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  چکیده

ترین مدهاي حمل و نقلی ایمن است که به عنوان مکانیسم بسیار کارآمد در زمینه السیر ریلی یکی از مهمترین و جدیدحمل و نقل سریع

شود. شیوه ورهاي توسعه یافته و بسیاري از کشورهاي در حال توسعه شناخته و استفاده میحمل و نقل درون شهري و برون شهري در کش

حمل و نقلی مذکور با توجه به مواردي نظیر: وابستگی شدید بخش حمل و نقل ریلی کشور به سوخت هاي فسیلی و آالیندگی زیاد این 

اي مناسب در توسعه ز مدهاي حمل و نقلی موجود، به عنوان گزینهها، سرعت پایین حمل و نقل ریلی و آلودگی صوتی ناشی انوع سوخت

اي ها به منظور دستیابی به نتیجهالسیر و نحوه عملکرد آنباشد. از این رو بررسی پارامترهاي موثر بر سیستم قطارهاي سریعپایدار مطرح می

هاي مختلف السیر) در کشور(خطوط ریلی سریعHSRهاي پروژه السیر ریلی،کارآمد، اجتناب ناپذیر است. این مقاله با تعریف شبکه سریع

هاي حمل کند. سپس مزایا و برتري این شبکه نسبت به سایر روشهاي گوناگون را شناسایی میرا ارزیابی نموده و نقاط قوت و ضعف مدل

توان به آلودگی کمتر محیط زیست، حمل و نقلی میگردد. از جمله مزایاي استفاده از این سیستم در مقایسه با سایر مدهاي و نقل مطرح می

هاي ساخت، هاي مختلف، هزینهزایی، رشد اقتصادي و ایمنی بیشتر اشاره کرد. این مقاله با بررسی پروژهراحتی و سهولت در سفر، اشتغال

زار حمل و نقل بین شهري را مورد بینی کرده و تاثیر خطوط مذکور بر بانگهداري، هزینه هاي زیست محیطی و ترافیک مسافري را پیش

هاي حمل و نقل به عنوان یکی از فاکتورهاي مهم در جذب سفر دهد که در نتیجه آن، پیوستگی این شبکه با سایر روشبررسی قرار می

ه در بیست سال اول دهند کشود. همچنین نتایج تحلیلی تغییر میزان تقاضا براي استفاده از این شبکه در کشورهاي مختلف نشان میمطرح می

گردد. بررسی السیر در آسیا با شیب زیادي افزایش یافته و در نهایت به یک روند ثابت ختم میاندازي، تقاضاي سفر با قطارهاي سریعراه
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حاصل را در برنامه توان نتایج نماید و میمیزان تقاضا در اروپا نیز نتایج به دست آمده در بیست سال اول راه اندازي این خطوط را تایید می

  ریزي براي ساخت این خطوط مد نظر قرار داد.

  السیر، توسعه پایدار، پارامترهاي اقتصادي، مد هاي حمل و نقل، محیط زیست. آهن سریعکلمات کلیدي: خطوط راه

  . مقدمه1

ل و نقل عمومی کاهش یافت و در نتیجه آهن از حمها، پس از جنگ جهانی دوم، سهم راهها و هواپیماها، اتومبیلبا بهبود وضعیت راه

السیر هاي شخصی گرایش پیدا کردند. در نیمه دوم قرن بیستم، حمل و نقل سریعمسافران جهت انجام سفر به استفاده از هواپیما و اتومبیل

زایش تراکم مسافر در توان ظهور هم زمان آن با افباشد که میریلی از مهمترین پیشرفت هاي تکنولوژیک در حمل و نقل مسافر می

آهن سریع معموال در آهن به حساب آورد. فناوري راهها را تالشی موثر در جهت جذب مسافران از دست رفته راهمسیرهاي هوایی و جاده

ر و معکوس، سرعت باالت هاي متوالی وهاي همسطح، نداشتن قوسگیرد که با حذف تقاطعآهن معمولی شکل میآوري راهنتیجه ارتقا فن

آورده کردن تقاضاي مسافرانی منظور برآورد. همچنین روشی سریع و کارآمد بهکنندگان از شبکه فراهم میایمنی بیشتري را براي استفاده

. استفاده از این سیستم موجب سبک شدن بار ترافیکی مسیرهاي پر [1] تر و کیفیتی باالتر را خواهان هستنداست که سفري با زمان کوتاه

شود که السیر به خطوطی گفته میخطوط سریع.[2] یک در کشور هاي ژاپن، فرانسه، آلمان، اسپانیا، کره جنوبی و تایوان گردیده استتراف

کیلومتر بر ساعت فراتر رود. با وجود این، مالك سرعت از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است که این  200سرعت قطارها در آن از 

خطوط پر 548/96آهن اروپا براساس بخشنامه شوراي راه.[3] باشدکیلومتر در ساعت متغیر می 300در ساعت تا  کیلومتر 160سرعت بین 

  شوند:سرعت به سه دسته تقسیم می

  شوند.کیلومتر بر ساعت اجرا می 250خطوطی که به منظور تامین سرعت هاي بزرگتر مساوي -الف 

  شوند.کیلومتر برساعت ارتقا داده می 200خطوط معمولی که به منظور تامین سرعت  -ب

تونل، به شکل اولیه  هایی نظیر پل وهاي مسیر به دلیل توپوگرافی منطقه یا محدودیتاي که در بعضی قسمتخطوط معمولی ارتقا یافته -ج

یلی متصور شد. در مدل اول هر توان براي حمل و نقل ربرداري مختلف را می. با توجه به تعریف فوق، چهار مدل بهره[1] اندباقی مانده

السیر کنند، در حالی که در مدل دوم، قطارهاي سریعالسیر فقط بر روي خطوط اختصاصی خود حرکت مییک از قطارهاي معمولی و سریع

طارهاي نمایند.در مدل سوم، قهاي نزدیک به هم استفاده میهاي کوتاه و ایستگاهدهی در مسافتاز خطوط معمولی به منظور سرویس

ها هستند. آخرین مدل معرف انواع هاي اختصاصی قطارهاي سریع السیر در زمان خالی بودن آنمعمولی داراي قابلیت حرکت بر روي ریل

ها به لحاظ کنند. هر یک از این مدلهاي مشخص را پشتیبانی میهایی است که هر دو نوع قطار با دو ریل مختلف، حرکت در زمانشبکه

که از مدل دوم  TGVهاي ساخت، اجرا و نگهداري، تاثیرات متفاوتی دارند. به عنوان مثال در شبکه بازار حمل و نقل و هزینهتاثیر بر 

هاي نزدیک به هم، کاهش یافته و منجر به افزایش کند، هزینه کل شبکه به دلیل استفاده از خطوط معمولی در حد فاصل ایستگاهپیروي می

 HSRتوان تاثیر چشمگیر خطوط هاي دیگر، میبا بررسی پروژه.[2] شودهاي هوایی میآهن و کاهش مسافرتدرصدي مسافران راه 50

کیلومتر مشاهده کرد. این در حالیست که افزایش تقاضا براي استفاده از  700تا  200هاي بین هاي هوایی، براي مسافترا در کاهش مسافرت
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هاي و از آنجا که آثار زیان بار این شبکه بر محیط زیست کمتر از سایر روش گرددوط میشبکه ریلی سبب کاهش ترافیک در سایر خط

گیري کارزیست به همراه داشته باشد. لذا طراحی و بههاي محیطتواند تاثیر فراوانی در کاهش آلودگیحمل و نقل است، گسترش آن می

هاي زیست محیطی (با جایگزینی انرژي یمنی، افزایش سرعت، کاهش آلودگیهاي مختلف، به منظور ارتقا االسیر در کشورآهن سریعراه

کوشد در ابتدا با پرداختن به شود. از اینرو این مقاله میبرق به جاي سوخت هاي فسیلی) و کنترل ترافیک، ضروري و الزم شناخته می

اي مختلف، اطالعاتی کلی را در زمینه انواع تکنولوژي هاي ههاي تحقیقاتی اجرا شده در کشورتاریخچه این خطوط و مزایا و معایب پروژه

هاي نامههاي مورد استفاده ارائه دهد. سپس در بخش سوم پارامترهاي موثر در طراحی مسیر ریلی پرسرعت و آیینبه کار گرفته شده و شبکه

گذاري این هاي ساخت، اجرا و نگهداري و تاثیرنهگردند.  در نهایت هزیطراحی مسیر بررسی شده و مبانی و مفاهیم مورد نیاز توصیف می

هاي حمل و نقل و ارزیابی خطوط مذکور به تفکیک بیان شده و پیشنهادات عملیاتی مناسب در زمینه مدیریت شبکهخطوط بر سایر روش

  گردند.  جایی مسافر ارائه میبههاي جا

  . مروري بر کارهاي گذشتگان2

کیلومتر بر ساعت، بین دو  270و در کشور ژاپن با حداکثر سرعت  1964یا به نام توکایدو شینکاسن در سال السیر دناولین خط ریلی سریع

برداري رسیده بود و افتتاح مسیر جدید آن در سال هاي المپیک به بهرهشهر توکیو و اوساکا افتتاح گردید. گسترش این شبکه که براي بازي

درصد  16درصد مسافران سونیو شینکاسن ) و میزان سفر با اتومبیل( 23(ید که ترافیک هواییبا نام سونیو شینکاسن، موجب گرد1975

کیلومتر خطوط  3626، 2025در ژاپن منجر خواهد شد که در سال  HSR. توسعه خطوط [2] مسافران مسیر سونیو شینکاسن) کاهش یابد

در آسیا، اروپا نیز اولین  HSRچهارده سال پس از افتتاح اولین خط ). 1ریلی پرسرعت در این کشور مورد بهره برداري قرار گیرد(شکل 

کیلومتر بر  250کیلومتر در کشور ایتالیا، بین دو شهر رم و فلورانس به نام دایرتیسیما و با حداکثر سرعت  150خط پرسرعت خود را به طول 

افزایش یابد. پس از  923به  2009یلی این کشور در سال ساعت پیاده سازي نمود.گسترش این خطوط در ایتالیا سبب شد تا طول شبکه ر

افتتاح  TGVلیون با نام  –در راستاي گسترش سفرهاي تجاري، خط راه آهن سریع خود را بین دو شهر پاریس  1981ایتالیا، فرانسه در سال 

به کاهش سفرهاي ریلی در مقایسه با باشد که این موضوع منجر کیلومتر بر ساعت می 300نمود. حداکثر سرعت قطارهاي این خطوط، 

هاي حمل و نقل موجب گسترش گردد. میزان استقبال از این شبکه و پایین بودن هزینه هاي آن نسبت به سایر روشسفرهاي هوایی می

. قابلیت انطباق ترین کشور در زمینه خطوط ریلی اروپا مطرح شدیافتهخطوط در فرانسه گردید. که در نتیجه آن فرانسه به عنوان توسعه

. با [3] هاي اطراف گردیددر کشور TGVالمللی این شبکه با سیستم سیگنالینگ کشورهاي دیگر نیز موجب گسترش قطارهاي بین

در  ICEبرداري قرار گرفتند. شبکه ، در کشور آلمان مورد بهره1992در سال  ICE، خطوط TGVسال از افتتاح  10گذشت بیش از 

السیر هاي اختصاصی و معمولی در قطارها، داراي بیشترین انعطاف است. به نحوي که قطارهاي معمولی و سریعي ریلگیرکارراستاي به

هاي رسانی به تقاضاي سفر بین مناطق جمعیتی با چگالی باال و مسافتقادرند از هر دو نوع ریل در شبکه، استفاده کنند. لذا امکان خدمات

، به میزان چشمگیري کمتر بوده که دلیل عمده آن باال بودن TGVجود، میزان استقبال از این شبکه نسبت به شود. با این ونزدیک میسر می

از نظر رشد ترافیک ورویکرد  AVEهاي حمل و نقل است. شبکه ریلی سریع السیر اسپانیا نیز با نام هزینه مسافرت نسبت به سایر روش

 60مادرید، ترافیک هوایی این مسیر تا حد -اندازي مسیر سویلها پس از گذشت دو سال از راهاي موفق است. به نحوي که تنمسافران، شبکه

 .[2] درصد کاهش یافت



مسیر  2004کیلومتر بر ساعت افتتاح نمود. در سال 200السیر خود را با سرعت ، اولین خط سریع2002در آسیا، کشور چین در سال  

اندازي کیلومتر برساعت راه 501کیلومتر بر ساعت و حداکثر سرعت  430برداري با سرعت بهره المللی پودونگشانگهاي به فرودگاه بین

 2298ترین مسیر ریلی دنیا به طول طوالنی 2012کیلومتر، در دسامبر  9300شد. چین با داشتن بزرگترین شبکه حمل و نقل ریلی به طول

کیلومتر مسیر ریلی پر  22619داراي  2025شود که این کشور در سال ش بینی میگوانجو را افتتاح نمود. پی –کیلومتر، بین دو شهر پکن 

اندازي نمود. این شبکه کیلومتر بر ساعت، راه 300، مسیر ریلی سریع السیر خود را با ماکزیمم سرعت 2007سرعت باشد. تایوان نیز در سال 

اندازي شده است. ) طراحی و راهBOTو نقل، ساخت و اجرا (هایی است که تحت مدل حمل ترین پروژهیکی از موفق THSRبا نام 

به بهره برداري رسید. طول این خط که  2004فرانسه گرفته شده است در سال  GTVکره جنوبی که فناوري آن از  KTXشبکه ریلی 

اندازي این شبکه ترجیح دادند که از % مسافران هوایی پس از راه28باشد و تنها کیلومتر می 412کند، برابر سئول را به بوسان متصل می

 232کیلومتر برساعت و به طول  250نیز اولین مسیر ریلی پرسرعت در ترکیه با حداکثر سرعت  2009.در سال [1] هواپیما استفاده کنند

وه بر این، کشورهاي افزایش یافت. عال 2011کیلومتر در سال  444کیلومتر افتتاح گردید. سپس با افتتاح مسیر جدید، طول خط مذکور به 

 دیگري نظیر: روسیه، پرتغال، لهستان، هند، ایران و عربستان احداث این خطوط و یا ارتقا خطوط معمولی را در دستور کار خود قرار داده و

. این در کیلومتر مسیر ریلی پرسرعت در آسیا به مسافران سرویس دهی نماید 31087، 2025این اساس پیش بینی شده است که در سال بر

  ).[4] شودبینی میکیلومتر پیش 1650کیلومتر و براي آمریکا  18264حالی است که عدد مذکور براي اروپا 

اي برخی دولت ها، باشد و از اینرو با توجه به محدودیت بودجههاي کالن میگذارياجراي خطوط ریلی سریع السیر مستلزم سرمایه

نیز با توجه به محدودیت هاي مالی دولت، بر اساس   THSRشود. شبکه خصوصی واگذار میاندازي این شبکه به بخش ساخت و راه

اندازي گردید. این پروژه که در طی مدت قرار داد از پشتیبانی دولت تایوان ، توسط بخش خصوصی ساخته و راه BOT ساله 35قرارداد 

برداري، روزانه با تعداد مسافر مند بود، پس از بهرهواردي نظیر آن بهرههاي بانکی با سود کم و مهاي تملک اراضی، دریافت وامدر زمینه

نفر تخمین زده بودند. با توجه به اینکه  200000ها، تعداد مسافران را نفر مواجه گردید. این در حالیست که پیش بینی 50000-35000

THSR ن قابل اعتماد و دستیابی سریع به ایستگاه ها فراهم ننموده بود، امکان تامین رفاه مسافران را در زمینه دسترسی به سیستم رزرواسیو

   [2] .تعداد مسافران در این شبکه کاهش یافت

 5 پس از آن .به پایان رسیدند 1980 دهه در اواسط دیگر نیز السیرسریعآهن پروژه راه 3، توکایدو نسشینکاپروژه پس از موفقیت در ژاپن، 

 فشارهايبه خاطر بحران نفت، ریزي و ساخت قرار گرفتند. که در این میان ) دردستور کار برنامهناسدوم شینکفاز بولت (قطار  پروژه جدید

. با توجه به مطالب فوق [5] ندبه تعویق افتاداین پروژه ها از جمله شینکاسن هوکوریکو، ) JNRراه آهن ملی ژاپن ( مالی و ورشکستگی

ها بر اساس منافع و مشکالت ی قابل انجام است. در این میان دیدگاههاي مختلفاز دیدگاهالسیر سریع آهنراه گردد که ارزیابیمشخص می

السیر در . ارزیابی خطوط سریع[5] شوندگذاري دولتی تقسیم میتامین مالی توسط بخش دولتی و مزایا و منافع اقتصادي و اجتماعی، سرمایه

 وهاي زیست محیطی جهانی طرف کردن نگرانیالسیر به منظور برآهن سریعالی، راهدهد که علیرغم وجود مشکالت ماروپا نشان می

با افزایش دسترسی نواحی اطراف  HSRسازي که پیاده باشد. همچنین ثابت شده استداراي اهمیت میایمن جایی سریع و بهجاضرورت 

. در حالیکه تاثیر این خطوط بر تولید سفر، ترغیب به [6] گرددي میابه مراکز شهري، منجر به عدم تعادل بین  شهرهاي مهم و مناطق حاشیه

هاي احداث شده وابسته انجام سفر و توزیع آن، به پارامترهایی نظیر وجود خطوط ریلی معمولی، خطوط هوایی و تعداد ایستگاه

اي و مبدا و مقصد سفرها در ارائه ي بودجههااست(تاثیرات دسترسی به شبکه سریع چین). همچنین عواملی نظیر پوشش جمعیتی، محدودیت

جدید، از نقطه نظر تاثیر بر  HSRگیري براي احداث خط . با توجه به این موضوع تصمیم[7] مدل گسترش شبکه ریلی تاثیر گذارند



زان تخصیص هاي دولت (به منظور سرویس دهی به مناطق خاص) و میهاي تاریخی، وضعیت عوارض طبیعی، سیاستمحیط زیست، ویژگی

  .[8] شودبودجه انجام می

  . تئوري کار3

گیرند. یکی از این مورد استفاده قرار می HSRهاي السیر به منظور طراحی و اجراي پروژهپارامترهاي گوناگونی در سیستم ریلی سریع

سته به سرعت طرح و منطقه باشد. مشخصات هندسی بپارامترها به نام پایه نامگذاري شده است که شامل مشخصات هندسی خطوط می

توان به مینیمم شعاع قوس، ماکزیمم بار محوري، ماکزیمم فاصله بین اجراي پروژه متفاوت هستند. به طور کلی پارامترهاي هندسی را می

بیشتر  مراکز خطوط، زنجیرهاي محافظ، و مواردي نظیر آنها تقسیم نمود. افزایش سرعت در خطوط راه آهن سریع السیر ، سبب حساسیت

 ).1گردد (جدول هاي مربوط به آنها در مقایسه با خطوط راه آهن عادي میپارامترهاي هندسی این نوع خطوط و رواداري

  پارامترهاي طراحی خطوط سریع السیر -1جدول 

  بلژیک    اسپانیا    آلمان  فرانسه  کشور

سرعت 

  )km/hطرح(
300  350  300  350  300  350  300  

ماکزیمم بار 

  )tonمحوري(
17  17  17  16  17  18  17  

مینیمم شعاع 

  )mقوس(
4000  6250  3350  5120  4000  6500  4800  

ماکزیمم 

  )mmبربلندي(
180  180  170  170  150  150  150  

کسري 

  )mmدور(
85  85  130  112  100  65  100  

حداکثر شیب 

طولی 

  )mm/mمسیر(

35  35  40  40  12,5  25  21-15  

حداقل شعاع 

  )mقوس قائم(
16000  21000  14000  20000  24000  25000  20000  

طول قوس 

  )mپیوندي(
300  350  408  476  360  460  420  

  

آهن، طراحی این خطوط تا حد زیادي به تجربیات مهندس طراح سال تجربه عملی در ساخت و توسعه خطوط راه 100با وجود بیش از  

کند، حرکت میRدر قوسی با شعاع Vاي با سرعتوسیله نقلیهکند. زمانی که بستگی دارد و از یک الگوریتم مشخص و روشن پیروي نمی

شوند. این تاثیرات منفی شامل کاهش با اثرات منفی جانبی وارد می F=mV2 /Rو نیروي گریز از مرکز R  =V2/شتاب گریز از مرکز 

. عالوه بر این مواردي نظیر افزایش شوندرفاه مسافران در حین حرکت و افزایش اثر نیروهایی است که منجر به خروج قطار از ریل می

باشند. به ها، افزایش بارگذاري جانبی وسیله نقلیه و فرسایش ریل و ارتعاشات زیاد نیز از جمله اثرات منفی جانبی میبارگذاري جانبی ریل



، بیشینه کمبود دور و حداکثر توان از حداقل شعاع انحنا استفاده نمود که به عواملی نظیر: ماکزیمم دورمنظور کاهش اثرات مذکور می

 ).1سرعت مجاز بستگی دارد (رابطه 

     

                   ℎth=GV2/gR                                                                                             ١رابطھ                   : 

دور تئوریک است. در این رابطه با فرض   hthشعاع قوس و Rتاب ثقل، ش gحرکت قطار، سرعتVعرض مسیر، G، 1در رابطه 

توان محاسبه نمود. اگر سرعت قطار بر روي قوس ثابت نباشد(قطار مجبور به توقف شود و یا سرعت  را می hthثابت بودن سرعت، مقدار 

ه بر ریل بیرونی و کاهش تنش در اتصاالت، الزم خود را کاهش دهد) در اینحالت به منظور تامین راحتی مسافران، کاهش نیروهاي وارد

) در نظر گرفته شود که مقدار آن در دامنه دورهاي محاسبه شده براساس ماکزیمم و مینیمم سرعت قطار در قوس hاست میزان دور عادي(

ابسته است. در قطارهاي مسافري این در این دامنه، به شدت تراکم نسبی ترافیک بار و مسافر در خط مورد نظر و hباشد. انتخاب پارامتر می

) و در قطارهایی با سرعت پایین با دور Cd، در قطارهاي سریع با کمبود دور (hیابد. با انتخاب مقدار مقدار به سمت کران باالیی تغییر می

  )2) مواجه خواهیم شد.(رابطه Ceاضافی(

          ℎth(Vmax) − Cd < h < ℎth(Vmin) + Ce                                                                     ∶        رابطھ ٢

دهند که رفاه حال مسافران دور اضافی است تحقیقات مرتبط با این زمینه نشان می Ceکمبود دور و  Cdدور عادي،  h، 2در رابطه 

فراتر باشد.  g/10فیزیولوژي بدن انسان نباید از  قطار به شتاب آن نیز بستگی دارد(کتاب دکتر حسینقلیان). میزان شتاب جانبی بر اساس

گردد. لذا باید طول مسیر براي مقابله با ماکزیمم ها میمنجر به وارد شدن نیروهاي جانبی زیادي به قطار و لبه ریل Cdافزایش مقادیر 

  نیروهاي جانبی به نحوي مناسب طراحی شود.

مسیر اشاره نمود. در این رابطه الزم به ذکر است که در عمل تا حد امکان همواره توان به شیب طولی از دیگر پارامترهاي هندسی می

فرآیند  کند و حداکثر مقدار شیب طولی به مشخصات و توان وسیله نقلیه بستگی دارد.نیمرخ طولی هر خط از توپوگرافی زمین پیروي می

طراحی قوس  شود.انجام می Rvاي به شعاع دادن یک قوس دایرهقرارهاي متفاوت) با هاي مختلف نیمرخ طولی (با شیبانتقال، بین قسمت

در هزار  2,5انتقالی قائم تا زمانی که اختالف شیب هاي متوالی(اگر هم جهت باشند) یا جمع آنها(اگر در جهت خالف هم باشند) کمتر از 

تاندارد بیشتر شود، احداث پل یا تونل در مسیر مورد هایی از مسیر که شیب طولی نیمرخ زمین از میزان اساست ضرورت ندارد. در قسمت

ها در مسیرهاي ها و پلباشد. از این رو گزینه حذف تونلها بسیار بیشتر از خاکبرداري و خاکریزي میها و  تونلنیاز است. هزینه احداث پل

هاي شیب و شعاع انحنا، احداث تونل یا حدودیتگردد. اما در مواردي به دلیل مهاي ساخت مطرح میطراحی شده، به منظور کاهش هزینه

هاي مصنوعی با بدنه ضخیم مورد نیاز است تا باشد. در برخی مواقع در نواحی با تراکم جمعیتی باال، استقرار تونلپل اجتناب ناپذیر می

هاي آیرودینامیکی ع تونل، به پدیدهآلودگی صوتی ناشی از قطارها را به میزان قابل تحملی کاهش دهد. در خطوط با سرعت باال طرح مقط

کند که باعث اي را ایجاد میهاي ابعادي آن بستگی دارد. ورود قطار به تونل موج فشردهایجاد شده در تونل (در حین عبور قطار) و ویژگی

مواج فشرده هوا در ورودي شود اشود. وقتی قطار به تونل وارد میکشش ایرودینامیکی بیشتري نسبت به فضاي آزاد(در اطراف قطار) می

-اي به بیرون منتشر میهاي دایرهیابند. سپس با خروج قطار از تونل بخشی از آن به صورت پالستونل ایجاد شده و در طول آن گسترش می

، سبب شود. میزان فشار موج ایجاد شده در ورودي تونل با مکعب سرعت قطار مرتبط است. تولید میکرو امواج فشرده توسط این موج

هاي باال تاثیرات منفی گردد. این امواج در سرعتهاي قطار میایجاد صداهاي مهیبی در ورودي و خروجی تونل و لرزش شدید درب



توان قطر مقطع ورودي تونل را افزایش داد و یا براي هر مسیر ریلی تونلی فراوانی بر سالمتی مسافران دارند. به منظور کاهش این اثرات می

هاي قطار عایق باشند تا تغییرات فشار هواي درون تونل بر فشار هواي داخل واگن تاثیر نظر گرفت. همچنین الزم است که واگن مجزا در

برابر قطر دهانه ورودي تونل  1,4-1,5هاي انتشار هوا و هودهایی که قطر آنها توان از تعبیه شنتنگذارد. به منظور کاهش فشار هوا می

کشی مسیر قطار امري ضروري السیر، فنسسازي مسیر قطارهاي سریع. عالوه بر این الزم به ذکر است که براي ایمناست، استفاده نمود

 باشد. هاي استفاده شده در باالست به سمت خارج مسیر در حین حرکت میاست. دلیل این موضوع پرتاب سنگ

  .اجراي فرآیند ارزیابی خطوط ریلی پر سرعت4

شناسی، منابع طبیعی موجود، انواع کاربري اراضی، هاي مختلفی نظیر: وضعیت زمینپر سرعت تابع شاخصانتخاب مسیر ریلی 

توان با محاسبه طول شناسی را میکنند. پارامترهاي زمینباشد که طراحی و اجراي مسیر مذکور را توجیه میکارایی شبکه و سهولت سفر می

هاي تند و طول مقاطع ه به وزن هر منطقه)، درصد طول شبکه در مناطق زلزله خیز، شیبشناسی (با توجمسیر در مناطق مختلف زمین

توان تاثیر مسیر جدید بر هاي طبیعی، معادن و مراکز تاریخی، میدست آورد. به همین ترتیب با بررسی موقعیت اکوسیستمزیرزمینی، به

گذاري و هاي سرمایهاد. از آنجا که توجیه اقتصادي شبکه به کارایی و جذابیت آن در مقابل هزینهمحیط اطراف مسیر را مورد ارزیابی قرار د

بینی تعداد مسافران، تخمین برداري بستگی دارد، الزم است که مواردي مانند: تراکم جمعیتی در مناطق پیرامون شیکه، پیشهاي بهرههزینه

هاي هزینه مسیر، تجهیزات ثابت مستقر، شرایط بهره برداري و نگهداري مسیر بررسی گردند.هاي ساخت میانگین زمان سفر، محاسبه هزینه

گذاري ) و درصدکل سرمایه 10-25درصد کل سرمایه گذاري)، احداث زیر ساخت ( 5-10هاي تملک زمین(ساخت، به سه دسته هزینه

-دهی و مکانیسم برقهاي عالمتامل: عناصر خاص ریل، سیستمهاي روسازي شهاي روسازي قابل تقسیم است. در این میان هزینههزینه

ریزي و طراحی دهند. زمان مورد نیاز براي برنامهگذاري کل را به خود اختصاص میدرصد از سرمایه 5-10باشد که هرکدام بین رسانی می

شود و برخی دیگر ممکن است تا ز یکسال انجام میها در کمتر امسیر جدید نیز به مدیریت و قوانین اداري بستگی دارد طراحی برخی پروژه

، میانگین هزینه 2005هاي مختلف در سال انجام شده بر روي پروژه . همچنین براساس مقایسه[9] سال زمان به خود اختصاص دهد 20

یورو). زمانی که تجزیه و تحلیل  میلیون 17,5میلیون یورو است (با میانگین  45تا  6ساخت هر کیلومتر زیرساخت و روسازي در اروپا، بین 

در ). 1(شکل  شود.میلیون یورو) محدود می 18میلیون (با میانگین  39تا  9شود، این محدوده به هاي در حال ساخت محدود میبه پروژه

ها در مورد کشورهاي ی. بررس[10] باشدهاي ساخت و ساز به ازاء هر کیلومتر در آسیا (به استثنا چین ) گرانتر از اروپا میکل، هزینه

تر است که به دلیل دهد که هزینه ساخت خطوط جدید در فرانسه و اسپانیا نسبت به کشورهاي آلمان، ایتالیا و بلژیک پاییناروپایی نشان می

مثال در فرانسه  باشد. به عنوانهاي استفاده شده و همچنین شرایط توپوگرافی و جغرافیایی منطقه میهاي ساخت، تکنولوژيتفاوت در روش

بعد از اجراي زیر ساخت،  با استفاده از مسیرهایی با شیب تندتر به جاي احداث پل و تونل، هزینه احداث این خطوط کاهش یافته است.

 گردند. برداري و نگهداري خط و ارائه خدمات حمل و نقل) مطرح میهاي اجرایی خطوط سریع السیر( شامل: بهرههزینه

هاي کار، انرژي، مواد و مصالح مصرف شده (به منظور نگهداري خطوط) ، برداري و نگهداري خط شامل: هزینهبهرههاي هزینه   

نشان داده شده است(در سال  2که درجدول  باشنددهی میهاي عالمتهاي ایمنی، ارتباطات رادیویی و سیستممدیریت ترافیک، سیستم

هاي نگهداري عبارت است هاي کار به هزینه) در پروژه هاي مختلف نسبت هزینه2006UICآهن (اهالمللی ر). بنابر آمار اتحادیه بین2002

ها به % به منظور نگهداري تجهیزات. که این هزینه50ها و % جهت نگهداري ریل45% براي نگهداري تجهیزات کشش الکتریکی، 55از: 

  .[9] ترافیک و تعداد قطارهاي عبوري بستگی دارند



  

  

  

  

  

  

  

                                            

 .ریزي و زمین)هاي برنامه(بدون هزینهجدید HSR میانگین هزینه به ازاء هر کیلومتر زیرساخت - 1شکل 

  )Euros/km of single track( هزینه هاي بهره برداري خطوط _2جدول 

کیلومتر مسیر 

  خطه تک

  اسپانیا  ایتالیا  فرانسه  بلژیک

142  2638  492  949  
  %40,4  13531  %46  5941  %67,3  19140  %43,7  13841نگهداري 

  %8,9  2986  %19  2455  %14,8  4210  %8,1  2576  برق رسانی

  %25,9  8654  %35  4522  %17,8  5070  %10,3  3248عالمت 

ارتیاطات 

  رادیویی

1197  3,8%  00  0%  0  0%  5637  16,8%  

  %7,9  2650  %0  0  %0  0  %34,2  10821سایر هزینه 
هزینه 

نگهداري 

  کل(یورو)

31683  100%  28420  100%  12919  100%  33457  100%  

       

برداري از قطار)، نگهداري از هایی نظیر: نیروي کار (براي تغییر مسیر و بهرههاي ارائه خدمات حمل و نقل نیز به هزینههزینهعالوه بر این 

هاي فنی قطارها مانند: طول، صرفی و نظارت بر عملکرد سیستم قابل تقسیم است. همچنین ویژگیقطار و تجهیزات وابسته به آن، انرژي م

هاي قطار به ازاي هر صندلی هزینه 3ها در جدول گردند. با بررسی این ویژگیها میوزن و نیروي کششی مورد نیاز، نیز منجر به تغییر هزینه

هاي مشابه سایر قطارها ظرفیتی دو برابر رانسه با استفاده از قطارهاي دوبلکس (که با هزینهدهد کشور فدر سال محاسبه گردیده که نشان می

  ).3هاي استفاده از قطار را کاهش داده است. (جدول آنها را دارد) هزینه

دکه اعتبارات مالی مورد نیاز گردهاي عملیاتی و نگهداري در کشورهاي فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا مشخص میدر ادامه با مقایسه هزینه

                     براي امور عملیاتی نسبت به تمهیدات نگهداري باالتر بوده و متفاوت است. 

  

  



  (یورو بر صندلی در هر سال) هاي مختلفهاي قطار در کشورمقایسه هزینه-3جدول 

  نوع قطار  کشور
اولین سال 

  فعالیت
  تعدادصندلی

میانگین 

  مسافت(کیلومتر)

- ندلیص

  کیلومتر(هزار)

ماکزیمم 

سرعت(کیلومتر 

  بر ساعت)

هزینه بر حسب 

یورو به ازاي هر 

  صندلی

  فرانسه

TGV Reseau 1992  377  495000  186615  320/300  

33000  TGV 
Douplex  

1997  510  525000  267750  320/300  

Thalys  1996  377  445000  167765  320/300  

  آلمان

ICE-1  1990  627  500000  313500  280  

65000  
ICE-2  1996  368  400000  147200  280  
ICE-3  2001  415  420000  174300  330  

ICE 3Polyc  2001  404  420000  169680  330  

ICE-T  1999  357  360000  128520  230  

  ETR 500  1996  590  360000  212400  300  37000  ایتالیا
ETR 480  1997  480  288000  138240  250  

  AVE  1992  329  470000  154630  300  42300  سپانیاا

  

 TGVهاي عملیاتی و نگهداري براي هر مسافر درقطار کیلومتر و بارگیري صد در صد قطار هزینه 500با طول  HSRبا فرض داشتن خط 

Douplex  آید که این مقدار در قطار یورو بدست می 2,5و  38,8به ترتیب برابرIC2  یابد این یورو افزایش می4,5و  88,3آلمان به

  ). 4باشد(جدول اختالف ناشی از سرعت قطار و مسافت طی شده توسط آن می

  مقایسه هزینه هاي نگهداري و عملیاتی -4جدول 

  نوع قطار  کشور
  هزینه هاي نگهداري  هزینه هاي عملیاتی

به ازاي 

  هر قطار

به ازاي هر 

  صندلی

به ازاي هر 

  صندلی کیلومتر

 ازاي به

طارق هر  

 هر ازاي به

 صندلی

 هر ازاي به

کیلومتر صندلی  

 فرانسه

 

TGV 
Reseau 

17,0  45902  0,0927  1,6  4244  0,008  
TGV 
Douplex 

20,8  40784  0,0776  1,6  3137  0,005  
Thalys 24,8  65782  0,1478  1,9  5093  0,011  

 آلمان

 

ICE-1 38,9  62041  0,1240  3,1  4944  0,009  
ICE-2 26,0  70652  0,1766  1,4  3804  0,009  
ICE-3 17,9  43132  0,1026  1,6  3855  0,009  
ICE 
3Polyc 

20,4  50495  0,1212  1,7  4207  0,010  
ICE-T 15,5  43417  0,1206  1,8  5052  0,014  

 ایتالیا

 

ETR 500 34,1  57796  0,1605  4  6779  0,018  

ETR 480 21,1  43958  0,1526  3,2  6666  0,023  

  AVE 23,7  72036  0,1532  2,9  8814  0,018 اسپانیا

 

ها) و مشخصات فنی قطار است، ها، شیب مسیر و فاصله بین ایستگاههاي ریلی (طول قوساز آنجا که پارامتر سرعت تابعی از زیر ساخت

شود. گرفته میکیلومتر بر ساعت، باالتر از سرعت فنی قطار(سرعت تعیین شده توسط کارخانه سازنده) در نظر  20-25سرعت طرح حدود 

ها و تامین رضایت بندي حرکت قطارها، تعداد ایستگاهعالوه بر سرعت (که یک پارامتر فنی است)، پارامترهاي دیگري نظیر: جداول زمان



سه  دهد که هرگاه زمان سفر کمتر از یک ساعت و یا بیشتر ازهاي مختلف نشان میگذارند. بررسی پروژهمسافران نیز بر زمان سفر تاثیر 

 250کنند. لذا با فرض انتخاب سرعت اي و هوایی) را براي سفر انتخاب میساعت باشد، مسافران، مدهاي دیگري(نظیر حمل و نقل جاده

گیرد. از دیدگاه ماکرو، کیلومتر قرار می 750تا  250کیلومتر بر ساعت، طولی از مسیر ریلی که تقاضا براي سفر در آنجا زیاد باشد در دامنه 

ان تقاضا براي سفر بین دو نقطه مشخص به مواردي مانند: چگالی جمعیتی، میزان درآمد افراد و یا فاکتورهاي فرهنگی (نظیر عادت میز

. در مقابل این تقاضا میزان عرضه به ظرفیت قطار و فرکانس حرکت و توقف آن [9] داشتن به سفر و سابقه سفرهاي ریلی) بستگی دارد

  بدست آورد.   4و  3توان از روابط ) را میFtر فرکانس حرکت و توقف قطار (بستگی دارد. بدین منظو

                    �� =
�� ��

�⁄

�
                                                                                                                                                       ∶ بطهرا 3     

                    ��
� = �¯ ∗ �                                                                                                                                                     ∶

  بطهرا 4

درصد بارگذاري  l ساعت کار قطار در شبانه روز وh،هاي قطارتعداد صندلی ˉt ،qوزانه در سال ر تعداد مسافر qtکه در این روابط 

با مشخصات فنی و میزان  HSRبرداري و نگهداري خطوط هاي ساخت، بهرهباشند.براي محاسبه مجموع هزینه) می0,75قطار(معموال 

) نیاز است. از اینرو محاسبه هزینه RSC) و مرتبط با قطار(ICه مسیرریلی(هاي وابسته ب)، به محاسبه هزینهTCعرضه و تقاضاي بیان شده(

 قابل تعیین خواهد بود. 5، از رابطه tکل در سال 

     TC = �
�� + ���

(1 + �)�
                                                                                                                    ∶   رابطه 5

�

���

 

باشد که هردو آنها به ) میICM) و هزینه هاي نگهداري (ICc) شامل: هزینه هاي ساخت(ICالزم به ذکر است که هزینه هاي مسیر(

 محاسبه نمود. 6توان از رابطه هاي مسیر را براساس تجربیات بدست آمده میاند. لذا هزینهترافیک خط و طول مسیر وابسته

IC� = ���
� + ���

�  = ∑ (� .  �)(1 + �)/(1 + �)���
��� + ∑ � . �/(1 + �)��

����                             ∶  رابطه 6

به ترتیب  mو    cشود. % در نظر گرفته می10باشد که معموال برابر هاي ساخت میریزي به هزینههاي برنامهنسبت هزینه ρدر این رابطه 

) نیز t )RSCهاي قطاردر سال طول مسیر است. همچنین هزینه Lباشند و ها براي ساخت و نگهداري یک کیلومتر از مسیر میمیانگین هزینه

باشند. هزینه ) قابل تقسیم میRSCM( ) و هزینه نگهداريRSCoبرداري()، هزینه بهرهRSCAبه سه دسته شامل: هزینه مالکیت قطار (

) قابل a) و هزینه پایه براي هر صندلی(¯qمالکیت قطار در هر سال از حاصلضرب سه مقدار: تعداد قطار در سال مورد نظر، تعداد صندلی(

  . محاسبه نمود 7توان از رابطه سال را می Tهزینه مالکیت قطار در  تعیین است.

                   ���� = �
(���������).�.��

(���)�           رابطه 7                                                                                                        
�

���
 

طار به میزان ترافیک باشد.از سوي دیگر با توجه به اینکه هزینه هاي عملیاتی و نگهداري قام می  tتعداد قطارها در سال RSt، 7در رابطه

سال پس از شروع پروژه، بهره برداري از خط  5گردد(با فرض اینکهحاصل می 9و  8سال از روابط  Tمسیر وابسته است، هزینه ها براي 

  آغاز شده باشد).



 

                 ���� = �
��.���.��

(���)�
          رابطه 8                                                                                                                         

�

���
                                                                          

���� = �
��. ��. ���

(1 + �)�
                                                                                                                    ∶           رابطه 9

�

���

 

میانگین مسافت طی شده  Dtبرداري به ازاي هر قطار در هر کیلومتر مسیر و به ترتیب هزینه نگهداري و بهره  roو   rmدر این روابط  

مشخص  10با استفاده از رابطه  HSRهاي ساخت خطوط هاي خط و قطار، مجموع هزینهط هر قطار در هر سال هستند. با داشتن هزینهتوس

  گردد.می

            TC = �(� .  �)(1 + �)/(1 + �)�

��

���

+ � � . �/(1 + �)�      

�

����

:                                       رابطه 10
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توان به سازي نیستند. از جمله این پارامترها مینیز موجودند که به راحتی قابل کمیهاي دیگري هاي مذکور، المانعالوه بر هزینه

ها از تصاحب زمین، اثرات ایجاد مانع، نفوذ بصري، صداهاي تولید شده و تاثیر در گرم شدن کره زمین اشاره نمود که براي برآورد آن

کننده در زمینه آلودگی محیط زیست، معیار اصلی میزان گازهاي آلوده شود. چنانچه درارزیابی مدهاي مختلف حمل و نقلی استفاده می

هاي تولید برق ) براي هر صد مسافر در السیر(ناشی از ژنراتورواسطه استفاده از قطارهاي سریعنظر گرفته شود، میزان آلودگی تولید شده به

تن است. همچنین  17و  14کور براي اتومبیل و هواپیما به ترتیب برابر باشد این در حالیست که میزان آلودگی مذتن می 4هر کیلومتر، برابر 

لیتر گازوییل براي هر صد مسافر در کیلومتر است که براي هواپیما و  2,5برابر  HSRدر زمینه مصرف انرژي، انرژي مصرف شده توسط 

 HSRدهد که شرایط چندان به نفع لودگی صوتی نشان میباشد. بررسی پارامتر آلیتر در کیلومتر می 7و  6اتومبیل شخصی این عدد برابر 

ها بر روي ریل(به همراه صداي پانتوگراف و صداهاي باشد. دلیل این موضوع آنست که صداهاي حاصل از حرکت چرخنمی

ز آلودگی صوتی براي دسیبل قرار دارد این بازه ا 80-90شوند و شدت آنها در دامنه آیرودینامیکی) تنها در زمان عبور قطار شنیده می

هاي مصنوعی را در مناطق مسکونی اجتناب کارگیري دیوارهاي آکوستیکی و یا تونلساکنان مناطق شهري آزاردهنده است، به نحوي که به

  سازد. ناپذیر می

ستفاده از این بینی میزان تقاضا براي ا، به منظور طراحی مسیرهاي جدید پیشHSRهاي مختلف براي احداث خطوط با وجود هزینه

 2گردد. در نمودار شکل هاي احداث شده کامال مشخص میخطوط، امري ضروري است این موضوع با بررسی میزان رشد تقاضا در پروژه

در آسیا با نرخ رشد سریعی  HSRشود که تقاضاي دست آمده است مشاهده میبه 2004تا  1964هاي که از بررسی میزان تقاضا در سال

کیلومتر). در حالیکه در -میلیون مسافر 100مسافران زیادي از سایر مدهاي حمل و نقل جذب کرده است( 1984تا حدود سال  آغاز شده و

کیلومتر). از اینرو براي  -میلیون مسافر 40کند ( طی بیست سال دوم نرخ رشد تقاضا به نصف کاهش یافته و وضعیت ثابتی را دنبال می



بینی توان پیشهاي آینده را میباشند) نیز کاهش میزان تقاضا در سالبرداري میبتداي بیست سال دوم  بهرهدر اروپا (که در ا HSRخطوط 

-بررسی 4گردد. در جدول هاي حمل و نقل کامال محرز میبر میزان تقاضاي سایر روش HSRبا توجه به این موضوع تاثیر خطوط نمود. 

السیر سبب کاهش میزان تقاضا در سایر دهد که احداث خطوط سریعمسیر مختلف، نشان می هاي انجام شده بر روي میزان تقاضا در چند

). میزان تاثیر این خطوط در جذب سفرها به هزینه هاي پرداختی توسط مسافر در هر یک از مدهاي حمل و 4ها گردیده است(جدولروش

   گذار است.یز در انتخاب روش حمل و نقل مناسب تاثیرنقل و مسافت مورد نظر دارد. عالوه بر این پارامتر انگیزه سفر ن

  

  

  

  

  

 

    

  

  

  

  

  بررسی میزان رشد تقاضا براي خطوط سریع السیر - 2شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  بر میزان تقاضا در هر مد HSRتاثیر خطوط  -4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نتیجه گیري

هایی که داراي چگالی جمعیتی باال و میزان تقاضاي سفر هاي منحصر به فرد در کشورالسیر به دلیل داشتن ویژگیاحداث خطوط سریع

-السیر در کل کشورهاي جهان تحت بهرهکیلومتر مسیر ریلی سریع 21365، 2013مطلوبی هستند، گسترش یافته است. به طوري که تا سال 

کیلومتر برسد. این خطوط که از  51677ه ب 2025اندازي شده در دنیا تا سال شود که طول خطوط راهبرداري قرار گرفته است. پیش بینی می

  بع مورد  استفادهمن HSRتاثیر راه اندازي   سیستم سریع السیر ریلی

  شود:از موارد زیر ناشی می HSRترافیک   )Shinkansenژاپن(

  % از خطوط راه آهن معمولی55

  % از ترافیک هوایی23

  % از ماشین و اتوبوس 16

  % تقاضاي جدید6

Givoni(2006) [11] 

ترافیک  TGV Atlantiqueاندازي خط بعد از راه  )TGV(فرانسه 

  % کاهش پیدا کرد.17هوایی 

جنوب شرقی، ترافیک  TGVاندازي خط بعد از راه

% کاهش یافت. این ترافیک 50لیون،  -هوایی بین پاریس

  ناشی شده است از:

  % از ماشین و اتوبوس.37% از ترافیک هوایی و 24

Vickerman(1997) [12] 
 
 

Givoni(2006) [11] 

 Vickerman(1997) [12]  .باشداي میاز خطوط هوایی و جاده ICE% ترافیک ICE(  12(آلمان
  

% کاهش 60سویل، - تقاضاي هوایی براي مسیر مادرید  )AVE(اسپانیا

  شود:از موارد زیر ناشی می HSRیافت و ترافیک 

  % از ترافیک هوایی32

  ها% از اتوبوس25

  % از شبکه ریلی معمولی14

% به حدود 89سهم بازار داخلی در صنعت هواپیمایی از 

  بارسلونا).-ر مادرید% کاهش یافت( مسی40-36

Lopez-Pita and Robuste 
(2005) [13] 



به لحاظ تاثیر بر بازار حمل و نقل و هزینه هاي ساخت، اجرا و نگهداري، تاثیرات متفاوتی  کنندبرداري استفاده میهاي مختلف بهرهمدل

همچنین  تر است.کشورهاي اروپایی پایینالسیر فرانسه و اسپانیا از سایر ها در خطوط سریعدهد که هزینهها نشان میطوریکه بررسیدارند به

 700تا  200هاي هوایی براي مسافت هاي بین را در کاهش مسافرت  HSRتوان تاثیر چشمگیر خطوط هاي دیگر، میبا بررسی پروژه

بررسی نرخ رشد هاي فرهنگی و تکنولوژي استفاده شده بستگی دارد. با کیلومتر مشاهده کرد که میزان تقاضا به چگالی جمعیتی، شاخص

بینی کرد که نرخ رشد تقاضا براي این شبکه در اروپا نیز کاهش یابد و به توان پیشدر آسیا و تعمیم آن براي اروپا می HSRتقاضا براي 

لذا د. باشمیزان ثابتی برسد. از این رو در طراحی خطوط جدید و پیش بینی درآمد حاصل از آن، در نظر گرفتن تغییر نرخ تقاضا ضروري می

را با سایر مدهاي حمل و نقلی در  HSRاندازي این خطوط و پارامترهاي مرتبط با آن، هاي ساخت، راهاین مقاله با هدف بررسی هزینه

ها، منافع بسیاري هاي زیاد احداث و راه اندازي این خطوط، این هزینهدهد که علیرغم هزینهنماید و نشان میهاي مختلف مقایسه میکشور

هاي محیط زیست ها مانند: افزایش ایمنی و رونق اقتصادي شهر مقصد، کاهش زمان سفر، مصرف سوخت و کاهش آالیندهدیگر بخشدر 

اندازهاي طبیعی شده که ارزش آن به همراه میزان تاثیرش به السیر منجر به تغییر چشمآورد. همچنین طراحی خطوط سریعرا به همراه می

ترین مد حمل و نقلی است که ، امنHSRتوان گفت که وابسته است. عالوه بر این با بررسی نتایج حاصله میوضعیت جغرافیایی منطقه 

السیر داراي آلودگی صوتی گردد. از آنجا که قطارهاي سریعهاي ایمنی آن در بررسی اقتصادي مربوط به فرآیند ساخت اعمال میهزینه

ها نیز در هاي مصنوعی استفاده شود که این هزینههاي عایق یا تونلاز دیواره نواحی مسکونیمدت و موقتی هستند، الزم است که در کوتاه

و در نظر گرفتن کوتاه شدن زمان  HSRايهاي حاشیهشوند. در نهایت با تلفیق تاثیرات مختلف مانند هزینههاي ساخت منظور میهزینه

باشد که با مدیریت صحیح روش در مقایسه با سایر مدهاي حمل و نقلی بیشتر میتوان گفت که تقاضا به منظور استفاده از این سفر، می

بندي قطارها، ارائه مناسب هاي جدید(به منظور برآورده کردن نیاز مسافران)، زمانالسیر ریلی نظیر: استفاده از تکنولوژيشبکه سریع

توان سبب ل) و هماهنگی آن با سایر مدهاي حمل و نقلی، میبلیط(نحوه رزرواسیون و قیمت آن در مقایسه با سایر مدهاي حمل و نق

 گردید.افزایش تقاضا 
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