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  )شهر تهران - مطالعه موردي ( »پیماییهم«شیوه  برقراري اقتصادي ارزیابی فنی و

 

  3نژاد مونا مصلی، 2پور مریم عسگري، 1 هیمیابرا الرضاعبد

  گارنو مهندسین مشاور طرحشرکت بري، اه و ترارشد راس ارشناک -1

  و نقل و ترافیک تهران  کارشناس حمل و نقل، شرکت مطالعات جامع حمل -2

  و نقل و ترافیک تهران  ریزي حمل و نقل، شرکت مطالعات جامع حمل ارشد برنامهکارشناس  -3

  

  چکیده

طور کلی مشکالت حمل و نقلی ریشه در عوامل مختلفی دارند که از نابسامانی وضعیت عرضه و تقاضا و اسـتفاده  به

ریـزي و  برنامهافیکی، اصالح مشکالت ترهاي حل یکی از مهمترین راه. شودنقلیه شخصی ناشی میرویه از وسایلبی

انگیزه الزم براي تغییر شیوه کنندگان هاي مختلف سفر است تا استفادهیت شیوهفافزایش حق انتخاب مسافران و کی

 در ایـن روش کـه موسـوم بـه    . نقلیه شخصی به سیستم حمل ونقل همگانی را پیدا کننـد سفر خود، از وسیله) مد(

راهکارهاي جدیـد و   ارایهبه جاي احداث تسهیالت جدید نظیر راه و پارکینگ، با باشد، می »4رمدیریت تقاضاي سف«

، رمـدیریت تقاضـاي سـف    یکی از مهمترین راهکارهاي. گیردمدیریت تسهیالت موجود حداکثر بازده مدنظر قرار می

، حمل و نقل نقلیههایی جهت افزایش ضریب سرنشین وسایلنقلیه تک سرنشین با تدبیر سیاستکاهش تردد وسایل

پرداختـه شـده    »5پیماییهم«              در این مقاله نیز به یکی از این راهکارها تحت عنوان. باشدمی... همگانی و 

باشـد، لـذا    یکالن م هاي نهیهزصرف شهري مستلزم حمل و نقل  که ایجاد هرگونه تسهیالت جدید از آنجایی. است

رد تا مقرون به صرفه بودن طرح و مطابقـت پـروژه بـا    یگ و اقتصادي قرار یفن یابید مورد ارزیقبل از اجراي طرح با

بـراي شـهر    اثرسنجی اجراي ایـن راهکـار   در این مقاله سعی شده است جهت  .اهداف توسعه شهري مشخص گردد

 فنـی و   یانتخاب بهترین گزینه مورد ارزیـاب  برايهاي مختلف، نتایج نهایی سازي گزینهتعریف و شبیهپس از ، تهران

 .استفاده شده است )EMME/(نگر شهر تهران  جهت شبیه سازي گزینه ها از نرم افزار کالن.گیرداقتصادي قرار 
  

  .EMME/، نرم افزار ، ارزیابی اقتصاديپیمایی هممدیریت تقاضاي سفر، افزایش ضریب سرنشین، : ژهاکلید و

  

                                                                                                           
 rezaebrahimi57@gmail.com، 021-22259058مدیر پروژه،  -١

  maryam.asgaripour@gmail.com، 021-22259058کارشناس، -2
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4- Transportation Demand Management (TDM)  
- Carpooling ۵  
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  مقدمه -1

توسـعه  . ل اقتصـادي، راحـت و ایمـن بـراي کـاال و انسـان اسـت       یکی از اهداف مهندسی ترافیک تامین حمل و نقـ 

تسهیالت ترافیکی و اجراي راهکارهاي جدید، نیاز به پول دارد و بهترین راه بـراي ارزیـابی و توجیـه آنهـا از طریـق      

یده تازه تر از داشتن یک ایده و عق گرایانه به مساله خیلی قابل دفاع بنابراین یک برخورد واقع. مطالعه اقتصادي است

اي که  کاربرد اصول اقتصاد مهندسی در یک پروژه مشخص، کارشناس را در انتخاب نوع راهکار یا توسعه. خواهد بود

  .دهد سازد، یاري می با کمترین هزینه منظور را برآورده می

سرمایه کلیدي و کیفی، کمی اثرات تمامی که است روشی از استفاده با ارزیابی برنامه از مهمی بخش اقتصادي تحلیل

 بـه  تحلیـل  نـوع  ایـن  .دهـد  می قرار توجه مورد را مختلف از جمله حمل و نقل هاي پروژه در آمده بعمل هاي گذاري

 را آنهـا  ارزش و کمیـت  کـرده،  شناسـایی  را بلندمدت و جامع هاي  هپروژ هاي هزینه و سود تا دهد می اجازهمسووالن 

 بـه  اجـراي یـک طـرح و    بـراي  تواننـد  می اطالعات این از استفاده باگیرندگان شهري  تصمیم همچنین .کنند تعیین

 تحلیـل  بـا  .نمایند اتخاذ را تصمیمات بهترین و ببرند را استفاده بهترین محدود منابع از جامعه سود رساندن حداکثر

 توانـد  می اقتصادي تحلیل .یافت آگاهی ونقل حمل بخش در گیري تصمیم یندافر مختلف مراحل از توان می اقتصادي

 کمک پروژه یک اجراي پیرامون تصمیم اتخاذ از پس صرفه به مقرون هاي طرح بیشتر چه هر توسعه در مهندسان به

 نـوع  و هـا  هزینـه  پیرامون آماري اطالعات مبناي نوعی بعنوان توان می شده یاد تحلیل از ریزي، برنامه فرآیند در. کند

 در آن از و کـرد  اسـتفاده  برخوردارنـد،  اجرایی قابلیت از بالقوه شکل به هک هایی پروژه مختلف انواع به مربوط کارآیی

تحلیـل اقتصـادي همچنـین    . گرفـت که می بایست روي آن تأکیـد شـود، بهـره     اي حوزه و برنامه هاي بودجه توسعه

العـات  اي ویـژه و فـراهم آوردن اط   تصویر کشیدن رویکردهاي مختلف براي اجراي پروژه تواند نقش مهمی در به می

  .نمایدبرآورد اثرات زیست محیطی ایفا  الزم براي فرآیند

عنوان کارفرما در ایجـاد تسـهیالت و اجـراي راهکارهـاي حملـو نقلـی بـه منظـور          بدیهی است چنانچه شهرداري به

چه از نظـر مـالی و اعتبـاري و چـه از نظـر      (سازي جریان ترافیک و کاهش زمان سفر از یک امکانات نامحدود  روان

امـا بـدون   . ها در دستور اجرا قرار داده شوند برخوردار بود، بهتر بود که کلیه پروژه) ترسی به امکانات و تجهیزاتدس

بنابراین ضرورت . شک واقعیت غیر از این است و شهرداري تهران به شدت با محدودیت منابع و امکانات مواجه است

یزان تاثیر و ضرورت اجراي آن مورد بررسی و مطالعـه قـرار   ها برحسب م کند که امکان اجراي تمام پروژه ایجاب می

  .گیرند

ارزیابی اقتصـادي و نتـایج    پیمایی به صورت بالقوه قابلیت اجرایی در شهر تهران را دارد، با توجه به اینکه راهکار هم

در ایـن مقالـه   بنـابراین  . براي اجرایی شدن آن داردحاصل از آن، کمک زیادي به مسووالن شهري در اتخاذ تصمیم 

هـا   گزینـه  پیمـایی،  هاي پیشنهادي جهت بکارگیري شیوه هـم  سازي گزینه سعی شده است تا پس از تعریف و شبیه

   .جهت انتخاب بهترین طرح مورد تحلیل و ارزیابی اقتصادي قرار گیرد
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  و اهداف تحقیق لهاتعریف مس -2

یی مسـافر و افـزایش مالکیـت وسـایل نقلیـه باعـث       افزایش جمعیت، رشد و توسعه اقتصادي، افزایش نیاز به جابجا

بنابراین یکـی از  . درسطح شبکه حمل و نقل شهر تهران شده است) بندان راه(وجود آمدن ازدحام و تراکم ترافیک  به

هاي کارشناسان مسائل شهري، یافتن راهکارهایی جهت رفع مشکالت گفته شده و استفاده بهینـه   مهمترین دغدغه

  .ود استاز تسهیالت موج

 )پیمـایی  شـیوه هـم  (ارزیابی اقتصادي یکی از راهکارهاي مناسـب بـراي مـدیریت تقاضـاي سـفر      هدف این تحقیق، 

نظیـر خطـوط ویـژه وسـایل نقلیـه      (ایـن شـیوه   برقراري هالت مورد نیاز براي یتا پس از ایجاد و تجهیز تس باشد می

خشی از تقاضاي سفر شهري توسط این شـیوه پاسـخ   هاي آتی، ب در سال...) تامین خودروهاي مناسب و پرسرنشین، 

  . داده شود

  

  ادبیات تحقیق -3

 ]2[ 1پیمایی هم -3-1

کردن افرادي که محل زنـدگی و   نقلیه از طریق هماهنگهدف از اجراي این روش افزایش تعداد سرنشین وسایل

پیمایی  پیمایی داریم، هم ما دو نوع هم. دباش می, هم بوده و برنامه زمانی سفر شغلی مشابهی دارند  کار آنها نزدیک به

  .شخصی و سازمانی

  

  پیمایی شخصی هم -

نقلیه با مالکیت شخصی، توسـط افـرادي کـه    عبارت است از استفاده اشتراکی از یک وسیله 2پیمایی شخصی هم

رنامـه زمـانی   و در ضـمن ب ) اي از مسیر آنهـا مشـترك اسـت    یا بخش عمده(هم دارند  مبدا و مقصد تقریباً نزدیک به

در ساعات اوج صـبح  (پیمایی معموالً براي سفرهاي کاري و روزمره  هم. سفرهاي رفت و برگشت آنها نیز مشابه است

که همه سرنشینان خودروي اشتراکی، مالک خودرو باشند به تناوب راننده خودروي  درصورتی. شود انجام می) و عصر

  .شود ها به اشتراك گذاشته می صورت بسته به توافق طرفین هزینه خود و حامل سایرین خواهند بود و در غیر این

  

  پیمایی سازمانی هم -

گـردد و افـراد    ها و کارفرمایـان تـامین مـی    پیمایی، وسیله نقلیه مورد استفاده توسط سازمان در این شیوه از هم

  .ها هستند همراه از همکاران شاغل در ادارات و سازمان

                                                                                                           
-Ride Sharing  
-Carpooling  



 

 

 ۴

  

  و سازمانیپیمایی شخصی  تفاوت هم -

  :توان در موارد زیر دانست پیمایی شخصی و سازمانی را می هاي هم عمده تفاوت

پیمایی نقشی ندارند و تنها بـا   نقلیه براي همها و کارفرمایان در تهیه وسیله پیمایی شخصی سازمان در هم - 1

شخصـی و  پیمـایی   هاي تشویقی و ارایه خدمات سعی در افـزایش مزایـا و مطلوبیـت هـم     اعمال سیاست

پیمـایی و تـداوم آن    هاي هم اندازي برنامه بنابراین نقش عمده آنها در راه. گیري آن دارند تسهیل در شکل

  .قابل بررسی است

ها اکثراً بـین همکـاران    این برنامه. گیرد صورت غیررسمی شکل می پیمایی شخصی به بسیاري از موارد هم - 2

ها افزایش آگاهی عمـومی باعـث    ورد اجراي این برنامهدر م. یک شرکت یا اعضاي یک خانواده وجود دارد

 .گردد ها می گسترش و تشویق این روش

  

  فرآیند انجام مطالعه -4

باشد که فرآیند انجام مطالعه را نشان  طورکلی یکی از مراحل مهم در انجام مطالعه، تعیین روش انجام آن می به

  .شده است روش انجام مطالعه حاضر نشان داده 1در شکل . دهد می

  

  
  

  .]1[ فرایند انجام ارزیابی اثرات اقتصادي پروژه: 1شکل 

  

 مـدل  سـاخت  عمـالً  پیمـایی وجـود نـدارد،    ،تسهیالت الزم براي هم)1390(مطالعه  این پایه سال در که آنجا از

 نگر النک مدل کمک به شد گرفته تصمیم دلیل همین به. داشت نخواهد مناسبی دقت براي این شیوه، وسیله انتخاب

 و نیـز  83سـال  در تهـران  شـهر  سـاکنان  مقصـد  -مبـدا   سفرهاي اطالعاتی بانک تهران، شهر ترافیک و نقل حمل و

 سـفرهاي  ماتریس روش، این با .پیمایی محاسبه گردد شیوه هم با بالقوه سفرهاي ماتریس  نظرسنجی، و گري پرسش

هاي  تعریف و طراحی گزینه منظور بههمچنین . شد گرفته اربک مطالعه ادامه براي و محاسبه پیمایی شیوه هم با بالقوه
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گري، در ادامـه   به همراه نحوه انجام پرسشپیمایی، در مورد این شیوه و انواع آن  پیشنهادي جهت برقراري شیوه هم

  .شود توضیحات مختصري داده می

ودن این شیوه حمـل و نقلـی و   علت بالقوه ب گري در این مطالعه، الزم به توضیح است که از دالیل اصلی پرسش

پیمایی، از روش مناسبی  فتن تقاضاي سفر با شیوه همهاي برآورد تقاضاي سفر با در نظر گرنیاز به محاسبه ماتریس

هـاي حمـل و نقلـی بـه شـیوه       به منظور تعیین میزان انحراف تقاضـاي سـفر از سـایر شـیوه    بنابراین . استفاده شود

  .شده استقدام گري ا از طریق پرسشپیمایی،  هم

  

  ]3[ نتایج نظرسنجی و تحلیل آن -4-1

حـال اجـرا نشـده، جهـت      پیمایی در شـهر تهـران تـا بـه    طور که گفته شد، با توجه به این نکته که شیوه هم همان

هـاي مختلـف   بنـابراین پـس از بررسـی شـیوه    . اثرسنجی اجراي این راهکار باید از جامعـه هـدف نظرسـنجی شـود    

  .مناسب جهت انجام این مطالعه انتخاب شده استنظرسنجی، یک شیوه 

شـود نـوع   شوندگان خواسـته مـی  گردد یعنی از پرسشگري، پرسیده یا مشاهده میبه طور معمول به هنگام پرسش

ترجیحـات بیـان   "به ایـن روش گـردآوري اطالعـات، روش    . هاي مختلف را بیان نمایندانتخاب خود از میان انتخاب

چنانچه شما با ایـن شـرایط معلـوم مواجـه     "نامه از افراد پرسیده شود، ال چنانچه در پرسشح. شودگفته می "شده

از آنجا کـه پاسـخ بـه ایـن     . شود، پاسخ به این پرسش از رفتار حادث شده افراد ناشی نمی"شوید، چه خواهید کرد؟

ي مبتنـی بـر ترجیحـات بیـان شـده      ها، آمارگیرپرسش تنها مبتنی بر اظهارات افراد است، بنابراین به این نوع داده

)1SP (پیمایی اجرایی نشـده، از روش آمـارگیري مبتنـی بـر     در این مطالعه نیز با توجه به اینکه شیوه هم. گویندمی

  .استفاده شده است) SP(شوندگان ترجیحات بیان شده از سوي پرسش

سـپس ایـن   . سازي، طراحی گردیـد مدل گري و استفاده از نتایج آن دربنابراین یک فرم مناسب جهت انجام پرسش

  .آوري و مورد تحلیل قرار گرفتندها در میان جامعه هدف، توزیع شده و پس از پر شدن توسط این افراد جمعفرم

درصد تغییر شیوه حمل و نقل مسـافران بـا هـدف سـفر شـغلی بـیش از سـایرین         ،با توجه به تحقیقات انجام شده

در مجمـوع  . این بخش از جامعه هدف بیشتر مدنظر قرار گرفتـه شـده اسـت   شنامه باشد بنابراین در طراحی پرس می

پیمـایی   هـم گري از جامعه هدف درخصوص تغییر وسیله نقلیه انجام سـفر شـغلی بـه شـیوه      نتایج حاصل از پرسش

از شـیوه  به استفاده کردند  درصد از کسانی که از وسیله نقلیه شخصی استفاده می 4/29دهد که  ، نشان میسازمانی

پیمـایی سـازمانی اسـتفاده     و از وسایل تهیه شده در هـم اندازي آن، اظهار تمایل کرده  پس از راه پیمانی سازمانی هم

در مسافران با هـدف سـفر    پیمایی سازمانی نقلیه به هممیزان انحراف تقاضا از سایر وسایل 2در شکل . خوهند نمود

  . نشان داده شده است شغلی،

  

                                                                                                           
-Stated Preference  



 

 

 ۶

  
  .]3[)بر اساس نتایج نظرسنجی(پیمایی سازمانی  به شیوه هم نقلیهوسایلن انحراف تقاضا از سایر میزا: 2شکل 
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هـاي پیشـنهادي در قالـب     سـپس گزینـه   و در این مقاله، شهر تهران به عنوان محدوده مورد مطالعـه تعیـین شـده   

پذیري هـر   هاي مختلف سعی شده جهت تعیین میزان تحقق زینهدر طراحی گ. هاي جداگانه تعریف شده است گزینه

پیشنهادي در سه حالت بدبینانه، محتمـل  هاي  گزینهبنابراین . طرح پیشنهادي، از استانداردهاي علمی استفاده شود

در ادامه شـرح مختصـري از   . تعریف شده است درصد 70و  50، 30پذیري  بینانه به ترتیب با احتمال تحقق و خوش

    . هاي پیشنهادي ارایه شده است ینهگز

  )حداقل تغییر رفتار ممکن -بدبینانه(پیمایی سازمانی  هم: گزینه پیشنهادي اول -

هـاي شـغلی    کارمنـدان ادارات و گـروه  شامل (جامعه هدف درصد از  30در این گزینه فرض شده است که، تنها 

نقلیه شخصی، موتور، تاکسی و مسافربر شخصی، اتوبـوس   دیگر نظیر کارگران، نظامیان که از وسایلی از قبیل وسیله

رود پس از اجراي این گزینـه، حـداقل    انتظار می .، از این طرح استقبال نمایند)کردند و مترو و سرویس استفاده می

در واقع میزان محقق شدن انحراف تقاضـاي بـرآورد شـده از    . صورت گیرد) استقبال از این طرح(تغییر رفتار ممکن 

 .درصد فرض شده است 30 در این گزینهگري،  یج پرسشنتا

  )تغییر رفتار -محتمل(پیمایی سازمانی  هم: گزینه پیشنهادي دوم -

هـاي شـغلی دیگـر نظیـر      کارمنـدان ادارات و گـروه  (جامعـه هـدف   درصد از  50در این گزینه فرض شده است که، 

پیمـایی سـازمانی را    نمایند و امکان استفاده از هـم  می هاي حمل و نقلی استفاده کارگران، نظامیان که از سایر شیوه

رود، در اثر اجراي این راهکار تغییر رفتار مناسبی در انتخاب وسیله  لذا انتظار می. ، از این طرح استقبال کنند)دارند

د درصـ  50در ایـن گزینـه   گـري،   در واقع میزان محقق شدن انحراف تقاضاي برآورد شده از نتایج پرسـش . رخ دهد

 .فرض شده است



 

 

 ٧

  )حداکثر تغییر رفتار ممکن -بینانه خوش(پیمایی سازمانی  هم: گزینه پیشنهادي سوم -

هاي شغلی  کارمندان ادارات و گروه(جامعه هدف ) درصد 70(در این گزینه فرض شده است که، بخش قابل توجهی 

پیمـایی   نمایند و امکان اسـتفاده از هـم   میهاي حمل و نقلی استفاده  دیگر نظیر کارگران، نظامیان که از سایر شیوه

رود، در اثر اجراي این راهکار، حداکثر تغییـر رفتـار    بنابراین انتظار می. از این طرح استقبال کنند، )سازمانی را دارند

 70در ایـن گزینـه   گـري،   در واقع میزان محقق شدن انحراف تقاضاي برآورد شده از نتـایج پرسـش  . ممکن رخ دهد

  .شده استدرصد فرض 
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و منافع حاصل از پـروژه  ) هزینه(ترین مرحله ارزیابی اثرات اقتصادي پروژه، شناسایی منابع مورد نیاز  بطور کلی مهم

ها  نهپروژه، به هزی) ها و منافع هزینه(گر باید در ارزیابی اثرات اقتصادي  تحلیل. هاي پولی است و تبدیل آنها به ارزش

 .هاي معلوم نیز نیستند توجه الزم را بنماید و منافعی که داراي قیمت

ها و منافع حاصل از پروژه بهتر است آثار را به سـه دسـته تقسـیم     کردن کلیه هزینه رو و به منظور پولی   از این

  :نمود

  که به آسانی قابل شناسایی و تبدیل به پول هستند؛) ها و منافعی هزینه(اثراتی  

 توان ارزش پولی آنهـا را بـه    گیري شوند ولی نمی صورت فیزیکی شناسایی و اندازه توانند به  راتی که میاث

  راحتی برآورد نمود؛

 هاي پولی نیـز نیسـتند   اثراتی که وجود دارند ولی به راحتی قابل شناسایی نبوده و قابل تبدیل به ارزش .

  .مانند بهبود رفاه و آسایش در قطارهاي جدید مترو

یـابی پـولی    هاي زیادي وجود دارند که امکان ارزش تکنیک. بندي ثابت و غیر قابل انعطاف نیست البته این طبقه

عنوان مثـال   به. هرچند انجام این کار مستلزم صرف هزینه و زمان زیادي است. کنند انواع مختلف اثرات را فراهم می

هاي مربـوط بـه ترجیحـات     در قطارها با استفاده از دادهکردن اثرات اقتصادي افزایش راحتی و آسایش   امکان کمی

اینکه آیا این تکنیک استفاده شود و یا خیر، بسـتگی بـه اهمیـت    . پذیر است گري امکان بیان شده و از طریق پرسش

  .پروژه و اقدام مربوطه دارد

هـاي   افع و هزینـه منـ . هـاي پـولی هسـتند    ها به راحتی قابل شناسایی و تبـدیل بـه ارزش   برخی منافع و هزینه

  .ارایه شده است 1پیمایی در جدول  شناسایی شده براي اجراي شیوه هم
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  .]3[ پیمایی شناسایی شده براي اجراي شیوه هم) مستقیم و غیرمستقیم(هاي  منافع و هزینه: 1جدول 

  ها هزینه  منافع

  غیرمستقیم  مستقیم  غیرمستقیم  مستقیم

 هاي عملکردي  کاهش هزینه

 وسایل نقلیه

 هاي زمان سفر کاهش هزینه 

 کاهش نسبی زمان سفر 

 افزایش راحتی و آسایش 

 کاهش آلودگی هوا  

 کاهش آلودگی صوتی  

 کاهش مصرف سوخت 

  کاهش بیماري و مرگ ناشی

  از آلودگی

 بهره مربوط به سرمایه خرید وسیله نقلیه  

 استهالك مربوط به گذشت زمان 

 هزینه اداري، مالیات، بیمه ( هزینه عمومی

  )و عوارض

 حرکت وسیله نقلیه 

 هزینه نیروي انسانی 

 هزینه زمان تاخیر  

 هاي متفرقه هزینه  

 هزینه تصادفات  

  

ــیوه  ــی شـ ــس از بررسـ ــل      پـ ــه روش تحلیـ ــن مطالعـ ــادي، در ایـ ــابی اقتصـ ــل و ارزیـ ــف تحلیـ ــاي مختلـ   هـ

  . شود مختصري در مورد این شیوه شرح داده می منفعت به عنوان شیوه مناسب انتخاب شده که در ادامه -هزینه 

  

  ]2[1منفعت -تحلیل هزینهروش  - 1- 5

ها و  این تکنیک کلیه هزینه. هاي ارزیابی اقتصادي است ترین تحلیل ترین و مهم منفعت یکی از مفصل -تحلیل هزینه

هایی کـه   هاي کلیه سازمان وژهتحلیل هزینه و منفعت در مورد پر. کند ها را کمی و پولی می هاي اصلی پروژه منفعت

هایشـان را از طریـق درآمدهایشـان     هایی که همه هزینـه  دهند و سازمان هایشان را از طریق درآمد پوشش می هزینه

ایـن تحلیـل بخصـوص    . کننـد، کـاربرد دارد   دهند ولی کاالها و خدمات قابل مبادله در بازار تولیـد مـی   پوشش نمی

  .ها، مسکن و غیره دارد ها، راه خش عمومی مانند مدارس، بیمارستانهاي ب کاربردهاي زیادي در پروژه

هاي مختلف پروژه را در یـک   ها و منافع گزینه منفعت آن است که این روش هزینه -نقطه قوت اصلی تحلیل هزینه

قابـل مقایسـه   ها که بـه ارقـام    اي از انتخاب صورت دامنه رو نتایج به از این. دهد چارچوب سازگار مورد توجه قرار می

ایراد اصلی . شود گیري می خود باعث تسهیل فرآیند ارزیابی و تصمیم  نوبه  این امر به . گردند مبدل می, اند تبدیل شده

هاي  که نیازمند داده ییها ها و هزینه منفعت به تنهایی چگونگی توزیع منفعت -این روش آن است که تحلیل هزینه

گـاهی اوقـات   , شـدن   عالوه بر این تمرکز روي ارزیـابی اثـرات قابـل کمـی    . دنمای مخصوص خود است را فراهم نمی

منفعـت بـه    -در مجمـوع، تحلیـل هزینـه   . شـود , کردن نیستند تواند منجر به نادیده گرفتن اثراتی که قابل کمی می

اسـتفاده   باشد، قابل هاي بخش عمومی که بخش عمده منافع آنها قابل کمی و پولی کردن می راحتی در مورد پروژه

  .است

                                                                                                           
- Cost-Benefit Analysis 
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ــه  ــل هزین ــک  -تحلی ــت از تکنی ــت     منفع ــرات زیس ــابی اث ــه در ارزی ــت ک ــایی اس ــروژه  ه ــی پ ــز   محیط ــا نی   ه

کـردن مسـایل و    هـا، پـولی   تحلیل هزینه و منفعت پایه مناسـبی بـراي مقایسـه گزینـه    . گیرد مورد استفاده قرار می

محیطی تا حـدودي دشـوار اسـت ولـی      یستهاي ز ها و هزینه کردن ارزش البته پولی. محیطی است  مشکالت زیست

محیطـی   هـاي زیسـت   ها و هزینـه  کردن ارزش هاي اخیر براي پولی هایی را طی سال روش ،زیست اقتصاددانان محیط 

  .اند اي امروزه کاربرد پیدا کرده اند که در حد گسترده ها طراحی کرده پروژه

هاي مختلـف   ها بر اساس منافع و هزینه ته شد، انتخابگذاري در زمینه پروژه گرف وقتی تصمیمات مربوط به سرمایه

هاي مختلف یک پروژه پیشنهادي با  منفعت با تجزیه و تحلیل منافع و هزینه -روش تحلیل هزینه. شود آن انجام می

ان گیر این روش، ابزاري را در اختیار تصمیم. پردازد استفاده از معیارهاي پولی معین به بررسی پیشنهاد مورد نظر می

تواند در امتداد معیارهاي بسیار  کند که می دهد و ابزار دیگري نیز تهیه می محیطی قرار می هاي زیست در زمینه زیان

پـول محـوري در ایـن تکنیـک، تـا      . رود دیگر، مورد استفاده قرار گیرد که عمدتاً برحسب شرایط فیزیکی به کار می

 باشد ولی توافقی روي دامنه وسیعی از تاثیراتی کـه بایـد بـر    بخش می محیطی اطمینان حدي در زمینه اثرات زیست

  .اساس ارزش مادي معین شود، وجود ندارد

مشکالت اساسی موجـود  . دهد اي را نشان می هاي قابل مالحظه تفاوت, ها در کشورهاي مختلف کاربرد این نوع روش

نش و معلومات علمـی در ایـن زمینـه هنـوز     چرا که دا. باشد محیطی می  گذاري تاثیرات زیست ها، ارزش در این روش

عالوه بر آن، . شود سیاسی انجام می هاي یا قضاوت) فردي(صورت ذهنی  ها اغلب به کامل نشده است و ارزیابی هزینه

پـذیر   ها به سادگی امکـان  گونه روش محیطی مهمی وجود دارد که محاسبه پولی و لحاظ آن در این موضوعات زیست

گونـه تـاثیرات را    گیرد که بتواننـد ایـن   منفعت مورد استفاده قرار می -هایی در تحلیل هزینه شتدریج رو نیست و به

  .مورد بررسی قرار دهند

شناسایی شده الزم ) مستقیم و غیرمستقیم(هاي  منافع و هزینه جهت ارزیابی اقتصادي اجراي هر گزینه، با توجه به

 .مناسب، نتایج حاصل مورد استفاده قرار گیردافزار  نرمهاي پیشنهادي در  سازي گزینه است تا پس از شبیه

  

  ]3[ هاي پیشنهادي کارگیري گزینه سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک با به شبیه -6

هاي پیشنهادي جهت تعیین تاثیر اجراي هر گزینه، وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهـران   پس از بررسی گزینه

نگـر شـهر تهـران     افـزار کـالن   طور که گفته شد، در این مطالعـه از نـرم   همان. ردیدسازي گ افزار مناسب شبیه در نرم

)EMME/ (هاي تولید و جذب شهر تهـران بـر اسـاس     ها استفاده شده، بنابراین ابتدا مدل سازي گزینه جهت شبیه

یشـنهادي  هاي پ مشخصات گزینه. شود اصالح گشته و سپس عملیات تخصیص ترافیک انجام می) 1390(سال مبنا 

  .ارایه شده است 2پیمایی در جدول  جهت برقراري شیوه هم

  

  



 

 

 ١٠

  .]3[ پیمایی در شهر تهران کارگیري شیوه هم هاي پیشنهادي جهت به مشخصات گزینه: 2جدول 

  شرح گزینه  عنوان گزینه
  سیستم حمل و نقل همگانی

  تقاضا
  اتوبوسرانی  قطار شهري

  )بینانه بد(پیمایی سازمانی  ه همبرقراري سرویس با استفاده از شیو  اول

  )محتمل(پیمایی سازمانی  برقراري سرویس با استفاده از شیوه هم  دوم  1390  کلیه خطوط فعال در این سال

پیمایی سازمانی  برقراري سرویس با استفاده از شیوه هم  سوم

  

محیطی  هاي ترافیکی و زیست ت ایجاد شده در شاخصترین تغییرا هاي ترافیکی، برخی از مهم پس از برآورد شاخص

  در هـــــر گزینـــــه در شـــــهر تهـــــران نســـــبت بـــــه وضـــــعیت موجـــــود مـــــورد ارزیـــــابی قـــــرار

: محیطی که در سه دسته مورد بررسی قرار گرفتنـد عبارتنـد از   هاي ترافیکی و زیست ترین شاخصاز مهم. گیردمی 

نتایج حاصـل از مقایسـه و ارزیـابی    . محیطی هاي زیست شاخص شبکه معابر، سیستم حمل و نقل همگانی و شاخص

  .ارایه شده است 3سبت به گزینه وضع موجود در جدول ن پیشنهادي هايهاي مختلف در گزینهشاخص

  

 .]3[ 1390زیر بار تقاضاي سال  -هاي پیشنهادي  محیطی در شهر تهران پس از اجراي گزینه هاي ترافیکی و زیست مقایسه شاخص :3جدول 

 هاي گزینه پیشنهادي نسبت به پایه نشان داده شده است ها، درصد تغییرات شاخص شاخصدر ستون تغییرات.  

  

  ینهگز

 

  شاخص

  پایه

 )وضع موجود(

  اول 

 )بدبینانه(

   تغییرات

  ها شاخص

  دوم

  )محتمل(

   تغییرات

  ها شاخص

  سوم

 )بینانهخوش(

   تغییرات

  ها شاخص

  درصد مقدار  درصد مقدار  درصد مقدار مقدار

  شبکه

 معابر

 -6/4 6073063 -6/3 6133882  -2/3 6161582 6365430 )کیلومتر -وسیله نقلیه(مسافت طی شده 

 8/5 5/25  0/5 3/25  1/4 1/25 1/24 )کیلومتر بر ساعت(متوسط سرعت حرکت 

 -7/9 237999  -0/8 242618 -0/7 245204 263604 )ساعت -وسیله نقلیه(کل زمان سفر 

 -6/4 7/51 -9/3 1/52 -3/3 4/52 2/54 (%)نسبت زمان تاخیر به کل زمان سفر 

  سیستم

  حمل و نقل

 عمومی

 -0/3 29396  -3/2 29600 -1/2 29671 30299 )دقیقه(برگشت  کل زمان رفت و

تعداد مسافر سوار شده به سیستم حمل و نقل 

 همگانی

597833 582580 6/2- 580625 9/2- 570071 6/4- 

مسافت طی شده در وسیله در سیسـتم حمـل   

 )کیلومتر - مسافر(بر  و نقل همگانی انبوه

3607039 3539534 9/1- 3530745 1/2- 3481176 5/3- 

 -9/5 32/0 -9/2 33/0 -9/2 33/0 34/0 متوسط ضریب استفاده از ظرفیت وسیله

 محیطی زیست

 6/5- 1087288 5/2- 1102149 4/3- 1112751 1162836 )لیتر(مصرف سوخت 

 9/4- 383733 7/4- 392336 6/1- 397763 423738 )کیلوگرم(ها  میزان تولید آالینده
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  هاي پیشنهادي ارزیابی اقتصادي گزینه -7

هـا موجـود اسـت، در ایـن      هاي مختلفی که براي ارزیابی اقتصادي پروژه پس از بررسی روشهمانطور که گفته شد، 

هاي مختلف را با هـم مقایسـه کـرده و     دهد، گزینه زیابی را به ما میمرحله با انتخاب یک روش که امکان بهترین ار

منفعت به  تحلیلروش انتخابی در این مطالعه، روش . از لحاظ اقتصادي معین خواهد شد  ترتیب بهترین گزینه بدین

تـا پـس از   گردد  ها انتخاب می هاي مشترك بین گزینه ها و منفعت به همین جهت تعدادي از هزینه. باشد هزینه می

  .ي برتر شناسایی گردد گزینه, محاسبه و مقایسه نتایج حاصل

انجـام  محاسـبات اقتصـادي الزم   , هـا  کردن و مشترك بین گزینه هاي قابل کمی لذا پس از تعیین منافع و هزینه

مان هایی چون ز میزان کاهش در شاخص,  در این مطالعه منافع عمده و مشترك حاصل از اجراي هر گزینه. شود می

، )گازوئیل و بنزین(ها شامل مصرف سوخت  هزینه. شود مصرف سوخت و آلودگی هوا را شامل می, سفر، زمان تاخیر

, ها نیز مختص هر گزینه است و بنابراین پـس از تعیـین آن در هـر گزینـه     بوده و برخی هزینه... ها و  هزینه آالینده

  .شده است ارایه 4هاي پیشنهادي، در جدول هاي گزینههزینهاي از نتایج برآورد منافع و خالصه .شود میمحاسبه 

  

  .]3[ پیشنهادي هايگزینهناشی از اجراي ) مستقیم و غیرمستقیم( هايمحاسبات منافع و هزینه اي از خالصه :4جدول 

  نام گزینه

  عنوان شاخص

  اول 

  )بدبینانه(

  دوم

  )محتمل(

  سوم

  )بینانهخوش(

 )لیتر(مصرف سوخت 
 1753 1383 1156  بنزین

 210 156 136  گازوئیل

آلودگی هواي معادل سوخت مصرفی 

 )لیتر(

 537 424 354 بنزین

 )ساعت - وسیله نقلیه(زمان 
 751 622 544 کل زمان تاخیر

 968 793 696  کل زمان سفر

 594 466 413 کنند کننده از سرویس می کارمندان استفاده تامین سرویس

 603 379 325 کنند از سرویس استفاده نمی کارمندانی که حق رفت و آمد

 9 87 88 - تامین سرویس یا حق رفت و آمد

  4018 3222 2750 )میلیارد ریال(مجموع منافع 

  210 243 224 )میلیارد ریال(ها  مجموع هزینه

  

، بهترین (B/C) هاي هر گزینه، با استفاده از شیوه تحلیل اقتصادي نسبت سود به هزینهپس از تعیین منافع و هزینه

هـاي حمـل و    هاي پـروژه  براي مقایسه ارزش فعلی منافع و هزینه. گرددی میگزینه از این نظر نیز شناسایی و معرف

(توان نسبت منفعت به هزینه  نقلی، هم می
 PWC

 PWB
صـورت تـوام را    و یا بـه  (NPV)و هم اختالف منفعت و هزینه ) 
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ارزش فعلی همـه   PWCبه مفهوم ارزش فعلی همه منافع است و  PWB. قرار داد برتر گزینهمالك عمل در انتخاب 

 :باشد صورت زیر می هاي پیشنهادي به بندي ارزیابی گزینه  گام. باشد ها می هزینه

  .PWCها به صورت صعودي، براساس  مرتب کردن گزینه :گام اول

(محاسبه نسبت منفعت به هزینه  :گام دوم
 PWC

 PWB
.(  

(هایی که  حذف گزینه :گام سوم 1
 PWC

 PWB
.(  

  . ها و سرانجام انتخاب بهترین گزینه مقایسه بین گزینه :گام چهارم

  .شده است ارایه 5هاي پیشنهادي در جدول گزینهدر پایان نتایج حاصل از مقایسه 

  

  .]3[ هاي پیشنهادي گزینهناشی از اجراي ) برحسب میلیارد تومان(هاي  مقایسه منافع و هزینه: 5 جدول

  (B/C)نسبت   (C)ها هزینه (B)منافع    شرح هر گزینه  گزینه عنوان

 28/12 224  2750 )بدبینانه(پیمایی سازمانی  برقراري شیوه هم اول

 26/13 243 3222  )محتمل(پیمایی سازمانی  برقراري شیوه هم  دوم

 13/19 210 4018 )بینانه وشخ(پیمایی سازمانی  برقراري شیوه هم  سوم

بینانه از نظر اقتصادي به عنوان  پیمایی سازمانی در حالت خوش ترتیب، گزینه سوم یعنی برقراري شیوه هم بدین

درصـد   70(رود، در اثر اجراي این راهکار حداکثر تغییر رفتار ممکـن   بنابراین انتظار می. شود گزینه برتر انتخاب می

 . رخ دهد) وسایل نقلیه به این شیوهانحراف تقاضا از سایر 

  

  گیرينتیجه -8

شود که با اجراي تدابیري نظیر اجراي هاي پیشنهادي، مشاهده میدر بررسی نتایج حاصل از تحلیل و بررسی گزینه

هـا،  توان عالوه بـر کـاهش آالینـده   می) با افزایش ضریب سرنشین خودروها(پیمایی و تغییر در رفتار مردم شیوه هم

چون بـا توجـه بـه ارزیـابی اقتصـادي انجـام شـده         .ها را نیز ایجاد نمود، منافعی چون کاهش هزینه...الف زمان و ات

پیمایی دارد، به عنـوان گزینـه برتـر     هاي حمل و نقلی به شیوه هم اي که بیشترین انحراف تقاضا از سایر شیوه گزینه

  .انتخاب شده است

تواند بسیار ، می)HOV(خطوط مخصوص خودروهاي پرسرنشین هیالتی نظیر تسدر راستاي اجراي این شیوه ایجاد  

پیمـایی، تبلیغـات و    شـیوه هـم   برقـراري اندازي و ایجـاد تسـهیالت موردنیـاز بـراي      همچنین پس از راه .موثر باشد

  .گردد توصیه می این شیوهشهروندان براي استفاده از هر چه بیشتر  استقبالجهت سازي  فرهنگ
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  مراجع -9

، “آهـن  هـاي راه و راه  بررسی عوامل موثر در ارزیابی و توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیسـت محیطـی پـروژه   ”-1

  .1384بخش پژوهشی اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابري، تابستان 

- Michael Grant "Transportation Demand Management Programs as an Emissions 

Reduction Strategy" ICF International، . 

شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و  ،“هاي اداري در سفرهاي کاري روزانه شهر تهران  بررسی تاثیرات سرویس” -3

  .1390اسفند  ترافیک تهران،

-  http://ridesharechoices.scripts.mit.edu/home/histstats. 

، “)گزارش کلیات(و ترافیک تهران  و نقل حمل طرح جامع ”و ترافیک تهران،  و نقل حمل العات جامع شرکت مط -5

  ,1391 پاییز، 930و ترافیک شهر تهران، گزارش شماره و نقل حمل مطالعات جامع 

ط شـهر تهـران در محـی    و نقـل  حمل ساختار نهایی مدل ” و ترافیک تهران،  و نقل حمل شرکت مطالعات جامع  -6

  1375، آبان 117و ترافیک شهر تهران، گزارش شماره  و نقل حمل ، مطالعات جامع “EMME/افزار  نرم

شهر  و نقل حمل بهنگام سازي پایگاه اطالعاتی عرضه ”، 1392و ترافیک شهر تهران،  و نقل حمل مطالعات جامع  -7

  .و ترافیک شهر تهران و نقل حمل ، شرکت مطالعات جامع “تهران

مدیریت تقاضاي (و ترافیک تهران  و نقل حمل طرح جامع ”و ترافیک تهران،  و نقل حمل کت مطالعات جامع شر -8

  .1391 پاییز،  933-2و ترافیک شهر تهران، گزارش شماره  و نقل حمل ، مطالعات جامع “)سفر
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Economical & technical evaluation of "carpooling" 
(Case study-Tehran) 

 
Abstract 

In overall the transportation problem is the consequence of many criteria, which can 
unbalance demand and supply and also increase the number of personal cars. One of the 
most important solutions is improving the transportation programming and increases the 
various kinds of travel mode and its quality. So we can encourage users to change their 
mode from personal cars to public transportation. This method is known as "Transportation 
Demand Management". Instead of building new facilities such as road and parking lots, new 
instructions and manage of existence amenities should be taken into account in this method. 
One of the most significant consequences of TDM is decreasing the number of personal cars 
that can lead to higher passenger coefficient and public transportation users. This article will 
elaborate one of the instructions which are considered "carpooling". The expenditure of new 
facilities in transportation is very high, so it should be evaluated in both economical and 
technical field. In this article for impact assessing of instructions in Tehran, first of all 
various scenarios will be simulated and then the economical and technical evaluation will be 
done on these scenarios. For simulating the "EMME/2" software is used. 
Key words: Transportation Demand Management, Increase passenger coefficient, 
carpooling, economical evaluation, EMME/2 software 
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