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 چکیده
این سیستم . کند ها متمایز می راهر خطوط آزادکه آن را از سایها است،  آزادراهروشی در مدیریت ترافیک  HOVخطوط 

وشناخت ارزش هاي آن در جهت اجراي صحیح آن در کشور به ما خوردار است، که بررسی ژه اي برخطوط از قابلیت هاي وی
به ما این امکان را می دهد که در شرایط متفاوت آزادراه ها ،حداقل  HOVبررسی انواع سیستم خطوط .کمک شایانی می کند

، تاثیر  در بزرگراه شهید همت HOVاث خط در نظر گرفتن احد باحال .وجود داشته باشدخطوط  این امکان اجراي یکی از انواع
خطوط بر عملکرد ترافیکی این بزرگراه که می توان به کاهش زمان سفر، تعداد توقفهاي کمتروکاهش حجم  اینقابل توجه 

 مهمگزینه  3وپردازیم می در بزرگراه شهید همت HOVناشی از ایجادخط مزایاي اقتصاديبحث  در ادامه به.ترافیک اشاره کرد
برگشت پذیر،کاهش هزینه هاي اجتماعی، ارزش صرفه جویی در بنزین،  HOVمقایسه هزینه تعریض آزادراه با هزینه ایجادخط ،

  HOVو تاثیر مثبت خطوط   بررسی کردهناشی از  بخش حمل و نقل نقش اصلی را دارند،  کاهش هزینه ها و صرفه جوییرا که در 
امیداست که این تحقیق موجب ترغیب هرچه  . ي صورت می پذیرد را بیان می کنیم، که به صورت قابل مالحظه ا اقتصادبر 

 .بیشتر شهرداري هاي کالن شهرها و دولت به سرمایه گذاري در این بخش گردد
 

  هزینه،  حمل و نقل ، اقتصاد ، صرفه جویی بنزین ، ظرفیت باال وسائل نقلیه با  :واژه هاي کلیدي
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 مقدمه -1
مداوم تعداد خودروها ي شخصی در شهرهاي بزرگ ، علی الخصوص تهران از یک طرف و افزایش 

نیاز به سرمایه گذاري هاي کالن ونیز کمبود فضاي  بدلیلمحدودیت در گسترش شبکه آزادراهی 
کافی براي احداث آزادراه، باعث شده که هرروز شاهد ازدحام بیشتر و افزایش تعداد ساعات راهبندان 

براي رفع این مشکل در چند دهه اخیر،در شهرهاي بزرگ دنیا از مدیریت . زادراهی باشیمدر شبکه آ
ظرفیت  وسائل نقلیه بایکی از راهکارهاي مدیریت ترافیک، خطوط ویژه . ترافیک استفاده کرده اند

در بزرگراه  HOVاولین خط  .است که سالهاست درجهان مورداستفاده قرارگرفته اند،  HOV (1(باال
در ایاالت متحده آمریکا افتتاح  1970و خالف جهت آن در سال    1969در سال  2لی واشنگتنشر

ولی  رشد  ،آرام بود 1980تا   1970در آمریکاي  شمالی از سال  HOVرشد این خطوط  .گردیده
ولی درکشورما تا کنون به آن توجهی  ، شکل گرفته 1990خر اواتا  1980اصلی این خطوط از اواسط 

در بزرگراه ها اقتصادي ایجاد این خطوط  اثراتبررسی  این مقاله هدف لذا با این دیدگاه، .است نشده
 . می باشد

 
 HOV معرفی خطوط -2

 ،سرنشین باالدر آن تردد می کنند، خودروهاي با ظرفیت ن، اتوبوسکه و  HOVویژه خطوط
خطوط  ویژه وسائل نقلیه  .نندتعداد بیشتري از مسافران را توسط تعداد محدودي خودرو جابجا می ک

با تغییر الگوي سفر افراد با عث کاهش تعداد سفر وسائل نقلیه  کم سرنشین  )HOV(  ظرفیت باالبا 
از سایر خطوط مجزا می  با شکل لوزيرا  این خطوط. شده و ازدحام بزرگ راه ها را کاهش می دهد

 .کنند

 
 HOVخط ویژه  :1شکل

                                                
1  High occupancy vehicle 
2  Shirly Highway 



  HOVارزش خطوط -3
می توان به کاهش زمان سفر ، سفر با قابلیت اطمینان باالتر ،  اي استفاده از این خطوطاز ارزش ه

 کم
.  باشند ها شخصی می که این ارزش، وآرامش بیشتر اشاره کردها، کاهش مصرف سوخت شدن هزینه

یکسري ارزش هاي اجتماعی این خطوط شامل بهبود کیفیت هوا، کنترل ترافیک، امکان استفاده بهتر 
ز تسهیالت آزادراهی، افزایش کارایی افراد ناشی از بهبود وضعیت روحی در سفرهاي آزادراهی ، ا

 اولویت حمل و نقل همگانی ، ایجاد گزینه به منظور استفاده از خودرو به صورت مشترك می باشد
]2[،]1.[ 
 

 HOVانواع خطوط  -4
 :باشند کل عملکردي میها داراي سه ش در آزاد راه ظرفیت باال خطوط وسائل نقلیه با

 )به صورت رفت و برگشت یا برگشت پذیر( مسیر مجزا  -
 خطوط هم جهت  -
 خطوط جهت معکوس -
 خطوط مجزاي رفت و برگشت -4.1

ي رفت و برگشت معموالً از یک خط در هر طرف تشکیل شده ظرفیت باالخطوط وسایل نقلیه با 
هاي مختص به خود هستند و با استفاده از  یکه نقاط دسترسی کمی داشته و داراي ورودي و خروج

 ].3[گردد موانع بتنی یا یک حائل رنگی میانی پهن از سایر خطوط آزاد راه جدا می
 ي هم جهتظرفیت باالخطوط وسایل نقلیه با  -4.2

است که در قسمت داخلی راه قرار دارد که از آن به عنوان  HOVترین نوع خط  یکی از معمول
، در جهت جریان ترافیک در آزاد راه بوده و به طور HOVاین نوع خط . شود می  خط لوزي نیز یاد

یک ناحیه هاشور خورده خاص یا یک حائل این نوع  شود، فیزیکی از خطوط اصلی آزاد راه جدا نمی
 .کند را از سایر خطوط جدا می HOVخط 

 ي جهت معکوس ظرفیت باالخطوط وسایل نقلیه با  -4.3

معکوس جهت اوج ترافیک است که توسط خودروهایی که در جهت اوج ترافیک این خط در مسیر 
استفاده  HOVها از خطوط جهت معکوس معموالً اتوبوس. گیرند کنند، مورد استفاده قرار می تردد می

توانند از این خطوط جهت معکوس  با ظرفیت سرنشین باال نیز می  کنند، ولی بعضی از وسایل می
 .استفاده کنند

 
 



 
 خطوط مجزاي برگشت پذیر  -4.4

این خطوط برگشت پذیر شامل یک خط مجزا یا خطوط مجزا در مسیري است که امتداد و جهت 
ها به  برگشت پذیر معموالً صبح HOVخطوط . کند سفرها در طول ساعات خاصی از روز تغییر می

که این خطوط یکی کنند  ها به صورت خروجی از مرکز شهر عمل می صورت خط ورودي و بعد از ظهر
این معکوس شدن جریان، امکان حداکثر استفاده از . باشد ترین نوع تسهیالت تفکیک شده می از رایج

 .سازد خطوط را در طول ساعات شلوغی را فراهم می

 
 برگشت پذیر HOV  خط   :2شکل

 برگشت پذیر مجزاي شرایط ایجاد خطوط -4.4.1
در طول زمان تراکم ترافیک، ترافیک قابل توجهی از یک شوند که  این خطوط در مواقعی ایجاد می

. خارج شود  )جهت بدون تراکم(جهت خارج شود و ترافیکی به میزان کم یا متوسط از جهت مقابل 
بایستی کریدور داراي اختالف تراکم ترافیک در دو جهت حرکت زیاد باشد بطوریکه از یک سمت 

 .شصت درصد ترافیک عبور نماید کمتر از چهل درصد و از سمت مقابل بیش از
 برگشت پذیر مجزاي نقاط ضعف و قوت خطوط -4.4.2

از اشکاالتی که به این خطوط وارد است، امداد رسانی دشوار هنگام وقوع سوانح می باشد و سپس 
توان تغییر مداوم جهت خط  که دلیل آن را می اي براي حرکت در جهت اشتباه، توان به وجود زمینه می

توان به  از جمله مشکالت دیگر می. پذیر و عدم آگاهی رانندگان به هر دلیل از آن اشاره کردبرگشت 
وجود دشواري بیشتر در ایجاد عالئم و تابلوگذاري هم اشاره کرد و یا باید به این نکته توجه داشت که 

راحتی  بتوانند عالئم مربوط به هر یک از این خطوط را به HOVرانندگان خطوط عمومی و خطوط 
 . تشخیص دهند

توان به تفکیک توسط موانع فیزیکی  کنیم که از جمله می حال به چند نقطه قوت این خطوط اشاره می
سرویس دهی بهتر در جهت داراي . از عملکرد ترافیک مجاور و بنابراین بهبود سطح کارائی پرداخت



شود و اجراي  آن جهت می تراکم ترافیک بیشتر که این تراکم بیشتر موجب تخصیص خط  خاصی به
 ].4[ندباش ساده این خط از جمله موارد دیگر نقطه قوت این خط می

 
 براي بزرگراه شهید همت تهران HOV تحلیل خط -5

با در نظر گرفتن . استفاده شده EMME/2افزار  از نرم HOVسازي و تحلیل خط  براي شبیه
کار اجراي مدل ) آمارها مشاهده شده بود با توجه به آنچه در( LOVو  HOVهاي مناسب براي  نسبت

واضح است . پذیر انجام شد براي حاالت برگشت +HOV3این اجرا براي گزینه اتوبوس و . آغاز گردید
که ایجاد خط ویژه در بلندمدت روي رفتار سفر تأثیر خواهد داشت، لیکن هدف ما از این اجراي اولیه 

یعنی اینکه حجم و تعداد سرنشین خودروها هیچ . ستهاي موجود ا  صرفاً بر روي شبکه با ویژگی
 . انجام شود HOVاز غیر  HOVتغییري ننماید و فقط تفکیک 

پذیر به مراتب بهتر از  بر اساس مالحظاتی که صورت گرفته، شرایط عملکردي براي حالت برگشت
هاي  باشد هر چند که احداث مسیر هم جهت نیز تأثیر مناسبی بر شاخص حالت هم جهت می

که فقط وضعیت بزرگراه شهید همیت را  EMME/2افزار  م عملکردي داشته است و جداول خروجی نر
   .گیرند  در نظر می

 
 شهید همت تهران بزرگراه مشخصات -6

 که  درسمت  شرق از خیابان افشاري شروع  ،غربی است –بزرگراه شهید همت یک بزرگراه شرقی 
 مقاطع.  باشد کیلومتر  می 66/31و به  طول   گردد، د ختم میآبا  در سمت غرب به جنتو شود  می

پذیر را  سازي خطوط هم جهت و برگشت هاي مختلف قابلیت پیاده همت در قسمت عرضی بزرگراه
 . دارد

 
 اطالعات اولیه -7

با توجه به اطالعات گرفته شده، بیشترین آمار حجم خودروهاي عبوري مخصوص خودروهاي 
اطالعات عملکردي بخشهاي مختلف بزرگراه شهید همت تهران مربوط به یک ساعت و، باشد سواري می
 HOVسازي خط  اطالعات مربوط به بزرگراه همت در یک ساعت اوج با فرض پیاده. باشند اوج می
،و  ، کند و تند شدن شتاب خودروها ها با توجه به توقف. سرنشین می باشد 3یابیش از  3پذیر با  برگشت

لیتر در نظر  9/16کیلومتر  100اطالعاتی که در دست است، متوسط سوخت وسیله در  با توجه به
 ]. 5[گیریم می

با توجه به نتایج بدست آمده از عملکرد بزرگراه همت در یک ساعت اوج ومقایسه سوخت مصرفی در 
آید، که در شرایط  اینگونه بدست می) HOV(و با وجود خط ) HOV(بزرگراه همت ، بدون وجود 



دریک ساعت اوج کاهش  10890 (lit)مصرف سوخت حدوداً به اندازه، برگشت پذیر )HOV(وجود خط
 .می یابد

درسرعتهاي پائین مصرف سوخت باالست وهرچه به سرعت مجاز نزدیکتر شویم مصرف کاهش می 
بنابراین تعیین سرعت مجاز . شود یابد و در سرعتهاي باال،افزایش سرعت باعث افزایش آلودگی می

نزدیک بودن سرعت به سرعت مجاز و جلوگیري از کم و . تواند باعث کاهش میزان آالینده گردد می
زیاد کردن سرعت به صورت مداوم و در صورتی که به نرمی و همراه با جریان عمومی ترافیک برانید، و 

بهبود  استفاده شده باشد، این شرایط تا حدودي)  HOV(در شرایطی که در بزرگراه همت از خطوط 
حال در جهت اطمینان از . درصد در مصرف سوخت صرفه جویی می شود 15-10می یابد و به میزان 

 .]6[کنیم درصد استفاده می 10یب یعنی کمترین ضر
لیتر بنزین در یک ساعت اوج در بزرگراه همت با در نظر گرفتن خطوط  13686در نتیجه 

(HOV)، اوج بزرگراه شهید همت تهران را می توان با ساعات . شود درمصرف  سوخت صرفه جویی می
 .ساعت در یک روز در نظر گرفت  9توجه به مشاهدات ترافیک این بزرگراه،حدود 

 :ساعت در روزنتایج زیر حاصل می گردند 9براي یکسال وفقط 
  ):ساعت در روز 9( در یکسال HOVمقدارمصرف بنزین در بزرگراه شهید همت بدون وجود

 (lit) 127602540)=lit(38844×365×9 
 ):ساعت در روز 9( در یکسال HOVمقدارصرفه جویی بنزین در بزرگراه شهید همت با وجود

(lit)123174  =13686  ×9  = ساعت اوج در یک روز 9صرفه جویی در 
 (lit)44958510  =123174  ×365  = ساعت در روز 9( صرفه جویی در یکسال(  

 
 HOVبررسی اثرات اقتصادي خطوط  -8

هاي بخش اقتصاد حمل و نقل و توسـعه پایـدار، مطالعـه،     به طور کلی یکسري از اهداف و سیاست     
بـرداري از منـابع حمـل و نقـل کشـور و       سازي بهره هاي رقابتی در جهت بهینه تشخیص و تبیین روش

ــامطلوب   شناســایی و معرفــی راهکارهــا و فناوریهــاي مــدرن در جهــت بــه حــداقل رســاندن اثــرات ن
سـازي   ها و ناوگـان حمـل و نقـل در کشـور و بهینـه      محیطی ناشی از توسعه زیرساختها، سیستم زیست

طـرح   3براي رسیدن به اهداف گفته شده، بخش اقتصاد و توسـعه پایـدار   . وضعیت مصرف انرژي است
 :شود عمده در زیر ارائه می

 هاي حمل و نقل محیطی پروژه ضوابط ارزیابی زیست) الف
 هاي حمل و نقل سازي مصرف انرژي در سیستم جویی و بهینه صرفه) ب
 راهکارهاي اجرایی اقتصادي نمودن بخش حمل و نقل) ج



 ،باشـد  ها می ها و بزرگراه روشی بهینه براي باال بردن ظرفیت ترافیکی آزادراه HOVسیستم خطوط 
محـیط زیسـت    بهبـود هوا و از جمله کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی مزایاییدر حالی که داراي 

هاي اجرایی و زمان اجراي کمتـر نسـبت بـه     این در حالی است که درضمن پائین بودن هزینه .باشد می
ها و افزایش کـارایی   هاي دیگر از جمله تعریض آزادراه، امکان استفاده بهتر از سایر خطوط آزادراه روش

ه همراه دارد که تمامی این موارد بر اقتصاد کـالن  را ب... افراد به دلیل انجام یک سفر با دغدغه کمتر و 
 .گذارد یک منطقه تأثیر می

 :در بزرگراه شهید همت بررسی می کنیم گزینه، 3را در  HOVحال مزایاي اقتصادي ایجاد این خطوط
 پذیر برگشت HOVط تعریض آزادراه با هزینه احداث خمقایسه هزینه  -1
 هاي اجتماعی هزینه -2
 جویی در بنزین صرفه میزان ارزش -3
 پذیر برگشت HOVمقایسه هزینه تعریض آزادراه با هزینه احداث خط  -8.1

استفاده  HOVط تعریض آزادراه و احداث سیستم خ آمار و اطالعاتی که براي مقایسه هزینه     
 .باشد به علت مشخصات منحصر به فرد هر پروژه ،مربوط به بزرگراه شهید همت تهران می ،شود می

 هزینه تعریض آزادراه -8.1.1
ي مـوارد احـداث یـک خـط از جملـه       براي بدست آوردن هزینه احداث خطوط آزادراه بایستی همه    

در نظـر  ... رو، گاردریل، نـرده ایمنـی و    روسازي، جدول کنار سواره هزینه عملیات خاکی، روسازي، پیاده
هاي باالسري، تجهیز و برچیـدن   صد هزینههاي فوق بایستی در پس از بدست آوردن هزینه.گرفته شوند

در حین اجراي پروژه، عبور و مـرور در خطـوط جـانبی    (کارگاه و درصد صعوبت کار در ترافیک عبوري 
 .نیز در نظر گرفته شود) جریان دارد و باید مالحظات بیشتري براي پروژه در نظر بگیریم

ها و ضرائب طبـق محاسـبات شـهرداري     زینههزینه احداث هر کیلومتر آزادراه همت با محاسبه کلیه ه
باشد که براي هر خط بـه طـور    می ریالمیلیارد  60خط در هر کیلومتر معادل  8تهران به ازاي احداث 

در هر کیلومتر برآورد شده است که به علت تعریض در هـر دو سـمت    ریالمیلیارد  5/7متوسط حدود 
 .]5[یابد ر افزایش میدر هر کیلومت ریالمیلیارد  15آزادراه مبلغ به 

 پذیر برگشت HOVهزینه احداث خط  -8.1.2
هـاي احـداث یـک خـط      از آنجا که این پروژه در کشور تاکنون اجرایی نشده، لذا با توجه بـه هزینـه      

بـراي بدسـت آوردن هزینـه     . عادي در مسیر شهید همت، احداث هر کیلومتر مسیر در نظر می گیریم
هـا از جملـه عملیـات خـاکی، روسـازي،       همانند گذشته کلیـه هزینـه   ،پذیر برگشت HOVاحداث خط 

 گاردریل، نرده ایمنی
اي، باالسري، تجهیز و برچیدن کارگاه و درصـد صـعوبت    گردد و سپس ضرائب منطقه محاسبه می... و  

ریال براي هرکیلومتر  1491354916،که در مجموع کار در ترافیک عبوري نیز باید در نظر گرفته شود



شـوند کـه    هاي جانبی به پروژه اضـافه مـی   اي دیگري نیز به عنوان هزینه ضرائب هزینه. دست می آیدب
که در جدول زیر  ،گیریم ما در اینجا مدت اجراي پروژه را یکساله در نظر می وگردند ساالنه پرداخت می

 :]7[، ]5[آمده است 
 ضرائب هزینه هاي جانبی : 1جدول 

 درصد نوع هزینه جانبی
 2 مایشگاهآز

 2 شهرداري
 5 بیمه کارفرما
 14 تعدیل

 3 مالیات بر ارزش افزوده
 5 مشاور طرح

، با اعمـال ایـن   براي هر کیلومتر و با توجه به یک خطه بودن آنبرگشت پذیر HOVهزینه احداث خط 
 .گرددمی  ریال 1953674937مبلغ  ،ضرائب

 
 براي هر کیلومتر هزینه  احداث روشهاي افزایش ظرفیت بزرگراه  شهید همتمقایسه : 1نمودار

 هاي اجتماعی هزینه -8.2
گـذاري   هـاي گذشـته، موضـوع ارزش    محاسبه هزینه خسارت فاکتورهاي انتشـار سـوخت در سـال   

هـا در   محیطی به طور عام و برآورد خسارات اقتصـادي ناشـی از انتشـار آالینـده     اقتصادي منابع زیست
به همین دلیـل و تبعیـت از گسـترش ادبیـات اقتصـاد      . یران نیز موضوع تحقیقات متعددي بوده استا

ها در ایران نیز به ماننـد سـایر کشـورهاي     گذاري خسارات ناشی از انتشار آالینده محیط زیست و ارزش
در حال توسعه خصوصاً در یک دهـه اخیـر مطالعـات نسـبتاً مطلـوبی در خصـوص ارزیـابی اقتصـادي         

بـا   ،وزارت نیرو در گزارش ترازنامه انرژي خـود .ها صورت گرفته است هاي اجتماعی انتشار آالینده هزینه



هـاي فسـیلی را    هاي اجتماعی ناشـی از مصـرف سـوخت    هزینه ،استفاده از ضرائب انتشار سایر کشورها
طـی مسـتقیم   محی هزینه اجتماعی که به علت اثـرات زیسـت   .کند برآورد و به صورت ساالنه منتشر می

...) ها و  ها، پل اعم از ساختمان(ها، آسیب به ساختارها  نظیر تخریب اکوسیستم) ها مانند انتشار آالینده(
هـا بـر اسـاس     ایـن هزینـه  . شـود  گردد، هزینه تخریب نامیـده مـی   و اثرات بهداشتی در افراد ایجاد می

ایـران و همچنـین بـر اسـاس     سازمان حفاظت محیط زیسـت   ،مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی
 .]8[آمریکادر جدول زیر آورده شده است EPAضرائب 

 میزان هزینه خسارت پیشنهادي براي ایران  : 2جدول 
 

 هاي فسیلی به تفکیک نوع سـوخت در جـدول   ره سوختهاي منتش فاکتورهاي انتشار و نوع آالیندهحال
 .]9[آورده شده اند زیر

 گرم-مقدار فاکتورهاي انتشار بر حسب لیتر  :3جدول 
 گازوئیل بنزین نوع سوخت/ آالینده 

CO 350 7.2 
CO2 2456 - 
PM10 1.3 13.2 
NOX 13.5 27 
SOX 1.5 16.8 

 ج در بزرگـراه همـت بـا ایجـادخط    یـک سـاعت او   لیتـر بنـزین در   13686مقدار  اینکهبا توجه به 
(HOV) ط جـویی خـ   مقـدار ریـالی صـرفه   . شـود  جویی مـی  برگشت پذیر،در مصرف بنزین صرفهHOV 

در بزرگراه شهید همت تهـران در هزینـه خسـارت فاکتورهـاي انتشـار ناشـی از مصـرف        برگشت پذیر 
 :گردد سوخت فسیلی به صورت زیر محاسبه می
 gr 350  ×lit   13686  = (Co(÷  1000000=  4.7901) تن(

 4.7901) تن(×  1500000) ریال= ( 7185150) ریال(
 Co2=   2689025) ریال( 

 SO2= 199837) ریال( 

)هزار ریال بر تن(میزان هزینه خسارت   آالینده 
1500 Co 
14600 SO2 
4800 NOX 
34400 PM10 

80 Co2 



 NOX=  886853) ریال(
 PM10=  612038) ریال(  

 )ساعت اوج در روز 9( برگشت پذیردر بزرگراه شهید همت ، سالیانه  HOVکه با ایجاد خط 
جـویی   در هزنیه خسارت فاکتورهاي انتشار ناشی از مصرف سوخت فسیلی صرفه ریال 60380169863
 .گردد می

 جویی در بنزین میزان ارزش صرفه -8.3

باشد که برحسـب مـورد    ترین متغیر می پذیر، زمان اساسی در نظریات اقتصادي مربوط به منابع پایان    
ده از منابع غیر قابـل احیـاء بسـتگی بـه تصـمیمات      استفا. گردد به صورت پیوسته و ناپیوسته ظاهر می

منجـر بـه کـاهش ذخـایر در      ،برداري در زمان حـال  افزایش میزان بهره. اتخاذ شده در طول زمان دارد
در نتیجه زمان یک عامل مهم و اساسی در تغییر شـکل و انتقـال منحنـی عرضـه      .شود زمان آینده می

پـذیر   ده در نظریات اقتصادي مربوط بـه عرضـه منـابع پایـان    یکی از مفاهیم عم .رود منابع به شمار می
 .باشد برداري می است، که ارزش حال سود حاصل از استخراج و فروش منابع در طول دوران بهره

 جویی در بنزین ارزش حال صرفه -8.3.1
 :تومان 400اي در ایران به مبلغ  حال با در نظر گرفتن هر لیتر بنزین معمولی نیمه یارانه

 lit 4995390× 9روز  × 4000 ریال= 179834040000 یالر
در   ریـال  017983404000  ،در بزرگراه شـهید همـت تهـران   برگشت پذیر HOV یعنی با ایجاد خط

 .گردد جویی می صرفه)  ساعت اوج در روز 9(یکسال 
 جویی در آینده ارزش حال میزان صرفه -8.3.2

لـذا قیمـت و    ،چون میزان استخراج تابعی از زمان است ،)درصد -rاصل رشد (ینگ بر اساس قاعده هاتل
حال بر اساس قاعده هاتیلینگ براي کاالي .کنند هزینه نهایی توسط میزان استخراج از زمان تبعیت می

 .]10[اشدب جویی برابر با نرخ بهره در طی زمان می نرخ رشد میزان صرفه) بنزین(پذیر  پایان
 )1     (                                                                                            

( ) T
n

s prp =+١ 
: TP قیمت زمان مورد نظر 
: Ps قیمت زمان حال 

:r نرخ بهره 
:n تعدادسال 

 :کنیم ساله را محاسبه می 5 ي براي نمونه ارزش بنزین در یک دوره
 ):ساعت اوج در روز 9(ارزش حال صرفه جویی درآینده براي یکسال-

)=  346255083000ریال  )۵١۴.٠١+  179834040000  =( )n
S rPP +=  خوشبینانه١۵



)= 369642434600ریال     )۵١۵۵.٠١+  179834040000  =( )n
S rPP +=  متوسط١۵

)=  394276787700ریال     )۵١٧.٠١+  179834040000  =( )n
S rPP +=  بدبینانه١۵

 میزان نرخ رشد صرفه جویی در طی زمان بر حسب میلیارد تومان :2نمودار
   

 نتیجه گیري-8
یت آزاد راهها می تواند به عنوان یک به عنوان یک سیستم جدید در افزایش ظرف HOVخطوط

مورد توجه برنامه ریزان حمل و نقل کالن شهرها  ،گزینه برتر در بین سایر گزینه هاي افزایش ظرفیت
 . قرار گیرد

ر جهان انجام پذیرفته و این تحقیقات به د  HOVتحقیقات فراوانی براي اثبات مزایاي سیستم خطوط
ن به عنوان راي معرفی مزایاي این خطوط از آزادراه شهید همت تهراب.اثبات این مزایا انجامیده است

  :آمده در این تحقیق می باشند زیربه عنوان نتایج کلی بدستموارد. میانمونه استفاده کرده
در ضمن افزایش ظرفیت آزادراه و کاهش حجم ترافیک ،مزایاي کاهش مصرف  HOVخطوط  -1

 .ي نیز داردسوخت و به صرفه بودن از لحاظ اقتصاد
پذیر، به این نتیجه می  برگشت HOVمقایسه هزینه تعریض آزادراه با هزینه احداث خط پس از  -2

با هزینه کمتر به هدفمان که همان افزایش ظرفیت آزادراه به  با اجراي این خطوط، رسیم که می توان
  .آلودگی هوا است، رسید همراه کاهش

در مصرف بنـزین   ، عالوه بر اینکهتهران  بزرگراه شهید همت در برگشت پذیر (HOV)با ایجادخط  -3
 نیـز  در هزنیـه خسـارت فاکتورهـاي انتشـار ناشـی از مصـرف سـوخت فسـیلی         شـود،  جویی مـی  صرفه
 .گردد جویی می صرفه



 جـویی   ریالی صـرفه برگشت پذیر در بزرگراه شهید همت  تهران، میزان ارزش  (HOV)با ایجادخط  -5
پذیراسـت   بدلیل اینکه کاالي بنزین پایـان  را، جویی در آینده ارزش حال میزان صرفهدرحال و  را بنزین

 . را بدست می آوریم
در کالن  HOVحال با موارد ذکر شده در باال می توان گفت که اجراي هر چه سریعتر خطوط -4

 .شدبه صرفه با، محیط زیست و وضعیت ظرفیت آزادراه ها  ياقتصاد از لحاظتواند می ،شهرها
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