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  چکیده

هـایی اسـت کـه بـه منظـور تکمیـل شـبکه         در راستاي توسعه شهري طرح تونل شهري یکـی از طـرح  
هاي موجود از قبیل معارض  بزرگراهی موجود در قالب یک شبکه منظم و کارآمد متناسب با محدودیت
تونل باشد. از آنجا که ساخت  ملکی و تاسیساتی و قیمت باالي زمین به عنوان طرح فرادست مطرح می

قـرار  فنـی و اقتصـادي    باید مورد ارزیـابی طرح باشد، لذا قبل از اجراي  مستلزم هزینه کالن میري شه
  مقرون به صرفه بودن طرح و مطابقت پروژه با اهداف توسعه شهري مشخص گردد.  گیرد تا 

 EMME/2سـازي طـرح در نـرم افـزار      با استفاده از مدل حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و شـبیه 
اثـرات طـرح در سـه دسـته     روش خاصی در ارزیابی فنی و اقتصادي طرح تونل شهري ارائه شده است. 

ترافیکی، زیست محیطی و اقتصادي در نظر گرفته شده است. تـاثیر احـداث تونـل شـهري بـر الگـوي       
مقصـد قبـل و بعـد از احـداث تونـل و در نتیجـه تغییـرات         –سفرهاي شهري با تحلیل سفرهاي مبدا 

زمـان تـأخیر، نسـبت      سواري در شبکه، هاي عملکردي ترافیکی شامل متوسط سرعت همسنگ شاخص
مطالعـه مـوردي    مورد ارزیابی قـرار گرفتـه شـد.   زمان تأخیر به کل زمان سفر، وضعیت تردد در شبکه 

سازي جریـان   به منظور روانطرح تونل صیاد شیرازي حدفاصل میدان سپاه تا جنوب بزرگراه بعثت که 
  باشد. ارائه شده می شمال و جنوب در محدوده مرکزي شهر تهران و ایجاد ارتباط ترافیک

  
، سناریوسازي، معیار اقتصادي، معیـار ترافیکـی،   EMME/2افزار  نرماقتصادي،  –ارزیابی فنی :کلید واژه

  .محیطی معیار زیست
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  مقدمه-1

اي به  جمعیت شهرنشین و ایجاد پدیدهمالحظه  امروزه با تغییرات اساسی در ساختار جوامع و رشد قابل
اي برخـوردار   شهر، چگونگی عبور و مرور در سطح شهر و تبادل خدمات و کاال از اهمیت ویـژه  نام کالن

ونقلی مردم در شهرهاي بـزرگ بـه شـدت افـزوده شـده اسـت. در        هاي رفتار حمل شده و بر پیچیدگی
نظیر شـهر تهـران ایـن پیچیـدگی رفتـاري و       ویژه در کشورهاي در حال توسعه شهرهاي جهان به کالن

 ونقل شده است. اي در زمینه حمل ریزي صحیح سبب ایجاد مشکالت عدیده عدم برنامه
هایی شامل سـاخت و توسـعه شـبکه     هاي زمانی مختلف، راهکارها و طرح براي رفع این مشکل در دوره

هـاي   ل عمـومی، بکـارگیري روش  ونقـ  بزرگراهی و معابر یا بهبود آنها، توسعه و تقویـت سیسـتم حمـل   
مدیریتی در کنترل و هدایت ترافیک و ... پیشنهاد شده که هریک با توجه بـه ماهیـت آن، سـهمی در    

  ونقل داشته است. عملکرد سیستم حمل
کـه نتـایج اجـراي     باشد و در صورتی ها مستلزم هزینه کالن می از آنجا که بکارگیري هریک از این روش

پذیر نخواهد بود و ضرر و زیان گزافـی را بـه    دف مورد نظر نباشد، برگشت امکانیک پروژه منطبق با ه
سنجی انجـام پـروژه صـورت     نماید. لذا قبل از اجراي آن، امکان منابع مالی و اقتصادي شهر تحمیل می

  گیرد. می
(بزرگراه  در مقاله حاضر امکان سنجی احداث تونل صیاد شیرازي حدفاصل میدان سپاه تا میدان شوش 

 بعثت) مورد بررسی قرار گرفته است.
  

 له تعریف مسا-2

بزرگراه صـیاد شـیرازي و در ادامـه آن تونـل صـیاد از بزرگـراه بابـایی شـروع شـده و پـس از عبـور از            
این طرح از جملـه طـرح   .و میدان سپاه به بزرگراه بعثت ختم می گردد رسالتو  زین الدین ايبزرگراه

بـا   ناسب شمال به جنوب و بالعکس در محدوده شـرق شـهر تهـران اسـت.    هاي موجود جهت ارتباط م
تونل صیاد شیرازي این طرح می تواند بـر  در نزدیکی  بزرگراه امام علی (ع) توجه به موقعیت قرارگیري
باشد که در قسمتی جداگانه در مقاله بـه تـاثیر آن بـر روي طـرح حاضـر       روي پروژه مذکور تاثیر گذار

  پرداخته شده است.
جهت مطالعات اثرسنجی ترافیکی طرح تونل صیاد شیرازي، تأثیر احداث این طرح در مقایسه با گزینه 

  ونقل تهران مورد بررسی قرار گرفته است. عدم انجام کار بر روي شبکه فرادست حمل
  

  نیازسنجی طرح تونل صیاد شیرازي-3

مقصد مناطق که متأثر از  -ي مبدأبه منظور نیازسنجی تونل صیاد شیرازي در ابتدا به بررسی سفرها
  باشد پرداخته شده است. طرح می
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  مقصد مناطق متأثر از طرح - بررسی سفرهاي مبدأ -3-1
با توجه به موقعیت قرارگیري بزرگراه صیاد شیرازي و در ادامه آن تونل صیاد که از بزرگراه بابایی (مـرز  

هـا نیـز    کـه (مـرز آن   16و  15به مناطق  12و  7 ،4) شروع شده و با گذشتن از مناطق 1و  4منطقه 
گیرد از این بزرگراه و تونل استفاده  شود، بسیاري از سفرها که از این مناطق صورت می باشد) ختم می می
هاي شبکه معابر  توان با توجه به احجام همسنگ سواري روي هر یک از لینک کنند. این مطلب را می می

 رد.مقصد مشخص ک -به تفکیک مبدأ
و  16، 15، 12، 7، 4، 3، 1میزان سفرهاي انجام شده در ساعت اوج در بین منـاطق   5تا  1در جداول 

تواننـد متـأثر از ایـن طـرح باشـند، آورده       که همگی در نزدیکی این بزرگراه و تونل قرار دارند و می 20
 شده است.

قرار دارد. اما از  20و  14، 13، 8 ،3گذشته و در جوار مناطق  16و  15، 12، 7، 4، 1تونل از مناطق   
 13، 8از منـاطق   ،در نزدیکی (شرق تونل صیاد) تونل قرار گرفته استکه علی (ع)  آنجا که بزرگراه امام

گذرد، لذا مناطق مذکور جهت تامین دسترسی شمال به جنوب و یا بالعکس به جاي استفاده  می 14و 
  نمایند. علی (ع) استفاده می از تونل صیاد به علت نزدیکی از بزرگراه امام

جهـت  نماینـد. در نتیجـه    نیز جهت دسترسی به مناطق جنوبی از بزرگراه نواب استفاده می 11منطقه 
 اند. انتخاب شده 20و  16، 15، 12، 7، 4، 3، 1بررسی تاثیر تونل بر روي مناطق، مناطق 

، سفرهاي صورت گرفته در بین این مناطق توسط سواري بـدون آرم برحسـب معـادل    1مطابق جدول 
سواري نشان داده شده است. از آنجا که این جدول بیانگر سفرهاي انجام شده توسط سواري بدون آرم 

که در منطقه طرح ترافیک قرار گرفته اسـت، برابـر صـفر     12است درنتیجه میزان سفرها به/ از منطقه 
  باشد. می

از آنجایی که میزان سفرهاي انجام شده با سواري بدون آرم از مناطق شمالی به نـواحی حاشـیه طـرح    
نـاطق شـمالی بـه    باشد، لذا وجود دسترسی مناسب جهت تامین حرکت از م ) قابل توجه می7(منطقه 

 -تواند به وسیله تونل صیاد شیرازي که یک معبر شـمالی  باشد. این دسترسی می مرکزي امري الزم می
هاي مناسـب بـه منـاطق مرکـزي را      که این معبر دسترسی باشد، تامین گردد مشروط بر آن جنوبی می

 داشته باشد.
اي کـه داراي مجـوز ورود بـه     نقلیـه  یلاي، در ساعت اوج، با وسا منطقه میزان سفرهاي بین 2در جدول 

غیر از اتوبوس واحد) آورده شده است که درنتیجه سـفرهاي بـه/ از    باشند (به محدوده طرح ترافیک می
  باشند. که داخل محدوده طرح نیز قرار گرفته است داراي مقدار می 12منطقه 

، 4، 3، 1جابجایی بین منـاطق  نیز میزان مسافر (در ساعت اوج) که از اتوبوس واحد براي  3در جدول 
  کنند نشان داده شده است. استفاده می 20و  16، 15، 12، 7
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شود که میزان سفرهاي مناطق شـمالی بـه مرکـزي از     نتیجه می 3و  2هاي همچنین با توجه به جدول
جنـوبی ماننـد تونـل صـیاد بـا       -حجم بـاالیی برخـوردار اسـت. در نتیجـه وجـود یـک معبـر شـمالی        

تواند یک معبر مناسب جهت تامین ایـن سـفرها محسـوب     مناسب به مناطق مرکزي میهاي  دسترسی
  گردد.

  
  مقصد با سواري بدون آرم در ساعت اوج (معادل سواري) -میزان سفرهاي مبدأ :1جدول 

  منطقه مقصد
 منطقه مبدأ

1 3 4 7 12 15 16 20 

1 11691 3753 1254 1521 - 112 73 164 
3 4347 8016 1748 2130 - 176 51 91 
4 3090 2848 10916 3291 - 404 151 312 
7 672 947 1016  2573 - 76 58 69 
12 - - - - - - - - 
15 410 287 694 346 - 2250 457 519 
16 119 188 173 101 - 232 1235 519 
20 161 94 160 93 - 368 593 2653 

  
  غیر از اتوبوس واحد (در ساعت اوج) مجاز ورود به محدوده طرح ترافیک بهنقلیه  مقصد با وسایل -میزان سفرهاي مبدأ :2جدول 

  منطقه مقصد
 منطقه مبدأ

1 3 4 7 12 15 16 20 

1 11070 3049 1142 1234 1090 66 69 84 
3 3800 7335 1276 1659 1699 123 61 70 
4 2723 2684 16387 3097 1867 400 197 259 
7 757 1394 1379 6190 2053 124 108 138 

12 352 501 411 770 3798 681 495 292 
15 593 440 1205 927 3510 6049 880 916 
16 170 266 244 287 1754 477 2765 1067 
20 203 165 261 261 1350  732 1130 6443 
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  مقصد مسافري با اتوبوس واحد (نفر)، در ساعت اوج -میزان سفرهاي مبدأ :3جدول 
  منطقه مقصد

 منطقه مبدأ
1 3 4 7 12 15 16 20 

1 3860 1050 745 960 866 125 103 152 
3 1050 2039 524 985 1467 127 94 167 
4 2169 1636 9285 2473 2226 280 269 377 
7 410 725 814 3788 1889  118 172 187 

12 289 431 270 554 2338 425 333 193 
15 892 606 927 1127 2874 4543 525 598 
16 431 527 429 608 2541 335 2488 757 
20 529 392 571 762 1760  536 1000 5123 

  
که سفرهاي به درون محدوده طـرح ترافیـک کـه بـا سـواري شخصـی بـدون آرم انجـام          با توجه به آن

نقلیه خـود در نـواحی حاشـیه     کردن وسایل باشند لذا با پارك شود، مجاز ورود به محدوده طرح نمی می
عمـومی   ونقـل عمـومی و نیمـه    طرح ترافیک جهت دسترسی به نواحی داخل محدوده از وسـایل حمـل  

نقلیه بدون آرم از حاشیه طـرح بـه    میزان سفرها توسط وسایل 5و  4نمایند. لذا در جداول  اده میاستف
 مناطق و برعکس آورده شده است.

گیـرد، برابـر بـا     انجام می 7در این میان میزان سفرهاي سواري بدون آرم که از حاشیه طرح به منطقه 
باشـد. همچنـین میـزان سـفرهاي      بیشتر میسفر (در ساعت اوج) است که از بین سایر مناطق  1110

باشد که از بین سایر  سفر (در ساعت اوج) می 2378به حاشیه طرح برابر  3سواري بدون آرم از منطقه 
  باشد. مناطق بیشتر می

  
  میزان سفرهاي سواري بدون آرم از حاشیه طرح به مناطق در ساعت اوج :4جدول 

 20 16 15 12 7 4 3 1 مناطق

 306 313 440 - 1110 781 1076 832 حاشیه طرح

  
  میزان سفرهاي سواري بدون آرم از مناطق به حاشیه طرح در ساعت اوج :5جدول 

 20 16 15 12 7 4 3 1  مناطق

 450 665 1299 - 1441 2350 2378 1885 حاشیه طرح
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توانـد نقـش    مـی تونل صیاد شیرازي در صورت وجود دسترسی به مرکز شهر  5تا  1جداول  با توجه به
توانـد   بسزایی در انتقال سفرهاي مناطق شمالی و جنـوبی بـه مرکـز شـهر را داشـته باشـد و نیـز مـی        

  اي باشد تا از آن به راحتی جهت دسترسی مناطق شمالی به جنوبی و برعکس استفاده نمود. وسیله
  

  بررسی تأثیر طرح تونل صیاد شیرازي-3-2
 ونقل و ترافیک شـهر تهـران کـه     از مدل حمل ونل صیاد شیرازيبه منظور بررسی میزان تاثیر احداث ت

  فاده شده است.است پیاده سازي شده EMME/2افزار  در نرم
هـاي مصـوب و پیشـنهادي شـهر      هاي پیشنهادي الزم است تمام پـروژه  براي تعیین تاثیر اجراي گزینه

بزرگراه صیاد شیرازي از میدان سپاه تا صورت ادامه  هاي مورد مطالعه(تونل صیاد که به  تهران جز گزینه
 باشد) در شبکه پایه (شبکه معابر فرادست) در نظر گرفته شود. جنوب بزرگراه بعثت می

ونقل عمومی در شبکه معابر فرادست شامل شبکه اتوبوسرانی و شـبکه متـرو پیشـنهادي     سیستم حمل
طـوط متـرو کـه در شـبکه معـابر      باشد. تعـداد خ  ونقل و ترافیک تهران می مصوب در طرح جامع حمل

  باشد.  مترو می 7تا  1فرادست در نظر گرفته شده خطوط 
بـا   مختلـف  هـاي  به منظور بررسی نحوه دسترسی به تونل صیاد شیرازي و نیز میزان تأثیر طرح گزینه

که همراه در نظر گرفته شد  اسالم خرداد، شوش و فدائیان15دسترسی هاي مختلف به معابر امیرکبیر، 
سازي و اجرا گردیدند. سپس هریـک   شبیه EMME/2افزار  ا گزینه پایه بطور جداگانه در محیط نرمب

از بین گزینه هاي پیشنهادي گزینه زیـر  گر و با گزینه پایه مقایسه شدند و در نهایت ها با یکدی از گزینه
  انتخاب گردید.

هاي جنوب به شرق، شرق  دسترسی همراه با : بر روي شبکه معابر فرادست تونل صیادپیشنهاديگزینه 
خـرداد در نظـر گرفتـه شـده     15به شمال، غرب به جنوب و شمال به شرق در محل تقاطع با خیابـان  

ونقل عمومی در شـبکه معـابر فرادسـت شـامل شـبکه اتوبوسـرانی و        در این گزینه سیستم حملاست. 
  .باشد می )7تا  1(خطوط ونقل و ترافیک تهران شبکه مترو مصوب در طرح جامع حمل
ونقل براي سال افـق طـرح، نتـایج     با درنظرگرفتن تقاضاي حمل سپس گزینه پیشنهادي با گزینه پایه،

ونقـل و ترافیـک شـهر تهـران      ها براي یک ساعت اوج صبح در مدل حمـل  حاصل از تخصیص در گزینه
  .حاصل گردید

  پیشنهادي  تحلیل و ارزیابی گزینه-3-2-1
ارزیابی گزینه پیشنهادي،ساخت تونـل صـیاد شـیرازي ،شـاخص هـایی مشـخص و       به منظور تحلیل و 

هـاي مختلـف بعضـی از     هـاي عملکـردي در گزینـه    بـه منظـور راحتـی مقایسـه شـاخص     تعیین گردید.
و بارگـذاري تقاضـاي مزبـور بـر      1404ونقل در سـال   هاي مهم حاصل از تحلیل تقاضاي حمل شاخص
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افـزار   ختلف با استفاده از نتـایج تخصـیص ترافیـک توسـط نـرم     هاي م هاي فرضی در قالب گزینه شبکه
EMME/2  ها عبارتند از: ارائه شده است. این شاخص 6در جدول 

  کیلومتر) -نقلیه مسافت طی شده در شبکه (وسیله     -
  متوسط سرعت حرکت (کیلومتر در ساعت) -
  ساعت) -نقلیه زمان تأخیر در تقاطع (وسیله -
  ساعت) -نقلیه (وسیلهزمان تأخیر در مسیر  -
  نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر -
  کیلومتر) -نقلیه نسبت زمان تأخیر به مسافت طی شده (به ازاي هر صد هزار وسیله -
 سطحی از شبکه معابر که وضعیت تردد در آن در حالت کند و بحرانی قرار گرفته است (درصد) -
 میزان مصرف سوخت بنزین و گازوئیل (لیتر) -
  (کیلوگرم) NOxو HC,COها  ندهمیزان آالی -

 
 پیشنهادي با گزینه پایه در سطح شهر تهران هاي عملکردي در گزینه سه شاخصمقای : 6جدول

  گزینه                   
 شاخص عملکردي 

گزینه  گزینه پایه
 پیشنهادي

درصد تغییرات گزینه 
  پایه با گزینه پیشنهادي

 0/25 6386106 6370174 کیلومتر)-نقلیه مسافت طی شده (وسیله
 1/17 34/6 34/2 متوسط سرعت حرکت (کیلومتر در ساعت)

 1/18- 36071 36502 ساعت) -زمان تأخیر در تقاطع (وسیله
 2/99- 42964 44287 ساعت) -زمان تأخیر در مسیر (وسیله

 1/38- 42/8 43/4 نسبت زمان تأخیر به کل زمان سفر
  نسبت زمان تأخیر به مسافت طی شده

 کیلومتر) -نقلیه صد هزار وسیله (به ازاي هر
1268 1238 -2/37 

 2/83- 20/6 21/2 درصد شبکه در حالت کند و بحرانی
 0/20- 939902 941800 میزان مصرف سوخت بنزین و گازوئیل (لیتر)

 0/57- 302645 304379 (کیلوگرم) NOxو HC,COها  میزان آالینده

  
درصـد   17/1بـه میـزان    پیشـنهادي متوسط سرعت در گزینـه  و مقایسه دو گزینه  6با توجه به جدول

 99/2و  18/1ترتیـب   باشد. میزان زمان تأخیر در تقاطع و در مسـیر بـه   نسبت به گزینه پایه بیشتر می
باشـد بـه میـزان     درصد کاهش یافته است. مساحتی از شبکه که ترافیک در حالت کنـد و بحرانـی مـی   

و  2/0ترتیب به مقـدار   ها به درصد کاهش یافته است و نیز میزان مصرف سوخت و میزان آالینده 83/2
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اند. همچنین دو شاخص نسبت زمان تأخیر به مسافت طی شده و نیز نسـبت   درصد کاهش یافته 57/0
 نسبت به گزینه پایه کاهش یافته است. پیشنهاديزمان تأخیر به کل زمان سفر در گزینه 
از وضـعیت بهتـري برخـوردار    نسبت به گزینه پایـه   پیشنهادي درنتیجه با توجه به نتایج حاصله گزینه

گردد که در واقع نقش این تونـل   سواري چنین حاصل می هاي همسنگ از مقایسه حجمهمچنین است.
باشد. چون تعداد زیـادي   در رویکرد شمال به جنوب بیشتر تأمین دسترسی مسافرین به مرکز شهر می

جنوبی به جنـوب ادامـه    -لیهاي تونل خارج شده و حجم کمی در امتداد شما از مسافرین از دسترسی
  دهند مسیر می

 علی (ع) بررسی تأثیر تونل صیاد شیرازي بر بزرگراه امام-3-2-2
از آنجا که تونل صیاد که در ادامه مسیر بزرگراه صیاد شیرازي از میدان سپاه شروع شـده و بـه حـوالی    

تـوان عـالوه بـر بررسـی      مـی باشـد لـذا    علـی (ع) مـی   شود، موازي با بزرگراه امام بزرگراه بعثت ختم می
علـی   سواري در بزرگراه امام سواري در تونل صیاد، به بررسی تغییرات حجم همسنگ هاي همسنگ حجم

علی (ع)  وسیله تأثیر ساخت این تونل بر بزرگراه امام (ع) قبل و بعد از احداث تونل نیز پرداخت تا بدین
 نیز سنجیده گردد.

در گزینه پایه (بـدون   از بزرگراه امام علی(ع) در قسمتهایی يسوار هاي همسنگ حجم 7هاي  در جدول
بـه شـمال   براي دو جهت شمال بـه جنـوب و جنـوب     پیشنهادي  رگرفتن تونل صیاد) و در گزینهدرنظ

 اکثر نقـاط سواري در هاي همسنگ شود حجم دیده می نیز ولکه در این جدطور  آورده شده است. همان
باشد. در واقع با احداث تونل قسـمتی   پیشنهادي می  گزینهپایه بیشتر از  علی (ع) در گزینه بزرگراه امام

کـه تعـداد تقاطعـات     شود. با توجه بـه ایـن   علی (ع) به تونل صیاد منتقل می از بار ترافیکی بزرگراه امام
 باشد. باشد بنابراین زمان سفر در این مسیر کمتر می علی (ع) کمتر می تونل نسبت به بزرگراه امام

علی (ع) بیش از  امام  سواري در بعضی از مقاطع بزرگراه شود حجم همسنگ گونه که مشاهده می انهم
  باشد. باشد. در واقع احجام نشان دهنده تقاضا می ظرفیت بزرگراه می
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 علی (ع)  سواري در بزرگراه امام هاي همسنگ حجم: 7 جدول

  رویکرد          
      

 حدفاصل 

 جنوب به شمال شمال به جنوب

سواري در  حجم همسنگ
  گزینه پایه

حجم 
سواري در  همسنگ

  گزینه پیشنهادي

سواري  حجم همسنگ
  در گزینه پایه

حجم 
سواري در  همسنگ

  گزینه پیشنهادي
 4787 5022 9799 10183 سبالن تا مدنی

 5007 5361 8666 9062 مدنی تا دماوند

 4932 5429 7472 8086 دماوند تا صفا

 4859 5431 6951 7547 تا پیروزيصفا 

 6212 6939 6175 6960 پیروزي تا کرمان

 5732 6431 5570 6089 دادي تا محالتی اهللا

 7298 7803 7385 7492 سعیدي تا شوش

 5733 6246 4709 4892 شوش تا بعثت

  
  اقتصادي اجراي طرح  ابییارز-4

تـرین   گیـري بـراي اجـراي اقتصـادي     ریزي و تصـمیم  برنامهترین ابزارهاي  ارزیابی اقتصادي یکی از مهم
اي اسـت کـه بـه     باشد. این نوع ارزیـابی فرآینـد پیچیـده    هاي مختلف می بندي گزینه ها و اولویت پروژه

پـذیري آن را   جستجوي عوامل مربوط به عملکرد و اثربخشی یک طـرح یـا پـروژه پرداختـه، تـا انجـام      
هاي مفیـدتري بـراي آینـده     ها و طرح شکالت اجرایی یافته و پروژههایی براي م حل تشخیص داده و راه

هـاي پـروژه    ها و خروجـی  ها پیرامون روابط بین ورودي آوري داده طراحی کند. این نوع ارزیابی از جمع
  کند. فراتر رفته و آثار پروژه را جستجو می

مقالـه مـورد بررسـی قـرار      آنچـه در ایـن  هاي زیادي جهت ارزیابی اقتصادي وجود دارد که از آن  روش
در این روش که یک شـیوه بـراي مقایسـه اقتصـادي     .می باشددوره بازگشت سرمایه گرفته است روش 

است که سـرمایه اولیـه   گر با استفاده از آن، در جستجوي دوره یا مدت زمانی  ها می باشد تحلیل پروژه
تر مجموع درآمـدهاي سـالیانه در آن دوره    به عبارت ساده بتواند توسط درآمدهاي سالیانه جبران شود.

  گذاري گردد. هاي سرمایه باید برابر با هزینه
  دوره بازگشت سرمایه = هزینه اولیه / عایدي ساالنه

باشد، درآمدهاي سالیانه در پایان هر سال مساوي  در رابطۀ فوق که برابر فرآیند مالی در پایان سال می
  .شودمی فرض 
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 ها و منافع حاصل از احداث تونل را محاسـبه نمـود.   زیابی پروژه فوق در ابتدا باید میزان هزینهار جهت
که طول تونل  شود. با توجه به این میلیون ریال فرض می 610شهري  هر متر تونل درون 1هزینه ساخت
میلیـارد ریـال    5856کیلومتر در نظر گرفته شده است، لذا هزینه ساخت تونل صـیاد   6/9صیاد حدود 
 گردد.  برآورد می

  
  با گزینه پایه پیشنهاديهاي عملکردي در گزینه  مقایسه شاخص:  8جدول
  گزینه                           

  شاخص         
 درصد تغییرات گزینه پیشنهادي گزینه پایه

 -99/2 42964 44287  ساعت) -زمان تأخیر در مسیر (وسیله
 -18/1 36071 36502  ساعت) -زمان تأخیر در تقاطع (وسیله
 -17/2 79035 80789  ساعت) -کل زمان تأخیر (وسیله

 -145/0 811620 812799  (لیتر)میزان مصرف بنزین 
 -56/0 128282 129001  میزان مصرف گازوئیل (لیتر)

  
براي محاسبه منافع حاصل از احداث تونل باید بتوان منـافع حاصـل از کـاهش میـزان تـأخیر، منـافع       
حاصل از کاهش میزان مصرف سوخت (بنزین) و نیز منافع حاصل از کاهش آلـودگی ناشـی از مصـرف    

هـاي عملکـردي گزینـه     بدین منظـور مقایسـه شـاخص    محیطی را محاسبه نمود. اثرات زیستبنزین و 
 نشان داده شده است. 8پیشنهادي با گزینه پایه در جدول

جویی در میزان مصـرف بنـزین    درصد صرفه 145/0با ساخت تونل صیاد به میزان  8با توجه به جدول 
ون لیتر بنزین در تهران با ساخت تونل فوق بـه  میلی 13خواهیم داشت. با فرض متوسط مصرف روزانه 

که در آن ضـرایب   9جویی خواهد شد. با توجه به جدول  روز صرفه لیتر بنزین در شبانه 18850میزان 
نقلیـه را ارائـه کـرده اسـت، درمجمـوع       انتشار و خسارت ریالی یک لیتر بنزین هنگام سوخت در وسیله

باشـد. درنتیجـه بـا سـاخت تونـل       ریال می 52/2144رابر با میزان خسارت آالیندگی یک لیتر بنزین ب
محیطـی در سـال    جویی حاصـل از کـاهش خسـارت زیسـت     میلیارد ریال صرفه 75/14صیاد به میزان 

 صورت خواهد گرفت.
  
  
  
  

                                                
ساخته شده در شهر هتران فرض شده       هاي   هزینه ساخت هر مرت تونل بر اساس جتربیات تونل          -١

 است.
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  *خسارت ناشی از سوختن یک لیتر بنزین :9جدول 
  مجموع PM10 CO NOX SO2 واحد عنوان

 (ریال)
 3/1 95/10 06/311 11/10 لیتر/ گرم ضرایب انتشار بنزین

 49/6 29/2 58/0 04/191 گرم/ ریال خسارت به ازاي هر گرم آالینده

 52/2144 44/8 25/24 41/180 41/1931 لیتر/ ریال خسارت آالیندگی یک لیتر بنزین

  این جدول بر اساس مطالعات انجام شده توسط شرکت کنترل کیفیت هوا حاصل گردیده است.*
  

افـزار   همچنین براي محاسبه منافع حاصل از میزان تأخیر با توجـه بـه مقایسـه جـداول خروجـی نـرم      
EMME/2  وسـیله  1754با گزینه پایه، زمان تأخیر بـه میـزان    پیشنهاديدر گزینه  8و نیز جدول- 

 ساعت با ساخت تونل کاهش یافته است.
نفـر در هـر وسـیله و بـا      5/1ین با توجه به میـزان کـاهش زمـان تـأخیر و بـا فـرض متوسـط سرنشـ        

شود و اگر تعداد روزهاي غیـر تعطیـل    درصد از سفرها در ساعت اوج انجام می 10که  درنظرگرفتن این
 4/8روز در نظر بگیریم در مجموع با اجراي احداث تونل صیاد بر اساس گزینه برتر حدود  320سال را 

م داشت که اگـر ارزش ریـالی زمـان سـفر در     جویی زمانی خواهی ساعت در یک سال صرفه -میلیون نفر
 84ریال در نظر بگیریم با اجراي پروژه مذکور در یک سال حدود  10000یک ساعت را در شهر تهران 

گـردد.   جویی ریالی ناشی از کاهش زمان تـأخیر بـر اثـر احـداث تونـل حاصـل مـی        میلیارد ریال صرفه
ي احـداث تونـل بـر میـزان مصـرف بنـزین       جویی حاصل از اجـرا  همچنین جهت محاسبه میزان صرفه

نحو محاسبات انجام گرفته است. از مقایسه میزان مصرف بنزین در گزینه برتر مصـرف بنـزین در    بدین
میلیـون لیتـر    13یابد. با توجه به متوسط مصرف روزانه  درصد کاهش می 145/0یک ساعت اوج صبح 

ریـال در نظـر بگیـریم سـاالنه      7000بنزین را  که قیمت هر لیتر بنزین در منطقه تهران و فرض بر این
 شود. جویی می میلیارد ریال صرفه 48بیش از 

) میزان کاهش مصرف گازوئیل با اجـراي  17جهت محاسبه میزان مصرف گازوئیل، با توجه به جدول (
درصـد سـفرها در    10کـه   باشد که با توجه به درنظرگرفتن این لیتر در ساعت اوج می 719گزینه برتر 

 9ریال مفـروض گـردد، سـاالنه حـدود      3500گردد و قیمت هر لیتر گازوئیل نیز  ساعت اوج انجام می
  جویی حاصل از میزان مصرف گازوئیل خواهیم داشت. میلیارد ریال صرفه

  با توجه به محاسبات انجام گرفته شده نتایج زیر حاصل گردیده است.
  یلیارد ریالم 84    جویی حاصل از کاهش زمان تأخیر میزان صرفه -
  میلیارد ریال 9    جویی حاصل از مصرف گازوئیل صرفه میزان -
  میلیارد ریال 48     جویی حاصل از مصرف بنزین میزان صرفه -
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  میلیارد ریال 75/14    جویی حاصل از کاهش آلودگی هوا میزان صرفه -
  میلیارد ریال 5856        میزان هزینه احداث تونل -

شده میزان منافع حاصل از احداث تونل صـیاد شـیرازي حـدود    پس با توجه به محاسبات انجام گرفته 
میلیـارد ریـالی،    5856میلیارد ریال در سال خواهد بود و نیز با توجه به میزان هزینه ساخت  75/155

 گردد. سال برآورد می 38بازگشت سرمایه حاصل از ساخت تونل حدود 
  
تأثیرات ترافیکی ناشی از تکمیل یک خط مترو در مقایسه تأثیرات ترافیکی ناشی از احداث تونل با  -5

 افق طرح

گیري میزان تأثیر ساخت یک خط مترو بر روي شهر تهران و نیز جهت مقایسه با  جهت بررسی و اندازه
که در قسمت هایی مـوازي بـا   مترو  6میزان تأثیر حاصل از اجراي ساخت تونل صیاد میزان تأثیر خط 

. جهـت انجـام ایـن    اي فاصله کمی از آن می باشد، برآورد گردیده اسـت تونل صیاد شیرازي بوده و دار
  اند: ترتیب زیر تعریف و با یکدیگر مقایسه گردیده مقایسه دو گزینه به

) بـدون درنظرگـرفتن تونـل صـیاد مفـروض      1404: در این گزینه شبکه معابر فرادست (سال 1گزینه 
خط مترو شامل خطوط  5ل شبکه اتوبوسرانی و ونقل عمومی در این گزینه شام باشد. سیستم حمل می

  اند. ) در نظر گرفته شده5) و (4)، (3)، (2)، (1(
) بدون درنظرگرفتن تونل صیاد مفروض بوده 1404: در این گزینه شبکه معابر فرادست (سال 2گزینه 

طـوط  خط مترو شـامل خ  6ونقل عمومی شامل شبکه اتوبوسرانی به همراه  و عالوه بر آن سیستم حمل
  اند. ) در نظر گرفته شده6) و (5)، (4)، (3)، (2)، (1(

) احـداث خـط   5) تـا ( 1بندي احداث خطوط مترو پس از تکمیل خط ( بندي و زمان با توجه به اولویت
) متـرو فـرض شـده کـه در     6باشد. بنابراین جهت برآورد میزان تأثیر احـداث خـط (   ) در اولویت می6(

در نظر گرفتـه   2شود که در گزینه  ) احداث می6ه و پس از آن خط (خط مترو احداث شد 5، 1گزینه 
  شده است.

هاي فوق در مدل ترافیک شهر تهران جهت مقایسه میزان تغییرات حاصـل از   سازي گزینه پس از شبیه
هاي عملکـردي در   ) مترو با میزان تأثیر احداث تونل صیاد، میزان تغییرات شاخص6شدن خط ( افزوده
و گزینه پایه با یکـدیگر مقایسـه گردیـد کـه نتـایج       پیشنهاديبا یکدیگر و در گزینه  2و  1هاي  گزینه

  نشان داده شده است. 10حاصل از آن در جدول 
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  مقایسه تأثیر احداث تونل صیاد شیرازي با احداث یک خط مترو :10جدول 
  گزینه          

  
      

 شاخص عملکردي 

  گزینه
 پایه

  گزینه
 پیشنهادي

  1گزینه 
 مترو)  خط 5(

  2گزینه 
 مترو)  خط 6(

درصد تغییرات 
  گزینه پایه
با گزینه 
  پیشنهادي
 تونل) (تأثیراحداث

  درصد تغییرات
  2با گزینه 1گزینه 

 مترو)6خط   (تأثیراحداث

  مسافت طی شده
 کیلومتر) -نقلیه (وسیله 

6370174 6386106 6656308 6516235 0/25 -2/10 

  متوسط سرعت حرکت
 (کیلومتر در ساعت) 

34/2 34/6 31/7 33/2 1/17  4/73 

  زمان تأخیر در تقاطع
 ساعت) -(وسیله 

36502 36071 41459 38965 -1/18 -6/02 

  زمان تأخیر در مسیر
 ساعت) -(وسیله 

44287 42964 57861 49316 -2/99 -14/77 

  نسبت زمان تأخیر به کل
 زمان سفر 

43/4 42/8 47/3 45 -1/38 -4/86 

نسبت زمان تأخیر به 
ازاي  (بهمسافت طی شده 
 -نقلیه هر صد هزار وسیله

 کیلومتر)

1268 1238 1492 1355 -2/37 -9/18 

  درصد شبکه در حالت 
 کند و بحرانی

21/2 20/6 23/8 22/6 -2/83 -5/04 

میزان مصرف سوخت 
 بنزین و گازوئیل (لیتر)

941800 939902 968688 934621 -0/20 -3/52 

 HC,COها  میزان آالینده
 (کیلوگرم) NOxو

304379 302645 327752 315527 -0/57 -3/73 

  
نسـبت بـه    2هاي عملکـردي در گزینـه    گردد کلیه شاخص نیز مشاهده می 10گونه که در جدول همان
باشـد گویـاي تغییـرات مثبـت      ) در سیسـتم مـی  6که در واقع احداث یـک خـط متـرو (خـط      1گزینه

 چشمگیري است.
که درصد تغییـرات حاصـل از سـاخت تونـل را بـا درصـد تغییـرات         10از جدول  6و  5مقایسه ستون 
دهـد، گویـاي درصـد تغییـرات بهتـر در اثـر        شدن یک خط مترو با یکدیگر نشـان مـی   حاصل از اضافه

 73/4شدن یک خط مترو سرعت به میزان  صورت که با اضافه باشد. بدین شدن یک خط مترو می اضافه
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باشـد. زمـان تـأخیر در     درصـد مـی   17/1افزایش داشته ولی با احداث تونل این افزایش سرعت درصد 
که با احداث تونل صـیاد ایـن    درصد کاهش یافته درصورتی 77/14شدن یک خط مترو   مسیر با اضافه

 37/2رسد. نسبت زمان تأخیر به مسافت طی شده بـا احـداث تونـل     درصد می 99/2مقدار افزایش به 
 درصد کاهش یافته است. 18/9یابد و با افزوده شدن یک خط مترو این شاخص  کاهش میدرصد 

درصـد کـاهش    83/2مساحتی از شبکه که در حالت کند و بحرانی قرار گرفته است بـا احـداث تونـل    
یابـد. از   درصـد کـاهش مـی    04/5شدن یک خط متـرو ایـن شـاخص بـه میـزان        یابد. اما با افزوده می

شـود کـه    هاي عملکردي نیز چنین نتیجـه مـی   ت گرفته و نیز از مقایسه سایر شاخصهاي صور مقایسه
  باشد. تأثیر بهبود حاصل از احداث یک خط مترو بیشتر از تأثیر بهبود احداث تونل صیاد شیرازي می

  
 گیري هنتیج-6

خـرداد)   15با گزینه پیشنهادي(ساخت تونل به همراه دسترسی به خیابان پایه  مقایسه گزینه بر اساس
باعث بهبود اکثر شاخص هاي عملکـردي   (تونل) ،ساخت گزینه پیشنهاديصورت گرفتهدر مدل سازي 

  در سطح شهر تهران می شود و لذا ساخت تونل داراي توجیه ترافیکی می باشد.
میلیارد ریال و نیز میزان منافع حاصـل   5856ساخت تونل مطابق ارزیابی اقتصادي تونل صیاد، هزینه 

جویی حاصل از  جویی از مصرف گازوئیل و بنزین، صرفه از ساخت تونل که شامل منافع حاصل از صرفه
میلیارد ریـال   75/155باشد حدود  جویی حاصل از کاهش زمان سفر می کاهش آلودگی هوا و نیز صرفه

وجه به میزان هزینه و منافع، دوره بازگشت سرمایه حاصل از سـاخت  در سال برآورد گردیده است. با ت
  آید. سال بدست می 38تونل حدود 

همچنین از مقایسه تأثیرات ترافیکی ناشی از احداث تونل با تأثیرات ترافیکی ناشی از تکمیل یک خط 
کـه بـا   مترو در نظر گرفتـه شـده اسـت) چنـین حاصـل گردیـده اسـت         6مترو (که در این پروژه خط 

هاي عملکردي در سطح شهر تهران بهبود بیشتري نسبت به احـداث   شدن یک خط مترو شاخص اضافه
  تونل خواهد داشت.

  
 تقدیر و تشکر -7

ریـزي   پور معاون محتـرم مطالعـات و برنامـه    در پایان از همکاري صمیمانه جناب آقاي مهندس خشایی
اعدت مدیریت محترم عامـل شـرکت مطالعـات    ونقل و ترافیک شهرداري تهران و نیز مس سازمان حمل
ونقل و ترافیک تهران جناب آقاي مهندس نوروزي، که زمینه مساعدي را جهت تهیـه ایـن    جامع حمل

  آید. اند، کمال تشکر و قدردانی به عمل می مقاله و استفاده از امکانات آن شرکت فراهم نموده
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Abstract 

One of the purpose of Tehran comprehensive transportation and traffic plan 
is evaluation of plan execution effects at a virtual environment, at this 
article after summarized presentation of Tehran comprehensive 
transportation and traffic model and a variety of scenarios creation method, 
is studied tunnel sayad design and approved metro 6th line, separately and 
their effects on traffic and environment indicators is present. 
Main performance indicators that is used on comparison between two 
scenarios consist of: network car equivalent average velocity, delay time, 
delay time to total travel time ratio, the ratio of streets network that traffic 
flow is ultra saturated, delay time to proceeded distance ratio, fuel 
consumption amount, emissions dispersion amount. 
 
Key Word: Economic and technical evaluation, EMME/2 Software, Scenarios 
Creation, traffic, Environmental.  

  
  




