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قم ، -آزاد راه تهران: مطالعه موردي(در راههاي کشور   هزینه خارجی تراکم
  )چالوس-کرج و جاده اصلی کرج- آزاد راه تهران

 
  عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي ،فاطمه زاهد

09121855703 Ir_beh@yahoo.com  
  

  :چکیده

میزان تراکم هم بسیار بیشتر از قبل شده  ،با گسترش بیشتر شهر نشینی و افزایش تقاضا براي حمل و نقل
. تراکم به دلیل رقابت بین استفاده کنندگان از ظرفیت محدود سیستم حمل و نقل بوجود می آید. است

چرا که تصمیمات کاربران حمل و نقل گاهی سبب به  ،تراکم به عنوان یک اثر خارجی شناخته می شود
از مرور ادبیات موضوع و مطالعات تطبیقی می توان دریافت . وجود آمدن تراکم براي سایر کاربران می شود

که با توجه به استفاده از روشهاي مختلف و اهداف مختلف در برآورد هزینه تراکم، محدوده برآوردها 
انجام شده است، میزان هزینه تاخیر ناشی از  INFRAS/IWW ه اي که توسط در مطالع. گسترده می باشد

در . کشورهاي ذیربط برآورد شده است GDP درصد 1.9میلیارد یورو یا  128پاي غربی حدود وتراکم در ار
تابع زمان این مقاله براي برآورد هزینه تراکم از رویکرد حاصلضرب ساعات تلف شده در ارزش زمان و از 

- کرج و جاده اصلی کرج- قم ، آزاد راه تهران- مورد آزاد راه تهرانبراي برآورد هزینه تراکم در سه صفر 
براي کشور آلمان و از  Uniteداده هاي پروژه معتبر با استفاده از همچنین . استفاده شده است چالوس

فر در ایران محاسبه ارزش زمان س )نسبت برابري قدرت خرید(شاخص تعدیل با توجه به  روش انتقال منافع
قم و کمترین هزیه تراکم - بیشترین هزینه تراکم سالیانه براي تهراننتایج حاکی از آن است که . شده است

سه مجموع هزینه سالیانه محاسبه شده براي  .چالوس محاسبه شده است -سالیانه براي جاده اصلی کرج
  .میلیارد ریال می باشد 219.7اه منتخب ر
  
  تهران قم - ارزش زمان -تراکم -هزینه خارجی  :ید واژهکل
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  مقدمه-1

هزینه . با وجود همه مزایایی که حمل و نقل جاده اي دارد، سبب مشکالت فراوانی می شود       
هایی مانند آلودگی، تصادفات، سر و صدا، تراکم و هزینه هایی دیگر به عنوان اثرات خارجی منفی یا 

مشکل اصلی این هزینه ها از اینجا ناشی می  .اي شناخته می شوند اثرات نامطلوب حمل و نقل جاده
شود که توسط افرادي که آنها را بوجود می آورند، پرداخت نمی شود و این در تناقض با نظریه هاي 

که بیان می کنند هر هزینه اي که ایجاد می شود باید توسط عاملین ایجاد کننده آن اقتصادي است 
بنابراین بر اساس این نظریه ها باید این هزینه ها در حمل و نقل به طور کامل شناسایی . پرداخت شود

شوند و به واحدهاي پولی تبدیل گردند تا بتوان راهکارهاي مناسب براي کاهش یا درونی نمودن این 
ه مهمترین هزینه هاي خارجی حمل و نقل جاده اي، هزینه تصادفات، هزین. هزینه ها را ارائه نمود

  .آلودگی هوا، هزینه تراکم، هزینه آلودگی صوتی و هزینه تغییرات آب و هوایی هستند
در بسیاري از نواحی شهري و بزرگراهها ازدحام وسایل نقلیه مشاهده می شود که سبب هدر رفتن 

با گسترش بیشتر شهر نشینی و  .زمان به واسطه تاخیرها و اثرات نامطلوب بر بهره وري می شود
تراکم به دلیل رقابت . تقاضا براي حمل و نقل میزان تراکم هم بسیار بیشتر از قبل شده استافزایش 

میزان تراکم بستگی به . بین استفاده کنندگان از ظرفیت محدود سیستم حمل و نقل بوجود می آید
  .ردزمان سفر محلی دا و حمل و نقل، ویژگی هاي زیر ساخت، نوع استفاده کاربران از زیر ساختشیوه 

، انتشار ) سوخت و قطعات(هزینه هاي تراکم شامل تاخیرات فزاینده، هزینه هاي عملیاتی وسیله نقلیه 
آالینده ها و استرس می باشد که در اثر تداخل بین وسایل نقلیه در ترافیک، بویژه زمانی که حجم 

  ]1[. ترافیک به ظرفیت راه نزدیک می شود، بوجود می آید
چرا که تصمیمات کاربران حمل و نقل گاهی سبب . ثر خارجی شناخته می شودتراکم به عنوان یک ا

دقیقه از وقت خودش را در  10به وجود آمدن تراکم براي سایر کاربران می شود مثالً کاربري که 
بنابراین . دقیقه از وقت سایر کاربران به خاطر تاخیر می شود 45سبب تلف شدن  ،ترافیک تلف کند
در ترافیک سبب ایجاد کاهش زیادي در کل جریان ترافیک می شود و این مشکل یک تاخیر کوتاه 

  ]2[ .اصلی اثر خارجی تراکم است
  :فرهنگی می گذارد به شرح ذیل است –اجتماعی  - که تراکم بر روي محیط اقتصادياثرات منفی 

 افزایش زمان سفر - 1

 هزینه هاي عملیاتی و تدارکات وسیله نقلیه - 2

 سیستم هاي پر جمعیتعدم سازگاري در  - 3

 هزینه هاي مصرف سوخت اضافی - 4

 قابلیت اطمینانکاهش  - 5

 ي موجودزیر ساخت هاعدم تکافوي  - 6

  :از طرفی اثرات تراکم بسته به نوع تسهیالت زیر ساختی، می تواند به دو دسته تقسیم شود



 

ي این تراکم دلیل اصلی برا. این نوع تراکم در تقاطع هاي جاده اي رخ می دهد: تراکم گلوگاهی - الف
  .این تراکم بیشتر در شبکه هاي شهري شایع است. اثرات صف بندي است

در . تراکم جریان نامیده می شود) بیش از ظرفیت آن(زیاده روي در استفاده از جاده : تراکم جریان- ب
  .جریان تشریح می شوند- سطح ماکروسکوپیک این نوع تراکم بوسیله دیاگرام هاي سرعت

  :ناشی از تراکم داراي دو جزء اصلی هستند هزینه هاي تاخیر
  )هدر رفتن زمان کاربران به واسطه گرفتار شدن در تراکم(هزینه هاي زمان ) الف
  )هزینه هایی مانند سوخت، ساییدگی تایرها و غیره(هزینه هاي عملیاتی وسیله نقلیه)ب

دگی محیطی ناشی از تراکم هزینه هاي دیگري مانند تصادفات ناشی از تراکم و هزینه هاي آلوالبته 
اما این هزینه ها با توجه به شرایط تراکمی بسیار . نیز در بعضی از مطالعات در نظر گرفته شده است

متغیر هستند و تعیین مرز آنها با سایر عوامل ایجاد کننده تصادفات و آلودگی هاي محیطی کار آسانی 
در شرایط فعلی روشی براي تمایز قائل شدن در ارزش زمان کاربران با توجه به نوع استفاده  .نیست

مثالً یک مدیر که در تالش براي رسیدن به یک جلسه کاري بسیار . آنها از زیر ساخت ها وجود ندارد
 مهم است و وقتش در تراکم تلف می شود، داراي زمان بسیار با ارزش تري از کسی است که براي

وسیله نقلیه استفاده می کند و در تراکم گرفتار شده است، این امر سبب شکست بازار می خرید از 
از مرور ادبیات تحقیق و مطالعات تطبیقی . شود چرا که روشی براي محاسبه این تفاوت ها وجود ندارد

عادل هاي می توان دریافت که در بعضی از مطالعات فقط به مطالعات نظري پرداخته شده است و م
پولی براي این هزینه ها محاسبه نشده است، تعدادي از مطالعات بسیار جامع تر هستند و هم 

هزینه  1 شکلبعنوان مثال در  .مطالعات نظري و هم معادل هاي پولی این هزینه ها ارائه شده است
  .ارائه شده است 1998در سال جاده اي ایرلند هاي خارجی 

  
  

  
  ]9[ )میلیون یورو(ایرلند  1998خارجی جاده اي در سال هزینه هاي  - 1شکل

  
محاسباتی که براي کشور ایرلند انجام گرفته است، فقط شامل هزینه هاي اصلی است و سایر       

هزینه آلودگی هوا بیشترین در هزینه هاي اصلی براي کشور ایرلند . هزینه ها را شامل نمی شود
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هزینه هاي تصادفات و تراکم در رده هاي . ودگی صوتی قرار دارندسپس هزینه هاي آل. اهمیت را دارد
نکته قابل توجه در هزینه هاي خارجی ایرلند اختالف نتایج بدست آمده با پروژه  .بعدي قرار دارند

INFRAS/IWW  ]3[ در کشور ایرلند هزینه هاي آلودگی هوا بیشترین هزینه را دارند در . است
  .هزینه تصادفات باالترین هزینه را دارند  INFRAS/IWWحالیکه در پروژه

به طور خالصه مطالعات کلیدي که در خصوص هزینه تراکم انجام شده است، ارائه  1در جدول      
همانگونه که مالحظه می شود با توجه به استفاده از روشهاي مختلف و اهداف مختلف در  .گردیده اند

مقادیر با استفاده از شاخص قیمت مصرف . آوردها گسترده می باشدبرآورد هزینه تراکم، محدوده بر
  .تبدیل شده اند 2007کننده به دالر آمریکا در سال 

  
  ]4[مطالعات مختلف برآورد هزینه تراکم -1جدول 

هزینه به دالر آمریکا در سال 
2007  

  مطالعه  نوع هزینه  مقدار هزینه

متحده  کل هزینه تراکم ایاالت  )1991(میلیارد دالر  34-146  میلیارد دالر 52- 222
  آمریکا

Delucchi(1997) 

هزینه هاي تاخیر تراکم ترافیک   )2002(میلیارد دالر  108  میلیارد دالر 124
ایاالت متحده، نسبت به جریان 

  ترافیک آزاد

Lee(2006) 

هزینه تاخیر بر اساس تمایل به   میلیارد دالر 12  میلیارد دالر 14
  پرداخت

هزینه تراکم جاده هاي شهري   دالر 0.1-0.15  دالر 0.14- 0.21
  وسیله نقلیه. در هر مایل

TRB(1994) 

کل هزینه تراکم در ایاالت   )2005(میلیارد دالر  78.2  میلیارد دالر 83
  آمریکامتحده 

موسسه حمل و نقل تگزاس 
)2007(  

در ایاالت کل هزینه تراکم   )2004(میلیارد دالر  37.5  میلیارد دالر 41
  آمریکا متحده

Wilston & Langer(2004) 

در هر سواري داخل شهري   دالر0.062  دالر 0.08
  وسیله نقلیه. مایل

FHWA(1997) 

  وسیله نقلیه. مایلدر هر اتوبوس   دالر0.128  دالر 0.17
  

تراکم انجام شده است، میزان هزینه تاخیر ناشی از  INFRAS/IWW  در مطالعه اي که توسط        
کشورهاي ذیربط برآورد شده است که  GDPدرصد  1.9میلیارد یورو یا  128پاي غربی حدود ودر ار

با جمع این هزینه با سایر هزینه هاي خارجی، مقدار هزینه خارجی کل بخش حمل و نقل براي سال 
سال و مقدار آن در  )2شکل( برآورد شد) GDPدرصد  9.7حدود (میلیارد یورو  658معادل  1995
  ]3[ .میلیارد یورو برآورد شده است 700معادل  2000

  



 

  
  ]3) [میلیارد یورو 658( 1995 -کل هزینه هاي خارجی بخش حمل و نقل در اروپاي غربی - 2شکل 

  
  روش محاسبه هزینه تراکم -3

هر وسیله نقلیه در جاده متراکم هم هزینه تاخیر را متحمل می شود و هم به دیگران تحمیل می      
  . روشهاي متفاوتی براي کمی نمودن هزینه تراکم وجود دارد. کند

مناسب ترین . مختلفی در سطح جهان براي برآورد هزینه خارجی تراکم انجام گرفته استپروژه هاي 
آن، محاسبه تاخیر حاشیه اي است که توسط یک وسیله نقلیه اضافی روش علیرغم مشکالت اجرایی 

روش دوم تعیین . جریان هر بخش جاده ایجاد می شود -در جریان ترافیک با توجه به رابطه سرعت
روش سوم محاسبه هزینه . فیک تا حد ظرفیت راه می باشداتمایل به پرداخت مسافران براي کاهش تر

  ]5[. وص پروژه هاي کاهش تراکم می باشدهاي واحد مخارج جاري در خص
همگی از یک رویکرد به شرح ذیل  تقریباً،INFRAS/IWW  ،IMPACT  ،GRACEپروژه هایی مانند 

  .براي ارزیابی هزینه تراکم استفاده کرده اند
  حجم ترافیک* ارزش زمان* افزایش زمان سفر= هزینه خارجی تراکم  )1( 

این تفاوت . براي تراکم در پروژه هاي مختلف چشم گیر استتفاوت بین هزینه هاي بدست آمده 
جریان و داده هاي ورودي مانند ارزش زمان حاصل می  - بدلیل نوع زیر ساخت، ویژگی هاي سرعت

چنانچه در مدل مشاهده می گردد، هزینه خارجی تراکم ارتباط مستقیمی با ارزش زمان سفر  .شود
هاي نهایی تراکم وسایل نقلیه در هر کیلومتر از این واقعیت جهت محاسبه هزینه  uniteپروژه . دارد

، ارزش زمانی )تجاري، رفتن به محل کار، شخصی(کمک می گیرد که بسته به اهداف سفر مسافرین
براي اهداف  ارزش زمان سفر اتومبیل هاي شخصی 2001به عنوان مثال در سال . آنها فرق میکند

می باشد و براي اتومبیل هاي  )نقلیه وسیله - و در هر کیلومتریور( 11.87 مختلف سفر به طور متوسط
 ]8[ .تعیین گردید )وسیله نقلیه- یورو در هر کیلومتر( 43باري در کشورهاي اروپایی، به طور متوسط 

که در اینجا منظور از ارزش زمان سفر برابر ارزش زمان سفر هر کدام از وسایل نقلیه الزم به ذکر است 

, تصادفات
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میزان (ت می باشد که به تعداد افراد موجود در وسیله نقلیه و اهداف سفر آنها به ازاي یک ساع
   .بستگی دارد) دستمزدهاي انتظاري

و با  از روش انتقال منافع و براي کشور آلمان Uniteاز داده هاي پروژه معتبر در این مقاله با استفاده  
   .ارزش زمان سفر براي ایران محاسبه شده است ،)نسبت برابري قدرت خرید(شاخص تعدیل توجه به 

بایست  2008بوده و لذا براي محاسبه آن در سال  2001داده هاي پروژه مذکور مربوط به سال 
نسبت . تقسیم نموده و آن را در نتایج حاصله ضرب نمود 2001را بر  2008برابري قدرت در سال 

 2008دالر در سال  13100دالر به  7071خرید از  ، زیرا که برابري قدرتمی باشد 1.85مذکور برابر 
  .در کشور رسیده است

  
  

)2(  
  

       , =           , .                     
در هر (ام در کشور ایران kارزش زمان سفر وسیله نقلیه نوع :  ,         

در (ام در کشور آلمان kارزش زمان سفر وسیله نقلیه نوع :  ,            )نقلیهیلومتر وسیله ک
  شاخص تعدیل:                      برابري قدرت خرید در آلمان:             برابري قدرت خرید در ایران:          )هر کیلومتر وسیله نقلیه

  
مچنین الزم به ذکر است فرمول فوق در شرایط ترافیک آزاد و روان معتبر بوده و در صورت ه     

  ]7[ .جهت محاسبه ارزش هاي محاسبه شده استفاده می گردد 1.5تراکم ترافیک از ضریب 
که متوسط ترافیک ساعتی آن  هزینه هاي خارجی تراکم در اغلب راههاي درون شهري و راههائی

در این مقاله هزینه تراکم براي  .ه نقلیه در ساعت باشد، در نظر گرفته می شودوسیل 3000بیش از 
این سه راه . چالوس محاسبه شده است- کرج و جاده اصلی کرج- رانهآزاد راه تقم ، - آزاد راه تهران

براي محاسبه هزینه . مهمترین راههاي کشور هستند که در آنها هزینه خارجی تراکم وجود دارد
  .ارائه شده است 2در جدول این تابع . شودراه ذکر شده، از تابع زمان صفر استفاده می 3 خارجی تراکم
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  تابع زمان صفر   مدل محاسبه هزینه خارجی تراکم -2جدول
حالتی که تنها یک وسیله نقلیه (مدت زمان طی کردن راه در حالت بدون ترافیک 
 )کندرا طی میبا حداکثر سرعت مجاز مسیر 

 )شوددر نظر گرفته می 15/0معموالً در راههاي عادي (پارامتر ثابت 
 حجم ترافیک روزانه
 ظرفیت راه روزانه

  
  :براي محاسبه هزینه تراکم در راههاي ذکر شده باید موارد زیر را توجه داشت        
روز ترافیک باال که اوقات شبانه 3/0است که کرج فرض شده - قم و تهران- براي آزادراه تهران - 1

اوقات  5/0چالوس فرض شده است که - براي مسیر کرج. شود، وجود داردمنجر به تراکم می
این آمار در محاسبه با مسئوالن . شود، وجود داردشبانه روز ترافیک باال که منجر به تراکم می

 . ونقل حاصل شده استراهها و نیز کارشناسان حمل

روز از سال داراي ترافیک  260کرج فرض شده است که  - قم و تهران- اي آزادراه تهرانبر - 2
روز فرض  100چالوس -این مقدار براي مسیر کرج. شود، هستندباالي که منجر به تراکم می

 . شده است

مشخص است، از تقسیم طول راه بر حداکثر سرعت مجاز این    همانطور که از تعریف   - 3
کیلومتر و حداکثر  35کرج که طول آن - براي مثال براي آزادراه تهران. شودیپارامتر حاصل م

. شودحاصل می 32/0برابر     کیلومتر است، مقدار 110سرعت مجاز به طور متوسط در آن 
)110/35=32/0( 

 :در نظر گرفته شده است 3ارزش زمان سفر وسایل نقلیه مختلف بر اساس جدول - 4

 
 وسایل نقلیه مختلفارزش زمان سفر  -3جدول

کامیون دو محور سبک و  سواري و وانت  وسیله نقلیه
 مینی بوس

کامیون دو و سه 
 محور

کامیون سه محور به  اتوبوس
 باال

ارزش زمان سفر 
  )تومان(

12000  25000 25000 72000 30000 

  
 

وسایل مقداري که از تابع زمان صفر به دست می آید به عنوان میزان ساعات تلف شده انواع  - 5
براي پارامتر حجم ترافیک روزانه از آمار تردد شماري  .شودنقلیه به علت تراکم شناخته می

میزان ساعات تلف شده در ] 10. [سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي استفاده شده است
- این میزان ساعات در مقدار ارزش زمان سفر جدول باال ضرب می .ارائه گردیده اند 4جدول 
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فوق الذکر  2راه مورد نظر که در بند  3مجددا مقدار حاصل شده در ضریب سالیانه . شود
حاصل  5مطابق جدول سالیانه شود و بدین گونه هزینه خارجی تراکم اشاره شد، ضرب می

 . شودمی
)ع زمان صفربآمده از تا بدست(میزان ساعت هاي تلف شده انواع وسایل نقلیه  - 4جدول  

کامیون دو محور سبک و مینی  سواري و وانت راه
 بوس

کامیون سه  اتوبوس کامیون دو و سه محور
 محور به باال

 79/4871 57/0108 66/8976 173/6196 1152/9903 کرج- تهران
 119/0457 121/4055 83/3382 18/2574 2943/8505 قم- تهران

 3/6 19/2 8/1 18/9 1550/7 چالوس - کرج

  
  راههاي منتخبهزینه نهایی تراکم -5جدول

کامیون دو محور  سواري و وانت  راه
 سبک و مینی بوس

کامیون دو و سه 
 محور

کامیون سه  اتوبوس
 محور به باال

میلیارد (مجموع
 )تومان

 6/84 619999380 1067242176 434834400 1128527400 3597329736 کرج-تهران

 13/04 928556460 2272710960 541698300 118673100 9184813560 قم-تهران

 2/07 10800000 138240000 20250000 47250000 1860840000 چالوس-کرج

 21/97 )میلیارد تومان(مجموع سالیانه هزینه هاي تراکم در سه راه داراي تراکم

  
  جمع بندي و نتیجه گیري -4

به موازات ضرورت گسترش حمل و نقل جاده اي یک نیاز انکار ناپذیر در هر جامعه اي است اما  
ناشی از فعالیت این بخش است، بیش از پیش خود را  رش حمل و نقل جاده اي ، مشکالتی کهگست

یعنی هزینه . مهمترین مشکل حمل و نقل جاده اي وجود هزینه هاي خارجی است. نشان می دهد
که  وجود این هزینه ها سبب شده است. هایی که بوسیله عاملین ایجاد کننده آن پرداخت نمی شود

ساالنه بودجه هاي فراوانی بر دولت و جامعه تحمیل شود، از این رو این هزینه ها باید شناسایی شوند 
یکی از مهمترین هزینه هاي تاثیر گذار بر محیط اقتصادي، . و براي کاهش آنها روش هایی ارائه گردد

  .فرهنگی هزینه خارجی تراکم می باشد - اجتماعی



 

٩ 
 

تراکم از رویکرد حاصلضرب ساعات تلف شده در ارزش زمان و خارجی هزینه در این مقاله براي برآورد 
کرج و جاده - قم ، آزاد راه تهران- از تابع زمان صفر براي برآورد هزینه تراکم در سه مورد آزاد راه تهران

براي  Uniteهمچنین با استفاده از داده هاي پروژه معتبر . چالوس استفاده شده است- اصلی کرج
ارزش زمان ) نسبت برابري قدرت خرید(کشور آلمان و از روش انتقال منافع با توجه به شاخص تعدیل 

نتایج به تفکیک وسایل نقلیه شامل سواري و وانت، کامیون دو محور . سفر در ایران محاسبه شده است
بیشترین . ائه شده اندسبک و مینی بوس، کامیون دو و سه محور، اتوبوس و کامیون سه محور به باال ار

 - در محور آزاد راه تهران) بدلیل حجم باالي تردد(ساعات تلف شده براي وسایل نقلیه سواري و وانت 
  . محاسبه شده است کرج- و براي وسایل نقلیه باري در محور تهران قم

ه نن هزیقم و کمتری- تهرانآزاد راه هزینه تراکم سالیانه براي نتایج حاکی از آن است که بیشترین 
مجموع هزینه سالیانه محاسبه شده . چالوس محاسبه شده است - تراکم سالیانه براي جاده اصلی کرج

  .میلیارد ریال می باشد 219.7براي سه راه منتخب 
ایجاد نرخ . هزینه خارجی تراکم ایجاد نرخ عوارض تراکم است اترین راهکار براي مقابله باساسی

مورد در شود که مردم از تردد بییی که هزینه تراکم دارند، باعث میهاعوارض براي تراکم در جاده
تجربه کشورهاي اروپایی نشان . ها خودداري نمایند و در نتیجه نرخ تراکم کاهش پیدا نمایدجاده

ها درصدي حجم ترافیک در این جاده 15هاي پرتراکم سبب کاهش میدهد که اعمال عوارض بر جاده
  :ر از راهکارهاي کاهش هزینه خارجی تراکم عبارتند ازبرخی دیگ.]6[شده است

 ایجاد مناطق ویژه عابر پیاده - 1

 محدودیت ورود - 2

 سیستم هاي مدیریت ترافیک - 3

 )بدون توقف(سیستم هاي دریافت عوارض در جریان  - 4

 سیستم هاي اطالعاتی و هشدار دهنده رانندگان و مسافران - 5

 کاهش تصادفات - 6

 سیستم هاي هدایت وسایل نقلیه - 7

 توسعه آزاد راه ها و بزرگ راه هاي کشور - 8

 
  قدردانی-5

برآورد هزینه ‹‹ مقاله حاضر بر اساس پروژه پژوهشی انجام شده در پژوهشکده حمل و نقل با عنوان      
انجام شده است که بدینوسیله از  ››هاي خارجی ناشی از فعالیت بخش حمل و نقل جاده اي کشور

  .مجري و کلیه دست اندکاران پژوهش قدردانی می گردد
   



 

١٠ 
 

  :منابع -6
[1] Thimothy hau (1992). Economic fundamentals of road pricing. Working paper, 
World Bank     
      (www.worldbank.org) 
[2] Kinnock.Neil.(2004).  Towards fair and efficient pricing in transport: policy option 
for internalizing the external costs of transport in the European Union. 
[3] INFRAS/IWW, External costs of transport, final report, Zurich/ Karlsruhe, October 
2004 
[4] Transport cost and benefits analysis II- Congestion costs Victoria Transport policy 
institute (www.vtpi.org) 
[5] IVL report, External costs in the transport sector: A literature review                     
[6] Tenekecioglu.goksel.(2004). Increasing intermodal transportation in Europe 
through realizing the value of short sea shipping, Department of ocean engineering at 
the Massachusetts institute of technology (MIT). 
[7] M. Maibach, C.Schreyer, D.Sutter, H.P. van Essen, B.H.Boon, R.Smokers, 
A.Schroten, C.Doll, B.Pawlowska, M.Bak .(2008).Handbook on estimation of external 
costs in the transport sector, Internalization Measures and Policies for All external Cost 
of Transport (IMPACT), version1.1 CE Delft, 07.4288.52 
[8] Nellthorp, J., et al., Valuation Conventions for UNITE.(2001). UNITE (Unification 
of accounts and marginal costs for Transport Efficiency). Contained in Link et al., Pilot 
Accounts – Results for Germany and Switzerland. Funded by 5th Framework RTD 
Programm. ITS, University of Leeds, Leeds2001. 
[9] O’Mahony.M(2005) .Environmental and Social Transport Costs: a case study of 
Ireland.Centre for Transport Research Department of Civil, Structural&Environmental 
Engineering Trinity College Dublin 

  )1386(سالنامه آماري حمل و نقل جاده اي ، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي  ]10[
     
 
 
  

http://www.worldbank.org
http://www.vtpi.org


 

١١ 
 

External costs of congestion in roads of  I.R.IRAN  (case 
study: Tehran-Ghom freeway,Tehran-Karaj freeway and 

Karaj-Chalus) 
 

Fatemeh zahed, Instructor of Transportation research Institute, Tehran, IRAN 
 

Abstract 

Congestion is increasing more than ever due to urban population growth 
and increasing demand for transportation. In other words congestion is the 
consequence of user's competition for utilization of limited transportation 
system capacity. Congestion is recognized as an external effect because 
sometimes the decision of transportation users will result in congestion for 
other users. 
According to literature reviews, it is found that the range of estimations for 
congestion costs is variable. 
Congestion costs in Western Europe are estimated 128 billion Euros or 1.9 
percent of GDP for corresponding countries (INFRAS/IWW, 2004). 
In this paper Zero time function is utilized for congestion cost estimation in 
Tehran-Ghom freeway,Tehran-Karaj freeway and Karaj-Chalus main road. 
Also value of time for I.R.IRAN is calculated with utilization of  the data 
of research project entitled "UNITE" and from benefit transfer method (the 
index of  PPP). 
The results indicate that maximum annual congestion cost is calculated for 
Tehran-Ghom freeway and the minimum one is for Karaj-chalus main road. 
The sum of calculated Annual cost for selected roads is equal to 219.7 
billion Rials. 
 
Key words: external cost- congestion- value of time- Tehran Ghom 


