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  چکیده

هـاي   سـازي  پیاده، توسط شبیه نقلیه و عبور عرضی عابرین در این تحقیق به بررسی تداخل تردد وسایل
توانـد بـر کـاهش     یاست، تامعلوم گردد که وجود پـل عـابر بـه چـه میـزان مـ       کامپیوتري پرداخته شده

در کلیـه ي اهـدافی کـه بـا بودجـه اي       تاثیرگذار باشـد.  و مصرف سوخت وسایل نقلیه هاي هوا آالینده
ـ دارمشخص و محدود نیـاز بـه تصمصـیم گیـري دقیقـی در سـطح شـهر         نیـاز اسـت کـه کلیـه ي      د،ن

عابر پیـاده،   هاي پلهوا در اثر احداث پارامترهاي تاثیر گذار مانند منفعت ناشی از کاهش آالینده هاي 
محاسبه گردند. بنابراین در این تحقیق پـل هـاي عـابر پیـاده بـه      ، پس از شبیه سازي هاي کامپیوتري

و پس از برداشت حجم آمار تردد وسـایل  گردیده  عنوان یکی از تسهیالت عابرین پیاده به دقت بررسی
تروي قیطریه) در دوحالـت متفـاوت   م مقابلي(خیابان دکتر شریعتی نقلیه و عابرین پیاده مطالعه مورد

از  تمام شبیه سازي هاي کامپیوتري صورت گرفته و در انتها مقدار کمی خروجی هـا محاسـبه گردیـد.   
کننـد،   آنجایی که وسایل نقلیه در حاالت کاهش و افزایش شتاب، میزان بیشتري سـوخت مصـرف مـی   

اسـت. بـه منظـور هرچـه      بررسـی گردیـده   باشد، میپیاده تاثیر حاالت مذکور که ناشی از نبود پل عابر 
 است. سازي محاسبه گشته تر شدن تحقیق ارزش مالی نتایج حاصل از شبیه کاربردي

  
   هوا  هاي آالینده - سازي کامپیوتري شبیه - نقلیه وسایل -پیاده عابر پل :کلمات کلیدي
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 مقدمه   -1

کـه سـازگار بـا     غیرموتـوري  ونقـل  ونقـل پایـدار و حمـل    ونقـل بـه سـمت حمـل     از آنجا که روند حمل
. گـردد  پیاده از اهمیت واالیـی برخـوردار مـی    کند، ایمنی تردد عابرینباشد حرکت می زیست می محیط

کردن  که در راستاي فراهم ي تسهیالتیپیاده بتوان این اطمینان خاطر را داد که کلیه عابرین چناچه به
ي شخصـی  نقلیـه  است، نه تنهـا از آوردن وسـایل   تردد ایمن و با کیفیت مطلوب برایشان فراهم گردیده

نقلیـه   نه چندان طوالنی استفاده نخواهندکرد، بلکه حتی بـه جـاي اسـتفاده از وسـایل    براي مسیرهاي 
ي  مدي که هیچ گونـه آالینـده   .روي استفاده کنند ونقلی پیاده مد حمل از کنند کهعمومی هم سعی می

باشـد، بلکـه    ونقـل مـی   مد حمـل  ترینکه نه تنها کم هزینه مدي. افزاید هوایی را به محیط زیست نمی
صـوتی، باعـث افـزایش     هـوا و آلـودگی   هاي سنگین، آلـودگی بندان نقلیه، راه عالوه با کاهش تردد وسایل

مانده  جه به مباحث بیان شده، مطلب باقیبا تو. گرددپیاده نیز می سالمتی جسمی و روانی خود عابرین
نقلی و عمرانی از جمله شهرداران مناطق و  و هاي حملگیرندگان طرح ه تصمیمو قابل توجه آن است ک

هـایی کـه   طـرح ها، خصوصـاً  هاي طرحي منافع و هزینههاي ترافیکی باید اطالع دقیقی از کلیهمعاونت
سعی گشـته اسـت کـه     در این تحقیق. شود داشته باشندپیاده در نظر گرفته می براي تسهیالت عابرین

شود  سوخت دیده هاي هوا و میزان مصرف برروي محیط زیست از جمله آالیندهها و منافع هزینهي کلیه
نکته قابـل  . هاي مختلف آگاه گرددي ابعاد یک طرح از جنبهگیرنده به وضوح به کلیه تا شخص تصمیم
پیـاده   هـاي عـابرین   پیاده کـه در ایـن تحقیـق پـل     تر شدن اثر تسهیالت عابرینشفاف توجه اینکه براي

  .[1]است است، تمامی پارامترها کمی و ریالی گشته بوده

 
 ادبیات تحقیق   -2

تا پیش از  به منظور درك بهتر اقدامات صورت گرفته در ادامه تحقیق و در این بخش سعی می گردد
  دي فنی مرتبط با تحقیق بیان گردد.پرداختن به متدولوژي، موار

 
 يرو ادهیسرعت پ   -2-1

روي افراد در شرایط تردد آزاد، بسته به سن، جنس، وضعیت جسمانی عابر و سایر عوامـل  سرعت پیاده
-از قبیل منظور از سفر پیاده، زمان سفر و شرایط محیطی و جوي متفاوت اسـت. اشـخاص سـالم مـی    

متر در ثانیه تـا حـد تنـدروي بـه      6/0 – 9/0روي خود را از حد کندروي به میزان توانند سرعت پیاده
روي بزرگسـاالن بـا   به طور کلی میانگین سـرعت آزاد پیـاده   متر بر ثانیه تغییر دهند. 5/1 -8/1 میزان

یابد. با این وجود ممکن است در هر گروه سنی افراد کندرو یا تندرو مشـاهده   افزایش سن، کاهش می
و حـداقل  متر بر ثانیـه   32/1برابر  13-25روي مشاهده شده در گروه سنی شود. حداکثر سرعت پیاده
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 6-12متر بر ثانیه بوده اسـت. در مـورد کودکـان (گـروه سـنی       05/1برابر  55آن در گروه سنی باالي 
متـر بـر ثانیـه     14/1ها، عمالً کمتر اسـت و حـدود   روي به واسطه کوتاهی طول گامسال) سرعت پیاده

رعت آنها بیشتر از حـد  روي را همراه با دویدن انجام دهند سباشد. ولی در صورتی که کودکان پیادهمی
هـا حـدود   روي، متوسط سرعت خانماز نظر توزیع جنسی سرعت پیاده میانگین بزرگساالن خواهد بود.

درصد کمتر از آقایان مشاهده شده است در حالی که میزان ایـن تفـاوت دربرخـی دیگـر از منـابع       10
متـر در ثانیـه) و    3/1بـان ( % گزارش شده است. باالترین سرعت، مربوط به عبور از عـرض خیا 5حدود 

هـا، متوسـط سـرعت آزاد    متر بر ثانیه) بـوده و در سـایر کـاربري    1/1ها (گاهکمترین سرعت در گردش
  .[4]متر بر ثانیه نسبتاً ثابت است 2/1روي در حدود پیاده

  
  يتلفات و صدمات جاده ا  -2-2

ف و اکنـاف جهـان، هـر روز در    بنابر گزارش مشترك سازمان بهداشت جهانی و بانک جهـانی  در اطـرا  
درصـد از   12کنند. جرح ناشی از انواع صـدمات  ها فوت مینفر به علت انواع مصدومیت 16000حدود 

دهد و این سومین عامل کل مـرگ و  ها را در سطح جهان تشکیل میبار ناخوشی و عدم سالمت انسان
اي اشد. در این میان صـدمات جـاده  ب میر و مهمترین عامل مرگ و میر انسانهاي یک تا چهل ساله می

 25دهـد کـه    هاي سازمان بهداشـت جهـانی نشـان مـی    مهمترین عامل ایجاد مصدومیت بوده و یافته
بـر   هاي تصادفات رانندگی است.ها در سطح جهان، ناشی از مصدومیتدرصدتلفات ناشی از مصدومیت

کارانه نسبت بـین تعـداد تلفـات    افظهمبناي مطالعات انجام یافته در میان ملل مختلف، یک برآورد مح
اي، تعداد مجروحان سخت که احتیاج به بستري شدن در بیمارسـتان دارنـد و تعـداد مجروحـان     جاده

  .[8]دهد) در بیشتر کشورها نشان می1: 15: 70سبک را به صورت (

  
  تحقیق  متدولوژي   -3

تاثیر احداث پل عـابر پیـاده بـوده     عوامل تحت یینتعکه صورت می گیرد،  يکار یناول یق،تحق یندر ا
است که پس از مطالعه ي منابع پیشین به بررسی تغییرات میزان تولیـد آالینـده هـاي هـوا و مصـرف      
سوخت وسایل نقلیه پرداخته شده است. براین اساس استفاده از نرم افرار مناسـب کـه توانـایی فـراهم     

تا به کمک خروجی ها به تجزیه و تحلیل  نمودن خروجی هاي مدنظر را داشته باشد ضروري می باشد
نرم افزاري که با اهداف ایـن تحقیـق هـم خـوانی      تاثیر پل عابر از نقطه نظر آلودگی هوا پرداخته شود.

داشته باشد باید نرم افزاري میکروسیمیولیتر باشد که در تحقیق انجام شده از بین تمامی نرم افزارهاي 
 ي،اقتصـاد  هـاي  یـابی ارزاستفاده گردیـده اسـت.    AIMAUNافزار میکروسیمیولیتر، از نسخه اصلی نرم

 ینـه به اي یجـه محدود، بـه نت  اي اند تا به کمک آنها با صرف بودجه یرندگانگ یمتصم يبرا یقدق يابزار
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هاي هـوا و در   آالیندهکاهش  ر،معاب یمنیهمچون ارتقا ا یبه اهداف یلن يمؤثر در راستا یو گام یدهرس
از  یناشـ  یمـال  ینـه هـوا و بـرآورد هز   یاز آلـودگ  یناش یمال ي ینهبرآورد هز هوا ، پی آن کاهش آلودگی

باشند. بنابراین سودهاي ناشی از کاهش آلودگی هـوا و مصـرف   برداشته  در مصرف سوخت جویی صرفه
سوخت بعد از برداشت آمار تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده محاسبه می گردد و سـپس ارزش ریـالی   

  ل براي مطالعه ي موردي محاسبه می گردد.منافع حاص
  
  از کاهش مصرف سوخت یسود ناش   -4

با بررسی میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه در دو حالت بدون وجود پل عـابر و در حالـت وجـود پـل     
سازي در این دو حالت حاصل می گـردد. بـه عبـارت    عابر، میزان اختالف مصرف سوخت، پس از شبیه

-ي نبود پل عابر پیاده مـی ود تردد عرضی عابرین پیاده از عرض خیابان که به مثابهدیگر یک بار با وج
باشد و یک بار بدون تردد عرضی عابرین پیاده از عرض خیابان که به مثابه وجود پل عابر پیاده و نـرده  

ه ها انجام گرفت که از اختالف خروجی مصرف سوخت وسایل نقلیـ سازيباشد، شبیهدر رفوژ میانی می
 .به میزان تأثیرگذاري پل عابر پیاده پی برده شد

  
  هوا یاز کاهش آلودگ یسود ناش   -5

 ی شـوند، مـ  یـد تول یهنقل اند و توسط وسایل کننده آلوده یستز یطمح يبرا یارکه بس ییاز جمله گازها
 سـه گـاز   یـزان م اسـت کـه   یـن ا AIMSUNافزار کرد. از نقاط قوت نرم یاد COو HC ، NOxاز  توان یم

 تبار در حال یکبار در حالت بدون پل عابر و  یک یدبا ین. بنابرادهد یم هایش یرا در خروجالذکر  فوق
سه گاز در دو حالـت   ینا یزانرا جداگانه انجام داد تا از اختالف م ها سازي یهشب ي یهوجود پل عابر، کل

هـوا   یبه کاهش آلودگ ین پمذکور به تبع آ يگازها یجاددر کاهش ا یادهبه نقش پل عابر پ یمختلف پ
  .[2]برد

  
  يوتریکامپ يساز هیشب   -6

اي که قصد عبور به منظور بررسی تأثیر عملکرد وجود پل عابر پیاده به منظور تردد عرض عابرین پیاده
سـازي دقیـق کـامپیوتري توسـط نـرم افـزاري میکروسـیمیولیتر        از عرض خیابان را دارند نیاز به شبیه

)Micro Simulator (افـزار  سـاز میکروسـیمیولیتر، نـرم   باشد. یکی از بهترین نـرم افزارهـاي شـبیه   می
سازي استفاده افزار براي شبیه. بنابراین در تحقیق پیش رو نیز از این نرمباشدمی )AIMSUN(ایمسان
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سـازي صـورت   گردید. براي پی بردن به تأثیر وجود یا عدم وجود پل عابر نیاز اسـت کـه دو بـار شـبیه    
سـازي وجـود نـدارد و عـابرین پیـاده گذرنـده از عـرض        . یک بار در حالتی که پل عابري در شبیهگیرد

رسـند و  خیابان با تداخل با وسایل نقلیه عبوري از وسط خیابان رد شده و به سمت دیگر خیابـان مـی  
در رفـوژ  ي پل عابر پیـاده و نـرده کشـی    یک بار هم در حالتی که پل عابر پیاده وجود دارد و به واسطه
افـزار بـه   ي نـرم هاي تجزیه و تحلیل شـده میانی عابري با وسایل نقلیه تداخل ندارد. از تفاضل خروجی

توان پـی بـرد کـه بـا کمـی کـردن و بـه        هاي هوا میاختالف مواردي همچون مصرف سوخت و آالینده
زش مالی هر کدام از این ي پارامترها به ارزش مالی آنها و در نهایت به ارعبارت دیگر ریالی کردن کلیه

  پارامترها در طول سال معلوم می گردد.   
  
  (B1)سود ناشی از کاهش مصرف سوخت  محاسبه نحوه   -7-1

پـس از دو بـار شـبیه    . باشـد افزار میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه مـی هاي نرمیکی دیگر از خروجی
بر و یـک بـار بـا وجـود پـل عـابر پیـاده        ساز که یک بار بدون وجود پل عـا افزار شبیهسازي توسط نرم 

افـزار ایمسـان،   نکته قابل ذکر اینکه در نرم. گرددخت وسایل نقلیه حاصل میاختالف میزان مصرف سو
-ي موجود شـبکه بیـان مـی   ي وسایل نقلیهمیزان مصرف سوخت به صورت میزان مصرف سوخت کلیه

د ناشی از کاهش زمان سـفر، نبایـد اعـداد    ي سوبنابراین در این قسمت به مانند قسمت محاسبه. گردد
  .[22]ي موجود در شبکه ضرب کردوسایل نقلیه حاصله را در تعداد

  
  (B2)سود ناشی از کاهش آلودگی هوا  محاسبه نحوه   -7-2

 HC اي همچـون افزار میزان گازهاي آالینـده ي سود کاهش مصرف سوخت، نرمي محاسبههمانند نحوه
بنـابراین در ایـن   . دهد و نه هر وسیله نقلیهرا براي کل وسایل نقلیه موجود در شبکه می COو NOxو 

در . کننـد، خروجـی را ضـرب نمـاییم    اي که در شبکه تـردد مـی  حالت نیز نباید در تعداد وسایل نقلیه
ت بـه  ند، از یـک سـاع  کافزار پس از تجزیه و تحلیل به عنوان خروجی بیان مینتیجه میزانی را که نرم

-یک سال تبدیل نماییم و براساس اینکه هر کیلوگرم از گازهاي مذکور چه میزان ضرر مالی ایجاد مـی 
توان به کل خسارت ناشی از افزایش گازهاي آالینـده ناشـی از نبـود پـل معـابر پیـاده پـی        نمایند، می 

  .[15]برد
  
  يمورد يمطالعه     -8

-هایی هستند که تردد باالي عابرین پیاده در آنهـا صـورت مـی   ، مکانهاي مترو در سطح زمینایستگاه
گیرد. در حالتی که در سطح زمین در طرفین خیابان یا بزرگراه، ایستگاه متـرو تعبیـه نگشـته باشـد و     
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فقط یک ورودي و خروجی براي مسافرین مترو از سطح زمین وجود داشته باشد، بخشـی از مسـافرین   
اي در محل ایستگاه مترو بر روي خیابان یابان می باشند. چنانچه پل عابر پیادهناچار به گذر از عرض خ

به همراه نرده در رفوژ میانی احداث نگردد، عواقب خیلی زیادي که در رأس آنها کـاهش ایمنـی تـردد    
ن باشد، به همراه خواهد داشت. بنابراین براي ارتقا ایمنی تـردد عـابرین در معـابر درو   عابرین پیاده می

هـاي متـرو ضـروري مـی باشـد.      هاي عابر پیاده خصوصاً در نزدیکی ایسـتگاه شهري، نیاز به احداث پل
ي تجاري بـودن  گذرد. خیابانی که به واسطهمتروي تهران از خیابان دکتر شریعتی می 2بخشی از خط 

عرضـی قابـل    اکثر نقاط بافت اطراف خیابانش در حالتی که حتی خط مترو از آنجا رد نشده بود، تـردد 
هـاي متـرو در   انـدازي ایسـتگاه  گرفت. بعد از راهتوجهی از عرض خیابان توسط عابرین پیاده صورت می

هاي مترو تردد عـابرین پیـاده بـیش از پـیش گردیـد. همـانطور کـه در        ایران، خیابان در محل ایستگاه
ی است که به واسطه اینکه هاینشان داده شده است، ایستگاه متروي قیطریه، از جمله ایستگاه )1(شکل

باشـد، در سـطح زمـین ورودي و    فقط در یک سمت خیابان شریعتی و آن هم سمت شرقی خیابان می
از سطح خیابـان دکتـر    دیده می شود )2(که در شکل تردد عرضی عابرین ،خروجی به مترو وجود دارد

اي در جلـوي  ي مکـانیزه دهاقدام به احداث پـل عـابر پیـا    1شریعتی بسیار زیاد است. شهرداري منطقه 
برداري نگشته است. این ایسـتگاه متـرو و   ایستگاه مذکور در خیابان شریعتی نموده است که هنوز بهره

  اند. پل عابر پیاده مکانیزه، پایین تر از بلوار صبا، پل رومی واقع گشته
  

  
  ]45عکس هوایی از مطالعه موردي [ :1شکل
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براساس نرخ تورمی است که هـر سـال توسـط آمـار بانـک مرکـزي        هامالك عمل ما در افزایش هزینه
هاي تـورم ضـریبی حاصـل    ي نرخجمهوري اسالمی ایران اعالم گردیده است. براساس حاصلضرب کلیه

  را به روز نمود. 83هاي سال توان هزینهگردد که با لحاظ کردن آن میمی
  

  میزان نرخ تورم :1جدول
  سال  83  84  85  86  87  88  89  90

  نرخ تورم  2/15  1/12  6/13  4/18  4/25  8/10  4/12  5/21
  

  خواهیم داشت:بنابراین 

 

 

 
  احجام تردد مطالعه موردي: 2شکل 
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ساعت شـبانه روز،   24گردد که از باشد و فرض میمی 524/1ضریب سرنشین سواري در ایران برابر با 
گیـرد.  از عـرض خیابـان صـورت نمـی     پردازند و تردديها، شهروندان به استراحت میساعت از شب 8

هاي فنی ها و ارزیابیباشد. در بررسیساعت می 16بنابراین تعداد ساعات شبانه روز به کار گرفته شده، 
گیرنـد. توجیـه ایـن امـر آن اسـت کـه از       روز مـی  290و اقتصادي از این دست، تعداد روزهاي سال را 

هـا را بـه ماننـد    ي ایام هفته متفاوت است، پنج شـنبه یهها شرایط با بقها و جمعهآنجایی که پنج شنبه
از ایام سال کم مـی    12*4=48گردند. بنابراین ها کالً لحاظ نمیي ایام هفته فرض کرده و جمعهبقیه

  روز تعطیل رسمی وجود دارد.  25شود. از طرفی در ایران هر سال حدود 

  
  مصرف سوختمنفعت حاصل از کاهش    -9

باشـیم. پـس از   سـاز مـی  افـزار شـبیه  سازي توسـط نـرم  ي این سود نیز ناچار دو بار شبیهبراي محاسبه
برداشت آمار تردد عابرین پیاده گذرنده از عرض خیابان دکتـر شـریعتی و حجـم تـردد وسـایل نقلیـه       

در حالتی عابرین پیاده قصد  گردد.افزار میکروسیمیولیتر ایمسان میها وارد نرمعبوري از این معبر داده
اي که با آنها تداخل دارند، مجبـور بـه کـاهش    عبور از عرض مقطع خیابان را دارند، ناچار وسایل نقلیه

سرعت و احیاناً توقف کامل و سپس افزایش سرعت تا رسیدن به سرعت قبلی خـود را دارنـد. بنـابراین    
ي که پـل عـابر پیـاده خصوصـاً پـل عـابر پیـاده       کند. اما در حالتی مصرف سوخت آنها افزایش پیدا می

اي مثل پل عابر پیاده مکانیزه جلوي متروي قیطریـه بـه انضـمام نـرده کشـی در رفـوژ میـانی        مکانیزه
خیابان دکتر شریعتی وجود داشته باشد، هیچ داخلی بین وسایل نقلیه گذرنده و عبور عرضـی عـابرین   

 ابد. هرچند که ممکن است در وهلـه ینقلیه کاهش میپیاده وجود نداشته باشد، مصرف سوخت وسایل 
ي شویم که در سال، هزینـه گیر و قابل توجهی نباشد. ولی پس از محاسبات متوجه میاول مقدار چشم

 )3(افـزار، نتـایج جـدول   گـرفتن از نـرم   قابل توجهی دارد. پس از دو بار شبیه سازي و دو بار خروجـی 
  حاصل گردید.

  

  سوختمصرف میزان  :3جدول
  میزان مصرف سوخت  مقدار  واحد

Litre 283/269  مصرف سوخت بدون وجود پل عابر پیاده  
Litre 458/250  مصرف سوخت با وجود پل عابر پیاده  
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  نمودار میزان مصرف سوخت: 3شکل 

  
ي یعنی به خاطر تداخلی که در حرکت وسایل نقلیه و عبـور عرضـی عـابرین پیـاده در محـل مطالعـه      

  افزایش میزان مصرف سوخت به میزان رو به رو برحسب لیتر حاصل گردیده است:موردي ما 

 
نوشـته شـده    AimsunMicroMeso User Manual V 6.1افزار در بخـش  نرم helpهمان طور که در 

ي گـردد، میـزان مصـرف سـوخت کلیـه     خروجی مصرف سوخت اعـالم مـی  است، مقداري که به عنوان 
اي جداگانه. مطلب دیگر آنکه ي نقلیهاند و نه هر وسیلهاي است که در شبکه حضور داشتهوسایل نقلیه

تومان در نظر گرفته شده است. با توجـه بـه مطالـب     400سوخت وسایل نقلیه بنزین با قیمت لیتري 
  :شی از کاهش مصرف سوخت در سال، برحسب تومان برابر است بابیان گشته میزان سود نا
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ي منافع حاصل از کاهش زمان سفر و کاهش مصرف سوخت نیـاز بـه   در این مرحله نیز مانند محاسبه
هـایی  ت. خروجـی افزار ایمسان صورت گرفته اسباشد که توس نرمافزار میسازي توسط نرمدو بار شبیه

هـاي  . از خروجی  COو  NOxو  HCافزار در ارتباط با گازهاي آالینده محیط زیست عبارتند از که نرم
  حاصل گردید. )4(وجود پل و با وجود اطالعات جدول افزار در دو حالت بدوننرم

  

  هوامیزان تولید آالینده هاي   :4جدول

  آالینده هاي هوا   
  میزان تولید بدون وجود پل عابر پیاده  82/2  63/0  97/33
  میزان تولید با وجود پل عابر پیاده  76/2  58/0  61/32
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  HCنمودار میزان تولید گاز  :4شکل

  

 
 NOxنمودار میزان تولید گاز  :5شکل

   

 
  COنمودار میزان تولید گاز  :6شکل

 5آیـد کـه جـدول    ها به دست میمیزان تأثیر پل عابر پیاده بر تولید آالینده 4الف اعداد جدول از اخت
  آمده است.

 

  آالینده هابر  ادهیپل عابر پ ریتأثمیزان  :5جدول

  آالینده هاي هوا   

  تأثیر پل عابر پیاده  06/0  05/0  36/1
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افـزار آمـده اسـت کـه     نرم helpوده و در قسمت ي اعداد باال کیلوگرم بالزم به ذکر است که واحد کلیه
میزان تولید گازهاي آالینده براي کل وسایل نقلیه گذرنده از شبکه طراحـی شـده مـی باشـد. میـزان      

  ي ناشی از گازهاي آالینده فوق در جدول براي سال برحسب کیلوگرم و دالر آورده شده است.هزینه
 

  [38] ها به دالر ندهیاز آال یناش نهیهز :6جدول

  آالینده هاي هوا   
  هزینه ناشی از آالینده (دالر)  8/5-9/2  62/0 -6/7  14/0-07/0

  متوسط هزینه ناشی از آالینده (دالر)  35/4  11/4  105/0
  

از آنجایی که قیمت دالر چه  دولتی و چه آزاد متغییر می باشد و نوسان دارد، در ایـن تحقیـق قیمـت    
  حاظ گردید است.تومان ل 1500دالر برابر با 

  

  ها به تومان ندهیاز آال یناش نهیهز :7جدول

  آالینده هاي هوا   
هزینه ناشی از آالینده   6525  6165  158

    (تومان)

نمـاییم کـه در   بـه روز مـی   90 هـاي بـاال را بـه سـال    قیمـت  )1(هاي تورم جـدول ال با توجه به نرخح
  آورده شده است. )8(جدول

 
  ها به تومان ندهیز آالا یناش نهیهز :8جدول

  آالینده هاي هوا   

  هزینه ناشی از آالینده ها (تومان)  8911  8419  216
  

  ) داریم:8() و هزینه ناشی از گازهاي مذکور  جدول5جدول(حال با توجه به میزان تأثیر پل عابر پیاده 

 

 

 
  بود با:هاي هوا برابر خواهد بنابراین مجموع منفعت حاصل از کاهش آالینده
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  منافع یبرآورد ارزش فعل   -11

)، i. نـرخ بهـره (  1باشـد:  الزم به ذکر است که پیش از برآورد ارزش فعلی منافع نکات زیر ضـروري مـی  
درصـد بـوده اسـت فـرض گردیـده       5/21که برابر با  90برابر با نرخ تورمی که توسط دولت براي سال 

. طـول مـدت طـرح و    3در طول مدت طرح ثابـت باشـد.   ها گردد که منافع و هزینه. فرض می2است. 
   باشد.سال می 20ارزش اسقاط برابر با 

باشد، با توجـه بـه   می 5/21ي از آنجایی که براي محاسبه ارزش فعلی نیاز به جدول فاکتور با نرخ بهره
  را بیابیم. P/Aو  P/Fپردازیم تا درصد به درونیابی می 25درصد و  20جداول 

 

 
 

  (PB1) ارزش فعلی منفعت حاصل از کاهش مصرف سوخت   -12

 
   (PB2)   ارزش فعلی منفعت حاصل از کاهش آلودگی هوا   -13

 
  نتیجه گیري   -14

براساس نتایج حاصل از این تحقیق احداث پل هاي عابرپیاده که صرفا براي ارتقـا ایمنـی صـورت مـی     
  یر به آن ها اشاره می گردد:ردد، منافع و سودآوري هاي زیاد دیگري هم دارد که به اختصار در زگ

گذرنـده ازمحـدوده ي مطالعـه ي     مشاهده گردید که سود ناشی از کاهش مصرف سوخت وسایل نقلیه
 تومان است. 34939000مورد در اثر احداث پل عابر پیاده مکانیزه در هر سال برابر با 

گردید که سود ناشی از کاهش آلودگی هوا یا به عبارت دیگر منفعت ناشـی از کـاهش آالینـده    مشاهده 
در اثر وجود پل عابر پیاده مکـانیزه در خیابـان دکتـر شـریعتی،      COو  NOxو  HCهاي هوایی از قبیل

  تومان است. 5797000روبروي ایستگاه متروي قیطریه ساالنه برابر با  
در ارزیابی فنی و اقتصادي پل هاي عابر پیاده نباید فقط سود ناشی از حفـظ جـان شـهروندان را تنهـا     
منفعت حاصل از احداث پل هاي عابر پیاده دانست. همانطور که از نتایج شبیه سازي ها معلوم گردیـد،  
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وهلـه ي   صرفه جویی در کاهش مصرف سوخت و کاهش آالینده هاي هوا از دیگر منافعی است کـه در 
 اول ممکن است به چشم نیاید. 

از آنجایی که آلودگی هوا خصوصا آلودگی هوا در شهري با هواي آلوده اي مثل تهران مسئله اي بسـیار  
مهم می باشد، هر اقدامی در راستاي کاهش آلودگی هوا بسـیار ضـروري مـی باشـد.همانطور کـه قـبال       

پیاده هیچ ارتباطی با کاهش آلودگی هوا نداشـته   گفته شد ممکن است در وهله ي اول احداث پل عابر
باشد، ولی پس از شبیه سازي هاي دقیق کامپیوتري در حالت عدم وجود پـل عـابر پیـاده و در حالـت     

و NOX وجود پل عابر پیاده معلوم گردید که احداث پل عابر پیاده باعث کاهش آالینده هایی همچـون  
HC  کیلوگرم در سال است. عالوه بر این دو گاز، گاز سمی  278و  232هر کدام به ترتیب برابر باCO  

کیلوگرم در سال در اثر احداث پل عابر پیاده مطالعه موردیمان دیگر تولید  6310نیز به میزان سالیانه 
 نمی شوند.

لیتـر در   87348معلوم گردید که با احداث پل عابر پیاده مکانیزه جلوي متروي قیطریـه در هـر سـال    
 34939000خت صرفه جویی گردید که این میزان صرفه جـویی معـادل منفعتـی برابـر بـا      مصرف سو

تومان باشـد.   400تومان در سال است. الزم به ذکر است که این تحقیق فرض گردید که بنزین لیتري 
چنانچه به هر دلیلی مثال هدفمند کردن یارانه ها در آینده قیمت بنزین افزایش یابد، بـالطبع منفعـت   

ل از صرفه جویی بنزین ناشی ازاحداث پل عابر پیاده بیشتر می گردد و احداث پل عابر پیاده را بـا  حاص
 توجیه بیشتري همراه خواهد کرد.
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  منابع - 15

 انتشارات مرکز ) برنامه ریزي مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد (چاپ چهارم)،1387سید حسینی، م. ( -1
  ن.دانشگاه علم و صنعت ایرا

  ) پیاده راه از مبانی طراحی تا ویژگیهاي کارکردي، انتشارات آذرخش.1389کاشانی جو، خ. ( -2
) مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان آسانسور و پله برقی 1390دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان. ( -3

  (چاپ پنجم)، نشر توسعه ایران.
  ) تسهیالت پیاده روي جلد سوم، سازمان برنامه و بودجه.1376ین معیارها. (معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدو -4
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Abstract 

Since the air pollution is one of the most significant factors on 
environment, in this article the conflict between vehicles and vertical 
passing of pedestrians has been surveyed; based on computer simulation, in 
order to clarify how pedestrian bridges could be effective on toxic gases 
coming out of vehicles. As vehicles use more fuel and consequently more 
toxic gases are produced while they accelerate and decelerate, the effect of 
these situations, which are the result of lack of pedestrian bridge have been 
surveyed. In order to make this article more and more practical, all 
financial value of the results has been calculated. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




