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 چکیده

تا اثر کاهش تعداد خط بر بزرگـراه   شود یم یتندرو شهر تهران بررس يها خط چهارم سامانه اتوبوس ق،یتحق نیدر ا

 يدورهایـ از کر یکـ یبزرگـراه کـه    نیاز ا يعبور کیتراف يحجم باال. ردیقرار گ یابیو ارز لیچمران مورد تحل دیشه

 در این مطالعه بـراي  .رود بشمار میشهر  نیا یکیفمعضالت ترا نیشهر تهران است، از مهمتر یجنوب -یشمال یاصل

 نـه یهز -سود ياقتصاد يزهایاز آنال، هاي تندرو و اختصاص آن به سامانه اتوبوس ریخط از مس کیاثر حذف  یبررس

بـر   وهایاثرات ممکـن سـنار   یمکردن تما یو کم يریگ اندازه نه،یهز -سود لیمنظور از تحل. شده است کمک گرفته

و  یـی اجرا يها نهیشامل؛ هز ها نهیهز BRTدر احداث یک خط . ها است ها و مکان زمان یافراد در تمام یتمام يرو

 نیـ ا يسـودها  گـر یاز طرف د. باشد یم BRTخط از مقطع و اختصاص آن به سامانه  کیاز حذف  یناش يها نهیهز

کـاهش حجـم    ،کـاهش زمـان سـفر   شـده،   جـا  جابـه مسـافر  قـل همگـانی از   ون سهم حمل شیافزا: د ازنتپروژه عبار

  .رهیتصادفات و غکاهش هوا، هاي  آالینده

  

 نهیهز -سود ، آنالیزهايياقتصاد ، ارزیابیBRT، تندرو يها اتوبوس :کلید واژه
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   مقدمه -1

با  ،يشهر يافزون سفرها روز شیآن افزا یو در پ) نفر ونیلیم 8.5حدود (باال  تیداشتن جمع لیشهر تهران به دل

شهر تهران در  کیونقل و تراف آمار و اطالعات حمل دهیگز ].1[ کند یدست و پنجه نرم م يادیز یکیمشکالت تراف

و  یشخص يمربوط به خودروها شهراین روزانه  يسفرها ییجا سهم در جابه نیشتریکه ب دهد ینشان م 1392سال 

سوم قرار رتبه و ون در  یدرصد، پس از تاکس 20با  بوس ینیاتوبوس و م نیب نیدر ا). درصد 9/43( باشد یم ریسا

 شیضمن افزا) محصور(کامال مجزا  ریمس کیدر کالن شهرها، با اختصاص دادن   BRT احداث خطوط]. 2[ دارند

 4خط فاز اول ]. 3[ جا کند جابه يتر از مسافران را در مدت زمان کوتاه ییحجم باال تواند یم ستم،یس نیسرعت ا

با  لومتریک 7/13اسالمی به طول  هورياز پایانه افشار تا میدان جم 1389مرداد 16تندرو در  يها سامانه اتوبوس

هزار نفر در  98برابر  1389خط در سال  نیجا شده در ا مسافر جابه. جهت افتتاح گردید دوایستگاه در  11تعداد 

خط از میدان جمهوري اسالمی تا ترمینال جنوب  نیز دوم ا، فا1390در مهرماه  نیهمچن .]4[روز اعالم شده است

  ].5[ایستگاه افتتاح گردید 9 عدادمتر و با ت9070به طول

در بـا احـداث ایـن خـط     شهر تهران نشان دادند کـه   BRT خط چهار یدر بررس) 1390(و همکارانش  پور ییخشا

ها نسبت به  و زمان سفر اتوبوس افتهی شیدرصد افزا 31جا شده  مسافر جابه زانیم ،افشار انهیپا-جنوب انهیپا دوریکر

درصد  2.34سوخت  مصرف زانیم ر،یمس نیدر ا ایشان قاتیطبق تحق نیهمچن. است افتهیدرصد کاهش  43قبل، 

]. 1[باشـد  یموجود در هوا م يها ندهیاثر کاهش مصرف سوخت، کاهش در حجم آال نیاست که مهمتر افتهیکاهش 

کـه   يا سرعت و کـاهش زمـان سـفر، مسـئله     شیمسافر، افزا ییجا ر کنار مسائل جابه، دBRT خط کیاحداث  در

کاهش  ر،یمس سیکه عالوه بر باال بردن سطح سرو. است کیدارند، کاهش حجم تراف يا ژهیمتخصصان به آن توجه و

 ].6[آورد یهوا را به ارمغان م یمصرف سوخت و آلودگ

  

 تعریف مسأله و اهداف تحقیق - 2

هاي ایـن   ترین چالش یکی از مهم ،ترافیک ناشی از تردد باالي وسایل نقلیه شخصی معضل شهر تهران و نتوسعه کال

بنابر اعتقاد کارشناسان در راستاي جلوگیري از رشد روزافزون به کارگیري خودروهـاي شخصـی    .باشد میشهر  کالن

ده از خودروهـاي شخصـی قـادر    ونقل عمـومی و محـدودیت اسـتفا    هاي توسعه حمل در سطح شهرهاي بزرگ، طرح

بـه   ریخط از مس کیاختصاص خطوط اتوبوس تندرو همراه با اندازي  راه .دند بود تا روند مذکور را تعدیل نماینخواه

 BRT کاربران يبرا سیسطح سرو مهمترین مزیت افزایش. است یبیو معا ایهمراه با مزاهمواره،  BRT ژهیخط و

  .]7[باشد یکابران خطوط مجاور م يبرا ریخأت شیمقطع و افزا تیکاهش ظرف ایراد اساسی و باشد یم

به خـط   انیخط از جر کی لیپروژه تبد یابیارز يبرا يریگ میتصم اریشاخص و مع کیمطالعه ارائه  نیا یهدف اصل

  .باشد یم BRT ژهیو
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  روش تحقیق - 3

 کیـ در  سطح رهمیمثالً احداث تقاطع غ .در بردارند يادیز اریاحداث بس يها نهیهز یونقل حمل يها از پروژه ياریبس

 نیمهمتر. را به همراه خواهد داشت ییباال اریبس ي نهیهز شود، یدر زمان سفر افراد م ریتقاطع که باعث کاهش تأخ

مرز تعـادل   .عرضه است ستمیبهبود س قیاز طر یرفاه عموم طحباال رفتن س بر، نهیهز يها اثر حاصل از احداث پروژه

به دنبال  یو مال ياقتصاد یابیارز ست؟یچ يرگی میتصم اریشده و رفاه به دست آمده کجاست و معصرف  نهیهز نیب

هـا را در قبـال    پـروژه  يدرآمـد حاصـل از اجـرا    ایو  یبازده زانیمتوان  آن می به کمک است، لذا  پرسش نیپاسخ ا

شـناخته شـده    یکه روش نهیهز -سود يها لیاز تحل در این مطالعه نیز. نمودمشخص  يبردار اجرا و بهره يها نهیهز

در  هـا  نـه ینافع و هز، مهزینه -هاي سود ادامه، ضمن معرفی تحلیلدر . است شدهاست، استفاده  ياقتصاد یابیدر ارز

و  یتنـدرو شـهر تهـران، معرفـ     يهـا  خـط چهـار سـامانه اتوبـوس     يبـرا  ژهیاحداث خط و یعنیپروژه مورد مطالعه، 

 .ستا  شده يبند دسته

  

  زیابی اقتصاديار -3-1

 یافراد در تمام یتمام يبر رو وهایاثرات ممکن سنار یکردن تمام یو کم يریگ اندازه دهیو فا نهیهز لیمنظور از تحل

توافق دارند، اما ممکن اسـت   نیمتخصص یتمام دهیو فا نهیاز هز یفیتعر نیچن يبر رو]. 9[ها است  ها و مکان زمان

 دهیـ فا -نـه یهز لیـ تحل. توافق نظر وجود نداشته باشد دیو فوا ها نهیهز عیو تجم يریگ اندازه ن،ییتع یدرباره چگونگ

  :]9[است ریبه شرح ز یاصول يدارا

 رندیمدنظر قرار گ دیبا وهایاثرات مهم سنار یتمام.  

 ها است مطلق آن ریمهمتر از مقاد وهایسنار انیم یتفاوت نسب.   

 ستها حاصل جمع آن ریمهمتر از مقاد یلیاثرات خ عیتوز.   

 اثر تورم(نسبت به زمان حال است  يارزش کمتر يدارا ندهیدر آ دهیو فا نهیهز کسانی ریمقاد.(  

  

  ها شناسایی سود و هزینه -3-2

 گر،یکـد یبـا   وهـا یاز آلترنات کیـ هر  يها نهیو هز سود یارزش مال سهیاست که با مقا نیا نهیهز-سود زیهدف از آنال

هر  يها دهیو فا ها نهیالزم است هز این منظور يبرا .]8[مشخص کند را  کند، یم نیسود را تأم نیشتریکه ب يا پروژه

  :]9[ شوند یم يبند میبه دو بخش تقس وهایسنار اثرات به طور کلی .شوند يریگ و اندازه فیتعر وهایکدام از سنار

  میمستق) دیو فوا ها نهیهز(اثرات ) الف

  میرمستقیغ) دیو فوا ها نهیهز(اثرات ) ب
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  :شوند یم میاثرات به سه بخش تقس نیا: میمستق) دیو فوا ها نهیهز(اثرات ) الف

ـ ا. است ها تمرکز شده پروژه هیاثرات اول يریگ بخش به اندازه نیدر ا: اثرات سفر .1  اریبسـ  ریاثـرات تـأث   نی

به  توان یدسته م نیبه عنوان مثال از ا. دارند یونقل حمل ستمیکاربران، مسافران و س يبر رو یمیمستق

بخش هـم کـاربران    نیدر ا. کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و کاهش مسافت سفر اشاره کرد

   .رندیگ یمورد توجه قرار م یشخص يو هم خودروها یونقل همگان حمل ستمیس

به عنوان . شوند یم یناش وهایعملکرد سنار يها از شاخص گرید یهستند که از برخ یاثرات: هیثرات ثانوا .2

 یهوا، تعداد تصـادفات و آلـودگ   يها ندهیان سفر و کاهش مسافت سفر باعث کاهش آالمثال کاهش زم

شـهروندان   یتمـام  ياثرات بـه رو  نیا. اثرات دسته دوم معلول اثرات دسته اول هستند. شود یم یصوت

   .است رگذاریتأث) ونقل حمل رکاربرانیکاربران و غ(

اجـرا و   يبـرا  ازیـ مورد ن یمنابع مال يخش بر روب نیا) : مخارج(ونقل حمل ستمیس میمستق يها نهیهز .3

مطالعـات   يهـا  نـه یبخـش هز  نیـ بـه عنـوان مثـال در ا   . کند یونقل تمرکز م حمل ستمیس يبردار بهره

ـ ا. رنـد یگ یقـرار مـ   یمورد بررس رهیو غ يو نگهدار ریساخت تعم زات،یتجه دیخر ،یمهندس  اثـرات  نی

   .استو دولت  يونقل شهر حمل انیمعموالً متوجه متصد

ونقل شـهر   حمل ستمیاز س ریغ ییها ستمیهستند که بر س یاثرات: میمستق ریغ) دیو فوا ها نهیهز(اثرات ) ب

اثرات در کوتاه مـدت   نیا. کنند یعمل م یجیتدر اریو بس گذارند یم ریتأث) يو اقتصاد شهر ها يمانندکاربر(

 د،یبه عنوان مثال با احداث معابر جد. کنند یو بروز م افتهیدر بلند مدت نمود  ینامحسوس هستند ول اریبس

 نیاست کـه متخصصـ   یهیبد. ابدی یم شیافزا نیزم متیق جه،ینقاط شهر بهبود و در نت یبه برخ یدسترس

 يبر رو وهایسنار یول. ستندیدر شهر ن ها ينوع و ارزش کاربر میبه دنبال تنظ وهایسنار يونقل با اجرا حمل

   .خواهد بود اثرگذارد مدت در بلن ها ينوع و ارزش کاربر

 
که در نظـر گرفتـه شـده و روش محاسـبه      نهیسود و هز يها الزم است که دسته گریکدیبا  وهایآلترنات سهیمقا يبرا

ماننـد  ( رسـد  یمـ  یونقلـ  حمـل  سـتم یکه به کاربران س یمیمستق يایمزا. استاندارد شود کیها همگون و مطابق  آن

کـه هـم بـه کـاربران      یمیمستق يایو مزا) سفر و کاهش خسارت تصادفات هنیدر زمان سفر، کاهش هز ییجو صرفه

اثـرات   گریمتصاعد شده و د يمانند کاهش گازها و صداها( رسد یکاربران م ریو هم به غ یونقل همگان حمل ستمیس

 ایزام نیوجود دارد که چگونه ا يادیز يها ثیاگر چه حرف و حد. ندیآ یتر بدست م به نسبت راحت) یطیمح ستیز

 دهنـد  یخود را نشان مـ  نیزم يو کاربر يبه صورت توسعه اقتصاد میرمستقیغ يایمزا. اند شده لیبه واحد پول تبد

 ها نهیهز. ها را در نظر نگرفته باشند ها آن ممکن است سازمان لیدل نیها سخت است و به هم که معموالً محاسبه آن

تر از محاسبه  آسان اریک پروژه بسی یبانیو پشت تیریساخت، مد هنیمحاسبه هز. مانند منافع متنوع و گوناگونند زین

  :]8[ باشد یمدت م یطوالن یطیمح ستیاثرات ز يها نهیهز ایساخت و  نیدر ح کیدر تراف ریاز تأخ یناش نهیهز
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 1 جـدول  بر کاربران و جامعه به صورت یونقل حمل يها فوق، اثرات پروژه يبند با توجه به مطالعات گذشته و دسته

 .در نظر گرفته شده است 

 بر کاربران و جامعه یونقل حمل يها اثرات پروژه 1جدول 

 ...)ریال به (شاخص   شرح موارد اثر عمده بر اثرات

م
ستقی

ت م
اثرا

  

ت اولیه
اثرا

 

  کاربر

  ارزش زمان سفر
  ساعت -نفر  زمان سفر درون خودرو

 اعتس -نفر  زمان سفر بیرون خودرو

  سفر -نفر تاکسی/ کرایه اتوبوس  کرایه

  سفر -نفر   هزینه پارکینگ

  هاي مالکیتهزینه
  کیلومتر - خودرو بیمه و عوارض

 کیلومتر - خودرو  )افت بها و ارزش(استهالك 

هاي  هزینه

  برداري بهره

  کیلومتر - خودرو سوخت

 کیلومتر - خودرو  تعویض روغن

 کیلومتر - دروخو  الستیک

 کیلومتر - خودرو  تعمیر و نگهداري

  ساعت -نفر  هزینه تأخیر اضافی  تراکم ترافیک  غیرکاربر

ت 
اثرا

ثانویه
  

 جامعه
  کیلومتر - خودرو    تصادفات

  آلودگی هوا
 

  کیلومتر - خودرو

هزینه
-

م پروژه
ستقی

ي م
ها

-
ل

حم
ي 

ها
 

ی 
ونقل

)
ج

خار
م

(
  

 مسئولین شهري

  گذاري اولیهسرمایه

    هزینه ساخت

   هزینه مطالعات مهندسی

   هزینه خرید تجهیزات

برداري و بهره

  نگهداري از اتوبوس

  کیلومتر - خودرو  هزینه انرژي

  کیلومتر - خودرو  هزینه تعمیرات و سرویس فنی

  کیلومتر - خودرو  هزینه کارواش

  کیلومتر - خودرو  هزینه بیمه

  کیلومتر - خودرو  هزینه استهالك

  کیلومتر - خودرو  هزینه رانندگان

  کیلومتر - خودرو  سایر هزینه ها

برداري و بهره

  نگهداري از تاکسی

  کیلومتر - خودرو  بیمه و عوارض

 کیلومتر - خودرو  )افت بها و ارزش(استهالك 

 کیلومتر - خودرو  سوخت

 کیلومتر - خودرو  تعویض روغن

 کیلومتر - خودرو  ستیکال

 کیلومتر - خودرو  تعمیر و نگهداري

 کیلومتر - خودرو  هزینه راننده

 کیلومتر - خودرو  هزینه شارژ

هاي -سایر اثرات پروژه

  ونقلی حمل
  جامعه

  کاربري زمین
  .در اغلب منابع و مراجع به صورت کیفی بحث شده است

  اقتصادي
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  تایجمطالعه موردي و ارائه ن -4

هاي تندرو شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته اسـت و اثـرات احـداث ایـن      در این تحقیق خط چهار سامانه اتوبوس

در  BRT 4هـا و پارامترهـاي عملکـردي خـط      ویژگـی  خالصه .]5[ استخط بر بزرگراه شهید چمران بررسی شده 

  .گردآوري شده است 2جدول 

  BRT 4ه آمار و اطالعات خط خالص: 2جدول 

  واحد میزان و مقدار پارامتر

  کیلومتر  13.75  طول خط

  کیلومتر  8.5  طول خط جدا شده با نرده

  کیلومتر  5.25  طول خط جدا نشده

  کیلومتر بر ساعت  20.1  متوسط سرعت

  تعداد  16  تعداد ایستگاه

  تعداد  60  تعداد اتوبوس

  سفر -نفر  98000  جا شده در روز تعداد مسافر جابه

  سفر -نفر  35770000  جا شده در سال تعداد مسافر جابه

 

  معرفی سناریوها -4-1

اند  داشته این خط تندروخط اتوبوسرانی، مسیري مرتبط با مسیر  BRT  ،25 4خط با احداث  ]10[مرجع بر اساس 

. انـد  تغییـر مسـیر یافتـه   خـط   2 و دیـده هاي تنـدرو ادغـام گر   اتوبوس 4خط اتوبوسرانی با خط  9 ،تعداداین که از 

 30جـا شـده    از مسـافر جابـه   همگـانی  ونقل حملسهم ، BRTهمچنین بر اساس این مرجع در اثر احداث این خط 

  :بااست برابر حذف شده خط  9جا شده در سال توسط این  در نتیجه تعداد مسافر جابه. است درصد افزایش یافته
 

35770000)30.01(50390002سفر  -فرن  1معادلۀ    خط حذف شده 9توسط  جایی ساالنه جابه  

 

سفر -نفر 10731000جذب شده باشند،  BRTدر نتیجه با فرض اینکه تمامی مسافران اتوبوس معمولی به سیستم 

  .اند تغییر مد داده BRTدر سال، از سایر مدها به سیستم 

  :یوهاي قابل بررسی عبارتند ازسنار ،BRTصورت گرفته به  شیفت مدي بر اساس

 سفر باقی  -هاي تندرو منتقل شده و نفر سفر اتوبوس عادي به صورت کامل به اتوبوس -نفر :سناریو یک

  .اند جذب شده BRTمانده به نسبت سهم هر یک از مدهاي تاکسی و سواري شخصی به سیستم 

 سفر بـاقی   -تندرو منتقل شده و نفر هاي سفر اتوبوس عادي به صورت کامل به اتوبوس -نفر :سناریو دو

 .اند جذب شده BRTمانده، تماماً از مد سواري شخصی به سیستم 
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 سفر باقی  -هاي تندرو منتقل شده و نفر سفر اتوبوس عادي به صورت کامل به اتوبوس -نفر: سناریو سه

 .اند جذب شده BRTمانده، تماماً از مد تاکسی به سیستم 

  

  ر سناریوهاها د محاسبه هزینه - 4-1

شاخص مرتبط بـا هـر    سپس .اي محاسبه شد هریک از موارد هزینه واحد  هزینه راي محاسبه اثرات هر سناریو ابتداب

نشـان   7تـا جـدول    3جدول  محاسبات مربوط به سناریو اول در .دیگردبرآرود در اوج صبح هاي واحد  یک از هزینه

  .داده شده است

  در اوج صبح در سناریو یک BRT 4هاي عملیاتی خط   زینهه 3جدول 

  هزینه  شاخص برآورد شده  هزینه واحد به ریال شرح موارد موارد هزینه اي

 10,965,593,010  731039.53  15,000  زمان سفر درون خودرو  ارزش زمان سفر

  23,142,106,061  771403.54  30,000  زمان سفر بیرون خودرو  ارزش زمان سفر

  7,154,000,000  3577000  2,000  کرایه اتوبوس  یهکرا

  1,339,498,951  2976664  450  زمان تأخیر اضافه شده  هزینه تراکم ترافیک در خطوط مجاور خط ویژه

  تصادفات
  

578 200750 116,033,500  

  آلودگی هوا
  

145 200750 29,108,750  

  بهره برداري و نگهداري

  200,750,000  200750  1,000  هزینه انرژي

  627,762,138  200750  3,127  هزینه تعمیرات و سرویس فنی

  53,700,625  200750  268  هزینه کارواش

  163,023,805  200750  812  هزینه بیمه

  1,536,992,188  200750  7,656  هزینه استهالك

  1,050,354,865  200750  5,232  هزینه رانندگان

  38,393,437  200750  191  سایر هزینه ها

 46,417,317,330  مجموع
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  4خط ) گذاري اولیه سرمایه(هاي احداث  هزینه 4جدول 

  هزینه شاخص برآورد شده هزینه واحد به ریال  شرح موارد  موارد هزینه اي

ت
خ

سا
هزینه 

  

  مسیر
  

20,000,000 8.5 170,000,000  

  ایستگاه
  

360,000,000 16 5,760,000,000  

  ي هاي هوشمندتکنولوژ

  396,000,000  60  6,600,000  اولویت عبور در تقاطع چراغ دار

  66,125,000,000  1  66,125,000,000  مرکز کنترل

  3,168,000,000  16  198,000,000  رسانی سیستم اطالع

  2,112,000,000  16  132,000,000  دستگاه جمع آوري کرایه

  2,400,000,000  60  40,000,000  مکان نمایی خودرو

  1,590,000,000  60  26,500,000  رسانی درون خودرو اطالع

  هزینه مطالعات مهندسی
  

  8,989,310,000 درصد هزینه ساخت 11

 هزینه خرید تجهیزات
  0 0  1,000,000,000  اتوبوس تک کابین

  150,000,000,000 60  2,500,000,000  اتوبوس دو کابین

 240,710,310,000 مجموع

شـده   براي این منظور از رابطه زیر اسـتفاده . ري باید بصورت هزینه یکنواخت سالیانه برآورد گرددگذا رمایههزینه س

 :است

 2معادلۀ 
A  :هزینه معادل یکنواخت سالیانه  P  :کل هزینه در سال پایه  

i  :نرخ بهره بانکی      n  :گذاري عمره دوره سرمایه  
  

n

i)(1P n


A
  

 
  هاي عملیاتی اتوبوس معمولی در سناریو یک هزینه 5جدول 

  هزینه  شاخص برآورد شده  هزینه واحد به ریال شرح موارد موارد هزینه اي

 10,130,911,184  675,394  15,000  زمان سفر درون خودرو  ارزش زمان سفر

  20,581,299,242  686,043  30,000  زمان سفر بیرون خودرو  ارزش زمان سفر

  5,007,800,000  2,503,900  2,000  کرایه اتوبوس  کرایه

  تصادفات
  

578 262,893 151,952,426  

  آلودگی هوا
  

145 262,893 38,119,553  

  برداري و نگهداري بهره

  262,893,470  262,893  1,000  هزینه انرژي

  822,089,996  262,893  3,127  هزینه تعمیرات و سرویس فنی

  70,324,003  262,893  268  هزینه کارواش

  213,488,886  262,893  812  هزینه بیمه

  780,464,989  262,893  2,969  هزینه استهالك

  1,375,499,054  262,893  5,232  هزینه رانندگان

  50,278,376  262,893  191  سایر هزینه ها

 39,485,121,180  مجموع
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  هاي عملیاتی تاکسی در سناریو یک هزینه 6جدول 

  هزینه  شاخص برآورد شده  هزینه واحد به ریال شرح موارد موارد هزینه اي

 598,032,910  39,869  15,000  زمان سفر درون خودرو  ارزش زمان سفر

  387,019,672  12,901  30,000  زمان سفر بیرون خودرو  ارزش زمان سفر

  1,625,482,623  387,020  4,200  کرایه تاکسی  کرایه

  تصادفات
  

39 658,415 25,678,193  

  آلودگی هوا
  

25 658,415 16,460,380  

  برداري و نگهداري سیستم تاکسیبهره

  164,603,802  658,415  250  بیمه و عوارض

  230,445,323  658,415  350  )افت بها و ارزش(استهالك 

  740,717,111  658,415  1,125  سوخت

  9,217,813  658,415  14  غنتعویض رو

  65,841,521  658,415  100  الستیک

  230,445,323  658,415  350  تعمیر و نگهداري

  1,580,196,504  658,415  2,400  هزینه راننده

  79,009,825  658,415  120  هزینه شارژ

 5,753,151,002  مجموع

  

  صی در سناریو یکهاي عملیاتی سواري شخ هزینه 7جدول 

  هزینه  شاخص برآورد شده  هزینه واحد به ریال  شرح موارد  موارد هزینه اي

 1,060,149,250  70,677  15,000  زمان سفر درون خودرو  ارزش زمان سفر

  686,080,328  22,869  30,000  زمان سفر بیرون خودرو  ارزش زمان سفر

  هزینه پارك
  

6,500 686,080 4,459,522,131  

  اي مالکیتههزینه
  502,308,811  2,009,235  250  بیمه و عوارض

  703,232,336  2,009,235 350  )افت بها و ارزش(استهالك 

  برداريهاي بهرههزینه

  2,260,389,652  2,009,235  1,125  سوخت

  28,129,293  2,009,235 14  تعویض روغن

  200,923,525  2,009,235 100  الستیک

  703,232,336  2,009,235 350  تعمیر و نگهداري

  442,031,754  2,009,235  220    تصادفات

  آلودگی هوا
  

25 2,009,235 50,230,881  

 11,096,230,298  مجموع
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 ارزیابی اقتصادي سناریوها -4-2

بر اساس ایـن جـدول هزینـه خـالص در ایـن سـناریو برابـر         .دهد خالصه اثرات در سناریو یک را نشان می 8جدول 

ایـن میـزان برابـر    . محاسـبه شـده اسـت    3معادلـه  همچنین سود خالص به صورت . ریال است 14,607,111,850

 .ریال در سال برآورد شده است 15,048,642,794

 
  1389خالصه اثرات سناریو یک در سال  8جدول 

 هزینه به ریال  موارد

  9,738,074,567  هزینه سرمایه گذاري معادل سالیانه در اوج صبح

  46,417,317,330  در سال در اوج صبح BRTمجموع هزینه عملیاتی 

  39,485,121,180  مجموع هزینه عملیاتی اتوبوس عادي در سال در اوج صبح

  5,753,151,002  مجموع هزینه عملیاتی تاکسی در سال در اوج صبح

  11,096,230,298  مجموع هزینه عملیاتی سواري شخصی در سال در اوج صبح

  

81109623029575315100203948512118-991718515004641731733ریال 3معادلۀ  Bt  

  :در این سناریو برابر خواهند بود با NPVو  BCRبنابراین 

02.1  4معادلۀ 
9738074567

9917185150
BCR  

  5معادلۀ 
17911058397380745679917185150ریال NPV  
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  .شده استارائه  9جدول  سه سناریو در  خالصه نتایج تحلیل

 
  خالصه تحلیل اقتصادي سه سناریو 9جدول 

  سناریو سه  سناریو دو سناریو یک مد وسیله

 0 1,073,100  686,080  سفر شخصی -نفر

  1,073,100  0  387,020 سفر مسافر تاکسی -نفر

  2,503,900  2,503,900  2,503,900  سفر اتوبوس واحد -نفر

  BRT  3,577,000  3,577,000  3,577,000سفر  -نفر

 9,242,972,363 10,646,695,936 9,917,185,150  )ریال(سود خالص 

 9,738,074,567  9,738,074,567  9,738,074,567 )ریال(هزینه خالص 

BCR 1.02  1.09 0.95  

NPV )495,102,204  908,621,369  179,110,583  )ریال -  

  

  یري و پیشنهادنتیجه گ - 5

 :از تحلیل سه سناریو نتایج زیر حاصل شده است

  در هر دو سناریو اول و دوم نسبت سود به هزینه بیشتر از یک بوده که اقتصادي بودن پروژه احداث خط

4 BRT کنند را اثبات می.  

 توان ادعا نمود در صورتی که هیچ یک از مسـافران سـواري بـه سیسـتم      بر اساس سناریو سوم میBRT 

چـرا کـه هـدف از    . پروژه احداث خـط تنـدرو بیشـتر از یـک نخواهـد بـود       BCRتغییر مد ندهند، دیگر 

لذا زمانی که هیچ یک . باشد ها همگانی کاهش استفاده از خودروي شخصی می گذاري در سیستم سرمایه

البتـه  . از خودروهاي شخصی به سیستم جدید تغییر مد ندهند، بدیهیست که پروژه شکست خورده است

 .این یک سناریو غیرمحتمل بوده و صرفاً براي نشان دادن اهمیت این موضوع بیان شده است

  در واقـع  . بیشترین ارزش خالص کنونی مربوط به سناریو دوم و کمترین آن مربوط به سناریو سوم اسـت

 از سواري شخصی نسبت به تاکسی، بیشـتر باشـد سـود آوري    BRTهرچه مسافر جذب شده به سیستم 

 .پروژه بیشتر خواهد بود
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  مراجع -6

در معابر شـهري؛ مطالعـه    BRTاثر سنجی اجراي خطوط , مرتضی خشایی پور، مهري بهرامی، پیمان نوربخش -1

 ).1390(, یازدهمین کنفرانس بین المللی ترافیک، تهران, موردي در شهر تهران

سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک     معاونـت و  , 1391گزیده آمار و اطالعات حمل و نقل شـهري تهـران سـال     -2

  ).1392(, شهرداري تهران، تهران

شناسایی عوامل موثر بر تبدیل خطوط عـادي اتوبوسـرانی شـهر تهـران بـه      , سید مصطفی نبویان ، الله شجاعی -3

  ).1391(دوازدهمین کنفرانس بین المللی ترافیک ، تهران ) BRT(سامانه تندرو 

معاونـت و سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک      , 1389تهـران سـال   گزیده آمار و اطالعات حمل و نقل شـهري   -4

  ).1390(, شهرداري تهران، تهران

معاونت برنامه ریزي و توسـعه شـهري، شـرکت    , سامانه اتوبوسهاي تندرو 4بازنگري خطوط تغذیه کننده خط  -5

  ).1390(, واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

حلیل عملکـرد سیسـتم حمـل و نقـل سـریع اتوبوسـرانی       ارزیابی و ت, محمد صدیق باور، محسن حدیقه جوانی - 6

)BRT ( در کالن شهرها توسط نرم افزارAIMSUN دهمین کنفرانس بین المللی ترافیک، تهران ,)1389.(  

7- Cost/Benefit Analysis of Converting a Lane for Bus Rapid Transit-Phase II 
Evaluation and Methodology, NCHRP Project 20-65, Task 22, (2011). 

8- Cost/Benefit Analysis of Converting a Lane for Bus Rapid Transit, NCHRP 
Project 20-65, Task 21, (2009). 

9- Estimating the Benefits and Costs of Public Transit Projects: A Guidebook for 
Practitioners, Transportation Research Board, TCRP Report 78, (2002). 

معاونــت مطالعــات و برنامــه , در شــهر تهــران BRTمطالعــات نیازســنجی و امکــان ســنجی احــداث خطــوط  -10

 ).1390(, ریزي،سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
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Abstract  

This paper reviews Tehran BRT Line 4 in order to evaluate the effect of exclusive lane of 
BRT on Chamran highway’s performance. Heavy traffic passing through this highway, 
which is a north-south corridor, is the one of most important traffic issues in city of Tehran. 
Applying Economic evaluation is an appropriate technique to assess the impacts of lane 
converting. Benefit/Cost analysis (BCA), is a systematic approach to estimate the benefits 
and costs of each alternative which is experienced by anyone in anywhere. In this case 
study, On the one hand, the costs include: implementation and operation costs, and 
consequence costs of lane converting. On the other hand its benefits consist of increase in 
public transit ridership and reducing the travel time, the volume of emitted gases, the 
number of accident, etc.  
 
Keywords: BRT, Economic evaluation, Benefit-cost analysis, BCA 
 

 




