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 مقدمه. 1

 در آن از بخشـي  يـا  تمـام  كه است تندرويي ريلي نقل و حمل روش قطار شهري 

 هـاي ايسـتگاه  داراي همه كه مسير مشخص چند يا يک طريق از و شده ساخته زيرزمين

 داخـل  در را مسـافران  جـايي جابـه  امكان باشند مي زمين سطح از دسترسي قابل و ثابت

(. در واقع قطار شهري يک شبكه حمل و نقـل  8: 2885زاده  )رضا سازدمي شهر فراهم

ريلي است كه در مسير انحصاري خود )عموماً زيرزمينـي( بـا اسـتفاده از نيـروي بـر       

 09بكه بـا حـداك ر   دريافتي از ريل سوم يا كابل باال سـري در حركـت اسـت. ايـن شـ     

نفـر در سـاعت را دارد. سـابقه     89999جايي تـا  كيلومتر ميانگين سرعت  قابليت جابه

طوالني است و به زمان شروع بـه كـار    حضور قطار شهري در عرصه حمل و نقل نسبتاً

شـهر جهـان    241  گـردد و در حـال حاضـر   مـي  ميالدي( باز 2881قطار شهري لندن)

باشـد.  مـي  شهر نيز اين شبكه در دست سـاخت  59داراي شبكه قطار شهري بوده و در 

شبكه قطار شهري از نظر ساخت  پرهزينه ترين شبكه حمل و نقل عمـومي اسـت  امـا    

ترين ظرفيت حمل مسافر است. ظرفيت باالي حمل و نقـل مسـافر  اسـتفاده    داراي بيش

ايمني  راحتي  هزينه مناس  و سازگاري با محيط زيسـت  كارآمداز زمين  سرعت زياد  

 نوع اين شهرسازي لحاظ (. به44: 2884از مزاياي اين شبكه است)رضا زاده و رادمند 

 برخـي  از شـهري  يهـا كـاربري  نمودن مانند: آزاد ايتوجه هاي قابلبرتري داراي شبكه

 هـاي گـرفتن كـاربري  قـرار   نحـوه  و تركي  دهيسامان به كمک هاي ناهمگون كاربري

 همگوني ايجاد شهري  منظر تنوع در ايجاد فضا  دهيسازمان با درارتباط شهري مختلف

 از جلوگيري فضايي و كالبد در بندي استخوان و زمين تقويت ساختار كاربري سيستم در

: 2889قطـار شـهري     توسـعه  )دفتـر  باشـد  شهري مي ارزش با هايخراب كردن بافت

52.) 

 حمل عرصه در مردم به رساني خدمت عرصه بهترين قطار شهري توسعه ايران  در

 هر و آيدمي حساب به پيشرفت و توسعه نماد يک عنوان به و است شهري درون نقل و

 ميـزان  در شـاخص  يـک  شـود مـي  انجام آن از برداري بهره ساخت و براي كه عملياتي
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 بـه  قطـار شـهري   بـرداري  بهـره  و ساخت بحث به واقعاً اگر آن بر عالوه. است توسعه

 كشـور  توسـعه  در پيشـرفت  شـاخص  يـک  را آن توانمي كنيم  توجه فرآيند يک عنوان

 در سـازنده  و مـثثر  حركـت  كـه  است شده پذيرفته كامالً نظرانصاح  ديد پذيرفت از

 انـداز  چشم سند اهداف به رسيدن در روشني تصوير تواندمي قطار شهري توسعه مسير

 مـدت  كوتـاه  در قطـار شـهري   اينكـه  كنـيم  توجه بدان بايد كه اي نكته. نمايد فراهم را

 برون و شهري درون سفرهاي از %29 مدت بلند در و %82 حدود مدت ميان در  29%

 پرتـراكم  و و آمـدترين  پر رفـت  عموماً در سفرها اين .داشت خواهد عهده بر را شهري

 اصـلي  بنديها  استخوانجاييجابه زياد حجم دليل به شود وانجام مي شهر بخش ترين

 ودر سـفرها  ايـن  مكمل عمده طور به سفرها ساير و دهد مي تشكيل را شهري سفرهاي

 (.29: 2882 نورد راه) بود خواهد قطار شهري خطوط بر عمود مسير

انجام مطالعات متعدد توسط محققين و توجه آنها به اين موضـوع  نشـانگر ميـزان    

گـران و محققـان كشـور  مطالعـاتي در     است. بسياري از پژوهشاهميت زياد اين مسئله 

 بررسـي  بـه  زمينـه  ايـن  در گرفتـه  انجـام  مطالعـات  تر اين زمينه انجام داده اند كه بيش

 مصـرف  تـابع  ( 2815اند. فخرايي) پرداخته بنزين تقاضاي قيمتي و ي درآمديهاكشش

-2812ي دوره بـراي  را كشـور  نفتـي  -مربعـات  حـداقل  روش از استفاده با هافرآورده

 كرده بيني معمولي پيش 2811 سال تا را نفتي يهافرآورده مصرف و زده تخمين 2849

(OLS) هـا حامل اين تقاضاي با ملي درآمد و حقيقي قيمت بين ارتباط مطالعه اين و در 

 تـابع  بـرآورد  بـه  اي مطالعـه  در ( 2812اصـفهاني)  بوده اسـت.  م بت و ترتي  منفي به

 اين بازار و پرداخته معمولي مربعات حداقل روش تحت ايران ي نفتيهافرآورده تقاضاي

 ايـن  بررسـي كـرده اسـت. در    را هـا فـرآورده  اين قيمت تعيين و هااثر يارانه  هافرآورده

 قيمـت  افـزايش  سياسـت  بنـزين   حقيقي قيمت پايين و منفي ضري  به با توجه مطالعه

 داند.  بنزين را مثثر مي

 .پرداختـه اسـت   كشـور  در بنزين باالي ي سرانه مصرف به بررسي (2818آخاني)

 بـه  اهميـت موضـوع    و كشور در بنزين مصرف بحران شرح از پس تحقيق  اين در وي
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وسـايل   موجـودي  بنـزين   قيمت شامل كه بنزين پرداخته تقاضاي بر مثثر عوامل بررسي

 عدم سرمايه آنها  فني نقص همراه به خودروها فرسودگي و سوز بنزين موتوري ي نقليه

 رشد اقتصادي  نرخ سوخت  كارايي افزايش براي توسعه و تحقيق امر در مناس  گذاري

 ي و شـبكه  زيربنـايي  امكانـات  و اقليمـي  جغرافيـايي   اوضاع شهري  رشدجمعيت نرخ

 تجهيـز  پـژوهش  بـه منظـور كـاهش سـوخت       ايـن  در است. وي عمومي نقل و حمل

 تحقيق واحد كردن فعال به توليدي واحدهاي اجبار كشور  عمومي نقلو  حمل يشبكه

كـرده   پيشـنهاد  را نقـل  و حمل ناوگان از باال عمر با نقليه وسايل خارج كردن و توسعه و

 در تهـران  قطـار شـهري   نقـش  بررسـي  با ( 2884(. مزرعتي)48: 2818)آخاني  است

 اين كرده  در بيني پيش 2499 سال تا را انرژي اين حامل مصرف بنزين  مصرف كاهش

 واقعـي   ملي درآمد بنزين  واقعي قيمت سوز  خودروهاي بنزين تعداد متغيرهاي مطالعه

 تـابع  و عنـوان  كشور در بنزين مصرف بر مثثر مصرف  عوامل ي وقفه متغير و جمعيت

 ايـن  زده است. نتـاي   تخمين معمولي مربعات روش حداقل از استفاده با بنزين تقاضاي

 خواهد افزايشي روندي  آتي هايسال طي كشور بنزين در مصرف كه پژوهش نشان داده

 و تهـران  در شـهري  قطار يسامانه بايد آن  كاهش مصرف راستاي در رو اين از داشت 

 (.12: 2884شود )مزرعتي   اندازيراه كشور شهرهاي ساير

 مصـرف  ميـزان  ( درنتاي  پـژوهش خـود بـرروي   2809پور تيموري و همكاران )

 اسـتفاده  فسـيلي  هـاي از سوخت كه نقليه اي وسايل كه داده اند نشان تهران در سوخت

 در تـراكم  كـاهش  باشند. به منظـور مي سوخت مصرف در ايعمده نقش داراي كنندمي

 انـدازه  از مصـرف بـيش   همچون آن از ناشي منفي عوارض نتيجه در و تهران شهر معابر

 محـدوده طـرح   گسـترش  خودروها  تردد نوبتي طرح نظير مختلفي  هايطرح سوخت 

كمتـر خواهـان اسـتفاده از     مـردم   تـا  شـد  گذاشـته  اجرا به شهركالن اين در و... ترافيک

 مواقـع  در و ضربتي به صورت هاطرح اين اينكه به شوند. با توجه وسايل نقليه شخصي

 از وي يكـي  .داشـت  هـا آن بـه  اميـدي  چشـم  تـوان نمـي  آيند مي در به اجرا اضطراري

 شخصـي  نقليـه  وسايل از استفاده به كاهش سوخت و كاهش تمايل براي كه هاييروش
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 و سـريع  هـاي سيستم همگاني  به خصوص نقل و حمل سيستم گسترش دارد را وجود

 (. 88: 2809داند )پورتيموري و همكاران مي قطار شهري نظير انبوه بر

 و جهـان  بزرگ شهرهاي از بسياري در جمعيت در پايان قابل ذكر است كه افزايش

 جملـه  از نقـل  و توسـعه حمـل   و اتومبيـل  صـنايع  پيشرفت شهرها  وسعت آن دنبال به

آثـار   كـاهش  انجامد .به منظـور مي شخصي نقليه وسايل تعداد ازدياد به كه است عواملي

 و پايـدار  توسـعه  مهـم  ابعـاد  از يكـي  عنوان به شهري پايدار و نقل حمل بر تاكيد منفي 

 در باشـد.  امر در اين مناس  كاريراه تواندمي عمومي نقل و حمل مناس  سامانه ايجاد

 و حمـل  وسـايل  از يكي عنوان به زيرزميني نقل و حمل توسعه يا قطار شهري ميان اين

توانـد  ضـمن   اين وسيله نقليه مي بود. خواهد موثر حل مشكالت در كارآمد عمومي نقل

موج  كاهش مصرف سوخت  و مانع از آلودگي هوا شود. اين سه حل مسئله ترافيک  

هاي بسيار سنگيني باشد كه پيامدها و زيانمي موضوع از مسائل بسيار مهم جوامع امروز

ـ  را براي هر جامعه به همراه دارد. يه عنوان نمونه   خير در انجـام  أترافيک زياد موجـ  ت

ي شهروندان  افـزايش آلـودگي هـوا و    هاامور شهري و كاهش بازدهي اقتصادي فعاليت

چنين ايجاد خستگي و استرس ناشـي  منفي بر محيط زيست و هم آثارآلودگي صوتي و 

چنان كه شهرها گسترش شود. همهاي سنگين براي شهروندان مياز رانندگي در ترافيک

شـود  ه ميكنند  هم اضافها را اشغال مييابند  به تعداد خودروهايي كه فضاي خيابانمي

كارهـاي حـل   شود. برخي از راهو افزايش حجم ترافيک به يک مشكل اساسي تبديل مي

باشد)رضا مي به خصوص قطار شهرياين معضل  شامل گسترش حمل و نقل عمومي  

تـوان بـه تاثيرگـذاري منفـي آن بـر معيارهـاي       از معضالت ترافيک مي(. 8: 2805قلي 

  اسـترس  هيجـان  ضـعف اعصـاب  مشـكالت و      هـا زندگي از جمله: افسردگي انسان

هاي ريوي و هزاران هزار مشكل ديگر در زندگي و روح و جسـم افـراد اشـاره    ناراحتي

هاي متعـدد اعـم از آلـودگي هـوا      آن  آلودگي پيامدهايكرد  همچنين تراكم ترافيک و 

ادتمند و )سـع هاي زيبايي شناختي و ... را در بـر داشـته اسـت.    آلودگي صوتي  آلودگي

با توجه به اهميت و ضرورتي كه اين مسئله دارد  در اين مطالعه   . (8: 2888خسروي 
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بررسـي   تاثير حمل و نقل عمومي قطار شهري بر كاهش آلودگي هوا  سوخت و ترافيک

 شده است.  

 سواالت پژوهش. 2

تواند موج  كاهش مصرف سوخت مي حمل و نقل قطار شهري تا چه اندازه -

 شيراز شود؟در شهر 

تواند موج  كاهش ترافيک در شهر مي حمل و نقل قطار شهري تا چه اندازه -

 شيراز شود؟

تواند موج  كاهش آلودگي هوا در مي حمل و نقل قطار شهري تا چه اندازه -

 شهر شيراز شود؟ 

 

 حمل و نقل با قطار شهری و اهمیت آن. 3

تـرين  هاي قرن حاضر  يكي از اساسـي حمل و نقل عمومي)ريلي(  از نخستين سال

شود و بسياري از كشورهاي جهان  تحـول  جايي مسافر و كاال محسوب ميوسايل جابه

بنيادي اقتصادي خود را مديون اين ابزار كارآمد هستند. حمـل و نقـل ريلـي در سـطح     

اراي مزايـاي مهمـي اسـته بـه     داخلي)قطار شـهري( و چـه در سـطح بـرون شـهري د     

خصوص در بحث زيست محيطي و سوخت كه امروزه در مسائل توسـعه يـک پـارامتر    

جايي را در چند بند هاي جابهرود. در واقع  اگر هزينهكننده به شمار ميحساس و تعيين

مانند هزينه وسيله نقليه  قطعات يدكي  سوخت خالصه كنيم بـاز شـبكه حمـل و نقـل     

 (. 5: 2882دهد )نصرالهي  پذيرتر است و اهميت خود را نشان ميريلي توجيه

 آثـار  كـه  اسـت  فـراوان  هايبرتري با عمومي نقل و حمل سامانه يک قطار شهري 

 هاي سفرهاراه ديگر نسبت به شهري سفر نقل و حمل ايمني هايزمينه در را م بت خود

 ايجاد سفرها  حجم كاهشقطار شهري از منظر مديريت موج   رسانده است. اثبات به

فرهنـ    گسـترش  دسترسي  نقل  افزايش و حمل تقاضاي مديريت آسان كردن در زمينه

شـود. از  جـايي مـي  جابه و تحرك اصل كردن و نهادينه دوچرخه  از استفاده و رويپياده
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 بـه  هـا آلودگي كاهش و زيست محيط از حفاظت به منظر زيست محيطي  موج  كمک

ريلي  نقل و حمل سيستم از استفاده افزايش و شهري درون سفرهاي حجم كاهش واسطه

 كـه  هاييش رو از . يكي(Victoria Transport Policy Institute, 2009: 3) شودمي

 حمل سيستم گسترش دارد  وجود شخصي نقليه وسايل از استفاده به كاهش تمايل براي

 است. قطار شهري نظير انبوه بر و سريع يهاسيستم همگاني به خصوص نقل و

 

 حومه و تهران قطار شهری استفاده از اجتماعي و اقتصادی آثار رشد: 1جدول 

 2888 2881 2882 2882 2884 شاخص
 420 440 451 884 518  )سفر ميليون(شده  انجام سفرهاي تعداد

 504 518 511 598 214 صرفه جويي در سوخت )ميليارد ريال(
 2852 2118 2125 2405 2928 )ميليارد ريال(صرفه جويي در اتالف وقت 

 ونظافت بهداشت  درمان در هزينه جويي صرفه

 ليتر( )ميليارد هوا آلودگي از ناشي
512 801 448 411 411 

 يدكي لوازم و فرسايش جويي صرفه هزينه

 ليتر( خودروها )ميليارد
812 219 882 082 025 

 )ميلياردها هاي تصادفزيان هزينه در جويي صرفه

 ريال(
241 858 824 815 882 

 شهري )ميليارد معابر و تعمير هزينه در جويي صرفه

 ريال(
58 84 80 42 84 

 4055 4122 4411 8812 5294 شده )ميلياردريال( جويي صرفه يهاهزينه كل جمع

 

و  برنامـه ريـزي   هرگونـه  در كالن شهرها موجود شرايط به توجه با  حاضر حال در

بـا قطـار    نقـل  و حمـل  سيسـتم  تقويت و بهبود توسعه  جهت در صحيح گذاري سرمايه

 داشت. خواهد شهرها كالن نقل و حمل سيستم عملكرد در بسزايي و م بت شهري  تأثير

 آن  كـارآيي  افـزايش  و قطار شـهري  نقل و حمل سيستم صحيح كاركرد درصورت زيرا
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 بخشـي  شود مي فراهم سيستم اين فعلي كنندگان استفاده بيشتر آن كه رضايت بر عالوه

 بخشي ترتي  بدين و شد خواهند آن جذب نيز شخصي نقل و حمل مسافران سيستم از

 مصـرف  همچـون  آن از ناشـي  منفي عوارض نتيجه در و شبكه در موجود بارترافيكي از

: 2809)پورتيمـوري و ديگـران    شد خواهد كاسته و آلودگي هوا سوخت از اندازه بيش

82.) 

 

 نقش قطار شهری در کاهش سوخت. 4

 بـه  را زيـادي  منفـي  پيامـدهاي  مختلـف  جوامع در شهرنشيني پديده توسعه و رشد

 شهرها گسترش نيز و نقليه وسايل تعداد و جمعيت روزافزون است. افزايش دنبال داشته

 بـروز  باعـث  كـه  اسـت  شهرنشـيني  توسـعه  و رشـد  نتـاي   از آن  وكيفي كمي در ابعاد

 ايـن  اسـت. از جملـه   شـده  شهرنشـين  جوامـع  بـراي  تـوجهي  قابل و مشكالت پيچيده

 بودن محدود به توجه با فسيلي يهاسوخت اندازه از بيش مصرف توان به مي مشكالت 

 است. مشاهده شهرها قابلكالن در محسوس طور به كه كرد جهان اشاره در آن منابع

 زمـاني  ديـر  شهري  نقل و حمل سيستم عملكردي و ساختاري از طرفي  مشكالت

 ساختار  اين از ناشي نتاي  از يابد. يكيمي تريبيش نمود روز هر و كرده بروز است كه

و  سيسـتم  بـر  را سنگيني هايهزينه كه است حوزه اين در سوخت اندازه از مصرف بيش

نيـز   جامعـه  ابعـاد  سـاير  بر آن با مقابله عدم صورت در و كندمي تحميل كنندگاناستفاده

 و كارهـا راه مختلـف  زمـاني  هـاي دوره در مشـكالت   ايـن  رفـع  بـراي  گـذارد. مي تأثير

 سيستم تقويت و توسعه آن  بهبود و راهيبزرگ شبكه توسعه و ساخت هايي شاملطرح

 ترافيـک   هـدايت  و كنتـرل  در مـديريتي  هـاي روش بكـارگيري  نقل همگـاني   و حمل

 يک هر كه است شده پيشنهاد ... وITS هايسيستم چون بكارگيري نوين هم هايروش

 وجود با ولي است داشته نقل و حمل سيستم عملكرد بهبود در سهمي ماهيت  فراخور به

هسـتند   روروبـه  بسـياري  ترافيكـي  مشـكالت  بـا  كالن شـهرها  هنوز فو   همه اقدامات

 اقتصادي يهابخش ترين مهم از كه يكي(. از آنجايي82: 2809)پورتيموري و ديگران 
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 هـاي بخش ساير شديد وابستگي دليل به زياد آن اهميت بوده  نقل و حمل بخش كشور 

 از اسـتفاده  سياسـت  و ايـران  در نفتي فراواني ذخاير است. بخش اين به كشور اقتصادي

 به گذشته هايسال در را فرآورده اين يرويهمصرف بي بنزين  ويژه به ارزان  نفتي منابع

 سـاالنه  كشـور  تـا  شده موج  آن  داخلي نبودن توليد كافي سويي از است. داشته دنبال

كند )صادقي و همكـاران    بنزين واردات را صرف خود ارزي منابع از ايتوجه قابل سهم

 نـه  را مصرف انـرژي  ميزان از ايعمده بخش كه است صنعتي نقل  و (. حمل5: 2888

 كـل  پـنجم  يـک  است. حدود اختصاص داده خود به جهان در بلكه ايران  كشور در تنها

اين  در جويي صرفه هرگونه بنابراين شود مي مصرف نقل حمل و بخش در كشور انرژي

 از يكـي  انـرژي  كـه  داشت. چرا خواهد كشور انرژي كل مصرف در بسزايي تاثير بخش

 انرژي مصرف و توليد ريزيبرنامه و است درآوردن اقتصاد حركت به عوامل ترين عمده

 بـه  توجه داشت. بنابراين با خواهد كشور اقتصادي توسعه و پيشرفت در عمده اي نقش

 در روش بهتـرين  نقـل   و هـاي حمـل  شـيوه  از يـک  هر عملكرد و انرژي مصرف ميزان

 بـه  ترافيـک  انتقـال  نقـل  كـاهش سـوخت     و حمل در بخش انرژي مصرف سازيبهينه

است )پـورمعلم   شهري قطار با نقل و حمل يعني كمتر مصرف انرژي واحد با ييهاشيوه

 (.2888و شريفي  

تـا  2888 هـاي سال طول در نقله و حمل بخش در نفتي هايمصرف فرآورده رشد

 سـوخت  افـزايش مصـرف   آن  عمـده  علـت  كـه  بـوده اسـت   درصد 4/5 معادل2888

 از يكـي  بـه  نزديـک  درآينـده  مصـرف آن  رشـد  اسـت. ادامـه   بوده سنگين خودروهاي

 در سـوخت  از بهينـه  بـرداري  بهـره  اهد شد. بنابراين خو تبديل كشور جدي هايبحران

(. 828: 2802)سـيفي پـور و امينـي     است. شده تبديل الزام به يک نقل و حمل صنعت

استفاده از خطوط قطار شهري و راه اندازي يک سيستم حمل و نقل تندرو در صـورتي  

قـرار دهـد    هاي كـالن شـهرها را در سـاختار ايـن سيسـتم      كيلومتر از شبكه راه 19كه 

درصـد و انتشـار    8/1درصد و ميزان مصرف بنـزين  21جايي حمل و نقل سرعت جابه

: 2889درصد كاهش خواهد يافت )پاك گـوهر    2/1ها همچون منواكسيد كربن آالينده
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 نقليـه  از وسـيله  اسـتفاده  جـاي  بـه  كـه  سـفري  هر ازاي به (. در نهايت بايد گفت كه0

 از مصـرف  ليتـر  5 حـدود  در پـذيرد  مـي  انجـام  همگاني ونقل حمل سيستم با شخصي

 سـفر  ضـري   اگـر  شـد.حال  خواهـد  كاسـته  كالن شهرها بخصوص تهـران  در سوخت

 نفـر  هـر  ازاي بـه  سـفر 1/2توسـعه    چهارم برنامه پيشنهادي ضري  شهروندان براساس

 كـه  كرد محاسبه توان مي راحتي به سال  در كاري روز 899 وجود فرض با شود  فرض

 سال در ليتر 019 متوسط طور به شخص هر همگاني  نقل و حمل استفاده از درصورت

(. به هرحال 01است )پيشين :  تأمل قابل بسيار كه كاهد مي شبكه سوخت در مصرف از

مصـرف سـوخت    نظركـاهش  از بسياري اقتصادي يهاصرفه با قطار شهري نقل و حمل

 تـا  راه انـدازي  ابتداي از تهران شهر در ازآن حاصل صرفه جويي ( ميزان5دارد. جدول)

 دهد.مي نشان 2880 سال پايان

 

 : میزان صرفه جویي در مصرف سوخت)میلیون لیتر(2جدول 

 4خط  5خط  2خط  
خط 

2 

مجموع در سال 
80 

مجموع از ابتداي بهره 

 برداري

 2121 898 05 4 80 228 بنزين

 218 82 29 9 0 25 گازوئيل

 برداري راه آهن شهري تهران و حومه)قطار شهري(منبع: گزارش شركت بهره 

 

 سـال  پايان تا قطار شهري راه اندازي ابتداي از بنزين مصرف در صرفه جويي ميزان

 هـر  ازاي به بنزين جهاني قيمت گرفتن نظر در باشد. بامي ميليون ليتر 2121بر بالغ 80

 را ريـال  ميليارد 25925بر بالغ گرفته رقمي صرفه جويي صورت ميزان ريال 1999ليتر

 اسـت  ريال ميليارد 5252مبلغ معادل 80سال فقط براي صرفه جويي شود. اينمي شامل

 (.29: 2809)منتظري و درويشي 
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 19-11یهامتغیرهای عملکردی و صرفه جویي قطار شهری در سال: 3جدول 

 مجموع 2 4 8 5 2 شاخص
جمع از ابتداي 

 بهره برداري

 كيلومتر مسافر جابه

 جاشده
8988 522

2 8 14

8 
599

1 8802 22812 

صرفه جويي در وقت 

 مسافرين
82 51 2 28 51 51 51 

صرفه جويي سوخت 

 )بنزين(
248 255 9 81 01 495 

5128 
 

 2549 598 28 58 9 85 82 كاهش اتالف وقت

co2 445 411 951 29كاهش 

1 581 2595 1151 

 8: 2802منبع: جنوبي 

 

جويي در مصرف سوخت  به علت ساخت قطـار شـهري در   همچنين ميزان صرفه 

 شهر شيراز برحس  ليتر مطابق جدول زير ارزيابي شده است:

 

به علت  1312میزان صرفه جویي در مصرف سوخت برحسب لیتر در سال  :4جدول 

 ساخت قطار شهری در شهر شیراز

ميزان صرفه جويي برحس  

 ليتر

 بنزين/

 روز

 بنزين /

 ماه

  بنزين/

 سال

 گازوئيل/

 ماه

 گازوئيل/

 ماه

 گازوئيل/

 سال

در  2بهره برداري خط 2فاز

 05سال 
22999 42999

9 2499999 2999 89999 819999 
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00999 88999 2بهره برداري كامل از خط

9 
2288999

9 8999 09999 2989999 

 

 
ميزان صرفه جويي ريالي در مصرف سوخت برحسـ  ريـال مطـابق جـدول زيـر      

 است:ارزيابي شده 

به علت  1312میزان صرفه جویي در مصرف سوخت برحسب ریال در سال  :5جدول 

 ساخت قطار شهری در شهر شیراز

ميزان صرفه جويي 

 برحس  ريال

 بنزين /

 روز

 بنزين/

 ماه 

 بنزين/

 سال

 گازوئيل/

 روز

 گازوئيل/

 ماه

 گازوئيل/

 سال

 2بهره برداري خط 2فاز

 05در سال

2
2
9
.9

9
9
.9

9
9

 4
.2

9
9
.9

9
9
.9

9

9 

2
4
9
9
9
9
9
9
9
9

9 

2
9
9

9
9
9
9

 2
2
9
9

9
9
9
9
9

 2
8
9
9
9
9
9
9
9
9

 

15
450

5400

1 30 36033
990

11880

3 90
1080

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

زلیتر بنزین در رو ه لیتر بنزین در ما اللیتر بنزین در س لیتر گازوئیل در

ماه

لیتر گازوئیل در

ماه

لیتر گازوئیل در

سال

92در سال 1بهره برداری خط1فاز 1بهره برداری کامل از خط
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ميزان صرفه جويي 

 برحس  ريال

 بنزين /

 روز

 بنزين/

 ماه 

 بنزين/

 سال

 گازوئيل/

 روز

 گازوئيل/

 ماه

 گازوئيل/

 سال

بهره برداري كامل از 

 2خط

8
8
9
.9

9
9
.9

9
9

 0
0
9
9
9
9
9
9
9
9

 2
2
8
8
9
9
9
9
9
9
9

9 

2
2
9
9
9
9
9
9

 4
2
9
9
9
9
9
9
9

 2
4
9
9
9
9
9
9
9
9

 

 کاهش آلودگي زیست محیطي. 5

 اسـتفاده  افزايش آن دنبال به كه خودرو توليد افزايش و شهرها جمعيت سريع رشد

 آلـودگي  افزايش در موثر عامل ترينمهم عنوان به شده  را باعث شخصي خودروهاي از

 كـالن  در شخصـي  خودروهاي رويه افزايش بي عمده پيامدهاي . باشدمي شهري هواي

 در بـه ويـژه   سـوخت   مصـرف  افـزايش  و خودروهـا  سرعت شدن كم جهان  شهرهاي

 از ناشـي  شـهرها  هواي شدن آلوده ما. كشور مانند است تر ارزان سوخت كه كشورهايي

 يـا  و آن  از ناشي سازي آلوده و غيرالزم ترمزهاي  هابندان راه در موتور كاركردن جا در

 طـول  افـزايش  خـاطر  بـه  هـا خيابـان  حد از بيش فضاي اشغال  دار سرب بنزين مصرف

 يـا  و خودروهـا  سـرعت  افـزايش  اثـر  بر هاتصادف افقي شهرها  رشد اثر بر هامسافرت

 خـاص  مسـيرهاي  برخـي  در تراكم حركت يا و هندسي  طراحي نظر از معابر مشكالت

 (.45: 2881 افتخاري  نژاد  باشند)امينيمي مهم مسائل ديگر از وغيره 

 نقـل  و حمـل  در موتـوري  نقليـه  وسـائل  از اسـتفاده  افـزون  روز همچنـين رشـد  

 يهـا سياسـت  بـين  هماهنگي يافته  و توسعه توسعه حال در كشورهاي در شهرها كالن

نمايد)شـعار و  مـي  ايجـاب  را شـهر  توسـعه  يهـا سياسـت  و شـهري  نقـل  و حمـل 

 متبت عوارض هاجاده افزايش و شهري نقل و حمل شبكه (. گسترش2: 2882ديگران 

 هادسترسي حساس نقش به دارد. نظر همراه به را هوا( )آلودگي منفي و )دسترسي(بيشتر

 دو ايـن  محيطـي  زيسـت  هـاي چـارچوب  و شهري كيفي زندگي سطح در هوا وآلودگي

 باشـند)هادي مي مطرح نقل شهري و حمل ريزي برنامه در كليدي اجزاء عنوان به عنصر

 (.5: 2888  ديگران و پور
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 شخصي نقليه وسايل با عمدتاً كه تهران  شهرويژه ه ب و ايران در شهري نقل و حمل

 است.آلودگي شده شهر هواي آلودگي و صوتي آلودگي باعث شودهمي شهروندان حاصل

 بـه  را مسـئولين  امر  اين كه دارد بزرگسال و خردسال از اعم هازندگي انسان در تأثيراتي

 و توسـعه  كارهـا  راه تـرين مهم از بينديشند. كارهاييمعضل راه اين براي تا واداشته فكر

 عمـومي   نقـل  و حمـل  وسـايل  از بهترين و است عمومي نقل و حمل مناس  مديريت

 عنوان كارآمـدترين  به قطار شهري  است. قطار شهري همان يا شهري ريلي نقل و حمل

جـدا   آن  هـاي خوبي ترينمهم از يكي كه باشدمي شهري درون انبوه نقل و حمل سيستم

قطـار   مسـافران  ترافيـک  ترتيـ    ايـن  است. بـه  شهري مسيرهاي ساير از مسيرش بودن

 دوش از را بـاري  قطـار شـهري   حقيقـت  در و خـورد نمي شهري گره ترافيک با شهري

قطـار   با كه مسافري زياد حجم به دليل برد.مي زمين زير به و داردمي بر شهر هايخيابان

 بزرگ در شهرهاي شهري نقل و حمل سيستم پايه قطار شهري  شود مي جاجابه شهري

مكمل قطـار   عنوان به تاكسي و اتوبوس مانند ديگر نقل و حمل هايسيستم از و باشدمي

 شـهرهاي  در قطار شهري خطوط ايجاد گذشته هايسال طي شود. درمي استفاده شهري

 شهروندان جهان شهرهاي از بسياري در روزها اين است. تري گرفتهبيش سرعت جهان 

 از مسـير  يـک  در حداقل باالخره كنند  آغاز كه ايهر وسيله با را خود شهري درون سفر

  (.5: 2809)منتظري و درويشي   كنند.مي استفاده قطار شهري

زيسـت   معضالت اساسي ترين و ترينمهم از يكي آلودگي هوا كه  امروزهاز آنجايي

استه  آمده به وجود بشر هايو پيشرفت هافعاليت از كه بوده دنيا شهرهاي كالن محيطي

 هـا  آالينـده  انـواع  توليد درصد منابع آالينده  روي بر زيادي مطالعات اخير هايسال طي

 شـده  انجـام  غيـره  و زيست محيطـي  مديريتي يهاشيوه و هوا آلودگي كنترل هايروش

 كه ايگونه استه به بوده آالينده منابع پيشتاز نقل و حمل بخش موارد تمامي در كه است

 هـوا بخصـوص در شـهر    آلـودگي  درصد 89از بيش دهد مي نشان شده انجام مطالعات

 يابيبراي دست شده انجام بررسي است. در نقليه وسايل يا منابع متحرك از ناشي تهران

 در انـد. شده تقسيم بندي مشخصي هايبنديگروه نقليه در وسايل آماري  هايتحليل به
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 هـا  موتورسـيكلت  سـبک   هاي خودروهايزير گروه به نقل و حمل سيستم كه صورتي

 هـا  بـوس مينـي  هـا  اتوبوس شامل ديزلي خودروهاي ساير و واحد شركت هاياتوبوس

 انتشـار آلـودگي   كـل  در گـروه  هر سهم شود  بنديسبک تقسيم هايكاميون و هاكاميون

  :بود خواهد (2) نمودار صورت به تهران شهر هواي در نقل و حمل سيستم از ناشي

 

 هوای در منتشره آلودگي در نقل و حمل سیستم مختلف هایگروه سهم متوسط :1 نمودار

 (68-19) تهران

 
 تـرين عمـده  سواري خودروهاي است  شده داده ( نشان2) نمودار در كه طورهمان

 هسـتند   دارا را متحرك منابع از ناشي آلودگي انتشار كل از درصد11از بيش يعني سهم 

 سيستم از بخش اين توجه قابل تعداد وجود به توانمي آن را داليل ترينعمده از يكي كه

 هـوا  الزم به ذكر است كـه آلـودگي   .ديگر دانست هايگروه ساير به نسبت نقل و حمل

 را هوا كيفيت كه است ريزي ذرات و كوچک قطرات و خطرناك گازهاي از زيادي شمار

هـواي   در هم و شهرها در هم كنندهآلوده مواد نوع حس  بر هوا آلودگي دهد.كاهش مي

 12حـدود  آلـودگي  اين تهران نظير پرجمعيت و بزرگ دارد. در شهرهاي وجود روستاها

 اسـت  هـا پااليشـگاه  و كارخانجات و توسط صنايع آن باقي و واسطه خودروها به درصد
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 (.5: 2881)رئوفي 

 توسعه و جمعيت شتابان افزايش همراه به شهرها توسعه و شهرنشيني گسترش

 افزايش را هاآلودگي به شدت فسيلي هايسوخت رويهبي مصرف با صنعتي هايفعاليت

 تنفسي  تشديد هايبيماري و امراض صورت به اول درجه در آن عواق  كه است داده

 به عنوان بعد  مرحله در و شودمي شهرها ساكنان متوجه ريوي  و قلبي هايبيماري

 كند.مي ايفا نقش محيطي زيست تأثيرات و تشديد نوسانات اقليمي در عاملي

در جدول زير ارائه  coبراي خط يک قطار شهري شيراز ميزان كاهش ميزان توليد 

 شده است:

 

به تفکیک بنزین و گازوئیل به علت ساخت قطار شهری  coمیزان کاهش تولید : 8جدول 

 1312در شهر شیراز در سال 

ناشي از  coميزان كاهش 

 مصرف سوخت برحس  تن

 بنزين/

 روز

 بنزين/

 ماه

 بنزين/

 سال

 گازوئيل/

 روز

 گازوئيل/

 ماه

گازوئيل/

 سال

در  2بهره برداري خط 2فاز

 05سال 
2 228 2.809 9.1 59 584 

 195 20 5 4.228 841 25 2بهره برداري كامل از خط
 

مجموع به علت ساخت قطار شهری در شهر شیراز در  coمیزان کاهش تولید : 7جدول 

 1312سال 

 در سال در ماه در روز ناشي از مصرف سوخت برحس  تن coميزان كاهش 

 5.254 211 1 05در سال 2بهره برداري خط 2فاز

 4.819 492 24 2بهره برداري كامل از خط
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 کاهش ترافیک

مسئله ترافيک و چگونگي رفت و آمد خودروها و عابران پياده  همزاد و همنشـين  

باشـد. از ديـدگاه علمـي  ترافيـک چيـزي      مـي  هميشگي كالن شهرها و شهرهاي جديد

ي گونـاگون در  هـا نيست جز حاصل جمع رفتارهاي متقابل انسان و ماشين كه به شـيوه 

 تنهـايي  بـه  ترافيـک  مفهوم كه ساخت خاطرنشان كند. بايدسطح شهرها بازتاب پيدا مي

 اشاره نقليه وسايل غالباً يا و هاانسان شد و آمد يپديده به بلكه مشكل نيست  يک بيانگر

 يا است  اشاره مورد محدود قلمروي در و باال حجم با ترافيک كه واقع هنگامي در. دارد

 يـا  و شودمي مشكالتي بروز سب  ساز از جامعه هاييگروه ترافيكي رفتارهاي زماني كه

 موجـ   را محيطـي  زيسـت  يـا  مـالي  انساني  هايهزينه و پيامدها ترافيک كه در مواقعي

گيـرد )افشـاري و    قـرار  نظـر  مـد  نـامطلوب  و بـار  زيان امري همچون تواندمي شود مي

 شهر  به طور اساسـي تـا   در نقل و حمل و ترافيک ديگر  منظر (. از12: 2802 ديگران 

 كـه  شـهرها  از ايويژه اشكال شدن پديدار موج  خود است كه اهميت داراي حد بدان

 در عمده شان كاركرد كه شهرهايي كنار در است. شده باشندمي ترابري برخدمات مبتني
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 اسـت  ...و اداري فعاليـت  تجـاري   امـور  نظامي  يهاويژه كار چون خدمات  ييهازمينه

 بـه  نقل و حمل خطوط جوار در و يافته اند اختصاص نقل و حمل امور شهرها به برخي

 بزرگ يهابسته و توزيع بنديتقسيم به طور عمده در  شهرها اين نقش وجود آمده اند.

 تـر متناسـ   رشـد  موجـ   از اتومبيـل  استفاده سريع رواج شود. هر چندنمودار مي كاال

 محـور  بر شهر كلّيت ساماندهي از مواردي هنوز اما است  يكديگر شده نسبت به شهرها

 (.58: 2818  دارد )مزينـي  ظهور امكان هوايي خطوط راستاي در م ال براي ونقل حمل

توان به تاثيرگـذاري منفـي آن بـر معيارهـاي زنـدگي از جملـه:       مياز معضالت ترافيک 

هـاي ريـوي و   ها  استرس  هيجان  ضعف اعصاب  مشكالت و ناراحتيافسردگي انسان

هزاران هزار مشكل ديگر در زندگي و روح و جسم افراد اشـاره كـرد  همچنـين تـراكم     

آلــودگي صــوتي  هــاي متعــدد اعــم از آلــودگي هــوا  ترافيــک و تبعــات آن  آلــودگي

تـوان  هاي زيبايي شناختي و ... را در بر داشته است. در يک نگاه بسيار كلي مـي آلودگي

تقسيم كـرد كـه   « هاي ترافيكيآلودگي»و « تصادفات»معضالت ترافيكي راه به دو بخش 

 هاي ترافيكي عبارتند از: آلودگي

هاي زيست محيطي شامل: آلـودگي صـوتي  آلـودگي هـوا و آلـودگي      آلودگي -2

 باشد.  بهداشت رواني افراد جامعه مي

 هاي زيبايي شناختي.آلودگي -5

 . (8: 2888 )سعادتمند و خسروي ک ذهنيترافي -8

ترافيک زياد موج  تاخير در انجام امور شهري و كـاهش بـازدهي   عالوه بر اين   

منفـي بـر    آثـار هاي شهروندان  افزايش آلودگي هوا و آلودگي صوتي و تاقتصادي فعالي

هـاي  چنين ايجاد خستگي و استرس ناشـي از راننـدگي در ترافيـک   محيط زيست و هم

يابنـد  بـه تعـداد    چنـان كـه شـهرها گسـترش مـي     شود. هـم سنگين براي شهروندان مي

شـود و افـزايش حجـم    اضافه مي كنند  همها را اشغال ميخودروهايي كه فضاي خيابان

كارهـاي حـل ايـن معضـل      شـود. برخـي از راه  ترافيک به يک مشكل اساسي تبديل مي

: 2805باشد)رضـا قلـي   مي بخصوص قطار شهريشامل گسترش حمل و نقل عمومي  
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همچـون   كالن شـهر به ويژه خطوط زيرزميني قطار شهري در مراكز شهر و  (. ساخت8

كاسته و متناس  با سهم خود از حمل و نقـل درون   هافيک در خيابانتهران از تراكم ترا

تـر  نموده است. عبور و مرور آسانآسان شهري  تردد وسايل نقليه عمومي و شخصي را 

تر خودروهاي امداد و نجات و انتظـامي نيـز از ديگـر دسـتاوردهاي بكـارگيري      و سريع

سيسـتمي اسـت كـه بـراي     . قطـار شـهري    قطار شهري در حمل و نقل عمـومي اسـت  

)در برخي منابع تـا   49999تا  25999جايي انبوهي از مسافر  ظرفيت جابه جايي جابه

كه بصورت محافظـت شـده در بافـت درون شـهري       ( مسافر را درساعت دارد89999

گيـرد  واگن انجام مـي  2عموماً زيرزميني و در حومه بصورت هم سطح با تعداد حداقل 

 (.8: 2888شود )تاجدار و اكبري  مي ترافيک شهري رو موج  كاهشاز اين

 و پارچـه بـا قطـار شـهري    يـک  و نقل حمل اهداف تبيين ( با2002رابرتز) ومي  

 راهبردهـاي حمـل   و هـا سياست كه كنندمي ادعا ترافيكي  حل مشكالت در آن رويكرد

 اقـدامات  و زمـين  مـديريت  كـاربري   زيرسـاخت   از مناسبي تركي  با پارچهيک ونقل

( 5922) ليـتمن  و . هنـري (May& Roberts, 1995: 105) يابدمي تحقق گذاريقيمت

نقل  و حمل و اتوبوس مقايسه و ترانزيت برنامه جديد كارآيي ارزيابي به خود تحقيق در

در نظـر   ارزيـابي  ايـن  در كه پرداختند. معيارهايي آمريكا مناطق شهري در قطار شهري با

 مايـل   هـر  ازاي بـه  تعداد مسـافر  نقليه  وسيله هزينه اجرا  هزينه از: اند عبارت اندگرفته

 انعطاف  هازيرساخت هزينه جايي جابه آسايش  ظرفيت و راحتي خدمات  پوشش دامنه

 ازاي هـر  فضا  به هوا  و صوتي آلودگي ايستگاه  تعداد اعتماد  و قابليت سرعت پذيري 

نهايت نقش قطـار شـهري را در كـاهش ترافيـک     راه استه در  هايشبكه و تعداد مسافر

چه كه متخصصين حمل و امروزه  آن .Henry and Litman, 2011): 21) دانندمي موثر

يابي به الگـوي حمـل و نقـل عمـومي در     نقل جهان  بر روي آن اتفا  نظر دارند  دست

ن و شهرهاست تا بتواند چشم انداز شـهر سـالم  آرام  داراي حمـل و نقـل سـريع  ايمـ      

در واقع هدف حمل و نقل عمومي بـا قطـار    كارآمد براي عموم شهروندان را تامين كند.

هاي اقتصادي  اجتماعي و... كـه طبيعتـاً   شهري با وجودگسترش شهرها و توسعه فعاليت
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از عوامل ترافيک زا هستنده همچنـان بـدون بـروز مشـكل ترافيـک  بـه نحـو مطلـوبي         

ها سيستم حمـل و نقـل   اشد و با گسترش اين فعاليتهاي مسافر بجاييگوي جابهپاسخ

 (. 50: 2811به مشكل برخورد نكند )بحريني 

در هر ساعت در هر خط عبوري حجـم جابـه جـايي بسـيار باالسـت. در        معموال

هـا را نشـان   ترين حجم ترافيک در هر خط عبوري در انواع مختلف راهجدول زير بيش

اي مختلـف در كمـک بـه ترافيـک شـهري شـهر       دهد. سهم قطار شهري در سناريوهمي

 شيراز برحس  درصد مطابق جدول زير ارزيابي شده است:

 

پیش بیني سهم قطار شهری در کمک به کاهش ترافیک شهری برحسب درصد  :6جدول 

 1499تا سال 

                 سال

                     شرح
2808 2804 2802 2801 2801 2808 2800 2499 

قطار شهري و سهم 

اي )درصد( در  حومه

 كاهش ترافيک
21 28 59 55 52 51 50 85 

 

بنابراين مطابق قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت درون 

  2804 ه%21  2808ي هاشهري سهم قطار شهري در كاهش ترافيک مسير در سال

و در  %50  2800 ه%51  2808 ه%52  2801 ه%55  2801 ه%59  2802 ه28%

 خواهد بود. 85%  2499
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 قطار شهری یهاترین برتریمهم

 زمان در را مسافر ميليون چندين روزانه توانمي قطار شهري  از استفاده با -

  .رسانيد مقصد به با ترافيک مواجهه بدون و مشخص

 و شده رها بار مرگ هايآلودگي از كالن شهرها هواي قطار شهري  از استفاده با -

  .شودمي تبديل پاك شهري به

 شود.مي ايجاد مولد اشتغال مردم از نفر هزار دهها براي قطار شهري توسعه با - 

 تعادل به مختلف نقاط در مسكن بازار شهر  نقاط همه قطار شهري  در توسعه با -

 .رسدمي

 .شودمي جلوگيري سال در نفر هزاران مرگ و بيماري از قطار شهري  توسعه با -

 مادي هايهزينه و هازخمي ها كشته اي جاده تصادفات از قطار شهري  توسعه با -

 .شودمي كاسته شدت به از تصادفات ناشي معنوي و

 و دانش ارتقاء ضمن و گرفته تازه اي جان ريلي صنايع قطار شهري  توسعه با -

 نيز محصول صادركننده ريلي صنايع توليدكننده هايشركت حوزه  اين در آوريفن
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 .شد خواهند

 .شد خواهد كاسته مردم زندگي يهاهزينه و هادغدغه از  قطار شهري توسعه با -

 براي شهري خدمات و آموزش بهداشت  نظام خدمات قطار شهري  توسعه با -

 .شد خواهد توزيع متوازن تر صورت به و بزرگسال ميانسال نوجوان  كودك 

 نزديكان و اقوام و دوستان با بازديد و ديد انجام امكان قطار شهري  توسعه با -

 با رحم صله با ديدار وظيفه و تركم اجتماعي مشكالت تر ونزديک مردم روابط و ترآسان

 .(28 شد )منتظري و درويشي  خواهد انجام كمتر زحمت

 

 نتیجه گیری

حمـل  در شهرهاي توسعه يافته استفاده از حمل و نقل عمومي بيشتر است. سيستم 

ريزي و طراحـي شـوند كـه    اي برنامهگونهقطار شهري و... بايد به  همانند و نقل عمومي

هـاي  هاي رشد آتي شهر در آنها ديده شود. شرايط مطلوب سرويسامكان ايجاد فرصت

هاي حمل و نقل و قيمت مناس   هاي قابل دسترس  پايانهخدماتي مانند وجود ايستگاه

 مومي است.  موج  تمايل بيشتر مردم به استفاده از حمل و نقل ع

كنـد اسـتفاده از   هاي بزرگ كمک مـي يكي از مواردي كه به بحران ترافيک در شهر

در كم شدن مشـكل ترافيـک و آلـودگي      قطار شهري .استوسايل حمل و نقل عمومي

ايمني بسيار باال  راحتي وآسايش مسـافران    هوا در شهرها بسيار موثر و ضروري است.

قيمـت پـايين حمـل مسـافر در مقايسـه بـا        كاهش مصـرف انـرژي  سـرعت مناسـ      

هاي قطـار شـهري نسـبت بـه سـاير وسـايل نقليـه        برتريخودروهاي شخصي از جمله 

ميليون ليتر بنزين و چندين ميليون ليتر گازوئيـل فقـط   28عمومي است. مصرف روزانه 

  كنـد. قطـار شـهري   هاي بسيار هنگفتي به اقتصاد ملي وارد مـي در شهر تهران  خسارت

هاي حل مشكل ترافيک و آلودگي هـوا در جهـان شـناخته شـده     كارترين راهازمهميكي 

ناپـذير و از  است. توسعه سريع و گسترش خطوط قطار درون شهري  ضرورتي اجتناب

از مزاياي بسياري چون كـاهش زمـان و هزينـه      نيازهاي اصلي شهر است. قطار شهري
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ش آلودگي هوا و كـاهش مصـرف   جايي  كاههدرسفرهاي درون شهري  سهولت در جاب

از نظر اقتصادي  اجتماعي  بهداشتي و ترافيک شهري غيـر قابـل    انرژي برخوردار است.

 توجيه است.

 توليـد  ميـزان  نيـز  هـا سيستم ديگر در و ندارد آلودگي ريلي نقل و به هرحال حمل

 كـه  شـهرهايي  در كـه  است دليل همين به و است بسيار پايين شخصي به نسبت آالينده

 كمتـر  نيز هوا آلودگي داريم  را نقل عمومي و حمل وسايل با هاجاييجابه باالي پوشش

 عمومي نقل و حمل اين  وسايل بر نمي گيرد.عالوه خود به حاد شكل تهران م ل و است

 نقـل  حمـل و  در كـه  دالري يـک  هـر  آمريكـا  در نمونه  عنوان دارد.به سرمايه بازگشت

 .دارد سرمايه بازگشت دالر 6 شود مي گذاري سرمايه عمومي

 و آزمـوده  را آن متعدد كشورهاي كه است بخشينجات و موفق روش قطار شهري

 اسـتفاده  با دنيا جمعيت پر و بزرگ اند. شهرهايبرده فراوان بهره آن ارزشمند از مواه 

 در شخصـي  خـودرو  از اسـتفاده  بـه  نيـاز  توانسته انـد  روزميني و قطارهاي زيرزميني از

 و بـزرگ  شـهرهاي  آن سـاكنين  كـه  ايگونه به طرف نموده  بر را شهري درون سفرهاي

 احسـاس  شـهري  درون در سـفرهاي  شخصـي  خـودرو  از اسـتفاده  به نيازي پرجمعيت

 مشـكل  از تهـران  تـر جمعيـت  پـر  و تـر بـزرگ  شـهرهاي  كه است چنين اين و كنندنمي

 حمل معضل محيطي  زيست هايچالش كلي  طور به .ندارند ترافيک نام به ايآزاردهنده

 يهاجنبه ديگر و شهروندي و رفاه شناختي روان مسائل زمان  مديريت چگونگي نقل  و

 در بحـث  جـامع  و برديراه اي گزينه به را قطار شهري توسعه تهران  شهر كالن زندگي

 هـم  و نظـري  و علمـي  جنبه از هم كه است واقعيتي است.اين كرده تبديل تهران توسعه

 است. رسيده اثبات به قطار شهري به مردم روزافزون استقبال و شواهد تجربي براساس
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 منابع

 الف. فارسي

  مجله برنامـه و  «بررسي عوامل موثر بر مصرف بنزين در كشور» ( 2818) زهرا آخاني 

 .44-48بودجه  ش 

نامـه  شهري  فصـل ي تراكم و تاخير در ترافيک هاهزينه»(  2880اهلل وردي زاده  پژمان)

 .88ها  سال هشتم  ش شهرداري

ريزي شهري: حكمرائ خوب در برنامه»(  2882اسماعيل زاده  حسن و صرافي  مظفر )

 .48پياپي ش ويژه نامه جغرافيا    «نمونه موردي طرح قطار شهري تهران

بررسي اجتماعي مسـئله كنتـرل ترافيـک شـهري:     »(  2802افشار كهن  جواد و ديگران)

   پاييز.4نامه مطالعات شهري  سال دوم  ش   فصل«د مطالعه مشهدمور

 مهندسـي  و ريزي برنامه بر ايمقدمه» ( 2881افتخاري ) قدرت و رامين سيد نژاد اميني

 نور. پيام دانشگاه  «شهري  تهران نقل و حمل

كميسـيون  « اصالح الگوي مصرف در بخش حمل و نقل»( 2888اطا  بازرگاني تهران)

 نقل  ترانزيت و امور گمرگي. حمل و

  زمستان 21  مجله رهيافت  ش «شهرسازي و توسعه پايدار»(  2811بحريني  حسين )

. 

  تاريخچه قطار شهري تهران  شـركت  «راه آهن شهري تهران و حومه»(  2888نام  )بي

 راه آهن تهران.

 وزارت خـودرو   عصـر   مجلـه «نقش قطار شهري در كـاهش آلـودگي  »(  2809نام )بي

 ماه. آبان معدن  و صنعت

ارائه يـک مـدل جديـد بـراي برآوردتقاضـاي      »( 2888پور معلم  ناصر و شريفي ياسر)

  يازدهمين همايش كنفـرانس  «حمل و نقل ريلي با استفاده از روش اقتصاد سنجي

 حمل و نقل ريلي.

بررسي نقش توسعه حمل و نقـل همگـاني در   »(  2809پور تيموري  محمد و ديگران)
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  59ش  مطالعـات مـديريت ترافيـک     «كاهش مصرف سوخت: مورد مطالعه تهران

 سال ششم.

المللي حمل و نقـل عمـومي   هاي بينرهيافت»( 2881تاجدار  وحيد و اكبري مصطفي)

   زمستان.51-51شهرها  جستارهاي شهرسازي  ش

 بـه  يـابي تدس در آن نقش و شهري ريزيبرنامه» ( 2882اميني) الهام لو  لعال شاهجهان

 ايران. ترافيک و نقل و حمل مهندسي كنفرانس هفتمين  «پايدار شهري و نقل حمل

  «كارهاي مقابله با آنبررسي عوامل آلودگي هواي تهران و راه»(  2805جنوبي  پيمان )

 نامه مطالعات شهري  بهمن ماه.فصل

شـهري در توسـعه   هاي ايستگاهي قطـار  نقش كارآمد مجتمع»(  2882)راهنورد  بابک 

 .  هشتمين همايش حمل و نقل ريلي«اجتماعي( شهر تهران -)اقتصادي 

  «شـهري  يتوسـعه  در قطـار شـهري   نقش»(  2884) مژگان رادمند  و راضيه رضازاده 

 .24-28 شماره شهرسازي  جستارهاي

 تنكابن. جغرافيا سايت گروه انسان  سالمتي بر هوا آلودگي پيامدهاي اهلل سيف رئوفي 

( در بهبود وضـعيت  BRTنقش حمل و نقل عمومي سريع )»(  2881دانشگاه اميركبير )

   شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه  مهرماه .«كالن شهرها

تـاثيرات افـزايش قيمـت سـوخت بـر      »(  2802پور  رويا  اميني  فاطمـه افـروز )  سيفي

نامه مهندسـي حمـل و   صلتقاضاي باري ريلي و سهم آن در حمل و نقل زميني  ف

 نقل  سال سوم  ش چهارم  تابستان.

سازي سيسـتم حمـل و نقـل    پارچهيک»(  2802سلطاني  علي و فالح منشادي  افروز )

نامـه مطالعـات شـهري  ش    فصل« يابي حمل و نقل پايداركاري در جهت دستراه

   زمستان .2

 نقـل  و حمـل  هـاي سياسـت  متقابـل  اثرات بررسي»(  2882جوادي ) امير كمال  شعار 

 ترافيک و نقل و حمل مهندسي كنفرانس هفتمين  «كاربري زمين و توسعه و شهري

 ايران.
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كـاري بـراي   حمل و نقـل عمـومي راه   .(2882طباطبايي  عباس و داوري  امير اردالن )

  www.d.scribd.comكاهش ترافيک در كالن شهرها  سايت
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 سـال  21نامـه بـان نظـر  ش     فصـل «جايگاه قطار شـهري تهـران در آن   همگاني و

 هشتم  تابستان.

و نقش قطـار شـهري    2499بيني مصرف بنزين تا سال پيش» .(2884مزرعتي  محمد )

 .  4نامه مطالعات اقتصاد انرژي  ش   فصل«تهران در كاهش مصرف آن

نشـر   مركـز  هـران: ت اول  چـاپ   «و نقـل  حمـل  جغرافيـاي » .(2815علـي)  محمـودي  
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انتشـارات   اول  چـاپ   «شهرسـازي  و شـهر  بـاب  در مقاالتي» .(2818منوچهر ) مزيني 

 .تهران دانشگاه

هاي حمل و نقل پايدار با اسـتفاده از  ارزيابي سيستم» .(2802نخعي  عيسي و ديگران )

گيري چنـد معيـاره در يـک محـيط غيرقطعـي: مطالعـه مـوردي        هاي تصميمروش

   يازدهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيک ايران.«تهران

   شبكه حمل و نقل رجاء.«مزاياي حمل و نقل ريلي» .(2882نصرالهي  كامران )

در  جغرافيـايي  اطالعـات  سيستم كاربرد» .(2888ابراهيم ) پور شراره مهرداد  پور  هادي

 هوا و آلودگي هابر دسترسي تاكيد با شهري نقل و حمل محيطيزيست ريزيبرنامه

 ژئوماتيک.   همايش«مالزي جايا پتالين  شهر موردي: مطالعه
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