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 چکیده

هاي طوالنی  رو معابر شهري یکی از عوامل مهم کاهش ظرفیت عبوري و ایجاد صف عملیات حفاري در حاشیه سواره

، باال رفتن  مصرف سوخت وسایل نقلیه و افـزایش تصـادفات   هوا وسایل نقلیه و به تبع ایجاد تاخیر، افزایش آلودگی

هاي حفاري تعداد یک، دو و بعضاً کل مسیرممکن است بسته شود، بررسـی   از آنجایی که در محدوده. رود بشمار می

هـدف از ایـن تحقیـق ارائـه     . رسد ضروري بنظر می یزمانبازه کنندگان از محور در  میزان هزینه تحمیلی به استفاده

رو معابر شهري به تفکیک نقش آنها در  ناشی از انجام حفاري در سوارهتحمیلی بر ترافیک لی براي تخمین هزینه مد

در این پژوهش ابتدا معابري که در آنهـا عملیـات    .باشد هاي اساسی جریان ترافیک میشهر با در نظر گرفتن پارامتر

حفاري در حال انجام بوده در شهر مشهد شناسایی و سپس با عنایت به نقش آن معابر، پارامترهاي ترافیکی شـامل  

شرایط عـادي و حـین عملیـات در    آن معابر براي دو وضعیت سازي  شبیهپس از . حجم و زمان سفر برداشت گردید

نتـایج  . هاي ترافیکی استخراج گردید سازي با واقعیت، داده و کالیبره کردن مدل شبیه AIMSUNز سا افزار شبیه نرم

هاي مختلف متفاوت بوده و نسبت به طول عملیات حفـاري و عـرض آن    نشان داد که تاثیر حفاري در معابر با نقش

ت به ارائه مدل هزینه ناشی تاخیر نسب ،سازي رو با تحلیل اقتصادي اطالعات حاصل از شبیه از این. باشد حساس می

  .شده است اقدامدر انجام عملیات حفاري 
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  تعریف مساله و اهداف تحقیق -1

اثرات متفـاوت آشـکار و پنهـانی را بـر     رو معابر شهري  انجام عملیات عمرانی و حفاري در حاشیه سوارهبه طور کلی 

هاي آسفالت و اتفاقـاتی اسـت کـه در زمـان      اثرات آشکار آن شامل خرابی. کند کنشگران نظام حمل و نقل وارد می

یکی از اثراتـی کـه    .ابی و تعیین نشده استدر حالیکه اثرات پنهان آن هیچگاه ارزی ،پیوند عملیات عمرانی بوقوع می

ایی است که  هزینهایجاد کاهش ظرفیت سواره و به تبع  ،نماید وارد میونقل  حملرو بر سیستم  حفاري حاشیه سواره

گیـرد کـه    هـا مـوارد مختلفـی را دربـر مـی      ایـن هزینـه  . شود معابر وارد میآن کنندگان از  بصورت پنهان بر استفاده

 .گیري و تخمین را دارند آنها شامل هزینه اتالف وقت، مصرف سوخت و آلودگی هوا است که قابلیت اندازهترین  عمده

است شهر در تاخیر عملیات عمرانی در هر روز  تعیین مدل هزینه جریمه ناشی از تحقیق حاضر هدف نتیجه در در 

و در شـرایط گونـاگون حفـاري در آن معـابر     سازي  که با استفاده از اطالعات برداشت شده در معابر مختلف و شبیه

  .بدست آمده استنهایت تبدیل آن شاخص ها به مقادیر مالی و ریالی 

  روش تحقیق - 2

داشتن تقاضا و تغییر در  افزار و ثابت نگه سازي وضعیت حفاري در نرم در این مطالعه با استفاده از روش کمی و شبیه

منظور بدین . و با وضعیت شرایط عادي هر معبر مقایسه شده است سازي شده، اثرات تغییرات شناسایی عرضه شبیه

 و جمع و پخش کننده 2درجه یانیشر، 1درجه یانیشر يها با نقشمعبر  3انجام مطالعه، پس از انتخاب ابتدا جهت 

گیرند و همچنین بیشترین اقدامات حفاري  هم بدلیل اینکه از کل معابر شهر، طول و سطح بیشتري را در بر می آن(

اشت اطالعات عرضه و تقاضا در وضعیت حین عملیات حفاري و در شرایط و برد) شود در حاشیه این معابر انجام می

نتایج مطالعات  ،ت اطمینانیدر جهت افزایش قابل. دنگردیدافزار ترافیکی، شبیه سازي  در محیط نرم آن معابر، عادي

وضـعیت معبـر در حالـت حفـاري      سپس با ثابت در نظر گـرفتن تقاضـا،   .کالیبره شد هاي واقعی با دادهافزار  این نرم

  . افزار اخذ گردید هاي نرم مدلسازي شد و با ایجاد تغییرات بر طول و عرض حفاري خروجی

  فرضیات مطالعات - 3

شناسـایی پارامترهـاي   بـه منظـور   ابتـدا  . شده است تعریفاخیر در دو قالب عرضه و تقاضاي سفر  فرضیات پژوهش

بـا   سازي واقعیت موجود عرضه حمل و نقل در شهر مشهد، هاي مختلف جهت شبیه ترافیکی مربوط به معابر با نقش

 3به تفکیک نقـش شـامل    ،بود ، معابري که عملیات حفاري در آنها در حال انجاماین شهرعنایت به نقش معابر در 

و  درجـه دو  یانیمعبـر شـر  ی بـا نقـش   بلوار مجلسـ ، کیدرجه  یانیبعنوان نمونه معبر شر یرستم دمعبر، بلوار شهی

هـاي   که فرض شد که هر کدام از آنها نماینده معابر بـا نقـش   جمع و پخش کنندهبا دارا بودن نقش  یبهشت ابانیخ

رو و تعـداد خطـوط عبـوري در     عرض سـواره س مشخصات فیزیکی آنها شامل سپ .شناسایی گردیدندمشابه هستند، 

هاي مطالعـات جـامع    همچنین با استفاده از داده. برداشت گردیدی یهاي اجرا با استفاده از نقشه منتخبهاي  خیابان
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رض فـ  هاي ظرفیت و سرعت آزاد براي هر یک از آن معابر معین شد و مقادیر پـیش  حمل  نقل شهر مشهد، شاخص

  ]1[ )1جدول. (مطابق آنها اصالح گردیدسازي در نرم افزار  شبیه

  Aimsunمقادیر تدقیق شده سرعت و ظرفیت معابر در مدل محیط نرم افزاري   :1جدول 

 معابرنوع  ردیف

سرعت جریان 

 آزاد

  ظرفیت

 )به ازاء هر متر عرض معبر(
 ظرفیت کل معبر معبر عرض

 کیلومتر

 بر ساعت

 نقلیهوسیله 

  بر متر بر ساعت
  متر

 وسیله نقلیه

 بر ساعت

 1155 7 165 45 کننده و پخش جمع 1

 1995 10.5 190 50 2شریانی درجه 2

 2940 14 210 60 1شریانی درجه  3

  

توانـد   بعالوه با فرض آنکه حجم عبوري از معابر مختلف متفاوت است و آنکه تقاضاي سفر از یک معبر منتخـب مـی  

هاي مرکز  نماینده حجم سایر معابر مشابه باشد، حجم وسایل نقلیه به تفکیک توسط برداشتگر و یا از طریق دوربین

 . استخراج گردیدالذکر برداشت و  از سه معبر فوقکنترل 

  

  حفاريشبیه سازي  -4

پیچیدگی بیش از حد سیستم هاي ترافیکی و کثرت اجزاء و روابط آنها، همچنین توانـائی قابـل توجـه روش شـبیه     

سازي در تحلیل و پیش بینی شرایط، باعث گردیده تا در بررسی سیستم هاي ترافیکی از این روش استفاده زیـادي  

ی یـ هاي اجرا و به منظور جلوگیري از فعالیت حین حفارياز شرایط  با توجه به عدم آگاهیدر این مطالعه نیز . بشود

مدل دقیق  ساختبه منظور  .شبیه ساز ترافیکی استفاده گردیده استافزار  هاي سعی و خطا از نرم و آزمونهزینه بر 

ت شهر مشهد، ظرفیت و سـرعت از اطالعـات برداشـ    1و شریانی درجه  2معابر جمع و پخش کننده، شریانی درجه 

نـرم   طیدر محـ  فـوق  ریپس از اصـالح مقـاد  . سازي با شرایط موجود آن معابر کالیبره شد شده تعیین گردد و شبیه

 يبـر طـول و عـرض حفـار     راتییـ تغ جـاد یشـد و بـا ا   يمدلسـاز  يمعبر در حالت حفـار  تیوضع Aimsun يافزار

طـول   يرو رییـ تغ جـاد یبـا ا  ،يعرض حفـار با ثابت نگه داشتن نشان داد که  جینتا. دیافزار اخذ گرد نرم يها یخروج

) تیـ بـه ظرف  کیـ در احجام نزد(متر  50حدود  يهر طول حفار يبرا ان،یدر باالست جر يطول موثر حفار ،يحفار

متـر   150متر، حـدود   200کمتر از  يهر طول حفار يبرا زین انیدست جر نییدر پا يطول موثر حفار. حاصل شد

متر متـأثر از   450حدود  انیدست جر نییدر پا يطول موثر حفار زیمتر ن 200از  شتریب يحفار يطولها در . است

 .کند یشده عمل م يطول حفار
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  معبر در حالت حفارينمونه وضعیت مدلسازي  :1شکل

 يطـول حفـار   يرو رییـ تغ جـاد یو ا يثابت نگه داشتن عرض حفار ،يذکر است، منظور از ثبوت عرض حفار انیشا

مختلـف   يبا عرض ها کیتراف تیوضع يبر رو يطول حفار رییتغ تیحساس زانیکار به منظور شناخت م نیا. است

 يمدلساز يمتر، متراژ مختلف طول حفار 3برابر  يکه بعنوان مثال با ثابت نگهداشتن عرض حفار یمعن نیبد. است

 انگریـ ب) نرم افـزار  يها یخروج( جیمختلف تکرار شد و نتا يعرض ها يکار برا نیا. دیها اخذ گرد یشدند و خروج

 انیـ ادغـام شـدن جر   يبـرا  یبه طول مشخص کیتراف انیجر ازین لیبه دل ،يهر طول حفار يمسئله بود که برا نیا

موضوع فوق در مـورد  . متر است 50حدود  انیدر باالست جر يطول موثر حفار) يحفار کیعبور از مقطع بار يبرا(

 200کمتـر از   يحفار يطول ها يبرا) داریپا انیواگرا شدن و بازگشت به جر  تیوضع( کیتراف انیدست جر نییپا

شده عمل  يمتر متأثر از طول حفار 450متر، حدود  200از  شتریب يحفار يمتر است و در طولها 150متر، حدود 

 یمحاسـبات  طـول  مختلـف،  يها در طول يازحفار یناش يها نهیبه منظور انجام محاسبات مربوط به هز لذا . کند یم

+ L =200 محاسـباتی (برابـر   يحفـار  باشد، طول محاسـباتی )  L ≥200 حفاري( يحفار اتیطول عمل کهیدر صورت يحفار

 L محاسـباتی ( يحفـار  ی، طـول محاسـبات  )L حفـاري  <200( يحفـار  يها طول يو برا گرفتمتر مورد عمل قرار ) L حفـاري 

  .شدمتر در نظر گرفته ) L حفاري+ 500=

  ها  تحلیل ترافیکی دادهتجزیه و  - 5

با عرض (در معبر جمع و پخش کننده افزار شبیه ساز مالحظه گردید که  سازي حالتهاي مختلف در نرم پس از شبیه

 يحجـم عبـور   يجوابگـو  گـر ی، معبر د)2.5عبور  ماندهیعرض باق(متر  4.5از  شتریب يعرض حفار شیبا افزا) متر 7

بسته بـه   دیصورت با نیعمالً معبر مسدود خواهد شد و در ا ،يبودن عرض حفار شتریفلذا در صورت ب.  نخواهد بود

نتـایج مدلسـازي حفـاري در معبـر جمـع و پخـش        2بطور نمونه در جدول  .گردد هیته ریمورد، مطالعه انحراف مس

  .متر نشان داده شده است 200کننده براي طول حفاري کمتر از 
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 )Aimsun )l ≤200افزار  ع و پخش کننده در محیط نرمنتایج مدلسازي حفاري معبر جم :2 جدول

W T  F  A  

 عرض

 حفاري

  زمان سفر کل

 وسایل نقلیه

  مصرف

 سوخت

  آلودگی هوا

 )کیلوگرم(

 Nox HC CO لیتر ساعت متر

0 23.91 48.29 0.06 0.65 8.02 

0.5 24.33 49.04 0.06 0.66 8.06 

1 24.84 50.08 0.06 0.66 8.11 

1.5 25.49 51.39 0.06 0.67 8.17 

2 26.32 53.05 0.06 0.67 8.26 

2.5 27.40 55.24 0.06 0.68 8.37 

3 28.86 58.19 0.06 0.69 8.51 

3.5 30.92 62.34 0.06 0.71 8.72 

4 33.96 68.46 0.07 0.74 9.03 

4.5 38.74 78.104 0.07 0.78 9.51 

  

عرض باقیمانده عبـور  (متر  7.5افزایش عرض حفاري بیشتر از نیز با ) متر 10.5با عرض ( 2در معبر شریانی درجه 

گیرد و وسایل نقلیه از آن با سرعت بسـیار پـایین و بـه نـدرت      ، معبر در ظرفیت نهایی خود قرار می)متر 3کمتر از 

رض با افـزایش عـ   2نیز مشابه شریانی درجه ) متر 14با عرض ( 1بعالوه براي معبر شریانی درجه   .عبور خواهد کرد

، شبکه اشباع خواهد شد و به تبع ترافیک به سـختی  )متر 3عرض باقیمانده عبور کمتر از (متر  11حفاري بیشتر از 

  .مانده عبور خواهد کرد قی از عرض با

  ها نهیو محاسبه هز ياقتصاد لیتحل -6

هـا   این هزینـه . ستشده اهاي مرتبط با ترافیک ناشی از حفاري در معبر براي هر روز محاسبه  هزینه قسمتدر این 

هاي ناشی از آلودگی هواي ترافیک وسـایل نقلیـه    شامل هزینه مصرف سوخت، هزینه اتالف وقت شهروندان و هزینه

قیمت واقعی هر لیتر بنزین عرضه شده محاسبه هزینه سوخت براي هر روز حفاري در معبر، براساس رو  از این .است

همچنـین   .شـد ریال انجـام   7000نقل و عوارض حدود  و هاي حمل با احتساب هزینه1391در سال در داخل کشور 

 10نقل و ترافیک مشهد برابر با  و جهت تخمین ترافیک روزانه از ضریب ساعت اوج برگرفته از آمار نامه سازمان حمل

  ]2[. صورت گرفت) 1(رابطه  از طریقلذا محاسبه هزینه مصرف سوخت  .استفاده شد
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  Fi  =CostFi×  10) ضریب ساعت اوج(×  7000) بهاي واقعی بنزین برحسب ریال بر لیتر(                                 )     1( 

 

CostFi = در عرض حفاري هزینه مصرف سوختi در یک روز برحسب ریال   

Fi = کل وسایل نقلیه در عرض حفاري مصرف سوختi برحسب لیتر سازي  براي یک ساعت شبیه  
  

 220نقل، با فرض ارزش تولیـد ناخـالص داخلـی در حـدود      و کنندگان سیستم حمل ارزش وقت استفادهبراي برآورد 

 ]3[. آید ریال بر ساعت از رابطه زیر بدست می 37500دالر بر نفر در ماه، ارزش وقت برابر 

  

 �� =
(دالر/ریال) �����×����دالر در ماه�

��� (ساعت کاري در ماه)
= ریال/ساعت 37500                                                                   )2(                    

)3      (                                                                                     Vt × Pc  ×)10) ضریب ساعت اوج  ×Ti  =CostTi  

 

CostTi = در عرض حفاري  کنندگان اتالف وقت استفادههزینهi در یک روز برحسب ریال  

Ti = در عرض حفاري زمان سفر کل وسایل نقلیهi برحسب ساعت سازي  براي یک ساعت شبیه 

Vt =ارزش وقت شهروندان در هر ساعت برحسب ریال  

Pc = نقل مشهد و آمارنامه حمل(ضریب سرنشین وسیله نقلیه همسنگ سواري(  
  

 4300معـادل  از صورت گرفتـه   يها طبق پژوهش هینقل لیتوسط وسا شده دیتول يها ندهیآال نهیهزجهت محاسبه 

 .استفاده شده است ریهوا از رابطه ز یآلودگ يها نهیمحاسبه هز يلذا برا. استاستفاده شده  ها ندهیدالر در هر تن آال

]4[  

 
  Ai  =CostAi×  10) ضریب ساعت اوج(× 4300× $                                                                                          )       4(

 

CostAi =در عرض حفاري  هزینه ناشی از تولید آلودگی هواi در یک روز بر حسب ریال  

Ai =در عرض حفاري  آلودگی هوا کل وسایل نقلیهi سازي برحسب ساعت براي یک ساعت شبیه  

  )ریال فرض شده است 30000معادل هر دالر (ارزش دالر برحسب ریال = $
  

و  2وپخش کننده، شریانی درجـه   شایان ذکر است هر یک از این محاسبات فوق به ترتیب براي معابر با نقش جمع

بطـور  . محاسبه شده اسـت  هاي حفاري مختلفمتر و با عرض  200حفاري کمتر و  بیشتر   با طول 1شریانی درجه 

در معبـر جمـع و پخـش کننـده     متـر   200با طول کمتـر از  در ازاي هر روز حفاري  محاسبه شدههاي  هزینهنمونه 

گـردد، بیشـترین هزینـه     همانطور که از جدول مذکور مشاهده می. نشان داده شده است 3در جدول  برحسب ریال

    .باشد که جبران آن بسیار سخت می مربوط به تولید آلودگی هوا است



 

7 

 

 )l ≤200( برحسب ریال هاي وارده در ازاي هر روز حفاري در معبر جمع و پخش کننده هزینه :3 جدول

W CostFi  CostTi  CostAi  Costalli  

  )متر( حفاري عرض
  هزینه مصرف سوخت

 )ریال(

  هزینه اتالف وقت

 )ریال(

  هزینه آلودگی هوا

 )ریال(

  هزینه کل

 )ریال(

0 3,380,553 8,965,688 11,261,146 23,607,387 

0.5 3,433,055 9,122,700 11,320,297 23,876,052 

1 3,505,816 9,316,050 11,393,136 24,215,003 

1.5 3,596,993 9,558,336 11,484,411 24,639,740 

2 3,713,629 9,868,274 11,601,172 25,183,074 

2.5 3,866,580 10,274,713 11,754,288 25,895,580 

3 4,073,345 10,824,151 11,961,274 26,858,770 

3.5 4,363,718 11,595,764 12,251,959 28,211,441 

4 4,792,095 12,734,096 12,680,796 30,206,988 

4.5 5,467,280 14,528,274 13,356,706 33,352,261 

  

  .هزینه وارده در ازاي هر روز حفاري تعیین شد )5(با استفاده از رابطه محاسبه هزینه ناشی از حفاري  سپس براي

  

Costalli = CostFi + CostTi + CostAi )5       (                                                                                                       

Costi = Costalli - Costallo )6       (                                                                                                                          

Costalli = هزینه کل در عرض حفاريi در یک روز بر حسب ریال  

Costallo =در یک روز بر حسب ریال هزینه کل در عرض حفاري صفر  

Costi = در عرض حفاري در یک روز هزینه وارده ناشی از تاخیر حفاريi بر حسب ریال  

  

هزینه تحمیلی بر استفاده کنندگان در معـابر شـهر محاسـبه شـد کـه در      الذکر  بنابراین پس از محاسبه مقادیر فوق

نشان داده شـده  متر برحسب ریال  200بصورت نمودار به ازاء طول حفاري کمتر و بیشتر از ) 4(الی ) 2(هاي  شکل

گردد که شامل  یم لیبر استفاده کنندگان تحم نهیاز هز یمشخص ریدر هر روز مقاد دیگرد نیمعهمانطور که . است

 یتیماننـد نارضـا   یمنفـ  يامـدها یپ گـر یاز د هـا  نـه یدر برآورد هز لیکن. باشد یم یسوخت، وقت و آلودگ يها نهیهز

  .صرف نظر شده است غیرهو  دآمدهیپد یصوت یآلودگ ،يساختن منظر شهر بایناز ،یاجتماع
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  کننده پخش و جمع معبر در يحفار روز هر يازا در واردههاي  نهیهز :2شکل

 
 2 درجه یانیشر معبر در يحفار روز هر يازا در واردههاي  نهیهز :3شکل
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 1 درجه یانیشر معبر در يحفار روز هر يازا در واردههاي  نهیهز :4شکل

  برآوردي هاي مدلسازي هزینه -7

 يبرا. دیگرد جادیا است نهیمقدار هز نیکه نشان دهنده ا یاضیر يمدلها ،کل نهیبدست آمده هز ریبه مقاد توجه با

با از اینرو  .استرا دارا  یخط ریغ ينمودن مدلها برهیکال تیکه قابل شداستفاده  spssافزار  از نرم ابدست آوردن مدله

، مـدل  spss يافـزار آمـار   نمودار مذکور را داشته باشد با استفاده از نرم تیکه خاص یینمودن مدل رشد نما برهیکال

مـدل   .بـرآورد گردیـد   يطـول حفـار  بنـدي   عنایـت بـه دسـته   با مختلف در معابر  يبا توجه به عرض حفار ها نهیهز

  .معین گردید) 7(پیشنهادي به منظور کالیبره نمودن مقادیر محاسباتی مطابق رابطه 

  

Costall`i = b1×Exp(b2×W)-b3  )7       (                                                                                                                  

   

Costall`i  = هزینه کل محاسباتی در عرض حفاريi در یک روز برحسب ریال  

W  = برحسب مترعرض حفاري 

b1 ،b2 و b3  = مقادیر ثابت  

و بـرازش   )سـازي  حاصـل از شـبیه  ( و واقعی) حاصل از مدل(سباتی امحبا رسم نمودار حاصل از دو مقدار در نهایت 

بهترین خط از آن، مقدار ضریب همبستگی براي هریک از آنها ترسیم شد و دقت مدل ریاضـی پیشـنهادي کنتـرل    

متـر   200الذکر براي معابر مختلف با طـول حفـاري کمتـر از     فوقنمودار ترسیمی ) 6(الی ) 5(هاي  در شکل. گردید

  .بطور نمونه نشان داده شده است
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  )l >200( کننده وپخش جمع معبر در يحفار روز هر يازا در واردههاي  نهیهزسنجش دقت مدل ارائه شده بمنظور برآورد : 5شکل

  

  )l >200(شریانی درجه دو  معبر در يحفار روز هر يازا در واردههاي  نهیهزسنجش دقت مدل ارائه شده بمنظور برآورد : 6شکل

  

  )l >200( یکشریانی درجه  معبر در يحفار روز هر يازا در واردههاي  نهیهزسنجش دقت مدل ارائه شده بمنظور برآورد : 7شکل

 

 



روابط پیشنهادي بـه منظـور جریمـه تـاخیر در هـر روز انجـام       

  . بیان داشتزیر 

 )برحسب ریال(هاي حفاري در هر روز 
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  نتیجه گیري درخصوص جرائم تاخیر

روابط پیشنهادي بـه منظـور جریمـه تـاخیر در هـر روز انجـام       توان به طور خالصه  توجه به مطالب بیان شده می

زیر جدول حفاري را مطابق هاي حفاري، باتوجه به نوع معبر، طول و عرض 

هاي حفاري در هر روز  مدل پیشنهادي جرائم تاخیر در انجام پروژه: 

  

  

  

  

  

 

 

نتیجه گیري درخصوص جرائم تاخیر -8

توجه به مطالب بیان شده می با

هاي حفاري، باتوجه به نوع معبر، طول و عرض  پروژه

  

: 4 جدول
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Abstract 

Drilling on the periphery of urban Streets is important factors in reducing transmission 
capacity and creating long queues of vehicles. This may result increased air pollution, 
increased fuel consumption and vehicle accidents. Since the drilling sites may be closed, 
one or two lane and even the whole route, Is essential to evaluate the cost imposed on users 
thorough drilling. The purpose of this research is providing a model to estimate the Imposed 
cost of drilling in the city Street Roadways, According to their role, given the basic 
parameters of the traffic flow. In this study, at the first, were identified the passages in the 
city of Mashhad, which drilling operations have been done. Then According to the Role of 
road, Were collected Traffic parameters Such as volume and travel time And simulate each 
road For both modes(Normal conditions and during drilling). The simulation was performed 
using the software Aimsun. Simulation model was calibrated using data collected. The 
results showed, is different the Impact of drilling in Streets with different roles. Also 
Is sensitive to the length and width of drilling operations. Hence By economic analysis of 
data from the simulation, was attempting to create a model   By issue of costs resulting from 
the delay in drilling operations. 
 
Keywords: drilling, traffic simulation software, the street network hierarchy, Offenses cost model. 
 




