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  چکیده

به عنوان راهکاري مـوثر در بهبـود عملکـرد و افـزایش سـطح سـرویس        سفر تقاضاي مدیریت روشهاي
حوریـت  در این مقاله راهبردهـاي مـدیریت تقاضـا بـا م     شوند. کار گرفته می هاي حمل و نقل به سیستم

حذف سفر، افزایش گستره ساعات اوج سفر با حجـم تـردد کمتـر، تغییـر شـیوه حمـل و نقلـی مـورد         
هاي مبادي و مقاصد مختلف و تغییر مسیر سـفر بـه     هاي بین زوج استفاده در سفر، کوتاه شدن مسافت

هاي فوق بر مینهاند. بدین منظور تعدادي راهکار در هریک از زمسیرهاي بهینه مورد ارزیابی قرار گرفته
مـورد   EMME2افـزار  نگر شهر تهران اجرا شده و نتایج هر راهکار با اسـتفاده از نـرم  روي مدل کالن

. در پایان اثر ترکیبی راهکارهاي مدیریت تقاضا بـر روي ترافیـک شـهر تهـران     است تحلیل قرار گرفته
و میان مدت مـدیریت تقاضـا در    بررسی شده است. نتیجه مطالعه نشان داد با اجراي راهکارهاي کوتاه

ایـن اثـر تجمعـی از مجمـوع       درصدي در تقاضاي سفر را محقق نمـود.  10توان کاهش سال طرح می
  بیشتر است. ،تنهاییجبري اثر هریک از راهکارها به

  
  سفر، ساعات اوج، شیوه حمل و نقل، مسیرهاي بهینه تقاضاي مدیریت :کلید واژه
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  مقدمه -1

ر افزایش جمعیت شهري و رشـد اقتصـادي منجـر بـه افـزایش مالکیـت و اسـتفاده از        هاي اخی در دهه
ویژه در تهران شده است کـه درنتیجـه آن مسـاله تـراکم در معـابر       شهرها به خودروي شخصی در کالن

ها و معابر جدید باعث بهبـود شـرایط ترافیکـی در     وجود آمده است. اگرچه احداث زیرساخت شهري به
هاي جدید مولد ترافیک هستند و در واقـع پاسـخگوي    گردد، اما این حقیقت که راه میبعضی از نواحی 
ها در جهت کاهش تراکم معابر با رشد  شود سود حاصل از توسعه راه باشند، موجب می تقاضاي نهان می

جا که همیشه افزایش عرضه و امکانـات، موجـب بهبـود وضـعیت و      ترافیک تا حدي خنثی گردد. از آن
هاي مدیریت تقاضـا بـه عنـوان راهکـاري      شود، روش هاي حمل و نقل نمی تسهیالت و سیستم عملکرد

  شوند. کار گرفته می هاي حمل و نقل به موثر در بهبود عملکرد و افزایش سطح سرویس سیستم
در این مقاله راهکارهاي زیر در راستاي مدیریت تقاضاي سفر در تهران اثرسنجی و مورد بررسـی قـرار   

  اند: گرفته
  ها گذاري در راستاي نظام کاربري راهکارهاي مدیریت تقاضاي سفر حول محور سیاست-
  راهکارهاي مدیریت تقاضاي سفر با محوریت تغییر الگوي سفرهاي غیر اجباري-
  پذیري و اثرسنجی گسترش دورآموزشی در شهر تهران؛ بررسی امکان-
  پذیري و اثرسنجی دورکاري در شهر تهران. بررسی امکان -
ارایـه   مقالهاین بینی آثار کلی آنها، در بخش پایانی  ارزیابی مجموعه راهکارهاي پیشنهادي و پیش 

  شده است.
  

 تعریف مساله و اهداف تحقیق -2

حل کلی، مدیریت تقاضاي حمل و نقل و دیگري مدیریت عرضه  در مدیریت سیستم حمل و نقل دو راه
ل و نقل ارایه شده است. مدیریت سیستم حمل و نقل شامل افزایش ناوگان حمل و نقـل عمـومی،   حم

هـا و   ها در صورت لزوم و همچنـین ایجـاد محـدودیت    ها و بزرگراه باال بردن کارآیی آنها، ساخت شریان
استفاده کنندگان به سوي حمل و نقل همگانی و در نتیجه باال رفتن  قوانینی که موجب هدایت استفاده
 گردد. ها و تسهیالت حمل و نقل)، می بهینه از امکانات موجود (خیابان

هـاي   تراکم ترافیک، آلودگی هوا، محدودیت ظرفیت توقـف و پارکینـگ از دالیـل اصـلی انتخـاب روش     
شوند. عـالوه بـر اینهـا بایـد توجـه داشـت کـه اهـداف دیگـري ماننـد            تلقی می 1مدیریت تقاضاي سفر

هـاي تعمیـر و    کنندگان از سیستم، کاهش مصرف انرژي، کـاهش هزینـه   ینه استفادهجویی در هز صرفه
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ریزان حمل و نقل  هاي زمین، موجب ترغیب مهندسین و برنامه تر از کاربري نگهداري و استفاده مناسب
 هاي مدیریت تقاضاي حمل و نقل شده است.  در انتخاب برنامه

اي سفر بر اساس راهبردهایی مانند کاهش تعداد و یا طـول  هاي مدیریت تقاض  تمامی راهکارها و برنامه
شهري، تغییر شیوه انجام سفرهاي شهري، تغییر عادت شـهروندان    سفرهاي وسایل نقلیه شخصی درون

نقلیه شخصی، استفاده بهینـه از   جاي وسایل  نقلیه عمومی به  در انتخاب نوع وسیله و استفاده از وسیله
هـاي اوج و کـاهش اثـرات     نقل عمومی، کاهش حجم ترافیک در ساعت ظرفیت موجود سیستم حمل و

در این مقاله سعی شده است راهکارهایی که منجـر   محیطی ترافیک تدوین شده است. نامطلوب زیست
هاي ترافیکـی آنهـا مـورد سـنجش     شوند، اثرسنجی شده و شاخصبه کاهش سفرهاي درون شهري می

  قرار گیرد.  
  
  ها گذاري در راستاي نظام کاربري قاضاي سفر حول محور سیاستراهکارهاي مدیریت ت -3

هـا، تـدوین ضـوابط اجرایـی و      مشـی  ها و خط دانش شهرسازي به طرق مختلف از جمله اعمال سیاست
تواند در ترافیک و حمل و نقـل   اي و محلی می هاي با مقیاس ملی و منطقه عملیاتی انواع مختلف طرح

پـذیري دو راهکـار تمرکززدایـی از شـهر تهـران و       باشد. در ادامه امکانشهري نقش کارا و موثر داشته 
 شود. هاي ایستگاهی شرح داده می گسترش مجتمع

  
  گذاري در راستاي تمرکززدایی از شهر تهران سیاست -3-1

هاي مختلفی به منظـور انتقـال مرکـز سیاسـی، اداري و مراکـز اقتصـادي از        هاي گذشته طرح طی دهه
  شود: نقاط کشور مطرح شده است که به چهار مورد آنها اشاره میتهران به سایر 

 انتقال پایتخت از شهر تهران؛-الف
هـاي   هـاي سیاسـی، اقتصـادي، فرهنگـی و بهداشـتی و انتقـال وظـایف و فعالیـت         ایجاد قطـب -ب
 هاي اجرایی به شهرهاي دیگر کشور؛ دستگاه
 حاکمیتی به آنجا؛ایجاد پایتخت جدید در حومه تهران با انتقال وظایف -ج
شهر تهـران بـه    هاي اجرایی از کالن تمرکززدایی و انتقال برخی از وظایف غیر حاکمیتی دستگاه-د
 هاي دیگر. استان

 120براي صنایعی که خـارج از محـدوده    1340هاي مالیاتی دهه  پس از انجام اقداماتی نظیر معافیت
کیلـومتري تهـران،  ایجـاد     120ولیدي در شعاع کیلومتري تهران توسه یابند، ممنوعیت ایجاد صنایع ت

، 1389، سـرانجام در سـال   60هاي صنعتی در شهرهاي کوچک و محروم در آغاز دهـه   شرکت شهرك
دولت بر اساس تجزیه و تحلیل شرایط موجود و تحلیل وضعیت آینده گزینه چهارم را انتخـاب نمـود و   
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ها و کارکنان خود را به خـارج از تهـران در    پست درصد40در راستاي تمرکززدایی از شهر تهران انتقال 
از عملکرد  90مهرماهصورت کارنامه که به 1390دستور کار قرار داد. با توجه به آمار ارایه شده در سال 

هزار نفر به طرق مختلف در راستاي سیاست تمرکززدایی از شـهر   20، در حدود دهدمی دولت گزارش
  اند. تهران خارج شده

نگـر  براسـاس مـدل کـالن    نجی اجراي سیاست تمرکززدایی دو سناریو به شرح زیر تعریف وبراي اثرس
در وضع موجود.  1390گزینه مدل به روزرسانی شده سال  -اجرا گردید: الف EMME2شهر تهران در 

  درصد کارمندان دولت به خارج از شهر تهران. 40انتقال  -ب
، با اجراي ]1[اند یشترین سهم را به خود اختصاص دادهبا توجه به آنکه سفرهاي شغلی در ساعت اوج ب

توان به می هاي حمل و نقلی به میزان قابل قبولی بهبود داشت. به عنوان مثال  سناریوي فوق، شاخص
درصـد و نیـز کـاهش منـاطق بـا       7/48درصد بـه   1/51از نسبت زمان تاخیر به کل زمان سفر کاهش 

  درصد اشاره نمود. 2/27درصد به  6/28جریان ترافیک کند و بحرانی از 
  

  هاي ایستگاهی در شهر تهران ایجاد مجتمع -3-2
هاي حمل و نقل عمومی امکان فراهم آوردن بسـتري جهـت    امروزه در الگوهاي توسعه شهري، سیستم

ند. در نتیجه به دلیل تقاضاي بـاالي وسـایل    ا تلفیق کاربري زمین و حمل و نقل عمومی را ایجاد نموده
اي در اطـراف   و نقل عمومی به علت سرعت، قیمت مناسب، آسایش، امنیـت و ... پتانسـیل ویـژه   حمل 
 -هاي عظیم چند منظوره تجاري هاي حمل و نقل عمومی از جمله مترو به منظور خلق مجتمع ایستگاه
ها  رصتها و ف گیري مناسب از این قابلیت شود. با بهره تفریحی و ... ایجاد می -ورزشی -خدماتی -اداري
توسعه شهري با محوریـت  ”توان زمینه توسعه هوشمند در شهر را فراهم نمود. آنچه امروزه در قالب  می

اسـت. بـه مـوازات    “ توسعه هوشـمندانه شـهري  ”شود بیانگر  مطرح می 2TODیا “ حمل و نقل عمومی
به منظور یـک  هاي ایستگاهی  هاي مترو هر یک از مجتمع ها در اطراف ایستگاه گیري این مجتمع شکل

محرك اصلی یا موتور توسعه عمل کـرده و باعـث توسـعه، نوسـازي و بهسـازي بافـت پیرامـونی خـود         
هـا   گردد و حداقل نتیجه حاصله از آن ارزش افزوده سرشار ناشی از این رشـد در پیرامـون ایسـتگاه    می

  .دآور است. واضح است که این ارزش افزوده رشد، آبادانی و توسعه را به همراه می
(بـر اسـاس فاکتورهـاي جغرافیـایی و آمـارگیري نفـوس) نشـان داد کـه بـراي           3بیلـی  2007در سال 
مایل از تسهیالت حمل و نقل همگانی با کیفیت باال، بـا توسـعه    75/0هاي واقع شده در فاصله  خانواده
روز کمتر مایل در  -وسیله نقلیه 3/11طور متوسط پیمایش سفرها در شبکه  هاي ایستگاهی به  مجتمع

                                                
٢- Transit Oriented Development  
3- Bailey 
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نظر از نـرخ مالکیـت وسـیله و چگـالی کـاربري       شود. نتیجه این مطالعه صرف درصدي) می 26(کاهش 
   ].2[ زمین تعیین شده است

هاي مسکونی و تجاري در اطراف مراکـز حمـل و نقـل همگـانی بـر       ) تاثیر توسعه مجتمع1در جدول (
  ].3کاهش سفر با وسیله نقلیه نشان داده شده است [

  
  ].3هاي مسکونی و تجاري در اطراف مراکز حمل و نقل همگانی [ تاثیر توسعه مجتمع ).1جدول (

  درصد کاهش سفر با وسیله نقلیه  شرح
  %10  توسعه مسکونی اطراف مراکز حمل و نقل همگانی
 %15 توسعه تجاري اطراف مراکز حمل و نقل همگانی

 %5 توسعه مسکونی در امتداد کریدور حمل و نقل همگانی
 %7 توسعه تجاري در امتداد کریدور حمل و نقل همگانی

 %15 توسعه مخلوط مسکونی اطراف مراکز حمل و نقل همگانی
 %20 توسعه مخلوط تجاري اطراف مراکز حمل و نقل همگانی

 %7 توسعه مخلوط مسکونی در امتداد کریدور حمل و نقل همگانی
 %10 همگانی توسعه مخلوط تجاري در امتداد کریدور حمل و نقل

 %5 توسعه مخلوط مسکونی
 %7 توسعه مخلوط تجاري

  
در ایـران ایـن بحـث بـراي نخسـتین بـار و       ثیر هاي ایستگاهی پس از مرور تاعدر مبحث توسعه مجتم

به صورت جـدي مطـرح شـد. در مجمـوع      1377همزمان با آغاز به کار نخستین خطوط مترو در سال 
بینـی شـده کـه تـا      خطوط مختلف مترو، در سطح تهران پیش مجتمع ایستگاهی در 60احداث حدود 

ها به بخش خصوصی واگذار شـده اسـت. در    زمین براي احداث این مجتمع 10، 1389خرداد ماه سال 
هاي ایستگاهی بیان شد.  برداري از مجتمع و تهدیدهاي ساخت و بهره  ادامه نقاط قوت و ضعف و فرصت

درصـد کـاهش    20و حـداکثر   7دهد حـداقل  نقاط دنیا نشان میبررسی مطالعات انجام شده در سایر 
هاي مسکونی و تجاري در اطـراف   سفر با وسیله نقلیه شخصی در اثر ترکیب راهکارهاي توسعه مجتمع

  .]4[ مراکز حمل و نقل همگانی به وجود آمده است
  

  راهکارهاي مدیریت تقاضاي سفر با محوریت تغییر الگوي سفرهاي غیر اجباري-4
دو گروه اجباري و غیر اجباري و یـا اختیـاري تقسـیم     توان سفرهاي روزانه را بهندي میبر یک دستهد

داراي الگـوي (زمـان و مسـیر سـفر) مـنظم روزانـه نبـوده، از         ي غیر اجباريسفرهادر این مقاله نمود. 
از سوي دیگـر در   پذیري کمتري برخوردارند و قابلیت انجام در ساعات غیر اوج ترافیک را دارند. کنترل
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توان سفرهاي غیر اجباري را حـذف و آنهـا    هاي مورد نیاز می صورت فراهم ساختن شرایط و زیرساخت
در . را به صورت غیر حضوري با انواع وسایل ارتباط از راه دور از جمله اینترنت، تلفن و نمابر، انجـام داد 

رایه راهکارهاي مدیریتی در راسـتاي  این بخش در چارچوب مدیریت تقاضاي سفرهاي غیر اجباري به ا
 شود. ساماندهی سفرهاي با هدف مراجعه به ادارات و خرید پرداخته می

  
ها و مراکز  راهکارهاي مدیریت تقاضاي سفر در رابطه با سفرهاي مراجعه به ادارات، سازمان -4-1

  مختلف خدماتی
هاي معتبر مختلف صادر شده است،  نهایی که از سوي سازما هاي اخیر با توجه به دستورالعمل در سال
اي از امور اداري توسعه یافته اسـت. ارایـه خـدمات الکترونیکـی و      هاي غیر حضوري در انجام پاره روش

مبتنی بر فناوري اطالعات در سیستم اداري کشور، در راستاي تحقق دولـت الکترونیـک اسـت. دولـت     
روز  7روز،  ساعت شبانه 24موقع، دقیق و کارا در رسانی به  رسانی و خدمات الکترونیک به معناي اطالع

ترین نتیجـه آن، بهبـود    هاي الکترونیکی گوناگون است. مهم هفته و تمامی روزهاي سال از طریق رسانه
  مردم و به دنبال آن افزایش رضایت مردم خواهد بود. کیفیت و کمیت خدمات به

هـا از   رجـوع  عه به ادارات، عـدم آگـاهی اربـاب   یکی از عوامل اصلی افزایش تعداد سفرهاي با هدف مراج
باشد. همچنین عدم اطالع از مدارك  رسان می قوانین و مقررات داخلی و حتی ساعت کار مراکز خدمت

نیز موجب افـزایش تعـداد سـفرها      رجوع و اسناد مورد نیاز براي تشکیل پرونده یا بررسی تقاضاي ارباب
ط ازجمله تحقیقات انجام شده توسط دفتـر منـابع انسـانی و    هاي مرتب گردد. پس از بررسی پژوهش می

تحول اداري استانداري تهران و همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مـدیریت و  
هـاي   هـاي اجرایـی شهرسـتان    مداري در دسـتگاه   ریزي سابق تحت عنوان سنجش میزان مشتري برنامه

و نیز عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهرداري، گزینـه    1389تا  1383هاي  استان تهران طی سال
. مقایسه اجراي ایـن راهکـار بـا      ]7و  6، 5[درصد از سفرهاي مراجعه به ادارات تعریف شد 30کاهش 

درصدي معـابر کنـد و بحرانـی  را نشـان      35/0درصدي زمان تاخیر کل و  2/0وضعیت موجود کاهش 
 داد.

  
  اضاي سفر در رابطه با گسترش خدمات خرید از راه دورراهکارهاي مدیریت تق -4-2

با گسترش روزافزون اینترنت در امور مختلف زندگی، یکی از مباحث طرح شده، شیوه انجـام مبـادالت   
ها و مشتریان قرار گرفتـه و تحقیقـات زیـادي     از طریق اینترنت است که مورد توجه بسیاري از سازمان

رشـد اسـتفاده از اینترنـت در دهـه اول      اینترنتی صورت گرفته اسـت.  اندازي خرید براي حمایت از راه
 2000-2009هـاي   باشـد. در فاصـله سـال    هزاره سوم در کشورهاي مختلف جهان بسیار چشمگیر می



 

٧
 

درصد کاربران اینترنت، بیشترین رشد را در جهان داشته اسـت و بـا    12780کننده  ایران با رشد خیره
هـاي مختلـف    نه بسیار مناسبی براي خلق ارزش و کسب درآمد در حـوزه میلیون کاربر، زمی 33حدود 

  .]8[تجارت الکترونیک را دارد 
تـوان بـه    هاي اینترنتی در کشور وجود ندارد و تنها آماري که مـی  تاکنون آمار دقیقی از تعداد فروشگاه

حاضـر   ، درحالآن استناد کرد، عددي است که شرکت پست اعالم کرده است. بنا بر اعالم شرکت پست
حدود سه هزار فروشگاه اینترنتی براي تحویل کاال و مرسوالتشان به دست مشـتري بـا پسـت قـرارداد     

کـه تعـداد زیـادي از     فروشـند درحـالی   شـود کـه کـاال مـی     هایی را شـامل مـی   دارند. این عدد فروشگاه
د یا کاالي آنالین به فـروش  دهن هاي اینترنتی خدماتی مثل فروش دامنه و مقاله و .... ارایه می فروشگاه

رسانند. براي تعیین میزان تاثیر راهکارهاي توسعه خرید و فـروش اینترنتـی بـراي سـفرهاي درون      می
دهنـده خـدمات    هـا و مراکـز مهـم ارایـه     شهري در ادامه به برخی از آمارهاي ارایه شده توسط شـرکت 

  گردد. اینترنتی اشاره می
دور، ابتدا شرایط موجود در ایـران و سـایر نقـاط جهـان بررسـی      در مورد گسترش خدمات خرید از راه 

شده است. براي تعیین میزان تاثیر راهکارهاي توسعه خرید و فـروش اینترنتـی بـراي سـفرهاي درون     
هـاي  دهنده خدمات اینترنتـی (شـرکت   ها و مراکز مهم ارایه شهري از آمارهاي ارایه شده توسط شرکت

درصـدي   23وسرانی، قطار، ایران خودرو و غیره)  استفاده شده است. در نهایـت سـناریوي کـاهش    اتوب
درصـدي سـرعت متوسـط حرکـت گردیـد. ایـن        75/0سفرهاي خرید تعریف شد که منجر به افزایش 

راهکار همچنین نزدیک به یک درصد از شبکه معابر کند و بحرانی کاسته و بر معبـر بـا ترافیـک آزاد و    
افزوده است. در مجموع از آنجا که سهم سفرهاي خرید در ساعت اوج صـبح قابـل توجـه نیسـت،     روان 

  باشد.هاي حمل و  نقلی کم میتاثیر اجراي این راهکار بر روي شاخص
  

  پذیري و اثرسنجی گسترش دورآموزشی در شهر تهران بررسی امکان -5

ن سهم را در کل سفرهاي انجـام شـده   سفرهاي با هدف آموزشی پس از سفرهاي شغلی معموال بیشتری
کار برده شده بـراي مـدیریت تقاضـاي سـفر یکـی از       هاي به در یک شهر دارند. به همین دلیل در روش

شـود، ســفرهاي بـا هــدف آمـوزش اســت. آمـوزش از راه دور بــه      اهـدافی کـه بــر روي آن تمرکـز مــی   
هـاي ارتبـاطی    از طریـق سیسـتم   شود که ارتباط بـین یاددهنـده و یادگیرنـده    هایی اطالق می سیستم

باشد، در این سیستم محدودیت زمانی و مکانی براي یادگیرنده وجود ندارد. به عبارت دیگر در ایـن   می
کـه   طـوري  گیرد بـه  اي قابل دسترس یادگیرنده قرار می روش مواد آموزشی از طریق ابزارهاي چندرسانه

شـوند. در شـکل    منـد مـی   کالس از این آموزش بهرهطور موثر و بدون نیاز به حضور در  یادگیرندگان به
  .) نمایی از آموزش از راه دور به تصویر کشیده شده است1(
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  .نمایی از روش آموزش از راه دور ).1شکل (

 
کارگیري دورتحصیلی به عنوان راهکار مدیریت تقاضاي سفرهاي  اثرسنجی اقتصادي بهیک ”در مطالعه 
پـذیري دورتحصـیلی در شـهر تهـران و      با توجه به عدم دسترسی به اطالعات میـزان امکـان   “تحصیلی

اي  شوند و با توجه به اینکه حذف تمام یا حتی بخـش عمـده   سفرهایی که با اجراي این طرح حذف می
پـذیر   عنوان مثال در مقاطع ابتدایی و راهنمایی یا در تحصیالت تکمیلی) امکان موزشی (بهاز سفرهاي آ

درصد از سفرهاي تحصیلی در ساعت اوج صبح بر اثـر اجـراي روش دورآموزشـی را     15نیست، کاهش 
  ].9[ترین فرض دانسته است محتمل

کیلـومتر طـی شـده در     -نقلیـه درصد دورتحصیلی در شهر تهران وسیله  15نتایج نشان داد که بر اثر 
درصد کاهش خواهـد داشـت و    6/0شهر تهران نسبت به وضع موجود (عدم انجام دورتحصیلی) حدود 

  درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 4/0متوسط سرعت وسایل نقلیه در شبکه معابر حدود 
 

 پذیري و اثرسنجی دورکاري در شهر تهران بررسی امکان -6

اسـت.   4کاري سال در دنیا دارد؛ دور 30اي در حدود  تقاضاي سفر که پیشینههاي مدیریت  یکی از روش
هدف از طرح و ارایه این راهکار در حوزه حمل و نقل، کاهش سفرهاي با هدف کار، کـه معمـوال سـهم    

 ].10[باشد اي در شلوغی ترافیک در ساعات اوج ترافیک دارد، می عمده
گیري  ی شهروندان تهرانی در این بخش به دو روش اندازهمیزان تاثیر دورکاري در کاهش سفرهاي شغل

شده است. در روش اول تقاضاي برآورد شده دورکاري در شهر تهران بعد از مرحله انتخاب وسیله نقلیه 
ها وارد شده و تقاضاي جدید به شبکه معابر تخصیص داده شد که نتـایج آن در سـه سـناریوي     در مدل

  رمندان بخش دولتی و عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.درصد دورکاري کا 80و  60، 40
                                                

4- Teleworking  
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در گام بعدي براي دقت بیشتر، تقاضاي برآورد شده دورکاري در شهر تهران در مرحله تولیـد سـفر در   
ها اعمال شده و پس از دخالت در مرحله توزیـع سـفر و انتخـاب وسـیله نقلیـه بـه شـبکه معـابر          مدل

درصد دورکاري کارمندان بخـش   80و  70، 60، 50، 40، 30یوي سنار 6تخصیص داده شد. نتایج در 
هاي اصلی حمل و نقل برآورد شده به هر دو روش در  دولتی و عمومی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص

سناریوها با نتایج سناریوي عدم انجـام دورکـاري در شـهر تهـران مقایسـه و رونـد تغییـرات مشـخص         
  اند. شده

اجرا شده با روش اول و دوم نشان داد روش دوم از دقت بیشـتري برخـوردار    مقایسه نتایج سناریوهاي
تـر اسـت. در ادامـه نتـایج      هاي اجرا شده با این روش به شـرایط واقعـی نزدیـک    است و نتایج سناریوي

  سناریوهاي اجرا شده به روش دوم و مقایسه نتایج آنها با سناریوي پایه ارایه شده است.
درصـد دورکـاري    80و  70، 60، 50، 40، 30سـناریوي   6در شـهر تهـران    براي اثرسـنجی دورکـاري  

هاي اصلی حمل و نقل بـرآورد شـده    کارمندان بخش دولتی و عمومی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص
به هر دو روش در سناریوها با نتایج سـناریوي عـدم انجـام دورکـاري در شـهر تهـران مقایسـه و رونـد         

درصد دورکـاري بهتـرین نتـایج را در مقایسـه بـا وضـع        70نهایت گزینه  اند. در تغییرات مشخص شده
سـواري   موجود فراهم آورد. با اجراي این راهکار میزان مسافت طی شده در شبکه بـر حسـب همسـنگ   

درصد نسبت به سناریوي پایـه   7/6درصد کاهش داشته است. کل زمان سفر صرف شده در شبکه  9/2
درصـد کـاهش    3صد تاخیر از کل زمان سفر صرف شده در شـبکه  کاهش نشان داده است. شاخص در

درصد نسبت به سرعت وسایل نقلیه در  6/3داشته است. متوسط سرعت حرکت وسایل نقلیه در شبکه 
درصد نسبت به مصـرف بنـزین در سـناریوي پایـه کـاهش       5شبکه پایه افزایش و میزان مصرف بنزین 

  داشته است.
  

  بینی اثرات کلی آنها اي پیشنهادي و پیشارزیابی مجموعه راهکاره -7

کـه ایـن تـاثیرات     هر یک از راهکارهاي ارایه شده تا حدي بر حجم ترافیک تاثیرگذار هستند. براي این
هاي مختلـف مـدیریت تقاضـاي سـفر در نظـر گرفتـه شـده و اعمـال گـردد، بایـد            بیشتر شود و جنبه

هنگ اجرا شوند. براي بررسی و ارزیابی اثرات کلی اي از این راهکارها به صورت همزمان و هما مجموعه
شـوند، میـزان درصـد کـاهش سـفر ناشـی از اجـراي هـر یـک از           راهکارهایی که باعث کاهش سفر می

هـا   پوشانی آن گردد. سپس با توجه به اثرات متقابل راهکارها بر یکدیگر و میزان هم راهکارها برآورد می
اهکارها، اثرات و میزان درصد کـاهش سـفر مجموعـه راهکارهـاي     بندي ر چنین با توجه به اولویت و هم

  مختلف برآورد شده است.
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  آثار کلی مجموعه راهکارهاي پیشنهادي مدیریت تقاضاي سفر با دامنه تاثیرگذاري کاهش سفر در تهران.). 2جدول (
 گستره تاثیرگذاري راهکارهاي پیشنهادي براي کاهش سفر  ردیف

  درصد
 کاهش سفر

  سفر تعداد
سواره کاهش 

 یافته
 398،287 21/2  اعمال سیاست دورکاري بر مبناي کار در منزل 1

 141،437 79/0  اعمال سیاست دورتحصیلی بر مبناي آموزش در منزل 2

 66،130 37/0 گسترش خدمات دولت الکترونیک و کاهش مراجعه به ادارات 3

 206،054 14/1  گسترش خدمات خرید از راه دور  4

 605،950 37/3 رکززدایی (انتقال کارمندان به خارج از شهر تهران)تم  5

 1،206،385 70/6 4و  3، 2، 1اعمال راهکارهاي  مدت کوتاه 6

 1،808،212 05/10 5و  4،  3، 2، 1اعمال راهکارهاي  بلندمدت 7

  
ولـت  نتایج نشان داد که در بلندمدت ترکیب راهکارهاي دورکـاري، دورتحصـیلی، گسـترش خـدمات د    

الکترونیک، کاهش سفرهاي به قصد خرید و تمرکززدایی شـامل انتقـال کارمنـدان بـه خـارج از شـهر       
درصد) را به همراه خواهد داشـت و از آنجـا کـه     10تهران، بیشترین میزان کاهش در تقاضا (در حدود 

هکـار  کاهش تقاضاي شخصی در راهکارهاي مدیریت تقاضا از اهمیت بیشتري برخـوردار اسـت، ایـن را   
  توانسته کاهش بیشتري در حمل و نقل با وسایل نقلیه شخصی فراهم آورد.

 
  بندي جمع-8

در این مقاله راهکارهاي زیر در راستاي مدیریت تقاضاي سفر در تهـران اثرسـنجی و مـورد بررسـی     -1
  قرار گرفت:

هـا   گـذاري در راسـتاي نظـام کـاربري     راهکارهاي مدیریت تقاضاي سفر حـول محـور سیاسـت    -
 هاي ایستگاهی)؛   مرکززدایی مربوط به انتقال کارمندان از شهر تهران و توسعه مجتمع(ت
(سـفرهاي   راهکارهاي مدیریت تقاضاي سفر با محوریت تغییر الگـوي سـفرهاي غیـر اجبـاري     -

 مراجعه به ادارات و سفرهاي خرید)؛ 
 دورآموزشی در شهر تهران؛ پذیري و اثرسنجی گسترش  بررسی امکان -
  پذیري و اثرسنجی دورکاري در شهر تهران. بررسی امکان -

ها، به دو مبحـث تمرکززدایـی مربـوط بـه انتقـال       گذاري در راستاي نظام کاربري در بررسی سیاست-2
هاي ایستگاهی پرداخته شد. براي تمرکززدایـی پـس از مـرور     کارمندان از شهر تهران و توسعه مجتمع
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درصدي کارکنان تعریف شده  40هاي دولت در این زمینه، سناریوي خروج  ت انجام شده و برنامهاقداما
که  گردید. با توجه به آن براي این کاهش در تعداد کارمندان اجرا  1390روزرسانی شده سال  و مدل به

فـوق،   انـد، بـا اجـراي سـناریوي     سفرهاي شغلی در ساعت اوج بیشترین سهم را به خود اختصاص داده
توان بـه کـاهش زمـان     هاي حمل و نقلی به میزان قابل قبولی بهبود داشت. به عنوان مثال می شاخص

 6/28درصد و نیز کاهش مناطق بـا جریـان ترافیـک کنـد و بحرانـی از       7/48درصد به  1/51تاخیر از 
  درصد اشاره نمود. 2/27درصد به 

اثیر آن در ایران این بحث براي نخستین بار و هاي ایستگاهی پس از مرور ت در مبحث توسعه مجتمع-3
به صورت جـدي مطـرح شـد. در مجمـوع      1377همزمان با آغاز به کار نخستین خطوط مترو در سال 

بینـی شـده کـه تـا      مجتمع ایستگاهی در خطوط مختلف مترو، در سطح تهران پیش 60احداث حدود 
بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـده اسـت.       ها  زمین براي احداث این مجتمع 1389،10خرداد ماه سال 

درصـد کـاهش    20و حـداکثر   7دهد حـداقل   بررسی مطالعات انجام شده در سایر نقاط دنیا نشان می
هاي مسکونی و تجاري در اطـراف   سفر با وسیله نقلیه شخصی در اثر ترکیب راهکارهاي توسعه مجتمع

  مراکز حمل و نقل همگانی به وجود آمده است.
هـاي مـرتبط    مراجعه به ادارات، پس از بررسی پژوهش تغییر الگوي سفرهاي غیر اجباري در بررسی-4

ازجمله تحقیقات انجام شده توسط دفتر منابع انسـانی و تحـول اداري اسـتانداري تهـران و همچنـین      
سـابق تحـت عنـوان سـنجش     ریزي  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه

 1389تا  1383هاي  هاي استان تهران طی سال هاي اجرایی شهرستان مداري در دستگاه  میزان مشتري
درصـد از سـفرهاي مراجعـه بـه      30و نیز عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهرداري، گزینـه کـاهش   

درصدي زمان تاخیر کـل و   2/0ادارات تعریف شد. مقایسه اجراي این راهکار با وضعیت موجود کاهش 
  درصدي معابر کند و بحرانی را نشان داد. 35/0

در مورد گسترش خدمات خرید از راه دور، پس از بررسـی شـرایط موجـود در ایـران و سـایر نقـاط       -5
جهان، براي تعیین میزان تاثیر راهکارهاي توسعه خرید و فروش اینترنتی براي سفرهاي درون شـهري  

هـاي   دهنـده خـدمات اینترنتـی (شـرکت     هـا و مراکـز مهـم ارایـه     ه توسـط شـرکت  از آمارهاي ارایه شد
درصـدي   23خودرو و غیره) استفاده شـده اسـت. در نهایـت سـناریوي کـاهش       اتوبوسرانی، قطار، ایران

درصـدي سـرعت متوسـط حرکـت گردیـد. ایـن        75/0سفرهاي خرید تعریف شد که منجر به افزایش 
د از شبکه معابر کند و بحرانی کاسته و بر معابر بـا ترافیـک آزاد و   راهکار همچنین نزدیک به یک درص

روان افزوده است. در مجموع از آنجا که سهم سفرهاي خرید در ساعت اوج صـبح قابـل توجـه نیسـت،     
  باشد. هاي حمل و نقلی کم می تاثیر اجراي این راهکار بر روي شاخص

درصد دورتحصیلی تعریف شد  15ن سناریوي به منظور اثرسنجی گسترش دورآموزشی در شهر تهرا-6
شـود، هـر چنـد کـه میـزان ایـن        هاي حمل و نقلی می و نتایج اجراي این راهکار موجب بهبود شاخص
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 -درصد دورتحصیلی در شهر تهـران وسـیله نقلیـه    15بهبود چشمگیر نیست. نتایج نشان داد که بر اثر 
درصـد   6/0عدم انجـام دورتحصـیلی) حـدود    کیلومتر طی شده در شهر تهران نسبت به وضع موجود (

درصـد افـزایش پیـدا     4/0کاهش خواهد داشت و متوسط سرعت وسایل نقلیه در شبکه معـابر حـدود   
 خواهد کرد.

درصـد دورکـاري    80و  70، 60، 50، 40، 30سـناریوي   6براي اثرسنجی دورکاري در شهر تهـران  -7
هاي اصلی حمل و نقل بـرآورد شـده    ت. شاخصکارمندان بخش دولتی و عمومی مورد بررسی قرار گرف

به هر دو روش در سناریوها با نتایج سـناریوي عـدم انجـام دورکـاري در شـهر تهـران مقایسـه و رونـد         
درصد دورکـاري بهتـرین نتـایج را در مقایسـه بـا وضـع        70اند. در نهایت گزینه  تغییرات مشخص شده

سـواري   سافت طی شده در شـبکه برحسـب همسـنگ   موجود فراهم آورد. با اجراي این راهکار میزان م
درصد نسبت به سناریوي پایـه   7/6درصد کاهش داشته است. کل زمان سفر صرف شده در شبکه  9/2

درصـد کـاهش    3کاهش نشان داده است. شاخص درصد تاخیر از کل زمان سفر صرف شده در شـبکه  
نسبت به سرعت وسایل نقلیه در درصد  6/3داشته است. متوسط سرعت حرکت وسایل نقلیه در شبکه 

درصد نسبت به مصـرف بنـزین در سـناریوي پایـه کـاهش       5شبکه پایه افزایش و میزان مصرف بنزین 
  داشته است. 

نگـر شـهر تهـران، در بخـش پایـانی ارزیـابی       پس از بررسی اثر هریک از راهکارها بر روي مدل کالن-8
آنهـا، انجـام گرفـت.  نتـایج نشـان داد کـه در        بینـی آثـار کلـی    مجموعه راهکارهاي پیشنهادي و پیش

بلندمدت ترکیب راهکارهـاي دورکـاري، دورتحصـیلی، گسـترش خـدمات دولـت الکترونیـک، کـاهش         
سفرهاي به قصد خرید و تمرکززدایی شامل انتقال کارمندان به خارج از شهر تهران، بیشـترین میـزان   

داشت بطوریکه این اثـر تجمعـی از مجمـوع     درصد) را به همراه خواهد 10کاهش در تقاضا (در حدود 
  تنهایی بیشتر است.جبري اثر هریک از راهکارها به
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  منابع و مراجع -9

اي و  مقصـد خـانوار، خطـوط بـرش، دروازه     -نتایج مطالعات جامع حمل و نقـل و ترافیـک تهـران (مبـدا    ”. گزارش ]1[
طالعات جامع حمـل و نقـل و ترافیـک شـهر     ، شرکت م910، گزارش شماره 1383سال “ شهري) هاي بین پایانه

  .1387تهران، تابستان 

]2[ . Gloria Ohland and Shelley Poticha (2006), Street Smart: Streetcars and Cities in the 
Twenty-First Century, Reconnecting America. 

 ]3[ . Deborah Dagang (1995), Transportation Impact Factors- Quantifiable Relationships 
Found in the Literature, JHK & Associates for Oregon DOT. 

و نقل و  ، شرکت مطالعات جامع حمل 90/933،گزارش شماره “مطالعات بازنگري طرح جامع مدیریت تقاضاي سفر].”4[
  .1391ترافیک تهران، بهار 

، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی “جرایی استان تهرانهاي ا مداري در دستگاه بررسی و تحلیل میزان مشتري”].5[
  .1389استانداري تهران، سال 

، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداري “هاي استان تهران مداري در شهرستان سنجش میزان مشتري. ”]6[
  .1385تهران، سال 

، 34گران اطالعات، سال چهارم، شماره  ، عصر تحلیل“نگزارش نشست مدیران دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهرا. ”]7[
  ).http://infoage.ir، (1389تیر 

پـور، حسـین    ، دکتر حسن اسماعیل“ها ن بندي آ بررسی عوامل اثرگذار بر خرید اینترتی مشتریان ایرانی و اولویت]. ”8[
  بابایی. حاجی

کـارگیري دورتحصـیلی بـه عنـوان راهکـار       یک اثرسنجی اقتصادي به”ادي حمل و نقل شهري، ]. همایش ابعاد اقتص9[
  .1390، امیررضا ممدوحی؛ علیرضا ماهپور؛ محمدمصطفی مسعودي، سال “مدیریت تقاضاي سفرهاي تحصیلی

  هــــاي الزم بــــراي تــــرویج سیاســــت دورکــــاري  مطالعــــات اجـــــرایی جهــــت تــــامین زیرســــاخت. ”]10[
(Tele-Working) شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیـک تهـران، گـزارش شـماره     “در شهر تهران ،

  .1390پ، 578
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