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  پیمایی راف تقاضاي سفر با شیوه همارایه روش برآورد انح

  نگر حمل و نقل تهران در مدل کالن

  

  2پور مریم عسگري، 1هیمیابرا الرضاعبد

  مهندسین مشاور طرح گارنوشرکت بري، اه و ترارشد راس ارشناک -1

  نافیک تهراو تر و نقل  حملمع ات جالعاشرکت مطس حمل و نقل، ارشناک -2

  

  چکیده

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

ریـزي و  برنامهمشکالت ترافیکی، اصالح هاي حل یکی از مهمترین راه. شودنقلیه شخصی ناشی میرویه از وسایلبی

انگیزه الزم براي تغییر شیوه کنندگان ستفادههاي مختلف سفر است تا ایت 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 »3رمدیریت تقاضاي سف«

، رمـدیریت تقاضـاي سـف    یکی از مهمترین راهکارهاي. گیردمی موجود حداکثر بازده مدنظر قرارمدیریت تسهیالت 

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

در  .پرداختـه شـده اسـت    »4پیماییهم« در این مقاله نیز به یکی از این راهکارها تحت عنوان. باشدمی... همگانی و 

هـاي مختلـف، نتـایج    سازي گزینـه تعریف و شبیهپس از ، براي شهر تهران جهت اثرسنجی اجراي این راهکارنهایت 

-قرار گرفته می محیطی مورد ارزیابی هاي ترافیکی و زیست پس از تعیین شاخصنهایی براي انتخاب بهترین گزینه 

افـزار   تهـران از نـرم   حمـل و نقـل  کالن نگـر    پیمایی در مدل با استفاده از شیوه همبراي برآورد تقاضاي سفر  .شود

)EMME/ (استفاده شده است .  
  

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

  

                                                                                                           
 rezaebrahimi57@yahoo.com، 09126757998، واحد حمل و نقل و ترافیکمدیر  -١

  maryam.asgaripour@gmail.com، 021-22259058کارشناس، -2

- Transportation Demand Management (TDM)  
- Carpooling   
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  مقدمه -1

استفاده از آنها، یکی از نتایج مـورد انتظـار   نقلیه و گسترش افزایش مالکیت وسایلبا رشد جمعیت و اقتصاد شهرها، 

تـرین آثـار چنـین وضـعیتی     از مهـم . چیزي جز افزایش تراکم ترافیک شهري و پیامدهاي نامطلوب آن نخواهد بـود 

هـاي   ، تصـادفات، افـزایش تخلفـات، آسـیب    )صدا -هوا(محیطی  توان ازدحام و نابسامانی ترافیک، آلودگی زیست می

  .عمر افراد جامعه اشاره نمودطول نهایت کاهش سالمت و  مان، مصرف بیهوده سوخت و درجسمی و روحی، اتالف ز

شخصـی در شـهر    نقلیـه وسایل  اخیر با افزایش نرخ تولید خودرو و رفاه نسبی، نرخ سرانه مالکیت هاي سالطی 

سیستم حمل و نقل ي از بردار این امر با توجه به مشکالت شبکه، ناوگان و بهره. تهران، رشد چشمگیري داشته است

وسایل نقلیه شخصی باعث تشدید مشکالت ترافیکی شهر  و همچنین مشکالت فرهنگی در نحوه استفاده از همگانی

مشـکالت ترافیکـی پیشـنهاد     رفـع   ترین محورهـایی کـه در چنـین شـرایطی جهـت     یکی از مهم. تهران شده است

حمل و ( همگانی حمل و نقل همگانی و نیمههاي سیستماز  گردد، راهکارهایی است که منجر به افزایش استفاده می

  .شود و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی می) نقل گروهی

رود، به شـمار مـی   »مدیریت تقاضاي سفر«هاي از سیاست و گردد یکی از راهکارهایی که در این زمینه پیشنهاد می

این امر با توجه به نقش مهمی که این نوع سفرها . ی استدر سفرهاي شغل خصوصبه »پیماییهم«شیوه استفاده از 

در ساعات اوج صبح و همچنین نقشی که سفرهاي بازگشت به منزل این نوع سفرها در ساعات اوج بعدازظهر دارند، 

ن ایـ  در با توجه به ضرورت انجام یک مطالعه علمی و معتبر در این زمینه، بنابراین .اي برخوردار است از اهمیت ویژه

  .سفرهاي شغلی در ساعات اوج صبح مورد ارزیابی قرار گیرد برمقاله سعی شده تاثیر اجراي این راهکار 

  

  و اهداف تحقیق لهاتعریف مس -2

افزایش جمعیت، رشد و توسعه اقتصادي، افزایش نیاز به جابجایی مسافر و افزایش مالکیـت  طور که گفته شد، همان

درسطح شبکه حمل و نقـل شـهر تهـران شـده     ) بندان راه(ازدحام و تراکم ترافیک وجود آمدن  وسایل نقلیه باعث به

هاي کارشناسان مسائل شهري، یافتن راهکارهایی جهت رفع مشکالت گفتـه   بنابراین یکی از مهمترین دغدغه. است

  .شده و استفاده بهینه از تسهیالت موجود است

وسـیله  هـاي حمـل و نقلـی بخصـوص      سایر شیوهاستفاده از  هدف این تحقیق، تعیین میزان انحراف تقاضاي سفر با

نظیـر  (این شیوه برقراري هالت مورد نیاز براي یاست تا پس از ایجاد و تجهیز تسپیمایی  به شیوه هم ،نقلیه شخصی

هـاي آتـی، بخشـی از تقاضـاي سـفر       در سـال ...) تامین خودروهاي مناسب و خطوط ویژه وسایل نقلیه پرسرنشین، 

پیمایی، در دو مرحله کلی  شیوه همه ببررسی میزان انحراف تقاضا تحلیل و . این شیوه پاسخ داده شود شهري توسط

با توجه به عدم اطالع از میزان تقاضا براي اسـتفاده از ایـن شـیوه مشـخص نیسـت در مرحلـه اول،       . انجام می شود

اي قابل تامل بـوده و  نیـاز بـه     مسالهتقاضا، چگونگی برآورد این . تقاضاي بالقوه سفر با این شیوه باید مشخص گردد
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در مرحله دوم، با در نظر گرفتن معیارهـاي مناسـب تعـدادي گزینـه پیشـنهادي بـراي       . جانبه دارد هاي همه بررسی

برقراري شیوه هم پیمایی در قالب سناریوهاي جداگانه ساخته شده و ماتریس سفر بالقوه با شیوه هم پیمایی بر روي 

، در نهایت با در نظر گرفتن شاخص هاي دیگري و مقایسه آنها با وضعیت موجود شـبکه . شود اده میآنها تخصیص د

 .گردد گزینه برتر انتخاب می

   

 ]2[ 1پیمایی هم -3

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

پیمـایی   پیمایی داریـم، هـم   ما دو نوع هم. باشد می, و برنامه زمانی سفر شغلی مشابهی دارندهم بوده   آنها نزدیک به

  .شخصی و سازمانی

  

  پیمایی شخصی هم -3-1

توسط افرادي که مبـدا و   ،با مالکیت شخصی نقلیهوسیلهعبارت است از استفاده اشتراکی از یک  2پیمایی شخصی هم

سـفرهاي   یزمـان برنامـه   در ضمنو ) اي از مسیر آنها مشترك است بخش عمده یا(هم دارند  نزدیک به مقصد تقریباً

) در ساعات اوج صـبح و عصـر  (براي سفرهاي کاري و روزمره  پیمایی معموالً هم. است مشابهنیز  آنها رفت و برگشت

دروي خـود و  که همه سرنشینان خودروي اشتراکی، مالک خودرو باشند به تناوب راننده خو درصورتی. شود انجام می

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

  

  پیمایی سازمانی هم -3-2

گردد و افراد همراه از  ها و کارفرمایان تامین می پیمایی، وسیله نقلیه مورد استفاده توسط سازمان در این شیوه از هم

  .ها هستند ادارات و سازمانهمکاران شاغل در 

  

  پیمایی شخصی و سازمانی تفاوت هم -3-3

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

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

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

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

  .قابل بررسی است

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

ها افزایش آگاهی عمـومی باعـث    در مورد اجراي این برنامه. یک شرکت یا اعضاي یک خانواده وجود دارد

 .گردد ها می گسترش و تشویق این روش

  

  پیمایی هاي برآورد تقاضاي سفر با شیوه هم روش -4

 مطالعـات  تقاضا، برآورد روش نیرت ساده. شود یم انجام یمختلف هاي روش به پیمایی شیوه هم با سفر تقاضاي نیتخم

ایـن   بـا  سفر تقاضاي ینیب شیپ براي آن جینتا میتعم سپسو ونقل حمل ستمیس در راتییتغ آمدن دیپد از بعد و قبل

  .است مطالعه تحت ستمیس و مبنا ستمیس در موثر عوامل بودن کسانی روش، نیا فرض البته .باشد شیوه می

 تالش ها مدل نیا در .تاس همفزون رفتاري هاي مدل از استفاده ،پیمایی ه همشیو با سفر تقاضاي نیتخم گرید روش

 و تیـ جمع همفـزون  هـاي  یژگـ یو مبناي بر سفر هاي یژگیو گرید ای هینقل لیوسا انواع با سفر تعداد ای سهم شود یم

 سفر سهم نییتع براي ونیرگرس مدلهاي همفزون، رفتاري هاي مدل از یمثال. گردد ینیب شیپ مطالعه تحت محدوده

  .باشد محدوده در زمان سفر و درآمد متوسط تواند یم مدل نیا پارامترهاي. استپیمایی  شیوه هم با

فـرد   هـر  تصـمیم  روش، ایـن  در. استپیمایی  شیوه هم با سفر تقاضاي تخمین دیگر روش گسسته، انتخاب هاي مدل

 )ییپیما هم سیستم( عرضه با مرتبط متغیرهاي شامل غیرمت چند از تابعی عنوان به ...) و سفر مسیر سفر، وسیله نوع(

 یک نتیجه در را خود رفتار که افرادي تعداد تخمین براي توانند می ها مدل این. شود می بینی پیش ها گذاري سیاست و

 قابـل  سـفرها  طـول  و نقلیـه  وسایل سهم در تغییر درنتیجه، .روند بکار ،کنند می عوض نقل و حمل سیستم در تغییر

 مثالً( رقیب هاي گزینه نسبی جذابیت یا مطلوبیت براساس افراد انتخاب گسسته، انتخاب هاي مدل در. است محاسبه

 گسسـته  انتخـاب  هـاي  مـدل  از معمـول  شـکل  یـک  لوجیت، توابع. شود می انجام) شخصی نقلیه وسیله و پیمایی هم

  .هستند

 بکـار  پیمایی استفاده از شیوه هم آینده یا و موجود ايتقاض تخمین براي که هستند هایی شیوه ،شده گفته هاي روش

 ایـن  کلـی  رونـد . استاین شیوه  با بالقوه سفر حداکثر تخمین منظور به کلی رویکرد یک بازار، تحلیل روش. روند می

  :است ذیل موارد شامل روش

 .سفر هدف تفکیک به مثالً حاضر حال در سفر طول توزیع -

 وسـیله  نوع تغییر براي محتمل جمعیت درصد یا سفر طول و هدف تفکیک به ییپیما هم سهم حداکثر تخمین -

  .پیمایی هم از استفاده و سفر

 وسـیله  نوع تغییر پتانسیل رود می انتظار که آید می بدست هدفی جمعیتی هاي گروه تعریف اساس بر درصد این 

بخصـوص افـراد شـاغلی کـه     (هـدف سـفر شـغلی    در این مطالعه، مسافران با . دارد وجود آنها میان درپیمایی  هم به
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 ایـن  در. ، تحصیلی و بخشی از سایر اهداف سفر،  گروه هدف را تشکیل می دهنـد )سرویس ادارات آنها حذف شده

 ایـن سیسـتم  ( کنـد  نمـی  ایجاد وسیله تغییر براي محدودیتی ،پیمایی سیستم هم موجودیت است این بر فرض روش

  ).دهد پوشش را شهر محدوده کامل، بطور

 :شد برداشته پیمایی شیوه هم با سفر بالقوه تقاضاي تخمین براي ذیل هاي گام مطالعه، این بطور کلی در

  پیمایی؛ هاي حمل و نقلی به هم تعیین میزان انحراف تقاضاي سفر از سایر شیوه -

رگیري و نظرسنجی که با استفاده از آما( ، به تفکیک هدف1تعداد کل سفرهاي خانه مبنا در ساعات اوج صبح -

  ؛)از گروه هدف بدست آمد

  ). انحراف تقاضا(پیمایی تغییر یابد  تواند به سمت شیوه هم تعیین درصد سفرهایی از هر هدف که می -

  .   باشد بینی می هدف سفر، قابل پیش تفکیک بالقوه تغییر به درصددر نهایت با توجه به اطالعات گفته شده، 

  

 روش تحقیق -5

  .شود هاي انجام این مطالعه شرح داده می در ادامه گام. ی انجام مطالعه در شکل زیر ارایه شده استفرایند کل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .فرایند کلی انجام مطالعه: شکل 

 

 پیمایی محاسبه ماتریس تقاضاي بالقوه سفر با شیوه هم -5-1

شـیوه   بـا  بالقوه سفر تقاضاي ماتریس تخمین مطالعه، انجام اصلی هاي گام از یکی دهد می نشان 1 شکل که همانطور

 ساخت عمالً پیمایی وجود ندارد، همتسهیالت الزم براي ،)1390( مطالعه این پایه سال در که آنجا از .است پیمایی هم

                                                                                                           
پیمایی استفاده شـده، در هنگـام    شیوه هم نگر حمل و نقل و ترافیک شهر تهران جهت تحلیل و بررسی تقاضاي سفر با به علت اینکه در این مطالعه از مدل کالن -١

 .نظرسنجی سفرهاي انجام شده در ساعات اوج صبح مدنظر قرار گرفته است

هاي   تعریف گزینه

 پیشنهادي

  با فرضیات متفاوت

تخصیص سفرهاي بالقوه 

هاي  پیمایی براساس گزینه هم

تعریف شده

انتخاب گزینه برتر 

هاي  براساس شاخص

تعریف شده

 پایان

ریس تقاضاي بالقوه سفر محاسبه مات

پیمایی در ساعت اوج  با شیوه هم

صبح

 انتخاب شبکه پایه

 شروع
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 مـدل  کمـک  بـه  شد گرفته تصمیم دلیل همین به. داشت نخواهد مناسبی دقت ،این شیوه براي وسیله انتخاب مدل

 و 83سـال  در تهـران  شهر ساکنان مقصد - مبدا سفرهاي اطالعاتی بانک تهران، شهر ترافیک و نقل و حمل نگر کالن

 مـاتریس  روش، این با .گرددپیمایی محاسبه  شیوه هم با بالقوه سفرهاي ماتریس  نظرسنجی، و گري پرسش نتایج نیز

 انتخاب روي مقاله این تمرکز دلیل به. شد گرفته بکار مطالعه ادامه براي و محاسبه پیمایی شیوه هم با بالقوه سفرهاي

 روش همچنـین  و نظرسـنجی  و گري پرسش جزئیات بیان ازپیمایی،  برتر براي ایجاد تسهیالت همگزینه پیشنهادي 

  . گردد می ودداريپیمایی خ شیوه هم با بالقوه سفرهاي ماتریس محاسبه

  

  ]3[ مناسب نظرسنجی انتخاب شیوه -5-2

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

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

  .نظرسنجی، یک شیوه مناسب جهت انجام این مطالعه انتخاب شده است

شـود نـوع   شوندگان خواسـته مـی  پرسش گردد یعنی ازمی گري، پرسیده یا مشاهدهشبه طور معمول به هنگام پرس

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

معلـوم مواجـه    چنانچه شما با ایـن شـرایط  "نامه از افراد پرسیده شود، حال چنانچه در پرسش. 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

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

)1SP (از روش آمـارگیري مبتنـی بـر     ،پیمایی اجرایی نشـده ه به اینکه شیوه همبا توج نیز در این مطالعه. گویندمی

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

  ]3[ نظرسنجی و تحلیل آن -5-2-1

سـازي،  در مـدل  آن گـري و اسـتفاده از نتـایج   یک فرم مناسب جهت انجام پرسش ،پس از انتخاب شیوه نظرسنجی

آوري و جمـع  ، توزیع شده و پس از پر شدن توسط این افراد2ها در میان جامعه هدفسپس این فرم. گردیدطراحی 

  .مورد تحلیل قرار گرفتند

  :انجام شده استنامه جهت دستیابی به اهداف ذیل  طور کلی طراحی پرسشبه

 ؛هدف جامعهافراد وضعیت تردد  -

  پیمایی؛شیوه همهاي حمل و نقلی به )دم(از سایر شیوهسفر  يانحراف تقاضابرآورد  -

  .گري پیمایی با استفاده از نتایج پرسش با شیوه هممحاسبه ماتریس تقاضاي بالقوه سفر  -

                                                                                                           
-Stated Preference  

، ایـن افـراد بـه    شود میدر این مطالعه به دلیل اینکه بیشترین تقاضا براي استفاده از این شیوه حمل و نقلی، در میان مسافران با هدف سفر شغلی مشاهده         -٢

  .اند عنوان جامعه هدف انتخاب شده

 



 

 

 ٧

پـذیري بیشـتر اجـراي     که به دلیـل امکـان   وجود دارد پیمایی هممتفاوتی جهت هاي شیوههمانطور که گفته شد، با 

    .  برقراري آن انجام شده است پیمایی سازمانی، نظرسنجی در مورد شیوه هم

پیمـایی   هم بهدرخصوص تغییر وسیله نقلیه انجام سفر شغلی  جامعه هدفگري از  نتایج حاصل از پرسشدر مجموع 

انـدازي   کردنـد پـس از راه   درصد از کسانی که از وسیله نقلیه شخصی استفاده مـی  4/29دهد که  سازمانی، نشان می

 2در شکل . کنند پیمایی سازمانی استفاده می ه سفر داده و از وسایل تهیه شده در همپیمانی سازمانی تغییر شیو هم

در ادامـه در مـورد    همچنـین . پیمایی سازمانی نشان داده شده اسـت  نقلیه به هممیزان انحراف تقاضا از سایر وسایل

  .شود داده می پیمایی توضیحاتی هاي پیشنهادي براي برقراري هم گزینه

  

  
  .]3[ )نظرسنجی نتایج بر اساس(پیمایی سازمانی  نقلیه به شیوه همیزان انحراف تقاضا از سایر وسایلم: 2شکل 

  

  ]3[ برآورد تقاضاي سفر -6

پیمـایی در  هاي حمل و نقلی به شـیوه هـم  از سایر شیوهدرصد انحراف تقاضا نظرسنجی، پس از بدست آوردن نتایج 

سپس تقاضاي سفر است، اعمال شده و ) EMME/(نگر شهر تهران کالنمدل مورد استفاده که در این مطالعه مدل 

   .حمل ونقلی برآورد شده استشیوه این با 

هاي پیشنهادي در قالب سناریوهاي جداگانه تعریـف شـده و    پس از برآورد تقاضاي سفر و اصالح ماتریس آن، گزینه

س با تعیـین شـاخص هـاي مناسـب و مقایسـه      سپ. پس از انجام تخصیص نتایج حاصل از تغییرات برآورد می شود

  .، گزینه برتر انتخاب می گردد)90وضعیت موجود سال (تغییرات هر گزینه نسبت به شبکه پایه 

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

هاي شـغلی دیگـر    ارمندان ادارات و گروهشامل ک(درصد از جامعه هدف  30در این گزینه فرض شده است که، تنها 

نظیر کارگران، نظامیان که از وسایلی از قبیل وسیله نقلیه شخصی، موتور، تاکسـی و مسـافربر شخصـی، اتوبـوس و     

رود پـس از اجـراي ایـن گزینـه،      یعنی انتظـار مـی  . ، از این طرح استقبال نمایند)کردند مترو و سرویس استفاده می



 

 

 ٨

در واقع میزان محقق شدن انحـراف تقاضـاي بـرآورد    . صورت گیرد) استقبال از این طرح(کن حداقل تغییر رفتار مم

  .درصد فرض شده است 30گري،  شده از نتایج پرسش

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

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

پیمـایی سـازمانی را    نمایند و امکان استفاده از هـم  هاي حمل و نقلی استفاده می 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

  .درصد فرض شده است 50گري،  زان محقق شدن انحراف تقاضاي برآورد شده از نتایج پرسشدر واقع می. رخ دهد

  )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   هاي حمل و نقلی استفاده می ر نظیر کارگران، نظامیان که از سایر شیوهدیگ

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

درصد فرض شـده   70گري،  تقاضاي برآورد شده از نتایج پرسش در واقع میزان محقق شدن انحراف. ممکن رخ دهد

  .است

 

  هاي پیشنهادي کارگیري گزینه سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیک با به شبیه -6-1

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

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

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

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

  .ارایه شده است 1 پیمایی در جدول جهت برقراري شیوه هم

  

  .]3[ پیمایی در شهر تهران کارگیري شیوه هم هاي پیشنهادي جهت به مشخصات گزینه: 1جدول 

  شرح گزینه  عنوان گزینه
  سیستم حمل و نقل همگانی

  تقاضا
  اتوبوسرانی  قطار شهري

  )بینانه بد(پیمایی سازمانی  شیوه هم برقراري سرویس با استفاده از  اول

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

  )بینانه خوش(پیمایی سازمانی  برقراري سرویس با استفاده از شیوه هم  سوم

  

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

هاي ترافیکـی و   ترین شاخصاز مهم. گیردنسبت به وضعیت موجود مورد ارزیابی قرارمیدر هر گزینه در شهر تهران 
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سیسـتم حمـل و نقـل    شـاخص شـبکه معـابر،    : عبارتند از نددسته مورد بررسی قرار گرفت سهدر که محیطی  زیست

 هـاي هـاي مختلـف در گزینـه   نتـایج حاصـل از مقایسـه و ارزیـابی شـاخص     . محیطـی  هاي زیست صشاخ و همگانی

  .ه شده استیارا 2نسبت به گزینه وضع موجود در جدول  پیشنهادي

ارایـه شـده    3اي در شـکل   صورت مقایسـه  هاي مهم، تغییرات حاصل از اجراي راهکارها به به منظور مقایسه شاخص

همچنـین جهـت   . در نظر گرفته شـده اسـت   100عنوان مبناي مقادیر گزینه پایه به که الزم به توضیح است . است

نشـان داده   4هاي پیشنهادي نسبت به هم و گزینه پایـه نیـز در شـکل     مقایسه سهم وسایل نقلیه مختلف در گزینه

  .شده است

  

زیر بار تقاضاي سال  - هاي پیشنهادي  پس از اجراي گزینهمحیطی در شهر تهران  هاي ترافیکی و زیست شاخص مقایسه :2 جدول

1390 ]3.[ 

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

  گزینه

 

  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

 -وسیله نقلیه(مسافت طی شده 

 )رکیلومت
6365430 6161582 2/3-  6133882 6/3- 6073063 6/4- 

کیلومتر بر (متوسط سرعت حرکت 

 )ساعت
1/24 1/25 1/4  3/25 0/5  5/25 8/5 

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

نسبت زمان تاخیر به کل زمان سفر 

(%) 
2/54 4/52 3/3- 1/52 9/3- 7/51 6/4- 

  سیستم

  حمل و نقل

 عمومی

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

سیستم تعداد مسافر سوار شده به 

 حمل و نقل همگانی
597833 582580 6/2- 580625 9/2- 570071 6/4- 

سیستم مسافت طی شده در وسیله در 

 - فرمسا(بر  انبوه حمل و نقل همگانی

 )کیلومتر

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

متوسط ضریب استفاده از ظرفیت 

 وسیله
34/0 33/0 9/2- 33/0 9/2- 32/0 9/5- 

 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



 

 

 ١٠

  
  .پیشنهاديهاي  محیطی گزینه ترافیکی و زیستهاي مهم  تغییرات برخی از شاخص مقایسه :3 شکل

 

  
  .هاي پیشنهادي نهگزی سهم وسایل نقلیه مختلف در مقایسه :4 شکل

  

 بینانـه  پیمایی سازمانی در حالـت خـوش   همشیوه در مجموع با توجه به اینکه میزان بهبود ایجاد شده در اثر اجراي 

عنـوان گزینـه    باشد، این گزینه به محیطی قابل توجه می هاي مهم حمل و نقلی و زیست شاخص از نظر )گزینه سوم(

  .گردد برتر ارزیابی و انتخاب می
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  گیريتیجهن -7

شود که با اجـراي تـدابیري نظیـر    هاي پیشنهادي، مشاهده میدر بررسی نتایج حاصل از تحلیل و بررسی گزینه

تـوان عـالوه بـر کـاهش     مـی ) با افزایش ضریب سرنشـین خودروهـا  (پیمایی و تغییر در رفتار مردم اجراي شیوه هم

  .ا را نیز ایجاد نموده، منافعی چون کاهش هزینه...ها، اتالف زمان و آالینده

ایجـاد خطـوط مخصـوص خودروهـاي پرسرنشـین      فراهم نمودن تسهیالتی ازقبیل در راستاي اجراي این شیوه 

)HOV(تواند بسیار موثر باشد، می.  
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  جعامر -8

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

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

- Michael Grant "Transportation Demand Management Programs as an Emissions 
Reduction Strategy" ICF International، . 

، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و “ اي کاري روزانه شهر تهراندر سفره هاي اداري بررسی تاثیرات سرویس” -3

  .1390ترافیک تهران، اسفند 

-  http://ridesharechoices.scripts.mit.edu/home/histstats. 
، “)گزارش کلیات(و ترافیک تهران  و نقل حمل طرح جامع ”، و ترافیک تهران و نقل حمل شرکت مطالعات جامع  -5

  ,1391 پاییز، 930، گزارش شمارهتهرانو ترافیک شهر  و نقل حمل  جامعمطالعات 

شـهر تهـران در محـیط     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 جامع  مطالعات -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 شرکت مطالعات جامع  -8

  .1391 پاییز،  933-2 ، گزارش شمارهتهرانو ترافیک شهر  و نقل حمل جامع طالعات ، م“)سفر
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 "carpooling"  
  

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. 
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