
شـماره ویژه  حمل و نقل ریلی شهری )مترو(





  

  

شماره ویژه حمل و نقل ریلی شهری)مترو(

شـهرهای جهـان فصلنامـه علمی، پژوهشـی و اطـاع رسـانی در زمینه های فنی و مهندسـی 
راه و سـاختمان، معماری، شهرسـازی و مدیریت شـهری اسـت. 

سال دوازدهم، شماره سی و سوم- بهار  1400، قیمت: 30،000 تومان 
- آراء و دیدگاه های مندرج در این نشریه، دیدگاه خاص آن نیست. 

- مسؤولیت مقاله ها و گزارش ها بر عهده نویسندگان یا مترجمان آن ها است.
- نشریه در ویرایش و خاصه کردن طرح ها و مطالب آزاد است. 

- مطالب ارسالی مسترد نمی شود.
- نقل بخشی از یک مطلب یا مقاله با ذکر منبع آزاد است.

 صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: 
محسـن ابراهیمـی مجرد، کارشـناس ارشـد مهندسـی راه و سـاختمان، دکتـری حمل و نقـل، ترافیک و 

شهرسـازی، اسـتاد دانشگاه
 مشاوران علمی: 

دکتر اسـماعیل شـیعه )اسـتاد دانشـگاه(، دکتر علی نوذرپور )اسـتاد دانشـگاه(، دکتر سـید مهدی مجابی 
)اسـتاد دانشـگاه(، دکتـر داوود رضـا عرب )اسـتاد دانشـگاه(، دکتر بیژن یاور )اسـتاد دانشـگاه(

قائم مقام مدیرمسؤول: 
raminradnia66@gmail.com ،09121484137 ،رامین رادنیا، کارشناس ارشد ارتباطات

دبیر هیئت تحریریه: 
رامین رادنیا

 هیئت تحریریه: 
دکتـر مینـا ابراهیمـی؛ آرزو رنجبرنژاد، کارشـناس علوم ریاضی؛ لنا سـیلوربرگ، کارشـناس ارشـد مدیریت 

بازرگانـی؛ مریم معظمی، کارشـناس ارشـد مهندسـی عمران 
همکاران این شماره: 

مهندس محمد حسین رئیسی، مهندس حمید میرمیران، بابک نورالهی، شاهین یگانه، رسول صفی زاده  
حامیان نشریه: مهندسان مشاور اندیشکار، مهندسان مشاور نقش جهان - پارس

مدیر IT: محمدرضا ابراهیمی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 
eliccmt@gmail.com/ 09125114984 :تصویرپردازی و صفحه آرایی: الهه لطفی

گرافیک: آرزو جامجو
مدیر امور پشتیبانی و اداری: 
مریم مؤمنی: 09378239262 

امور پشتیبانی و اداری: 
محمدحسین مهدی پور، کاملیا طلوعی

 نمایندگان استان ها:
اسـتان های خراسـان رضوی، خراسـان شـمالی و خراسـان جنوبی: سـهیل پروازی )مشهد(؛ اسـتان اصفهان: 
شـهناز مشـفق ضرغـام؛ اسـتان فـارس: اعظم احسـانی؛ اسـتان مازنـدران: محمد رجبی؛ اسـتان کرمانشـاه: 

مهندس عهدیـه صادقی
لیتوگرافی و چاپ: ایران کهن

نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان سعادت آباد، خیابان چهاردهم شرقی، پاک 40، طبقه اول 
کدپستـی: 1997863713 / تلفـن: 771 60 220 - 021 

 shahrhayejahan@gmail.com :پست الکترونیک

http://shahrhayejahan.ir/fa

پشت جلد:  متروی تهران- ایستگاه شاهد

فصلنامه شهرهای جهان، شناسنامه

شماره ثبت جواز: 88/15629

ISSN 2228 - 7574 :شمارة شاپا

فهرست مطالب

11 توسعه قطار شهری مشهد

12 توسعه قطار شهری تبریز

13 توسعه متروی اصفهان

14توسعه متروی شیراز

15چهره ماندگار متروی هندوستان

15توسعه متروی کرج

10 پیشرفت صنعت ساخت متروی تهران و تنگناهای آن

تازه ها و اخبار

4
گزارش نخست: 

مترو، اراده ای جسورانه برای ورود به عصر جدید نوسازی

سخن نخست: 
3 چهره های ماندگار

10حمل و نقل ریلی شهری



بخش سوم: طرح و دانش حمل و نقل شهری بخش اول: حمل و نقل ریلی شهری

خالصه به زبان انگلیسی

32 اول ایمنی، بعد حرکت

34چشم انداز خودروهای برقی باتری در اروپا

36چشم اندازهای نوین در شهرهای جهان در دهه 2020

37شتاب کاهش قیمت انرژی های پایدار

اهمیـت روز افـزون درآمدهـای ثانویـه بـرای تأمیـن 
16بودجـه حمـل و نقـل عمومـی  

20زندگی در عمق 25 متری زمین

اسـتفاده از انرژی هـای تجدید پذیـر بادی - خورشـیدی  
در سیسـتم های حمل و نقـل ریلی

)مطالعه موردی:  متروی تهران(
22

  بخش دوم: توسعه پایدار حمل ونقل ریلی شهری

ردیچه ای هب جهان نو
" شهراه ی جهان"  هب مثاهب بااگشهی است هک هب نیازاهی زیستی 

بشر رد رعهص زندگی نوین رد شهراهی خرد و کالن و دور و زندیک 
می رپدازد. هب آن امید هک از رهگذر بازاتب و ااشتنر اخبار، 

مقاالت، گزارش اه و مصاحبه اهی خواندنی و تصاوری دیدنی، 
صصان، دانشجویان  مخاطب خود را اعم ا ز مدریان شهری، متخ

ر گرد هم آورد.  رب معرفی  ن رد حلقه  یاران توسعه پایدا و عالقهمندا
کالت نیمه رپ لیوان تحوالت و دانش روز رد کنار بیان زهار توی مش
ر را رد   جاری اتکید دارد ات ره دم ذوق و شوق و امید هب توسعه پایدا

ن سازد. دل مردمان این سرزمین غنی و کهن دو چندا
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چهره های ماندگار
IMPORTANT PERSONS

ــود  ــورها، وجـ ــعه کشـ ــرفت و توسـ ــاخص های پیشـ ــی از شـ یکـ
ــران  ــت. مدیـ ــا و کارا اسـ ــمند، توانـ ــانی دانشـ ــرمایه های انسـ سـ
ـــای  ـــروغ و گرانبه ـــر ف ـــای پ ـــش، گوهر ه ـــر بخ ـــمند، کارا و اث دانش
اجتمـــاع هســـتند کـــه کیفیـــت زندگـــی بهتـــر را بـــرای بشـــر 
ــد،  ــش، تعهـ ــا دانـ ــه بـ ــرادی کـ ــه افـ ــد. همـ ــن می کننـ تضمیـ
ـــالش  ـــردم کار و ت ـــی م ـــردن زندگ ـــر ک ـــرای بهت ـــه ب ـــان و اندیش ایم

ــتند. ــرم هسـ ــم و محتـ ــان ها مهـ ــرای انسـ ــد، بـ می کننـ
ــای  ــرای پروژه هـ ــی اجـ ــالش، توانائـ ــمندی، تـ ــوزی، هوشـ دلسـ
ـــودن، از  ـــردم ب ـــکاران و م ـــت هم ـــد و در خدم ـــت بلن ـــزرگ، هم ب
ــت.  ــردم اسـ ــزار مـ ــدگار خدمتگـ ــای مانـ ــای چهره هـ ویژگی هـ
شـــهرها، زیرســـاخت های پایـــدار و سیســـتم های خدمات رســـان 
ـــان  ـــان و مهندس ـــران، کارشناس ـــن مدی ـــط ای ـــهروندان، توس ـــه ش ب

تالشـــگر طراحـــی و ســـاخته می شـــوند.
ـــل و  ـــژه حم ـــماره وی ـــان، ش ـــهر های جه ـــه ش ـــماره مجل ـــن ش ای
ـــژه ای در  ـــزارش وی ـــامل گ ـــه ش ـــت ک ـــهری)مترو( اس ـــی ش ـــل ریل نق

بـــاره چهره هـــای مانـــدگار متـــروی تهـــران می باشـــد.
مدیـــران،  قـــدردان  کـــه  اســـت  همـــگان  وظیفـــه 
ــاخت  ــدر کار سـ ــت انـ ــگر دسـ ــان تالشـ ــان و کارکنـ مهندسـ
و توســـعه متـــروی تهـــران بـــوده و همـــواره در تکریـــم و 
بزرگداشـــت ایـــن ســـرمایه های ارزشـــمند کوشـــا باشـــند.

هیئت تحریریه

سخن نخست
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METRO, A BOLD DECISION TO ENTER 
THE NEW RECONSTRUCTION ERA

مقدمه
تصمیـــم و عـــزم دولـــت بـــرای ســـاخت متـــرو در پایتخـــت در 
اواســـط دهـــه 60 بـــا تکیـــه بـــر تـــوان داخلـــی و بهره گیـــری از 
ـــته و  ـــاد برجس ـــه نم ـــی ب ـــه نوع ـــی ب ـــای جهان ـــه و ظرفیت ه تجرب
ـــی در دوران  ـــازی مل ـــازی و بازس ـــد نوس ـــاز  دوره جدی ـــاخص از آغ ش
ـــا  ـــا و صد ه ـــی آن ده ه ـــه در پ ـــد ک ـــل ش ـــر تبدی ـــد و معاص جدی
ـــروژه  ـــک کالم پ ـــعه و در ی ـــد و توس ـــیر رش ـــورانه در مس ـــرح جس ط
نوســـازی کلیـــد خـــورد و نـــگاه جدیـــد بـــه پیشـــرفت و لـــزوم 
ـــروژه  ـــب پ ـــن ترتی ـــه ای ـــاخت. ب ـــکار س ـــادی را آش ـــق اقتص رون
ـــرای  ـــی ب ـــرح عمران ـــک ط ـــر از ی ـــران فرات ـــرو در ته ـــاخت مت س
ـــاز  ـــش آغ ـــد بخ ـــت و نوی ـــرار گرف ـــی ق ـــل عموم ـــل و نق ـــود حم بهب
ـــدا  ـــور و مب ـــازی در کش ـــعه و نوس ـــت توس ـــد از مدیری دوره ای جدی

ـــد. ـــور ش ـــه در کش ـــه جانب ـــمگیر و هم ـــی چش تحوالت

نگاهی به تاریخچه متروی تهران 
نخســتین برنامه ریزی هــا بــرای بنیان گــذاری متــروی تهــران بــه ســال 1350 

ــل  ــع حمل و نق ــرح جام ــه ط ــات تهی ــال 1353 مطالع ــردد. در س ــاز می گ ب
ــه مهندســان مشــاور "ســوفرتو" فرانســوی واگــذار شــد.  و ترافیــک تهــران ب
ــا  ــط ت ــا 7 خ ــرو ب ــبکه مت ــک ش ــنهاد ی ــه پیش ــج ب ــوفرتو منت ــات س مطالع
ســال1370 گردیــد. ســازمان حمــل و نقــل عمومــی پاریــس)RATP( از ســال 
ــاد آغــاز  1356 عملیــات اجرائــی ســاخت خــط1 متــرو را در اراضــی عباس آب
نمــود. عملیــات اجرائــی ســاخت خــط 1 متــرو تــا ســال 1359 ادامــه داشــت 

و 2300 متــر تونــل حفــاری گردیــد.
ــگ  ــت جن ــه عل ــا 1365 ب ــال 1359 ت ــران از س ــروی ته ــرح مت ــرای ط اج
تحمیلــی ایــران و عــراق متوقــف بــود. در اواخــر ســال 1360 هیئــت وزیــران 

ــرد. ــام ک ــل طــرح توســط مشــاوران خارجــی را اع ــف کام توق
ــر گســترش  ــی نظــارت ب ــه شــورای عال در ســال 1363 کارشناســان دبیرخان
ــت  ــت دول ــه هیئ ــرو ب ــاخت مت ــزوم س ــورد ل ــی در م ــران گزارش ــهر ته ش
ــران  ــه ته ــاز جمع ــرو در نم ــاخت مت ــرورت س ــی آن ض ــد. در پ ــه نمودن ارائ
ــورای  ــس ش ــت مجل ــت وق ــنجانی، ریاس ــمی رفس ــر هاش ــط آیت اهلل اکب توس
اســامی، مطــرح شــد. ســپس هیئــت وزیــران اجــرای طــرح متــروی تهــران 
را در فروردیــن 1364 تصویــب نمــود و فعالیت هــای ســاخت متــروی تهــران 

ــد. ــاز گردی ــاره آغ دوب

متـــرو، اراده ای جســـورانه بـــرای 
ـــازی ـــد نوس ـــر جدی ـــه عص ورود ب

Prepares by: Board of Editorsتهیه کننده: هیئت تحریریه
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چهره های ماندگار متروی تهران
ــواع تخصص هــای  جهــان بایــد قــدردان حرفــه مهندســی باشــد. ان
ــدف  ــک ه ــی در ی ــان همگ ــی مهندس ــود دارد ول ــی وج مهندس
مشــترک هســتند. کار می کننــد، طراحــی و ســازندگی می کننــد تــا 

ــری داشــته باشــد. انســان زندگــی بهت
ــان  ــی مهندس ــیون بین الملل ــس فدراس ــز، رئی ــام لوئی ــدس ویلی مهن
ــه  ــتیابی ب ــهم را در دس ــترین س ــان بیش ــد: "مهندس ــاور می گوی مش
ــته اند." ــتیم، داش ــد هس ــه از آن بهره من ــی، ک ــی کنون ــت زندگ کیفی
معرفــی مدیــران و متخصصیــن دانشــمند و پــر تــاش در خدمــت بــه هم وطنــان 
ــت.  ــور اس ــی در کش ــای فرهنگ ــترش فض ــازی گس ــدس و بسترس ــری مق ام
چهره هــای مانــدگار صنعــت ســاخت و ســاز متــروی تهــران همچــون گنجینــه ای 
ــد  ــان بهره من ــود ارزشمندش ــهروندان از وج ــه ش ــتند ک ــاب هس ــا و کمی گرانبه
ــی  ــل ریل ــل و نق ــاخت های حم ــدار زیرس ــعه پای ــتای توس ــوند. در راس می ش
ــدگار  ــای مان ــه چهره ه ــای ارزشــمند انســانی ک ــه حــال از نیروه ــا ب شــهری، ت

ــت. ــده اس ــری ش ــتند بهره گی هس
اصغــر ابراهیمی اصــل، محســن هاشــمی، هابیــل درویشــی و علــی امام

را بســیاری از شــهروندان می شناســند ولــی شــاید بــا خدمــات تخصصــی 
تاثیرگــذار و گســترده آن هــا در ســاخت و توســعه متــروی تهــران و کشــور کمتــر 

ــد. آشــنائی دارن
مرحــوم محمــد نبی حبیبــی، شــهردار ســابق تهــران را بســیاری از هموطنــان 
ــروی   ــاخت مت ــاز س ــرای آغ ــان ب ــای ایش ــاید از تاش ه ــی ش ــند ول می شناس
ــان  ــس و کارشناس ــای رئی ــند. از اندیشــه ها و تاش ه ــر باش ــی خب ــران ب ته
دبیرخانــه شــورای عالــی نظــارت بــر گســترش شــهر تهــران در تهیــه 
ــارت  ــی نظ ــورای عال ــت و ش ــت دول ــای هیئ ــرای اعض ــف ب ــای مختل گزارش ه
بــر گســترش شــهر تهــران بــرای توجیــه فنــی، اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت 
محیطــی احــداث متــروی تهــران کمتــر کســی خبــر دارد. مســئوالن دیگــری که 
نامشــان در اینجــا نیامــده نیــز در راه انــدازی و توســعه متــروی تهــران نقــش موثر 

داشــته اند.
ــش،  ــم و دان ــمندی، عل ــان ها، اندیش ــره انس ــدگاری چه ــل مان ــن عوام مهم تری

ــردم اســت.  ــه م ــت ب ــان و خدم اخــاص و ایم
ــعه  ــاخت و توس ــدگار س ــای مان ــات چهره ه ــه ای از خدم ــه خاص ــن مقال در ای

ــود. ــه می ش ــران ارائ ــروی ته مت
جــا دارد همــگان بــا فعالیت هــای ایــن چهره هــا آشــنا شــده و قــدردان تاش هــا 

و زحمــات ایــن چهره هــای مانــدگار متــروی تهــران باشــند.
ــران در  ــروی ته ــرکت مت ــته ش ــر برجس ــه مدی ــای س ــه ای از فعالیت ه خاص

ــده اســت. ــر آم ــودار زی نم

  روند توسعه متروی تهران از سال 1376 تا 1399
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زنده یـاد محمد نبی حبیبی، شـهردار سـابق تهـران: 1362 تا 1366
محمـد نبی حبیبـی: "از دبیـر وقـت هیئـت دولـت خواسـتم ایـن جزوه هـای متـرو را که 

داشـتیم در کشـوی آقایـان وزراء بگذارند."
"مخالفیـن و موافقیـن سرسـختی داشـت کـه آقـای هاشـمی خودشـان کامـا بـا متـرو 

موافـق بودنـد و مـا هـم ایـن را می دانسـتیم."
"در واقـع فکـر کردیـم بـا اهـرم شـهرداری تهـران نمی توانیم متـرو را راه اندازیـم ولی  با 

اهـرم آقـای هاشـمی می توانیم."
"بحـث دربـاره متـرو در هیئـت دولت شـد. آقـای هاشـمی گفتند مـن شـنیده ام عده ای 
ایـن اسـت کـه هـر حـرف  را بشـنوم. جالـب  آمـده ام حرف هـا  موافـق هسـتند. مـن 
کارشناسـانه ای کـه مخالفیـن بیـان کردنـد، آقـای هاشـمی همـه را حفـظ بودنـد و در 

جلسـه جـواب دادنـد."
"در نهایـت بـه آقـای نخسـت وزیرگفتـه بودنـد دربـاره متـرو دولـت نظـر بدهـد، رای 
گرفتنـد، 19 نفـر از اعضـای هیئـت دولـت، وزرا در آن جلسـه بودند، 14 نفـر رای مثبت 

دادنـد و 5 نفـر هـم رای منفـی دادنـد. 

اصغـر ابراهیمی اصل، مدیر عامـل متروی تهـران، 1365 تا 1376

ــد.  ــرو بودن ــاخت مت ــف س ــه مخال ــال 1365 هم "س
ــه وزارت کشــور  ــرو را ب حتــی ســاختمان شــرکت مت
ــود." ــده ب ــتانداری ش ــه اس ــل ب ــل داده و تبدی تحوی

اصغــر ابراهیمــی اصــل آغازگــر احیــا و شــروع بــه کار دوبــاره متــروی تهــران بــود و 
فعالیت هــای گســترده ای بــرای رفــع مشــکات شــرکت متــروی تهــران و ســاخت 

متــرو بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی و توســط مهندســان ایرانــی انجــام داد.

در  متــرو  "ســاخت 
ــدنم  ــهردار ش زمان ش
ــه  ــت ک ــورت گرف ص
ــان  ــان و مخالف موافق

ــت." ــیاری داش بس

محسن هاشمی، مدیرعامل متروی تهران: 1376 تا1390 )160ماه(

"متروی تهران تاریخ پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده است."
"متـرو یکـی از نمادهای توسـعه پایدار کشـور اسـت و حاال همه کالنشـهرها 
صاحـب مترو هسـتند که این مسـئله موجـب کاهش مصرف سـوخت، عدالت 

اجتماعـی، کاهـش آلودگی هوا و غیره شـده اسـت."
"آنچـه مهـم اسـت حمـل و نقـل عمومـی و در ابرشـهرها آنچه مهم اسـت ریـل انبوه 
اسـت. در نتیجـه ریـل شـهری بایـد یکـی از اولویت هـای جـدی هزینه ای شـهرداران 

باشـدکه متأسـفانه دارای اولویـت کمـی نـزد شـهرداران بوده اسـت."
آیت اهلل هاشمی در خطبه های نماز جمعه 5 بهمن 1363: "جامعه در اختیار نظام است 
و نظام باید کل مسائل را یکی ببیند که چه خساراتی از نبودن مترو وارد می شود 

و چه موهبت هایی می توان از طریق مترو آورد."
" شما محاسبه فضای آلوده را بکنید. دکترها اعالم خطر می کنند که آلودگی هوا 
در تهران، در برخی نقاط و ساعات 4 برابر حد مجاز است. یعنی قسمت اعظم 7 

میلیون نفر مردم تهران، وقتی تنفس می کنند، سم تنفس می کنند."
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هابیــل درویشــی، مدیرعامــل متــروی تهــران: 
1390 تــا 1396 )80 مــاه(

ــل و  ــعه حم ــرو و توس ــر از مت ــه کاری واجب ت "چ
ــاه شــهروندان وجــود  نقــل عمومــی در جهــت رف

دارد؟"

" ایــن قابلیــت را  داریــم کــه خدمات مهندســی متــرو را به 
دنیــا، بــه ویــژه بــه کشــورهای همســایه صــادر کنیــم زیــرا 
ــی بســازیم." ــک ســوم قیمــت جهان ــرو را ی ــم مت می توانی

" تــا زمانــی کــه بــه ایــن بــاور نرســیم کــه متــرو 
راه حــل اساســی بــرای مشــکالت زیســت محیطــی 
کالنشــهر تهــران اســت، مجبوریــم بــرای جبــران 
ــی  ــش اعظم ــوا، بخ ــی ه ــی از آلودگ ــرات ناش مض
ــاص  ــان اختص ــت و درم ــه بهداش ــه را ب از بودج

دهیــم."

علی امام؛ مدیرعامل مترو: 1396 تاکنون
)اسفند 1399( )40 ماه( 

" گســترش سیســتم حمــل و نقــل عمومــی متــروی کالنشــهرهای 
کشــور مهمتریــن راه توســعه پایــدار و مبــارزه بــا آلودگــی خطرناک 
هــوای ایــن شــهرها اســت. هــم اکنــون 9 کالنشــهر کشــور شــامل 
ــم  ــرج، ق ــواز، ک ــز، اه ــیراز، تبری ــان، ش ــهد، اصفه ــران، مش ته
ــد.  ــرا دارن ــت اج ــرو را در دس ــوط مت ــداث خط ــاه اح و کرمانش
اتحادیــه قطارهــای شــهری در عمــل بــه تعهــدات بــه شــهروندان 
دســت یــاری بــه ســوی مشــاوران و پیمانــکاران عزیــز دراز خواهــد 
ــت و  ــزان، دق ــن عزی ــارب ای ــری از تج ــره گی ــایه به ــرد و در س ک

ایمنــی در اجــرای خطــوط را خــط مشــی خــود قــرار خواهــد داد."
ــر  ــط دیگ ــاخت 6 خ ــوط 6 و 7 و س ــل خط ــه تکمی ــه ب ــا توج ــم ب "امیدواری
ــداد  ــت، تع ــد جمعی ــه رش ــه ب ــا توج ــال 1420 ب ــا س ــده ت ــی ش پیش بین

ــد." ــفر برس ــون س ــدود 10 میلی ــه ح ــه ب ــرو روزان ــفرهای مت س
"بــرای توســعه الزم شــبکه متــرو، عــاوه بــر بودجــه شــهرداری تهــران، نیــاز 
بــه حمایــت بیشــتر دولــت و مجلــس از حمــل و نقــل عمومــی ریلــی شــهری و 
تخصیــص و تحقــق بودجه بیشــتر به آن اســت. در بســیاری از شــهرهای جهان، 
ــده دارد." ــر عه ــرو را ب ــزی ســرمایه گذاری در احــداث شــبکه مت ــت مرک دول
"هــدف از توســعه خطــوط متــرو در افــق 1420، پوشــش کل مناطــق 22 گانــه 
ــاخته  ــوط س ــتگی خط ــم پیوس ــه ه ــبکه و ب ــاد ش ــن ایج ــت و همچنی پایتخ
ــی اســت." ــا ایجــاد ایســتگاه های تبادل شــده و خطــوط در دســت احــداث ب

علی امام؛ مدیرعامل مترو
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20 ســال آتــی خــود، هــدف و برنامــه مشــخص در اختیــار دارد. از ایــن رو، در 
صــورت تامیــن منابــع مالــی و در اولویــت قــرار گرفتــن ســاخت متــرو بــه عنوان 

یــک پــروژه ملــی، امــکان اجرائــی شــدن طــرح جامــع وجــود دارد.
ــردد  ــاهده می گ ــاه، مش ــن 40 م ــده در ای ــام ش ــای انج ــه کار ه ــی ب ــا نگاه ب
ــتگاه  ــیر و 27 ایس ــر مس ــداث 40 کیلومت ــامل اح ــده ش ــرا ش ــای اج پروژه ه
جدیــد و توســعه و تکمیــل خطــوط موجــود متــرو می باشــد. همچنیــن پــروژه 
ــه در  ــان هزین ــارد توم ــزار میلی ــک ه ــش از ی ــا بی ــط 7 ب ــی خ ــن ایمن تامی

ــد. ــرا گردی ــال های 1397 و 1398 اج س
ایجـاد 4 خـط جدید مترو شـامل 8، 9، 10 و 11 و 2 خط اکسـپرس در دسـت 
مطالعـه و طراحـی اسـت. خـط 8 از مسـعودیه تـا سرسـبز به طـول تقریبی 37 
کیلومتـر اسـت. خـط 9 از دولت آبـاد تـا چیتگـر بـه طـول تقریبـی 46 کیلومتر 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. خـط 10 از تهران پـارس تـا ورد آورد طراحی شـده 
و دارای طـول تقریبـی 43 کیلومتـر می باشـد. کلنـگ احـداث خـط 10 در 
اواسـط شـهریور 99 بـه زمیـن زده شـد. خـط 11 از چیتگـر تا سـه راه تقی آباد 

پیش بینـی شـده و بـه طـول تقریبـی 28 کیلومتـر خواهـد بود.

مشکالت کنونی توسعه مترو
علــی امــام، مدیــر عامــل شــرکت متــروی تهــران دربــاره مشــکات دوره کنونــی 
ــن مشــکات در دو بخــش  ــت: "ای ــرو گف ــعه مت ــرای توس ــهری ب ــت ش مدیری

ــق  ــاوران و تحق ــکاران و مش ــه پیمان ــنواتی ب ــی س ــود، بده ــای موج فاینانس ه
ــت." ــور اس ــط وزارت کش ــن توس ــن 630 واگ ــرار داد تامی ــن ق نیافت

ــر  ــارت ب ــی نظ ــورای عال ــه ش ــزارش دبیرخان ــر گ ــی ب نگاه
ــران، 1363 ــهر ته ــترش ش گس

دبیرخانـه  گزارش هـای  اسـاس  بـر 
شـورای عالـی نظـارت بر گسـترش 
شـهر تهـران در سـال 1363 درباره 
لـزوم احداث شـبکه متـروی تهران، 
موضـوع فعال سـازی احداث شـبکه 
متـروی تهـران در دسـتور جلسـه 

شـورا قـرار گرفت.
ــی و  ــد نبی حبیب ــای محم ــران، آق ــهردار ته ــری ش ــه دبی ــورا ب ــه ش جلس
ریاســت نخســت وزیــر تشــکیل شــد. آقــای مهنــدس مــدد، معــاون شهرســازی 
ــل  ــل و نق ــبکه حم ــاخت ش ــزوم س ــوع ل ــران موض ــهرداری ته ــاری ش و معم
ــورا  ــه ش ــی دبیرخان ــزارش فن ــه گ ــتناد ب ــا اس ــران را ب ــی در ته ــی ریل عموم
ــات  ــا کلی ــی از وزرا ب ــر از یک ــه غی ــورا ب ــای ش ــب اعض ــد. اغل ــرح کردن مط

ــد.  ــق بودن ــرو مواف احــداث مت

نمــودار اهــم فعالیت هــای شــرکت متــروی تهــران در دوره ی 
ــفند 1399. ــا اس ــهری ت ــت ش ــی مدیری کنون

منبع: شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )متروی تهران(

نگاهی به کارهای انجام شده
از آبان مــاه 1396 کــه در پــی تغییــرات کان مدیریــت شــهری، مهنــدس علــی 
امــام بــه عنــوان مدیــر عامــل جدیــد شــرکت راه آهــن شــهری تهــران و حومــه 
ــا اســفند 1399 حــدود 40 مــاه می گــذرد.  )متــروی تهــران( منصــوب شــد، ت
در ایــن 40 مــاه اقدامــات مؤثــری بــرای تکمیــل و رفــع نواقــص شــبکه ریلــی 
زیر زمینــی انجــام شــده اســت. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه بازنگــری صــورت 
ــاه  ــه در بهمن م ــران ک ــی شــهر ته ــل ریل ــل و نق ــع حم ــه در طــرح جام گرفت
ســال 1398 بــه ســرانجام رســید، اکنــون شــبکه متــروی پایتخــت بــرای حداقل 

فنــی و مالــی اســت کــه مشــکات فنــی شــامل افزایــش هزینه هــای اجرایــی 
بــه بیــش از ســه برابــر اواخــر ســال 96، مشــکل ورود تجهیــزات خریداری شــده 
ــوط  ــص خط ــل نواق ــرورت تکمی ــا و ض ــود تحریم ه ــل وج ــه دلی ــور ب ــه کش ب
ــرق،  ــد، پســت ب ــرداری شــده ماننــد ســاخت پایانه هــا، ورودی هــای جدی بهره ب
سیســتم تهویــه و مــوارد دیگــر اســت کــه هزینه هــای هنگفتــی را در بــردارد."

ــهرداری  ــه ش ــق بودج ــدم تحق ــامل ع ــی ش ــان داشــت: "مشــکات مال وی بی
ــتم  ــه سیس ــده ب ــته ش ــی انباش ــی، بده ــل عموم ــعه حمل و نق ــش توس در بخ
ــدن  ــن نش ــاری، تامی ــای اعتب ــدی از ظرفیت ه ــکان بهره من ــدم ام ــی و ع بانک
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طـرح لزوم سـاخت مترو در جلسـه شـورای عالی نظارت بر گسـترش 
شـهر تهـران آغازی بـر فعالیت هـای مسـئوالن برای تصویـب متروی 

تهـران و راه انـدازی عملیات سـاخت متروی تهـران بود.

ــای  ــه قطاره ــه اتحادی ــران ب ــروی ته ــل مت ــام مدیرعام پی
ــهرها ــهری کالنش ش

"خانــواده متــرو در کالنشــهرهای کشــور تنهــا بــه کارکنان شــرکت 
ــه  ــز ک ــاوران نی ــکاران و مش ــه پیمان ــود بلک ــدود نمی ش ــرو مح مت
ــن کار  ــرا در ای ــش اج ــیده اند و در بخ ــت کش ــه زحم ــن عرص در ای
ــق  ــم گیری در تحق ــهم چش ــز س ــد نی ــش کردن ــای نق ــم ایف عظی
ــه  ــتاورد مجموع ــد. دس ــی دارن ــل ریل ــل و نق ــعه حم ــداف توس اه
ــد از  ــر روز دارن ــهروند ه ــا ش ــه میلیون ه ــده ک ــن ش ــا ای تالش ه
ــرای  ــمند ب ــن کار ارزش ــار ای ــد و افتخ ــرداری می نماین ــرو بهره ب مت

همــه مــا اســت."
"بایــد قــدردان زحمــت همــه دســت اندرکاران، مشــاوران و 
ــالش و  ــایه ت ــروز در س ــیم. ام ــه باش ــه ده ــن س ــکاران در ای پیمان
ــی در  ــارب گرانبهای ــی تج ــت ایران ــد هم ــان بلن ــدت مهندس مجاه
ــه  ــت اتحادی ــا حمای ــد ب ــه بای ــده ک ــه ش ــرو اندوخت ــه مت مجموع

ــود." ــه ش ــه کار گرفت ــهرها ب ــهری در کالنش ــای ش قطاره
"نمونـــه عینـــی ایـــن امـــر را می تـــوان در ســـاخت متـــرو در ســـایر 
کانشـــهرها جســـتجو کـــرد بـــه طـــوری کـــه هیچکـــدام نیســـتند کـــه از 
تجربـــه تهـــران در ایـــن زمینـــه بهره منـــد نشـــده اند و ایـــن مایـــه افتخـــار 
ــت  ــه زحمـ ــانی کـ ــاوران و مهندسـ ــا دارد از مشـ ــن راه جـ ــت. در ایـ اسـ
ــر  ــد تقدیـ ــان آوردنـ ــه ارمغـ ــا را بـ ــات گرانبهـ ــن تجربیـ ــیده اند و ایـ کشـ

نمائیـــم. امـــروز دانـــش فنـــی ســـاخت متـــرو بومی ســـازی شـــده و ایـــن 
ـــد  ـــذا بای ـــت. ل ـــه اس ـــورت گرفت ـــی ص ـــان ایران ـــت مهندس ـــا کفای ـــت ب ـــه دس ب
ـــه کار  ـــت ب ـــده، درس ـــت نیام ـــه دس ـــم ب ـــه ارزان ه ـــا ک ـــات گرانبه ـــن تجربی ای
ـــرو  ـــال مت ـــک ح ـــد کم ـــکاران بای ـــاوران و پیمان ـــن راه مش ـــود. در ای ـــه ش گرفت
ـــور  ـــهرهای کش ـــای کانش ـــه قطار ه ـــند. اتحادی ـــران باش ـــهر های ای در کانش
می توانـــد بـــا اســـتفاده از مشـــاوران و پیمانـــکاران متخصـــص متروســـازی 
ــروی  ــتم های متـ ــازی سیسـ ــت و استانداردسـ ــی، کیفیـ ــش کارآیـ در افزایـ
ـــهرهای  ـــدار کانش ـــعه پای ـــردارد و توس ـــدی ب ـــای بلن ـــور گام ه ـــهرهای کش ش

ـــرد." ـــش بب ـــه پی ـــور را ب کش

پایان سخن
ــورانه  ــت از اراده جس ــادی اس ــرو نم ــرداری از مت ــاخت و بهره ب س
ــد  ــر جدی ــه عص ــرای ورود ب ــگر ب ــای تالش ــد چهره ه ــت بلن و هم

ــور. ــازی در کش نوس
ــن  ــگر ای ــای تالش ــت چهره ه ــی و بزرگداش ــی، قدردان ــدر شناس ق
ــانی  ــروی انس ــت. نی ــگان اس ــه هم ــر وظیف ــر گه ــوم پ ــرز و ب م
ــمه  ــن سرچش ــن و ارزنده تری ــازنده مهم تری ــر و س ــمند، مدی دانش
زندگــی بهتــر و نویــد بخــش بــرای مــردم اســت. کار و تــالش ایــن 
ــعه  ــه توس ــد ب ــوق و امی ــر دم ذوق و ش ــاخص، ه ــای ش چهره ه
پایــدار را در دل مردمــان ایــن ســر زمیــن غنــی و کهــن دو چنــدان 

می کنــد. 

منابع: 
 گزارش های شرکت متروی تهران و رسانه های جمعی.
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تکمیــل نشــده بیــان کــرد: براســاس طــرح جامــع تهــران، هــر شــهروند بایــد 
بــا طــی حداکثــر 800 متــر بــه یکــی از مدهــای حمــل و نقــل اعــم از متــرو یــا 
اتوبــوس دسترســی پیــدا کنــد کــه هنــوز با ایــن شــرایط ایــده آل فاصلــه زیادی 

دارد و الزم اســت دولــت بــه تعهــدات خــود در ایــن زمینــه عمــل کنــد.
ــد و  ــش نیاب ــی افزای ــل عموم ــت از حمل و نق ــر حمای ــت: اگ ــه گف وی در ادام
جدی تــر نشــود، نمی توانیــم بــه اهــداف مشــخص شــده برســیم. شــهر تهــران و 
جمعیت آن به ســرعت در حال توســعه و رشــد هســتند اما متاســفانه شــاهد آن 
هســتیم کــه حمل و نقــل عمومــی از این توســعه عقب مانــده و دولــت هم کمکی 
نمی کنــد. در حالــی کــه براســاس مصوبــات قانونــی مجلــس، دولــت تکالیفــی در 
راســتای توســعه حمــل و نقــل عمومــی دارد کــه بــه انجام آن هــا بی توجه اســت. 
بــه عنــوان مثــال دولــت می بایســت در قــرارداد تامیــن واگــن 1050 واگــن تــا 
ســال 1400 بــه تهــران تحویــل مــی داد امــا خبــری از آن نیســت. یــا از ســال 
1389 تاکنــون حتــی یــک اتوبــوس دولتــی وارد نــاوگان تهــران نشــده اســت.

ــف  ــتای وظای ــه در راس ــم ک ــت می خواهی ــا از دول ــزود: م ــام اف ــدس ام مهن
ــد  ــل کمــک کن ــعه حمل و نق ــهرداری ها در توس ــه ش ــه بیشــتر، ب ــی اش ن قانون
ــل  ــه دلی ــا ب ــت را داشــته باشــیم قطع ــای دول ــم کمک ه ــر نتوانی ــه اگ چــرا ک
ــع  ــند جام ــود در س ــدات خ ــه تعه ــم ب ــا، نمی توانی ــب ماندگی ه ــع عق تجمی
ــه  ــزرگ ب ــه ب ــک صدم ــن ی ــم و ای ــل کنی ــال 1420 عم ــل در س ــل و نق حم

تهــران وارد می کنــد. 

منابع:
اقتصاد آناین، 1399.  -

خبر بان، 1399.  -

مهنــدس علی امــام، مدیر عامــل شــرکت متــروی تهــران، در 
ــط  ــوی در خ ــواب صف ــهید ن ــتگاه ش ــاح ورودی ایس ــیه افتت حاش
هفــت متــروی تهــران گفــت: ایســتگاه متــرو نــواب یــک ایســتگاه 
تقاطعــی میــان خــط دو و هفــت متــرو اســت کــه در خــرداد 1397، 
ایــن ایســتگاه بــا ورودی از خــط دو متــرو بــه بهره بــرداری رســید اما 
ــاح شــد. ــن ایســتگاه از خــط هفــت افتت ــروز ورودی مســتقل ای ام
امـام افـزود: تجهیـزات این ایسـتگاه همچـون سیسـتم اطفای حریق، ده دسـتگاه 
پله برقـی و سـالن فـروش بلیـت مسـتقل نیـز افتتـاح شـده اسـت، وی افـزود: 
مسـاحت ایـن ایسـتگاه 14 هـزار متـر مربع اسـت کـه 159 میلیارد تومـان برای 
سـاخت آن هزینـه شـده اسـت. مدیـر عامـل شـرکت متـروی تهـران بیـان کرد: 
خوشـبختانه امـروز از تولیـدات داخلـی مترو نیز در این ایسـتگاه اسـتفاده شـده 
اسـت بگونـه ای کـه فن هـای هواسـاز در ایسـتگاه و تونـل و همچنیـن گیت های 

بلیـت از تولیـدات داخلـی مهندسـان ایرانی هسـتند.
مهنـدس امـام در ادامـه گفـت: در سـال های اخیـر بـه سـمت اسـتفاده از تـوان 
داخلـی و اسـتفاده از تجهیـزات سـاخت داخـل روی آورده ایـم تـا بـا اسـتفاده از 
تـوان کارگـران و مهندسـان ایرانـی بتوانیـم نیازهای خـود در متـرو را رفع کنیم. 
هـر چنـد کـه بعضـا شـرکت های داخلی نیـز با توجـه بـه تحریم ها با مشـکاتی 
در تامیـن قطعـات مواجـه هسـتند، امـا باید به تـوان جـوان ایرانی اعتمـاد کنیم. 
وی بــا اشــاره بــه آلودگــی هــوای پایتخــت متذکــر شــد: می توانیــم بــا تمرکــز 
بــر توســعه حمــل و نقــل پــاک مثــل متــرو و افزایــش دسترســی های مــردم بــه 
ایــن شــبکه، شــرایطی را فراهــم کنیــم کــه خــود شــهروندان مایــل بــه اســتفاده 

از وســایل نقلیــه شــخصی نباشــند.
ــوز  ــران هن ــل ته ــل و نق ــبکه حم ــه ش ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــام ب ــدس ام مهن

پیشرفت صنعت ساخت متروی تهران و تنگناهای آن

حمل و نقل ریلی شهری
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شبکه قطار شهری مشهد
فــاز اول خــط یــک قطــار شــهری مشــهد بــه طــول 19 کیلومتــر در 
اســفند 1389 و فــاز دوم خــط یــک بــه طــول 5 کیلومتــر در بهمــن 
1394 بــه بهــره بــرداری رســید. خــط یــک قطــار شــهری مشــهد به 
صــورت قطــار ســبک شــهری ســاخته شــده اســت. مجمــوع طــول 
ــن  ــه آخری ــد ک ــی باش ــتگاه م ــا 12 ایس ــر ب ــک 24 کیلومت ــط ی خ

ایســتگاه آن در آذر 1398 افتتــاح گردیــد.
ــال  ــد و در ح ــاز ش ــرداد 1394 آغ ــخ خ ــه در تاری ــط س ــاخت خ ــات س عملی
ــرداری  ــان بهره ب ــت. زم ــده اس ــاری ش ــط حف ــن خ ــر از ای ــر 14 کیلومت حاض
ــر اســاس  ــده اســت. ب ــاز اول ایــن خــط در ســال 1400 پیش بینــی گردی از ف
ــل شــهر مشــهد، شــبکه قطــار شــهری مشــهد  ــع حمــل و نق ــات جام مطالع

ــود. ــار خــط خواهــد ب دارای چه

تامین منابع مالی
ــرای اجــرای پــروژه خــط دو و خــط  در مــرداد 1399 بانــک صنعــت و معــدن ب
ســه قطــار شــهری مشــهد، اقــدام به انتشــار و فــروش 6 هــزار میلیــارد ریــال اوراق 
مشــارکت نمــود. طبــق اعــام نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر مشــهد در 3 
ســال اخیــر 15 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای توســعه خــط دو وســه قطــار 

شــهری مشــهد اختصــاص داده شــده اســت.

تامین منابع مالی
در مــرداد 1399 بانــک صنعــت و معــدن بــرای اجــرای پــروژه خــط دو و خــط 
ســه قطــار شــهری مشــهد، اقــدام بــه انتشــار و فــروش 6 هــزار میلیــارد ریــال 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــس ش ــب رئی ــام نای ــق اع ــود. طب ــارکت نم اوراق مش
مشــهد در 3 ســال اخیــر 15 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای توســعه خــط 

دو وســه قطــار شــهری مشــهد اختصــاص داده شــده اســت.

توسعه شبکه قطار شهری

مهندس کیانوش کیامرز، مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد 

کیانــوش کیامــرز، مدیرعامــل شــرکت قطــار شــهری مشــهد گفــت: دســتگاه 
حفــار از اوایــل ســال 1400 حفــاری مســیر خــط چهــار متــروی ایــن کانشــهر 

را آغــاز خواهــد کــرد.
کیانــوش کیامــرز در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایمنــا، اظهارکــرد: خــط دو قطــار 
شــهری مشــهد بــه طــور کامــل راه انــدازی شــده اســت و بــا حداکثــر ظرفیــت 

اقــدام بــه جابجایــی مســافران می کنــد.
وی افــزود: آخریــن ایســتگاه خــط دو متــروی مشــهد در شــهرک ســامت در 

ــرد. ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــود و م ــل می ش ــال 1400 تکمی س

ــروی  ــه خــط ســه مت ــاره ب ــا اش ــل شــرکت قطــار شــهری مشــهد ب مدیر عام
ایــن کانشــهر، تصریــح کــرد: در مســیر ایــن خــط ریلــی از میــدان شــهدا تــا 
پایانــه امــام رضــا )ع( بــه طــول 5/3 کیلومتــر مهندســان و کارگــران مشــغول 
کار هســتند تــا بتوانیــم ایــن قطعــه از مســیر را طبــق برنامــه زمــان بنــدی در 

ســال 1400 تحویــل مــردم دهیــم.

وی بــا بیــان اینکــه بــه زودی مصوبــه شــورای شــهر مبنــی بــر خریــد تجهیزات 
ایــن مســیر نیــز بــه پیمانــکار ابــاغ خواهــد شــد، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
ــا در  ــم داد، ام ــام خواهی ــه انج ــن زمین ــی در ای ــرخ ارز، مدیریت های ــرایط ن ش
مجمــوع بــا توجــه بــه اینکــه منابــع مالــی الزم تامیــن شــده، مشــکلی بــرای 

احــداث ایــن مســیر وجــود نــدارد.
کیامــرز تاکیدکــرد: شــهرداری مشــهد ســعی کــرده در شــرایط ســخت 
اقتصــادی، منابــع مالــی بــرای تکمیــل خطــوط قطــار شــهری را تامیــن کنــد 
تــا چــرخ ایــن پــروژه بــزرگ از حرکــت نایســتد، زیــرا همــه می دانیــم اگــر ایــن 

ــاره آن کار بســیار ســختی اســت. ــدازی دوب ــف شــود، راه ان ــروژه متوق پ
کیامــرز خاطرنشــان کــرد: بــرای خطــوط دو و ســه متــرو در بحــث تامیــن واگن 
مشــکلی نداریــم و مشــکل اصلــی مــا در خــط یــک اســت، زیــرا سیســتم تولیــد 
ایــن واگن هــا را نداریــم و بایــد ایــن سیســتم را از خــارج از کشــور وارد شــود، 
ــه همــراه شــرکت  ــا موافقــت وزارت صنعــت، شــهرداری مشــهد ب ــن رو ب از ای
واگن ســازی تهــران وارد مذاکــره بــا طــرف چینــی شــده اند تــا بتوانیــم بــرای 

تامیــن واگن هــای خــط یــک نیــز بــه توافــق نهایــی دســت یابیــم. 

منابع:
-  شرکت قطار شهری مشهد، 1399.

.1399 ،resaneh.com،رسانه  -

ــهد ــهری مش ــار ش ــعه قط توس

قطار شهری مشهد  
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توسعه قطار شهری تبریز
شـبکه قطار شـهری تبریز با همت دسـت اندرکاران در حال 
توسـعه می باشـد. شـبکه مصوب قطار شـهری تبریز شامل 
5 خـط اسـت. خط1 بـه طـول 17/2 کیلومتر که فـاز اول آن 
در  شـهریور 1394 بـه بهره برداری رسـید. فـاز دوم خط 1 در 

سـال 1395 و فاز سـوم آن در بهمـن 1398 افتتاح گردید.
در طـرح مصوب قطار شـهری تبریـز، خط 2 به طـول 22/4 
کیلومتـر، خـط 3 بـه طـول 9/8 کیلومتـر، خط 4 بـه طول 
15/4 کیلومتـر و خـط 5 به طـول 5/1 کیلومتر منظور شـده 

است.
فرمانـدار شهرسـتان تبریـز از حمایت قاطع دولـت از پروژه های قطار 
شـهری تبریـز خبـر داد و گفت: با وجـود تمام تنگناهـای اقتصادی، 
پـروژه قطـار شـهری تبریـز به عنـوان یکـی از اولویت دارتریـن پروژه 

شـهری، مورد توجـه دولت قـرار دارد.

مهنـدس مصطفـی مولوی فـرد، مدیرعامل سـازمان قطار شـهری تبریـز و حومه اظهار داشـت: بـا همکاری و 
تاش هـای صـورت گرفتـه، مترو موفق شـد مرحلـه اول اوراق مشـارکت سـال 98 را با عاملیـت بانک ملی به 
مبلـغ 300 میلیـارد تومان، برای خط دو عملیاتی نماید. مولوی فردگفت: طبـق برنامه ریزی های به عمل آمده، 
امیدواریم بتوانیم مرحله دوم فروش اوراق مشارکت برای پروژه قطار شهری تبریز در سال 98 را نیز نهائی کنیم.
از سویی دیگر، مولوی فرد از تحویل20 واگن قطار به شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز خبر داد. وی همچنین 
اشاره کرد دولت قراردادی برای ساخت 315 واگن برای شهرهای تبریز، اصفهان و شیراز منعقد نموده که از این 
تعداد 180 واگن مربوط به قطار شـهری تبریز، 55 واگن متعلق به شـیراز و 80 واگن مربوط به اصفهان اسـت.

مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز و حومه گفت: این سازمان در راستای بهره مندی عموم مردم از خدمات 
قطار شـهری تاش می کند. با اضافه شـدن این تعداد واگن به حمل و نقل ریلی تبریز، بدون شـک زمان انتظار 

مسـافران در ایسـتگاه های مترو کاهش خواهد داشـت و این موضوع در فاز سـه خط یک مشهود خواهد بود. 
منبع: سازمان قطار شهری تبریز و حومه، 1399

قطار شهری تبریز 

نقشه خطوط قطار شهری تبریز  

   مهندس مولوی فرد، مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز



NEWS WORLD CITIESفصلنامه علمی و پژوهشی 1313تـــــازه هـــــا و اخبـــــار

توسعه متروی اصفهان
خطــوط  اولیــه  طراحــی   1377 تــا   1375 ســال های  در 
ــد. در  ــام ش ــه انج ــان و حوم ــهری اصفه ــار ش ــت دار قط اولوی
ــهر  ــج ش ــهری در پن ــار ش ــداث قط ــه اح ــال 1379 بودج س
ــید. ــب رس ــه تصوی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــور در مجل کش
طــرح نهائــی خــط یــک )شــمال- جنــوب( بــه طــول 12/5کیلومتــر در 
ســال 1380 مصــوب و عملیــات اجرائــی ســاخت تونــل آن آغــاز گردیــد. 
ــرب(،  ــدس )شــمال- غ ــر مســیر کاوه- ق ــه شــدن 7/7 کیلومت ــا اضاف ب
خــط یــک قطــار شــهری اصفهــان در مســیر شــمال غــرب تــا جنــوب بــه 
ــاز ســوم خــط یــک  ــا 20 ایســتگاه می باشــد. ف طــول 20/2 کیلومتــر ب

ــرداری رســید. ــه بهره ب ــرو در ســال 1397 ب مت
ــا  ــه ت ــد فاصــل دپوی زینبی ــان ح ــار شــهری اصفه مســیر خــط دو قط
خمینی شــهر در ســال 1385 بــه تصویــب شــورای هماهنگــی ترافیــک 
ــال  ــی احــداث خــط دو در س ــات اجرائ ــید. عملی شــهرهای کشــور رس
1396 آغــاز شــده اســت. خــط دو متــروی اصفهــان، خــط شــرقی- غربی 

ــر و دارای 23 ایســتگاه می باشــد. ــه طــول 24/7 کیلومت ب

قطار شهری اصفهان 

مهندس محمدرضا بنکدار هاشمی 

مهنـدس محمدرضـا بنکـدار هاشـمی، مدیرعامـل سـازمان قطـار شـهری 
اصفهـان گفـت: سـاخت خطـوط قطار شـهری با اهمیت اسـت و سـاخت 
پروژه هـای بزرگـی چـون مترو، نیازمنـد تامین مالی قابل توجه و گسـترده 

اسـت و بایـد بودجه هـای خوبـی در ایـن زمینـه اختصاص پیـدا کند.  
منبع: سازمان قطار شهری اصفهان و حومه، 1399.  
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بــا توجــه بــه مصوبــه شــورای 
عالــی هماهنگــی ترافیــک کشــور و 
تصمیمــات اخــذ شــده در رابطــه بــا 
کالنشــهر شــیراز، شــش خــط متــرو 
بــرای سیســتم حمــل و نقــل ریلــی 
درون شــهری شــیراز پیش بینــی 

شــده اســت.
ــه  ــیراز ب ــروی ش ــک مت ــط ی ــک خ ــاز ی ف
ــر  ــتگاه در مه ــر و 8 ایس ــول 11 کیلومت ط
1393 بــه عنــوان ســومین کانشــهر ایران، 
ــرداری  ــه بهره ب ــهد، ب ــران و مش ــد از ته بع
ــه طــول 24/5  ــرو ب ــک مت رســید. خــط ی
ــتگاه  ــامل 20 ایس ــد و ش ــر می باش کیلومت
ــه طــول  اســت. خــط دو متــروی شــیراز ب
15/1 کیلومتــر و بــا 13 ایســتگاه می باشــد.
بخشــی از عملیــات ســاخت خــط دو از تاریخ 
ــاز شــد. شــهردار شــیراز در  1392/2/27 آغ

توسعه متروی شیراز

متروی شیراز 

آییــن آغــاز عملیــات اجرائــی خــط 3 متــروی این کانشــهر گفت: 
در صــورت تامیــن اعتبــار کافــی و تحقــق اعتبــارات دولتــی، ظرف 

کمتــر از 5 ســال ایــن پــروژه را بــه بهره بــرداری می رســانیم.
حســن مــرادی، رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری 
شــیراز گفــت: متــروی شــیراز در شــش خــط طراحــی شــده کــه 
خــط یــک آن به بهره بــرداری رســیده، خــط دو در مرحله عملیات 
اجرائــی اســت و از پیشــرفت فیزیکــی مناســبی برخــوردار اســت.
حســن مرادی، رئیس ســازمان حمل و نقل ریلی شهرداری  شیراز
مــرادی اظهــار داشــت: فــاز نخســت خــط 3 متــروی شــیراز بــه 
طــول 9 کیلومتــر و شــامل 3 ایســتگاه می باشــد و یکــی از مهــم 

تریــن خطــوط متــروی شــیراز اســت. 
منبع: سازمان حمل و نقل ریلی شیراز، 1399.  حسن مرادی، رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری  شیراز 
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طــرح متــروی کــرج در جلســه شــورای عالــی ترافیــک شــهرهای کشــور در تاریخ 
ــامل  ــرج ش ــروی ک ــبکه خطــوط مت ــید. ش ــی رس ــب نهائ ــه تصوی 1382/7/9 ب
ــروی  ــط 2 مت ــداث خ ــد. اح ــر می باش ــول 102/6 کیلومت ــه ط ــط ب ــش خ ش
ــر  ــن خــط در مناطــق پ ــوان اولویت دار تری ــه عن ــر ب ــه طــول 27 کیلومت کــرج ب
تراکــم کــرج در مــورخ 1382/7/1 مــورد تصویــب قــرار گرفــت. ســایر خطــوط در 
چارچــوب طــرح تفصیلــی شــهر کــرج در مــورخ 1386/12/22 تصویــب گردیــد.
اولویــت اول راه انــدازی فــاز یــک خــط 2 متــروی کــرج از 45 متــری گلشــهر تــا 
جهانشــهر می باشــد. طبــق برنامــه، فــاز یــک از 45 متــری گلشــهر تــا تقاطــع 

ــرداری می رســد.  ــه بهره ب ــا اوائــل ســال 1400 ب آیــت اهلل طالقانــی ت
مهنــدس علی اصغــر صلواتــی، 
و  حمــل  ســازمان  رئیــس 
نقــل ریلــی شــهرداری کــرج 
گفــت: ارکان پــروژه در تــاش 
هســتند تــا مشــکات و موانع 
را بــا مدیریــت و هم اندیشــی 
بــر طــرف نماینــد و بــا تزریق 
بــه  نقدینگــی  موقــع  بــه 
پــروژه، پیشــرفت پــروژه را در 
ــرار  ــی ق ــد خوب ــیر و رون مس

ــم. ــد گردانی ــرو بهره من ــرج را از نعمــت مت ــز ک ــردم عزی ــم م ــا بتوانی ــد ت دهن
منبع: شهرداری کرج، سازمان قطار شهری کرج و حومه، 1399.

 مهندس علی اصغر صلواتی، رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری کرج  

 سرید هاران

سـریدهاران کار حرفـه ای خـود را بـه عنـوان مهنـدس عمـران آغـاز نمـود و 
تصـور نمی کـرد زمانـی بـه یک چهـره مانـدگار و ملی هندوسـتان تبدیل شـود. 
سـریدهاران در بیـن هموطنـان هنـدی خـود بـه "مرد مترو" مشـهور اسـت. او 
دارای مدال افتخار دولت هندوسـتان و مدال افتخار از دولت فرانسـه می باشـد.

ــرو را  ــای مت ــه پروژه ه ــود ک ــکان ب ــن کن ــی و راه آه ــروی دهل ــر مت وی مدی
بــه طــور بــاور نکردنــی در زمــان مقــرر و در چارچــوب بودجــه تخصیــص داده 

ــاند. ــام می رس ــه اتم ــده ب ش
ــی  ــه مهندس ــد. او درج ــد ش ــد متول ــن 1932 در هن ــریدهاران در 12 ژوئ س
عمــران خــود را از دانشــگاه صنعتــی جواهــر لعــل نهــرو اخذ کــرد. ســریدهاران 
راه آهــن کنــکان و متــروی دهلــی را مدیریــت نمــود. از ســال 1995 تــا 2012 
ــر کل  ــود. در ســال 2015 توســط دبی ــی ب ــروی دهل ــل ســازمان مت مدیرعام

چهره ماندگار متروی هندوستان 
)Sreedharan(سریدهاران

ســازمان ملــل بــرای 3 ســال بــه عنــوان عضــو گــروه مشــاوران حمــل و نقــل 
پایــدار منصــوب شــد. 

Sources: GYAN PRO, Modern Indian Engineers Who made 
India Proud, 2020.

توسعه متروی کرج

سازمان قطار شهری کرج و حومه در تاریخ 1380/10/1 با ابالغ اساسنامه 
آغاز کرد. رسالت سازمان رفع  را  فعالیت خود  توسط وزیر کشور، رسما 
مشکالت در ادامه احداث مسیر قطار سریع السیر کرج- مهرشهر و مطالعات 

وسیع حمل و نقل انبوه ریلی در کرج می باشد.
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اخیـرا بیشـتر شـرکت های حمـل و نقل عمومـی متحمل دوران سـخت 
کاهـش مشـارکت عمومـی و تقلیـل تعـداد مسـافر همـراه بـا کاهـش 
درآمدهـای بهره بـرداری و کاهـش ظرفیـت سـرمایه گذاری ها بـوده اند. 
خطـر، کاهـش فزاینـده در کیفیـت سـرویس دهـی می باشـد. بنابراین 
شـرکت های حمـل و نقـل عمومـی می بایسـت در جسـتجوی راه هـای 
جایگزین تامین مالی باشـند که ثبات مالی و اقتصادی آنها را تضمین کند.

درآمدهـای ثانویـه یکـی از جدیدترین منابـع برای حمـل و نقل عمومی 
هسـتند کـه پتانسـیل رشـد امیدوارکننده تـری در مقایسـه بـا سـایر 

بخش هـا )از جملـه خطـوط هوایـی، فرودگاه ها و بـزرگ راه هـا( از خود 
نشـان می دهند.

بنابرایـن، توسـعه درآمدهـای ثانویـه )یـا درآمدهـای غیـر کرایـه ای( 
در حـال تبدیـل شـدن به یـک اولویـت بـرای اپراتورهای حمـل و نقل 
عمومـی برای افزایـش درآمد ها و درآمدهـای جانبی می باشـد. در واقع، 
درحالیکـه معمـوال حمل و نقل عمومی یـک کار تجاری بـا درآمد جانبی 
کـم به شـمار مـی رود، سـایر کارهـای تجـاری درآمدهـای ثانویـه ای را 

ایجـاد می کنند کـه عوایـد بیشـتری دارند.

اهمیت روز افزون درآمدهای ثانویه برای
 تأمین بودجه حمل و نقل عمومی

دکتر محمد منتظری، مدیر دفتر هماهنگی اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی )UITP( در ایران

MOHAMMAD MONTAZERI, PH.D., Director of Coordination Office 
of the International Association of Public Transport in I.R. of Iran (UITP)

THE INCREASINg IMPORTANCE Of SECONDARy 
REvENUES fOR fUNDINg PUBLIC TRANSPORT

ایستگاه متروی مادرید 
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بهتریــن نمونه هــا، ســهم درآمدهــای غیــر کرایــه ای شــرکت ها را حــدود  
ــی  ــای جانب ــوع درآمده ــرای مجم ــتری را ب ــهم بیش ــد و س %25-20 از درآم
ــا  ــا ی ــا اروپ ــه ب ــیا، در مقایس ــرداران در آس ــره ب ــوال به ــد. معم ــان می دهن نش
امریــکا درآمــد بیشــتری را نشــان می دهنــد. بــرای مثــال، در هنــگ کنــگ در 
ــه ای و %45  ــر30% درآمدهــای کرای ــه ای براب ســال 2009، درآمدهــای غیرکرای

هزینه هــای بهره بــرداری راه آهــن می شــود.
ــه، شــرکت های حمــل و نقــل  ــان درآمدهــای ثانوی ــه منظــور گســترش جری ب
ــار  ــون در اختی ــم اکن ــه ه ــدی ک ــور کلی ــر دو فاکت ــد از تاثی ــی می توانن عموم
ــر  ــوس و غی ــا )ملم ــد از دارایی ه ــل عبارتن ــن دو عام ــد. ای ــره ببرن ــد، به دارن

ــاص(.  ــات خ ــا )معلوم ــوت و فن ه ــوس( و ف ملم

دارایی ها
معموال دارایی های سیستم های حمل و نقل عمومی عبارتند از:

فضاهای تجاری )برای تبلیغات و خرده فروشی ها(:  
- ایستگاه های مترو

- ایستگاه های اتوبوس
- کیوسک ها

- تیرک ها
- مراکز تبادل خطوط/ پارکینگ

اتوبوس ها/ترن ها  
نقاط فروش مستقیم/نقاط ارتباطی  

قرارداد هــا و روابــط بلندمــدت بــا اشــخاص ثالث اماکــن فروش)بــرای مثال:   
کیوســک ها، مغازه هــای ســیگار فروشــی، دکه هــای روزنامــه فروشــی و...(

فن آوری اطاعات IT و سیستم های فروش بلیط  
سیستم های تبادل اطاعاتی و مخابراتی  

نام تجاری شرکت  
مجموعه مشتریان، برای فروش مستقیم و فروش چند جانبه :  

- مسافر/مسافت طی شده 
- پایگاه داده مشتریان و ایجاد پروفایل

ــف  ــه روشــهای مختل ــرای اهــداف تجــاری ب ــد ب ــن دارایی هــا می توانن همــه ای
ــان  ــک جری ــر ی ــا بیانگ ــدام از آنه ــر ک ــند، ه ــته باش ــت داش ــود و منفع س
درآمدهــای غیــر کرایــه ای جداگانــه هســتند. اکثــر آنهــا روی کســب بیشــترین 
منفعــت از مجموعــه مشــتریان شــرکت های حمــل و نقــل عمومــی و حمایــت 
و پشــتیبانی آنهــا تمرکــز می کننــد. وجــود روزانــه میلیون هــا مســافر در یــک 
شــبکه حمــل و نقــل و ســفر در آن سیســتم بــه مــدت 40-30 دقیقــه می توانــد 
یــک دارایــی ارزشــمند بــرای هــر شــرکت حمــل و نقــل عمومــی مبتنــی بــر 

بــازار بــه حســاب آیــد.
ــی و  ــه ای، راحت ــر کرای ــای غی ــای درآمد ه ــتر فعالیت ه ــن، بیش ــر ای ــاوه ب ع
ــفر  ــارب س ــای تج ــث ارتق ــد و باع ــم می کنن ــافران فراه ــرای مس ــایش را ب آس

ــوند. ــا می ش آنه

فوت و فن ها
شــرکت های حمــل و نقــل عمومــی ســنتی، در طــول چندیــن دهــه، فــوت و 
ــداف  ــرای اه ــا را ب ــد و آنه ــب کرده ان ــا کس ــیاری از حوزه ه ــی را در بس فن های
داخلــی خــود بــه کار برده انــد، امــا آنهــا اغلــب از ایــن فــوت و فن هــا بــه عنــوان 
یــک پتانســیل منبــع درآمــد غافــل می شــوند. ایــن فــوت و فن هــا عبارتنــد از:

ــه  ــا ب ــتم های ج ــا سیس ــن و ی ــای خط آه ــوس، ترن ه ــرای اتوب ــی )ب فن  
جایــی کامــل(: بهره بــرداری، تعمیــر و نگهــداری

مدیریت پروژه   
ــه ســازی، طراحــی سیســتم حمــل و  ــل و بهین ــزی حمــل و نق برنامه ری  

ــاوره ــی و مش ــل، مهندس نق
مدیریت مراکز کنترل عملیاتی  

بلیط فروشی/مدیریت دسترسی  
مدیریت ترافیک و طرح های مقابله با آلودگی  

از ایــن لیســت ناقــص پیداســت کــه همــه اپراتورهــای حمــل و نقــل عمومــی 
دامنــه وســیعی از دارایی هــا را داشــته و مدیریــت می کننــد. اکثــر آنهــا اغلــب تــا 
امــروز بــه منظــور کســب درآمدهای غیــر کرایــه ای کمتــر ارزش گذاری شــده اند.

ــل ارزش  ــور کام ــه ط ــد ب ــی بای ــل عموم ــل و نق ــرکت های حم ــه، ش در نتیج
ــیل  ــام پتانس ــتجوی تم ــه جس ــد و ب ــف کنن ــود را کش ــای خ ــان دارایی ه پنه

ــد. ــکاران بپردازن ــا هم ــران و ی ــداران، مدی ــا، خری فرصت ه
در حــال حاضــر شــرکت های حمــل و نقــل عمومــی از برخــی از فضــای خــود 
ــری  ــه ت ــل ماحظ ــیل ها قاب ــا پتانس ــد، ام ــتفاده می کنن ــات اس ــرای تبلیغ ب

جهــت توســعه بیشــتر وجــود دارد.
ــل و  ــل و نق ــتم حم ــش سیس ــی، نق ــم دیجیتال ــی از عائ ــای ناش فرصت ه

دارایی هــای تجــاری آن را پــر رنگ تــر خواهنــد کــرد.
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ــد و  ــاق می افت ــرات مدیریتــی همــواره در بیشــتر شــرکت های ســنتی اتف تغیی
بوســیله چالش هــای موجــود، در حــال یافتــن راه هــای جدیــد تــر بــرای کســب 
ــل  ــل و نق ــرکت و اداره حم ــنتی ش ــای س ــه دارایی ه ــذاری ب ــود و ارزش گ س
ــا الزامــات قــراردادی  از طریــق تغییــر خدمــات داخلــی بــه خدمــات تجــاری ب

ســطح خدمــات هســتند.
ــل  ــرکت های حم ــه ش ــد ب ــدی بای ــای جدی ــا و توانایی ه ــات، مهارت ه امکان
ــق شــود: توســعه تجــاری، توســعه امــاک و مســتغات،  و نقــل عمومــی تزری
طراحــی فرمــت و مدیریــت، بازاریابــی، قیمت گــذاری و کســب ســود و فــروش 
خدمــات و مدیریــت قــرارداد. همچنیــن فرآیندهــای جدیــد و برخــی تغییــرات 

ــرای اداره بهتــر واحدهــای تجــاری مــورد نیــاز اســت. ســازمانی ب
پاراگــراف زیــر، تعریــف کوتاهــی از برخــی گزینه هــای بســیار جدیــد درآمدهــای 

غیرکرایــه ای، مربــوط بــه دارایی هــای مختلــف شــرکت ها را ارائــه می دهــد.

تبلیغات
ــه را تشــکیل می دهــد.  تبلیغــات معمــوال بخــش عمــده ای از درآمدهــای ثانوی
ــه  ــر، ب ــه در ســالهای اخی ــات خــارج از مجموع ــد از بخــش تبلیغ کســب درآم
طــور قابــل ماحظــه ای افزایــش پیــدا کــرده و ســهم بیشــتری را در مقایســه بــا 
ــازار تبلیغــات بــه خــود  رســانه های ســنتی )چــاپ، تلویزیــون، رادیــو( در کل ب

اختصــاص داده اســت.
ــی بخشــی از فضــای  ــل عموم ــر شــرکت های حمــل و نق در حــال حاضــر اکث
خــود را بــرای اهــداف تبلیغاتــی اختصــاص می دهنــد، امــا آنهــا پتانســیل های 
ــد. شــرکت های حمــل و نقــل  ــار دارن ــرای توســعه بیشــتر در اختی ــری ب مهم ت
عمومــی شــانس تبدیــل شــدن بــه یــک پیشــگام در بــازار در حــال رشــد خــارج 
از مجموعــه را دارنــد )بــه عنــوان نمونــه، ســهم بــازار خــارج از مجموعــه متــروی 
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هنــگ کنــگ در حــال حاضــر 55% و در حــال افزایــش یافتــن اســت(.
ــری  ــه کارگی ــکان ب ــی، ام ــل عموم ــل و نق ــای حم ــیع دارایی ه ــه وس در دامن
تنــوع گســترده ای از شــکل های تبلیغاتــی از جملــه ســنتی و دیجیتالــی )ماننــد 
ــتگاه ها،  ــای ایس ــک ها، فض ــتگاه ها و کیوس ــا، ایس ــی و ورودی اتوبوس ه خروج
نمایشــگر ایســتگاه ها، ویدئو هــای پردازنــده، صفحــه نمایش هــای ســکوی متــرو 
و غیــره ...( وجــود دارد. حتــی در پشــت بلیط هــا یــا کارت هــای اعتبــاری کــه در 
میلیون هــا واحــد فروختــه می شــوند نیــز امــکان اســتفاده از تبلیغات وجــود دارد.

ــا  ــد شــامل تقســیم درآمــد، هزینه هــای ثابــت و ی مدل هــای مدیریتــی می توان
BOT )ســاخت، اجــرا، انتقــال( باشــد.

عالئم دیجیتالی
تکنولــوژی  در  شــرکت ها  از  بســیاری  ســرمایه گذاری  حاضــر،  حــال  در 
ــات  ــرای اطاع ــا ب ــتگاه ها، عمدت ــا و ایس ــی در اتوبوس ه ــای ویدئوی پردازنده ه
مربــوط بــه مشــتریان انجــام می شــود کــه آنهــا را در یــک موضــع محکــم و نیــز 
ــرار می دهــد: تبلیغــات  ــازار خارجــی ســنتی ق ــرات طبیعــی ب ــان تغیی در جری

ــی(. ــازار خــارج از مجموعــه دیجیتال ــی )ب دیجیتال
زمینــه فعالیــت بعــدی بــرای اپراتورهــای حمــل و نقــل عمومــی، عائــم دیجیتال 
ــر، صفحــه نمایش هــای  ــرد کامپیوت ــد کارب ــود یعنــی شــیوه های جدی خواهــد ب
تلویزیونــی و نمایشــگرهای آگهــی و اطاعاتــی بــرای مــردم، که از چندیــن جریان 
رســانه ای دینامیکــی در سیســتم های حمــل و نقــل تشــکیل شــده انــد. عائــم 
ــا  ــزل ی ــارج از من ــتریان خ ــه مش ــوند ک ــع می ش ــر واق ــی مؤث ــال هنگام دیجیت
ــور  ــود حض ــام می ش ــد انج ــه خری ــی ک ــه محل ــک ب ــا نزدی ــگاه ها و ی در فروش
دارنــد و نــه در منــزل و در نتیجــه بــه ارزشــمندتر شــدن نقــش سیســتم حمــل 
ــارج  ــازار خ ــش در ب ــد. افزای ــک می کنن ــاری آن کم ــای تج ــل و دارایی ه و نق
از مجموعــه دیجیتالــی بایــد کاهــش در بــازار تبلیغــات ســنتی را جبــران کنــد.

تبلیغات مبتنی بر مکان
ــه  ــایل نقلی ــات در وس ــی، تبلیغ ــل عموم ــل و نق ــا در حم ــو آوری ه ــی از ن یک
یعنــی اســتفاده از GPS بــا هــدف تبلیــغ و تطابــق دادن آن بــا موقعیــت و مکان 
ــده زمــان واقعــی  ــرای نمایــش پردازن ــرد GPS ب وســیله نقلیــه می باشــد. کارب
ــدادی از شــبکه ها  ــون در تع ــاره مســیرها و ایســتگاه ها، هــم اکن ــات درب اطاع

ــر  ــی ب ــات مبتن ــا تبلیغ ــد ب ــوژی می توان ــن تکنول ــود. ای ــه می ش ــه کار گرفت ب
ــات فروشــگاه ها و  ــه شــکل تبلیغ ــد ب ــن می توان ــکان ســازگار باشــد. همچنی م
ــد و  ــد باش ــرار دارن ــه ق ــایل نقلی ــاورت محــل وس ــه در مج ــدی ک ــز خری مراک

ــد.  ــه ده ــا را ارائ ــای آنه ــا تخفیف ه کااله
درآمدهــای تبلیغاتــی از پروژه هــای آگهــی و تجــاری، یکــی از راه هــای تامیــن 

بودجــه تاسیســات پــر هزینــه ماننــد درب هــای محافــظ ســکوها هســتند.
خــرده فروشــی های ایســتگاه ها، 14% درآمــد شــبکه متــروی هنگ کنــگ را در 

ســال 2009 تشــکیل می دهنــد.

سیطره ایستگاه
ــر  ــت. تاثی ــات اس ــده از تبلیغ ــیده ش ــای پوش ــادل اتوبوس ه ــتگاه مع ــن ایس ای
ــار فـــروش  ــی ایجــاد می شــود و بـــرای پیمانکـ ــام تبلیغات بیشــتری کــه از پی
تبلیغــات و آژانــس حمــل و نقــل عمومـــی، ارزش و ســـود بیشتـــری را تولیــد 
می کنــد، بــرای تبلیــغ کننــدگان جاذبــه بیشــتری دارد. ایــن شــکل از تبلیغــات 
معمــوال از شــمار زیــادی بوردهــای تبلیغاتــی بــرای یــک شــرکت تشــکیل شــده 
و گاهــی اوقــات شــامل پوشــش وســیعی از دیوارهــا، تبلیغــات ســطوح زمیــن و 

ــوند. ــدی می ش ــه بع ــزات س ــا تجهی ــا و ی ــا، کاراکتره ــا، تندیس ه پله ه

تبلیغات درب های محافظ سکوها
بســیاری از سیســتم های متــرو در حــال نصــب درب هــای محافــظ ســکوها بــرای 
ــه منظــور امنیــت مســافران  ــا ب تفکیــک ســکو از لبه هــای خــط آهــن و عمدت
می باشــند )بــرای مثــال در ســئول(. عــاوه بــر ایــن، درب هــای محافــظ ســکوها 
در سیســتم های بــدون راننــده متــرو مــورد نیــاز هســتند ماننــد کپنهــاگ. یکــی 
از راه هــای تامیــن بودجــه نصــب چنیــن سیســتم های گــران قیمتــی می توانــد 
از طریــق درآمــد تبلیغاتــی حاصلــه از پروژه هــای تجــاری و تبلیغاتــی بــر روی  
درب هــا )کــه هماننــد صفحه هــای نمایــش تلویزیونــی بــه کار بــرده می شــوند( 

و یــا پوشــش دادن آنهــا بــا آگهی هــای تبلیغاتــی باشــد.

خرده فروشی ها و توسعه مراکز تجاری:
ــتگاه های  ــی ها، در ایس ــرده فروش ــد از خ ــب درآم ــرای کس ــتر ب ــیل بیش پتانس

ــد وجهــی حاصــل می شــود. ــرو و مراکــز چن مت

  RETAIL, CHALLENGES OF PUBLIC TRANSPORT 



I:Urban Rail Transport WORLD CITIESفصلنامه علمی و پژوهشی 1919بخش اول -حمل و نقل ریلی شهری

ـــته  ـــیعی داش ـــیار وس ـــه بس ـــد دامن ـــات می توان ـــاختمانها و امکان ـــاره دادن س اج
باشـــد، حتـــی اگـــر عمدتـــا بـــر روی دارایی هـــا و حـــق اســـتفاده از مســـیرها 
ــتگاه های  ــک ها، دسـ ــرای کیوسـ ــا بـ ــا، فضـ ــاره مغازه هـ ــود: اجـ ــز شـ تمرکـ

ـــره. ـــا، ادارات و غی ـــارک اتومبیله ـــکه ای، پ س
ـــد بســـیار  ـــح می توان ـــای خـــرده فروشـــی، در صـــورت اداره صحی اجـــاره دادن فضاه
ـــات بیشـــتری  ـــد و مســـافر و ثب ـــت می کن ـــات را تقوی ـــازار تبلیغ ســـودمند باشـــد، ب
را در ایســـتگاه ها بـــه همـــراه مـــی آورد. شـــبکه متـــروی هنگ کنـــگ بیـــش از 
ـــا  ـــع، همـــراه ب ـــه مســـاحت 50/000 مترمرب 200،1 فروشـــگاه را در شـــبکه خـــود ب

ـــد. ـــت می کن ـــط مدیری ـــارت مختل ـــترده ای از تج ـــوع گس تن
ــتراتژی  ــک اس ــی از ی ــت بخش ــن اس ــتگاه ها، ممک ــا در ایس ــاره دادن فض اج
 ،JR East ،گســترده تــر بــرای بهبــود تصویــر ایــن ایســتگاه ها باشــد. در توکیــو
یــک برنامـــه توسعـــه ایستگاهـــی چهــار مرحلــه ای را اجرا کرده اســت کــه نتایج 
اقتصــادی محسوســی را بــه دنبــال مــی آورد. اولیــن مرحلــه، گســترش فضاهــای 
ــه ایجــاد  بیشــتر در ایســتگاه ها در یــک مقیــاس کوچــک اســت. دومیــن مرحل
فضاهــای تجــاری جدیــد بوســیله جــا بــه جایــی امکانــات اســت. ســومین مرحله، 
ــرد تجــاری اســت.  ــا و عملک ــود ریل ه ــه منظــور بهب ــی ایســتگاه ب طراحــی کل
چهارمیــن مرحلــه توســعه کلــی نواحــی ایســتگاه بوســیله تطبیــق پروژه هــا بــا 
فعالیت هــای عمومــی اســت کــه موجــب تقویــت کارایــی شــهر می شــود. نمونــه 
دیگــر درآمدهــای قابــل توجــه ناشــی از توســعه دارایی هــا، مربــوط بــه مترو شــهر 

دهلی نــو می شــود.

مخابرات
روزانـه میلیونهـا مسـافر در سیسـتم های متـرو، از امـواج صوتی و تبـادل اطاعات 
از طریـق تلفن هـای همـراه، گوشـی های هوشـمند، رایانه های شـخصی، رایانه های 
جیبـی و تبلت هـای رایانـه شـخصی بـرای کاربردهـای فراوانـی مانند ارسـال پیام 
کوتاه، ایمیل، مرور وب، دسـتگاه پخش صوتی و تصویری و بازی اسـتفاده می کنند.

ــد در سیســتم های  ــی می توان ــه و نشســت های اطاعات ــا مکالم ــه میلیون ه روزان
ــازه ای می شــوند و درآمــد حاصــل  ــرو ایجــاد شــود کــه موجــب تردد هــای ت مت
ــی تقســیم  ــرات و اپراتورهــای حمــل و نقــل عموم ــن مخاب ــد بی ــا می توان از آنه
شــود. بــه عنــوان نمونــه، متــروی میــان در حــال حاضــر دارای پوشــش کامــل 
تلفــن همــراه در سراســر سیســتم خــود می باشــد )88 ایســتگاه و همــه تونل هــا(. 
همچنیــن متــروی میــان در حــال طراحــی پوشــش Wimax/WiFi در سرتاســر 
ــش از 1.2  ــه بی ــگ، روزان ــروی هنگ کن ــبکه مت ــد. در ش ــود می باش ــبکه خ ش

میلیــون تمــاس تلفنــی وجــود دارد.
ـــل  ـــرکت های حم ـــرای ش ـــی ب ـــی فرصت ـــتم مخابرات ـــاری سیس ـــرداری تج بهره ب
ــرمایه گذاری  ــتلزم سـ ــن کار مسـ ــود. ایـ ــوب می شـ ــی محسـ ــل عمومـ و نقـ
ـــت  ـــه موفقی ـــدی ب ـــاری جدی ـــیوه تج ـــوان ش ـــه عن ـــد ب ـــی می توان ـــد ول می باش
ـــرای اپراتورهـــای حمـــل  ـــت مشـــتری را ب برســـد کـــه درآمدهـــای بیشـــتر و رضای
ـــی و  ـــرکت های مخابرات ـــرای ش ـــتر را ب ـــک بیش ـــردد و ترافی ـــی و ت ـــل عموم ونق
ـــب  ـــا کس ـــح و ی ـــارت، تفری ـــه تج ـــد ب ـــه می توانن ـــتریان ک ـــرای مش ـــت را ب رضای

ـــاورد. ـــراه بی ـــه هم ـــد، ب ـــود بپردازن ـــه خ ـــفرهای روزان ـــال س ـــات در خ اطاع
ـــاره دادن  ـــا اج ـــد از تنه ـــی می توان ـــل عموم ـــل و نق ـــرکت حم ـــک ش ـــش ی نق
سیســـتم ها و فضاهـــا بـــه شـــرکت های مخابراتـــی بـــه یـــک نقـــش فعالتـــر، 
ـــه عنـــوان ادغـــام کننـــده و ارتبـــاط دهنـــده تغییـــر پیـــدا کنـــد. یعنـــی فعالیـــت ب

فوت و فن ها
یکـــی دیگـــر از منابـــع مهـــم و امیـــد بخـــش کســـب درآمدهـــای ثانویـــه، 
ـــیاری از  ـــی در بس ـــارب داخل ـــل از تج ـــای حاص ـــوت و فن ه ـــه ف ـــروش و عرض ف
ـــی  ـــل عموم ـــل و نق ـــرکت های حم ـــط ش ـــالها توس ـــی س ـــه در ط ـــا ک زمینه ه

ـــت. ـــد اس ـــای جدی ـــه بازاره ـــده، ب ـــت آم ـــه دس ب

بازارهای جدید از قبیل: 
   سایر اپراتورهای داخلی حمل و نقل عمومی
  اپراتورهای حمل و نقل عمومی سایر کشورها

  مقامات محلی
اپراتورهـــا مثـــا می تواننـــد در نقـــش ارائـــه دهنـــده خدمـــات، بـــه ســـایر 
شـــرکت های حمـــل و نقـــل عمومـــی کـــه در همـــان منطقـــه جغرافیایـــی و 
ـــی، در  ـــل خارج ـــا عام ـــاور و ی ـــوان مش ـــه عن ـــتند، ب ـــایگی آن هس ـــا در همس ی
ـــاص و  ـــات خ ـــا و اطاع ـــوت و فن ه ـــه ف ـــه ب ـــده ای ک ـــات پیچی ـــا خدم ـــه ب رابط
ـــد  ـــن کار می توان ـــوند. ای ـــل ش ـــد وارد عم ـــاز دارن ـــادی نی ـــای اقتص ـــا مقیاس ه ی
ـــری و  ـــت بازنگ ـــزی و لیس ـــه ری ـــی، برنام ـــی جابجای ـــه طراح ـــک ب ـــامل کم ش
ـــی،  ـــرداری، طراح ـــرل بهره ب ـــز کنت ـــت مراک ـــی و مدیری ـــدد، طراح ـــی مج طراح
اجـــرا و مدیریـــت سیســـتم های فـــروش بلیـــط )بـــرای تضمیـــن ســـازگاری و 

ادغـــام کرایه هـــا( باشـــد.
ـــراه  ـــرداری هم ـــاده بهره ب ـــای آم ـــا پروژه ه ـــب ب ـــه اغل ـــابه ک ـــرویس های مش س
ـــه  ـــورت ادام ـــوند )در ص ـــه ش ـــی ارائ ـــن الملل ـــطوح بی ـــد در س ـــتند می توانن هس
ـــد(. ـــاز دارن ـــدل تجـــاری اختصاصـــی نی ـــک م ـــه توســـعه ی ـــی، ب ـــن الملل رشـــد بی
 ،RATP و SNCF بـــه عنـــوان نمونـــه اپراتورهـــای حمـــل و نقـــل فرانســـوی
ـــه منظـــور تقویـــت مهندســـی و فـــوت و فن هـــای  شـــرکت مهندســـی Systra را ب
مدیریتـــی پروژه هـــای خـــود ایجـــاد کردنـــد. رونـــد مســـیر توســـعه عـــادی، 
ــرویس های  ــه سـ ــه ای کـ ــرکت جداگانـ ــا در شـ ــص مهارت هـ ــدا تخصیـ ابتـ
ـــی  ـــرکت جانب ـــرای IXXI، ش ـــراً ب ـــه اخی ـــور ک ـــد )همانط ـــه می ده ـــی را ارئ داخل
ـــاد(  ـــاق افت ـــی اتف ـــی و مهندس ـــادل اطاعات ـــوژی، تب ـــرای تکنول ـــر RATP ب دیگ
ـــارم  ـــه چه ـــتر از س ـــروزه، بیش ـــد. ام ـــی می باش ـــازار خارج ـــه ب ـــگاه ب ـــپس ن و س
ـــا  ـــارج از اروپ ـــم در خ ـــی از آن ه ـــور و نیم ـــارج از کش ـــای Systra در خ درآمده

ــد. ــت می آیـ بدسـ

نتیجه گیری
توســعه درآمدهــای ثانویــه بــه منظــور تامیــن بودجــه دائمــی، یکــی 
از پنــج رکــن اســتراتژی PTx2 اتحادیــه بیــن المللــی حمــل و نقــل 
عمومــی UITP بــا هــدف دو برابــر کــردن ســهم بــازار حمــل و نقــل 

ــد. ــال 2025 می باش ــا س ــان ت ــر جه ــی در سراس عموم
در حــال حاضــر شــرکت های حمــل ونقــل عمومــی، دامنــه وســیعی 
ــر  ــب کمت ــه اغل ــد ک ــت می کنن ــته و مدیری ــا را داش از دارایی ه
ــای  ــوت و فن ه ــالها ف ــول س ــا در ط ــد و آنه ــده ان ــذاری ش ارزش گ
ــرای  ــوان ب ــه را می ت ــن دو جنب ــد. ای ــرده ان ــب ک ــمندی را کس ارزش
اهــداف تجــاری بــه منظــور فراهــم کــردن جریانهــای تامیــن مالــی 

ــعه داد. ــتر توس بیش
ــه،  ــد درآمدهــای ثانوی ایجــاد مجموعــه وســیعی از جریان هــای جدی
ــی را  ــل عموم ــل و نق ــرکت های حم ــی ش ــی و جانب ــای اصل درآمده
افزایــش می دهنــد. همچنیــن از نوســانات مربــوط بــه ســود و منافــع 
شــرکت ها در دوران ســخت، کــه بیشــتر منابــع مهــم ســنتی )مثــل 
تامیــن اعتبــار دولتــی و صنــدوق کرایه هــا( و منابــع درآمدهــای ثانویه 
معمولــی )بیلبوردهــای تبلیغاتــی( دچــار کاهش هــای جــدی هســتند، 
ــب  ــه اغل ــاد ارزش ک ــات ایج ــه امکان ــف هم ــن کش ــد. بنابرای می کاه
در دارایی هــای شــرکت های حمــل و نقــل عمومــی پنهــان هســتند، 

اهمیــت فــراوان دارد. 

منابع: 
- UITP PTI
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اینجـا یکـی از کارگاه هـای متـرو تبریز اسـت. یکـی از ایسـتگاه های 
مرکـز شـهر همـان جایی که هـر روز از پشـت حصـار آهنـی اش عبور 
می کنیـم و آنقـدر از بـاز شـدن و برچیده شـدن این سـازه های آهنی 
ناامیدیـم کـه لجوجانـه سـر می چرخانیـم کـه یادمـان برود این سـیر 

ناپذیر را. تمامـی 
ولـی پشـت این درهـای بسـته روایتی دیگـر جریـان دارد. یـک کارگاه عمرانی و 
پرپیـچ و خـم. حیـرت و حیرانی با دیدن این نظم و وسـعت در هـم گره می خورد 
تـا فرامـوش کنـی اینجـا ایسـتگاه شـماره 13 متـرو تبریز اسـت. جایـی در مرکز 
شـهر و همجـوار باغ گلسـتان. همـه معتقدند این ایسـتگاه از لحاظ دسترسـی به 
سـطوح پایین تـر موقعیـت بهتـری دارد و پله هـای فلـزی ایجـاد شـده، کار آمد و 
رفـت کارگران و مهندسـان را سـهل تر کرده اسـت. پله ها ولی زیادنـد و نفس گیر. 
موقـع پاییـن رفتـن از پله هـا بایـد سـعی کنی میسـر چشـمانت تغییر نکنـد. به 
هرحـال قاعـده »عـادت کرده انـد« بـرای غیـر خودی هـا کـه جـواب نمی دهـد.

پروژه ای که پیشرفت معکوس و زیر زمینی دارد
بـه  اشـاره  بـا  ایسـتگاه شـماره 13  کارگاه  اجرایـی  کریمـی سرپرسـت  ایـوب 
تفاوت هـای کار در پـروژه متـرو بـا دیگـر پروژه هـای عمرانی می گویـد: پروژه های 
زیرزمینـی مشکل سـاز هسـتند. هزینه هـا، توان هـا و نیروهـای بسـیاری اینجـا 
کار می کننـد و دیـده نمی شـوند. پـروژه از هـر جایـی قابـل دسترسـی نیسـت و 
مسـیر تـردد محدود اسـت. بـا ایـن محدودیت ها چنیـن کارهایی انجام می شـود. 

کریمــی بــه غیــر ملمــوس بــودن رونــد فعالیت هــا در ایــن پــروژه اشــاره کــرده و 
ادامــه می دهــد: نیروهایــی کــه اینجــا کار می کننــد نســبت بــه دیگــر پروژه هــا 
متخصص تــر هســتند ولــی چــون زیــر زمیــن هســتند، مــردم نمی بیننــد و وقتی 
ــل داده می شــود. ــه آنهــا تحوی ــه ب ــی شســته و رفت ــروژه نهای می بیننــد کــه پ
او می گویــد: شــاید مردمــی کــه هــر روز در ســطح زمیــن از کنــار ایــن پــروژه 
ــه  ــی ک ــود در حال ــام نمی ش ــا کاری انج ــرا اینج ــد چ ــد، بگوین ــور می کنن عب
کارگــران و متخصصــان بــه طــور شــبانه روزی در فعالیــت هســتند ولــی هیــچ 

ــود.  ــده نمی ش ــا دی ــدام از این ه ک

زندگــی در عمــق 25 متــری زمین

Written by: Sahar Fekrdar نوشته: سحر فکردار

LIfE 25 METER UNDER gROUND
 متروی تبریز 

متروی تبریز   



I:Urban Rail Transport WORLD CITIESفصلنامه علمی و پژوهشی 2121بخش اول -حمل و نقل ریلی شهری

کارگران مترو در جدال با آب های زیرزمینی
 متــرو یــک پــروژه معمولــی نیســت و معــادالت پیچیــده خــود را دارد. آن قــدر 
ــه  ــل شــده ب ــی چــرا تبدی ــا بدان ــد گوشــه ای از آن را ببینــی ت پیچیــده کــه بای
ــی از  ــی یک ــای زیرزمین ــا آب ه ــدال ب ــا ج ــی. مث ــی و طوالن ــروژه ای تاریخ پ
ســختی های کار اســت. جدالــی کــه رونــد پــروژه را طوالنــی می کند و مشــقت بار. 
حامـــد خدایـــی کارگـــر بیســـت و پنـــج ســـاله و خـــوش خنـــده ای کـــه در همیـــن 
ـــرای  ـــه ب ـــال از روزی ک ـــاال دو س ـــد. ح ـــرو کار می کن ـــماره 13 مت ـــتگاه ش ایس
ـــه  ـــاعت مشـــغول ب ـــه 12 س ـــده و روزان ـــپری ش ـــرده س ـــر ک ـــرم پ ـــا ف کار در اینج
ـــک روز  ـــنی روز نیســـت و ی ـــاعت همیشـــه در روش ـــن 12 س ـــه ای کار اســـت. البت
ـــد در قســـمت  ـــد. حام ـــیفت شـــب کار کن ـــد ش ـــی بای ـــور گردش ـــه ط ـــان ب در می

ـــکار اســـت. ـــرق مشـــغول ب تاسیســـات ب
 

متروی تبریز   

ایــن کارگــر جــوان هــم مشــکل آب هــای زیرزمینــی را از ســخت ترین 
از ســخت ترین  یکــی  می گویــد:  و  دانســته  پــروژه  ایــن  کار  بخش هــای 
ــه عمــل  ــه فونداســیون را ب ــود ک ــی ب ــن دو ســال زمان ــای کاری در ای تجربه ه
ــم.  ــم در آب کار می کردی ــا ه ــود و م ــن ب ــا درون لج ــون دقیق ــم. چ می آوردی
ــاه هــم طــول کشــید.  ــود و هفــت م ــی ســخت و زجــرآور ب ــه خیل ــن مرحل ای
ــد و  ــتفاده می کنـ ــم« اسـ ــادت کرده ایـ ــظ »عـ ــان لفـ ــم از همـ ــد هـ حامـ
می گویـــد: اینجـــا از ســـروصدای شـــهر بـــه دور هســـتیم و در آرامـــش کار 
می کنیـــم. اینجـــا 25 متـــر پایین تـــر از زمیـــن از ســـر و صـــدا و هیاهـــوی 
ـــده ایم.  ـــواده ش ـــه خان ـــل ب ـــرو تبدی ـــران مت ـــا کارگ ـــت و م ـــری نیس ـــهری خب ش
ایـــن پاییـــن کارگـــران بـــا کمتریـــن باریکه هـــای نـــور کار می کننـــد. بـــوی 
ـــل  ـــه تبدی ـــت ک ـــاد اس ـــد و زی ـــدر تن ـــی آنق ـــر زمین ـــای زی ـــی از آب ه ـــم ناش ن
ـــن  ـــکات ای ـــگار مش ـــت. ان ـــده اس ـــا ش ـــن فض ـــدنی از ای ـــدا نش ـــی ج ـــه جزئ ب

ـــت. ـــدنی نیس ـــام ش ـــا تم آب ه
ـــد:  ـــوص می گوی ـــن خص ـــماره 13 در ای ـــتگاه ش ـــی کارگاه ایس ـــت اجرای سرپرس
ـــا  ـــی ب ـــتند همگ ـــک هس ـــهر نزدی ـــز ش ـــه مرک ـــه ب ـــی ک ـــتگاه های متروی ایس
ایـــن مشـــکل دســـت و پنجـــه نـــرم می کننـــد چـــرا کـــه ایـــن قســـمت از 

تبریـــز درگیـــر آب هـــای ســـطحی و زیر زمینـــی اســـت.
کریمـــی ادامـــه می دهـــد: آب هـــای زیرزمینـــی وقتـــی بـــرای مـــا مشـــکل 
ســـاز اســـت کـــه می خواهیـــم حفـــاری کـــرده و در ســـطوح پاییـــن 
ــا  ــن آب هـ ــا ایـ ــود تـ ــام می شـ ــری انجـ ــری تدابیـ ــک سـ ــم. یـ کار کنیـ
را یـــک جـــا جمـــع کـــرده و ســـپس بـــه بیـــرون پمپـــاژ کنیـــم. در واقـــع 
پـــس از پمپـــاژ ایـــن آب هـــای زیرزمینـــی را بـــه آب هـــای ســـطحی 
شـــوند.  ریختـــه  جوب هـــا  و  کانال هـــا  در  تـــا  می کنیـــم  تبدیـــل 
او همچنیـــن در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود تصریـــح می کنـــد: 
عملیـــات خاک  بـــرداری متـــرو زیـــر ســـقف اول انجـــام می گیـــرد. در واقـــع 
ـــمع ها  ـــن ش ـــود و ای ـــداث می ش ـــان اح ـــی خیاب ـــطح اصل ـــر س ـــقف زی ـــک س ی
ـــرور و  ـــور و م ـــرای عب ـــه ب ـــرای اینک ـــد. ب ـــه دارن ـــا آن ســـقف را نگ اجـــرا شـــده ت

ـــن  ـــم. ای ـــان را کار می کنی ـــقف خیاب ـــدا س ـــود در ابت ـــاد نش ـــکلی ایج ـــردد مش ت
ســـتون ها بـــه ســـقف آخـــر می رســـد. در ایـــن مرحلـــه شـــمع ها تخریـــب 

می شـــوند تـــا مـــوارد زایـــد از ایســـتگاه برچیـــده شـــود.
 بــه اســتناد پایــگاه اطاع رســانی ســازمان قطار شــهری تبریــز و حومــه، عملیات 
اجرایــی متــرو تبریــز پــس از ســالها کــش و قــوس، از ســال 81 آغــاز شــد. در 
ــداث  ــاه 1385 اح ــک، در دی م ــی ترافی ــورای عال جلســه شــصت و پنجــم ش
ســایر خطــوط درون شــهری تبریــز و خــط حومــه ای تبریــز- ســهند بــه تصویب 
رســید کــه شــامل 4 مســیر بــه طــول 70 کیلومتــر بــا 70 ایســتگاه و یــک خــط 
بــرون شــهری از تبریــز بــه شــهرک ســهند به طــول تقریبــی 20 کیلومتر اســت.

 وقتی صدای سوت قطار در گوش ها می پیچد

ـــد  ـــایل جدی ـــدازی وس ـــت و گســـترش فضـــای شـــهری، راه ان ـــش جمعی ـــا افزای ب
حمـــل و نقـــل عمومـــی موضوعـــی مهـــم بـــود. دیگـــر خیابان هـــا بـــرای 
ـــهری  ـــای ش ـــش فضاه ـــود و گنجای ـــی نب ـــانی کاف ـــور انس ـــم از حض ـــن حج ای
ـــروی  ـــداث مت ـــای اح ـــاز و کاره ـــرایطی س ـــن ش ـــود. در چنی ـــده ب ـــر ش محدودت
ـــم  ـــرایط را ه ـــن ش ـــال ها همی ـــت س ـــد گذش ـــد. هرچن ـــر ش ـــز ضروری ت تبری
بحرانی تـــر کـــرد و تبریـــز تبدیـــل بـــه شـــهری پرترافیـــک و دود و دم شـــد. 
ـــهری  ـــت ش ـــه مدیری ـــای مجموع ـــی از راهکاره ـــهری یک ـــار ش ـــدازی قط راه ان
ـــه ســـمت  ـــت ب ـــای حرک ـــی گام ه ـــود. ول ـــز ب ـــت قرم ـــن وضعی ـــرل ای ـــرای کنت ب
ـــن  ـــت. ای ـــش رف ـــت و آرام پی ـــه ای سس ـــروژه در بره ـــن پ ـــر ای ـــق واقعی ت تحق
ـــد شـــدن صـــدای  ـــه بلن ـــد ب ـــزی امی ـــه شـــهروندان تبری ـــود ک ـــی ب درســـت زمان
ـــان از ســـوی  ـــارد توم ـــق هـــزار میلی ـــا تزری ـــن قطـــار نداشـــتند. حـــاال ب ســـوت ای
شـــهرداری تبریـــز، ایـــن روزهـــا تکاپـــوی واضحـــی در ایـــن ایســـتگاه های 
ـــان  ـــارد توم ـــه 650 میلی ـــاری ک ـــت. اعتب ـــاده اس ـــان افت ـــه جری ـــی ب زیرزمین
ـــده و 350  ـــز ش ـــز واری ـــرو تبری ـــه مت ـــارکت ب ـــروش اوراق مش ـــل ف آن از مح
ـــدی شـــهرداری در چارچـــوب بودجـــه ســـال  ـــر نق ـــع غی ـــان از مناب ـــارد توم میلی

ـــد.  ـــق ش ـــهری تزری ـــار ش ـــروژه قط ـــه پ ـــز ب ـــهرداری تبری 98 ش
در روزهــای گذشــته خــط یــک متــروی تبریــز بــه ایســتگاه پایانــی 
خــود رســید تــا تالش هــای کارگــران متــرو دیــده شــود. تــا تمــام 
ــن،  ــی از کار در آب لج ــای ناش ــتخوان درد ه ــب بیداری ها، اس آن ش
ــد و  ــه گرفته ان ــش پل ــه نق ــی ک ــن از میله های ــن رفت ــاال و پایی ب

ــد.  ــش باش ــر، نتیجه بخ ــای دیگ ــی چیزه خیل

منابع
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ـــود  ـــاره می ش ـــه اش ـــن نکت ـــه ای ـــات ب ـــی از اوق ـــد. بعض ـــد ش ـــی خواهن آلودگ
کـــه نیروگاه هـــای بـــادی نمی تواننـــد میـــزان دی اکســـید کربـــن تولیـــدی 
را کاهـــش دهنـــد چراکـــه بـــرق تولیـــدی از طریـــق نیـــروگاه بـــادی بـــه 
ـــوخت  ـــروگاه س ـــک نی ـــیله ی ـــه وس ـــد ب ـــه بای ـــودن همیش ـــم ب ـــل نامنظ دلی
فســـیلی پشـــتیبانی شـــود. نیروگاه هـــای بـــادی نمی تواننـــد به طـــور 
کامـــل جایگزیـــن نیروگاه هـــای ســـوخت فســـیلی شـــوند، امـــا بـــا تولیـــد 
ــش  ــی را کاهـ ــای حرارتـ ــدی نیروگاه هـ ــای تولیـ ــی، مبنـ ــرژی الکتریکـ انـ
داده و از تولیـــد آن هـــا می کاهنـــد کـــه بـــه ایـــن ترتیـــب میـــزان انتشـــار 
ــه  ــد کـ ــن باورنـ ــان بدیـ ــد. کارشناسـ ــش می یابـ ــن کاهـ ــید کربـ دی اکسـ
ــا کاهـــش هزینـــه انرژی هـــای خورشـــیدی، سیســـتم های  ــان بـ هـــم زمـ
حمل و نقـــل بیشـــتر بـــه ســـمت انرژی هـــای پـــاک و تجدیدپذیـــر برونـــد.
تامیـــن انـــرژی پـــاک در دســـتورکار سیســـتم های مدیریتـــی کانشـــهرها 

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ق

2- کاربرد انرژی باد در سیستم های حمل و نقل ریلی
ـــرژی  ـــد از ان ـــی مفی ـــه نوع ـــاد ب ـــرژی ب ـــل ان ـــادی )Wind power( تبدی ـــوان ب ت
ماننـــد انـــرژی الکتریکـــی بـــا اســـتفاده از توربین هـــای بـــادی اســـت . در 
آســـیاب های بـــادی از انـــرژی بـــاد مســـتقیماٌ بـــرای خـــرد کـــردن دانه هـــا 

یـــا پمـــپ کـــردن آب اســـتفاده می شـــود.
از جملـــه دالیـــل تمایـــل کشـــورها بـــرای افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد بـــرق 
بـــادی، مزایـــای بســـیار زیـــاد ایـــن روش تولیـــد انـــرژی الکتریکـــی اســـت 
ـــای  ـــه ج ـــت، در هم ـــاک اس ـــر و پ ـــراوان، تجدیدپذی ـــادی، ف ـــرژی ب ـــه ان چراک
ـــرژی ســـوخت های  ـــا اســـتفاده از ان ـــن در مقایســـه ب ـــا وجـــود دارد و همچنی دنی

فســـیلی،  میـــزان کمتـــری گاز گلخانـــه ای منتشـــر می کنـــد.
ـــرژی  ـــاد در زمســـتان )کـــه در ایـــن فصـــل بهـــره وری ان ـــرژی ب از آنجایـــی کـــه ان
ـــث  ـــدید باع ـــن وزش ش ـــد و همی ـــتر می باش ـــت( بیش ـــر اس ـــیدی کمت خورش
می شـــود کـــه الکتریســـیته بیشـــتری تولیـــد گـــردد، بنابرایـــن اســـتفاده از 
انـــرژی بـــاد در زمســـتان بســـیار بـــه صرفـــه اســـت. در جـــدول شـــماره 1 

ـــت. ـــده اس ـــا آورده  ش ـــورهای دنی ـــادی در کش ـــرژی ب ـــتفاده ان ـــزان اس می

1 - مقدمه
امـــروزه دیـــدگاه همـــه جانبـــه بـــه توســـعه، ســـبب شـــده اســـت بـــرای 
ــدار  ــدار شـــهری، نظریـــه حمـــل و نقـــل پایـ ــاختار پایـ ــتیابی بـــه سـ دسـ
ـــدگان  ـــران و گردانن ـــان، مدی ـــه کارشناس ـــورد توج ـــرد م ـــک راهب ـــوان ی به عن
جوامـــع شـــهری قـــرار گیـــرد. یکـــی از مهم تریـــن موضوعـــات در نظریـــه 
حمل و نقـــل پایـــدار، مبحـــث انـــرژی اســـت. ســـهم بـــاالی صنعـــت 
حمل و نقـــل در مصـــرف ســـرانه انـــرژی و تاثیـــرات مســـتقیم آن بـــر 
محیـــط زیســـت و همچنیـــن پیامدهـــای آن در توســـعه جوامـــع، بیانگـــر 
جایـــگاه مهـــم ایـــن مبحـــث در نظریـــه حمـــل و نقـــل پایـــدار اســـت. در 
ایـــن میـــان، حمایـــت از توســـعه اســـتفاده از انرژی هـــای تجدیدپذیـــر بـــه 
ـــزون در  ـــافات روزاف ـــان و اکتش ـــیلی در جه ـــع فس ـــران زوال مناب ـــطه بح واس
زمینـــه شناســـایی خطـــرات زیســـت محیطی باعـــث شـــده اســـت اســـتفاده 
از آنهـــا، در دســـتور کار بســـیاری از کان شـــهرها قـــرار گیـــرد. بـــا توجـــه 
ــی  ــات مدیریتـ ــدار در ادبیـ ــل پایـ ــوم حمل و نقـ ــودن مفهـ ــد بـ ــه جدیـ بـ
ــرداری  ــردر بهره بـ ــورد نظـ ــاخص های مـ ــی ها و شـ ــط مشـ ــل، خـ حمل و نقـ
ــعه  ــه توسـ ــتیابی بـ ــد در دسـ ــر، می توانـ ــن تجدیدپذیـ ــای نویـ از انرژی هـ

ــد. ــا باشـ ــهری راهگشـ ــاخت های شـ ــدار زیرسـ پایـ
و  راه انـــدازی  بـــرای  فتوولتاییـــک  نیروگاه هـــای  و  بـــادی  توربین هـــا 
بهره بـــرداری، نیـــاز بـــه هیچ گونـــه ســـوختی ندارنـــد و بنابرایـــن در قبـــال 
انـــرژی الکتریکـــی تولیـــدی، آلودگـــی مســـتقیمی ایجـــاد نمی کننـــد. 
بهره بـــرداری از ایـــن توربین هـــا،  دی اکســـید کربـــن، دی اکســـید گوگـــرد، 
ــد  ــوا تولیـ ــه عامـــل آلوده کننـــده هـ ــا هیـــچ گونـ ــوه، ذرات معلـــق یـ جیـ
نمی کنـــد. امـــا توربین هـــا بـــادی در مراحـــل ســـاخت از منابـــع مختلفـــی 
ـــوادی  ـــد از م ـــادی بای ـــای ب ـــاخت نیروگاه ه ـــول س ـــد. در ط ـــتفاده می کنن اس
ماننـــد فـــوالد، بتـــن، آلومینیـــوم و... اســـتفاده کـــرد کـــه تولیـــد و انتقـــال آن هـــا 
ـــده در  ـــد ش ـــن تولی ـــید کرب ـــت. دی اکس ـــواع سوخت هاس ـــرف ان ـــد مص نیازمن
ایـــن مراحـــل پـــس از حـــدود 9 مـــاه کار کـــردن نیـــروگاه جبـــران خواهـــد شـــد.

ــدی در  ــرق تولیـ ــم بـ ــرای تنظیـ ــه بـ ــیلی کـ ــوخت فسـ ــای سـ نیروگاه هـ
ــاد  ــب ایجـ ــد، موجـ ــرار می گیرنـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــادی مـ ــای بـ نیروگاه هـ
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جدول 1: میزان استفاده انرژی بادی در کشورهای دنیا )مگا وات(
سال2008 سال2007سال 2006سال 2005کشورردیف

9٬14911٬60316٬81925٬170 آمریکا1

18٬42820٬62222٬24723٬903 آلمان2

10٬02811٬63015٬14516٬740 اسپانیا3

1٬2662٬599591212٬210 چین4

4٬4306٬27078509٬587 هند5

1٬7182٬1232٬7263٬736 ایتالیا6

7791٬5892٬4773٬426 فرانسه7

1٬3531٬9632٬3893٬288 انگلیس8

3٬1323٬1403٬1293٬164 دانمارک9

1٬0221٬7162٬1302٬862 پرتغال10

6831٬4601٬8462٬369 کانادا11

1٬2361٬5711٬7592٬237 هلند12

1٬0401٬3091٬5281٬880 ژاپن13

5798178171٬494 استرالیا14

4957468051٬245 ایرلند15

5095718311٬067 سوئد16

819965982995 اتریش17

573758873990 یونان18

83153276472 لهستان19

2065207433 ترکیه20

268325333428 نروژ21

145230310390 مصر22

167194287384 بلژیک23

104188280358 تایوان24

29237247339 برزیل25

168171322325 نیوزیلند26

119176192278 کره جنوبی27

143657158 بلغارستان28

3057116150 جمهوری چک29

8286110140 فناند30

186165127 مجارستان31

6464125125 مراکش32

77868990 اوکراین33

2848585 مکزیک34

32476782 ایران35

انـرژی بـاد آلودگی ایجاد نمی کنـد و جزوء انرژی های تجدیدپذیر می باشـد و هزینه 
این انرژی به مراتب کمتر از هزینه الکتریسـیته تولید شـده توسـط زغال سـنگ و 

شکافت هسـته ای می باشد.
امـا یکـی از مسـائل مهم در ناکارآمدی انرژی باد مسـئله زیسـت محیطی می باشـد، 
بـا توجـه بـه اینکـه این مولدهـای بـرق دارای ظاهر ناخوشـایند و نسـبت بـه دیگر 
انرژی هـای پـاک دارای سـر و صدای باالیی هسـتند، زندگی حیوانـات را تحت تأثیر 

قـرار می دهنـد و ظاهـر محیط زیسـت را خـراب می کنند.
در ایـن میـان اتحادیـه اروپـا 65% از کل تـوان بادی جهـان را تولیـد می کند. تولید 

بـرق بـادی در میان دیگر روش های تولید انرژی الکتریکی، دارای بیشـترین شـتاب 
رشـد در قـرن 21 بوده اسـت، به طوری که تولید تـوان بادی جهان در بین سـال های 
2000 تـا 2006 چهار برابر شده اسـت. در دانمارک و اسـپانیا برق بـادی حدود %10 
یـا بیشـتر ازکل تولید انرژی الکتریکی را تشـکیل می دهـد. 81% از توان بادی تولید 

شـده در جهـان به ایـاالت متحده و اتحادیه اروپـا تعلق دارد.
انجمـن جهانـی انـرژی بـادی گـزارش کـرده در سـال 2010 ظرفیت تولیـدی برق 

بـادی بـه 160 گیگاوات رسـیده اسـت. 
از جملـه کشـورهایی کـه سـرمایه گذاری زیـادی در ایـن زمینـه انجـام داده انـد 
می تـوان بـه آلمـان، اسـپانیا، ایـاالت متحده، هنـد و دانمارک اشـاره کرد. کشـور 
دانمـارک یکـی از کشـورهای برجسـته در تولیـد تجهیـزات و اسـتفاده از تـوان 
بـادی اسـت. دولـت دانمارک در دهـه 1970 ملزم شـد تا تولید انـرژی الکتریکی 
از انـرژی بـاد را بـه 50% کل تولیـد بـرق برسـاند و تـا بـه امـروز برق بـادی %20 
)بیشـترین میـزان تولیـد بـرق بـادی از نظـر درصـد تولیـد( از کل تولیـد انـرژی 
الکتریکـی در ایـن کشـور را تشـکیل می دهـد؛ ایـن کشـور هچنیـن پنجمیـن 
تولیدکننـده بـزرگ برق بادی محسـوب می شـود )در حالـی که دانمـارک از نظر 
میزان مصرف در جهان رتبه 56 را دارا اسـت(. آلمان و دانمارک دو کشـور پیشتاز 
در زمینـه صـادرات توربین هـای بـزرگ )0٫66 تـا 5 مگاوات( به حسـاب می آیند.

2-1- آلمان
بوده اسـت  بـادی  بـرق  تولیـد  زمینـه  در  پیشـتاز  کشـورهای  از  یکـی  آلمـان 
به طوری کـه در سـال 2006 ایـن کشـور 28% از کل تـوان بـادی تولیـد شـده 
در جهـان )7/3% در آلمـان( را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ایـن در حالـی 
اسـت کـه آلمـان در سـال 2010، بـه میـزان 12/5% از کل تـوان تولیـدی خـود 
را از منابـع تجدیدپذیـر تأمین نموده اسـت. کشـور آلمـان دارای حـدود 18600 
توربیـن بـادی اسـت کـه بیشـتر آن هـا در شـمال آلمـان نصـب شـده اند کـه در 
ایـن میـان سـه توربیـن از بزرگتریـن توربین هـای جهـان نیـز وجـود دارنـد.

2-2- اسپانیا
در سـال 2005 دولـت اسـپانیا قانونـی را تصویـب کـرد کـه بـر طبـق آن نصـب 
20000 مـگاوات ظرفیـت بـادی تـا سـال 2012 در برنامـه دولـت قـرار گرفـت. 
البتـه در سـال 2006 یارانه هـا و پشـتیبانی دولـت از سـاخت ایـن ظرفیت هـا به 
ناگهـان قطـع شـد. قابل ذکر اسـت کـه در سـال 2005 در هر دو کشـور آلمان و 
اسـپانیا تولیـد انرژی الکتریکی از راه اسـتفاده از نیروگاه های بـادی از تولید انرژی 

الکتریکـی بـه وسـیله نیروگاه هـای بـرق آبی بیشـتر بود.

2-3- امریکا
در سـال های اخیـر ایـاالت متحـده از هـر کشـور دیگـری بیشـتر توربیـن بـادی 
بـه شـبکه بـرق خـود افزوده اسـت. تولیـد بـرق بـادی در ایـاالت متحـده در بازه 
زمانـی بیـن فوریـه 2006 تـا فوریـه 2007، 31/8% رشـد را نشـان می دهـد. 
ایالـت تگـزاس بـا پیشـی گرفتـن از کالیفرنیا اکنـون بیشـترین تولید بـرق بادی 
را دربیـن ایالت هـای مختلـف ایـن کشـور دارد. تگـزاس در سـال 2009 نزدیـک 
بـه 17% بـرق خـود را از بـاد بدسـت آورد، و اکنـون بزرگتریـن مزرعـه بـادی 
جهـان را بـا 782 مـگاوات ظرفیـت در روسـتایی بـه نـام راسـکو در اختیـار دارد.

در پایـان سـال 2010، میـزان ظرفیـت نامـی تولید بـرق بادی در سراسـر جهان 
برابـر 197 گیـگاوات بـود. امروزه تـوان بادی در دنیـا ظرفیت تولید سـاالنه 430 
تـراوات سـاعت انـرژی الکتریکـی را دارد کـه ایـن میـزان، 2/5% مصـرف بـرق 
دنیاسـت. در 5 سـال گذشـته، رشـد متوسـط سـاالنه در توان بادی دنیا %27/6 
بـوده وانتظارمـی رود که سـهم بـاد در تولید انـرژی الکتریکی دنیا تا سـال 2013 

بـه 3/35% و تـا سـال 2018 به 8% برسـد.
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2-4- توربین های بادی هلند
هلنـد اولین کشـور پیشـرو اسـت کـه قطارهـای آن 100 درصد انرژی مـورد نیاز 
خـود را از توربین هـای بـادی می گیـرد. انـرژی بـرق مـورد نیـاز خطـوط راه آهن 
هلنـد صرفـا از انـرژی تجدید پذیر حاصـل از توربین های بادی که هم در سـاحل 

و هـم در دریـا نصـب شـده اند تامین می شـود.
اکنـون 4800 قطـار کـه انـرژی مـورد نیـاز خـود را از بـاد دریافـت می کننـد در 
شـبکه راه آهـن هلنـد روزانـه تردد نمـوده و بالغ بـر 1/1 میلیون مسـافر را جابه جا 
می کننـد.  هـم اکنون هلنـد دارای ظرفیت تولیـد2/7 گیگابایت بـرق از انرژی بادی 
می باشـد کـه عمده ایـن توربین ها داخـل دریا نصب شـده اند و هدف آنها رسـیدن 
بـه ظرفیـت تولیـد 4/45 گیگاوات تا سـال 2023 می باشـد. راه آهن هلنـد نیازمند 
1/2 میلیـون کیلـووات سـاعت انـرژی بادی می باشـد که ایـن مقدار تقریبـا معادل 

مصـرف انـرژی تمام خانوارهای شـهر آمسـتردام در طول یک سـال اسـت.

2-5-توربین های بادی استانبول 

ایـن نـوع از توربین هـای بادی، انـرژی بـرق را از ترافیک عبوری تولیـد می کنند. این 
توربین هـای بـادی به صـورت عمـودی در طـول مسـیر اتوبوس های عبـوری در خط 
ویـژه نصـب می شـود و نیروی برق تولید شـده را به واسـطه بـاد اتوبوس های عبوری 
در خـط ویـژه به دسـت مـی آورد. هر توربین قابلیـت تولید یک کیلووات سـاعت برق 
در سـاعت را دارد. به عـاوه در بـاالی ایـن توربین هـای  بـادی یـک پانل خورشـیدی 
نصـب شـده اسـت. در حـال حاضـر ایـن توربین هـا بـادی- خورشـیدی به عنـوان 
نمونـه در محـور میانـی خط ویـژه اتوبوس رانـی تند رو در اسـتانبول نصب شـده اند. 

2-6- مترو توکیو ژاپن 
این شـهر در صدد اسـتفاده از سیسـتم های پیـزو الکتریک به منظـور تبدیل انرژی 
جنبشـی حرکـت مسـافران در ایسـتگاه متـرو بـه انـرژی الکتریکی می باشـد. این 
فنـاوری یکـی از راهکارهـای تجدیدپذیـر قابـل اسـتفاده در فضاهـای زیرسـطحی 
پرتـردد از جمله ایسـتگاه های مترو می باشـد و در نقاط مختلفـی از جمله گیتهای 
بلیط مسـافران، نقاط سـوار و پیاده شدن مسـافران، نقاط مجاور تابلوهای تبلیغاتی 
ایسـتگاه، صـف خریـد بلیـط، پله هـا و راهروهـای پر تـردد قابـل کاربرد می باشـد. 
بدیـن منظـور بـا جایگزیـن نمـودن کاشـی های مخصـوص مجهـز به ایـن فناوری 
می تـوان از آن بهـره برد. طبق مطالعات بررسـی شـده در توکیو، بـازای هر 54 متر 
مربـع، می تـوان 1500 کیلـووات برق در طـول روز دریافت نمود. ایـن میزان انرژی 
بـرای تامیـن مصارف یـک واحد کوچک مسـکونی در طـول روز کفایـت می نماید. 

2-7- مترو کالیفرنیا
 بـر اسـاس مطالعـات و تسـت های انجـام یافتـه، یـک نمونـه پایلـوت از یـک 

توربیـن بـادی چنـد پـره 10 فوتـی، در سـال 2019در یکـی از ایسـتگاه های 
متـرو کالیفرنیـا نصـب شـد. ایـن توربیـن کـه MACE نـام دارد کـه هـر بـار پس 
از تـرک قطـار بمـدت 5 دقیقـه بـا سـرعت 0/10 دور در دقیقـه چرخیـده و انـرژی 
بـرق تولیـد می نمایـد. ایـن میـزان انـرژی 50000 کیلووات سـاعت انرژی سـالیانه 
تولیـدی توسـط آن جهـت تامین بـرق 15 خانـه در کالیفرنیا کافی می باشـد و این 
امـر معـادل عـدم انتشـار 1 تـن دی اکسـید کربن ناشـی از تولیـد بـرق در نیروگاه 
گازی و 90 تـن دی اکسـید کربـن در نیـروگاه بـا سـوخت زغال سـنگ می باشـد. 

2-8- مترو لندن
 لنـدن کـه یکـی از پر ترددتریـن متروهای دنیـا را دارا می باشـد، با اتخـاذ راهکاری 
مناسـب به تولید انرژی از نیروی ترمز قطارها پرداخته اسـت. خط ویکتوریای مترو 
لندن با بیش از 175 میلیارد مسـافر در سـال، 4% از مصرف انرژی الکتریکی شـهر 
لنـدن را بـه ارزش 6 میلیـون پونـد بـه خـود اختصـاص داده اسـت. این سـامانه که 
متشـکل از یـک اینورتر جمع کننده انـرژی الکتریکی تولیدی ناشـی از نیروی ترمز 
قطارها در ایسـتگاه ها می باشـد، روزانه 1 مگاوات سـاعت انرژی تولید می نماید. این 
امـر منجـر بـه امـکان تبدیل نیـروگاه گریـن ویچ لنـدن به یـک نیروگاه دوسـت دار 
محیـط زیسـت از طریـق جایگزینی موتورهـای گازسـوز نوین با بویلرهـای قدیمی 
فعلـی بدلیـل نیـاز کمتر شـبکه بـرق متـرو لندن بـه انـرژی الکتریکی خواهد شـد 
که این امر در کاهش دی اکسـید کربن انتشـار یافته سـالیانه در لندن اثر بسـزایی 

خواهد داشـت. 
متــرو گاســکو بــا ســابقه 113 ســال، ســومین متــرو قدیمی جهانــی بعــد از لندن 
و بوداپســت بــوده کــه بــا اســتفاده از هیــت پمپ هــای زمیــن گرمایــی در صــدد 
اســتفاده از انــرژی حرارتــی موجــود در خــاک، هــوا و آب هــای نفــوذی بــه تونل هــا 
ــه  ــی ب ــد از مطالعات ــتا بع ــن راس ــد. در ای ــکو می باش ــهر گاس و ایســتگاه های ش
ــال  ــتگاه در ح ــامانه در دو ایس ــن س ــب ای ــا نص ــون ب ــد اکن ارزش 190000 پون

بررســی شــرایط عملکــردی می باشــد. 

2-9- مترو شهر ریاض
 متــرو شــهر ریــاض کــه از ســال 2015 در دســت ســاخت قــرار گرفــت دارای 6 
ــه،  ــورت گرفت ــای ص ــا و برنامه ریزی ه ــاس طراحی ه ــر اس ــود. ب ــد ب ــط خواه خ
ــرژی  ــری ان ــتگاه ها، بکارگی ــه ایس ــی کلی ــرژی الکتریک ــن ان ــی تامی ــع اصل منب

ــود. خورشــیدی خواهــد ب

2-10-مترو نیویورک
ــع پنل هــای  ــا تجهیــز  6000 فــوت مرب  ایســتگاه بروکلیــن شــهر نیویــورک ب
خورشــیدی از جنــس نورگــذر Thin  film ســاالنه 540000 کیلــووات ســاعت 

انــرژی الکتریکــی رایــگان در اختیــار ایــن ایســتگاه قــرار می دهــد.

2-11- متروی سانتیاگو
 شـیلی بزرگترین سیسـتم قطار شـهری در امریکای التین را داراسـت، 69 درصد از 
انـرژی مـورد نیاز خـود را از پروژه هـای انرژی خورشـیدی و بادی خریـداری خواهد 
کـرد. بیابـان آتاکاما در بخش شـمالی این کشـور، میزبـان بزرگترین نیـروگاه تولید 
انـرژی خورشـیدی اسـت کـه در آن 42 درصـد از برق مورد نیاز متروی این شـهر با 
اسـتفاده از 254 هـزار پانـل با ظرفیـت تولید 100 مـگاوات برق تولید خواهد شـد. 
محـل نصـب پانل هـای این نیـروگاه برق خورشـیدی مکانـی به بزرگـی 370 زمین 
فوتبـال اسـت. یک نیـروگاه بادی کـه به تازگی در بخش شـمالی این پروژه سـاخته 
شـده نیـز بخش دیگـری از 69 درصـد برق متروی این شـهر را تامیـن خواهد کرد.

3- اسـتفاده از انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشـیدی در ایران 
ــه  ــد ک ــرژی می گوین ــی از ان ــه انواع ــت پذیر ب ــا برگش ــر ی ــرژی تجدیدپذی ان
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منبــع تولیــد آن نــوع انــرژی، بــر خــاف انرژی هــای تجدیدناپذیــر )فســیلی(، 
قابلیــت آن را دارد کــه توســط طبیعــت در یــک بــازه زمانــی کوتــاه مجــدداً بــه 
وجــود آمــده یــا بــه عبارتــی منابعــی هســتند کــه پــس از مصــرف بــه راحتــی 

ــوند. ــن می ش جایگزی
ــر رو  ــد ناپذی ــرژی تجدی ــع ان ــه مناب ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــر ب در ســال های اخی
ــد. در ســال 2006  ــع مــورد توجــه قــرار گرفته ان ــه اتمــام هســتند، ایــن مناب ب
ــر بدســت  ــی از راه انرژی هــای تجدیدپذی ــرژی مصرفــی جهان حــدود 18% از ان
ــت  ــتر جه ــه بیش ــدود 13%، ک ــنتی ح ــور س ــت توده به ط ــهم زیس ــد. س آم
ــای  ــامل نیروگاه ــده ش ــود. 4/2% باقی مان ــی ب ــرژی آب ــی و 3% ان ــرارت ده ح
ــیدی، و  ــرژی خورش ــادی، ان ــرژی ب ــدرن، ان ــوده م ــت ت ــک، زیس ــی کوچ آب
ــتند.  ــترش هس ــال گس ــرعت در ح ــه س ــه ب ــد ک ــتی می باش ــوختهای زیس س
نــو در  انرژی هــای  انــداز ســرمایه گذاری در  نمودارهــای زیــر چشــم  در 
جهــان و بررســی جایــگاه انــرژی خورشــیدی در ایــران قابــل مشــاهده اســت.

3-1- استفاده از انرژی خورشیدی در ایران 
ایــران بــا داشــتن حــدود 300 روز آفتابــی در ســال جــزو بهتریــن کشــورهای 
ــه  ــا توجــه ب ــرژی خورشــیدی در جهــان اســت. ب ــه پتانســیل ان ــا در زمین دنی
موقعیــت جغرافیــای ایــران و پراکندگــی روســتایی در کشــور، اســتفاده از انــرژی 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک ــی اس ــن عوامل ــی از مهم تری ــیدی یک خورش
ــانی  ــای برق رس ــن راه ه ــی از بهتری ــیدی یک ــرژی خورش ــتفاده از ان ــرد. اس گی
و تولیــد انــرژی در مقایســه بــا دیگــر مدل هــای انتقــال انــرژی بــه روســتاها و 
ــل  ــداری و عوام ــل، نگه ــه، حمل ونق ــاده در کشــور از نظــر هزین ــاط دور افت نق

مشــابه اســت.
کشــور ایــران در میــان مدارهــای 25 تــا 40 درجــه عــرض شــمالی قــرار گرفتــه 
اســت و در منطقــه ای واقــع شــده کــه بــه لحــاظ دریافــت انــرژی خورشــیدی در 
میــان نقــاط جهــان در باالتریــن رده هــا قــرار دارد. میــزان تابــش خورشــیدی در 
ایــران بیــن 1800 تــا 2200 کیلــووات ســاعت بــر مترمربــع در ســال تخمیــن 
زده شــده اســت کــه البتــه باالتــر از میــزان میانگیــن جهانــی اســت. در ایــران 
بــه طــور میانگیــن ســالیانه بیــش از 280 روز آفتابــی گــزارش شــده اســت کــه 

بســیار قابــل توجــه اســت. 
در بســیاری از قســمت های ایــران انــرژی تابشــی خورشــید بســیار باالتــر از ایــن 
میانگیــن بین المللــی اســت و در برخــی از نقــاط حتــی باالتــر از 7 تــا 8 کیلــو 

ــع اندازه گیــری شده اســت. ــر مترمرب وات ســاعت ب
از تیرمــاه ســال 88 تــا پایــان شــهریورماه ســال 97 حــدود دو میلیــارد و 572 

ــد شــده اســت  ــو تولی ــای ن ــرق از محــل انرژی ه ــووات ســاعت ب ــون کیل میلی
ــته  ــر، توانس ــای تجدیدپذی ــل انرژی ه ــرق از مح ــد ب ــزان تولی ــن می ــه ای ک
از انتشــار حــدود یــک میلیــون و 775 هــزار تــن گاز گلخانــه ای بکاهــد. 
ــون  ــده 730 میلی ــث ش ــو باع ــای ن ــد انرژی ه ــزان تولی ــن می ــن ای همچنی
مترمکعــب از مصــرف ســوخت های فســیلی در کشــور کــه جــزو عوامــل اصلــی 
آالیندگــی هــوا در کشــور اســت، کاســته شــود. ایــن حجــم از تولیــد انرژی هــای 
ــر  ــون لیتــری مصــرف آب در ســال های اخی ــی 566 میلی ــو باعــث صرفه جوی ن

شــده اســت.
ــر درون کشــور در حــال احــداث  ــروگاه تجدیدپذی ــگاوات نی ــون 424 م هم اکن
ــگاوات  ــه 650 م ــز ب ــو کشــور نی ــای ن ــده انرژی ه ــت نصــب ش اســت و ظرفی
رســیده اســت. همچنیــن انرژی هــای تجدیدپذیــر موجــب اشــتغال 42 هــزار و 
700 نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در کشــور شــده اســت. بررســی 
اعــداد و ارقــام موجــود در ایــن بخــش حکایــت از آن دارد کــه در حــال حاضــر 
43 درصــد نیروگاه هــای تجدیدپذیــر کشــور از نــوع بــادی و 39 درصــد از نــوع 

خورشــیدی اســت. 
 

ــه موقعیــت جغرافیایــی ایــران تعــداد زیــادی آب گرمکــن  ــا توجــه ب تاکنــون ب
خورشــیدی و چندیــن دســتگاه حمــام خورشــیدی در نقــاط مختلــف کشــور 
ــای  ــت نیروگاه ه ــماره 2  فهرس ــدول ش ــت. در ج ــدازی شده اس ــب و راه ان نص

خورشــیدی در کشــور آورده شــده اســت.

نمودار1: چشم انداز سرمایه گذاري در انرژي هاي نو در جهان و بررسي جایگاه انرژي در ایران



II:Sustainable DevelopmentWORLD CITIES بخش دوم - توسعه پایدارفصلنامه علمی و پژوهشی 26 26

جدول2- فهرست نیروگاه های خورشیدی احداث و بهره برداری شده در ایران

ظرفیت نصب شده )مگاوات(سال بهره برداريساختگاهاستاننوع نیروگاهنام شرکتردیف
139710مهریزیزدخورشیديتوسعه خورشیدي مهریز غدیر1

139610ماهانکرمانخورشیديتوسعه فراگیر جاسک2

139510-1396ماهانکرمانخورشیديسوالر انرژي آرکا3

13957قهاوندهمدانخورشیديآفتاب ماد راه ابریشم4

13957آق باغ لتگاههمدانخورشیديآفتاب ماد راه ابریشم5

13967کرد آبادهمدانخورشیديآفتاب ماد راه ابریشم6

13968/9قهاوندهمدانخورشیديآفتاب ماد راه ابریشم7

13968/5فامنینهمدانخورشیديآفتاب ماد راه ابریشم8

13961/5شهرکردچهارمحال و بختیاريخورشیديصنایع سیمان شهرکرد9

13961/313دامغانسمنانخورشیديآبو ویند دامغان10

139610زاهدانسیستان و بلوچستانخورشیديگسترش انرژي هاي نو آتیه11

139610اشکذریزدخورشیديگسترش انرژي هاي نو آتیه12

13960/63نظرآبادالبرزخورشیديایران تابلو13

13964/6سروستانفارسخورشیديبهناد انرژي پارس بهار14

139610شهرريتهرانخورشیديپارس ري انرژي بهار15

139610شیرازفارسخورشیدينیکا انرژي منطقه آزاد چابهار16

13962آبادهفارسخورشیديمهد تجارت گستران عطار17

13968/4دماوندتهرانخورشیديمهندسي مشاور انرژي تجدیدپذیر18

19 139610اردکانیزدخورشیديپژواک عمران کیش 

139610خوسفخراسان جنوبيخورشیديآفتاب تابان کویر پارت20

13951قمقمخورشیديپاک بنا21

139510جرقویهاصفهانخورشیديسرمایه گذاري برق و انرژي غدیر22

13950/22شمس آبادتهرانخورشیديتارا مشاور23

13950/31تایبادخراسان رضويخورشیدينگین ستاره مرزي تایباد شایان24

13951/2رفسنجانکرمانخورشیديشرکت مهر راد انرژي آروند25

13951کاشاناصفهانخورشیديآینده سازانسیاره سبز26

139610قشمهرمزگانخورشیديسرزمین آبي دو قشم27

13930/51بیدگنه-ماردتهرانخورشیديآترین پارسیان28

13973/5دهشیریزدخورشیديتوسعه انرژژي هاي نو مکسان دهشیر29

139710آبادهفارسخورشیديتامین انرژي برق ایرانیان)تابان(30

139710حسین آبادفارسخورشیديتامین انرژي برق ایرانیان)تابان(31

13971بشرویهخراسان جنوبيخورشیديتوسعه انرژي سبز شفق32

139710ماهانکرمانخورشیديانرژي سبز کویر کیش33

139710چاهکیزدخورشیديخورشید درخشان کویر34

13971کبودرآهنگهمدانخورشیديکرینر سوالر پارسیان35

13972/5شهرري)حسن آباد(تهرانخورشیديپارس ري انرژي بهار36

13970/45شهرضااصفهانخورشیديمهندسي نگار انرژي صبا37

139710قمقمخورشیديتوسعه انرژي خورشیدي غدیر قم38

13972کهکقزوینخورشیديمپنا39

13971بردسیرکرمانخورشیديسپنتا ساران آریا40

5/6---سراسر کشورسراسر کشورخورشیدينیروگاه هاي خورشیدي مقیاس کوچک41

20/47----سراسر کشورسراسر کشورخورشیدينیروگاه هاي فتوولتائیک احداث شده توسط مشترکین42
در ادامه بطور نمونه به تعدادی از نیروگاه های احداث شده برای استفاده از انرژی خورشیدی در ایران اشاره شده است:
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- نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد
هشــتمین نیــروگاه بــزرگ خورشــیدی جهــان در ســال 2010 و اولیــن نیــروگاه 
بــا به کارگیــری انــرژی خورشــیدی و گاز طبیعــی در جهــان اســت. ایــن نیــروگاه 

ــاخته  ــی س ــش متخصصــان ایران ــا دان ب
شده اســت. 

- نیروگاه خورشیدی شیراز
ــران  ــیدی ای ــروگاه خورش ــتین نی نخس
ــروگاه  ــن نی ــود بزرگتری ــان خ و در زم
خورشــیدی خاورمیانــه بــود که درســال 
ــروگاه از  ــن نی ــد.  ای ــیس ش 1387تاس
نــوع خورشــیدی ســهموی خطی اســت 
کــه توســط متخصصــان داخلی ســاخته 
ــوان ایــن  شده اســت. در حــال حاضــر ت
ــه در  ــت ک ــووات اس ــروگاه 250 کیل نی

برنامــه توســعه پنجــم قــرار بــه تأمیــن 500 کیلــووات می باشــد.  ایــن نیــروگاه 
ــع مســاحت و 60هــزار  ــی اســت کــه 300هــزار متــر مرب یــک مرکــز تحقیقات

متــر مربــع زیربنــا دارد. 

- نیروگاه خورشیدی اراک
ــران  از  ــای ای ــر از نیروگاه ه ــی دیگ یک
ــت  ــروگاه اراک اس ــیدی، نی ــوع خورش ن
کــه بهره بــرداری آن 2 آبــان 1395بــوده 
و از صفحــات خورشــیدی )فتوولتاتیــک( 
  1 تولیــد  ظرفیــت  و  ساخته شــده 
مــگاوات در زمینــی بــه مســاحت 2 

هکتــار را دارد. ایــن نیــروگاه از نــوع نیــروگاه فتوولتائیــک متصــل بــه شــبکه بــا 
ســازه ثابــت اســت. ایــن نیــروگاه اولیــن نیــروگاه خورشــیدی فتوولتایــک ایــران 

ــد. ــگاوات می باش ــاالی 1 م ــت ب ــا ظرفی ب

- نیروگاه خورشیدی تبریز
یکــی از نیروگاه هــای ایــران بــا ظرفیــت 
کــه  اســت  کیلــووات   50.4 تولیــد 
در اســتان آذربایجــان شــرقی )شــهر 
تبریــز( قــرار دارد. ایــن نیــروگاه از نــوع 
هیبریــدی )بــادی و خورشــیدی( اســت. 
نیــروگاه خورشــیدی شــامل 252 پنــل 

فتوولتائیــک 200 واتــی بــه قــدرت اســمی 50.4 کیلــووات اســت کــه در محوطه 
ــب  ــرقی نص ــان ش ــرق آذربایج ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــتادی ش ــاختمان س س
شده اســت. ایــن نیــروگاه قــادر اســت ســاالنه حــدود 80 هــزار کیلــووات ســاعت 

ــق کنــد.  ــع تزری ــه شــبکه توزی ــرق تولیــد و ب ــرژی ب ان

- نیروگاه خورشیدی بیرجند
ایـن نیـروگاه که بـه نام نیروگاه دانشـگاه 
بیرجنـد نیـز معـروف اسـت، در 8 مهـر 
1391بـه بهره بـرداری رسـید و یکـی از 
نیروگاههـای ایـران از نـوع خورشـیدی 
صفحـات  از  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت 
ساخته شـده  )فتوولتائیـک(  خورشـیدی 

از سـلول خورشـیدی و ظرفیـت تولیـد 24 کیلـووات کار می کند. این نیـروگاه از 

نـوع نیـروگاه فتوولتائیـک متصـل به شـبکه همراه با ردیـاب خورشـیدی )تراکر( 
اسـت.  )tracer(

- نیروگاه خورشیدی خلیج فارس همدان
ــتان  ــیدی در اس ــروگاه خورش ــن نی ای
همــدان اســت کــه در بهمن مــاه 1395 
ــی  ــاد توان ــت ایج ــد. و قابلی ــاح ش افتت
برابــر بــا 7 مــگاوات را دارا می باشــد.
راه  آزاد  مجــاورت  در  نیــروگاه  ایــن 
همــدان – ســاوه  احــداث شــده کــه بــا 
شــهر همــدان 44 کیلومتــر فاصلــه دارد. 

ایــن مجموعــه در زمینــی بــه مســاحت 10 هــزار مترمربــع قــرار گرفتــه اســت. 
ــان  ــارد توم ــه 43 میلی ــا هزین ــه ب ــک اســت ک ــوع فتوولتایی ــروگاه از ن ــن نی ای
ــد.  ــرداری می باش ــت بهره ب ــر در  وضعی ــال حاض ــت و در ح ــده اس ــاخته ش س
ســازنده آن، شــرکت دایســک آلمــان و بــا مشــارکت یــک شــرکت ایرانــی بــه 

ــام ایرانشــهر همــدان اســت. ن

- نیروگاه خورشیدی جرقویه اصفهان
بــا  خورشــیدی  نیــروگاه  ایــن   
ــرژی  ــرق و ان ــرکت ب ــرمایه گذاری ش س
ــی  ــرکت یونان ــارکت ش ــا مش ــر و ب غدی
متــکا Metal بــا هزینــه ای بیــش از 
55 میلیــارد تومــان در مــدت هفت مــاه 

احــداث و بــه بهره بــرداری رســید.
ایـن نیروگاه از 39 هزار پانل خورشـیدی 

با ابعاد 65/1 در 98 سـانتی متر تشـکیل شـده که در مسـاحتی بالغ بر20هکتار 
نصب شـده اسـت. تولیـد برق این نیـروگاه با خط اختصاصی بطـول 3/5 کیلومتر 
بـه پسـت 63 کیلـو ولت جرقویـه متصل شـده و با عقد قـراردادی 20 سـاله کل 
بـرق تولیـدی ایـن مجموعـه بـه سـازمان انرژی های نو )سـانا( بصـورت تضمینی 
فروختـه شـده اسـت. در سـاخت نیـروگاه یـاد شـده، 30 درصـد از تـوان و تولید 
داخلـی اسـتفاده شـده و قـرار اسـت در طـرح توسـعه آن از ظرفیت هـای داخلی 

بیشتری اسـتفاده شود. 

- نیروگاه های فتوولتائیک مشترکین در ایران
ــر  ــرق در سراس ــده توســط مشــترکین ب ــداث ش ــک اح ــای فتوولتائی نیروگاه ه
کشــور قــادر بــه تولیــد بــرق بــه میــزان 47 مــگاوات می باشــند. نمونه هایــی از 

ــر نشــان داده شــده اند. ــر زی ــای کوچــک در تصاوی ــن نیروگاه ه ای
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3-2- استفاده از انرژی بادی در ایران 
در ایـران بـا توجه به وجود مناطق بادخیز، طراحی و سـاخت آسـیاب های بادی از 
200 سـال پیش از میاد مسـیح رایج بوده و هم اکنون نیز بسـتر مناسـبی جهت 
گسـترش بهره برداری از توربین های بادی فراهم می باشـد. مطالعات و محاسـبات 
انجـام شـده در زمینـه تخمیـن پتانسـیل انـرژی بـاد در ایـران نشـان داده اند که 
تنها در 26 منطقه از کشـور )شـامل بیش از 45 سـایت مناسـب( میزان ظرفیت 
اسـمی سـایتها، بـا در نظـر گرفتـن یـک راندمـان کلـی 33%، در حـدود 6500 
مـگاوات می باشـد. و ایـن در شـرایطی اسـت که ظرفیـت اسـمی کل نیروگاه های 
بـرق کشـور در حـال حاضـر تـا سـال 1394 حـدود 74000 مـگاوات می باشـد.

در سـال 2004 میـادی تنهـا 25 مگاوات از 33000 مگاوات برق تولید شـده در 
ایـران بـا اسـتفاده از انـرژی بادی تولید شـده بود. در سـال 2006 میادی سـهم 
بـرق تولیـد شـده در ایران بـا اسـتفاده از انرژی بـادی 45 مگاوات بوده اسـت که 
بـه نسـبت سـال 2005 رشـد چهـل درصـدی را نشـان مـی داد. در سـال 2008 
میـادی نیـروگاه بـادی منجیـل در اسـتان گیـان و بینالود در اسـتان خراسـان 
رضـوی، ظرفیـت 82 مـگاوات بـرق را داشـته اند. ظرفیت بـرق بـادی در ایران در 

سـال 2009 میـادی 130 مگاوات سـاعت بوده  اسـت.
ایـران عضـو مجمع جهانـی انرژی بادی می باشـد و مبالغ زیـادی را در زمینه انرژی 
تجدیدپذیـر بـرق بـادی، سـرمایه گذاری کرده اسـت. میـزان یارانه هـای تخصیصی 
در بخـش بـرق فسـیلی حـدود 7/3 میلیـارد یـورو اسـت کـه مانعی جدی بر سـر 

راه توسـعه انرژی هـای تجدیـد پذیـر به شـمار مـی رود. علی رغـم وجـود یارانه هـا، 
میـزان ظرفیـت نصب شـده برق بـادی تا اوایـل سـال 1387 بالغ بـر 128 مگاوات 
بوده اسـت، کـه تولیـد 307 گیـگاوات سـاعت بـرق را طـی دوره 1373-84 را بـه 
همـراه داشته اسـت. ایـن میزان بـرق تولیدی سـبب صرفه جویی 425 هزار بشـکه 
معـادل نفـت در بخـش نیروگاهی ایـران شـده و در جای خود موجـب کاهش یک 
میلیـون تن انواع آالینده های زیسـت محیطـی در فاصله 1373-1384 شده اسـت. 
بـا اسـتفاده از اطاعـات واقعـی ماهیانـه بـاد در اسـتان های کشـور و بـا بهره گیری 
ازمعادله چگالی وایبول، پتانسـیل قابل اسـتفاده باد در اسـتان ها محاسـبه شـده و 
در نهایـت کل پتانسـیل بـرق بادی به میـزان 3/6 گیگاوات تخمین زده شده اسـت. 
البتـه محاسـبات دیگـر تـا حـد 6 گیـگاوات ظرفیـت را بـرآورد کرده اند. بر اسـاس 
سیاسـت های فعلـی انرژی کشـور، ارزش حال خالص و نرخ بـازده داخلی پروژه های 
بـاد در سـه اسـتان گیـان، سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان جنوبـی محاسـبه 
شده اسـت، کـه تأییدکننـده ایـن واقعیـت اسـت کـه پروژه های بـرق بـادی در این 
سـه اسـتان از نظـر اقتصادی مقـرون به صرفه هسـتند. نتایج نشـان می دهد که با 
حـذف یارانه های انرژی پتانسـیل فسـیلی به همـراه یک روش بازار محـور، می توان 
ظرفیـت انـرژی بـادی را به 3/6 تا 6 گیـگاوات افزایش داد. این ظرفیت نصب شـده 
می توانـد سـبب صرفه جویی حدود 47 تا 84 میلیون بشـکه معـادل نفت 127000 
تـا 230000 بشـکه در روز در بخـش نیروگاهـی ایـران شـود. در جدول شـماره 3 
فهرسـت نیروگاه هـای بـادی و بـه بهره بـرداری رسـیده در ایران آورده شـده اسـت.

4- امکان سنجی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در متروی تهران 
ــی  ــل ریل ــتم های حمل و نق ــرای سیس ــر ب ــای تجدیدپذی ــتفاده از انرژی ه اس
شــهری، دارای نقــاط قــوت، ضعــف، فرصت هــا و تهدیداتــی بــه صــورت 

ــد: ــر می باش ــرح زی ــه ش ــارا ب ــه اختص ــت ک ــس SWOT اس ماتری

- نقاط قوت 
  کاهش مصرف سوخت های فسیلی 

  کاهش تولید گازهای گلخانه ای 

  ارائــه سیاســت های مشــوقانه بــه منظــور ترویــج منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر 
  متوسط عمر مفید  باالی سیستم های مربوط به انرژی های خورشیدی 

  هزینه های پایین حفظ و نگهداری 
  قابلیــت نصــب و راه اندازی سیســتم های فتوولتاییــک در ظرفیت های گوناگون 

- نقاط ضعف 
  عدم امکان نقدپذیری ساده 

  تکنولوژی در حال توسعه 

جدول3 : فهرست نیروگاه هاي بادي و به بهره برداري رسیده در ایران
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  وابستگی به سیاستهای دولت
  وابستگی به بودجه دولت 

  وابستگی به شدت تابش خورشید در انرژی خورشیدی

- فرصت ها
  ظرفیت بالقوه برای افزایش بهره وری و صرفه جویی در انرژی 

  گســترش قابــل توجــه بخــش صنعــت و نیــاز بــه ســرمایه گذاری قابــل توجــه 
در بخــش انــرژی 

  فرصت توسعه بازار انرژی در کشورهای همسایه ایران 
  پتانســیل تبدیــل شــدن بــه بزرگتریــن تولیــد کننــده انــرژی در منطقــه خــزر 

و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس 
ــع  ــرای توســعه مناب   موقعیــت مطلــوب جغرافیایــی و شــرایط آب و هوایــی ب

انــرژی تجدیــد پذیــر 

- تهدیدات
  ســطح بــاالی بدهــی دولــت بــه بخــش خصوصــی و پیمانــکاران و مشــاوران و 

تولیــد کننــدگان و تعــداد بانک هــای پیشــرو ایــران 
  نرخ باالی بهره وام بانکی 

- اختصاص یارانه و ارزان قیمت برق 
- آشفتگی های سیاسی منطقه ای و خطرات امنیتی 

از سـوی دیگـر و طبـق قانـون مصـوب، مصرف کننـدگان بـرق بـاالی 5 مـگاوات 
اعـم از مصرف کننـدگان خانگـی  و صنعتـی از ابتـدای سـال 96 بایـد بـرای تامین 
نیـاز خـود بـه بـورس انـرژی مراجعـه کنند. نرخ بازگشـت سـرمایه بـرای مقیاس 
نیروگاهـی بیـن 20 تـا 100 کیلـو وات حـدود 4 سـال اسـت و در مقایسـه بـا 
سـرمایه گذاری در بانک هـا، در مقایسـه بـا سـپرده 5 سـاله بـا سـود 18 در صـد 
سـالیانه، سـرمایه گذاری در نیروگاه خورشـیدی از دو مزیت بزرگ برخوردار است:

اول اینکـه اصـل سـرمایه نیـروگاه ارزش افزایـی داشـته و دوم، در سـالهای بعد با 
یـک نـرخ قابـل پیش بینی در آمدزایـی می کند که ضریـب تغییـرات ارزی نیز در 

آن دیده شـده اسـت.
بـا  خورشـیدی  نیـروگاه  احـداث  سـرمایه گذاری  میـزان   4 شـماره  جـدول  در 

اسـت. شـده  مقایسـه  بانک هـا  در  سـرمایه گذاری 

جدول4: مقایسه سرمایه گذاري احداث نیروگاه خورشیدي با سرمایه گذاری در 
بانک ها

زمان بازگشت سرمایهنرخ سود ساالنهنحوه سرمایه گذاري
5  سال20سپره گذاري بلند مدت بانکي

4 سال27احداث نیروگاه خورشیدي متوسط

الزم بــه ذکــر اســت طبــق قانــون، ارگان هــای دولتــی مکلــف هســتند معــادل 
20 درصــد ظرفیــت انشــعاب بــرق خــود را از انــرژی تجدیدپذیــر )خورشــیدی( 
تامیــن نماینــد. هزینــه احــداث نیــروگاه مقیــاس متوســط در جــدول شــماره 5 

نمایــش داده شــده اســت.

جدول5: هزینه احداث نیروگاه در مقیاس متوسط

هزینه هر کیلووات به میلیون تومانظرفیت به کیلووات
9زیر 20

205/8 الي 100

1005/7 الي 1000

2/7باالي 1000

ــرژی خورشــیدی در حریــم خطــوط ایســتگاه ها  4-1- اســتفاده از ان
ــران  ــروی ته ــای مت و پایانه ه

در شـهر تهران فضاهای زیر سـطحی از جمله زیرگذرها، ایسـتگاه ها و تونل های مترو 
از جملـه مـواردی هسـتند که مصـرف برق بـاالی دارند. سیسـتم تهویه متـرو برای 
تامین سـرمایش و گرمایش مناسـب در تمامی محیط  های مترو و قطارها، روشـنایی 
در تمامـی اماکـن مترو و همچنین برقی بودن قطارها از عمده موارد اسـتفاده ی برق 
در این مجموعه اسـت. در صورت تامین قسـمتی از این میزان برق مصرفی از منابع 
انـرژی نـو و تجدیدپذیر، می توان صرفه جویی باالیی در مصرف منابع فسـیلی کشـور 
را رقـم زد. بـا توجه به مصرف باالی برق و طبعا انتشـار دی اکسـید کربن ناشـی از آن 
در کنـار هزینـه انـرژی مصرفـی بسـیار باال، ایـن مکان هـا را در زمره توجـه به منظور 
استفاده از فناوری های مختلف انرژی های نو و تجدیدپذیر قرار داده است. برخورداری 
عمومی ایسـتگاه ها از فضای مناسـب جهت نصب پنلهای خورشـیدی، عمق مناسب 
زمیـن جهـت اسـتفاده از انـرژی زمیـن گرمایـی جهت سـرمایش و گرمایـش فضا، 
اسـتفاده از سیسـتم های پیزوالکتریـک بمنظور تولید توان ناشـی از تردد مسـافران، 
اسـتفاده از توربین هـای باد مخصـوص جهت تونل ها، بازیافت انرژی اصطکاک ناشـی 
از ترمـز قطارهـا، و ... از جملـه ایده هـای نویـن و قابـل توجـه در حوزه ایسـتگاه های 
متروی شـهرهای مختلف جهان بوده اسـت. سیاست های کلی کشـور نیز بر استفاده 
بیـش از پیـش از سیسـتم های حمل و نقل عمومی نظیر مترو بنا نهاده شـده اسـت. 
 ایســتگاه باقرشــهر از نــوع تقاطعــی خــط 1 متــروی تهــران وانشــعاب شــهر پرند 
اســت. ایــن ایســتگاه در محــدوده اتوبــان شــهید کاظمــی، روبــه رو درب شــمالی 
بهشــت زهــرا واقــع شده اســت. مســاحت فضــای سرپوشــیده ایــن ایســتگاه بالــغ 
بــر 2758 متــر مربــع و فضــای بــاز آن بالــغ بــر 14400 متــر مربــع اســت کــه 

بــرای نصــب پانل هــای خورشــیدی در ایــن پایانــه بســیار مناســب اســت.

ــه دارای  ــد ک ــران می باش ــرو ته ــط 2 مت ــداد خ ــز  در امت ــه نی ــه صادقی پایان
ــر  ــکل زی ــد. در ش ــیدی می باش ــای خورش ــب پنل ه ــت نص ــی جه ــای کاف فض

ــش داده شــده اســت. ــه نمای ــن پایان ــل اســتفاده ای بخشــی از فضــای قاب
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ــرمایه گذاری در  ــکان س ــب ام ــیار مناس ــی بس ــا فضای ــز  ب ــاد نی ــه فتح آب پایان
خصــوص انرزی هــای تجدید پذیــر را داراســت. 

4-2- استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان های ستادی شرکت مترو

ــود  ــنهاد می ش ــرو پیش ــیدی در مت ــای خورش ــب پانل ه ــرح نص ــرای ط ــرای اج ب
کــه در ابتــدا، نصــب پانل هــا در ســاختمان های مرکــزی متــرو انجــام شــود ایــن 
طــرح دارای پیچیدگی هایــی از جملــه تعــداد موقعیت هــای نصــب پنــل، تنــوع نوع 

ســازه، گســتردگی ســیم کشــی و کابــل کشــی می باشــد.
ظرفیــت قابــل نصــب در ایــن پــروژه  300 الــی 400 کیلــووات در نظــر گرفتــه 
ــرآورد  ــون ب ــی 7/5 میلی ــوات 7 ال ــر کیل ــنهادی ه ــت پیش ــت و قیم ــده اس ش
شــده اســت. هزینه هــای جــاری انشــعاب بــرق موجــود در شــرکت متــرو بطــور 
متوســط ماهانــه 50 میلیــون تومــان و ســاالنه 600 میلیــون تومــان،  همچنیــن 
ــرای  ــان ب ــارد توم ــروگاه خورشــیدی در حــدود 2/1 میلی ــدازی نی ــه راه ان هزین

تولیــد 300 کیلــووات بــرق بــرآورد شــده اســت.
ــط  ــور متوس ــروژه بط ــن پ ــرای ای ــورت اج ــیدی در ص ــروگاه خورش ــد نی درآم
ــده  ــبه ش ــان محاس ــون توم ــاالنه 330 میلی ــان و  س ــون توم ــه 28 میلی ماهان
اســت. تعرفــه بــرق در ماه هــای مختلــف ســال و همچنیــن تعرفــه خریــد بــرق 

ــه رو آورده  ــکل روب ــیدی در ش ــای خورش ــب پانل ه ــورت نص ــرکت در ص از ش
شــده اســت.

ارزیابــی اقتصــادی اجــرای طــرح بــه ایــن صــورت اســت کــه نرخ بازگشــت ســرمایه 
بــرای مقیــاس نیروگاهــی بیــن 20 تــا 100 کیلــو وات حــدود 4 ســال اســت. در 
ــرمایه گذاری در  ــالیانه، س ــد س ــود 18 در ص ــا س ــاله ب ــپرده 5 س ــا س ــه ب مقایس

نیــروگاه خورشــیدی از دو مزیــت بــزرگ برخــوردار اســت:
اول اینکــه اصــل ســرمایه نیــروگاه ارزش افزایــی داشــته و دوم در ســالهای بعــد بــا 
ــرخ قابــل پیش بینــی در آمــد زایــی می کنــد کــه ضریــب تغییــرات ارزی  یــک ن

نیــز در آن دیــده شــده اســت.

اگــر فــرض شــود نــرخ تــورم بطــور کامــل بــا نــرخ تعدیــل خریــد بــرق جبــران 
ــی در  ــت. صرفه جوی ــاه اس ــدود 75 م ــرمایه ح ــت س ــان بازگش ــود، زم می ش
پرداخــت هزینــه بــرق مصرفــی در مــدت زمــان بازگشــت ســرمایه نیــز حــدود 
ــی  ــرق مصرف ــه ب ــص در هزین ــی خال ــان می باشــد. صرفه جوی ــارد توم 1/6 میلی
ــا توانیــر حــدود 3/3 میلیــارد تومــان اســت.  در کل زمــان 20 ســاله قــرارداد ب
ــا  ــرارداد ب ــان 20 ســاله ق ــه شــده در کل زم ــرق فروخت ــن ارزش کل ب همچنی

توانیــر حــدود 6 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.
ــرخ  ــی 18% و ن ــعیر دولت ــرخ تس ــاالنه 25%، ن ــورم س ــرخ ت ــه ن ــی ک درصورت
ــان بازگشــت ســرمایه براســاس  ــه شــود، زم ــص 7% در نظــر گرفت ــل خال تنزی

ــت. ــده اس ــن زده ش ــال تخمی ــدود  9 س ــماره دو ح ــودار ش نم

نمودار2 : مقایسه عایدات تجمعي در شرایط اقتصادي واقع بینانه

در نمـودار شـماره3 میـزان سـود بانکـی بـا سـرمایه گذاری در بخـش انـرژی 
خورشـیدی مقایسـه شـده اسـت.
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نمودار3: مقایسه سود بانکي و سرمایه گذاري در بخش انرژي

در نمودارهـای شـماره  4 و 5 بـه ترتیـب درصـد رشـد اقتصـادی سـال 1394 و مقایسـه نرخ 
سـود بانکی و تورم نشـان داده شـده اسـت.

نمودار4: مقایسه درصد  رشد اقتصادي در سال 1394 در حوزه هاي مختلف

نمودار 5: مقایسه نرخ سودبانکي و نرخ تورم

5- نتیجه گیری 
اســت  عرصه هایــی  جملــه  از  عمومــی،  حمل و نقــل 
ــطح  ــاک را در س ــرژی پ ــتفاده از ان ــوان اس ــه می ت ک
کالنشــهرها رواج داد و بــا اســتفاده از ایــن موضــوع اقــدام 
ــهای  ــا تالش ــرد و ب ــوزه ک ــن ح ــازی در ای ــه فرهنگ س ب
ــیر  ــم مس ــب و ه ــی مناس ــیر دانش ــم مس ــدد، ه متع
ــت گذار  ــط و سیاس ــای مرتب ــط نهاده ــادی آن توس اقتص
ــاک،  ــای پ ــتفاده از انرژی ه ــای اس ــا ارتق ــد. ب ــا یاب ارتق
ــوخت را  ــوع س ــن ن ــتفاده از ای ــوان اس ــی می ت ــه راحت ب
ــرد و  ــه ک ــده توجی ــرف کنن ــتم های مص ــایر سیس در س
ــا  ــاک ب ــوخت های پ ــی س ــه جایگزین ــدام ب ــه اق در نتیج
ــوخت های  ــی س ــرد. جایگزین ــیلی ک ــوخت های فس س
ــت  ــی، سال هاس ــل عموم ــتم های حمل و نق ــاک در سیس پ
ــال  ــن در ح ــه و همچنی ــعه یافت ــورهای توس ــه در کش ک

ــت. ــام اس ــال انج ــعه درح توس
بــا توجــه بــه مشــکالت متعــدد کشــور در مصــرف بــاالی 
ســوخت های فســیلی نســبت بــه تــراز اســتاندارد 
ــه  ــی ک ــع آب ــود مناب ــکالت کمب ــن مش ــی و همچنی جهان
همــواره در فــالت ایــران وجــود داشــته اســت، نیــاز بــه 
ــاک از  ــر و پ ــای تجدیدپذی ــمت انرژی ه ــه س ــت ب حرک
جملــه انــرژی خورشــیدی وانــرژی بــادی وجــود دارد. بــا 
ــل  ــل و نق ــتم های حم ــودن سیس ــوده ب ــه فرس ــه ب توج
عمومــی در کالنشــهرهای کشــور کــه خــود باعــث کاهش 
راندمــان و همچنیــن بــاال رفتــن مصــرف ســوخت خواهــد 
شــد و از ســویی تعــداد بــاالی روزهــای آفتابــی، کــه بــر 
ــر روزهــای آفتابــی در قــاره  اســاس آمــار حداقــل 6 براب
اروپاســت بــه راحتــی می تــوان بــا برنامه ریــزی منســجم 
و هدفمنــد بــه ســمت جایگزینــی تدریجــی منابــع تامین 
ــت.  ــود رف ــتم های موج ــالح سیس ــن اص ــرژی و همچنی ان
ــش  ــا کاه ــوان ب ــرژی می ت ــوع ان ــن ن ــتفاده از ای ــا اس ب
هزینه هــای ســوخت در درازمــدت، صرفــه جویــی 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــتم حم ــادی را در سیس ــادی زی اقتص
ــی از  ــی ناش ــش آالیندگ ــا کاه ــن ب ــرد. همچنی ــاد ک ایج
مصــرف ســوخت های فســیلی از بــروز مشــکالت زیســت 

محیطــی و اقلیمــی جلوگیــری بعمــل آورد. 

-  منابع و ماخذ 

1. http://ayaronline.ir/1397/07/283647.html
2. www.metrosolar.com
3. www.theguadian.com 
4. www.railtechnologymagazine.com
5. www.smartrailworld.com

شــرکت بازرگانــی ســاتارکو – دپارتمــان انــرژی خورشــیدی   .5
ــکان ســنجی نصــب پانل هــای خورشــیدی در  – گــزارش ام

ــاه 1397 ــرو- دی م ــرکت مت ــه ش محوط
ــرق  ــرژی ب ــره وری ان ــر و به ــای تجدیدپذی ــازمان انرژی ه س  .6
)ســاتبا( – وزارت نیــرو - فهرســت نیروگاه هــای تجدیدپذیــر 

ــاه 1397 ــور - آبان م ــده در کش ــداث ش ــاک اح و پ
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اول ایمنی بعد حرکت
SAFETY FIRST, MOBILITY AFTER

Prepared by: Board of Editorsگرد آورنده: هیئت تحریریه

حادثه1
ــرام  ــط ت ــدون" خ ــر2016، تراموای"کروی ــح 6 نوامب ــاعت6 صب س
ــد.  ــون ش ــارج و واژگ ــط خ ــدن از خ ــدز" در لن ــندی لن ــک ، "س لین
ــه در پیــچ مســیر نزدیــک تقاطــع روی داد. از تعــداد 69  ــن حادث ای
مســافر، 7 نفــر فــوت کردنــد و 62 نفــر مجــروح شــدند کــه 19 نفــر از 
مجروحیــن حالشــان وخیــم بــود. ایــن اولیــن حادثــه سیســتم حمل 
و نقــل عمومــی ترامــوا بعــد از ســال 1959 بــود کــه منجــر بــه تلفات 

جانــی شــد.

شرح حادثه
حادثــه در تاریکــی در خــال بارندگــی شــدید ســاعت 6 صبــح در پیــچ گــردش 

ــا ســرعت 73 کیلومتــر در ســاعت وارد پیــچ   بــه چــپ مســیر رخ داد. ترامــوا ب
ــارج  ــد از خ ــر بع ــت و 25 مت ــون گش ــت واژگ ــرف راس ــه ط ــد و ب ــیر ش مس
شــدن از ریــل متوقــف گردیــد. بــر اثــر حادثــه چندیــن مســافر از میــان شیشــه 
ــاب شــدند. واگــن ترامــوا،  ــه خــارج از ترامــوا پرت پنجره هــای شکســته شــده ب
ســاخت کارخانه"بمباردیــر"، بــا حداکثــر ســرعت طراحــی شــده 80 کیلومتــر 

در ســاعت بــود.
یکــی از اشــکاالت مشــاهده شــده ایــن بــود کــه تابلوهــای محدودیــت ســرعت 
ــد.  ــده بودن ــب نش ــیر نص ــچ مس ــب از پی ــه مناس ــز" در فاصل ــندی لن در "س
ــه  ــه ب ــت حادث ــه، عل ــام گرفت ــی های انج ــاس بررس ــر اس ــه: ب ــت حادث عل
ــیر  ــچ مس ــه پی ــدن ب ــک ش ــگام نزدی ــده در هن ــه ای رانن ــن لحظ ــواب رفت خ

ــد. ــخیص داده ش تش
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ــاخته شــده اســت.  ــوش می شــود، س ــا بیه ــی رود و ی ــه خــواب م ــد، ب می کن
ــی  ــدال ایمن ــا پ ــی ی ــه توســط دســتگیره ایمن ــی پای ــا ایمن ــب قطاره در اغل
ــد.  ــا نمای ــن دســتگیره را ره ــار شــود و ای ــده بیم ــر رانن ــن می شــود. اگ تامی
ــف  ــد و قطــار را متوق ــه کار می افت ــز اضطــراری ب ــرق قطــع می شــود و ترم ب
ــی ندانســته و  ــن مکانیســم را کاف ــد ایمنــی ای می ســازد. اســتانداردهای جدی
سیســتم ایمنــی دیگــری بــه لکوموتیــو قطــار اضافــه کرده انــد. ایــن دســتگاه 
ــا خبــر کنــد. اگــر راننــده  هــر 20 ثانیــه زنــگ می زنــد تــا راننــده قطــار را ب
توســط حرکــت دادن یــک کنترلــر پاســخ ندهــد، سیســتم بــه طــور خــودکار، 

ــدازد. ــه کار می ان ــار را ب ــز قط ترم
ــد  ــی مانن ــرژی در داخــل وســایل حمــل و نقــل عموم ــره ان ــع ذخی مناب  
ــوند  ــب ش ــد نص ــوری بای ــدروژن ط ــوخت هی ــلول های س ــا و س باتری ه

ــد. ــل برس ــه حداق ــا ب ــه آن ه ــوط ب ــک های مرب ــه ریس ک
بنزیــن و گازوئیــل ســال های متمــادی اســت کــه بخشــی از حمــل و نقــل   
ــد و اقدامــات ایمن ســازی آن هــا در حــد مناســب توســعه  شــهری بوده ان
یافتــه اســت. ولــی در مــورد سیســتم نویــن محرکــه حمــل و نقــل عمومی 

ریلــی هنــوز ایمن ســازی بــه انــدازه کافــی توســعه نیافتــه اســت.
ــد  ــی بای ــر عموم ــک( در معاب ــده )اتوماتی ــدون رانن ــای ب ــی خودروه ایمن  

ــد. ــل یاب ــعه و تکام توس
سیســتم های حمــل و نقــل ریلــی شــهری دارای ایمنــی بیشــتری   

ــتند. ــل هس ــل و نق ــتم های حم ــایر سیس ــه س ــبت ب نس

پایان سخن
ــر  ــوان ایمن ت ــز می ت ــاده تر نی ــات س ــا اقدام ــهری را ب ــر ش معاب
نمــود. اقداماتــی ماننــد کاهــش ســرعت مجــاز، آمــوزش و تبلیغــات 
ایمنــی، آمــوزش و توجیــه راننــدگان و ایجــاد تعــادل بین اســتفاده از 
خودروهــای شــخصی و حمــل و نقــل عمومــی و تشــویق شــهروندان 
بــه اســتفاده از سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی، نقــش موثــری 

در افزایــش ایمنــی در ســفرهای شــهری دارنــد. 

Sources:
 Karol Zemek, Metro Report INTERNATIONAL,4 October, 

2019.
 Brais, Rouco,”Wiki leaks, dead man,s Switch, 2019.
 Quora,What is dead man’s Switch in electric locomotive?
 BBC NEWS, US &Canada, 2014.

حادثه2
بـه  شـیکاگو  شـهری  قطـار  راننـده  مـارس2014،   24 در 
صـورت لحظـه ای به خـواب رفـت و در ایسـتگاه مترو فـرودگاه 
بین المللی"اوهیـر" حادثـه افریـد و 32 مسـافر مجروح شـدند.

شـورای ملـی ایمنـی حمـل و نقـل آمریـکا اعـام کـرد کـه 
سـرعت قطـار در هنـگام ورود بـه ایسـتگاه 42 کیلومتـر در  

سـاعت بـود کـه سـرعت مجـاز بـه شـمار مـی رود.
راننــده در هنــگام ورود بــه ایســتگاه ترمــز را گرفتــه بــود ولــی 
قطــار پیــش از تصــادف بــا پله هــای برقــی ایســتگاه، نتوانســت 

متوقــف شــود.
ــه،  ــام گرفت ــی های انج ــاس بررس ــر اس ــه:  ب ــت حادث عل
علــت حادثــه خســتگی وخــواب رفتــن لحظــه ای راننــده بود.          

اقدامات ایمن سازی
در ژانویــه 2019 براســاس توصیه هــای ایمنــی دفتــر ریــل و جــاده   
انگلســتان، مقــرر شــد در کلیــه ترامواهــا سیســتمی نصــب شــود کــه اگــر 
ســرعت ترامــوا بیشــتر از ســرعت مجــاز شــد، بــه طــور خــودکار ترمزهــا را 

ــدازد. ــکار ان ب
ــرای نگــه داشــتن مســافران در داخــل  ــوا ب ــای ترام شیشــه های پنجر ه ه  
ترامــوا هنــگام وقــوع حادثــه تقویــت شــدند زیــرا کلیــه مســافران فــوت 

ــد. ــاب شــده بودن ــرون پرت ــه بی شــده از پنجــره ب
  ضخامــت فیلــم ایمنــی شیشــه پنجــره از 100 میکــرون بــه 175 میکرون  

افزایــش یافــت.
تکنولــوژی نویــن در دســت تکامــل اســت تــا ســفر بــا سیســتم های حمل و   
نقــل عمومــی را ایمن تــر نمایــد. تولید کننــدگان سیســتم های حمــل و نقــل 
ریلــی، ماننــد شــرکت حمل و نقل "بمبار دیر" وســایلی را در دســت توســعه 
و تکامــل دارنــد تــا از تصادفــات و اضافــه ســرعت قطارهــا جلوگیــری نمایند.

ــط  ــهری فق ــی ش ــل ریل ــل و نق ــتر حم ــی بیش ــاد ایمن ــکارات ایج ابت  
ــورای  ــتان، ش ــرا انگلس ــوند. اخی ــدود نمی ش ــن مح ــوژی نوی ــه تکنول ب
اســتانداردهای ایمنــی سیســتم ریلــی ســبک را ایجاد کــرد تــا بهره برداری 
ــد. ــازی نمای ــوا را بهینه س ــا ترام ــبک ی ــل س ــتم های ری ــن از سیس ایم

 )Dead Man’s Switch( ”سویچ ایمنی یا سویچ مرد "مرده"
دســتگاهی اســت کــه در قطارهــا بــرای ایمنــی عملکــرد راننــده و حفاظــت قطار 

مــورد اســتفاده قــرار می  گیــرد.
ــکته  ــی س ــور ناگهان ــه ط ــار ب ــده قط ــه رانن ــی ک ــرای هنگام ــویچ ب ــن س ای
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چشـم انـداز خودروهـای برقـی باتـری در اروپـا
نیروگاه های تولید و بازیافت باتری

Prepares by: Board of Editorsتهیه کننده: هیئت تحریریه

ـــال  ـــا در س ـــه اروپ ـــن اتحادی ـــید کرب ـــتانداردهای دی اکس ـــه اس ـــل ب ـــرای نی ب
2020، پیش بینـــی شـــده بـــود یـــک میلیـــون خـــودروی برقـــی باتـــری در 
ـــی  ـــای برق ـــوخت خودروه ـــع س ـــر منب ـــروش رود. تغیی ـــه ف ـــد ب ـــال بای ـــن س ای
ـــای  ـــش آلودگی ه ـــرژی، کاه ـــش واردات ان ـــامل کاه ـــه ش ـــع چندگان دارای مناف
هـــوا وصـــدا در شـــهر ها و افزایـــش بهـــره وری منابـــع می باشـــد. لیتیـــوم، 
ــاز بـــه  نیـــکل و کبالـــت برعکـــس بنزیـــن قابـــل بازیافـــت هســـتند و نیـ

ســـوختن بـــرای تولیـــد نیـــروی محرکـــه خـــودرو ندارنـــد. ســـرمایه گذاری 
ــط CATL, NORTHVOLT, TESLA, LG, UMICORE  و  ــر توسـ اخیـ
ـــی  ـــای برق ـــاب خودروه ـــا در انق ـــه اروپ ـــه اتحادی ـــری را ب ـــش برت ـــایرین، نق س
ـــا در  ـــه اروپ ـــت. اتحادی ـــری داده اس ـــرداری از بات ـــی بهره ب ـــابقه جهان و در مس
ــل و  ــری در حمـ ــرداری از باتـ ــت بهره بـ ــای سیاسـ ــر گزینه هـ ــال حاضـ حـ
ـــرای  ـــمند ب ـــررات هوش ـــه مق ـــت ارائ ـــی دارد و در جه ـــت بررس ـــل را در دس نق
ـــا  ـــبز" در اروپ ـــت و "س ـــا کیفی ـــای ب ـــن باتری ه ـــره تامی ـــتابان زنجی ـــعه ش توس
ـــورد  ـــری م ـــازی بات ـــدار س ـــرای پای ـــد ب ـــه بای ـــی ک ـــی دارد.  زمینه های ـــر م گام ب
ـــی  ـــواد معدن ـــی م ـــا، منبع یاب ـــد باتری ه ـــد از تولی ـــد عبارتن ـــرار گیرن ـــه ق توج

کلیـــدی و اصـــول اســـتفاده مجـــدد و بازیافـــت باتری هـــا. 

 بــرای ایجــاد حمــل و نقــل بــدون کربــن، 
ــی  ــوخت بنزین ــای س ــذر از موتوره ــه گ ــاز ب نی
ــده  ــوده کنن ــدون آل ــل ب ــل و نق ــوی حم ــه س ب
می باشــد. بــا توجــه بــه بهبــود چشــمگیر 
ــش  ــا، افزای ــه باتری ه ــش هزین ــت و کاه کیفی
چشــمگیر فــروش وســایل نقلیــه برقــی باتــری 

می شــود.  پیش بینــی   2020 ســال  در 
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برسـد.  حداقـل  بـه  بایـد  باتـری  تولیـد  زیسـت محیطی  اثـرات 
باتری هـا، چـه در خودروهـا  و چه بعد از فرسـوده شـدن، می توانند 
بـرق را بـه صـورت ارزان در خـود ذخیـره کننـد و به عنـوان منبع 
انـرژی مـورد بهره برداری قـرار گیرند. تقریباً همگـی فلزات کلیدی 
ماننـد کبالـت، نیکل و لیتیـوم برای تولیـد باتری هـای جدید قابل 
بازیافـت می باشـند. ایـن فراینـد بازیافـت، میـزان تولیـد این گونـه 
فلـزات را از منبـع معدنـی کاهش می دهـد. اسـتاندارد بازیافت این 
فلزات حداقل 90 درصد پیشـنهاد شـده اسـت. در حال حاضر اکثر 
مـوادی کـه در باتری هـا اسـتفاده می شـود، از خارج از کشـورهای 
اتحادیـه اروپـا به دسـت می آیـد. کبالت به طور عمـده از جمهوری 
کنگـو وارد می شـود. سیاسـت های بازرگانی و توسـعه اتحادیه اروپا 
بایـد بـه شـرکت های اروپایـی کمـک کنـد تـا پایدارسـازی منابع 
مـواد معدنـی را از طریق سـرمایه گذاری هوشـمند و بهبود ایمنی، 
سـامت و شـرایط کار در بخش معدن فراهم نمایند. انتظار می رود 
مقـررات در دسـت تهیـه، اثـرات زیسـت محیطی باتری هـا را بـه 
حداقل برسـاند و منافع صنعتی و اقلیمی آنها را بهینه سـازی نماید.

 توسـعه نیروگاه هـای تولیـد و بازیافـت باتری در 
اتحادیـه اروپا

 اتحادیـه اروپـا در نظـر دارد سـرمایه گذاری هنگفتـی بـرای 
جهـت  باتـری  برقـی  خودرو هـای  صنعـت  پایـدار  توسـعه 
رقابـت با تسـلط آسـیا بربـازار موجـود انجام دهـد. پیش بینی 
می شـود بـازار باتـری اتحادیـه اروپا در سـال 2025 بـه ارزش 
250 میلیـون میلیـارد یـورو برسـد. تعـداد خودروهـای برقی 
جهـان در سـال 2040، 900 میلیون برآورد شـده اسـت. این 
پیش بینـی بـه ایـن مفهـوم خواهـد بود کـه تقاضـای اتحادیه 
اروپـا برای لیتیوم، نیـکل، کبالت، منگنـز و گرافیت، به عنوان 
مـواد خـام باتـری، بـه صـورت چشـم گیـری رشـد خواهـد 
داشـت. این رشـد همـراه با پیدایـش باالقوه مشـکات امنیت 
عرضـه می باشـد زیـرا تولید این مـواد خام در تعـداد معدودی 

از کشـورهای خـارج ازاروپـا انجـام می گیـرد.
 جـدول )1( نمایانگـر پیش بینـی رشـد آتـی بخـش تولیـد 

می باشـد. برقـی  باتـری خودروهـای 

جدول 1: پیش بینی رشد آتی بخش تولید باتری خودروهای برقی در سال های 2018، 2028 و 2040

201820282040موضوع

تا 900 میلیون50 تا 200 میلیونکمتر از 4 میلیونتعداد خودروهای برقی در سطح جاده ها در جهان

600 تا250GWh 4000 تا GWh 1100کمتر از GWh 77  میزان فروش باتری لیتیوم در جهان

?7 تا 25 درصد3 درصدسهم اروپا از تولید باتری

در حال حاضر چین مهمترین تولید کننده باتری لیتیوم است. باتری ها را می توان برای ذخیره برق در خانه ها و صنایع مورد استفاده مجدد قرار داد و سپس بازیافت نمود. 

Sources:
 Eoin Bannen, Green Powerhouse: A Blueprint for battery 

regulations In Europe, TRANSPORT & ENVIRONMENT, 
November 14, 2019.

 Siobhan ltall, Insight from Brussels: EU aims to become 
powerhouse of battery production and recycling, EU energy 
policy, May 2, 2019.

 European Commission Joint Research Center, 2019.
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چشـم اندازهـای نویـن در 
شهرهای جهان در دهه 2۰2۰

Prepares by: Board of Editorsتهیه کننده: هیئت تحریریه

چه آینـده ای را در سـال های 2020 خواهیم داشـت؟ در این مقاله عناوین 
چشـم انداز هائی از شـهرهای آینده بر اسـاس ایده ها، تفکـرات و نظرات 
شهرسازان، اقتصاد  دانان و متخصصین کشورهای مختلف ارائه شده است. 

کسب و کار 
کسـب و کار در سـالهای آینـده بـا انعطاف پذیـری بیشـتری انجـام خواهـد شـد. 
اتوماسـیون در کسـب و کار افزایش خواهد یافت. شـغل های آینده تخصص و تجربه 
فزاینـده ای را طلـب می نماینـد. شـغل های آی- تی و تکنولـوژی مدیریت اطاعات 

فزون تـر خواهند شـد.

شهرهای بدون خودرو
امروزه بسـیاری از شـهرهای جهان تبدیل به محل های بزرگ پارکینگ خودرو شـده 
اند. اسـتفاده کنندگان از اسـکوترهای برقی در سـال های آینده افزایش پیدا خواهند 
کـرد تـا در شـهر های مملـو از خودرو، سـفرهای خـود را سـریعتر انجام دهنـد. ولی 
بعد از ده سـال شـاید دیگر تصویر شـهرها با این سـیما وجود نداشـته باشد. استفاده 
از خودروهای سـوخت فسـیلی در شـهرها ممنـوع می شـود. اسـتفاده از خودروهای 
برقی در شـهرها شـتابان گسـترش می یابد. اسـتفاده از  خودرو های مشـارکتی برای 

سـفرهای شهری گسـترش می یابد.

هوش مصنوعی
هـوش مصنوعـی در ده سـال آینده بخشـی جداناپذیـر از زندگی روزمـره، صنایع و 

کسـب و کار خواهـد بود.

جذب نخبگان و متخصصین
شـهرهای جهـان بـرای جـذب نخبـگان و متخصصیـن در تکاپـو خواهند بـود زیرا 
وابسـتگی بـه علـم و پژوهـش بـرای توسـعه پایـدار شـهرها فزون تـر می شـود.

شهرهای اینترنتی بدون چراغ راهنمایی
در شـهرهای آینـده همـه چیز شـامل خیابان هـا، پیاده روهـا، چراغ هـای راهنمایی 
و سـاختمان ها بـه اینترنـت متصل می شـوند. شـهرهای هوشـمند ماننـد خانه های 
هوشـمند به طور اتوماتیک مدیریت می شـوند. انرژی، لجستیک و ترافیک شهرهای 
هوشـمند با اینترنت مدیریت می گردند. تحوالت ارتباطات زیرسـاخت ها، اولین شهر 
بـا جمعیت 50.000 نفر و بـدون چراغ های راهنمایی را در دهه آینده پدید می آورد.

همه چیز دیجیتال می شود
در ده سـال آینـده همـه دسـتگاه ها ماننـد یخچـال، بلندگـو و سـاعت دیجیتـال 

می شـوند. همـه نـوع دسـتگاه ها بـه اینترنـت متصـل می گردنـد.

 انرژی خورشیدی در خانه ها
  استفاده از انرژی خورشیدی در خانه ها مقرون به صرفه می شود. 

تولید کمتر دی اکسید کربن 
صنایع و شـرکت هایی که مدل کسـب و کار آن ها بر اسـاس تولید کم دی اکسـید 

کربن اسـت، امکان موفقیت بیشـتری دارند.

 حمل و نقل ریلی شهری
 شـبکه حمـل و نقل ریلی شـهری به عنوان سیسـتم حمـل و نقل عمومـی پایدار، 

در شـهرهای جهان شـتابان گسـترش می یابد.

 حفاظت محیط زیست، آلودگی هوا و سالمتی شهروندان
حفاظـت محیـط زیسـت، کاهـش آلودگـی هـوا و سـامتی شـهروندان مهم تریـن 

چالش هـای توسـعه شـهری خواهنـد بـود. 

Sources:
 S V D NÄRINGLIV, 2019.
 S V D. se/om/20-tankar-om 2020-talet.
 BUSINESS INSIDER, Technology-tipping -Points-we -Will- 

reach-by 2030.
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قیمت هـای جهانـی تولید جدیـد انـرژی خورشـیدی و انرژی 
بـاد در ده سـال اخیر با شـتاب کاهـش یافته اسـت. در نمودار  
مشـاهده می شـود قیمت انرژی خورشـیدی در ده سـال اخیر 
89 در صد کاهش یافته اسـت. بنابراین توسـعه پایدار شـهری 
و منطقـه ای بـا بهره گیـری از انرژی هـای پایـدار و تجدید پذیر 

مقرون بـه صرفه می باشـد. 
Source:
 Lazard/Our World in Data Grafik: Maria Westholm, 

December 2020.
 https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth.

نمودار شتاب کاهش قیمت های انرژی برق پایدار هزینه های 
معادل بر حسب مگاوات ساعت، دالر آمریکا

RAPID PRICE REDUCTION 
Of SUSTAINABLE ENERgIES

ــت  ــش قیم ــتاب کاه ش
ــدار ــای پای ــرژی ه ان
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VISION OF BATTERY 
ELECTRIC VEHICLES IN 
EUROPE

Because of significant improvements in quality as well 
as steep cost reductions, a surge in the sales of lithium-
ion battery powered electric vehicles is expected in the 
coming years.

D ecarbonizing road transport requires a shift away from 
petroleum-powered combustion engines vehicles towards zero 
emission mobility. One million plug-in cars will need to be sold 
in 2020 to meet the EU’s car CO2 standards, and achieving the 
2030 goals would require sales up to 40%.

The shift to electric cars offers multiple benefits including lower 
energy imports for European countries, reduced air and noise 
pollution and increased resource efficiency. Unlike oil, lithium, 
nickel and cobalt can be recycled and do not need to be burned to 
power vehicles. Due to recent investments by CATL, Northvolt, 
Tesla, LG, Umicore and others, the EU is now also much better 
placed to play a leading role in the global battery race. 
Source: European Commission Joint Research Center, 2019

Prepared by: Board of Editors

Public transport operation and capital investment costs have 
grown significantly in the past decade due to increased demand, 
increased quality expectations from customers, and growing cost of 
production factors (chiefly labour and energy).

L ocal or regional governments usually support most of the 
gap between commercial revenue and operating costs. In developed 
economies, this represents on average about 50% of public 
transport operating costs. In general, funding from local or regional 
government for public transport operation comes from their general 
budget.
In the context of slow economic growth and public debt 
crisis, there is increasing pressure on the resources that public 
authorities may allocate, notably, to public transport. In the 
long term, population aging and the related increase in pension and 
healthcare costs will constitute additional funding challenges.
Existing urban public transport services need sufficient funding just 
to maintain current service levels and quality. Meanwhile, large-
scale investments will be required in the future to upgrade and 
modernize existing infrastructure and fund new infrastructure 
projects.
A new revenue strategy for the public transport sector

The Increasing Importance 
of Secondary Revenues for
Funding Public Transport

 This situation prompts a reflection on the modernization of the 
business model of public transport, which should include, in 
addition to its reliance on public budgets, the earmarking of charges 
and levies for public transport, the development of partnerships 
with private investors and the development of a revenue strategy. In 
particular, fare regulation and adjustment should be an integral part 
of any reflection on the development of a revenue strategy.
1. EARMARKING LOCAL CHARGES TO FUND PUBLIC 
TRANSPORT
One innovative way of funding public transport operation and 
investment is to use the proceeds from certain local taxes and 
charges.
2. BUILDING NEW PARTNERSHIPS WITH PRIVATE 
INVESTORS
There is scope for public transport to develop new financial 
partnerships with long- term investors, such as banks, private 
investors, urban developers and the business community. Relevant 
frameworks need to be in place and risks must be clearly allocated 
for these partnerships to be a success. 
Source: UITP.
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The world should be grateful to the engineering 
profession. Although there are different fields of 
engineering, all engineers have a common goal. 
They work, design and build to contribute to 
improve living environment and quality of life for 
people. 
Engineer William D. Lewis, FIDIC President says: 
“The largest contribution to the quality of life that 
we enjoy today is made by engineers.”
A valuable cultural activity is to Introduce the 
learned and hard-working directors and engineers 
who have sincerely served the people.
 The achievements of four persons concerning the 
Tehran Metro construction and development have 
greatly contributed to the improvement of living 
conditions for the people. 
Asghar Ebrahimi Asl, Mohsen Hashemi, Habil 
Darvishi and Ali Emam are known to many citizens 
in Iran. However, their struggles, expert services and 
accomplishments in construction and development of 
Tehran Metro as well as the sustainable development 
of Tehran are not known to the general public.

METRO, A BOLD DECISION TO ENTER THE NEW 
RECONSTRUCTION ERA           
By: Board of Editors

ENGLISH SECTION

MOHSEN HASHEMI  HABIL DARVISHI  ALI EMAMASGHAR EBRAHIMI ASL
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