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  ب  

  گفتار پيش
شهري و   ونقل درون شناخت عوامل تأثيرگذار در مصرف سوخت حمل عنوانري با اطرح پژوهشي ج

هاي كارشناسي و مكاتبات الزم، عقد قرارداد و به  پس از بررسي 1387سال ماه  بهمن در  الزمراهكارهاي
 به سازي مصرف سوخت كشور  شركت بهينه،ونقل حمل انرژي در بخشسازي   بهينهمديريتكارفرمايي و توسط 

 سال ابتداي  ازآن فعاليت پژوهشيپس از  ابالغ شد و ريزي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه
نسخ  و پس از دريافت نظرات نهايي نمايندگان محترم كارفرما روي آغاز شدطور رسمي و جدي  به 1388

  . پايان پذيرفت1389ها، در تير ماه  اوليه و تكميل گزارش

 و ونقل حملو علت اصلي تعريف آن از اين جهت است كه مقولة طرح پژوهشي اين اهميت 

 يا مراكز به عنوان پايتختمشهد، اصفهان و شيراز  تهران، هايشهر كالنبراي ، به خصوص شهريترافيك 
گير همه شهروندان   كشور، تبديل به يك معضل اساسي و گريبانهايترين شهر  و بزرگهاي اصلي استان

 شهري، با توجه به روند رشد جمعيت و استفاده ونقل حملهاي  از آنجا كه افزايش زيرساخت. شده است
مديريت تقاضاي ، باشد نميي و جابجايي ونقل حملگوي نيازهاي  ل نقليه شخصي، بيش از اين پاسخاز وساي

 مديريت در همين راستا، .برخوردار استهاي اخير  به خصوص در سالاي   از اهميت ويژهونقل حمل

هشي طرح پژو در صدد تعريف سازي مصرف سوخت كشور  شركت بهينهونقل حمل انرژي در بخشسازي  بهينه
 شهري و راهكارهاي الزم   درونونقل حملشناخت عوامل تأثيرگذار در مصرف سوخت با هدف ري اج

سازي مصرف  سازي زمينه براي اجراي راهكارهاي مديريتي جهت افزايش كارايي و بهينه جهت آماده
  .برآمدسوخت 

 به ريزي ريت و برنامهموسسه عالي آموزش و پژوهش مدي ونقل حملريزي و اقتصاد  گروه پژوهشي برنامه
، با توجه به اهميت گروه آموزشي اقتصاد رياك همبا موسسهفعال هاي پژوهشي  يكي از گروهعنوان 

 ، اين طرحانجام با  به خصوص در كشورهاي در حال توسعه،هاي علمي و كاربردي مطالعات و پژوهش
تالش  با همكاري وشور كشهرهاي  اصلي كالن در راستاي حل يكي از معضالت  هر چند كوچكگامي

  .برداشتسازنده نمايندگان كارفرما 
  .ه استنتايج اين طرح پژوهشي در قالب چهار گزارش با عناوين زير ارائه شد

  آوري اطالعات جمع .1
 شهري  درونونقل حملسازي عوامل تاثيرگذار در  شناسايي و مدل .2

 شهري كشور  درونونقل حملهاي كاهش مصرف سوخت در  سياست .3

شهرهاي  شهري به تفكيك كالن  درونونقل حملهاي كاهش مصرف سوخت در   سياستا .4
 تهران، مشهد، اصفهان و شيراز
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شركت اين طرح بتواند مديران و كارشناسان محترم هاي  پژوهش اميدوار است كه گزارشگروه 
  .ياري نمايددر تعريف اين طرح يابي به اهداف خويش   را در دستسازي مصرف سوخت كشور بهينه

  :جاي دارد كه از همكاري نزديك و نظرات سازنده نمايندگان محترم كارفرما، به خصوص
سازي انرژي در بخش   بهينهآبادي، مدير محترم جناب آقاي مهندس سيدمحمدرضا فيض .1

  ،ونقل حمل
  ، وونقل حمل هاي امور بهبود روش نژاد، رييس محترم سركار خانم مهندس مريم مهدي .2
  ونقل حمل هاي امور بهبود روش نه غريبي، كارشناس محترمسركار خانم مهندس پروا .3

  .صميمانه قدرداني و تشكر شود
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  د  

  فهرست همكاران پروژه
  موسسه، مدير طرح يار، استادجاللي ناييني احمدرضا دكتر يآقا .1
، مـدير فنـي     )سـابق موسـسه    ياراسـتاد (تربيت مدرس    دانشگاه   يار، استاد ممدوحي اميررضا دكتر   يآقا .2

  طرح
 ، مسئول پروژهونقل حملريزي  موسسه، كارشناس ارشد برنامه، مربي يمراديدس مهرداد عل مهنيآقا .3

  ونقل حملريزي  دانش آموخته موسسه، كارشناس ارشد برنامه، حسن كوهيمهندس  يآقا .4
  ونقل حملريزي  دانش آموخته موسسه، كارشناس ارشد برنامه، ايمان عابديني مهندس  يآقا .5
  ونقل حملريزي  دانش آموخته موسسه، كارشناس ارشد برنامهده، مجتهدزا نايخانم مهندس م .6
  ونقل حملريزي  دانش آموخته موسسه، كارشناس ارشد برنامه، مريم عامريخانم مهندس  .7
  نژاد، مسئول دفتر خانم پريما نيك .8
  تايپيست، خانم مهناز كرامتيان .9
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  ها فهرست جدول
  شماره صفحه                        عنوان
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 مقدمه
 زمشهري و راهكارهاي ال  ونقل درون گذار در مصرف سوخت حملتاثيرشناخت عوامل پروژه جاري با عنوان 

  : فاز با عناوينسهدر 
  ،آوري اطالعات جمع -1
 ، وشهري  درونونقل حملگذار در تاثيرسازي عوامل  يي و مدلشناسا -2

 نتايجبندي و ارائه  جمع -3

الزم براي انجام مطالعات در فازهاي بعدي است كه  آوري اطالعات جمعهدف در فاز اول، . تعريف شد
  : بند به شرح زير است8 خود شامل

  ، تهران، مشهد، اصفهان و شيرازشهرهاي شهري در كالن  درونونقل حمل مطالعات وضعيت موجود -1-1
  ، شهريونقل حملگذاري انرژي در بخش   منابع مربوط به مقررات و سياست-1-2
اياالت متحده، فرانسه، انگلستان، (هاي كشورهاي عضو آژانس انرژي   مرور و بررسي سياست-1-3

  ، شهريونقل حمل در كاهش مصرف سوخت تركيه، عربستان و  جنوبي ژاپن، هند، چين، كره،آلمان
 ،شهري در شهرهاي واشنگتن، پاريس، لندن، برلين  درونونقل حمل مطالعات وضعيت موجود -1-4

  ،استانبولنو، پكن، سئول، رياض و  توكيو، دهلي
شهرهاي دنيا بر اساس  كالنشهرهاي ايران در مقايسه با  ها و وضعيت موجود كالن  مقايسه سياست-1-5

  ،3-1 و 2-1بندهاي 
كه در (هاي ساير كشورهاي دنيا   شهري با سياستونقل حملهاي كلي كشور در  سه سياست مقاي-1-6

  ،)اند  ذكر شده3-1بند 
  ، و)6-1بر اساس مقايسه انجام شده در بند ( شهري در ايران ونقل حملهاي   چالش-1-7
  . ارائه گزارش پاياني فاز اول-1-8

 ونقل حملگذار در تاثيرسازي عوامل  ي و مدلشناسايدر فاز اول، الزم  آوري اطالعات جمعپس از 

  : بند به شرح زير است4شامل  در فاز دوم صورت گرفت كه خود شهري درون
 با توجه به ونقل حملهاي كاهش مصرف سوخت در بخش  بندي استراتژي آوري و دسته  جمع-2-1

  ،4-1 و 3-1، 2-1، 4-1-1اي بندهاي ه سياست
سازي مصرف انرژي در بخش  هاي بهينه  ارزيابي استراتژيسازي شناسي مدل  بررسي روش-2-2

  ، شهريونقل حمل
   و2-2سازي بند   بر اساس مدل2-1-2 شده در بند  هاي تدوين بندي استراتژي  ارزيابي و اولويت-2-3
  . ارائه گزارش پاياني فاز دوم-2-4
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ابي و ، ارزيبندي ، دستهآوري جمع ،سوخت مصرف كاهشهاي  استراتژيدر اين فاز، 
به  شهري كشور  درونونقل حملهاي كاهش مصرف سوخت در  سياستدر فاز سوم،  .بندي شدند اولويت

با جزييات بيشتر تدوين و ارايه  شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان و شيراز به تفكيك كالنطور كلي و 
  : بند به شرح زير است6 شامل اين فاز. شدند
  ،شهري كشور  درونونقل حملف سوخت در هاي كاهش مصر  تدوين گزارش سياست-3-1
شهري به تفكيك   درونونقل حملهاي كاهش مصرف سوخت در   تدوين گزارش سياست-3-2

  ،شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان و شيراز كالن
  ، ارائه خالصه گزارش مديريتي-3-3
  ،اه ش از كل گزارWord به همراه فايل  Searchable ارائه يك نسخه فايل الكترونيكي-3-4
 ونقل حملگذار در مصرف سوخت تاثيرنمونه كاتالوگ در مورد عوامل   ارائه چند-3-5

  ، وشهري و راهكارهاي الزم درون
  .هاي مرتبط داخلي و خارجي  ارائه يك مقاله علمي قابل ارائه در كنفرانس-3-6

به در ادامه،  ،كه متناظر با بند سوم اين فاز است خالصه گزارش مديريتيگزارش جاري با عنوان 
و در حد خالصه گزارش و اجمالي مختصر خيلي طور ه ها ب هاي گزارش شرح يكايك فازها و فصل

  .استمديريتي پرداخته 
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  آوري اطالعات جمع: فاز اول -1
 4وضع كنوني ترابري : پردازد مي  زيرگروه اصلي7 به گردآوري اطالعات در اين فازگزارش 

 كشور 10هاي   شهري ايران، سياستونقل حملگذاري انرژي در  شهر ايران، مقررات و سياست كالن
 كشور 10 شهر از 10 ونقل حمل شهري، وضع كنوني ونقل حملآژانس انرژي در كاهش مصرف سوخت 

هاي  شهر ياد شده، مقايسه سياست  كالن10شهر ايران با   كالن4ها و وضع كنوني  مزبور، مقايسه سياست
  . شهري ايرانونقل حملهاي   كشور مذكور و در پايان، چالش10با  شهري ونقل حملكلي ايران در 

  
 تهران، مشهد، اصفهان و شيراز هايشهر  در كالنشهري درون ونقل حملوضعيت موجود مطالعات  - 1-1

) تهران، مشهد، اصفهان و شيراز(شهر ايران   كالن4 در ونقل حمل كنوني وضع،  زيربخشايندر 
 ،الزمگردآوري اطالعات براي . شد ، توصيف  انجام شدهپيشي ها السآنها در  ونقل حملطرح جامع كه 
 ،هاي نفتي وردهشركت پخش فرآها مانند  انسازمديگر و  مزبورهاي   با شهرداريزيادي هاي نگاري نامه

هاي زير به   از جمله به موضوع.انجام شدكنترل كيفيت هواي تهران و معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا 
  : پرداخته شدطور تفصيلي

  بررسي وضعيت موجود از لحاظ تعداد ناوگان به تفكيك نوع وسيله و وضعيت آنها •
  شهري  درونونقل حملشهرهاي ايران در  هاي كالن ها و برنامه بررسي سياست •

  .ديآ مي) 1( در جدول 1386 سال در ايرانشهر   كالن4گاز در  مصرف بنزين و نفتبراي نمونه، 
  

  1386 ايران در سال شهر  كالن4 مصرف انواع سوخت در ).1 (جدول
 ) ليتر1000( گاز نفت ) ليتر1000( بنزين شهر

 1866526 3451321 تهران

 911790 101636 مشهد

 972303 1009904 اصفهان

 587390 786517 زشيرا

  1386سال ، )هاي نفتي مصرف فرآورده(آمارنامه انرژي : ماخذ
  

مشي الزم و بهبود اداره امور  ك و تهيه خطهاي جامع و هماهنگ ترافي براي اعمال سياست
ريزي، ساماندهي، هماهنگي، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيك شهرها،  ، مانند طراحي، برنامهترافيك

  . تاسيس شد1372شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در سال 
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   شهريونقل حملگذاري انرژي در بخش  مقررات و سياستمنابع مربوط به  - 1-2
 به تفصيل مورد  شهريونقل حملانرژي در بخش ر اين بخش، مقررات مختلف در زمينه د

گيري و اجرايي  گذاري، تصميم گذاري، سياست با توجه به تنوع و تعدد مراكز قانون. بررسي قرار گرفت
ي  شورامجلس: براي نمونه ، استزياددر كشور، گستره اين نهادها و مقررات وضع شده از سوي آنها نيز 

، مصرف سوختو عمومي  ونقل حمل مديريت  يا13، ستاد تبصره دولت،  مجمع تشخيصاسالمي،
  ... .سازي مصرف سوخت و  شركت بهينه

  
  )مجلسمانند (گذاري  در مراكز قانونجستجو و استخراج منابع  -1- 1-2

ست و امجمع تشخيص با گذاري سطوح كالن  انداز، شناسايي راهبردها و سياست تدوين چشم
 در 1368 در سال قانون اساسيبراي نمونه، بازنگري  .شود س انجام ميلدر مجتنظيم قوانين عادي تهيه و 
االترين سند قانوني و رسمي بكه پس از قانون اساسي،  ساله20انداز  سند چشمهمچنين . انجام شدمجمع 

را در سال   انرژيهاي كلي بخش سياست ،مجمع .كشور است، در مجمع تهيه و پس از تاييد رهبري، ابالغ شد
گانه به تمكين و حركت در راستاي راهبردها و   قواي سهالزاممجمع براي چون .  تصويب كرد1379

آن در  مصوباتتوان درباره اجرايي شدن   نمي قانوني ندارد،هاي تدوين شده، ابزار و توان سياست
 لوايح دريافتي از دولت، م همجلس شوراي اسالمي .كردارزيابي ، بررسي و هاي گوناگون و كالن حوزه

هايي كه نمايندگان ارائه  ها را در كنار طرح و شوراي عالي استان) از طريق وزارت دادگستري(قوه قضاييه 
  :زير به طور تفصيلي پرداخته شدموارد از جمله به در اين بخش،  .دكن دهند، بررسي و تصويب مي مي

  )1391 تا 1386(ف سوخت  عمومي و مديريت مصرونقل حملقانون توسعه ) الف
  بار و مسافر در شهر و حومهدستورالعمل مديريت حمل ) ب
  

 هـاي   هتوسـعه، اليحـ   قوانين سـوم و چهـارم       ن بودجه،   وقاندر مراكز اجرايي،    منابع  جستجو و استخراج     -2- 1-2
  ... و هاي اجرايي نامه آيينو  ونقل شهري  حمل خصوصدولت در

اما . ه استاي به انرژي داده شد  از برنامه دوم، اهميت ويژهويژه پس بهساله   5هاي توسعه  در برنامه
 در حوزه انرژي تدوين شد، به علت ي بخشگونهاي گونا در برخي موارد مانند برنامه دوم كه سياست

هاي سوم و  اما در برنامه .نشد آنها به قانون، ضمانت اجرايي محكم و مستمري نيافت و عملياتي تبديلعدم 
هاي  خانه ها و وزارت اي مشخصي در انرژي تدوين و تصويب شد كه بر پايه آن، سازمانه چهارم، سياست

، ي توسعهها عالوه بر برنامه. عملياتي كردن آنها شدندبراي هاي الزم  كارمربوط، ملزم به انجام 
 رهبري تاييد و ابالغ شد، زمينه توسط 1379هاي كلي بخش انرژي، مصوب مجمع نيز كه در سال  سياست

 از سازي مصرف سوخت سازمان بهينههمچنين . كردها را در اين حوزه فراهم  و بستر اجرايي شدن سياست
هاي كالن در  هاي توسعه و سياست سازي مصرف انرژي در كشور، در چارچوب برنامه متوليان اصلي بهينه
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ير به طور تفصيلي زمنابع از جمله  .هايي را تدوين كرد و در حال اجراي آنها است اين حوزه، سياست
  :مورد بررسي قرار گرفت

  )1372 تا 1368( يكم توسعه  برنامه) الف
  )1378 تا 1374( دوم توسعه  برنامه) ب
  )1383 تا 1379( سوم توسعه  برنامه) ج
  )1388 تا 1384( چهارم توسعه  برنامه) د
   در قوانين بودجه ساالنهونقل حملانرژي و ) ه
   انرژيكارآييطرح ) و
  )ناوگان فرسوده( بودجه 13نامه اجرايي تبصره   آيين5نامه اجرايي ماده  نآيي) ز
  1386 بودجه سال 13هاي تبصره  سياست) ح
  13هاي پشتيباني و تشويقي دولت براي پيشبرد اهداف تبصره  سياست) ط
  )وزارت نفت(سازي مصرف سوخت  ها و تكاليف شركت بهينه سياست) ي
  برخي از مصوبات دولت) ك

ها و قوانين   در زمينه راهبردها، اهداف، سياستايرانتوان گفت كه  بندي مي  جمعدر يك
توان گفت انبوهي از  و حتي ميندارد ، كمبودي ونقل حملسازي مصرف سوخت در  مصوب براي بهينه

اي اين است كه چرا  پرسش پايه. استموجود  ،هاي بسيار مفيد و مناسب در قالب مقررات و قوانين گزاره
 دو ،در حال حاضر. هاي فراوان و مزمن درگير است با دشواريكشور  ونقل حملز بخش انرژي و هنو

  :توان داد مي اين پرسش بهپاسخ 
مادامي كـه ضـمانت اجرايـي بـراي قـوانين           . ندشوقواعد و مقررات خوب هنگامي اثربخشند كه اجرا          .1

وزه عمدتاً محدودكننده، پرهزينه و در      ويژه اين كه مقررات اين ح      به. نباشد، نبايد انتظار معجزه داشت    
تـك     ولـي نـه بـراي تـك        بسيار مفيدند همه مردم   براي نفع   يعني  ( هستند   مردمخالف جهت مطلوبيت    

 .سرباززنندكنند كه از اجراي آنها  و بنابراين مردم همه تالش خود را مي) آنها

وپـاگير    بعـضاً هـم دسـت      كـه (شايد الزم بود و هست كه به جاي اين همه قـانون و قاعـده گونـاگون                   .2
هاي اين حوزه است و آن ناچيز          گرفتاري اصلي بيشتر ، مشكل اصلي را نشانه رفت كه سرمنشا         )هستند

هـاي ايـن       سـرنخ اصـلي پيچيـدگي      . اسـت   نسبت به بيشتر كشورهاي جهان     ايرانبودن بهاي انرژي در     
د كنندگان بدهـ    به مصرف رين سيگنال را    ت  ، واقعي كردن بهاي سوخت است تا بهترين و مناسب         حوزه

هـاي آينـده اسـت، برهانـد و      هـاي انـرژي كـه سـهم نـسل      و بودجه كشور را نيز از اين بار عظيم يارانه    
تر است    سياستي كه هم به عدالت اجتماعي نزديك      . دهدتخصيص منابع را نيز به بهترين وجهي بهبود         

  .باشدزمينه  و بهترين توصيه در اين تواند نخستين دارد و ميرا و هم توان اجراي ساده و گام به گام 
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   شهريونقل حملهاي كشورهاي عضو آژانس انرژي در كاهش مصرف سوخت  بررسي سياستمرور و  - 1-3
 و شرايط اقليمي، ونقل حمل مصرف سوخت منابع انرژي و روند با بررسي وضع  بخش،در اين

 فرانسه، انگلستان، آلمان، ،يكاآمر (برگزيده  كشور10در  زميني ونقل حملاقتصادي و زيرساختي شبكه 
 در حوزه ها آنانجاممهم و در دست هاي   سياست،)تركيهعربستان و  ، چين، كره جنوبي،ژاپن، هند

 سوخت در كارآيي و بهبود مصرف انرژي يتبراي شناخت بهتر وضع. ارائه شداي   جادهونقل حمل
بر پايه برخي كشورها و مناطق جهان رسي ها، تحليل و بر  و انتشار آالينده)مسافر(اي  جاده ونقل حمل

  .ددنش تحليلللي انرژي الم هاي آژانس بين  و گزارش2007آمارهاي سال 
  

  روند جهاني مصرف انرژي در حمل مسافر
كه نشانه (برخي كشورها و مناطق اقتصادي  ونقل حملمصرفي  جهاني انرژي روند) 1(شكل در 

 ونقل حمل مصرف انرژي، 2005 تا 1995از سال . است مده آها  به تفكيك شيوه) نيز هست 2Coانتشار 
هاي خدماتي داشته  بخشميان  رشد را در بيشترين رسيد كه )EJ( اكساژول 75 افزايش يافت و به 37%

 ترابري. رسيدGt  53 افزايش يافت و به  شديداً،مصرف انرژي نيز متناسب با افزايش Co2انتشار . است
. مصرف كرده است 2005در سال را  ونقل حمل از كل انرژي %89نرژي بوده و  اكاربر بزرگتريناي  جاده

اي   جادهونقل حملدر  و %13 معادل، 2005 تا 1990 زماني بازهاي در   در موارد غيرجادهمصرف انرژي
  .است  داشته افزايش41%

) 30% (OECDتر از   سريع،)OECD )55% در كشورهاي غير مصرف انرژيرشد ميانگين 
برخي از آنها، افزايش رشد سريع اقتصادي سبب  به OECD در كشورهاي غير زياد اين افزايش .است

 3براي نمونه، سفرهاي مسافرتي در چين . ، مالكيت بيشتر ناوگان و نياز بيشتر به حمل بار استدرآمدها
كشورها و ميان در .  را دربرگرفته استOECD از كل رشد در كشورهاي غير %33برابر افزايش دارد و 

كه  داشته مصرف انرژي كاهش 2005 تا 1990، روسيه تنها كشوري است كه از سال بررسيمناطق مورد 
  . روي داد1990 دهه ميانه و آغازكه در بوده به علت بازسازي اقتصادي 
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  2005 و 1990هاي  سال در ها  كشورها به تفكيك شيوهونقل حملدر بخش مصرفي  انرژي تغيير ).1 (شكل

  
 است انرژي در همه كشورهاي مورد بررسي كننده مصرف سواري بيشترين  ناوگان)2(در شكل 

هاي مسافرتي با هم بيش   و كشتيها، قطارها اتوبوس. كند را مصرف مي كل انرژي %87 به طور ميانگين و
حمل مسافر در خطوط هوايي در   انرژيمصرف از %15تقريباً . كنند مصرف مي كل انرژي را %3از 

را مصرفي  از انرژي نهايي %99هاي نفتي است و   وابسته به فرآوردهتقريباً تنهامسافر  حمل .استداخلي 
 افزايش هاترين آن  كه مهمي كرد تغييرات مهمهاي اخير، تركيب مصرف سوخت در سال. گيرد دربرمي

 در حمل مسافر در كشورهاي و سهم ديزل از انرژي مصرفي ستاروپا سواري ناوگان درديزل مصرف 
  . رسيد2005 در سال %14به  1990در سال  %9 از انرژيآژانس 

شكل .  شده است1990 از سال co2 انتشار %23 حمل مسافر سبب افزايش در بيشتر انرژي مصرف
. دهد نشان مي روند انتشارسطح و بررسي از ديد كشورهاي مورد ها را در  آالينده سرانه تشارميزان ان) 3(

كه يونان   در حالي.  نسبتاً ثابت مانده و حتي كاهش يافته است كشورهاي اروپاخي سرانه در برco2انتشار 
در استراليا، co2  انتشار سرانه. استسواري كاربرد اند كه به علت رشد شديد   داشتهزياديو ايرلند افزايش 

 سفر و تر  مسافت طوالنينشانگر، باالترين است كه انرژيكشورهاي آژانس بين در امريكا كانادا و 
  .تر است تر و بزرگ سنگينكاربرد ناوگان 
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  1990-2005 در بازه انرژيژانس آها در حمل مسافر در كشورهاي  گونهمصرفي انرژي  ).2 (شكل

  

  
  2005 و 1990دو سال  سرانه ناشي از حمل مسافر در برخي كشورها در CO2روند زماني انتشار  ).3 (شكل

  
 سفرهاي مسافرتيدر  مصرف سوخت نميانگيالگوي سفر، سطح درآمد، نرخ مالكيت خودرو و 

 2005 تا 1990از سال انرژي  كه در كشورهاي آژانس دارنداثر  CO2 و انتشار مصرف انرژيبر سطح 
، سفرهاي برابردر . سفرهاي سواري و هوايي استدر بيشترين افزايش سرانه . پيوسته افزايش يافته است

 يتراكم جمعيتمسطح سفر سرانه كشورهاي . افت در اين دوره اندكي كاهش ي و قطارسرانه با اتوبوس
  .كمتر استخيلي ، امريكاتراكم مانند استراليا، كانادا و  كمژاپن و هند نسبت به كشورهاي مانند 
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 آمده) 4(شكل در برخي كشورها در سفرهاي مسافرتي هاي حمل   گونهيك از  سهم هرتغيير 
به . دارد برتري در كشورهاي آژانس انرژي ونقل لحمهاي    بر انواع گونه، سوارينماگردر اين . است

  تفاوت، امااست مربوط به سواري 2005 و 1990هاي  سال كيلومتر در –از كل مسافر %82طور ميانگين، 
 سطوح نيز جغرافيايي و ي، جمعيتهاي ويژگي نشانگر به كشور ديگر يسهم سفر سواري از كشور

، سفرهاي هوايي 2005 تا 1990از سال . شهري است  بين شهري وونقل حمل شرايط و قوانين گوناگون
 از سفرهاي مسافري را در %5 حدود يك و قطار هر  اتوبوس.  داشته استها بيشترين رشد را در مسافرت

  .اند هشت دا1990 و اندكي كمتر از آن را در سال 2005سال 
در سال ( مانده است ثابت  و تقريباً  ژاپن سهم بزرگي داشته درريلبا  كيلومتر طي شده -مسافر

 است كه  ژاپناي  ريلي قوي شهري و منطقه سامانهاين به علت . %)30سهم ، 2005در  و %34سهم ، 1990
% 15 سهم سفرهاي هوايي بيش از امريكا كشور استراليا، كانادا و 3در . گسترش يافتندهاي پيش  در دهه

انرژي را در زماني مصرف روند ) 5( شكل .تاس 2 رده سواري در  رشد داشته و پس از2005در سال 
 -  هر مسافرمصرف انرژي دردر بيشتر كشورها، . دهد  كيلومتر نشان مي-كشورها به ازاي هر مسافربرخي 

 ژاپن به افزايش سهم ريلي و انرژي دراين مساله . ندژاپن، دانمارك و هلند استثناي. ست اندهكيلومتر كاه
  .استسواري مربوط ند به افزايش مالكيت  هلدرو ) ي اخيرها الاقل تا سال(سواري مصرفي 

 گونه،تر اين  ييهاي جز نماگر، است ونقل حمل انرژي كننده مصرف بزرگترين سواري چون
اي را در  هاي گسترده تفاوت) 6(شكل  .شود مي بررسي جادهدر  مصرف سوخت شدت ميانگينمانند 

  ازآنها سواري در بيشتر مصرف سوخت شدت ميانگين. دهد اين نماگر در كشورها نشان ميسطح و روند 
 كنترل  سامانهجهز به ناوگان م شگسترزمان ، 1990دهه .  كاهش يافته است2005 تا 1990 سال

ده بو) هاي باالي سوختب به در واكنش(كارآمد سواري الكترونيك مديريت سوخت و افزايش تقاضاي 
  . كاسته شدبه علت افزايش فروش سواري ديزلمصرف سوخت ، از شدت 2000 سال آغازاز . است
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  2005 تا 1990 در بازه  در برخي كشورهاكل سفرهاها از   زماني سهم گونهتغيير ).4 (شكل

  

  
  2005 و 1990دو مقطع  در برخي كشورها در هاي حمل  گونه همه دركيلومتر -هر مسافرمصرفي انرژي تغيير  ).5 (شكل

  

ريلي اتوبوسهوايي خودرو سواري دريايي

  IEA2007 : منبع
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  1990-2005در بازه   چند كشور سوارير ناوگاند سوخت مصرفميانگين شدت روند زماني  ).6 (شكل

  
 2هاي سبك تقريباً  كاميونولي ، ماند تقريباً ثابت 2005 تا 1990 تعداد سواري از سال امريكادر 
 بيش از 1990 نسبت به سال 1500cc از بيشسواري با حجم موتور تعداد در كشورهاي اروپا، . برابر شدند

 دهه پايان كه در خود سوخت در برنامه بازدهي اثرگذارساً به علت مقررات ، ژاپن اسابرابردر .  برابر شد2
  . در وزن سواري داشت افزايش كمتري،دش اجرا 1990

، آنسواري و مالكيت كاربرد  با اطالعاتي مانند مصرف سوختهاي شدت  از تركيب داده
همه . كردا ارزيابي سواري كشورهمصرف انرژي  بر گوناگون راگذاري عوامل اثرچگونگي توان  مي

 6در . دارنديونان و ژاپن شديدترين رشد را . ندروي روبه افزايش مالكيت سواري با كانادا، جزكشورها به 
در اين .  داشته استكاهش كشور 11در سواري كاربرد  وافزايش  ،سواري باكشور، مسافت طي شده 

تقسيم  ها سواريميان است كه سفرها خانوارها به اين معني   درسواريكشورها، مالكيت بيش از يك 
  .دياب كاهش ميسواري  سفر هر  سرانهدر نتيجه،. شود مي

هاي   در بخشمصرف انرژي ارائه آمار با ،2009ماه مي سال  در گزارشدپارتمان انرژي آمريكا 
ن  موجود آ و ارزيابي وضع، به بررسيبرگزيدههاي   و منطقه كشورهادر) ونقل حملاز جمله ( گوناگون

مصرف  2006سال  آمار ،)6(تا ) 2 ( هاي در جدول.  پرداخت2030آينده آنها تا سال بيني  مناطق و پيش
. دوش مي ارائه International Energy Outlook 2009 با عنوان ياد شدهگزارش در  حمل ونقل انرژي
  .است ژول 06/1 ارز هم است كه هر واحد آن BTU ، در آمارمصرف انرژيواحد 

  IEA2007 : منبع
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 Quadrillion( 2006سال در  OECDغير  وOECD كشورهاي ونقل حمل سوخت مايع در مصرف ).2 (جدول

BTU( 

OECD Non-OECD  
8/57 2/34 

  
 2006سال در  OECD كشورهاي ونقل حملمصرف انرژي و ، جمعيت GDPميانگين تغيير ساالنه  ).3 (جدول

 )درصد(

GDP منطقه بارحمل  مسافرحمل  جمعيت 
 آمريكاي شمالي 1/1 3/0 9/0 5/2

 اروپا 8/0 -6/0 2/0 2

 آسيا 2/1 -3/0 -1/0 6/1

  
 2006سال در  OECD كشورهاي غيرونقل حملمصرف انرژي و ، جمعيت GDPميانگين تغيير ساالنه  ).4 (جدول

 )درصد(

GDP منطقه بار مسافر جمعيت  
 اوراسيا /اروپا 6/2 7/0 -2/0  6/3

 آسيا 4/4 7/3  9/0 7/5

 ميانه خاور  2 1/1 7/1 9/3

 فريقاآ 2/2 8/0 2 4

 مركزي /آمريكاي جنوبي 2 7/1 1 7/3

  
 Million BTU Per( 2006 سال  در كره جنوبي ومصرف انرژي سرانه مسافر در كشورهاي هند، چين ).5 (جدول

Person( 

 كره جنوبي هند چين
2 8/0  8/17 

  
 )درصد (2006سال در مايل  - همگاني و شخصي از كل سفرونقل حملسهم  ).6 (جدول

   همگاني  شخصي
 OECD آسيايي كشورهاي 32 68

OECD كشورهاي آسيايي غير 66 34

  جهان شهر  10شهري در    درونونقل حملمطالعات وضعيت موجود  - 1-4
سهم  و تعداد ناوگان ،نخست. فت جنبه انجام گر4بررسي هر يك از اين شهرها در در اين بخش، 

اي اثرگذار بر   پارامترهاي پايهجمعيت، درآمد و ديگرسپس وضع . در هر شهر ارائه شد ونقل حملهاي مختلف  گونه

 در ونقل حملهاي گوناگون  ها در شيوه مصرف انرژي و پراكنش آاليندهدر گام بعد، . دي بيان گردونقل حمل
  .دي مطالعه گرد شهريونقل حملشهرهاي مزبور در  هاي شهرداري كالن سياست بررسي شد و نهايتاً مزبورشهرهاي 
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، رياض، سئول، پكن، دهلي نو، توكيو، برلين، لندن، پاريس، سي واشنگتن دي (شهرهاي مورد بررسي

سزايي در  دارند كه بخش حومه شهر اثر به )نواحي اطراف شهر( دو بخش مركزي و حومه )استانبول
 زيرا بسياري از شهروندان در حومه شهرها، .جايي درون شهرها دارند هاي گوناگون از جمله جابه بخش

 شهرها به همراه ،بنابراين. كنند به داخل شهرها سفر مي... ات، تفريح، آموزش و روزانه به قصد كار، خدم
هاي شهرهاي برگزيده براي  نكته مهم ديگر در بررسي سياست. اند شهر بررسي شده حومه به عنوان كالن

هاي شهرهاي مزبور عالوه بر  ها اين است كه شهرداري كاهش مصرف سوخت و انتشار آالينده
 .اند هايي نيز براي شهر خود بر پايه شرايط ويژه اتخاذ كرده كشوري و ملي، سياستهاي  سياست

  
   دنياشهرهاي شهرهاي ايران در مقايسه با كالن ها و وضعيت موجود كالن مقايسه سياست - 1-5

تا مقايسه منطقي روي  گرفت انجامها   روي سياستروشنيندي ب   دستهنخستدر اين بخش، 
هاي  بررسي. دودهي و انسجام بهتري ارائه ش جام شده و نتايج آن با سازمان انها ه و زيردستها هدست

 انجامها  بندي سياست  دسته روش شناسايي درست اي برپژوهشي علمي و گوناگوناي در منابع  گسترده
 ارزيابي در راستاي كاهش مصرف رايها ب بندي سياست  دسته APEC در شهرهاي حوزه ،نمونه رايب. شد

  :استچنين  ونقل ملحسوخت در 
 مصرف كارآييبهبود و تدوين استانداردها مانند هايي  سياست: هاي كنترل مصرف انرژي ناوگان سياست

  .ناوگانسوخت 
،   مالياتدريافت(كاربرد آن  وكنترل مالكيت سواري مانند هايي  سياست: نظارتي -هاي مديريتي سياست

  .)ساير عوامل كنترل ترافيكو ايش هزينه پاركينگ ، تعيين محدوده ترافيك، افزترددافزايش هزينه 
شبكه، گسترش هاي  سياست :) همگاني مانند سامانه (جايگزين ونقل حمل يها ه سامانگسترشهاي ارتقا و  سياست

  .)روي  پياده ودوچرخه( همگاني و غيرموتوري  سامانههاي  ظرفيت و زيرساخت
ها  شامل بخش) 7(شهري، جدول  سوخت هاي مديريت مصرف   سياستايي پوشو يتجامعبراي 

تمركز بر  :ها با توجه به دو رويكرد كالن  سياستدر آغاز،. استآمده بندي پيشنهادي  هاي دسته و زيربخش

تمركز بر ناوگان در رويكرد  .شوند مي تقسيم  جايگزين سواري ونقل حملي ها هتمركز بر سامان و  سواريناوگان

 پيشنهاد هاي مديريت كاربرد و مالكيت خودرو سياست و اي كاهش مصرف سوخته سياست :، دو بخش اصليسواري
 3 نيز  جايگزينونقل حملهاي  سامانهدر رويكرد . اند  هر بخش اصلي چند سياست معرفي شدهدرشده كه 

نقل و هاي حمل هاي سامانه سياست  وهاي كاربرد ناوگان چندسرنشين سياست،  همگاني هاي سامانه سياست :بخش اصلي

  .گيرد مي برها را در اي از سياست مجموعهاند كه هر يك   معرفي شدهغيرموتوري
ها، مقايسه تطبيقي شهرهاي داخلي و خارجي  بندي سياست ه ساختار دستپايهبر ) 8(در جدول 

 ونقل حمل  سامانهاجتماعي و  - مهم اقتصادينماگرهايمقايسه برخي از همچنين .  ارائه شده استبرگزيده
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 ، مشهد،تهران( خارجي با شهرهاي داخلي برگزيدهها و تطابق شهرهاي   اين ويژگيپايهانجام شده تا بر نيز 
براي هر شهر،  .دانجام داهاي تدوين شده و اجرايي  ، بتوان تحليل مناسبي از سياست) اصفهان،شيراز

هاي مدون و مصوب  ستنشان از سيا           حالت. اند هاي فعال با دو حالت نشان داده شده سياست
. هاي مصوب در سطح ملي و كشوري است نشان از سياست           نهادهاي متولي شهري و حالت

هاي محلي جدول   سياستنمادكه در اين حالت با هستند ها هم در سطح ملي و هم محلي  برخي سياست
 .دهد  را نشان مي خارجهاي ايران و شهر كالني ها سياستفراواني ) 7(شكل  .تكميل شده است
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  شهري هاي مديريت مصرف سوخت  سياستبندي  ساختار پيشنهادي براي دسته ).7 (جدول
 ي مصرف سوخت خودروهايتدوين و اجراي استانداردهاي كارا .1

 سازي براي رانندگي مناسب و بهينه  آموزش و فرهنگ .2

  و عمر خودروهاآييكارمحدوديت  .3

  باالي سوختكارآييي تشويقي براي خودروهاي با ها سياست .4

 ي مديريتي براي كاربرد خودروهاي با سوخت پاك و جايگزينها سياست .5

 ناوگانانجام مستمر معاينه فني  .6

 بندي بنزين  سهميه .7

  خودروهاكارآيي بهبود  وكاربرد فناوري نوين در راستاي ارتقا .8

  مصرف سوخت بر روي خودروهاكارآييصب برچسب ن .9

ت
سياس

ها 
ت

ف سوخ
ش مصر

ي كاه
 

  سوختيي تنبيهي براي خودروهاي با مصرف باالها سياستاتخاذ  .10

  در برخي معابر شهريبراي آمدوشدعوارض دريافت  .1

 ماليات بر مصرف سوخت .2

  ميزان مصرف سوخت، آاليندگي و نوع سوخته پايعوارض بردريافت  .3

 هزينه و ايجاد محدوديت پاركينگ در معابر مركزي، عمومي و تجاريدريافت  .4

 هاي طرح ترافيك  تعيين محدوده .5

ونقـل پـاك و       حمـل    شخصي و اختصاص بيشتر ظرفيت بـه انـواع سـامانه           ناوگانها به     كاهش تخصيص ظرفيت خيابان    .6
 عمومي

 )مانند طرح زوج و فرد خودروها( هاي مستقيم براي كاربرد خودروهاي شخصي حدوديت ماجراي .7

 كاهش تراكم و مصرف سوختبراي  و ابزارهاي مديريت و كنترل ترافيك ITSگسترش و كاربرد  .8

 هاي راهنماي شهر به شهروندان  ارائه نقشه كاربرد فناوري نوين ارتباطي به جاي مراجعه حضوري و .9

 ونقل حمليت تقاضاي مدير .10

ت
سياس

ها 
ت كاربرد 

ي كنترل و مديري
ناوگان

ت 
 سواري و مالكي

خودرو شخصي
 

 گذاري خودروهاي شخصي ارائه خدمات اشتراك .11

 گسترش شبكه غيرريلي .1

 هاي پاك و تجديدپذير نوسازي ناوگان غيرريلي با سوخت .2

 گسترش شبكه ريلي .3

  و تركيبيعمومي ونقل حملي بهبود سطح دسترسي به ها سياست .4

سامانه  همگانيونقل حمل سامانه سرعت ميانگين ايمني، راحتي، ي بهبودها سياست .5
ها 

ي 
حمل
 

ونقل
 همگاني

 

 پارچه رساني دقيق و سامانه پرداخت الكترونيكي يك  ي اطالعها سياست .6

  پيادهرهگذران ويژهمسيرهاي  .1

  دوچرخه در شبكه معابرويژهمسيرها و خطوط  .2

سامانه ههاي پارك دوچرخ گسترش و افزايش محل .3
ها 

ي 
حمل
 

ونقل
 

غيرموتوري
 

 رساني به شهروندان براي كاربرد وسايل غيرموتوري  آگاهي، تشويق و اطالع .4

  سفرهاي آموزشينيز چندسرنشين براي كاركنان نهادهاي دولتي و خصوصي و ناوگاني تشويق كاربرد ها سياست .1

ت
سياس

ها
ي متمركز بر ناوگان سواري

 

كاربرد 
سواري 

 چندسرنشين

 تعيين خطوط ويژه براي خودروهاي چندسرنشين .2
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ت مصرف سوخت  مديريشهرهاي برگزيده داخلي و خارجي برايي ها تمقايسه تطبيقي سياس ).8 (جدول
 ونقل حمل

  

شيرازاصفهانمشهدتهرانواشنگتنپاريسبرلينلندناستانبولدهليسئولتوكيوپكن

138/6510/414/012/77/53/42/20/67/82/91/61/5جمعيت بدون حومه (ميليون نفر)
10/37058/470171/9070/81062/11047/61038/480253/6037/22107/091/5052/40068/900تراكم (نفر در هكتار)

108/0731/399/058/411/614/49/8(2005) 446(2005) 300/024/5133(2005) 97/01191توليد ناخالص داخلي (ميليارد دالر)
7461/54140117/631095145010472/459466/731764/7332409/11650007487/2400090008166/7 سرانه توليد ناخالص داخلي (دالر)
.NA(2005) 8070(2003) 3057سهم حمل و نقل همگاني (درصد) .17/1 (2003)NA. .6137/7575249NA. .

200/0292/0287/076/715/7393/0147/0214/0171/1107/033/00/00/0طول شبكه مترو (كيلومتر)
.289171380053342000NA(2006) 31183(1998) 20497242557689/2طول معابر (كيلومتر) .2731720841/86NA. .

.200007209829000NAتعداد سفرهاي روزانه غير پياده (هزار سفر) .1046524000384616393NA. .15000422628481233 (2005)
تدوين و اجراي استانداردهاي كارآيي مصرف سوخت خودروها

آموزش و فرهنگ سازي براي رانندگي مناسب و بهينه
محدوديت كارآيي و عمر خودروها

سياستهاي تشويقي براي خودروهاي با كارآيي باالي سوخت
سياستهاي مديريتي براي كاربرد ناوگان با سوخت پاك و جايگزين

انجام مستمر معاينه فني ناوگان
سهميه بندي بنزين

كاربرد فناوري نوين براي بهبود كارآيي خودروها
نصب برچسب كارآيي مصرف سوخت بر خودروها

اتخاذ سياستهاي تنبيهي براي ناوگان با مصرف سوخت باال
دريافت عوارض براي تردد در برخي معابر شهري

ماليات بر مصرف سوخت
دريافت عوارض بر پايه ميزان مصرف سوخت، آاليندگي و نوع سوخت

دريافت هزينه و ايجاد محدوديت پاركينگ در معابر مركزي، عمومي و تجاري
تعيين محدوده هاي طرح ترافيك

كاهش تخصيص ظرفيت خيابانها به ناوگان شخصي و اختصاص بيشتر ظرفيت آنها به انواع سيستم حمل و نقل پاك و همگاني
شناسايي نواحي كه ناوگان با آاليندگي بيش از حد مجاز اجازه وورود به آنها را ندارند

اعمال محدوديتهاي مستقيم براي كاربرد ناوگان شخصي (مانند طرح زوج و فردا)
گسترش و كاربرد ITS و ابزارهاي مديريت و كنترل ترافيك براي كاهش تراكم و مصرف سوخت
كاربرد فناوري نوين ارتباطي به جاي مراجعه حضوري و  ارائه نقشه هاي راهنماي شهر به شهروندان

مديريت تقاضاي حمل و نقل
ارائه خدمات اشتراك گذاري ناوگان شخصي

گسترش شبكه غير ريلي
نوسازي ناوگان غير ريلي با سوختهاي پاك و تجديدپذير

گسترش شبكه ريلي
سياستهاي بهبود سطح دسترسي به حمل و نقل همگاني و تركيبي

سياستهاي بهبود ايمني، راحتي و ميانگين سرعت در سيستم حمل و نقل همگاني
سياستهاي اطالع رساني دقيق و  كاربرد سامانه پرداخت الكترونيكي يكپارچه

مسيرهاي ويژه براي رهگذران پياده
مسيرها و خطوط ويژه براي دوچرخه در شبكه معابر

گسترش و افزايش محلهاي پارك دوچرخه
آگاهي، تشويق و اطالع رساني به شهروندان براي كاربرد ناوگان غير موتوري 

سياستهاي تشويق كاربرد ناوگان چندسرنشين براي كاركنان نهادهاي دولتي و خصوصي و نيز سفرهاي آموزشي
تعيين خطوط ويژه براي ناوگان چندسرنشين

سياستهاي متمركز  بر ناوگان جايگزين

ي
ي حمل و نقل همگان

سيستمها
ي حمل و نقل

سيستمها
ي
غير موتور

كاربرد
ي 

سوار
ن
ندسرنشي چ

ويژگيهاي اقتصادي-
اجتماعي

ويژگيهاي سيستم 
حمل و نقل شهر

ي
ي متمركز  بر ناوگان سوار

سياستها

ت
ف سوخ

ش مصر
ي كاه

سياستها
ي
ت خودرو شخص

ي و مالكي
ت كاربرد ناوگان سوار

ستهاي كنترل و مديري
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  كشورهاي ديگرايران و  برگزيدههاي شهر كالني ها سياستفراواني  ).7 (شكل
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 بيشترين ها سياستتعداد در تهران . هدد مينشان را ها شهر كالني ها سياستفراواني ) 8( شكل
البته به علت ساختار . هستندي بعدي ها دهصفهان و شيراز در ر ا، و مشهددها دارشهر كالن ميان رافراواني 
پوشاني زيادي دارند و  ي شهرهاي ايران همها سياست ايران، شهري  ونقل حملگذاري در   سياست
هاي شهر كالندر بين . با يكديگر استدر قياس هاي اندك آنها ناشي از اهميت يا امكانات شهرها   تفاوت

  .دارند هاي اجرايي را در سياستول بيشترين فراواني  سئ وخارج، لندن، پكن
در . هدد ميهاي داخلي و خارجي نشان شهر كالن در را ها سياستفراواني هر دسته از ) 9( شكل

ه همچنين ب. هاي ايران استشهر  مانند فراواني بيشتري دارند و تنها توكيو ها سياست ،هاي ايرانشهر كالن
سواري و كاربرد ي كنترل و مديريت ها سياستها شهر كالنيو، در ديگر  توكوهاي ايران شهر كالنجز 

 كاربرد ناوگاني ها سياست ديگر كمترين فراواني مربوط به سوياز . داردتري يشاهميت ب مالكيت خودرو
  . استبه كار رفته توكيو، واشنگتن و پاريس شهر كالن 3 كه تنها در استچندسرنشين 
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  ي ايران و جهانهاشهر كالن در ار رفتهبه كي ها سياستفراواني  ).8 (شكل
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  شهرهاي ايران و جهان  در كالنبندي ه به تفكيك دستها سياستفراواني  ).9 (شكل

 

 تعداد



 ريزي و برنامه آموزش و پژوهش مديريت  عاليموسسه  شهري و راهكارهاي الزم   ونقل درون ملشناخت عوامل تاثيرگذار در مصرف سوخت ح     

 21

  هاي ساير كشورهاي دنيا  شهري با سياستونقل حملهاي كلي كشور در  مقايسه سياست - 1-6

 و بندي هدست سوخت و ونقل حملناوگان، مديريت  گروه عمده 3 راهبردها در ،اين بخش، ابتدادر 
مرتبط با  گوناگونهاي  بندي، سياست  با اين دسته.ندگرفتي هر راهبرد در گروه خود قرار ها سپس سياست

 كارآمدي سياست گر نشانتواند مي كه ددنارائه ش هر سياست در كشورها كاربرد بسامدراهبرد و يك 
با . نده و در حال توسعه تقسيم شدپيشرفتبراي اعتبار بيشتر مقايسه، كشورهاي برگزيده به دو دسته . باشد

هاي كشورهايي كه شرايط اقتصادي و اجتماعي همساني دارند ممكن  بندي، مقايسه سياست اين گروه
سنگاپور، كره جنوبي، استراليا، ژاپن، اتحاديه اروپا، انگليس، فرانسه، آلمان، : كشورهاي پيشرفته .شود مي

 در اين بخش، از جمله .چين، هند، تركيه، مالزي و ايران هستند :كشورهاي در حال توسعهكانادا و آمريكا و 
  :به موارد زير پرداخته شد

  سازي مصرف سوخت در حوزه ناوگان هاي بهينه راهبردها و سياست) الف
  ونقل حملسازي مصرف سوخت در حوزه مديريت  هاي بهينه راهبردها و سياست) ب
   در حوزه توليد و كيفيت سوختونقل حملنرژي سازي مصرف ا هاي بهينه راهبردها و سياست) ج

ي فسيلي و ها تذخاير سوخدر زمينه  جهان كنونيشرايط توان گفت كه  بندي مي در يك جمع
هاي اصلي بيشتر  ، از دغدغه مصرف سوختسازي هبهينسبب شده كه  ،تخريب محيط زيستروند 

 در . استونقل حملدر هر كشور،  سوخت و انرژي كننده هاي اصلي مصرف بخشيكي از . كشورها باشد
توانند اثر مهمي بر مصرف  ي مناسب و فراگير ميها ت سياساجراياران اين بخش با ذگ نتيجه سياست

سازي مصرف سوخت  هاي بهينه  در اين گزارش، به تفصيل به راهبردها و سياست.سوخت بگذارند
اي از انواع  مجموعهخش گردآوري هدف اصلي در اين ب.  در كشورهاي گوناگون پرداخته شدونقل حمل
  .شودي بعدي از آنها استفاده ها  بخش تا در و محاسبه فراواني كاربرد آنها بود در اين زمينه ها تسياس

براي دستيابي به اهداف راهبردهاي  ايران دره  رفتهاي به كار تنوع سياستها،  در بيشتر حوزه
هاي آنها در   بررسي راهبردها و سياستاز نتايج. ست ساير كشورها اازبيشتر سازي مصرف سوخت،  بهينه

 تضميني براي كاهش مصرف سوخت و اجرايي، يها  سياستفراوانياين است كه گوناگون كشورهاي 
 يسو هم كاربرد هماهنگ و ،رفته هاي به كار تر از تعدد سياست بلكه مهم. نيستسازي مصرف  بهينه

 يك سياست كليدي راهبرد مانند امنيت انرژي،اهداف يك  و شايد اگر براي رسيدن به استها  سياست
سياستي،   هبستها به تنهايي يا به صورت   ساير سياستكاربرد  ،نشوداجرا  سوخت، بهايمانند واقعي كردن 

  .به بار نياوردنتيجه مطلوب را براي رسيدن به اهداف برگزيده 
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   شهري در ايرانونقل حملهاي  چالش - 1-7

در اين بخش،  شهري است، ونقل حملطالعه كه مديريت مصرف سوخت با توجه به رويكرد م
  :ندبندي شد  دسته به شرح زيرها چالش. شدهاي موجود در ايران ارائه و كنكاش  چالش

 ونقل حملهاي گوناگون  هاي مصوب در حوزه   ساختار نظارت و اجراي سياست چالش .1
 ،هاي مديريت مصرف سوخت شهري، مانند سياست

 ، و  شهريونقل حملگيري  ار تصميم ساخت چالش .2

 .سازي رساني، آموزش و فرهنگ اطالعچالش  .3

ها، زمينه الزم  ، ارائه راهكارهايي براي بهبود وضعيت يا رفع اين چالشها پس از شناسايي چالش
سازي مصرف سوخت فراهم  هاي بهينه تر سياست و بستر مناسب را براي انجام و اجرايي شدن درست

رساني و   و اطالعتوانا ساختار نظارتي منسجم و نيزار اجرايي مدون و مناسب و ساخت. آورد مي
با يك دستگاه . دهد ميدست ه هاي مورد نظر ب تري از اجراي سياست  نتايج بهتر و كامل،سازي فرهنگ

، از  و مسايلها با رفع كاستيتوان در آينده همراه  ها، مي  در اجراي سياستدشواري بروز با ،نظارتي دقيق
  .ردب بهره مربوط به هر سياست كارهايها و  تجربه آن براي تدوين سياست

   شهريونقل حملهاي گوناگون  هاي مصوب در حوزه   ساختار نظارت و اجراي سياست چالش) الف
   شهريونقل حملگيري   ساختار تصميم چالش) ب
  سازي رساني، آموزش و فرهنگ چالش اطالع) ج

آنها بررسي  چالش اصلي معرفي و داليل 3 ، شهريونقل حملي ها تاسبا بررسي راهبردها و سي
اگر . ها است م و تصميها ت سياساجراي بر نبود ساختارهاي اجرايي و نظارت، يكي از داليل عمده. شد

 مديريت ، رفع و براي اين حوزهكنند، مي كار شهري  ونقل حمليي كه در ها نموانع و مشكالت سازما
 شدني رفع شهري تا حدي ونقل حملي پيش روي مصرف سوخت در ها ش شود، چالاي معرفي يكپارچه

 ، مصرف سوخت در اين بخش نه تنها نياز به بازنگري ساختارهاي اجرايي و نظارتي داردسازي بهينه. است
گيري درباره واقعي كردن بهاي سوخت و   عالي تصميمهاي ردهتر در  ي كالنها گيري مبلكه تصمي

  .خواهد داشت آثار شاياني بر اين مقوله دست،ز اين  اهايي متصمي
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 ونقل حملگذار در تاثيرشناسايي و مدلسازي عوامل : دومفاز  -2
  شهري درون

 راهبرد 13كه در قالب  گانه44برگزيده هاي  سياست هگزارش، مجموعبخش از در اين 
اند و دو ويژگي عددي به هر يك از آنها اختصاص يافته است، با دو روش كالسيك نقطه  شدهبندي  دسته

ها  بندي و مقايسه شدند و اولويت ارزيابي، رده) نظريه مرتب جزيي(كاوسكي و نمودار هسه  آرماني مين
نبه دهد و ج اين دو روش امتيازدهي، ويژگي بومي خاصي را مد نظر قرار نمي. در هر روش به دست آمد

گزينش . به گفتار بهتر براي كشورها و شهرهاي گوناگون قابل توصيه و اجرا است. عمومي و كلي دارد
 .گردد ها و راهبردهاي بومي براي شهرهاي ايران در گزارش فاز سوم اين مطالعات ارائه مي سياست

  ونقل هاي كاهش مصرف سوخت در بخش حمل بندي استراتژي آوري و دسته جمع - 2-1

ي زيرمجموعه هر راهبرد كه براي ها سياست، مجموعه راهبردها و ش از گزارشر اين بخد
 در شهرها و كشورهاي گوناگون جهان، طراحي و اجرا ونقل حمل سوخت در بخش مصرفسازي  بهينه
ي ها سياست هاز مجموع .نددبندي ش  و در گزارش يكم بدانها پرداخته شد، گردآوري و دستهاند شده
.  راهبرد تعيين شده، برگزيده شد13 سياست براي رسيدن به اهداف 44ي پيشين، ها ده در بخشمگردآ
از ميان بدين ترتيب كه . رسيدپذيري   نوبت به بررسي امكان، آنهاتوصيف و ها سياست گزينش از پس

براي اين منظور، در آغاز تعريف ويژه اين . نددش براي شهرهاي ايران استخراج پذير امكانآنها موارد 
 اين مطالعه و ديدپذيري از  با تعريف امكان. دش ارائه ها سياستراهبردها و پذيري  امكانلعه از مفهوم مطا

 مستقيم يا غيرمستقيم با گونهكه به پوشان  شهري و ناهمهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي  نشانگر شناسايي
  .تعيين شدي كارشناسان از سوها  نشانگر سوخت ارتباط داشتند، اثربخشي هر سياست بر روي مصرف

هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي  نشانگري برگزيده بر ها سياست پيامدهايبندي  با جمع
. نيز محاسبه شدها  نشانگر بر مجموع يك از آنها و ميزان اثربخشي هر ها سياستپذيري  ده، امكانبرگزي

شرح خدمات و به هاي ديگر  ندب در )سياستي برگزيده نهايي42بسته  (نتايج به دست آمده در اين بخش
، به عنوان ونقل حمل انرژي در بخش مصرفسازي  ي بهينهها ارزيابي سياستسازي   در بخش مدلويژه

  .رود ميبه كار  بندي، مجموعه پايه امتيازدهي و رده
ياد هاي  نشانگري آنها بر اثرگذاري معرفي شده و بررسي ها سياستپذيري  براي بررسي امكان

با تغييرات  نشانگر جهت بهبود هر در آغاز ،پذيري براي بررسي امكان. تهيه شده است) 9(  جدولشده،
دهد كه وضعيت  جهت تعيين شده نشان مي. استآمده  جدول سوم در سطر وتعيين شده مقدار آن، 

غيير تسبب  يسياستسازي  پيادهدر واقع اگر . شود يابد يا بدتر مي بود مي با افزايش مقدار آن بهنشانگر
مورد نظر  نشانگرر ب مثبت اثر سياست آن ، بدين معني است كه باشدنشانگر در جهت بهبود نشانگرمقدار 
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اگر بر . شود مي درج+ 1در جدول، عدد مربوطه  نشانگرسياست و زوج  در خانه مربوط به دارد و بنابراين
شود   ثبت مي-1 عدد ياد شده،انه  در خ، باشدبدتر شدن آن در جهت نشانگر تغيير ،سياستسازي  پياده اثر
  .شود  مينوشته عدد صفر در جدول ، نگذاردنشانگري بر اثر ،سياستانجام  نهايتاً اگرو 

 از يك هر پيامدهايبندي آنها درباره   كارشناسي مطالعه و جمعگروه هاي ديدگاهآوري  گردبا 
 ايجي به دست آمد كه در جدول نت،هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نشانگرده بر برگزيي ها سياست

  .ارائه شده است) 10(
 وهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در نظر گرفته شده  نشانگر ستون براي 3در اين جدول 

اين  هر سياست بر پيامدهايمجموع ميانگين ديدگاه كارشناسان درباره ، آنها آمدهنتايجي كه در 
،  سوختمصرفماليات بر  سياست  برابرهاي اقتصادي در نگرنشا در ستون 2براي نمونه عدد . است ها نشانگر

 مورد  اقتصادينشانگر 15اين سياست بر يعني ميانگين كارشناسي جمع جبري پيامدهاي مثبت و منفي 
ميانگين كارشناسي جمع  يعني ،هاي اجتماعي همين سياست نشانگر در ستون 3عدد  ه وشد +2 رقم نظر،

  .بوده است +3رقم  ،اجتماعيبرگزيده  نشانگر 10اين سياست بر جبري پيامدهاي 
 اين مطالعه ديد از ييها سياست ، شدگفتهپذيري در اين بخش   گونه كه در تعريف امكان همان

هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را  نشانگر از مجموعه نشانگر كه وضعيت حداقل يك ندپذير امكان
 پيامدهاي و جمع تكميل شدهجدول اين داشتن حال با . ردآنها نگذا بر يا حداقل اثر منفيند دهبهبود 
هاي  رديفدر .  كردجداناپذير را از هم  پذير وامكان ي امكانها سياستتوان  ها مي نشانگر بر ها سياست

 دسته نشانگرهاي اقتصادي، 3مقادير مربوط به  جمع جبريجدول، در  كلي عنوان دارايستون زير 
  . استياست، آمدهاجتماعي و سياسي براي هر س
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   شده براي بررسيگزينشهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نشانگرده و برگزيي ها سياست ).9 (جدول

ناوگان

حمل و نقل

ت
سوخ

ي كار
نيرو

ي
نرخ بيكار

ب جيني
ضري

ي(درجه بسته بودن اقتصاد)
نظام اقتصاد

ي بودجه
درآمدها

مخارج بودجه

ت
ت خودروها در واحد مساف

ف سوخ
ميانگين مصر

ي شخصي
ت خودرو سوار

سرانه مالكي

ل
ي فعا

تعداد ناوگان عموم

ي
ي حمل و نقل همگان

تعداد ايستگاه ها

ش حمل و نقل
ي در بخ

ف انرژ
سهم مصر

ت
ي سوخ

تعداد جايگاه ها

ط تلفن داير
تعداد خطو

ن همراه
ط تلف

تعداد خطو

طول خطوط ريلي

ت
جمعي

ت مرد به زن
ت جمعي

نسب

اميد زندگي

ميانگين سني

ت
نرخ مهاجر

ي
نرخ باسواد

ت
تعداد كاربران اينترن

ت
س دهندگان اينترن

تعداد سروي

ي
سرانه وسيله- كيلومتر شخص

سرانه نفر- كيلومتر عمومي

ت شهر
مساح

ت (از بسته تا باز)
نوع حكوم

ف سطح پايين ترين و باالترين نقطه از سطح دريا
اختال

ي تلويزيوني
تعداد ايستگاهها

↑↓↓↓↑↓↓↑↑↑↓↑↑↑↑↓↓↑↓↓↑↑↑↓↑↑↓↓↑
1

1-1(CAFE (به ويژه استاندارد *تدوين و اجراي استانداردهاي كارآيي مصرف سوخت خودروها
*ماليات بر مصرف سوخت3-1
*انجام مستمر معاينه فني وسايل نقليه3-1
*اعمال سياستهاي تنبيهي براي خودروهاي با مصرف سوخت باال4-1
*اخذ عوارض بر مبناي ميزان مصرف سوخت، آاليندگي و نوع سوخت5-1
*تشويق به استفاده از خودروهاي با سوخت پاك و جايگزين6-1

2
*محدوديت استفاده از خودروها بر اساس عمر مفيد آنها1-2
*استفاده از فناوري نوين در راستاي ارتقا و بهبود كارآيي خودروها2-2

3
*تعيين سبد بهينه سوخت1-3

4
*توسعه شبكه عمومي1-4
*پرداخت يارانه از سوي دولت به سيستم هاي حمل و نقل همگاني2-4
*سياستهاي بهبود سطح دسترسي به حمل و نقل همگاني و خدمات ارائه شده توسط اين سيستم3-4
*مديريت حمل و نقل عمومي4-4
*تشويق افراد به انجام سفرهاي ضروري با حمل و نقل همگاني5-4
*كاهش تخصيص ظرفيت خيابانها به خودروهاي شخصي و اختصاص بيشتر ظرفيت آنها به انواع سيستم حمل و نقل پاك و همگاني6-4

5
*مسيرهاي اختصاصي براي رهگذران پياده1-5
*سهميه بندي بنزين2-5
*قيمت گذاري تردد و پارك در معابر3-5
*مسيرها و خطوط اختصاصي براي دوچرخه در شبكه معابر4-5
*سياستهاي تشويقي براي استفاده از خودروهاي چندسرنشين براي كاركنان نهادهاي دولتي و خصوصي و همچنين سفرهاي آموزشــي5-5
(دوركاري)6-5 *استفاده از فناوري نوين ارتباطي به جاي مراجعه حضوري
*آگاه سازي استفاده كنندگان از روش هاي مختلف حمل و نقل به منظور بهبود تقاضاي سفر7-5

6
ITS و ابزارهاي مديريت و كنترل ترافيك در راستاي كاهش تراكم و  مصرف سوخت1-6 *توسعه و استفاده از
*راه اندازي شبكه فراگير اطالعاتي لجستيك2-6

7
*مديريت ترافيك1-7
*اصالح كاربري زمين2-7
*توسعه استانداردهاي ترافيك در كاربري زمين3-7

8
*واگذاري بخش هاي مختلف حمل و نقل به بخش خصوصي1-8

9
*افزايش رواني، ايمن سازي و بهبود تردد1-9
*بهبود و توسعه مديريت ناوگان2-9
*توسعه زيربنا و ساختارهاي شبكه حمل و نقل، هماهنگ با نيازهاي اجتماعي و اقتصاد ملي3-9
*بازبيني و بررسي راه هاي شبكه حمل و نقل و انجام طرح هاي هندسي4-9
*توسعه و استاندارسازي لجستيك5-9

10
*اجراي مقررات به روز در زمينه رانندگي1-10
*تهيه و تدوين بانك اطالعات جامع حمل و نقل2-10
*آموزش و فرهنگ سازي براي رانندگي مناسب و بهينه3-10

11
*ارتقاي فناوري و كاربرد فناوري هاي نوين در زمينه توليد و مصرف سوخت1-11
*ايجاد و گسترش سيستم اطالعات انرژي2-11
*آزادسازي و خصوصي سازي انرژي3-11

12
(تنوع سوخت)1-12 *افزايش ظرفيت توليد انواع سوخت
2-12(.... (خورشيدي، زيستي و *توسعه و سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديدشدني
*افزايش ذخاير سوخت3-12

13
*ارائه مقادير استانداردهاي بازدهي سوخت1-13
*اعمال استانداردهاي توليد سوخت2-13

امنيت انرژي

توسعه منابع انرژي

استاندارد و معيار توليد سوخت

(به ويژه ريلي) گسترش حمل و نقل عمومي

ف
راهبردها (استراتژي ها)ردي

ف
زيرردي

سياست ها (راهكارها  )

نشانگرهاي سياسينشانگرهاي اجتماعينشانگرهاي اقتصاديحوزه نفوذ سياست

كلي

ي
امكانپذير

نتيجه

نتيجه

نتيجه

جهت بهبود سياست 
تعيين استاندارد و معيار مصرف سوخت ناوگان

ارتقاي كيفيت خودروهاي در حال تردد وخودروهاي با فناوري نوين

چشم انداز تركيب ناوگان

كاهش تقاضاي سفر

توسعه حمل و نقل هوشمند

توسعه كاربري زمين و ترافيك

مشاركت بخش خصوصي در حمل و نقل شهري

(به ويژه ريلي) بهينه سازي عرضه حمل و نقل

ساير استراتژي هاي امكان پذير
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  هاي برگزيده بر نشانگرهاي گزينش شده هاي كارشناسان مطالعه درباره اثرگذاري سياست ديدگاه ).10 (جدول

ناوگـــان

حمـــل و نقـــل

ســـوخت

1
1-1(CAFE  به ويژه استاندارد) 3151-7*تدوين و اجراي استانداردهاي كارآيي مصرف سوخت خودروها
141-23*ماليات بر مصرف سوخت2-1
60171*انجام مستمر معاينه فني وسايل نقليه3-1
111-1-3*اعمال سياستهاي تنبيهي براي خودروهاي با مصرف سوخت باال     4-1
42061*اخذ عوارض بر مبناي ميزان مصرف سوخت، آاليندگي و نوع سوخت       5-1
3131-5*تشويق به استفاده از خودروهاي با سوخت پاك و جايگزين      6-1

2
111-11*محدوديت استفاده از خودروها بر اساس عمر مفيد آنها1-2
5131-7*استفاده از فناوري نوين در راستاي ارتقا و بهبود كارآيي خودروها          2-2

3
5121-6*تعيين سبد بهينه سوخت1-3

4
821111*توسعه شبكه عمومي1-4
40261*پرداخت يارانه از سوي دولت به سيستم هاي حمل و نقل همگاني     2-4
1171-7*سياستهاي بهبود سطح دسترسي به حمل و نقل همگاني و خدمات ارائه شده توسط اين سيستم   3-4
51061*مديريت حمل و نقل عمومي4-4
31151*تشويق افراد به انجام سفرهاي ضروري با حمل و نقل همگاني 5-4
121-03*كاهش تخصيص ظرفيت خيابانها به خودروهاي شخصي و اختصاص بيشتر ظرفيت آنها به انواع سيستم حمل و نقل پاك و همگاني6-4

5
10121*مسيرهاي اختصاصي براي رهگذران پياده1-5
121-03*سهميه بندي بنزين2-5
34071*قيمت گذاري تردد و پارك در معابر3-5
1-1-30-2*مسيرها و خطوط اختصاصي براي دوچرخه در شبكه معابر4-5
03031*سياستهاي تشويقي براي استفاده از خودروهاي چندسرنشين براي كاركنان نهادهاي دولتي و خصوصي و همچنين سفرهاي آموزشــي5-5
(دوركاري     )6-5 40261*استفاده از فناوري نوين ارتباطي به جاي مراجعه حضوري
1112141*آگاه سازي استفاده كنندگان از روش هاي مختلف حمل و نقل به منظور بهبود تقاضاي سفر             7-5

6
ITS و ابزارهاي مديريت و كنترل ترافيك در راستاي كاهش تراكم و  مصرف سوخت         1-6 52291*توسعه و استفاده از
70291*راه اندازي شبكه فراگير اطالعاتي لجستيك2-6

7
161-61*مديريت ترافيك1-7
730101*اصالح كاربري زمين2-7
623111*توسعه استانداردهاي ترافيك در كاربري زمين3-7

8
1111131*واگذاري بخش هاي مختلف حمل و نقل به بخش خصوصي    1-8

9
1061-7*افزايش رواني، ايمن سازي و بهبود تردد1-9
911111*بهبود و توسعه مديريت ناوگان2-9
1181-8*توسعه زيربنا و ساختارهاي شبكه حمل و نقل، هماهنگ با نيازهاي اجتماعي و اقتصاد ملي        3-9
60061*بازبيني و بررسي راه هاي شبكه حمل و نقل و انجام طرح هاي هندسي      4-9
72091*توسعه و استاندارسازي لجستيك5-9

10
25071*اجراي مقررات به روز در زمينه رانندگي1-10
30141*تهيه و تدوين بانك اطالعات جامع حمل و نقل2-10
33281*آموزش و فرهنگ سازي براي رانندگي مناسب و بهينه3-10

11
5031-8*ارتقاي فناوري و كاربرد فناوري هاي نوين در زمينه توليد و مصرف سوخت            1-11
80191*ايجاد و گسترش سيستم اطالعات انرژي2-11
941141*آزادسازي و خصوصي سازي انرژي3-11

12
(تنوع سوخت)1-12 1171-7*افزايش ظرفيت توليد انواع سوخت
(خورشيدي، زيستي و    ....)2-12 1191-9*توسعه و سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديدشدني
1-8-2-2-4-*افزايش ذخاير سوخت3-12

13
10011*ارائه مقادير استانداردهاي بازدهي سوخت1-13
111-20*اعمال استانداردهاي توليد سوخت2-13

استاندارد و معيار توليد سوخت   

توسعه منابع انرژي

امنيت انرژي 

ساير استراتژي هاي امكان پذير    

تعيين استاندارد و معيار مصرف سوخت ناوگان      

ارتقاي كيفيت خودروهاي در حال تردد وخودروهاي با فناوري نوين

چشم انداز تركيب ناوگان 

گسترش حمل و نقل عمومي   (به ويژه ريلي  )

كاهش تقاضاي سفر  

توسعه حمل و نقل هوشمند

توسعه كاربري زمين و ترافيك  

مشاركت بخش خصوصي در حمل و نقل شهري      

بهينه سازي عرضه حمل و نقل    (به ويژه ريلي  )

نشــــانگرهاي سياســــي

امكانپذيري 

راهبردها  (استراتژي ها )رديـــف

زيــر رديــف 

سياست ها (راهكارها   )

حوزه نفوذ سياست

كلي

نشــــانگرهاي اقتصــــادي 

نشــــانگرهاي اجتمــــاعي 
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   شهريونقل حملخش  در بمصرف انرژي سازي بهينههاي  استراتژيارزيابي مدلسازي  شناسي روشبررسي  - 2-2

 تدوين چارچوبي سازگار براي ارزيابي راهبردها و ،هدف اصلي در اين بخش از گزارش
به اين هدف، رسيدن براي .  استشهري درون ونقل حمل سوخت در بخش مصرفي مديريت ها سياست

ن  در ادامه، ضمه وشد انرژي در بخش حمل ونقل دورن شهري ارائه مصرف رهبادر آغاز كلياتي در
 سوخت مصرفي ارزيابي راهبردهاي كاهش ها روش،  اين زمينهاشاره به مطالعات موردي در

و تئوري ترتيب جزيي يا روش نمودار هسه ( به كار رفتهي ها ك و تكنيها روش ، و در نهايتشهري درون
  .نددر ارزيابي راهبردها معرفي شد) كاوسكي روش كالسيك نقطه آرماني مين

  هاي تدوين شده ندي استراتژيب ارزيابي و اولويت - 2-3

سازي  ي زيرمجموعه هر راهبرد كه براي بهينهها سياست، مجموعه راهبردها و در اين بخش
 در ،منتخبهاي  ، بر پايه مدلندشناسايي شد اناير گوناگون  شهرهايونقل حملمصرف سوخت در بخش 

  .ندشدبندي  ارزيابي و اولويت ،)كشوري(سطح كالن 
استوار ) ها چالش/ مزايا( سياسي -و اجتماعي) فايده/ هزينه(هاي اقتصادي  حليلپايه اين كار بر ت

هايي طراحي گرديد كه اثر مثبت، منفي يا خنثاي هر سياست  شود كه در آن جا جدول يادآور مي. است
بر نشانگرهاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و سياسي، با ) ها و در نتيجه راهبردهاي دربرگيرنده سياست(

حضور نشانگرهاي ياد شده در   ويژگي و شرط اصلي براي3. شد هاي كارشناسي شناسايي مي گاهديد
) از( آنها با )استقالل(پوشاني  ناهم -2ارتباط مستقيم يا وارون با مصرف سوخت،  داشتن -1: مجموعه مورد بررسي

  . در نظر گرفته شد آنهاشهري بودن -3 و همديگر
نقطه آرماني : هاي زيرمجموعه آنها به دو روش و سياست، راهبردها در پايان اين بخش

هاي دو روش   و يافتهدهدهي ش بندي و اولويت يابي، رده  ارز2)تئوري ترتيب جزيي(نمودار هسه  و 1)كاوسكي مين(
 استخراج -1:  مبتني بر آنها ناشي ازهاي ها و تحليل گذاري داده اعتباربخشي و صحه. ديدننيز با هم مقايسه گرد

 كشور گوناگون 15از مرور ادبيات موضوع در ) هاي زيرمجموعه آنها راهبردها و سياست(ها  روديو
خواني جالب توجه نتايج   هم-3 پيشينه كاري خوب كارشناسان اين پروژه در زمينه موضوع و -2جهان، 

بندي  اولويت .هاي تجربي خبرگان، مديران و كارشناسان اين حوزه است به دست آمده با ديدگاه
  .ارايه شده است )10(در شكل  )تئوري ترتيب جزيي(ها به روش نمودار هسه  سياست

  

                                              
1  Ideal Point (Minkawsky) 
2  Hasse Diagram (Partially Ordered Theory) 
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  ها بر پايه اندازه اثرگذاري و تعداد كشورهاي مجري يابي سياست نقطه ).10 (شكل

  
.  به كار رفته در روش پيشين استنقطه آرمانيكه يكي از آنها ، شود ديده مي نقطه در نمودار 38
اند   نقطه قرار گرفته37دقيقاً روي برخي از همين )  سياست44از مجموع (گر  سياست دي7هر يك از 

  : ازندعبارت) 11( آنها بر پايه جدول مشخصاتكه ) هاي دقيقاً يكساني دارند ويژگي/ يعني مختصات(
 )4،7(با مختصات قائم ) 6-5 (13و ) 6-1 (12هاي رديف  سياست .1

 )1،11(تصات قائم با مخ) 5-9 (22و ) 3-7 (21هاي رديف  سياست .2

 )1،9(با مختصات قائم ) 2-11 (26و ) 2-6 (25هاي رديف  سياست .3

 )1،6(با مختصات قائم ) 2-9 (31و ) 3-4 (30و ) 2-4 (29هاي رديف  سياست .4

 )3،2(با مختصات قائم ) 3-5 (35و ) 1-4 (34هاي رديف  سياست .5

 )1،2(با مختصات قائم ) 2-13 (43و ) 1-13 (42هاي رديف  سياست .6

هاي بازتابي، پاد تقارني و  با ويژگي(توان با تعريف رابطه رياضي مرتب جزيي  كنون ميا
نمودار هسه و روابط مربوط . ها را شناسايي نمود روي اين نقاط، بهترين و بدترين دسته سياست) تراگذري

  .استدر ادامه ارائه شده ) 11(و خروجي نهايي در جدول ) 11(در شكل ) ها سياست(به اين نقاط 

 نقطه آرماني
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شود   مورد نظر تشكيل مي  سياست44 سطح يا اليه از 13شود، در نهايت  همان گونه كه ديده مي
هاي باالتر باشد، بهتر است و هر چه به سمت پايين نمودار ميل كند، نامفيدتر يا  كه هر چه سياستي در اليه

  .مده استگيري به شكلي مناسب در جدول مربوطه آ اين نتيجه. ناكارآمدتر خواهد بود
ها  هاي دو روش به كار رفته در اين گزارش، رتبه سياست در اين جدول براي مقايسه آسانتر يافته

دهد كه به  مقايسه دو روش نشان مي. در روش نقطه آرماني هم در كنار رتبه روش نمودار هسه آمده است
. هبردها در دو روش وجود نداردها و را هاي سياست  تا پايان، اختالف چنداني بين اولويت7  ويژه از رده

هايي در  ها، تفاوت يعني از ديد ناكارآمدي، پيشنهادهاي دو روش به هم نزديكند، ولي از نظر بهترين
  .شود خروجي دو روش ديده مي

 ونقل حملگسترش  (4هاي عمده در راهبردهاي  براي نمونه در روش نمودار هسه، سياست
 6، )با فناوري نوينخودروهاي  و در حال ترددفيت خودروهاي  كيارتقاي (2، )ويژه ريلي  بهعمومي

بهترين رده را كسب  ) شهريونقل حملمشاركت بخش خصوصي در  (8و )  هوشمندونقل حمل توسعه(
 نيز موارد 8 و 2هاي راهبردهاي   همانند روش نقطه آرماني است و سياست6 و 4اند كه در دو راهبرد  كرده

  .ريزان كشوري و شهري قرار گيرند  هستند كه بايد مورد توجه برنامهقابل تامل و گريزناپذيري
ناپذيري كه در راهبرد  صرف نظر از سياست امكان(ها هم در روش نمودار هسه  در ميان بدترين

 3هاي واقع در راهبردهاي شماره  ، سياست) به شكل قابل انتظاري، كمترين رده را به دست آورده است12
استاندارد و معيار مصرف تعيين  (1، )استاندارد و معيار توليد سوخت (13، ) ناوگانانداز تركيب چشم(

خورد كه دقيقاً همان موارد روش نقطه  به چشم مي) كاهش تقاضاي سفرمديريت و  (5و ) سوخت ناوگان
  .آرماني است
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(11،12)      (14،2)           (5،13) 
 
(9،8) (7،9)    (14،1)  (13،2)          (3،13) 
 
(9،6) (6،8)    (11،1)   (3،9) 
 
(8،6)   (4،7)  (10،1) (9،2) 
 
(6،5) (8،3) (7،4)   (9،1)   (1،6) 

 
(6،4) (7،3) (-1،5) 
 
(6،3)   (7،1) 
 
(5،3)   (6،1) 
 

(3،3)   (4،1) 
 

(2،3)  (3،1) 
 

  (2،2)  (1،3) 
 

(2،1)  (1،2) 
 
 

(-8،1) 
 

  ها در اين مطالعه ياستبندي س نمودار هسه مربوط به رده ).11 (شكل
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  سازي سوخت هاي بهينه بندي سياست درباره اولويت) تئوري مرتب جزيي(خروجي روش نمودار هسه  ).11 (جدول
ش هسه

رده در رو
  

ش نقطه آرماني
رده در رو

 

ف
زيرردي

 
 راهبرد  سياست

اثرگذاري
 

تعداد كشورهاي مجري
 

 گسترش شبكه عمومي 5-4 1
ويـژه    ، بـه   عمومي ونقل  حملگسترش  

 ريلي
11 12 

  مصرف سوخت خودروهاكارآييتدوين و اجراي استانداردهاي  4-1 4
اســتاندارد و معيــار مــصرف   تعيــين 

 سوخت ناوگان
5 13 1 

5 7-5 
 ونقـل   حمـل هـاي گونـاگون      رساني به كاربران دربـاره روش      اطالع

 براي بهبود تقاضاي سفر
 2 14 كاهش تقاضاي سفرمديريت و 

2 1-6 
 ابزارهـاي مـديريت و كنتـرل ترافيـك           و ITSگسترش و كـاربرد     

 براي كاهش تراكم و مصرف سوخت
 8 9  هوشمندونقل حمل توسعه

  عمومي و خدمات ارائه شده آنونقل حملبهبود دسترسي به  4-4 3
ويـژه    ، بـه   عمومي ونقل  حملگسترش  

 ريلي
7 9 

  خودروهاكارآييكاربرد فناوري نوين براي باال بردن و بهبود  2-2
در حـال    كيفيت خودروهـاي     يارتقا
 با فناوري نوينخودروهاي  و تردد

3 13 

5 
  به بخش خصوصيونقل حملهاي گوناگون  واگذاري بخش 1-8

مــــشاركت بخــــش خــــصوصي در 
  شهريونقل حمل

13 2 

2 

 1 14 امنيت انرژي سازي انرژي آزادسازي و خصوصي 3-11 6

3 3-12 
خورشيدي، (دني هاي تجديدش گذاري در انرژي گسترش و سرمايه

 ...)زيستي و 
 6 9  منابع انرژيتوسعه

 8 6 مديريت ترافيك 1-7 4

 گسترش استانداردهاي ترافيك در كاربري زمين 3-7
   كاربري زمين و ترافيكتوسعه

 بهبود و گسترش مديريت ناوگان 5-9
ونقـــل  حمـــلســـازي عرضـــه  بهينـــه

افـــزاري،  هـــاي ســـخت زيرســـاخت(
 )يويژه ريل به

11 1 

3 

6 

 تشويق به كاربرد خودروهاي با سوخت پاك و جايگزين 2-1
اســتاندارد و معيــار مــصرف   تعيــين 

 سوخت ناوگان
3 9 

 6 8 پذير ساير راهبردهاي امكان سازي براي رانندگي مناسب و بهينه آموزش و فرهنگ 3-10 4

 ماليات بر مصرف سوخت 3-1
اســتاندارد و معيــار مــصرف   تعيــين 

 گانسوخت ناو
4 7 

6 
 سازي لجستيكدگسترش و استاندار 4-9

 ونقـــل حمـــلســـازي عرضـــه  بهينـــه
افـــزاري،  هـــاي ســـخت زيرســـاخت(
 )ويژه ريلي به

9 2 

4 

 1 10  كاربري زمين و ترافيكتوسعه بهبود كاربري زمين 2-7 7

 5 6ر مــصرف اســتاندارد و معيــا تعيــين  ، آاليندگي و نوع سوخترض بر پايه اندازه مصرفدريافت عوا 5-1 5
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 5  سوخت ناوگان انجام هميشگي معاينه فني ناوگان 6-1

 4 7 كاهش تقاضاي سفرمديريت و   و پارك در معابرترددگذاري  قيمت 6-5

6 3-9 
 هماهنگ با نيازهاي    ونقل  حملگسترش زيربنا و ساختارهاي شبكه      

 اجتماعي و اقتصاد ملي

 ونقـــل حمـــلســـازي عرضـــه  بهينـــه
افـــزاري،  ي ســـختهـــا زيرســـاخت(
 )ويژه ريلي به

8 3 

  هوشمندونقل حمل توسعه اندازي شبكه فراگير اطالعات لجستيك راه 2-6

 1 9 امنيت انرژي ايجاد و گسترش سامانه اطالعات انرژي 2-11 7

  و عمر خودروهاكارآييمحدوديت  1-2 9
در حـال    كيفيت خودروهـاي     ارتقاي
 نوينبا فناوري خودروهاي  و تردد

1 6 

 3 7 منابع انرژيتوسعه  افزايش ظرفيت توليد انواع سوخت 2-12

6 5-5 
كــاربرد فنــاوري نــوين ارتبــاطي بــه جــاي مراجعــه حــضوري        

 )دوركاري(
6 4 6 

 مسيرها و خطوط ويژه براي دوچرخه در شبكه معابر 1-5 11

  كاهش تقاضاي سفرمديريت و 
-1 5 

 ترددي و بهبود ساز افزايش رواني، ايمن 1-9 7
 ونقـــل حمـــلســـازي عرضـــه  بهينـــه

افـــزاري،  هـــاي ســـخت زيرســـاخت(
 )ويژه ريلي به

6 3 7 

 1 7 پذير ساير راهبردهاي امكان اجراي مقررات بهنگام در زمينه رانندگي 2-10 8

 3 5  عموميونقل حملتشويق افراد به انجام سفرهاي ضروري با  6-4 7

  عموميونقل حملهاي  پرداخت يارانه از سوي دولت به سامانه 2-4

  عموميونقل حملمديريت  3-4

ويـژه    ، بـه   عمومي ونقل  حملگسترش  
  ريلي

8 

8 
2-9 

هــاي   و انجـام طــرح ونقــل حمــلهــاي شـبكه   بـازبيني و بررســي راه 
 هندسي

ونقـــل  حمـــلســـازي عرضـــه  بهينـــه
افـــزاري،  هـــاي ســـخت زيرســـاخت(
 )ويژه ريلي به

6 1 

 9 3 3 امنيت انرژي هاي نوين در حوزه سوخت فناوري و كاربرد فناوري ارتقاي 1-11 9
 1 4 پذير ساير راهبردهاي امكان ونقل حملتهيه و تدوين بانك اطالعات جامع  1-10 10

1-4 
هــا بــه خودروهــاي شخــصي و  كــاهش تخــصيص ظرفيــت خيابــان

 پـاك و    ونقـل   حمـل اختصاص بيشتر ظرفيت آنها بـه انـواع سـامانه           
 وميعم

ويـژه    ، بـه   عمومي ونقل  حملگسترش  
 ريلي

 بندي بنزين سهميه 3-5

2 3 
10 

4-5 
هاي تشويقي براي كاربرد خودروهـاي چندسرنـشين بـراي          سياست

 كاركنان نهادهاي دولتي و خصوصي و سفرهاي آموزشي

  كاهش تقاضاي سفرمديريت و 
3 1 

11 

10 

1-1 
مــصرف زيــاد هــاي تنبيهــي بــراي خودروهــاي بــا  اجــراي سياســت

 سوخت
اســتاندارد و معيــار مــصرف   تعيــين 

 سوخت ناوگان
1 3 
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 تعيين سبد بهينه سوخت 1-3
شناسـايي   (انداز تركيب ناوگان   چشم

 )سبد مناسب سوختي براي خودروها
2 2 

 1 2 كاهش تقاضاي سفرمديريت و  مسيرهاي ويژه براي رهگذران پياده 2-5

 11 12  بازدهي سوختارائه مقادير استاندارد 1-13

 پياده كردن استانداردهاي توليد سوخت 2-13
  استاندارد و معيار توليد سوخت

1 2 

 1 8-  منابع انرژيتوسعه افزايش ذخاير سوخت 1-12 12 13
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  بندي و ارائه نتايج جمع: سومفاز  -3
هاي كاهش  ستسياو ه شد تپرداخكل مطالعات بندي و ارايه نتايج  در اين فاز از مطالعات به جمع

شهرهاي تهران، مشهد،  به تفكيك كالنبه طور كلي و  شهري كشور  درونونقل حملمصرف سوخت در 
ده و شدهي  امتياز ها سياستراهبردها و در ابتدا، . با جزييات بيشتر تدوين و ارايه شدند اصفهان و شيراز

 ونقل حملسازي مصرف سوخت  ههاي سياستي مناسب و نامناسب براي بهين گزينش و پيشنهاد بستهسپس، 
 .گردد ، ارائه مي)تهران، مشهد، اصفهان و شيراز(شهر مهم كشور   كالن4شهري به تفكيك 

  شهري كشور  درونونقل حملهاي كاهش مصرف سوخت در  سياست - 3-1

سازي  ي زيرمجموعه هر راهبرد كه براي بهينهها سياستبخش، مجموعه راهبردها و اين در 
دهي  روند، امتياز  به كار ميانجهگوناگون در كشورهاي   شهريونقل لحممصرف سوخت در بخش 

 يكي در سطح :شود ، دو گونه امتياز براي هر راهبرد يا سياست محاسبه ميمورد استفادهدر روش  .نددش
اند، اعتبار دارد و ديگري به طور ويژه و  جهاني است كه در دامنه كشورها يا شهرهايي كه بررسي شده

دهد كه   هر يك از كشورهاي مورد نظر قابل محاسبه است و نتايج گوناگوني هم به دست ميبومي براي
در اين بخش از گزارش، امتيازدهي در دو سطح راهبردها و  .براي همان كشور هدف، معتبر است

هاي زيرمجموعه آنها و در هر يك از اين دو سطح، يك بار به روش عمومي و بار ديگر به روش  سياست
  .دشدنهاي آن، ارائه و ارزيابي   و ويژه براي كشور ايران انجام و يافتهبومي

سازي مصرف  هاي بهينه بندي سياست  روش كه تا كنون براي رده4هاي  بندي يافته براي جمع
، )1-3 و دو روش در بند 3-2دو روش در بند (شهري به كار رفته است   درونونقل حملسوخت در 

 نقطه آرماني، نمودار هسه و : روش4 راهبرد نهايي پيشنهادي در 13هاي  ر آغاز رتبهد. دندشهايي ارائه  جدول

و سپس همين مقايسه براي مجموعه شده  با هم مقايسه تئوري ترتيب جزيي، امتيازدهي عمومي و امتيازدهي ملي
و ) انيهمس( اندازه همانندي ،بدين ترتيب. فت، صورت پذيرزيرمجموعه راهبردهاي ياد شده سياست 44

  .دها به دست آم ترين ا و نامناسبه ترين ها به ويژه در حوزه مناسب ناهمانندي راهبردها و سياست
 بر پايه رتبه .كند  روش ياد شده ارائه و مقايسه مي4بندي راهبردها را در  نتايج رده) 12(جدول 

طالعات بيشتر و نيز كه در شرايط نبود ا(ها يكسان فرض شود   روش، اگر ارزش نسبي روش4ميانگين 
استاندارد و معيار  تعيين: ، بهترين راهبردها) روش، بهترين فرض است4هاي ورودي در هر  همسان بودن داده

 از دسته ،كاهش تقاضاي سفرمديريت و و ) به ويژه ريلي( عمومي ونقل حملمصرف سوخت ناوگان و گسترش 
شناسايي  (انداز تركيب ناوگان چشم :ترين راهبردها سبهمچنين نامنا. ي هستندونقل حملراهبردهاي ناوگاني و 

  شهري و استاندارد و معيار توليد سوختونقل حملمشاركت بخش خصوصي در  و )سبد مناسب سوختي براي خودروها
يعني بهبود ناوگان در حال . بندي براي شهرهاي ايران نيز مناسب باشد رسد كه اين رده به نظر مي. هستند
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 عمومي و ريلي در كنار كاستن از حجم سفرهاي روزانه ونقل حملبه همراه گسترش تردد در كشور 
  .شهري كشور پديد آورد  درونونقل حملجويي را در مصرف سوخت  تواند بيشترين صرفه مردم، مي

براي توان گفت كه اعمال هر گونه اجبار و تعيين تكليف  ترين راهبردها هم مي  نامناسببارهدر
هاي فردي و حق انتخاب  ، با اصول و مباني آزاديخودنوع خودروي مورد نياز و دلخواه گزينش در مردم 

همچنين با توجه به سودآور نبودن ). تعيين سبد مصرف سوخت در خودروها(و مالكيت انسان در تضاد است 
يادي هاي دولتي در همه شهرها وكشورهاي جهان، انگيزه ز  عمومي و نياز آن به يارانهونقل حملامور 

  .گذاري وجود ندارد براي مشاركت بخش خصوصي در اين حوزه در مقايسه با ديگر امكانات سرمايه
  

   روش به كار رفته4 شهري در ونقل حملسازي مصرف سوخت  رتبه راهبردهاي بهينه ).12 (جدول
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  1 1  1  1  2  ناوگاني استاندارد و معيار مصرف سوخت ناوگانتعيين  1
  4  3  3  3  7 ناوگاني با فناوري نوينخودروهاي و در حال تردد كيفيت خودروهاي ارتقاي  2
  11  13  12  6  11 ناوگاني )شناسايي سبد مناسب سوختي براي خودروها (انداز تركيب ناوگان چشم 3
  2  2  2  1  1 يونقل حمل )به ويژه ريلي( عمومي ونقل حملگسترش  4
  3  4  4  2  3 يونقل حمل كاهش تقاضاي سفرمديريت و  5
  6  6  6  4  6 يونقل حمل  هوشمندونقل حمل توسعه 6
  6  7  7  3  5 يونقل حمل  كاربري زمين و ترافيكتوسعه 7
  10  12  13  5  9 يونقل حمل  شهريونقل حملمشاركت بخش خصوصي در  8
  5  8  8  1  4 يونقل حمل ))ويژه ريلي افزاري، به هاي سخت زيرساخت (ونقل حملسازي عرضه  بهينه 9

  7  9  9  4  6 يونقل حمل پذير ساير راهبردهاي امكان 10
  8  10  11  4  6 سوختي امنيت انرژي 11
  6  5  5  4  8 سوختي  منابع انرژيتوسعه 12
  9  11  10  5  10 سوختي عيار توليد سوختاستاندارد و م 13

  
هاي سنگين زيرساختي  نهايتاً بايد گفت كه بهتر كردن كيفيت سوخت مصرفي، عالوه بر هزينه

شود تا اين گزينه هم در  طلبد كه مجموعاً سبب مي ها، زمان طوالني را نيز مي براي تغيير فناوري پااليشگاه
 راهبرد ديگر هم كه از ديد 7. گفته، اولويت زيادي نداشته باشد  پيشتر هزينه تر و كم هاي سريع برابر گزينه

 3چون (گيرند   قرار مي8 تا 4 از شماره   رده5، در )ستون آخر جدول( روش به كار رفته 4رتبه ميانگين 
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ها هستند و بهتر است كه در تخصيص  ، در رده دوم اولويت) دارند6راهبرد، به طور يكسان، رتبه ميانگين 
  . راهبرد نخست مورد توجه واقع شوند3دجه نيز، پس از بو

 روش ياد شده به همراه ميانگين رتبه هر 4 سياست نهايي برگزيده در 44 رتبه ،)13(در جدول 
 سياست 5بر پايه اين جدول، . يك از آنها براي پيشنهاد بسته سياستي مناسب در سطح كشوري آمده است

  :بندي عبارتند از  روش به كار رفته براي رتبه4در برآيند ) سته سياستيقابل پيشنهاد در قالب يك ب(برتر 
  مصرف سوخت خودروهاكارآييتدوين و اجراي استانداردهاي  .1

 )به ويژه ريلي(گسترش شبكه عمومي  .2

  خودروهاكارآييكاربرد فناوري نوين براي باال بردن و بهبود  .3

 فيك براي كاهش تراكم و مصرف سوخت و ابزارهاي مديريت و كنترل تراITSگسترش و كاربرد  .4

 و خدمات ارائه شده آن) به ويژه ريلي( عمومي ونقل حملبهبود دسترسي به  .5

  
   روش به كار رفته4 شهري در ونقل حملسازي مصرف سوخت  هاي بهينه رتبه سياست ).13 (جدول
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 14 19 22 11 10 هاي تنبيهي براي خودروهاي با مصرف زياد سوخت اجراي سياست 1-1 1

 4 7 4 3 6 تشويق به كاربرد خودروهاي با سوخت پاك و جايگزين 2-1 2

 6 8 9 4 6 ماليات بر مصرف سوخت 3-1 3

 1 1 2 1 4  مصرف سوخت خودروهاييكارآتدوين و اجراي استانداردهاي  4-1 4

 7 11 11 5 5 دريافت عوارض بر پايه اندازه مصرف سوخت، آاليندگي و نوع سوخت 5-1 5

 10 17 16 5 5 انجام هميشگي معاينه فني ناوگان 6-1 6

 8 13 9 5 9  و عمر خودروهاكارآييمحدوديت  1-2 7

 2 3 1 2 5  خودروهاكارآييكاربرد فناوري نوين براي باال بردن و بهبود  2-2 8

 17 30 26 11 10 تعيين سبد بهينه سوخت 1-3 9

10 1-4 
ها به خودروهاي شخصي و اختصاص بيـشتر ظرفيـت آنهـا بـه انـواع          كاهش تخصيص ظرفيت خيابان   

  پاك و عموميونقل حملسامانه 
10 10 21 22 14 

 19 33 34 8 8 )به ويژه ريلي(مومي  عونقل حملهاي  سامانهپرداخت يارانه از سوي دولت به  2-4 11

 17 30 30 8 8  عموميونقل حملمديريت  3-4 12

 3 6 6 2 3 و خدمات ارائه شده آن) به ويژه ريلي( عمومي ونقل حملبهبود دسترسي به  4-4 13

 1 2 3 1 1 )به ويژه ريلي(گسترش شبكه عمومي  5-4 14

 12 21 18 8 7  عموميونقل حملتشويق افراد به انجام سفرهاي ضروري با  6-4 15

 9 12 12 6 11 مسيرها و خطوط ويژه براي دوچرخه در شبكه معابر 1-5 16

 19 29 32 12 11 مسيرهاي ويژه براي رهگذران پياده 2-5 17
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 17 32 24 10 10 بندي بنزين سهميه 3-5 18

19 4-5 
ن نهادهــاي دولتــي و هــاي تــشويقي بــراي كــاربرد خودروهــاي چندسرنــشين بــراي كاركنــا سياســت

  خصوصي و سفرهاي آموزشي
10 10 29 31 18 

 9 14 13 6 6 )دوركاري(كاربرد فناوري نوين ارتباطي به جاي مراجعه حضوري  5-5 20

 12 23 21 5 5 گذاري آمدوشد و پارك در معابر قيمت 6-5 21

 12 25 25 1 5 هبود تقاضاي سفر براي بونقل حملهاي گوناگون  رساني به كاربران درباره روش اطالع 7-5 22

 2 4 5 2 2 و ابزارهاي مديريت و كنترل ترافيك براي كاهش تراكم و مصرف سوختITSگسترش و كاربرد  1-6 23

 16 26 33 5 7 اندازي شبكه فراگير اطالعات لجستيك راه 2-6 24

 4 5 7 3 4  مديريت ترافيك 1-7 25

 18 33 34 4 7 بهبود كاربري زمين 2-7 26

 17 33 34 3 6 گسترش استانداردهاي ترافيك در كاربري زمين 3-7 27

 14 29 27 2 5  به بخش خصوصيونقل حملهاي گوناگون  واگذاري بخش 1-8 28

 10 16 15 7 7  سازي و بهبود آمدوشد افزايش رواني، ايمن 1-9 29

 19 33 34 8 8 يهاي هندس  و انجام طرحونقل حملهاي شبكه  بازبيني و بررسي راه 2-9 30

 12 20 23 5 6  هماهنگ با نيازهاي اجتماعي و اقتصاد مليونقل حملگسترش زيربنا و ساختارهاي شبكه  3-9 31

 13 25 25 4 6 گسترش و استانداردسازي لجستيك 4-9 32

 17 33 34 3 6 بهبود و گسترش مديريت ناوگان 5-9 33

 20 33 34 9 10 ونقل حملتهيه و تدوين بانك اطالعات جامع 1-10 34

 17 26 33 7 8 اجراي مقررات بهنگام در زمينه رانندگي2-10 35

 6 10 8 4 4 سازي براي رانندگي مناسب و بهينه آموزش و فرهنگ3-10 36

 11 18 17 9 9 هاي نوين در حوزه سوخت باال بردن فناوري و كاربرد فناوري1-11 37

 15 28 28 5 7 عات انرژيايجاد و گسترش سامانه اطال2-11 38

 15 27 31 2 6 سازي انرژي آزادسازي و خصوصي3-11 39

 18 28 28 13 12 افزايش ذخاير سوخت1-12 40

 9 15 14 6 6 افزايش ظرفيت توليد انواع سوخت2-12 41

 5 9 10 3 3 ...)خورشيدي، زيستي و (هاي تجديدشدني  گذاري در انرژي گسترش و سرمايه3-12 42

 15 24 19 12 11 ارائه مقادير استاندارد بازدهي سوخت1-13 43

 16 27 20 12 11 پياده كردن استانداردهاي توليد سوخت2-13 44

  
 بيشترين اثربخشي باهاي قابل پيشنهاد  ترين سياست شود كه بهترين و مناسب به روشني ديده مي
قريباً به يك اندازه از سويي هم به شهري ، به طور خالصه ت  درونونقل حملدر كاهش مصرف سوخت 
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 اشاره دارند و از سوي ديگر ونقل حملهاي نوين در ساخت ناوگان و نيز در مديريت  كاربرد فناوري
  .دهند  عمومي و به ويژه از نوع ريلي را مد نظر قرار ميونقل حملتوجه بسيار به گسترش 

اند و  ازدهي، كمترين نمره را گرفته روش انجام شده در امتي4 سياستي كه در مجموع 7، همچنين
  :گيران قرار گيرند، عبارتند از طبيعتاً بايد در اولويت آخر براي توجه مديران و تصميم

 ونقل حملتهيه و تدوين بانك اطالعات جامع  .1

 هاي هندسي  و انجام طرحونقل حملهاي شبكه  بازبيني و بررسي راه .2

 مسيرهاي ويژه براي رهگذران پياده .3

  عموميونقل حملهاي  ارانه از سوي دولت به سامانهپرداخت ي .4

هاي تشويقي براي كـاربرد خودروهـاي چندسرنـشين بـراي كاركنـان نهادهـاي دولتـي و                   سياست .5
 خصوصي و سفرهاي آموزشي

 بهبود كاربري زمين .6

 افزايش ذخاير سوخت .7

ه دو  نخست آن ك:آيد  سياست ناكارآمد به چشم مي7 در ميان اين شايان توجهيهاي  نكته
ناپذير براي ايران از ديدگاه و  هاي امكان  از گزارش دوم اين طرح به عنوان سياست1-2سياستي كه در بند 

معرفي ) هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي منفي بودن برآيند اثر آنها بر شاخص(تعريف ويژه اين مطالعه 
. ير سوخت و مسيرهاي ويژه براي رهگذران پيادهافزايش ذخا: ها را دارند، يعني شدند، در اين جا نيز كمترين رتبه

هاي سنگين  هايي كه انجام آنها نيازمند هزينه هاي ناكارآ، سياست همچنين در بررسي مجموعه سياست
  .شود و مدت زمان طوالني است، بيشتر ديده مي) ونقل حملجنبه عرضه زيرساختي (زيرساختي 

 ونقل حملهاي  پرداخت يارانه از سوي دولت به سامانه برانگيز در اين ميان، سياست تنها مورد ابهام

 كشور در 5 كشور پيشرفته و 10 كشور برگزيده باشد كه 15تواند تركيب   است كه دليل آن ميعمومي
حال توسعه درميان آنهاست كه آنها نيز در ميان كشورهاي در حال توسعه، وضعيت برجسته و مناسبي 

 ونقل حملوضعيت اقتصادي اين كشورها و خودگرداني نسبي سامانه روشن است كه با توجه به . دارند
پردازند و يارانه مورد نياز آنها از   عمومي ميونقل حملها يارانه كمتري به  عمومي در آنها، دولت

از سوي ديگر، كالً از ديدگاه كارشناسان، اثر . شود برآورده مي) ها شهرداري(درآمدهاي بخش عمومي 
 و بيشتر براي آن، نقش مسكني شود هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، مثبت تلقي نمي خصها بر شا يارانه

 روش به كار 4بنابراين دومين نشانگر مقداري براي اين سياست هم كه در هر . گيرند و موقتي در نظر مي
  .دهد رفته، استفاده شده است، كميت مناسبي ندارد كه در رتبه كلي آن نيز خود را نشان مي
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تهـران، مـشهد، اصـفهان و       شـهرهاي     كـالن شهري    درون ونقل  حملهاي كاهش مصرف سوخت در        ياستس - 3-2
  شيراز

هاي  بندي راهبردها و سياست گذاري و رده هاي دو روش براي اولويت در اين بخش، يافته
شهر بزرگ ايران، يعني   كالن4 جداگانه براي هر يك از ونقل حملسازي مصرف سوخت در  بهينه

 سياست نهايي 44 راهبرد و 13هاي   در آغاز نمره.هران، مشهد، اصفهان و شيراز ارائه شدشهرهاي ت
 16بندي شد كه اگر  شهر گوناگون جهان محاسبه و رده  كالن16براي  امتيازدهي عمومي پيشنهادي در روش

ين شده كه تركيب تعي(شهرهاي جهان فرض شوند  شهر ياد شده، نماينده مناسبي از مجموعه بزرگ كالن
شهرها به تفكيك كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه از سوي كارفرما چنين فرضي را منطقي و 

  .شهرهاي جهان اعتبار دارد دهي به شكل عمومي و براي همه كالن ، اين اولويت)نماياند خردمندانه مي

گانه 4 ها و شرايط شهرهاي هايي كه تناسب بيشتري با ويژگي پس از آن براي رسيدن به پاسخ
 براي هر يك از شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان و بوميامتيازدهي برگزيده از ايران داشته باشد، روش 

با هم مقايسه ) دار براي هر شهر هاي اولويت راهبردها و سياست(هاي مربوطه  شيراز پياده شد و يافته
ها ارائه شدند و نتايج جالبي به  رينت ها در كنار نامناسب  و بهترينها ترين در اين مقايسه، مناسب. گرديد

  .خواني دارد هاي كارشناسي هم دست آمد كه تا حد قابل پذيرشي، با ديدگاه
 به تفصيل عرضه شد و پس از تجزيهدر گام سوم اين گزارش، مدل و روش تحليلي موسوم به 

ون اثرگذار بر سازي روش به تفكيك هر شهر، عوامل گوناگ هاي ورودي الزم براي پياده ارائه داده
سپس .  هر شهر و اندازه اثرگذاري هر كدام شناسايي و محاسبه گرديدونقل حملمصرف سوخت بخش 

با مرتب كردن اين عوامل، راهبردهايي كه بيشترين بهبود را در كميت اين عوامل در راستاي كاهش 
  .بندي شد كنند، تعيين و رده مصرف سوخت ايجاد مي

 4ها در دو روش براي هر يك از  دهي سياست ز تلفيق نتايج اولويتدر گام چهارم و پاياني ني
، مالك كار روش تجزيهشهر با  بدين ترتيب كه در اليه نخست، راهبردهاي برتر هر كالن. شهر انجام شد

، مرتب و در روش ابتكاري بومي در ي زيرمجموعه آنها بر پايه امتياز خودها قرار گرفت و سپس سياست
شهر به تفكيك دو نوع سوخت بنزين و گازوييل  ئه شد كه رتبه هر سياست را در هر كالن اراب جدولقال

  .كند ها را فراهم مي دهد و توانايي قياس يافته نشان مي
را   از ديد عوامل اثرگذار كاهش مصرف سوختگوناگونراهبردهاي بندي   گروه)14(جدول 

  با عنوان راهبردهاي گروه،تعداد كل سفرهاي روزانه مل عا راهبردهاي مرتبط با،به اين ترتيب .دهد نشان مي
  عاملو راهبردهاي مربوط به) 2(  با عنوان راهبردهاي گروهسهم خودروها  عامل، راهبردهاي مربوط به)1(

  .ردندگ ميمعرفي ) 3( با عنوان راهبردهاي گروه ميانگين مصرف سوخت بر سفر
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   از ديد عوامل اثرگذارخت كاهش مصرف سوگوناگونبندي راهبردهاي  گروه ).14 (جدول
  عوامل اثرگذار بر مصرف سوخت

سفرهاي كل تعداد 
  )1گروه ( روزانه

 گوناگون در سفرهاي يسهم خودروها
  )2گروه ( روزانه

  بر سفرناوگان انواع  مصرف سوخت ميانگين
  )3گروه (

  راهبرد

كاهش تقاضاي مديريت و 
  سفر

   ناوگانتاندارد و معيار مصرف سوختاستعيين  .1  )ويژه ريلي به ( عموميونقل حملگسترش 
   و ترافيككاربري زمينتوسعه  .2
ــاي  .3 ــاي  ارتقـ ــت خودروهـ ــردد و  كيفيـ ــال تـ در حـ

  وري نوينا با فنخودروهاي
ــه .4 ــه   بهين ــازي عرض ــلس ــل  حم ــاخت(ونق ــاي  زيرس ه

  )ويژه ريلي افزاري، به سخت
  پذير ساير راهبردهاي امكان .5
شناسـايي ســبد مناســب   (انــداز تركيـب ناوگــان  چـشم  .6

  )ي براي خودروهاسوخت
   هوشمندونقل حمل توسعه .7

  
 راهبرد مرتبط 7 ، تعداد و دوم در ارتباطنديكمتنها دو راهبرد با عوامل  راهبرد نهايي، 13از ميان 

 عامل اثرگذار در 3 راهبرد ديگر نيز مستقيماً و به شكل يگانه با هيچ يك از اين 4هستند و با عامل سوم 
كارايي در مصرف  نشانگره شد، گفت پيشتر كه همان گونه. گير نيستند شهري درونقل حملمصرف سوخت 

 زمينه در گوناگوني دربرگيرنده عوامل ،ودش مي محاسبه ميانگين سوخت مصرفي بر سفر كه به صورت سوخت
 در سطح شهر، ساختار و پيكربندي شبكه خياباني شهر، تركيب ناوگان گوناگونهاي  توزيع كاربري

 كه در  گونه همان نشانگرد راهبردهاي مرتبط با اين ا تعداز اين روو ست  آنهامانند شهري و ونقل حمل
  .است دو عامل ديگر  از بيشتر،آمده) 14( جدول

، امنيت انرژي، مشاركت بخش خصوصي در  منابع انرژيتوسعه هايگانه، راهبرد13 راهبردهاي مياناز 

تهيه و تدوين بانك اطالعاتي جامع ي ها تهمچنين سياس و استاندارد و معيار توليد سوخت و  شهريونقل حمل

 قرار باال بندي دسته در )پذير ساير راهبردهاي امكاندر راهبرد ( اجراي مقررات بهنگام در زمينه رانندگي و ونقل حمل
 ارتباطي ندارد و ياد شده با راهبردهاي ،يك از عوامل لحاظ شده در مدل پيشنهادي كه هيچ چرا. نگرفتند

روش ابتكاري كارگيري  بهبا اكنون . نيستند بندي اولويت قابل ارزيابي و ، مدلخروجي پايهنتيجه بر  در
  .دكر بندي اولويت اين راهبردها را توان مي ،ارائه شده

 خودروهاي براي ،)ويژه ريلي به(  عموميونقل حملگسترش جز راهبرد ه ب) 14( راهبردهاي جدولهمه 
اولويت راهبردها را براي ) 15( جدول. شونداثرگذار  كاهش مصرف سوخت ند درتوان مي سوز گازوييل

ن آاهميت هر يك از عوامل در اندازه با توجه به بندي معرفي شده   گروهپايه بر شهرها كالنيك از  هر
  .دهد نشان ميشهر 
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   بر مصرف سوختگذارثرا عوامل پايهبر شهر ايران   كالن4در  راهبردها بندي اولويت ).15 (جدول
  تاولوي  شيراز  اصفهان  مشهد  تهران

  بنزين  گازوييل  بنزين  گازوييل  بنزين  گازوييل  بنزين  گازوييل
  1 گروه  1 گروه  1 گروه  1 گروه  2 گروه  3 گروه  1 گروه  1 گروه  1
  3 گروه  3 گروه  3 گروه  3 گروه  1 گروه  1 گروه  3 گروه  3 گروه  2
  2 گروه  -  2 گروه  2 گروه  3 گروه  -  2 گروه  -  3

  
توان  مياين پايه بر .  را در مصرف سوخت نشان مي دهدخودروهااهميت هر يك از ) 16(جدول 

 گوناگون خودروهاي ايبررا ) 15(بندي شده در جدول   هر يك از راهبردهاي اولويتسازي پياده ترتيب
 تنخس در اولويت 1 راهبرد گروه ، تهرانشهر كالن در )15(با استناد به جدول  براي نمونه .تعيين نمود
) 16(جدول كاربرد حال با . است كاهش تقاضاي سفرمديريت و اين گروه شامل راهبرد . استبراي اجرا 

 به ترتيب در سواري و وانت، تاكسي و مسافربر و موتورسيكلت بايد راهبرديدر اجراي چنين كه توان گفت  مي
گذار بر اثر عالوه بر عوامل ،هبندي راهبردهاي هر گرو  قرار گيرند و در واقع اولويتاولويت يكم تا سوم
تلفيق نتايج ) 17( جدول .دكن ميدهي  ، اولويت را نيز براي اجراي راهبردناوگان نوع ،مصرف سوخت

  .دهد  نشان ميسوز بنزين و ييلي گازوخودروهاي پايه را بر هاي دو روش خروجي
  
  اهش مصرف سوخت اثرگذاري بر كديداز شهر ايران   كالن4در  انواع خودروها بندي اولويت ).16 (جدول

  اولويت  شيراز  اصفهان  مشهد  تهران
  بنزين  گازوييل  بنزين  گازوييل  بنزين  گازوييل  بنزين  گازوييل

  سواري  بوس ميني  سواري  اتوبوس واحد  سواري  اتوبوس واحد  سواري و وانت  اتوبوس واحد  1
  تاكسي  اتوبوس سرويس  تاكسي  بوس ميني  تاكسي  بوس ميني  تاكسي و مسافربر  اتوبوس سرويس  2
  وانت  اتوبوس واحد  موتور  اتوبوس سرويس  وانت  اتوبوس سرويس  موتورسيكلت  بوس ميني  3
  موتور _  وانت _  موتور  _  _  _  4
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   ايرانشهر  كالن4 براي ها در تلفيق نتايج روش تجزيه و روش امتيازدهي بومي رتبه سياست ).17 (جدول
 شيراز اصفهان مشهد تهران

ف
ردي

ف 
ردي

زير
 

 سياست
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گا
 

بنز
يل ين
زوي

گا
 

ين
بنز

يل 
زوي

گا
 

ين
بنز

يل 
زوي

گا
 

ين
بنز

 

 23 23 28 28 26 14 21 21 هاي تنبيهي براي خودروهاي با مصرف زياد سوخت سياست 1-1 1

 9 9 14 14 14 1 8 8 تشويق به كاربرد خودروهاي با سوخت پاك و جايگزين 2-1 2

 15 15 23 23 27 13 18 18 ماليات بر مصرف سوخت 3-1 3

 13 13 20 20 20 7 15 15  مصرف سوخت خودروهاكارآييتدوين و اجراي استانداردهاي  4-1 4

 10 10 15 15 15 2 9 9 دريافت عوارض بر پايه اندازه مصرف سوخت، آاليندگي و نوع سوخت 5-1 5

 16 16 22 22 21 8 16 16 انجام هميشگي معاينه فني ناوگان 6-1 6

 20 20 26 26 24 11 20 20 ها و عمر خودروكارآييمحدوديت  1-2 7

 12 12 17 17 17 4 13 13  خودروهاكارآييكاربرد فناوري نوين براي باال بردن و بهبود  2-2 8

 8 8 18 18 19 6 12 12 تعيين سبد بهينه سوخت 1-3 9

10 1-4 
 شخـصي و اختـصاص بيـشتر        ناوگانها به    كاهش تخصيص ظرفيت خيابان   

 33 * 12 12 3 * 31 *  پاك و عموميونقل ملحظرفيت آنها به انواع سامانه 

11 2-4 
بـه ويـژه   ( عمـومي  ونقل حملپرداخت يارانه از سوي دولت به سامانه هاي   

 34 * 13 13 4 * 34 * )ريلي

 32 * 11 11 6 * 33 *  عموميونقل حملمديريت  3-4 12

13 4-4 
شـده  و خدمات ارائـه    ) به ويژه ريلي  ( عمومي   ونقل  حملبهبود دسترسي به    

 31 * 10 10 5 * 32 * آن

 30 * 9 9 2 * 30 * )به ويژه ريلي(گسترش شبكه عمومي  5-4 14

 29 * 8 8 1 * 29 *  عموميونقل حملتشويق افراد به انجام سفرهاي ضروري با  6-4 15

 6 6 6 6 7 22 6 6 مسيرها و خطوط ويژه براي دوچرخه در شبكه معابر 1-5 16

 7 7 7 7 8 23 7 7 اي رهگذران پيادهمسيرهاي ويژه بر 2-5 17

 1 1 1 1 9 24 1 1 بندي بنزين سهميه 3-5 18

19 4-5 
هاي تشويقي براي كاربرد خودروهاي چندسرنشين براي كاركنان          سياست

 نهادهاي دولتي و خصوصي و سفرهاي آموزشي
5 5 25 10 4 4 3 3 

 2 2 2 2 11 26 3 3 )دوركاري(كاربرد فناوري نوين ارتباطي به جاي مراجعه حضوري  5-5 20

 5 5 5 5 12 27 4 4 گذاري آمدوشد و پارك در معابر قيمت 6-5 21

22 7-5 
 براي بهبـود  ونقل حملهاي گوناگون  رساني به كاربران درباره روش     اطالع

 تقاضاي سفر
2 2 28 13 3 3 4 4 

23 1-6 
 و ابزارهــاي مــديريت و كنتــرل ترافيــك بــراي ITSگــسترش و كــاربرد 

 كاهش تراكم و مصرف سوخت
10 10 3 16 16 16 11 11 

 27 27 34 34 34 21 27 27 اندازي شبكه فراگير اطالعات لجستيك راه 2-6 24

 14 14 19 19 18 5 11 11 مديريت ترافيك 1-7 25

 24 24 30 30 28 15 24 24 بهبود كاربري زمين 2-7 26

 25 25 31 31 29 16 25 25 مينگسترش استانداردهاي ترافيك در كاربري ز 3-7 27

 28 28 33 33 33 20 28 28  به بخش خصوصيونقل حملهاي گوناگون  واگذاري بخش 1-8 28

 17 17 21 21 22 9 14 14 ترافيكسازي و بهبود  افزايش رواني، ايمن 1-9 29
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 شيراز اصفهان مشهد تهران
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 21 21 27 27 25 12 22 22 هاي هندسي  و انجام طرحونقل حملهاي شبكه  بازبيني و بررسي راه 2-9 30

31 3-9 
 هماهنــگ بــا نيازهــاي ونقــل حمــلگــسترش زيربنــا و ســاختارهاي شــبكه 

 اجتماعي و اقتصاد ملي
17 17 10 23 24 24 19 19 

 22 22 29 29 32 19 23 23 گسترش و استانداردسازي لجستيك 4-9 32

 26 26 32 32 30 17 26 26 بهبود و گسترش مديريت ناوگان 5-9 33

 18 18 25 25 31 18 19 19 ش و فرهنگ سازي براي رانندگي مناسب و بهينهآموز 3-10 36

  


