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توسـعه متروی تهران ،مشکل گشـای شهر تهران
DEVELOPMENT OF TEHRAN METRO IS THE
KEY TO SOLVE TEHRAN PROBLEMS
تهیه کننده:هیئت تحریریه
از تاسـیس متروی تهران در سـال  ۴۵ ،۱۳۵۴سـال و از زمان بهرهبرداری
اولیـن خـط متروی تهـران خـط ( 2۲ ،)5سـال میگـذرد .در سـالهای
 ۱۳۶۰تـا  ۱۳۶۵کـه سـاخت متـروی تهـران متوقـف شـده بـود ،برخی
دولتمـردان از اهمیـت مترو برای توسـعه پایـدار تهران و کالنشـهرهای
کشـور بیخبـر بودنـد .در سـال  ۱۳۶۳گزارشـی توسـط کارشناسـان
دبیرخانـه شـورای عالـی نظـارت بر گسـترش شـهر تهران در جلسـه
ایـن شـورا مطـرح گردیـد و جرقه پرفـروغ احـداث متروی تهـران زده
شـد .با آغـاز بهرهبـرداری از متـروی تهران در سـال  ۱۳۷۷و اسـتقبال
چشـمگیر شـهروندان در بهرهگیری از این سیسـتم حمل و نقل عمومی
نویـن ،همگان بـاور کردند که مترو بهتریـن راه حل جابجایی مسـافران،
کاهـش تراکـم ترافیـک و کاهش آلودگـی هوای تهـران اسـت .در حال
حاضـر تهـران دارای  ۲۳۷کیلومتـر خطوط متـرو و  126ایسـتگاه مترو
میباشـد و روزانـه میزبـان حـدود دو میلیون نفر از شـهروندان اسـت.
در برنامـه توسـعه مترو تـا سـال  ۴۴۷ ،۱۴۲۰کیلومتر خطـوط مترو برای
بهرهگیـری شـهروندان تهرانی بـا  11/5میلیـون سـفر در روز پیشبینی
شـده است.

Prepared by: Board of Editors

روند توسعه متروی تهران

طــی ســالهای پــس از انقــاب و پــس از عبــور از فــراز و نشــیبهای
فــراوان ،دوران حیــات نویــن متــروی تهــران از ســال  ۱۳۶۵آغــاز گشــت.
 3دوره پیشــرفت موثــر توســعه متــروی تهــران از ســال  ۱۳۷۷تاکنــون در
ایــن گــزارش مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیــرد .شــاخصهای طــول
خطــوط افتتــاح شــده ،تعــداد ایســتگاه بهرهبــرداری شــده ،تعــداد پســت بــرق
افتتــاح شــده ،تعــداد پایانــه افتتــاح شــده و تعــداد واگــن جدیــد بهرهبــرداری
شــده ،بــه عنــوان شــاخصهای توســعه متــرو منظــور شــدهاند .در مقایســه
 3دوره پیشــرفت موثــر احــداث متــروی تهــران بایــد یــادآور شــویم کــه در
دو ســال اخیــر شــدیدترین تحریمهــا علیــه کشــور اجــرا شــده اســت .ایــن
امــر ســبب افزایــش چشــمگیر قیمــت برخــی قطعــات بنیــادی متــرو و
قیمــت نهایــی تولیــدات داخلــی گردیــده اســت .از ایــن رو ،بزرگتریــن
چــوب الی چــرخ توســعه متــرو تهــران عــدم تامیــن منابــع مالــی اســت.
ولــی از ســوی دیگــر بایــد بدانیــم بــا وجود مشــکالت اخیــر تحریــم و تنگناهای
ارزی ،هنــوز توســعه متــروی تهــران شــتابان در حال پیشــرفت اســت .مقایســه
شــاخصهای توســعه در ایــن  3دوره نشــانگر ســرعت نســبی شــگفت انگیــز
ســاخت متــروی تهــران در  ۳۱مــاه اخیر در مقایســه بــا دو دوره قبل میباشــد.
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اطالعــات توســعه متــروی تهــران از ســال تاســیس تــا ســال  ۱۳۹۹در شــکل()1
نشــان داده شــده اســت .مشــخصات ســه دوره شــکوفائی درخشــان سیســتم
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متــروی تهــران در زمــان مدیریــت محســن هاشــمی ،هابیــل درویشــی و علــی
امــام در ایــن شــکل مشــاهده میشــود.

-

 2پایانه :مهرشهر کرج و کالهدوز

محسن هاشمی

هابیل درویشی

علی امام
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شــکل ( )۲بودجههــای مصــوب و محقــق شــده متــروی تهــران را در 5
ســال اخیــر نشــان میدهــد .ایــن شــکل نمایانگــر اختــاف چشــمگیر بیــن
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بودجههــای مصــوب و محقــق شــده در  3ســال اخیــر میباشــد.

2819

ش ــکل( )3هزین ــه اح ــداث ه ــر کیلومت ــر مت ــرو در س ــالهای  ۱۳۹۶و ۱۳۹۹
را نشـــان میدهـــد .هزینـــه احـــداث هرکیلومتـــر متـــرو در ســـال  ۱۳۹۹در
900

مقایس ــه ب ــا س ــال  ،۱۳۹۶ب ــا احتس ــاب تأمی ــن ن ــاوگان بی ــش از س ــه براب ــر
شـــده اســـت کـــه توســـعه خطـــوط متـــرو را دشـــوارتر مینمایـــد.
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شکل( )4برنامه سال جاری شرکت متروی تهران را نشان میدهد.
ساخت 7کیلومتر خط مترو
افتتاح  12ایستگاه
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بودجههـــای پیشبینـــی شـــده متـــرو در ســـال  ۱۳۹۹بـــر حســـب منابـــع
مختل ــف ب ــه میلی ــارد توم ــان در ش ــکل( )5نش ــان داده ش ــده اس ــت .مالحظ ــه
میکنیـــم کـــه شـــهرداری تهـــران بزرگتریـــن رقـــم بودجـــه را قـــرار اســـت
تامیـــن نمایـــد و دولـــت کمتریـــن را .درآمدهـــای حاصـــل از مجتمعهـــای
ایس ــتگاهی مت ــرو نق ــش برجس ــته و ارزن ــدهای را ب ــرای توس ــعه ش ــبکه مت ــرو
ایفـــا میکنـــد.

توسعه خطوط7،6،3
افتتاح  3پست جدید برق

ِ

شکل -4برنامه سال جاری( )1399شرکت متروی تهران
مشــخصات  12ایســتگاه متــرو کــه در صــورت تخصیــص منابــع مالــی الزم در
ســال  ۱۳۹۹بــه بهرهبــرداری میرســند در جــدول ( )1آمــده اســت .همانطــور
کــه مشــاهده میکنیــم درصــد پیشــرفت عملیــات اجرایــی ســاختمان ایــن
ایســتگاهها بســیار بــاال و بــا تخصیــص بودجــه مــورد نیــاز ،در نیمــه دوم ســال
 ۱۳99بــه ســرعت تکمیــل و بــه بهرهبــرداری میرســند.
جــدول -1مشــخصات  12ایســتگاه متــروی تهــران کــه در صــورت
تخصیــص منابــع مالــی الزم در ســال  1399بــه بهــره بــرداری میرســند
ردیف

نام ایستگاه

خط

درصد پیشرفت عملیات
اجرائی ساختمان

1

نواب صفوی*

7

86/9

2

برج میالد

7

93/5

3

امیر کبیر

6

92/6

4

شهید محالتی

7

82/1

5

اقدسیه

3

87/9

6

میدان قیام

7

72/1

7

تربیت مدرس

6

86/2

8

شهرک آزمایش

6

86/4

9

مرزداران

6

99/5

10

یادگار امام

6

99/2

11

اشرفی اصفهانی

6

96/9

12

باقرخان

7

80/6

*ورودی و سالن بلیط فروشی خط  7ایستگاه شهید نواب صفوی
منبع :شرکت متروی تهران.1399 ،

شکل - 5بودجههای پیشبینی شده مترو در سال  ۱۳۹۹بر حسب
منابع مختلف به میلیارد تومان

توسعه متروی تهران و منابع مالی

مهنـــدس علـــی امـــام ،مدیرعامـــل شـــرکت متـــروی تهـــران میگویـــد:
"تزریـــق بـــه هنـــگام منابـــع مالـــی میتوانـــد تهـــران را در ســـال جـــاری
بـــه  7کیلومتـــر متـــروی جدیـــد و  12ایســـتگاه جدیـــد در شـــبکه متـــروی
ته ــران مجه ــز نمای ــد .همچنی ــن  3پس ــت جدی ــد ب ــرق م ــورد بهرهب ــرداری
ق ــرار خواهن ــد گرف ــت .بودج ــه مص ــوب مت ــروی ته ــران از مح ــل ش ــهرداری
تهـــران  ۲۸۱۹میلیـــارد تومـــان و از منابـــع دولتـــی  ۲۵۳میلیـــارد تومـــان
اســـت .از محـــل اوراق مشـــارکت ســـال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸نیـــز بایـــد
 ۱۹۱۰میلیـــارد تومـــان و از محـــل درآمـــد مجتمعهـــای ایســـتگاهی متـــرو
نیــز قــرار اســت  ۲۴۰۶میلیــارد تومــان بــرای متــروی تهــران تامیــن گــردد.
در مجمـــوع  ۷۳۸۸میلیـــارد تومـــان ،بـــا تخصیـــص  100درصـــدی منابـــع
مصـــوب ،بـــرای توســـعه متـــرو تامیـــن خواهـــد شـــد .البتـــه تجربـــه نشـــان
میدهـــد کـــه کل ایـــن منابـــع هیـــچگاه بـــه طـــور کامـــل بـــرای متـــروی
تهـــران تامیـــن نشـــده اســـت ولـــی امیـــد اســـت  ۴600میلیـــارد تومـــان از
مجم ــوع محله ــای ف ــوق ب ــرای توس ــعه مت ــروی ته ــران محق ــق گ ــردد".

توسعه متروی ریاض

اکنــون خــوب اســت نگاهــی هــم بــه وضعیــت برخــی از شــهرهای جهــان
جهــت ســاخت و توســعه متــرو بیاندازیــم .از متــروی ریــاض عربســتان
ســعودی میگوییــم .عملیــات ســاخت پــروژه بــزرگ شــبکه متــرو ریــاض
در آوریــل  ۲۰۱۴آغــاز شــد .ایــن پــروژه شــامل قــرارداد  ۱۲ســال تعمیــرات
و نگهــداری توســط پیمانــکار بعــد از آغــاز بهرهبــرداری میباشــد .جالــب
اســت بدانیــم تــا همیــن ســالهای اخیــر هیچگونــه سیســتم حمــل و
نقــل همگانــی قابــل توجهــی در ریــاض وجــود نداشــته اســت .بهرهبــرداری
از شــبکه متــروی ریــاض تولــد سیســتم حمــل و نقــل عمومــی در ایــن
شــهر میباشــد .هــدف ســرمایهگذاری ســنگین در احــداث سیســتم
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متــروی جدیــد ریــاض ،پاســخگویی بــه تقاضــای روز افــزون ســفرهای
شــهروندان ،کاهــش تراکــم ترافیــک و بهبــود کیفیــت هــوا اســت.
طراح ــی و س ــاخت ف ــاز اول مت ــروی ری ــاض ب ــه س ــه کنسرس ــیوم متش ــکل
از شـــرکتهای خارجـــی شـــامل کشـــورهای کـــره جنوبـــی ،ژاپـــن ،هنـــد،
آلم ــان ،فرانس ــه ،ایتالی ــا و اس ــترالیا واگ ــذار ش ــده اس ــت .ف ــاز اول مت ــروی
ریـــاض قـــرار اســـت در ســـال  ۲۰۲۱بـــه مرحلـــه بهرهبـــرداری برســـد.
تعـــداد خطـــوط متـــروی اتوماتیـــک در دســـت ســـاخت ریـــاض  ۶خـــط و
ط ــول ش ــبکه  64/۶کیلومت ــر میباش ــد .هزین ــه کل س ــاخت خط ــوط مت ــرو
شـــامل قطارهـــای اتوماتیـــک بالـــغ بـــر  ۲۴میلیـــارد دالر میشـــود .هزینـــه
هـــر کیلومتـــر متـــرو 371.517.000دالر میشـــود .اگـــر دالر را ده هـــزار
توم ــان ف ــرض کنی ــم ،ای ــن هزین ــه بال ــغ ب ــر  3.715.170.000.000توم ــان
خواهـــد شـــد .ایـــن رقـــم بخـــش بـــر  ۷۵۰میلیـــارد تومـــان هزینـــه یـــک
کیلومتـــر متـــرو در تهـــران میشـــود .4 /95 :بـــه عبـــارت دیگـــر طبـــق
ایـــن محاســـبه ،هزینـــه احـــداث متـــرو در ریـــاض حـــدود  ۵برابـــر هزینـــه
اح ــداث مت ــرو در ته ــران میباش ــد .آنچ ــه قاب ــل توج ــه اس ــت ای ــن اس ــت
کـــه عربســـتان ســـعودی همگـــی شـــرکتهای بـــزرگ بینالمللـــی در
زمینـــه قطـــار و راهآهـــن را بـــا بودجـــهای بســـیار هنگفـــت بـــه کار گرفتـــه
ت ــا مت ــروی ری ــاض را بس ــازد .از ای ــن ط ــرف در ای ــران ،در ته ــران و س ــایر
کالنشـــهرهای ایـــران مهندســـان ،کارکنـــان و مدیـــران ایرانـــی بـــا بودجـــه
محـــدود بـــرای ســـاخت و توســـعه خطـــوط متـــرو بـــا همتـــی بلنـــد کمـــر
بســـتهاند و تـــاش میکننـــد.
در شـــهرهای دیگـــر جهـــان نیـــز شـــبکههای متـــرو شـــتابان در حـــال
توســـعه هســـتند .ســـال گذشـــته ســـی و هشـــتمین شـــهر چیـــن دارای
شـــبکه متـــرو شـــد .در هندوســـتان 15شـــهر دیگـــر عـــاوه بـــر  ۱۰شـــهر
فعلـــی کـــه دارای متـــرو هســـتند ،بـــه زودی دارای شـــبکه حمـــل و نقـــل
ریلـــی خواهنـــد شـــد .تـــا پایـــان ســـال  ۱۷۸ ،۲۰۱۷شـــهر در  56کشـــور
دارای شـــبکه متـــرو بودنـــد.

پایان سخن

گســترش شــتابان شــبکه حمــل و نقــل ریلــی شــهری در سراســر
جهــان نمایانگــر اهمیــت جابجایی موثــر و پایــدار در مناطق شــهری
اســت .متروهــا در سراســر جهــان بــا آفرینــش شــهرهای زیرزمینی
پــر جنــب و جــوش ،توانســتهاند قابلیــت شــگفت انگیــز خــود را
بــرای جابجایــی ســریع جمعیــت روز افزون شــهرها ،یاری به توســعه
اقتصــاد شــهری و ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان بــه اثبــات
برســانند .متروهــا پایههــای اســتوار بهــرهوری ســرمایهگذاری
توســعه شــهری ،تحقــق شــهرهای پایــدار ،هوشــمند و تــابآور
هســتند .در کشــورهای مختلــف دنیــا ،هــم دولــت و هــم مدیریــت
شــهری بــه راز توانایــی خیــره کننــده ایــن زیرســاخت حمــل و
نقــل شــهری پــی بردهانــد و در جهــت گســترش شــبکههای
متــروی شــهرها ســرمایهگذاریهای هفتگــی انجــام میدهنــد.
توسـعه متـروی تهـران ،مهمتریـن مشکلگشـای ترافیـک تهـران
اسـت .توسـعه متروهای تهران و کالنشـهرهای ایـران ،بهترین گزینه
بـرای سـرمایهگذاری و بهتریـن راه بـرای نیـل بـه توسـعه پایـدار و
آینـدهای بهتـر میباشـد.
SOURCE:

 شرکت راهآهن شهری تهران و حومه(مترو). ســـید محمـــد فخـــار 5 ،گـــواه توســـعه متـــرو در  31مـــاه اخیـــر ،روزنامـــههمشـــهری ،خـــرداد .1399
- Railway Technology, Riadh Metro, 2020.
- Railway Gazette International, 28 January 2020.
- UTIP, Statistics Brief, World Metro Figures, 2018.
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توسـعه متروی پایتخت
DEVELOPMENT OF TEHRAN METRO
گفـت و گـو بـا مهندس علـی امـام ،مدیر عامل شـرکت راهآهن شـهری تهـران و حومـه (مترو)
INTERVIEW WITH CIVIL ENGINEER ALI EMAM, MANAGING DIRECTOR
OF TEHRAN METRO GROUP

تهیه کننده :هیئت تحریریه

Prepared by: Board of Editors

متروی تهران
در اجـــرای طـــرح جامـــع مصـــوب توســـعه متـــروی تهـــران،
عملیـــات احـــداث خـــط  10متـــرو قـــرار اســـت بـــه زودی اجـــرا
شـــود .چـــه خطـــوط جدیـــدی بـــرای توســـعه متـــروی تهـــران در
دس ــت مطالع ــه اس ــت و چ ــرا ب ــه آغ ــاز عملی ــات اجرائ ــی خ ــط 10
اولویـــت داده میشـــود؟
خ ــط  10ب ــا عب ــور از  6منطق ــه ش ــهرداری ته ــران یک ــی از خطوط ــی اس ــت
کـــه بـــه دلیـــل فرصتهـــای ســـرمایهگذاری کـــه در مســـیر آن اســـت،
تـــوان تامیـــن بخشـــی از هزینـــه ســـاخت خـــود را دارد .بـــا تصویـــب طـــرح

جام ــع حم ــل و نق ــل ریل ــی ته ــران در انته ــای بهم ــن  98از س ــوی ش ــورای
عال ــی ترافی ــک کش ــور ،آغ ــاز عملی ــات اجرای ــی خ ــط جدی ــد در دس ــتور کار
ش ــرکت مت ــروی ته ــران ق ــرار گرف ــت .همزم ــان ب ــا تصوی ــب ط ــرح جام ــع
حمـــل و نقـــل ریلـــی تهـــران ،شـــرکت متـــرو انجـــام مطالعـــات خطـــوط
جدیـــد را در دســـتور کار خـــود قـــرار داده و در نهایـــت بـــه ایـــن نتیجـــه
رس ــیدیم از می ــان چه ــار خ ــط جدی ــد 8،9،10،11و نی ــز دو خ ــط اکس ــپرس
کـــه در طـــرح جامـــع حمـــل و نقـــل ریلـــی تـــا ســـال  1420بـــه تصویـــب
رس ــیده ،خ ــط  10از اولوی ــت اجرای ــی بیش ــتری برخ ــوردار اس ــت .ای ــن خ ــط
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در مجم ــوع از  6منطق ــه ش ــهر ته ــران عب ــور میکن ــد ک ــه در ای ــن می ــان
منطق ــه  5و  22برخ ــورداری کمت ــری از خط ــوط حم ــل و نق ــل ریل ــی درون
ش ــهری دارن ــد .در نتیج ــه س ــاخت ای ــن خ ــط ب ــه تکمی ــل پوش ــش ش ــبکه
ریلـــی در پایتخـــت کمـــک بســـیار زیـــادی میکنـــد .همچنیـــن بـــا توجـــه
بـــه محدودیـــت منابـــع مالـــی شـــهرداری تهـــران و نیـــز دولـــت در ســـال
ج ــاری ،س ــاخت ای ــن خ ــط ب ــا حض ــور و مش ــارکت س ــرمایهگذاران بخ ــش
خصوصـــی بـــرای تامیـــن بخشـــی از هزینـــه اجـــرای آن امکانپذیـــر اســـت.
وجـــود مالهـــا و فروشـــگاههای بـــزرگ در مســـیر ایـــن خـــط و نیـــز
فرصتهـــای مناســـب بـــرای احـــداث مجتمعهـــای ایســـتگاهی باعـــث
میشـــود مشـــارکت در ســـاخت خـــط  10بـــرای ســـرمایهگذاران بخـــش
خصوصـــی جذابیـــت داشـــته باشـــد .تاکنـــون ســـرمایهگذاران مختلفـــی
بـــرای مشـــارکت در ســـاخت ایـــن خـــط اعـــام آمادگـــی کردهانـــد و
جلســـات متعـــددی نیـــز در همیـــن زمینـــه برگـــزار شـــده اســـت.
امیدواری ــم در نیم ــه دوم س ــال ج ــاری عملی ــات اجرای ــی س ــاخت خ ــط 10
مت ــروی ته ــران آغ ــاز ش ــود .از س ــه نقط ــه ام ــکان آغ ــاز عملی ــات اجرای ــی
خ ــط 10وج ــود دارد ،ایس ــتگاه می ــدان کت ــاب گزین ــه س ــوم اس ــت ک ــه در
حـــال حاضـــر دســـتگاه حفـــار آنجـــا قـــرار دارد .ایـــن موضـــوع همـــراه بـــا
دالی ــل فن ــی دیگ ــر باع ــث میش ــود بهتری ــن نقط ــه ب ــرای آغ ــاز عملی ــات
اج ــرای خ ــط  ،10می ــدان کت ــاب باش ــد .براس ــاس برآورده ــای مال ــی س ــال
 98ه ــر خ ــط مت ــرو ب ــه ص ــورت متغی ــر  10ت ــا  20ه ــزار میلی ــارد توم ــان
هزین ــه در ب ــر دارد .ب ــر ای ــن اس ــاس خ ــط  10ب ــا  42کیلومت ــر مس ــیر (21
کیلومت ــر ط ــول) ب ــه بی ــش از  20ه ــزار میلی ــارد توم ــان بودج ــه نی ــاز دارد.
خـــط  10از قنـــات کوثـــر آغـــاز میشـــود ،ایـــن خـــط در ادامـــه بـــا عبـــور
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از اتوبانهـــای شـــهید بابایـــی و صـــدر بـــه ســـمت نمایشـــگاه بینالمللـــی
تهـــران ،ســـعاتآباد ،میـــدان کاج و میـــدان کتـــاب ســـرازیر شـــده و بـــا
عبـــور از بزرگـــراه آیتاهللهاشـــمی رفســـنجانی بـــه منطقـــه  5میرســـد.
ســـپس از منطقـــه  22عبـــور کـــرده ،بـــه ســـمت بزرگـــراه شـــهید خـــرازی
ادامـــه مســـیر میدهـــد و از دریاچـــه چیتگـــر بـــه ســـمت ایســـتگاه وردآورد
مــیرود .ای ــن ایس ــتگاه ب ــا مت ــروی خ ــط( 5مس ــیر تهران-ک ــرج) ایس ــتگاه
تبادلـــی دارد.
هـــدف انعقـــاد تفاهمنامـــه بیـــن منطقـــه  22شـــهرداری تهـــران و
شـــرکت متـــروی تهـــران چیســـت؟
هـــدف انعقـــاد ایـــن تفاهمنامـــه احـــداث و توســـعه حمـــل و نقـــل ریلـــی
در محـــدوده منطقـــه  22شـــهرداری تهـــران و تســـریع در بهرهبـــرداری از
ایســـتگاههای خـــط  10متـــروی تهـــران میباشـــد.
موضـــوع تامیـــن بخشـــی از منابـــع مالـــی مـــورد نیـــاز جهـــت احـــداث و
راهانـــدازی خـــط  10متـــروی تهـــران طبـــق طـــرح جامـــع ریلـــی در
مح ــدوده منطق ــه  22ش ــهرداری ته ــران از طری ــق مناب ــع غیرنق ــد در ای ــن
تفاهمنامـــه آمـــده اســـت .حـــدود یـــک ســـال پیـــش شـــهردار منطقـــه 22
پیشقـــدم شـــد تـــا ســـرمایهگذاران فعـــال در منطقـــه را گـــرد هـــم جمـــع
کنـــد و بـــا آنهـــا مذاکـــره داشـــته باشـــد.
منطقـــه  22بـــه عنـــوان جدیدتریـــن منطقـــه شـــهر تهـــران شـــناخته
میشـــود و هنـــوز ســـرانههای خدماتـــی و ترافیکـــی تکمیلـــی نـــدارد.
ســـالهای گذشـــته اقدامـــات بســـیاری بـــرای ارائـــه خدمـــات بـــه ســـاکنان
منطقـــه انجـــام شـــده امـــا همچنـــان جـــا دارد کـــه فعالیتهـــای دیگـــر و
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بیش ــتری ب ــه خص ــوص در بخ ــش حم ــل و نق ــل عموم ــی ص ــورت پذی ــرد.
پـــروژه طراحـــی و ســـاخت قطـــار ملـــی چـــه نقشـــی در توســـعه
متـــروی تهـــران دارد؟
پ ــروژه طراح ــی و س ــاخت قط ــار مل ــی ک ــه در س ــال رون ــق تولی ــد در تی ــر
مـــاه  1398بـــا بهرهگیـــری از توانمندیهـــای ســـختافزاری و نرمافـــزاری
داخلـــی آغـــاز شـــد ،بـــه بهرهبـــرداری نزدیـــک میشـــود .توســـعه حمـــل و
نقـــل ریلـــی یکـــی از مـــوارد مهـــم در حـــوزه تقویـــت زیرســـاختهای هـــر
کش ــور ب ــه ش ــمار میآی ــد و ب ــرای کالن ش ــهری همانن ــد ته ــران ،توس ــعه
متـــرو از ضروریـــات انکارناپذیـــر اســـت .در حـــال حاضـــر روزانـــه مســـافران
توآمـــد میکننـــد بـــه همیـــن منظـــور نیـــاز بـــه
زیـــادی بـــا متـــرو رف 
افزایـــش و تجهیـــز واگنهـــا بیشـــتر از گذشـــته ،احســـاس میشـــود ،امـــا
ب ــه دلی ــل تحریمه ــای موج ــود تنه ــا راه باقیمان ــده ب ــرای ب ــه روز ک ــردن
تجهیـــزات ،بومیســـازی قطعـــات اســـت.
ایـــن پـــروژه در راســـتای تحقـــق شـــعار ســـال جهـــش تولیـــد و محوریـــت
تولی ــد مل ــی ب ــا هم ــکاری معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری،
صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی و ش ــرکت راهآه ــن ش ــهری ته ــران و حوم ــه
(مت ــرو) آغ ــاز ش ــد .ای ــن کار در راس ــتای شکس ــت انحص ــار س ــاخت و تولی ــد
واگ ــن مت ــرو و ایج ــاد اش ــتغال در ح ــال انج ــام اس ــت.
در حـــال حاضـــر صفـــر تـــا صـــد طراحـــی و ســـاخت بدنـــه فلـــزی قطـــار
متـــرو بـــا گـــردآوری مجموعههـــای مجـــرب از مهندســـان و کارگـــران بـــا
س ــالنهای تولی ــد و مونت ــاژ مجه ــز ،در داخ ــل کش ــور انج ــام ش ــده اس ــت.
از زم ــان آغ ــاز عملی ــات پ ــروژه قط ــار مل ــی ،کار س ــاخت بدن ــه فل ــزی ب ــه
شـــکلی منظـــم پیـــش رفتـــه و محصـــوالت ارائـــه شـــده نســـبت بـــه ســـه
نســـل قبلـــی قطارهـــای ســـاخته شـــده کـــه داخلـــی شـــده بودنـــد ،بـــا
تکامـــل و بهینهســـازی همـــراه اســـت.
بدنـــه تولیـــد شـــده از جنـــس کربـــن اســـتیل اســـت و تـــاش شـــده تـــا
ظاه ــر و ش ــکل آن را ب ــه روزرس ــانی و م ــدرن کنی ــم ،همچنی ــن در چراغه ــا
و بـــرف پاککـــن قطارهـــا اصالحاتـــی صـــورت گرفتـــه تـــا اســـتانداردهای
ریل ــی ب ــرای آنه ــا اعم ــال ش ــود.
بـــر اســـاس گـــزارش کمیتـــه اطـــاع رســـانی و تبلیغـــات رویـــداد رونمایـــی
از دس ــتاوردهای طراح ــی و س ــاخت واگ ــن مل ــی ،تغیی ــرات انج ــام ش ــده در
ظاهـــر و بدنـــه واگـــن ملـــی بـــر اســـاس تجربیـــات بیـــش از بیســـت ســـاله
شـــرکت متـــرو و شـــرکت بهرهبـــرداری متـــرو در اســـتفاده از ســـه نســـل
واگ ــن ،انج ــام ش ــده اس ــت.
منبـــع درآمـــد جدیـــد بـــرای توســـعه شـــبکه متـــروی تهـــران در
متمـــم بودجـــه ســـال  1398شـــهرداری تهـــران ،چیســـت؟
در فراین ــد تصوی ــب متم ــم بودج ــه س ــال  1398ش ــهرداری ته ــران ،منب ــع
درآم ــد پای ــدار ب ــرای توس ــعه خط ــوط مت ــرو محق ــق ش ــد .ب ــر اس ــاس ای ــن
مصوبـــه تمـــام درآمدهـــای حاصـــل از صـــدور پروانـــه بـــرای زمینهـــای
اط ــراف ایس ــتگاههای مت ــرو و ب ــی آر ت ــی بای ــد ب ــرای توس ــعه حم ــل و نق ــل
عموم ــی انب ــوه ب ــر توس ــط ش ــهرداری ته ــران هزین ــه ش ــود .ای ــن تبص ــره
ی ــک ظرفی ــت وی ــژه و درآم ــدی پای ــدار ب ــرای توس ــعه خط ــوط مت ــرو اس ــت.
ایـــن تبصـــره چطـــور در عمـــل درآمـــد پایـــدار بـــرای توســـعه
خطـــوط متـــروی تهـــران را تأمیـــن مینمایـــد؟
ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه ش ــهروندان ب ــرای س ــاخت و س ــاز بای ــد نس ــبت ب ــه
دریاف ــت پروان ــه س ــاختمانی اق ــدام کنن ــد ،آن دس ــته از مناب ــع مال ــی ک ــه از
صـــدور پروانـــه حاصـــل میشـــود ،در صورتـــی کـــه در شـــعاع  300متـــری

ایســـتگاههای متـــرو و بـــی آر تـــی باشـــد ،بایـــد بـــرای توســـعه حمـــل
و نقـــل عمومـــی انبـــوه بـــر بـــا تاکیـــد بـــر ســـهم بـــاالی متـــرو ،توســـط
شـــهرداری تهـــران هزینـــه شـــود.
محوری ــت ای ــن تبص ــره "توس ــعه حم ــل و نق ــل ب ــا محوری ــت ش ــهر" اس ــت.
پیشبینـــی میشـــود هـــر ســـال از محـــل ایـــن تبصـــره مبلغـــی بالـــغ بـــر
 500تـــا یـــک هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه صـــورت متغیـــر و متناســـب بـــا
شـــرایط ،عـــاوه بـــر منابـــع مصـــوب در بودجـــه ،بـــرای توســـعه خطـــوط
متـــروی پایتخـــت محقـــق شـــود.
آیـــا تامیـــن ایـــن در آمـــد در ســـال جـــاری یعنـــی ســـال ،1399
محقـــق میشـــود؟
انتظ ــار م ــا تخصی ــص ای ــن مبل ــغ ب ــرای س ــال ج ــاری اس ــت ام ــا ش ــرایط
بـــد اقتصـــادی بـــه دلیـــل شـــیوع ویـــروس کرونـــا و کاهـــش درآمدهـــای
ش ــهرداری ته ــران ،ب ــر ع ــدد حاص ــل از ای ــن درآم ــد و نی ــز زم ــان تخصی ــص
آن اثرگ ــذار اس ــت.
تحق ــق ای ــن موض ــوع در تعام ــل و هم ــکاری معاون ــت شهرس ــازی ش ــهرداری
تهــران و شــرکت متــرو صــورت میگیــرد .هــر چنــد کــه ایــن مبلــغ در ســال
گذشــته بــه دلیــل در نظــر نگرفتــن ایــن ردیــف در جــداول بودجــه اجرایــی
نش ــد ،ام ــا ب ــا تصوی ــب متم ــم بودج ــه در بهم ــن  98موف ــق ش ــدیم ب ــرای
اولی ــن مرتب ــه ردی ــف مناب ــع حاص ــل از ای ــن مصوب ــه را وارد بودج ــه کنی ــم.
امیدواریـــم بـــر اســـاس درآمدهـــای واقعـــی ،تخصیصهـــای الزم بـــرای
توســـعه خطـــوط از محـــل ایـــن تبصـــره انجـــام شـــود زیـــرا تحقـــق مـــوارد
مذکـــور یکـــی از راههـــای بهینـــه جهـــت ایجـــاد درامـــد پایـــدار بـــرای
توســـعه خطـــوط متـــرو در ســـالهای آتـــی اســـت.
تصویـــب ایـــن تبصـــره بـــه معنـــی پرداخـــت وجـــه اضافـــه
توســـط شـــهروندان میباشـــد؟
تصویـــب تبصـــره مذکـــور بـــه معنـــی پرداخـــت وجـــه اضافـــه از ســـوی
ش ــهروندان نمیباش ــد و صرف ــا ش ــهرداری مناب ــع حاص ــل از ص ــدور پروان ــه
س ــاختمانی ش ــعاع  300مت ــری ایس ــتگاههای مت ــرو و ب ــی آر ت ــی را ب ــرای
توســـعه حمـــل و نقـــل عمومـــی انبـــوه بـــر اختصـــاص میدهـــد.
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حمل و نقل ریلی شهری

تکمیل خطوط مترو در اولویت شهرداری تهران

دکتــر پیــروز حناچــی ،شــهردار تهــران ،بــه همــراه دکتــر ســید
منــاف هاشــمی ،معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران،
در ارتبــاط بــا بازدیــد از خــط  6متــروی تهــران ،گفــت :شــرایط
اقتصــادی کشــور ســخت شــده ولــی نمیتــوان بــه ایــن بهانــه
کارهــا را متوقــف کــرد و دســت از فعالیــت کشــید .متــروی تهــران
یــک پــروژه بــزرگ ملــی اســت و نبایــد آن را در مقیاس محلــی دید.
وی افــزود :در نظــر ســنجی کــه از
شــهروندان تهــران بــه عمــل آمــد ،آنهــا
ترافیــک و آلودگــی هوا را دو مشــکل اصلی
تهــران عنــوان کردنــد و توســعه متــرو
میتوانــد ایــن دو مشــکل را در تهــران بــه
حداقــل برســاند .حناچــی از مدیــران مترو
خواســت بــا دعــوت از هیئــت دولــت برای
بازدیــد از خطــوط در حــال ســاخت مترو،
آنهــا را بــا ایــن پــروژه عظیــم و تاثیــر آن بــر رفــاه مردم آشــنا کننــد و ادامــه داد:
هــم اکنــون برخــی مناطــق مثــل  22از نظــر دسترس ـیهای نــاوگان حمــل و
نقــل عمومــی شــرایط خوبــی ندارنــد و الزم اســت که ایــن خطوط برای تســهیل
تــردد همشــهریان در ایــن مناطــق هــر چــه زودتــر بــه بهرهبــرداری برســد.
حناچــی در ادامــه گفــت :خــط  6یکــی از طوالنیتریــن خطــوط تهــران
اســت و از دولــت آبــاد تــا ســولوقون مـیرود و از پنــج منطقــه بــزرگ تهــران
عبــور میکنــد .ایــن خــط بــا هفــت خــط دیگــر متــرو تالقــی دارد کــه
نقــش عمــدهای در جابجایــی مســافران دارد و دایــره خطــوط متــرو را تکمیــل
میکنــد .امــا بــرای بهرهبــرداری از ایــن خــط مشــکالت مالــی بــرای تامیــن
تجهیــزات وجــود دارد.
شــهردار تهــران گفــت :حمــل و نقــل عمومــی مهمتریــن موضــوع شــهر
تهــران اســت امــا بودجــه شــهرداری تهــران بــرای توســعه متــرو کافــی نیســت
و ایــن موضــوع حاکمیتــی اســت و بایــد بــا اولویــت بــه آن پرداختــه شــود.
حناچــی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه خطــوط جدیــد متــرو بــا بودجــه عــادی
شــهرداری تهــران امکانپذیــر نیســت ،در خصــوص افتتــاح هــر ماه یک ایســتگاه
کــه وعــده آن داده شــده بــود گفــت :تــا ایســتگاه امــام حســین ایــن اتفــاق
افتــاد ،بســیاری از ایســتگاهها تــا  95درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــتهاند
ولــی بــه دو دلیــل ایــن اتفــاق نیفتــاد ،وعــده بانــک آینــده و بحث تحریــم بود.
وی ادامــه داد :قبــل از تحریــم  50درصــد هزینههــا تنهــا بــه عهــده شــهرداری

بــود ،در شــرایط کنونــی بــا شــرایط قیمــت ارز ایــن مســاله امکانپذیر نیســت.
ســید منــاف هاشــمی ،معــاون شــهردار تهــران ،در حاشــیه بازدیــد از نیمـهی
شــمالی خــط  6متــرو بــا اشــاره بــه پیشــرفت بیــش از  93تــا  95درصــدی
ایــن خــط گفــت :مهمتریــن مســئله در ایــن خــط ،تامیــن تجهیــزات،
تاسیســات اعــم از فنــی و پلههــای
برقــی بــوده کــه نیازمنــد تامیــن
منابــع مالــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه  5ایســتگاه در
نیمهجنوبــی خــط  6متــرو پیشــتر
بــه بهرهبــرداری رســیده اســت،
گفــت :ایــن خــط از شــمالغرب
پایتخــت (کوهســار) آغــاز و بــه طــول  32کیلومتــر در پایــان بــه دولتآبــاد
میرســد کــه بهرهبــرداری از  2ایســتگاه دیگــر در نیمهجنوبــی و  4ایســتگاه
در نیمــه شــمالی تــا پایــان ســال در دســتور کار قــرار دارد.
هاشــمی بــا بیــان بــر اینکــه توســعه متــرو بــه عنــوان اولویــت نخســت مدیریت
شــهری مــورد تاکیــد اســت ،تصریــح کــرد :معتقــدم ازطریــق منابــع مالــی
شــهرداری تهــران ،بودجــه تخصیــص یافتــه از ســوی دولــت ،فــروش اوراق
مشــارکت و درآمــد حاصــل از مجتمعهــای ایســتگاهی میتوانیــم منابــع مــورد
نیــاز توســعه ،تکمیــل و بهرهبــرداری از خطــوط در دســت اجرا را تامیــن کنیم.
معــاون شــهرداری تهــران ابــراز امیــدواری کــرد ،اوراق مشــارکت ســال  99هــم
رقــم خوبــی اســت کــه در حــال رایزنــی بــا وزارت کشــور بــه منظــور تحقــق
ســهم شــهرداری تهــران هســتیم .اوراق مشــارکت مذکــور ،پشــتوانه بســیار
خوبــی بــرای متــرو تهــران اســت کــه در ســایه حمایــت دولــت کــه بالــغ بــر
50درصــد ضمانــت اوراق مشــارکت را برعهــده دارد ،میتوانیــم بــه نتایــج
مطلوبــی در توســعه و بهرهبــرداری از خطــوط در دســت احــداث برســیم.
انتظــار م ـیرود بــا عــزم جــدی و همــت بلنــد مدیریــت شــهری و مســئوالن
دولتــی ،متــروی تهــران مراحــل تکمیــل و توســعه را بــرای بهرهبــرداری
شــهروندان ،ســریع تــر طــی نمایــد.
منابع:
 شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو).1399 ، خبرگزاری مهر 8 ،خرداد  8 ،1399تیر .1399 -ایسنا 25 ،خرداد .1399
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هیوالی ترافیک در داکا

ترافیک پر تراکم داکا

در میـان تمامی مشـکالتی کـه کالنشـهرهای جهان را رنـج میدهد،
شـاید بدترین آنهـا ترافیـک داکا ،پایتخت بنگالدش باشـد.
هــرج و مــرج شــگفتآوری در ترافیــک داکا مشــاهده میشــود ،هماننــد طوفانــی
ســهمگین کــه هرگــز فــرو نمینشــیند .تراکــم ترافیــک در شــهرهای بمبئــی،
قاهــره ،تهــران و لــوس آنجلــس ماننــد کاهــی در برابــر کــوه ترافیــک داکا اســت.
احــداث شــبکه متــرو در داکا در دســت برنامهریــزی اســت و خــط  6ایــن شــبکه
در حــال ســاخت میباشــد .طبــق ایــن برنامــه قــرار اســت  6خــط متــرو تا ســال
 2030مــورد بهرهبــرداری قــرار گیرنــد .ایــن برنامــه  2/6میلیــارد دالر آمریــکا
هزینــه دارد کــه آژانــس همکاریهــای بینالمللــی ژاپن(جایــکا) بــرای اجــرای
ایــن برنامــه  1/9میلیــارد دالر وام بــا بهــره  0/01درصــد بــه بنــگالدش میدهــد.

شــلوغی ترافیــک تلــف میشــود.
بســیاری از شــهروندان داکا در مــورد اثــرات مثبــت پــروژه حمــل و نقــل ریلــی
شــهری داکا تردیــد دارنــد .بــرای احــداث خــط متــرو کــه در دســت ســاخت
اســت ،از فضــای موجــود خیابانهــا بهرهبــرداری میشــود و ایــن امــر فضــا را
بــرای شــهر پرجمعــت داکا بیشــتر متراکــم مینمایــد .از ایــن رو ،برنامهریــزی
دولتــی سیســتم متــروی داکا مــورد انتقــاد برخــی از کارشناســان قــرار گرفتــه
اســت .ایــن کارشناســان میگوینــد دولــت ایــن پــروژه را بــه عنــوان بخشــی از
سیســتم مدیریــت ترافیــک اجــرا میکنــد درحالــی کــه پــروژه بایــد بخشــی از
مدیریــت توســعه پایــدار شــهری باشــد.

قطار حومه ای داکا
قطار حومه ای داکا

خــط  6متــروی داکا بــه طول20کیلومتــر شــامل  16ایســتگاه مرتفــع و بــا
قطارهــای ســبک میباشــد .ایــن خــط ســریع -الســیر متــرو  60.000مســافر در
ســاعت بــا ســر فاصلــه  4دقیقــه بیــن هــر قطــار در ایســتگاه ،حمــل مینمایــد.
خســارت تراکــم ترافیــک در داکا هــر ســاله  4/4میلیــارد دالر اســت ،کــه معــادل
 11درصــد بودجــه ملــی میباشــد .طبــق گــزارش بانــک جهانــی دربــاره تراکــم
ترافیــک در داکا در ســال  ،2017روزانــه  3/8میلیــون ســاعات کار بــه علــت

جادهها و شــبکه قطار بین شــهری هم همیشــه شــلوغ و پر ترافیک اســت .شــبکه
قطــار بیــن شــهری بنــگالدش اغلــب شــهرها را بــه یکدیگــر متصــل مینمایــد.
ولی تراکم ترافیک در بنگالدش بیپایان است.
Sources:
-The New York Times Style Magazine, 2020.
-ANADOULA AGENCY, Ankara, 2020.
-Metro, 2020.
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خط  2مترویکرج در دست ساخت

شــتاب در اتمــام پــروژه خــط  2متــروی کــرج
پـروژه خـط  2متروی کرج با تالش دسـت انـدرکاران ،با سـرعت پیش
مـیرود .پروژه قطار شـهری کرج از پروژههای توسـعه پایدار ،شـاخص
و مهم شـهر کرج اسـت که عملیات نصـب تجهیزات ،تکمیل سـکوها،
ایسـتگاهها و ریلگذاری آن در دسـت انجام میباشـد.
انتظــار مـیرود مســیر ایســتگاههای "اف" تــا " کــی" خیابــان شــهید بهشــتی،
تقاطــع چهــل و پنــج متــری گلشــهر تــا تقاطــع آیتالــه طالقانــی در فــاز

نخســت احــداث خــط  2متــروی کــرج بــه زودی بــه بهرهبــرداری برســد.
بهرهبـــرداری از متـــروی کـــرج تاخیـــرات زیـــادی داشـــته اســـت .بـــا توجـــه
بـــه ایـــن کـــه شـــبکه متـــروی کـــرج از زیرســـاختهای حیاتـــی در جهـــت
توســـعه پایـــدار کـــرج و کاهـــش ترافیـــک و آلودگـــی هـــوا میباشـــد،
راهانـــدازی ســـریع آن بـــرای شـــهروندان بســـیار ثمربخـــش خواهـــد بـــود.
منبع :سازمان قطار شهری کرج.1399 ،

افتتــــاح خــــط ۲
متــروی پانامـاسیتـــی
رئیـــس جمهـــور پانامـــا درآوریـــل  ۲۰۱۹دومیـــن
خـــط متـــروی پایتخـــت را افتتـــاح نمـــود .خـــط
جدیـــد بـــه خـــط  1موجـــود متصـــل میشـــود
و از آنجـــا بـــا  ۱۴ایســـتگاه بـــه ترمینـــال
"نووتوکومـــن" وصـــل میگـــردد.

Panama City Metro

خ ــط  ۲ب ــه ط ــور کام ــل روی س ــطح زمی ــن ق ــرار دارد ۲۱ .قط ــار  ۵واگن ــه
تولیـــد صنایـــع آلســـتوم مســـتقر در بارســـلونای اســـپانیا ،بـــرای ایـــن خـــط
تامیـــن شـــده اســـت .برنامـــه توســـعه شـــبکه متـــروی منطقـــه شـــهری
پاناماس ــیتی ب ــا جمعی ــت 1/5میلی ــون نف ــر ،ش ــامل آغ ــاز س ــاخت خ ــط 3
متـــرو و در ســـال  ۲۰۲۰در ادامـــه خـــط  2میباشـــد.
ت ــا س ــال  ،۲۰۴۰اح ــداث ش ــبکهای متش ــکل از  5خ ــط مت ــرو و ی ــک خ ــط
فـــرودگاه بینالمللـــی پاناماســـیتی برنامهریـــزی گردیـــده اســـت .اضافـــه
بـــر ایـــن 3 ،خـــط ترامـــوا نیـــز در برنامـــه توســـعه زیـــر ســـاخت حمـــل و
نقـــل عمومـــی گنجانـــده شـــده اســـت.
Source: urban- transport- magazine.com
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تراموای نیس

وای فای در تراموای شهر"نیس"
صنایـع " آلسـتوم" خـط 2تراموای شـهر نیـس در فرانسـه را مجهز
بـه وای فـای مینمایـد .در ایـن خط هـم واگنهـا و هم ایسـتگاههای
ترامـوا دارای وای فای میشـوند.
در حـال حاضـر هشـت واگـن ایـن خـط بیـن ایسـتگاهها مجهـز بـه وای فـای
خواهنـد شـد .اجـرای ایـن طـرح ،نیـس را تبدیـل بـه نخسـتین شـهر فرانسـه
مینمایـد کـه دارای وای فـای مبـدا تـا مقصد اسـت .صنایع آلسـتوم تکنولوژی
نویـن  Wifi Meshرا در انجـام ایـن طـرح بـه کار میگیـرد .همزمـان ایـن

سیسـتم امـکان نظـارت بهتـری را بر کارکـرد واگنهـا از مرکز کنتـرل عملیات
فراهـم میسـازد .همچنیـن ایـن سیسـتم تبـادل برخـط اطالعـات ترافیـک و
وضعیـت ایمنـی خـط را امکانپذیـر مینمایـد .در نتیجـه ،اقدامـات پیشگیری
و نگهـداری بـه صـورت بهتـری قابـل انجـام میباشـند .دوربینهـای ویدیویـی
داخـل واگنهـا نیـز تصاویـر خـود را بـه صـورت آنالیـن بـه مرکـز کنتـرل
عملیـات ارسـال مینماینـد کـه این امـر ایمنی مسـافران را افزایـش میدهد.
Source: urban- transport- magazine.com

توسعه شبکه تراموای شانگهای

اولین خط ترموا در شانگهای

گــروه فرانســوی " کولیــس" ( )Keolisاولیــن خــط ترامــوا را در
دســامبر  2018در شــانگهای بــه مرحلــه بهرهبــرداری رســاند.
طـول ایـن خـط  13/9کیلومتر اسـت .در ماه اوت  2019خط  T1نیز افتتاح شـد
کـه شـبکه دایـرهای را بـا اضافه کـردن  12/7کیلومتـر کامل میکند .این شـبکه
بـه خـط  9متـروی شـانگهای در دو تقاطـع متصل میشـود .خطوط این شـبکه

توسـط کنسرسـیومی متشـکل از گروه کولیس ( 49درصد) و شـنتون مترو گروه
شـانگهای ( 51درصـد) مـورد بهرهبرداری قـرار میگیرد .تقاضا برای سـفر در این
شـبکه  170/000مسـافر در روز میباشد.
Source: Shanghai’s Keolis tram extended, Urban Transport
Magazine, 2020.
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محوطه داخلی فرودگاه جدید استانبول

تامیــن واگــن بــرای متــروی فــرودگاه اســتانبول
وزارت حمــل و نقــل و زیــر ســاخت ترکیــه قــرارداد تامیــن 176واگــن
متــرو را بــرای خــط ام  11کــه بــه فــرودگاه جدیــد اســتانبول متصــل
میشــود ،بــا شــرکت لکوموتیــو " ژوزهــو" منعقــد نمــود.
شـــرکت لوکوموتیـــو ژوزهـــو تنهـــا پیمانـــکار صالحیـــتدار بـــرای ایـــن
مناقصـــه بـــود کـــه مبلـــغ  1/5میلیـــارد لیـــر ترکیـــه بـــرای ایـــن قـــرارداد
ارائ ــه داد .ای ــن واگنه ــا در م ــدت  32م ــاه بع ــد از تاری ــخ ق ــرارداد ک ــه 10
ژانویـــه  2020میباشـــد ،تحویـــل داده میشـــوند.
طبـــق قـــرارداد ،بعـــد از تحویـــل واگنهـــا 60 ،روز بـــرای تســـت واگنهـــا
و  60روز بـــرای بهرهبـــرداری آزمایشـــی از قطارهـــا در نظـــر گرفتـــه شـــده
اســـت .هـــم اکنـــون خـــط ام  11کـــه بـــه فـــرودگاه اســـتانبول متصـــل
میشـــود ،در دســـت ســـاخت اســـت.
قطارهـــای ایـــن خـــط بـــه صـــورت اتوماتیـــک و بـــدون راننـــده مـــورد
بهرهبـــرداری قـــرار میگیرنـــد .ســـرعت قطـــار  120کیلومتـــر در ســـاعت
و حداقـــل ســـر فاصلـــه قطارهـــا  5دقیقـــه میباشـــد .خـــط ام  11فاصلـــه
" گـــی رتـــپ" را تـــا فـــرودگاه در ظـــرف  35دقیقـــه طـــی مینمایـــد .در
ابتـــدا ایـــن خـــط قـــرار بـــود در نوامبـــر  2019افتتـــاح شـــود ،ولـــی بعـــدا
بـــه تعویـــق افتـــاد.

متروی استانبول

اعالمیـــه رســـمی در خصـــوص ایـــن کـــه بـــه تاخیـــر افتـــادن افتتـــاح ایـــن
خـــط بـــه علـــت رویـــداد بحـــران ویـــروس کرونـــا بـــوده اســـت ،از طـــرف
مقامـــات رســـمی صـــادر نشـــده اســـت.

Source: Metro Report International, 2020.
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مرکز تست یکپارچه قطار متروی سنگاپور

سـاخت مرکز تسـت یکپارچـه قطار متـرو در سـنگاپور
ســـازمان حمـــل و نقـــل زمینـــی ســـنگاپور(س.ح.ز ).بـــا شـــرکت
مهندســـی و ســـاخت جـــی -اس کـــره جنوبـــی قـــراردادی بـــه
ارزش  639میلیـــون دالر بـــرای طراحـــی و ســـاخت مرکـــز تســـت
یکپارچ ــه قط ــار مت ــرو در  17آوری ــل  2020منعق ــد ک ــرده اس ــت.
س.ح.ز .میگویـــد ایـــن اولیـــن مرکـــز در نـــوع خـــود در آســـیای جنـــوب
ش ــرقی اس ــت و س ــنگ زی ــر بن ــای راهب ــرد س ــنگاپور ب ــرای پایدارس ــازی و
ارتقـــای چشـــمگیر ظرفیتهـــای حمـــل و نقـــل ریلـــی شـــهری میباشـــد.
ویژگیهای این مرکز عبارتند از:
 مساحت زمین  50هکتار اح ــداث  11کیلومت ــر ری ــل تس ــت قط ــار ب ــرای تس ــت تحم ــل و پای ــداریو یکپارچـــه ســـاختن عملکـــرد بـــوژی ،اکســـلها و چرخهـــای قطـــار بـــا
ســـایر سیســـتمهای حمایتـــی
 احداث مرکز کنترل عملیات احداث کارگاه تعمیرات قطار احداث ریلهای متعادل سازی و نگهداری طراحی برای کارکرد  24ساعته و  7روز در هفتهایــن مرکــز از ریلهــای تســت کــه در پایانههــای موجــود وجــود دارنــد،

بســیار گســتردهتر اســت .مرکــز با اســتفاده از تاسیســات مشــابه در کشــورهای
آلمــان ،کــره جنوبــی و ژاپــن طراحــی و مدلســازی شــده اســت.
طبــق قــرار داد منعقــده ،فــاز اول ایــن مرکــز تــا پایــان ســال  2022آمــاده
بهرهبــرداری میشــود و فــاز نهائــی آن تا پایان ســال  2024افتتــاح میگردد.
Source: urban- transport- magazine.com
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متروی پکن

اثــرات کوویــد 19-بــر حمــل و نقــل عمومــی شــهری
تمامــی شــهرهای جهــان تحــت تاثیــر هجــوم ویــروس کرونــا قــرار
گرفتهانــد .زندگــی شــهری در اغلــب شــهرها متوقــف گردیــد.
مســافران سیســتمهای حمــل و نقــل شــهری نیــز بــه طــور
چشــمگیری کاهــش یافــت.
اغلـب شـبکههای حمـل و نقل عمومی بـرای تامین امکانات جابجائی شـهروندان
بـه کار خـود ادامـه دادنـد .ولـی بـه علـت کاهـش تعـداد مسـافران ،تعـداد
سـرویسهای حمـل و نقـل عمومی کاهش یافت .شـرکتهای بهرهبـردار حمل و
نقـل عمومـی اقدامات روزانه ضدعفونی و نظافت وسـائل نقلیـه را انجام میدهند.
بحـران ویـروس کرونـا منجر بـه بهرهبـرداری گسـترده از فروش بلیـط به صورت
الکترونیکی شـده تا الزم نباشـد مسـافران بلیط را از دسـتگاهها خریداری نمایند.

در برخی از شـهرهای دنیا مانند شـهرهای آلمان ،اسـتفاده از ماسـک بهداشـتی
صـورت در شـبکه متـرو اجبـاری گردیـد .در شـهرهای آلمـان و سـوئد بـرای
امنیـت راننـدگان ،کنتـرل بلیـط یـا کارت انجام نمیگـردد .در شـهرهای برلین
و هامبـورگ ورود مسـافران از درب جلـوی اتوبوسهـا ممنـوع گردیـد تا فاصله
ایمنـی بیـن مسـافران و راننـده ایجاد گـردد .سیسـتمهای تهویه بـه فیلترهای
اضافـی مجهـز شـدند تا هـوای در گردش در وسـیله نقلیه ذرات کمتری داشـته
باشـد .شـرکت حمـل و نقـل ریلـی هنـگ کنـگ (ام-تـی-آر) بـرای ضدعفونی
قطارهـا و ایسـتگاههای متـرو از یـک" ربـات هیـدروژن پر اکسـید بخار شـده"
بهرهبـرداری میکنـد.
Source: Metro Report International, 2020.

Vapourised Hydrogen Peroxide Robot
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افتتـاح تـرامـوای "شهر آموزش" دوحــه

تراموای شهر آموزش دوحه

اولیـــن قطعـــه  2/4کیلومتـــری ترامـــوای شـــهر آمـــوزش درغـــرب
شـــهر دوحـــه ،قطـــر در  24دســـامبر  2019مـــورد بهرهبـــرداری
قـــرار گرفـــت .ایـــن مســـیر دایـــرهای بـــه نـــام "خـــط آبـــی"،
دارای  7ایســـتگاه اســـت و دسترســـی بـــه مجتمـــع بـــزرگ

آمـــوزش و پژوهـــش قطـــر را تامیـــن مینمایـــد .ایـــن خـــط از
ترامواهـــای "آوینـــو" شـــرکت زیمنـــس اســـتفاده میکنـــد.
خـــط کامـــل ترامـــوا بـــه طـــول  11/5کیلومتـــر بـــا  24ایســـتگاه خواهـــد
بـــود .ایـــن خـــط قـــرار اســـت در ســـال  2021تکمیـــل گـــردد.

ویژگیهای متـروی مکزیکوسیتی
جمعیـــت مکزیکوســـیتی پایتخـــت مکزیـــک  8/۸میلیـــون نفـــر
اســـت .منطقـــه شـــهری مکزیکوســـیتی ســـطح گســـتردهتری را
بـــا جمعیـــت  21/3میلیـــون نفـــر ،در برمیگیـــرد .ایـــن شـــهر
دارای ش ــبکه مت ــرو ب ــه ط ــول 176/8کیلومت ــر (  201/7کیلومت ــر
بـــا احتســـاب ریلهـــای ســـرویس و پارکینـــگ) شـــامل خـــط ۱
تـــا  ۱۰و خـــط  ۱۲و خـــط آ و ب میباشـــد.
ب ــه اس ــتثنای خ ــط آ ک ــه قطاره ــای آن دارای چرخه ــای ف ــوالدی اس ــتاندارد
هس ــتند ،کلی ــه خط ــوط دیگ ــر از قطاره ــای چ ــرخ الس ــتیکی( مانن ــد برخ ــی
از خط ــوط مت ــروی پاری ــس ،مت ــروی مونت ــرال و مت ــروی س ــانتیاگوی ش ــیلی)
بهرهب ــرداری میکنن ــد .مس ــیر خ ــط  ۱ب ــه ط ــور کام ــل زی ــر زمی ــن اس ــت.
مس ــیر خ ــط  ۴ب ــه ط ــور کام ــل روی س ــطح زمی ــن اس ــت .س ــایر خط ــوط
دارای مس ــیر تونل ــی و مس ــیر روی س ــطح زمی ــن می-باش ــند .مکزیکوس ــیتی

متروی مکزیکوسیتی

اولیـــن شـــهری بـــود کـــه بـــرای شناســـایی ایســـتگاه-های شـــبکه متـــرو از
عالئـــم و رنگهـــا اســـتفاده نمـــود.
Source: Urban Rail. Net
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حسن مرادی ،رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

آغــاز عملیــات اجرایــی خــط  3متــروی شــیراز
ســـازمان قطـــار شـــهری شـــیراز در ســـال  1380آغـــاز بـــه کار
کـــرد .کلنـــگ خـــط یـــک متـــرو ایـــن شـــهر در ســـال 1381
بـــه زمیـــن زده شـــد .پـــس از گذشـــت  12ســـال ،مرحلـــه
اول ایـــن خـــط بـــه طـــول  24/5کیلومتـــر در ســـال  1393بـــه
بهرهبـــرداری رســـید.
شــبکه متــروی شــیراز در  6خــط بــه طــول  90کیلومتــر طراحــی شــده اســت.
طــی  18ســالی کــه از شــروع احــداث قطــار شــهری شــیراز میگــذرد ،فقــط
یــک خــط آن بــه بهرهبــرداری رســیده اســت:
خــط 2متــروی شــیراز بــه طــول  15کیلومتــر از شــهرک میانــرود (بهارســتان)
آغــاز میشــود و تــا کلبــه ســعدی(میدان گلســتان) ادامــه دارد .در حــال
حاضــر حــدود  11کیلومتــر از ایــن مســیر از شــهرک میانــرود تــا فلکــه ســتاد
در دســت ســاخت اســت.
فــاز اول پــروژه احــداث خــط ســه متــروی شــیراز بــه طــول  9کیلومتــر بــا
اعتبــار هــزار و  250میلیــارد تومــان بــا حضــور محمــد باقــر نوبخــت ،معــاون
رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ،نهــم مــرداد  1399آغــاز
شــد .طبــق برنامــه ایــن فــاز در  5ســال بــه بهرهبــرداری میرســد .فــاز
تکمیلــی ایــن پــروژه بــه طــول  12کیلومتــر بــا هشــت ایســتگاه میباشــد.
ای ــن پ ــروژه ح ــدود ی ــک ه ــزار نف ــر اش ــتغال مس ــتقیم ایج ــاد ک ــرده اس ــت.
از مزای ــای پ ــروژه خ ــط  3ک ــه در ادام ــه خ ــط ی ــک مت ــرو ق ــرار دارد ،ای ــن
اســـت کـــه ایســـتگاه راهآهـــن شـــیراز -اصفهـــان بـــا خـــط راهآهـــن بیـــن

ش ــهری ،ی ــک س ــکوی مش ــترک خواهن ــد داش ــت و همی ــن مح ــل اتص ــال
امـــکان ارتبـــاط ریلـــی بیـــن شـــیراز و شـــهرهای همجـــوار و شـــهرهایی را
کـــه در امتـــداد راهآهـــن بیـــن شـــهری قـــرار دارنـــد ،فراهـــم مینمایـــد.
منابع:
 سازمان قطار شهری شیراز1399 ، -ریل نیوز 9 ،مرداد 1399
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شــهر ســازی و حمــل ونقل

مجتمـع فروشـگاهی و تفریحـی "آمریکـن دریـم" در نیوجرسـی

مجتمع فروشگاهی و تفریحی آمریکن دریم

مجتمـع عظیـم "آمریکـن دریـم" در نیوجرسـی ،نزدیـک نیویـورک،
دارای پـارک برقـی ،پـارک آبـی و  33000محـل پارکینگ اسـت .این
مجتمـع بـزرگ ،انتظـار دارد  ۴۰میلیون بازدیدکننده در سـال داشـته
باشـد و بـا مجموعههـای تفریحـی و غذاخـوری از رکـود فروشـگاهها
جلوگیـری کنـد .آیـا در ایـن کار موفق میشـود؟
امــروز شــهروندان مجتمعهــای فروشــگاهی را بــه دســت فراموشــی ســپردهاند
و خریدهــای خــود را بــه طــور روز افزونــی از طریــق" آنالیــن" انجــام
میدهنــد .در پــی ایــن امــر ،فروشــگاهها و مغازههــا یکــی پــس از دیگــری
بســته میشــوند .مرکــز خریــد جدیــد آمریکــن دریــم کــه در نیــو جرســی،
در نزدیکــی نیویــورک قــرار دارد ،در  25اکتبــر  ۲۰۱۹افتتــاح شــد .پیــش
از افتتــاح ،ایــن مرکــز خریــد بــرای راهبــرد نــوآوری خــود در زمینــه ترکیــب
خریــد و تفریــح جایــزهای دریافــت کــرد .در بخش"خریــد آینــده" مجتمــع
آمریکــن دریــم جایــزه خــود را از نمایشــگاهی در فرانســه دریافــت نمــود.

گســترده آن روی تاسیســات تفریحــی فراتــر از بوتیکهــای فروشــگاهی اســت.
مغازههــا  ۴۵درصــد فضــا را اشــغال میکننــد .بنابرایــن راهبــرد و نــوآوری
جدیــد مجتمــع ،خریــد و فــروش بــر پایــه تفریــح و ســرگرمی شــهروندان اســت.

مجموعه پیست اسکی داخل ساختمان

مجموعه پیست اسکی داخل ساختمان

احــداث ایــن مرکــز خریــد بــا مســاحت  ۳۰۰,000متــر مربــع ۱۵ ،ســال طــول
کشــید .از ســوی دیگــر ،خــوب اســت بدانیــم بزرگتریــن مرکــز خریــد جهــان بــا
 ۸۹۲,000مترمربــع مســاحت و  2.300مغــازه در" دوگــوان" چیــن قــرار دارد.
تفــاوت مرکــز خریــد آمریکــن دریــم بــا مراکــز خریــد ســنتی ،ســرمایهگذاری

مشــتریان از مجموعههــای بــازی و ســرگرمی ،باندهــای اســکی روی یــخ و
ســینمای  ۴بعــدی میتواننــد اســتفاده نماینــد .مجتمــع دارای مجموعــه اســکی
داخــل ســاختمان بــا یــک پیســت بــه ارتفــاع  ۳۶متــر میباشــد .همچنیــن
آکواریــوم دیدنــی بزرگــی در مجتمع ســاخته شــده اســت .در بخش فروشــگاهی
مجتمع"،فــود کــورت" بــه مســاحت  ۳۵۰۰متــر مربــع و حــدود  ۱۰۰غرفــه ارائه
غــذا وجــود دارد .مجتمــع آمریکــن دریــم بــا  ۴۵۰مغــازه و خدمــات فروشــگاهی
انتظــار دارد ســاالنه  ۴۰میلیــون بازدیدکننــده داشــته باشــد .ایــن پــروژه ۵
میلیــارد دالر هزینــه دربرداشــته اســت .گــذر زمــان میــزان موفقیــت یــا عــدم
موفقیــت کســب و کار در ایــن مجتمــع بــزرگ نویــن را نشــان خواهــد داد.
Sources:
-The New York Times, Welcome to the Era of the Post-Shopping
Mall, 2019.
-SVD, 4 November 2019, Stockholm.
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داوطلبان نجات در شبکه ریلی انگلستان

RAILWAY TECHNOLOGY

از ســال  ۲۰۱۴داوطلبان نجات در قطعاتی از مســیر ایســتگاههای راهآهن
انگلســتان راهپیمایــی میکننــد و به جســتجوی افــراد آســیبپذیری
میروندکــه ممکــن اســت نیــاز بــه مراقبــت داشــته باشــند.
بــرای هــر شــبکه حمــل و نقــل ریلــی ،ایمنــی مســافران ،کارکنــان و مــردم
از اولویــت نخســت برخــوردار اســت .آمــار اخیــر صنعــت حمــل و نقــل ریلــی
انگلســتان نشــان میدهــد در حالیکــه تعــداد حــوادث منجــر بــه فــوت کاهــش
یافتــه ،تعــداد خودکش ـیها در شــبکه ریلــی افزایــش یافتــه اســت .تعــداد ۳۰۲
خودکشــی در شــبکه ریلــی انگلســتان در ســال  ۲۰۱۸تــا  ۲۰۱۹روی داده اســت.
در مــاه اوت  ۲۰۱۴بــر اســاس ابتــکار مشــترک پلیــس حمــل و نقــل انگلســتان،

شــبکه حمــل و نقــل ریلــی ،شــرکت بهرهبــرداری قطارهــای بیــن شــهری و
گــروه خیریــن“ ،داوطلبــان نجــات ریــل" تشــکیل شــد .داوطلبــان نجــات
ریــل ،داوطلبانــی هســتند کــه قطعاتــی از شــبکه ریلــی را پیمایــش میکننــد و
بــه جســتجوی کســانی میرونــد کــه ممکــن اســت نیــاز بــه حمایــت روحــی و
گــوش شــنونده و حضــور دوســتانه داشــته باشــند .در ســال نخســت کــه اولیــن
گــروه داوطلبــان نجــات در منطقــه "بارنــت" آغــاز بــه کار کردنــد ،جــان ســه نفــر
را نجــات دادنــد .ایــن فعالیــت هــم اکنــون بــه  9منطقــه گســترش داده شــده
اســت.
Source: RAILWAY TECHNOLOGY, 4 MARCH 2020.

حمل و نقل عمومی رایگان در سرتاسر کشور لوگزامبورگ
لوکزامبــوگ اولیــن کشــوری اســت کــه بــه
منظــور کاهــش تراکــم ترافیــک ،اســتفاده
از کل شــبکه حمــل و نقــل عمومــی در
ســطح کشــور را بــرای مســا فــران رایــگان
مینمایــد.
قبلا حمـل و نقـل عمومـی در برخـی از شـهرهای
جهـان ماننـد "دانکیـرک” فرانسـه ،بـا جمعیـت
 ۲۰0.00۰نفـر در سـال  " ،۲۰۱۸تالیـن" اسـتونیا
بـا جمعیـت  416.000نفـر در سـال  ۲۰۱۳و شـهر
"چانگنینـگ" در اسـتان هونـان چیـن بـا جمعیت
 960.000نفـر در سـال  ۲۰۰۸رایـگان شـدهاند.
تعـداد مسـافران اتوبـوس روز افتتـاح حمـل و نقـل
رایـگان  ۶۰درصـد افزایـش یافـت .سـفر باسیسـتم
حمـل و نقـل عمومـی از روز شـنبه  ۲۹فوریه ۲۰۲۰
در لوگزامبـورگ رایگان شـد .در این کشـور خودروی
شـخصی  ۴۷درصـد سـفرهای کار و  ۷۱درصـد
سـفرهای اوقـات فراغـت را در بـر میگیـرد .اتوبوس
 ۳۲درصد سـفرهای کاری و قطار ۱۹ ،درصد سـفرها
را شـامل میشـوند .شـهر لوکزامبـورگ ،پایتخـت
لوگزامبـورگ از تراکـم ترافیـک رنـج میبـرد .در این
شـهر یـک خـط تراموا در دسـت سـاخت میباشـد.

بخش اول این خط در سـال  ۲۰۱۷به بهرهبرداری رسـید ولی کار احداث خط تراموا برای اتصال حاشـیه جنوبی
شـهر بـه فرودگاه در شـمال شـهر ،ادامه دارد .سیسـتم حمـل و نقل عمومی برای سـفرهای با واگـن درجه یک و
برخـی اتوبوسهـای شـب رو رایگان نیسـت.
Source: The Guardian, 28 Feb-2020.
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همایش

ـگاه
ـق افتادن نمایشـ
ـه تعویـ
بـ
لونقــل
و کنفــرانس حمـ 
آی -تـــی در آلمــــان

بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه ایمنـــی در اولویـــت اول اســـت ،انجمـــن
بینالمللـــی حمـــل و نقـــل عمومـــی تصمیـــم گرفـــت نمایشـــگاه و
کنفرانـــس حمـــل و نقـــل آی-تـــی را بـــه تعویـــق بیانـــدازد .افـــزون
ب ــر ای ــن ،انجم ــن مذک ــور جه ــت پیش ــگیری از بیم ــاری کووی ــد،19-
دســـتورالعملهائی بـــرای بهرهبـــرداران از سیســـتمهای حمـــل و
نق ــل عموم ــی منتش ــر نم ــوده اس ــت.
کنفرانـس حمـل و نقـل آی-تی کـه اختصاص بـه دیجیتالیزه کردن حمـل و نقل

دارد ،قـرار بـود در تاریـخ  ۳تـا  ۵مارس ۲۰۲۰در شـهر کارلسـروهه ،آلمـان برگزار
شـود .تاریـخ جدیـد برگـزاری کنفرانـس مذکـور  1تـا  3دسـامبر میباشـد .تعداد
بسـیاری از کشـورها و شـهرهای جهان سـفرهای بینالمللـی را محـدود یا ممنوع
نمودهانـد .همچنیـن برگـزاری همایشهـای مختلـف نیـز بـه تعویـق افتادهانـد.
انجمـن شـرکتهای بهرهبرداری حمل و نقـل آلمان (وی-دی-وی) نیـز از اقدامات
پیشـگیری بیمـاری ویروس کرونا توسـط دولت فـدرال آلمان حمایـت مینماید.
Source: IT-TRANS.

تغییـر تاریخ برگزاری نمایشـگاه
اینوترانس در برلین به آوریل2021
بزرگتریــن نمایشــگاه جهانــی حمــل و نقــل ریلــی که قــرار بــود از 22
تــا  25ســپتامبر 2020در برلیــن ،آلمــان برگــزار شــود ،تــا  27الــی 30
آوریــل  2021بــه تعویــق افتــاد.
علـت تغییـر تاریخ برگـزاری نمایشـگاه ،رویداد بحران ویـروس کرونا اعلام گردید.
نمایشــگاه اینوترانــس نوآوریهــای فنــی در تکنولــوژی ریلــی ،وســائل نقلیــه
ریلــی ،زیــر ســاختها ،تکنولــوزی ســیگنا -لینــگ و ســاخت تونــل را هــر دو
ســال یــک بــار در برلیــن عرضــه م ـیدارد.

در نمایشــگاه اینوترانــس در ســال  ،2018بیــش از  3000ســازمان از  61کشــور
شــرکت نمودنــد و  153000نفــر از  149کشــور از آن بازدیــد کردنــد.
Source: Urban Transport Magazine, April 2020.
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مزایـای متروهـای تمـام اتوماتیك
دکترمحمد منتظری ،رییس دفترهماهنگی اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی ()UITP
MOHAMMAD MONTAZERI, PH.D., Director of Coordination Office
of the International Association of Public Transport in I.R. of Iran (UITP

مقدمه
متروهـای تمـام اتوماتیـك بیـش از  35سـال اسـت كـه در دنیـا
سـرویسدهی میكننـد .در حـال حاضـر بیـش از  1000كیلومتـر
متـروی اتوماتیـك در جهـان در حـال بهرهبـرداری اسـت و ایـن
سیسـتمها میلیونهـا مسـافر را بـه سلامت و بـا اطمینـان بـه
مقاصدشـان میرسـانند .یك چهـارم متروهـای دنیا اكنـون یك خط
تمـام اتوماتیـك دارند كـه این مقـدار معـادل  %7از زیرسـاختهای
متروهـای در حـال بهرهبـرداری میباشـد .طـی  5سـال آینـده
انتظـار مـیرود كـه متروهـای تمـام اتوماتیك هـدف اصلـی طراحی
خطـوط جدیـد متـرو قـرار گیرنـد .در عیـن حـال سیاسـتگذاران،
تصمیـم سـازان و بهرهبـرداران متروهـا بـا سـؤاالت زیـادی در مورد
مزایـای سیسـتمهای تمـام اتوماتیك نسـبت بـه متروهـای متعارف
روبـرو هسـتند .ایـن مقالـه بیانگـر تجربیـات متخصصـان متروهای
تمـام اتوماتیـك  UITPدر مـورد مزایایـی اسـت كه این سیسـتمها
میتواننـد بـرای شـبكه متـرو داشـته باشـند.

ابعاد پنج گانه در طراحی سیستمهای حمل و نقل عمومی
زمانــی كــه میخواهیــم یــك سیســتم حمــل ونقــل عمومــی را طراحــی
و اجــرا كنیــم پنــج عامــل كلیــدی وجــود دارد كــه هــر مرجعــی بایــد در
طراحــی خــود در نظــر بگیــرد.
جابجایــی :سیســتم حمــل و نقــل بایــد بطــور موثــر پاســخگوی نیازهــای

جابجایــی فعلــی و آینــده مســافران باشــد.
ایمنــی :اطمینــان از اینكــه سیســتم حمــل و نقــل بــرای مســافران و پرســنل
ایمــن اســت.
قابلیــت اســتطاعت :اطمینــان از بهینــه بــودن كلیــه هزینههــای راهبــری
سیســتم حمــل و نقــل.
محیط زیست :حداقل كردن اثرات مخرب محیط زیستی جابجایی.
دوســتدار انســان :اطمینــان از اینكــه سیســتم حمــل و نقــل بــر اســاس
اســتانداردهای مــورد نیــاز انســانها طراحــی شــده اســت ،بــه عنــوان مثــال
محــور قــراردادن مســافران و ایجــاد یــك محیــط بــا انگیــزه بــرای آنهــا.
بر اســـاس نظـــرات اعضـای گروه مشاهـــدات متـروهـای اتـومـــاتیك ،UITP
متـروهـــای تمـام اتـومـاتیك (،)FAO
بهرهبرداران متروها را جهت دستیابی به اهداف زیر كمك میكنند.
بهبود جابجایی
افزایش ایمنی
	كمك به تعادل اقتصادی سیستم
	كم كردن اثرات مخرب زیست محیطی
ارائه سفر بهتر به مسافران به همراه افزایش رضایت كاركنان
مزایــای ایــن پنــج اســتراتژی بــه  10زمینــه كلیــدی مرتبــط بــا هــر سیســتم
متــرو مربــوط میشــود.

جابجایی :سیستمهای تمام اتوماتیك برای یك متروی جذابتر
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 -1ظرفیت
اتوماســیون توســط حداقــل كــردن هــدوی و ســرعت تجــاری بــاال باعــث
حداكثــر شــدن ظرفیــت مســافری میشــود .ایــن موضــوع بــه جهــت
بهینهســازی ســرعت قطــار و زمــان توقــف و همچنیــن اطــاع دائمــی از
موقعیــت قطارهــا در طــول زمــان ســرویسدهی میباشــد .بــه ایــن ترتیــب
سیســتمهای تمــام اتوماتیــك میتواننــد تــا  %30افزایــش ظرفیــت حمــل
مســافری بــه نســبت سیســتمهای متعــارف داشــته باشــند.
بعلاوه ،قابلیـت انعطاف اتوماسـیون باعث ایجاد ظرفیـت در "زمان" (زمان پیك
و همچنیـن سـطح بهتر سـرویسدهی در زمـان غیرپیك) و "مـكان" (لوپهای
داخلـی) مـورد نیـاز میباشـد .ایـن مـورد ،یك اثـر مثبت بـر رضایت مسـافران
دارد زیـرا زمـان انتظـار مسـافران بـه دلیـل كوتـاه شـدن هـدوی و سـریعتر
شـدن زمـان مسـافرت (بـا توجـه بـه افزایش سـرعت تجـاری) كوتـاه میگردد.
حداقـل هـدوی :ظرفیـت خط بـه جهت كوتـاه شـدن هـدوی در زمان
پیـك افزایـش مییابـد .در این حالت هدوی میتواند بـه حداقل  60تا 90
ثانیـه برسـد (در تئوری ایـن حداقل توسـط طول قطار محدود میشـود).
زمــان توقــف بهینــه و پایــدار :ایــن زمــان در طــول ســرویسدهی
موجــب افزایــش ظرفیــت سیســتم بطــور كلــی میگــردد.
ســرعت تجــاری بــاال :ســرعت باالتــر بــه دلیــل بهبــود زمــان توقــف و
همچنیــن بهینــه ســازی زمــان ســفر بیــن ایســتگاهها و در انتهــای خــط
میباشــد (تــا  %10افزایــش).
كــم كــردن زمان انتظــار :به دلیــل افزایــش ســرعت تجــاری و انعطاف
در جابجایــی مســافران ،افراد از زمــان كمتر انتظار برخوردار خواهند شــد.
 -2در دسترس بودن
اتوماسـیون باعث حداقل شـدن اختالل در بهرهبرداری به دلیل قابلیت اطمینان
باالتـر ،نظـم بیشـتر ،وجـود سیسـتم پشـتیبان و همچنیـن كم شـدن تأخیرات
مسـافری بـه جهت وجود اینترفیس مطمئن بین سـكو و خطـوط میگردد .این
سیسـتم همچنین مسـئولیتها و پاسـخگوییها را در زمان بروز سـانحه آسـان
كـرده و موجـب میشـود کـه سیسـتم بـا حداکثـر ظرفیـت در دسـترس باشـد.
متروهـای تمـام اتوماتیـك معمـو ٌال بین  %99/1تـا  %99/9سـرویسدهی دارند.
پایـداری :اختلال (تكنیكـی) در بهــــرهبرداری بـه جهـت وجـود
سیسـتمهای پشـتیبان بـه همـراه قابلیـت اطمینـان و انضبـاط سیسـتم
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اتوماتیـك بـه حداقـل میرسـد .متروهـای تمـام اتوماتیـك نیـاز بـه یك
تشـكیالت نگهـداری بهینـه دارنـد زیـرا امـكان سـرویسدهی قطارهـا
حتـی بـا خطاهـای كوچـك (برخلاف سیسـتمهای متعـارف كـه راننـده
میتوانـد قطارهـا را بـا وجـود اشـكال راهبـری كنـد) وجـود نـدارد و
ایـن موضـوع باعـث درصـد بـاالی آمـاده بـكار بـودن سیسـتم میگـردد.
سیسـتمهای محافـظ جلوگیـری از ورود افـراد :دربهـای محافـظ
سـكو ( )PSDاز ورود مسـافران بـه حریـم خـط (کـه باعـث توقـف
سیسـتم میشـود) جلوگیـری کـرده و موجـب بهبـود در دسـترس بودن
كلـی سیسـتم میگردنـد (بـه بخـش حفاظـت مسـافران مراجعـه كنید).
واكنـش بهرهبـرداران :اتوماسـیون مجموعـه وسـیعی از امكانـات (ماننـد
عملیـات نجـات اتوماتیـك قطار در زمـان اختلال در سیسـتم) را در اختیار
بهرهبـرداران قـرار میدهـد و باعـث میشـود كه زمـان سـرویسدهی مجدد
پـس از بـروز اختلال كوتاهتـر گـردد .تنها اسـتثنا زمانـی اتفـاق میافتد كه
اختلال در سیسـتم بسـیار وسـیع بـوده و سـرویسدهی را از مـدار خـارج
نمایـد .در ایـن حالـت بسـیار نـادر ،سیسـتمهای تمـام اتوماتیـك نیـاز بـه
دخالـت نیروی انسـانی بـرای رفع مشـكالت پیچیـده دارنـد .بنابراین چنین
سیسـتمهایی نیازمنـد افـراد بـا تجربـه و آمـوزش دیده هسـتند.
كوپـل كردن و جدا سـازی اتوماتیك :این مسـئله باعث میشـود كه
عملیات امداد رسـانی به قطارهای متوقف شـده بین ایسـتگاهها از راه دور
انجـام پذیرفته و در نتیجه زمان خارج از سـرویس بودن به حداقل برسـد.
 -3قابلیت انعطاف
اتوماسـیون موجـب سـرویسدهی قابـل اعتمـاد شـده و باعـث میشـود كه در
زمـان نیـاز بـه قطـار بیشـتر به جهـت افزایـش مسـافر ،قطارهـا بالفاصلـه وارد
سیسـتم شـوند و یـا برنامـه اعـزام قطارهـای عـادی و اكسـپرس سـریعاً تنظیم
گردنـد .چنیـن سیسـتمی باعـث میشـود كـه ارائـه سـرویسهای غیرپیـك به
راحتـی انجـام شـده و بتـوان بصـورت  24سـاعته خدماترسـانی كـرد.
افزایـش تقاضـا :اتوماسـیون موجـب برقراری تـوازن بیـن عرضـه و تقاضا
میگـردد چـه در زمانـی كـه تقاضـا بطـور از قبـل برنامهریزی شـده (جهت
عملیـات تعمیـر و نگـهداری و یا وقایع بزرگ) یا بطور غیـر منتظره (به عنوان
مثال مشـكالت خط یا شـبكه كه موجب جذب مسـافر از خطوط مشـكلدار
بـه سـایر خطـوط میشـود و مشـكل كمبـود ظرفیـت بوجـود میآیـد)
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افزایـش یابـد كـه در هر حالـت راهبری سیسـتم راحتتـر انجـام میپذیرد.
بهبود در سـاعات غیرپیك :اتوماسـیون سـطح سـرویسدهی در زمان
غیرپیـك را افزایـش داده و اجـازه سـرویسدهی  24سـاعته را بـا حداقل
هزینههـا میدهـد و موجـب دسترسـی امـن بـه شـبكه میگـردد.
قابلیـت تنظیـم برنامـه سـفر :سیسـتمهای تمـام اتوماتیـك موجـب
برنامهریـزی مجـدد اعـزام قطـار در كوتاهتریـن مـدت گردیـده و روش
متعـارف اعـزام قطـار از ابتـدا بـه انتهای خـط و یا توقـف در هر ایسـتگاه
را تغییـر میدهـد .ایـن موضـوع باعـث میگـردد كـه قطارهـا بصـورت
تركیبـی اكسـپرس و عـادی اعـزام شـده و همچنیـن امـكان اسـتفاده
رفـت و برگشـت فقـط از یـك خـط در طـول شـب در زمـان تعمیـرات
خـط بوجـود آیـد .بـا ایجـاد سـرویسدهی لـوپ ،سـرویس شـاتل ،عـدم
توقـف در بعضـی از ایسـتگاهها و غیـره ،ظرفیـت جابجایـی بـر اسـاس
تقاضـای مسـافران بـه همـراه بهینهسـازی نـاوگان برنامهریـزی میگردد.
قابلیــت تنظیــم انــدازه قطــار :بــا برداشــتن محدودیــت یــك قطــار
یــك راننــده (راهبــر) ،نیــازی نیســت كــه از قطارهــای طویــل بــرای
ســرویسدهی اســتفاده شــود و لــذا میتــوان از راهبــران قطــار بطــور
موثرتــری اســتفاده نمــود .ایــن موضــوع باعــث میگــردد كــه متروهــا
از قطارهــای كوتاهتــر اســتفاده كننــد (كــم شــدن هــدوی) و در عیــن
حــال همــان اعــزام ســاعتی را داشــته باشــند.

دوستدار انسان :كار خوب عبارتست از سرویسدهی بهتر به مسافران
 -4راهنمایی مسافری
اتوماســیون موجــب بهبــود ســرویسدهی بــه مســافران بــا همــان تعــداد
پرســنل میشــود .متروهایــی كــه هــر دو سیســتم را دارنــد نشــاندهنده ایــن
موضــوع هســتند كــه مســافران رضایــت بیشــتری از خطــوط تمــام اتوماتیــك
دارنــد .البتــه ایــن موضــوع فقــط بــه ارائــه روشــهای جدیــد مرتبــط نیســت
و عامــل مهــم همــان اتوماســیون سیســتم اســت زیــرا میــزان رضایــت بعــد
از ســالها راهبــری همچنــان بــاال میمانــد .جــدا از احســاس ایــن موضــوع كــه
سیســتم تكنیكیتــر و قابــل اطمینانتــر میباشــد ،مشــاهده كاركنــان فعــال
موجــب رضایــت بیشــتر مســافران میگــردد.
نزدیــك بــودن بــه مســافران :خــارج بــودن از دفاتــر کار ،داشــتن
چندیــن تخصــص و چنــد منظــوره بــودن پرســنل و نزدیكــی بــه
مســافران ،بــرای آنهــا قابــل لمــس بــوده و موجــب میگــردد كــه
مســافران تجربــه بهتــری از ســفر خــود داشــته باشــند.
اهمیــت بــه مســافران :ایــن قابلیــت وجــود دارد كــه بــا همــان تعــداد
پرســنل ســرویس بهتــری بــه مســافران از طریــق رو در رو ارائــه داد .ایــن
موضــوع همچنیــن از طریــق حــل ســریع مشــكالت كوچــك بوجــود
آمــده قابــل اجــرا میباشــد (رفــع خرابــی پلــه برقیهــا ،دربهــای
محافــظ ســكو ،نظافــت.)... ،
امنیــت :بــا همــان تعــداد كاركنــان ،قابــل مشــاهده بــودن بیشــتر
پرســنل در یــك خــط تمــام اتوماتیــك یكــی از عناصــر اصلــی احســاس
امنیــت توســط مســافران میباشــد.
 -5شرح مشاغل
اتوماســیون موجــب ایجــاد یــك مــدل ســازمانی میگــردد كــه در آن مشــاغل
نیــاز بــه مهــارت گســتردهتر داشــته و عــاوه بــر ایجــاد ارزش افــزوده
ســرویسدهی ،رضایــت كارمنــدان را افزایــش میدهــد .ایــن شــرح مشــاغل
جدیــد بــه همــراه بــازار كار بــا تحصیــات و نیازهــای تخصصــی باالتــر ،موجب
بوجــود آمــدن پتانســیل باالتــر بــرای ارتقــای مشــاغل میگــردد.
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كارمنــدان شــادتر :مقایســه تجربیــات متروهایــی كــه هــم خطــوط
متعــارف و هــم خطــوط تمــام اتوماتیــك دارنــد نشــان میدهــد كــه
كارمنــدان سیســتمهای تمــام اتوماتیــك رضایــت شــغلی باالتــری داشــته
و تعهدشــان نســبت بــه سیســتم بیشــتر بــوده و میــزان غیبــت آنهــا در
محیــط كار كمتــر میباشــد .ایــن موضــوع میتوانــد بــه دلیــل تنــوع
بیشــتر كارهــا در خطــوط تمــام اتوماتیــك باشــد .همچنیــن تفــاوت بیــن
عملیــات تعمیــر و نگهــداری و کارهــای روزمــره بــا توجــه بــه جهــت دهی
كارهــا بــه ســمت عملیاتــی شــدن (در مقایســه بــا مــدل ســنتی تخصــص
بــودن كارهــا) كمتــر گردیــده و كارهــا بیشــتر گردشــی شــدهاند.
اســتخدام بهتــر :ایــن مشــاغل نیــاز بــه كاركنــان بــا كیفیــت و
تخصــص گســتردهتر (یــا آمــوزش داخلــی) بــا تفكــر رضایــت مشــتری
بــا توجــه بــه شــرایط بــازار كار و نیازهــای نســل جدیــد دارد .بنابرایــن
مشــاغل سیســتمهای تمــام اتوماتیــك جــذاب تــر و قابلیــت ادغــام
بهتــری بــا ســازمان دارنــد .ایــن موضــوع اثــر مثبتــی بــر نگهــداری
پرســنل بــا تخصــص و توانایــی باالتــر و تخصصیتــر داشــته و موجــب
ارتقــای شــغلی درون ســازمانی یــا خــارج از مجموعــه افــراد میگــردد.

ایمنی :سابقه ایمنی بسیار خوب
 -6جلوگیری از خطای انسانی
در ایــن سیســتمها كارهــای تكــراری و در عیــن حــال حســاس از نظــر ایمنــی،
كامــا اتوماتیــك شــده و امــكان بــروز خطــای انســانی حذف شــده اســت .راهبری
متروهــای تمــام اتوماتیــك تاكنــون بســیار ایمــن بــوده و طــی  35ســال گذشــته
ســوانح مرگبــار نداشــته اســت.
خطــای انســانی :بــر اســاس تعریــف ،خطــوط تمــام اتوماتیــك بــه
دلیــل عــدم تداخــل انســان ،امنتــر از خطــوط متعــارف متــرو هســتند.
بــه عنــوان مثــال در متروهــای تمــام اتوماتیــک در زمــان بــروز خطــا و
یــا ســرعت بیــش از حــد مجــاز ،ســیگنال خطــا ارســال میشــود .البتــه
در متروهــای عــادی بــا سیســتم  ATOنیــز ایــن كار انجــام میشــود.
 -7حفاظت از مسافران
در متروهــای تمــام اتوماتیــك ،سیســتمهای پیشــرفته حفاظــت از خطــوط
موجــب میگردنــد كــه مســافران در برابــر نزدیك شــدن قطــار حفاظت شــوند.
همچنیــن رانندگــی یکنواخــت در خطــوط تمــام اتوماتیــك باعــث كــم شــدن
ریســك مجروح شــدن مســافران ،بــه دلیل ســقوط آنهــا داخل قطــار ،میگردد.
حفاظــت در مقابــل ورود بــه خــط :سیســتمهای حفاظــت باعــث
میشــوند كــه مســافران در مقابــل خطــرات ورود بــه خــط از طریــق
ســكو (توســط دربهــای محافــظ ســكو و یــا ســایر سیســتمهای
شناســایی تجــاوز بــه خــط و ارســال ســیگنال خطــر) محافظــت گردنــد.
در چنیــن حالتــی قطارهــا قبــل از ورود بــه محــدوده خطــر (منطقــه
ورود مســافر بــه خــط) متوقــف میشــوند .در نتیجــه ریســك ســوانح
ســكو یــا خــط و همچنیــن میــزان خودكشــیها كمتــر میگــردد.
دربهــای محافــظ ســكو ( )PSDاز جملــه راهكارهــای مناســب هســتند.
ایــن سیســتمها در  %87متروهــای تمــام اتوماتیــك كــه طــی  10ســال
گذشــته ســاخته شــده انــد بــكار رفتهانــد .دربهــای محافــظ ســكو
حفاظــت بیشــتر و بهبــود راهبــری بهتــری را نیــز ارائــه میدهنــد زیــرا
آنهــا بــه جــای اعــام اخطــار ورود افــراد بــه خــط ،بطــور كلــی از ورود
آنهــا بــه حریــم خــط جلوگیــری میكننــد .ایــن سیســتمها از ارســال
ســیگنال اشــتباه ورود افــراد جلوگیــری كــرده و عواقب چنین اشــتباهاتی
را كــم میكننــد .ایــن دربهــا همچنیــن از ســوانح گیركــردن عمــدی
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یــا غیرعمــدی مســافران بیــن دربهــای قطــار جلوگیــری میكننــد .در
ایــن حالــت PSDهــا بطــور مثبــت رفتــار مســافران را تحــت تأثیــر قــرار
میدهنــد .در صــورت اســتفاده از دربهــای محافــظ ســكو ،احتمــال
اینكــه مســافران هــم زمــان درب قطــار و  PSDرا مختــل كننــد كــم
اســت .جــدا از اثــرات راهبــری ،كــم شــدن وقایــع مرتبــط بــا دربهــای
قطــار موجــب كــم شــدن نــرخ خرابــی دربهــای قطــار نیــز میگــردد.
حركتهـای یكنواختتـر :اتوماسـیون موجـب حركـت یكنواخـت تـر
قطارها شده و میزان جرحات وارده به مسافران داخل قطار را كمتر میكند.
امنیـت و سلامت :در خطوط تمام اتوماتیك امنیت و سلامت مسـافران
بسـیار باال اسـت .اسـتفاده هر چـه بیشـتر از تكنولوژی (نصـب دوربینهای
مـدار بسـته و سیسـتمهای مخابراتـی) باعـث بهتـر شـدن نظـارت گردیده
و ارتبـاط مسـتقیم بیـن مسـافران و مركـز فرمـان را امكانپذیـر میكنـد.
متروهـای تمـام اتوماتیـك موجـب میشـوند كـه نیـروی انسـانی بـه
مسـافران نزدیکترگردنـد .ایـن موضـوع یـا از طریـق نیـروی حفاظـت و یـا
از طریـق نیروهـای گردشـی توسـط مسـافران قابـل رویـت میباشـد.

مقـرون بـه صرفهبـودن :حداكثـر كـردن بازگشـت سـرمایه و
افزایـش بهبـود راهبری
 -8هزینه سرمایهگذاری
اتوماســیون موجــب بهینهســازی نــاوگان و زیرســاختها میشــود :بــا
اســتفاده از مزایــای سیســتمهای اتوماتیــك شــامل افزایــش ســرعت تجــاری
و تطبیــق راهبــری سیســتم بــا طراحــی خــط جهــت افزایــش ظرفیــت ،نیــاز
بــه ســرمایهگذاری در نــاوگان كمتــر خواهــد شــد .در همیــن رابطــه افزایــش
اعــزام قطارهــا میتوانــد موجــب افزایــش ظرفیــت مســافری حتــی بــا
قطارهــای كوتاهتــر شــود .ایــن موضــوع باعــث كوتاهتــر شــدن طــول ســكوها
و كوچكتــر شــدن ایســتگاهها و در نتیجــه كــم شــدن هزینههــای ســاخت
بــدون از دســت دادن ظرفیــت سیســتم میگــردد.
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هزینههــای سیســتم :تفــاوت هزینههــا بیــن سیســتمهای تمــام
اتوماتیــك و سیســتمهای متعــارف در حــال كــم شــدن اســت .گرچــه
سیســتم ســیگنالینگ متروهــای تمــام اتوماتیــك گرانتــر از متروهــای
ســنتی اســت ولــی قطارهــای تمــام اتوماتیــك الزام ـاً گرانتــر نیســتند.
سیســتمهای حفاظــت از ســكو و خــط هنــوز از عوامــل هزینههــای
بــاال هســتند .البتــه اســتفاده از  PSDدر سیســتمهای متعــارف متــرو
در حــال افزایــش اســت كــه موجــب كاهــش هزینــه آنهــا بــه جهــت
افزایــش تولیــد میگــردد.
توســط مدیریــت صحیــح ظرفیــت مســافری افــزوده شــده بوســیله
سیســتمهای تمــام اتوماتیــك و از طریــق بهینهســازی زیــر ســاختها
و نــاوگان ،نیــاز بــه ســرمایهگذاری كمتــر شــده و هزینــه تعمیــر و
نگهــداری متناســب میشــود.

ناوگان
سیســتمهای تمــام اتوماتیــك همــان میــزان ظرفیــت مســافری سیســتمهای
متعــارف را بــا  %5تــا  %10نــاوگان كمتــر ارائــه میكننــد .ایــن موضــوع
بــه جهــت بهینــه ســازی ســرعت تجــاری و زمــان توقــف در ایســتگاهها و
گــردش اتوماتیــك قطارهــا در ابتــدا و انتهــای خــط میباشــد .ایــن افزایــش
در راندمــان نــاوگان باعــث كاهــش تعــداد قطارهــا و یــا كاهــش تعــداد
واگنهــای قطارهــا و صرفهجویــی در زیــر ســاختها میگــردد.
بهبــود ســاختار تعمیــر و نگهــداری در سیســتمهای تمــام اتوماتیــك موجــب
حداقــل شــدن نــاوگان رزرو بــرای تعمیــرات در مقایســه بــا سیســتمهای
متعــارف میگــردد .الزم بــه ذكــر اســت كــه در سیســتمهای متعــارف ،تــا
 %15نــاوگان بــرای رزرو تعمیــر و نگهــداری در نظــر گرفتــه میشــود.

زیرساختها

متروهــای تمــام اتوماتیــك بــا قطارهــای كوتاهتــر همــان ظرفیــت مســافری
را در مقایســه بــا متروهــای متعــارف ارائــه میدهنــد و در نتیجــه نیــاز بــه
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ســكوهای كوتاهتــر و ایســتگاهها و تعمیرگاههــای كوچكتــر دارنــد.
كوپــل و جــدا كــردن اتوماتیــك واگنهــا باعــث میگــردد كــه تعمیرگاههــا
كوچكتــر طراحــی و ســاخته شــوند.
متروهـای تمـام اتوماتیـك اجـازه میدهنـد كـه قطارهـا در تونل یا ایسـتگاهها
پـارك شـوند كـه موجـب كوچكتـر شـدن انـدازه پاركینـگ قطارهـا میگـردد.
 -9هزینه بهرهبرداری
از جملــه مزایــای متروهــای تمــام اتوماتیــك بــرای شــركتهای بهــره بــردار
عبارتنــد از افزایــش درآمــد ،بهینــه ســازی منابــع انســانی و صرفهجویــی در
انــرژی .مطالعــات نشــان میدهــد كــه صرفهجویــی در هزینــه بهرهبــرداری
بیــن  %15تــا  %30در مقایســه بــا سیســتمهای متعــارف میباشــد.

درآمــد بیشــتر :از آنجــا كــه خطــوط تمــام اتوماتیــك ســرویسدهی
بیشــتری دارنــد ،اختــال در خــط كمتــر میباشــد كــه ایــن موضــوع باعــث
افزایــش تعــداد مســافر میگــردد .در دســترس بــودن بیشــتر بــه همــراه
ســرویسدهی بهتــر موجــب افزایــش اطمینــان مســافران میگــردد.

راهبــری موثرتــر :متروهــای تمــام اتوماتیــك بهینــه تــر بــوده و موجــب
كاهــش كلــی هزینههــای هــر كیلومتــر راهبری قطــار بیــن  %25تــا  %30با
در نظــر گرفتــن صرفهجوییهــای انــرژی ،بهبــود نــاوگان (افزایــش اعــزام،
مینیمــم كــردن كوپلینــگ) و كــم كــردن حركتهــای اضافــی قطارهــا
میگردنــد (بــه عنــوان مثــال آزاد شــدن پاركینگهــا و فضاهــای تعمیراتــی
بــه جهــت تأمیــن فضــای كافــی بــرای تعمیــرات واگنهــا).

صرفهجویــی در انــرژی :اتوماســیون موجــب صرفهجویــی در مصــرف
انــرژی میشــود .ایــن صرفهجویــی میتوانــد تــا  %15در مقایســه
بــا خطــوط متعــارف بــدون ایجــاد مشــكل در ســرویسدهی باشــد.

كوپلینــگ و جداســازی اتوماتیــك :ایــن موضــوع باعــث میگــردد كه
انــدازه قطارهــا قابــل تغییر شــود كه خــود باعــث راحتی در اعــزام قطارهای
كوتاهتــر در زمــان غیرپیــك بــا حداقــل تاثیــر در ســرویسدهی میگردد و
موجــب پاییــن آمــدن هزینههــا میشــود (انــرژی ،اســتهالك تجهیــزات).

ســازماندهی موثرتــر :اعــداد ذكــر شــده در بــاال توســط یــك
سیســتم راهبــری مناســب ،میتواننــد بهتــر هــم شــوند زیــرا ســازماندهی
سیســتمهای تمــام اتوماتیــك بــه نحــوی اســت كــه از منابــع انســانی بهتــر
اســتفاده میشــود .ایــن سیســتمها برخــاف سیســتمهای متعــارف وابســته
بــه حضــور راهبــر قطارهــا نبــوده و موجــب انعطــاف بیشــتر در بهرهبــرداری
میگردنــد .بعــاوه ،شــرح وظایــف متعــارف كاركنــان میتوانــد بیشــتر بــه
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ســمت ســرویسدهی و پاسـخگویی بــه مســافران باشــد تــا حفــظ داراییها.

هزینههــای راننــدگان :گرچــه پســت ســازمانی راننــدگان حــذف
میشــود ولــی بســته بــه نظــر ســازمان ،ایــن نیــروی انســانی صرفهجویــی
شــده میتوانــد در قســمتهای دیگــر مســافری اســتفاده شــود.

نگهــداری :هزینههــای بهرهبــرداری خطــوط تمــام اتوماتیــك در بعضــی
از تجهیــزات افزایــش مییابــد و در بعضــی دیگــر كاهــش پیــدا میكنــد.
در مجمــوع ،هزینههــای نگهــداری سیســتمهای تمــام اتوماتیــك الزامــاً
بیشــتر از هزینههــای سیســتمهای متعــارف نیســتند.

افزایش هزینه

نیازهــای تكنیكــی باالتــر بــرای نگهــداری سیســتمهای تمــام اتوماتیــك
و هزینههــای اضافــی نگهــداری سیســتمهای حفاظتــی خطــوط ،موجــب
افزایــش هزینههــا میگــردد.
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محیطزیست :یك متروی دوستدار محیطزیست بیشتر

كاهش هزینه

سیسـتمهای تمام اتوماتیك مجهز به دسـتگاههای تشـخیص عیب بوده و موجب
بهینـه شـدن هزینه نگهـداری میشـوند .در این سیسـتمها تجهیـزات كمتری در
خطـوط نیـاز اسـت .همچنیـن هزینههـای مـواد و زمان نیـروی انسـانی به جهت
وجـود دقـت و نظـم و قابلیت پیـش بینی در اسـتهالك تجهیزات کمتر میشـود.

محیط زیست :یك متروی دوستدار محیط زیست بیشتر

 -10کاهش مصرف انرژی
اتوماسـیون بـه دلیل قابلیت تغییـر اندازه قطارها و در نتیجه بهینه شـدن عملیات،
باعـث كـم شـدن مصـرف انـرژی میگـردد .همچنیـن ایـن سیسـتمها دوسـتدار
محیطزیسـت بـوده و دارای سیسـتم ترمـز بازیافـت انـرژی نیز میباشـند .تركیب
ایـن عوامـل موجـب صرفهجویـی تـا  %15انرژی شـده كه ایـن میـزان میتواند به
دلیـل وجـود سیسـتم كوپلینگ اتوماتیـك ،تـا  %30افزایش یابد.
انـدازه نـاوگان و قابلیـت انعطافپذیری :داشـتن یك سـطح مناسـب
سـرویسدهی بـه همـراه كم شـدن تعـداد نـاوگان موجب كم شـدن مصرف
انـرژی بطـور كلـی میگـردد .بعلاوه ،ظرفیت قطارهـا در سیسـتمهای تمام
اتوماتیـك میتوانـد بطـور مناسـب اسـتفاده شـود (در هـر زمـان و مكانـی
كـه مـورد نیـاز اسـت) كـه موجـب صرفهجویـی مضاعـف انـرژی بـه جهت
جلوگیـری از اعـزام غیرضـروری قطارها میگردد .این مزیت میتواند توسـط
تنظیـم طـول قطارهـا از طریـق كوپلینـگ اتوماتیك حداكثـر گردد.
دوســتدار محیــط زیســت :رفتــار عــادی و قابــل تكــرار سیســتم موجب
حداكثــر شــدن راهبــری در زمــان غیرپیــك میگــردد كــه تــا  %80كل
زمــان راهبــری سیســتم را شــامل شــود.
انـرژی قابل بازیافـت :اتوماسـیون موجـب هماهنگـی قطارهـا (حركت و
ترمزگیری قطارها) به جهت استفاده از انرژی قابل بازیافت ترمزگیری میشود.

فقط سـقف آسمان عامل محدود كننده اسـت .آیا اینطور است؟
عامـل محـدود كننده اسـتفاده از تمـام قابلیتهای سیسـتمهای تمـام اتوماتیك
متـرو میتوانـد نگـرش متعارف (سـنتی) در زمان طراحی سیسـتم میباشـد.
قابلیت انعطاف :سازههای موجود میتوانند عامل محدودكننده انعطافپذیری
و قابلیت اجرای بهینه سیستم باشند .به جهت استفاده از حداكثر ظرفیت

متروهای تمام اتوماتیك باید طراحی سازههای ساختمانی را با توجه به نیازهای
این سیستم و انعطافپذیری آن در زمان بهرهبرداری انجام داد.
قابلیت اسـتطاعت :صرفهجویی در سـرمایهگذاری میتواند توسـط طراحی
سـنتی محـدود گـردد .در حالـت تبدیـل بـه سیسـتم جدیـد ایـن موضـوع
میتوانـد توسـط محدودیتهـای عوامـل اجرای سـنتی در طراحـی و اجرای
زیـر سـاختهای خطـوط انجـام پذیرد.
در سازمانها ،انعطافپذیری دستاوردها و بهبود هزینههای بهرهبرداری میتواند
توسط مشكالت موجود در ایجاد تغییر در تفكر سازمانی فعلی تحت تاثیر قرار گیرد.

نتیجه گیری

اتوماسـیون كامـل بـه عنـوان یك راهـكار تكنیكی برای پاسـخگویی بـه افزایش
ظرفیـت مسـافری اسـت .مقاله باال نشـاندهنده این موضوع اسـت كـه متروهای
تمـام اتوماتیـك مزایای بسـیار زیادی داشـته و حامـی مسـئوالن و بهرهبرداران
سیسـتمهای متـرو در اجـرای اسـتراتژیهای پنـج گانـه حمل و نقل میباشـد.
مزایـای متروهـای تمـام اتوماتیـك مرتبـط بـا چرخـه بهبـود عملیـات ،ایمنی،
پایـداری ،قابلیـت اجـرا و جذابیـت بـرای مسـافران و پرسـنل میباشـد.
مجمـع متروهـای تمـام اتوماتیـك  UITPاز مسـئوالن ،مقامـات و بهرهبرداران
میخواهـد كـه اجـرای سیسـتمهای تمـام اتوماتیك را وسـعت دهند تـا بتوانند
از اثـرات مثبـت ایـن سیسـتمها در شـبكهها متـروی خـود بهرهمند شـوند.
بـه جهـت بدسـت آوردن ایـن مزایـا ،مسـئوالن و بهرهبـرداران بایـد علاوه بـر
مالحظـه كـردن نوآوریهـای تكنولوژیكـی ،مـوارد زیـر را نیـز در نظـر بگیرنـد.
در نظر داشتن ایده طراحی خط جدید از همان مراحل اولیه پروژه.
اجـرای یـك راهـكار مدیریـت پـروژه مشـترك بـا هـدف بـه اشـتراك
گذاشـتن نظـرات و اهـداف كلیـه ذینفعـان و لحـاظ نمـودن آنهـا در پـروژه.
آمادگی برای تغییرات سـازمانی شـامل مدیریت ،روالهای كاری و ساختارهای
فكری .این موضوع یكی از مسـائل اساسـی در مورد سیسـتمهایی اسـت كه در
حـال حاضـر به روش متعـارف اجـرا گردیدهاند.
مزایای بهرهبرداری از متروهای تمام اتوماتیك
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ـرفت احـ
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گرد آورنده :هیئت تحریریه

شــهرهای جهــان :منطقــه شــهری اســتکهلم در حال گســترش اســت
و پیــش بینــی شــده جمعیــت آن در ســال  2025بــه 6ر 2میلیــون نفــر
برســد .در حــال حاضــر شــهر اســتکهلم دارای  8خــط متــرو بــه طــول
 150کیلومتــر و تعــداد  100ایســتگاه میباشــد .همچنیــن  8خــط قطــار
حومــه شــهری بــه طــول  84کیلومتــر و  3خــط قطــار ســبک شــهری
بــه طــول  36کیلومتــر در در دســت بهرهبــرداری هســتند.
در ســال  )1397( 2018شــهر اســتکهلم احــداث خطــوط جدیــدی بــه
طــول  20کیلومتر بــا  11ایســتگاه را آغاز نموده اســت .متروی اســتکهلم
یکــی از پیشــرفتهترین سیســتمهای متــروی جهــان میباشــد.
بــا مهنــدس مگنــوس لوندیــن ()Magnus Lundin
رییــس فنــی متــروی اســتکهلم ،در خصــوص
پیشــرفت عملیــات ســاخت خطــوط جدیــد متــروی
اســتکهلم گفتگوئــی داشــتیم.
خطوط شـبکه متروی اسـتکهلم هـر یـک دارای رنگ مخصـوص خود
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هسـتند .بـرای خـط جدید متـرو از اسـتادیوم فوتبال به طـرف جنوب
کـه در دسـت سـاخت میباشـد ،چـه رنگـی انتخـاب شـده اسـت؟
رنــگ جدیــد زرد بــه شــبکه خطــوط متــروی اســتکهلم اضافــه میشــود.
در ســال  2014از شــهروندان اســتکهلم در مــورد رنــگ دلخــواه ایــن خــط
متــرو نظــر خواهــی شــد 16000 .نفــر در رای گیــری شــرکت کردنــد .از بیــن
رنگهــای پیشــنهادی بنفــش ،زرد و رنگیــن کمــان ،رنــگ زرد برنــده شــد.
چنــد در صــد از مســیر خطــوط جدیــد متــرو روی ســطح زمیــن
قــرار دارنــد؟
صــد در صــد مســیر خطــوط جدیــد بــه صــورت تونــل هســتند و در زیــر زمین
کــه کــوه ســنگی اســت قــرار دارنــد .بنابــر ایــن فضــای وســیعی در روی زمیــن
بــرای ســاختمانهای مســکونی جدیــد ،مــدارس ،ســاختمانهای اداری،
پــارک و فضــای ســبز و محــل بــازی و ورزش وجــود خواهــد داشــت .تنهــا
چیــزی کــه ســر از زمیــن بیــرون مــیآورد ،ایســتگاههای جدیــد هســتند.
برخــی ایســتگاهها در طبقــه پائیــن ســاختمانهای جدیــد و یــا قدیمــی
ســاخته میشــوند و برخــی دارای ســاختمان مخصــوص خــود خواهنــد شــد.
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خــط جدیــد متــرو کــه از زیــر دریاچــه "ســالت شــو" عبــور
مینمایــد ،در عمــق زیــاد از ســطح زمیــن قــرار میگیــرد .طبــق
طراحــی انجــام شــده ،ایســتگاه "ســوفیا" کــه در "پــارک اســتیگ
بــری" قــرار میگیــرد ،چــه ویژگیهائــی دارد؟
در ایســتگاه ســوفیا هــال بلیــط در وســط پــارک قــرار میگیــرد و ســکوی

ایســتگاه حــدود 100متــر مســتقیم زیــر آن ســاخته میشــود 8 .آسانســور
بــزرگ و ســریع مســافران را ظــرف  30ثانیــه بــاال و پائیــن میبرنــد .اگــر بــه
جــای آسانســور پلــه برقــی بــود 5 ،دقیقــه طــول میکشــید تــا مســافران ارتفــاع
 100متــر را طــی نماینــد .نصــب ایــن  8آسانســور راه حــل کامــا نوینــی در
شــبکه متــروی اســتکهلم میباشــد .البتــه بایــد متذکــر شــوم ایســتگاههای
هماننــد ویژگیهــای ایــن ایســتگاه در برخــی شــهرهای دنیــا نیــز وجــود
دارنــد .همچنیــن بایــد اضافــه کنــم ایــن ایســتگاه در عمــق  100متری ســاخته
میشــود تــا مســیر تونــل بتوانــد بــه طــور کامــل از زیــر دریــای ســالت شــو
عبــور کنــد .اســتکهلم شــهری اســت کــه روی آب ســاخته شــده اســت .بــرای
جابجائــی در ایــن شــهر بایــد یــا از روی آب و یــا از زیــر آب رفــت و آمــد کــرد.
خــط جدیــد کــه از زیــر دریــای ســالت شــو عبــور میکنــد ،حجــم ترافیــک
ســایر خطــوط را کاهــش میدهــد.
فازهای ساخت یک خط جدید مترو کدامند؟
اجــرای عملیــات فنــی و ســاختمانی در تونلهــای کاری ،تونلهــای اصلــی و
عملیــات ســاخت و نصــب تجهیــزات در ایســتگاههای جدیــد خطــوط متــرو کار
بســیار گســترده ،مهــم و پیچیــده میباشــد .یــک خــط جدیــد متــرو کــه کل
آن بــه صــورت تونــل اســت ،در  3فــاز ســاخته میشــود.
فاز  – 1تونل کاری
بــرای ایــن کــه تونــل ریلــی را بتوانیــم بســازیم نخســت تونــل کاری را از ســطح
زمیــن حفــر مینمائیــم .تونلهــای کاری در خــال زمــان ســاخت مورد اســتفاده

I:Urban Rail Transport

WORLD CITIES

قــرار میگیرنــد .ماشــینها ،پرســنل و مصالــح ســاختمانی از طریــق تونلهــای
کاری حمــل و نقــل میشــوند .در حــال حاضر فاز  1و  2در دســت اجرا میباشــد.
فاز  -2تونلهای ریلی و ایستگاهها
بعـد از ایـن کـه تونلهـای کاری حفـاری و آمـاده شـدند ،تونلهـای ریلـی را

کـه معمـوال از میـان کوههـای سـنگی زیـر زمیـن میگذرنـد ،منفجـر و حفاری
میکنیـم .همچنیـن سـکوهای ایسـتگاه و فضـای مخصـوص پلههـای برقـی و
آسانسـورها منفجـر و حفـاری میشـوند .عالوه بر ایـن ،هالهای بلیـط ،ورودیها
و برجهـای تهویـه سـاخته میشـوند.
فاز -3نصب تاسیسات ،تجهیزات و تست مسیر
در ایــن فــاز ریلگــذاری ،نصــب سیســتم تابلوهــا و عالئــم ،نصــب پلههــای
برقــی و آسانســورها انجــام میگیرنــد .آخریــن اقــدام رانــدن آزمایشــی قطــار و
تســت سیســتمهای فنــی میباشــد.
بعد از انجام فاز سوم ،وارد مرحله افتتاح خط مترو میشویم.
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آیا پایانه جدیدی نیز برای قطارها ساخته میشود؟

در ی ــک پایان ــه از قطاره ــا مواظب ــت میش ــود .نظاف ــت ،س ــرویس و تعمی ــرات
قطاره ــا در پایان ــه انج ــام میگیردت ــا از س ــامت و ایمن ــی قطاره ــا اطمین ــان
حاصـــل گـــردد .هنگامـــی کـــه شـــبکه متـــرو توســـعه مییابـــد ،تعـــداد

قطارهـــا بیشـــتر و فضـــای وســـیعتر در پایانـــه مـــورد نیـــاز اســـت .بنابرایـــن
ی ــک پایان ــه جدی ــد قط ــار مت ــرو در جن ــوب اس ــتکهلم س ــاخته میش ــود ت ــا
تع ــداد قطاره ــای بیش ــتری را در ای ــن مح ــل بت ــوان پ ــارک و س ــرویس نم ــود.
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آثــار هنــری در تمامــی ایســتگاههای متــروی اســتکهلم مشــاهده
میشــوند .در ایســتگاههای خطــوط جدیــد متــرو آثــار هنــری و
مجسمهســازی بــه کار گرفتــه میشــوند؟
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و خاطرهانگیــز باشــد بــه طــوری کــه اســتفادهکنندگان از اتومبیــل بیشــتر
بــه ســوی بهرهبــرداری از حمــل و نقــل عمومــی روی آورنــد .بنابرایــن راحتــی
و آســایش مســافران در اولویــت طراحــی شــبکه اســت.

ســـنت بـــه کارگیـــری آثـــار هنـــری در ایســـتگاههای متـــروی اســـتکهلم،
در ایســـتگاههای جدیـــد نیـــز ادامـــه مییابـــد و همگـــی ایســـتگاهها
دارای آثـــار هنـــری گویـــای مخصـــوص خـــود خواهنـــد شـــد .هنرمنـــدان و
مجسمهســـازان ایســـتگاههای جدیـــد در ســـال  2015انتخـــاب شـــدند.
هنرمن ــدان انتخ ــاب ش ــده هم ــراه ب ــا مهندس ــان معم ــار و عم ــران ب ــه ط ــور
مـــداوم در ارتبـــاط هســـتند تـــا بتواننـــد آثـــار هنـــری را بـــا هـــر ایســـتگاه
ب ــه ط ــور یکپارچ ــه طراح ــی نماین ــد .آث ــار هن ــری در ایس ــتگاههای مت ــرو
دارای نقشه ــای متع ــددی ش ــامل تس ــهیل دسترس ــی و افزای ــش احس ــاس
ایمنـــی و امنیـــت بـــرای اقشـــار مختلـــف مســـافران میباشـــد .افـــزون بـــر
ایـــن ،آثـــار هنـــری بـــرای مســـافران و جهانگـــردان خاطـــرات فرامـــوش
نشـــدنی بجـــای میگذارنـــد.
در طراحی و سـاخت شـبکه ،چقدر به جذب تعداد بیشـتر شـهروندان
به اسـتفاده ازسیسـتم حمـل ونقـل عمومی متـرو اهمیـت میدهید؟
بــرای تأمیــن حــس ایمنــی و امنیــت مســافران تــاش مینماییــم فضــا و
چش ـماندازی ایجــاد کنیــم کــه حــس قــرار داشــتن در عمــق زیــاد از ســطح
زمیــن را خنثــی نمایــد .دیــد آزاد ایجــاد چشــمانداز میکنــد و راهیابــی را
آســانتر مینمایــد .نــور پــردازی هوشــمند بــه راهنمایــی مســافران کمــک
میکنــد و ایجــاد حــس امنیــت را تقویــت مینمایــد .همچنیــن مهــم اســت
کــه درب ورودیهــای ایســتگاه متــرو داخــل محیــط شــهری بــاز شــود و در
مکانــی قــرار گیــرد کــه تــردد شــهروندان را بتــوان مشــاهده نمــود .از ســوی
دیگــر اعتقــاد داریــم کــه ســفر بــا سیســتم متــرو بایــد بــرای مســافران جــذاب

خطــوط جدیــد متــرو بایــد پاســخگوی نیازهــای نســل فعلــی و نســل آینــده
بــا توجــه بــه توســعه پایــدار اجتماعــی ،اقتصــادی و زیســت محیطــی باشــد.
از دیــدگاه توســعه پایــدار مهــم آن اســت کــه خطــوط جدیــد متــرو بــرای
بســیاری از شــهر ونــدان مفیــد و قابــل بهرهبــرداری باشــد و مســافران
بیشــتری را بــه خــود جــذب نمایــد .بنابرایــن ،در هنــگام برنامهریــزی ســاخت
شــبکه خطــوط جدیــد متــرو ،تامیــن نیــاز مســافران و شــهر ونــدان را هــدف
اصلــی خــود قــرار میدهیــم .در انجــام ایــن کار گفــت و گــو و همــکاری بــا
گروههــای مختلــف مســافران بــرای بدســت آوردن خواســتهها و نیازهــای
آنهــا دارای اهمیــت فــراوان .هــدف مــا ایــن اســت کــه خطــوط جدیــد متــرو
بــرای همــه شــهروندان جــذاب ،قابــل دسترســی و ایمــن باشــند.
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مجتمع تفریحی روی
بام کارخانه زباله سوز
ویژگیهای ساختمان پایدار "کپن هیل" در کپنهاک
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طراحی معماری برای توسعه پایدار شهری
معمــاری اســکاندیناویائی شــهرت فراوانــی دارد .طراحــی عملکــردی ،توجــه بــه توســعه پایــدار ،نمــای ســاختمانی رنگارنــگ و ســادگی از
ویژگیهــای معمــاری اســکاندیناویائی هســتند .بــه عبارتــی دیگــر در دوران مــدرن امــروز ،نــوآوری و پایدارســازی کلیــد طراحــی تعــداد
بســیاری از اثــرات معمــاری کشــورهای اســکا ندیناویائــی میباشــند.
از این رو ،در کپنهاک" ساختمانهای سبز" بسیاری یافت میشوند که پایداری در آنها نهفته است.
"کپـــن هیـــل" مجتمعـــی اســـت کـــه در برگیرنـــده کارخانـــه زبالـــه ســـوز
و مجتمـــع تفریحـــی -ورزشـــی در جنـــوب کپنهـــاک اســـت .ایـــن مجتمـــع
در اکتبـــر  2019افتتـــاح شـــد .ایـــده اصلـــی طراحـــی معمـــاری ،اســـتفاده
از فضـــای توســـعه نیافتـــه بـــرای آفرینـــش فعالیتهـــای جامعـــه شـــهری
ب ــود .مهن ــدس معم ــار س ــقف ی ــک مجتم ــع زبال ــه س ــوز را ب ــرای طراح ــی
پیس ــت اس ــکی مصنوع ــی م ــورد اس ــتفاده ق ــرار داده اس ــت" .اس ــنوبردینگ"،
آمـــوزش اســـکی ،راهپیمائـــی ،دویـــدن و صعـــود از دیـــوار ،فعالیتهائـــی
هســـتند کـــه روی بـــام ســـبز و دیوارهـــای بلنـــد مجتمـــع قابـــل انجـــام
هس ــتند .کارخان ــه زبال ــه س ــوز تبدی ــل ب ــه فضائ ــی ب ــرای ورزش ،تفری ــح و
غـــذا خـــوردن شـــده اســـت.
فــرم ســاختمان بــه صــورت " گــوه" اســت و
نمــای آن متشــکل از آجرهــای آلومینیومــی
بــزرگ بــه ابعــاد  1/2متــر ارتفــاع و  3/3متــر
عــرض میباشــد .فــرم شــیب دار ســاختمان
ایــن مجتمــع ،امــکان تبدیــل بــام آن بــه
پیســت اســکی را فراهــم ســاخته اســت .در
دانمــارک کــه هیــچ کوهســتانی نــدارد ،ایــن
مجتمــع کــوه ماننــد ســاخته شــده اســت کــه
شــامل پیســت اســکی بــه طــول  400متــر
اســت کــه از بــاالی بــام ســاختمان بــه ارتفــاع
 90متــر بــه کــف ســاختمان ســرازیر میشــود.
ایــن مجتمع دارای ده طبقــه اداری و یک مرکز
کنفرانــس بــه مســاحت  600متــر مربــع بــرای
برگــزاری همایشهــای توســعه پایــدار ،آموزش
و بازدیدهــای فنــی از مجتمــع میباشــد.
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کارخانه زباله سوز مجتمع کپن هیل
"اینگلـز" مهنـدس معمـار و طـراح مجتمـع کپن هیـل میگویـد":در دانمارک
اصلا نـه کوهـی وجـود دارد و نـه تپـهای .از ایـن رو ایـن ایـده به فکرمـان آمد
کـه کوهی انسـان سـاز بـرای ورزش اسـکی بیافرینیم".
شـرکت اینگلز مسـئول طراحی مجتمع و طراحی پیسـت اسـکی نشسـته روی بام
کارخانه بزرگ زباله سـوز اسـت که زباله را برای تولید گرما و انرژی برق میسـوزاند.

اینگلــز اضافــه میکنــد" :یــک کارخانــه نیــروی بــرق الزم نیســت جعبــهای
زشــت و خشــن باشــد کــه جلــوی منظرههــای چشــم نــواز را بگیــرد یــا ســایه
ناخواســته بــر روی همســایگان خــود بیانــدازد .کارخانــه میتوانــد نقــش پارکــی
دلپذیــر در شــهر را ایفــا نمایــد".
مجتمــع کپــن هیــل بــا بکارگیــری تکنولــوژی فیلتــر کــردن گازهــای متصاعــده
خــود ،یکــی از پاکتریــن کارخانههــای تبدیــل زبالــه بــه انــرژی در جهــان
اســت .هزینــه ایــن پــروژه بــزرگ بالــغ بــر  550میلیــون یــورو شــده اســت.
در کشــوری کــه ارتفــاع باالتریــن نقطــه آن تنهــا  170متــر از ســطح دریــا
میباشــد ،ســاختمان مجتمــع کپــن هیــل بــه صــورت قلـهای شــاخص در شــهر
خــود نمائــی میکنــد .یکــی از چالشهــای مهــم ایــن مجتمــع اقدامــات ایمــن
ســازی پیســت اســکی روی بــام کارخانــه زبالــه ســوز بــود.
کارخانــه زبالــه ســوز متعلــق بــه  5شــهرداری منطقــه کپنهــاک اســت و توســط
یــک شــرکت مدیریــت مــواد زائــد بهرهبــرداری میشــود .ایــن مجتمــع
زبالههــا را میســوزاند و بــه گرمــا و انــرژی الکتریکــی تبدیــل مینمایــد.
انــرژی الکتریکــی تولیــد شــده از این مجتمــع ،بــرق  550/000خانــوار دانمارکی
را تامیــن میکنــد .نیــروی بــرق تولیــد شــده توســط ایــن نیــروگاه ،همــراه بــا
کربــن ناچیــزی میباشــد و وابســتگی بــه ســوخت فســیلی را کاهــش میدهــد.
حــدود  20درصــد مــواد زائــد حاصــل از ســوخت زبالــه بازیافــت میشــود و بــه
عنــوان مصالــح بــرای ســاخت جــاده مورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن مجتمع
بــا مســاحت  14/000متــر مربــع هــر ســال  440/000تــن زبالــه را تبدیــل بــه
انــرژی پــاک مینمایــد و کل انــرژی تولیــد شــده 1/259/000 MWhمیباشــد.

هـر روز حـدود  300کامیـون مـواد زائـد خانگـی و تجـاری وارد کارخانـه زبالـه
سـوز میشـوند .ایـن مـواد زائـد بعـد از جداسـازی و بازیافـت زبالههـای شـهر
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کپنهـاک ،بـه ایـن کارخانـه ارسـال میشـود .دو کـوره بـزرگ غـول پیکـر مـواد
زائـد را در دمـای حـدود  1000درجـه سـانتیگراد میسـوزانند .آب در داخـل
کارخانه جوشـانده میشـود و بـه بخار آب تبدیل میشـود .یک توربیـن و ژنراتور
بـرق تولیـد میکننـد که به داخل شـبکه شـهری تغذیه میشـود .انـرژی اضافی
بخـار آب بـرای تامیـن گرمـای  72.000خانـه مـورد بهرهبـرداری قـرار میگیرد.
کاربــرد یــک ســری فیلترهــای پیشــرفته ســبب میشــود کــه ایــن کارخانــه
زبالــه ســوز از ســایر کارخانههــای مشــابه پاکتــر باشــد .ذرات معلــق و آلــوده
کنندههــا از دود کارخانــه حــذف میشــوند و فراینــدی تحــت عنــوان “ســلکتیو
کاتــا لیتیــک رداکشــن” ( )Selective Catalytic Reductionاکســید نیتــروژن
ســمی را بــه نیتــروژن و بخــار آب تجزیــه میکنــد .گاز حاصله از طریــق دودکش
بلنــد کارخانــه بــه خــارج هدایــت میگــردد .گاز متصاعــد از دودکــش شــامل
نیتــروژن (کــه در هــوا نیــز وجــود دارد) ،کمــی اکســیژن باقیمانــده ،بخــار آب و
دیاکســید کربــن میباشــد .هدفگــذاری اتحادیــه اروپــا بازیافــت  65درصــد
مــواد زائــد شــهری و کاهــش نــرخ دفن زباله بــه  10درصد تا ســال  2035اســت.
“اال اسـتنگلر” ،مدیـر عامـل کنفدراسـیون کارخانههـای تبدیل مـواد زائد تبدیل
بـه انـرژی اروپائـی ،میگویـد“ :بهتریـن و پایدارتریـن روش مدیریـت مـواد زائـد
تبدیـل آنهـا به انـرژی الکتریکـی و گرما برای مناطق شـهری ،خانههـا و صنایع
اسـت .سـوزاندن مـواد زائـد ایجـاد گاز دی اکسـید کربـن مینماید ولی از سـوی
دیگـر گفتـه میشـود کـه گاز متـان متصاعـد شـده از محـل دفـن زبالـه اثـرات
گلخانـهای بـه مراتـب بیشـتری از همان تجمع دیاکسـید کربـن دارد".
بایــد متذکــر شــد کــه ســوزاندن زبالــه دارای راندمــان باالیــی بــه عنــوان منبــع
انــرژی نیســت .میــزان انــرژی تولیــد شــده از ســوزاندن زبالــه ،از ســوزاندن چوب
و ســوختهای فســیلی بســیار کمتــر اســت .ولــی در مقایســه بــا ســوختهای
فســیلی ،ســوزاندن زبالــه دارای مزایــای زیس ـتمحیطی میباشــد.

پایان سخن
"اینگلــز" مهنــدس معمــار و طــراح مســئول ایــن مجتمــع میگویــد" :بــرای
مــن کوپــن هیــل نمــاد کاملــی از نیــروی شــگرف معمــاری بــرای تغییــر و
تحــول اســت .ایــن یعنــی توانائــی آن را داریــم بــه آینــدهای کــه میخواهیــم در
آن زندگــی کنیــم ،فــرم دلخــواه بدهیــم".
"هنگامــی کــه در قلــه ایــن کــوه دستســاز انســان ،کــه ده ســال وقــت صــرف
آفرینــش آن کــردهام ،میایســتم ،چنــان کنجــکاو و هیجــانزده میشــوم کــه
دلــم میخواهــد مشــاهده کنــم ایــن ســاختمان چــه جرقههــای شــگفتانگیزی
میتوانــد دربــاره توســعه پایــدار در ذهــن نس ـلهای آینــده بزنــد".
Sources:
Scandinavia Standard, A Guide to the Most Sustainable
Buildings in Copen
hagen, 2020.
ALLPLAN, A NEMETSCHEK Company, 2017.
Dezeen Magazine, 2020.
Power Technology, 2020.
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شرح پروژه
برخــی کشــورهای اروپــا ماننــد ســوئد و نــروژ ،بــا جدیــت
برنامههــای توســعه پایــدار بــدون اســتفاده از ســوخت فســیلی را
دنبــال میکننــد.
"فاتیــح بیــرول" رئیــس آژانــس بینالمللــی انــرژی ( )IEAکــه مقــر آن در
پاریــس اســت و وابســته بــه ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی ()OECD
اســت ،میگویــد :ســرمایهگذاریهای انــرژی بایــد بــا چشــمانداز دراز مــدت
باشــد .رهبــران سیاســی و اقتصــادی جهــان اکنــون امکانــات منحصــر بــه فــرد و
تاریخــی را در اختیــار دارنــد کــه اقدامــات و ســرمایهگذاری جهانــی اقلیمــی را
بــرای تغییــر از ســوخت فســیلی بــه انــرژی الکتریکــی هدایــت کننــد.
برخــی از برنامههــای ســرمایهگذاری بــرای ورود بــه دوران جدیــد ســوخت
الکتریکــی عبارتنــد از:
ســرمایهگذاری در شــبکه بــرق قــوی و پایــدار .نیــروی بــرق بــرای
مدیریــت اســتمرار تولیــد و ارائــه خدمــات الزم اســت .در وضعیتهــای

اضطــراری نیــز نیــروی بــرق بایــد در دســترس باشــد.
تولید هیدروژن برای سوخت و ایجاد پاالیشگاه هیدروژن.
سـرمایهگذاری در ارائـه نیـروی بـرق و ایسـتگاههای شـارژ باتـری در آزاد
راههای اروپا برای اسـتفاده کامیونها و خودروهای برقی برای شـارژ باتری.
سرمایهگذاری برای ایجاد پاالیشگاههای سوخت خودرو"بیوگاز".
سرمایهگذاری برای جذب و انبار کردن گازهای کربن (Carbon Capture
.)and Storage
بــرای مثــال ،ایــن سیســتم بــرای تولیــد ســیمان بــدون تصاعدگازهــای کربن در
هــوا قابل اســتفاده اســت.
توســعه سیســتم راهآهــن بیــن شــهری بــرای ایــن کــه درصــد بیشــتری
از حمــل و نقــل کاال از طریــق راهآهــن برقــی انجــام گیــرد کــه آلودگــی
حمــل و نقــل جــادهای را ندارنــد.
Sources:
- IEA.
- D.N. Stockholm, 24 April 2020.
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مروری بر استفاده از انرژی خورشیدی
لونقل ریلی دنیا
در سیستمهای حم 
A REVIEW OF THE USE OF SOLAR POWER IN
THE WORLD’S RAIL TRANSPORT SYSTEMS
ترجمـه و تنظیم :دكتر كامران رحیم اف ،مهنـدس ژاله طاهرزاده
دفتـر تحقیقـات و آموزش شـركت راهآهن شـهری تهران و حومـه (مترو)

by: Kamran Rahim Ouf, Ph.D.; Jale Taherzade,
Civ. Eng.
OFFICE OF RESEARCH AND TRAINING,
TEHRAN METRO COMPANY
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بخش سوم  -طـــرح و دانــش

انــرژی خورشــیدی منحصربهفردتریــن منبــع انــرژی تجدیدپذیــر در
جهــان اســت و منبــع اصلــی تمامــی انرژیهــای موجــود در زمیــن
میباشــد .انــرژی خورشــید هماننــد ســایر انرژیهــا بطــور مســتقیم
یــا غیــر مســتقیم میتوانــد بــه دیگــر اشــکال انــرژی هماننــد
گرمــا و الکتریســیته و  ...تبدیــل شــود .امــا موانعــی شــامل (ضعــف
علمــی و تکنیکــی در تبدیــل بعلــت کمبــود دانــش و تجربــه میدانــی
 متغیــر و متنــاوب بــودن مقــدار انــرژی بــه دلیــل تغییــرات جــویو فصــول ســال و جهــت تابــش  -محــدوده توزیــع بســیار وســیع)
موجــب شــده تــا اســتفاده کمــی از ایــن انــرژی صــورت گیــرد.
اســتفاده از منابــع عظیــم انــرژی خورشــید بــرای تولیــد انــرژی الکتریســته،
اســتفاده دینامیکــی ،ایجــاد گرمایــش محوطههــا و ســاختمانها ،خشــک کــردن
تولیــدات کشــاورزی و تغییــرات شــیمیایی و  ...اخیــرا ً شــروع گردیدهاســت.
فتوولتاییـک یـا بـه اختصـار  ،PVیکی از انـواع سـامانههای تولید الکتریسـیته از
نور خورشـید اسـت .در این روش با بکارگیری سـلول خورشـیدی ،تولید مستقیم
الکتریسـیته از تابـش خورشـید امکانپذیـر میشـود .الکتریسـیته یـا میتوانـد
بهطور مسـتقیم از انرژی خورشـید با اسـتفاده از ابزارهای فتوولتایک تولید شـود
یـا بهطـور غیـر مسـتقیم از ژنراتورهای بخـار ذخایـر حرارتی خورشـیدی را برای
گرمـا بخشـیدن به یک سـیال کاربـردی مورد اسـتفاده قـرار دهد.
سـلول خورشـیدی مؤلفهی اصلی پنل خورشـیدی اسـت كه به آنها سـلولهای
فتوولتائیـک یـا سـلولهای  PVهـم گفتـه میشـود .ایـن سـلولها با جـذب نور
خورشـید ،بـرق تولیـد میکنند .نـام  PVاز فرآینـد تبدیل نور (فوتونهـا) به برق
(ولتـاژ) گرفتـه شـده اسـت که بـه آن اثر  PVهـم گفته میشـود .اثـر  PVبرای
اولیـن بـار در سـال  ۱۹۵۴کشـف شـد یعنـی زمانی که دانشـمندان در ایسـتگاه
تلفـن  Bellکشـف کردنـد درصورتیکه سـیلیکون را در مقابل نور خورشـید قرار
س از این کشـف ،از سـلولهای
دهنـد ،بـار الکتریکـی تولیـد میکنـد .اندکـی پـ 
خورشـیدی بـرای تقویـت ماهوارههـای فضایـی و کاالهـای کوچکتـری مثـل
ماشینحسـاب و سـاعت اسـتفاده شد.
ســلولهای خورشــیدی از مــواد نیمهرســانا ســاخت ه شــدهاند کــه متداولتریــن
نــوع آن  ،کریســتالین ســیلیکون اســت .دو نــوع کریســتالین ســیلیکون وجــود
دارد ،امــا نــوع مونــو کریســتالین ســیلیکون کاربــرد بیشــتری دارد :ایــن نــوع
ســلول دارای یــک ســاختاری مربعــی اســت و خاصیــت ســیلیکونی بــاالی آن
قویتــر (و البتــه گرانتــر) از دیگــر مصالــح پنــل خورشــیدی اســت .نــوع
دیگــر کریســتالین ســیلیکون ،پلــی کریســتالین نمون ـهی ارزانتــر ،بــا کارایــی
و تأثیــر کمتــر اســت ،از ایــن نــوع در فضاهــای بــزرگ (بــرای مثــال مزرع ـهی
خورشــیدی ،مناطــق غیرمســکونی) اســتفاده میشــود.
نســل دوم ســلولهای خورشــیدی ،ســلولهای نــواری ( )Thin filmهســتند
کــه از ســیلیکون آمورفــوس یــا مــواد غیرســیلیکونی مثــل کادمیــوم تلوریــد
تشــکیل شــدهاند .ســلولهای خورشــیدی  thin filmاز الیههــای مــواد
نیمهرســانا بــا ضخامــت تنهــا چندمیلیمتــر اســتفاده میکننــد .ایــن ســلولها
بهدلیــل انعطافپذیــری بــاال میتواننــد بــرای پوشــشهای ســقفی ،ســاخت
نمــا یــا لعــاب شیش ـهای نورگیرهــا بــه کار برونــد.
نســل ســوم ســلولهای خورشــیدی عــاوه بــر ســیلیکون از انــواع مــواد جدیــد
از جملــه مرکبهــای خورشــیدی و بــا اســتفاده از فناوریهــای معمولــی
پرینــت ،رنگهــای خورشــیدی و پالســتیکهای رســانا ســاخته میشــوند.
بعضــی ســلولهای خورشــیدی از لنزهــای پالســتیکی یــا آینــه بــرای تمرکــز
نــور خورشــید بــر یــک بخــش کوچــک از مــواد  PVاســتفاده میکننــد.
مــواد  PVگرانقیمتتــر هســتند امــا بــه دلیــل نیــاز انــدک بــه آنهــا در
صنعــت و تأسیســات ازنظــر هزینــه مقرونبهصرفــه خواهنــد بــود .بااینحــال
بــه ایــن دلیــل کــه لنزهــا بایــد بــه ســمت نــور خورشــید قــرار بگیرنــد ،کاربــرد
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کلکتورهــای متمرکزکننــده محــدود بــه مناطــق آفتابــی اســت.
بـه پدیـدهای کـه در اثـر تابـش نـور بـدون اسـتفاه از مکانیسـمهای محـرک،
الکتریسـیته تولیـد کنـد ،پدیـده فتوولتائیـک و بـه هـر سیسـتمی کـه از ایـن
پدیدههـا اسـتفاده کنـد سیسـتم فتوولتائیـک گوینـد .سیسـتمهای فتوولتائیک
یکـی از پـر مصرفتریـن کاربردهـای انرژیهـای نو میباشـند .از سـری و موازی
کـردن سـلولهای آفتابـی میتـوان بـه جریـان و ولتاژ قابـل قبولی دسـت یافت.
در نتیجـه بـه یـک مجموعـه از سـلولهای سـری و موازی شـده ،پنـل ()Panel
فتوولتائیـک میگوینـد .امـروزه اینگونـه سـلولها عمومـاً از مـاده سیلیسـیم تهیه
میشـود و سیلیسـیم مـورد نیـاز از شـن و ماسـه تهیـه میشـود .سیسـتمهای
فتوولتائیـک را میتـوان بطـور کلـی بـه دو بخـش اصلـی تقسـیم نمـود:
بخش غیرفعال :كه شامل اجزای زیر است :
* دیوار حائل سنگین (ظرفیت حرارتی باال)
* دیوار ترومب
* بالکنهای خورشیدی یا فضای خورشیدی
* حیاط مرکزی
پنــل خورشــیدی :ایــن بخــش در واقــع مبــدل انــرژی تابشــی خورشــید بــه
انــرژی الکتریکــی بــدون واســطه مکانیکــی میباشــد کــه کلیــه مشــخصات
سیســتم را کنتــرل کــرده و تــوان ورودی پنلهــا را طبــق طراحــی انجــام شــده
و نیــاز مصرفکننــده بــه بارمصرفــی یــا باتــری ،تزریــق و کنتــرل میکنــد.
بــا توجــه بــه اســتانداردهای بینالمللــی اگــر میانگیــن انــرژی تابشــی خورشــید
در روز باالتــر از  3/5کیلــووات ســاعت در مترمربــع ( ۳۵۰۰وات/ســاعت)
باشد،اســتفاده از مدلهــای انــرژی خورشــیدی نظیــر کلکتورهــای خورشــیدی یــا
سیســتمهای فتوولتائیــک بســیار اقتصــادی و مقــرون بــه صرفــه اســت.
خورشــید بهعنــوان یــک رآکتــور هســتهای طبیعــی ،بســتههای کوچکــی از
انــرژی بــه نــام فوتــون را آزاد میکنــد ،فوتونهــا در مدتزمــان تقریبــی
 ۵/۸دقیقــه فاصلــهی  ۱۵۰میلیــون کیلومتــری خورشــید تــا زمیــن را طــی
میکننــد .ایــن ذرات بــرای تولیــد انــرژی خورشــیدی ســاالنه و بــرآورده
ســاختن نیازهــای انــرژی جهانــی کافــی هســتند.
تــوان فتوولتائیــک فعلــی تنهــا میتوانــد پنجدهــم از انــرژی مصرفــی
ایاالتمتحــده را تشــکیلدهــد؛ امــا فنــاوری خورشــیدی در حــال پیشــرفت
اســت و هزین ـهی پیادهســازی ایــن نــوع انــرژی هــم بــا ســرعت چش ـمگیری
در حــال کاهــش اســت .فناوریهــای متعــددی بــرای تبدیــل نــور خورشــید
بــه انــرژی مصرفــی ســاختمانها وجــود دارنــد .متداولتریــن فناوریهــای
خورشــیدی بــرای خانههــا و شــرکتها فنــاوری آب گــرم خورشــیدی،
طراحــی خورشــیدی  passiveبــرای ســرمایش و گرمایــش محیــط و فنــاوری
فتوولتائیــک خورشــیدی بــرای بــرق هســتند.
ســازمانها و صنایــع از ایــن فناوریهــا بــرای افزایــش منابــع انــرژی ،بهبــود
بازدهــی و کاهــش هزینههــا اســتفاده میکننــد .متداولتریــن نــوع انــرژی
خورشــیدی ،انــرژی فتوولتائیــک اســت .سیســتم فتوولتائیــک خورشــیدی یــک
سیســتم الکتریکــی اســت کــه از پنلهــای خورشــیدی ،معکوسکننــده و
چنــد مؤلف ـهی دیگــر (مونتــاژ ،کابــل و  )...تشــکیل شــده اســت.
پتانسـیل انرژی خورشـیدی مصرفی انسـان  ،بر اسـاس معیارهایی مثل شـرایط
جغرافیایـی ،تغییـرات زمانـی ،پوشـش ابـری و زمیـن متغیـر اسـت .شـرایط
جغرافیایـی بـر پتانسـیل انـرژی خورشـیدی تأثیـر میگذارنـد ،زیـرا نواحـی
نزدیکتـر بـه اسـتوا تشعشـعات خورشـیدی بیشـتری را دریافـت میکننـد و از
ن رو اسـتفاده از فتوولتائیکهـا یا سـلولهای خورشـیدی میتوانند پتانسـیل
ایـ 
انـرژی خورشـیدی را در مناطـق دور از اسـتوا افزایش دهند .تغییـرات زمانی هم
بـر پتانسـیل انـرژی خورشـیدی تأثیـر میگذارنـد زیـرا در طول شـب  ،پرتوهای
خورشـیدی قابلجـذب بـرای پنلهای خورشـیدی کمتر هسـتند .پوشـش ابری
میتواند نور خورشـید را مسـدود کند و نور موجود برای سـلولهای خورشـیدی
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را کاهـش دهـد .معیـار مهـم دیگـر ،زمیـن
مناسـب است .زمین باید بالاسـتفاده و مناسب
بـرای تعبیـهی پنلهـای خورشـیدی باشـد.
پشـتبامها موقعیـت مناسـبی بـرای نصـب
سـلولهای خورشـیدی دارنـد ،بـه ایـن روش
هـر خانـوار میتوانـد انـرژی خـود را بهصـورت
مسـتقیم تأمیـن کنـد .مناطـق مناسـب بـرای
نصـب سـلولهای خورشـیدی زمینهایـی
هسـتند کـه قبلا بـرای اهـداف تجـاری یـا
اهـداف دیگـر بـه کار نرفتـه باشـند و بتـوان
واحدهـای خورشـیدی را در آنهـا نصـب کرد.
پنلهــای خورشــیدی  ،PVبــرق جریــان
مســتقیم ( )DCرا تولیــد میکننــد .در بــرق
 DCالکترونهــا از یکجهــت دور مــدار بــه
جریــان درمیآینــد .بهعنــوان یــک مثــال
از جریــان  DCمیتــوان بــه تقویــت المــپ
بــا یــک باتــری اشــاره کــرد .الکترونهــا از
قطــب منفــی باطــری حرکــت کــرده از المــپ
عبــور میکننــد و مجــددا بــه قطــب مثبــت
بازمیگردنــد.
مبـدل خورشـیدی ،بـرق  DCرا از آرایـهی خورشـیدی دریافت کـرده و آن را به
بـرق  ACتبدیـل میکنـد .معکوسکنندهها مغزهای سیسـتم به شـمار میروند.
مبدلهـا در کنـار تبدیـل تـوان  DCبـه  ،ACوضعیت سیسـتم از جملـه ولتاژ و
جریـان موجـود در مدارهـای  ACو  ،DCتولیـد انرژی و ردیابـی حداکثر توان را
هـم نمایـش داده و از خطا جلوگیـری میکنند.
یکـی از معایـب مبـدل مرکـزی ایـن اسـت کـه بـروز مشـکل روی یـک پنـل
خورشـیدی (بـرای مثـال قـرار گرفتن آن در سـایه یـا کثیف شـدن آن) عملکرد
کل آرایـهی خورشـیدی را مختل میسـازد .مبدلهای میکـرو ازجمله مبدلهای
موجـود در سیسـتم خورشـیدی خانگـی  SunPower Equinoxاین مشـکل را
حـل کردنـد .درصورتیکـه یـک پنل خورشـیدی مشـکلی داشـته باشـد ،بقیهی
آرایههـای خورشـیدی بـدون هیـچ مشـکلی بـه کار خـود ادامـه میدهند.
بهتر است این مفهوم با یک مثال توضیح داده شود .در ابتدا ،نور خورشید به پنل
خورشـیدی روی سـقف میتابـد .پنلها انـرژی را به جریـان  DCتبدیل میکنند
تـا در معکـوس کننـده جریـان پیدا کنـد .معکوسکننـدهی بـرق  DCرا به AC
تبدیـل میکنـد ،در مرحلهی بعـدی میتوان از ایـن برق برای تأمیـن انرژی الزم
یـک خانه اسـتفاده کـرد .این انرژی سـاده و پـاک ،مقرونبهصرفه و بهینه اسـت.
امـا سـاعاتی که شـما در خانه نیسـتید چـه اتفاقـی میافتد؟ یا مثال هنگام شـب
کـه سیسـتم خورشـیدی ،قـادر بـه تولید برق نیسـت چـه کار باید کـرد؟ در این
شـرایط میتـوان از سیسـتم  net meteringاسـتفاده کـرد .ایـن سیسـتم یـک
نوع سیسـتم معمولی  PVمبتنی بر شـبکه اسـت که در سـاعات اوج روز ،انرژی

بیشـتری را تولیـد میکنـد .بنابرایـن انـرژی مـازاد دوباره بـه شـبکه بازمیگردد.
مصرفکننـده میتوانـد از انـرژی اضافـه در هنگام شـب یا روزهای ابری اسـتفاده
کند ،net meter .نسبت انرژی ارسالی به انرژی دریافتی از شبکه را ثبت میکند.

 -2مروری بر استفاده از انرژی خورشیدی در سیستمهای ریلی جهان

درحــال حاضــر بزرگتریــن کارخانههــای تولیــد انــرژی خورشــیدی
(فتوولتائیــک) کــه ســریعترین رشــد انــرژی پــاک را در جهــان دارد در چیــن،
هندوســتان و امریــکا قــرار دارنــد و ایرلنــد و ایســلند هــم از کشــورهای موفق در
کاهــش مصــرف ســوختهای فســیلی محســوب میشــوند .البتــه بایــد گفــت
کــه خاورمیانــه هــم در حــال ورود بــه ایــن حــوزه اثرگــذار در آینــده بــوده و قرار
اســت برخــی صحراهــا و کویرهــای آســیا و خاورمیانــه بــه محلــی بــرای ســاخت
و توســعه پنلهــای خورشــیدی و تولیــد انرژیهــای پــاک تبدیــل شــوند.

 -1-2كالیفرنیا
نظــر بــر ایــن ایــن اســت در كالیفرنیــا در طــول كیلومترهــا خطــوط راهآهــن ،
شــبكهای از پانلهــای خورشــیدی ایجــاد شــود تــا نیــروی الكتریكــی كافــی را
بــرای سیســتمهای راهآهــن بــر اســاس انــرژی خورشــیدی فراهــم نمایــد.
مكانهــای اســتقرار پانلهــای خورشــیدی بــه طــور عمــده بــر روی ســقف
قطارهــا قــرار میگیــرد و بدیــن ترتیــب یــك پانــل  300واتــی خورشــیدی
میتوانــد انــرژی الزم بــرای  7000مایــل ســفر در ســال را فراهــم نمایــد.
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 -2-2لندن

لونقلی
قطارهای برقی پاك ترین شـیوهی حمل و نقل عمومی هسـتند كه حم 
پایـدار را بـرای مسـافران بـه ارمغان میآورند .در سـال  2011پـروژهای با نصب
 4400پانـل فتوولتائیـك بـر روی پشـتبام پـل روگـذری راه انـدازی شـد كـه
نیمـی از انـرژی مـورد نیـاز بـرای ایسـتگاه مركـزی لنـدن را تامیـن میكـرد.
كالــج امپریــال لنــدن بــا همــكاری موسســه خیریــه تغییــرات آبوهوایــی
اقــدام بــه اســتفاده از پانلهــای خورشــیدی در حاشــیهی خطــوط ،جهــت
تامیــن بــرق قطارهــا نمــود .بــرق باالســری ایــن پــروژه بــا اســتفاده از انــرژی
تجدیدپذیــر میباشــد كــه بــر اســاس تحقیقــات دانشــگاهی امــكان اتصــال
مســتقیم پانلهــای خورشــیدی بــه شــبكه بــرق باالســری میســر اســت .بــا
حــذف شــبكه باالســری میتــوان مدیریــت كارآتــری بــرای میــزان تقاضــای
نیــروی بــرق مــورد نیــاز اعمــال نمــود.

 -4-2بلژیک
در سـال  2011در بلژیـك ،اولیـن قطـار بـا سـرعت بـاال و بـا  16000پانـل
خورشـیدی ،در طـول  2مایـل در مسـیر تونل بلژیك سـاخته شـد .این خطآهن
بـه طـور مسـقیم پاریـس را بـه آمسـتردام متصـل كـرد و بـرق تولیـدی آن قادر
اسـت بـرق كل قطارهـای بلژیـك را بـرای یـك روز در سـال تامیـن كنـد.
سـقف این تونل در مسـیر پاریس به آمسـتردام با پانلهای خورشـیدی پوشـیده
شـده اسـت تا قادر به تامین برق ایسـتگاه  Antwerpو شـبكه قطار بلژیك باشد.
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 -3-2سانتیاگو
پایتخـــت شـــیلی ،ســـانتیاگو بـــا  5خـــط متـــرو و بیـــش از  100ایســـتگاه
بعـــد از مكزیكوســـیتی دارای بزرگتریـــن شـــبكه حملونقـــل ریلـــی شـــهری
در آمری ــكای التی ــن اس ــت .ب ــه زودی  60درص ــد از ان ــرژی م ــورد نی ــاز آن
از منابـــع انـــرژی تجدیدپذیـــر تامیـــن خواهـــد شـــد.
متـــرو ســـانتیاگو دو توافقنامـــه امضـــاء كـــرده اســـت ،یكـــی بـــرای تامیـــن
ان ــرژی خورش ــیدی ،دیگ ــری جه ــت تامی ــن ان ــرژی ب ــادی؛ ب ــر اس ــاس ای ــن
ق ــرارداد ،ان ــرژی خورش ــیدی  42درص ــد و ان ــرژی ب ــادی نی ــز  18درص ــد از
انـــرژی مـــورد نیـــاز متـــرو را تامیـــن میكنـــد.

ایـن تونـل كه بیـن دو منطقـه  Shortenو  Brasschaatقـرار دارد ،اولین تجربه
در اروپـا میباشـد .بر روی سـقف این تونـل ریلی برای قطارهای سـرعت باال بین
 Antwerpو مـرز هلنـد 16000 ،پانل خورشـیدی نصب شـده اسـت كه سـاالنه
حـدود  4هـزار قطـار با سـرعت بـاال و معمولـی میتواننـد از این انرژی اسـتفاده
كننـد .خروجـی سـاالنه این پـروژه حـدود  3.6 GHzاسـت كه به طور متوسـط
معـادل مصـرف سـاالنه نزدیك بـه یك هـزار خانوار اسـت .نصب این تعـداد پانل
خورشیدی در طول مسیر تونل ،باعث كاهش انتشار 2500تن گاز  CO2میشود.
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 -5-2مجارستان
در ســـال  2013قطـــاری بـــه بهرهبـــرداری رســـید كـــه نیـــازی بـــه بـــرق
باالســـری نداشـــته و میتوانســـت مســـافرین را در طـــول  12كیلومتـــر بیـــن
دو شـــهر  Királyrétو  Kismarosدر مجارســـتان جابهجـــا نمایـــد.
ابعـــاد واگـــن  8275 mmطـــول و  2000 mmعـــرض داشـــته كـــه بـــا
حداكثـــر ســـرعت  25 Km/hمیتوانـــد بـــدون ایجـــاد هرگونـــه آلودگـــی
بـــا  32صندلـــی مســـافرین را جابهجـــا نمایـــد .باتریهـــای داخـــل ایـــن
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واگـــن از طریـــق پانلهـــای خورشـــیدی بـــا ســـطح 9/9متـــر مربـــع تغذیـــه
شـــده اســـت ،ایـــن باتریهـــا بـــر روی ســـقف واگـــن قـــرار گرفتهانـــد كـــه
پیشبینـــی میشـــود دارای عمـــر مفیـــد  20-40ســـال باشـــد .همچنیـــن
قط ــار میتوان ــد ان ــرژی ب ــرق م ــورد نی ــاز خ ــود را از طری ــق اتص ــاالت ش ــبكه
بـــرق سراســـری تامیـــن نمایـــد .ایـــن قطـــار مجهـــز بـــه ترمزهـــای بازیابـــی
ان ــرژی الكتریك ــی اس ــت ك ــه میتوان ــد ان ــرژی حرارت ــی تولی ــد ش ــده ناش ــی
از ترمزگیـــری را مجـــددا ً بـــه انـــرژی بـــرق تبدیـــل كـــرده و بـــرای نیـــروی
محركـــه از آن اســـتفاده نمایـــد.

 -6-2آریزونا
مســئولین شــهر  valleyبــه دنبــال كاهــش آلودگیهــای
محیطزیســت بــا اســتفاده از انــرژی پــاك هســتند ،یكــی
از ایــن روشهــا اســتفاده از پانلهــای خورشــیدی اســت
كــه میتوانــد در ســال اول  831/444كیلــووات بــرق تولیــد
كــرده و موجــب كاهــش آالینــده كربنــی بیــش از 580
تــن معــادل خــارج كــردن  123وســیله نقلیــه از چرخــه
لونقــل در ســال گــردد.
حم 
متــرو  valleyبرنامــه دارد تــا بــا اســتفاده از نصــب
پانلهــای خورشــیدی ،بــرق مــورد نیــاز شــبكه
لونقــل عمومــی  Tempeدر آریزونــا را تامیــن نمایــد.
حم 
بــا تولیــد  537كیلــووات بــرق خورشــیدی  33درصــد
بــرق مــورد نیــاز ایــن منطقــه تامیــن میشــود .همچنیــن
 1704پانــل بــر روی ســقف اتوبوسهــا نصــب شــده
تــا موجــب افزایــش اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیــر بــه
میــزان  6/5تــا  8درصــد و صرفهجویــی بیــش از 411000
دالر در طــول  20ســال گــردد.
 -7-2اتحادیه اروپا
اتحادیــه اروپــا بــه دنبــال اســتفاده از یــك ایــده خالقانــه بــا هــدف اقتصــادی
پایــدار میباشــد و آن ،اســتفاده از تراورسهــای ریلــی جدیــدی اســت كــه
میتوانــد صنعــت راهآهــن را بــه نحــوی تغییــر دهــد كــه نــه تنهــا موجــب
بهبــود كیفیــت خطــوط راهآهــن بــه واســطهی كاهــش ســرو صــدا ،ارتعــاش
و هزینههــای تعمیــر و نگهــداریشــود؛ بلكــه میتوانــد موجــب مدیریــت
اتــاف انــرژی و پیشــگیری از هــدر رفــت آن شــود .ایــن تراورسهــا از یــك
هســته داخلــی بتــن مســلح و یــك پوشــش خارجــی تركیبــی از الســتیكهای
ضایعاتــی و پالســتیكهای بازیافــت شــده ســاخته شــدهاند.

پانلهـای خورشـیدی از جنس سـیلیكون و آلومینیوم به نحوی طراحی شـدهاند
كـه بـر روی ایـن تراورسهـا نصب شـده تـا بتواننـد 200مـگاوات بـرق در طول
 1000كیلومتـر از خـط را تولیـد نمایـد .بـا پایـان یافتـن ایـن پـروژه در سـال
 2019كشـورهای آلمـان ،فرانسـه ،انگلیـس و سـوییس از آن بهرهمنـد شـده و
در ادامـه شـبكه ریلـی ایتالیـا ،اسـترالیا ،آمریكا ،چیـن ،ژاپن و  165كشـور دیگر
از آن دنبالـهروی خواهنـد كـرد .ایـن تراورسهـای جدیـد بـه گونـهای طراحـی
شـده انـد تـا بـا تراورسهـای معمولـی ،بتنـی ،چوبـی و آهنی سـازگاری داشـته
باشـند .در آینـدهای نزدیـك قطارهـا و شـبكه ریلـی ،تمامی نیروی كشـش مورد
نیـاز خـود را از طریـق انـرژی خورشـیدی و باتریهـا تامیـن خواهنـد نمـود.
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 -8-2هند
از آنجــا كــه در شــمال هنــد  300روز آفتابــی در ســال وجــود دارد لذا اســتفاده
از انــرژی خورشــیدی یــك جایگزیــن طبیعــی بــرای بــرق معمولــی اســت .در
حــال حاضــر راهآهــن هندوســتان دارای ظرفیــت تولیــد  36مــگاوات بــرق
تجدیدپذیــر بــوده كــه برنامــه دارد آن را بــه  1000مــگاوات ســاعت افزایــش
دهــد .بــر ایــن اســاس در نظــر اســت نصــب پانلهــای خورشــیدی100

مگاواتــی بــر روی ســقف ،در 14ایالــت در هندوســتان انجــام شــود .شــركت
متــرو دهلــی نــو در ســال  2017پانلهــای خورشــیدی خــود را بــر روی پشــت
بامهــا و ایســتگاهها و دفاتــر خــود نصــب كــرده اســت  .انتظــار م ـیرود كــه
تــا پایــان ســال  ،2017میــزان  20مــگاوات انــرژی خورشــیدی تولیــد شــود.
ایــن انــرژی شــامل حــدود  3درصــد كل انــرژی مــورد نیــاز متــرو دهلــی
میباشــد.

 -1 -8-2قطارهای هند

بـــدون برخـــورداری از نـــور خورشـــید دو ســـفر بـــه  Shimlaانجـــام دهـــد.
اولیـــن قطـــار مجهـــز بـــه پانلهـــای خورشـــیدی كـــه پانلهـــا روی ســـقف
قطارهـــا قـــرار دارنـــد در ســـال  2015در راهآهـــن شـــمال هنـــد بیـــن دو
منطق ــه  Rewariو  Sitapurو راهان ــدازی ش ــد .ای ــن قط ــار نخس ــتین قط ــار
دیـــزل الكتریـــك بـــود كـــه تمامـــی واگنهـــای آن مجهـــز بـــه انـــرژی
خورشـــیدی بـــود.

در ســـال  2012اولیـــن قطـــار بـــا پانلهـــای خورشـــیدی بـــا سیســـتم
فتوولتاییـــك ســـاخته شـــد .مدولهـــای  200واتـــی پانلهـــای خورشـــیدی
بـــر روی ســـقف هـــر یـــك از هفـــت واگـــن قطـــار نصـــب گردیـــد .انـــرژی
تولیـــد شـــده در باتریهایـــی ذخیـــره میشـــود .هـــر واگـــن مســـافری دارای
پانـــل خورشـــیدی  100واتـــی میباشـــد كـــه میتوانـــد بـــرای دو روز كامـــل

42 42

شهرهای جهان

فصلنامه علمی و پژوهشی

بخش سوم  -طـــرح و دانــش

III:Design and knowledge

WORLD CITIES

بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده در نظــر اســت
پانلهــای خورشــیدی بــر روی ســقف واگنهــای قطارهــا
نصــب شــده تــا موجبــات كاهــش مصــرف بــرق دیزلــی
و آالیندههــای دیاكســیدكربن را فراهــم آورد .بــر
ایــن اســاس ،اســتفاده از پانلهــای خورشــیدی موجــب
صرفهجویــی نودهــزار لیتــر گازوئیل در ســال خواهد شــد.
 -2 -8-2ایستگاههای هندوستان
 750ایســتگاه در شــمال هنــد متعلــق بــه راهآهــن هندوســتان اســت كــه یكــی
از بزرگتریــن شــبكههای ریلــی جهــان میباشــد كــه بیــش از  8میلیــارد
مســافر در ســال جابهجــا میكنــد؛ و در نظــر دارد تــا ســال  ،2025میــزان 25
درصــد از بــرق مــورد نیــاز خــود را از انــرژی تجدیدپذیــر تامیــن نمایــد.
بــه تناســب انــدازه ایســتگاهها از مبدلهــای خورشــیدی بــا كارآیــی  5تــا
 50كیلــووات اســتفاده شــده اســت .ایــن مبدلهــای خورشــیدی از ســال
 2012در هندوســتان ســاخته شــده و قــادر هســتند تــا  40درصــد انــرژی
مــورد نیــاز را تامیــن نماینــد .راهآهــن هندوســتان روزانــه  12500قطــار و
 23میلیــون مســافر را جابــه جــا مینمایــد .ایــن میــزان معــادل جمعیــت
اســترالیا اســت .هندوســتان دارای  8000ایســتگاه فعــال در سراســر كشــور
بــوده و در نظــر دارد بــا نصــب تجهیــزات خورشــیدی انــرژی پاكــی را بــرای
بهرهبــرداری تامیــن نمایــد.

-9-2پاکستان
پاكســتان در كمربنــد جغرافیایــی واقــع شــده اســت كــه میزان
تابــش خورشــید بــه طــور متوســط  W/m2 525اســت.
بهعنــوان یــك مثــال عملــی  ،ایــن میــزان تابــش میتوانــد
انــرژی مــورد نیــاز یــك قطــار ســبك بــا ظرفیــت حمــل 160
مســافر را توســط یــك موتــور برقــی بــا ابعــاد معمولــی تامیــن
نمایــد .یــك ایســتگاه راهآهــن بــرای جــذب حداكثــری انــرژی
خورشــیدی طراحــی شــده اســت كــه طراحــی آن بســتگی بــه
دو عامــل اصلــی زاویــه تابــش خورشــید و نحــوه عبــور قطــار
از ایســتگاه اســت .در الهــور حركــت خورشــید از طلــوع تــا
غــروب ،از جنــوب شــرقی بــه شــمال غربــی میباشــد .امتــداد
مســیر عبــوری قطــار از ایســتگاه ،تعیین كننــده شــكل و ارتفاع
ســاختمان ایســتگاه میباشــد .بــر ایــن اســاس الزم اســت
ســاختمان ایســتگاه راهآهــن بــه گون ـهای طراحــی شــود كــه
زاویــه تابــش خورشــید نســبت بــه ســقفها و دیوارههــای
پیرامــون موجــب جــذب حداكثــری انــرژی در طــول روز گــردد.

انـرژی تولیـدی بـرای مصـرف  7المـپ  LEDبـا انـرژی  6وات در هـر واگـن و
شـارژ نمـودن تلفنهـای همـراه در طـی سـفر پنج سـاعته اسـتفاده میشـود .با
اسـتفاده از انـرژی خورشـیدی امـكان حـذف تجهیـزات مـورد اسـتفاده قبلـی و
باتریهـا از داخـل واگنهـا فراهم شـده اسـت كه ایـن كار موجب كاهـش وزن و
افزایـش سـرعت قطارها شـده و از سـوی دیگر نكته مهم تامین تعـادل دینامیكی
واگنهـا بـوده اسـت ،كـه این مهـم به خوبـی صـورت پذیرفت.
مطالعات امكانسـنجی بـرای نصب سـلولهای فتوولتائیك خورشـیدی بهمنظور
تبدیـل نورخورشـید بـه انـرژی بـرق بـرای واگنهـای مسـافرتی راهآهـن در
راهآهنهـای  ،RCFدر  Kapurthalaانجـام شـد .بـر ایـن اسـاس بـرآورد گردید
كـه در یـك سـفر بـا  5واگن مجهـز به تهویـه مطبـوع و  12واگن فاقـد آن ،یك
واگـن رسـتوران و  2واگـن مولـد ،در صورت نصـب پانلهای خورشـیدی بر روی
سـقف و انجـام  188سـفر  40سـاعته در طول یك سـال میتوان بـه میزان 239
تـن ،آالینده دیاكسـیدكربن را كاهـش داد.
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 -10-2عربستان
هرچنــد تابــش خورشــید از ســاعت  6صبــح تــا  6عصــر اســت
امــا زمــان اوج تابــش بیــن ســاعت  12تــا  5بعــد از ظهــر
میباشــد و امــكان بیشــترین ذخیــره كــردن انــرژی خورشــید
در اوج ســاعات تابــش اســت.
Future of solar energy in Saudi Arabia

بــر ایــن اســاس تــا ســال  2020عربســتان ســعودی آمادگــی كامــل بــرای راه
انــدازی نیروگاههــای خورشــیدی در كنــار نیروگاههــای موجــود خــود دارد تــا

 -11-2ملبورن
برنامـــه تدویـــن شـــده عبـــارت اســـت از تغییـــر نیـــروی بـــرق مصرفـــی
تامیـــن شـــده از نیروگاههـــای موجـــود بـــه اســـتفاده از نیروگاههـــای
خورشـــیدی بـــرای خـــط  86ترامـــوای شـــهر ملبـــورن در اســـترالیا،
كـــه ایـــن امـــر ســـبب كاهـــش بیـــش از  80000تـــن گاز گلخانـــهای
در ســـال میشـــود .هـــدف اصلـــی ایـــن برنامـــه نـــه تنهـــا كاهـــش
گازهـــای گلخانـــهای بلكـــه حداقـــل كـــردن هزینههـــای عملیاتـــی
دراز مـــدت میباشـــد كـــه در نتیجـــه موجـــب افزایـــش درآمـــد

 -12-2ژاپن
ب ــرای تامی ــن ب ــرق قطاره ــا از س ــلولهای خورش ــیدی نص ــب ش ــده ب ــر روی
ســـقف ایســـتگاهها اســـتفاده شـــده اســـت .همچنیـــن توربینهـــای بـــادی
و چرخهـــای آبـــی نیـــز در پیرامـــون ایســـتگاهها نصـــب گردیدهانـــد .در
هـــر ایســـتگاه باتریهـــای ذخیرهســـازی نصـــب شـــده انـــد كـــه همـــواره بـــا

بــا كمــك ایــن نیروگاههــای خورشــیدی بتوانــد انــرژی الزم بــرای ســاعات
پربــار مصــرف را تامیــن نمایــد.

سیســـتم حمـــل و نقـــل عمومـــی در ایـــن منطقـــه خواهـــد شـــد.
ان ــرژی م ــورد نی ــاز ب ــرای ای ــن خ ــط ترام ــوا ب ــه می ــزان  14/87م ــگاوات
میباشـــد كـــه بدیـــن منظـــور از پانلهـــای خورشـــیدی  260واتـــی
بهمنظـــور حداقـــل كـــردن هزینههـــا اســـتفاده شـــده اســـت .بـــر اســـاس
ارزیابیه ــای اقتص ــادی انج ــام ش ــده مق ــرر گردی ــد  34/2درص ــد از ان ــرژی
الزم بـــرای بهرهبـــرداری ترامواهـــا از پانلهـــای خورشـــیدی نصـــب شـــده
در طـــول مســـیر و  8/73درصـــد آن از پانلهـــای نصـــب شـــده بـــر روی
س ــقف انباره ــا و دپوه ــا تامی ــن ش ــود.

اســـتفاده از انرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر شـــارژ میگردنـــد.
همچنیـــن ایـــن باتریهـــا بـــر روی قطارهـــا نیـــز نصـــب شـــدهاند .هنگامـــی
ك ــه قطاره ــا در ایس ــتگاه توق ــف میكنن ــد باتریه ــای قطاره ــا ب ــه س ــرعت
توســـط باتریهـــای ایســـتگاه شـــارژ میگـــردد.
ای ــن باتریه ــا دارای ق ــدرت  8/9میل ــی ژول در ه ــر كیلومت ــر مع ــادل 2/5
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كیلـــووات ســـاعت در كیلومتـــر میباشـــد .بـــا فـــرض اینكـــه فاصلـــه بیـــن
ه ــر ایس ــتگاه  500مت ــر باش ــد ،ه ــر قط ــار نیازمن ــد  1/3كیل ــو وات س ــاعت
ان ــرژی ،ب ــرای رس ــیدن ب ــه ایس ــتگاه بع ــدی اس ــت.
چنانچ ــه توات ــر اع ــزام قطاره ــا ب ــه می ــزان  6قط ــار در ه ــر س ــاعت و روزان ــه
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نیـــز بهرهبـــرداری  18ســـاعته صـــورت پذیـــرد ،مجموعـــاً نیازمنـــد انـــرژی
بـــرق 270كیلـــووات ســـاعت در روز ،معـــادل  99000كیلـــووات ســـاعت
بـــرای هـــر ایســـتگاه در ســـال میباشـــد .شـــكل بعـــدی نشـــان دهنـــده
ایـــن سیســـتم اســـت.

در ژاپن مقدار انرژی برقی تولید شـده توسـط سلولهای
خورشـیدی در یـك سـال را میتـوان به طـور تقریبی به
این صورت محاسبه نمود)kWh(× 1100)h( .نرخ قدرت
اگـر تمـام انـرژی برقی  99000كیلووات سـاعت توسـط
سـلولهای خورشـیدی تامیـن شـود نـرخ انـرژی معادل
 90كیلـووات میباشـد .همچنیـن چنانچه از سـلولهای
خورشـیدی بـا بازدهـی  %19اسـتفاده گـردد بـه سـطح
تقریبـی  470متـر مربـع بـرای نصـب پانلها نیاز اسـت.
بــا نصــب پانلهــای خورشــیدی بــر روی ســقف ایســتگاهها در ســطحی
بــه میــزان  30*2متــر  ،حــدودا ٌ میتــوان  13درصــد از انــرژی الكتریكــی
مــورد نیــاز را تامیــن نمــود .مابقــی نیــروی بــرق مــورد نیــاز نیــز از طریــق
توربینهــای بــادی و چرخهــای آب كــه در نزدیكــی ایســتگاه نصــب شــدهاند
تامیــن میشــود.

جهـــان بـــا اســـتفاده از پنلهـــای خورشـــیدی تامیـــن شـــد ،امـــا «آژانـــس
بینالمللـــی انـــرژی» اعـــام کـــرد انـــرژی خورشـــیدی ایـــن قابلیـــت را دارد
کـــه بـــه بزرگتریـــن تامینکننـــده بـــرق سراســـر دنیـــا تـــا ســـال ۲۰۵۰
میـــادی ( )1428-29تبدیـــل شـــود .هزینـــه تولیـــد و نصـــب پنلهـــای
خورش ــیدی ،پیوس ــته در ح ــال کاه ــش اس ــت و ش ــمار زی ــادی از دولته ــا
بـــا اختصـــاص یارانـــه بـــه ایـــن فعالیتهـــا ،اکنـــون در حـــال پشـــتیبانی
از طرحهـــای ایـــن چنینـــی هســـتند .انـــرژی خورشـــیدی میتوانـــد
بهطورکامـــل جایگزیـــن ســـوختهای فســـیلی بـــرای سیســـتمهای ریلـــی
ش ــود .از ای ــن رو طرحه ــا و پروژهه ــای گوناگون ــی در سراس ــر دنی ــا اکن ــون
در حـــال انجـــام اســـت کـــه هدفشـــان جایگزیـــن کـــردن انرژیهـــای
تجدیدپذیـــر از جملـــه انـــرژی خورشـــیدی بـــا ســـوختهای فســـیلی در
ســـامانههای حمـــل ونقـــل ریلـــی بویـــژه در شـــهرها اســـت.
منابع:

The town where the solar light rails run

 -3جمع بندی
در ســال  ۲۰۱۵میــادی ( ۰۵/۱ ،)۹4-13۹3درصــد از کل انــرژی موردنیــاز

Steve Mollman, May 24, 2016, Santiago’s subway system
will soon be powered mostly by solar and wind energy.
https://www.dailypioneer.com/2018/trending-news/solarenergy-to-ad...
Mohammad Vajihi, 2016/2017, Solar-powered light rail
vehicle and tram systems.
central metro station operates facilities with solar power
https://digiato.com/
http://www.livechnnai.com/detailnews.asp/newsi
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COPENHILL

COPENHILL POWER PLANT WITH ROOFTOP SKI SLOPE
The Copenhill landmark, with an area of 41.000 m² is a waste-to-energy plant with a park and ski slope on its roof.

L

ocated in an industrial area near the city center, the new
waste-to-energy plant aspired to become an exemplary model
in the field of waste management and energy production, as
well as an architectural landmark.
The plant converts 440.000 tons of waste annually into energy
to deliver and district heating for 150.000 homes.
The plant sets out to become the cleanest waste-to-energy
plant in the world, to be the tallest and the biggest building in

Copenhagen, to house Denmark’s first ski-slope and to emit
its co2 emissions in sudden bursting smoke rings.
The park and ski slope on the roof of the plant with an
area of 16.000 m² will provide visitors with hiking trails,
playgrounds, fitness structures, trail running, climbing walls
and view across the city. In the winter, the park will be joined
by a 500 meters of ski slopes.
Source: Archdaily, CopenHill: The story of BIG’s Waste-toEnergy Plant, www.archdaily.com.
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CONSTRUCTION PROGRESS OF THE NEW METRO LINES
IN STOCKHOLM
By: Board of Editors

Stockholm urban region is growing and it is
predicted that its population will be about
2.6 million in 2025. Presently Stockholm
has 8 metro lines with a length of 150 km
and 100 stations. Moreover, there are 8
suburban trains with a length of 84 km and
3 lines of light rail transit with a length of 36 km.

T

he Regional Government of Stockholm has started to build
new lines of metro with 20 km length and 11 stations in 2018.
An interview was made with Civil Engineer Magnus Lundin,
Technical Director of the New Metro Lines Department of
Stockholm Metro, concerning the progress of construction of the
new metro lines in Stockholm.
Magnus Lundin: Stockholm is one of the fastest growing
urban regions in Europe. That is why we need more housing
and efficient public transportation. The metro network will be
expanded with 3 lines to accommodate more passengers. This
project is so important that the Government, the Stockholm
Region and Municipalities have joined to fund this project.
Magnus Lundin said: 100 % of the rail route will be built as
tunnels. Concerning Sofia Station which is located at the depth
of 100 meter under- ground, we need to use new systems for
stations like Sofia which are located very deep underground.
In Sofia Station we are using 8 large and fast lifts to transfer
passengers up and down within 30 seconds. If we used escalators
instead of lifts, the transfer time would have been 5 minutes.
About the construction phases of the new metro lines, Lundin
said: phase 1 is to construct the work tunnel. In order to build

rail tunnel, we dig the work tunnel from the ground level.
In phase 2, we build rail tunnels and stations. In phase 3,
we install technical equipment and test the running of trains.
Presently we are busy with phase 1 and 2.
Magnus Lundin on sustainable development of Stockholm
Metro said: We are actively working with CEEQUAL
sustainable development system to construct the new metro
lines. Sustainable development factors are leading and
controlling all phases of planning, construction and the
future operation of the new metro lines.

SOFIA STATION
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KNOWLEDGE BRIEF

THE BENEFITS OF
FULL METRO
AUTOMATION
By: UITP

SEPTEMBER|2019
Full metro automation has been a reality for over 35 years;
every day, over 1000 km of metro are operated automatically
around the world, carrying millions of passengers safely and
reliably to their destination.

A

quarter of the world’s metros already have at least
one fully automated line, representing 7% of the metro

infrastructure in operation today. In the coming 5 years, full
automation is expected to be- come the mainstream design
for new metro lines. Yet authorities, decision-makers and
operators still face many questions on the advantages of automation over conventional operation. This Knowl- edge Brief
presents the analysis of the experienced networks of the UITP
Observatory of Automated Metros on the benefits that full
automated opera- tion (FAO) can bring to a metro network.
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