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 دهيچک

  . داشته استيرير رشد چشمگي اخي سالهاي در طيه شخصيله نقليل به استفاده از وسيد خودرو و ميش تولي       افزا
 ين بودن استانداردهاييكطرف و پايتقاضا از ش ين افزاي مناسب و متناسب با ايرساختهايبا توجه به نبود ز

 ي و دالريالي گزاف رينه هايساالنه دولت را متحمل هز, گر يران از نظر مصرف سوخت از طرف دي در ايخودروساز
 .  كند يارانه ها در بخش حمل و نقل ميجهت ارائه خدمات و 

 توان ي مي باشد و در كمتر حالتي مختلف ميهكارها ها  و ارائه رايزياز به برنامه رينط، ي بهبود شرا       درجهت
ك  تيرا با راهكارها) به خصوص كالن شهرها  ( يط موجود در بخش حمل و نقل شهري مانند شرايمشكالت كالن

ط ي بلي شامل اعطا سفري کاهش تقاضايراهکارها در بخش حمل ونقل يت مصرف انرژيريلذا مد. رفع كرد ينه ايگز
 ، بهبود وتوسعهيا شخصي و ي سازمانييمايهمپ منزل،  ازيتباط کاررنگ، استفاده از دوچرخه و ايکت پازيري، مديمجان
 ي برا.مي پردازي مي سازمانييماي همپين مقاله به مطالعه موردي در اد،ي نمايد مشنهاي را پياده روي و پيستم  پستيس
 شود و منافع طرح مرد يلوت در نظر گرفته ميوان پاک محدوده به عني کار يه بر روش شناسين مطالعه در ابتدا با تکيا

 .  شودين طرح برآورد مي به کل تهران منافع ايات منطقين منافع با فرضيم ايرد و سپس با تعمي گي قرار ميبررس
  در حمل ونقليت مصرف انرژيري سفر، مدي، کاهش تقاضاي سازمانييمايهمپ :يديکلمات کل

 مقدمه
 يا محله مسکونيک منطقه ي که در ي حدود هفت تا پانزده نفر از افرادييبه جابجا عموما ي سازمانييمايهمپ
ز مشابه ي ساعت کار آنها نا سازمان بوده ويک شرکت يارمندان  کي کرده و همگيگر زندگيکديک به ينزد
 . گردديباشد اطالق مييم
نگ ياز به پارکيکاهش ن-٢افراد ن کل ينه بيم هزينه سفر ، به علت تقسي کاهش هز-١:د عمده آن عبارتند از يفوا
 رهي استهالک و غينه هاي کاهش هز-٣

نده ها مورد ير بر کاهش آاليزان تاثي و م) کاهش مصرف سوخت (ي، منافع مليزان منافع فردين مقاله ميدر ا
  .ردي گي قرار ميبررس
محدوده  (  طرح ياه عنوان مبنك محدوده بياز به انتخاب ي در ابتدا ني سازمانييماي طرح همپي بررسي    برا

تعداد ونوع شرکت , ف يلحاظ ط به ي مناسبينه هاي گزي دارا کهيدار شهر٣منطقه .  باشد يم) مورد مطالعه 
  . طرح قرار گرفتي باشد به عنوان محدوده مورد مطالعه مبنايا سازمان مي

                                                 
1-Vanpooling 
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با استفاده از ،لد و جاذب سفر آغاز شد  مراكز مويي محدوده مورد مطالعه كار شناساي       با اتمام مرز بند
 . شد يين مراكز شناساي ايد محلينقشه و بازد

 ... ) و ييد رجايمارستان شهي ب،٣ منطقه يشهردار(در نظر گرفته شد  يريمارگ آي محل به  عنوان محلها٨      
 يبرا.  گشت ي طراحيريگ شد و فرم آماريدسته بند, از طرح ي شده با توجه به نيي شناساي       پارامتر ها
ل ي از قبي كليي شامل سئوالها( V1 ) يفرم سازمان.  دو فرم در نظر گرفته شده است يريهر محل آمارگ

ل ي از قبي شامل موارد( V2 ) ي فرم پرسنلر مشخصات سازمان،ي و سا پرسنلدتعدا, نوع خدمات , ت يمالك
 ي طرحهايل اجرايتما,  ي كاريتعداد روزها , ياعات كارس, سمت ,  منزل يآدرس حدود, ت فرد يجنس

 .شد بايك مي رفت و برگشت به تفكيرهايق و در آخر مسافت و زمان مسيمورد تحق
 باتوجه ص داده شدي بدون ارزش تشخ مورد ٢٥ باشد كه از آنها ي م٦٧٩ شده ي جمع آوريتعداد كل فرمها

با توجه به . ماند  يل باقيل به فاي دار جهت تبد ارزشي به عنوان فرمها٦٥٤كه تعداد به وجود تناقض در فرم 
حدود  باشد و در ي نفر م٤٥٠٤با  برابر يري شده تعداد كل پرسنل در هشت مركز آمارگيجمع آورعات اطال
 .  باشد ي مين جامعه آماري در اي شده است كه درصد مناسبي درصد از كل جامعه نمونه بردار٥/١٤

 . باشنديم)  درصد ٣/٤٣( شتر از زنان يب, صاحبه شوندگان  درصد از تعداد م٧/٥٦مردان با 
 . دهدي گانه شهر تهران و خارج از آن را نشان م٢٢د شده از مناطق ي توليرتعداد سفرهاي  نمودار ز
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مناطق 22گانه شهر تهران و خارج از آن(23)

شكل(8). تعداد سفرهاي توليد شده از مناطق 22گانه شهر تهران و خارج از آن

 
 ١شکل 

.  برگشت دارند اي رفت و ي سفرهاي براي مختلفي خود ساعت شروعهايفت كاريپرسنل با توجه به ش
ن يشتريب. باشد ي صبح م٧ساعت  , يبا اختالف فاحش نسبت به رده بعد, ن ساعت شروع سفر رفت يشتريب

  . باشد ي از ساعات پر تردد م١٤بعد ساعت   و١٩ب ساعت يساعت شروع برگشت به ترت
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 متوسط را بر  شده، زمان صرف شده و متوسط زمان سفر و سرعتيافته مسافت طيم يج تعمينتا ١جداول 
 . دهدي نشان ميري محل آمارگاساس

  از مصاحبه کنندگانيريافته آمارگيم يج تعمي نتا– ١دول ج

 
هيله نقليوع وس مختلف و ني  متوسط زمان سفر بر حسب مباد-٢جدول  

ز حدود ين مقدار ني باشند كه از اي ميه شخصيله نقلي وسيدارا,  درصد از افراد مصاحبه شده ٢٧ / ٤حدود 
. باشد ي ميي رقم باالني كنند كه ايله غالب سفر استفاده مي به عنوان وسيه شخصيله نقلي درصد ازوس٨٠  
ي سازمانييمايات همپيكل   

در نظر گرفته , نظر مساعد خود را اعالم كرده باشند ,  طرح ي كه در مورد اجرايابتدا افراد مصاحبه شونده ا
 .ف شده است ي تعري مختلفيوهايسنار, شده اند و با توجه به شرط فوق 

 يرينام محل آمارگ
 شده يمسافت ط

 )لومتريك-نفر(
زمان صرف شده 

 ) ساعت-نفر(
تعداد سفر انجام 

 ) سفر-نفر (شده
متوسط زمان 

 )قهيدق(سفر 
متوسط طول 

 )لومتريك(سفر

سرعت
متوس

)m/h
 3.2 17.7 45.6 1692 1286.5 29874 ييد رجايمارستان شهيب

 0.7 15.2 44.1 1100 808.8 16721 اءيمارستان خاتم االنبيب

 7.7 9.6 32.4 100 54.0 959 ٣آموزش و پرورش منطقه

 5.2 20.1 48.0 700 559.8 14096 عصر ناجايمارستان وليب

 0.0 15.0 45.0 450 337.2 6749  هالل احمريمركز توانبخش

 0.6 11.6 33.8 41 23.1 476  مناطق آزادي عاليشورا

 1.3 13.9 39.2 300 195.9 4173 ريشركت توان

 5.8 17.1 65.1 121 131.4 2070  مصرف سوختيساز نهيسازمان به

 2.1 16.7 45.2 4504 3396.7 75119 كل

متوس *23 21 8 7 6 5 4 3 2 1 هيله نقليوس
 5.0 93.4 67.4 33.1 37.5 40.6 33.9 46.3 28.1 35.4 15.0 سيسرو

 0.1 81.2 70.6 30.0 33.8 28.3 29.4 45.9 20.2 30.5 38.0 يشخص يخودرو

 2. 101.3 0.0 0.0 82.5 120.0 0.0 0.0 120.00.0 0.0 مترو

 1. 96.3 82.0 0.0 76.3 52.5 75.7 104.1 38.6 43.8 57.8 اتوبوس

 8.0 82.5 52.5 52.5 0.0 0.0 23.4 98.3 0.0 22.5 0.0 بوس ينيم

 5.5 79.9 37.5 27.8 45.7 46.9 44.4 37.6 21.3 28.2 42.5 يتاكس

 3.0 0.0 37.5 22.5 37.5 0.0 0.0 82.5 52.5 52.5 22.5 موتور

 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 0.0 0.0 28.0 0.0 37.5 ريسا

 3.3 90.6 64.8 35.3 47.6 41.5 39.9 53.6 25.2 36.0 39.9 كل



  و مطالعه موردي همپيمايي سازماني در تهران                     ش تقاضاي سفر كاه

 ٤

 شود كه ي ميشامل افراد , ي سازمانييمايطرح همپ ي جامعه بالقوه براييو جهت شناساين سنارياول -١
 . كنند ياستفاده م, و برگشتن از محل كار به  بوده و از آن جهت آمدن ي شخصي خودرويدارا

 از  ين خـدمات  ي در صورت وجود چن    يحت( س  ير از سرو  ي غ يله ا ي كه از وس   يتمام افراد  دوم   يويسنار -٢
ـ را  و اسـتفاده كننـده از آن    يله شخصـ ي وسير افراد داراعالوه ب  ـ  كنندياستفاده م )طرف محل كار 

 . شوديشامل م

 طرح ي است و بدان معناست كه در حال حاضر به نوعيلي و تکمينه اضافي سوم گزيويسنار -٣
 .   باشد ين مراكز در حال اجرا مي از افراد اي برخي براي سازمانييمايهمپ

 درصـد از اسـتفاده كننـدگان        ٢/٦٦ باشـند كـه      ي نفر مـ   ٦٥٥اول   يوي طرح سنار  ي بالقوه در اجرا   يجامعه آمار 
ر يو در مسـ ) درصـد  ٠/٦٦( نفـر  ١٦٦٩ر رفـت  ي دوم در مسيوي شود و در سناري را شامل مي شخص يخودرو

ر يپذ سوم، تعداد جامعه امكان    يويدر سنار . رند  ي گ يجامعه بالقوه طرح قرار م    در  ) درصد  ٥/٦٦ ( ١٧١٠برگشت  
       نفـر  ٤٤٦٨و در حـدود  ) ر يله تحـت عنـوان سـا   ي وسـ يبـه اسـتثنا  (  كل مصاحبه شوندگان     با برابر يتقر, طرح  

ـ  برنامـه ر   يبرا, وها  يك از سنار  يات هر   ي جزئ ياز آنجا كه پس از بررس     . باشند يم  ييمـا ي انجـام طـرح همپ     يزي
 طـرح در دو     ياجـرا از به برآورد و محاسبه منافع حاصل از         ين,  روزانه محدوده مورد مطالعه      ي سفرها يسازمان

)  صـفر  يويسـنار (نه عدم انجـام كـار       ي به عنوان گز   لذا الزم است كه وضع موجود     ,  باشد   ي م ي و مل  يرده فرد 
 ي از سـفرها   ي ناشـ  ينـده هـا   يزان مصرف سوخت و انتشـار آال      ي از م  ي قرار گرفته و ابتدا برآورد     يابيمورد ارز 

ك يـ  انجام شده را به تفك     يد ابتدا سفرها  ين منظور با  يبه هم . د  ي در محدوده مورد مطالعه بدست آ      يروزانه كار 
 يها سـرعت  نـده در  ي آال سپس با توجه به جداول مصرف سوخت و انتشـار          و    كرد ييه مختلف شناسا  يل نقل يوسا

 مختلف و وضـع     يو ها ينده ها در سنار   يزان مصرف سوخت و انتشار آال     ي شده م  يلومتر ط يمختلف بر حسب ک   
 )٣به عنوان مثال جدول ( .مي کنيسه مياموجود محاسبه و سپس با هم مق

 يه سواريل نقلي وساير برايب مسيله و شيط مختلف سرعت وسيك شرايها به تفك ندهيه مصرف سوخت و انتشار آالير پاي مقاد-٣جدول 
ت يوضع

له يسرعت وس
لومتر بر يك(

 )ساعت

ت يوضع
ب يش
 ١ريمس

مصرف سوخت 
)l/Km*٦-١٠( 

CO2 
(mg/Km) 

CH4 
(mg/Km) 

N2O 
(mg/Km) 

NMVOC 
(mg/Km) 

NOX 
(mg/Km) 

CO 
(mg/Km) 

سرعت كم و  76929 1207 5667 37 568 340506 145872 يافق
 139614 2271 7375 71 745 377923 161908 بداريش ستادهيا

متوسط سرعت  54250 1829 3278 55 331 259768 111258 يافق
 53468 3017 3710 91 336 285197 122149 بداريش ٤٠

متوسط سرعت  35669 2219 2348 68 235 207814 88959 يافق
 27678 4047 2296 124 203 223675 95749 بداريش ٦٠

متوسط سرعت  32003 2908 2071 88 209 221087 94628 يافق
 28864 4296 2055 130 195 226600 96988 بداريش ٨٠
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د در آنها ين بايمتوسط سرنش, نكه يرد و آن ايوجه قرار گك نكته قابل تيد يزان مصرف سوخت بايدر برآورد م
استفاده شده ) ن يتك سرنش( ك ين برابر ي  و موتور از سرنشيله سفر سواريلحاظ شود در دو حالت وس

ت نشسته يل بودن ظرفيباً تكمي بوس باشد با فرض تقرينيله از نوع مياگر وس, س ي سروي خودروي برا.است
ن يبه عنوان متوسط سرنش)  عدد ١٧ ها به طور متوسط يتعداد صندل ( ١٥س عدد يسرو)  ها يتعداد صندل( 

در نظر )  عدد ٤٠ ها به طور متوسط يتعداد صندل (٣٦له اتوبوس باشد عدد ياستفاده شده است و اگر وس
 يم) کيساعات اوج تراف(  نفر٥٠ و ٢٥/٢١ ي بوس و اتوبوس در حمل ونقل همگانينيگرفته شده است م

 شده در شدت ياز حاصلضرب مسافت ط. در نظر گرفته شده است ٥/٣ز عدد ي ني تاكسي خودرويبرا. شد با
زان ي توان مي مهيل نقليک از وساين هر ي و با توجه به تعداد متوسط سرنشلومتريمصرف سوخت در هر ک

 )٤به عنوان مثال جدول ( .نده ها را بدست آورديمصرف سوخت و انتشار آال
 له سفريك وسي رفت در وضع موجود  به تفكيدار سوخت مصرف شده سفرها مق-٤جدول 

يرينام محل آمارگ  )ليگازوئ(كل )نيبنز(كل موتور بوس ينيم اتوبوس يشخص يخودرو سيسرو 

 333lit 700ilt 31lit 4 lit 9 lit 857 lit 369 lit ييد رجايمارستان شهيب
 194 576 9 2 36 460 157 اءيمارستان خاتم االنبيب

 8 58 1 1 2 53 4 ٣آموزش و پرورش منطقه
 135 460 36 7 25 317 103 عصر ناجايمارستان وليب

 82 242 3 4 18 201 59  هالل احمريمركز توانبخش
 0 44 0 0 0 35 0  مناطق آزادي عاليشورا

 11 361 0 5 7 311 0 ريشركت توان
 8 89 2 1 7 46 0  مصرف سوختيساز نهيبه

 807 2686 61 24 127 2123 656 مجموع

 
 با CO2.  باشدي تن م٢/١١ر برگشت ي مسي تن و برا٠/١١ر رفت در حدود ي مسينده ها برايكل انتشار آال
ر رفت و ي  هر دو مسي مقام اول را به خود اختصاص داده است و به طور متوسط براياديار زياختالف بس
 . داردCO2نتشر شده را  مينده هاي آالي درصد سهم وزن٨٠ك به يبرگشت نزد
 ي سازمانييماي همپيزيبرنامه ر

نكه  هر يده اول اي ا-١. توان در نظر گرفت يده مختلف را مي دو اي سازمانييماي همپيي طرح برنامه اجرايبرا
 طرح ين خدمات و اجرايجاد اي پرسنل خود حاضر به ايا اداره به صورت جداگانه و فقط برايسازمان 

 ين سازمانهاي الزم بيجاد هماهنگيد كه با اي آي بوجود ميده دوم در حالتي ا-٢. باشد ي سازمانييمايهمپ
 .ن طرح را به صورت مشترك اجرا كرد يبتوان ا,گر  يكديك به ينزد

زان سوخت يد که در هر حالت مي آي حالت مختلف به وجود م٦تقاضا  يوي سنار٣ده فوق و ي ا٢با طرح 
 . شوديسه مي زمان صرف شده محاسبه شده و با وضع موجود مقانده ها وي و انتشار آاليمصرف
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  اول تقاضايوي با سناريزيده اول و  برنامه ريا: حالت اول
 است كه فقط شامل افراد دارا و استفاده ي اول شامل حالتيويش تر عنوان شده است سناريهمانگونه كه پ
 ي نفر م٦٥٥ن تعداد برابر يا.  شود يم,  اند  كردهي طرح اعالم آمادگي اجراي كه براي شخصيكننده خودرو

 شود يين افراد به صورت كامل شناسايت سفر ايد خصوصيابتدا با,  طرح ي اجرايزيجهت برنامه ر. باشد 
له يء و مقصد سفر و وسمبدا, مسافت سفر , زمان انجام كار ,  تواند شامل زمان شروع كار يات مين خصوصيا

 گانه و ٢٢ مناطق يك مبادي اول به تفكيوي مقصد سفرها سنار-حجم و مبداء يي شناساپس از. سفر باشند
ساعات شروع و ,  طرح يزياز آنجا كه در برنامه ر . شوديانجام م يري آمارگين محلهايخارج از آن و همچن

ن يد از نظر اي لذا جامعه بالقوه طرح با. باشدي مهم مي از پارامترهايكي,  شدهييخاتمه كار افراد شناسا
 ي الزم برايآمادگ, ن حالت ي ايات سفرهاي خصوصيي پس از شناسا.ردي قرار گيز مورد بررسيات نيوصخص
ق ين قسمت از تحقيا.  طرح بدست آمده است ي اجراي برايزيه برنامه ريط سفرها و ارايل شرايه و تحليتجز
روند ,  و شناساندن روش كار يي آشنايبرا. تها دارد يامكانات و محدود,  موثر يق پارامترهاي دقياز به بررسين

 . انجام آن در ادامه آورده شده است 
 كه در هر ي شوند پس از آن مناطقي مييشناسا, طرح  يس دهير جهت سروي امكان پذيرهايمسابتدا كل 

در , ر يزان استفاده كنندگان از هر مسي برآورد مي شوند برايس را دارند مشخص مير امكان پوشش سرويمس
 يرد تماميتحت پوشش طرح قرار گ ريله چند مسيك منطقه ممكن است بوسي, نكه ي ايريدا بدون در نظر گابت

ب داد كه با انتخاب ي ترتيد روشي شوند پس از آن باي ميي مختلف شناسايرهاي مسير براي امكان پذيسفرها
 بودند از ير مين مسي با اي مناطق اشتراكي كه داراي بعديرهاي مسيتمام, ر اول ير به عنوان  مسيك مسي

 يز اجرا مين. . . ر دوم و سوم و ي مسين روش براي محروم شوند و ايه خدمات به آن مناطق اشتراكيت ارايقابل
 ين امكان وجود دارد كه برايكه البته ا, رد ي گير قرار ميك مسير پوشش فقط ين كار هر منطقه زيبا ا.شود 

 شود و يم يير ها شناسايب از مسين تركي و خطا بهتريود با روش سعله استفاده شيك وسيش از ير بيك مسي
ر مختلف به عنوان جامعه بالقوه ي مس٤٩ن كار ي ايبرا. ه خواهد شدين انتخاب اراي به اشتر با توجهيات بيجزئ
ت ي شود كه جمعيباعث مبا توجه به ناهمزمان بودن زمان سفرها . در نظر گرفته شده است ,  طرح يرهايمس
 ين تعداد متقاضيق حد پائين تحقيدر ا. ابنديل ي تقلي مختلف ساعتي در گروههايالقوه هر حالت با دسته بندب

 VAN ين خودرو هاي فرض شده است چرا كه كوچكتر٧برابر عدد  , ي سازمانييمايه خدمات همپيجهت ارا
 . باشد يهمان منطق انتخاب م ي فرض شده و دارا٢٠ باشند و حد باال برابر عدد ي م٧ برابر يتي ظرفيدارا

ند يز در فرآي بالقوه ني شود و از آنجا كه تقاضاي بالفعل مشخص ميتقاضا, ه ي اوليرهايپس از انتخاب مس
.  شود يه ميه قابل محاسبه بوده و به صورت درصد اراي منتخب اوليرهايراندمان مس, ن بدست آمدهيشي پيها

 هر حالت انتخاب شده است ين برايمناسبتر, انت ياندمان هر وارج ري نتايري و خطا و در نظرگيبا روش سع
 هر يبرا) وها يده ها و سناريب ايترك(  هر حالت ي گانه برا٤٩ يرهايب از مسين تركيپس از انتخاب مناسبتر

 گروه –ر ي هر مسي شود و برايمشخص م) در صورت وجود (  مختلف ي ساعت-ر انتخاب شده گروه يمس
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ص ير قابل تشخي آن مسيتعداد و نوع ناوگان برا, ن شده است كه با استفاده از عدد تقاضا ييتعتقاضا  , يساعت
ق افراد استفاده كننده يافت آدرس دقي طرح با دريد در زمان اجرايرها بايقتر مسي دقيزيالبته برنامه ر.  باشد يم
 ي شود كه به عنوان مثال مي م)بدون راننده (  نفر ٧ برابر يتي با سقف ظرفVAN يوع اول شامل خودرون

 VAN ينوع دوم شامل خودرو.  شود اشاره كرد يد ميكه هم اكنون در كشور تول" كاروان  " يتوان به خودرو
 .رند ي گين گروه قرار مي بوسها در ايني از انواع مي باشد و برخي نفر م٢٠ برابر يتيبا سقف ظرف

  انواعيبه همراه حجم تقاضا)  اوليويده دوم با سناريا(حالت چهارم يشنهاديمشخصات ناوگان پ) ٥(جدول
 ري هر مسي براVANمختلف 
شماره  ٢ نوع دومVAN يخودرو ١ نوع اولVAN يخودرو

ر يمس
 منتخب

شماره 
 گروه

حجم 
تقاضا 

)يبيرسهم تق(تقاضا تعداد ناوگان الزم)يبيسهم تقر(تقاضا تعداد ناوگان الزم) سفر-نفر(

1 1 20 0 0 1 20 

1 2 50 0 0 3 50 

1 3 18 0 0 1 18 

1 4 16 0 0 1 16 

1 5 20 0 0 1 20 

2 1 18 0 0 1 18 

2 2 21 1 1 1 20 

2 3 21 1 1 1 20 

2 4 23 1 3 1 20 

4 1 13 0 0 1 13 

4 2 20 0 0 1 20 

5 4 12 0 0 1 12 

17 1 33 0 0 2 33 

17 2 13 0 0 1 13 

21 1 8 0 0 1 8 

21 2 10 0 0 1 10 

21 3 13 0 0 1 13 

24 1 20 0 0 1 20 

31 1 23 1 3 1 20 

47 1 20 0 0 1 20 

47 2 23 1 3 1 20 

49 1 8 0 0 1 8 

 .باشد ي نفر م٧ برابر يتي سقف ظرفي دارا-١

 .باشد ي نفر م٢٠ برابر يتي سقف ظرفي دارا-٢
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 دها در حالت اولنيزان مصرف سوخت و انتشار آالي م-٦جدول 

نوع 
 ريمس

 يرينام محل آمارگ
مصرف سوخت 

 )تريل-نفر(نيبنز

مصرف سوخت 
 )تريل-نفر(ليگازوئ

زان انتشار يم
COنفر (٢- 
 )لوگرميگ

زان انتشار يم
CO) نفر- 
 )لوگرميگ

كل انتشار 
 -نفر(ها  ندهيآال
 )لوگرميگ

كل مصرف 
-نفر(سوخت 
 )تريل

 1034 3399 446 2882 395 640 ييد رجايهمارستان شيب

 447 1338 149 1158 239 208 اءيمارستان خاتم االنبيب

 51 158 30 125 10 42 ٣آموزش و پرورش منطقه

 389 1162 141 988 168 221 عصر ناجايمارستان وليب

 277 842 129 694 88 189  هالل احمريمركز توانبخش

 45 143 36 104 0 44  مناطق آزادي عاليشورا

 248 788 174 596 29 219 ريشركت توان

 97 316 74 236 8 89  مصرف سوختيساز نهيبه

يمس
ر رفت

)
به سمت محل
 

كار
( 

 2588 8147 1179 6783 937 1651 كل

نکه ي سوم و ششم بال توجه به ايم حالتهاي دهيز انجام مي را نار حالتهي ساي برايزيب برنامه رين ترتيبه هم
 دوم و يويده اول و سناريحالت دوم ا.  آورده نشده استييست در جداول نهاي نيافتني سوم دست يويسنار

 . سوم استيويده اول و سناريحالت سوم ا
زان ي رفت و برگشت ميرهايه در مسيله نقليک نوع وسيک از حاالت فوق و وضع موجود  به تفکيدر هر 

 ). مي کنيصرف شده را محاسبه م منتشره  و زمان ينده هايزان آاليل، مييا گازوين يبنز(مصرف سوخت 
ر رفت و برگشت در وضع موجود و ي مسيها و زمان صرف شده سفرها ندهيج مصرف سوخت، انتشار آالي نتا-٧جدول 

 هيله نقليك وسي مختلف طرح به تفكيها حالت
نام محل   ) ساعت-نفر(زمان صرف شده )لوگرمي ك-نفر(نده منتشر شدهيآال )تريل-نفر(دهل مصرف شيگازوئ )تريل-نفر(ن مصرف شدهيبنز

يريآمارگ
حالت 
 مجموع برگشت مجموع برگشت رفت مجموع برگشت رفت مجموع برگشت رفت طرح

وضع 
 3259 1741 4263 2144 2119 1327 671 656 0 0 0 موجود

 3259 1741 4263 2144 2119 1319 662 656 0 0 0 اول

 3159 1640 4110 1991 2119 1269 613 656 0 0 0 دوم

 3259 1741 4263 2144 2119 1319 662 656 0 0 0 چهارم

سرو
ي

 س

 3160 1642 4111 1992 2119 1270 613 656 0 0 0 پنجم

وضع 
 1241 662 13355 6810 6545 0 0 0 4308 2185 2123 موجود

 643 339 6745 3430 3315 0 0 0 2201 1114 1087 اول

 512 268 5305 2700 2605 0 0 0 1737 880 858 دوم

خودرو
ي

 شخص
 ي

 568 297 6007 3054 2953 0 0 0 1966 995 971 چهارم
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 482 252 5007 2540 2467 0 0 0 1640 828 812 پنجم 

وضع 
 1196 696 1080 614 466 293 167 127 0 0 0 موجود

 1196 696 1080 614 466 293 167 127 0 0 0 اول

 473 294 426 281 146 116 76 40 0 0 0 دوم

 1196 696 1080 614 466 293 167 127 0 0 0 چهارم

س
اتوبو

 

 451 288 409 273 136 111 74 37 0 0 0 پنجم

وضع 
 287 184 174 107 67 63 39 24 0 0 0 موجود

 287 184 174 107 67 63 39 24 0 0 0 اول

 113 64 83 53 30 30 19 11 0 0 0 دوم

 287 184 174 107 67 63 39 24 0 0 0 چهارم

نيم
 ي

س
بو

 

 82 47 64 42 22 23 15 8 0 0 0 پنجم

وضع 
 1099 534 2932 1343 1588 0 0 0 922 420 502 موجود

 1099 534 2932 1343 1588 0 0 0 922 420 502 اول

 612 350 1678 923 754 0 0 0 531 289 242 دوم

 1099 534 2932 1343 1588 0 0 0 922 420 502 چهارم

تاكس
 ي

 617 347 1725 942 783 0 0 0 545 294 250 پنجم

وضع 
 - - - - - - - - - - - موجود

 601 328 740 380 360 268 137 130 0 0 0 اول

 1881 1011 2545 1265 1280 920 457 463 0 0 0 دوم

 681 374 827 425 402 299 154 145 0 0 0 چهارم

يوس
له همپ
ماي

يي
 

 1952 1051 2600 1295 1305 940 468 472 0 0 0 پنجم

وضع 
 موجود

2686 2667 5353 807 876 1684 11017 11254 22271 4004 7400 

 7404 4009 16402 8255 8147 1943 1005 937 3246 1595 1651 اول

 6968 3758 14330 7306 7024 2336 1166 1170 2317 1193 1124 دوم

 7409 4012 15751 7923 7827 1974 1021 953 3011 1477 1535 چهارم

كل وسا
ي

ل نقل
هي

 

 6961 3754 14097 7176 6921 2344 1171 1173 2232 1146 1086 پنجم

  ي سازمانييماي همپيد منافع اجرابرآور
رها و ين مسيي طرح با هدف تعيزيبرنامه ر, محدوده مورد مطالعه  ي كاري مشخصات سفرهاييپس از شناسا

 در وضع ي سازمانييماي طرح همپير اجرايزان تاثياكنون منافع حاصل و م. ن الزم انجام شده است ناوگا
بخش اول كه از آن به . م است يمنافع حاصل به دو بخش مختلف قابل تقس.  باشند يموجود قابل دسترس م
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م استفاده كنندگان ي مستقري غيم و حتي مستقينه هاي تواند شامل تفاوت هزيم,  شود ياد مي يعنوان منافع فرد
 تواند شامل كاهش مصرف ين بخش دوم منافع كه مي طرح باشد همچنيدر وضع موجود با زمان اجرا

 . است ينده ها باشد جزء عنوان منافع مليسوخت و انتشار آال
  شود بهيل ميم دولت تحمير مستقيا غيم ي است كه به صورت مستقيينه هاي طرح شامل تفاوت هزيمنافع مل

ه اشاره كرد كه با يل نقلي توان به كاهش مصرف انواع سوخت وسايم مي مستقينه هايعنوان مثال در بخش هز
 توان به كاهش يم مير مستقي غينه هايدر خصوص هز. ن كاهش وجود دارد يجاد ايتوقع ا,  طرح ياجرا
 . هوا اشاره كرديآلودگ

 
  طرحي حالتهايج اجرايسه نتايمقا

 هماهنگ طرح با يحالت پنجم كه شامل اجرا, تر ي ل–ن بر حسب نفر ي بنزدر خصوص كاهش مصرف
ر يتر در مسي ل– نفر ١٥٢٠ر رفت و يتر در مسي ل– نفر ١٦٠٠ن مقدار را با يشتري باشد بي دوم تقاضا ميويسنار

ن ي است كه در همين در حاليا. تر در روز به خود اختصاص داده است ي ل– نفر ٣١٢٠برگشت و مجموعاً 
 يل شخصين است كه  تقاضا از وسايعلت آن ا. جاد شده است يل ايش در مصرف گازوئين افزايشتريحالت ب
) با سرانه كمترمصرف سوخت   ( ييمايله همپيبه وسعت وس) شتر يبا مصرف سوخت سرانه ب ( يو تاكس
تر در روز ي ل– نفر ٢٤٦٠با , حالت پنجم ) ل ين و گازوئيبنز( مصرف سوخت , در كل . دا كرده اند يسوق پ
 ي دوم تقاضا را شامل ميوي با سناري هر سازماني مستقل طرح برايحالت دوم كه اجرا. نه است ين گزيبهتر

 .تر در روز رده دوم را به خود اختصاص داده است ي ل– نفر ٢٣٨٤ برابر يبا كاهش مصرف سوخت, شود 
 

  منافع ياليمحاسبه ر
 ي شود و دولت هرساله مبلغ قابل توجهيارانه ارائه ميروها در كشور با  خودينكه سوخت مصرفيبا توجه به ا
 ي سوختهايد ارزش واقعيبا,  كند ينه ميهز) ن يمخصوصا بنز(  كشور را جهت واردات آنها ياز ذخائر ارز

 . را در محاسبه منافع حاصل از كاهش مصرف آنان بكار برد يمصرف
 يب به عنوان ارزش واقعيال به ترتي ر١٢٠٠ و ٢٠٠٠دو مقدار  ,  انجام شده در منابع مختلفيها با جستجو

.  روز در نظر گرفته شده است ٣٠٠ حدود يك سال كاري.  شوديل در نظر گرفته مين و گازوئيتر بنزيهر ل
(  سال يدر تعداد متوسط هفته ها)  روز ٨/٥(  هفته مصاحبه شوندگان     ي كارين روزهايانگي از م٣٠٠عدد 
ش مصرف ين جزو منافع و افزايكاهش مصرف بنز, نه طرح يدر محاسبه منافع و هز.اصل شده است ح ) ١/٥٢

انه در حالت پنجم و دوم به ي دهد به صورت سالي آنها نشان مي باشد كه جمع جبريم, نه يل جزو هزيگازوئ
صرف  مينه سازيبه( صرف سوخت  از كاهش مينه ناشيال كاهش هزيون ريلي م١٧٩٨ و ١٨٤٨ب يترت

 ينه حاصل ميال كاهش هزيون ريلي م١٢٥٥ز ين) حالت اول ( ن حالت از نظر اجرا ي شود در بدتريم) سوخت
 .شود



  و مطالعه موردي همپيمايي سازماني در تهران                     ش تقاضاي سفر كاه

 ١١

 ج يم نتايتعم
ج منافع حاصل به طور ينتا,  روزانه ي كاريت سفرهاياكنون با استفاده از اعداد و ارقام موجود در مورد وضع

ط معابر بعد از ين برآورد با توجه به شرايپس از ا.  شود ي تهران برآورد مي درون شهري سفرهايمتوسط برا
 .  شود ي از منافع مضاعف انجام مي طرح برآوردياجرا
حاصل  ) يساعات اوج سفر كار( ن منافع مضاعف كه از لحاظ كردن مقدار كاهش حجم خودروها در معابر يا
 .ر شود ياخا كاهش زمان سفر و تي,  تواند شامل كاهش مصرف سوخت يم,  شود يم
 

 ميم منافع مستقيتعم
ك ي ارائه شده توسط شركت مطالعات جامع حمل و نقل ترافي درون شهريبا استفاده از اطالعات سفرها

با استفاده از تعداد .  گانه شهر تهران مشخص شده است ٢٢ جذب شده مناطق ي شغليتعداد سفرها. تهران 
گر يكديم با ي جذب شده هر منطقه كه نسبت مستقيهاو تعداد سفر ) ١٩٩٣٧٠٤( ن شهر تهران يكل شاغل

  منطقه مورد مطالعه ين عدد برايا. برآورد شده است , ن در مناطق مختلف شهر تهران يتعداد شاغل, دارند 
ا ادارات يسازمانها و ,  مراكز ين فرض كه پراكندگي ايريبا درنظر گ.  باشد ي نفر م١٠٨٧٩١برابر  ) ٣منطقه ( 

 نسبت يريبا در نظر گ) قتر يعدم وجود اطالعات دق( كنواخت باشد يباً به صورت ي تقر٣ه در سطح منطق
از . د ي آين منطقه بدست مين محدوده از كل شاغلي مساحت محدوده مورد مطالعه به كل منطقه سهم ايحدود

ن به يبنا بر ا,  درصد مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است ١٠باً يآنجا كه محدوده مورد مطالعه تقر
 ين منطقه مي درصد از شاغل٨٥.  بودند  نفر ١١١١٥ن محدوده در حدود ي ات شاغل دريب كل جمعيطور تقر

 و ي مراكز آماريي كه پس از شناسا)حيب تصحيضر(ه مطرح باشندين بالقوه اوليتوانند به عنوان كل شاغل
ن جامعه بالقوه يبنابر مطالب عنوان شده نسبت ب.  قرار گرفته انديي نفر در جامعه بالقوه نها٤٥٠٤ يريآمارگ
 . باشد ي درصد م٧/٤٧ه برابر ي به جامعه بالقوه اوليينها

ن جامعه ين بيالفعل و همچن و جامعه بيين تعداد جامعه بالقوه نهاي كه بين فرض منطقي ايريحال با در نظرگ
ر برگشت ي مسي و برا٢٣٦٧٤٦١ر رفت ي مسيك شبانه روز براي شهر تهران در ي شغليكل سفرهابالفعل ، 
 يم لي روزانه شهر تهران را تشكي درصد از كل سفرها٦/٣٧ حدود ي شغليسفرها.  باشد ي م٢٣٦٧٤٦٨

ت ينسبت وضع(  مختلف يي درصد كاراي طرح داراي مختلف اجرايك از حالتهايگر هر ياز طرف د.   دهند
ن جامعه ينسبت ب ( ٧/٤٧لذا با استفاده از عدد . شند  بايم)  طرح به وضع موجود يبعد از اجرا, شاخص ها 
 ي شاخصهايبي توان به صورت تقريم,  هر حالت ييو درصد كارا) ه ي به جامعه بالقوه اولييبالقوه نها
ر يزان تاثي توان مي من اعداديرد و با استفاده از ا مختلف بدست آوي حالتهاي بالقوه شهر تهران را برايسفرها
 . حمل و نقل شهر تهران برآورد كرد ي در شاخصها طرح راياجرا
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  مختلف طرحيها  روزانه شهر تهران در حالتيها و زمان صرف شده سفرها ندهيج مصرف سوخت، انتشار آالي نتا-٨جدول

ل يگازوئ)تريون ليليم(ن يبنز حالت طرح
 )تريون ليليم(

نده منتشر يآال
 )تن(شده 

زمان صرف شده 
 ) ساعت-لهيوس(

 اتحيتوض

 هياعداد پا 160402 3557 2.06 8.90  روزانهيكل سفرها

 %٣٧,٦ب ياعمال ضر 60311 1337 0.77 3.35 ي شغليسهم سفرها

 %٤٧,٧ب ياعمال ضر 28768 638 0.37 1.60 بالقوهي شغليسهم سفرها

   28782 470 0.43 0.97 )ي شغليسفرها(اول
   27089 410 0.51 0.69 )ي شغليسفرها(دوم
   28802 451 0.43 0.90 )ي شغليسفرها(چهارم
   27060 404 0.51 0.67 )ي شغليسفرها(پنجم

   160415 3389 2.12 8.27 )كل سفرها(اول
   158722 3330 2.20 7.99 )كل سفرها(دوم
   160435 3370 2.12 8.20 )كل سفرها(چهارم
   158693 3323 2.21 7.97 )كل سفرها(پنجم

 
 يها  روزانه شهر تهران در حالتي شغليها و زمان صرف شده سفرها ندهيار اختالف مصرف سوخت، انتشار آال مقد-٩جدول 

 مختلف طرح با وضع موجود

حالت طرح
ن مصرف شده يبنز

 )تريون ليليم(

ل مصرف شده يگازوئ
 )تريون ليليم(

سوخت مصرف شده 
 )تريون ليليم(

نده منتشر شده يآال
 )تن(

زمان صرف شده 
 ) ساعت-هليوس(

 13 168- 1.03- 0.06 0.63- اول
 1680- 227- 1.52- 0.14 0.91- دوم
 33 187- 1.75- 0.06 0.70- چهارم
 1709- 234- 1.86- 0.15 0.93- پنجم

 .سه با وضع موجود استيش اعداد در مقاي افزاي به نشانه كاهش و عالنت مثبت برايـ عالمت منف

 
 يك سال كاري مختلف در يها  طرح در حالتياز اجرا منافع حاصل -١٠جدول  .

 )اليارد ريليم(مجموع )اليارد ريليم(ليگازوئ )اليارد ريليم(نيبنزحالت طرح

 356.5 20.5- 376.9 اول

 491.6 51.5- 543.2 دوم

 396.0 23.0- 419.0 چهارم

 506.1 52.2- 558.3 پنجم

 . سود در نظر گرفته شده استيانه و عالنت مثبت بري به نشانه هزيـ عالمت منف

 . روز در نظر گرفته شده است٣٠٠ معادل يـ سال كار١
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 منافع مضاعف
 باشد كه عالوه بر كاهش مصرف ير آن در كل شبكه مي طرح و تاثيمنافع مضاعف شامل منافع حاصل از اجرا

ن يا.  شود يستم مين از س استفاده كنندگايشامل حال باق, سوخت و كاهش زمان سفر استفاده كنندگان طرح 
 يسه با خودرويدر مقا( ن باالتر يت سرنشيل با ظرفيحالت به علت استفاده افراد شركت كننده در طرح از وسا

 ٤٧٣٤٩٢٩ روزانه كه برابر ي شغلينكار از كل تعداد سفرهاي ايبرا.  باشد يم)  و موتور ي و تاكسيشخص
 يل مي بالقوه طرح تبدين تعداد سفر را به سفرهاي درصد ا٧/٤٧  شود از آنجا كه عدديسفر است استفاده م

ه يل نقليحال با استفاده از سهم انواع وسا. باشد ي سفر م٢٣٥٨٥٦١ بالقوه طرح برابر يتعداد كل سفرها, كند 
حال با داشتن درصد تحت پوشش .  شوند يه مشخص ميله نقلي هر وسي شهر تهران تعداد سفرهايدر سفرها
له ي هر وسي بالفعل براي درصد تعداد سفرها٨/٨٨برابر ) پنجم ( ن حالت يته در طرح در بهترقرار گرف
 و با Van يه وضع موجود به خودرويله نقلين سفرها از وسيه ايل نقليل وسايسپس با تبد.  شود يمشخص م

 شبكه در ير شود كه تعداد معادل سوايمشخص م, ه يل نقلي انواع وسايب همسنگ سوارياستفاده از ضرا
 . كند يدا مي كاهش پي شغلي سفرهاي درصد نسبت به وضع موجود برا٧/٢حدود 

لذا كاهش ,  شود ي شهر تهران را شامل مي درصد از كل سفرها٦/٣٧ در حدود ي شغلياز آنجا كه سفرها
ا  در كل شبكه معابر مسلميك درصدين كاهش تراكم ي باشد كه ايك درصد ميتراكم در كل شبكه برابر 

 باشد كه به طور يمكاهش تراكم جزء منافع مضاعف طرح ن يا.  باشد ي مياري بسينه هايمستلزم صرف هز
( ن حالت از طرح يو در ا.كل شبكه دارد ......ن اثر را در كاهش زمان سفر و مصرف سوخت و يز هميمتوسط ن

انه است كه رقم يورت سالال به صيارد ريلي م٧٤نه سوخت برابر ي مضاعف در هزييفقط صرفه جو) پنجم 
  باشد ي ميقابل توجه
 شنهادات يج و پيخالصه نتا

ق ذكر چند يند تحقيج بدست آمده در كل فرآيو با استفاده از نتا , ي سازمانييمايق طرح همپياكنون با اتمام تحق
جم و پن(  بهتر ي بعمل آمده مشخص شده است كه دو حالت اجراي هاي باشد پس از بررسي مينكته الزام

ه طرح يست كه حالت پنجم كه شامل اراين در حالي باشند و ايك ميگر نزديكدي به يياز لحاظ كارا) دوم 
ن يبهتر,  باشد يم) س در وضع موجود يبه جز استفاده كنندگان سرو(  تمام استفاده كنندگان يهماهنگ برا

 و هم با توجه به يي اجرايتهايدودهم از نظر مح, ز عنوان شد يشتر نينه است و البته همانگونه كه پيگز
حالت ) برنامه كوتاه مدت (  شود كه در مرحله اول يشنهاد مي پينه برتر بعدين حالت با گزيز اياختالف ناچ

با ,  طرح يي اجرايرد و سپس با گذر زمان و رفع نواقص احتمالي مورد توجه قرار گينه اجرايدوم به عنوان گز
 .الت پنجم مطرح شود  حين سازماني بيجاد هماهنگيا

 ي خدمات دهنده ايه سازمانهايبا ته,  طرح ي توان به صورت گام بعديم, ان مدت ي طرح در مي پس از اجرا
 استفاده از طرح را يتقاضا, ت ي وب ساي با توجه به طراحي و خدماتيغاتي تبلينه و با راهكارهاين زميدر ا
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گر سازمان ها و ي در طرح دي تواند به صورت اشتراكي م كاركنان سازمان و ادارات كوچكيباال برد و حت
 .ادارات بزرگتر شركت كنند 

نان افراد نسبت به طرح ي باعث باال بردن سطح اطميي از عدم كارايري و جلوگيي اجرايه طرحهايدقت در ته
 .ان شوند يشتر نماي هر چه بي سازمانييماي طرح همپي اجرايايداده شده و مزا

 يك شهرهاي معضالت و مشكالت حمل و نقل و ترافي تواند راهگشاي نميينه به تنهاي گزكيشه يالبته هم
 تواند به بهبود تردد و در سطح معابر ينه ها ميگر گزيز در كنار دينه نين گزيلذا ا.   مانند تهران باشند يبزرگ
 . کندي كمك ميشهر
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