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ایستگاه

 ،به منظور افزایش ایمنی حرکت قطارها و تامین ظرفیت حمل و نقل
ه یا قطع. هایی تقسیم شود) بالك(بایستی مسیرهاي راه آهن به قطعه 

بالك بین دو نقطه جدایی قرار می گیرد و بر روي آن فقط یک قطار
.میتواند حرکت کند

ایستگاهها، ایستگاههاي اضطراري و چراغ هاي الکتریکی جز این نقاط
.جدایی میباشند

دیگر اهداف ساخت ایستگاه
گردش قطار، ترانزیت قطارها و سبقت قطارهاي تندرو از قطارهاي کندرو
جداسازي واگن هاي قطار رسیده به ایستگاه و چیدن واگن ها براي حرکت
فراهم نمودن خدمات رفاهی به مسافرین
صنعتیتخلیه و بارگیري کاال، جابجایی توشه ها، انبار کاالهاي مصرفی، تجاري و
اري سرویس و تعمیر نسبی یا کلی واگن ها، لکوموتیورها و ماشین هاي نگهد

خط، دپو واگن ها، دپو مصالح روسازي، سازماندهی گروه هاي بهسازي خطوط 
..مسیر و
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ایستگاه

دوراهه (ایستگاه محوطه اي است که مجموعه اي از خطوط، سوزن ها
ر ، ساختمان هاي اداري، مسکونی و سکوهاي بار و مسافر در آن قرا)ها

.دارد
ت قطارها ایستگاه محل توقف، تنظیم، قبول، اعزام، مانور تالقی و سبق

.و سایر وسایل نقلیه ریلی میباشد
یز در امور مربوط به قبول و تحویل بار و سوار و پیاده شدن مسافران ن

.ایستگاه انجام میگیرد
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ایستگاه

اراي ایستگاه بر حسب موقعیت و میزان فعالیت درجه بندي شده و د
.حریم و حدود مشخص و معین میباشد

ایستگاه ها از نظر نوع کاربرد
 میانی(ایستگاه تالقی(
 کاربردي(ایستگاه تشکیالتی(
 گار (ابرایستگاهGare(
ایستگاه پایانه
 بارگیري(ایستگاه هاي مانوري(
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)میانی(ایستگاه تالقی 

ر ایستگاه کوچکی است که در مسیرهاي یک خطه شبکه راه آهن د
.کیلومتر از مسیر ساخته میشود30تا 15فاصله هر 

 ولیط(و آمریکایی ) عرضی(از نظر شکل هندسی به دو نوع اروپایی (
.تقسیم میشوند

 در ایستگاههاي عرضی خطوط قبول یا اعزام قطارها به موازات و در مقابل
یکدیگر قرار میگیرد

ده در ایستگاههاي طولی خطوط قبول یا اعزام قطارها به سمت بالك ها جابجا ش
.است
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)میانی(ایستگاه تالقی 

ر در زمین هاي هموار و دشت فاصله ایستگاههاي میانی بیشتر و د
.کوهستان کمتر است

 هدف از ساخت آنها، فراهم نمودن آمد و شد قطارها از سمت روبرو و
.پیشی گرفتن قطارهاي تندرو از کندرو است

این ایستگاهها یک یا دو خط کمکی در کنار خط جاري ایستگاه
ترافیک. داشته و داراي یک یا دو سکوي مسافري نیز میباشند

.مسافري آن سبک است
ود و فقط اگر ترافیک ایستگاه کم باشد، خط کمکی نیز ساخته نمیش

وار قطا بر روي خط جاري دقیقه اي می ایستد تا مسافرین پیاده و س
)نیم ایستگاه. (شوند
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)میانی(ایستگاه تالقی 

نمونه هایی از آرایش خطوط کمکی در ایستگاه هاي میانی

7



 نیز براي جاگیري خط کور در کنار خط کمکی ایستگاه، یک
بویژه در در ایستگاه هایی که طول. (قطارهاي دراز ساخته میشود

)مفید خطوط کمکی آن کم باشد
 دگاژ شود(قطاري که نتواند در فاصله مفید خط کمکی ایستگاه جا بگیرد  (

چند واگن آن در خط جاري باقیمانده و موجب بسته شدن خط جاري 
.از این خط کور براي جا دادن آن استفاده میشود. میگردد

 متر باشد50درازاي خط کور بهتر است بیش از.
اه در ایستگاه هاي میانی، حریم از محور خط اصلی به طرف ایستگ

متر 30متر و از محور اصلی به طرف مقابل ساختمان 50حداقل 
.منظور میشود
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)میانی(ایستگاه تالقی 

ن آن در مسیرهایی که خطر بریدن قطار در انتهاي شیب و سرازیر شد
اخته نیز سخط گریز به ایستگاه وجود دارد، در کنار خط کمکی، یک 

.واگن هاي رها شده را به خط گریز میفرستند. میشود
 درصد باشد و انتهاي آن یک تپه 20تا 10شیب فراز این خط بهتر است 

خاکریز براي مهار کردن و دوباره بر نگشتن واگن هاي گریخته، به صورت 
.بن بست ساخته میشود
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)میانی(ایستگاه تالقی 

ینمایش خط گریز در کنار ایستگاه میان
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)کاربردي(ایستگاه تشکیالتی 

 خط 4کمی بزرگتر از ایستگاههاي میانی بوده و داراي ماهیچه با
.کمکی در کنار خط جاري میباشند

لیه و در کنار ترافیک مسافري، قطارهاي بازي نیز میتوانند کاال تخ
.  بارگیري کنند

 در پاره اي موارد، محل انشعاب یک خط شبکه راه آهن کشور از خط
.دیگر به سمت دو شهر میباشد

ان و میتواند داراي ساختمان، تاسیسات فنی تعمیر و نگهداري ناوگ
)ایستگاه تشکیالتی(ماشین آالت نگهداري خط باشد 

هتر براي ایمنی آمد و شد مسافران، بین ساختمان مسافر و سکوها ب
.است زیرگذر یا روگذر پیاده ساخته شود
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)کاربردي(ایستگاه تشکیالتی 

خط کمکینمونه هایی از آرایش ایستگاه تشکیالتی با ساختمان مسافر و انبار کاال در یک سمت
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)کاربردي(ایستگاه تشکیالتی 

نمونه هایی از ایستگاههاي تشکیالتی با ساختمان مسافر روبروي  انبار کاال
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)کاربردي(ایستگاه تشکیالتی 

مت ویژگی چشمگیر آرایش ایستگاه مسافري و انبار کاال در یک س
ه و از خط کمکی امکان گسترش خطوط کمکی بیشتر در آینده بود

معایب آن دشواري آمد و شد قطارهاي باري در زمان اوج ترافیک 
.مسافري است

ازي ویژگی آرایش ایستگاه مسافري در طرف روبرو انبار کاال، جداس
ش عملیات مانوري قطارهاي مسافري و باري است و عدم امکان گستر

ستگاه تعداد خطوط کمکی ای. (ایستگاه در آینده از معایب آن میباشد
ی با این حال اگر در زمان طراحی پیش بین.) را نمیتوان افزایش داد

ر فضاي گسترش ایستگاه در آینده انجام شده باشد میتوان چندین مت
.خالی بین خطوط کمکی در نظر گرفت
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)گار(ابر ایستگاه 

 ،ایستگاه هایی که در کالن شهرها، پایتخت ها، مراکز استان ها
ان شهرهاي بزرگ، کارخانجات و یا اسکله ها ساخته میشوند را میتو

.ابر ایستگاه یا ایستگاه بزرگ یا گار نامید
مواره تعداد خطوط کمکی انها زیاد بوده و آرایش ایستگاه آنها پیچیده و ه

ي الگوي ویژه اي برا. به مرور زمان دستخوش تغییرات و بهبود هستند
گاه هر ابر ایست. طراحی و ساخت ابر ایستگاهها نمیتوان پیشنهاد نمود

)چرا؟(. نسبت به کارکرد آن طراحی و ساخته میشود
خطوط ریلی بین ابر. بهتر است بر روي مسیر دو خطه ساخته شوند

د تا ایستگاه تا شهرهاي کناري به صورت دوخطه و یا حتی چهارخطه باشن
.نمایدترافیک ورودي کنار ابر ایستگاه دشواري براي بهره برداري فراهم ن
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)گار(ابر ایستگاه 
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)گار(ابر ایستگاه 
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)گار(ابر ایستگاه 

بکه بارزترین خط ایستگاه، خط جاري هر ایستگاه میباشد که در امتداد ش
.خط آهن کشور است

 گزینهcژه در داراي یک خط دسترسی جداگانه به کارخانه یا تاسیسات وی
.نزدیکی ایستگاه میباشد

 ویژگی آرایش گزینهd قرار گیري خط جاري در جلوي نخستین سکوي ،
نه بهتر است که بر روي خط هیچگو. مسافر کنار ساختمان مسافر است

.ترکیب یا جداسازي واگن ها انجام نگیرد
ساخته ابرایستگاهها و ایستگاههاي کاربردي بهتر است در شیب و در قوس

.نشوند
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ایستگاه پایانه

ستگاه راه در بیشتر شهرهاي اروپایی، در کنار ایستگاه اصلی شهر، چندین ای
ا با آهن در سطح شهر به صورت پایانه ساخته شده اند که این ایستگاه ه

صل خطوط ریلی کمربندي به یکدیگر و نیز به شبکه راه آهن نیز مت
.میباشند

مسافري ایستگاههاي پایانه به صورت بن بست میباشند که فقط داراي ترافیک
.هستند

ز آن به ساخت آنها باعث درگیري کمتر ایستگاه اصلی شهر با مسافرین و تمرک
.کارهاي مدیریتی، فنی و برنامه ریزي میگردد

ترافیک خیابان هاي درون شهر کاهش میابد.
نال دسترسی این ایستگاهها به خیابانهاي شهري از سه سمت ساختمان ترمی

باعث کاهش ترافیک خودروهاي خیابانی و افزایش امکانات بهره برداري از 
.تاکسی، پارك حاشیه اي، اتوبوس و مترو میگردد

بی نیازي به روگذر و یا زیرگذر از دیگر ویژگیهاي این ایستگاههاست.
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ایستگاه پایانه
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)بارگیري(ایستگاه مانوري 

طار بدون ق(ایستگاهی است که فقط براي بارگیري قطارهاي باري
ه مسیر اینگونه ایستگاهها در کنار شهرهاي بزرگ ک. میباشد) مسافري

.راه آهن کشور چند شاخه میشود ساخته میشوند
ندباعث سبک شدن ترافیک و ساماندهی مدیریت جابجایی بار میگرد.
از هدف از ساخت آن، پذیرش قطارهاي باري تازه رسیده به ایستگاه و پس

آن جداسازي و دسته بندي واگن ها و تشکیل یک قطار با واگن هاي 
.دسته بندي شده به سمت مقصد میباشد

ي کارایی و راندمان ایستگاه بارگیري بر حسب تعداد واگن هاي جداساز
.شده در یک روز سنجیده میشود
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)بارگیري(ایستگاه مانوري 
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ایستگاههاي ویژه

ایستگاه سه گوش
 در محل انشعاب یک خط راه آهن از خطوط دیگر شبکه راه آهن ایجاد

.میشوند
انی این جدایی خطوط نسبت به همدیگر یک سه گوش با سطح خالی می

یگر ایجاد مینماید که از فضاي خالی آن میتوان براي ساختمان مسافر و د
.تاسیسات ایستگاه استفاده نمود
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ایستگاههاي ویژه

ایستگاه سکو
 ط براي دو خ) پهن(ساخت اینگونه ایستگاه ارزان بوده و داراي یک سکو

.کمکی است
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ایستگاههاي ویژه

ایستگاه وي
رت ایستگاههایی هستند که مسیر راه آهن از آن به دو شهر دیگر به صو

سکوي 4تا 2اینگونه ایستگاهها میتوانند . دو شاخه میشودVحرف 
.مسافري داشته باشند
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ایستگاههاي ویژه

ایستگاه بالونی
 آرایش ویژه اي از طراحی ایستگاه ها میباشد که در آن خطوط راه آهن به

.صورت حلقه اي گرد در اندازه هاي کوچک و بزرگ ساخته میشود
 متر درون محوطه ایستگاه 200پاره اي از آنها به صورت حلقه هاي با شعاع

ته ساخته میشوند و خطوط کمکی موازي مسافر با کاال در بخشی از آن گذاش
ان روبروي همین خطوط کمکی موازي، ساختمان مسافري در کنار خیاب. میشود

.شهري ساخته میشود

26



ایستگاههاي ویژه

 ادامه(ایستگاه بالونی(
 استبراي دور زدن لکوموتیوها) حلقه(یکی از کاربردهاي اینگونه بالنها .

ح پاره اي از بناها، کارگاهها و تاسیسات ایستگاه را همانند شکل در سط
.خالی دایره حلقه میسازند
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ایستگاههاي ویژه

 ادامه(ایستگاه بالونی(
ه در پاره اي موارد، ایستگاه بالونی در انتهاي شبکه خطوط راه آهن که ب

اگن قطارها میتوانند بدون جداسازي و. صورت بن بست است قرار میگیرد
ها و سر و ته کردن لکوموتیو، یک چرخش کامل در زمانی کوتاه انجام 

مگیر براي ایستگاه پایانی خطوط مترو، این گونه ویژگی بارز و چش. دهند
.است

28



ایستگاههاي ویژه

ایستگاههاي دوگانه
 1435ایستگاههاي هستند که بخشی از خطوط کمکی آن با پهناي خط

میلیمتر و بخشی دیگر از خطوط کمکی آن با پهناي خطوط دیگري
.اشنددر پاره اي از ایستگاهها، سکوها و بناهاي آن نیز جداگانه میب. هستند

ایستگاه دوخطه
یده ایستگاهی است که دو خط از شبکه خطوط راه آهن به آن ایستگاه رس

.اما ارتباطی با یکدیگر ندارند
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