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1 - مقدمه
از دیرباز اعتقاد به این اصل که سرمایه گذاري در زیرساخت ها 
رشد اقتصادي را به همراه دارد، باعث گردیده که تخصیص منابع 
در همین  گیرد.  قرار  دولت ها  توجه  مورد  نقل  و  بخش حمل  به 
راستا سیستم حمل و نقل شهري از زیرساخت هاي اصلي در هر 
به  را  انساني  و  مالي  منابع  از  زیادي  و سهم  شهر محسوب شده 
خود اختصاص مي دهد. این هزینه ها از یک سو توسط شهروندان 
به عنوان استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل و از سوي دیگر 
این  متولي  و  گردانندگان  عنوان  به  شهرداري  و  دولت  توسط 
سیستم پرداخت مي گردد. خارج شدن سیستم هاي حمل و نقلي 
به حالت چند  تبدیل شدن  و  وسیله اي  از حالت تک  در شهرها 
متولي سیستم  و  استفاده کننده  که  مي گردد  باعث  نیز  وسیله اي 
یا  و  نقل  حمل  برتر  ُمد  یا  و  وسیله  شناسایي  دنبال  به  دو  هر 
ترکیبي از آن ها، به منظور کاهش هزینه هاي سفر باشند. با توجه 
به این که این هزینه ها شامل طیف گسترده اي مي شوند، مي توانند 
اتخاذ تصمیمات و سیاست گزاري سیستم ها و  به نحو موثري در 
این  در  و  راستا  این  در  باشند.  تأثیرگذار  نقل  پروژه هاي حمل  و 
مجموع  )شامل  اجتماعي  هزینه هاي  تا  است  تالش شده  تحقیق 
هزینه هاي استفاده کنندگان و متولي( سفر با ُمدهاي مختلف حمل 

ارائه  و  براي سال 1390 محاسبه  تهران  نقلي موجود در شهر  و 
گردد. تحلیل هزینه یاد شده در زمینه هاي مختلفي به شرح ذیل 

مي تواند مورد استفاده قرار گیرد: 
• ارزیابي سیاست ها و برنامه ریزي هاي حمل و نقلي 

• قیمت گذاري بهینه 
• مدیریت تقاضاي حمل و نقل 

• ارزیابي عدالت 
• تأثیرات پیشرفت اقتصادي  

• تحلیل حساسیت هزینه و تقاضاي سفر

2 - مطالعات تطبیقي
بهره  منظور  به  پیشین  مطالعات  بررسي  اهمیت  به  توجه  با 
جستن از نتایج و دستاوردهاي آن ها و همچنین جلوگیري از وقوع 
اشتباهات صورت گرفته در آن مطالعات، در این بخش به بررسي 
برخي از بارزترین مطالعات صورت گرفته در این زمینه پرداخته 

شده است. 

2. 1 - مطالعه کشور شیلي
مطالعه صورت گرفته در کشور شیلي براي پایتخت این کشور، 

تعیین هزینه سیستمي سفر با هر یک از ُمدهاي حمل و نقل شهر تهران
 در سال 1390

مرتضی خشایی پور* : کارشناس ارشد برنامه ریزي حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت   
مهدي عابدیني : کارشناس ارشد راه و ترابري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران  

شروین بابایي: کارشناس ارشد برنامه ریزي حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران   
* M_Khashaypoor@civileng.iust.ac.ir

چکیده
براي تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي، سیاست گزاران شهري، همواره و به خصوص در مقوله حمل و نقل، با موضوع تصمیم گیري و انتخاب از 
میان سرمایه گذاري هاي بخش هاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي رو به رو بوده اند. هدف هر تصمیم گیري آن است که از سرمایه گذاري و کاربرد منابع 
محدود، بیشترین فایده اقتصادي عاید شهر و در مقیاس باالتر،کشور شود. در این راستا و در این تحقیق، به منظور کمک به امر تصمیم گیري هاي 
اقتصادي در بخش حمل و نقل شهري، 10هزینه ناشي از بخش حمل و نقل )شامل 10 ُمد حمل و نقلي( در شهر تهران و در سال 1390 بر حسب هر 
کیلومتر پیمایش سفر یک مسافر در ساعات اوج و غیر اوج مورد محاسبه قرار گرفته است و بر اساس آن هزینه هاي اجتماعي ناشي از هر سفر انجام 
شده با ُمدهاي مورد بررسي در سال 1390 تعیین گردیده است. در نتیجه این محاسبات، وسایل نقلیه شخصي و میني بوس به ترتیب پر هزینه ترین و 
پیاده روي، دوچرخه سواري و مترو به ترتیب کم هزینه ترین مدها براي انجام سفر در سال 1390 در شهر تهران و در ساعات اوج و غیر اوج تعیین شده اند. 

کلید واژه: هزینه سیستمی سفر، هزینه زمان سفر در ساعات اوج و غیراوج، ُمدهاي حمل و نقلي در شهر تهران.
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شهر سانتیاگو و در سال 1997 میالدي انجام شده است. در این 
با توجه به ویژگي هاي سیستم حمل و نقل این  مطالعه، نخست 
انتخاب شده و سپس هزینه هر یک  شهر، 17 مد حمل و نقلي 
از این ُمدها براساس روش هاي قابل قبول و بر حسب هزینه هر 
کیلومتر پیمایش وسیله نقلیه مدهاي مختلف محاسبه شده است. 
بعضي  انجام  براي  موجود  ارقام  و  اطالعات  گاهي  که  جا  آن  از 
محاسبات در دسترس نبوده است، بنا به مورد یا از مقادیر سایر 
کشورها استفاده شده و یا این که از انجام محاسبات مربوطه صرف 

نظر شده است]1[.

2. 2 - مطالعه کشور کانادا
مطـالعه کشـور کانادا، مطـالعـه اي اسـت که تـوسط موسسـه 
سیاست گزاري حمل و نقل ویکتوریا در سال ۲009 میالدي انجام 
گرفته است. در این مطالعه 11 مد حمل و نقلي مورد توجه قرار 
گرفته و هزینه هاي مربوط به آن ها بر حسب هر کیلومتر پیمایش 

وسیله نقلیه محاسبه شده است]۲[.

2. 3 -  مطالعه کشور هلند
هزینه هاي  بررسي  منظور  به   ۲00۲ سال  در  مطالعات  این 
اجتماعي ُمدهاي اصلي حمل و نقل در کشور هلند انجام گرفته 
است. این مطالعه تمام مباحث اصلي در حمل و نقل جاده اي و 
ریلي )مسافر و بار( و حمل و نقل دریایي داخلي را در نظر گرفته 
است )با توجه به اقلیم کشور هلند، در داخل این کشور نیز حمل 
این  در  است(.  نقلي  و  حمل  مدهاي  مهم ترین  از  دریایي  نقل  و 
هزینه هاي  همانند  هزینه هایي  و  نقلي  و  حمل  ُمد   16 مطالعات 

مطالعات کانادا مورد مطالعه قرار گرفته است]3[.

2. 4 -  جمع بندي نتایج مطالعات تطبیقي
محدوده  و  مذکور  مطالعات  از  یک  هر  هدف   )1( جدول  در 
مورد بررسي در آن ها ارائه شده است. پارامترهاي هزینه اي برآورد 
شده در مطالعات شیلي، کانادا و هلند با هم متفاوت هستند. در 
انتها نیز به منظور جمع بندي و مقایسه، پارامترهاي هزینه اي که 
در هر مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند به صورت فهرست وار در 

جدول )۲( ارائه شده است.

 جدول 1. هدف مطالعات تطبیقي برآورد هزینه سیستم حمل و نقل و 
گستره جغرافیایي مورد بررسي

 گستره
هدف جغرافیایي مطالعه

شهر سانتیاگو سیاست گزاري و قیمت گذاري حمل و نقل شیلي

کشور کانادا  سیاست گزاري حمل و نقل با تأکید بر
مدیریت تقاضاي سفر کانادا

 کشور هلند؛ در
 بعضي موارد
اتحادیه اروپا

 هزینه هاي اجتماعي حمل و نقل با تأکید
بر مقوالت مرتبط با محیط زیست هلند

جدول 2. پارامترهاي هزینه اي مورد توجه در مطالعات پیشین

 پارامتر موثر در هزینه سفر شیلي کانادا هلند

√ √ √  هزینه هاي مرتبط با وسایل نقلیه

 هزینه زمان سفر √ √ √

√ √ √  هزینه تصادفات

 هزینه ازدحام √ √ √

√ √ √  هزینه تسهیالت حمل و نقل

 تغییرات ارزش کاربري زمین √ √ √

√ √ √  هزینه هاي آلودگي هوا

 هزینه هاي آلودگي صوتي √ √ √

√ √ X  هزینه هاي آلودگي آب

 مصرف منابع تجدید ناپذیر √ √ 

X √ X  هزینه هاي اثر ممانعتي

 هزینه پارکینگ √ √ √

X √ X  هزینه دفع زباله ها

 X  X  X  هزینه منظر شهري

 
3 - هزینه ها و ُمدهاي مورد بررسي در این تحقیق

ارائه شده در خصوص  با بررسي روش هاي  و  این تحقیق  در 
برآورد هزینه هاي اجتماعي ُمدهاي مختلف حمل و نقلي در بخش 
ارائه شده در  تا هزینه هاي  بر آن شد  مطالعات تطبیقي، تصمیم 
کیلومتر  هر  حسب  بر  و  فرض  دو  نظرگیري  در  با   )3( جدول 
پیمایش سفر یک مسافر مورد محاسبه قرار گیرد. فرض هاي یاد 

شده به شرح ذیل مي باشند:
وسایل  سرنشین  ضریب  متوسط  داشتن  اختیار  در  با   -1
نقلیه ُمدهاي مختلف و تقسیم هزینه اجتماعي ناشي از سفر یک 
کیلومتر وسیله نقلیه بر آن، مي توان هزینه اجتماعي ناشي از یک 

کیلومتر سفر یک مسافر با آن وسیله نقلیه را محاسبه نمود.
۲- با توجه به این که در سایر مطالعات، هزینه ازدحام شامل 
هزینه هاي عملکردي وسایل نقلیه، آلودگي هوا و زمان سفر بوده 
و  عملکردي  هزینه  که  است  شده  فرض  تحقیق  این  در  است، 
آلودگي هوا در ساعات اوج و غیر اوج برابر بوده و صرفاً هزینه زمان 

سفر در این ساعات تغییر مي نماید.    
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 جدول 3. تعریف مهم ترین هزینه هاي مورد توجه در  این تحقیق

تعریف هزینه

 هزینه هایي مانند مصرف سوخت، روغن، الستیک،
هزینه هاي مالکیت وسیله نقلیه مانند استهالک و غیره

 عملکردي

 هزینه هاي ساخت و نگهداري از تسهیالت مختلف حمل
و نقلي مانند راه، پل، ایستگاه مترو، اتوبوس و غیره

 تسهیالت

 هزینه هاي ناشي از تصادفات و سوانح رانندگي شامل
فوت، جرح و خسارات مالي

تصادفات

 هزینه هاي پارکینگ شامل توقف حاشیه اي، غیرحاشیه اي
 و همچنین هزینه هاي ساخت و نگهداري از آن ها

پارکینگ

 ارزش ریالي معادل زماني که افراد در ساعات اوج و غیر
.اوج صرف سفر مي کنند

 زمان سفر

 ارزش ریالي معادل تبعات آلودگي هواي ناشي از حمل
 و نقل

آلودگي هوا

 ارزش ریالي معادل تبعات آلودگي صداي ناشي از حمل
 و نقل

آلودگي صدا

 هزینه هاي ناشي از مصرف فرآورده هاي نفتي توسط
وسایل نقلیه

 منابع
تجدیدناپذیر

هزینه هاي ناشي از اسقاط نمودن وسایل نقلیه دفع زباله ها

 هزینه هاي لجستیکي و جاري در حمل و نقل مانند
 راهنمایي و رانندگي و معاونت حمل و نقل و ترافیک و

 غیره

 خدمات

هزینه هاي اجتماعي که در ادامه مطالعات مورد محاسبه قرار 
گرفته اند در بسیاري از ُمد هاي حمل و نقلي مشترک بوده و الزم 
است براي هر ُمد حمل و نقلي به صورت مستقل مورد بررسي قرار 
گیرند. در این راستا ُمدهاي حمل و نقلي که در این تحقیق مورد 

بررسي قرار مي گیرند عبارتند از:
 )BRT( 1- سواري شخصي۲- اتوبوس واحد3- اتوبوس تندرو
4- میني بوس5- قطار سنگین شهري)مترو( 6- تاکسي7- ون8- 

موتورسیکلت9- دوچرخه10- پیاده روي.

4 - متدولوژي انجام تحقیق
این  در  بررسي  مورد  ُمدهاي  و  هزینه ها  نوع  به  توجه  با 
تحقیق، نکته مهم گردآوري اطالعات و آمار مورد نیاز در خصوص 
پارامترهاي هزینه اي در هر یک از ُمد هاي حمل و نقلي بوده است 
که با هماهنگي سازمان ها و نهادهاي گوناگون دولتي و خصوصي 
در شهر تهران و همچنین انجام پروژه هاي آماربرداري تهیه و مورد 
استفاده قرار گرفته است. با توجه به نکات عنوان شده مراحل انجام 

تحقیق به شرح شکل )1( ارائه شده است.

 شکل 1: متدولوژي انجام تحقیق

مختلف  ُمدهاي  با  سفر  سیستمي  هزینه  تعیین   -  5
حمل و نقلي در شهر تهران در سال 1390

5. 1 -کیلومتراژ ساالنه طي شده در شبکه معابر شهر 
تهران براي ُمدهاي مورد مطالعه

از آن جایي که هزینه هاي مورد بررسي در این تحقیق مي بایست 
بایستي میزان کیلومتراژ طي  براي هر کیلومتر تعیین گردد، لذا 
شده توسط هر مد مشخص شود. لذا بر اساس اطالعات میداني و 
استعالم هاي دریافتي از سازمان ها و ارگان هاي مختلف، کیلومتراژ 
ساالنه مدهاي مختلف حمل و نقل در شهر تهران در سال 1390 
به شرح جدول )4( مي باشد. شایان ذکر است که به طور کلي و 
براي تبدیل کیلومتراژ ساعت اوج به کل روز مطابق با مرجع ]4[ از 
ضریب 10 و براي تبدیل کیلومتراژ روز به سال مطابق با پیشنهاد 
مرجع ]5[ از ضریب 335/8 )0/9۲*365( استفاده گردیده است.

5. 2 - هزینه عملکردي ٌمدهاي مختلف حمل و نقل 
در شهر تهران در سال 1390

به منظور برآورد هزینه هاي عملکردي ُمدهاي مختلف حمل 
به دو دسته  زیر هزینه ها  تهران در سال 1390،  نقل در شهر  و 
و  نقلیه(  وسیله  پیمایش  از  )مستقل  ثابت  عملکردي  هزینه هاي 
نقلیه(  وسیله  پیمایش  به  )وابسته  متغیر  عملکردي  هزینه هاي 
میداني  آماربرداري  از  استفاده  با  و   ))5( )جدول  شده اند  تقسیم 
در سطح وسیع، استعالم از سازمان هاي اتوبوسراني، تاکسیراني و 
شرکت بهره برداري قطار شهري و حومه هزینه هاي یاد شده براي 

سال 1390 محاسبه شده است. 
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جدول 4. کیلومتراژ ساالنه هر وسیله نقلیه در ُمدهاي مختلف 
)مورد استفاده در این تحقیق(

ضریب 

سرنشین 

هر وسیله 

نقلیه

کیلومتراژ ساالنه 

هر طریقه

کیلومتراژ 

ساالنه 

هر وسیله 

نقلیه

کیلومتراژ 

روزانه هر مد

کیلومتراژ 

روزانه هر 

وسیله 

نقلیه

ُمد

*1/5۲4 ۲5,185,000,000 10,074 75,000,000 30
سواري 

شخصي
*1/849 4,934,043,7۲0 67,160 14,693,400 ۲00 تاکسي

**6 475,۲91,3۲0 67,160 1,415,400 ۲00 ون

*1/۲19 18,434,46۲,970 11,081 54,897,150 33 موتورسیکلت

1 ۲9۲,9۲8,414 1,679 87۲,330 5 دوچرخه
*30/189 ۲18,045,014 36,938 649,330 110 اتوبوس واحد
*8/475 69,۲41,960 67,160 ۲06,۲00 ۲00 میني بوس
**47/۲ 45,771,۲19 39,۲89 136,305 117 BRT

***658 9,610,94۲ - ۲8,6۲1 - مترو

1 577,576,000 - 1,7۲0,000 - پیاده

* بر اساس اطالعات ارائه شده در مرجع ]6[
** بر اساس اطالعات ارائه شده در مرجع]7[

*** فرض شده است که ضریب سرنشین یک واگن برابر با 
94 نفر مي باشد )متوسط ظرفیت ایستاده و نشسته هر واگن(. با 
توجه به این که هر قطار شامل هفت واگن است، بنابراین ضریب 

سرنشین هر قطار برابر با 658 نفر خواهد بود. 
جدول5.  هزینه هاي عملکردي مدهاي مورد بررسي در این تحقیق

هزینه هاي عملکردي متغیر هزینه هاي عملکردي ثابت

ُمد حمل و نقل

ان
دگ

رانن
نه 

هزی

ش
روا

 کا
نه

هزی

ات
میر

 تع
نه

هزی

ک
ستی

 ال
نه

هزی

غن
 رو

نه
هزی

ت
وخ

 س
نه

هزی

ک
هال

ست
ا

درو
خو

ي 
 فن

نه
عای

م

ري
ردا

شه
ض 

وار
ع

ث
 ثال

ص
شخ

مه 
بی

√ √ √ √ √ √ √ √ سواري شخصي

√ √ √ √ √ √ √ √ موتورسیکلت

√ √ √ √ √ √ √ √ اتوبوس واحد

√ √ √ √ √ √ √ √ BRT اتوبوس

√ √ √ √ √ √ √ √ میني بوس

√ √ √ √ √ √ √ √ √ تاکسي

√ √ √ √ √ √ √ √ √ ون

√ √ √* √ قطار سنگین شهري

√ √ √ دوچرخه

پیاده
* منظور از هزینه هاي سوخت براي قطار سنگین شهري، هزینه هاي مربوط 

به تأمین انرژي بعنوان نیروي محرکه قطار است.

5. 3 - هزینه هاي احداث و تعمیر و نگهداري تسهیالت 
حمل و نقل

براي محاسبه هزینه احداث و تعمیر و نگهداري از تسهیالت 
سال  مصوب  بودجه  از  شده  استخراج  اطالعات  از  نقل،  و  حمل 
ارگان هاي  و  سازمان ها  از  استعالم  و  تهران]8[  1390 شهرداري 
مختلف، استفاده شده است. آن چه در این خصوص مي بایست به 
آن توجه نمود، تقسیم بندي ارقام ارائه شده در بودجه به دو دسته 
هزینه اي  ارقام  که  معني  بدین  است.  "سرمایه اي"  و  "هزینه اي" 
در  و  آینده  سال هاي  براي  و  شده  مصرف   1390 سال  در  صرفاً 
برنامه ریزي بودجه دوباره دیده خواهد شد و به  عبارتي طول عمر 
پایان مي یابد.  پایان سال 1390  با  آن ها تنها یک سال ماست و 
با این حال ارقام سرمایه اي مربوط به پروژه هایي است که ممکن 
)مانند  باشد  سال  یک  از  بیش  و  متفاوت  آن ها  عمر  طول  است 
تسهیالت راه، تونل مترو و غیره(. با توجه به آن که هزینه هاي سال 
سال هاي  در  است  ممکن  که  پروژه هایي  براي  شهرداري   1390
لحاظ  محاسبات  در  مي بایست  گیرد،  قرار  بهره برداري  مورد  آتي 
رابطه )1(  با  یکنواخت سالیانه مطابق  از روش هزینه هاي  گردد، 
براي تبدیل هزینه هاي یاد شده و لحاظ نمودن آ ها در محاسبات 

استفاده شده است. 
                                )1( 

                                                                                                                  

( )

( )

(1 )( )
(1 ) 1

n a

n a
i iAC BC

i

+

+

× +
= ×

+ −                            
که در آن:

AC : هزینه سرمایه اي یکنواخت سالیانه )ریال(
BC : هزینه سرمایه اي در سال 1390

i : نرخ تنزیل )درصد(
n : دوره بهره برداري از پروژه )و یا عمر مفید پروژه( )سال(

a : فاصله زماني از سال 1390 تا سال شروع بهره برداري از 
پروژه

در کشورهاي در حال توسعه، نرخ بهره به ناچار منعکس کننده 
هزینه فرصت سرمایه است. بر این اساس و در این مطالعات نرخ 
بانکي در سال 1390 و به طور متوسط  با نرخ سود  برابر  تنزیل 
برابر با 15% در سال درنظر گرفته شده است. هزینه هاي محاسبه 

شده در این بخش شامل موارد ذیل بوده اند:
• هزینه ساخت و نگهداري راه و ابنیه فني

BRT هزینه مسیر و ایستگاه هاي اتوبوس واحد و •
• تسهیالت کنترل و هدایت مسیر

• هزینه تسهیالت ساخت قطار سنگین شهري )مترو(
• هزینه ساخت و نگهداري مسیرهاي دوچرخه

• هزینه ساخت و نگهداري مسیر )پیاده روها( و پل عابر پیاده

5. 4 - هزینه هاي پارکینگ
به دو دسته زیر هزینه شامل  پارکینگ  هزینه هاي اجتماعي 
هزینه استفاده از فضاي توقف موجود و هزینه هاي مربوط به ساخت 
و توسعه پارکینگ هاي غیرحاشیه اي تقسیم مي شود. شایان ذکر 
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است که در این بخش از مطالعات هزینه پارکینگ براي مدهاي 
تاکسي سواري، ون، میني بوس،  سواري شخصي، موتورسیکلت، 
براي سایر مدها  BRT محاسبه گردیده است و  اتوبوس واحد و 

این هزینه برابر با صفر در نظر گرفته شده است.

5. 5 - هزینه هاي آلودگي هوا
شده  منتشر  اعداد  از  هوا  آلودگي  هزینه  محاسبه  منظور  به 
توسط بانک جهاني براي برآورد خسارت سالیانه آلودگي هوا ناشي 
براي  است.  شده  استفاده  تهران  شهر  در  نقل  و  حمل  بخش  از 
اختصاص این هزینه به هر یک از مدهاي مورد بررسي از اطالعات 

ارائه شده در جدول )6( استفاده شده است.

جدول 6. درصد سهم انواع مد هاي حمل و نقل در انتشار آالینده هاي 
هواي شهر تهران]9[

درصد مد حمل و نقل
61/۲3 سواري و وانت
8/07 تاکسي و ون
3/0۲ BRT اتوبوس شرکت واحد و
۲5/5۲ موتورسیکلت

1 میني بوس
1/16 کامیون
100 مجموع

5. 6 - هزینه هاي آلودگي صوتي
از  ناشي  تهران  در شهر  آلودگي صوتي  هزینه  محاسبه  براي 
بخش حمل و نقل، از هزینه هاي به دست آمده در مطالعات کشور 

کانادا استفاده گردیده است. 

5. 7 - هزینه هاي مصرف منابع تجدیدناپذیر
این مطالعات هزینه مصرف منابع تجدیدناپذیر )سوخت(  در 
برابر با قیمت آن در بازار جهاني در نظر گرفته شده است. بر این 
در  نقلیه  وسایل  سوخت  مصرف  محاسبات  به  توجه  با  و  اساس 
بخش هزینه هاي عملکردي، هزینه سوخت براي مدهاي مختلف 
محاسبه شده است. براي این منظور قیمت جهاني هر گالن بنزین 
برابر با 4/0۲ دالر )برابر با 1/06197 دالر در هر لیتر( و هر گالن 
گازوئیل برابر با 3/70 دالر )برابر با 0/97744 دالر در هر لیتر( در 
نظر گرفته شده است]10[ که با توجه به قیمت هر دالر برابر با 
1۲۲60 ریال، قیمت جهاني هر لیتر بنزین برابر با 130۲0 ریال 
و هر لیتر گازوئیل برابر با 11983 ریال در نظر گرفته شده است. 

5. 8 - هزینه هاي دفع زباله ها
آن چه در این بخش هدف اصلي قرار گرفته است، هزینه هاي 
توجه  با  و  راستا  این  در  مي باشد.  نقلیه  وسایل  اسقاط  از  ناشي 
دریافت  خودرو  اسقاط  صنفي  انجمن  سوي  از  که  اطالعاتي  به 

از اسقاط وسایل نقلیه  شده، نسبت به محاسبه هزینه هاي ناشي 
در مدهاي مختلف حمل و نقل اقدام شده و در نهایت هزینه بر 

حسب هر کیلومتر پیمایش سفر یک مسافر محاسبه شده است.

5. 9 - هزینه هاي خدمات ترافیکي
خدمات ترافیکي در این تحقیق شامل تمامي هزینه هاي صرف 
شده در ارگان هاي مرتبط با بخش حمل و نقل شهري و مدهاي 

مورد بحث در این تحقیق مي باشد. 

5. 10 - هزینه تصادفات
هزینه تصادفات رانندگي در شهر تهران با استفاده از هزینه هاي 
به دست آمده در مطالعه دکتر آیتي براي هزینه تصادفات درون 
شهري و برون شهري]11[ و بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول 
تعداد  فرض  با  و   1389 سال  تصادفات  تعداد  خصوص  در    )7(

تصادفات مشابه در سال 1390مورد محاسبه قرار گرفته است. 

جدول 7. تعداد تصادفات در شهر تهران به تفکیک هر طریق حمل و نقل و 
نوع تصادف )1389( ]12[

تعداد تصادفات
وسیله نقلیه

جرحي فوتي خسارتي

13,437 1۲4 64,48۲ سواري
137 6 840 میني بوس

1,۲۲3 16 6,411 وانت بار
6,707 51 ۲,۲7۲ موتورسیکلت
873 6 ۲,949 تاکسي
56۲ 10 ۲,435 اتوبوس

5. 11 - محاسبه هزینه زمان سفر
به منظور محاسبه هزینه زمان سفر، ابتدا الزم است تا متوسط 
ارزش زماني سفرهاي هر شهروند تهراني در ساعات اوج و غیر اوج 
تعیین شود که بر این اساس در مرحله اول، ارزش زماني سفرهاي 
کاري و شخصي محاسبه شده و سپس هزینه زمان سفر به تفکیک 

ساعات اوج و غیر اوج محاسبه شده است. 

کاري  براي سفرهاي  زمان  ارزش  متوسط   -  1  .11  .5
افراد در سال 1390 )در ساعات اوج(

یکي از بازه هاي زماني روزانه مربوط به ساعات کاري افراد است 
مي بایست  ساعات  این  در  فرد  سفر  زمان  ارزش  تعیین  براي  که 
ارزش هر ساعت شهروند فعال و شاغل مورد محاسبه قرار گیرد. 
در  درآمد خانوار  متوسط  اطالعات  از  استفاده  با  و  اساس  این  بر 
سال1389، و با توجه به آن که 40/۲% درصد افراد خانوار شاغل 
به شرح  ارزش زمان سفر هر ساعت فرد شاغل  مي باشند ]13[، 

ذیل محاسبه شده است:
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 )۲(    ریال بر ساعت
  

که در آن :
VOTB= ارزش زمان هر ساعت فرد شاغل )ریال بر ساعت(

S= متوسط درآمد خانوار در سال )ریال(
T= متوسط ساعت کاري در ماه

P= متوسط در صد افراد شاغل در هر خانوار
D= بعد خانوار )متوسط جمعیت هر خانوار(

5. 11. 2 - متوسط ارزش زمان براي سفرهاي شخصي 
افراد در سال 1390 )در ساعات غیر اوج(

سفرهاي  زماني  ارزش  جهاني،  بانک  پیشنهاد  به  توجه  با 
شخصي بزرگساالن برابر 30% ارزش زماني سفرهاي کاري )برابر 
با 984، 1۲ ریال بر ساعت( و براي غیر بزرگساالن برابر با %15 
ارزش زماني سفرهاي کاري ) برابر با 49۲، 6 ریال بر ساعت( در 
نظر گرفته شده است. از طرفي با توجه به آن که به طور متوسط 

در شهر تهران ۲0% افراد کمتر از ۲0 سال سن دارند )دسته غیر 
بزرگساالن( و 80% افراد ۲1 سال به باال مي باشند ]13[ بنابراین 
مي توان به طور متوسط ارزش زماني سفرهاي شخصي افراد در 

شهر تهران را برابر با 686، 11 ریال بر ساعت در نظر گرفت.

برآورد هزینه زمان سفر ُمدهاي مختلف   - 3 .11  .5
حمل و نقل در سال 1390

با توجه به ارزش زماني محاسبه شده براي سفرهاي کاري و 
شخصي شهروندان تهراني در سال 1390، در جدول )8( وسیله 
اوج،  غیر  و  اوج  ساعات  در  شبکه  در  شده  طي  ساعت   - نقلیه 
ضریب  متوسط  همچنین  و  ُمدها1  از  یک  هر  سرعت  متوسط 
با  است.  آورده شده  نقل  و  براي مدهاي مختلف حمل  سرنشین 
استفاده از این عوامل مي توان هزینه زمان سفر طي شده در شبکه 
توسط کل استفاده کنندگان از هر مد حمل و نقل را به دست آورد 
که این نتایج نیز در همان جدول ارائه شده است. با توجه به ارقام 
به دست آمده در ستون آخر جدول یاد شده و روش ارائه شده در 
پیمایش یک کیلومتر  براي  زمان سفر  تحقیق، هزینه  متدولوژي 

سفر یک مسافر محاسبه شده است. 
جدول 8. هزینه متوسط زمان سفر استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل در شهر تهران به تفکیک هر یک از ُمدهاي حمل و نقل در یک روز سال 1390

ارزش زمان سفر استفاده 
کنندگان از شبکه )ریال(

نفر- ساعت طي 
شده در شبکه 

متوسط ضریب 
سرنشین

وسیله نقلیه- ساعت 
طي شده در شبکه 

متوسط سرعت 
در شبکه

وسیله نقلیه-کیلومتر 
طي شده در شبکه 

ساعات ُمد حمل و نقل

37,193,907,519 859,398
1/5۲4

563,910
۲6/6

15,000,000 اوج
سواري شخصي

40,171,7۲3,308 3,437,594 ۲,۲55,639 60,000,000 غیراوج

16,991,445,849 39۲,603
1/849

۲1۲,33۲
17/3

3,673,350 اوج
تاکسي

18,351,813,69۲ 1,570,410 849,3۲9 14,693,400 غیراوج

5,311,308,954 1۲۲,7۲3
6

۲0,454
17/3

353,850 اوج
ون

5,736,54۲,566 490,890 81,815 1,415,400 غیراوج

34,468,958,918 796,436
1/۲19

653,35۲
۲1/6

14,11۲,404 اوج
موتورسیکلت

37,۲۲8,610,080 3,185,744 ۲,613,408 56,449,615 غیراوج

488,78۲,۲06 11,۲94
1

11,۲94
1۲

135,5۲5 اوج
دوچرخه

5۲7,915,050 45,175 45,175 54۲,100 غیراوج

11,16۲,9۲0,۲۲1 ۲57,9۲9
30/189

8,544
15/۲

1۲9,866 اوج
اتوبوس واحد

1۲,056,645,090 1,031,717 34,175 519,464 غیراوج

933,7۲8,396 ۲1,575
8/475

۲,546
16/۲

41,۲40 اوج
میني بوس

1,008,484,487 86,۲99 10,183 164,960 غیراوج

3,153,985,804 7۲,876
47/۲

1,544
16/۲

۲5,630 اوج
BRT

3,406,499,975 ۲91,503 6,176 10۲,5۲0 غیراوج

3,8۲6,558,096 88,416
658

134
4۲/6

5,7۲4 اوج
مترو

4,13۲,919,699 353,664 537 ۲۲,897 غیراوج

۲,53۲,6۲۲,963 58,519
1

58,519
4/3۲

۲5۲,800 اوج
پیاده

۲,735,389,630 ۲34,074 ۲34,074 1,011,۲00 غیراوج

1.  با توجه به آن که اطالعات مربوط به سرعت مدهاي مختلف از شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران براي یک ساعت اوج اخذ شده است، و با توجه 
به آن که در خصوص متوسط سرعت شبکه در ساعات غیراوج اطالعاتي در دسترس نبوده، فرض شده است که سرعت مدهاي مختلف حمل و نقل در شبکه معابر 

شهر تهران در ساعات اوج و غیراوج یکسان مي باشد.
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5. 12 - مجموع هزینه هاي سیستمي سفر با ُمدهاي 
مختلف حمل و نقلي در شهر تهران در سال 1390

این  پیشین  هاي  بخش  در  شده  ارائه  روش هاي  به  توجه  با 
تحقیق، در جدول )9( هزینه هاي سیستمي بر حسب یک کیلومتر 
پیمایش سفر یک مسافر در سال 1390 ارائه شده است. بر اساس 

هزینه کل ارائه شده در جدول )9( و با توجه به متوسط طول سفر 
با طرق مختلف حمل و نقل، در جدول )10( و شکل هاي )۲( و 
)3( متوسط هزینه پیمایش یک سفر در ساعت اوج و غیراوج و با 

مدهاي مختلف حمل و نقل ارائه شده است.
 

جدول9.  هزینه هاي سیستمي مدهاي حمل و نقل شهر تهران در سال 1390 بر حسب ریال بر هر کیلومتر پیمایش سفر یک مسافر 

زمان سفر تصادفات خدمات 
ترافیکي

دفع
 زباله ها

مصرف منابع 
تجدید ناپذیر

آلودگي 
صوتي آلودگي هوا پارکینگ تسهیالت عملکردي ساعات هزینه    مد

1,6۲7
87 7 7 10۲5 104 568 931 7۲ ۲,091

اوج
سواري شخصي

439 غیراوج

۲,50۲
14 17 1 811 86 ۲87 35 59 1,397

اوج
تاکسي

675 غیراوج

۲,50۲
4 5 0 347 ۲7 89 14 18 551

اوج
ون

675 غیراوج

۲,004
15 8 8 3۲0 1,738 404 4۲3 89 596

اوج
موتورسیکلت

541 غیراوج

3,607
0 10 0 0 0 0 0 ۲0۲ ۲6۲

اوج
دوچرخه

974 غیراوج

۲,847
18 0 0 183 18 135 1۲ 50 553

اوج
اتوبوس واحد

769 غیراوج

۲,607
1۲ 1 0 117 11 86 7 111 4۲0

اوج
BRT

704 غیراوج

1,016
0 0 0 0 0 0 0 3۲8 395

اوج
مترو

۲74 غیراوج

۲,67۲
110 1 0 4۲4 1۲5 607 10 13 614

اوج
میني بوس

7۲1 غیراوج

10,018
0 10 0 0 0 0 0 1,۲77 0

اوج
پیاده روي

۲,705 غیراوج

  جدول10. هزینه متوسط یک سفر با مدهاي مختلف براي شهر تهران در سال 1390

هزینه متوسط یک سفر )ریال( متوسط طول یک سفر با مد )کیلومتر( هزینه هر کیلومتر سفر )ریال( ساعت هزینه                  مد

64,538
9/9

6,519 اوج
سواري شخصي

5۲,777 5,331 غیراوج

47,40۲
9/1

5,۲09 اوج
تاکسي

30,776 3,38۲ غیراوج

49,44۲
13/9

3,557 اوج
ون

۲4,047 1,730 غیراوج

43,719
7/8

5,605 اوج
موتورسیکلت

3۲,308 4,14۲ غیراوج

۲0,405
5

4,081 اوج
دوچرخه

7,۲40 1,448 غیراوج
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شکل2. هزینه متوسط یک سفر با ُمدهاي مختلف براي شهر تهران در 
ساعت اوج در سال 1390

شکل3. هزینه متوسط یک سفر با ُمدهاي مختلف براي شهر تهران در 
ساعت غیراوج در سال 1390  

6 - نتیجه گیري  
در این تحقیق هزینه سیستمي 10 ُمد حمل و نقلي در شهر 
تهران در سال 1390 مورد محاسبه قرار گرفت. بر این اساس و با توجه 
به بررسي مطالعات تطبیقي که در کشورهاي شیلي، کانادا و هلند 
صورت گرفته بود، 10 گروه هزینه براي مدهاي یاد شده در شهر تهران 
شناسایي گردید و مقادیر آن ها براي ساعات اوج و غیر اوج بر حسب 
هر کیلومتر پیمایش سفر یک مسافر تعیین گردید و سپس با توجه 
به متوسط طول هر سفر با مدهاي مختلف، هزینه اجتماعي هر سفر 
محاسبه شد. در نهایت و بر اساس محاسبات صورت گرفته، در ساعات 
اوج و غیر اوج وسیله نقلیه شخصي و میني بوس )به دلیل عمر باالي 

ناوگان این مد و هزینه باالي آالیندگي هواي آن( به ترتیب پرهزینه ترین 
مدها و پیاده روي، دوچرخه سواري و مترو به ترتیب کم هزینه ترین مدها 
براي انجام سفر در شهر تهران در سال 1390 بوده اند. از دیگر نتایج این 
تحقیق مي توان به این مطلب اشاره نمود که ُمدهاي اتوبوس واحد و 
BRT به دلیل آن که داراي سرعت عملکردي پایین تري نسبت به سایر 
مدهاي موتوري مي با شند، در نتیجه در ساعات اوج داراي هزینه زمان 
سفر و به تبع آن مجموع هزینه سفر بیشتري هستند که باعث مي گردد 
در ساعات اوج سفر، شهروندان تمایل کمتري به استفاده از مدهاي 
یاد شده نشان دهند. بنابراین مي توان با سرمایه گذاري در پروژه هاي 
مختلف در جهت افزایش سرعت عملکردي این مدها، باعث شد شد 
تا هزینه سفر با آن ها در ساعات اوج کاهش و در نتیجه سهم سفرهاي 

ساعت اوج با آن ها افزایش یابد. 
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  ادامه جدول10. هزینه متوسط یک سفر با ُمدهاي مختلف براي شهر تهران در سال 1390

هزینه متوسط یک سفر )ریال( متوسط طول یک سفر با مد )کیلومتر( هزینه هر کیلومتر سفر )ریال( ساعت هزینه                  مد

61,438
16/1

3,816 اوج
اتوبوس واحد

۲7,98۲ 1,738 غیراوج

54,۲89
16/1

3,37۲ اوج
BRT

۲3,651 1,469 غیراوج

17,۲16
9/9

1,739 اوج
مترو

9,870 997 غیراوج

6۲,606
13/9

4,576 اوج
میني بوس

36,488 ۲,6۲5 غیراوج

5,653
0/5

11,305 اوج
پیاده روي

1,996 3,99۲ غیراوج


