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 چكیده 

 تی  موقع ستگاه،یشکل و عمق ا رینظ یمتعدد رگذاریبه جهت عوامل تأث نهیبه یاجرا روش انتخاب 

برخوردار است.  ایژهیو تیاز اهم یاقتصاد طیشرا تاینهاو  یکیژئوتکن طیشرا ،یعبور کیتراف ،یشهر

ک ه   ش وند یاشاره شده فوق انتخاب م   یبراساس پارامترها ،ستگاهیا یجهت اجرا یمتداول هایروش

 ین  زمیریز یو اج را  ایای، پوش و کند دو مرحل ه تک مرحله بازِ ترانشه یاجرا هایبه روش توانیم

روش ترانشه باز و  گذارو سرمایه ترین روش از دید پیمانکار )مجری(در این بین محبوب  اشاره نمود.

بوده و روش پوش و کند حال ت   شهری( روش زیر زمینی اناز دید کارفرما )مسئولین و اداره کنندگ

ه ا و  میانه دارد. این که کدام روش به عنوان بهت رین روش اج را بایس تی انتخ اب گ ردد از   ال       

 دستیابی به راهک اری جه ت انتخ اب    قاله به منظوردر این م فرمایان است.های مجریان و کاردغدغه

هزین ه وارد ب ر    ای می ان مقایسه قطار شهری تبریز، 2خط  S14ایستگاه  برای فوقسه روش  یکی از

انجام گرفته است. مق ادیر   کاربران شبکه حمل و نقل ناشی از دو پارامتر زمان سفر و مصرف سوخت

 اس تخرا    Aimsunاف زار   در محیط ن رم  شبکه معابر تحت تاثیر سازیطریق شبیهاز این دو پارامتر 

ایس تگاه  اج رای  بهین ه  انتخ اب روش  برای تواند به عنوان معیاری می این تحقیق،. نتایج است شده
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  مقدمه -1

 ،یش هر  تیموقع ستگاه،یشکل و عمق ا رینظ یمتعدد رگذاریبه جهت عوامل تأث نهیبه یاجرا روش انتخاب

از  یاقتص اد  طیو ش را  یو نف و   یسطح یهانحوه مقابله و کنترل آب، یکیژئوتکن طیشرا ،یعبور کیتراف

 نگون ه یا یسازراه یمناطق کارگاه 1994ا در سال هراه تیدر دستنامه ظرفبرخوردار است.  ایژهیو تیاهم

ک ه ب ر    ش ود یو ساخت و ساز واقع م ینگهدار یهاتیکه در آن فعال خیاباناز  هیناح کی": شودیم فیتعر

را در  کی  تراف انیجر یو مشخصات عملکرد گذاردیاثر م یکیحرکت تراف یموجود برا یتعداد باندها یرو

اخ تالالت   ج اد یا ک،ی  باعث کاه  تردد تراف یکارگاه مناطق[. 1]"دهدیم قرار ریتحت تاث هیناح رسرتاس

زمان سفر و مصرف  ،یموتور هینقل لیاز استهالک وسا یناش یهانهیهز جهیدر نت شوند،یم ریو تاخ یکیتراف

تواند منجر  یم یمناطق کارگاه یها تیفعال.ابدی یم  یافزا هینقل لیاستفاده کنندگان از وسا یسوخت برا

 یم   کی  تراف ی ند باند عب ور  ای کیمناطق معموال منجر به بسته شدن  نیا رایشود ز یبه مسائل متعدد

ها ب ه منظ ور ک اه  هزین ه ک ل اس تفاده       ر در کاه  این هزینهبنابر این شناسایی فاکتورهای موث .شوند

 ای برخوردار است.ان از وسایل نقلیه از اهمیت ویژهکنندگ

توان به سه دس ته تقس یم ک رد: دس ته اول     شود را میمیدر  نین عملیاتی ایجاد که هایی بطورکل هزینه

س از گفت ه   وه ای س اخت  هایی که باید به پیمانکار جهت انجام عملیات پرداخت شود که بدان هزینههزینه

ری شود و بطورکل به آن هزینه اداهایی که کارفرما و سیستم نظارتی متحمل میشود، دسته دوم هزینهمی

 [.2کنندگان از راه است]شود و دسته سوم هزینه تحمیل شده به استفادهقرارداد گفته می

های کیفی و های مرتبط با مناطق کارگاهی را به دو دسته هزینههزینه 2011مالال و همکاران  در سال 

های کمی شامل زینههای کیفی شامل آلودگی صوتی، تاثیرات اجتماعی و ... و هاند. هزینهکمی تقسیم کرده

رابطه زیر را ب ه   2009یانگ و همکاران  در سال  [.3باشد]ها و ... میهزینه تصادفات، زمان تاخیر، آالینده

 منظور محاسبه هزینه ناشی از مناطق کارگاهی ارائه دادند. 

                                                                                           )1( 

هزین ه ناش ی از    ACو   هزین ه ناش ی از ت اخیر    DCهزینه تعمیر و نگهداری،  MCهزینه کل،  TCکه در آن 

 [.4تصادفات است]

 ایمن ی اس تفاده   حف    ض من  بای د  موجود، هایراه روی بر ترافیک کنترل و اجرایی عملیات هرگونه انجام

ب ه   را انج ام ک ار   در عمل سرعت و ترافیک ایمن و روان جریان مربوط، کارگران و مأموران راه، از کنندگان

 و ک اه   الزم ایمنی تأمین منظور به ها،فعالیت هماهنگ و مناسب ریزیبرنامه بنابراین. باشد داشته همراه

 اتاهمیت است. عملی   با راه، از کنندگان استفاده ناراحتی و سفر در تأخیر از جلوگیری نیز و ترافیک تراکم
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 .[5باشد] همراه ایران هایراه ایمنی نامهآیین مصوب ترافیکی عالیم نصب با باید اجرایی

 

  تعریف مسأله و اهداف تحقیق -2

 توانیکه م شوندیاشاره شده فوق انتخاب م یبر اساس پارامترها  ستگاهیا یجهت اجرا یمتداول هایروش

وج ود دارد ک ه در پ روژه    زین ینام برد؛ اما روش سوم را 2ینزمیریز یو اجرا 1کند و پوش یدو دسته اجرا

 ستگاهیاز دو روش فوق است ابتدا در دو طرف ا یبیروش که ترک نیمتداول است؛ در ا یتا حد یشهر های

 س تگاه یشده و سقف ا یخاکبردار ستگاهیا یتا تراز سقف طبقه فوقان ابانخی سطح سپس شده، اجرا هاشمع

ایس تگاه   (3) پوش و کن د  ایروش اجرای دو مرحله 1شکل شود.ی( اجرا مییهادال ن ای ی)عرشه موقت فلز

S14  دهد.قطار شهری تبریز را نشان می 2خط 

 

 
 قطار شهری تبریز 2خط  S14ای ایستگاه روش اجرای مرحله: 1شکل

                                                 
1 Cut & Cover 
2 Under Ground 
3 Cover & Cut 
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کاسته از عرض معابر  یتنها کم ستگاه،یقسمت شمال و جنوب ا یهاشمع یدر هنگام اجرا 1شکلمطابق با 

به  یدسترس یبرا ستگاهیخط عبور در قسمت جنوب ا کیو  وجود ندارد کیبه انحراف تراف یازیو ن شودیم

ه ای  . )یکی از نکات مهم در زمان اجرای ایستگاهدر نظر گرفته شده است یعباس ابانیجنوب خ یهاکو ه

 یبخ   مرک ز   یر هنگ ام اج را  دهمچن ین   .(تها و معابر اطراف ایستگاه اسمترو، تامین دسترسی خیابان

به منظ ور   یعباس ابانیخط عبور در قسمت شمال خ کیو  ابانیدو خط عبور در قسمت جنوب خ ستگاه،یا

 در نظر گرفته شده است. و عدم تغییر مسیر در حمل و نقل عمومی شرکت واحد یهاعبور اتوبوس

رای دس تگاه اجرای ی ب وده و روش    ت رین روش ب   ت رین و ارزان که روش کند و پ وش راح ت  با توجه به این

کنندگان و کاربران شبکه حمل و نقل شهری است، لذا انتخاب روش ترین گزینه برای ادارهآلزیرزمینی ایده

، هم واره  (یا( و پوش و کند )دو مرحلهیامرحله کیکند و پوش ) ،ینیرزمیز یسه روش اجرااجرا از میان 

های عمرانی زیر زمینی درون شهری( اس ت. ول ی   های مترو )کارگاههای ایستگاههای اجرای پروژهاز  ال 

های هر نوعی از روش اج را را در کن ار   تر به موضوع پرداخته شود و تبعات و هزینه نانچه با نگرشی وسیع

توان تصمیم بهتری گرفت. با توجه به وابستگی زیاد هزینه اجرا به نوع و تعداد طبقات ایستگاه و هم دید می

های مختلف های وارد بر کاربران شبکه حمل و نقل در روشرد متغیر دیگر، در این مقاله اختالف هزینهموا

هایی همچون آلودگی ه وا،  اجرا ناشی از دو پارامتر زمان سفر و مصرف سوخت )با صرفه نظر از سایر هزینه

مختل ف معی ار مناس بی ب رای     ه ای  تواند در کنار هزینه اجرا در روشاستهالک و ...( محاسبه شده که می

هزینه ناش ی از  و های ناشی از تاخیر وارد بر کاربران راه هزینه به منظور مقایسه بینگیری باشد. لذا تصمیم

قطار شهری تبری ز، ش بکه مع ابر اط راف ای ن       2خط S14ایستگاه برای  مطرحسه روش  در مصرف سوخت

سناریوهای مطرح برای انحراف تصویر  2شکل ه است.سازی شدشبیه  Aimsunافزار  ایستگاه در محیط نرم

 دهد.قطار شهری تبریز را نشان می 2خط S14ترافیک حین اجرای ایستگاه 



 

 5 

 

 
 قطار شهری تبریز 2خط S14سناریوهای مطرح برای انحراف ترافیک حین اجرای ایستگاه : 2شکل

 

  روش تحقیق -3

)از طری ق   اف آن پرداخته و اطالعاتی نظیر حجم ترددموقعیت ایستگاه، به بررسی شبکه اطر بازدیدز ا پس

 ت أمین  و ترافی ک  جری ان  عب ور  جه ت  راهکاره ایی  س پس گردی د.   مشخصمعابر  تیو وضع آماربرداری(

احجام برداشت شده در ساعت او  و  1جدول .شدارایه  S14 ایستگاه اجرای حین در نیاز مورد هایدسترسی

در شبکه معابر  منحرف شده اساس، توزیع ترافیک نیبر ادهد. نشان میهای برداشت آمار را ایستگاه 2شکل

در سناریو اول فرض بر اجرای زیرزمین ی ایس تگاه   . باشدسناریو اصلی قابل پیشنهاد می سهاطراف در قالب 

S14 و در س ناریو  کند و پ وش(  ) ایر سناریو دوم اجرای تک مرحلهو عدم تداخل با جریان ترافیک است. د

 مورد بررسی قرار گرفتند.  ای) پوش و کند(اجرای دو مرحلهسوم 
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 برداشت شده در ساعت او  احجام: 1جدول

 جمع كل

 با اعمال ضرایب همسنگ
 شماره ایستگاه نام محور جهت حركت

 1 بزرگراه پاسداران شرق به غرب 4413

 2 بزرگراه پاسداران غرب به شرق 4233

 3 میده(عباسی )مجاور فه شرق به غرب 1900

 4 عباسی )مجاور فهمیده( غرب به شرق 1005

 5 عباسی )شرق تقاطع توانیر( شرق به غرب 1550

 6 عباسی )شرق تقاطع توانیر( غرب به شرق 1005

 7 بلوار توانیر شمال به جنوب 4103

 8 بلوار توانیر جنوب به شمال 3215

 9 رمپ خروجی از توانیر به پاسداران غرب به شرق 1704

 10 فائزی جنوب به شمال 356

 11 فائزی شمال به جنوب 177

 12 فائزی اول شرق به غرب 487

 13 فائزی اول غرب به شرق 234

 14 انقالب جنوب به شمال 467

 15 انقالب شمال به جنوب 258

 16 صالح آباد غرب به شرق 174

 17 زمرد جنوب به شمال 162

 18 زمرد شمال به جنوب 203
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 های برداشت آمارایستگاه: 2شکل

 

  سازی سناریوهای پیشنهادیشبیه -1 -3

های مطرح برای سازی سناریوبه شبیه، Aimsunافزار در این قسمت با ورود اطالعات برداشت شده به نرم

ی رامترهاپا از افزاربه منظور کالیبراسیون نرم شود.پرداخته می S14ایستگاه حین اجرای  معابر در ترافیک

این پارامترها عبارتند از: . استفاده شده استونقل و ترافیک شهرداری تهران توسط سازمان حمل ارائه شده

و  3یساز هیشب یگام زمان ،2زمان راه دادن، 1ایمشخصات فیزیکی خودرو سواری معادل، فواصل منطقه

افزار نرم در 14S ستگاهیابر اطراف اشبکه مع یسازهیشب ریتصو 3شکل [.6]4حداقل فاصله بین وسایل نقلیه

Aimsun   دهدیهر سه حالت فوق را نشان مبرای. 

 

                                                 
1 Distance Zone 
2 Give Way Time 
3 Reaction Time 
4 Minimum Distance Vehicle 
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 در هر سه روش اجرای متفاوت S14سازی شبکه معابر اطراف ایستگاه شبیه: 3شکل

 

ت اخیر وارد ب ر ک اربران راه و مص رف      دو پ ارامتر  های ناشی ازمقایسه هزینه)هدف این تحقیق با توجه به 

از میان تمام فاکتورهای عملکردی شبکه ب ه ارائ ه دو پ ارامتر زم ان س فر و       (در سناریوهای مطرح سوخت

محاس به مص رف س وخت،    ب رای   Aimsunافزار نرممصرف سوخت در سناریوهای مختلف اکتفا شده است. 

ا سرعت ثابت گیرد. زمانی که وسیله نقلیه در حالت سکون قرار دارد، زمانی که ب هار وضعیت را در نظر می

 [.7]و زمانی که در ح ال ک اه  ش تاب اس ت    در حال حرکت است، زمانی که در حال شتاب گیری است 

 دهد.نشان میمقایسه بین این معیارها را  4و شکل ارائه شده است 2جدول درمورد نظر مقادیر دو پارامتر 
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 در ساعت او سازی نتایج حاصل از شبیه: 2جدول

 واحد شاخص مورد بررسی
 های مطرحسناریو

 ایاجرای دو مرحله ایاجرای تک مرحله اجرای زیر زمینی

 586 546 523 ساعت زمان سفر كل

 3033 2255 2081 لیتر میزان مصرف سوخت

 

 
  سازینتایج حاصل از شبیه مقایسه :4شکل

 

  اختالف هزینه بین سناریوهای مختلف مقایسه -2 -3

ه ای مختل ف   ناشی از روش ،از منظر زمان و انرژیشبکه شده به کاربران  های تحمیلبرای محاسبه هزینه

اجرا )حداکثر دو س ال ب رای روش کن د و پ وش( محاس به و ب ا        الزم است این مقادیر در طول زمانِ ،اجرا

ارائ ه   1ج دول  مط ابق  برای یک ساعت )ساعت او ( را مقادیر این ،سازافزار شبیهیکدیگر مقایسه گردد. نرم

و ب رای تب دیل ب ه     2/11ض ریب   روزان ه از مق ادیر  ساعت او  به مقادیر پارامترها ازبرای تبدیل . است داده

 .[8]شوداستفاده می 300النه از ضریب سا مقادیر

هزین ه  مجاس به  ج ای  ههای اجرا با یکدیگر است، لذا ب  ، مقایسه روشتحقیق حاضر با توجه به اینکه هدف

 را محاسبه و با هم مقایسه نمود.های مختلف اجرا ها برای روشف هزینهمترتب بر هر روش، کافیست اختال

 نشان داده شده است. 4این مقایسه در جدول
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 سال 2در طول  های مختلف اجرابین روشپارامترهای مورد برررسی اختالف : 4جدول

 واحد شاخص مورد بررسی
 اختالف روش اجرای

 ای و زیرزمینیتک مرحله

رای تک اختالف روش اج

 ایای و دو مرحلهمرحله

 369600 11058400 ساعت زمان سفر كل

 10456320 12794880 لیتر میزان مصرف سوخت

 

از ضرب میزان مصرف  یمصرفسوخت سفر و هزینه  زمان ریالی هزینه تاخیر از ضرب زمان تاخیر در ارزش

 [.9شود ]حاصل میسوخت واحد سوخت در ارزش ریالی 

                                                                       )2( 

                                                                              )3( 

ارزش   fc، سالi (2 )زمان تاخیر در فاصله زمانی  iDelay، ارزش زمان سفر بر حسب ریال VOTکه در آن  

ارزش زم انی  مق دار   اس ت. سالi (2  )میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر در فاصله  ielFuو  ریالی سوخت

و ارزش ی ک لیت ر س وخت     [10ری ال]  23350 سفر بر حسب مطالعات ج امع حم ل و نق ل ش هر تبری ز     

 ریال در نظر گرفته شده است. 10.000بنزین( )مصرفی

ه ای مختل ف   کاربران شبکه )ضررهای اقتص ادی( را در حال ت   های تحمیل شده بهاختالف هزینه 5جدول

  دهد.روش اجرا نشان می
 سال 2در طول  های مختلف اجرااختالف هزینه بین روش: 5جدول

 واحد شاخص مورد بررسی
 اختالف در روش اجرای

 ای و زیرزمینیتک مرحله

اختالف در روش اجرای        تک 

 ایای و دو مرحلهمرحله

 8.630.160.000 24.713.640.000 ریال اشی از زمان تاخیرهزینه ن

 52.281.600.000 63.974.400.000 ریال هزینه ناشی از مصرف سوخت

 61 89 میلیارد ریال مجموع هزینه
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 گیری نتیجهبندی و جمع -4

را ناشی از های مختلف اجدر روشدر این مقاله به مقایسه هزینه تحمیل شده به کاربران شبکه حمل و نقل 

 :سازیشد. بر اساس نتایج حاصل از شبیه پرداخته دو پارامتر زمان سفر و مصرف سوخت

خط دو قط ار ش هری تبری ز از روش ت ک      14جای روش اجرای زیر زمینی در ایستگاه ه نانچه ب  -1

میلیارد ریال هزینه بیش تری ب ه ک اربران     89ای کند و پوش استفاده شود، به میزان حدود مرحله

  خواهد شد.حمیل ت

خ ط دو قط ار ش هری تبری ز از روش دو      14جای روش اجرای زیر زمینی در ایس تگاه   نانچه به  -2

میلیارد ریال هزینه بیش تری ب ه ک اربران     61ایِ پوش و کند استفاده شود، به میزان حدود مرحله

 تحمیل خواهد شد. 

کند  ایتک مرحله نی به نسبت روشبه عبارت دیگر  نانچه هزینه اجرای ایستگاه به روش زیر زمی -3

ع الوه ب ر من افع اجتم اعی و      ،میلیارد ریال در برداشته باش د  89ای کمتر از اضافه هزینه ،و پوش

 از نظر اقتصادیفرهنگی )نظم عمومی بیشتر و رضایت بیشتر کاربران(، استفاده از روش زیرزمینی 

روش زیرزمین ی و پ وش و کن د و     همچنین است ب رای مقایس ه   .نیز صرفه بیشتری خواهد داشت

 میلیارد ریال. 61اضافه هزینه 

 مختل ف ی ه ا ایس تگاه توان برای انتخاب نحوه اجرای کار گرفته شده در این تحقیق میبه از روش -4

و  ارائههای اجرا ابتدا سناریوهای انحراف برای هر یک از روش بدین منظور الزم استاستفاده نمود. 

هزینه این سپس د. گردرای دو پارامتر زمان سفر و مصرف سوخت استخرا  های نرم افزار بخروجی

های مختلف اجرا، مقایسه و نسبت مقادیر را برای طول زمان اجرا محاسبه و با اختالف هزینه روش

 به انتخاب روش اجرای بهینه اقدام نمود.
 

  قدردانی -5

قط ار   2ای پ روژه خ ط   دفتر منطق ه  ارشد اسکارشن) پورعلی مهدی مهندس انآقایاز  استالزم  انیدر پا

قطار ش هری تبری ز(،    2مهندس محسن داداشی )کارشناس ارشد پالن و پروفیل مسیر خط ، (شهری تبریز

گروه  مدیرکیاپاشا ) یونس ، مهندستبریز(قطار شهری  2)مدیر اینترفیس پروژه خط  کرمی محمد مهندس

)م دیر مهندس ی    ن ژاد ط البی  علیرضا ، مهندسمن سازان(های مترو ریلی شرکت مهندسین مشاور ایپروژه

 2مدیر پروژه خط )و مهندس بخشی  (شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان قطار شهری تبریز 2پروژه خط 

  تقدیر و تشکر نمود. ،(سازمان قطار شهری تبریز
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Abstract 

Adopting an optimum construction method based on various effective parameters 

such as depth and shape of the station, urban location, geotechnical conditions and 

also economical features is significantly important. Conventional methods such as 

underground (pile & rib), two-stage cover & cut and one-stage open-cut 

construction methods are selected based on above mentioned parameters. The open 

cut (cut & cover) and underground construction methods are in favor of contractors 

and clients, respectively and the cover & cut method is moderately remarkable. 

Adopting an appropriate construction method is an ongoing challenge between 

contractors and clients. At the present paper, it is aimed to compare the imposed 

costs to transportation network users due to two parameters (i.e. travel time and fuel 

consumption). The values of both parameters are extracted from simulation of 

affected road networks based on a transport modeling software, Aimsun. The results 

of this research can be utilized by decision makers as a criterion to adopt an 

optimum construction method for urban railway stations. 

  

Keywords: Metro stations, Construction method, Traffic simulation, Aimsun. 
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