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چكيده
تحقیق حاضر به بررسی اقتصادی هزینههای راهآهن سریعالسیر در سرعتهای مختلف بهرهبرداری پرداخته،
بر اساس تغییر هزینهها پیشنهادی در جهت سرعت بهینه بهرهبرداری ارائه میدهد .تعیین سرعت بهینه
بهرهبرداریاز دیدگاه اقتصادی همواره موضوعی چالشبرانگیز برای پیادهسازی راهآهن سریعالسیر در ایران
بوده است .مقاله حاضر تالش میکند تا تأثیر عامل سرعت بر سوددهی و افزایش بازدهی صنعت ریلی را ،با
استفاده از تحلیلهای اقتصادی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر این مسأله شناسایی نماید .با توجه به در
دسترس بودن اطالعات سرعت و بهرهبرداری در شبکه حملونقل ریلی سریعالسیر اروپا ،مجموعه دادههای
پراکنده این شبکه بهعنوان مطالعه موردی گردآوریشده و مبنای محاسبات اقتصادی قرارگرفته است .سپس،
نحوه محاسبه متوسط سرعت با توجه به نوع قطار ،مسافت ،زمانهای تلفشده و زمان سیر قطار ،ارائه گردیده
است .در ادامه هزینههای بهرهبرداری متناظر با سرعتهای مختلف با لحاظ کردن اثرات زمانبندی پروژهها و
ارزش زمانی پول محاسبهشده است .درنهایت با جمعبندی اطالعات حاصل از آنالیزهای انجامشده ،سرعت
تقریبی  252کیلومتر بر ساعت بهعنوان سرعت بهینه شبکه حملونقل ریلی سریعالسیر بر مبنای مطالعه
موردی تعیین گردیده است.
کليدواژهها :راهآهن سریعالسیر ،سرعت ،هزینهیابی ،اقتصاد
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 .1مقدمه
امروزه مسأله تقاضای افزاینده حملونقل ،افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان ،كاهش هزینههای تعمیر و
نگهداری ،كاهش مصرف انرژی ،توجه به مسائل زیستمحیطی ،جلب رضایت مشتری و غیره ازجمله
مباحث مهم در استراتژی تحقیقاتی صنایع ریلی محسوب میگردد .گسترش روزافزون تردد مردم و
افزایش رقابت میان انواع مختلف سیستمهای حملونقل و نقش بسزای زمینههای زیستمحیطی در
ارزیابی این سیستمها ،كشورهای توسعهیافته را به ایجاد راهآهن سریعالسیر جذب نموده است كه
مبین تأثیرات خوب اقتصادی ،زیستمحیطی ،ایمنی و راحتی مسافران میباشد .یکی از معیارهای
توسعه كشورها ،میزان و چگونگی بهرهمندی از حملونقل ریلی روان ،ایمن و پرسرعت است چراكه
موجب استفاده بهینه از انرژی ،حفظ محیطزیست و نیز افزایش ضریب آرامش روانی و سالمت جانی
شده و بهرهگیری مطلوب از موقعیت سرزمینی را در پی خواهد داشت.
هدف اصلی هر صنعت مرتبط با حملونقل همواره این بوده است كه با حداقل منابع موجود ،حداكثر
استفاده را از آن سیستم حملونقل نموده و بیشترین خدمات را به كاربران آن سیستم حملونقلی ارائه نماید؛
بنابراین سوددهی و بازدهی باال هدف اصلی هر شركت یا سازمان میباشد.
یکی از مشکالتی كه ایجاد راهآهن سریعالسیر در بردارد ،هزینههای بسیار باالی آن نسبت به راهآهنهای
متعارف میباشد كه در مقابل درآمدهای مستقیم ناشی از آن بهمراتب باالتر است و لذا توجیه سرمایهگذاری در
چنین پروژههای بزرگی معموالً از دیدگاه بنگاههای اقتصادی ،ضعیفتر از توجیه طرحهای متعارف است .ولی
حتی سیاستهایی كه به موضوعات اقتصادی حملونقل توجه چندانی ندارند عالقه زیادی به پیادهسازی
تکنولوژیهای مرتبط با راهآهن سریعالسیر از خود نشان نمیدهند .درصورتیكه با كاهش هزینهها در راهآهن
سریعالسیر این امکان وجود دارد كه سیاستگذاران را به سمت فناوری نوین راهآهن سریعالسیر سوق داد.
مقاله حاضر تالش میكند كه با توجه به اهمیت موضوع سرعت در حملونقل ریلی و تأثیر آن بر سوددهی و
افزایش بازدهی صنعت ریلی ،ارتباط مؤثری را بین پارامترهای تأثیرگذار بر این مسأله شناسایی نماید؛ بنابراین
با بررسی و مطالعه اثر سرعت بهرهبرداری حملونقل ریلی آنالیزهای اقتصادی مربوطه انجام و ارتباط بین این
دو موضوع ارزیابی گردیده است.
برای راهاندازی راهآهن سریعالسیر در كشور داشتن دورنمایی از هزینههای راهاندازی و ارتباط آن با
مؤلفههای مرتبط امری حیاتی است .مشخص است كه بدون داشتن برنامه مبتنی بر تجربیات دیگر كشورها
دستیابی به تکنولوژی راهآهن سریعالسیر ،صرفاً اقدامی فنی نبوده و در امر خطیر انتقال مناسب تکنولوژی و
مدیریت آن ،بررسی مدیریتی و اقتصادی خطوط ریلی پرسرعت دیگر كشورها و بررسی محدودیتهای موجود
و علل اصلی تفاوت داشتن هزینهها الزمه داشتن دورنمای واقعی میباشد .در بسیاری از این پروژهها مسائل
مالی از مشکالت اساسی اجرای طرح شده است .در بخش ریلی كشور جدا از كمبودهایی كه هرروزه بدان
پرداخته میشود ،موضوع مهم راهاندازی یک خط سریعالسیر با استانداردهای جهانی است .بررسی این موضوع
ضروری است كه چگونه با حداقل منابع موجود ،حداكثر استفاده را از آن سیستم حملونقل فراهمشده و
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بیشترین خدمات را به كاربران آن سیستم حملونقلی ارائه مینماید .به همین دلیل همواره ارتباط بین سرعت
و هزینه بهعنوان یک سؤال اساسی در صنعت راهآهن مطرح بوده است .لذا در این تحقیق ارتباط بین سرعت و
انواع هزینهها را با جزئیات تشریح شده است.

 .2پیشینه موضوع
تاكنون مطالعات زیادی درزمینهی مباحث اقتصادی و مهندسی هزینه در راهآهن انجامشده و
هزینههای مـربوط به بهـرهبرداریاز انواع سیستمهای ریلی اعم از باری و مسافری ارزیابی گردیده
است ( .)Mizuno et al., 1998; Forkenbrock, 2001; Caves et al., 1981bتأمین مالی
پروژههای راهآهنهای پرسرعت از محل بودجههای عمومی امکانپذیر نمیباشد بلکه احداث
راهآهنهای سریعالسیر نیاز به مشاركت و جذب سرمایه با مشاركت وزارتخانههای دیگر را نیز
میطلبد .نگرش نسبت به سرمایهگذار در این بخش نسبت به سایر طرحها متفاوت است .در برخی
كشورها برای تأمین هـزینههای باالی این نوع راهآهن از خصـوصیسازی استفاده میكنند .همچنـین
بسـیاری از محـقـقـین خصوصیسازی راهآهـن سـریعالسیر را در بسـیاری از كشورهـا موردبـررسی
قـرار دادهاند ( .)LIN, 1995; Alexandersson, 2009; Fukui, 1992ورود تکنولوژی
راهآهنهای سریعالسیر نیاز به یک نگرش جامع و یکپارچه و همکاری مقامات دولتی و نیز اهتمام به
جذب سرمایهگذار در این بخش میباشد .مطالعات استراتژیک و تبیین یک سیاست كلی و نیز
اولویتبندی اجرای طرحهای سریعالسیر میتواند در تصمیمگیریها مفید باشد .با توجه به جدید بودن
این تکنولوژی ،مبحث بهرهوری راهآهن سریعالسیر موضوع مهمی است كه نیاز به مطالعه و
بررسیهای میدانی با مشاهده و آنالیز تجربیات سایر كشورها خواهد داشت ( Sánchez-Borràs et
.)al., 2010
برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار ،استفاده مناسب از عوامل تولید و برنامهریزی برای افزایش
بهرهوری در شرایطی كه اقتصاد كشور با محدودیت عوامل تولید مواجه است ،از اهمیت ویژهای
برخوردار است ( .)Hernández & Jiménez, 2014حصول به این هدف مستلزم سنجش صحیح
بهرهوری عوامل تولید و ارائه راهکارهای مطلوب برای افزایش آن میباشد .در برخی تحقیقات با توجه
به نقش و جایگاه بهرهوری در فرایند توسعه اقتصادی ،الگوهای سنجش بهرهوری طی چند دهه اخیر
تغییرات زیادی كرده است و روشهای الگوهای اقتصادسنجی برای ارزیابی و سنجش آن مطرحشده
است (.)Solow, 1962; Caves et al., 1982
موضوع هزینهیابی در خطوط راهآهن از دیرباز مدنظر محققان بسیاری قرارگرفته است .مطالعات
اقتصادی راهآهن متعارف و مقایسه آن با دیگر كشورها در مراجع (موحدی و حسینی7839 ،؛ خرازی و
اویسی7831 ،؛ پوركاظمی و سلطانی7836 ،؛ پوركاظمی و رضایی7831 ،؛ پوركاظمی7837 ،؛ اقدسی
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و غالمی )7831 ،بررسیشده است .گزارشهای اتحادیه بینالمللی راهآهن ( ،)UICنیز ارتباط بین
عملیات ریلی ،سرعت خطوط و برخی هزینهها را در شبکه حملونقل ریلی اروپا مشخص میكنند
( .)Garcia & Españoles, 2010لیکن اكثر تحقیقات گذشته راهآهن سریعالسیر ،به موضوع
شبیهسازی فنی و نیـز بحث منفعت اجتماعی پرداختهاند و یا در مورد تفاوت بین مدهای حملونقل
بحث كردهاند ( Ivaldi & Vibes, 2005b; Ivaldi and Vibes, 2005a; Kanafani et al.,
 .)2012همچنین بسیاری از تحقیقات مانند ( ;Adler et al., 2010; Levinson et al., 1996
 )Ha et al., 2011; Fu et al., 2012به بررسی تفاوت راهآهن سریعالسیر و حملونقل هوایی
پرداخته و بررسیهای اقتصادی را به این منظور انجام دادهاند .اكثر این تحقیقات بر اساس مدلهای
اقتصادی ساده و برگرفته از منابع مختلف با تخمینهای ساده كننده برای شبیهسازی نتایج استفاده
كردهاند.
باوجود تاریخچه مذكور ،تاكنون درزمینهی ارتباط سرعت و هزینههای احداث راهآهن سریعالسیر
مطالعه مستقیم صورت نگرفته است ،بهنحویكه از آن بتوان به شناسایی بازهای برای سرعت بهینه در
راهآهن سریعالسیر پرداخت .بهعبارتدیگر بهطور مشخص ،مدیران و مهندسان نمیتوانند قضاوت
كنند كه راهاندازی خطوط سریعالسیر با دامنه سرعتهای مختلف چه تبعات هزینهای برای سیستم در
بردارد .مطالعات اقتصادی موجود در داخل كشور ازجمله موحدی و حسینی7839 ،؛ خرازی و اویسی،
7831؛ پوركاظمی و سلطانی ،نیز به پیشبرد این مسأله در راهآهن عادی پرداختهاند و با توجه به
مشخصات ویژه راهآهن سریعالسیر نمیتوانند الگوی مناسبی در این راستا باشند .الزم به توضیح است
كه هزینهیابی در راهآهن سریعالسیر به دلیل زیاد بودن هزینههای زیرساخت و نیز نقش اساسی
سرعت در این نوع هزینهها از اهمیت باالتری نسبت به راهآهن متعارف دارد .همچنین مطالعات
متنوعی در مورد ارزیابی اقتصادی احداث پروژههای ریلی متعارف (و نه سریعالسیر) در داخل و خارج
از كشور انجام گردیده است (اشراق و علیمرادی7898 ،؛ Caves et al., 1981; Caves et al.,
 .)1982; Givoni, 2006; Campos & de Rus, 2009; Thompson, 1994عالوه بر این،
استـاندارهـای بینالمللی مـوجود ازجمله گزارشهای اتحـادیه بیـنالمللی راهآهـن ( )UICو یا
تحـقیق انجـامشـده تـوسط ( )Garcia & Españoles, 2010هرچند حاوی برخی دادههای
اقتصادی هستند ،به ارتباط مبحث سرعت و هزینه نپرداختهاند .همچنین منابع مختلفی كه بر مبنای
ارزیابیهای اقتصادی در پروژههای راهآهن سریعالسیر مشاهده میشوند ،ازجمله ( & Vickerman
;Ulied, 2006; de Rus et al., 2009; Chen & Hall, 2011; Levinson et al., 1997
 .)Levinson et al., 1996; De Rus &; Garrett, 2011اغلب بهصورت پروژه محور به آنالیز

اقتصادی پرداختهاند و اطالعات جامعی برای وضعیت كلی خطوط سریعالسیر به دست نمیدهند .این
مطالعات اغلب مسائل اقتصادی را بهطور شاخهای خاص از یک كریدور معین یا شبکهای از
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كریدورهای ریلی موردبررسی و ارزیابی قرار دادهاند (همچنـین مـراجعه شـود بـه ;Inglada, 1997
Coto-Millán et al., 2007; Preston & Wall, 2008; Gutiérrez, 2001; Adler et al.,
 .)2010; De Rus, 2008بهعالوه منابع دیـگری از قبیل Dobruszkes et al., 2014; Chen

 ،)and Finger, 2014,Silvaa, 2014;) Pouryousef et al., 2013; Tierney, 2012در
ادبیات فنی موضوع قابلمشاهده هستند كه حاوی اطالعات اقتصادی مدونی از خطوط و شبکههای
ریلی سریعالسیر هستند ،لیکن توجهی به مبحث سرعت نداشتهاند .درواقع این تحقیقات با اهداف
دیگر ازجمله ارزیابی كیفیت شبکه ،ارزیابی ظرفیت ،ارزیابی كارایی سیستم و غیره نگاشته شدهاند كه
اطالعات اقتصادی آنها میتواند مدارک مستندی برای پیشبرد تحقیق حاضر باشد .صرفنظر از منابع
یادشده ،از منظر داخلی (كشور ایران) ،در بسیاری از این پروژههای توسعه ریلی مسائل مالی از
مشکالت اساسی پیش روی اجرای طرحها بوده است .در بخش ریلی كشور جدا از كمبودهای
مدیریتی و مشکالت تصمیمگیری ،دغدغه مهم پیش روی مدیران و طراحان راهاندازی یک خط
سریعالسیر با استانداردهای جهانی است .به همین دلیل همواره ارتباط بین سرعت و هزینه بهعنوان
یک سؤال اساسی در صنعت راهآهن مطرح بوده است .بهعبارتدیگر تركیب مسائل اقتصادی با مسأله
فنی سرعت سیر راهآهن سریعالسیر میتواند راهگشای بسیاری كمبودها هم برای مدیران و هم برای
طراحان این سیستم حملونقل باشد ،موضوعی كه تاكنون بهندرت به آن توجه شده است .لذا با توجه
به كمبودهای یادشده و اهمیت همزمان دو موضوع سرعت و هزینه در حملونقل ریلی سریعالسیر و
نیز با در نظر گرفتن عامل سوددهی بهعنوان هدف غایی سازمان راهاندازی كننده راهآهن سریعالسیر،
بررسی و مطالعه توأمان این مسائل از اهمیت باالیی برخوردار است .بدین منظور در این تحقیق به
بررسی جامع انواع هزینهها با توجه به تغییر سرعت پرداخته ،سپس با توجه به آنالیزهای هزینهای
موجود در تحقیقات گذشته ،میزان تفاوت هزینهها در راهآهن سریعالسیر موردبررسی قرارگرفتهاند.
 .3روش تحقیق
برای انجام بررسی میدانی و شناسایی ارتباط بین سرعت بهرهبرداری و هزینهها ،جمعآوری دادههای
صحیح مهمترین گام در ارزیابی اقتصادی تصمیمات مهندسی به شمار میرود .لذا در این تحقیق پس
از بررسی مطالعات گذشته ،مفهوم سرعت بهرهبرداری تشریح گردیده است .سپس نحوه محاسبه
متوسط سرعت با توجه به نوع قطار ،مسافت ،زمانهای تلفشده و زمان سیر ،ارائه گردیده و درنهایت
هزینههای بهرهبرداری متناظر با سرعت مختلف محاسبهشده است .روند انجام تحقیق در شکل 7
نمایش دادهشده است.
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مفهوم سرعت

تأثیر زمانهای تلفشده

تأثیر زمان سیر

محاسبه انواع هزینهها

هزینههای زیرساخت

هزینههای نگهداری

هزینههای مالکیت

هزینههای انرژی

هزینههای بهرهبرداری

هزینههای پرسنل

شناسایی ارتباط سرعت-هزینه در راهآهن سریعالسیر

نتیجهگیری
شکل  :1مراحل انجام تحقیق

برای احداث راهآهن سریعالسیر در ابتدا برنامهریزی صورت گرفته و پروژه زمانبندی میشود .در
شکل زمانبندی یک پروژه یک راهآهن سریعالسیر فرضی به تصویر كشیده شده است .در  5سال اول
معموالً به برنامهریزی و خرید پرداخته ،سپس از سال  6به بعد به بهرهبرداریاز پروژه پرداختهاند .البته
عمر پروژه یک عامل نسبی است و به مسائل سیاسی ،اقتصادی و جغرافیایی نیز بستگی دارد .این
عامل در این شکل بهصورت میانگین  04سال در نظر گرفتهشده است .برای انجام محاسبات
اقتصادی این تحقیق ،زمانبندی خاص مربوط به هر یک از پروژههای موردبررسی بهصورت جداگانه
مدنظر قرارگرفته است.
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شکل  :1زمانبندی پروژه راهآهن سریعالسیر

با توجه به در دسترس بودن اطالعات سرعت و بهرهبرداری قطارها در شبکه حملونقل ریلی
سریعالسیر اروپا ،مجموعه دادههای پراكنده این قاره بهعنوان مطالعات موردی گـردآوریشـده و
بـهعنوان مبنـای محاسـبات مـقـاله در نظر گرفتهشده است .ایـن اطالعات در منابع مختلف ازجمله
Dobruszkes et al., 2014; Chen and Finger, 2014, Silvaa, de Rus et al., 2009
; 2014; Pouryousef et al., 2013; Tierney, 2012هم بهصورت موردی (كشور خاصی در

اتحادیه اروپا) و هم بهصورت تجمعی (اطالعات كلی شبکه) قابلمشاهده هستند .عالوه بر موضوع در
دسترس بودن اطالعات ،دالیل زیر در انتخاب این شبکه بهعنوان مطالعه موردی در تحقیق حاضر
مدنظر قرارگرفتهاند )7 :قرار گرفتن خطوط سریعالسیر راهآهن اروپا در یک شبکه واحد و متصلبههم
كه امکان مقایسه و ارزیابی خطوط و شرایط كشورهای واقع در اتحادیه اروپا را بهصورت تطبیقی
فراهم مینماید )1 .داشتن شرایط مشابه و نزدیک به هم مانند واحد پول یکسان و شرایط جغرافیایی
نسبتاً مشابه و همچنین فواصل نسبتاً نزدیک كشورها كه قابلیت مقایسه بهتری را بین كشورهای
اتحادیه اروپا ایجاد میكند )8 .از منظر الگوپذیری ،اطالعات بهدستآمده از یک شبکه حاوی چند
كشور و با خطوط متنوع و متراكم قابلیت بیشتری برای ارائه الگو به سایر نقاط دنیا میتواند داشته
باشد .در مقابل درصورتیكه تحلیل بر روی یک كشور خاص از قبیل ژاپن ،فرانسه ،چین و غیره
صورت پذیرد ،كاربرد كمتری از حیث الگوپذیری دارد )0 .اطالعات ورودی مورداستفاده در این تحقیق
مربوط به خطوط در حال بهرهبرداری است ،لیکن در برخی كشورها ازجمله چین و آمریکا خطوط
سریعالسیر زیادی در دست احداث هستند كه تجارب اقتصادی مربوط به احداث و بهرهبرداری این
پروژهها تا چند سال پس از بهرهبرداری بهطور كامل روشن نمیباشد .با این توضیحات شبکه خطوط
سریعالسیر اروپا مبنای محاسبات اقتصادی این تحقیق قرار گرفته است .الزم به ذكر است كه
دادههای ورودی بهصورت حقیقی بوده و در مواقعی كه اطالعات سالیانه مدنظر بوده ،اطالعات سال
 1474بهعنوان مبنای مطالعه استخراج گردیده است.
 .3-1معرفی انواع سرعت در حمل و نقل ریلی
قطار پرسرعت (سریعالسیر) نسبت به راهآهن معمولی بهطور قابلمالحظهای از سرعت باالتری
برخوردار است .تعریف قطار تندرو و مرز بین این نوع از ترابری ریلی و قطار معمولی بسته به
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استانداردهای مختلف ،متفاوت است .امروزه در متون علمی سرعت  144كیلومتر در ساعت را آستانه
قابلپذیرش برای نامیدن قطارهای سریعالسیر میدانند ،بهاینترتیب كه هرگاه سرعت عبوری قطارها
بیش از  144كیلومتر در ساعت باشد میتوان آنها را قطارهای سریعالسیر قلمداد كرد ( Yanase,
 .)2010باوجود تعریف فوق مالک سرعت برای قطارهای سریع در كشورهای مختلف ،متفاوت است.
این سرعت بین  764كیلومتر بر ساعت تا  844كیلومتر بر ساعت متغیر است( .اتحادیه اروپا ،راهآهن
بهسرعت باالی  144كیلومتر را بهعنوان سریعالسیر در نظر میگیرد (.)Gutierrez et al., 1996
شاخص سرعت یکی از اساسیترین شاخصهایی است كه برای انواع مدهای حملونقل منجمله
راهآهن سریعالسیر مطرح است .انواع سرعت خط یک پارامتر فنی مرتبط با زیرساختها میباشد ( de
 .)Rus et al., 2009در راهآهن دو نوع سرعت وجود دارد كه در ادامه توضیح دادهشده است.
 .3-1-1سرعت عملیاتی (بهرهبرداری)

این نوع سرعت به مشخصات فنی قطار مربوط میباشد؛ و همواره با افزایش زمان ،افزایش مییابد و
تنها محدودیت آن ،ماكزیمم سرعت خط میباشد .تحت شرایط معمول  154-144كیلومتر بر ساعت
میباشد .متوسط سرعت بهرهبرداری راهآهن سریعالسیر در كشورهای اروپایی دارای این تکنولوژی در
شکل  8نشان دادهشده است (.)Nash, 2009; Vickerman, 1997
متوسط سرعت بهره برداری (کیلومتر بر ساعت)

450
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0
انگلستان

ترکیه

هلند

بلژیک

کشور

آلمان

ایتالیا

اسپانیا

فرانسه

شکل  :3متوسط سرعت بهرهبرداری راهآهن سریعالسیر در کشورهای مختلف

 .3-1-2سرعت تجاری (سرعت میانگین)

این نوع سرعت حاصل تقسیم طول خط به كل زمان سفر میباشد .این پارامتر به زمانبندی ،تعداد و
زمان توقف ایستگاهها میباشد .زمان سفر و توقف قطار (دقیقه) از معادله زیر بهدست میآید،
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درحالیكه در آن 𝑅 زمان توقف (دقیقه) 𝐷 مسافت سفر (كیلومتر) و 𝑣𝑎𝑆 سرعت متوسط (كیلومتر بر
ساعت) میباشد (.)de Rus et al., 2009
()7

𝑣𝑎𝑆𝑇 = 𝑅 + 60𝐷/

تعداد دورهایی كه یک قطار در یک روز طی میكند (در طی ساعت) توسط معادله بهدستآمده میآید ( de
.)Rus et al., 2009

()1

𝐷60
𝑣𝑎𝑆
𝑡𝐻60

𝑅+

= 𝑇𝑆𝑎𝑣 = 𝐷⁄

كه در آن 𝑡𝐻 نشاندهنده زمان طی سفر میباشد .همانطور كه در معادله مشاهده میشود ،طول
مسیری كه توسط قطار بهطور سالیانه طی میشود با 𝐴𝑅 مشخص میشود:
()8

𝐷 ∗ 𝑡𝐻 ∗ 365 ∗ 60
𝐷𝑅 ∗ 𝑆𝑎𝑣 + 60

= 𝐴𝑅

با توجه به اینکه سرعت تجاری عوامل متنوعی از قبیل زمانبندی حركت قطارها ،مشخصات
مسیر ،تعداد و زمان توقف ایستگاهها را در نظر میگیرد ،در این تحقیق سرعت میانگین مبنای انجام
محاسبات اقتصادی در نظر گرفتهشده است .بهعنوانمثال اگر دو حالت قطارهای محلی (با مسافت
حداكثر  144كیلومتر) و نیز قطارهای با مسافت طوالنی (با مسافت حداكثر  544كیلومتر) بهعنوان
مالک ارزیابی انتخاب شود ،میزان مسافتی كه قطار برای رفتوبرگشت 7ساالنه طی میكند در شکل
 0نشان دادهشده است .در این شکل فرض شده است كه روزانه  1ساعت از قطار استفاده شود.
 .4آنالیز هزینه راهآهن سریعالسیر در سرعتهای مختلف
در این بخـش انواع هـزینههای مرتبط با پروژههای راهآهن سریعالسیر با تکــیهبر دادههای شبکه
راهآهن سـریعالسـیر اروپا پرداختهشده است .اطالعات ورودی این تحلیل از مراجع مختلف از قبیل
( Cantos & Maudos, 2001; Loizides & Tsionas, 2002; Nash, 2008; Vickerman
 )et al., 1999; Vickerman, 1997استخراج گردیده است .برای در نظر گرفته هزینههای
راهآهن سریعالسیر دستهبندیهای مختلفی قابلطرح میباشد .در برخی از تحقیقات گذشته هزینهها را
بهطوركلی به سه دسته (هزینه زیرساخت ،بهرهبرداری و نگهداری) تقسیم میكنند ( de Rus et al.,
 .)2009; Hernández & Jiménez, 2014عالوه بر طبقهبندی مذكور میتوان هزینهها را به
7. Turnover
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قطار7

هزینههای عمرانی (زیرساخت) ،هزینههای خرید قطار و تجهیزات تقسیم نمود .هزینههای خرید
به سه دسته هزینه اكتساب (مالکیت) ،1بهرهبرداری 8و نگهداری 0قطارها تقسیم میشوند .در این مقاله
تاحدامکان كلیه هزینههای مرتبط با طول عمر پروژه در نظر گرفتهشده و به تفکیک بررسیشده است.
 .4-1هزینههای زیرساخت
6
هزینههای زیرساخت 5به دودسته از هزینههای ساخت و هزینههای نگهداری تقسیم میشود .لیکن
در بخش بعد هزینه نگهداری بهطور جداگانه بررسیشده است .هزینههای زیرساخت بهصورت زیر
قابلمحاسبه میباشد:
()0

𝑙 𝑚.
)𝑖 (1 +

𝑡0

𝑇

∑ +
𝑡=𝑡0+1

)𝑐.𝐿(1+ℎ
)𝑖(1+

∑=

𝑀IC
𝑡

+

𝑐𝑡IC

= 𝑡IC

𝑡=1

كه در این فرمول  cو  mبه ترتیب واحدهای هزینه ساخت و نگهداری به ازای هر كیلومتر خط
راهآهن سریعالسیر هستند .همچنین  lطول كلی خط راهآهن بوده و  iنرخ بهره است i .در این فرمول
نوعی نرخ بهره پولی است كه با استناد به  de Rus et al., 2009با در نظر گرفتن تورم و مالیات و
وامها و غیره محاسبه میشود و مفهوم جامعتری را برای نرخ بهره در نظر میگیرد .پارامتر  hبهعنوان
اضافه بها تحت عنوان هزینههای برنامهریزی حسابداری در نظر گرفتهشده است ( de Rus et al.,
 .)2009ساخت زیربنای راهآهن سریعالسیر جدید بهمنظور حذف محدودیتهای فنی كه سرعت را
محدود میكند ،نیازمند طراحی و اعمال هزینههای خاص میباشد .اگرچه در برخی پروژهها ،عالوه بر
زیرساختهای عمرانی ،به مکانیزمهای مخابراتی جدید و سیستمهای الکترونیکی با توان باالتری نیز
نیاز است .با توجه به اینکه مسائل فنی و جغرافیایی در هر پروژه بهصورت موردی تعیین میشود،
مقایسه هزینههای احداث پروژههای راهآهن سریعالسیر در سرعتهای گوناگون ،امر مشکلی است.
چراكه طراحیها در پروژههای كشورهای مختلف متفاوت و گاهی متضاد میباشند .همچنین برخی از
پروژههای راهآهن سریعالسیر مربوط به ارتقای راهآهن معمولی به سریعالسیر هستند و هزینههای
آنها نسبت به ساخت راهآهن جدید كمتر است .لیکن باوجوداین محدودیتها ،ساخت راهآهن
سریعالسیر جدید سه نوع هزینه اساسی را در برمیگیرد:

(1. Rolling Stock Costs) RSC
2. Acquisition
3. operation costs
4. Maintenance costs
5. Infrastructure costs
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 .7هزینههای زمین و برنامهریزی شامل مطالعات امکانسنجی و تجزیهوتحلیل فنی و اقتصادی
طرح ،طراحی فنی ،خرید زمین و دیگر هزینهها (هزینههایی مانند عوارض ،بیمه و غیره) میباشد.
این هزینهها تقریباً بین  5الی  74درصد از هزینههای كل سرمایهگذاری را شکل میدهند.
 .1هزینههای احداث زیرساخت شامل انواع هزینههای مرتبط با آمادهسازی زمین و ساخت زیربنا
میباشد .این هزینهها در انواع پروژهها بر اساس نوع زمین متفاوت است و در حدود 54-04
درصد از هزینههای كل سرمایهگذاری را شکل میدهند.
 .8هزینههای شامل المانهای خاص ریل از قبیل سیستمهای سیگنالینگ مخابراتی و مکانیزمهای
الکترونیکی و نصب موارد افزایش ایمنی و غیره است .این هزینهها تقریباً بین  5الی  74درصد از
هزینههای كل سرمایهگذاری را شکل میدهند.
اگرچه این سه نوع هزینه مذكور در انواع پروژهها مطرح میگردد ،تحت شرایط مختلف و همچنین
در اثر وجود زیرساخت جدید یا در موردی كه كریدور راهآهن از قبل موجود است ،میزان آنها متفاوت
است .علیرغم محدودیتهای یادشده ،با توجه به شباهت نسبی خطوط راهآهن سریعالسیر در محدوده
اروپا ،میتوان به یک تخمین كلی از هزینه احداث راهآهن سریعالسیر در سرعتهای مختلف دست
یافت .مهمترین عوامل ایجاد شباهت در این شبکه عبارتاند از:
 )7تبعیت از قوانین اتحادیه اروپا و اتحادیه بینالمللی راهآهنها ()UIC
 )1متصل بودن اكثر خطوط داخل شبکه به هم
 )8وضعیت جغرافیایی نسبتاً مشابه
 )0وضعیت اقتصادی نسبتاً مشابه و واحد پولی یکسان
با بررسی خطوط مختلف راهآهن سریعالسیر در محدوده اروپا ،هزینه احداث در سرعتهای مختلف
از پروژههای امکانسنجی گوناگون استخراجشده و نتایج آن در شکل  5خالصه گردیده است .متوسط
هزینه هر كیلومتر خط جدید راهآهن سریعالسیر ارائه گردیده است .در این شکل ،هزینه احداث تقریبی
هر كیلومتر خط راهآهن سریعالسیر برای سرعتهای مختلف در محدوده اروپا نشان دادهشده است.
بهمنظور تعیین ارتباط تقریبی هزینه ساخت و سرعت ،یک منحنی درجه سه به دادههای موجود
برازش گردیده است.
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شکل  :2هزینه احداث تقریبی هر کیلومتر خط راهآهن سریعالسیر برای سرعتهای مختلف در محدوده اروپا

 .4-2هزینههای نگهداری
با در نظر گرفتن هزینههای نگهداری خط ،الکتریسیته ،سیگنالینگ ،مخابرات و سایر هزینههای
نگهداری ازجمله نگهداری قطارها ،نظافت ،ایستگاهها در سیستم راهآهن سریعالسیر در محدوده اروپا،
ارتباط هزینه نگهداری و سرعت متوسط قطارها استخراجشده كه نتایج آن در شکل  6خالصه گردیده
است .متوسط هزینه هر واحد قطار -كیلومتر در این شکل ارائه گردیده است .بهمنظور تعیین ارتباط
تقریبی هزینه نگهداری و سرعت ،یک منحنی درجه چهار به دادههای موجود برازش گردیده است.
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شکل  :3هزینه احداث تقریبی هر کیلومتر خط راهآهن سریعالسیر برای سرعتهای مختلف در محدوده اروپا

 .4-3هزینه خرید قطار
هزینه خرید قطارهای سریعالسیر به عوامل زیادی ازجمله تعداد صندلی ،توان الکتریکی ،سرعت،
میزان راحتی و غیره بستگی دارد .بهمنظور تعیین ارتباط بین هزینه خرید قطارهای سریعالسیر با
سرعت از رابطه  5استفادهشده است .همانطور كه در رابطه مشاهده میشود ،این هزینه با ضرب
تعداد قطارهای خریده شده در هرسـال در واحد هـزینه هر صندلی ( )aو متوسط ظرفیت آنها ( ̅𝑞) به
دست میآید (.)de Rus et al., 2009

()5

̅𝑞 (𝑅𝑆𝑡 − 𝑅𝑆𝑡−1 ). 𝑎.
𝑡)𝑖 (1 +

𝑇
𝐴

∑ = RSC
𝑡=1

𝑆𝑅 در این رابطه هزینه خرید (مالکیت) قطار بهصورت سالیانه است كه در دو سال  tو t-1

محاسبهشده و بهمنظور اعمال ارزش زمانی پول ،در دو سال متوالی از هم كسر شده است i .در این
رابطه نرخ بهره پولی با در نظر گرفتن تورم و مالیات میباشد .درواقـع i ،نوعی نرخ بهـره پولی است
كه با استناد به ) ،(de Rus et al., 2009با در نظر گرفتن تورم و مالیات و وامها و غیره محاسبه
میشود و مفهوم جامعتری را برای نرخ بهره در نظر میگیرد .در ادامه هزینه خرید قطارهای با
طولهای مختلف  144 ،744و  844متر و هركدام را در دو حالت محلی( 7مانند  )T100rو
7. Regional
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مسافتهای طوالنی( 7مانند  )T100lموردبررسی قرارگرفته است .این هزینهها در شکل  1بر اساس
پارامتر سرعت ارائه گردیده است.
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شکل  :4هزینه خرید انواع قطار در سرعتهای مختلف

 .4-4هزینههای بهرهبرداریاز قطار
برای این هزینه مقدار مطلقی وجود ندارد ،لیکن با تقسیم هزینه خرید (مالکیت) قطار بر صندلی-
كیلومتر ،میتوان یک مقدار قابلمقایسهای برای آن بهدستآمده آورد .این هزینه توسط رابطه 6
محاسبه میشود.

()6

𝑆𝑅
𝐴𝑅 ∗ 𝑆100

= 𝐶𝑂

كه در این رابطه 𝑆𝑅 هزینه خرید (مالکیت) قطار بهصورت سالیانه و  RAطول مسیری است كه
توسط قطار بهطور سالیانه طی میشود S .نیز تعداد صندلی قطار را نشان میدهد.
هزینه بهرهبرداری انواع قطار در سرعتهای مختلف در شکل  3رسم شده است .همانطور كه در
این شکل دیده میشود ،برای هر نوع قطار (قطارهای محلی یا قطارهایی كه مسافتهای طوالنی را
طی میكنند) و برای هر سرعتی ،هزینههای قطارها با تعداد صندلی بیشتر كمتر است .همچنین با
توجه به این شکل هزینه مالکیت قطار بر صندلی-كیلومتر برای هر نوع قطار و در هر مسافتی كه
7. Long distance
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طی میكند ،با افزایش سرعت بهتدریج كاهش مییابد .همچنین با توجه به نزدیک بودن برخی دادهها
در نتایج قطارهای محلی و مسافت زیاد ،یک معادله برای آنها برازش گردیده است.
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شکل  :5هزینه بهرهبرداری انواع قطار در سرعتهای مختلف

 .4-5هزینههای پرسنلی
هزینههای پرسنلی شامل حقوق و دستمزد كاركنان راهآهن سریعالسیر بهصورت ساالنه میباشد .این هزینه با
واحد یورو بر صندلی –كیلومتر از رابطه  1به دست میآید:

()1

𝑝𝐶𝐿
𝑛𝐶𝐿
1
+
)
𝐽𝑝 ∗ 𝑆𝑎𝑣 ∗ 𝐻𝑝 𝐽𝑛 ∗ 𝑆𝑎𝑣 ∗ 𝐻𝑛 100

( = 𝐶𝑆

كه در این رابطه 𝐿𝐶𝑝 ،هزینه ساالنه پرداختی به ازای هر كارمند متخصص و 𝑛𝐶𝐿 هزینه ساالنه
پرداختی به ازای هر كارمند عادی در پروژه است 𝐽𝑝 .و 𝑛𝐽 به ترتیب تعداد روزهای كاری ساالنه راننده
و دیگر كاركنان و همچنین 𝑝 𝐻 و 𝑛𝐻 ساعات كاری آنها در بهرهبرداریاز قطار میباشد .همچنین
 Savسرعت متوسط قطار میباشد .شکل  9با ترسیم هزینه پرسنلی بهدست آمده از این رابطه ،نسبت
بهسرعت متوسط بهرهبرداری بهدست آمده است.
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شکل  :6هزینه پرسنل در بهرهبرداری در سرعتهای مختلف

 .4-6هزینه انرژی
هزینههای مرتبط با مصرف انرژی  ،به موارد زیر بستگی دارد:
 .7هزینه انرژی مصرفی كه بستگی به نحوه و مکان تولید انرژی و نحوه توزیع در شبکه ریلی
بستگی دارد.
 .1تکنولوژی مصرف انرژی در قطار ازنظر میزان مصرف موتورها ،ذخیرهسازی انرژی در زمان
ترمز گیری و ...
 .8هزینه تعمیر و نگهداری از تأسیسات الکتریکی
 .0نوع سیستم محرک قطارها اعم از دیزلی و الکتریکی
الزم به توضیح است كه هزینه انرژی می تواند شامل برخی هزینه های غیر مستقیم نیز باشد كه در
این تحقیق از آنها صرف نظر شده است .برای مثال ارتباط بین میزان انتشار دی اكسیدكربن در بخش
حمل و نقل و شیوه حمل و نقل و انواع سوخت های مصرفی توسط فطرس و براتی ( )7891مورد
مطالعه قرار گرفته است .در این بخش بهمنظور محاسبه ارتباط بین سرعت قطارها و هزینه انرژی
قطار ،اطالعات موجود از میزان انرژی مصرفی و هزینه سوخت در شبکه راهآهن سریعالسیر اروپا
استخراج گردیده و نتایج آن در شکل  74نشان دادهشده است.
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شکل  :11هزینه انرژی قطار در سرعتهای مختلف

 .4-7هزینههای خارجی
عالوه بر هزینههای مستقیم راهآهن سریعالسیر كه در بخشهای قبل ارائه شد ،برخی هزینههای
غیرمستقیم نیز وجود دارند كه در این بخش تحت عنوان هزینههای خارجی 7مطرح گردیدهاند .مهم-
ترین اثرات اجتماعی -زیستمحیطی كه باید در طرحهای حملونقل مدنظر قرار گیرد ،در جدول 7
دستهبندی گردیده است (زاهد.)7830 ,
جدول  :1برخی از اثرات اجتماعی در طرحهای حملونقل
خاک

آب

هوا

اکوسیستم

فرسایش خاک و اصالح
سطح زمین

تغییر مسیر جریان آبهای
سطحی
رسوبگذاری در آبهای
سطحی
كاهش كیفیت آب از طریق
مواد آالینده فعالیتهای
ساخت

كاهش كیفیت هوا به
علت گردوخاک

تخریب پوشش گیاهی

اثرات منفی بر سالمت

آلودگی گیاهان

دود ناشی از وسایط نقلیه
هنگام بهرهبرداری

تخریب محیط پیرامون
راهها

كاهش بازدهی خاک
آلودگی خاک

میراث فرهنگی
تخریب ارزش
زیباییشناسی
تخریب ارزشهای
اجتماعی
تخریب مکانهای باستانی

7. External cost
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كم بودن این هزینههای خارجی در راهآهن سریعالسیر نسبت به سایر مدهای حملونقل از اولویتهای
این تکنولوژی میباشد .با این وجود در راهآهن نیز هم احداث زیرساختها و هم بهرهبرداریاز خطوط باعث
ایجاد برخی هزینههای زیستمحیطی 7مانند گرفتن زمین ،سروصدا ،آلودگی هوا و گرم شدن زمین

میشود .با توجه به معیارهای اجتماعی مختلف ،مقایسه هزینههای خارجی برای راهآهن سریعالسیر در
كشورهای مختلف عملی نیست .عالوهبر این هزینههای زیستمحیطی و خارجی راهآهن سریعالسیر
نسبت به سایر هزینههای سیستم قابلاغماض است ،لیکن بهعنوانمثال هزینه آلودگی صوتی ،برای
سرعتهای مختلف بهرهبرداری در شکل  77ارائه گردیده است.
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شکل  :7متوسط هزینه صوتی راهآهن سریعالسیر

 .5جمعبندی ارتباط هزینه و پارامترهای بهرهبرداری
در این بخش نتایج بهدستآمده در بخشهای قبل باهم تلفیقشده و ارتباط بین هزینهها و
پارامترهای بهرهبرداری در راهآهن سریعالسیر تعیین گردیده است .برخی از هزینهها با سرعت نسبت
مستقیم داشته و با افزایش آن افزایش مییابد .برخی نیز كاهشیافته یا بدون تغییر میماند.
 .5-1ارتباط هزینهها با سرعت
با تـلفیق تجمعی دادههـای بهدستآمده در شکلهای  5الی  ،77نمودار كلی ارتباط هزینه و سـرعت
بهصورت شکل  71خالصه میگردد.
7. Environmental cost
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شکل  :8تغییرات انواع هزینه در سرعتهای متوسط مختلف

همانطور كه در شکل  71مالحظه میشود ،سطح زیر باالترین نمودار ارائهدهنده هزینه كل با
احتساب بخشهای مختلف آن بهصورت تجمعی میباشد .ارتباط سرعت با بخشهای مختلف هزینه-
ای نیز در شکل نمایان شده است .مطابق این شکل ،مجموع هزینهها در محدوده تقریبی سرعت 154
كیلومتربرساعت دارای كمترین میزان میباشد.
 .5-2تحلیل حساسیت بر اساس مؤلفههای سرعت
با توجه به ارتباط سرعت با دو عامل مسافت طی شده و زمان سفر ،در ادامه هزینههای بهدست آمده
در شکلهای  5الی  77بر اساس كمیتهای یادشده محاسبه شده و در شکلهای  78و  70نشان
دادهشده و سهم هزینهای آنها مشخص گردیده است.
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شکل  :9ارتباط هزینههای مستقیم راهآهن سریعالسیر در مسافتهای مختلف(کیلومتر)
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شکل  :11تغییرات انواع هزینه و هزینه کل نسبت به تغییر زمان گردش قطار

 .6تحلیل نتایج و بحث
با بررسی نتایج بهدستآمده از تحلیلهای فوق موارد زیر در خصوص ارتباط سرعت با بخشهای
مختلف هزینهای به تفکیک خالصه میگردد:
 .7در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا ارتباط سرعت با كلیه هزینههای طرح راهآهن سریعالسیر
شناسایی شود .لیکن بخشی از هزینههای بهرهبرداری ،مرتبط با قطارهایی است كه نقش جابهجایی
مسافر ندارند و بهعنوان قطارهای عملیات تعمیر و نگهداری استفاده میشوند .از سوی دیگر
هزینههای مربوط به خدمات اضافی مسافر (خدمات رستوران ،هزینههای فروش بلیط ،مالیات و یا
هزینه استفاده از امکانات لوكس) میباشد .این هزینهها دارای وابستگی مشخصی با پارامتر سرعت
نمیباشند .درنتیجه در این مطالعه از آنها صرفنظر شده است.
 .1هرچند هزینه بهرهبرداریاز قطار با افزایش سرعت اندكی كاهش مییابد ،لیکن هزینههای
بهرهبرداریاز زیرساخت ،در اثر حركت قطار بوده و مستقیماً مرتبط با زیادشدن سرعت افزایش
میباشد .هرچند میزان هزینههای بهرهبرداری وابسته بهسرعت میباشند ،لیکن افزایش سرعت
باعث افزایش مسافت قابل طی برای یک قطار معین در دوره زمانی مشخص میشود .این موضوع
سبب میشود كه هزینههای استهالک و سایر هزینههای مالی نسبت به مسافت كاهش پیدا كند.
بنابراین با رویکرد كاهش هزینههای استهالک ،هزینههای الزم برای حركت قطار كاهش مییابد.
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اما درمجموع هزینههای بهرهبرداری نسبت به استهالک از سهم بیشتری برخوردار است .الزم به
ذكر است كه هزینههای استهالک تنها هزینههای غیرمالی در اقتصاد میباشد.
 .8هزینههای انرژی و بخشی از هزینه تعمیر و نگهداری قطار (هزینههای مربوط به نظارت ،كنترل و
سیگنالینگ) نیز با افزایش سرعت قطار بهصورت خفیف افزایش مییابد ،اما دیگر هزینههای
نگهداری كاهش مییابد .اثر این هزینهها بر روند نهایی هزینه كل چشمگیر نبوده است.
 .0با افزایش سرعت ،هزینههای پرسنلی نیز كاهش مییابد ،چون در سرعتهای باال ،تعداد پرسنل و
مدتزمان كار آنها ثابت باقی میمانند .بنابراین ارتباط سرعت با هزینههای پرسنلی معکوس است.
 .5هزینه خرید قطار به ازای هر صندلی كیلومتر با افزایش سرعت و مسافتی كه قطار طی میكند،
اندكی كاهش مییابد .زیرا كاهش زمان رفتوبرگشت به ایستگاههای اصلی بر هزینه استهالک و
سرمایه قطار تأثیر میگذارد .درنتیجه میتوان به یک مسافت اقتصادی یا بهینه دستیافت كه در
آن هزینههای سرمایه (دارایی ثابت) در طول عمر قطار مستهلک گردد.
 .6با توجه به اثر صندلی كیلومتر در محاسبات انجامشده ،میتوان به یک اندازه اقتصادی قطار
(كمترین هزینه صندلی-كیلومتر با بیشترین طول قطار) دست یافت .زیرا برخی از هزینههای قطار
(مانند استهالک) مستقل از اندازه و ثابت هستند .هزینههای پرسنلی بهرهبرداری نیز بهاندازه قطار
ارتباط ضعیفی دارند .درنهایت ،هزینههای انرژی ،با افزایش اندازه قطار پایینتر میآیند ،چراكه وزن
قطار (بر اساس تعداد صندلی) و سطح مقطع موردنیاز قطار كاهش مییابند.
نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی اقتصادی هزینههای مربوط به راهآهن سریعالسیر برای سرعتهای مختلف
بهرهبرداری پرداخته شد .با بررسی اثر سرعت بهرهبرداری بر هزینههای مختلف راهآهن سریعالسیر،
ارتباط عوامل به تفکیک با تغییر سرعت قطار موردمطالعه قرار گرفت .با در نظر گرفتن شبکه
حملونقل ریلی سریعالسیر اروپا بهعنوان مطالعه موردی محاسبات اقتصادی بر مبنای این شبکه انجام
پذیرفت .مهمترین نتایج تحقیق بهصورت زیر خالصه میگردد:
 )7هزینه كل راهآهن سریعالسیر شامل مجموع هزینههای زیرساخت ،نگهداری ،خرید قطار ،بهره-
برداری ،انرژی ،پرسنلی و هزینههای جنبی است كه هر یک میتواند در آنالیز هزینهها و ارتباط
با سرعت نقش داشته باشد.
 )1با توجه به مطالعه انجامشده ،صرفنظر از برخی انحرافات مقطعی در نمودارها ،ارتباط كلی بین
سرعت با هزینههای زیرساخت ،نگهداری ،خرید قطار و انرژی بهصورت مستقیم بوده و
هزینههای مذكور با افزایش سرعت زیاد شدهاند.
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 )8با توجه به نتایج بهدستآمده ،ارتباط كلی بین سرعت با هزینههای بهرهبرداری قطار و هزینههای
پرسنلی بهصورت معکوس بوده و هزینههای مذكور با افزایش سرعت كم شدهاند.
 )0برخی هزینههای جنبی از قبیل هزینههای خدمات اضافی مسافر (خدمات رستوران ،هزینههای
فروش بلیط ،مالیات و یا هزینه استفاده از امکانات لوكس) وابستگی مشخصی با پارامتر سرعت
ندارند.
 )5هزینه كل راهآهن با احتساب بخشهای مختلف آن (هر سه حالت افزایشی ،كاهشی و بیاثر)
محدوده تقریبی سرعت  154كیلومتربرساعت دارای كمترین میزان هزینههای تجمعی میباشد.
الزم به ذكر است كه عالوهبر موضوع سرعت ،عواملی از قبیل سیاستگذاریهای مرتبط با
حملونقل ،شرایط جغرافیایی و توپوگرافی مناطق و شرایط اقتصادی كشورها نیز در هزینهیابی خطوط
سریعالسیر اثرگذار هستند كه بهعنوان موضوعات آتی قابلطرح هستند .همچنین برای تحقیقات آینده
استفاده از تحلیلهای آماری و احتماالتی برای ارزیابی هزینههای موجود و پیادهسازی روشهای
احتماالتی برای افزایش كارایی تحلیلهای انجامشده پیشنهاد میگردد .اعمال این روشها باعث
میشود تا شرایط عدم قطعیت در پروژههای راهآهن سریعالسیر و تبعات اقتصادی آن در تحلیلها
منظور گردد.
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