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هغالؼات تٌْگاهساصی لغاس ضْشی کشج ٍ حَهِ 

 "داًطدَی سال آخش دٍسُ دکتشی هٌْذسی ٍ تشًاهْشیضی حول ٍ ًمل، داًطگاُ ػلن ٍ غٌؼت ایشاى"سضا هؤیذفش

 "هذیشکل دفتش آهاس ٍ فٌاٍسی ٍ اعالػات ٍصاست ساُ ٍ تشاتشی"کاهشاى حاج ًػشالْی

 "داًطیاس داًطکذُ هٌْذسی ػوشاى، داًطگاُ ػلن ٍ غٌؼت ایشاى"ػلی هٌػَسخاکی

 "ػضَ ّیات ػلوی داًطگاُ اصاد اسالهی ٍاحذ گشگاى"سیذحسیي ساداتی تاالدّی

 

همذهِ  - 1

پیشٍ تػَیة اًدام هغالؼات اهکاى سٌدی احذاث سیستن حول ًٍمل ّوگاًی 

 1381سیلی دسضْش ّای تاخوؼیت تیص اصیک هیلیَى ًفش ، ایي هغالؼات دس اتتذای سال 

 ًفش تَدُ است ٍافك 1200000خوؼیت ضْش کشج دسآى صهاى . تشای ضْش کشج آغاص گشدیذ 

 ، 1381دسهغالؼات سال .  دس ًظش گشفتِ ضذ1400عشح ایي هغالؼات تشای سال 

اًدام  (road side interview)همػذ تِ سٍش هػاحثِ کٌاس خادُ - آهاسگیشی هثذأ

ٍضثکِ حول  (ضثکِ هؼاتش  )گشفت ٍهاتشیس تؼییي ضذُ تِ ضثکِ حول ًٍمل خػَغی 

.  ًٍمل ػوَهی تخػیع دادُ ضذ 

تماضای تیص  )گضیٌْْای هختلف سیستن حول ٍ ًمل سیلی دس ًْایت ًتایح هغالؼات هزکَس تِ تؼییي 

 کیلَهتش هسیش خْت 5/60دس گضیٌِ ضواسُ یک پیطٌْادی . هٌدش گشدیذ ( ًفش دسساػت دسّش خْت10000اص 

استمشاس سیستن حول ًٍمل سیلی پیطٌْاد گشدیذ کِ عی غَستدلسِ چْل ٍ ّطتن خلسِ ضَسایؼالی ّواٌّگی 

 خظ یک ٍ دٍ پیطٌْادی اص گضیٌِ ضواسُ یک پشٍطُ لغاس ضْشی کشج اص 1/7/1382تشافیک ضْشّای کطَس هَسخ 

  کیلَهتش تا اٍلَیت اخشایی پشٍطُ اص هیذاى داًطگاُ تا ایستگاُ 8/24هیذاى داًطگاُ تا سِ ساُ اًذیطِ تِ عَل 

.  کشج هَسدتػَیة لشاس گشفت–لغاس سشیغ السیش تْشاى 

 

هغالؼات تٌْگاهساصی لغاس ضْشی کشج ٍ حَهِ - 2

، 1381 سال اسهغالؼات اٍلیِ لغاس ضْشی کشج ٍحَهِ دسسال 5پس اص گزضت 

تشای ایي هٌظَس . الصم ضذ تا هغالؼات هزکَس تا ضشایظ فؼلی ّواٌّگ ٍ تٌْگام ضَد
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 اًدام گشفت 1386آهاسگیشی هدذدی دسخغَط تشش ٍخغَط دسٍاصُ ای ضْش کشج دسسال 

افك عشح ایي .  ، تٌْگام ضَد 81همػذ سفش دسسال - تاتشاساس آى هاتشیس هثذأ

تا تخػیع هاتشیس تٌْگام ضذُ تِ ضثکِ حل .  دسًظش گشفتِ ضذ1405هغالؼات سال 

ًٍمل ػوَهی ٍخػَغی ٍضغ هَخَد کشیذٍسّای تالمَُ حول ًٍمل ػوَهی هدذدا 

.  ضٌاسایی ٍ تغییشات احتوالی ًسثت تِ هغالؼات لثلی دسآى اػوال گشدیذ

دسهشحلِ تؼذ، هذلْای تَلیذ ٍخزب سفش تش اساس اعالػات خوؼیت ٍاضتغال سال 

ٍ هیضاى تَلیذ ٍ خزب سفش دس  ( 85ًتایح سش ضواسی ًفَس ٍهسکي سال  ) 1385

همػذ تشای سال افك عشح تؼییي - هاتشیس تٌْگام ضذُ ، هدذدا کالیثشُ ٍ هاتشیس هثذا

تا تخػیع هاتشیس خذیذ تِ ضثکِ حول ًٍمل ػوَهی ٍ خػَغی افك عشح، . گشدیذ

تماضای سفش دسکشیذٍسّای تالمَُ حول ًٍمل ػوَهی تشآٍسدگشدیذ ٍ سپس خْت استمشاس 

تِ عَس کلی ّذف اصتٌْگام ساصی . سیستن لغاس ضْشی ٍسیستن هکول آى اسصیاتی ضذ 

: هغالؼات لغاس ضْشی کشج ٍ حَهِ ػثاست است اص 

 تٌْگام ساصی  آهاس ٍحدن تشافیک ضواسش ضذُ دسخغَط تشش ٍدسٍاصُ ای  -  1

 همػذ سفش دس ٍضغ هَخَد ٍ افك عشح- تٌْگام ساصی هاتشیس هثذا  -  2

 تٌْگام ساصی هذلْای تَلیذ ٍ خزب سفش تِ تفکیک هٌظَس اص سفش -  3

ٍضثکِ حول ًٍمل ػوَهی دس  (ضثکِ هؼاتش  )تٌْگام ساصی ضثکِ حول ًٍمل خػَغی - 4

 ٍضغ هَخَد ٍ افك عشح 

ضٌاسایی هدذد کشیذٍسّای تالمَُ حول ًٍمل ػوَهی ٍهسیشّای پیطٌْادی خْت - 5

استمشاس سیستن لغاس ضْشی ٍسیستن هکول آى  

 

تشآٍسد خوؼیت ضْش کشج ٍ همایسِ تا گزضتِ - 3

 اًداهطذُ تَسظ هشکض آهاس ایشاى، خوؼیت ضْش 1385تشاساس سشضواسی ًفَس ٍ هسکي سال 

، سًٍذ سضذ خوؼیت ضْش کشج اص 1دس ًوَداس ضواسُ .  ًفش هیثاضذ1.377.450کشج دس هٌاعك دّگاًِ تشاتش تا 

 . ًطاى دادُ ضذُ است1385 تا سال 1345سال 
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 1385 تا سال 1345سًٍذ سضذ خوؼیت ضْش کشج اص سال : 1ًوَداس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگش . ، تشاصش دادُ ضذُ است1، هٌاسثتشیي ضیة خوؼیتی تِ هٌحٌی ًوَداس 2دس ًوَداس ضواسُ 

 اداهِ تذّین هالحظِ خَاّین کشد کِ خوؼیت ضْش کشج دس 1405ضیة هٌحٌی سضذ خوؼیت سا تا سال 

 ًفش خَاّذ تَد ٍ هتَسظ ًشخ سضذ خوؼیت دس عَل دٍسُ 2.425.000هؼادل  (سال افك عشح) 1405سال 

( 2ًوَداس ).  دسغذ خَاّذ تَد9/2تشاتش تا  (1405 تا 1385) سالِ 20

 (1405سال )تشآٍسد خوؼیت ضْش کشج دس سال افك عشح : 2ًوَداس 
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 همػذ  تشاساس آهاسگیشی حدن تشدد دس –تٌْگام ساصی هاتشیس سفش هثذا - 4

 86خغَط تشش دسسال 

 سضذ حدن تماضای 1386همػذ سفش دس سال -تْوٌظَس تٌْگاهساصی هاتشیس هثذأ

ایي تخطْا کِ ّشکذام اغغالحا سکتَس . سفش دس تخطْای هختلف ضْش کشج تشآٍسد گشدیذ

(Sector) دس ساستای . ًاهیذُ هیطَد، دسٍالغ ًوایٌذُ ًَاحی هَخَد دس خَد هیثاضٌذ

 تِ هدوَع حدن تشافیک 86تٌْگاهساصی هدوَع حدن تشافیک تَلیذضذُ دس سال 

ػذد حاغل تِ ػٌَاى ضشیة تٌْگاهساصی تشای کلیِ .  تمسین گشدیذ81تَلیذضذُ دس سال 

. ًَاحی هَخَد دس سکتَس، هَسد استفادُ لشاس گشفت

 لسوت 12تا تَخِ تِ ضکل ضواسُ سِ ، خغَط تشش تؼییي ضذُ ، ضْش کشج سا تِ 

حدن تشافیک تَلیذضذُ تَسظ ّش سکتَس دسهمغغ .  تمسین تٌذی هی کٌذ Sectorیا 

. ضواسش گشدیذُ است  (. کِ هشص سکتَس هَسد ًظش ًیض هی تاضذ )آهاسی ٍالغ دس خظ تشش 

هدوَع احدام ضواسش ضذُ دس هشص ّش سکتَس، هیضاى سفشّای تَلیذضذُ اصسکتَس هَسد ًظش 

 تِ حدن تشافیک 86ًسثت حدن تشافیک تَلیذ ضذُ دس سال . سا دس اختیاس لشاس هی دّذ 

همػذ سفش تشای کلیِ ًَاحی -  ، ضشیة تٌْگام ساصی هاتشیس هثذا 81تَلیذ ضذُ دس سال 

 سکتَس هَخَد دس 12تذیي تشتیة ایي فشایٌذ تشای ّش . هَخَد دس سکتَس هَسد ًظش هی تاضذ

 تٌْگام 86 تشای سال 81همػذ سفش دس سال - ضْش کشج تکشاس ضذُ ٍکل هاتشیس هثذا 

.  گشدیذ

 1405همػذ دس افك -تٌْگام ساصی هذلْای تَلیذ ٍخزب سفش ٍ پیطثیٌی هاتشیس هثذأ- 5

 ، الصم است کِ 1405 همػذ سفش دسافك عشح –تِ هٌظَس تؼییي هاتشیس هثذا 

دس هذلْای تَلیذ سفش دسضْش کشج . هذلْای تَلیذ ٍخزب سفش دس هغالؼات لثلی تٌْگام گشدد

تشای . ، هتغیش ٍاتستِ ، پاساهتش تَلیذ سفش ٍ هتغیش هستمل پاساهتش خوؼیت هی تاضذ

 دسداخل هذل ّای لثلی لشاسدادُ 85تٌْگام ًوَدى هذلْای تَلیذ سفش اتتذا خوؼیت سال 

ًسثت هدوَع هیضاى تَلیذ سفش تذست آهذُ . ضذ ٍ هیضاى تَلیذ سفش خذیذ تشآٍسد گشدیذ 

 تِ هدوَع هیضاى تَلیذ سفش تذست آهذُ اص هذلْای لثلی ضشیثی سا 85اص هاتشیس سال 
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دس اختیاس ها لشاس هی دّذ کِ حاغلضشب آى دس هذلْای لثلی هذل خذیذ تَلیذ سفش ٍ دسٍالغ 

.  هذل تٌْگام ضذُ سا اسائِ دادُ است 

دسهذلْای خزب سفش دسضْش کشج ، هتغیش ٍاتستِ ، پاساهتش خزب سفش ٍ هتغیشّای 

تشای . هستمل تؼذاد ضاغل خشدُ فشٍش، تؼذاد ضاغل غیش خشدُ فشٍش ٍ خوؼیت هی تاضذ

تٌْگام ًوَدى هذلْای خزب سفش اتتذا تؼذاد ضاغل تْتفکیک خشدّفشٍش ٍ غیشخشدّفشٍش 

 دسداخل هذل ّای لثلی لشاسدادُ ضذ ٍ هیضاى خزب سفش خذیذ تشآٍسد  85ٍ خوؼیت سال 

 تِ هدوَع 85ًسثت هدوَع هیضاى خزب سفش تذست آهذُ اص هاتشیس سال . گشدیذ 

هیضاى خزب سفش تذست آهذُ اص هذلْای لثلی ضشیثی سا دس اختیاس  لشاس هی دّذ کِ 

حاغلضشب آى دس هذلْای لثلی هذل خذیذ خزب سفش ٍ دسٍالغ هذل تٌْگام ضذُ سا اسائِ 

الصم تِ رکش است کِ تْذلیل پیچیذگی خاظ هَخَد دس تافت تشافیکی ضْش کشج، .هی ًوایذ

-هذلْای تَلیذ ٍ خزب سفش دس ایي ضْش تشای ّش هٌظَس اص سفش تِ دٍ گشٍُ تمسیوثٌذی هی

. تغَسیکِ ّش گشٍُ هشتَط تِ هٌاعك خاغی اص ضْش هیثاضذ. گشدد

تا تَخِ تِ هغالة تیاى ضذُ ، هذلْای لثلی تَلیذ ٍخزب سفش دس ضْش کشج تٌْگاهساصی ضذ کِ ًتایح آى 

.    ًطاى دادُ ضذُ است 2 ٍ 1دس خذاٍل ضواسُ 

 

 

 

 

 

 

هذلْای تَلیذ سفش دس ساػت اٍج غثح دس سغح ضْش کشج : 1خذٍل 
 (NHB)سفشّای غیش خاًِ هثٌا  (HBNW)سفشّای غیش کاسی خاًِ هثٌا  (HBW)سفشّای کاسی خاًِ هثٌا  هٌاعك 

 هذل تَلیذ   

ضشیة  

ّوثستگی        

(2 R) 

 هذل تَلیذ 

ضشیة  

ّوثستگی       

(2 R) 

 هذل تَلیذ 

ضشیة  

ّوثستگی      

(2 R) 

 P=0/0734POP+193/63 0.85 P=0/048POP+210/83 0.85 P=0/00865POP+5/2 0.73 6 تا 1

 P=0/119POP+178/8 0.89 P=0/106POP+57/34 0.94 P=0/0228POP-34/2 0.70 9 تا 7

کل 

 هٌاعك 
P=0/0622POP+448/24 0.62 P=0/0447POP+428/58 0.5 P=0/0081POP+40/26 0.39 
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 هذلْای خزب سفش دس ساػت اٍج غثح دس سغح ضْش کشج: 2خذٍل 
 (NHB)سفشّای غیش خاًِ هثٌا  (HBNW)سفشّای غیش کاسی خاًِ هثٌا  (HBW)سفشّای کاسی خاًِ هثٌا 

 هذل خزب  هٌاعك 

ضشیة  

ّوثستگی      

(4 R) 

 هذل خزب  هٌاعك 

ضشیة  

ّوثستگی   

(4 R) 

 هذل خزب  هٌاعك 

ضشیة  

ّوثستگی   

(4 R) 

6ٍ4ٍ3ٍ2ٍ1 A=0/248REMP+0/029POP+195 0.8 6ٍ4ٍ3ٍ2 A=0/00774EMP+0/0275POP-26/94 0.93 6ٍ4ٍ3 A=0/0053EMP+0/005POP-29/33 0.79 

9ٍ8ٍ7ٍ5 A=1/11REMP+0/49NREMP+99/5 0.95 9ٍ8ٍ7ٍ5ٍ1 A=0/835REMP+0/479NREMP+166/94 0.94 9ٍ8ٍ7ٍ5ٍ2ٍ1 A=0/235REMP+40/29 0.87 

کل 

 هٌاعك 
A=1/137REMP+629/33 0.58 

کل 

 هٌاعك
A=0/959REMP+317/43 0.55  کل هٌاعك A=0/183REMP+51/16 0.57 

 ًطاى 86، تؼذاد ٍ دسغذ سفشّای داخلی ٍ خاسخی ضْش کشج تْتفکیک هٌظَس اص سفش دس سال 3دس ًوَداس ضواسُ 

.  دادُ ضذُ است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  سفش هیثاضذ379076، 86، تؼذاد کل سفشّای اًداهگشفتِ دس ساػت اٍج غثح دس سال 3تا تَخِ تِ ًوَداس 

 ٍ لشاس دادى آى دس هذلْای تَلیذ ٍ خزب سفش 1405پس اص پیطثیٌی هیضاى خوؼیت ٍ اضتغال تشای افك عشح 

.  تْتفکیک هٌظَس اص سفش لاتل تشآٍسد هیثاضذ1405تٌْگاهطذُ، تؼذاد سفشّای اًداهگشفتِ دس افك 

 

 

 

  86تؼداد و درصد سفرهای داخلی و خارجی شهر کرج بهتفکيک منظور از سفر در سال : 3نمودار 

HBW سفرهای

HBNW سفرهای

NHB سفرهای

226930130887

21259

35%

5%

60%



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     (سْاهی خاظ) گستشش خذهات هیثاق غثا ضشکت حاهی اًدوي هٌْذسی حول ٍ ًمل سیلی ایشاى :عشاحی ٍ تَلیذ         www.gmsco.ir   

 تخػػی تشیي تَلیذ کٌٌذُ ًشم افضاسّای غٌؼت حول ٍ ًمل
 

 7 | ضواسُ غفحِ

 

 

 

 

 1405تؼذاد ٍ دسغذ سفشّای داخلی ٍ خاسخی ضْش کشج تْتفکیک هٌظَس اص سفش دس افك : 4ًوَداس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 659604 تشاتش تا 1405، تؼذاد کل سفشّای داخلی ٍ خاسخی ضْش کشج دس افك 4تا تَخِ تِ ًوَداس ضواسُ 

. سفش خَاّذ تَد

 تشای HBW ،066/0 تشای سفشّای 059/0)تشاساس ضشایة اغغکاکی تذستآهذُ دس هغالؼات لثلی 

ٍ تا استفادُ اص هذلْای خارتْای، تَلیذ ٍ خزب سفش دس افك  (NHB تشای سفشّای HBNW ٍ 071/0سفشّای 

. همػذ سفش تَصیغ ضذُ ٍ هاتشیس افك عشح تؼییي گشدیذ-، دستیي سلَلْای هاتشیس هثذأ1405

 

  ساخت ضثکِ ٍضغ هَخَد ٍ افك عشح ضْش کشج-  6

تشای ساخت ضثکِ ٍضغ هَخَد ٍ افك عشح هیثایست هطخػات فیضیکی ٍ ًمطِ ّای ضثکِ هؼاتش 

عی تاصدیذ اص ضثکِ هؼاتش ضْش کشج ٍ خلسِ . ٍتماعؼْا دس ٍضؼیت هَخَد ٍ دس سال افك عشح تشسسی ٍ تٌْگام ضَد

تا کاسضٌاساى حَصُ هؼاًٍت حول ًٍمل ٍ تشافیک ٍ ساصهاى لغاس ضْشی کشج ٍ گشدآٍسی ًمطِ ٍ عشحْای دسدست 

HBW سفرهای

HBNW سفرهای

NHB سفرهای

397213224647

37744

35%

5%

60%
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دس ریل تِ تخطی اص تغییشات ایداد ضذُ دس . اخشای ضْش کشج تغییشات ایدادضذُ دس ضثکِ هَسد تشسسی لشاس گشفت

.     اضاسُ هی گشدد81ٍضؼیت ضثکِ هؼاتش ضْش کشج دس همایسِ تا سال 

 ایداد تماعغ غیشّوسغح دس هیذاى آصادگاى 

 احذاث تضسگشاُ سسالت حذ فاغل تلَاس صًثك تا خیاتاى عالماًی ضوالی 

 احذاث صیش گزس چْاسساُ عالماًی 

   هتشی گلطْش 45احذاث دٍس تشگشداى دستماعغ  

 تؼثیِ دٍستشگشداى دستماعغ تلَاس تسیح ٍ تلَاس استمالل 

 افضایص ظشفیت خیاتاى هغْشی 

تغییش حشکات دس خیاتاًْای داًطکذُ ،تْشاى ٍ چوشاى  

 

ساخت ضثکِ افك عشح ضْش کشج - 6-1

  ضثکِ هؼاتش افك عشح ضْش کشج ًیض عثك ًمطِ ّای عشح تفػیلی اسائِ ضذُ اص

عشف کاسفشها ٍ هطاٍس عشح  تاصًگشی ًمطِ ّای عشح تفػیلی ضْش کشج ساختِ 

 . ضذُ است

  ایي ًمطِ ّا ضاهل سِ تخص ًمطِ ّای عشح تفػیلی لثلی ، ًمطِ ّای

تذلیل ایٌکِ عثك تدشتِ . تاصًگشی ضذُ ٍ عشح سیٌگ پشٍاًِ ضْش کشج هی تاضذ 

ًمطِ ّای عشح تفػیلی تػَست خَضثیٌاًِ لاتل  % 50ضْشّای تضسگ ایشاى تٌْا 

ضثکِ افك عشح ضْش کشج دس دٍ تخص حذاکثش کاس دس ضثکِ . اخشا هی تاضذ

کِ هاکضیون  )   ٍ هتَسظ کاس دس ضثکِ خػَغی  (do every thing)خػَغی

هذ ًظش لشاس گشفتِ ٍ تش هثٌای آى دٍ   (do some thing)،  ( دسغذ هی تاضذ50

 .ضثکِ ساختِ ضذُ است

 

تاسگزاسی ضثکِ حول ٍ ًمل ػوَهی ٍ خػَغی -  7

 ٍ پیطثیٌی آى 86همػذ سفش دس سال -پس اص تؼییي هاتشیس تٌْگام ضذُ هثذأ

 ٍ ساخت ضثکِ حول ٍ ًمل خػَغی ٍ ػوَهی دس ٍضغ هَخَد ٍ افك 1405تشای افك 
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همػذ سفش تِ ضثکِ حول ٍ ًمل خػَغی ٍ ػوَهی دس ٍضغ هَخَد ٍ -عشح، هاتشیس هثذأ

. افك عشح تخػیع دادُ ضذ

همػذ، ضثکِ تاسگزاسی ضذُ حول ٍ -یکی اصًتایح حاغل اص تخػیع هاتشیس هثذأ 

 7ضثکِ حول ٍ ًمل ػوَهی تشای . ًمل ػوَهی دس ٍضغ هَخَد ٍ افك عشح هیثاضذ

:  سٌاسیَ ػثاست است اص7ایي . سٌاسیَ هختلف تْوشاُ ٍضغ هَخَد تاسگزاسی گشدیذ

 

 ( گلطْش ٍیال–تلَاس آصادی )خظ ضواسُ ّفت پیطٌْادی +  هػَب 2خظ  •

خظ ضواسُ ضص پیطٌْادی + خظ ضواسُ چْاس پیطٌْادی +  هػَب 2خظ  •

( (تاًذ4ُتلَاس )هْشضْش- تاغستاى)

خظ ضواسُ ضص پیطٌْادی + خظ ضواسُ چْاس پیطٌْادی +  هػَب 2خظ  •

 ((تلَاس اسم)هْشضْش- تاغستاى)

 تلَاس عالماًی –ایستگاُ هتشٍ کشج )خظ ضواسُ پٌح پیطٌْادی +  هػَب 2خظ  •

 (ضوالی

 (لَج ضوالی)خظ ضواسُ سِ پیطٌْادی +  هػَب 2خظ  •

خظ + خظ ضواسُ چْاس پیطٌْادی + خظ ضواسُ سِ پیطٌْادی +  هػَب 2خظ  •

 ضواسُ ضص پیطٌْادی 

کلیِ خغَط پیطٌْادی +  هػَب 2خظ  •
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 اسائِ ًتایح حاغل اص اسصیاتی التػادی- 8

دس ضکل . پس اص تشسسی ًتایح تْذستآهذُ، سٌاسیَی ضواسُ ّفت تْؼٌَاى سٌاسیَی هٌتخة پیطٌْاد گشدیذ

هطخػات هسیشّای پیطٌْادی خْت احذاث سیستن لغاس . ضواسُ یک سٌاسیَی هٌتخة ًطاى دادُ ضذُ است

.  ًطاى دادُ ضذُ است3ضْشی دس خذٍل 

هطخػات هسیشّای پیطٌْادی خْت احذاث سیستن لغاس ضْشی : 3خذٍل 

ًَع 

سیستن 

ضواسُ 

هسیش 
همػذ هثذأ ًام هسیش 

عَل 

 (هتش)هسیش

ل 
َسی

ًَ
ه

3 
- هتشٍ ضْیذ سلغاًی

تاغستاى 

ایستگاُ هتشٍ 

ضْیذ سلغاًی 

تاغستاى تماعغ 

ضْیذ هؤرى 
14307 

ی 
ْش

 ض
لی

 سی
ن

ست
سی

 هتشی گلطْش 45- تاغستاى 4
تاغستاى تماعغ 

ضْیذ هؤرى 

ایستگاُ هتشٍ 

گلطْش 
6553 

هْشضْش -  هتشی گلطْش45 5
ایستگاُ هتشٍ 

گلطْش 
 11337فشٍدگاُ پیام 

  هتش 17890 پیطٌْادی 5 ٍ 4هدوَع عَل خغَط 

6 
  –هتشٍ ضْیذ سلغاًی 

تلَاس     تشتیتوشتی 

ایستگاُ هتشٍ 

ضْیذ سلغاًی 
 8722حسٌآتاد 

7 
- گلطْش ٍیال–تلَاس آصادی 

هحوذ ضْش 
هحوذ ضْش 

تلَاس آصادی تماعغ 

ضْیذ هؤرى 
10317 

 

.  کیلَهتش هیثاضذ2/53تشاساس خذٍل، هدوَع عَل خغَط پیطٌْادی هؼادل 

.  پیطٌْادی دس خذاٍل تؼذی ًطاى دادُ ضذُ است7ًتایح اسصیاتی التػادی هشتَط تِ سٌاسیَی ضواسُ 
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هطخػات خغَط هشتَط تِ سیستن لغاس ضْشی کشج : ضکل یک
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ِ ًملیِ )خػَغی ضثکِ دس سفش صهاى -ٍسیل

 (ساػت
36758 

 ضثکِ سَخت هػشف هیضاى

 (لیتش)اتَتَسشاًی
31106 

 ضثکِ دس سَاسی ّوسٌگ سشػت هتَسظ

 (ساػت کیلَهتشتش)خػَغی
32 

ُ ّا اًتطاس هیضاى   ضثکِ دس آالیٌذ

 (کیلَگشم)اتَتَسشاًی
305 

 ًملیِ ٍسایل اص استفادُ هیضاى هتَسظ

 (سفشّا کل اص دسغذ )ػوَهی
51 

 سیستن تشق هػشف هیضاى

 (ساػت کیلٍَات)سیلی
100051 

 سال دس تػادفات تؼذاد 1176245خػَغی  ضثکِ دس کیلَهتش-ًملیِ ٍسیلِ
1405 

 26فَتی 

 638خشحی 

 9152خساستی 

 سیستن هسافشیي سفش صهاى

 (ساػت-هسافش)اتَتَسشاًی
30765 

 سیستن دس سفش تِ خاتدایی ًسثت

تشاًضیت 
00/2 

-هسافش)سیلی سیستن هسافشیي سفش صهاى

 (ساػت
46481 

 ضثکِ دس سفش صهاى هتَسظ

 (دلیمِ)خػَغی
15 

 (تي)ّا آالیٌذُ اًتطاس هیضاى

CO 95 
 ضثکِ دس سفش صهاى هتَسظ

 (دلیمِ)تشاًضیت
2/14 HC 5/7 

NOX 2/1 

 ضثکِ دس هسافش سشػت هتَسظ

 (ساػت تش کیلَهتش)اتَتَسشاًی
29 

 ضثکِ دس ضذُ عی هسافت هتَسظ

 (کیلَهتش)خػَغی
8 

 کیلَهتش)سیلی ضثکِ دس هسافش سشػت هتَسظ

 (ساػت تش
40 

 ضثکِ دس ضذُ عی هسافت هتَسظ

 (کیلَهتش)تشاًضیت
10 

 313419تؼذاد سفش خػَغی  1859246سیلی  سیستن کیلَهتش-هسافش

 325964تؼذاد سفش ػوَهی  892185اتَتَسشاًی  سیستن کیلَهتش-هسافش

 150276تؼذاد سفش سیلی  141521 (لیتش)خػَغی ضثکِ سَخت هػشف هیضاى
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ّضیٌِ ّا  (اخشای کلیِ خغَط پیطٌْادی) 7گضیٌِ 

ّضیٌِ احذاث لغاس ضْشی  30522/0

 ّضیٌِ ساالًِ احذاث لغاس ضْشی 1017/4

ّضیٌِ ّای گشداًٌذگاى 

ن
ست

سی
 

ُ تشداسی اص لغاس ضْشی 101/7  ّضیٌِ ساالًِ تْش

ِ ّای ساالًِ گشداًٌذگاى سیستن 1119/1  خوغ ّضیٌ

ُ تشداسی اص سیستن اتَتَسشاًی 331/9 ِ ّای ساالًِ تْش  ّضیٌ

ِ ّای ساالًِ صهاى سفش دس سیستن اتَتَسشاًی 293/3  ّضیٌ

ّضیٌِ ّای 

استفادُ کٌٌذگاى اص 

ن
ست

سی
 

ِ ّای ساالًِ صهاى سفش دس سیستن لغاس ضْشی 443/1  ّضیٌ

ِ ّای ساالًِ صهاى سفش دس حول ٍ ًمل خػَغی 613/7  ّضیٌ

ِ ّای ساالًِ صهاى سفش 1350/1  خوغ ّضیٌ

ِ ّای ساالًِ هػشف تٌضیي 899/4  ّضیٌ

غ 
ف هٌات

ػش
ّضیٌِ ّای ه

اًشطی
 

ِ ّای ساالًِ هػشف گاصٍئیل 60/7  ّضیٌ

ِ ّای ساالًِ هػشف تشق 40/2  ّضیٌ

ِ ّای ساالًِ هٌاتغ اًشطی 1000/3  خوغ ّضیٌ

ِ ّای ساالًِ تػادفات فَتی 12/4  ّضیٌ

ت
ػادفا

ّضیٌِ ّای ت
 

ِ ّای ساالًِ تػادفات خشحی 19/1  ّضیٌ

ِ ّای ساالًِ تػادفات خساستی 45/8  ّضیٌ

ِ ّای ساالًِ تػادفات 77/3  خوغ ّضیٌ

 COّضیٌِ اًتطاس  4/5

 (اجرای کليه خطوط پيشنهادی) 7مجموع هسينههای ساالنه احداث قطار شهری کرج در گسينه : 5جدول 

 (اجرای کليه خطوط پيشنهادی) 7ميسان شاخصهای ػملکردی شبکه حمل و نقل ػمومی و خصوصی در گسينه   : 4جدول 
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 HCّضیٌِ اًتطاس  0/0

طاس 
ّضیٌِ ّای اًت

آالیٌذُ ّا
 

 Noxّضیٌِ اًتطاس  0/0

 خوغ ّضیٌِ اًتطاس آالیٌذُ ّا 4/5

ِ ّای ساالًِ 3883/2  خوغ کل ّضیٌ

 

 ّضیٌِ ّا گضیٌِ حفظ ٍضغ هَخَد

--- 
 ّضیٌِ احذاث لغاس ضْشی

--- 
 ّضیٌِ ساالًِ احذاث لغاس ضْشی

ّضیٌِ ّای گشداًٌذگاى 

ن
ست

سی
 

--- 
ُ تشداسی اص لغاس ضْشی  ّضیٌِ ساالًِ تْش

--- 
ِ ّای ساالًِ گشداًٌذگاى سیستن  خوغ ّضیٌ

879/0 
ُ تشداسی اص سیستن اتَتَسشاًی ِ ّای ساالًِ تْش  ّضیٌ

1502/3 
ِ ّای ساالًِ صهاى سفش دس سیستن اتَتَسشاًی  ّضیٌ

ّضیٌِ ّای استفادُ کٌٌذگاى اص 

ن
ست

سی
 

27/4 
ِ ّای ساالًِ صهاى سفش دس سیستن لغاس ضْشی  ّضیٌ

2143/0 
ِ ّای ساالًِ صهاى سفش دس حول ٍ ًمل خػَغی  ّضیٌ

3672/6 
ِ ّای ساالًِ صهاى سفش  خوغ ّضیٌ

2293/7 
ِ ّای ساالًِ هػشف تٌضیي  ّضیٌ

غ 
ف هٌات

ػش
ّضیٌِ ّای ه

اًشطی 

160/7 
ِ ّای ساالًِ هػشف گاصٍئیل  ّضیٌ

2/5 
ِ ّای ساالًِ هػشف تشق  ّضیٌ

2456/9 
ِ ّای ساالًِ هٌاتغ اًشطی  خوغ ّضیٌ

22/6 
ِ ّای ساالًِ تػادفات فَتی ّضیٌِ ّای  ّضیٌ

ت
ػادفا

ت
 

45/6 
ِ ّای ساالًِ تػادفات خشحی  ّضیٌ

ِ ّای ساالًِ تػادفات خساستی 78/1  ّضیٌ

 1405گسينه حفظ وضغ موجود در افق مجموع هسينههای ساالنه احداث قطار شهری کرج در : 6جدول 
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146/3 
ِ ّای ساالًِ تػادفات  خوغ ّضیٌ

7/6 
 COّضیٌِ اًتطاس 

طاس آالیٌذُ 
ّضیٌِ ّای اًت

ّا
 

0/1 
 HCّضیٌِ اًتطاس 

0/0 
 Noxّضیٌِ اًتطاس 

7/7 
 خوغ ّضیٌِ اًتطاس آالیٌذُ ّا

7162/5 
ِ ّای ساالًِ  خوغ کل ّضیٌ

 

 

 

 ًتیدْگیشی- 9

 حاکی اص آى است کِ اگش ضثکِ لغاس ضْشی کشج تَسؼِ پیذا ًکٌذ 6 ٍ 5، 4ًتایح تْذستآهذُ دس خذاٍل 

 هیلیاسد سیال دس سال سا تش ضْش کشج تحویل 7163 حفظ ضَد، ّضیٌْای هؼادل 1405ٍ ٍضؼیت هَخَد دس افك 

 پیطٌْادی تَسؼِ یاتذ 7ایي دس حالی است کِ اگش ضثکِ لغاس ضْشی کشج هغاتك تا گضیٌِ ضواسُ . خَاّذ ًوَد

هغالة رکشضذُ تذیي هؼٌاست کِ تا تَسؼِ ضثکِ .  هیلیاسد سیال دس سال خَاّذ تَد3883ایي ّضیٌِ تشاتش تا 

.   هیلیاسد سیال دس ّضیٌْْا غشفْدَیی خَاّذ ضذ3280لغاس ضْشی کشج ساالًِ هؼادل 

 30522هؼادل  (اخشای کلیِ خغَط پیطٌْادی) لغاس ضْشی کشج 7تا تَخِ تِ ایٌکِ ّضیٌِ اخشای گضیٌِ 

 3280)هیلیاسد سیال خَاّذ تَد ٍ تا تَخِ تِ غشفْدَیی ساالًِ دس ّضیٌْْا دسغَست تَسؼِ ضثکِ لغاس ضْشی 

 سال کل ّضیٌِ احذاث ضثکِ لغاس ضْشی خثشاى خَاّذ ضذ ٍ ًشخ تاصگطت 9، پس اص گزضت (هیلیاسد سیال دس سال

.  دسغذ دس سال خَاّذ تَد1/15سشهایِ هؼادل 

 
 

  


