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  چكيده
اين  ساعت پوشش دهد. كيلومتر بر 300تا  200آهن را با سرعت  ويژه راهشود كه خدمات  معموالً به ريلي اطالق ميالسير قطار سريع

كند و گاهاً استفاده از آن به عنوان هاي بين شهري ايجاد ميسيستم حمل و نقل به خاطر سرعت باالي آن، سهولت بسياري در دسترسي

ن به دليل وجود درياي خزر و ارتباط با كشورهاي شمالي يك سيستم حمل و نقل ايمن و سريع غير قابل اجتناب است. از آنجا كه شمال ايرا

آيد و تهران به عنوان پايتخت كشور عزيزمان ايران به ناچار در ارتباط با حاشيه اين دريا از مناطق استراتژيك حمل و نقل به شمار مي

با بيان  پژوهشرسد. در اين وري به نظر ميالسير بين اين دو استان امري ضراستان مازندران است، لذا امكان سنجي احداث قطار سريع

السير پرداخته شد و در نهايت پيشنهاداتي هاي موجود در زمينه احداث، به امكان سنجي احداث يك خط سريعسناريوهاي هزينه و واريانت

 آهن راه توسط مسافر حمل تقاضاي بيني پيشبر طبق جدول  .گرديدجهت بهبود عملكرد خطوط ريلي بين اين دو استان ارائه 

 خواهد درصد 2/2 شمال ـ تهران محور در مسافر رشد متوسط نرخ) 1( سناريو طبق، دو سناريو مطرح گرديد. شمال ـ السيرتهران سريع

نتايج نشان همچنين  .شد گرفته نظر در سال در درصد 2/5 ترتيب به ها محور اين در مسافر رشد متوسط نرخ) 2( سناريو حالت در. بود

  السير در ايران  السير، لزوم استفاده از قطار سريع پيشرفت كشورهاي دنيا در زمينه دستيابي به قطار سريع با توجه به داد كه

  شود. احساس مي

  

  ، سيستم حمل و نقلآهن، آناليز هزينهالسير، راهسريع :يكليد يهاواژه

  مقدمه  -1
شود كه فواصل كشورهاي   سرعت در تكنولوژي باعث مي

 عيف هر روز بيشتر شود. سرعت در كارهايقوي و ض

به طور عمومي، گذارد،  مختلف اثرات متفاوتي بجاي مي

هاي موجود سنجي گزينهها با هدف امكانارزيابي پروژه

 شودمبتني بر اوزان معيارهاي مربوط به هر گزينه، انجام مي

هاي پزشكي،  به عنوان مثال در رشته .)1374(عيسايي، 

ن، علوم هر روز شاهد عجايب بيشتري اقتصاد، ساختما

هستيم كه بهتر است اسم آن را پيشرفت بگذاريم ولي سرعت در 

آهن، اتوبوس باعث  وسايل حمل و نقل نظير هواپيما، كشتي، مترو، راه

 تر دچار تغيير و تحول بشوندسريع الذكر شود كه ساير موارد فوق مي

ت و كساني . دنياي امروز دنياي سرعت اس)1377(ناصريان، 

ترند كه وسايل حمل و نقل مجهزتر و تندروتري در اختيار دارند  موفق

شود.  ارزش سرعت بر حسب زمان و كيلومتر و يا مايل سنجيده مي

كيفيت سرعت در جاهاي مختلف و وسايل مختلف متفاوت است 
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 مسلماً .فرق دارد گوناگون ارزش سرعت براي افراد جوامع

 رزش بيشتري قائل است تا يكيك نفر پزشك براي سرعت ا

جان  ،اتاق عمل برسد نفر آدم عادي زيرا پزشك اگر دير به

نفر تاجر و يا يك نفر  بيمارش به خطر خواهد افتاد، يك

استاد دانشگاه و يا يك مهندس تعبيرات گوناگوني در مورد 

سرعت خواهند داشت اما همه متفقاً اين را باور دارند كه 

مبارزه به  بخشد به زندگي به ميسرعت در همه چيز اثر 

پيشرفت علمي و نيرو اولين گام براي رسيدن به دنياي بهتر و 

و اين در  ست كه براي دقت خود ارزش قائل شويما پيشرفته اين

صورتي ميسر است كه حمل و نقل و وسايل ارتباطي خوب و 

. چرا )1376، ايران آهن  راه فني معاونت حوزه( مجهزي داشته باشيم

 به دليل اين ؟دهند آهن در كشورمان ترجيح مي دم هواپيما را به راهمر

 .ساعت پرواز قابل قياس نيست ر با يكيكه چهارده ساعت زمان س

 ؟اي  از امور را به دست داريم مسئول نيستيم ما كه گوشه  آيا همه

هايي به مسافرين وارد خواهد  ضررهاي ناشي از دير رسيدن چه لطمه

   .يوس خواهد كردأاز رسيدن به اهداف خود مكرد و آنان را 

پس از جنگ جهاني دوم، صنعت راه آهن در اكثر نقاط دنيا با 

اقبالي روبرو شد. از داليل عمده عدم رشد اين صنعت در بي

سازي هاي اوليه پس از جنگ رشد سريع صنايع اتومبيلسال

 1320آهن پس از شهريور بود. در ايران نيز صنعت نوپاي راه

 1960با آهنگ رشد بسيار كندي مواجه شد. هر چند در دهه 

آهن در كشورهاي صنعتي با رشد تكنيك، و پس از آن راه

هاي ديگر حمل و نقلي روبرو تقاضا و قابليت رقابت با گونه

برداري و به گرديد و توانست با تغيير در شكل اداره، بهره

سافر ايفا نمايد. اي فعال و كارا در امر جابجائي كاال و مگونه

اما معهذا در ايران اين رشد بسيار بطئي بود. براي مثال در 

عليرغم شرايط خوب اقتصادي  1357تا  1350هاي بين سال

آهن ايران افزوده شده و اين در كيلومتر بر طول راه 60تنها 

هاي حالي بود كه برتري قطار در حمل كاال در مسافت

يه مناسبي براي رشد اين طوالني و گستردگي كشور ما توج

  .)Keddie, 1991( باشدميصنعت 

  

  پيشينه تحقيق  -2
 و اقتصادي مباحث ي زمينه در زيادي مطالعات تاكنون

 به مـربوط هاي هزينه و شده انجام آهن راه در هزينه مهندسي

 مسافري و باري از اعم ريلي هاي سيستم انواع از برداري بهره

 هاي آهن راه هاي پروژه مالي نتأمي .است گرديده ارزيابي

 ،باشد نمي پذير امكان عمومي هاي بودجه محل از پرسرعت

 و مشاركت به نياز السير سريع هاي آهن راه احداث بلكه

 مي نيز را ديگر هاي وزارتخانه مشاركت با سرمايه جذب

 نگرش. )1376 ايران، آهن  راه فني معاونت حوزه( طلبد

 ها طرح ساير به نسبت بخش ناي در گذار سرمايه به نسبت

 نوع اين ياالب هاي هزينه تأمين براي كشورها برخي در. است متفاوت

 از بسـياري همچنـين. كنند مي استفاده سازي خصوصي از آهن راه

 از بسـياري در را السير سريع آهن راه سازي خصوصي محـقـقـين

 هاي آهن راه تكنولوژي ورود ،اند داده قـرار بـررسي مورد كشورهـا

 مقامات همكاري و يكپارچه و جامع نگرش يك به نياز السير سريع

 .باشد مي بخش اين در گذار سرمايه جذب به اهتمام نيز و دولتي

 بندي اولويت نيز و كلي سياست يك تبيين و استراتژيك طالعاتم

 باشد مفيد ها گيري تصميم در تواند مي السير سريع هاي طرح اجراي

 بهره مبحث تكنولوژي، اين بودن جديد به توجه با. )1377(رحماني، 

 و مطالعه به نياز كه است مهمي موضوع السير سريع آهن راه وري

 خواهد كشورها ساير تجربيات آناليز و مشاهده با ميداني هاي بررسي

 از مناسب استفاده پايدار، اقتصادي توسعه به دستيابي براي. داشت

 كه شرايطي در وري بهره افزايش رايب ريزي برنامه و توليد عوامل

 ويژه اهميت از است، مواجه توليد عوامل محدوديت با كشور اقتصاد

 بهره صحيح سنجش مستلزم هدف اين به حصول. است برخوردار اي

 آن افزايش براي مطلوب راهكارهاي ارائه و توليد عوامل وري

- سريعخچه مطالعات مربوط به قطارهاي يكه تاردر حالي .باشد مي

گردد (مطالعات  السير در ايران به قبل از انقالب اسالمي ايران بر مي

مشهد توسط شركت مشاوره توسعه  –مقدماتي مربوط به خط تهران 

توان گفت بعد از جنگ  ژاپن) و بعد از انقالب و بهتر مي راه آهن

توان گفت تمامي كشورهاي دنيا  تحميلي با توجه به نياز كشور و مي

 –قم  –شمسي كار مطالعات خط تهران  70ستم اوايل دهه به اين سي

توسط شركت مترا به انجام رسيد و توجيه  1375اصفهان سال 

اما  .اجتماعي و اقتصادي اين طرح نيز در همين سال به اتمام رسيد

دولت ناكام مانده  (بيشتر مالي) دليل مشكالتهكماكان اين خط ب

  . )1377(ناصريان،  است
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بيني  ايران پيش 1400آهن است كه در طرح راهاين در حالي 

اصفهان و تهران  –مشهد و تهران  - شده كه سه خط تهران 

كيلومتر  350 السيرتبريز در اين سال داراي قطار سريع –

كه ركورد سرعت قطارها در دنيا از باشند. در حاليبرساعت 

 350   و در قسمت مسافريكيلومتر برساعت  550  مرز

السير آهن سريعاست اما كماكان با اجراي طرح راهكيلومتر بر ساعت 

در  اصفهان با مشكل مواجه هستيم. اما دولت تضمين كرده كه –تهران 

 سرعت قطار اين خط در حدود .اين طرح كليد بخورد 1385سال 

   .است 250 كيلومتر بر ساعت

يي از اين دست را ها پروژهيكي از خطراتي كه همواره 

نگرش محدودي است كه ارزيابي مزايا و  كند يمتهديد 

را نه در سطح كشوري بلكه در سطح يك سازمان و  ها نهيهز

يا وزارتخانه بخصوص و صرفاً از جهت سود و زيان و 

گيرد. در اين خصوص  عملكرد مالي آن موسسه در نظر مي

توسعه  آهن در كشورهاي در حال در بررسي استراتژي راه

اعمال معيارهاي مالي در رابطه با  ″تصريح شده است كه: 

ها امري است طبيعي زيرا كه  انتخاب و برآورد پروژه

ها بر جريان نقدي بودجه  ها در رابطه با تأثير پروژه مديريت

هايشان در كوتاه مدت و دراز مدت و حساب سود و زيان 

ا كه هاي ساالنه ذينفع و حساس هستند چر و ترازنامه

الو شود. مع  ها از اين طريق قضاوت مي عملكرد مديريت

آهن كافي  هاي راه ارزيابي مالي صرف در مورد طرح صف

ها بايد در رابطه با ارزش اقتصادي منافع و  نبوده و اين طرح

هاي بالفصل ديگر  هايي كه در مقايسه با ساير گزينه هزينه

يق اقتصادي با يك بررسي دق. "توليد مي كنند بررسي شود

هاي موازي بررسي و مقايسه شوند. عدم  حتماً بايد گزينه

هاي موازي و صرفاً مقايسه قطارهاي ديزل با  بررسي گزينه

قطارهاي برقي نه يك بررسي اقتصادي كه حداكثر يك نوع 

هاي مربوط به مقايسه  يابي است. بعالوه مزايا و هزينهبهينه

دفاتر سود و زيان  ونقل محدود به هاي حمل اقتصادي طرح

مثال  عنوان بهرود.  نبوده و از آن فراتر مي بطيرذمؤسسات 

كاهش مسايل ناشي از  كننده مصرفيي در وقت جو صرفه

آلودگي صدا و آلودگي هوا به خصوص در نواحي شهري و 

(كشاني،  شود . در تونلها، كنترل سوانح را نيز شامل مي

شناخت عوامل  به طور كلي هدف از اين تحقيق، ).1368

 هاي باال را به روي راامكان دسترسي به سرعتمؤثر در 

السير تنها به عنوان آهن باز كرده است. قطارهاي سريع

اي و هوايي نبوده  جايگزيني كارا در مقابل حمل و نقل جاده

هاي حمل و تكميلي براي ديگر روش توانند نقشبلكه مي

حمل و نقل هماهنگ و نقل ايفا نموده و به ايجاد يك سيستم 

  اقتصادي كمك نمايند.

  

  شناسي روش -3
معيارهاي مورد عمل در انتخاب محل اجراي طرح قطار تندرو را        

در دو دسته كمي و اقتصادي تقسيم نمود. به  1توان مطابق جدول مي

از  .است بيان ديگر، برخي از معيارها داراي سطوح قابل مقايسه بوده

دوران قديم ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خاص خود و قرار 

ابريشم نقش مهمي در  داشتن در نخستين مسيرهاي تجاري مانند راه

هاي ارتباطي  تجارت جهاني داشته است. امروزه نيز ايران نقش راه

داند. شبكه حمل و  المللي بسيار مهم مي خود را در اقتصاد ملي و بين

نقل ايران از دو داالن اصلي تشكيل شده است. يكي داالن شمال 

ل شهد را از طريق تهران به تبريز متصماست كه از شرق به غرب 

كند. ديگري داالن جنوبي است كه درياي خزر را به تهران و  مي

بر اساس  2. جدول )1385(اخوان،  دهد فارس اتصال مي خليج

هاي مركز آمار ايران ميزان مسافر جابجا شده را در سطح كشور  داده

نشان  1382تا  1370توسط ناوگان مسافري عمومي را بين سالهاي 

شود در سالهاي اخير  ن جدول مشاهده ميدهد. همانگونه كه در اي مي

 1370ـ  82تقاضاي حمل و نقل رشد سريع داشته است طي سالهاي 

درصد  1/10رشد متوسط ساليانه تعداد مسافر در حمل و نقل هوايي 

درصد و در حمل و نقل برون شهري  5/3و در حمل و نقل ريلي 

  درصد بوده است.  3/10اي  جاده

ي انتخاب محل. معيارهاي كمي و اقتصاد1جدول   

 معيارهاي اقتصادي معيارهاي كمي

 كاهش مصرف سوخت تراكم مسافران

داري هزينه ساخت و نگه سرعت  

هاميزان توليد آالينده زمان  

 كاهش آلودگي صوتي تأخير
  

  



1398، تابستان 59شماره سال شانزدهم، فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل،   

 

78 

 

  

  در سطح كشور توسط ناوگان عمومي مسافري هجا شد ابهميزان مسافر ج .2جدول 

 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 

  حمل و نقل هوايي

 به هزار 

5849 6733 7468 8547 9263 9306 10453 11498 12648 13262 14012 15427 16985 

  متوسط رشد ساليانه

82 -1370 

1/10%  

  ريليحمل و نقل 

  به هزار نفر
8138 8215 9167 9934 9622  8882 9415 9561 10688 11182 11984 12403 12837 

  متوسط رشد ساليانه

82 -1370  
5/3%  

ناوگان مسافربري عمومي 

 جاده ها به هزار نفر

99343 112895 116084 143477 184801 212812 218934 212419 217176 219452 219865 24256 267489 

  ط رشد ساليانهمتوس

82 -1370  
3/10%  

  

 6925، 1382طول خطوط شبكه راه آهن ايران در سال 
كيلومتر يك خطه با فاصله  5950كيلومتر بوده و از اين مقدار 

كيلومتر دو خطه بوده است. تهران مركز  975ريل استاندارد و 
شبكه راه آهن ايران است و چهار محور زير از آن منعشب 

هران ـ مشهد ـ سرخس كه به شبكه شود: ـ محور ت مي
ـ تبريز كه  شود. ـ محور تهران آهن تركمنستان متصل مي راه

آهن تركيه و در جلفا به شبكه راه  در مرز رازي به شبكه راه
گردد. ـ محور  آهن آذربايجان با فاصله ريل عريض متصل مي

ـ محور تهران ـ . تهران ـ اهواز ـ بندر امام و خرمشهر
حمل و نقل كاالي فله در . فق ـ بندر عباسـ با اصفهان

آهن در اقتصاد كشور   مسافت طوالني نقش مهمي است كه راه
ميليون  23حمل بار توسط راه آهن به  1380دارد. در سال 

ميليون  1/14كيلومتر متوسط فاصله حمل (معادل  600تن با 
تن ـ كيلومتر) رسيد. در اين سال درآمد حاصل از حمل بار 

راه درصد كل درآمد  90يليارد ريال بود كه حدود م 1209
آهن از كل  با وجود سهم كم راهداد.  آهن ايران را تشكيل مي
اي از فعاليت  درصد) بخش عمده 1/3حمل مسافر در كشور (

تعداد  1380آهن اختصاص به حمل مسافر دارد. در سال  راه
  ند. ا آهن جابجا شده ميليون مسافر بين شهري توسط راه 9/11

  

  

درآمد حاصل از حمل مسافر تنها ده درصد از كل درآمد راه آهن را 
برداري از  دولت يارانه مربوط به بهره 1372دهد. از سال  تشكيل مي

آهن را قطع كرده است و شركت راه آهن به طور مستقل  شبكه راه
  ايد.نم هاي جاري خود را تامين مي هزينه

    شمال ران ـ آهن ته مشخصات فني و هندسي راه -1- 3
بار داراي  و بودهكيلومتربر ساعت  90 حداكثر سرعت طرح

آهن  اين راهباشد. همچنين  ميتن)  5/22كيلو نيوتن ( 225محوري 
متر است.  4باشد وعرض قسمت فوقاني خاكريز  خطه مييك 

و  متر 220حداقل شعاع قوس ، در هزار 28 حداكثر شيب طولي
يب شيرواني خاكريزي و ش .باشد متر مي 5000 آن حداكثر

در نظر گرفته شده است و  2به  1خاكبرداري در خاكريزها حداقل 
گردد.  ها شيب شيرواني با توجه به نوع زمين تعيين مي در خاكبرداري

متر مطابق  ميلي 70تا  20هاي شكسته با ابعاد  باالست از سنگ
مشخصات مندرج در استاندارد راه آهن و ضخامت باالست زير 

هاي اتحاديه  براساس توصيه باشد. ميمتر  سانتي 30رس تراو
UICها ريل از نوع  آهن المللي راه بين

1
 .شده استپيشنهاد  60

ها بايد به صورت جوشكاري درز ريل  انجام  اتصال ريل همچنين
در طول مسير  و Kوسلو و پاندرول و فنري و تيپ شود. پابند از نوع 

ط از ي و در ايستگاه ها فقع بتني و فلزي و چوباز تراورس نو
   شود. تراورس چوبي استفاده مي
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  بررسي آمار حمل و نقل مسافر در محور تهران ـ شمال -2- 3

  هاي حمل و نقل مسافر در محور  يكي از راه

براي مسافرين  اي عمومي است. تهران ـ شمال ناوگان جاده

هاي  اين مسيرها هر قدر مبداء مقصد مسافر به ايستگاه

تر باشد تمايل به استفاده از  نزديك شمالتهران ـ آهن  راه

السير بيشتر خواهد بود. به همين جهت تمايل به  قطار سريع

السير توسط مسافر جهت پيمودن  آهن سريع  انتخاب راه

درجه  دوتمامي و يا بخشي از مسافت مابين مبداء مقصد به 

   :) مسافرين مسيرهاي رديف يك1تقسيم شده است: 

و  كه مبداء و مقصد آنها شمال و تهران مي باشدمسافريني 

هاي قم و  مسافريني كه از استان) مسافرين مسيرهاي دو: 2

  . سمنان  قصد سفر به شمال و بالعكس دارند

سواري حمل و نقل مسافر در محور تهران ـ شمال راه ديگر 

برآورد تعداد مسافر سواري شخصي در محور  است.شخصي 

مبناي تردد شماري وسايل نقليه مسافري ـ بر  شمالتهران ـ 

هاي  گيرد و براي اين منظور انگاره در اين محور صورت مي

  ذيل در نظر گرفته شده است: 

ـ مسافرين سواري شخصي منحصر به مسيرهاي رديف يك 1

  شود. باشد و تنها در اين رديف منظور مي مي

 24ره در آبان براي يك دو 1385ـ تردد شماري هر ساله از سال 2

  ساعته در نظر گرفته شده است.

ـ متوسط مسافر جابجا شده در هر سفر توسط وسيله نقليه عمومي 3

  باشد.  مسافر در سطح كشور در محور مذكور نيز صادق مي

ـ متوسط تعداد سرنشين سواري شخص در محور مذكور دو نفر در 4

  نظرگرفته شده است. 

عمومي مسافري در محور  كرايه به كل وسايل نقليه ـ نسبت سواري 5

  باشد.  مذكور برابر با همين نسبت در سطح كشور مي

در باشد.  آهن مي يك راه ديگر جهت حمل و نقل مسافر، شبكه راه   

در سالهاي  شمالتعداد مسافريني كه از شبكه راه آهن ناحيه 3جدول 

دهد. اين تعداد مسافر كمتر  اند را نشان مي استفاده كرده 1392تا  1385

تردد  شمالدرصد كل مسافريني است كه در محور تهران ـ  4ز ا

كنند. به دليل محدود بودن تعداد اين مسافرين و در اختيار نداشتن  مي

را  شمالشود اين تعداد مسافر كل مسير تهران ـ  آمار دقيق فرض مي

كه  شمالتقاضاي حمل مسافر در محور تهران ـ همچنين اند.  طي كرده

ان اي با ناوگ گيرد (حمل و نقل جاده هاي حمل را در بر مي شيوه اكثر

  .گردد بيني مي پيش 1404عمومي مسافري و با سواري شخصي) تا افق 

  

 

.اند استفاده كرده 1392تا  1385هاي در سال شمالآهن ناحيه  تعداد مسافريني كه از شبكه راه. 3جدول   

  تعداد مسافر به هزار نفر  سال

1385  412  

1386  431  

1387  451  

1388  472  

1389  492  

1390  518  
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  برآورد سود و زيان طرح  - 4

  هاي اقتصادي هاي تحول آتي جمعيت و شاخص سناريو -1- 4

جمعيت و توليد ناخالص داخلي دو سناريو   براي تحول آتي

براي هر دو (سناريو دست پايين ودست باال).  تهيه شده است

ي كل دوره مطالعات اقتصادي افزايش كل جمعيت سناريو برا

اگرچه نرخ  درصد در سال در نظر گرفته شده است. 7/1

 5/1، حدود 1390تا  1380سالهاي  متوسط رشد جمعيت بين 

درصد از يكسو متناسب  7/1درصد برآورد شده است عدد 

ارائه داده  1389با برآوردي است كه بانك مركزي براي سال 

و از سوي ديگر برابر با نرخي است كه از ) 75/1است (% 

) ميالدي 2020سازمان ملل متحد در شانزده سال آينده (تا 

. الف) 4(جدول  براي رشد جمعيت ايران برآورد كرده است

باشد نسبت جمعيت شهر به كل  تفاوتي كه ميان اين دو سناريو مي

ه هاي ثابت است ك جمعيت و افزايش توليد ناخالص داخلي به قيمت

جمعيت  1 سناريودر حقيقت، در  شود. در زير بشرح آن پرداخته مي

درصد كل  3/61، حدود 1385شهري كه طبق سرشماري سال 

داد به تدريج افزايش يافته و در  جمعيت را در آن سال تشكيل مي

درصد كل جمعيت  70) در سطح 1404انتهاي دوره مطالعات (سال 

جمعيت شهري پس از  2 سناريوهمچنين در تثبيت خواهد شد. 

 75) در سطح 1404افزايش تدريجي در انتهاي دوره مطالعات (سال 

  . ب) 4(جدول  درصد كل جمعيت تثبيت خواهد شد

  بيني جمعيت شهري و روستايي به ميليون نفر پيش. الف 4جدول 

  1390  1388  1386  1383  سال

  4/97  91  9/76  9/63  كل جمعيت شهري و روستايي

  تحول آتي جمعيت شهريي بين پيش ب.

  1404  1400  1390  1379  جمعيت شهري به ميليون نفر

  2/68  8/62  1/51  8/36  )1سناريو (

  70%  69%  5/66%  3/61%  نسبت به كل جمعيت

  73  5/66  7/52  8/36  )2سناريو (

  75%  1/73%  5/68%  3/61%  نسبت به كل جمعيت
  

اخلي توليد ناخالص دتحول آتي مچنين طبق دو سناريوي ه

، 1توانيم دريابيم كه بر طبق سناريوي  مي هاي ثابت به قيمت

) توليد 1404تا انتهاي دوره مطالعات سال ( 1383از سال 

درصد در سال افزايش  3هاي ثابت  ناخالص داخلي به قيمت

توليد ناخالص داخلي و بر طبق دومين سناريو،  خواهد يافت

درصد  6نرخ با  1390تا 1383هاي ثابت از سال  به قيمت

(سال  داشت وسپس تا انتهاي دوره مطالعات افزايش خواهد

   يابد. يدرصد درسال افزايش م 5/4) 1404

بيني تقاضا براي حمل و نقل  سناريوهاي پيش -4-2

 ريلي 

بيني تقاضاي حمل مسافر توسط  پيش 5جدول مسافر   

دهد. طبق  را نشان مي شمالـ  تهرانالسير آهن سريع راه

 شمالرخ متوسط رشد مسافر در محور تهران ـ ) ن1سناريو (

) نرخ متوسط 2درصد خواهد بود. در حالت سناريو ( 2/2

در سال در درصد  2/5ها به ترتيب  رشد مسافر در اين محور

كه همانطور كه در باال گفته شد براي شود.  نظر گرفته مي

السير در جابجايي مسافر دو  محاسبه سهم راه آهن سريع
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شود. يكي نشانگر يك بازاريابي  نظر گرفته ميوضعيت  در 

ال خواهد بود كه معرف سناريو دست باالست و ديگري فع

آهن را در سطح كه سناريو دست پايين است بازاريابي راه

گيرد. اختالف اين دو سناريو به غير از اينكه  فعلي در نظر مي

در تعداد مسافر جابجا شده نشان داده خواهد شد در 

ي بازاريابي و خدمات مسافري در طول دوره ها هزينه

  برداري نيز ظاهر خواهد شد.  بهره

 

السير تهران ـ شمال به هزار نفر . پيش بيني تقاضاي حمل و نقل مسافر توسط راه آهن سريع5جدول   

  شمالتهران ـ 

 دست پايين دست باال سال

1385 3/606 29/661 

1390 676 3/896 

1395 7/753 9/1154 

1400 3/840 1/1488 

1404  7/916  6/1822  

  متوسط نرخ رشد

  2/5%  2/2%  1385ـ 1404
  

  هاي اجراي طرح برآورد هزينه -3- 4

هزينه تمليك  توان به مي از جمله هزينه هاي اجراي طرح    

هاي تلميك اراضي در ناحيه حدود  هزينه .اشاره نموداراضي 

كل هزينه  شود و هزار ريال براي هر متر مربع برآورد مي 800

باشد.  ميليارد ريال مي 16تمليك اراضي ايستگاه بالغ بر 

هاي احداث  همانگونه كه ذكر شد اين هزينه در مقابل هزينه

ـ شمال و هزينه خريد اولين  السير برقي تهران آهن سريع راه

باشد  مسافري برقي رقم اندكي مي السير سري قطارهاي سريع

گاه مسافري نسبت به شهر ولي به اين دليل كه موقعيت ايست

اهميت به سزايي دارد الزم  موفقيت يا عدم موفقيت طرح در 

است تأثير هزينه تمليك اراضي ايستگاه مسافري در ارزيابي 

اقتصادي بررسي شود. اين سهم در بخش آناليز حساسيت 

  توجيه اقتصادي طرح انجام خواهد شد.

ه ـ باند رشته راهاي زيرسازي براساس فهرست بهاي  هزينه

برآورد شده است.  1390سال فرودگاه و زيرسازي راه آهن 

 1390زيرسازي به ارزش سال   هاي اين برآوردها هزينه طبق

 روسازي، هاي هزينه. همچنين ميليارد ريال است 864بالغ بر 

از اجراي اليه اول باالست  كردن برقي و ارتباطات و عالئم

: گيرند و شامل رقي را در بر ميآهن سريع السير ب تا راه اندازي راه

ها (اجراي تركيب  ريل و سوزن در ايستگاه ،گذاري مسير ريل

 ،ها، كارخانجات و ساختمان صنعتي ساختمان ايستگاه ،ايستگاهها)

هاي راه آهن تنها تا  آمار هزينه باشد. مي ارتباطات و برقي كردن ،عالئم

ور شده است. هاي راه آهن منظ در كتب آمار فعاليت 1387سال 

، 1386، 1385هاي  برداري به سال هاي بهره بنابراين براي بررسي هزينه

آهن را به پنج قسمت  هاي راه هزينه 6كنيم. جدول  اكتفا مي 1387

ها به  اين هزينه :هاي استهالك ) هزينه1كرده است. بخش ( تقسيم

ها منظور شده است و به نحوه محاسبه  اي كه دارايي ميزان سرمايه

) 5) و (2استهالك امكانات و تجهيزات بستگي دارد. بخش (

شوند و تناسب  برداري محسوب مي هايي هستند كه ثابت بهره هزينه

) هزينه مصرف سوخت و 4) و (3باشند. بخش ( با طول خطوط مي

ها متناسب با ميزان واحد  هاي بازرگاني و بازاريابي. اين هزينه هزينه

شوند. از  بردار محسوب مي هاي متغير بهره كنند و هزينه حمل تغيير مي

برداري براي هر  هاي ثابت بهره شود كه هزينه ها نتيجه مي اين آمار

هاي ثابت  ميليون ريال به قيمت 600كيلومتر راه آهن يك خطه حدود 

برداري  هاي ثابت بهره باشد. الزم بذكر است كه اينهزينه مي 1390سال 
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گيرند. در  ليه را دربر ميتاسيسات زيربنايي و وسايل نق

هاي نگهداري و  صورت برقي كردن راه آهن هزينه

شود.  هاي برقي نيز به آن افزوده مي برداري از سيستم بهره

دفتر آمار و  ،78- 70،آهن ايران دفتر آمار و خدمات ماشيني راه(

  ).79-76، آهن ايران خدمات ماشيني راه

  آهن هاي راه برداري طبق آمار فعاليت هاي بهر هزينه. 6جدول  

  

  اي هاي سرمايه برداري براساس هزينه هاي بهره برآورد هزينه -4- 4

هداري از تأسيسات برداري شامل هزينه نگهاي بهرههزينه  

 زير بنايي و ناوگان و هزينه بازيابي مصرف سوخت مي باشد.

برداري بصورت  هاي ثابت بهره طور معمول برآورد هزينه به

هاي  شود. هزينه درصدي از ارزش اوليه تجهيزات انجام مي

برداري از تاسيسات زيربنايي راه آهن (زير سازي،  ثابت بهره

، عالئم و ارتباطات و ها خطوط راه آهن، ساختمان

 باشد اي مي هاي سرمايه درصد هزينه 5/2هاي برقي)  سيستم

. در مورد وسايل نقليه ريلي، طبق مطالعاتي انجام )7(جدول 

شده توسط كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد 

 73هاي نگهداري لكوموتيو برقي  براي ممالك آسيا و اقيانوسيه هزينه

هاي ثابت  ديزلي است. در مطالعات حاضر هزينه درصد لكوموتيو

دو جز درصد قيمت خريد آنهاست.  3برقي  برداري از قطارهاي بهره

برداري يكي هزينه بازاريابي است كه  هاي متغير بهره عمده هزينه

هاي  شود و ديگري هزينه بصورت درصدي از ميزان درآمد منظور مي

رابطه مستقيم با ميزان  سوخت (انرژي برقي) ماشين آالت است كه

هاي ديگر مانند مصرف روغن كه از لحاظ مالي  تردد دارد. هزينه

برداري از وسايل نقليه  هاي ثابت بهره اهميت كمتري دارند در هزينه

  باشند. ريلي مستتر مي

  

  شمال-آهن سريع السيرتهران اي احداث راه هاي سرمايه هزينه. 7جدول 

  

 

 

 

 

  

در حال حاضر هزينه بازرگاني و 

   اقالم هزينه
1385  1386  1387  

  درصد  ميليارد ريال  درصد  ميليارد ريال  درصد  ميليارد ريال

  %6/7  7/80  %4/8  5/79  %1/13  6/83  )1(استهالك

  %9/84  7/898  %9/85  2/816  %5/82  0/525  )2(برداري نگهداري و بهره

  %0/2  0/21  %6/1  1/15  %8/1  4/11  )3(مصرف سوخت (عملياتي)

  %0/1  3/10  %7/0  0/7  %8/0  4/5  )4(بازرگاني و بازاريابي

  %5/4  9/47  %5/3  1/33  %8/1  6/11  )5( متفرقه

  %100  6/1058  %100  9/950  %100  0/637  كل هزينه جمع

  1390به ميليارد ريال پول ثابت 

  345  زيرسازي

  524  روسازي

  16/135  ها ساختمان

  620  عالئم و ارتباطات

  08/1070  برقي كردن

  24/2694  جمع كل
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درصد  9/0بازاريابي حدود در حال حاضر هزينه بازرگاني و 

از درآمدهاي حاصل از حمل مسافر و بار است. در سناريو 

خطه و برقي آهن سريع السير دو  دست پايين مطالعات راه

تهران ـ شمال توجه خاصي به جلب مسافر نشده است و 

هاي بازرگاني و بازاريابي برابر با يك  بهمين دليل هزينه

درصد درآمدهاي طرح در نظر گرفته خواهد شد. سناريو 

دست باال يك بازاريابي فعال براي جلب مسافر را مد نظر 

و درصد ها برابر با د دارد و در اين سناريو اين هزينه

درآمدهاي طرح منظور خواهد شد. نحوه قطاري كه براي 

كاروان  8مطالعات حاضر در نظر گرفته شده است شامل 

باشد. توان محرك اين قطارها  مسافري و دو واگن محرك مي

باشد. در شرايط معمول و با در نظر  كيلو وات مي 6500

السير تهران ـ شمال  گرفتن مشخصات طرح راه آهن سريع

كيلو وات  5رف متوسط برقي اين نوع قطارها حدود مص

  ساعت براي هر صد مسافر كيلومتر است. 

  تعداد قطارهاي سريع السير مورد نياز -5- 4

توان دو يا  نفر است و مي 440ظرفيت يك مجموعه قطار    

سه مجموعه را بهم متصل كرد. متوسط ضريب اشغال ساليانه 

ساليانه قطارهاي درصد است. كاركرد  80يك قطار مسافري 

سريع السير برقي بيش از قطارهاي ديزل ـ الكتريك مسافري 

هزار  360است بطور معمول در هر سال كاركردي برابر با 

كيلومتر دارند در صورتي كه كاركرد متوسط ساليانه قطارهاي 

هزار كيلومتر در سال  180ديزل ـ الكتريك مسافري در ايران 

المللي). با  ال در معيارهاي بينهزار كيلومتر در س 120است (

السير برقي  يك قطار سريع كردمشخصاتي كه ذكر شد كار

باشد. جدول  ميليون مسافر ـ كيلومتر مي 25تواند در سال  مي

السير كه در هر سال بايد به  تعداد قطارهاي سريع 12ـ4

ناوگان مسافري ريلي اضافه شوند و هزينه تهيه اين قطارها را 

  دهد.  يو دست پايين و دست باال نشان ميدر حالت سنار

  

در بيست  و تعرفه خدمات هاي جاري هزينه -6- 4

  برداري سال نخست بهره

  برداري از راه آهن سريع السير  هاي بهره هزينه   

بندي  اند. اين تقسيم تهران ـ شمال به چهار بخش تقسيم شده

 ؛هاي نگهداري، ترميم و مديريت تاسيسات زير بنايي هزينه شامل:

 ؛هزينه مصرف سوخت ؛هاي نگهداري، تعمير و مديريت ناوگان هزينه

هاي نگهداري و ترميم  هزينهباشد.  مي هاي بازاريابي و بازرگاني هزينه

اند.  اي برآورد شده هاي سرمايه درصد هزينه 5/2تاسيسات زيربنايي 

درصد هزينه خريد آنهاست. در  3هاي نگهداري و تعمير ناوگان  هزينه

و دست پايين هزينه بازرگاني و بازاريابي برابر با يك درصد كل سناري

درآمد حمل بار و مسافر خواهد بود و در سناريو دست باال كه يك 

بازاريابي فعال براي جلب مسافر و خرده بار را مد نظر دارد اين 

درصد درآمد كل منظور خواهد شد. مصرف متوسط انرژي  2ها  هزينه

كيلو وات  5السير برقي حدود  افري سريعبرقي براي قطارهاي مس

ميانگين  1390باشند. در سال  ساعت براي هر صد مسافر ـ كيلومتر مي

ريال  6/133نرخ فروش انرژي برقي براي مصارف صنعتي بالغ بر 

ريال براي  6/99براي هر كيلو وات ساعت و براي مصارف عمومي 

خ انرژي برقي هر كيلو وات ساعت بوده است. در مطالعات حاضر نر

آهن را برابر با نرخ فروش انرژي برقي براي  خريداري شده توسط راه

ريال براي هر  6/133مصارف صنعتي در نظر خواهيم گرفت. 

باشد.  مي 1390و به قيمت سال  1390كيلووات ساعت نرخ پايه سال 

دو جز عمده تعيين كننده قيمت فروش برق يكي هزينه سوخت 

نيرو  ديگري هزينه نگهداري و استهالك مصرفي نيروگاههاست و

براي بررسي تعرفه خدمات حمل و نقل گاهها و شبكه انتقال برق. 

براي تعيين  قطار سريع السير مي توان موارد زير را در نظر گرفت.

 اينجايگاه راه آهن سريع السير در سامانه حمل و نقل مسافري 

حمل و نقل توان مد نظر داشت.  جلب مسافرين  سياست را مي

درصد از مسافرين  78آوري شده  اي. كه بر اساس آمارهاي جمع جاده

درصد از  6كنند و  اي عمومي استفاده مي اين خط از ناوگان جاده

. نمايند هاي ريلي استفاده مي درصد از سيستم 16سواري شخص 

 83جهت تعيين قيمت بليط بايستي اين مطلب را مد نظر قرار داد كه 

كنند از ناوگان  يني كه از مسير تهران ـ شمال عبور ميدرصد مسافر

كنند. قيمت بليط راه آهن سريع السير  اي استفاده مي عمومي جاده

اي باشد كه بيشترين تعداد از اين مسافرين  تهران ـ شمال بايد به گونه

ريال براي  360را به خود جلب كند. قيمت بليط اتوبوس ارزان قيمت 

كرايه سواري ريال  720ست (اتوبوس ولو و هر نفر ـ كيلومتر ا

در  .ريال) براي هر نفر ـ كيلومتر است 1450مسافركش نيز با قيمت 

بين  بازار حمل و نقل مسافر راه آهن سريع السير تهران ـ شمال ما

توان خدمات خود را با  گيرد مي قرار مي سواري مسافركشاتوبوس و 
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چنين هزينه   دهد.همريال براي هر نفر كيلومتر ارائه  1200

ريال براي هر كيلو گرم، هزينه  4100حمل محموله پستي 

و ريال براي هر كيلوگرم از تهران به شمال 6850حمل بار 

ريال براي هر كيلوگرم از تهران به 6850 هزينه حمل توشه 

  باشد. شمال مي

  

  نرخ داخلي بازگشت سرمايه -4-6

ر يك طرح زماني توجيه اقتصادي دارد كه از نظ   

گذار نرخ بازگشت سرمايه آن قابل قبول باشد. قابل  سرمايه

قبول بودن و يا نبودن نرخ بازگشت سرمايه بستگي به اين 

دارد كه طرح مذكور مربوط به كدام بخش از فعاليتهاي 

اقتصادي است. در هر بخش از فعاليتهاي اقتصادي حداقل 

 قابل قبول نرخ بازگشت سرمايه منوط است به درجه ريسك

هاي زيربنايي كه  سرمايه گذاري در آن بخش و در مورد طرح

بر بخش عمومي است كه از اين طرح پشتيباني كند. به غير 

هاي اقتصادي منوط است به اينكه اين فعاليت تا چه  از جنبه

اندازه منافع اجتماعي در پي دارد و چه مقدار براي اقتصاد و 

به دليل كنترل  هاي زيربنايي كالن كشور اهميت دارد. طرح

بر تعرفه خدمات نرخ بازگشت سرمايه اندك و يا منفي دارند 

و بهمين دليل نياز به پشتيباني مالي دولت است. طرح راه 

آهن سريع السير مسافري تهران ـ شمال به دليل پايين بودن 

گشت سرمايه تواند نرخ باز هاي حمل و نقل نمي تعرفه

اقتصادي طرح راه آهن  بررسي توجيهدلپسندي داشته باشد. 

سريع السير تهران ـ شمال بواسطه ارزيابي نرخ داخلي 

بازگشت سرمايه صورت خواهد گرفت. اين نرخ برابر با نرخ 

ها و درآمدهاي طرح را  اي است كه ارزش حال هزينه بهره

شود زيرا  سازد. در اينجا از نرخ داخلي صحبت مي برابر مي

ا و درآمدهاي طرح محاسبه ه اين نرخ براساس برآورد هزينه

شود واالن برابر با نرخ رايج در بازار مالي نيست (نرخ خارجي  مي

بازگشت سرمايه). روش ديگر اين است كه حداقل قابل قبول نرخ 

بازگشت سرمايه از پيش مشخص شود و بر مبناي آن تعرفه خدمات 

  مسافري براي دستيابي به نرخ مذكور محاسبه شود. در قسمت بعد كه

پردازيم تغيير نرخ بازگشت سرمايه نسبت به  به آناليز حساسيت مي

تغيير تعرفه خدمات مسافري بررسي خواهد شد. ارزيابي نرخ داخلي 

ها و درآمدهاي واقعي كه طبق عرف  بازگشت سرمايه بر اساس هزينه

شود. به طور مثال  گيرد انجام مي و قوانين حاكم در جامعه صورت مي

شود و تا زماني كه طبق  وخت درآمد محسوب نميجويي در س صرفه

ضوابط قانوني معادل وجه آن به صورت پاداش و يا يارانه مستقيم به 

شود و تأثيري بر  طرح منتقل نشود جزو درآمدهاي طرح محسوب نمي

ها كه حائز اهميت نيز  گردش نقدي طرح ندارد. اين نوع منافع يا زيان

ر قرار خواهند گرفت. در ارزيابي باشند ارزيابي اجتماعي مد نظ مي

ها و تجهيزات  اقتصادي نرخ سود براي برآورد ارزش باقي مانده سازه

درصد گرفته شده است در صورتي كه نرخ داخلي بازگشت  3برابر با 

 32/0باشد (در حالت سناريو دست پايين % سرمايه نزديك به صفر مي

ميان دو نرخ به  اين اختالف )-01/0و در حالت سناريو دست باال %

رود نرخ داخلي بازگشت سرمايه پس از  اين خاطر است كه انتظار مي

برداري افزايش يابد. افزون براين در محاسبات  سال نخست بهره 20

هاي ثابت  نرخ داخلي بازگشت سرمايه افزايش ارزش اراضي به قيمت

در سال در نظر گرفته شده است كه موجب افزايش واقعي  2برابر با %

ها در  شود در صورتي كه اين افزايش دارايي هاي طرح مي دارايي

كند از اين روي احتمال دارد كه  حسابهاي مالي ايجاد نقدينگي نمي

برداري با مسئله كسري نقدينگي روبرو شود.  طرح در دوره بهره

براي ارزيابي اقتصادي دستيابي به يك نرخ قابل   بنابراين تنها مالك

برآوردن  حسابهاي مالي و يه نيست بلكه توازن درقبول بازگشت سرما

(جداول  نظر باشد مد بايد برداري نيز دوره بهره در نياز نقدينگي مورد

  . )9و  8
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  السير تهران ـ شمال آهن سريع هاي اوليه براي برآورد نرخ داخلي بازگشت سرمايه طرح راه داده .8جدول 

  طول مسير:

  كيلومتر 423                                       شمال    تهران ـ               

  دوره مطالعات اقتصادي:  

  برداري سال نخست بهره 20              

  طول عمر اقتصادي اجزاء عمده طرح:  

  سال 50                     ها         زيرسازي و ساختمان               

  سال   35                              روسازي                                  

  سال 35                 عالئم و ارتباطات                                    

  سال 35                   تأسيسات برقي                                     

  سال 30            ادوات ناقله                                                

  هاي تخريب به ارزش اوليه در پايان عمر اقتصادي   ها و تجهيزات منهاي هزينه نسبت ارزش اسقاطي سازه

  ارزش اوليه    0%          ها                       زيرسازي و ساختمان              

  ارزش اوليه  7%              روسازي                                                  

  ارزش اوليه  1%                 عالئم و ارتباطات                                     

  ارزش اوليه  1%             تأسيسات برقي                                          

  ارزش اوليه  3%             ادوات ناقله                                               

    8000    نرخ برابري ارز (ريال به ازاء هر دالر):

  هاي طرح در دوره احداث:   هزينه

  1393  1394  1395  

  3/198  1/782  642  هاي ريالي (ميليارد ريال) هزينه

  0  32/89  66/44  هاي ارزي (ميليون دالر) هزينه
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  السيرتهران ـ شمال آهن سريع ح راههاي اوليه برآوردنرخ داخلي بازگشت سرمايه طر داده. 9جدول 

  

  هاي خارج از حمل و نقل هاي اجتماعي يا هزينه هزينه -7- 4

ها در مورد آثار مخرب فعاليتهاي انساني  با افزايش نگراني   

بر محيط زيست بهداشت جامعه و هم چنين با گسترش روز 

هاي مطالعاتي متعددي در  مل و نقل پروژهافزون تقاضاي ح

هايي كه سامانه حمل و نقل بر جامعه  زمينه ارزيابي هزينه

ها شامل: ايمني،  اين هزينهكنند انجام گرفته است.  تحميل مي

 ،خطر تغيير شرايط اقليمي، آلودگي صوتي، آلودگي موضعي

هاي  هزينه، تاثيرات شهري، آسيب به طبيعت و مناظر طبيعي

و  مقايسه نوع سوخت مصرفي ،ين دستي و باالدستيپاي

هاي ناشي از اتالف وقت به دليل كند شدن جريان  هزينه

هاي فوق  براي هر يك از شيوه .باشد مي حمل و نقل

و  2005هاي كل خارج از حمل و نقل در سال  هزينه

هاي ناشي از افزايش  هزينه ههاي نهايي كه نشان دهند هزينه

امانه حمل و نقل است محاسبه شده يك واحد حمل در س

هاي  تواند مبناي سياست گذاري تعرفه ها مي است. اين هزينه

اختالفات ها باشد.  سطح ماليات برآالينده حمل و مبناي تعيين

وجود دارد.  لفهاي محاسبه شده در كشورهاي مخت زيادي ميان هزينه

تلف گيري ميان نتايج مراكز مخ حتي در يك كشور اختالفات چشم

رسد.  نيز مي 10به  1تحقيقاتي وجود دارد. تفاوت ميان برآوردها تا 

ها دو دليل عمده وجود دارد. اول اينكه نتيجه  براي اين تفاوت

ي ها  باشد، به اين ترتيب كه شيوه محاسبات منوط به شيوه برآورد مي

گوناگون برآورد همچون برآورد بر مبناي جايگزيني، ترميم خسارات 

دهند.  پرسي نتايج مختلفي در مورد يك موضوع مشخص مي و يا همه

ها ترميم خسارات  دوم اينكه، به غير از روش برآورد برمبناي هزينه

هاي ديگر برآورد مانند تعيين معادل پولي آزردگي به خاطر  مادي شيوه

در ي كرد. گير تواند اندازه يني نميصدا تقريبي است و به صورت ع

هاي خارج از حمل و نقل به استثناء  كل هزينه كشور ياد شده 17جمع 

هاي ناشي از اتالف وقت به دليل كند شدن جريان حمل و نقل،  هزينه

هاي ايمني با  شود. هزينه ميليارد يورو مي 530، بالغ بر 2005در سال 

هاي خارج از حمل و نقل مهمترين بخش را تشكيل  % از كل هزينه29

لودگي موضعي هوا و خطر تغيير شرايط هاي مربوط به آ دهد، هزينه مي

  :شمال  –قابل استفاده در مسير تهران  السير برقي مسافري قطار سريع

  + لكوموتيو1واگن مسافري  8+  ولكوموتي 1آرايش يك مجموعه قطار:          

  رنف 440   ظرفيت                                                                           

  80%                      ضريب اشغال                                                  

  كيلومتر 000/360                 كاركرد ساليانه                                                    

  ميليارد ريال 00/175                قيمت يك مجموعه                                               

  برداري هاي بهره هزينه

  اي  هاي سرمايه هزينه 5/2%                هاي نگهداري از زيربناها             هزينه                      

  اي هاي سرمايه هزينه 0/3%                 هاي نگهداري از ناوگان              هزينه                      

  هاي بازرگاني و بازاريابي هزينه                       

  كل درآمد حمل 0/1%                              در حالت سناريو دست پايين                      

  كل درآمد حمل 0/2%                              در حالت سناريو دست باال                         

  كيلووات ساعت  0/5                                  مسافر كيلومتر       100ي براي مصرف انرژ
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دهد، حمل  ها را تشكيل مي % كل هزينه48اقليمي در مجموع 

% كل 92اي (مسافر و بار) به تنهايي نزديك به  و نقل جاده

دهند، حمل و نقل هوايي  ها را به خود اختصاص مي هزينه

هاي داخلي  % و حمل و نقل در آب2%، حمل نقل ريلي 6

شود. در كشور ما مطالعات  را شامل مي ها % كل هزينه5/0

هاي خارج از حمل و نقل صورت  جامع در مورد هزينه

نگرفته است. به همين جهت در اين گزارش به مطالعات 

انجام شده در كشورهاي اروپايي اكتفا خواهيم كرد. بديهي 

اند در كشور ما  هايي كه در اين مطالعات ذكر شده است هزينه

يك طرف اختالف زيادي ميان سطح  صادق نيست زيرا از

ها در اين كشورها وجود دارد و از طرف ديگر، در هر  قيمت

هاي ناشي از اثرات  جامعه معيارهاي ارزش گذاري برآزردگي

هاي  منفي حمل و نقل متفاوت است. با اين وجود اين هزينه

آهن سريع السير  خارج از حمل و نقل را با شرايط طرح راه

به  شمال طبيق خواهيم داد. محور تهران ـتشمال  تهران ـ

كند و به همين  طور عمده دور از مراكز مسكوني عبور مي

جهت تأثيرات شهري (مزاحمت براي عابرين پياده) را در 

هاي زيست محيطي در ايران و  گيريم. دغدغه نظر نمي

كشورهاي اروپايي متفاوت است و ايران تعهدي در مقابل جامعه بين 

كاهش مقدار گاز كربنيك ناشي از مصرف انرژي ندارد و  اللمل براي

ها خارج از حمل و نقل مربوط به خطر تغيير  به همين جهت هزينه

هاي خارج از  گيريم. در نهايت هزينه شرايط اقليمي را در نظر نمي

ب  11الف و  10 حمل و نقل را در نظر خواهيم گرفت و جدول

را كه در اين گزارش به آنها  هاي نهايي خارج از حمل و نقل هزينه

با اين فرض كه تعداد مسافري كه دهد.  خواهد شد را نشان مي استناد

 50 شود السير برقي مي ي حمل جذب راه آهن سريعا از ديگر شيوه

ها مختلف حمل و  حاضر از شيوهدرصد مقداري است كه در حال 

هاي نهايي خارج از حمل و نقل در  كاهش هزينه. كند نقل استفاده مي

ـ السير تهران  آهن سريع اندازي راه برداري بواسطه راه سال نخست بهره

درصد هزينه  50مي شود كه تقريباً  ميليارد ريال 250بالغ بر   شمال

هاي بهره برداري در سال نخست مي باشد كه مبلغ قابل توجهي مي 

باشد كه اين اعداد اهميت راه اندازي اين پروژه را بيش از پيش نشان 

در اين محاسبات ضريب اشغال سواري مسافري حدود دو  مي دهند.

صي دو برابر برابر سواري شخصي و تعيين هزينه نهايي سواري شخ

  سواري مسافري در نظر گرفته شده است.

  

  شمال هاي نهايي خارج از حمل و نقل با شرايط مسير تهران ـ تطبيق هزينه. الف .10جدول 

  

  

  اتوبوس  سواري شخصي  نوع آلودگي و مزاحمت

  آهن راه

سريع السير  قطار  هواپيما

  برقي

قطار ديزل 

  الكتريك

 ـــــ  رقم متوسط  رقم حد باال  رقم حد باال  الرقم حد با  ايمني

 ـــــ  رقم حد باال  رقم حد پايين  رقم حد پايين  رقم حد پايين  آلودگي موضعي هوا

 ـــــ  رقم حد باال  رقم حد پايين  رقم حد پايين  رقم حد پايين  آلودگي صوتي

  ايران تعهدي در مقابل جامعه بين اللمل ندارد  خطر تغيير شرايط اقليمي

    رقم متوسط  رقم متوسط  رقم متوسط  رقم متوسط  آسيب به طبيعت و مناظر طبيعي

  كند. به طور عمده دور از مراكز مسكوني عبور مي شمال محور تهران ـ   تأثيرات شهري (مزاحمت براي عابرين پياده)

  ـــــ  رقم متوسط  رقم متوسط  رقم متوسط  رقم متوسط  هاي پايين دستي و باال دستي هزينه
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  ـ شمال جايي مسافر در محور تهران ها نهايي خارج از حمل و نقل براي جابه هزينه. ب 10جدول 

  

   يگيرنتيجه - 5
و پيشرفت كشورهاي  باالبا توجه به مطالب ذكر شده در     

السير، لزوم استفاده از  دنيا در زمينه دستيابي به قطار سريع

 1392شود. در سال  السير در ايران احساس مي قطار سريع

 16اين شركت طبق آمارهاي منتشر شده رجا در ماهنامه 

هزار نفر در اين سال توسط قطارهاي اين  150ميليون و 

 5/12رشد  1391اند كه نسبت به سال  شركت جابجا شده

  شايان ذكر است در سال گذشته  درصدي ايجاد شده است.

ميليارد نفر كيلومتر است كه  25/9نفر ـ كيلومتر جابجا شده 

ي اين درصد رشد داشته است و تمام 8نسبت سال گذشته 

تر  آهن ايران را سنگين قضايا وظيفه مسئولين رجا و راه

السير هم باعث افزايش سرعت  كند. استفاده از قطار سريع مي

شود چون  در جابجايي مردم و هم افزايش ظرفيت مي

بينيم در اكثر ماههاي سال بليط قطار بصورت  همانطور كه مي

قطار حتي هفتگي قابل تهيه نيست. مطالعات مربوط به 

جدي به خود   شكل 1394از سال  شمالالسير تهران ـ  سريع

اندازي شود.  رسماً راه 1395است و قرار بوده در سال  هگرفت

آهن ايران  توان از تمايل راه مي 1400آهن  با مطالعه طرح راه

 1400طرح راه آهن  به استفاده از اين سري قطارها پي برد.

سير مسافري برقي در سه اندازي قطارهاي فوق سريع ال راه

و تهران ـ تبريز و تهران ـ مشهد با حداكثر  شمالمحور تهران ـ 

اما  كيلومتر بر ساعت در دستور كار قرار گرفته است. 300سرعت 

عالوه بر مسائل اوليه مطالعاتي، مسئله تامين منابع مالي براي اجراي 

مورد  السير است. كه در اين طرح نيز از مشكالت طرح قطار سريع

خط تهران ـ شمال نيز صادق است. كه در اين زمينه با توجه به 

ناتواني نسبي دولت در زمينه تامين منابع مالي بايستي جلب مشاركت 

بخش غير دولتي در دستور كار قرار گيرد. در مورد طرح راه آهن 

گذار ايراني دو مشكل  السير برقي تهران ـ شمال شركت سرمايه سريع

ابتدا تامين حجم مهم منابع مالي مورد نياز طرح با  رو دارد. پيش

خطرات مالي كه بهمراه دارد و ديگري اندوخته نبودن تجربه الزم در 

برداري از  كشور براي مديريت اجرا و بخصوص تجربه الزم براي بهره

در  بردار خواهد بود. قطارهاي سريع السير برقي معضل شركت بهره

آهن سريع السير بايستي  طرح راه پايان به منظور دستيابي به

ـ استفاده از تجربيات 1: راهكارهاي زير را مد نظر قرار دهيم

كشورهاي پيشرفته در اين زمينه بخصوص ژاپن و فرانسه كه متوسط 

كيلومتر بر ساعت نيز در حال  300سرعت جابجايي مسافر آنها از مرز 

ـ تقويت 3. هاآهني به اين كشور ـ اعزام كارشناسان راه2 گذر است.

هاي  هاي حمل و نقل، امور  فني، طرح و بررسيها در زمينه شاخه

تكنولوژي و علوم  دلهـ مبا4. اجرايي و طراحي (تحقيقات و مطالعات)

  اتوبوس  سواري شخصي  نوع آلودگي و مزاحمت

  آهن راه

قطار سريع السير   هواپيما

  برقي

 قطار ديزل

  الكتريك

 ـــــ  0  0  163  360  ايمني

 ـــــ  8/6  1  28  12  آلودگي موضعي هوا

 ـــــ  6/1  1/0  3/5  6/0  آلودگي صوتي

 ـــــ  0  0  0  0  خطر تغيير شرايط اقليمي

 ـــــ  2/0  2/0  5/11  9/0  اظر طبيعيآسيب به طبيعت و من

 ـــــ  9/1  9/1  56  4/0  هاي پايين دستي و باال دستي هزينه

 ـــــ  5/10  2/3  8/263  9/377  جمع كل
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آهن و ايجاد تسهيالت الزم براي  بين اساتيد دانشگاه و راه

ـ تشويق 5. مند به تحقيقات در اين زمينه دانشجويان عالقه

گذاري در اين بخش با حمايتهاي  رمايهبخش خصوصي به س

گذاري توسط  ـ تشويق سرمايه6و خاص دولت 

. گذاران خارجي جهت تكميل طرح تهران ـ شمال سرمايه

توان جهت تسريع  همچنين راهكارهاي فني زير را نيز مي

مورد توجه قرار داد:  آهن سريع السير طرح راهدستيابي به 

ش با راستاتيكي به هر محور كاه، هاي برقي استفاده از كشنده

استفاده از عالئم و ارتباطات مربوط به راه ، تن 16ـ 17به 

هاي فنربندي نشده و نيمه  ش جرمهكا، السير آهن سريع

ي ها حل ابتكارات و راه ،بندي شده (بوژيها و اكسلها) فنر

  . تكنولوژيكي درروسازي خط

  

  هانوشتپي -5
1- International Union of Railways 

  

   مراجع -6

دوخطه  يو اقتصاد يفن يابيارز" )،1385(، .ن ،اخوان -

پايان نامه كارشناسي ارشد،  ،"زيتبر –آهن تهران كردن راه

  دانشگاه تربيت مدرس.

ضرورت برقي كردن ")،1387(آهن ايران،   حوزه معاونت فني راه -

  "خطوط راه آهن ايران

آمار فعاليتهاي " )،1378( ايران،آهن  دفتر آمار و خدمات ماشيني راه -

  ".1378تا  1370هاي راه آهن ايران سال

تحليل سرعت ")،1379(آهن ايران،  دفتر آمار و خدمات ماشيني راه -

   ".قطارهاي جهان

بررسي راه آهن و سير تكاملي آن در " )،1377( رحماني محمود، -

   ".ژاپن

به ي مشكالت فني موجود در دستياب" )،1374( ،لف.ي اسايعي -

، مركز مطالعات و تحقيقات روابط "هاي باال در راه آهنتسرع

   .الملل بين

  .، مركز تحقيقات راه آهن"راه آهن برقي")، 1368(، . ع.كشاني غ -

بهينه سازي مصرف انرژي در حمل و نقل " )،1377( ،.ناصريان م -

   .، دومين همايش ملي انرژي، اسفند"كردن آنباترابري ريلي و برقي

- Keddie, N. R. (1991), “Interpretive history of 

modern Iran”. Intishārāt-i Qalam. 

  

  

  

  

  


