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فايده گسرتش خطوط مرتو _ حتليل هزينه
 در هتران

 
 

  ١روح اهللا آاظمي
 )مرتو ( شرآت راه آهن شهري هتران و حومه 

 

 دهچکي
هدف اصلي پژوهش شناخت هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي 

مصرف سوخت فسيلي در خبش محل ونقل که باعث آلودگي هوا و 

ررسي منافع تأثري بر سالمت و حميط زيست انساني مي شود و ب

اقتصادي مرتو از نظر کاهش مصرف سوخت و منافع ديگري که 

به عنوان يک سيستم جايگزين محل ونقل شهري دارد، مي 

 فايده گسرتش خطوط –باشد که در ايت به حماسبه هزينه 

نتايج اين پژوهش نشان . پرداخته شده استهترانمرتو در 

 زياد ديگر داد آه با توجه به هزينه هاي اجتماعي بسيار

وسايل محل ونقل در شهر هتران مي توان سامانه مرتو را با 

توجه به منافعي آه در آاهش مصرف سوخت،آاهش زمان سفر و 

آاهش هزينه خسارت ناشي از مصرف سوخت دارد به عنوان يك 

گزينه پاك آه در راستاي محل ونقل عمومي پايدار حرآت مي 

نه گسرتش آن بيش از آند معريف آرد آه نسبت فايده به هزي

 .يك بوده و داراي منافع اقتصادي براي جامعه مي باشد

 

 - هزينه اجتماعی- آلودگی هوا-فايده_ هزينه :واژه های کليدی

  توسعه پايدار-زمان سفر

 
 
 

                                                 
 ( د حميط زيستاقتصا گرايش – حميط زيست مديريت آارشناس ارشد -١

  )  HSE آارشناس



 ١

 مقدمه
استفاده از منابع سوخت فسيلي در محل ونقـل بـراي جوامـع داراي              

 که اين عامل جوامع را    هزينه هاي اجتماعي و زيست حميطي مي باشد،       
از طريف با افزايش    . به سوي مديريت درست انرژي راهنمايي مي منايد       

مجعيت و نياز مردم براي استفاده از وسايل محـل ونقـل، وجـود يـک               
، )از نظـر سـوخت مـصريف      ( سيستم محل ونقل عمومي مطمئن، کارا، متيز      

 نظر مـي  سريع، اقتصادي و با کمرتين اثر خمرب زيست حميطي ضروري به          
 شـناخت هزينـه هـاي اجتمـاعي و            پـژوهش   اين حمورهاي اصلي   .رسد

اقتصادي مصرف سوخت فسيلي در خبش محل ونقل که باعث آلودگي هـوا و            
تأثري بر سالمت و حميط زيست انساني مي شود و بررسي منافع اقتصادي           
مرتو از نظر کاهش مصرف سوخت و منافع ديگـري کـه بـه عنـوان يـک                

ن محل ونقل شهري دارد، مـي باشـد کـه در ايـت بـه               سيستم جايگزي 
 . فايده گسرتش خطوط مرتو در هتران پرداخته شده است–حماسبه هزينه 

 
 مروري بر ادبيات موضوع

 قدميي ترين روش ارزيابي پروژه اسـت، کـه در           فايده –حتليل هزينه   
آن هزينه ها و منافع پروژه هاي عمومي دقيقا مورد بررسـي قـرار             

نظريـه حتليـل    . د تا مشخص شود آيا پروژه قابل توجيه اسـت         مي گرين 
 حمدودييت را در مـورد طبيعـت هزينـه هـا و منـافع               فايده –هزينه  

متامي هزينه ها و منافع ، از مجله در مورد        . مربوطه اعمال مني کند   
در واقـع   . اسـت  فايـده  –حميط زيست، در اصل خبشي از مطالعه هزينه         

به درسيت استفاده شود، مي تواند روش      ه  فايد –اگر از حتليل هزينه     
بسيار مفيدي در دخالت دادن ارزشهاي زيست حميطـي در پـروژه هـاي              

 . اجتماعي باشد
يکي از پر کاربردترين روشـهاي حتليـل اقتـصادي را روش نـسبت              

مهچون نام بکار رفته بـراي ايـن        . مي دانند ) B/C( فايده   –هزينه  
 ها را بعد از هر مقايسه با     روش، اين شيوه نسبت منافع به هزينه      

پروژه هاي بـا   . منايش روي زمان در حداقل نرخ تنزيل کسر مي منايد         
 از نظــر اقتــصادي قابــل ادامــه مــي ٠٠/١ بــزرگرت از B/Cنــسبت 
 قابـل   ٠٠/١ کمـرت از     B/Cدر صورتي که پروژه هاي با نـسبت         .باشند

 اين نسبت از مقايسه جريان هاي نقـدي حماسـبه مـي           . ادامه نيستند 
شود و مي تواند يا براي منـافع و هزينـه هـاي معـادل يکنواخـت                

 .ساليانه و يا براي منافع و هزينه هاي ارزش فعلي بکار رود
 : فايده شامل مراحل زير است–فرآيند اجنام يک حتليل هزينه 

مرحلـه  ،  تعريف اهداف، حوزه پروژه و طـول عمـر        :مرحله اول    •
ارزشـگذاري  :رحلـه سـوم     م،تعيني منافع و هزينـه هـاي پروژه       :دوم  

حماسـبه جرياـاي نقـدي      :مرحله چهـارم  ،  منافع و هزينه هاي پروژه    
 ]١٣٨١دهقانيان ،سياوش، [اظهار نظر ايي:، مرحله پنجمتنزيل شده

 
 بررسي مدل و نتايج

مهـاهنگي هـاي     و اجنـام      وشناسايي منطقه مورد مطالعه    يپس از بررس  
ن متام گروههـاي اسـتفاده      ، براي پوشش داد   الزم با شرکت مرتوي هتران    

 پرسـشنامه   ٥٠٠  از مرتو با توجه به بررسي هاي آماري گذشته         آننده
 .هتيه و خط يك مرتوي هتران جهت بررسي انتخاب گرديد 

ت اين بررسي آمـاري انتخـاب       به چند دليل خط يك مرتوي هتران جه       
 :گرديد 

به جـزء يـك ايـستگاه آن        "از نظر آامل بودن خط آه تقريبا       •
 .ه فعاليت هستند مشغول ب



 ٢

از نظر مكاني شامل، نقاط باالي شهر، نقاط مرآز شهر، نقاط            •
جنوب شهر را آه از نظر آلودگي، افراد اسـتفاده آننـده متفـاوت              

 . است را شامل مي شود 
داده هاي مربوطه به وسـيله تکميـل پرسـشنامه بـه صـورت                  

مـرتوي   ايستگاه انتخابي خـط يـك       ٨ مسافر در    ٥٠٠تصاديف از تعداد    
 نفـر زن بودنـد   ١٥٠ نفر مرد و     ٣٥٠هتران، که در اين منونه آماري       

 .بدست آمده است
 در اين پژوهش برخي از داده ها از قبل برآورد و حماسبه شـده              
بود و ساير داده هاي مربوط به پرسـشنامه بـا اسـتفاده از نـرم               

نتـايج   صـورت     به  حماسبه و برآوردها   Excel و   SPSSافزارهاي آماري   
 :  ر حاصل گشتزي

  تعريف اهداف، حوزه پروژه و طول عمر پروژه:مرحله اول
داشـته کـه واضـح و بـدون        ) يا اهداف (هر پروژه اي بايد يک هدف       

 .اهبام باشد
در مطالعه موردي مطرح شده، پروژه خـط يـك مـرتوي هتـران، اهـداف                
پروژه هببود ترافيک شهر هتران، کـاهش آلـودگي هـوا، کـاهش مـصرف               

ش زمان سفر و افزايش مطلوبيت سفر از طريق هببود شـاخص           سوخت، کاه 
 آه طول عمر ابنيه و مسري     هاي کيفي براي شهروندان هتراني مي باشد      

ــرتو  ــزات  ٥٠م ــا وجتهي ــال و قطاره ــده  ٢٥ س ــرآورد گردي ــال ب  س
  ]١٣٨٣معاونت طرح وبرنامه شرآت مرتوي هتران،[.است

» جهان آـودك  «اني  خط يك مرتوي هتران از اتوبان شهيد آيت اهللا حق         
در مشال هتران شروع شده و پس از قطع اتوبان شهيد مهت، مصلي هتران،           

مطهري از خيابان هاي مفـتح و سـعدي عبـور            خيابااي شهيد هبشيت و   
سپس از ميدان امام تا تقـاطع      . شود  آرده وارد ميدان امام مخيين مي     

ينـال  يافته و پس از عبور از ايستگاه هاي ترم          خيام ادامه  –شوش  
جنوب، خزانه، علي آباد، جوامنرد قصاب، شهر ري، فتح آباد و شهدا           

تعـداد  . باشـد   آيلومرت مي  ٢٦طول خط يك    . گردد  به حرم مطهر ختم مي    
 ايـستگاه  ١٦ ايستگاه است آـه      ٢٢ايستگاه هاي موجود در اين خط،       

معاونـت طـرح     [. ايستگاه ديگـر رو زمـيين اسـت        ١٦آن زير زميين و     
  ]١٣٨٣رتوي هتران،وبرنامه شرآت م

 
  تشخيص هزينه ها و منافع پروژه احداث يک خط مرتو:مرحله دوم

هزينه هاي اوليه پروژه مذکور شامل هزينه هاي سـرمايه گـذاري و             
 .هزينه هاي اجرا و نگهداري است
ساختمان ايستگاهها، تونـل، پـست      : هزينه هاي سرمايه گذاري شامل    

و جتهيـزات ثابـت     ) قطـار (اک  برق، تعمريگاه و پايانه، رولينگ است     
دستمزدها و حقوق، تعمـري و      : هزينه هاي اجرا و نگهداري شامل     .است

نگهداري ايستگاهها، وسائط نقليه، آب و برق، چـاپ بلـيط، بيمـه             
 .استستهالک قطارها و ساختمان، آموزش ساختمان و تأسيسات، ا

بدون گسرتش سيستم مرتو آلودگي هواي شهر، مصرف سـوخت، ترافيـک            
هر هتران افزايش خواهد يافت و در دراز مدت هزينه هاي اجتمـاعي            ش

بنابراين منـافع   . و اقتصادي شديدي را به جامعه حتميل خواهد کرد        
اقتصادي حاصل از اين پروژه را مي توان به اجتناب از اين هزينه           

 .ها نسبت داد
 : منافع اقتصادي اوليه عبارتند از  •
 صرفه جوئي در مصرف سوخت .١
 ئي در زمان سفرصرفه جو .٢
صرفه جوئي هزينه هاي ناشي از استهالک و لـوازم يـدکي             .٣

 وسايل نقليه شخصي
 صرفه جوئي در هزينه هاي خسارت ناشي از آلودگي هوا .٤



 ٣

پس از مشخص شدن هزينه ها و منافع، بايـد بـه منظـور امکـان                
در اينجا فرض اساسي اين اسـت       .مقايسه با يکديگر ارزشگذاري شوند    

ها يا هزينه فرصت را منعکس مي کنند و مي تـوان          که قيمتها، ارزش  
 .براي ارزشگذاري اين قيمتها را تعديل کرد

 
  و منافعارزشگذاري هزينه ها :مرحله سوم

گام اول در ارزشگذاري هزينـه هـا و منـافع، پيـدا کـردن قيمـت                 
هـا بايـد بـر     متام هزينه   . بازاري براي اده ها و ستاده ها است       

يعين بايد هزينه هاي دوره هاي حيـات        . شوند منظور   حسب قيمت ثابت  
پروژه بر حسب قيمتهاي موجود در زمان ارزشيابي پروژه ارزشگذاري          

در اين رهيافت فرض شده که هزينه هاي ساالنه با نرخ تـورم            . شوند
افزايش خواهد يافت، اين فرض مبني آن است که جريااي نقدي بيـشرت            

 .مسي استبر حسب ارزشهاي واقعي، تا ارزشهاي ا
 
 
 
 
 ارزشگذاري هزينه ها.١

 هزينه هاي احداث •
 .نشان داده شده است) ١(جدول  مرتوي هترانيكهزينه هاي احداث خط 

 
معاونت طرح :منبع( مرتوي هترانيكهزينه هاي احداث خط  -١جدول 

 )وبرنامه شرآت مرتوي هتران

 هزينه ها )ريال(ارزش 

٠٠٠/٠٠٠/٣٩٨/١١٨/١ ــه و ابنيـ
 مسري

ــاخت و ٠٠٠/٠٠٠/١٢٩/١٤٢ ســ
نصب جتهيزات

ــگ ٠٠٠/٥٦٠/٢٩٨/٩٥١ رولينــ
قطار(استاک

( 
٠٠٠/٠٠٠/٨٢٥/٢١١/٢ آل هزينـه

هاي احـداث
 خط يك

 
 هزينه هاي جاري  •

) ٢(جـدول  در ١٣٨٣هزينه هاي جاري خط يك مرتوي هتران در سـال           
 .نشان داده شده است

   ١٣٨٣ خط يك مرتوي هتران در سال هزينه هاي جاري)٢(جدول 
 )مديريت امور مايل شرآت مرتوي هتران: منبع(

 هزينه ها )ريال(ارزش 

هزينه هاي حقوق و دستمزد هبره  ٩٢٨/٩٧٦/٨٥٤/١٢
 برداري



 ٤

 هزينه هاي عملياتي ٣٨٧/٥٢٦/٥٤٤/٢١١

 خط يكجاري آل هزينه هاي  ٢٠٠/٥٠٣/٣٩٩/٢٢٤

 
 ارزشگذاري منافع.٢

فه جوئي هاي   در مورد پروژه خط يك مرتوي هتران، منافع شامل صر         
حاصل از کاهش مصرف سوخت، صرفه جوئي در زمان و کاهش استهالک            

 به وسيله يك نظر سنجي از مسافران خط يـك           و لوازم يدکي است   
 .مرتوي هتران برآورد گرديد

 
بر اساس سناريوي   صرفه جويي شده     مقدار سوخت     ارزش حماسبه)الف

 طرح شده
 نـوع وسـيله      در مـورد    مسافر خـط يـك     ٥٠٠ از   پس از نظرسنجي  

نقليه انتخابي در صورت نبود سيستم مـرتو نتـايج زيـر حاصـل              
 .گرديد

 مـسافر معـادل     ٢٦٤تعداد  ،پياده/.% ٨ مسافر معادل    ٤تعداد   -
 ٤ تعـداد ،با مـيين بوس   % ٤/١ مسافر معادل    ٧تعداد  اتوبوس ، % ٨/٥٢

% ١٢ مسافر معادل    ٦٠تعداد  ،  با سرويسهاي اداري  /.% ٨مسافر معادل 
تعداد ،  با تاکسي % ٨/٢٤ مسافر معادل    ١٢٤ تعداد،صيبا مسافربر شخ  

% ٨/١ مـسافر معـادل      ٩تعداد،با خودرو شخصي  % ٦/٥ مسافر معادل    ٢٨
 .با موتورسيکلت

با توجه به ميزان مصرف سوخت ناوگان به ازاي هر مسافر کيلومرت            
که سازمان هبينه سازي مصرف سوخت اعالم کرده است مقدار مصرف سوخت           

 : بدين گونه بدست آمدح شده طربراي سناريوي
–مقدار مصرف سوخت به تفكيك ناوگان ميلي ليرتمسافر ) ٣(جدول

 آيلومرت
  )١٣٨٣سازمان هبينه سازي مصرف سوخت ، (

ميزان مصرف 
 سوخت

نوع  وسيله

خودرو شخصي ٨٩

 تاآسي ٦٥

 ميين بوس ٢٧

 اتوبوس ٢٠

موتور  ٥٠
 سـيكلت

 مرتو ٩

 
مقدار صرفه جويي در مصرف سوخت بر اساس سناريوي طرح )٤(جدول

 )١٣٨٤نگارنده،(شده
)ليرت(گازوئيل)ليرت(بنزينصرفه جويي به ازاء

 ١ ١٥  مسافر٥٠٠
 /.٠٠٢ /.٠٣ آيلومرت–هر مسافر 



 ٥

 طول هر سفر مسافر
 در مرتو

٠٢٠٦ /.٣٠٩./ 

 
 مرتوي هتران در سال يكکاهش مصرف سوخت خط )٥(جدول 

 )١٣٨٤ارنده،نگ(١٣٨٣

صرفه جويي
آل در مصرف
 گازوئيل
 ليرت

 صرفه جويي
 آل در مصرف

 بنزين
 ليرت

صرفه جويي
به ازاء 
جاجبايي هر
مسافر در 
مصرف 
 گازوئيل
 ليرت

صرفه جويي
به ازاء 
 جاجبايي

هر مسافر 
در مصرف 
 بنزين
 ليرت

جمموع آل 
مسافر جاجبا
شده در سال

١٣٨٣ 
 نفر

٠٦٣/٣٧٩/٢  خط يك /.٣٠٩ ./٠٢٠٦ ٩٥١/٦٨٥/٣٥
٥١٧/٤٨٨/١١٥

 
با توجه به اينكه سوخت مـصريف خودروهـا در آـشور بـا يارانـه                
ارائه مي شود و دولت هر ساله مبلغ قابل تـوجهي از ذخـائر ارزي             

هزينه مـي آنـد، بايـد       ) بنزين" خمصوصا(آشور را جهت واردات آا      
مصرف ارزش واقعي سوختهاي مصريف را در حماسبه منافع حاصل از آاهش           

 .آن به آار برد
با جستجوهاي اجنام شده در منابع خمتلـف و آمـار گرفتـه شـده از                

، ١٣٨٣در فوب خليج فارس در سال         وزارت نفت، متوسط قيمت بنزين    
 دالر در هـر بـشكه بـوده         ٤٨/٤٦ دالر و براي گازوئيل      ٢١/٤٦مبلغ  

 ٢٧٠٠دالر معـادل    /. ٣ ليرت و قيمـت      ١٥٩با احتساب هر بشكه     . است
به عنوان ارزش واقعي    ) ريال   ٩٠٠٠با در نظر گرفنت هر دالر       (ل  ريا

 ارزش صرفه جويي سوخت خـط       ١٣٨٣هر ليرت بنزين و گازوئيل در سال        
 . حماسبه گرديدريال ٨٠٠/٥٣٧/٧٧٥/١٠٢ مرتوي هتران يك 

 
ارزش سوخت صرفه جويي شده توسط خط يك مرتو در سال )٦(جدول

 )١٣٨٤نگارنده،(١٣٨٣

ه ارزش ريايل صرف
 جويي

قيمت هر 
)ريال(ليرت 

مقدار صرفه جويي 
)ليرت(١٣٨٣در سال 

 نوع سوخت

٧٠٠/٠٦٧/٣٥٢/٩٦  ٩٥١/٦٨٥/٣٥ ٢٧٠٠  بنزين 

١٠٠/٤٧٠/٤٢٣/٦  ٠٦٣/٣٧٩/٢ ٢٧٠٠  گازوئيل 

 
 
 در  وسط خط يك مـرتو    ت  صرفه جويي شده   ياجتماعارزش هزينه    حماسبه)ب

 ١٣٨٣سال 
ه مي شود اين اثـرات مـي       هنگاميكه از اثرات مصرف انرژي سخين گفت      

بر پايه ختمني ها   . توانند به معين اثر منفي خسارت يا منفعت باشند        
و حتقيقات پزشكي، آلودگي هوا مي تواند آثار منفـي فراوانـي بـر              



 ٦

مهچنني ديگر حتقيقات نشان دهنده آثار      . سالمت جسماني انساا بگذارد   
.  اسـت نگل هـا    ج خمرب اين آالينده ها بر وسايل و جتهيزات، ابنيه،        

آثار جهاني آلودگي ها و افزايش گازهاي گلخانه اي نيز در فهرست           
  .آثار منفي آلودگي هوا، جاي خود را دارند

در صورتيكه اجراي يك طرح باعث آاهش آلودگي شود اين هزينـه هـا             
 )٧(جـدول مشـاره    .به عنـوان منـافع آتـي طـرح منظـور مـي شـوند              

اي منتشره سوخت هاي فسيلي بـه       فاکتورهاي انتشار و نوع آالينده ه     
 ارزش هـاي پيـشنهادي و        )٨ (جـدول مشـاره    و در    تفکيک نوع سـوخت   

را بيان مي   ) در مورد ايران  (آالينده هاي هوا     ياجتماعهزينه هاي   
 .دارد

   لـيرت  ٠٦٣/٣٧٩/٢بنـزين  و    لـيرت    ٩٥١/٦٨٥/٣٥با توجـه بـه مقـدار        
 ١٣٨٣سـال  ي هتـران در      مـرتو   خـط يـك     صرفه جويي شده توسط    گازوئيل

 ناشي ياجتماعمقدار ريايل صرفه جويي خط يك مرتوي هتران در هزينه           ،
  . ريال حماسبه گرديد٠٥٣/٦٤١/٤٢٢/٢٥از مصرف سوخت فسيلي 

 
فاکتورهاي انتشار و نوع آالينده هاي منتشره سوخت هاي )٧(جدول

 فسيلي به تفکيک نوع سوخت
 )١٣٨٢عداليت،ابوالفضل،)( گرم -ليرت  ( 
نوع
دهآالين

نوع سوخت 

منوکسيد
 کربن

دي اکسيد
 گوگرد

اکسيدهاي
 ازت

ذرات 
 معلق

 ٣/١ ٥/١٣ ٥/١ ٣٥٠ بنزين 
 ٢/١٣ ٢٧ ٨/١٦ ٢/٧گازوئيل 

شفيع پور ( پيشنهادي براي ايراني اجتماع ميزان هزينه)٨(جدول 
 )١٣٨٢مطلق ،جميد،

هزار ريال(ميزان هزينه خسارت  آالينده
 )بر تن

PM٣٤٤٠٠ ١٠ 
SO١٤٦٠٠ ٢ 
Nox ٤٨٠٠ 
CO ١٥٠٠ 

 استهالك و لوازم يـدآي وسـايل        هزينه  در  صرفه جويي  حماسبه ارزش )ج
 نقليه شخصي

بر اساس نتايج حاصله از سناريوي سوم خط يك مرتوي هتـران در سـال             
 مسافر با خودروي شخصي به شهر هتران جلوگريي       ١٧٧١٨  از حرآت     ١٣٨٣

 هر روز تكرار شده   الا فرض اينكه اين نسبت در طول س       ب. آرده است 
 ميليارد ريال در هزينه اسـتهالك      ١٩٠باشد، پيش بيين مي شود حدود       

 .و مصرف لوازم يدآي اين خودروها صرفه جويي شده است
 

ارزش صرفه جويي در هزينه استهالك و لوازم يدآي وسايل )٩(جدول
 )١٣٨٤نگارنده،(نقليه شخصي

صرفه جويي در 
 استهالك

 )ريال(

صرفه جويي در 
صرف لوازم م

 يدآي
 )ريال(

استهالك
خودرو
در هر
 سال

مصرف
لوازم
يدآي
در 
 سال

قيمت متوسط
هر خودرو 

 )ريال(

تعداد
خودرو
 شخصي



 ٧

٠٠٠/٠٠٠/٠٢٦/١٢٤ ٠٠٠/٠٠٠/٠١٣/٦٢ ٠٠٠/٠٠٠/٧٠ %٥ %١٠ ٧١٨/١٧

  
  حماسبه ارزش زمان صرفه جوئي شده در سفر با مرتو)د

 صرفه جوئي شده براي هـر        در مورد زمان   نظر سنجي پس از آناليز    
 :مسافر نتايج زير حاصل شد

 ١٥-٣٠ مـسافر  ١٤٣ مسافر صفر بـود،    ٣٤زمان صرفه جوئي شده براي      
 ٧١ دقيقـه و   ٤٥-٦٠ مـسافر    ١٠١ دقيقـه،    ٣٠-٤٥ مـسافر    ١١٦دقيقه،  

 دقيقه در هر سفر با مـرتو صـرفه جـوئي در وقـت            ٦٠مسافر بيش از    
به طور متوسط هر نفر در     که   پس از ميانگني گريي مشخص گرديد     .دارند

 . دقيقه صرفه جوئي در وقت دارد٤٠هر سفر با مرتو حدود 
 ١٣٨٣ در سال    درآمد سرانه شهروندان هتراني     متوسط با در نظر گرفنت   

هـر  (rls/h ٨٣٨١حـدود   آـه    در   سـاعت  ارزش زمان براي هر      به عنوان 
 تعداد مسافر   و مهچنني   ]١٣٨٢سالنامه آماري،  [ است )ريال١٤٠دقيقه  

 توسط خط يك مـرتوي هتـران  ارزش آـل زمـان           ١٣٨٣جاجبا شده در سال     
 ٦٤٦صرفه جويي شده مسافران خـط يـك در سـفر بـا مـرتو در حـدود                 

در جمموع کل منافع ناشي از خط يـك        .ميليارد ريال برآورد مي گردد    
بـرآورد   ريـال    ١٠٠/٨٧٤/٩٧٢/٩٦٠، مبلـغ    ١٣٨٣مرتوي هتـران در سـال     

 .گرديد
 
 

 سبه جريااي نقدي تنزيل شدهحما: مرحله چهارم
 سـال و قطارهـا      ٥٠با توجه به اينکه طول عمر ابنيه و مسري مرتو           

 سال برآورد گرديده است، هزينه ساليانه مربـوط بـه           ٢٥وجتهيزات  
  ريال و هزينه ساليانه مربـوط بـه          ٠٠٠/٩٦٠/٣٦٧/٢٢ابنيه و مسري  

اطر امـا خبـ   .  ريال بدست آمـد    ٤٠٠/١٠٢/٧٣٧/٤٣جتهيزات و قطار ها     
 سال گذشـته مـصرف شـده انـد،          ١٠اينکه اين هزينه ها حداقل در       

 بدسـت   ١٣٨٣ سال بعد يعين در سـال        ١٠ارزش حال اين هزينه ها در       
 .آمد

 آه در ساهلاي ساخت مرتو مورد استفاده     با در نظر گرفنت سه نرخ هبره      
ارزش حال هزينه هاي سـاليانه       ) در صد  ١٥ و   ١٠،٧ (قرار مي گرفته  

  ]١٣٨١دهقانيان ،سياوش، [. بدست آمدساخت خط يك
 

خط يك مرتوي هترانارزش حال هزينه هاي )١٠(جدول  
 

آل هزينه ساخت 
 وجاري
 ريال

ارزش حال هزينه 
 ساخت ساليانه

 ريال

نرخ 
 هبره

 درصد٧ ٢٠٠/٦٦٣/٠٣٨/١٣٠ ٥٠٠/١٨٩/٥٨٣/٣٤١

١٠ ٢٠٠/٥٠٧/٤٥٩/١٧١ ٥٠٠/٠٣٣/٠٠٤/٣٨٣ 
 درصد

١٥ ٦٠٠/٨٤٦/٤٣١/٢٦٧ ٩٠٠/٣٧٢/٩٧٦/٤٧٨ 
 درصد

 
  اظهار نظر ايياظهار نظر ايي  :مرحله پنجم

 ريال بـه عنـوان منـافع        ١٠٠/٨٧٤/٩٧٢/٩٦٠با درنظر گرفنت مبلغ       
 و مقايسه با هزينه     ١٣٨٣ناشي از وجود خط يک مرتوي هتران در سال          



 ٨

 بر اساس سه نرخ هبره مطرح       ١٣٨٣هاي ساليانه شده اين خط در سال        
ه حاصل از خط يک مرتوي هتران       گرديده مشخص گرديد که منافع ساليان     

بسيار بيشرت از هزينه ساليانه شده ساخت وجـاري آن خـط در سـال               
 . بوده است١٣٨٣

مهچنني با حماسبه نسبت فايده به هزينه ساليانه خط يک مرتوي هتـران             
 بـر اسـاس     ٥/٢ درصـد ،   ٧ براساس نرخ هبره     ٨١/٢و بدست آمدن عدد     

 درصد  مشخص گرديـد کـه        ١٥ براساس نرخ هبره     ٢ درصد و  ١٠نرخ هبره   
در متام مفروضات گرفته شده نسبت فايده به هزينه  بيش از يک مي              
باشد و اين توجيه پذير بودن اقتصادي گسرتش اين سيستم را نـشان             

 .مي دهد
 

 نتيجه گريي
با توجه به اينکه هر پروژه اي براي اجياد و گسرتش مـي بايـست از             

 فايده و مهچـنني نـسبت       -هزينهنظر اقتصادي توجيه پذير باشد حتليل       
 اجنام گرديد و مـشخص   ٨٣فايده به هزينه خط يک مرتوي هتران در سال          

گرديد که ادامه گسرتش و اجياد خطوط جديد کـامال از نظـر اقتـصادي              
توجيه پذير و استفاده از مرتو در بلند مـدت در راسـتاي اسـرتاژي              

 . توسعه پايدار مي باشد
 نقش مهمي   جه گرفت که خطوط مرتو    نتياز آنچه گفته شد مي توان        

در . در حترک پايدار منـاطق مـسکوني و شـهرهاي پـر مجعيـت دارنـد               
برنامه ريزي براي ساخت مرتو مي بايسيت مجعيت حتت تأثري، ظرفيت فعلي           
و بالقوه محل ونقل، ميـزان سـرمايه گـذاري الزم، چـارچوب و حنـوه                

ند آه وجه قرار گري  فعاليت هاي اجرايي و وضعيت هبره برداري مورد ت        
 .هر يك از اين موارد مي تواند موضوعي جهت بررسي هاي آتي باشـد           

با توجه به اينكه درصد آاهش مصرف سوخت فـسيلي مـرتوي هتـران بـر               
 اساس سناريوهاي مطرح شده در اين پژوهش در حال حاضر آم مي باشد          
 توجه و اهتمام به گسرتش سيستم هاي محل و نقل عمومي ريلي و گـسرتش           

 در ساخت سامانه هـاي مـرتو       از اولويت هاست مهچنني   خطوط مرتوي هتران    
مي بايسيت تسهيالتي براي افـراد يـا سـاير طـرف هـاي بـالقوه ذي                 

در نظر گرفت بـه حنـوي امکـان و          ) کارفرمايان، صاحبان اراضي  (عنف
انگيزه هايي براي مشارکت اين افراد در تأمني خبـشي از اعتبـارات             

 .ا فراهم گرددمورد نياز فعاليت ه
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