مقدمه
برنامه ريزان و طراحان سيســتم هاي حمل و نقل شــهري با پي گيري اهدافي كه از نظر بُعد زماني ،مكاني
و مصرف منابع متفاوت اســت ،به دنبال راه حل هايي هســتند تا بتوانند با اجراي آن ها بر مشكالت ناشي
از عدم كار آيي مطلوب سيســتم هاي موجود غلبه كنند .نگاهي بر رشــد و توســعه محيط هاي شهري در
دهه هاي اخير ،نياز به اســتفاده از امكانات ،ابزارها و فناوري هاي نوين را جهت ايجاد سيســتم هاي حمل
و نقل شهري كه از كارآيي الزم برخوردار باشند ،آشكار مي سازد.
در ايران ما نيز دير زماني اســت كه اســتفاده از سيســتم هاي متنوع و يكپارچه حملونقل (با توجه به رشد
فزاينده جمعيت شهري) مورد توجه قرار گرفته است .در حالي كه اولين مونوريل جهان حدود  185سال
قبل راه اندازي شــد ،مونوريل قم كه توســط مشاركت مپنا-كيسون اجرا مي شود اولين مونوريلي است كه
وارد شــبكه حمل و نقل شــهري كشــور ما مي گردد و لذا از اهميت ويژه اي براي جامعه مهندسي كشور
برخوردار است.
از آنجا كه مونوريل كمتر از ســاير سيســتم هاي حمل و نقل در كشــور ما شناخته شده است ،در اين نوشتار
ابتدا تعريف ،كاربرد و تاريخچه كوتاهي از شكل گيري فناوري مونوريل در جهان بيان مي شود ،سپس به
اهداف و ويژگي هاي مونوريل قم مي پردازيم.
تعريف مونوريل
مونوريل ،همان طور كه از نامش پيداست ،تنها يك ريل دارد ،در اغلب موارد باالتر از سطح زمين احداث
مي شود ،اما مي توان آن را در سطح يا حتي زير زمين نيز ساخت .به طور كلي دو نوع مونوريل وجود دارد:
معلق و غيرمعلق .واگن مونوريل همواره پهن تر از ريل نگهدارنده آن است .بدين ترتيب تك ريلي بودن،
پهن تر بودن واگن ها از ريل و باريك بودن ريل ســه ويژگي هســتند كه مونوريل را از ســاير سيستم هاي
حمل و نقل متمايز مي كنند.

پروژة مونوريل قم
اهداف پروژه
■نياز شهر قم به سيستم حملونقل ريلي مناسب به عنوان هشتمين شهر
پر جمعيت ايران.
■گسترش زيرساخت هاي حملونقل عمومي.
■كاهش حجم ترافيك.
■ کمبود مکان هاي توقف و لزوم تسريع رفت و آمد شهروندان و زائران.
■كاهش آلودگي هاي زيست محيطي.
■كاهش زمان سفر و صرفه جويي در مصرف سوخت.
دامنه خدمات مشاركت مپنا  -كيسون
پروژه مونوريل قم طي يک قرارداد مهندسي -تدارك -ساخت به مشارکت گروه
مپنا و شرکت کيسون ،واگذار شد .عمليات اجرايي پروژه در تاريخ 1388/05/10
با حضور اســتاندار قم ،جمعي از مقامات اســتاني و مديران گروه مپنا و شــرکت
کيســون افتتاح گرديد .دامنة خدمات مشــاركت گروه مپنا و شــركت كيسون
عبارت است از:
■طراحي پايه و تفصيلي(  ) Basic & Detail Designســازه هاي مسير
مونوريل ،شــامل فونداسيون ،شمع ها   و سرشــمع ها ،ستون ها ،تير هاي
حمل كننده ناوگان ،ايستگاه ها ،مجموعه دپو ،پايانه ها و سوزن ها به همراه
تهيه كليه مصالح مورد نياز و اجراي موارد فوق.
■طراحي پايه و تفصيلي ناوگان به همراه تأسيسات برق و مكانيك ناوگان،
سيگنالينگ و ارتباطات ،پياده سازي بهره برداري و عملكرد ،تأمين انرژي،
طراحي ســوئيچينگ ها ،سوزن ها ،سيستم هاي نظارت ،بليت و تجهيزات
مربوط به همراه خريد مصالح ناوگان و موارد ذكر شــده به همراه اجرا و
نصب و راه اندازي آن ها.
مشخصات فني پروژه
■قطعه اول اجرايي خط يك قطار شهري قم به طول  6/2كيلومتر از دپوي
شمالي تا ايستگاه مصلي.
■سيستم انتخابي به صورت سوار بر روي تير(غيرمعلق) است.
■تعداد ايســتگاه هاي در نظر گرفته شــده در قطعه اول برابر هفت ايستگاه
است.
■ســرعت متوســط بهره برداري برابر  40كيلومتر بر ســاعت با سر فاصله
زماني چهار دقيقه.

منطقه طرح
محدوده مطالعات طرح جامع حمل و نقل شــهر قم كه تقاضاي موجود و آينده ســفرهاي آن مورد بررســي قرار گرفته است
مطابق شكل زير است .اين محدوده توسط شش محور ارتباطي با ساير مراكز شهري ارتباط دارد.
شيب عمومي شهر در امتداد رودخانه قمرود از سمت جنوب غربي به طرف شمال شرقي است .شهر قم با  9كيلومتر طول
در جهت جنوب غربي تا شمال داراي اختالف ارتفاعي حدود  45متر است.

شرح كلي مسير و ناوگان
امتداد كلي مســير در جهت شــمال شــرقي -جنوب غربي و در راســتاي رودخانه فصلي قمرود است .مسير از پايانه شمالي
آغاز ميشــود و پس از عبور از اتوبان قم-كاشــان كيلومتر  0+521در حوالي كيلومتر  0+770به ايســتگاه اول يعني ايستگاه
فرهنگيان مي رسد.
در ادامه مسير به ايستگاه امام موسي صدر واقع در كيلومتر حدود  2+630و بدون تغيير در امتداد مسير به ايستگاه رضوي
در كيلومتر حدود  3+420مي رسيم .در كيلومتر  1+130به ايستگاه رجايي مي رسيم.
در حوالي كيلومتر  4+210به ايستگاه مطهري و در حوالي كيلومتر  5+000به ايستگاه حرم حضرت معصومه (س) مي رسيم
و نهايت ًا در كيلومتر  6+050وارد ايستگاه   مصلي مي شويم.
طول قطار حدود  60متر است كه به منظور امكان استفاده از قطار طويل تر سكوي ايستگاه حدود  80متر در نظر گرفته شده
است .سكو از نوع موازي و در طرفين مسير در نظر گرفته شده است تا باعث كاهش فضاي مورد نياز ايستگاه شود.

شرح كلي ايستگاه ها
مسير پروژه كه به هشت قطعه تقسيم مي شود و طول آن  6/2كيلومتر است از پايانه شمالي آغاز و تا ايستگاه مصلي
ادامه مييابد .قسمت هاي عمده اي از مسير با ارتفاع بين  8/30و  9متر از سطح خيابان هاي اطراف قرار خواهد
گرفت و تعداد هفت ايستگاه در اين مسير در نظر گرفته شده است.
طول قطار در حدود  60متر است كه به منظور امكان استفاده از قطار طويل ترّ ،
سكو حدود  80متر در نظر گرفته شده
اســت در نظر گرفته شــده و ســكو از نوع موازي و در طرفين مسير درنظر گرفته مي شود ،تا باعث كاهش فضای مورد
نياز ايستگاه شود.
فضای گذر مســافران با دو ورودي اصلي در دو طرف در نظر گرفته شــده اســت .در اين قســمت ورودی ،دستگاه های
متعدد اخذ بليت مسافران نصب شده است .در مجاورت ورودی ،يك دفتر كاركنان ايستگاه و يك غرفه فروش خودكار
بليت تعبيه شــده اســت .به منظور پيوند دو فضاي ســكوي پلكان و آسانســور معلوالن ،در طراحي ايستگاه مدنظر قرار
گرفته است.
نام قطعه

رديف

محدوده

1

قطعه اول (از محل دپو تا پل عوارضي قم-كاشان)

A

2

قطعه دوم (از پل عوارضي قم-كاشان تا ايستگاه فرهنگيان)

B

3

قطعه سوم (از ايستگاه فرهنگيان تا ايستگاه امام موسي صدر)

C

4

قطعه چهارم (از ايستگاه امام موسي صدر تا ايستگاه پل رضوي)

D

5

قطعه پنجم (از ايستگاه پل رضوي تا ايستگاه پل رجايي)

E

6

قطعه ششم (از ايستگاه پل رجايي تا ايستگاه مطهري)

F

7

قطعه هفتم (از ايستگاه مطهري تا ايستگاه حرم مطهر)

G

8

قطعه هشتم (از ايستگاه حرم مطهر تا ايستگاه مصلي)

H

نمايي از آينده پروژه

مشخصه هاي كلي سيستم مونوريل از نوع سوار بر روي تير (غير معلّق)
واگن هــاي مونوريــل داراي بــوژي دو محــوره همراه با چهار چــرخ راهنما ( )Guide wheelsو دو چــرخ پايداركننده
( )Stabilizer wheelsهســتند .دو تاير بادي كه روي يك محور فيكس شــده اند ،نيروي عمودي را تحمل مي كنند.
نيروهاي جانبي به چرخ هاي افقي كه در صفحات كناري تير راهنما قرار دارند ،وارد مي شــود .بين بوژي و بدنه واگن ،دو
سيستم تعليق هوا و يك مكانيزم اتصال طولي /جانبي در نظر گرفته شده است .اين سيستم تعليق ،ميرا نمودن لرزش ها و
انتقال بار عمودي ،طولي و جانبي را بر عهده دارد.
تقاضاي سفر
ميزان تقاضاي سفر بر اساس مطالعات امكان سنجي قطار شهري قم در ساعت اوج در دو جهت در سال گشايش طرح برابر
 13059نفر و در سال  1405شمسي 19,170 ،نفر خواهد بود.

تجهيز کارگاه
از تاريــخ  88/05/10تجهيــز اوليه کارگاه پروژه مونوريل قم در زميني به
وسعت  3/5هكتار در محل يکي از ايستگاههاي پروژه آغاز شده و در حال
حاضر محل اســتقرار واحدهاي مختلف كارگاه است .مكان اصلي تجهيز
كارگاه در زميني به وسعت  2/5هکتار واقع در جاده کوه سفيد شهر قم در
نظر گرفته شده است.
مجموعه اقداماتي كه تا كنون انجام شده به شرح زير است:
رديف
1
2

فعاليت هاي مقدماتي و تجهيز

احداث ســاختمان جهت خوابگاه ها  ،دفاتر اداري ،ســاختمان هاي پشــتيباني و انبار
به روش  LSFو SPFدر ســايت هاي تجهيز کوه ســفيد و نواب با زيربناي بيش از
 10500مترمربع
فنس کشــي و حصار کشي ســايت هاي تجهيز کارگاه کوه سفيد و نواب در محيطي
به وسعت  5/5هکتار

3

تجهيز كارگاه سايت نواب به وسعت  3/5هکتار

4

نصب ايستگاه هاي ساخت بتن شماره 1و  2با ظرفيت  30000متر مکعب در ماه

5

تجهيز كارگاه سايت کوه سفيد به مساحت حدودي  2/5هکتار

6

تكميل نقشههاي پالن و پروفيل كل مسير

7

انجــام  530متر حفــاري گمانه هاي ژئوتکنيکي در عمــق  30الي  40متري زمين
مسير پروژه

8

تهيه نقشههاي فاز يك ايستگاههاي داخل رودخانه

9

نقشــه برداري و برداشــت باند مســير در زميني به وســعت حدودي  2/1ميليون
مترمربع

10

انجام آزمايش هاي لرزه نگاري در مسير و تهيه گزارش هاي آن

عمليات اجرايي انجام شده

رديف
شمعها

1

 حفاري   
 آرماتوربندي
 بتنريزي
فونداسيون

2

 عمليات خاكي   
 بتن مگر
 قالببندي معكوس و بتن پركننده
 ايزوالسيون
 آرماتوربندي
 بتنريزي

 3800مترمكعب
 580تن
 3700مترمكعب
 10460مترمكعب
 4200مترمربع
 1100مترمربع
 1900مترمربع
 560تن
 3060مترمكعب

ستونها

3

 آرماتوربندي

 360تن

 قالببندي

 4620مترمربع

 بتنريزي

 1840متر مكعب

دفتر پروژه مونوريل قم:

تهران ،خيابان ايران زمين ،خيابان دوم ،گذر خرداد ،پالك  ،8طبقه همكف

تلفكس88372921-3 :
www.mapna.com

www.kayson-ir.com

