طويل ريلي با يكديگر آميخته شوند. در اين ميان تونلالسير و تونلخطوط و قطار سريع

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

منحصر بفردي هستند كه كوتاه شدن مسير و به تبع آن كاهش زمان سفر و نيز افزايش ظرفيت حمل و نقل بار و مسافر از آن 

 باشند. جمله مي

ها اي در جهان احداث گرديده و يا  تحت ساخت قرار دارند. برخي از اين تونلهاي طويل ريلي قابل مالحظهتونل در حال حاضر

فرانسه و  -العبور )نظير تونل اصلي گتارد در سوئيس( يا در زير بستر دريا )نظير تونل مانش بين انگليسهاي صعبدر ميان كوه

 رسد. طولمي 24شده به عدد هاي فهرستباشند. تعداد اين تونلر حال حفر ميتونل سيكان در ژاپن( حفر گرديده و يا د

جزء بزرگترين شاهكارهاي مهندسي قرن بيستم محسوب  "ها بعضاباشد. اين تونلكيلومتر مي 04تا  04تقريبي آنها بين 

 گردند.مي

كيلومتر تحت  729بطول  "تونل جمعا 08 كيلومتر احداث گرديده و 558بطول  "تونل طويل ريلي جمعا 88از اين تعداد، 

تونل  00كيلومتر و تعداد  74تا  04كيلومتر بين  237 "تونل جمعا 83هاي ياد شده تعداد ساخت قرار دارند. از مجموع تونل

 0اد كيلومتر طول، به تعد 04تا  74هاي بين كيلومتر طول دارند. شايان ذكر است از تونل 04تا  74كيلومتر بين  900 "جمعا

 كيلومتر تحت ساخت قرار دارند. 094تونل و به ميزان 

اند كه در كيلومتر به ترتيب از بزرگ به كوچک در جدول ذيل درج گرديده 04تا  74هاي طويل ريلي با طيف طولي بين تونل

 د.گردنهاي جهان از نظر طول و سطح دشواري ساخت محسوب ميميان آنها چهار تونل اول جزء مهمترين تونل

 كاربري  زمان افتتاح طول)كیلومتر( نام تونل نام كشور رديف

 بار ومسافر  Gotthard Base 0/82 7402 سوئيس 1

 بار ومسافر  Seikan 3/89 0355 ژاپن 2

 بار ومسافر  chunnel 8/84 0330)مانش( فرانسه_انگليس  3

 بار ومسافر  lotschberg 0/90 7442 سوئيس 4

 مسافر  Guadarrama 0/75 7442 اسپانيا 5

 بار ومسافر  Hakkoda 8/70 7404 ژاپن 6

 بار ومسافر  Iwate-ichinohe 5/78 7447 ژاپن 7

 هاي طويل ريليتونل -7جدول 
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 طرح احداث تونل طويل ريلي البرز

آسايش بيشتر نسبت به خطوط  محيطي و ايمني ومنفي زيستكاال با كمترين آثار  ساليان متمادي بحث حمل سريع مسافر و

، كه اين مهم بدون احداث تونل آن هم از بوده استالسير مطرح اي در كريدور تهران شمال با طرح يک مسير ريلي سريعجاده

با احداث اين طرح طول مسير مذكور ميسر نبوده و  توجه به وضعيت توپوگرافي منطقه در هاي عميق و طويل ريلي بانوع تونل

هاي . با توجه به حجم انبوه مسافران و بار كه در ماهالسير مسافري و باري مطمئن ايجاد كردتوان يک سيستم ريلي سريعمي

باشند، ايجاد و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي به طور واضحي خودنمايي شمال در حال تردد مي -مختلف سال در مسير تهران 

ستا توجه به راه ارتباطي مناسب و البته پاسخگو به حجم تقاضاي مسافران، ايجاد مسير جديدي را به منظور كند. در اين رامي

گرداند. در اين راستا ايده ايجاد مترواتصال تر از هميشه ميهاي شمالي كشور و تسهيل اين ارتباط پر رنگدسترسي به استان

باشد كه در اين مقاله به مطالعات بسيار مقدماتي و مباحث شور طرحي نو ميهاي شمالي كالسير در جهت ارتباط با استانسريع

 پيرامون آن توجه گرديده است.

تونل رفت و برگشتي گتارد - 3شكل  تونل لوشبرگهاي كاري اصلي جبهه -4شكل    

  پروفيل طولي تونل گتارد -5شكل       

  Pajaresنمايي از مقطع تونل  -6شكل       
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آهن درحال كيلومتر مسير راه 04444درحال حاضر كشور جمهوري اسالمي ايران داراي حدود  همانطور كه ذكر گرديد

شدن باشد. لذا اضافهومتر در دست مطالعه و طراحي ميكيل 2444كيلومتر درحال ساخت و حدود  0444برداري، حدود بهره

نمايد بلكه اثر اجراي اين پروژه در زمينه حمل كيلومتر ريل پرسرعت برقي به اين برنامه، نه تنها مشكلي ايجاد نمي 044حدود 

ر است. همچنين همانطور كه هاي مشابه در آينده از اهميت بسزايي برخوردابار، مسافر، توسعه پايدار و بسترسازي اجراي پروژه

السير هاي سريعمنظور ايجاد مترو و مترواتصالاي بهشدههاي تدويندر شكل زير نشان داده شده است؛ در استان تهران برنامه

   گردد.هاي اقماري وجود دارد كه با ايجاد مسير ريلي پرسرعت به شمال كشور اين مجموعه كامل ميبه شهر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جاد ارتباط ريلي بين دو طرف البرز از طريق تونل طويل، پيشنهاد جديدي نيست و از ساليان دور مطرح بوده است. با ساخت اي

تونل ريلي پرسرعت گذر از البرز، ايران اولين قطار تندرو برقي خود را نيز عرضه خواهد كرد. اين خط ريلي اقتصاد دو سوي 

دقيقه از تهران به  94كيلومتر در ساعت در حداكثر  744ازه را خواهد داد كه با سرعت زند و اين اجالبرز را بهم پيوند مي

هاي شلوغ به نيم ساعته در زمان 8ساعته در زمان غير شلوغ و  8/9هاي درياي خزر رسيد. اين بدين معني است كه فاصله آب

چنين وقت مردم را به ارمغان خواهد آورد. ضمن جويي كالني در مصرف سوخت و همساعت  تقليل پيدا خواهد كرد و لذا صرفه

آنكه اين طرح  هيچ آسيبي به محيط زيست البرز وارد نخواهد آورد. گفتني است با عملي شدن اين پيشنهاد، عدالت اجتماعي 

 ها نيز فراهم خواهد گرديد. هاي هدفمند نمودن يارانهدر تردد ايجاد، و امكان اجراي سياست

هزار نفر در روز، بار هم  744توان ضمن حمل مسافر انبوه بيش از با كاهش فاصله زماني اعزام قطارها مي شايان ذكر است حتي

با توجه جويي زيادي را بهمراه خواهد داشت. باشد كه صرفهجابجا كرد. از ديگر اهداف آن، طرح انتقال مسافر جاده به ريل مي

 نل طويل ريلي البرز بدين شرح است:ترين داليل ضرورت احداث توبه اين اهداف، عمده

  هاي شمالدر جاده عدم پاسخگويي به حجم ترافيک ،استاندارد الزم عدم برخورداري از ايمني و ،قدمت زياد -

  وسائط نقلية مسافري و باري ها به حجم ترافيکعدم پاسخگويي جاده -

  آب با احداث جاده و بزرگراه تخريب محيط زيست، آلودگي هوا و منابع -

  و حفظ محيط زيست منطقه ايجاده كاهش تصادفات مصرف انرژي بهينه، -

 دقيقه  08تا  94 بهكيلومتر بر ساعت   744كاهش زمان سفر با سرعت طرح  -

  توريستي و توسعة صنعت توريسم ايجاد جذابيت براي سفرهاي تفريحي، -

  نبرداري از آاجراي طرح و بهره هاي شغلي در دورانايجاد اشتغال و فرصت -

 انتقال مسـافر جاده به ريـل جـذب سهم بيشتر سفرهاي برون شـهري و -

نقشه كلي خطوط متروي تهران -7شكل   
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 اطالعات آماري منطقه تحت تاثیر اجراي طرح

هاي اقتصادي متاثر از اجراي طرح، اقتصادي اجراي پروژه، مراكز پرجمعيت و قطب -بمنظور بررسي جزئيات تاثيرات اجتماعي

هاي تهران و مازندران واقع نالعه معرفي شدند. اين مناطق همگي در استابعنوان مناطق تحت تاثير مستقيم و يا موردمط

 05آيد. درحدود ترين منطقه ايران به حساب ميميليون سكنه و از لحاظ جمعيت متراكم 07استان تهران داراي  اند.شده

درصد مابقي  8/09مناطق شهري و  درصد از اين جمعيت در 8/50اند. تقريباً درصد از جمعيت كشور در اين استان جاي گرفته

 0985شهر و  09شهرستان، 09مترمربع و با  05343كنند. استان تهران با مساحت در مناطق روستايي استان زندگي مي

 روستا در شمال فالت ايران واقع گرديده است.

 

 شهر 1335جمعیت در سال  1441تخمین جمعیت در سال 

 تهران 2248490 00400924

 كرج 0922084 7708800

 اسالمشهر 982020 820052

 گلستان 790557 927302

 شهرقدس 773980 905340

 مالرد 775029 902540

 ورامین 745803 998024

 شهريار 053074 940052

 شهرنسیم 098570 705000

 پاكدشت 070750 749008

 

 5درجه و  80دقيقه تا  70درجه و  84شمالي و دقيقه عرض  85درجه و  90دقيقه تا  90درجه و 98استان مازندران بين 

درصد مساحت كل كشور(  00/0كيلومتر مربع ) 70444استان مازندران با مساحت تقريبي  .دقيقه طول شرقي قرارگرفته است

 هايانها، مازندران را به استهاي مهم ارتباطي كشور قرار گرفته بطوريكه اين راهراه ميليون نفر جمعيت بر سر 3/7و حدود 

 گلستان در شرق و گيالن درغرب و تهران و سمنان در جنوب وصل مي كند . 
 

 شهر 1335جمعیت در سال  1441تخمین جمعیت در سال 

 كل استان 7377097 0244805

 ساري 038904 230288

 بابل 003830 288942

 آمل 900228 882208

 شهرقائم 738098 020240

 تنکابن 030203 909039

 بهشهر 080038 780773

 چالوس 077509 032002

 بابلسر 003029 030057

شهرهاي استان تهران جمعيت - 3جدول   
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 نوشهر 005050 034803

 نور 048530 024979

 نکا 048087 003390

 محمودآباد 34847 008800

 جويبار 24003 009700

 رامسر 05009 043098

 سوادكوه 02374 043708

 فريدونکنار 80073 34723

 گلوگاه 93000 02950

 

 

، جمعيتي در 0043عنوان مناطق تحت تاثير مستقيم اجراي طرح تا سال هاي تهران و مازندران بهشود كه استانحظه ميمال 

 گيرند.ميليون نفر كه يک چهارم جمعيت كل كشور خواهد بود را در برمي 74حدود 

ساعت است كه در  0هاي ارتباطي موجود، حدود هاي تهران و مازندران از طريق جادهدرحال حاضر مدت زمان سفر بين استان 

آهن انجامد. همچنين ارتباط ريلي راهساعت به طول مي 04روزهايي از سال كه تعداد آن نيز درحال افزايش است، تا بيش از 

ساعت از وقت مسافران را به خود  04سازد؛ حدود ان در استان گلستان متصل ميشمال كه مازندران را به تهران و گرگ

هاي استان مازندران به تهران اي از شهرستانهد. همچنين براساس آمارهاي موجود، ميزان تناژ حمل بار جادهداختصاص مي

درصد كل حمل بار  90حالي است كه  يابد. اين دردرصد رشد مي 8اي ساالنه درصد و ميزان حمل مسافر جاده 78ساالنه 

باشد. لذا با توجه به گسترش آتي اي كشور بين دو استان تهران و مازندران ميدرصد كل حمل مسافر جاده 00اي كشور و جاده

هاي بالقوه در استان مازندران، كه ميليون تن، توسعه گردشگري، و همچنين وجود ظرفيت 04ظرفيت بندر اميرآباد بهشهر تا 

 -گاه مناسبي براي تهران تبديل نمايد؛ ضرورت احداث خط آهن جديد و سريع السير شمالتنفس تواند اين استان را بهمي

هاي اقماري در مسير تهران از طريق احداث تونل طويل و عميق جهت عبور از سلسله جبال البرز و همچنين ايجاد شهرک

پذيري اقتصادي پروژه از طريق افزايش بار و مسافر روزانه ، آمل و ...( كه باعث توجيهنور كجور، هايي مانند بلده،پروژه )در محل

 ناپذير خواهد بود.  گردد؛ درآينده اجتنابمي

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 منطقه موردمطالعه طرح - 8شكل 

معيارهاي  .انددهاطراف تهران به سمت شمال براي توسعه آينده شهري ارزيابي ش درجديد مكان هفت شايان ذكر است    

مورد ارزيابي قرار  سطوح هموار در منطقه البرزبا هدف پيدا كردن  و تكيه بر توپوگرافيبا شناسايي مناطق بالقوه شهري 

 اند.گرفته

جمعيت شهرهاي استان مازندران  -4جدول   
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 : كالردشت 1منطقه شماره  

 جمعيت آينده جمعيت فعلي تعداد روستاها ارتفاع مساحت منطقه شهري مساحت منطقه 

 024444 74444-78444 04 متر 0444-0944 كيلومتر مربع 08 عكيلومتر مرب 83.93

 كيفيت مسير دسترسي مسافت زمان سفر با خودروي شخصي 

 متوسط كيلومتر 84 ساعت 0 راه ارتباطي با چالوس

 متوسط كيلومتر 054 دقيقه 94ساعت و  9  راه ارتباطي با تهران

  

 : داالش، پول، الرگان، كندلوس 2منطقه شماره 

 جمعيت آينده جمعيت فعلي تعداد روستاها ارتفاع مساحت منطقه شهري مساحت منطقه 

 844444  0 متر 0944-0044 كيلومتر مربع 84 كيلومتر مربع 80.99

 كيفيت مسير دسترسي مسافت زمان سفر با خودروي شخصي 

 متوسط كيلومتر 84 دقيقه 08ساعت و  0 راه ارتباطي با چالوس

 متوسط كيلومتر 744 ساعت  0  تهران راه ارتباطي با

 متوسط كيلومتر 004 دقيقه 08ساعت و  7 راه ارتباطي با نور

  

 : كجور 3منطقه شماره 

 جمعيت آينده جمعيت فعلي تعداد روستاها ارتفاع مساحت منطقه شهري مساحت منطقه 

 984444  9 متر 0044-0044 كيلومتر مربع 98 كيلومتر مربع 00.85

 كيفيت مسير دسترسي مسافت سفر با خودروي شخصيزمان  

 متوسط كيلومتر 24 دقيقه 04ساعت و  0 راه ارتباطي با چالوس

 متوسط كيلومتر 774 دقيقه 74ساعت و  0  راه ارتباطي با تهران

 پايين كيلومتر 04 دقيقه 08ساعت و  7 راه ارتباطي با نور

  

 : نور 4منطقه شماره 

 جمعيت آينده جمعيت فعلي تعداد روستاها ارتفاع ت منطقه شهريمساح مساحت منطقه 

 244444 8444 5 متر 4-84 كيلومتر مربع 24 كيلومتر مربع 50.74

 كيفيت مسير دسترسي مسافت زمان سفر با خودروي شخصي 

 باال كيلومتر 08 دقيقه 04ساعت و  0 راه ارتباطي با چالوس

 باال كيلومتر 704 دقيقه 08ساعت و  9  راه ارتباطي با تهران

 باال كيلومتر 84 دقيقه 84 راه ارتباطي با آمل

 

 : آمل 5منطقه شماره 

 جمعيت آينده جمعيت فعلي تعداد روستاها ارتفاع مساحت منطقه شهري مساحت منطقه 

 0004444 04444 74 متر 4-84 كيلومتر مربع 004 كيلومتر مربع002.83
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 كيفيت مسير دسترسي سافتم زمان سفر با خودروي شخصي 

 متوسط كيلومتر 09 دقيقه 74 راه ارتباطي با آمل

 باال كيلومتر 034 دقيقه 74ساعت و  9  راه ارتباطي با تهران

 متوسط كيلومتر 98 دقيقه 84 راه ارتباطي با نور

 

 : بلده 6منطقه شماره 

 جمعيت آينده ليجمعيت فع تعداد روستاها ارتفاع مساحت منطقه شهري مساحت منطقه 

 048444 8444 0 متر 7444-7944 كيلومتر مربع 04 كيلومتر مربع 72.79

 كيفيت مسير دسترسي مسافت زمان سفر با خودروي شخصي 

 متوسط كيلومتر 094 دقيقه 94ساعت و  7 راه ارتباطي با چالوس

 متوسط كيلومتر 744 دقيقه 08ساعت و  9  راه ارتباطي با تهران

 متوسط كيلومتر 044 ساعت 7 طي با آملراه ارتبا

 متوسط كيلومتر 54 دقيقه 08ساعت و  0  راه ارتباطي با نور

  

 : سد الر 7منطقه شماره 

 جمعيت آينده جمعيت فعلي تعداد روستاها ارتفاع مساحت منطقه شهري مساحت منطقه 

 544444 4 4 متر 7044-7244 كيلومتر مربع 54 كيلومتر مربع 50.55

 كيفيت مسير دسترسي مسافت مان سفر با خودروي شخصيز 

 پايين كيلومتر 84 دقيقه 08ساعت و  0 راه ارتباطي با آمل

 خيلي پايين كيلومتر 55 دقيقه 84ساعت و  7  راه ارتباطي با تهران

  

اگر چه باشد. فراهم مي شهرسازيبراي  مناسبيبسيار  منطقه، شرايط توپوگرافيبا توجه به  ،در مناطق نزديک به نور و آمل

 باشد.بايد باالتر نيز زمين  تامينهاي هزينه

هاي آب زيرزميني و هاي اقماري در درجه اول نياز به آب و انرژي دارد. خوشبختانه وجود سفرهبه طور كلي ايجاد شهرک 

رق به روش هيدروالكتريک را فراهم همچنين هد يا اختالف ارتفاع در مسير تونل طويل ريلي البرز، امكان تامين آب و توليد ب

 كند.  مي

 

 برداري تونل طويل ريلي البرزاصول ساخت و بهره

هاي اتصال دهنده به تونل طويل ريلي البرز احتماالً بصورت دوقلو )رفت و برگشتي تک خطه( خواهد بود كه بوسيله گالري

هاي توقف اضطراري و تجهيزات فني ل مسير تونل، ايستگاهاي در يک سوم طوگردند. دو ايستگاه چند وظيفهيكديگر مرتبط مي

 برداري نيز ساخته و نصب خواهند گرديد. و ماشين آالت براي بهره

اي شامل متروي تهران( تا منطقه 0و خط اكسپرس  9طول تقريبي نمونه مسير ريلي در طرح مورد نظر از تهران )انتهاي خط 

كيلومتر آن شامل  54باشد كه از اين مسافت، حدود كيلومتر مي 044ن مازندران كمتر از شهرهاي نور، علمده، و رويان در استا

 باشد.چندين تونل عميق و طويل و مابقي مسير، روزميني و شامل چندين دستگاه پل مي

متر  78وي خواهد بود كه قادر به پيشر (TBM)بهترين گزينه انتخابي براي احداث تونل نيز ماشين اتوماتيک حفاري تونل  

سال براي ساخت  8/8سال) 2 "كيلومتري حدودا 24باشد. چنانچه از چند ماشين حفار استفاده گردد، احداث تونل در روز مي
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افزايش دهيم  0يا  0هاي حفار را به هاي كاري و ماشينسال براي خريد ماشين( طول خواهد كشيد و اگر تعداد جبهه 8/0و 

سال براي خريد ماشين( كار احداث تونل را به اتمام رساند.  8/0سال براي ساخت و  9ال )س 8/0توان در طول حداكثر مي

هاي حاصل از حفاري توسط ماشين دفع خاک -هاي فراوان در منطقه كوهستانيضمن آنكه وجود و برخورد با حجم انبوه آب

هاي حفاري شده، براي توليد بتن مورد نياز استفاده اينكه آيا خاک -تامين مصالح مورد نياز براي توليد بتن در كوهستان -حفار

هاي ايمني به دليل طوالني بودن تونل، عمق زياد در برخي رعايت جنبه -هاي تهويه و هوادهينياز به سيستم -گردد يا خير

تامين برق  -.. كيلومتر در ساعت قطار، و. 784تا  744رسد و فشار زمين را به همراه دارد، سرعت متر مي 9444نقاط كه به 

ها، خطوط انتقال )دكل و كابل هوايي و كانال كابل كنار بايستي از طريق نيروگاه، پستمورد نياز تجهيزات در كوهستان كه مي

منتقل گردد، و... از جمله مواردي هستند كه  Cateneryكيلوولت و سپس به  08يا  78خط( به ترانسفورماتورهاي كاهنده 

 ت فني به آنها توجه خاصي مبذول داشت. بايستي در مالحظامي

هاي ريلي درون داند كه در حال حاضر در كشور تجربه بسيار ارزشمندي در ساخت خطوط و تونلذكر اين نكته را ضروري مي

كيلومتر خط مترو را  098شهري و بين شهري كسب شده است. در بخش درون شهري شركت متروي تهران توانسته تا بحال 

كيلومتر خواهد رسيد كه  784شده طول خطوط مترو مجموعاً به بينيهاي پيشاندازي نمايد و با اجراي برنامهط راهدر چهار خ

هاي چشمگيري حاصل شده و هم اكنون آهن بين شهري نيز، موفقيتدرصد آن مسير زيرزميني است. در بخش راه 04بالغ بر 

كيلومتر به طول خطوط موجود افزوده  7844ت كه با انجام آنها حدود آهن در دست اجراسهاي متعددي براي ساخت راهطرح

 كيلومتر خط آهن در دست مطالعه يا آماده اجراست.  07844خواهد شد. عالوه بر اين، بالغ بر 

ر هاي انتقال آب را نيز نبايد از نظر دور داشت. در اين رابطه وزارت نيرو تجربه حفشده در ساخت تونلضمناً تجربه كسب

اجرا شده است  (TBM)كيلومتر، كه عمدتاً با ماشين اتوماتيک حفاري  74متر و با طول بيش از  0تا  0هاي با قطر بين تونل

هاي دز در توان به تونل انتقال آب قمرود كه براي انتقال آب از سرشاخهها ميرا در كارنامه خود دارد. از جمله اين طرح

متر است، يا تونل انتقال آب سد كرج كه قطر  8/0شود و قطر حفاري آن بيش از اجرا مياليگودرز به مخزن سد گلپايگان 

ذهاب نوسود در استان كرمانشاه كه براي انتقال آب رودخانه متر است، و يا تونل انتقال آب سرپل 2/0حفاري آن بيش از 

شمال  -ن مدعاست كه ساخت تونل ريلي تهران متر است اشاره داشت. اينها اثبات اي 2سيروان بوده و قطر حفاري آن حدود 

 خارج از توان نبوده و امكانات و تجربه ساخت آن در داخل كشور وجود دارد. 

 شناسي منطقه طرحزمين

گذارد. يكي از هاي زيادي بر روي انتخاب جهت تاثير ميبهترين مسير بين دو نقطه هميشه يک خط راست نيست. فاكتور

شده بوسيله هاي انجامبينير روي مسير بهينه در تونل طويل البرز، ژئولوژي مسير خواهد بود. پيشمعيارهاي تاثيرگذار ب

نمايد اما چيزي كه تونل سازان در هاي اكتشافي، درجه قابل قبولي از قطعيت را حاصل ميشناسان با تجربه و نيز حفر چاهزمين

شناسي منطقه هاي زمينبيني نمود. بررسياز قبل پيش "توان كامالنميكنند را مواجهه با صخره هنگام اجراء آنرا تجربه مي

شناسي دقيقي صورت گرفته هاي متعددي مواجه شود. الزم است مطالعات زمينتواند با ريسکدهد كه پروژه ميطرح نشان مي

تواند ت زيادي داشته و ميشناسي بر اجراي موفق پروژه اهميهاي زمينها شناسايي گردد. مديريت ريسکتا تمامي ريسک

 زمان ساخت آن را كاهش دهد.

شدن، تورم و شناسي شامل جريان آب ناگهاني، انفجار سنگ، درجه حرارت، گازهاي پرخطر، فشردههاي احتمالي زمينريسک

برز نيازمند باشد. قبل از اينكه ماشين حفار اتوماتيک بتواند كارش را شروع نمايد، ساخت تونل ريلي الوجود كارست مي

باشد. خوشبختانه وضعيت علم مهندسي روز جهان و ايران، هاي مذكور ميريزي بسيار دقيق جهت حذر كردن از ريسکبرنامه

گذارد. تعدادي از مسيرهاي پيشنهادي اوليه مشاور آمبرگ بهمراه بررسي مشكل غيرقابل حلي جهت عبور از البرز باقي نمي

  هاي مربوطه در ادامه آمده است:شناسي در مسيرهاي زمينريسک
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بررسي ريسك انفجار سنگ  -7 جدول بررسي ريسك گازهاي پرخطر  -6جدول    

ود كارست بررسي ريسك وج -5جدول  بررسي ريسك جريان آب ناگهاني -4 جدول   

شدن بررسي ريسك فشرده -8جدول  بررسي ريسك تورم  -9جدول    

مسيرهاي پيشنهادي  - 6شكل شماره 
 اوليه مشاور آمبرگ
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نمايند و به سازان هميشه در جهت صحيح حركت ميبكارگيري فنون محاسباتي بسيار دقيق ضامن اين خواهد بود كه تونل

 گردد.اشد، نياز قطارهاي پرسرعت بهتر برآورده ميتر بخواهند رسيد. هر چه مسير صاف "همان جايي كه بايد برسند دقيقا

نرخ پيشرفت اساساً بستگي به ژئولوژي زمين دارد. از طرف ديگر، سرعت حفاري بستگي به عملكرد ماشين آالت، مهارت 

 هاي كاري دارد.اپراتورها و تعداد شيفت

ه خواهد بود كه اين حجم عظيم از خاک، مقادير شده همراها تن خاک حفاريساخت تونل طويل ريلي البرز با توليد ميليون 

 نمايد. زياد مواد و مصالح مورد نياز براي ساخت را تامين مي

يک خط ريلي در زير كوهستان البرز نياز به استاندارد بااليي در تكنولوژي مواد و مصالح خواهد داشت زيرا هزينه تعميرات 

 راي خط ريلي جديد البرز بايستي داراي كيفيت و دوام بسيار بااليي باشد.بيشتر از خط روسطحي است. مواد و مصالح ساخت ب

باشد، ايمني بطور استثنايي از اهميت بااليي برخوردار است. هدف، دستيابي به بدليل اينكه تونل ريلي البرز بسيار طوالني مي

 ماند.حي از ريسک باقي ميسطح متعادل ايمني است. اما با وجود اقدامات ايمني بكار بسته شده، باز هم سط

باشد. گردد ميبرداري از تونل البرز مبتني بر فرآيندهاي ساده و ساختاريافته، و زيربنايي كه به ضروريات محدود مياصول بهره

برداري طوالني مدت و ايمن را تضمين نمايد. درجه حرارت و رطوبت بر روي فرآيند پيري تونل آهن بايستي بهرهتجهيزات راه

گذارد. درجه حرارت و رطوبت بهينه از بوجود آمدن عيوب در سيستم جلوگيري نموده و بنابراين كارهاي لبرز تاثير ميا

گذارد. بعبارت ديگر نگهداري دهد. تواتر كار نگهداري بر روي ظرفيت تونل طويل ريلي البرز تاثير مينگهداري را كاهش مي

 بايستي در حداقل ممكن باشد.

رامترهاي افقي به طور پا برخوردارند. آهنهم ترازي از اهميت حياتي در طراحي مسير و بودجه نهايي هر پروژه راهپارامترهاي 

باشند. در جدول زير مقادير پيشنهادي مي درحالي كه پارامترهاي عمودي با وزن مرتبط هستندمستقيم با سرعت در ارتباط 

 جهت طراحي خط در شرايط مختلف ارائه شده است:

 كاربري مختلط +(344السیر )سريع عادي مشخصات

 حمل مسافر و بار حمل مسافر حمل مسافر كاربري

 784-774 984- 944 004 )كیلومتر بر ساعت(سرعت 

 0.098 0.098 0.098 فاصله دو ريل )میلیمتر(

 7.3 8.2 0.7 شعاع )متر(

 004 004 004 حداكثر شیب )میلیمتر(

جذور حداكثر شتاب ) متر بر م

 ثانیه(

4.77 4.77 4.77 

 

 

 طرح مالحظات اقتصادي

توان با توجه به مطالعات برآورد هزينه از يک منبع يا تركيبي از منابع مختلف شامل: ماليات هاي اين طرح را ميهزينه 

وها، استفاده از اي خودرسوخت، ماليات برارزش افزودة معامالت امالک در اطراف اين مسير ريلي، از محل اخذ عوارض جاده

بررسي ريسك درجه حرارت -01جدول   

سير+ بار(الالسير، سريع)عادي مسافري، سريع گانههاي سهمقادير پيشنهادي جهت طراحي خط در مدل -00جدول   
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هاي طول مسير يا از محل درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت پرداخت كرد. گر چه امكانات و منابع درآمدي شهرداري

توان با استفاده از ترافيک مختلط بار و مسافر شوند ولي ميالسير ريلي در دنيا براي حمل مسافر طراحي ميهاي سريعسيستم

احداث اين طرح  تر سرماية حاصل ازبازگشت سريع اري متفاوت از مسير باعث افزايش منابع درآمد وبردباتوجه به زمان بهره

آن نياز به تاسيس شركتي از بين افراد  برداري ازمطالعات طراحي، اجرا، پشتيباني و بهره گرديد. تمامي مراحل اجراي طرح از

آهن آهن شهري تهران وحومه )مترو( يا شركت راهوعة شركت راهتواند زيرمجمباشد. اين شركت ميمتخصص در اين زمينه مي

با  توان درجهت تامين منابع مالي طرح گام برداشت.مي با فروش سهام شركت مذكور جمهوري اسالمي ايران باشد. متعاقباً

ردي از مجموع گانه احداث مسير ريلي طرح، برآوهاي سههاي واحد و مشخصات فني خاص هر يک از مدلتوجه به هزينه

ها در مسير پيشنهادي در جدول ذيل ارائه گرديده است. همچنين محاسبات هزينه در مورد سه هاي هر يک از مدلهزينه

 آهن سراسري در مدل كاربري مختلط و تجهيزات متحرک انجام شده است.موضوع ساخت خط اصلي، انشعاب اتصال به راه

 كاربري مختلط +(344السیر )سريع عادي موارد هزينه )میلیون يورو(

 7.0 7.8 0.5 كیلومتر 25 >تونل

 4 4 4.00 كیلومتر 25 - 15تونل 

 4 4.43 4.000 كیلومتر 15 <تونل

 7.0 7.83 7.0 مجموع هزينه تونل

 4.407 4.497 4.00 هااحداث پل

 4.090 4.090 4.003 احداث مسیر روزمیني

 4.90 4.80 4.90 هااحداث ايستگاه

 7.3 9.9 9 هاي اتفاقي(جز هزينهع ) بهمجمو

 4.29 4.59 4.28 (%25هاي اتفاقي )هزينه

 9.09 0.09 9.28 مجموع

 

 

 مجموع هزينه طول مسیر انشعاب )كیلومتر( موارد هزينه )میلیون يورو بركیلومتر(

5.3 94 028 

 

 

 هزينه واحد )میلیون يورو( موضوع مدل كاربري

 8 اگنهو 8قطار مسافري  عادي

 77.02 السيرقطار سريع +(344السیر )سريع

 كاربري مختلط
 09.0 السير دومنظور ) بار و مسافر(قطار سريع

 9.8 لوكوموتيو باري

 

 

 گیرينتیجه

السير+ بار(السير، سريع)عادي مسافري، سريع گانههاي سهمقادير هزينه جهت ساخت خط در مدل -02جدول   

السير+ بارسريع آهن سراسري در مدلمقادير هزينه جهت ساخت انشعاب اتصال به راه -03جدول   

السير+ بار(السير، سريعمسافري، سريع )عادي گانههاي سهمقادير پيشنهادي جهت طراحي خط در مدل -04جدول   

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

آهن، سرعت و امنيت آن است و ايجاد چنين خطوطي در راستاي توسعه ترديد امروزه مهمترين عامل موفقيت و جذابيت راهبي

 باشد.ر كشورها از اهميت فراواني برخوردار ميپايدا

هدف از طرح احداث تونل طويل ريلي البرز، اتصال پرسرعت، امن و بدون ايجاد آلودگي مازندران به تهران بزرگ و از طريق آن 

و بار شمال  هاي ديگر است. اين خط ريلي پرسرعت، امكان ارائه خدمات جذابي را براي مسافرينبه شبكه ريلي كشور و استان

كشور و برعكس فراهم و ظرفيت تضمين شده غير قابل رقابت حمل بار و مسافر را ايجاد خواهد نمود. با اجراي اين پروژه فاصله 

ساعت به كمتر از نيم ساعت خواهد رسيد. همچنين به ميزان قابل توجهي در وقت و مصرف سوخت  0تهران تا شمال از حدود 

 جويي خواهد شد.صرفه

ريزان و سياسيون كشور نسبت به ارائه نتايج مطالعات فاز صفر كه فازي مهم و مطمئناً مفيد خواهد بود كه برنامهاين رابطه  در 

هاي زيادي را به هايي كه هزينههاي عظيم عمراني است حساس باشند. لذا براي اجراي چنين پروژهبحراني براي چنين پروژه

بديهي است كه جهت استفاده  بصورت افراطي نسبت به كيفيت مطالعات و اجرا حساس بود. كند، بايدكشور و مردم تحميل مي

هاي البرز و زاگرس براي حذر متر را در نظر گرفت و در رشته كوه 7844هاي با شعاع بيشتر از آهن بايد قوساز سرعت در راه

هاي مدرن و جديد در تامين ماند. استفاده از تكنولوژيهاي طويل ريلي نميحلي جز استفاده از تونلها، هيچ راهاز اين قوس

 .تهويه و از همه مهمتر واگن و لوكوموتيو نيز از اهميت به سزايي برخوردار است كنترل و مخابرات،رساني، سيگنالينگ،ريل، برق

پايدار را از آنها دريغ  هايكنيم، حداقل ايجاد پروژهحال كه منابع فسيلي آيندگان را با سرعت و بدون دغدغه مصرف مي

 ننماييم.
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