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  چکیده

 تهـران،  شـهر اي (اقمـاري) در اطـراف کـالن   ههـاي حومـ  شـهرك  و توسـعه گسترش  توجه به امروزه با
دهـد کـه   ها نیـز  نشـان مـی   بررسی مشکالت و مسائل مرتبط با حمل و نقل نیز در حال افزایش است.

از نـرخ رشـد بیشـتري     به نسبت سـاکنین شـهر تهـران    شهر تهراناین نواحی به کالن تقاضاي سفر از
پس از مطالعات دقیـق در مـورد خصوصـیات ایـن      به نظر می رسد که بنابراین ضروري .برخوردار است

نظیـر سیسـتم حمـل و نقـل ریلـی      راحت و ایمن  ،ها، یک سیستم حمل و نقل سریعشهرها و شهرك
السـیر  ، مطالعاتی در خصوص احـداث متـروي سـریع   آهن تهران و حومه (مترو)هایجاد گردد. شرکت را

هاي اقماري شهر تهران انجام داده که هنوز احداث آنها به تصـویب  جهت دسترسی به شهرها و شهرك
-از آنجاییکه احداث ساخت و توسعه شبکه ریلی مستلزم صرف سـرمایه  صالح نرسیده استمراجع ذي

راهبـردي از اهمیـت   انجام تحلیلهاي اقتصادي براي انجـام ایـن تصـمیم گیـري     اي هنگفت می باشد، 
هـاي  شده، تاثیر اتصال این شهرها و شهرك یدر این مقاله سع.بسزایی برخوردار است،در همین راستا 

. هاي اقتصادي مورد ارزیابی قـرار گیـرد  با استفاده از تحلیل اقماري به شهر تهران توسط سیستم ریلی 
اسـتفاده شـده    )EMME/2نگـر شـهر تهـران (   افزار کالنسازي سناریوها  از نرمیف و شبیهجهت تعر

هاي صورت گرفته، سناریوي اتصال شهرکهاي اقماري به شـهر تهـران بـا    در پایان پس از ارزیابی است.
  گردید. شناسایی استفاده از یک شبکه حمل و نقل ریلی مناسب ، به عنوان گزینه اقتصادي

  

  .EMME/2افزار نرمهاي اقماري، اقتصاد، حمل و نقل ریلی، شهرك ه:ژاکلید و
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  مقدمه -1
حمـل  اي در سیستم  با مشکالت جدي و عدیده ،میلیون نفر  8شهر تهران با جمعیت ساکن نزدیک به 

و ترافیک شهر تهران بـه صـورت کـالف پیچیـده و      و نقل حمل خود مواجه است. امروزه مسائل  و نقل 
آمده است که ارائه راهکارهایی جهت تقلیل یا رفـع معضـالت ناشـی از آن جـز بـر پایـه        سردرگمی در

 باشد. میسر نمی است، مطالعه و تحقیقمدیریت و سرمایه گذاري قوي که متکی بر 
هاي اطـراف  و شهرك شهري، روزانه تعداد زیادي سفر با اهداف مختلف از شهر عالوه بر مشکالت درون

افزاید. افزایش قیمت زمین و مسکن و همچنین وجـود   ردد که به مشکالت فوق میگ به تهران انجام می
اي نقـش   هـاي حاشـیه  كمراکز عمده اداري، تجاري و صنعتی در شهر تهران باعـث گردیـده کـه شـهر    

هـا و   هـاي کـالن کشـور در هدفمندسـازي یارانـه      خوابگاه شهر تهران را ایفا کنند. با توجه به سیاسـت 
در درصد زیادي از سفرها تاثیر  همگانی و نقل حمل گرایش به   رود انرژي انتظار می سازي مصرف بهینه

کننـدگان و همچنـین حرکـت در راسـتاي      بسزایی داشته باشد. لذا به منظور پاسـخ بـه نیـاز اسـتفاده    
 و ترافیک، مبنی بر افـزایش مطلوبیـت اسـتفاده از وسـایل     و نقل حمل گذاري کشور در زمینه سیاست
. امـروزه در اکثـر   باشـد  ضـروري مـی  توجه به سیستم هاي حمل و نقل همگـانی   همگانی نقلحمل و 

راحـت، ارزان و مطلـوب    همگـانی  و نقـل  حمـل  هـاي   کشورهاي پیشرفته بعد از ارتقا و ایجاد سیسـتم 
شـهر تهـران   گیرند. در  نقلیه شخصی نیز در نظر می ی را در خصوص کاهش استفاده از وسایلیراهکارها

بـویژه خطـوط    همگـانی نقلیـه   افـزایش مطلوبیـت اسـتفاده از وسـایل     بـا  وپیروي از همین رویه  نیز با
  توان در بسیاري از موارد معضالت ترافیکی شهر را کاهش داد. بر می السیر انبوه سریع

ــرانه ــم ســـ ــبت  کـــ ــد نســـ ــودرو و درآمـــ ــت خـــ ــاکن امالکیـــ ــایین ســـ ــهرهااپـــ   و  ن شـــ
 و نقل حمل نقلیه  با وسایل و بالعکس ها به سمت تهراناکثر سفر موجب شده اطراف تهران هايشهرك

رو به دلیل حجـم  ، لذا توجه به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. از اینگردندانجام  همگانی
در مطالعات طـرح جـامع قطـار شـهري شـهر      هاي اقماري و اهمیت آن، زیاد سفر بین تهران و شهرك

شـده اسـت.    در نظر گرفتههاي اقماري رسانی به  شهركخدمت السیر جهتتعدادي خط سریعتهران 
اما احداث این خطوط هنوز از سوي مراجع ذیصالح به تصویب نرسیده است، بنابراین در این مقاله بـه  

جهـت   در ایـن راسـتا  شـود. هاي اقماري توسط سیستم متـرو پرداختـه مـی   ارزیابی تاثیر اتصال شهرك
   ،اقمــــاري بــــه شــــهر تهــــران و بــــالعکس     هــــايتــــاثیر اتصــــال شــــهرك  ارزیــــابی 

  . ه استسازي شددو گزینه تعریف و شبیه
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  لهاتعریف مس -2

دولت موظف شده  "قانون توسعه حمل و نقل همگانی و مدیریت مصرف سوخت" 7بر اساس ماده 
اي تنظیم نماید که از ابتداي سال هاي بخش حمل و نقل همگانی کشور را به گونهاست، سیاست

درصد  30به  شهري شهر تهرانسهم حمل و نقل ریلی از کل سفرهاي درون ال افق طرحتا س1391
هاي شهري شهر تهران به ساکنان شهركاي از سفرهاي درونبا توجه به اینکه سهم عمدهافزایش یابد. 

به ضروري است. و اتصال آنها به شهر تهران اقماري اختصاص دارد، طراحی و احداث خطوط ریلی 
، جهت نیل به اهداف آهن شهري تهران و حومه (مترو)ظور شهرداري تهران و شرکت راههمین من

قانون فوق و با کمک سایر قوانین مصوب در زمینه حمل و نقل ریلی، اقدام به انجام مطالعاتی جهت 
هدف از انجام  نموده است. براي ارتباط تهران و شهرکهاي اقماري ان السیرطراحی خطوط سریع

 از طریق سیستم قطار شهري هر تهرانهاي اقماري به شارزیابی تاثیر اتصال شهرك ،حاضر طالعهم
-شهري در دو وضعیت عدم اتصال و اتصال شهركاست. بدین منظور، وضعیت و سهم سفرهاي درون

شده و مورد بررسی قرار سازي شبیه هاي اقماري به شهر تهران توسط سیستم ریلی در قالب دو گزینه
  .دگیرنمی

  
  روش پژوهش -3

هاي اقماري به شـهر تهـران توسـط خطـوط     جهت ارزیابی تاثیر اتصال شهركطور که گفته شد، همان
افزار مناسب، اطالعـات  یک نرم با استفاده ازالزم است براي این منظور . شودریلی دو گزینه تعریف می

در ایـن   پیش بینی تقاضا،ه لزوم السیر طراحی شده را گردآوري نمود. با توجه بمربوط به خطوط سریع
ها انتخاب گردید. این مدل شـامل تعـدادي   سازي گزینهنگر شهر تهران جهت شبیهمطالعه، مدل کالن

ایـن  هـاي اطالعـاتی   له بانـک مازجسازي شوند. هنگامسازي باید بهبانک اطالعاتی است که جهت مدل
  عبارتند از:روز شوند، به براي انجام این مطالعه افزارکه باید در این نرم مدل

  حمل و نقل همگانی؛شبکه اطالعات مربوط به  -
  هاي اقماري.شهرك اطالعات مربوط به تقاضاي سفر  -

مترو بین شهرهاي تهران و کرج نشان می دهد که تقاضـاي سـفر بـا وسـایل      5تجربه احداث خط 
ت به تقاضاي سـفر بـین سـایر    نسب 1383 تا 1373نقلیه بین شهرهاي تهران و کرج در خالل سالهاي 

بـه عبـارت دیگـر در حالیکـه      شهرکهاي اقماري و تهران در این سالها از رشد بیشتري برخوردار اسـت. 
درصد در سال بوده، این نـرخ رشـد بـراي سـایر شـهرهاي       7,8متوسط رشد سفرها بین تهران و کرج 

ان به تاثیر وجود زیرساخت قطـار  درصد بوده است. یکی از علل این رشد بیشتر را می تو 6,4حومه اي 
     شهري بین شهر تهران و کرج بر افزایش سفرها نسبت داد.
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 خطوط مترو فرادست شهر تهران شامل خطوط شهري و مربوط به پایه اي اطالعات براي انجام کار
هاي به شهرك (شامل مسیر و نوع سیستم)جهت اتصال شهر تهرانالسیر طراحی شده خطوط سریع

روزرسانی همچنین جهت بهآوري گردید. جمع آهن شهري تهران و حومه (مترو)شرکت راه زا اقماري
سنجی انجام امکان ها به تهران و بالعکس، از مطالعاتاطالعات مربوط به تقاضاي سفر از این شهرك

به عالوه با توجه به گرفته در خصوص این خطوط توسط مشاوران طراح هر خط استفاده شده است.
ه ذکر شده در رابطه با تاثیر وجود مترو بر افزایش تقاضاي سفر این نرخ افزایش براي سناریوي یافت

  ایجاد اتصال شهرهاي حومه اي به شهر تهران توسط مترو لحاظ گردید.
سـازي   سـازي عرضـه سیسـتم و مـدل     سازي سیستم حمل و نقل شهري به دو بخـش کلـی مـدل    مدل

ه سیستم شامل اطالعات مربوط به اجزا شـبکه خیابـانی، اجـزا    شود. مدل عرض تقاضاي سفر تقسیم می
شـامل  و توابع عملکـردي اجـزا فـوق بـوده و مـدل تقاضـاي حمـل و نقـل          همگانیشبکه حمل و نقل 

  و توابع تقاضاي سفر است. اقتصادي-اجتماعیهاي  اطالعات مربوط به ویژگی
رند زیرا از یک طرف افـزایش (کـاهش)   عرضه سیستم و تقاضاي حمل و نقل بر یکدیگر تاثیر متقابل دا

دهـد و از طـرف دیگـر افـزایش (کـاهش) تقاضـاي        عرضه سیستم، تقاضاي سفر را افزایش (کاهش) می
توان با واردکردن متغیرهاي عملکردي  کند. این تاثیر متقابل را می  سفر، عرضه سیستم را کم (زیاد) می

هاي عرضه و  تقاضا مدل کرد و با حل دستگاه مدلهاي شبکه) در توابع  سیستم (مانند زمان سفر کمان
را  حمـل و نقـل همگـانی   تقاضا، تقاضاي سفر و نیز خصوصیات عملکردي اجزا شبکه خیابانی و شـبکه  

بدست آورد. پس از اینکه مدل تخصیص ترافیک براي شهر تهران ساخته شد، با استفاده از ایـن مـدل   
که را براي هر سیستم حمل و نقل و هر تقاضـایی ارایـه   توان برآوردي از وضعیت حمل و نقل در شب می

  ].1داد [
شامل چهار زیر مدل است و  يا چهار مرحله يها مدل حمل و نقل و ترافیک شهر تهران که از نوع مدل

مقصـد، وسـیله    -شهري به تفکیک ساعت روز، هدف سفر، زوج مبـدا  بینی سفرهاي درون که براي پیش
هـاي ایـن روش عـالوه بـر مـدل تخصـیص ترافیـک از         رود. زیـر مـدل   می کار نقلیه و مسیر منتخب به

) نمـودار طـرح   1اند. همچنـین در شـکل (   هاي ایجاد سفر، توزیع سفر و تفکیک سفر تشکیل شده مدل
اي مورد استفاده در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شـهر تهـران آورده شـده     کلی مدل چهار مرحله

  است.
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 اي مورد استفاده در طرح جامع تهران. نمودار طرح کلی مدل چهار مرحله :1شکل 

  
  مطالعه موردي   -4

شـهرها، شـهر تهـران    هاي اقماري به وسیله سیستم مترو به کالنكمنظور ارزیابی تاثیر اتصال شهر به
ـ  جهت انجام مطالعه موردي انتخاب گردید. ب ه شـبکه حمـل و نقـل    راي این منظور، اطالعات مربـوط ب

السیر طراحی شده جهـت اتصـال   ریلی مصوب شهر تهران و همچنین اطالعات مربوط به خطوط سریع
ها و سـایر مشخصـات خطـوط گـردآوري     هاي اقماري به شهر تهران شامل مسیر، تعداد ایستگاهكشهر

تـاثیر ناشـی از اجـراي     بنابراین جهت تعیینسازي شدند. نگر شهر تهران پیادهافزار کالنشده و در نرم
این طرح یا عدم اجراي آن، دو سناریوي جداگانه تعریـف شـد. بـدین ترتیـب در سـناریوي اول، تمـام       

السیر و یک خط مکمـل) فقـط در محـدوده داخـل     خط سریع چهارخطوط (شامل هشت خط شهري، 
هـاي  هركعـدم اتصـال بـه شـهرها و شـ     شهر در صورت سازي وضعیت مرز شهر تهران به منظور شبیه

هـاي  شـود. مسـیر و محـل ایسـتگاه    سازي میبر ریلی، پیادهاطراف آن توسط یک سیستم انبوه اقماري
همچنـین   باشـد. ) قابـل مشـاهده مـی   2خطوط شبکه ریلـی پیشـنهادي در سـناریوي اول در شـکل (    

  ) ارائه شده است.1مشخصات خطوط در جدول (

  تعیین محدوده مورد مطالعه  هاي ترافیکی تعیین ناحیه

گردآوري 
اطالعات 
مجعیت و 

   گردآوري اطالعات
  کاربري زمین

  تشکیل بانکهاي اطالعاتی اشتغال و کاربري زمین

هاي  گردآوري اطالعات شبکه
  معابر

گردآوري اطالعات حمل ونقل 
  همگانی

  ها و حمل ونقل همگانی تشکیل بانکهاي اطالعاتی شبکه

  آمارگیریهاي تکمیلی

ال   مقصد -آمارگیري تکمیلی مبدأ  آمارگیري خطوط برش  يا آمارگیري دروازه  ها آمارگیري پایانه  آمارگیري حمل ونقل کا

تشکیل بانکهاي اطالعاتی نهایی 

مدل تولید و جذب 

  مدل توزیع سفر

مدل انتخاب وسیله 

  مدل تخصیص سفر

  هاي حمل ونقلارزیابی سیستم
تعیین شاخصهاي حمل ونقل در 

  ها رابطه با ارزیابی گزینه
لب موجود گردآوري مطا

  هاي آینده حمل ونقل ریزي برنامه

  هاي مطلوب براي حل مشکالت وضع  پیشنهاد گزینه

 تعیین اهداف طرح جامع
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  ي سیستم حمل و نقل ریلی پیشنهادي در سناریوي اول.هاي خطوط پیشنهادمسیر و محل ایستگاه: 2شکل 

  
  .سناریوي اولاي از مشخصات خطوط پیشنهادي در  خالصه :1جدول 

طول  مقصد مبدا نام خط
 (کیلومتر)

تعداد 
 ایستگاه

  سرفاصله 
حرکت قطارها 

  (دقیقه)

  توضیحات

ندازي ا کیلومتر از این خط احداث و راه 6/36 2 30 37/4 کهریزك میدان تجریش 1
پایانه شرق (سرخه  تهران (صادقیه) 2

 حصار)
کیلومتر از این خط احداث و  3/23  2  23 6/26

 - 2 29 7/38 جاده ساوه (گلدسته) شهرك قائم  3 اندازي شده است راه

 - 20 3  1/4 نیاوران (جماران) میدان نوبنیاد 3-1

این خط احداث و کیلومتر از  0/16 2 29 5/35 شهید بابایی آباد جنت 4
 - 15 4 6/2 فرودگاه مهرآباد میدان آزادي 1-4 اندازي شده است راه

 - 2 30 5/36 شهرري کن (سولقان)  6

 - 2 25 24/6 قصرفیروزه آباد سعادت 7

 - 2 27 3/28 میدان بسیج سیمون بولیوار  8

 - 2 28 2/33 میدان المپیک میدان بسیج 9

الس سریع
  1یر 

کیلومتر از این خط احداث و  3/39 7  21  1/64 میدان بسیج کرج
الس سریع اندازي شده است راه

  2یر 
 - 7 13  9/27 سه راه آذري وفادار (شاهد)

الس سریع
  3یر 

اشرفی اصفهانی 
 (ایوانک)

 - 7  12 1/23 بعثت

الس سریع
  4یر 

 - 7  17 3/32  بزرگراه سعیدي ازگل

 - 3 35 9/16 وردآورد چیتگر مکمل 
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  السیر و یک خـط مکمـل)   تمام خطوط (شامل هشت خط شهري، پنج خط سریع شامل سناریوي دوم،
هاي اقماري اطـراف تهـران توسـط    السیر به منظور اتصال به شهرها و شهركباشد که خطوط سریعمی

هاي خطوط شبکه ریلی پیشـنهادي  بر ریلی، طراحی شده است. مسیر و محل ایستگاهیک سیستم انبوه
در ایـن سـناریو   باشـد. همچنـین مشخصـات خطـوط     ) قابل مشاهده مـی 3ر شکل (در سناریوي اول د

  ) ارائه شده است.2جدول (
  

  
  هاي خطوط پیشنهادي سیستم حمل و نقل ریلی پیشنهادي در سناریوي دوم.مسیر و محل ایستگاه: 3شکل 
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  .دوماي از مشخصات خطوط پیشنهادي در سناریوي  خالصه: 2جدول 
سرفاصله حرکت قطارها  تعداد ایستگاه ول (کیلومتر)ط مقصد مبدا نام خط

 2 30 4/37 کهریزك میدان تجریش 1  (دقیقه)
  2  23 6/26پایانه شرق (سرخه  تهران (صادقیه) 2
 2 29 7/38 جاده ساوه (گلدسته) شهرك قائم  3
 20 3  1/4 نیاوران (جماران) میدان نوبنیاد 3-1

 2 29 5/35 باباییشهید  آباد جنت 4
 15 4 6/2 فرودگاه مهرآباد میدان آزادي 4-1

 2 30 5/36 شهرري کن (سولقان)  6
 2 25 6/24 قصرفیروزه آباد سعادت 7
 2 27 3/28 میدان بسیج سیمون بولیوار  8
 2 28 2/33 میدان المپیک میدان بسیج 9
 7 25  9/99 آباد شریف کرجالسیر  سریع
 7 30 0/112 شهریار ددماونالسیر  سریع
 7  20 4/81 پیشواشهرك گلستان السیر  سریع
 7 24 1/82جاده ساوه (فرودگاه  ازگلالسیر  سریع
  7 7  1/43 پرند شاهدالسیر  سریع

 3 35 9/16 وردآورد چیتگر مکمل 
  
  ارزیابی اقتصادي -5

گیري هستند، تصمیم گیري تحت شرایط معین و معلوم  مدیران و تصمیم گیران دائما در حال تصمیم
یا شرایط احتمال. کلیـه تصـمیم گیـري هـا بـر اسـاس شـناخت پارامترهـاي اقتصـادي و اسـتفاده از           

زمـان حـال یـا     در هـایی حلراه به دستیابی براي اقتصادي هايتحلیلتکنیکهاي کمی قابل انجام است 
 هـا هزینه این .هاست هزینه کاهش برنامه ریزان اصلی هدف زهامرو .گیرند می استفاده قرار مورد آینده

 نـرخ  بـا کـاهش هزینـه هـا     .می باشد هاهآالیند استهالك، زمان، اتالف انرژي، تامین هايهزینه شامل

   ]3[  می یابد. افزایش منديرضایت در نهایت و می یابد افزایش  راندمان و وريبهره
  
  اقتصادي ارزیابیهاي منتخب جهت شاخص -5-1

   سـایر  بـا  گسـترده  ارتبـاط  دلیـل  ، بـه شـهر لی در یک کـالن یک سیستم حمل و نقریزي نامهرو بیجاد ا
 ایـن  بـه . است برخوردار فراوانی پیچیدگی و باال اهمیت از جامعه نظارتی و مصرفی تولیدي، هايبخش

 کرد، جلوگیري بیشتر مشکالت بروز از بلندمدت، و مدتمیان مدت،کوتاه هايریزيبرنامه با باید منظور

 در .داشت خواهد پی در را بسیاري منفی تبعات تخصصی، مباحث فاقد و مقطعی تصمیمات اتخاذ زیرا

 را تصـمیمات  منفی اثرات تواندمی نقل و حمل شبکه در معضالت و مشکالت دقیق شناخت میان، این



 

 ٩

  اتصـال شـهر تهـران بـه شـهرها و       جهت ارزیابی اثرات ناشـی از اتصـال یـا عـدم    . بنابراین دهد کاهش
  با اهمیت انتخاب شدند.  هاي اقماري اطراف آن توسط سیستم حمل و نقل ریلی، چند شاخصشهرك

  :نمود اشاره زیر موارد به توانمیهاي منتخب شاخص جمله از

 سوخت مصرف •
 از یکی، آن هرویبی مصرف به توجه با و است انرژي مصرف اصلی و عمده هايبخش از یکی نقلو  حمل

 شـود می بینی پیش که است صورتی به انرژي مصرف باالي رشد .شودمی محسوب هامهمترین شاخص

 دو تا 2000 سال به نسبت ايگلخانه گازهاي انتشار و نقل و حمل بخشدر  انرژي مصرف ، 2025سال تا

زیـابی اقتصـادي مـی    میزان مصرف سوخت یکـی از فاکتورهـاي تاثیرگـذار بـر ار    ].4[ یابد افزایش برابر
ستاد مـدیریت سـوخت اخـذ     قیمتهاي ارائه شده توسطهزینه هاي پایه اي مربوط به این عامل ازباشد.

  شده است. 

 ها تولید آالینده •
 در نمونه عنوان به. باشدمی نقلیهوسایل تردد از ناشی عمده طور به دنیا شهرهاي اکثر در آلودگی معضل

 بانـک  بـرآورد  طبق .تاس نقلیهوسایل از ناشی هوا هايآالینده انتشار از درصد 80 از بیش تهران، شهر

 میلیـارد   1/8بـر  بالغ ساالنه ایران در هوا آلودگی خسارات و جانی و مالی تلفات اقتصادي ارزش جهانی

تر سال کوتاه 5 تهرانی شهروندان عمر تهران، شهر در هوا آلودگی علت به آمار طبق و گردیده اعالم دالر
 میزان تولید آالینده ها از فاکتورهاي دیگر تاثیرگذار بـر ارزیـابی اقتصـادي مـی باشـد.      ].5ه است [شد

 .]6[هزینه هاي پایه اي مربوط به این عامل از مطالعات بانک جهانی بدست امده است

 زمان   •
 .اسـت  سفر زمان شاخص نقل، و حمل هايشیوه مطلوبیتتعیین  در کارآمد و مهم هايشاخص از یکی

 ایجاد با .رودمی باال نقلیو  حمل سیستم نوع آن مطلوبیت آید پایین شاخص این کمی میزان چقدر هر
 استفاده کاهش با توانمی بین این در کافی هايآموزش و همگانی نقل و حمل توسعه در مناسب بستر

 وقـت  در یقـه دق هـا میلیـون  ،همگانی نقل و حمل هايسیستم به آوردن روي و شخصی نقلیهوسایل از

  .کرد جوییصرفه

  شبکه احداث •
هاي احـداث و ایجـاد   هاي احداث یک سیستم حمل و نقل ریلی، مربوط به هزینهیکی از مهترین بخش

تجهیـزات  گـذاري،  هـاي زیرزمینـی)، ریـل   هـا شـامل احـداث تونـل (بخـش     باشد. این هزینهشبکه می



 

 ١٠

هزینه هاي مربوطـه از شـرکت راه   باشد.ه میو تعمیرگا ، پارکینگثابت(شامل احداث و تجهیز ایستگاه)
  آهن شهري تهران و حومه استعالم شده است.

  تامین ناوگان •
در سیستم حمل و نقل ریلی با توجه سرفاصله زمانی حرکت قطارها، تعداد ناوگـان مـورد نیـاز تعیـین     

بینـی  ن پـیش شود. به این ترتیب تا افق طرح، در هر سال پس از تصویب بودجه، تعـدادي از ناوگـا  می
هزینـه   هاي اصلی است که باید کارفرما متقبل شود.شود که این هزینه نیز ازجمله هزینهشده تهیه می

 هاي مربوطه از شرکت راه آهن شهري تهران و حومه استعالم شده است.

  برداريبهره •
ازي شبکه ریلی ندها پس از احداث و راهبرداري از خطوط جز مهمترین هزینههاي مربوط به بهرههزینه

هـا و ...  ها)، تجهیز و نگهداري از ایستگاهشود. تعمیر و نگهداري (خطوط، ناوگان و ایستگاهمحسوب می
هزینه هاي مربوطه از شـرکت راه آهـن شـهري تهـران و      باشد.هاي این مرحله میجز مهمترین هزینه

 حومه استعالم شده است.
  

  هابرآورد هزینه -5-2
هـا بـه صـورت    هاي مهم براي مقایسه و ارزیابی سناریوها، در این بخـش شـاخص  پس از تعیین شاخص

هـایی کـه کـاربران    شوند: گروه اول، هزینـه ها به دو گروه تقسیم میاین هزینه کمی برآورد شده است.
هایی که کارفرمایان (دولت و شـهرداري) بایـد صـرف    شوند و گروه دوم، هزینه(شهروندان) متحمل می

  نمایند.
  هاي مرتبط با کاربرانهزینه -5-2-1

هایی که شهروندان باید صرف نمایند که در این مرحله شاخصی براي ارزیـابی  از جمله مهمترین هزینه
هـا از روابـط زیـر    ورد ایـن هزینـه  آها و زمان. براي برسناریوها است عبارتند از: مصرف سوخت، آالینده

  استفاده شده است:
)1(                                                                                                 A1 * B1  =C1   

:A1 (لیتر) میزان مصرف سوخت  
:B1  (ریال/لیتر) واحدهزینه  
:C1 ) ریالهزینه سوخت(  

  
)2 (  

A2 * B2 =C2   
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:A2 کیلوگرمها (میزان تولید آالینده(  
:B2 /کیلوگرمهزینه واحد (ریال(  
:C2  (ریال) آالیندگیهزینه  

  
)3(  

((A3 * B3) + D) * VOT =C3   
:A3 کل زمان سفر صرف شده در شبکه )veh/hour(  
:B3 متوسط تعداد سرنشینان  
:D ) کل زمان سفر مسافران حمل و نقل همگانیpass/hour(  

:VOT ارزش زمان∗  
:C3 (ریال) ارزش کل زمان سفر  

 
تـوان بـه روش   هـا مـی  مان سفر وجود دارد. ازجمله این روشهاي مختلفی براي برآورد ارزش زروش ∗

 هـاي مشـاهده شـده،   مبتنی بر تولید، روش هزینه زمان، روش مبتنی بر احتمال انتخاب بر اساس داده
انتقال قیمت و ... اشاره نمود. با توجه به هدف این مقاله، از روش مبتنی بر تولید کـه بـر عوامـل    روش 

آزاد شـدن   منجر بـه  ت استفاده گردید. بر اساس این روش، کاهش زمان سفرکالن اقتصادي استوار اس
سبب رشد اقتصادي کشور  شده و در نتیجه زمان افراد و افزایش فرصت براي تولید کاال و ارائه خدمات

  از رابطه زیر استفاده شده است. 1گردد. در این روش براي محاسبه ارزش زمانمی
  

)5(   
 

TW
GDPVOT =  

VOT ارزش زمان :  
GDPسرانه تولید ناخالص داخلی :  
TW ساالنه افراد: متوسط مجموع ساعات فعالیت  

 6130برابـر   2012، سرانه ناخالص داخلی ایران در سال [7]بر اساس آمار منتشره از سوي اکونومیست
روز، همچنـین   365 ساعت فعالیت روزانه در طی 8باشد که با استفاده از رابطه فوق و با فرض دالر می

  گردد.ها منظور میمحاسبه و در تعیین هزینهریال، ارزش زمان  000،24با فرض نرخ دالر به قیمت 
 

                                                                                                     
1- Value Of Time (VOT) 



 

 ١٢

50380 (ریال) 
8*365

24000*6130
==VOT  

  
شایان ذکر است، با توجه به وضعیت درآمدي متفاوت افراد شاغل و همچنین شـاغل نبـودن برخـی از     

بی محسوب شده و به دلیل فقدان سایر اطالعات، مورد استفاده قـرار  مسافران، هزینه برآورد شده تقری
  گرفته است.

  شود.هایی که کاربران باید متحمل شوند با استفاده از رابطه زیر محاسبه میدر پایان هزینه
)6(  

C1 + C2 + C3  =C   
:C1 (ریال) هزینه سوخت  
:C2 (ریال) هزینه آالیندگی  
:C3 (ریال) ارزش کل زمان سفر  
:C هاي مرتبط با کاربران (ریال)هزینه  

  هاي مرتبط با کارفرمایانهزینه -5-2-2
شاخصـی بـراي ارزیـابی    بـه عنـوان   باید صرف نمایند که  کارفرمایانهایی که از جمله مهمترین هزینه

ن . بـراي بـراورد ایـ   بـرداري بهـره و  تامین ناوگان، هاي ایجاد شبکههزینه عبارتند از باشندمیسناریوها 
  ها از روابط زیر استفاده شده است:هزینه

  
)7(  

C'1 + C'2 + C'3  =C'   
:C'1  (ریال) ایجاد شبکههزینه  
:C'2  (ریال) تامین ناوگانهزینه  
:C'3 (ریال) برداريهزینه بهره  
:C' (ریال) کارفرمایانهاي مرتبط با هزینه  

  
نقـل ریلـی از رابطـه زیـر      هاي انجام شده جهت ایجـاد یـک سیسـتم حمـل و    در نهایت کل هزینه

  گردد.محاسبه می
  
)8(  

C + C' =Ctotal   
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  اقتصادي سناریوها تحلیل -6

سـازي  ها) پـس از شـبیه  (ازجمله زمان سفر، مصرف سوخت و تولید آالینده ي بیان شدههاشاخص
ل در جـدو بـرآورد  پس از هاي مرتبط با کاربران بدست آمدند. هزینه، EMME/2افزار سناریوها در نرم

بـرآورد نمـوده کـه     روابط فوقهایی را که کارفرما باید صرف نماید، از سپس هزینه ارائه شده است. )3(
  ) قابل مشاهده است.4در جدول (

  
  ).1404هاي برآورد شده مرتبط با کاربران تا سال افق طرح (هزینه: 3جدول 

 نام سنایو
 زیرمعیارها

هزینه واحد  مقدار
 (ریال)

 رد ریال)هزینه کل (میلیا
 دوم اول دوم اول

مصرف 
سوخت 
 (لیتر) 

 273,167 281,323 7،000 3،647،094،600 3،755،975،925 بنزین

 21,290 21,503 3،500 568،500،275 574،181،500 گازوئیل 

تولید آالینده
 ها (کیلوگرم)

آالینده 
CO 

1،250،059،300 1،212،947،925 3،735،000 49,957,995 48,474,857 

آالینده 
HC 

148،655،375 144،914،125 4،183،200 6,653,850 6,486,391 

آالینده 
NOx 

36،136،825 35،678،750 11،952،000 4,621,408 4,562,827 

 471,341 50،380 843،706،625 874،366،625 307،391 کل زمان سفر (ساعت)

 60,273,347 62,007,421 هزینه کل با اعمال ضریب رشد (میلیارد ریال)

  
  ).1404ن تا سال افق طرح (کارفرمایاهاي برآورد شده مرتبط با هزینه: 4جدول 

 نام سنایو
 زیرمعیارها

 هزینه کل (میلیارد ریال)

 دوم اول
 691،150 465،353 ایجاد شبکه

 283,297 182،733 تامین ناوگان

 540,761 233،906  برداريبهره

 1,515,208 881,992 میلیارد ریال)هزینه کل با اعمال ضریب رشد (

  بنابراین هزینه کل پرداختی براي دو سناریوي مطرح شده به صورت زیر خواهد بود:
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  ).1404تا سال افق طرح (با سناریوهاي مطرح شده هاي برآورد شده مرتبط هزینهکل : 5جدول 
  دوم اول 

 60,273,347 62,007,421 کاربران

 1,515,208 881,992 کارفرمایان

 61,788,555 62,889,413 هزینه کل (میلیارد ریال)

  
دهد که در مجمـوع سـناریوي دوم   هاي صرف شده توسط کاربران و کارفرمایان نشان میمقایسه هزینه

السـیر در بـازه   هاي اقماري اطراف شهر تهران به وسیله یک شبکه سـریع یعنی اتصال شهرها و شهرك
  ) مشـاهده  4) و (3تـري خواهـد بـود. چنانچـه در جـداول (     ه مناسـب )، گزینـ 1404ساله (تا سال  14
  هـاي وارد بـه کـاربران شـده، بنـابراین بـا وجـود        شود، اجراي سناریوي دوم موجب کـاهش هزینـه  می

السیر، این طرح نسـبت بـه   جهت احداث خطوط سریعپرداختی از سوي کارفرمایان هاي سنگین هزینه
  ود.شارزیابی میسناریوي اول بهتر 
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شـود و احـداث آن   صـاري عرضـه مـی   ححمل و نقل ریلی به دلیل ماهیت آن به صـورت ان به طور کلی 
معموال به صورت انحصـاري و  بنابراین اي عظیم و با دوره بازگشت طوالنی است، مستلزم صرف سرمایه

لحاظ توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی از آنجا که این شیوه حمل و نقلی، به در اختیار دولت است. 
هـا  محیطی آثار خارجی بسیار مفیدي را در بر دارد، معموال گسترش آن مـورد حمایـت دولـت   و زیست

هـاي اقمـاري   هـا و شـهرك  قرار دارد. با توجه به این مطالب و لزوم گسترش ارتباط شهر تهران با شهر
اد یا عدم ایجاد یک شبکه حمل و نقلی گسترده مبتنی اطراف آن، در این مقاله دو سناریو مبنی بر ایج

بر شیوه حمل و نقل ریلی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این ارزیـابی پـس از تعیـین تعـدادي شـاخص      
. در پایان مورد ارزیابی قرار گرفتندسازي دو سناریو انتخاب و پس از مدل ،کمی و با قابلیت کمی شدن

شبکه حمـل  یک نی اتصال شهر تهران با استفاده از عسناریوي دوم ی ،تههاي صورت گرفپس از ارزیابی
 انتخاب گردید. مطلوبتر هاي اقماري اطراف آن، به عنوان گزینهمناسب به شهرها و شهركو نقل ریلی 

کنـد امـا بـه دلیـل     هر چند که ایجاد چنین سیستمی هزینه گزافی را به دولت (کارفرما)، تحمیل مـی 
نظیر هزینه سـوخت،  هاي پرداختی از سوي کاربران (ت آن به خصوص کاهش هزینهاثرات خارجی مثب

   این هزینه از سوي دولت قابل توجیه است.صرف ها، زمان و ...)، آالینده
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و نقل و ترافیک تهران،  و نقل و ترافیک تهران (گزارش شبکه معابر)، شرکت مطالعات جامع حمل  طرح جامع حمل  -1
 .1386، زمستان 935شماره گزارش 
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  ,1375، آبان 117ترافیک شهر تهران، گزارش شماره 

  صنعت. و علم دانشگاه گیري،تصیم آنالیز و یمهندس ، اقتصاد1375 محمد، سید ،یسیدحسین -3
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6-http://publications.worldbank.org/index.php,accessed2011. 
     7-http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Iran ,accessed2012.
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Economic evaluation of connection satellite townships to the 
city of Tehran by the Rail system.  

 
Omid Afsahi  

Maryam Asgaripour  
  

Abstract  
with the development of the suburban around Tehran, 

problems associated with transport is increasing.Therefore, it seems 
necessary that detailed studies of the characteristics of these towns was 
implemented to Design rapid, safe and comfortable transit system such as 
rail transport system. Tehran and Suburban Railway Company , studies on 
the construction of metro for access to satellite towns of Tehran. Because 
the construction of metro facilities is enormous, economic analysis is 
necessary. For this reason we use EMME/2 software To define the impact 
of the role of connecting satelite cities to tehran by metro in two 
scenarios.this study shows using an appropriate rail transportation network 
for  connecting satelite cities to tehran, is more economical option. 

Keywords: Railway sustem, economic analysis, satellite towns,EMME/2 software. 
 




