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 ریزي و توسعه شهريالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

 ها مترو تهران، مزایا و کاستی
  

  صادق الحسینی
  دانش آموخته اقتصاد

  چکیده

بدون مترو نه مشکل ترافیک . گسترش مترو از موثرترین اقدامات در راستاي توسعه پایدار شهر تهران استبرداري و ایجاد، بهره
این راه حلی است که تمام ابرشهرهاي دنیا براي دهه هاي متمادي است آن . و نه مشکل آلودگی هواي تهران حل نخواهد شد

خصوص، در مورد مترو تهران نکاتی وجود دارد که توجه کافی به آنها  با توجه به وسعت تجربه جهانی در این. اندرا اجرایی کرده
همچنین سیاستگذاران همچنان . این امر باعث شده تا به صورت بهینه از ظرفیت مترو در شهر تهران استفاده نشود. نشده است

یش میزان ود براي شهر تهران افزاشکنند که در این تحقیق نشان داده میها را به عنوان یک راه حل دنبال میتوسعه اتوبان
اي قوي از حمل و ترین مشکالت شهر یعنی ترافیک و آلودگی نخواهد کرد و شهر تهران هم نیاز شبکهاتوبان ها کمکی به اصلی

آن با متروي برخی از ابرشهرهاي دنیا  هاي متروي تهران با مقایسۀ استیهمچنین در این مقاله ک. نقل عمومی زیرزمینی است
هایی از قبیل شاخص طول شبکه، شاخص تعداد مسافر در روز، شاخص تعداد  ان شده و وضعیت متروي تهران در شاخصبی

هاي  شاخص. مسافر بر کیلومتر، شاخص تعداد ایستگاه و نیز شاخص بهاي بلیط مترو با متروهاي برتر دنیا مقایسه شده است
ها، اساسی هم در نحوه تعیین خطوط و طول خطوط، هم در تعیین ایستگاه دهد مترو تهران نیاز به بازنگري الذکر نشان می فوق

  .گیري واگن ها و هم در میزان سرمایه گذاري و تکنولوژي داردهم در نقشه ایستگاه ها براي قرار
  

  ونقل، طول خطوط مترو مترو تهران، ایستگاه مترو، حمل: واژگان کلیدي
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