
ارائه شاخص  های موثر در پیاده  سازی سیستم اشتراک  گذاری وسایل نقلیه شخصی 

)Car Sharing( در کالنشهر تهران با رویکرد شناسایی محدوده  های مستعد با 

)  AHP (استفاده از  فرایند تحلیل سلسله مراتبی

داریوش کمره1، طاهره دشتی  پور2

1- کارشناس ارشد مهندسي عمران، گرایش برنامه ریزي حمل ونقل، دانشگاه علم  وصنعت ایران
 2- کارشناس ارشد مهندسي عمران، گرایش برنامه ریزي حمل ونقل، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

چکیده 

امروزه تمام شهرهای بزرگ دنیا از معضل تعداد بسیار زیاد وسایل نقلیه شخصی رنج می  برند. ازدحام، پایین بودن کیفیت محیط زندگی موجب 
بوجود آمدن مشکالت فراوانی برای شهرها و شهروندان گردیده است. در این شرایط راه  حل نوآورانه  ای نیاز است تا به کمک آن بتوان از حجم 
بسیار زیاد اشغال شده از فضای عمومی شهر کاسته شود. به اشتراک  گذاری وسایل نقلیه روشی هوشمندانه است که در آن امکانی برای فرد 
مهیا می  شود که بدون دراختیار داشتن و مالکیت وسیله نقلیه، از خدمات آن بهره مند گردد. در این پژوهش یکی از سیستم  های نوین به 
اشتراک  گذاری خودرو تحت عنوان Car-sharing، که در یک دهه گذشته با سرعت قابل مالحظه  ای در کشورهای اروپایی و امریکا پیاده  سازی 
و توسعه یافته است، معرفی و مورد ارزیابی قرار می  گیرد. در این راستا پارامترهای موثر در پیاده  سازی موفقیت آمیز این سیستم، شناسایی 
و ارائه میگردد. جامعه هدف و مشتریان و کاربران این سیستم، سفرهایی را که می توان بر پایه استفاده از این سیستم برنامه  ریزی نمود و 
محدوده  هایی که  دارای پتانسیل بیشتری برای توسعه این سیستم می  باشند، با مطالعه موردی کالنشهر تهران در این مقاله بررسی می  شود. 

واژگان کلیدی :Car-sharing، توسعه پایدار، شاخص  ها، محدوده  های مستعد  ، متدولوژی، مطالعه موردی. 

1- مقدمه 

همه روزه در جهان میلیون ها نفر با اتومبیل شخصی  سفرهای 
انجام می  دهند. طبق آمار  درون شهری و برون شهری خود را 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۷ سال اخیر به اندازه تمام 
سالهای قبل از آن خودرو تولید شده است. این آمار زنگ خطر 
درآورده  به صدا  تصمیم  گیرندگان شهری  و  مسئولین  برای  را 
خودرو  از  مردم  استفاده  باالی  درصد  حال  به  فکری  تا  است 
سوخت،  آور  سرسام  مصرف  و  هوا  نامطلوب  کیفیت  شخصی، 

بکنند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز با این معضل 
کم و بیش دست و پنجه نرم می  کنند. این در حالی است که در 
کشورهای پیشرفته تدابیر متفاوتی برای تعدیل مشکالت ناشی 
گذشته  سالیان  از  خیابان ها  در  اتومبیل  تعداد  این  حضور  از 
از سیستم  استفاده  قرار گرفته ست.  استفاده   و  مورد مطالعه 
خودرو  مالکیت  کاهش  که  است  اقداماتی  جزء   car-sharing

سیستم  ایجاد  جهت  تالش  ها  اولین  می دهد.  قرار  نظر  مد  را 
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 Sefage به سال ۱٩٤٨ در زوریخ سوییس با نام car-sharing

برمیگردد. برنامه های دیگر در اروپا در دهه  های بعد در فرانسه 
۱٩۷۱ با نام Procotip، ۱٩۷0 در نقاط مختلف بریتانیا با نام 
Green Cars و در سوئد ۱٩٨3 با نام Vivalla Bil  آغاز گردید. 

سالهای  در   car-sharing بزرگ  سیستم  اولین  که  بگونه  ای 
۱٩٨۷ و ۱٩٨٨ به ترتیب در سوئیس و آلمان  پایه  ریزی شد و 
تا سال 200٤، حدود ۷0000 عضو در آلمان جذب این سیستم 
شدند. این مفهوم در آمریکای شمالی  نیز رفته رفته موضوعیت 
بود.  کمتر  اروپا  با  مقایسه  در  آن  توسعه  اما سرعت  کرد  پیدا 
اولین شکل پیاده  سازی این روش جابجایی در کشور کانادا به 
سال ۱٩٩٤ در کبک بازمیگردد. در امریکا نیز نخستین اقدام 
در مقیاس بزرگ در این زمینه در سال۱٩٩٨آغاز گردید و تا 
دسامبر 200٤، ٦۱٦٥2 نفر به عضویت این سیستم درآمدند]۱[.

2- تعریف مسأله و اهداف تحقیق 

نقلیه  وسایل  اشتراک  گذاری  به  سیستم  نوعی   Car-sharing  
سواری است که در آن کاربران میتوانند از خودروهای در نظر 
برخی  مالکیت  تحت  عموما  که  سیستم،  این  در  شده  گرفته 
به  می  باشند،  دولتی  یا  خصوصی  مجموعه  های  و  شرکت  ها 
استفاده  شده،  پیموده  مسافت  اساس  بر  یا  و  ساعتی  صورت 
نمایند. در این سیستم کاربران می  توان وسایل نقلیه مورد نظر 
خود را از قبل به صورت آنالین و یا حضوری رزرو نموده و در 
زمان  های متفاوتی از آن استفاده نمایند. البته در کنار سیستم 
اشتراک  به  ماهیت  با  نیز  دیگری  سیستم  های   ،Car-sharing

نوع  اساس  بر  آنها  تمایز  وجه  که  دارد  وجود  خودرو  گذاری 

عملکرد سیستم و اهداف سفر کاربران است. برخی از انواع این 
شیوه  های حمل  و  نقلی در جدول)۱(، مقایسه و تفاوت  های آنها 

ارائه شده است]2[

 همانطور که در تعاریف بیان شد، در سیستم معمول و شناخته 
تعداد  کاهش  انتظار  مورد  اثر  مهمترین   ،  car-pooling شده 
در  که  است  حالی  در  این  است.  سرنشین  تک  خودروهای 
به  اثر  مهمترین  و  ترین  car-sharing  شناخته شده  سیستم 
کارگیری آن در سفرهای روزانه، کاهش مالکیت خودرو است 
و به تبع آن بر اساس الیه های مختلف تعریف شده اثر گذاری 
آن همانند کاهش تقاضای پارکینگ و تآثیرات محیط زیستی 

شناسایی شده اند. 

  باید توجه داشت که مقبولیت این سیستم  ها در محیط  های 
پیش  زمینه  های  شدن  فراهم  و  شرایط  وجود  تابع  مختلف 
گفت  می  توان  آنها  گرفتن  نظر  در  بدون  که  است  بخصوصی 
از  استقبالی  با  و  خورده  سیستم شکست  این  توسعه  و  ایجاد 

سوی کاربران مواجه نخواهد شد.  

از  دسته  کدام  و  سفرها  از  دسته  کدام  و  مناطق  کدام   -3

کاربران؟

شکل  افرادي  بین  در  معموال  شخصی  خودروي  با  همپیمایی 
از مبدا  می گیرد که )۱( در زمان یکسانی سفر می کنند؛ )2( 
تقریبا یکسانی سفر می کنند: )3( به مقصد تقریبا یکسانی سفر 
می کنند: )٤( در زمان یکسانی بر می  گردند. این شرایط سبب 
با خودروي شخصی به سفرهاي  میشود که کاربرد همپیمایی 

جدول 1 : انواع سیستم  های رایج به اشتراک  گذاری خودرو شخصی و دامنه کاربرد آنها]3[

توضیحاتموارد کاربردنوع سیستم 

خودروی اجاره ای 
)Rental car(

طوالنی،  مسافت های  در  باال،  به  ساعت   2٤ حداقل  سفرهای  در 
عموما متمرکز در فرودگاه و مراکز شهر

)Taxicab( سفرهای یکطرفه ، مسافت کوتاه ، سفرهایی که کاربرانشان قادر تاکسی
به رانندگی نیستند

Car-poolingعمدتا در سفرهای کاری خانه مبنا
مالک خودرو ، وسیله نقلیه خودرو با سایر 

افراد در مسیر خود سهیم می شود. 

Car-sharing
سفرهای روزانه که کاربر نیازمند به در اختیار داشتن وسیله نقیله 

در مدت سفر خود می باشد به جز عمده سفرهای معمول کاری
در این سیستم برخالف خودروی اجاره ای، 

تمرکز زدایی مدنظر است. 



 )  A
H

P (
بی

رات
ه م

سل
سل

ل 
حلی

د ت
این

فر
ز  

ه ا
فاد

ست
با ا

د 
تع

س
ی م

ها
ده  

دو
مح

ی 
سای

شنا
رد 

یک
رو

 با 
ان

هر
ر ت

شه
الن

ر ک
( د

Ca
r S

ha
rin

g( 
صی

شخ
ه 

قلی
ل ن

سای
ی و

ذار
ک  گ

ترا
اش

م 
ست

سی
ی 

ساز
ده  

پیا
در 

ثر 
مو

ی 
ها

ص  
اخ

 ش
ئه

ارا
65

ره 
شما

 / 
13

95
ن 

ستا
تاب

  /
 1

ل 6
سا

  

16

کاري و آموزشی و تا حدي خرید محدود شود. علی رغم این 
محدودیتها، در بعضی از کشورها مانند آمریکا این خدمات در 
مناطق با چگالی جمعیتی کم که خدمات حمل  ونقل همگانی 
car- یا رایج است. در مقابل سیستم همپیمایی  ناکافی است 

pooling، سیستم معرفی شده car-sharing در سفرهای عمدتا 

غیر کاری، سفرهای روزانه که کاربر نیازمند به در اختیار داشتن 
سایر  با  نوعی هماهنگ  به  و  در مدت سفر خود  نقیله  وسیله 
به تفصیل کاربران و  ادامه  به کار می رود. در  مدها  می باشد، 

مناطق مستعد ایجاد این سیستم معرفی می گردد]3[. 

3- 1- مشتریان بالقوه 

اغلب ارائه کنندگان سیستم  car-sharing خدمات خود را در 
اختیار دوگروه متفاوت از کاربران قرار می  دهند:

از	  شخصی  صورت  به  که  افرادی   : فردی   کاربران 
Car-sharing  جهت اهدافی مشابه در زمانی که وسیله 

تحت مالکیت خود را جهت انجام فعالیت مورد نظر بکار 
می  برند، استفاده می  نمایند. 

کاربران عمده : شرکت  ها، موسسات، ادارات و یا سازمان  ها 	 
این سیستم  به  کارمندان خود  برای  ارگان  هایی که  یا  و 
نقش مهمی  و مشتریان عمده،  کاربران  ملحق می  شوند. 
با  دارند. چراکه   car-sharing تقاضای   الگوی  تعادل  در 
مقابل  در  کاری  ساعات  طی  در  سیستم  این  بکارگیری 
الگوی  کاری،  غیر  ساعات  در  فردی  کاربران  استفاده 
تقاضا را در طی روز متعادل و به بنگاه  های مربوط امکان 

می  دهد کارایی خود را افزایش دهند. 

 براین اساس بازار هدف این نوع سیستم از دو دیدگاه ویژگی 
کاربران فردی و همچنین فاکتورهای جغرافیایی و فیزیکی محلی 
قابل بررسی است. جهت تعیین این فاکتورها و خصوصیاتی که 

رهنمون  سیستم  این  صحیح  مکانیابی  تعیین  سمت  به  را  ما 
می سازد، بررسی و آنالیز عملکرد این سیستم در سایر کشورها 
مورد توجه قرار می  گیرد. یکی از عمده ترین مطالعات صورت 
گرفته در این خصوص، مطالعه جامعه تحت پوشش این سیستم 
در آمریکا است که بر اساس یک تحقیق و جمع  آوری اطالعات   
از طریق اینترنت با شناسایی کاربران و شرکت  های ارائه دهنده 
این خودروها، صورت گرفته  است. براساس اطالعات بدست آمده 
ویژگی ها و مشخصات فردی اعضا و یا کاربران این سیستم به 

صورت جدول)2( خالصه شده است]3[: 

بررسی  و  مطالعات  دراین  شده  آوری  جمع  اطالعات  براساس 
دارای  افراد  خصوص،  این  در  گرفته  صورت  پیشین  مطالعات 

ویژگی های زیر تمایل به استفاده از این سیستم را دارند: 

۱( ساکنین مناطق متراکم شهری.2( افرادی که مسایل زیست 
محیطی و اجتماعی  برای آنها مهم می باشد.3( افراد تحصیل 
اما همچنان حساس  باال  به  متوسط  درآمد  دارای  افراد  کرده، 
افرادی که سفرهای نه چندان طوالنی  نسبت به هزینه  ها. ٤( 
افرادی  نفره(.٦(  یا دو  دارند. ٥( خانوارهای کم جمعیت) یک 
که بیشتر از ظاهر و برند خودرو به جنبه کاراریی وسیله نقلیه 

توجه دارند.

3-2-نوع سفرهای هدف

سفرهای  در  سیستم  این  گردید،  ذکر  پیش  تر  که  همانطور   
کوتاه مدت روزانه که در این سفرها، افراد نیازمند به کارگیری 
کار  به  می  باشند،  خود  فعالیت  های  انجام  جهت  نقلیه  وسیله 
کوتاه  مقصدی  مبدا  سفرهای  که  است  حالی  در  این  می  رود. 
مدت، بهتر است با تاکسی یا آژانس انجام شوند. شکل)(رابطه 
میان مسافت و میزان انعطاف  پذیری سیستم Car-sharing را 

نسبت به سایر مدهای حمل  ونقلی به تصویر کشیده است]٥[.

Car-sharing جدول2: ویژگی ها و مشخصات فردی افراد استفاده کننده از سیستم

نمونه کاربران car-sharingویژگی هانمونه کاربران car-sharingویژگی ها

یک تا دو نفرهتعداد اعضای خانوار30 تا ٤0 سالسن
٥0 درصد صاحب یک خودرومالکیت خودروطبقه متوسط درآمد

اندکی جذاب تر برای جنس مذکر جنسیتتحصیالت دانشگاهیتحصیالت
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Car- شکل1: رابطه میان مسافت و میزان انعطاف  پذیری سیستم
sharing را نسبت به سایر مدهای حمل  ونقلی

با مشاهده شکل)۱( می  توان دریافت، مسافت سفر که به خودی 
خود بر هزینه وارد بر کاربران نیز تاثیر مستقیم می گذارد، در 
می  کند.  ایفا  را  مهمی  نقش   Car-sharing سیستم  انتخاب 
پژوهش انجام شده در شهر سان فرانسیسکو که در آن هزینه 

کرایه تاکسی، نرخ خودروی اجاره  ای و تعرفهCar-sharing  بر 
حسب زمان و مسافت سفر مورد مقایسه قرار گرفته، به خوبی 
این مطلب را نشان می  دهد)شکل)2((. بررسی نمودارها نشان 
مسافتی،  هر  در   Car-sharing ساعت  یک  مدت  در  می  دهد، 
و  از ۱0مایل  اجاره  از ٥ مایل، در ۷ساعت  اجاره،  در ٤ساعت 
در ۱0ساعت اجاره از ۱٥ تا 2٥ مایل مقرون به صرفه است. از 
این سیستم در مدت زمان کم و  اینرو، مشخص می  گردد که 
مسافتهای طوالنی ) تا حدود ۱20 مایل( مقرون به صرفه است 
و در فواصل کوتاه در مدت زمان کم توجیه ندارد و با افزایش 
اجاره  ای  خودروی  شده،  طی  مسافت  افزایش  و  اجاره  زمان 

جایگزین مناسب  تری برای آن خواهد بود]٦[.

جدول3 نیز  نمونه ای از اطالعات بدست آمده از فراوانی سفرها 
بر اساس اهداف، را نشان می  دهد.

شکل2: چگونگی استفاده از سیستم Car-sharing در مقایسه با تاکسی و خودرو اجاره  ای بر حسب مسافت و هزینه)3(
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 Car-sharing جدول3: ویژگی ها وهدف سفرهای انجام شده با سیستم

هدف
فراوانی سفردرصد استفاده از car-sharing برای اهداف مشخص شده

)سفر در ماه(** در آخرین سفردر همه سفرها*
٥٥.٤۱٦.0۱.۷تفریحی/اجتماعی

٥0.٩۱٦.٨۱.3سایر خریدها
٤٩.٤۱٦.2۱.۷خریده خواروبار
٤٤.٥2٤.۷۱.٦مرتبط با کار

2۱.2۱2.22.2تجارتهای شخصی
٩.٥۱۱.٩2.2نامشخص/سایر***

٥.٥2.۱3.۱به و از کار

3-3- مناطق مستعد

اجرای  و  پیاده  سازی  زمینه  در  گرفته  انجام  مطالعات  بررسی 
از شاخص  ها  برخی  که  می  دهد  نشان   Car-sharing سیستم  
و ویژگی های محیطی و منطقه  ای در موفقیت سیستم مذکور 
تاثیرگذار است. در این بخش برخی از مهم  ترین این شاخص  ها 

اشاره می  شود]3[.

در 	  خودرو  مالکیت  پارکینگ:  سختی  های  و  محدودیت  ها 
مناطقی که پارک خودرو در آنها سخت و محدود و گرانتر می  باشد 
به تبع تمایل به استفاده از Car-sharing افزایش می  یابد. 

توانایی زندگی کردن بدون خودرو: اگرچه Car-sharing در 	 
تمامی سفرها و نیازهای افراد کاربرد ندارد، ولیکن همراهی 
این  همگانی  حمل  ونقل  نظیر  حمل  و  نقلی  مدهای  سایر  با 
سیستم را کارا می  نماید. لذا در دسترس بودن حمل  ونقل 
پیاده  روی و  به همراه یک شبکه مناسب  همگانی مطلوب 
سیستم  این  کارکرد   در  دیگری  کلید  سواری  دوچرخه 

است. 

این 	  امکان  پذیری  در  مهم  اثر  دو  تراکم  پرتراکم:  مناطق 
پتانسیل  دهنده  نشان  تراکم  این  طرفی  از  دارد،  سیستم 
بیشتر این مناطق در تعداد مشتریان است و از طرف دیگر 
تمایل بیشتر این افراد به ملحق شدن به این سیستم می باشد. 

کاربران ترکیبی: در کنار کاربران فردی، کاربران تجاری و 	 
استفاده  این خودروها  از مجموعه  به عبارتی عمده، که  یا 
چرخه  توزیع  و  کارایی  افزایش  در  مهمی  نقش  می کنند، 
از سیستم  استفاده  در  کاربران  این  تمایل  از طریق  تقاضا 

در ساعات کاری، ایفا می  کند. در مقابل کاربران فردی برای 
سفرهای شخصی خود که عموما عصرها و آخر هفته ها است 

از Car-sharing استفاده می کنند. 

لذا این سیستم در نواحی زیر موفق خواهد بود]3[: 

• با 	 خودرو:  مالکیت  باالی  نرخ  دارای  ترافیکی  نواحی  در 
نظر  در  با  و    Car-sharing از  استفاده  به  کاربران  ترغیب 
کرفتن سیاستهای حمایتی برای کاربران و سرمایه گذاران 
امکان  و  تمایل  که  خانوارهایی  در  می  توان  سیستم،  این 
نرخ  دارد،  وجود  آنها  برای  خودرو  یک  از  بیش  مالکیت 
مالکیت  باالی  نرخ  تعیین  اگرچه  داد.  کاهش  را  مالکیت 
بسیار مهم می  باشد. چراکه در مناطقی که نرخ مالکیت و 
Car- از  استفاده  به  ترغیب کاربران  باالست،  سطح درآمد 

sharing کاری دشوار است. لذا میتوان نواحی که عالوه بر 

می باشند  یک خودرو  از  بیش  دارای  آن  خانوارهای  اینکه 
ولیکن درآمد آنها متوسط است به عنوان نواحی مورد نظر 

جهت کاهش مالکیت خودرو مد نظر قرار داد. 

• مالکیت خودرو الزم 	 به  تمایل  در کنار سیاستهای کاهش 
مالکیت  به  مربوط  هزینه های  افزایش  و  محدودیت  است 
هماهنگ  سیستم  های  سویی  از  لذا  گردد.  اعمال  خودرو 
با سیستم  های ترانزیت ارائه و از سوی دیگر کاهش عرضه 
در خصوص خودروی شخصی اعمال می گردد. سیاستهایی 
مانند تعریف عوارض پارک حاشیه ای، قیمت گذاری نواحی 
دارای محدودیت ترافیکی و قیمت گذاری معابر و در کنار 
 .Car-sharing آن اعمال سیاستهای حمایتی از خودروهای

• در 	 خودرو:  مالکیت  پایین  نرخ  دارای  ترافیکی  نواحی  در 
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این نواحی با اجرای سیستم Car-sharing در ابتدا امکان 
ادامه  در  و  فراهم  ساکنین  برای  گرفتن خودرو  اختیار  در 

موجب پویایی این نواحی میگردد. 

• نواحی دارای مراکز تجاری و دولتی و پردیس  های دانشگاهی.	

و در  این سیستم، مجاور  نکات در موفقیت  از مهمترین  یکی 
با  که  نحوی  به  است  نیاز  مورد  نواحی  در  آن  بودن  دسترس 
بکارگیری سیستم ترانزیت و انجام پیاده  روی به سرعت و راحت 
به آن دستیابی داشت. بدیهی است در نظر گرفتن پارکینگ  های 
حاشیه  ای و بویژه غیرجاشیه  ای قابل دید و در دسترس، فاکتور 
دیگری در عملکرد مناسب سیستم است. جدول زیر چهارچوب 
مناسبی برای شروع و راه اندازی این سیستم معرفی می  نماید. 

اجرای  مستعد  محدوده  های  تعیین  موردی؛  مطالعه   -4

سیستم Car-sharing در شهر تهران

تهران  شهر  حمل  ونقلی  مدهای  انواع  سهم  وضعیت  بررسی    
نشان می  دهد از این میزان سفر روزانه 3۷درصد بوسیله خودرو 
باالی  سهم  نشان  دهنده  که  می  شود  انجام  شخصی  سواری 
است.  پایتخت  روزانه  سفرهای  انجام  در  شخصی  خودروهای 
دقیق  امکان  سنجی  انجام  بدون  شد،  گفته  که  همانگونه  اما 
برای تعیین مناطق با پتانسیل باال برای اجرای این سیستم و 
پیاده  سازی  این طرح،  بالقوه  بدون تعیین و شناخت مشتریان 

بطور  را  شده  تعیین  اهداف  و  بود  نخواهد  آمیز  موفقیت  آن 
این  در  است  آن  بر  سعی  رو  این  از  نمی  کند.  تامین  مناسب 
با بکارگیری شاخص  ها و پارامترهایی که  با  از پژوهش،  بخش 
از  مناطقی  گرفتند،  قرار  بررسی  مورد  و  معرفی  بخش)3(  در 
سیستم اجرای  مستعد  مناطق  سایر  از  بیش  که  تهران   شهر 

 car-sharing می  باشند شناسایی و اولویت  بندی شوند. 

با استفاده از شاخص  های معرفی شده برای تعین مناطق مستعد 
پیاده  سازی سیستم Car-sharing و با بکارگیری آمار و اطالعات 
از  طرح جامع حمل  و  نقل و ترافیک شهر تهران، محدوده  هایی 
شهر تهران را که از پتانسیل بیشتری برای اجرای این سیستم 
و  نظر  مورد  مشخصه  های  کرد.  تعیین  می  توان  را  برخوردارند 
لحاظ  به  که  تهران  از شهر  منطقه   ٥ برای  آن  با  مرتبط  آمار 
آماری نسبت به سایر مناطق اولویت دارند، در جدول)٤( ارائه 

شده است.

در  شده  ارائه  شاخص   ٥ از  هریک  تاثیر  اولویت  بندی  جهت 
جدول)٥( پرسشنامه  ای میان 2٥ نفر از کارشناسان حمل  ونقل 
 )۱AHP(و ترافیک توزیع شد تا با روش تحلیل سلسله مراتبی
زمینه  فراهم  سازی  برای  ایشان  نظرات  از  استفاده  با   تا 
هریک  تاثیر  تهران  شهر  در   Car-sharing سیستم  راه  اندازی 
از این شاخص  ها را برآورد کرد. پیاده  سازی و تحلیل اطالعات 
نتایج  به  منجر    Expert Choiceافزار نرم  در  پرسشنامه  ها 

شکل)3( شده است. 

1  Analytic Hierarchy Process

جدول4: تعیین مناطق با الویت برای پیاده  سازی سیستم Car-sharing در شهر تهران

   اولویت بیشتر                                               اولویت کمترشاخص  ها

محدودیت  ها و سختی  های 
پارکینگ

۱٥۷020۷٦٥٤۱۷٦0٥3٥٤٩٦23٥00۷کمبود فضای پارک
٦3۱2۷۱۱منطقه

نواحی ترافیکی دارای نرخ 
باالی مالکیت خودرو و 

سطح درآمد متوسط
٦٥٨۱3۱۱منطقه

تعدد مراکز تجاری و دولتی 
٦۱2۱۱3۱0منطقهو پردیس  های دانشگاهی

نواحی ترفیکی دارای نرخ 
پایین مالکیت خودرو

0.۱٦0.۱٦0.۱۷0.۱۷0.۱۷نرخ مالکیت سواری
۱۷۱٩۱٨۱٦۱٥منطقه

مجموع سفرهای تولید و 
جذب شده در منطقه 

۱٥0۷۱0٨۱3٩0030۱3٤٨٨۱٩۱30۱۷۷۱۱2٥٩٨2۷مجموع سفرهای سالیانه
٤۱2٦2٥منطقه
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شکل3: نتایج اولویت  بندی شاخص  های تاثیرگذار در پیاده  سازی سیستم Car-sharing  در شهر تهران

که  منطقی  گفت  می  توان  افزار،  نرم  خروجی  های  به  توجه  با 
در آن محدودیت  ها و سختی  های پارکینگ وجود داشته باشد 
مستعد  ترین است،  زیاد  موجود  پارکینگ  فضاهای  هزینه     یا 

با  محدوده  ها برای اجرای سیستم مورد نظر می  باشند. مطابق 
اطالعات موجود در جدول)٤( در مناطق ٦، 3 و ۱2 شهرداری 
شکل)3(  اطالعات  با  مطابق  دارد.  وجود  پتانسیل  این  تهران 
پایین  نرخ  دارای  مناطق  پارکینگ،  محدودیت  های  از  پس 
جاذب  کاربری  های  تعداد  بیشترین  با  مناطق  مالکیت خودرو، 
سفر به ترتیب دارای اولویت بیشتری برای پیاده  سازی سیستم 
Car-sharing در شهر تهران دارند. از طرفی با توجه به آنچه 

گفته   Car-sharing انتخاب سیستم  و  با طول سفر  رابطه  در 
آن  روزانه که در  ادعا کرد سفرهای کوتاه مدت  شد، می  توان 
مسافران مشخصاتی مشابه ویژگی های ارائه شده در جدول)2( 
نوع سفرهایی هستند که در شهر  مناسب  ترین  دارند، جزو  را 

تهران می  توان با سیستم Car-sharing انجام داد.

5- نتیجه  گیری

٤۷درصدی  و  سهمیه  ای  بنزین  قیمت  درصدی   ۷٥ افزایش 
بنزین آزاد در سال  های اخیر سبب باال رفتن ٤0 درصدی هزینه 
سوخت وسایل نقلیه شخصی شده  است. محاسبات سرانگشتی 
سایر هزینه  های سالیانه یک خودرو شخصی مانند بیمه، تعویض 
روغن، استهالک و سایر هزینه  های متفرقه نشان میدهد که هر 
خودرو بطور سالیانه حدود3میلیون و 200 هزار تومان هزینه 
اتومبیل  یک  قیمت  میزان  اگر  هزینه  ها  این  بر  عالوه  دارد. 
معمولی مانند پراید)حدود 20 تا 30 میلیون( در بانک سپرده 
گذاری شود ماهیانه ٤00 تا ٦00 هزار تومان سود بانکی به آن 
تعلق می  گیرد. با جمع  بندی هزینه و فایده این مساله می  توان 
در  سرنشین(  تک  شخصی)بخصوص  خودرو  با  که  کسانی  به 
شهر تردد می  کنند و استفاده از وسایل حمل  ونقل عمومی برای 
آنها دشوار است، توصیه کرد که بجای استفاده از وسایل نقلیه 

شخصی از سیستم  هایی از قبیل سیستم  های استفاده اشتراکی 
کنند.  استفاده   Car-sharing قبیل  از  شخصی  خودروهای  از 
شخصی  هزینه  های  در  صرفه  جویی  سبب  سو  یک  از  امر  این 
افراد شده و از سوی دیگر  موجبات کاهش مالکیت خودروهای 
سواری را فراهم می  نماید که کاهش تقاضای پارکینگ و تآثیرات 

محیط زیستی را به دنبال دارد.

سایر  در  سیستم  این  پیاده  سازی  موفق  نمونه  های  بررسی 
مالکیت  به  نسبت  بودن  هزینه  تر  کم  می  دهد،  نشان  کشورها 
خودرو، جنبه  های کلی فلسفه Car-sharing، کمک به محیط 
صرف  خودرو،  مالکیت  به  نسبت  کمتر  دردسرهای  زیست، 
هزینه فقط در صورت استفاده از وسیله نقلیه، استفاده ورزرو 
اختیار  در  خودرو  نیاز  زمان  در  )تنها  پذیری  انعطاف  و  آسان 
است(، مهمترین خصوصیات  Car-sharing مورد توجه کاربران 
بوده است. این در حالی است که حصول خصوصیات مورد نظر 
کاربران از این سیستم در کشورمان نیز در گرو فراهم آوردن 
زیرساخت  های مورد نیاز آن مانند ایجاد ایستگاه  ها، تسهیالت 
قبیل  این  کنندگان  ارائه  شرکت  های  و  موسسات  مکان  یابی 
سیستم  ها، ارائه سیاست  های مشوق از سوی دولت برای ایجاد 
و توسعه شرکت  های مورد نیاز، ایجاد ساختارهای حقوقی مورد 
نیاز و  غیره می  باشد. در کنار فراهم آمدن زیرساخت  ها، بخش 
بزرگی از موفقیت این سیستم در گرو شناسایی دقیق مشتریان 
سیستم  این  پیاده  سازی  جهت  مستعد  محدوده  های  و  بالقوه 
  می  باشد که این امر تنها با شناسایی شاخص  های تاثیرگذار در 

آن امکان  پذیر است. 

با بررسی نمونه  های موفقیت آمیز اجرای این  در این پژوهش 
سیستم در سایر کشورها و همچنین با بررسی آمار و اطالعات 
حمل  ونقل و ترافیکی شهر تهران در سال ۱3٩۱ سفرهایی که 
از پتانسیل باالیی جهت انجام با سیستم Car-sharing در شهر 
این  اجرای  مستعد  محدوده  های  و  دارند مشخص شده  تهران 

طرح شناسایی شدند. 
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Abstract  
Nowadays, all major cities around the world are suffering from the problem of a large number of private 
vehicles. Overcrowding, low quality living environment has resulted in the creation of numerous problems for 
cities and citizens. In these conditions, an innovative solution is needed to help reduce the very high volume of 
occupied public spaces of the city. Sharing vehicles is an intelligent way in which it provides an opportunity 
for one tobenefit from its serviceswithout having the ownership of the vehicle.In this study, a new system of 
vehicles sharing known as Car-sharing, which had a considerable rate in implementation and development in 
America and European countries, is presented and evaluated. In this regard,the effective parameters insuccessful 
implementation of the system are identified and presented. The objective society, the customers and the users of 
the system, the trips that can plannedbased on using this system and the areas which have greater potential for 
the development of this system are investigated in this paper, by consideringthe metropolitan Tehran as the case 
study.
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