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 20/04/97پذيرش:  -06/11/96دريافت:       

  13-27صفحه                                                                 

  

 

  چكيده

 منظور اين براي .است فسيلي هاي سوخت مصرف كاستن شهرها كالن هاي آالينده كاهش هاي روش ترين هزينه كم و بهترين از

گردوغبار  نيز و فسيلي هاي سوخت و خودروها ازمتصاعد  گازهاي ينكا هم .گستراند شهرها در را برقي بايد كاربرد ناوگان ريلي

 در بلكه كشور درتنها  نه ديد آلودگي از خدماتي، و صنعتي كشاورزي، مهم هاي قطب از كرمانشاه كه شهر تا سبب شده اي منطقه

از اين رو هدف از اين تحقيق تعيين عوامل موثر در توجيه اقتصادي قطار سبك  .به شمار آيد آلوده بسيار شهرهاي جهان از

هاي مختلف ساخت و  ينههزپس از مشخص شدن  روش تحقيق، روش تحليل اقتصاد مهندسي بوده كه .باشد ميشهري كرمانشاه 

نين برآورد دقيق تمامي درآمدهاي كمي، به بررسي اقتصادي بودن موضوع تحقيق پرداخته شده است. ي و همچبردار بهره

  شمال شهر) تا ميدان آزادي و از ميدان آزادي تا ميدان فردوسي معلم (اند از: ميدان  عبارت مطالعه مورديرهاي مس

ي ارزش خالص كنوني طرح، نسبت منافع ها روش زجملهاي اقتصاد مهندسي ها روشدهد با توجه به  يم(جنوب شهر). نتايج نشان 

يل كاهش مصرف به دلين همچنو  ي فوقپارامترهااقتصادي و مثبت بودن تمامي  افزوده ارزشها، نرخ بازده داخلي و  ينههزبه 

پروژه قطار سبك شهري كرمانشاه داراي  زيست يطو حفظ مح ي فسيلي، كاهش زمان سفر، كاهش سوانح و تصادفاتها سوخت

ي ايران جهت استفاده از سيستم شهرها كالنتواند در ديگر  يمدر تحقيق حاضر  شده انجامنتايج مطالعات  .باشد ميتوجيه اقتصادي 

  ي به كار گرفته شود.شهر درونريلي  ونقل حمل

  

  افزوده ارزشارزش خالص كنوني، اقتصادي،  كرمانشاه، توجيه شهري، سبك قطار كليدي: هايهواژ

  

  

  مقدمه -1
 اي گسترده بسيار ابعاد شهرها در ونقل حمل اخير سالهاي در   

 در مردم ترافيكي پاسخگوي نيازهاي و است گرفته خود به

 بزرگ و متوسط شهرهاي در امر اين باشد، نمي شهرها سطح

 ونقل حمل هايسيستم رو اين از. است نمود داشته بيشتر

 باشد، لذا مشكالت اين پاسخگوي تواند نمي سنتي عمومي

 براي اصلي راهكارهاي از يكي مدرن عمومي ونقل حمل توسعه

آيد.  مي حساب به مشكالت ترافيكي اينگونه كردن طرف بر

 نيازمند شهرها كالن در ويژه به نقلي و حمل مشكالت حل براي

 شهري ريلي هاي سيستم همچون مناسب و كارآمد سيستمي

 مناسبي جايگزين بتواند تا هستيم)) LRT( شهري سبك قطار(

 اورك، ،حجازي( باشد موتوري ونقل حمل هاي سيستم براي

 است؛ ايران شهرهاي كالن از كرمانشاه اينكه به توجه با .)1395

 و ونقل حمل وضعيت بهبود براي از شهرها بسياري مانند

 كارآمد و نوين هايسيستم داشتن نياز به خود ترافيك

 مسائل .دارد شهري ريلي سيستمهاي جمله از ونقلي حمل

   ونقل حمل براي معيارها مهمترين از يكي مالي و اقتصادي
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 نظر مورد سيستمهاي اقتصاد مقايسه بررسي و بنابراين باشد؛مي

. باشد ارزيابي سيستم براي گام شايد اولين گوناگون هاي جنبه از

 بستگي عوامل متفاوتي به برداري بهره و نگهداري ساخت، هزينه

 البته باشد. متغير مختلف كشورهاي در كه است ممكن و دارد

 مطالعه يا و اجرا برداري، بهره كشور كالنشهرهاي در برخي

 لذا. باشدگيري مي شكل حال در شهري ريلي سيستمهاي

 و اجرا طراحي، به منجر سيستمها اين بررسي و شناخت

 مطرح اين سؤال حال، .شود مي از آنها بهتر چه هر برداري بهره

 شهري سبك قطار اقتصادي توجيه در موثر عوامل است،

تعيين عوامل موثر در توجيه  پژوهش اين لذا هدف از چيست؟

ي ها روشاقتصادي قطار سبك شهري كرمانشاه با استفاده از 

  اقتصاد مهندسي است.

  

  تحقيق پيشينه -2
 صنعتي مرحله از قبل دنيا شهرهاي ديگر مانند ايران، شهرهاي   

 وسطيقرون  اجتماعي - اقتصادي الگوهاي اساس بر شدن،

 دوران، آن شهري مناطق ويژه مشخصات داراي و گرفته شكل

 تداخلي هاي حركت و مسكوني تنگ فضاهاي وجود يعني

 تاريخي يافته توسعه بافت. )Dziauddin, 2014اند( بوده

 و رؤيت قابل نيز امروزه كه ايران، شهرهاي مركزي مناطق

 صنعتي از قبل دوران در كه دهد مي نشان هست، تشخيص

 پياده، ترافيك به عموماً شهرها داخلي مناطق ترافيك شدن،

 به شهرها اين شدن، صنعتي پروسه با. است شده مي محدود

 از متمركزي نواحي زمان، همان در و يافتند توسعه فضايي شكل

 گرفتند شكل شهرها مختلف مناطق در شهري مختلف توابع

 براي ريلي ونقل حمل بخش در آنجاكه از .)1394(نعمت زاده، 

 هاي محدوديت سبك قطار سيستم از برداري بهره و ساخت

 كاربري سيستم، اين فّناوري به دسترسي عدم قبيل از مختلفي

 وجود ونقل حمل عمراني اعتبارات كمبود شهر، سطح در زمين

 از را پروژه است ممكن ها آن نادرست برآورد رو اين از دارند،

 تخمين با بنابراين. گرداند مشكل دچار اجرا زمان يا مالي لحاظ

 پروژه اين اجرا براي برداري بهره و ساخت هاي هزينه از صحيح

 ميليون يك و ميليون يك تا هزار سيصد جمعيت با شهرهايي در

 زير شهرهاي در چراكه باشد گشا راه تواند مي نفر ميليون دو تا

 جوابگوي تاكسي و راني اتوبوس شبكه جمعيت نفر هزار سيصد

 نيز نفر ميليون دو باالي شهرهاي در و باشد مي ترافيكي نيازهاي

 و شهري السير سريع قطارهاي يا و مترو سيستم از استفاده صرفاً

 امري ونقل حمل هاي سامانه ساير توسط ها آن تكميل

 ونقل حمل مطالعات .)1394 ،كاكاوند( است ناپذير اجتناب

 در. است داشته بسياري تغييرات گذشته سال 50 طول در شهري

 افزايش بر ونقل، حمل امور مطالعات اصلي تأكيد اوليه هاي دهه

 وسايل با سفر تقاضاي افزايش روند به پاسخگويي براي ظرفيت

 درپي ازآن، پس مطالعات. است بوده استوار موتوري نقليه

 تعريض داد نشان معابر، ظرفيت توسعه بر تأكيد از ها نگراني

 و حجم كاهش به عموم تصور برخالف شهري هاي خيابان

  . انجامد نمي ترافيك شدت

 چه هر كه دهد مي نشان دنيا مختلف شهرهاي در مطالعه

 به يافته تخصيص فضاي مقدار و اي جاده هاي زيرساخت ميزان

 استفاده ميزان اندازه همان به باشد بيشتر شهري درون ونقل حمل

 از شد. خواهد بيشتر آلودگي و بنزين مصرف اتومبيل و از

 دنيا در شهري ونقل حمل هاي سامانه هاي پيشرفت روند رو اين

 هاي دهه طي محور اتومبيل صنعتي رويكرد كه دهد مي نشان

 عمومي ونقل حمل از استفاده و محوري پياده سمت به اخير

 آنچه امروزه. )1391 اميني، ،پور سيفي( است يافتهتغيير 

 دارند، نظر اتفاق آن روي بر جهان ونقل حمل متخصصين

 بتواند تا شهرهاست در پايدار ونقل حمل الگوي به دستيابي

 و ايمن سريع، ونقل حمل داراي آرام، سالم، شهر انداز چشم

 در پايداري. كند تأمين را شهروندان عموم براي كارآمد

 مبناي بر ونقل حمل توسعه كه پذيرد مي معنا چنين ونقل حمل

 توسعه و شهر و جمعيت گسترش باوجود كه باشد الگوي

 ترافيك عوامل از طبيعتاً كه...  و اجتماعي اقتصادي، هاي فعاليت

 نحو به ترافيك، مشكل بروز بدون همچنان شهرها هستند، زا

 با و باشد كاال و مسافر هاي جابجايي پاسخگوي مطلوبي

 برخورد مشكل به ونقل حمل سيستم ها فعاليت اين گسترش

. )Elyasi, et al, 2017(بماند باقي پايدار و نكند

 سياست بر مبتني شهرها ونقل حمل نوين هاي استراتژي

 عمومي، ونقل حمل كمي و كيفي توسعه بر پايدار ونقل حمل

 از استفاده پتانسيل افزايش يا روي پياده قابليت افزايش

 سواري، دوچرخه و روي پياده شامل غيرموتوري هاي سامانه

 و شخصي خودروي از استفاده كاهش سفر، تقاضاي مديريت

 .)1395دارد(رضازاده و همكاران،  تأكيد ترافيك فرهنگ ارتقاء

 قطار بهينه مسيريابي براي پوششي روش به بررسي تحقيقي، در

 مقاله اين در تحقيق روش پردازد. مي) LRT( شهري سبك
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- مسير مدل از استفاده با منظور بدين بوده، اي دومرحله روند يك

 كريدورهايي انتخابي، معيار به توجه با اول مرحله در پوششي

 سپس و شود مي شناسايي دارد را LRT مسير گذر پتانسيل كه

 مجزا، كريدورهاي اين اطالعات از استفاده با دوم مرحله در

 .شود مي پيشنهاد LRT براي مسير چند شامل اي شبكه

 اين در مورد استفاده ارزيابي معيارهاي گيري اندازه هاي شاخص

هستند.  گيري اندازه غيرقابل  و داشته كيفي جنبه اغلب، پژوهش

 شبكه طراحي براي مدلي ارائه ضمن تحقيق اين نتيجه

 الگوريتم بر مبتني سريع و كارآ روشي شهري، سريع ونقل حمل

 بهينه مسيرهاي يافتن و مسئله حل براي شبكه منافع به پوشش

 و مسيرها ارزيابي براي روش اين در كه معيارهايي. شد ارائه

 شدند، گرفته نظر در مسئله هدف تابع محاسبه براي همچنين

 ترانزيت حجم و جمعيت و سفر تقاضاي به حداكثر پوشش

 حداقل و ها ايستگاه در شدن پياده و سوار حجم و ها كمان روي

 عنوان تحت ديگر تحقيقي .)1394بودند(آيتي، باقري،  هزينه

 اتوبوس هاي سامانه عملكرد اقتصادي و فني ارزيابي مدل

 مطالعه( ايران شهرهاي كالن در شهري سبك قطار و تندررو

 اساس بر تحقيق اين متدولوژي كه شد ارائه) تهران: موردي

 و فني ارزيابي مدل توسعه و اهميت حائز معيارهاي انتخاب

 قطار و (BRT)  تندرو اتوبوس هاي سامانه عملكرد اقتصادي

 اقتصادي، دسته سه در معيارها اين كه (LRT) شهري سبك

 اين در. بود گرفته انجام است استوار زيست محيط و تسهيالت

 Expert  افزار نرم از معيارها وزن محاسبه براي تحقيق

Choice  مدل واردكردن از پس كه اي گونه به شده استفاده 

 ارقام كردن وارد و سطح دو در افزار نرم در موردنظر

 هر يك ناسازگاري ضريب ابتدا تك، تك صورت به ها نامه پرسش

 و مختلف نظرات تلفيق براي و شدهبررسي  ها نامه پرسش از

گرديد.  استفاده گروهي  AHP روش از نهايي وزن به رسيدن

 هزينه همچون اصلي معيارهاي مقادير بررسي با درنهايت

 از حاصل درآمد عملياتي، هزينه ،)ناوگان و احداث( زيرساخت

 قابليت راحتي، ايمني، همانند كيفي پارامترهاي ساير و بليت

 حوزه كارشناسان از نظرسنجي طريق از( زيبايي و اطمينان

 سبك قطار مطلوبيت گردد مي مشاهده سيستم دو هر) ونقل حمل

 نظر صرف كه است موضوع اين گواه اين و است بيشتر شهري

 گزينه تواند مي شهري سبك قطار اقتصادي، صرفاً ديدگاه از

 مطابقت سيستم ظرفيت با آن تقاضا كه كريدورهايي براي خوبي

 شهري سبك قطار هرچند نتايج نشان داد كه لذا .باشد دارد

 به نسبت باالتري عملياتي و زيرساخت هاي هزينه داراي

 و تسهيالت اهميت و نقش ولي باشد مي تندرو اتوبوس

 از شهري سبك قطار اجراي كه گردد مي باعث زيست محيط

 راستيان و حسيني( باشد ارجحيت داراي اقتصادي و فني ديدگاه

 احداث آثار ارزيابي به كه ديگر تحقيقي در .)1390 تهراني،

 خط روي بر شهري محيط كيفيت بر شهري درون ريلي سيستم

 پژوهش، اين تحقيق گرفت. روش انجام مشهد شهري قطار يك

 هاي روش از آن در كه است تحليلي – توصيفي تحقيقي

 و اسناد به مراجعه و ميداني برداشت مصاحبه، پرسشنامه،

. است شدهاستفاده  نياز مورد اطالعات آوري جمع براي مدارك

 از بعضي كه گرديد مشخص شهري قطار احداث آثار بررسي در

 و ايستگاه نفوذ حوزه محدوده در تنها كه هستند مواردي آثار،

 ديگر، دسته. شوند مي ديده محدوده اين در واقع افراد و محيط

 شهر ساكنان كل و است تأثيرگذار شهر كل بر كه هستند آثاري

 نشان داد نتايج .دهند مي قرار تأثير تحت را شهري محيط و

 شهري قطار يك خط در شهري درون ريلي سيستم احداث

 نمايشگاه، و اعتصامي پروين طالقاني، ايستگاه سه و مشهد

 روزميني خطوط واسطه به صوتي آلودگي افزايش همچون اثراتي

 شهروندان ذهن در سعادت و رفاه تصور ايجاد ،)محيطي زيست(

 شهر بندي استخوان تقويت ،)اجتماعي( بازده و نشاط افزايش و

 و الهي نور( دارد بررسي مورد مناطق در) عملكردي – كالبدي(

   .)1394بركپور،

 جهان مختلف شهرهاي در شدهانجام  تحقيقات از بعضي

. اند پرداخته ريلي سيستم احداث آثار از وجه يك بررسي به تنها

 به شده، انجام سوزوكي و تسوجي پاك، توسط كه تحقيقي

 مونوريل، ونقل حمل سيستم نوع سه اقتصادي و فني ارزيابي

 براي مغناطيسي شناور خودرو خطي، القايي موتور خودرو

 از كمي و كيفي معيارهاي آن در كه شدهپرداخته  كانساي منطقه

 صورت به مجري و محل ساكنين كاربر، يعني مختلف ديدگاه سه

 ارزيابي AHP تحليل روش با و گرفته قرار مورد بررسي توأم

 تحقيقات از ديگر اي دسته در ).Pak et al ,2015( است گشته

 توجه مورد امالك و زمين ارزش بر ريلي سيستم احداث تأثير

 تحقيقات، نوع اين در اصلي تحقيق روش. است قرارگرفته

 آغاز از بعد و قبل زمين، قيمت به مربوط اطالعات آوري جمع

 تمامي در. است يكديگر با ها آن مقايسه و ريلي سيستم كار به

 ايستگاه وجود تأثير زمينه، اين در گرفته صورت تحقيقات

LRT اين در. است قرارگرفته تائيد مورد زمين قيمت برافزايش 
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 شناسايي زمين قيمت بر تأثيرگذار فاكتورهاي تمامي تحقيقات،

 به نزديكي فاكتور تأثيرگذاري طريق اين از تا شوند مي ارزيابي و

 در كه تحقيقي در مثالعنوان  به. شود مشخص LRT ايستگاه

 55 مطالعه با است، شده انجام مالزي كشور شهرهاي از يكي

 زمين قيمت بر LRT ايستگاه وجود اثرگذاري فاكتور،

 است شده تائيد ايستگاه به نزديك مسكوني واحدهاي

)Litman,2004(. هاپو، ويهوا، توسط كه ديگري تحقيق در 

 فازي ارزيابي روش از است، گرفته انجام كيانگ و ژيجان

 فازي) جامع ارزيابي روش و  AHP روش اي(تركيب چنداليه

-اقتصادي معيارهاي در اين تحقيق. است گشته استفاده

 و محيطي زيست تأثيرات ترافيكي، تابع فاكتورهاي اجتماعي،

 اتوبوس مختلف هاي حالت ارزيابي جهت را منابع مصرف

  .)Weihua et al,2015( است نموده معرفي تندرو

  

  روش تحقيق -3
بر  تأثيرگذاردر اين تحقيق در مرحله نخست تمامي پارامترهاي 

توجيه اقتصادي قطار سبك شهر كرمانشاه تعيين شد. انتخاب 

مشورت با خبرگان،  بر اساس تأثيرگذارتعداد و نوع پارامترهاي 

) و ت مشاور طرح (مهندسين مشاور مترااستفاده از اطالعا

به  با توجهاست.  آمده دست به سازمان قطار شهري كرمانشاه

توان از منابع مختلفي  يميابي به اين پارامترها  دستاينكه براي 

ي ميداني و غيره ها برداشتهمچون آمارهاي مكتوب قبلي و يا 

ونقل ريلي كه  استفاده نمود، ولي به جهت قانون حمايت از حمل

جامع دارد در شهرهاي بزرگ الزاماً از اطالعات طرح  يمبيان 

مصوب بايستي استفاده گردد، در اين پژوهش از طرح جامع 

شهر كرمانشاه استخراج گرديده است.  1384مصوب سال 

 باشد كه ميي پارامترهاي تأثيرگذار بند دستهمرحله دوم شامل 

  ها)  ييجو صرفهمنافع ( -شامل دو قسمت اصلي بوده: الف 

ي مختلف ها گونهها) شامل  ييجو صرفهمنافع ( ها. ينههز - ب 

يل محدوديت در تعيين ارزش به دلي بوده و كميرغكمي و 

هايي كه  از پارامترهاي كمي و غير كمي، صرفاً آن كدام هرريالي 

ها لحاظ  ينههزدر برآورد  اند داشتهقابليت تعيين ارزش ريالي 

يت باقابليي جو صرفهگونه  15ي اين منظور از برا گرديده است.

 - 1قالب شش گروه اصلي شامل: تعيين ارزش ريالي در 

يي ناشي از كاهش جو صرفه- 2يي در مصرف سوخت، جو صرفه

يي ناشي از كاهش جو صرفه - 3 هاي محيط زيستي يندگيآال

 يها كشته ينهكاهش هزيي ناشي از جو صرفه - 4 زمان سفر

استهالك،  هاي ينهدر هز ييجو صرفه - 5 يسوانح رانندگ

  ي، و تاكس يشخص يخودروها يمهو ب يرو تعم ينگهدار

 يالزم برا يها كاهش تعداد اتوبوسيي ناشي از جو صرفه - 6

، مربوطه يكاركرد هاي ينهو هز يگزينجا BRT يانداز راه

هاي مختلف قطار سبك شهري  ينههز ).1(شكل  باشد مي

 ها گروهكرمانشاه نيز شامل چهار گروه اصلي بوده و اين 

هزينه اجراي پروژه قطار سبك شهري -1از:  اند عبارت

(نت) ناوگان،  يرو تعم ينگهدار هاي ينههز -2كرمانشاه، 

 - 3يكي، و الكتر يكيمكان يزات) و تجهيل(ر يرساختز

هاي اداري و دستمزد كاركنان  ينههز - 4ي، برق مصرف هاي ينههز

قطار سبك شهري. در مرحله سوم اقدام به وزن دهي تمام 

ها گرديده  ينههزها) و  ييجو صرفهاصلي منافع (ي پارامترها

ي تحليل اقتصادي ها شاخصاست. مرحله چهارم شامل تعيين 

جهت بررسي توجيه اقتصادي قطار سبك شهري كرمانشاه 

توان با يك روش تحليل اقتصادي  يم. براي اين كار باشد مي

استاندارد پروژه مذكور را بررسي نمود ولي در تحقيق حاضر از 

 ها آناست كه با هركدام از  شده استفادهر روش تحليلي چها

مستقل به ارزيابي اقتصادي يك پروژه پي برد.  طور بهتوان  يم

 - بارزش خالص كنوني طرح،  - از: الف اند عبارتها  اين روش

 - ج، يا همان شاخص سودآوري، ها ينههزنسبت منافع به تحليل 

  .اقتصادي افزوده ارزش-د نرخ بازده داخلي 

  

  

 

  پژوهش هاي يافته -4
قطار سبك شهري كرمانشاه ابتدا  در بررسي آثار اقتصادي   

ي مشخص درست بهرا  محاسبه قابلبايست پارامترهاي كمي  يم

آمار و اطالعاتي كه از منابع معتبري كه  بر اساسنمود و سپس 

ها  اقدام به برآورد هزينه آن شده استفادهدر اين تحقيق  ها آناز 

 و هاي ناشي از ساخت جويي ابتدا صرفه كار ينالذا براي  نمود

محاسبه و سپس  كرمانشاه، شهري قطار گام به گام اندازي راه

ي و برآورد بررس موردي آن بردار بهرههاي مختلف اجرا و  ينههز

 اقتصادي حاصل جويي براي محاسبه صرفه. قرار خواهد گرفت

كرمانشاه، نخست شهري  قطار يك خط از شهروندان استفاده از

مفروضات تعيين و در گام بعدي محاسبات مربوطه به اين دادها 

ها، پارامترها و مفروضات  بنابراين ويژگي؛ انجام خواهد شد
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مرتبط با محاسبات اقتصادي قطار سبك شهري كرمانشاه به 

  شرح زير است:

قطار سبك شهري، طول مسير، تعداد  سفر باميانگين طول 

ها، ساعت كاري، تعداد روزهاي فعاليت، سرفاصله  ايستگاه

ي، سهم بردار بهرهزماني حركت قطارها، نرخ ارز(دالر)، بازه 

، ميانگين ضريب ونقل حملي ها گونهشده با ساير  مسافر حمل

اشغال سرنشين، مسافت طي شده جهت تعيين مصرف سوخت، 

ي مصرفي، سرانه مصرف سوخت، ها سوختاع تعيين بهاي انو

هاي هوا، بهاي بليت، نرخ تنزيل ساالنه سرمايه،  يندهآالميزان 

هزينه تعميرات و نگهداري، بهاي برق مصرفي، ميزان كاهش 

  ي مرتبط. پارامترهادرصد سهم انواع سفرها و ساير  زمان سفر،

بيان  1خالصه در جدول  طور بهباال  ذكرشدهتمامي موارد 

گرديده و شيوه محاسبه برخي ارقام جدول هم در ادامه بيان 

  شده است.

 

  سوخت مصرف كاهش از ناشي هاي جويي صرفه-1- 4

 ناشي سوخت مصرف كاهش از ناشي جويي صرفه تعيين براي   

 بايست مي ابتدا كرمانشاه، شهري سبك قطار برداري بهره از

 تعداد ميانگين روزانه، سفرهاي طول ميانگين: مانند مفروضاتي

 مسافت واحد در ها آن سوخت مصرف و ناوگان انواع سرنشين

 به نسبت را مربوطه پارامترهاي ساير و سوخت بهاي و نفر بر و

، 1390پورتيموري، ( نمود محاسبه سامانه اين اجراي عدم گزينه

 شده انجام برآوردهاي پايه . بر)1390خاكساري و همكاران، 

 و برداري بهره دوره در شهري قطار ساالنه سفرهاي تعداد براي

 سفرهاي طول ميانگين: ازجمله يادشده مفروضات كاربرد با

 سوخت مصرف و ناوگان انواع سرنشين تعداد ميانگين روزانه،

 بر آن تغييرات و سوخت بهاي و نفر بر و مسافت واحد در ها آن

 اندازه توان مي كشور، اقتصادي كالن هاي سياست اساس

 سوخت مصرف كاهش محل از ساالنه ارزي جويي صرفه

  . كرد محاسبه  2 جدول طبق را تاكسي و سواري

شود كه با  مي مشاهده 2در جدول  شده ارائهبا توجه به آمار 

بهبود سرعت و كيفيت، افزون بر مسافران قطار شهري، تعداد 

ي هم از كاربران سواري و تاكسي متقاضي سامانه توجه قابل

  شوند.  ونقل همگاني مي حمل

جويي ارزي ناشي از كاهش مصرف بنزين را  صرفه 2جدول 

به سبب جذب كاربران سواري و تاكسي  1398- 1410در بازه 

  دهد. نشان مي LRTبه 

 هاي آالينده توليد كاهش از ناشي جويي صرفه -2- 4

  محيطي زيست

با عملياتي شدن قطار شهري، ميانگين طول جابجايي   

 LRTاي كه براي تغذيه  ها نيز به سبب نقش تازه اتوبوس

 سازي بهينه سازماني دارد(ا مالحظه قابلخواهند يافت، كاهش 

جويي برآمده از كم شدن توليد  . صرفه)1389سوخت،  مصرف

ول ها در جد در اثر كاسته شدن طول سفر اتوبوس CO2آالينده 

  است. شده دادهنشان  3

 

شهر و  ترافيكي كاهش بار از حاصل جويي صرفه -4-3        

  سفر كاهش زمان جهيدرنت

برانگيز در محاسبه  از پارامترهاي بسيار مهم و بحث   

هاي اتالف وقت مردم در شلوغي ترافيك،  جويي هزينه صرفه

 هزينه فرصت ميانگين يا ارزش ريالي يك ساعت از زمان سفر

جويي ساالنه  ميزان صرفه 4. جدول )1394، عباس زادگاناست(

هاي ديگر جابجايي  را در زمان سفر مردم شهر كرمانشاه با گونه

  دالر نشان مي دهد. برحسب 1398- 1410در دوره 

  

 وآمد رفت ايمني افزايش و تصادفات تعداد كاهش-4- 4

  شهروندان

 ازاي به 1381-3 هاي سال در ايران تصادفات هاي كشته تعداد   

 بوده جهان دوم رده در و نفر 41 جمعيت از نفر هزار 100 هر

 .)1390 آيتي،( است يافته كاهش نفر 39 به 1385 سال در كه

 سوانح باالتر شدت و بيشتر سرعت سبب به كه است روشن

. است كمتر بسيار شهرها در شده ياد شاخص اي، جاده رانندگي

 1390 سال در رقم اين كرمانشاه شهر در آمار پايه بر نمونه براي

 1 نمودار. است بوده جمعيت هزار 100 هر در نفر 9 نزديك

- 93 بازه در را كرمانشاه شهر تصادفات هاي كشته تعداد تغييرات

با . دهد مي نشان آن رياضي معادله و روند خط همراه به 1388

 متغيرهاي براي ولي نيست، خوب خم اين خطي برازش اينكه

 خطي تقريب معموالً زمان، درگذر سامانمند و منظم رفتار بدون

  .شود مي توصيه بيشتر و است تر مناسب
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  مراحل روش تحقيق .1شكل 



 1397، تابستان 95ترويجي جاده، شماره  -فصلنامه علمي 

 

19 

  

 كرمانشاه شهري قطار عملكرد با مرتبط محاسباتي هاي مفروضه و ها ويژگي. 1جدول 

 مالحظات مقدار موضوع

 7  هر سفر با قطار شهري ميانگين طول
ونقل و ترافيك شهر  مطالعات طرح جامع حمل

  )1384كرمانشاه (

ين سرمايه نوين، تأمقطار شهري كرمانشاه، مشاور:  LRT 12.5طول مسير خط يك 

 12 تعداد ايستگاه خط يك قطار شهري 1391خرداد 

 شب 21بامداد تا  6 15 ساعت كاري قطار

 365 در سال LRTتعداد روزهاي فعاليت 

هاي آن در  كرمانشاه، شهري گردشگري و جاذبه

 است. LRTمسير 

 Headway( 3سرفاصله زماني حركت قطارها (
 

 30,000 1393ميانگين نرخ ارز (دالر) در سال 

با توجه به  1410% تا افق 10با نرخ رشد ساالنه 

 سازي نرخ ارز عزم دولت براي يكسان

 60 برداري بازه بهره

به زيرساخت سنگين و تعمير و نگهداري  با توجه

 مرتب آن

سهم مسافر حمل 

 شده با

 45 )2 همسنگتاكسي و مسافربر (

ين سرمايه نوين، تأمقطار شهري كرمانشاه، مشاور: 

 1391خرداد 

سرويس  3500 -خط 55اتوبوس واحد (

 )5سنگ  هم-دقيقه 15سرفاصله  - روزانه
19 

 6 )2.5 همسنگبوس و اتوبوس سرويس ( ينيم

)، 1 همسنگسواري شخصي و وانت (

 همسنگ)، سنگين (0.5 همسنگدوچرخ (

2.5( 

30 

ميانگين ضريب 

 اشغال سرنشين

 2.5 سواري شخصي، تاكسي و گازسوز

ونقل و ترافيك شهرهاي كرمانشاه  طرح جامع حمل

 ) و اهواز1384(

 ونقل و ترافيك شهر اهواز طرح جامع حمل 30 اتوبوس

 350 شهري سبكقطار 
 

ميانگين مسافتي 

 مصرف سوخت

 يمادر تخصصبر پايه اطالعات  شركت  0.11 سواري شخصي و تاكسي

ونقل و ترافيك شهر  مطالعات طرح جامع حمل 0.4 بوس ينيماتوبوس و 

 0.15 ناوگان گازسوز اهواز

بهاي سوخت در 

 1394سال 

سازي  بهينهبه استناد اطالعات دريافتي از ستاد  0.76 بنزين

ونقل  مصرف سوخت در مطالعات طرح جامع حمل

و نرخ رشد  1392و ترافيك شهر اهواز براي سال 

 درصد 2.5ساالنه 

 0.78 گازوييل

 CNG( 0.32گاز (

ميانگين سرانه 

 مصرف سوخت

 يمادر تخصصشركت  0.044 سواري شخصي و تاكسي

 0.013 بوس ينيماتوبوس و 

ونقل و ترافيك شهر  حملمطالعات طرح جامع 

 اهواز

 0.06 خودرو گازسوز

اندازه توليد 

CO2 

 28.55 سواري شخصي و تاكسي

 17.20 بوس ينيماتوبوس و 

 3.23 مترو يا قطار شهري

ين سرمايه نوين، تأمقطار شهري كرمانشاه، مشاور:  5000 %15با نرخ رشد ساالنه  1393بهاي بليت مترو تهران در سال 
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 1391خرداد  10 نرخ تنزيل ساالنه يا هزينه سرمايه

 مطالعات شهرهاي گوناگون ايران 15تا  12 مسافران روز كل بهنسبت تعداد مسافران ساعت اوج 

 1 نسبت درآمد تبليغات به فروش بليت

 موارد مشابه موجود در كشور (مترو تهران)

 2 به فروش بليت نما يآگهنسبت درآمد تبليغات غرفه و 

 15 نرخ رشد ساالنه درآمد تبليغات

هزينه ساالنه نگهداري و تعميرات زيرساخت، ناوگان و تجهيزات 

 درصد 1.5مكانيكي و الكتريكي با افزايش ساالنه 

5 

(بر  1393خودرو، مرداد  يرانايان و تام ره پومشاور  15 نرخ رشد هزينه پرسنلي

حساب برق مصرفي قطار شهري  اساس صورت

 مشهد در گزارش مطالعات اهواز)

با نرخ رشد  1392بهاي هر كيلووات ساعت برق صنعتي در سال 

 درصد 2.5ساالنه 

371.43 

 CO2 5جويي ارزي كاهش توليد  صرفه
ونقل و ترافيك شهر  مطالعات طرح جامع حمل

 اهواز

 LRT 0.06كاهش زمان هر سفر شهري با 

جامع محاسبه بر پايه نتايج مطالعات طرح 

 )1384ونقل و ترافيك شهر كرمانشاه ( حمل
ميانگين ارزش زماني هر مسافر شهري (هزينه فرصت) در سال 

 1410 تا ساالنه رشد% 15 با1394

25,000 

سهم انواع 

در كل  ها هدف

 سفرها

 9.20 كاري

گزارش مطالعات مقدماتي خط يك قطار شهري 

 1388كرمانشاه، مشاور مترا، آذر 

 19.40 تحصيلي

 14.90 خريد و دريافت خدمات

 6.13 ديدار و تفريح

 48.50 بازگشت به خانه

 1.80 ساير

  

 كرمانشاه شهري قطار يك خط با سفر در بنزين مصرف كاهش از ناشي ارزي جويي صرفه. 2جدول 

سال 

 برداري بهره

تعداد مسافر 

  LRTساالنه 

كيلومتر (تعداد -نفر

 سفر)مسافر*ميانگين طول 

حجم ساالنه كاهش 

 ليتر-مصرف بنزين

بهاي بنزين 

 دالر

يي ارزي جو صرفه

 دالر- ساالنه بنزين

1398 31,025,000 217,175,000 9,555,700 0.84 8,016,256 

1399 50,187,500 351,312,500 15,457,750 0.86 13,291,659 

1400 69,350,000 485,450,000 21,359,800 0.88 18,825,823 

1401 70,366,160 492,563,120 21,672,777 0.90 19,579,212 

1402 71,397,209 499,780,466 21,990,341 0.93 20,362,752 

1403 72,443,366 507,103,565 22,312,557 0.95 21,177,648 

1404 73,504,852 514,533,967 22,639,495 0.97 22,025,155 

1405 74,581,892 522,073,243 22,971,223 1 22,906,578 

1406 75,674,713 529,722,990 23,307,812 1.02 23,823,276 

1407 76,783,547 537,484,826 23,649,332 1.05 24,776,658 

1408 77,908,628 545,360,393 23,995,857 1.07 25,768,194 

1409 79,050,194 553,351,358 24,347,460 1.10 26,799,410 

1410 80,208,487 561,459,412 24,704,214 1.13 27,871,894 
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 شهر در) LRT اندازي راه با( ها اتوبوس سفر طول ميانگين شدن باكم CO2 توليد كاهش از ناشي ساالنه ارزي جويي صرفه. 3جدول 

 1398-1410 بازه در كرمانشاه

سال 

 برداري بهره

تعداد مسافر ساالنه 

 اتوبوس در گزينه پايه

كيلومتر (تعداد -نفركاهش 

مسافر * كاهش ميانگين طول 

 سفر)

 CO2كاهش تناژ توليد 

اتوبوس با كاهش طول 

 سفر

جويي ارزي ساالنه  صرفه

 -CO2كاهش توليد 

 دالر

1398 119,552,318 -149,930,986 -2,579 -12,894 

1399 121,750,963 -152,688,314 -2,626 -13,131 

1400 123,990,042 -155,496,352 -2,675 -13,373 

1401 125,806,823 -157,774,782 -2,714 -13,569 

1402 127,650,224 -160,086,598 -2,753 -13,767 

1403 129,520,635 -162,432,288 -2,794 -13,969 

1404 131,418,453 -164,812,349 -2,835 -14,174 

1405 133,344,080 -167,227,283 -2,876 -14,382 

1406 135,297,921 -169,677,603 -2,918 -14,592 

1407 137,280,392 -172,163,826 -2,961 -14,806 

1408 139,291,911 -174,686,480 -3,005 -15,023 

1409 141,332,904 -177,246,096 -3,049 -15,243 

1410 143,403,803 -179,843,218 -3,093 -15,467 

 

 افزايش براثر 1398-1410 دوره در شهري قطار غير ناوگان با كرمانشاه شهر مردم سفر زمان ساالنه جويي صرفه دالري ارزش .4جدول 
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1398 578,381 1,445,952 1,336,175 211,133 6.3 401,563,168 43,725 4,811,513 

1399 593,780 1,484,451 1,371,751 215,016 6.4 408,948,177 50,284 5,164,150 

1400 609,590 1,523,975 1,408,275 218,970 6.4 416,469,000 57,827 5,542,633 

1401 625,821 1,564,552 1,445,771 222,179 6.5 422,571,367 66,500 5,948,854 

1402 642,483 1,606,209 1,484,265 225,434 6.6 428,763,149 76,476 6,384,847 

1403 659,590 1,648,975 1,523,785 228,737 6.7 435,045,658 87,947 6,852,795 

1404 677,152 1,692,880 1,564,356 232,089 6.7 441,420,222 101,139 7,355,038 

1405 695,181 1,737,953 1,606,008 235,490 6.8 447,888,189 116,310 7,894,091 

1406 713,691 1,784,227 1,648,769 238,940 6.9 454,450,930 133,756 8,472,652 

1407 732,693 1,831,733 1,692,668 242,441 7 461,109,832 153,820 9,093,615 

1408 752,202 1,880,504 1,737,736 245,994 7.1 467,866,305 176,893 9,760,089 

1409 772,229 1,930,574 1,784,005 249,598 7.1 474,721,777 203,427 10,475,409 

1410 792,790 1,981,976 1,831,505 253,256 7.2 481,677,701 233,941 11,243,155 
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  1388-93 بازه در كرمانشاه يشهر تصادفات يها كشته تعداد يزمان رييتغ روند. 1نمودار 

  

  

 از) موجود روند ادامه( خطي برآوردي نمودار، اين پايه بر

 براي كرمانشاه شهر در رانندگي سوانح هاي كشته تعداد

 آمده 5 جدول در سناريو دو در 1398-1410 دوره هاي سال

  . است

 تعداد نسبت LRT گشايش از پس كه شود مي يادآور

) درصد 5 حدود( كيلومتر -وسيله كاهش نسبت به ها كشته

  . شد خواهد كم

  

 تصادفات ساالنه هاي كشته تعداد خطي برآورد. 5جدول 

 شهري قطار برداري بهره نخست بازه در كرمانشاه شهر رانندگي

  مربوطه هزينه كاهش و) 1410-1398(

سال 

 برداري بهره

تعداد 

ها با  كشته

ادامه روند 

 كنوني

تعداد 

ها  كشته

پس از 

گشايش 

LRT 

ارزش دالري 

ها  كاهش هزينه

در اثر كم شدن 

 ها كشته

1398 70 67 1,151,970 

1399 71 68 1,202,457 

1400 72 69 1,254,937 

1401 73 70 1,309,483 

1402 74 70 1,366,173 

1403 75 71 1,425,085 

1404 76 72 1,486,303 

1405 77 73 1,549,911 

1406 78 74 1,615,998 

1407 79 75 1,684,655 

1408 80 76 1,755,978 

1409 81 77 1,830,063 

1410 82 78 1,907,013 

  

 اندازي راه با كه ترافيكي سوانح هاي هزينه از بخش آخرين

 خسارات شود، حساب بايد و يابد مي كاهش شهري قطار

 غيره و اداري هاي هزينه و شده تلف زمان ناوگان، بر وارد

 1386 سال در كه سهمي با متناسب نيز ها هزينه اين. است

 هزار 87 حدود از آمار پايه بر. شوند مي محاسبه اند داشته

 هزار 28 از بيش 1386 سال تصادفات هزينه ريال ميليارد

 شده زخميان و ها كشته جز به هاي هزينه صرف ريال ميليارد

 است؛ درگذشتگان به مربوط هاي هزينه برابر 04/1 معادل كه

 اين با LRT از پس دوره براي نيز ها هزينه گونه اين بنابراين

y = 0.9429x + 59.867

R² = 0.0168
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 بيان شده 6جدول  در برونداد و شود مي محاسبه ضريب

  .است

 در كرمانشاه شهر خسارتي تصادفات تعداد برآورد .6جدول 

 ميزان و LRT اندازي راه از پس و پيش 1398-1410 دوره

  مربوطه هاي هزينه كاهش

سال 

 برداري بهره

تعداد 

تصادفات 

خسارتي 

با ادامه 

روند 

 كنوني

تعداد 

تصادفات 

خسارتي پس 

از گشايش 

LRT 

ارزش دالري 

ها  كاهش هزينه

در اثر كم شدن 

تعداد تصادفات 

 خسارتي

1398 1024 975 1,197,956 

1399 956  910 1,250,459 

1400 897 854 1,305,033 

1401 846 805 1,361,757 

1402 801 763 1,420,710 

1403 761 725 1,481,974 

1404 726 691 1,545,635 

1405 694 660 1,611,783 

1406 664 632 1,680,508 

1407 638 607 1,751,906 

1408 614 584 1,826,076 

1409 592 563 1,903,118 

1410 571 544 1,983,141 

 

  يدكي لوازم و استهالكتعداد،  در جويي صرفه - 5- 4

  ازيموردنناوگان عمومي و شخصي 

ونقل شهر كرمانشاه براي  با بررسي طرح جامع حمل

شود كه در صورت  ديده مي 1400ونقل همگاني سال  حمل

كم بايد خط ويژه سريع  اندازي قطار شهري دست عدم راه

 با) در همان محور به كار گرفته شود. BRTراني ( اتوبوس

هاي  از ديد شاخص LRTهم در قياس با  BRTينكه ا

 423تر است، به  ي ضعيفتوجه قابلكاركردي به ميزان 

) نياز 1398- 1410( موردنظربرداري  اتوبوس در دوره بهره

در حال  LRTدستگاه بيشتر از حالتي است كه  140دارد كه 

 100دستگاه). اگر بهاي هر اتوبوس  283سرويس باشد (

ياز براي موردنميليون دالر سرمايه  14هزار دالر فرض شود، 

ونقل همگاني شهر  ياز حملموردنين بخشي از خدمات تأم

سال فرض شود،  20خواهد بود. اگر عمر مفيد هر اتوبوس 

داشت.  درصد از بهاي خود، هزينه استهالك خواهد 5ساالنه 

يدكي، نگهداري و تعمير  لوازمهاي ساالنه  همچنين سهم هزينه

هاي  % از بهاي آن خواهد بود. براي بيمه و هزينه5كم  دست

% از بهاي 5مصرفي سوخت و روغن نيز ساالنه معادل 

اندازه اين  7حد را بايد در نظر گرفت. جدول اتوبوس وا

نشان  موردنظرجويي شده ساالنه را در دوره  هاي صرفه هزينه

  دهد. مي

 و تعمير و نگهداري خريد، هاي هزينه در جويي صرفه .7جدول 

  LRT نبود صورت در جايگزين هاي اتوبوس استهالك

سال 

  برداري بهره

هاي خريد، كاركرد و استهالك  هزينه

الزم در صورت نبود  BRTهاي  اتوبوس

LRT 

1398 16,100,000 

1399 2,100,000 

1400 2,100,000 

1401 2,100,000 

1402 2,100,000 

1403 2,100,000 

1404 2,100,000 

1405 2,100,000 

1406 2,100,000 

1407 2,100,000 

1408 2,100,000 

1409 2,100,000 

1410 2,100,000 

  

هاي ناشي از احداث قطار سبك  جويي پس از تعيين صرفه

 بر اساساقدام به وزن دهي اين پارامترها  شهري كرمانشاه

ي اين موارد به شش گروه بند دستهها و همچنين  اهميت آن

در  توان يماين وزن دهي را  جهينت اصلي اقدام گرديده است.

  ارائه شده است. 8جدول 

  

  ارزش خالص كنوني طرح -7- 4

اي و بررسي  بندي سرمايه از معيارهاي بسيار مفيد بودجه   

ها است، ولي به سبب دشواري گزينش نرخ  اقتصادي پروژه
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تنزيل (هزينه سرمايه) مناسب در عمل، كمتر از معيار نرخ 

. اگر )1393و همكاران،  مهاجريرود( بازده داخلي به كار مي

قابل  شده گرفتهبا هزينه سرمايه در نظر  هراندازهمنابع الزم به 

ترين معيار براي  مناسب كنوني خالص ين باشد، ارزشتأم

اما درك ملموسي ؛ گزينش يكي از چند پروژه يا سناريو است

دهد و تنها قادر به پذيرش يا  از ميزان سودآوري پروژه نمي

رد آن است. مثبت بودن ارزش خالص كنوني به معني بيشتر 

هاي آن است  ز هزينهبودن ارزش كنوني دستاوردهاي طرح ا

شود، وگرنه اجراي آن  يد ميتائو طرح از ديد اقتصادي 

نيست. در اين تحقيق با توجه به بازگشت  صرفه به مقرون

ثبات نسبي به اقتصاد كشور، نرخ تنزيل (بازده مورد انتظار) 

  شود. هزينه سرمايه در نظر گرفته مي عنوان به% 10برابر 

= دالر به) دستاوردها( ورودي نقدي هاي جريان كنوني ارزش

$451,516,477  

= دالر به) ها هزينه( خروجي نقدي هاي جريان كنوني ارزش

$450,636,809-  

= (NPV) دالر به نقدي هاي جريان كنوني خالص ارزش

$879,668.  

 شهري سبك قطار هاي هزينه در جويي صرفه وزني درصد. 8جدول 

  درصد  شرح

  42.4  جويي ناشي از مصرف سوخت صرفه

  2.2  ها يندهآالجويي ناشي از  صرفه

  20.2  جويي ناشي از زمان سفر صرفه

  4.3  جويي ناشي از سوانح و تصادفات صرفه

ير و... تعمجويي ناشي از استهالك و  صرفه

  خودروها
28.7  

 درراهجويي ناشي از كاهش اتوبوس  صرفه

 BRTاندازي 

2.2  

  100  جمع كل

  ها تحليل نسبت دستاوردها/ منافع به هزينه -4-8           

هاي اقتصادي است و به  يابي پروژه از معيارهاي ارزش   

هاي نقدي ورودي  شكل نسبت ارزش كنوني جريان

هاي نقدي خروجي  (دستاوردها) به ارزش كنوني جريان

هاي نقدي همان  شود. نرخ تنزيل جريان ها) تعريف مي (هزينه

بازده مورد انتظار است. اگر شاخص نرخ هزينه سرمايه يا 

سودآوري پروژه بيش از يك باشد، يعني خالص ارزش 

يد تائكنوني آن مثبت و توجيه اقتصادي و سودآوري آن 

  .باشد)ها به دالر مي(قيمت شود. مي

 طرح سودآوري شاخص 450636809/451516771=002/1

 .)PI(كرمانشاه شهري قطار

  

  نرخ بازده داخلي -9- 4

تر  نرخ بازده داخلي پروژه، اندازه سودآوري آن را ملموس  

كند و براي محاسبه آن نياز به در نظر گرفتن نرخ  بيان مي

هاي نقدي پروژه نيست. البته اين  تنزيل ثابت براي جريان

هاي نقدي متعارف كامالً  هاي با الگوي جريان معيار در پروژه

اشد، ب NPV>0يعني اگر ؛ مرتبط است PIو  NPVبا 

PI>1  وIRR از نرخ هزينه سرمايه است و  تر بزرگ

برعكس. هدف اين روش، يافتن نرخ تنزيلي است كه ارزش 

هاي نقدي ورودي (دستاوردها) و خروجي  كنوني جريان

از هزينه  تر بزرگ IRRها) پروژه را يكسان كند. اگر  (هزينه

گذاري) باشد، طرح  سرمايه (نرخ بازده مورد انتظار سرمايه

توجيه اقتصادي دارد و اگر كمتر باشد، اجراي آن صرفه 

 شهري قطار طرح داخلي بازده نرخندارد. در اين تحقيق 

كه مشاهده  گونه همان مي باشد. IRR=%10٫04 كرمانشاه

شود نرخ بازده داخلي قطار شهري كرمانشاه بيش از نرخ  مي

  تنزيل يا هزينه سرمايه (بازده مورد انتظار) است.

 

  اقتصادي افزوده ارزش -10- 4

را در  رفته كار بهمعياري است كه هزينه فرصت همه منابع 

مثبت نشانگر تخصيص بهينه منابع،  EVAگيرد.  نظر مي

منفي يعني  EVAو افزايش ثروت است.  افزوده ارزشايجاد 

يجه كاهش درنتينه و ناكارآمد منابع و نا بهاتالف، تخصيص 

  ). 1(رابطه  ثروت

)1(                       EVA= (IRR- C)* k 

هزينه (نرخ  C، كاررفته بهنرخ بازده داخلي سرمايه  IRRكه 

سرمايه مورد  kو  كاررفته بهبازده مورد انتظار) سرمايه 

ها)  برداري (ارزش كنوني جريان نقدي خروجي يا هزينه بهره

 افزوده ارزشباشد). در اين تحقيق ها به دالر مياست. (قيمت

   162428كرمانشاه برابر با  شهري قطار طرح اقتصادي

  باشد.مي
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 اقتصادي افزوده ارزش)=10.04- 10*(45063680=162428

 .)EVA(كرمانشاه شهري قطار طرح

  

  يريگ جهينت-5

در اين تحقيق جهت بررسي توجيه اقتصادي قطار سبك    

 استفادهمهندسي  ي تحليل اقتصادها روششهري كرمانشاه از 

يان ذكر است جهت بررسي توجيه اقتصادي يك طرح شا. شد

توان فقط از يك روش تحليل اقتصادي بهره جست و  يم

اما در تحقيق حاضر ؛ نتايج آن تحليل را مالك عمل قرار داد

از چهار روش مهم و اساسي تحليل اقتصادي استفاده گرديده 

آيد. نتايج  به دستاست تا نهايت دقت و اطمينان خاطر 

در اين  شده گرفتهكار  هاي به تصادي حاصل از روشتحليل اق

  تحقيق شامل موارد زير است:

ساخت  با توجه به مثبت شدن ارزش خالص كنوني طرح - 1

اندازي قطار سبك شهري كرمانشاه از ديد اقتصادي  و راه

  موجه است.

هاي طرح يا همان شاخص  نسبت دستاوردها به هزينه - 2

گذاري  يجه سرمايهدرنتسودآوري قطار شهري بيش از يك و 

  يد است.تائروي آن مورد 

نرخ بازده داخلي قطار شهري كرمانشاه بيش از نرخ تنزيل  - 3

يجه از ديد درنتيا هزينه سرمايه (بازده مورد انتظار) است و 

  شود. يد ميتائاقتصادي 

 بازهمكرمانشاه  LRTاقتصادي  افزوده ارزشمثبت بودن  - 4

ييدي بر موجه بودن تخصيص سرمايه و منابع به آن تأمهر 

  است.

، كاررفته بهروش ارزيابي اقتصادي  4يت با هر نها در

گذاري در قطار سبك شهري كرمانشاه داراي توجيه  سرمايه

 13نكته بسيار مهم اين است كه براي  ؛ وباشد اقتصادي مي

) هم نتايج ارزيابي 1398- 1410برداري ( سال نخست بهره

هاي  اقتصادي مثبت است. روشن است كه هر چه سال

هاي  شود، شاخص برگرفتهبيشتري از چرخه عمر طرح در 

كه  در اين مطالعه يابند. ارزيابي اقتصادي بهبود بيشتري مي

جاي ممكن فراگير به  نگاهي بسيار گسترده و تا

اي ناشي از ساخت قطار شهري شده و  هاي هزينه جويي صرفه

گونه كاهش مخارج در قالب شش گروه اصلي شامل:  15

جويي ناشي از كاهش  جويي در مصرف سوخت، صرفه صرفه

جويي ناشي از كاهش  هاي محيط زيستي، صرفه آاليندگي

 يها كشته ينهكاهش هزجويي ناشي از  صرفه زمان سفر،

استهالك،  هاي ينهدر هز ييجو صرفه ي،سوانح رانندگ

ي، و تاكس يشخص يخودروها يمهو ب يرو تعم ينگهدار

 يالزم برا يها كاهش تعداد اتوبوسجويي ناشي از  صرفه

، مربوطه يكاركرد هاي ينهو هز يگزينجا BRT يانداز راه

. نكته بسيار مهم در تحقيق حاضر آن شد محاسبهبررسي و 

است كه در هر مرحله و يا در هر زمان ديگري در آينده 

پذيري قطار سبك شهري كرمانشاه بخواهد  يهتوجچنانچه 

توان با بروز  يمي راحت بهمورد بازبيني مجدد قرار گيرد، 

ي موجود با كمترين زمان الزم از اين تحقيق ها دادهرساني 

نكته مهم  وده و نتايج آن را تحليل نمود.حاضر استفاده نم

ديگر آن است كه نتايج اين تحقيق با توجه به رعايت 

استفاده از مصوبات طرح جامع و  ازجمله قبول قابلمعيارهاي 

همچنين استفاده از آمارهاي بانك مركزي (جهت قيمت ارز) 

اي (در طول دوره  يهماهاي عمده سر هزينهو همچنين 

كه بر پايه اطالعات مربوط به تجربيات  ساخت) قطار شهري

هاي استاندارد بر پايه  مشابه موجود در كشور (و هزينه

برآورد شده است  المللي هاي بين ) يا از هزينهبها فهرست

تواند مبناي خوبي براي تمامي محققان و حتي كارشناساني  يم

براي  ها دادهين اباشد كه در اين حوزه فعاليت نموده و يا از 

ي كه در آن شهرها شهر درونونقل ريلي  رسي حملبر

  كنند كاربرد داشته باشد. ي مشابه استفاده ميها ازسامانه

بايست به آن توجه كافي داشت آمار  يمنكته بعدي كه 

ضريب ساعت اوج است كه نسبت به شهرهاي ديگر كشور 

يعني ؛ ي باالتر استتوجه قابلمانند تهران و مشهد به ميزان 

درصد كل سفرهاي سواره روزانه شهر كرمانشاه  15بيش از 

شود و اين  بامداد انجام مي 8تا  7تنها در يك ساعت بين 

يي سريع، ايمن، راحت جابجابدين معنا خواهد بود كه جهت 

ونقل  بايست از يك سامانه حمل يمگونه سفرها  ينا موقع بهو 

ين خود نيز دليل و اانبوه بر با ظرفيت باال استفاده نمود 

  .استديگري براي استفاده از قطار سبك شهري 

در چندين  متأسفانهزيست  يطمحهاي  يندگيآالدر بحث 

ي وارده از كشور عراق، شهر گردها يزرسال اخير وجود 

ين شهرهاي جهان قرار دارد و تر آلودهكرمانشاه را در زمره 

اي نزديك  يندهآالمللي در  ينباميد چنداني به حل اين معضل 

هاي  يندگيآالوجود ندارد، لذا در صورت افزوده شدن ساير 
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امكان زندگي در اين  عمالًمحيط زيستي به فضاي شهري، 

بنابراين استفاده ؛ ايران را روبه نابودي خواهد كشاند شهر كالن

ي ها جنبهتوان حتي فارغ از  يمي فاقد آاليندگي ها سامانهاز 

خصوص سوانح رانندگي و ي بسيار مفيد باشد. دراقتصاد

گونه موارد با توجه به اين كشور  ينادر  شدگان كشتهتعداد 

 باختگان جاني نخست جهاني بيشترين آمار ها رتبهايران در 

كرمانشاه هم از اين  شهر كالنباشد و  سوانح رانندگي مي

ي ايمن و كارآمد ها سامانهقاعده جدا نيست، لذا استفاده از 

يي در بسزاتواند تأثير  يماين شهر  ونقل عمومي در حمل

  سوانح رانندگي داشته باشد. باختگان جانكاهش تعداد 

  راجعم-6

 براي پوششي روش")، 1394( ،الف.، باقري، م.آيتي،  - 

 ونقل، حمل پژوهشنامه، "شهري سبك قطار بهينه مسيريابي

  .اول شماره سوم، سال

  

 نقل و حمل توسعه نقش بررسي")، 1390( .،م پورتيموري،- 

 ،"تهران مطالعه مورد: سوخت مصرف در كاهش همگاني

   .20 ش ،ترافيك مديريت مطالعات

  

مدل ")، 1390( ،الف.تهراني،  راستيان س.م.،حسيني،  - 

اتوبوستندرو و  يها يستمعملكرد س يو اقتصاد يفن يابيارز

 :ي(مطالعه مورد يرانا يدر كالن شهرها يقطار سبك شهر

و  ونقل حملدهمين كنفرانس بين االمللي مهندسي ، " تهران)

معاونت  ،ونقل و ترافيك تهران سازمان حمل - تهران  ترافيك

  .ونقل و ترافيك شهرداري تهران حمل

   

 يها روش"، )1395(الف.،  و اورك، س.ج.، ،حجازي - 

ريلي مناسب (مونوريل، قطار سبك  يها ستميانتخاب س

پانزدهمين كنفرانس دانشجويان ، "شهري، مترو و تراموا)

عمران سراسر كشور، اروميه، انجمن علمي دانشجويي عمران 

  .دانشگاه اروميه

   

 عبدالرضا و زادهمحمودم. ح.،  موسوي، ،.خاكساري، ع - 

 اي سايه قيمت برآورد" )،1390(ع.ر.،  ي،ارج رود رضايي

 هاي سوخت مصرف از ناشي محيطي زيست هاي آالينده

، مجموعه مقاالت همايش ابعاد "ونقل بخش حمل در فسيلي

  ونقل شهري، پژوهشگاه نيرو، تهران. اقتصادي حمل

 شبكه تاثير")،1395، (پ. آهي، و م.، رادمند، ر. ،رضازاده - 

فصلنامه  ،"تورنتو شهر در شهري توسعه ساختار بر مترو

  .36- 26 ص. ،7 شماره شهر، ساخت

  

 جامع طرح")، 1389سوخت ( مصرف سازي بهينه سازمان - 

 هواي آلودگي از حاصل بر سالمتي وارده خسارت ارزيابي

  .تهران دانشگاه بهداشت دانشكده ،"تهران

  

 تاثيرات")، 1391( ، ف.،افروزو  اميني، ،.ر پور، سيفي- 

 در آن سهم و ريلي باري بر تقاضاي سوخت قيمت افزايش

 سال نقل،و  حمل مهندسي نامه فصل ،"زميني نقل و حمل

  چهارم. مارهش سوم،

  

)، 1394( ،.م ي،و محمد .،ر ،رضازاده م.،عباس زادگان،  - 

 و همگاني نقل و حمل بر مبتني توسعه مفهوم بررسي"

باغ  پژوهشي علمي آن، فصلنامه در تهران شهري قطار جايگاه

 نظر شماره شهرسازي و معماري هنر، پژوهشي ، مركز"نظر

  .هشتم سال هفده،

  

هاي حمل  ياستساثرات متقابل ")، 1394( ،لف.كاكاوند، ا - 

 يزير برنامهارشد  ، كارشناس"و.نقل در اقتصادي شهري

  .قزوين (ره) خميني امام يالملل نيب دانشگاه يا منطقه و شهري

   

 احداث آثار ارزيابي")، 1394، (.بركپور، ن ،ح.نورالهي، - 

 مطالعه شهري محيط كيفيت بر شهري درون ريلي سيستم

 مهندسي فصلنامه ،"مشهد شهري قطار يك خط: موردي

  .3: شماره ،5: دوره ونقل، حمل

  

 كرمانشاه، شهر ترافيك و ونقل حمل جامع مطالعات - 

 نهاييهاي  گزينه ارزيابي و مقايسه آمار گزارش")، 1384(

  .1400 سال براي

  

هاي مطالعات مقدماتي خط  گزارش")، 1388( مشاور مترا، - 

  ".قطار شهري كرمانشاهيك 

  

بررسي "، )1393( ،س.ع.ر.نصرتي،  ر.،، مهاجري برج قلعه - 

، دومين كنفرانس "و ارزيابي اقتصادي قطار سبك شهري
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آهن، تهران،  اخير در مهندسي راه يها شرفتيپ يالملل نيب

  .دانشگاه علم و صنعت ايران

  

ي بر شناخت قطار ا مقدمه")، 1394، (لف.نعمت زاده، ا - 

ي شهري وزارت زير برنامه، مركز مطالعات "سبك شهري

  كشور
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