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 ونقل شهر تهران سیستم حمل عملکرد ها بر یارانه يهدفمندسازطرح  اثرسنجی
 

 3ورپامیرهوشنگ مراد ،2مرتضی عراقی ،1یسیدابراهیم عبدالمناف
 رانیوصنعت ا ونقل دانشگاه علم حمل يزیر برنامه یمهندس يدکترا يدانشجو -1

 رجندیار دانشکده عمران دانشگاه بیاستاد -2
 ونقل ریزي حمل هبرنامارشد مهندسی  کارشناس -3

 
 چکیده

سیاسـی،   باشد که داراي اثرات مختلف اقتصـادي،  در عرصه اقتصاد میبزرگ کشور  ياز طرحها یکی يطرح تحول اقتصاد
لـذا در  . باشد یم يشهر درون ونقل ن طرح متاثر خواهد شد، بخش حملیکه از اهایی  بخشیکی از . است... اجتماعی، فرهنگی و 

 . ونقل پرداخته شده است بر بخش حمل ها هدفمندسازي یارانه ثر طرحه به بررسی امقالاین 
ـ  ر مـدل یک هدف سفر از زیه به تفکینقل لیرات سهم انواع وساییو اثرات آن بر تغ براي بررسی طرح مـدل   سـفر ک تفکی

که در واقع ترجیحات استفاده گردیده است  اده شده،یپ EMME/2ک شهر تهران که در نرم افزار یونقل و تراف حمل يزیر برنامه
ونقـل و   همچنین به منظور تعیین اثرات طرح بر شاخصهاي عملکـردي حمـل   .باشد شده افراد براي انتخاب مد سفر می مشاهده

ها و  دهد که در اثر حذف یارانه نشان مینتایج بدست آمده . ترافیک، خروجی زیر مدل تخصیص ترافیک مدنظر قرار گرفته است
. نقلیه یعنی تاکسی، اتوبوس و مترو افزوده خواهد شد کاهش یافته و به سهم سایر وسایل نقلیه وسایلسهم افزایش قیمت بنزین، 

در شبکه کاهش کاهش یافته  رهازمان سفر، میزان تاخی افته وها، پارامترهاي شبکه معابر بهبود ی لذا به دلیل کاهش سهم سواري
ونقل عمومی شـبکه بـا کمبـود     در عین حال به دلیل افزایش سهم حمل. یابد می بهبودهاي هوا  و میزان مصرف بنزین و آالینده

 .بایست تدابیر الزم اندیشیده گردد شد، که می ناوگان اتوبوس مواجه خواهد
 

 .یناوگان اتوبوسران شاخصهاي عملکردي ترافیکی و ،، تفکیک مد سفرسفرها يالگوها،  هدفمندسازي یارانهطرح : کلید واژه

                                                                                                     
 .abdolmanafi@iust.ac.ir، 09124204956ونقل و ترافیک تهران،  ارشد شرکت مطالعات جامع حمل کارشناس -1
 ..m.araghi@birjand.ac.ir، 22221507ونقل و ترافیک تهران،  عات جامع حملمعاون فنی شرکت مطال -2
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 مقدمه -1
هاي رفاه اجتمـاعی و کـاهش    شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص با مطرح 1950ر دهه د

گیـري تفکـر    بـا شـکل   1970امـا از دهـه   . تـر شـد   ها در فعالیتهاي اقتصادي پررنگ فقر، دخالت دولت
یـافتگی  مواجهه با مسائل مبـتال بـه توسـعه ن    محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که براي

هـاي   ورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حـداقل بـه انـدازه سـرمایه فیزیکـی، مسـایل و سیاسـت       کش
هـاي حمـایتی    بنابراین در ایـن دوره سیاسـت  . گیري سرمایه انسانی هم ضرورت دارند اجتماعی و شکل

. فـت هاي توسعه کشورها قرار گر سرلوحه برنامهاي  هاي یارانه رفاه و سیاست اجتماعی در قالب دولتهاي
هـا بـود؛    گیـري صـحیح ایـن سیاسـت     ها مورد غفلت قـرار گرفـت هـدف    آنچه در زمینه پرداخت یارانه

 .کردند ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می که بیشتر کشورها یارانهنحوی به
ها و رکود جهانی، تاکید راهبردهاي توسعه به سمت بهبود  به دنبال بحران بدهی 1980اما در دهه 

اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهاي بازار تغییر کرد که در چـارچوب ایـن رویکـرد جدیـد     مدیریت 
 .ها اقدام کردند اکثر کشورها نسبت به اصالحات در برنامه یارانه

ها و مجـالس قبلـی مطـرح بـوده      ها در دولت سال گذشته موضوع هدفمندسازي یارانه 20در طول 
ین طرح بزرگ اقتصادي تاکنون هیچ دولتی عمـالً جهـت اجـراي    است، اما با توجه به سنگینی اجراي ا

سال گذشته نهادهـاي   20اما دولت کنونی در واقع با استفاده از نتایج مطالعات . نکرده است یاقدامآن 
 .مختلف قصد اجراي این طرح را دارد

. باشـد  یمـ ... اجراي این طرح داراي اثرات مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگـی، اقتصـادي و    قطعاً
ونقـل و ترافیـک    تأثیر قرار خواهد گرفـت، بخـش حمـل    هایی که از اجراي این طرح تحت یکی از حوزه

ه بررسـی و مطالعـه اثـرات اجـراي طـرح مـذکور بـر سیسـتم         ن مقاله، بیلذا در ا. باشد می يشهر درون
 .د آشکار گرددط موجویپنهان آن در شرا يایاز زوا ی، تا بخششده است ونقل شهر تهران پرداخته حمل
 

 ها قانون هدفمندسازي یارانه -2
ها توسط هیئـت   هیئت وزیران الیحه هدفمندکردن یارانه 5/8/1387براي اولین بار در جلسه مورخ 

 یدر جلسـه علنـ  . ه اسـت وزیران مصوب و در همان سال براي طی مراحل قانونی به مجلس ارائه گردید
المی این الیحه را بـا قیـد یـک فوریـت بـه تصـویب       نمایندگان مجلس شوراي اس 10/10/1387مورخ 

سپس جهت بررسی و تصویب جزئیات آن به کمیسیون ویژه طـرح تحـول اقتصـادي و سـایر     . رساندند
در صـحن   20/8/1388کمیسـیون ویـژه در تـاریخ    . هاي فرعی مرتبط با الیحه ارسال گردید کمیسیون

 .  ]3[ یرات به تصویب رسیدعلنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با برخی از تغی
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و  باشـد، بحـث افـزایش قیمـت سـوخت      حاضر مربوط مـی  مطالعهآنچه از این قانون که به موضوع 
آن آورده شـده اسـت کـه بـه شـرح زیـر        1است که در ماده  یه شخصینقل لین از وسایارانه بنزیحذف 

 :]3[ باشد می
 :هاي انرژي را اصالح کند حامل دولت مکلف است با رعایت موارد زیر قیمت -1ماده “

نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت،  قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، -الف
 ونقـل، توزیـع، مالیـات و عـوارض     شامل حمل(هاي مترتب  با احتساب هزینه ها و با لحاظ کیفیت حامل

اجتمـاعی و فرهنگـی    -سـعه اقتصـادي  به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پـنج سـاله پـنجم تو   ) قانونی
فـارس    در خلـیج ) فـوب (روي عرشـه کشـتی    درصد قیمت تحویل 90ران کمتر از ای  اسالمی  جمهوري

 .”نباشد
 

 روزانه يهاها بر الگوي سفر هدفمندسازي یارانهطرح اثر  -3
اسـت، لـذا    نقلیه شخصی ها به دنبال حذف یارانه بنزین وسایل طرح هدفمندسازي یارانهکه یاز آنجائ

  .باشد نقلیه شخصی می تأثیر اصلی طرح برروي سفرهاي وسایل
آورده ) 1(در شـکل   يشـهر  ه درونیـ نقل لیبر انواع وسـا ها  ارانهی يهدفمندسازطرح  ينحوه اثرگذار

نقلیه شخصـی   ها، سفر با وسایل گردد، با اجراي هدفمندسازي یارانه چنانچه مشاهده می. ]1[ شده است
حاصـل نخواهـد    يرییتغ یو عموم یعموم مهیه نینقل لیاما در سفر با وسا ،گردد ت میدستخوش تغییرا

تـوان براسـاس نـوع سـفر بـه دو دسـته سـفرهاي         ینقلیه شخصی را م ن حال سفر با وسایلیدر ع. شد
باشند که با هدف شـغلی و آموزشـی    سفرهاي اجباري، سفرهایی می. اجباري و غیراجباري تقسیم نمود

  گیرند که با توجه به افزایش قیمت سوخت حـذف نشـده و صـرفاً بـه وسـایل      زه صورت میبوده و هررو
شـامل سـفرهاي   کـه  سـفرهاي غیراجبـاري   در امـا  . یابنـد  عمومی و عمومی انتقال می ونقل نیمه حمل

عمومی و عمومی، امکـان حـذف سـفر یـا      ه نیمهینقل لیعالوه بر انتقال به وسا باشد، یمتفریحی و خرید 
به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که با توجه به افـزایش  . وجود داردز ینعد مسافت در آنها کاهش ب

جاي انتخاب مقصـد   قیمت بنزین، فرد سفرهاي تفریحی یا خرید خود را حذف نماید و یا سعی نماید به
 .نماید تر از یکی از مراکز تفریحی یا خرید نزدیک به محل سکونت خود استفاده در مسافت طوالنی
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 ها بر الگوي سفر اثر هدفمندسازي یارانه ):1(شکل 

 
 ونقل ها بر عملکرد سیستم حمل اثرسنجی طرح هدفمندسازي یارانه لوژيمتد -4

بـر عملکـرد   ) نیمـت بنـز  یبطور خاص ق(ها  ارانهی يطرح هدفمندساز راث در این مقاله براي بررسی
 يزیـ ر ک از مـدل برنامـه  یـ ص ترافیسفر و تخصـ  کیر مدل تفکیز 2از  يشهر رونونقل د ستم حملیس

  .استفاده گردیده استونقل شهر تهران  حمل
مـورد  ک هدف سفر یسهم سفرها به تفک بر نیمت بنزیق اثر افزایشسفر  کیبا استفاده از مدل تفک
ل یـ ه و تحلیـ مورد تجز دیگر دو انتقال سفرها از یک مد به م راتییزان تغیمبررسی قرار گرفته است و 

  .گرفته استقرار 
 کیـ حجـم تراف سـهم   يرهـا یمتغ یعنـی  ونقـل  شبکه حمـل  يعملکرد ين شاخصهاییبه منظور تع

ستم یشده س ادهیه، تعداد مسافر سوار و پینقل لیدر شبکه معابر، متوسط سرعت وسا نقلیه مختلف وسایل
سبت تاخیر به کل زمان سفر، درصد شـبکه کنـد   ضریب اشغال ناوگان اتوبوسرانی، ن ،یونقل عموم حمل

هاي مختلـف   هاي مختلف در کل شبکه در گزینه و بحرانی، میزان مصرف بنزین و میزان انتشار آالینده
الـذکر پرداختـه    از مدل تخصیص ترافیک استفاده شده است، که در ادامه به اختصار بـه مـدلهاي فـوق   

 .شود می
 رانمدلهاي تفکیک مد سفر شهر ته -4-1

ونقـل شـهر تهـران، از     براي بررسی اثر قیمت بنزین بر سهم سفرها و در نهایت بـر سیسـتم حمـل   
ونقل و ترافیک تهـران کـه براسـاس ترجیحـات      هاي تفکیک مد سفر شرکت مطالعات جامع حمل مدل

هـدف از ایـن مـدل تفکیـک سـفر بدسـت       . پردازش گردیده است، استفاده گردیده است 1شده مشاهده

                                                                                                     
1 - Reveled Preference 

 يشهر نقلیه درون وسایل

 عمومی ونقل نیمه حمل ونقل شخصی حمل

 )تفریحی و خرید(سفرهاي غیراجباري  )یشغل آموزشی و(سفرهاي اجباري 

 ونقل عمومی حمل

 جایی بهجاب
 ونقل حمل

 عمومی نیمه 

 جابجایی به
 ونقل  حمل

 عمومی

 جابجایی به
 ونقل  حمل
 عمومی نیمه

 جابجایی به
 ونقل حمل

 عمومی 

 حذف برخی از سفرها
 یا کاهش مسافت سفر

 حفظ سفر
با  
 شخصی وسایل

 حفظ سفر
با  
 شخصی وسایل
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ساختار کلی ایـن مـدلها در   . نقلیه در انجام سفرهاست ابطی براي تعیین سهم هریک از وسایلآوردن رو
 .آورده شده است) 2(شکل 

 
 هاي لوجیت انواع ساختار مدل ):2(شکل 

 
 شهر تهـران در  تفکیک مدلهاي. شوند نقلیه ساخته می این مدلها به تفکیک هدف سفر و نوع وسیله

 .]2[آورده شده است  )2(و متغیرهاي مربوطه در جدول  )1(جدول 
 شهر تهران تفکیکهاي  مدل ):1( جدول

2ρ 2 مدل وسیله هدف سفر
cρ 

شغلی
 

 شاخه 
 پایین

CBDj(/)Taxic(Ln/)popco(/U( تاکسی ij
Taxi −−−−−= 717306206011855 

11/0 09/0 
( اتوبوس

nbus
zdist

(/)outinbus(//U ij
Bus −

−
++−−−= 045500183018542 

شاخه 
 باالیی

CBD-J(/-)car-c(Ln/-)pop-co(/ij( سواري
CarU 00616011065037= 

ij[( عمومی
TaxiUexp()ij

BusU[exp(Ln/ij
Taxi,BusU += 80720 

تحصیلی
 

Taxi-c(/-)pop-co(/ij( تاکسی
TaxiU 0009046687= 

18/0 08/0 
( اتوبوس

nbus
zdist(Ln/)outbusnbus(Ln//U ij

Bus −
−

+−+−−= 392805997034023 

car-c(Ln/-)pop-co(//-ij( سواري
CarU 15560014310530 += 

zdist(/-)pop-co(//ij( سرویس
ServiceU −+= 115505789855610 

خرید
Taxic(Ln/)CBDJ(/)pop-co(//ij( تاکسی 

TaxiU −−−++= 513602844001958613763 
( اتوبوس 08/0 15/0

nbus
zdist(Ln/)outbus(/)CBDJ(/)inbus(//U ij

Bus −
−

+−−−+−−−= 163500231079080150225090861 
pop-co(/)Time-car(Ln/-ij( سواري

CarU 8327928850 += 

تفریح
Taxi-c(Ln/-)pop-co(//ij( تاکسی 

TaxiU 313108688580411 += 
CBD-J(/)-in-bus(/-/ij( اتوبوس 07/0 12/0

BusU 640150142076120 += 
car-c(Ln/-)pop-co(/ij( سواري

CarU 25520873611= 

هیچ
 

سرخانه
TimeTaxi(Ln/)SC(//U( تاکسی  Taxi

ij
Taxi −−+= 195200153088180 

( اتوبوس 06/0 11/0
nbus
zdist

(/)pbus(//U
ij
Bus −

−
+−−= 0459001682053190 

CBDJ(/)carSC(/ij( سواري
CarU −−= 64702960 

 

 اتوبوس تاکسی شخصی نقلیه وسایل

 وسایل نقلیه

 .اي ساده ساختار لوجیت چندجمله -الف

 شخصی نقلیه وسایل

 اتوبوس تاکسی

 وسایل نقلیه

 .اي ساختار لوجیت آشیانه -ب

 نقلیه عمومی وسایل



 

 

 6

 شهر تهران تفکیک سفرهاي  متغیرهاي مورد استفاده در مدل ):2(جدول 
 توضیحات متغیر

CO-POP نقلیه متوسط سرانه مالکیت وسیله 
C-Taxi برحسب تومان(با تاکسی  هزینه سفر( 
J-CBD ناحیه مقصد در محدوده طرح ترافیک باشد 
dist-z فاصله زمینی بین مبدا و مقصد 
bus-in زمان سفر داخل اتوبوس 
bus-out زمان سفر خارج از اتوبوس 
bus-n تعداد تعویض خط با اتوبوس واحد 
c-car  برحسب تومان(هزینه سفر با سواري شخصی( 

bus-in-15  دقیقه 15زمان داخل اتوبوس منهاي 
Car-tim  زمان سفر با سواري شخصی 
SCTaxi  سهم سفرهاي با تاکسی به مبداi نقلیه از کل سفرهاي با سایر وسایل 
SCcar  سهم سفرهاي با سواري شخصی به مبداi نقلیه از کل سفرهاي با سایر وسایل 

Taxi-Time زمان سفر با تاکسی 
bus-p روي براي رسیدن به ایستگاه اتوبوس یادهزمان پ 

 مدل تخصیص ترافیک -4-2
چهـارمین   .، انتخاب مسیر هر سفر با هدف و وسیله خاص به مقصدي معین استهدف از این مدل

در مدل . باشد ونقل در مطالعات طرح جامع، تخصیص ترافیک می مرحله از فرآیند تحلیل تقاضاي حمل
ولـف   -ونقل عمـومی بـه صـورت روش تعـادلی فرانـک       اي و حمل یلهتخصیص ترافیک از مدل چند وس

(Frank-Wolf) در این مرحله تقاضاي به دست آمده در مراحل قبـل کـه بـه صـورت     . شود استفاده می
بـه  . شـود  برروي شبکه معابر تخصـیص داده مـی   ،نقلیه مختلف هستند هایی از سفرها با وسایل ماتریس

مقصد که در مرحله قبل به  -شود که تقاضاي بین هر زوج مبدأ می عبارت دیگر در این مرحله مشخص
هـاي   هـا و سـایر شـاخص    شود و حجـم ترافیـک خیابـان    دست آمده به چه شکل روي شبکه بارگذاري 

هاي عرضـه مختلـف    با کمک این اطالعات و با در نظرگیري ویژگی  .ونقل مورد نیاز محاسبه گردد  حمل
توان به حجم، زمان سفر، سرعت، مصـرف سـوخت،    ونقل عمومی می لشامل وضعیت شبکه معابر و حم

هـاي   در گـردش نقلیه مختلف در هر کمان شبکه خیابانی، حجم وسایل نقلیه   هاي وسایل میزان آالینده
مختلـف   ونقل عمـومی در قسـمتهاي    و همچنین اطالعات حجـــــم مسافرین حمل مختلف هر تقاطع

هـاي   و پیاده شده در هر ایستگاه در سال افـق طـرح و همچنـین سـال    و تعداد مسافرین سوار  مسیرها
هاي پیشنهادي مختلف در سال  میانی تا افق طرح دست یافت و در واقع سیماي تهران را توسط گزینه

 .]4[ سازي نمود افق طرح شبیه
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 ها یارانه يطرح هدفمندساز یبررس -5
 ها یارانه يطرح هدفمندساز يها تعریف گزینه -5-1

نـه در نظـر   یگز 4گـردد،   یمشـاهده مـ  ) 3(چنانچه در جدول  يسازداثر طرح هدفمن یبررس يراب
هـا   نـه یسـه گز یمقا يباشد که به عنوان مبنا یت موجود مینه اول مربوط به وضعیگز. گرفته شده است

 3ن، یبنز ییمت نهاینامشخص بودن قها به دلیل  هدفمندسازي یارانه طرح ين حال برایدر ع. باشد یم
 .در نظر گرفته شده استال یر 10000و  7000، 4000 يترین لینه براساس بنزیگز

 
 ها طرح هدفمندسازي یارانه یبررس شده براي هاي تعریف گزینه :)3(جدول 

 ها ویژگی گزینه ها شرح گزینه ها گزینه

 وضعیت موجود اول گزینه
 .بنزین ثابت استقیمت  -
 .ردیگ یمنقلیه تعلق  یارانه به کلیه وسایل -

 دوم گزینه
 هــا هدفمندســازي یارانــه 

مختلـف   يمتهـا یبراساس ق
 نیبنز

 .یه شخصینقل لیوسا يال برایر 4000 يتریقیمت بنزین ل -
 .یابد و عمومی افزایش نمی یعموم مهیونقل ن ل حملیوسا يقیمت سوخت برا -

 .یه شخصینقل لیوسا يال برایر 7000 يتریقیمت بنزین ل - سوم گزینه
 .یابد و عمومی افزایش نمی یعموم مهیونقل ن ل حملیوسا يمت سوخت براقی -

 چهارم گزینه
 .یه شخصینقل لیوسا يال برایر 10000 يتریقیمت بنزین ل -
 .یابد و عمومی افزایش نمی یعموم مهیونقل ن ل حملیوسا يقیمت سوخت برا -

 
 )خروجی مدل تفکیک سفر( نقلیه اثر افزایش قیمت بنزین بر سهم سفر وسایل یبررس -5-2

هاي تفکیک سفر، هزینه سـفر عمـدتاً بـر اهـداف سـفر شـغلی، آموزشـی و تفریحـی          براساس مدل
 .باشد تأثیر می حساس بوده و بر هدف خرید بی
) 4(نقلیه مختلف با افزایش قیمت بنزین براي سفرهاي شغلی در جـدول   بر این اساس سهم وسایل

 :الیر 10000تا  الیر 1000گردد، با افزایش قیمت بنزین از  چنانچه مشاهده می. آورده شده است
 .یابد کاهش می% 58سهم سواري  -
 .یابد افزایش می% 55سهم تاکسی، مسافربر و آژانس و سهم اتوبوس و مترو هریک  -

ي کاسـته شـده و بـه    سـهم سـوار  ن یمت بنزیش قیبا افزا یگردد که در هدف شغل یمشاهده ملذا 
نیز اثر افزایش قیمت بنزین در جابجـایی سـفرهاي   ) 3(در شکل  .کند نقلیه دیگر انتقال پیدا می وسایل

 .شغلی آورده شده است
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 نقلیه در سفرهاي شغلی اثر افزایش قیمت بنزین بر سهم وسایل ):4(جدول 
 اتوبوس و مترو تاکسی، مسافربر و آژانس سواري شخصی )الیر-لیتر(قیمت بنزین 

1000 78/48 79/24 47/26 
4000 40/30 66/33 95/35 
7000 12/24 69/36 19/39 
10000 59/20 40/38 01/41 
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 سفرهاي شغلیبا  ییجابجااثر افزایش قیمت بنزین در  :)3(شکل 

 
. آورده شـده اسـت  ) 5(اثر افزایش قیمت بنـزین در جابجـایی سـفرهاي تحصـیلی نیـز در جـدول       

 :الیر 10000ال تا یر 1000از  گردد، با افزایش قیمت بنزین میه مشاهده چنانچ
 .یابد کاهش می% 29سهم سواري شخصی  -
 .یابد افزایش می% 5سهم تاکسی، مسافربر و آژانس  -
 .یابد افزایش می% 4سهم اتوبوس و مترو  -
 .یابد افزایش می% 5سهم سرویس  -

یابـد، امـا میـزان     اهش یافته و به سایر مدها انتقال میلذا در سفرهاي تحصیلی نیز سهم سواري ک
نیز اثر قیمـت بنـزین   ) 4(در شکل  .باشد کاهش و افزایش سهم آن در مقایسه با هدف شغلی کمتر می

 .نقلیه در جابجایی سفرهاي تحصیلی آورده شده است بر سهم وسایل
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 فرهاي تحصیلینقلیه در س اثر افزایش قیمت بنزین بر سهم وسایل :)5(جدول 
 سرویس اتوبوس و مترو تاکسی، مسافربر و آژانس سواري شخصی )الیر-لیتر(قیمت بنزین 

1000 22/14 14/21 73/33 91/30 
4000 48/11 87/21 70/34 95/31 
7000 64/10 09/22 00/35 27/32 
10000 13/10 23/22 18/35 46/32 
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 نقلیه در سفرهاي تحصیلی یلاثر افزایش قیمت بنزین بر سهم وسا :)4(شکل 

 
ختلـف در سـفرهاي تفریحـی نیـز     نقلیـه م  حال اثر افزایش قیمـت بنـزین در سـهم وسـایل     درعین

گردد، با افزایش  چنانچه مشاهده می. آورده شده است) 6(گذار است، که میزان تاثیر آن در جدول تاثیر
 :الیر 10000تا  الیر 1000قیمت بنزین از 

 .یابد کاهش می% 32سهم سواري شخصی  -
 .یابد افزایش می% 19سهم تاکسی، مسافربر و آژانس  -
 .یابد افزایش می% 15سهم اتوبوس و مترو  -

هـا از   در سفرهاي تفریحی نیز مشابه سایر اهداف سفر، بـا افـزایش قیمـت بنـزین و حـذف یارانـه      
در عـین  . شـود  ده مـی افـزو  هیـ نقل لیوسانقلیه شخصی سهم سواري کاهش یافته و بر سهم سایر  وسایل

حال، میزان کاهش سهم سواري در هدف تفریحی در مقایسه با هدف شغلی کمتر بوده اما در مقایسـه  
نقلیـه در   نیز اثر افزایش قیمت بنـزین بـر سـهم وسـایل    ) 5(در شکل  .باشد با هدف تحصیلی بیشتر می

 .جابجایی سفرهاي تفریحی آورده شده است
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 نقلیه در سفرهاي تفریحی ت بنزین بر سهم وسایلاثر افزایش قیم :)6(جدول 
 اتوبوس و مترو تاکسی، مسافربر و آژانس سواري شخصی )الیر-لیتر(قیمت بنزین 

1000 19/35 83/38 97/25 
4000 23/28 34/43 43/28 
7000 66/25 02/45 33/29 
10000 09/24 06/46 86/29 
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 نقلیه در سفرهاي تحصیلی ایلاثر افزایش قیمت بنزین بر سهم وس :)5(شکل 

 
 ) خروجی مدل تخصیص(هاي عملکردي  بر شاخصهاي مختلف طرح  گزینه یبررس -6

ده اسـت  یـ گرد يبنـد  میتقس یدسته کل 4ک به یص ترافیمدل تخص یخروج يعملکرد يشاخصها
ات اثرونقل عمومی و  وضعیت حمل وضعیت شبکه معابر،ک، یان ترافیدر جر نقلیه سهم وسایلکه شامل 

 .اند باشد که در ادامه ارائه شده یم محیطی زیست
 نقلیه ها براساس سهم وسایل گزینه یبررس -6-1

در  مختلـف در سـاعت اوج   يهـا  نـه یدر گزنقلیـه   اثر افزایش قیمت بنزین بر سهم سفرها با وسایل
و  7000 ،4000 بـه گردد، در اثر افزایش قیمت بنزین  چنانچه مشاهده می. آورده شده است) 7(جدول 
 :دوم، سوم و چهارم يها نهیدر گز الیر 10000

 .یابد کاهش می %43و % 38، %28ب یبترت سهم سواري -
 .یابد افزایش می %28و % 24، %18 بیبترت سهم تاکسی -
 .یابد افزایش می %30و % 26، %19 بیبترت سهم اتوبوس -
 .یابد افزایش می %27و % 24، %17 بیبترت سهم مترو -
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 )درصد( مختلف يها نهیدر گز نقلیه سهم وسایل ):7(جدول 
 نه چهارمیگز نه سومیگز نه دومیگز )وضع موجود( نه اولیگز نقلیه نوع وسیله
 5/16 1/18 9/20 29 سواري
 2/34 3/33 6/31 8/26 تاکسی
 1/20 5/19 5/18 5/15 اتوبوس
 0/8 8/7 4/7 3/6 مترو

 
 معابر ها براساس وضعیت شبکه گزینه یبررس -6-2

براي بررسی و مقایسه وضعیت شبکه معابر در شهر تهران، سه شـاخص متوسـط سـرعت حرکـت،     
در جـدول  . بحرانی در نظر گرفته شده اسـت  کند و نسبت زمان تاخیر به کل زمان سفر و درصد شبکه

چنانچـه  . آورده شـده اسـت   مختلـف  يهـا  نهیدر گز يبراساس همسنگ سوار وضعیت شبکه معابر) 8(
دوم، سـوم و   يهـا  نهیدر گز الیر 10000و  7000، 4000ن به یمت بنزیش قیبا افزا گردد می مشاهده
 :چهارم
 .یابد ش مییافزا %17و % 14، %11 بیبترت در شبکه معابر متوسط سرعت حرکت -
 .یابد کاهش می% 9و % 7و % 6ب یبترت در شبکه معابر ر به کل زمان سفرینسبت زمان تاخ -
  .یابد کاهش می% 13و % 11و % 9 بیبترت در شبکه معابر یبحران درصد شبکه کند و -
 

 مختلف يها نهیوضعیت شبکه معابر براساس همسنگ سواري در گز ):8(جدول 

متوسط سرعت حرکت  ها نهیگز
 )کیلومتربرساعت(

نسبت زمان تاخیر 
 به کل زمان سفر

درصد شبکه 
 کند و بحرانی

 4/37 9/64 2/20 )وضع موجود(نه اول یگز
 2/34 3/61 4/22 نه دومیگز
 1/33 3/60 23 نه سومیگز
 5/32 3/59 6/23 نه چهارمیگز

 
بـه دلیـل    مختلـف  يهـا  نـه یدر گز دهد که با افزایش قیمت بنـزین  ها نشان می لذا تمامی شاخص

نقلیه عمومی، وضعیت شبکه معابر  نقلیه شخصی به وسایل کاهش سهم سواري و انتقال سفرها از وسایل
 .یابد تهران بهبود میشهر 

 ونقل عمومی وضعیت حمل ها براساس گزینه یبررس -6-3
سه شـاخص میـزان تعـداد مسـافر      ،هاي مختلف ونقل عمومی در گزینه وضعیت حمل یبررسبراي 

اتوبوس و مترو، کمبود ناوگان اتوبوسرانی و درصد خطوط اتوبوسرانی با ضریب اشـغال   شده و پیاده سوار
 .گرفته شده است در نظر بیش از یک
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) 9(در جـدول   مختلـف  يها نهیدر گزاتوبوس و مترو در ساعت اوج  شده و پیاده زان مسافر سواریم
 الیـ ر 10000و  7000، 4000ن بـه  یمت بنـز یش قیبا افزاگردد،  چنانچه مشاهده می. آورده شده است

 :دوم، سوم و چهارم يها نهیدر گز
 .ابدی یش میافزا %31و % 27، %20 بیبترت شده اتوبوس و پیاده تعداد مسافر سوار -
 .ابدی یش میافزا %29و % 25، %19 بیشده مترو بترت و پیاده تعداد مسافر سوار -

 .باشد نقلیه شخصی می ونقل عمومی به دلیل کاهش سفر با وسایل این افزایش تقاضا براي حمل
 

 مختلف يها نهیدر گز ت اوجساعدر  ده مترو و اتوبوسش و پیاده تعداد مسافر سوار ):9(جدول 
 شده به اتوبوس و پیاده تعداد مسافر سوار شده به مترو و پیاده تعداد مسافر سوار ها نهیگز

 416098 104986 )وضع موجود(نه اول یگز
 499755 125165 نه دومیگز
 528897 131414 نه سومیگز
 545235 134966 نه چهارمیگز

 
و کمبـود   هاي مختلف ضریب اشـغال  وبوسرانی براساس محدودهنیز تعداد خطوط ات) 10(در جدول 
مـت  یش قیبا افـزا گردد،  چنانچه مشاهده می. آورده شده است مختلف يها نهیگزدر  یناوگان اتوبوسران

 :دوم، سوم و چهارم يها نهیال در گزیر 10000و  7000، 4000ن به یبنز
 .یابد کاهش می %53و % 51، %49 بیبترت 5/0درصد خطوط اتوبوسرانی با ضریب اشغال  -
 .دشو یمبرابر  12و  10، 8 بیبترت 1وبوسرانی با ضریب اشغال بیش از درصد خطوط ات -
، 3242ب بـه  یـ دستگاه در وضع موجود بترت 1044از  یتعداد کمبود اتوبوس درخطوط اتوبوسران -
 .رسد یدستگاه م 3747و  3498

رود میـزان تقاضـاي    اهش سهم سـواري انتظـار مـی   بعبارت دیگر به دلیل افزایش قیمت بنزین و ک
 .ونقل عمومی و به نوعی ضریب اشغال اتوبوس افزایش یابد حمل
 

 مختلف يها نهیدر گزضریب اشغال خطوط اتوبوسرانی و تعداد کمبود اتوبوس  ):10(جدول 

 خطوط ها نهیگز
 ضریب اشغال اتوبوس

 مجموع
تعداد اتوبوس 
 1موردنیاز اضافی

 )دستگاه(
متر از ک

5/0 
تا  5/0بین 

75/0 
تا  75/0بین 

1 
بیش از 

1 
 نه اولیگز

 )وضع موجود(
 100 3/2 6/4 3/11 8/81 درصد 1044 346 8 16 39 283 تعداد

                                                                                                     
بـه منظـور تعیـین کمبـود ناوگـان       5/0فرض ضریب اشغال معـادل   .محاسبه گردیده است 5/0تعداد کمبود اتوبوس براساس ضریب اشغال  1

 .گردد اي محسوب می دهی نماید و لذا فرض بدبینانه سرویس با شرایط خیلی مطلوبی اتوبوسرانی متضمن این امر است که سیستم اتوبوسرانی
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 100 6/19 6/17 4/21 6/41 درصد 3242 346 67 61 74 144 تعداد نه دومیگز

 100 24 3/17 8/18 9/39 درصد 3498 346 83 60 65 138 تعداد نه سومیگز

 100 2/27 9/13 8/20 2/38 درصد 3747 346 94 48 72 132 تعداد نه چهارمیگز
 محیطی اثرات زیست ها براساس گزینه یبررس -6-4

هـاي   هاي میزان مصرف بنزین و تولیـد آالینـده   از شاخص محیطی گزینه براي مقایسه اثرات زیست
CO ،HC  وNOX هـاي مختلـف    و میزان تولیـد آالینـده   رف بنزینمیزان مص. استفاده شده استCO ،
HC  وNOX  بـه گردد، با افـزایش قیمـت بنـزین     چنانچه مشاهده می. آورده شده است) 11(در جدول 

 :الیر 10000و  7000، 4000
 . یابد کاهش می %20و % 17، %13 بیبترت میزان مصرف بنزین در ساعت اوج -
 .یابد کاهش می %19و % 17، %13ب یتدر ساعت اوج بتر CO میزان آالینده -
 .یابد کاهش می %17و % 15، %12ب یدر ساعت اوج بترت HC میزان آالینده -
 .یابد کاهش می %12و % 10، %7 ترتیبدر ساعت اوج ب NOX ندهیزان آالیم -
 

 مختلف يها نهیدر گز ها میزان مصرف سوخت و تولید آالینده :)11(جدول 

 )کیلوگرم(تولید آالیندگی  )ترلی(مصرف بنزین  ها نهیگز
CO HC NOx 

 7490 37993 334776 1063458 )وضع موجود(نه اول یگز
 6932 33489 291458 922331 نه دومیگز
 6710 32154 278168 880661 نه سومیگز
 6610 31346 270419 855114 نه چهارمیگز

 
 يگیر و نتیجه بندي جمع -7

نقلیـه سـواري    ها، سـهم وسـایل   افزایش قیمت بنزین و حذف یارانهتوان گفت که با  بطور یقین می
که در اینصورت وضـعیت شـبکه معـابر بهبـود پیـدا       یابد، نقلیه انتقال می کاهش یافته و به سایر وسایل

در عـین حـال   . یابـد  هـا افـزایش مـی    يسوار يکرده و میزان تاخیرها کاهش یافته و سرعت حرکت برا
ونقل عمومی موجب افزایش حجم تقاضاي سفر بـا   قلیه شخصی به وسایل حملن انتقال سفرها از وسایل

. عمومی و عمومی ایجاد خواهـد کـرد   ونقل نیمه اتوبوس و مترو گردیده و مشکالتی را براي بخش حمل
گـردد، امـا بـه     نقلیـه شخصـی مـی    در واقع این طرح اگرچه موجب بهبود وضعیت شبکه معابر و وسایل
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توانـد بخشـی از ایـن     عمومی و عمومی ظاهر خواهد شـد کـه مـی    ونقل نیمه ملعنوان تهدیدي براي ح
 .تهدید از طریق افزایش ظرفیت ناوگان مترو برطرف گردد

 ن،یبنـز  ییمت نهاین بودن قیل نامعیبه دل ها حاضر براي بررسی طرح هدفمندسازي یارانه مقالهدر 
در نظر گرفته شـده  ت موجود یبر وضع عالوهال یر 10000و  7000، 4000 يمتهایبراساس قگزینه  3

 :گردد بشرح ذیل ارائه می یاصل ها استخراج گردیده است که نتایج است و نتایج هریک از گزینه
Ø سـهم سـواري  ، هیـ نه پاینسبت به گز دوم، سوم و چهارم يها نهیدر گز با افزایش قیمت بنزین 

سـهم   افـزایش، % 28و % 24، %18 بیـ بترت سـهم تاکسـی  کاهش،  %43و % 38، %28 بیبترت
افـزایش   %27و % 24، %17ب یز بترتین مترو سهم وش یافزا %30و % 26، %19ب یبترت اتوبوس

 .دابی می
Ø دوم، سوم و چهارم در مقایسـه بـا گزینـه     يها نهیاتوبوس در گز شده مسافر سوار و پیاده تعداد

 .یابد افزایش می% 31و % 27، %20پایه بترتیب 
Ø دوم، سوم و چهارم در مقایسه با گزینه پایـه   يها نهیشده مترو در گز هو پیاد تعداد مسافر سوار

 .یابد افزایش می% 29و % 25، %19بترتیب 
Ø یستم اتوبوسـران یس دوم، سوم و چهارم يها نهیدر گزونقل عمومی  به دلیل افزایش سهم حمل 

 .شد دستگاه اتوبوس مواجه خواهد 3747و  3498، 3242د با کمبوب یبترت
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