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  چکیده

 به آن فرد به منحصر موقعیت و )ع( رضا حضرت بارگاه حضور واسطهبه مشهد شهر در فعالیت و فضا تغییرات روند بررسی

 مطرح را نوین توسعه نوعی به نیاز باشد، می سال در مسافر و زائر ها میلیون رايپذی که شهري خاص محدوده یک عنوان

 توسعه ،راستا این در .باشد فضاها این از کنندگاناستفاده دیگر و زائرین روزافزون نیازهاي به گوییپاسخ به قادر که سازد می

 توجه مورد تواندمی محدوده این شهري طراحی رد نو يها ایده از یکی عنوان به ،مشهد مرکزي محدوده زیرسطحی فضاهاي

 و حمل سیستم و ترافیکی شبکه کارایی عدم قبیل از فراوانی مشکالت با مشهد شهر مرکزي محدوده حاضر حال در. گیرد قرار

 مناسب استفاده عدم و محیطی زیست يها آلودگی انواع ، ... و سبز فضاهاي ،شهري باز فضاهاي خدماتی، فضاهاي کمبود نقل،

 پیرامونی محدوده در اقامت به آنها عالقمندي و زائران تعداد افزایش با روز به روز معضالت این که باشدمی مواجه زمین از کارا و

اقتصادي گسترش حیات  ارزیابی هدف ،تحقیق این در. گرددمی ترپررنگ ،شهر در ارتفاعی و افقی توسعه يها محدودیت و حرم

 ارزیابی منظوربهو  باشدمی) ع(اطراف حرم مطهر حضرت رضا  نوسازي و بهسازي طرح سطحی محدودهشهري در ترازهاي زیر

 اجراي باالي يها هزینه و فوق توضیحات به توجه با .شودمی استفاده  (COMFAR)کامفار افزار نرم از ،طرح مالی و اقتصادي

 آن مالی مینتأ و طرح اجراي حل راه بهترین کردن یداپ جهت در اجتماعی و مالی و اقتصادي جانبه همه يها بررسی طرح

 اجراي چگونگی مورد در آتی هايریزيبرنامه در ثمر مثمر و الزم اقدامات از یکی ،طرح ارزیابی و اقتصادي برآورد. است ضروري

  یم دارا را دولتی هايکمک تدریاف یا و گذارسرمایه به واگذاري قابلیت که ییها پروژه تعیین طریق از تواندمی و باشدمی طرح

    .نماید شایانی کمک منابع بهینه تخصیص به ،باشند

  

 نرم افزار کامفار -ارزیابی اقتصادي و مالی -حیات شهري: واژگان کلیدي

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



  بیان مسئله

 بوده اجتماعی تعامالت و روابط گیريشکل محل همواره ،تغییر حال در و پویا، زنده ايپدیده عنوان به شهر: مقدمه

 و فضا در حضور امکان که دارد شهري يها محیط و فضاها کیفیت افزایش با مستقیم ايرابطه ،تعامالت این افزایش .است

 آنها، افقی گسترش و شهرها پرشتاب رشد آن تبع به و جمعیت رشد .کنندمی تسهیل را محیط با و یکدیگر با افراد تماس

 يها ویژگی از همگی که ... و شهري يها محیط در تراکم باالرفتن شهري، مراکز در سکونت جهت مردم تقاضاي افزایش

عملکردي و ترافیکی،  محیطی، زیست مشکالت ایجاد سبب ،بوده گذشته يها دهه در ها آن بسط الگوي و شهرها توسعه

 کیفی و کمی يها نیاز به گوییپاسخ به قادر که آورده وجودبه هویتبی و پرازدحام فضاهایی و گردیده کالبدي

 فضاهاي در الزم کیفیت گردیده، شهرها پایداري شدن دارخدشه ن امر سببای  دیگر، سوي از .باشندنمی کنندگان استفاده

 براي ییها دغدغه و افکنده مخاطره به ایران خصوصاً و جهان شهرهاي از بسیاري در را شهري حیات برده، بین از را شهري

 که است اينشده کشف پتانسیل شهر، زیرین سطوح در توسعه یا و زیرزمینی شهر. اندآورده بوجود هريش مدیران و مسئوالن

 و شهروندان نیازهاي کردن برآورده بر افزون جدید، راهکاري عنوان به تواندمی شود ریزيطرح و مدیریت خوبیبه اگر

ارتقاء  به متعدد فواید و قابلیت بودن دارا با و باشد داشته شهر پایدار توسعه بر زیادي بسیار تأثیر شهري، مدیریت يها خواسته

 موضوع شهرها، زیرزمینی سطوح از استفاده ایده گسترش در ثیرگذارتأ اصول از دیگر یکی. نماید کمک شهري محیط کیفیت

 سیساتتأ انبار، ارکینگ،پ نقل، و حمل جهت شهرها از بسیاري در دیرباز از سطحی زیر فضاهاي .باشد می ها آن پایدار توسعه

 فضاها این .است شدهمی آنها استفاده يها ازقابلیت موجود شرایط و نیازها به بسته شهري هر در و بوده توجه مورد تجهیزات و

 برگشت بهداشت، کنترل نور، تهویه، مشکل زیاد ساخت، نسبتاً يها هزینه قبیل از ها محدودیت و تنگناها از برخی رغمعلی

  ).1387فجر و توسعه، : (زیرند قرار به ها آن از برخی که باشندمی امکاناتی و ها فرصت داراي اینها مشابه مشکالتی و ناپذیري

 شهري محیط در تراکم کاهش - 

  زمین سطح در فضا کمبود جبران جهت ییها فرصت ایجاد -

 زندگی، کیفیت ارتقاء منظوربه سطح در تفریحی و سبز فضاهاي آوردن فراهم با مطلوب شهري الگوهاي افزایش امکان -

  یسطح هايآب از نگهداري و هوا آلودگی کاهش ترافیکی، شرایط بهبود

  زیرسطح فضاهاي در متنوع يها فعالیت بینیپیش با شهر اجتماعی حیات توسعۀ براي جدید ظرفیتی ایجاد -

  باشندنمی یابیمکان قابل زمین در سطح که ها فعالیت از برخی براي جدید يها ظرفیت ایجاد -

 زمین يها لرزش و زلزله برابر در امن فضاهایی ایجاد امکان -

 سیل مانند خاص يها زمان در ویژهبه سطحی يها آب ذخیره منظوربه فضاها این در ییها تونل و ها گودال حفر -

 زمین سطح زیر در رتحرا درجه نسبی بودن ثابت دلیلبه پیچیده سرمایش و گرمایش يها سیستم به نیاز رفع -

  ... و صنعتی حوادث انفجار، وقوع صورت در پناهگاه، عنوان به زیرزمینی فضاهاي از استفاده -

 مواد ،ها بانک تاریخی، مخازن اسناد از نگهداري براي امن ییها مکان عنوان به سطحی زیر فضاهاي از برداري بهره -

  منفجره

  زیرزمینی سطوح به عملکردها از برخی الانتق با زمین سطح در هوا آلودگی کاهش -

 جمله از شهرها معضالت کنونی از بسیاري به پاسخگویی براي مناسب ايزمینه تواندمی ها پتانسیل این از گیريبهره

  .سازد ایجاد شهر اجتماعی حیات توسعه براي جدیدي ظرفیت و آورد فراهم ... و هوا آلودگی شلوغی، حد، از بیش تراکم

   :انجام تحقیق ضرورت  

 ،)ع( رضـا  امـام  مطهـر  حرم محدوده نوسازي و بهسازي طرح در شده انجام يها بررسی اساس بر و حاضر حال در  -1

 نـوع  از متنـوعی  يهـا  فعالیـت  و کارکردهـا  و دارد قـرار  برداريبهره و استفاده مورد همکف سطح زیر در توجهی قابل سطوح

 زیر تراز در و سطوح این در تجاري و ورزشی فرهنگی، درمانی، يها فعالیت حتی و اشتهد وجود فضاها این در انبار و پارکینگ

 توسعه طریق از آنها براي دسترسی تسهیالت ایجاد و شهري فعال پیکره به ها مکان این ترمناسب اتصال .پذیردمی انجام زمین



  

 موجود يها کاربري و اراضی از ترمناسب وريبهره و ي کالبديها کیفیت ارتقاء موجب و بوده پذیرامکان سطحی زیر فضاهاي

  .گردید خواهد

 که اندشده بینیپیش متعددي يها وپروژه ها طرح ،)ع(رضا امام مطهر حرم محدوده نوسازي و بهسازي طرح اساس بر -2

 ،هـا  بـاغ  ره .انـد  داده قرار توجه مورد غیرمستقیم یا مستقیم صورت به را سطحی زیر فضاهاي عرصه آنها از توجهی قابل تعداد

 جهـت  شـده  بینیپیش عمومی يها از کاربري توجهی قابل تعداد و طرح محدوده در شدهبینی پیش همسطح غیر يها تقاطع

 طبقـه  5 یـا  4 تـا  ،زیرزمین سطح در و گرفته بر در نیز را زمین زیرین سطوح عمومی، خدمات و تجاري اقامتی، يها فعالیت

 و هـا  فضـا  ایـن  بیشـتر  چه هر دهیبهره و وريبهره جهت بهتر شرایط ایجاد و ها ظرفیت این از ادهاستف .یابندمی نیزگسترش

 ممکـن  سطحی زیر حیات گسترش رویکرد با جامع نگاه طریق از تنها مرکزي، زیارتی محدوده و شهر يها کارکرد به ها مکان

  .شد خواهد

 محـدوده  در اجـرا  دسـت  در يهـا  پروژه براي ییها مجوز ع،جام طراحی و بنیادین يها بینیپیش بدون و اکنون هم -3

 حتی و است داده را همکف زیر سطوح براي ییها فعالیت و کاربري ایجاد اجازه اراضی، آن مالکین به که گردیده صادر نوسازي

 از سـاده  عینـو  خـود  که صادرگردیده سطحی زیر صورت به و معابر زیر از ساختمانی يها مجموعه اتصال مجوز ،مواردي در

 یا و مستقیم اثرات بینیپیش عدم و جامع ریزيبرنامه و طرح بدون ها مجوز این دورص. آورد خواهد پدید را سطحی زیر حیات

 بـر  مطهـر  حـرم  محدوده بهسازي و نوسازي اهداف در نامطلوبی آثار تواندمی بهسازي، کلی طرح ساختار بر آنها غیرمستقیم

 تمامی در را سطحی زیر حیات قاعده با گسترش که طرحی اساس بر باید ها فعالیت گونهاین به دهیجهت و تنظیم .جاگذارد

  )1387فجر و توسعه، ( .گردد انجام نماید، می دنبال آن ابعاد

 پـروژه  یـک  يها ویژگی که دارد قرار بنیادین تغییرات و عظیم دگردیسی یک آستانه در مطهر حرم اطراف محدوده -4

 و ابعـاد  بـا  متعـدد  يهـا  پروژه اجراي تحول، این اصلی يها نشانه و اثرات از .است بخشیده آن به را شهري مقیاس بزرگ در

 عمرانی عملیات از حجم این. است مشاهده قابل و بروز حال در آن يها نشانه نیز اکنون هم که است عظیم احجام و بناهازیر

 وسـیع  و آشکار يها دگرگونی دستخوش را زمین موجود و طبیعی تربس و نمود خواهد جابجا را خاك از تنابهیمع مقادیر که

 دوبـاره  از جلـوگیري  ضـمن  تا است سطحی زیر حیات گسترش طرح طریق از برنامه با و دقیق مدیریت نیازمند کرد، خواهد

 منابع و ها هزینه در الایده جوییصرفه و داده افزایش را کار سرعت ست،معمول ا و مرسوم ییها پروژه چنین در که ییها کاري

  .باشد داشته بر در نیز را امکانات و

 این ریزيبرنامه و طراحی محدوده در آن به متصل اماکن و ها صحن و )ع( رضا امام مقدس آستان مجموعه آنکه با -5

 تردید بی که تاس واقعیتی ،زمین زیر سطوح در مطهر حرم به وابسته بیوتات و سیساتتأ گسترش ثیرتأ اما ندارند، قرار طرح

 در را متفـاوتی  طراحـی  راسـتاهاي  و راهکارهـا  آن، جوانب و آثار و گذارده ثیرأت طرح این اولیه يها فرضپیش و هادیدگاه بر

 فعال حضور از توانمی رضوي قدس آستان موجود بیوتات و سیساتتأ مجموعه وجود با واقع در. داد خواهند قرار نظر معمج

 .نگریست امیدوارانه آن گسترش به و نمود حاصل خاطر اطمینان مطهر حرم محدوده موجود وضعیت در زیرسطحی حیات

 .باشدمی نظرموردبنديزماندرطرحپیشبرد منظوربهکافیمالیمنابعمیناین طرح تأترین مشکالتعمدهازیکی

اوراقدولتی، انتشار خصوصی، بخش بخشمشارکت،جملهازگردندمیپیشنهادمالیمنابعمینتأجهتمختلفیهايروش

ایندرشودتوجیهبایدگذارسرمایه برايطرحبودنآورسودکهاستاینهاروشاینتمامیدرمهمنکتهکهومشارکت

درمالیمنابع بهدسترسیوعمرانیيها فعالیتاستمرارازاطمینانحصولحدتاطرحآوريسودواقتصاديتوجیه ارتباط

   استبسیاراهمیتنیاز، واجدموردزمانیطعمقا

  

  

  

  



   :قفرضیه تحقی

 فعلی ارزش و داخلی بازده نرخ و سرمایه بازگشت نرخ قبیل از اقتصادي فاکتورهاي که است آن بر سعی ،پروژه این در

  .شود می ن تحقیق به صورت زیر بیان ای  گردد، فرضیه اصلی برآورد

توجیـه   1در شـکل ) هر و شارستان رضويفاصل حرم مط حد(سطح یک منطقه ثامن  استفاده از فضاهاي زیر سطحی در

  .اقتصادي دارد

  

  2و سطح  1نمایش سطح : 1شکل

  

  

  
  1389گزارش راهبردي، :منبع

  

   زیرین سطوح از گیريبهره به مشهد نیاز دالیل و سطحی زیر طرح يها مزیت 

 این از برخی حل جهت امکاناتی و شرایط خود يها پتانسیل بر تکیه با توانندمی محدوده این در سطحی زیر فضاهاي

 و معضالت این از ايپاره بیان به ،راستا این در. نمایند کمک شهري عملکردهاي سازيبهینه به و آورده فراهم مشکالت

  ).1390اشرف زاده، کاظمی،( :پردازیممی محدوده این در طرحی چنین تأثیر چگونگی

  دهمش شهر مرکز محیط در ساختمانی متراک کاهش به کمک -

  حرم محدوده در سطح روي شهري باز فضاهاي کمبود رفع به کمک -

 تفریحی و سبز فضاهاي کمبود رفع به کمک -

 نقل و حمل و ترافیکی نامساعد شرایط بهبود -

 هوا آلودگی کاهش -

  مشهد قدیم بافت در فرهنگی مشکالت و اجتماعی ناپایداري کاهش -

  ياقتصاد يها ضعف بهبود -

  

 پیشینه تحقیق

  :سطحی فضاهاي زیر برداري ازجدید براي بهره گیري تفکرتاریخچه شکل 

را در روي زمین  زندگی بشر، و بیشتر همراه با توسعه شهرها مسائل محیطی بیشتر) قرن بیستم(در طی قرن گذشته 

، آلـودگی ي محیـط زیسـت، اتـالف انـرژيها ، آلودگیي ترافیکیها ، گرهت شهرهاي شلوغرشد جمعی .باخطرمواجه کرده است

شکست تعادل اکولوژیکی طبیعی  در ثرؤ، همه و همه ماي کشاورزي براي هدفی جز کشاورزيهفضـاي سبـز و اشغال زمین

دازد شهرها به عقب بیان سازنده جهت توسعه سالمتی را در گردد که چندین عملکرد مثبت ومـوجـود جهـان است و بـاعث می

، توسعه بیشتر کند که براي حفظ محیطرا مجاب میمعماران  ریزي و، برنامهگیراناین موضوع عاملی است که تصمیم. 

، چون حفظ منظر شهريمسائلی هم. )المللی هشتماندهی کنفرانس بینکمیته سازم(سطحی رادنبال کنند  فضاهاي زیر



  

، رعایت نقطه نظرهاي مراکز شهرهاي بزرگ، مسائل امنیتی ي قیمت زمین دراستفاده چند باره از زمین باتوجه به افزایش باال

سطحی  از جمله دالیلی است که انسان شهرنشین رابه استفاده از فضاهاي زیر... زیست محیطی و ذخیره کردن انرژي و 

 .کند ترغیب می

ي قابل ها ابل تجدیدشدنی هستند مکاني غیر قها کنندگان مواد و انرژينکه بزرگترین مصرفای شهرها عالوه برکالن

ن ای  منظور حل برخی از، بهن میانای در.   (Stojic & Stankovic, 2000)نمایندي زراعی را محدود میها مثل زمین ،استفاده

اي و  شکل پایهیی که بهها پذیر در زمینه توسعه شهري، تهیه طرحاهکارهاي منطقی، بادوام و انعطافمعضالت و دستیابی به ر

از اهمیت فراوانی  ،نماید سازي شهر را براي شهروندان ارائه میهاي غنیهاي موجود، روش مبناي امکانات و محدودیتبر

است که اگر به خوبی مدیریت و اي  شهر زیرزمینی و یا توسعه در سطوح زیرین شهر، پتانسیل کشف نشده. باشند برخوردار می

ي مرتفع بود، ها اگر قرن بیستم زمان ساختمان .ر زیادي بر توسعه پایدار شهر داشته باشدتواند تأثیر بسیا می ،ریزي شودطرح

  .(.www.ingkomora.rs/glasnil)قرن بیست و یکم سال بناهاي زیر سطحی خواهد بود

  :سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته  

حاضر اگرچه در دنیا موضوعی کامالً شناخته شده است و در شهرهاي مختلف به طرق گوناگون حـل   موضوع پژوهش   

ران دربـاره  ایـ  کارهایی کـه در . طور جدي نسبت به آن توجه نشده استران بهای ولی در کشور ،معضالت شهري را به عهده دارد

  .باشد شرح زیر میطرح فوق انجام شده به

کـه توسـط آقـاي       2نوشته جـان کـارمودي و ریمونداسـترلینگ   ) 1993( 1اهاي زیرسطحیـ ترجمه کتاب طراحی فض1

  .شده است رضا ابراهیمی به فارسی ترجمه مهندس وحید

وسعه ، آستان قدس رضوي ، مهندسین مشاور فجر و ت 87مشهد از سال  درارتباط با حیات زیرسطحی مرکز شهر -2

باشد  ساز میتهیه سند تصمیم دایر بر که عمدتاً اند مطالعاتی انجام داده ،ها اهگسسه پژوهشی توسعه محیط و سکونتطاش و مؤ

  . باشند می و هم اکنون نیز گروهی از مهندسین مشاور در حال انجام مطالعات تکمیلی 

درکشورهاي مختلف هرسـاله تشـکیل    3المللی تونلهاي ساالنه انجمن بیندرارتباط با موضوع حیات زیرسطحی همایش

ریـزي،  یـابی، برنامـه  ت مختلف اجرایی، روانشناسـی، مکـان  نظران به ارائه نقطه نظرات خود دربـاره مـوضوعا شود وصاحب یم 

   .پردازندمی... تکنولوژیکی و 

هاي اولیه بود، آغاز به عنوان غارهایی که پناهگاه و محل ذخیره غذا براي انسان ،زیرزمین براي اولین باراستفاده از فضاي 

و ) سال قبل از میالد 4000(ن نوع استفاده از فضاي زیرین در چین ای  از اي نمونه.  (Labs 1976),(Dunkel, 1985)شد

 آرشیتکت ،شهرها شلوغی ،1900 دهه اوایل در . (Edrem, 2007) مشاهده شده است) سال قبل از میالد 400(ترکیه 

در  5پیرو او ادوارد اتوجان). 1387مشاور طاش، . (اختاند ...و  ي ترافیکها برارا به فکر زیر بردن خیابان 4دفرانسوي اوژن هنار

شدت  ن تفکر بهای  .سیس نمودهدف استفاده بهتر از فضاها را تأ با "زمینیمن طراحی و تکنولوژي ترازهاي زیرانج " 1937سال 

مشاور فجر ( .رد شد داشتند،زدحام اعتقاد ي مدرن براي مشکل اها که به راه حل 6دیگر از متفکرین مانند رایت اي از طرف عده

 جادای به تمایل همگی 9هووارد و 8رایت ،7لوکوربوزیه مانند معروف معماران يها دیدگاه تفاوت وجود با). 1387و توسعه، 

هنارد و  ،از طرف دیگر. خرید داشتندکار،  زندگی، براي مختلف نواحی در هاانسان فعالیت تفکیک و بیشتر سبز فضاهاي

  نای   ي انسانی داشتند کهها ادوارد اتوجان اعتقاد به استفاده بیشتر از فضاهاي شهري بوسیله جدایی در ارتفاع و تقسیم فعالیت
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این ایده به عنوان یک راه  عمالً ،از این دهه به بعد ).1389گزارش راهبردي، (ار نگرفت مورد توجه قر 50تا اواخر دهه  ،دهای

نظر قرارگرفته است که حاصل آن وجود شهرهاي زیرزمینی بامقاصد مختلف دراین هاي مختلف مددرشهرهاي بزرگ کشور حل

  (Jacques Besner ,1997)  کشورهاست 

هاي  مستقیم استفاده از فضاهاي زیرسطحی را براي گروهمزایاي مستقیم و غیر 1گودارد و استرلینگ 1995در سال 

ده ای  آنها. دهند می هاي سازمانی و سیاسی نشان  و کارمندان و بدنه ها کنندگان، صاحبان شرکت، شامل استفادهمختلف

دسترسی، حمل و نقل، زیرساختارها هاي  ساختار اصلی شامل شبکه ،ده آنهاای  کنند، در ساختارهاي اصلی و فرعی را مطرح می

. (Sterling, 2005) شنهاد شده استگیرند و ساختارهاي فرعی شامل خدمات ارائه شده در روي زمین پی در زیرزمین قرار می

ده استفاده از زیر زمین براي توسعه پایدار را مطرح ای  2002، 1998، 1996هاي ، در سال5، و اوراتو4، سولدو3، ري2رابرتس

 .تقاء کیفیت شهري تأکید شده استریزي زیرزمین در جهت کاهش آلودگی، ار، بیشتر به برنامهها دهای  نای  در. اند کرده

 زمینی را انجام دادنداستراتژیک استفاده از فضاهاي زیرگیري رزیابی کلی براي تصمیم، ا)1998(و همکاران  6نیخفم

(Monnikhof et al, 1998). هاي استفاده از فضاهاي زیر سطحی را بر حسب عوامل منابع و زیان ،)1998(و همکاران  7رنکا

ارزش ) 2000(و همکاران  8نیشی.  (Ronka et al, 1998)اند کردهاقتصادي، تکنولوژیکی، اجتماعی و محیطی بررسی 

گروه  (Nishi et al ,2000) اند زمینی را بررسی کردهي زیرها ستگاهای اقتصادي بهبود کیفیت محیطی فضاي زیر سطحی در

حمل و نقل شهرهاي  براي سیستم) زیر یا روي سطح (گزارش دادند که براي گزینه ) 2004(المللی تونل انجمن بین 13کاري 

  ( ITA,2004).ها و درآمدها لحاظ گردد باید تمام هزینه ،بزرگ

ي حمل و نقل زیر سطحی پرداخت، وي به دو روش ارزیابی ها هي ارزیابی پروژها گودارد به بیان راه 1989در سال 

وي بیان کرد در . در ایالت پاریس ها پروژهارزیابی  -2در نواحی بزرگتر پاریس  ها ارزیابی پروژه -1: در فرانسه پرداخت ها پروژه

. شودهزینه منفعت اقتصادي، اجتماعی میشود که شامل ارزیابی مالی و تحلیل ، دو نوع ارزیابی انجام مینواحی بزرگتر پاریس

ر اساس ب. شودشود که به صورت مالی بیان میي غیر مالی میها ارزیابی اقتصادي هم شامل ارزیابی مالی و هم شامل آیتم

وي به این نتیجه رسید که زمانی که دو . در صد بوده است 14.5، نرخ بازده داخلی براي پروژه متروي پاریس ،مطالعات وي

گذاري در هزینه سرمایه -1ا باید سه موضوع پروژه ممکن یکی روي سطح و دیگري در زیر سطح باشد، براي مقایسه آنه

بررسی نرخ بازده داخلی زیر و روي  ،ممکن است. اثرات محیطی را به خاطر داشتتمام  - 3 ژه کیفیت پرو -2، ها زیرساخت

،  این صورت تصمیم ممکن در. چون نرخ بازده داخلی در زیر سطح کمتر است ،زمینی شودشدن راه حل زیر منجر به رد ،سطح

ی اجتماعی و سیاسی پروژه در زمانی که امکان سنج ؛ن است که نسازیم یا روي سطح بسازیم که یک تصمیم نادرست استای

  (Godard and Hugnard, 1989).  باالي سطح لحاظ نشود
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 طـرح ) 1شکل ( 1 سطح در اقامتی -تجاري يها پروژه یا شهري بافت فضاهاي سایر شامل : داوطلبانه اقدام محدوده )ب

 شـرایط  بینـی  پـیش  ساختاري طرح در ولی ندارد ضرورت ،محدوده نای در زیرسطحی منسجم و رچهیکپا طرح تهیه .باشد می 

 .گردید خواهد ارائه ضابطه صورت به مالکان داوطلبانه اقدام چارچوب در ها همسایگی در زیرین ارتباط برقراري

 حاضر حال در محدوده نای حیزیرسط ترازهاي در اقدام .است )1شکل( 2  سطح شهري پهنه شامل :انتظار محدوده )ج

  .گردد می  واگذار انتظاري اقدامات و آتی نیازهاي به موضوع نای در تصمیم و ندارد قرار کار دستور در

 ي پیشاهنگ ها پروژه  

 و طـرح  کلـی  عرصـه  از مواضـع  بعضـی  در ظرفیتـی  یا ارتباطی فنی، الزامات لحاظ به موضوع یافتن قطعیت به باتوجه

 :شد برگزیده پیشاهنگ يها پروژه عنوان به پروژه چهار زیر، شرحبه بندياولویت معیارهاي برمبناي

  مفصل شهري فضاي -

  قطار شهري یستگاهای يها مجتمع -

  قبله ضلع شهري فضاي -

 )3لویت ره باغ قطاع وبا ا( ها ره باغ -

 صـورت  ،زیـر  مبنـایی  يها ویژگی به نظر با متفاوت، کالبدي حدود و عملکردها با فوق شهري فضاهاي تعریف و تعیین

 )1390گزارش ساختاري، ( :است پذیرفته

 ).شهري قطار يها ستگاهای  و مفصل پروژه( مطهر حرم خروجی -ورودي مبادي ساختار و مبدأ شهري فضاي - 

 .)ها باغ ره ابتداي يها میدان قبله، ضلع شهري فضاي( میدان و  می عمو شهري فضاي - 

 )ها باغ ره( شهري فعال يها راه پیاده و معابر - 

  )ع(ترین ورودي در شأن حرم مطهر امام رضا  مجموعه شهري ضلع قبله مهم - 

  

  هاي پیشاهنگ محدوده پروژه) 2شکل

  
  1390گزارش ساختاري،  :منبع 

  

 ،ن راسـتا ایـ  در. اخته شده اسـت پرد) ي پیشاهنگها پروژه(به بررسی بازده اقتصادي محدوده سطح یک  ،در فصل حاضر

تعیین بازده اقتصادي اجراي طرح زیـر سـطحی در محـدوده مـورد     : عبارتند از ،دنبال آن بودهن تحقیق بهای  اهداف اساسی که

ي محـدوده  هـا  گذاري در پـروژه منظور سرمایهگذاران بخش خصوصی بهجاد انگیزه و اشتیاق در سرمایهای ، بررسی و به طبع آن



ها و اسـتفاده از یـک نـرم افـزار     رامون حرم مطهر، تسریع در اجراي طرح از طریق جذب منابع بخش خصوصی و بانکبافت پی

  .ي گوناگونها مالی از روش تأمینبه جهت   (COMFAR)سسات داخلی و خارجیها و مؤمورد پذیرش بانک

  روش و مبانی بررسی 

کـه  . گـردد  مـی   بینـی  پـیش سال  10ط به ساخت، در مجموع شده جهت عملیات مربو بینی پیشزمان : زمان بندي اجرا

فجر و توسـعه،  (یابد  می ادامه  ،سال پس از اتمام عملیات اجرایی 2فروش واحدهاي تجاري و اقامتی از سال سوم آغاز و تا پیش

90.(  

بـر اسـاس   . باشند می  )مستحدثات پروژه(ن پروژه، واحدهاي تجاري و اقامتی ای  محصوالت تولیدي ،طور کلیبه: تولیدات

فروش شده و بخش دیگر پـس از اتمـام پـروژه بـه     ن واحدها در طول دوره ساخت پیشای  بخشی از ،ي انجام شدهها بینی پیش

  ).90فجر و توسعه، (روند  می فروش 

گرفتـه و فـرض   ي بازار صـورت  ها پایه قیمتگذاري اقالم هزینه و فایده بر، ارزشن بررسیای در: ها اطالعات درباره قیمت 

ي فـروش  هـا  ي پروژه هسـتند و اقـالم فایـده نیـز شـامل قیمـت      ها و فایده ها مبین ارزش اجتماعی هزینه ها ن قیمتای شده که

دهنده درآمدهاي طرح مذکور است که همگی بر اساس بررسی در باشند که تشکیل می واحدهاي تجاري و اقامتی ساخته شده 

  .اند ین نظر کارشناسان مجرب و متخصص گردآوري شدهمشابه و همچن اي ي منطقهها نمونه

ن ایـ  باشد که در می درصد  17 ،سال گذشته 10باالترین نرخ سود سپرده گذاري طی  ،طبق آمار بانک مرکزي: نرخ تنزیل

عـات  ، بانـک اطال 1388ي اقتصادي، ها ي و سیاستها اداره بررسی(تحقیق به عنوان نرخ تنزیل معیار در نظر گرفته شده است 

  ).ایران می ي زمانی، بانک مرکزي جمهوري اسالها سري

 نرخ تورم

بر اساس میانگین درصد تغییـرات   ،ن بخشای نرخ تورم در نظر گرفته شده در )اجرا( ي مربوط به ساخت و سازها هزینه -

است که معادل با  دهی، استخراج گرد1388تا  1378 يها سال نیب، )آمار بانک مرکزي(شاخص قیمت مصالح ساختمانی 

 .رصد استد 20نرخ 

  : ي ناشی از فروشها درآمد -

نمایـد، همزمـان بـا     می که عموماً روند تغییرات قیمت تولیدات از روند تغییرات قیمت عوامل تولید خود تبعیت از آنجایی

مسـتحدثات  افزایش تدریجی بهاي عوامل تولید در بخش ساختمان و مسـکن، سـاخت و تکمیـل سـاختمان، ارزش روز     

بیانگر یـک نـرخ    ،بررسی شاخص قیمت زمین و مسکن در طی چند سال گذشته. گذارد می ساختمانی نیز رو به افزایش 

، بانک 1388 ،ياقتصاد يها استیو س يها یاداره بررس(ن بخش اقتصادي بوده است ای درصد در سال در 20رشد حداقل 

 ).رانیا می اسال يجمهور يبانک مرکز ،یزمان يها ياطالعات سر

  :اجراي طرح دیو فوا ها نهیهز یمطالعات اقتصادي و برآورد کل

 اقتصادي- یفن هیتوج ای 1یسنج گزارش امکان هیته وهیاز ش ،طور معمولاقتصادي طرح، به لیگزارش تحل نیدر تدو

استوار   2"سود اقتصادي"تیهاي عمران شهري بر محورتفاوت که طرح نای  با شود؛ می مربوطه استفاده  يها کیها و تکنطرح

داراي  ،یطیمح تیفیکه عالوه بر اهداف ارتقاء ک باشد ايگونهبه دیبا یطرح عمران نای  اجراي ،موضوع نای  رغمیاما عل. ستندین

  .دیگذاران فراهم نماهیسرما ي الزم را برايها و جاذبه ها زهیبوده و انگ یمال ییخودکفا

 ها محاسبه مجموع هزینه -

یکی . را نیز در نظر گرفت ي دیگريها ي ساخت و عملیات عمرانی آن باید هزینهها عالوه بر هزینه ،جراي یک پروژهراي اب

، هزینه ها هزینه% 10در (ي ساخت پروژه ها هزینه% 10معادل  ،بینی نشده است که در این برآوردي پیشها هزینه ،از این موارد

                                                
1 . Feasibility Study Report 
2 . Economic Profit 



  

ي ساخت نیز به عنوان ها هزینه% 5همچنین . در نظر گرفته شده است) تي عمومی نیز لحاظ شده اسها ساخت پارکینگ

  .است یدو فرض قابل بررس ،بخش نای در .ي تهیه طرح و مدیریت پیمان در نظر گرفته شده استها هزینه

بول قابل ق نهیذکر شده به عنوان مفروضات هز يها نهیهز صورتنای  پروژه باشد که در نای  مجري ،شهرداري :فرض اول

ه سازمان مجري بوده و در این ي عمومی تراز خدماتی که در تعهدات گذشتها همچنین هزینه ساخت پارکینگ و خواهد بود

  .گرددي این بخش کسر میها از فهرست هزینه ،شود نیزمین میأت طرح

ض ساخت بر ي مربوط به عوارها هزینه ،در این محاسباتگذار باشد که بخش خصوصی مجري و سرمایه: رض دومف

  .شود می گرفته نظردر  24530280000معادل ي نمونه ها اساس پروژه

 نای بر. دهد می  نشانی بخش خصوص و می طرح توسط مجري عمو اجراي ي طرح را با فرضها نهیهز 2و  1 جدول شماره

 .رد شده استتومان برآو 782668874000و  705539613400معادل  طرح به ترتیب معادل  يها نهیاساس مجموع هز

  

  )1390گزارش ساختاري،: منبع( می ي طرح با فرض اجراي طرح توسط مجري عموها فهرست هزینه) 1جدول 

  ي ساختها هزینه
ي عملیات خاکبرداري، ها مجموع هزینه

  ساخت و تاسیسات
659250951500 

 65925095150  ي ساختها هزینه% 10معادل   نشده بینی پیشي ها هزینه

 32962547575  ي ساختها هزینه% 5معادل   ومدیریت ها هزینه تهیه طرح

کسر هزینه ساخت پارکینگ 

  )480/129(عمومی
52598980856-  هزار تومان 406متري   

  705539613400    طرح يها هزینه کل جمع

  1390گزارش ساختاري،: منبع
 

   ي طرح با فرض اجراي طرح توسط بخش خصوصیها فهرست هزینه) 2جدول 

  ختي ساها هزینه
ي عملیات خاکبرداري، ها مجموع هزینه

  ساخت و تاسیسات
659250951500 

 65925095150  ي ساختها هزینه% 10معادل   نشده بینی پیشي ها هزینه

 32962547575  ي ساختها هزینه% 5معادل   ومدیریت ها هزینه تهیه طرح

 24530280000    عوارض بنا

 782668874000    طرح يها هزینه کل جمع

 1390گزارش ساختاري، :منبع

  

  محاسبه مجموع درآمدها

ذکر  درآمدهاي صورت نای پروژه باشد که در نای مجري شهرداري :فرض اول .است یدو فرض قابل بررس نیز بخش نای در

در این بخش خصوصی مجري و سرمایه گذار باشد که : فرض دوم .قابل قبول خواهد بوددرآمد شده به عنوان مفروضات 

ي عمومی تراز خدماتی که در تعهدات گذشته سازمان مجري بوده و در این طرح ها مربوط به ساخت پارکینگ آمددرمحاسبات 

  .می گردد اضافهاین بخش  درآمدهايفهرست  بهتامین می شود نیز 

 نایـ  بر. دهد می  نشانی بخش خصوص و می طرح توسط مجري عمو اجراي طرح را با فرض درآمدهاي 4و  3جدول شماره 

 .تومان برآورد شده است 811436899900و  758837919000معادل  درآمدهاي طرح به ترتیب معادل ساس مجموع ا

 
 
 
 



    می ي طرح با اجراي طرح توسط مجري عموها درآمد) 3جدول 

  زیربناي قابل تخصیص  عملکرد پایه
میانگین سطح قابل 

  فروش

میانگین قیمت فروش 

  )تومان(هر متر مربع 

شده  نیبی پیشدرآمد 

  )تومان(

  230418560000  4000000  57605  108688  خدمات رفاهی انتفاعی

  72234000000  9000000  8026  8026  تجاري

ي ها حق اتصال پروژه

  مجاور
78127      204633519750  

  22503040000  700000  32147  40184  پارکینگ

  108496800000  2000000  54248  60276  انبار

  120552000000  2000000  60276  60276  خدمات مشترك

  758837919000        جمع کل درآمدها

 1390گزارش ساختاري،: منبع

  

   ي طرح با اجراي طرح توسط سرمایه گذار بخش خصوصیها درآمد) 4جدول 

  زیربناي قابل تخصیص  عملکرد پایه
میانگین سطح قابل 

  فروش

میانگین قیمت فروش 

  )تومان(هر متر مربع 

شده  بینی پیشدرآمد 

  )تومان(

  230418560000  4000000  57605  108688  خدمات رفاهی انتفاعی

  72234000000  9000000  8026  8026  تجاري

ي ها حق اتصال پروژه

  مجاور
78127      204633519750  

  22503040000  700000  32147  40184  پارکینگ

  108496800000  2000000  54248  60276  انبار

  120552000000  2000000  60276  60276  خدمات مشترك

ي ساخت ها هزینه

  پارکینگ عمومی
      52598980856  

  811436899900        جمع کل درآمدها

 1390گزارش ساختاري،: منبع

  

 1و درآمدهاي واقعی طرح ها محاسبه هزینه

حاسبات هزینه م توان نمی القاعدهعلی یابند، و درآمدهاي طرح در یک زمان واحد تحقق نمی ها آنجایی که تمامی هزینه از

در طول  ها را معیار عمل قرار داد؛ چرا که با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت 1390و درآمد صورت گرفته به قیمت سال 

مالی ابتدا باید نرخ تورم مشخص  هاي متورم کردن فرآیند براي .تاثیرات تورم را در محاسبات وارد کرد باید می ها، این سال

درصد بوده، در این مطالعه نیز همین  20طور متوسط برابر   سال اخیر به  که متوسط میزان نرخ تورم در پنجبا توجه به این. شود

  .میزان در نظر گرفته شده است

قبل با توجه به این نرخ تورم و سال وقوع آنها متورم  هاي و درآمدهاي محاسبه شده در بخش ها الزم است هزینه بنابراین

 ارزش شیوه«و درآمدها به قیمت واقعی، در اقتصاد از یک شیوه مرسوم، تحت عنوان  ها تبدیل هزینه بدین منظور براي. شود

و درآمدها با لحاظ  ها از هزینه اي طرح، باید برآورد واقعی بندي مانبر این پایه با توجه به جدول ز. گردد استفاده می» حال

  .کردن نرخ تورم داشت

                                                
1 - Cost Benefit 



  

  برنامه زمان بندي طرح

از نقطه آغازین آن شروع  1»دوره زندگی طرح«یا » دوره اجراء«. راي مراحل آغاز، جریان عمل و پایان استطرح دا هر

چنانچه براي . رسد در یک نقطه دیگر که پایان طرح است، به اتمام می هایی و پس از طی مراحلی و با انجام فعالیت شود می

پیش  گذاري سرمایه هاي زمان اجراء و افزایش هزینه شدن یر طوالنینشود، مشکالتی نظ ریزي برنامه درستی هدوره اجرایی ب

  ..شود خواهد آمد و طرح با خطر از دست دادن سودآوري مواجه می

 2»اي نمودار میله«وجود دارد،  ها طرح بندي بر اساس زمان ریزي که براي برنامه اي مرسوم و ساده هاي از روش یکی

. هنري ال«میت یافتن این روش ترسیمی نمایش پیشرفت کار بر حسب زمان، توسط عمو. است 3»نمودار گانت«موسوم به 

 بندي زمان 5 شماره ولجد دراین زمینه  در .در اوایل قرن بیستم صورت پذیرفته است 5»تیلور. فردریک دبلیو« و 4»گانت

 ها درصد پروژه 40درصد و  30صد، در 30در فاز اول و دوم و سوم به ترتیب . است شده ارائه زیر سطحی يها پروژه ییاجرا

  .شوند می انجام 

   زیر سطحی يها پروژه يها هزینه ییاجرا بندي زمان )5جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  محاسبات تحقیق:منبع

                                                
1- Project Life Cycle Phase 
2- Bar Graph 
3- Gantt Chart 
4- Henri L. Gantt 
5- Fredric W. Taylor 



 زیر سطحی يها پروژه درآمدهاي  ییاجرا بندي زمان) 6ول جد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

محاسبات تحقیق: منبع                       



 

 ١٣

  ي اجراي پروژهها بندي هزینه زمان*

در نظـر   بـا  ي اجرایـی هـا  زمان بنـدي هزینـه   7جدول . شده است بینی پیشسال  10ي کل پروژه در طیها تحقق هزینه

سرمایه گذار بخش خصوصی بـا  ن جدول براي ای به صورت مشابه،( .دهد می نشان  می را براي مجري عمو درصد 20 گرفتن تورم

  ).لحاظ کردن تورم قابل استخراج استلحاظ کردن تورم و بدون 

  

   می ر نظر گرفتن تورم براي مجري عمو ي اجرایی با دها ان بندي هزینهزم) 7 جدول

مبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصد

102,526,707,977%170,877,846,6297.50%71,199,102,76215.00%59,332,585,6357.50%49,443,821,3637.50%7.50هزینه ساخت 1

8,202,136,638%8,543,892,33112%1,423,982,05515%4,746,606,8513%3,955,505,70912%12هزینه تهیه طرح ها ومدیریت    2

4,101,068,319%17,087,784,6633%11,391,856,44215%2,373,303,42512%1,977,752,8553%3هزینه هاي پیش بینی نشده   3

8,180,193,503-%13,633,655,8387.50-%5,680,689,93215.00-%4,733,908,2777.50-%3,944,923,5647.50-%7.50کسر پارکینگ عمومـی 4

51,432,156,36261,718,587,63478,334,251,327182,875,867,785106,649,719,432جمع کل 5

شرح درآمدردیف
سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول 

 
  

جمع کل

مبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصد

7.50%123,032,049,57317.50%344,489,738,80410.00%236,221,535,18010.00%283,465,842,21610.00%340,159,010,659

3%2,460,640,99119%18,700,871,53516%18,897,722,8144%5,669,316,8444%6,803,180,213

12%19,685,127,93216%31,496,204,6914%9,448,861,40716%45,354,534,75416%54,425,441,705

7.50%-9,816,232,20317.50%-27,485,450,16910.00%-18,847,165,83010.00%-22,616,598,99610.00%-27,139,918,796

135,361,586,293367,201,364,860245,720,953,571311,873,094,818374,247,713,7821,915,415,295,863

سال دهم سال نهمسال هشتمسال هفتمسال ششم

  
 محاسبات تحقیق:منبع

  

  زمان بندي درآمدهاي اجراي پروژه*

ي فـروش و  هـا  تن واحدها و قیمـ ای با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر و نظر سنجی کارشناسان ذیربط در قیمت گذاري

باشند و همچنین در نظر گرفتن سال سوم اجراي پروژه جهت پیش فروش  می ي مشابه که در حال انجام ها پیش فروش پروژه

جدول ذیـل زمـان بنـدي درآمـدها را     ) دو سال پس از اتمام ساخت و بهره برداري اولیه(و ادامه یافتن فروش تا سال دوازدهم 

ن ایـ  به صورت مشابه،( .دهد می نشان  می در نظر گرفتن تورم براي مجري عمو باندي درآمدها را زمان ب 8جدول . دهد می نشان 

  ).جدول براي سرمایه گذار بخش خصوصی با لحاظ کردن تورم و بدون لحاظ کردن تورم قابل استخراج است

  

   می زمان بندي درآمدها  با در نظر گرفتن تورم براي مجري عمو  )8جدول

مبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصد

18,872,837,222%13,480,598,01610.50%13,106,136,9609.00%4,680,763,20010.50%4.50%0%0فروش کاربري تجاري1

60,202,662,912%43,001,902,08010.50%41,807,404,8009.00%14,931,216,00010.50%4.50%0%0فروش کاربري رفاهی2

5,879,413,693%4,199,581,21010.50%4,082,926,1769.00%1,458,187,92010.50%4.50%0%0فروش کاربري پارکینگ3

28,347,140,506%20,247,957,50410.50%19,685,514,2409.00%7,030,540,80010.50%4.50%0%0فروش کاربري انبار4

53,465,336,386%38,189,525,99010.50%37,128,705,8239.00%13,260,252,08010.50%4.50%0%0حق اتصال5

17,998,317,158%29,997,195,2646.00%24,997,662,72012.00%012.00%0%0%0خدمات مشترك6

41,360,960,000140,808,350,719149,116,760,063184,765,707,878جمع  کل

شرح درآمدردیف
سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول 

               



 

 14

جمع کل

مبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغدرصد

10.50%22,647,404,6679.00%23,294,473,37212.00%37,271,157,39514.00%52,179,620,35212.00%53,670,466,6488.00%42,936,373,319

10.50%72,243,195,4949.00%74,307,286,79412.00%118,891,658,87114.00%166,448,322,41912.00%171,203,988,7748.00%136,963,191,019

10.50%7,055,296,4329.00%7,256,876,33012.00%11,611,002,12814.00%16,255,402,98012.00%16,719,843,0658.00%13,375,874,452

10.50%34,016,568,6079.00%34,988,470,56712.00%55,981,552,90714.00%78,374,174,07012.00%80,613,436,1868.00%64,490,748,949

10.50%64,158,403,6639.00%65,991,500,91012.00%105,586,401,45714.00%147,820,962,03912.00%152,044,418,0988.00%121,635,534,478

12.00%43,195,961,18012.00%51,835,153,4166.00%31,101,092,05016.00%99,523,494,55916.00%119,428,193,4718.00%71,656,916,083

243,316,830,043257,673,761,390360,442,864,807560,601,976,420593,680,346,242451,058,638,2992,982,826,195,860

سال دوازدهم سال دهمسال نهمسال هشتمسال هفتم سال یازدهم

  
 محاسبات تحقیق:منبع

 
  نتیجه گیري 

ي نرم افزار کامفار را ها و درآمدهاي اجراي طرح، همگی ورودي ها آنچه تا کنون شرح داده شد در خصوص مجموع هزینه

  :باشند می ي نرم افزار به شرح ذیل ها پس از ورود اطالعات فوق نتایج مورد انتظار در خروجی. دهند می تشکیل 

  ي مالیها نسبت سود و زیان 

  : ي تنزیلیها شاخص

محاسبه ارزش فعلی یک فرآینـد مـالی، تبـدیل    . ي اقتصاد مهندسی استها فاکتور ارزش فعلی یکی از مهم ترین تکنیک

چنانچه ارزش فعلی خالص به ازاي . باشد می به ارزش فعلی در زمان حال یا مبدا پروژه  ها و پرداخت ها نده کلیه دریافتای ارزش

نرخ جذب کننده براي یک پروژه کوچکتر از صفر باشد، آن پروژه غیر اقتصادي خواهد بود و چنانچه ارزش فعلی خالص  حداقل

اگر ارزش فعلی خالص مساوي صـفر  . کمتر از ارزش فعلی درآمد بوده و پروژه اقتصادي است ها مثبت باشد، ارزش فعلی هزینه

 . گشته است تأمینکننده براي سرمایه گذار باشد پروژه اقتصادي است، زیرا حداقل نرخ جذب 

اسـت  ) فرضـی (ن روش، ضابطه قبول یا رد یک پروژه، معیاري ای در هنگام استفاده از. است IRR ها یکی دیگر از شاخص

ن نرخ ای .درسان می را به تعادل ) ي سالیانهها سرمایه اولیه و هزینه( ها و هزینه...) درآمدهاي سالیانه، ارزش اسقاط و(که درآمدها 

ي تنزیلی پروژه در ها شاخص  .شود می نامیده  "نرخ بازده داخلی "شوند  می ي پروژه متعادل ها که به ازاي آن درآمدها و هزینه

 .درصد به شرح جدول زیر است 20حالت اصلی با حداقل نرخ جذب کننده 

 
   )میلیارد تومان(ي تنزیلی پروژه ها شاخص) 9جدول 

  زیر سطحی
  NPV  (IRR)داخلی  نرخ بازده

  با تورم  بدون تورم  با تورم  بدون تورم

  53308.91  - 88035  %24.30  %3.58  با اجراي مجري عمومی

  - 23738  -127210  %18.25  -%1.45  با اجراي سرمایه گذار خصوصی

 محاسبات تحقیق :منبع

 

  خالص گردش وجوه بینی پیش

باشـد کـه در    مـی  ) فـروش (و جریانهاي نقدي ورودي ) ها زینهه(ي نقدي پروژه شامل جریانهاي نقدي خروجی ها جریان

و درآمدها با فرض اجراي طرح توسط مجري دولتـی و اجـراي طـرح     ها جریان هزینه. گردد می پایان دوره اجراي پروژه محقق 

طرح  جریان خالص گردش وجوه با فرض اجراي .نشان داده شده است11و  10توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در جداول 

ن سـال  ایـ  ي انجـام گرفتـه در  هـا  توسط مجري عمومی، حاکی از آن است که در سال پنجم در آمدهاي حاصله بیش از هزینـه 

  .ن روند تا انتهاي دوره به جز سال هفتم ادامه خواهد داشتای خواهد بود و

در آمدهاي حاصله دهد، در سال پنجم  می جریان خالص گردش وجوه با فرض اجراي طرح توسط بخش خصوصی نشان 

  .امه خواهد داشتن روند تا انتهاي دوره به جز سال هفتم وهشتم ادای ن سال خواهد بود وای ي انجام گرفته درها بیش از هزینه



 

 ١٥

   خالص گردش وجوه با تورم با فرض اجراي طرح توسط مجري دولتی) 10جدول
فرآیند  مالی  خالصفرآیند  مالی  درآمد  ھای  پروژهفرآیند مالی هزینه هاي پروژه  سال اجرا 

51,432-51,4320سال  اول

61,719-61,7190سال  دوم

36,973-78,33441,361سال  سوم

42,068-182,876140,808سال  چھارم

106,650149,11742,467سال  پنجم

135,362184,76649,404سال  ششم

123,885-367,201243,317سال  ھفتم

245,721257,67411,953سال  ھشتم

311,873360,44348,570سال  نھم

374,248560,602186,354سال  دھم

0593,680593,680سال  یازدھم

0451,059451,059سال  دوازدھم

1,915,4152,982,8261,067,411کل
 

 محاسبات تحقیق:منبع             

  

   تورم با فرض اجراي طرح توسط سرمایه گذار بخش خصوصی خالص گردش وجوه با) 11جدول

فرآیند  مالی  خالصفرآیند  مالی  درآمد  ھای  پروژهفرآیند مالی هزینه هاي پروژه  سال اجرا 

61,264-61,2640سال  اول

68,219-68,2190سال  دوم

42,651-84,01541,364سال  سوم

65,865-206,683140,818سال  چھارم

117,882149,12731,245سال  پنجم

145,178184,77939,602سال  ششم

174,793-418,126243,333سال  ھفتم

13,909-271,600257,691سال  ھشتم

334,490360,47025,980سال  نھم

401,388560,640159,252سال  دھم

0593,719593,719سال  یازدھم

0451,090451,090سال  دوازدھم

2,108,8432,983,031874,187کل
  

 محاسبات تحقیق:منبع                 

 

  گردش نقدي پروژه

در واقع . ي مورد نیاز بررسی شده استها منابع و مصارف پروژه، حساب سود وزیان پروژه مورد نظر به همراه نسبت

 .ارائه شده است14یان پروژه است که در جدول ارائه کننده سود یا ز ها تفاوت بین درآمدها وهزینه
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   گردش نقدي) 12جدول

 یسطح ریز

 

  ها جمع کل درآمد  ها جمع کل هزینه
سود حاصل از اجرا و فروش 

  ها پروژه

  با تورم  بدون تورم  با تورم  بدون تورم  با تورم  بدون تورم

  1067411  53299  2982826  758839  1915415  705540 یعموم يمجر ياجرا با

گذار  هیسرما ياجرا با

 یخصوص
782668  2108843  758890  2983031  23778 -  874187  

 محاسبات تحقیق:منبع

 

  تحلیل حساسیت

  حساسیت ارزش خالص کنونی به نرخ تنزیل   -

که (دستخوش تغییراتی نسبت به برآوردهاي اولیه گردند ) درصد  20(در صورتی که نرخ تنزیل در نظر گرفته شده 

ارزش خالص  فعلی نیز دستخوش تغییراتی خواهد ) آتی خواهد بود بینی پیشن تغییرات ناشی از عوامل غیر قابل ای اًعمدت

گذار  هیسرمااجراي طرح توسط مجري دولتی و   باروند تغییرات ارزش خالص طرح در ازاي تغییر نرخ تنزیل با فرض . گردید

  .است نشان داده شده  2و 1ي ها در نمودار یبخش خصوص

   می عمو حساسیت ارزش خالص کنونی به نرخ تنزیل با فرض اجراي طرح توسط مجري) 1نمودار

  
  محاسبات تحقیق:منبع              

  

   حساسیت ارزش خالص کنونی به نرخ تنزیل با فرض اجراي طرح توسط سرمایه گذار ) 2نمودار

  محاسبات تحقیق:منبع                    



 

 ١٧

طبق تعریف نرخ . شود می از محور نرخ تنزیل برابر با صفر  اي مودار، ارزش فعلی خالص پروژه در نقطهن نای بر اساس

 2و  1به عبارتی، نمودارهاي . باشد می تنزیلی که به ازاي آن، ارزش خالص فعلی پروژه صفر شود، نرخ بازده داخلی پروژه 

  .دهد می را نشان  IRRنرخ  می تعریف ترسی

  

  ها پروژه نسبت به تغییرات درآمدها و هزینه  IRRحساسیت *

اجراي طرح توسط مجري  بافرض ي پروژه با ها پروژه نسبت به تغییرات درآمدها و هزینه  حساسیت نرخ بازده داخلی

  .نشان داده شده است  14و  13جداول در  یگذار بخش خصوص هیسرمادولتی و  

  

  ض مجري عمومیپروژه با فر يها نهیو هزدرآمدها  راتیینسبت به تغ IRR تیحساس )13جدول

درصد 
 تغییرات

 تغییرات درآمد
تغییرات 

 ھزینھ
٢٠% -  ١١%  ٣٨%  
١٦% -  ١٤%  ٣٥%  
١٢% -  ١٦%  ٣٢%  
٨% -  ١٩%  ٢٩%  
٤% -  ٢١%  ٢٦%  

٢٤ ٠%  ٢٤%  
٤%  ٢٦%  ٢١%  
٨%  ٢٨%  ١٩%  

١٢%  ٣١%  ١٧%  
١٦%  ٣٣%  ١٥%  
٢٠%  ٣٥%  ١٣%  

  

  سرمایه گذار پروژه با فرض يها نهیدرآمدها و هز راتیینسبت به تغ IRR تیحساس )14جدول

 تغییرات هزینه تغییرات درآمد درصد تغییرات

20%-  6%  31%  

16% -  8%  28%  

12%-  11%  25%  

8% -  13%  23%  

4% -  15%  20%  

0 18%  18%  

4%  20%  16%  

8%  22%  13%  

12%  24%  12%  

16%  26%  10%  

20%  28%  8%  

  

در صد کاهش در میزان درآمدها، منجر به کاهش نرخ بازده  20،  می مجري عموح توسط ن ترتیب با فرض اجراي طرای  به

درصد کاهش  13ي پروژه نیز نرخ بازده داخلی پروژه را به ها درصد افزایش همزمان در هزینه 20درصد و  11داخلی پروژه به 

  .دهد می 
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  جمع بندي و پیشنهادات 

اعطاي  ها ن پروژهای جاد انگیزه مشارکت درای ي مهم تشویقی برايها اهرم یکی از: يی از سوي مجرهاي تشویق سیاست - 1

  . تخفیف در پروانه ساختمانی است

یی است که ها یکی از طرح) ع(طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر رضا  : مالی طرح زیر سطحی تأمین - 2

نیازمند  ها ك، در پروژهاند ي بخش خصوصی هر چندها ب سرمایهلذا جلب و جذ. باشد می براي اجرا نیازمند منابع مالی فراوان 

  :پردازیم می ن محدوده ای ي قابل اجرا درها ذیالً به ذکر روش. باشد می ي مناسبی ها ارائه راهکارها و روش

ن طرح از ای ي تخصیص داده شده و تسهیالت خاص مربوط بهها اخذ یارانه: ي دولتیها پیگیري اخذ مساعدت) الف

ي دولتی، تسهیالت و ها ن اقدامات جلب و جذب کمکای نتیجه. شود می داماتی است که توسط مجري طرح پیگیري اق

  . ي مختلف از مبادي مربوطه و اختصاص ردیف خاص در بودجه براي طرح بوده استها یارانه

از ) ع(رامون حرم مطهر حضرت رضا نکه اکثر قریب به اتفاق مالکین بافت پیای با توجه به: ها مشارکت در اجراي پروژه) ب

توان مالی کافی براي اجراي پروژه به تنهایی یا حتی با مشارکت سایر مالکین برخوردار نیستند، مشارکت اشخاص حقیقی و 

  .مالی پروژه بنماید تأمینتواند کمک موثري به آنان براي  می حقوقی دیگر 
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Abstract 
 

Study of changes in space and activity in the Mashhad due to shrine of Imam Reza(AS) and its 
unique position as a specific urban area, the need for  a new development raises to the growing needs 
of pilgrims and other visitors use the spaces. In this regard, the development of subsurface areas 
within the central  Mashhad  as one of the new ideas of urban design in this area can be considered. 
Currently the central city of Mashad is faced the frequency of problems such as lack of efficiency of 
network traffic and transport system, lack of service spaces, urban open spaces, green spaces and type 
of environmental pollution and lack of proper and efficient use of land, that the day to day, problems 
with increasing numbers of pilgrims and their interest to stay in this area around the shrine and high 
restrictions in the city is more colorful. This study is aimed to evaluate the economic  development of 
urban life in the subsurface levels of improvement and renovation projects around the shrine of Imam 
Reza(AS) and to evaluate  the economic and finance plan software comfar is used. According to the 
studies described above and the high cost of project, it is essential to comprehensive economic study 
in order to find the best solution of plan and finance. Economic assessment and evaluation of projects 
is one of the necessary and fruitful planning in the future about  how the plan is, and can be helpful to 
resolve allocation by the projects the investors ability to transfer or receive public assistance. 
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