
 ارزیابي فني و اقتصادي برقراري شیوه »هم  پیمایي«

مطالعه موردي؛ شهر تهران 

عبدالرضا ابراهیمي 1، مریم عسگري پور2، مونا مصلي نژاد3

1- کارشناس ارشد راه و ترابري، شرکت مهندسین مشاور طرح گارنو
2- کارشناس حمل و نقل، شرکت مطالعات جامع حمل  و نقل و ترافیك تهران

3- کارشناس ارشد برنامه ریزي حمل و نقل، شرکت مطالعات جامع حمل  و نقل و ترافیك تهران

چکیده

به  طور کلي مشکالت حمل و نقلي ریشه در عوامل مختلفي دارند که از نابساماني وضعیت عرضه و تقاضا و استفاده بي  رویه از وسایل  نقلیه 
شخصي ناشي مي  شود. یکي از مهمترین راه  هاي حل مشکالت ترافیکي، اصالح برنامه  ریزي و افزایش حق انتخاب مسافران و کیفیت شیوه  هاي 
مختلف سفر است تا استفاده  کنندگان انگیزه الزم براي تغییر شیوه )مد( سفر خود، از وسیله  نقلیه شخصي به سیستم حمل ونقل همگاني 
را پیدا کنند. در این روش که موسوم به »مدیریت تقاضاي سفر۱« مي  باشد، به جاي احداث تسهیالت جدید نظیر راه و پارکینگ، با ارایه 
راهکارهاي جدید و مدیریت تسهیالت موجود حداکثر بازده مدنظر قرار مي  گیرد. یکي از مهمترین راهکارهاي مدیریت تقاضاي سفر، کاهش 
تردد وسایل  نقلیه تک سرنشین با تدبیر سیاست  هایي جهت افزایش ضریب سرنشین وسایل  نقلیه، حمل و نقل همگاني و ... مي  باشد. در این 
مقاله نیز به یکي از این راهکارها تحت عنوان »هم  پیمایي2« پرداخته شده است. از آنجایي که ایجاد هرگونه تسهیالت جدید حمل و نقل 
شهري مستلزم صرف هزینه  هاي  کالن مي باشد، لذا قبل از اجراي طرح باید مورد ارزیابي فني و اقتصادي قرار گیرد تا مقرون به صرفه بودن 
طرح و مطابقت پروژه با اهداف توسعه شهري مشخص گردد. در این مقاله سعي شده است جهت  اثرسنجي اجراي این راهکار براي شهر 
تهران، پس از تعریف و شبیه  سازي گزینه  هاي مختلف، نتایج نهایي براي انتخاب بهترین گزینه مورد ارزیابي فني و  اقتصادي قرار گیرد.جهت 

شبیه سازي گزینه ها از نرم افزار کالن نگر شهر تهران )EMME/2( استفاده شده است.

.EMME/2 واژگان کلیدی: مدیریت تقاضاي سفر، افزایش ضریب سرنشین، هم پیمایي، ارزیابي اقتصادي، نرم افزار

1- Transportation Demand Management (TDM)
2- Carpooling

1- مقدمه

یکي از اهداف مهندسي ترافیک تامین حمل و نقل اقتصادي، 
راحت و ایمن براي کاال و انسان است. توسعه تسهیالت ترافیکي 
و اجراي راهکارهاي جدید، نیاز به پول دارد و بهترین راه براي 
ارزیابي و توجیه آنها از طریق مطالعه اقتصادي است. بنابراین 
یک برخورد واقع گرایانه به مساله خیلي قابل دفاع تر از داشتن 
یک ایده و عقیده تازه خواهد بود. کاربرد اصول اقتصاد مهندسي 
در یک پروژه مشخص، کارشناس را در انتخاب نوع راهکار یا 
توسعه اي که با کمترین هزینه منظور را برآورده مي سازد، یاري 

مي دهد.
استفاده  با  ارزیابي  برنامه  از  مهمي  بخش  اقتصادي  تحلیل 
کلیدي  و  کیفي  کمي،  اثرات  تمامي  که  است  روشي  از 
جمله  از  مختلف  پروژه هاي  در  آمده  بعمل  سرمایه گذاري هاي 
به  تحلیل  نوع  این  مي دهد.  قرار  توجه  مورد  را  نقل  و  حمل 
جامع  پروژه  هاي  هزینه هاي  و  سود  تا  مي دهد  اجازه  مسووالن 
تعیین  را  آنها  ارزش  و  کمیت  کرده،  شناسایي  را  بلندمدت  و 
این  از  استفاده  با  شهري  تصمیم گیرندگان  همچنین  کنند. 
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اطالعات مي توانند براي اجراي یک طرح و به حداکثر رساندن 
سود جامعه از منابع محدود بهترین استفاده را ببرند و بهترین 
تصمیمات را اتخاذ نمایند. با تحلیل اقتصادي مي توان از مراحل 
مختلف فرایند تصمیم گیري در بخش حمل ونقل آگاهي یافت. 
تحلیل اقتصادي مي تواند به مهندسان در توسعه هر چه بیشتر 
طرح هاي مقرون به صرفه پس از اتخاذ تصمیم پیرامون اجراي 
یک پروژه کمک کند. در فرآیند برنامه ریزي، از تحلیل یاد شده 
مي توان بعنوان نوعي مبناي اطالعات آماري پیرامون هزینه ها و 
نوع کارآیي مربوط به انواع مختلف پروژه هایي که به شکل بالقوه 
از قابلیت اجرایي برخوردارند، استفاده کرد و از آن در توسعه 
بودجه هاي برنامه و حوزه اي که می بایست روي آن تأکید شود، 
بهره گرفت. تحلیل اقتصادي همچنین مي تواند نقش مهمي در 
به تصویر کشیدن رویکردهاي مختلف براي اجراي پروژه اي ویژه 
و فراهم آوردن اطالعات الزم براي فرآیند برآورد اثرات زیست 

محیطي ایفا نماید.
ایجاد  در  کارفرما  به عنوان  شهرداري  چنانچه  است  بدیهي 
تسهیالت و اجراي راهکارهاي حملو نقلي به منظور روان سازي 
نامحدود  امکانات  یک  از  سفر  زمان  کاهش  و  ترافیک  جریان 
)چه از نظر مالي و اعتباري و چه از نظر دسترسي به امکانات 
و تجهیزات( برخوردار بود، بهتر بود که کلیه پروژه ها در دستور 
اجرا قرار داده شوند. اما بدون شک واقعیت غیر از این است و 
شهرداري تهران به شدت با محدودیت منابع و امکانات مواجه 
تمام  اجراي  امکان  که  مي کند  ایجاب  ضرورت  بنابراین  است. 
پروژه ها برحسب میزان تاثیر و ضرورت اجراي آن مورد بررسي 

و مطالعه قرار گیرند.
قابلیت  بالقوه  صورت  به  هم پیمایي  راهکار  اینکه  به  توجه  با 
اجرایي در شهر تهران را دارد، ارزیابي اقتصادي و نتایج حاصل 
از آن، کمک زیادي به مسووالن شهري در اتخاذ تصمیم براي 
اجرایي شدن آن دارد. بنابراین در این مقاله سعي شده است 
جهت  پیشنهادي  گزینه هاي  شبیه سازي  و  تعریف  از  پس  تا 
بکارگیري شیوه هم پیمایي، گزینه ها جهت انتخاب بهترین طرح 

مورد تحلیل و ارزیابي اقتصادي قرار گیرد. 

2- تعریف مساله و اهداف تحقیق

به  نیاز  افزایش  اقتصادي،  توسعه  و  رشد  جمعیت،  افزایش 
افزایش مالکیت وسایل نقلیه باعث به وجود  جابجایي مسافر و 
آمدن ازدحام و تراکم ترافیک )راه بندان( درسطح شبکه حمل و 
نقل شهر تهران شده است. بنابراین یکي از مهمترین دغدغه هاي 
رفع  جهت  راهکارهایي  یافتن  شهري،  مسائل  کارشناسان 

مشکالت گفته شده و استفاده بهینه از تسهیالت موجود است.

هدف این تحقیق، ارزیابي اقتصادي یکي از راهکارهاي مناسب 
براي مدیریت تقاضاي سفر )شیوه هم پیمایي( مي باشد تا پس 
از ایجاد و تجهیز تسیهالت مورد نیاز براي برقراري این شیوه 
)نظیر خطوط ویژه وسایل نقلیه پرسرنشین، تامین خودروهاي 
مناسب و ...( در سال هاي آتي، بخشي از تقاضاي سفر شهري 

توسط این شیوه پاسخ داده شود. 

3- ادبیات تحقیق

3-1- هم پیمایي1 ]2[

هدف از اجراي این روش افزایش تعداد سرنشین وسایل  نقلیه از 
طریق هماهنگ کردن افرادي که محل زندگي و کار آنها نزدیک 
به  هم بوده و برنامه زماني سفر شغلي مشابهي دارند، مي باشد. 

ما دو نوع هم پیمایي داریم، هم پیمایي شخصي و سازماني.

- هم پیمایي شخصي
یک  از  اشتراکي  استفاده  از  است  عبارت  شخصي2  هم پیمایي 
و  مبدا  که  افرادي  توسط  شخصي،  مالکیت  با  وسیله  نقلیه 
مسیر  از  عمده اي  بخش  )یا  دارند  به هم  نزدیک  تقریباً  مقصد 
برنامه زماني سفرهاي رفت و  آنها مشترک است( و در ضمن 
برگشت آنها نیز مشابه است. هم پیمایي معموالً براي سفرهاي 
انجام مي شود.  و عصر(  اوج صبح  )در ساعات  روزمره  و  کاري 
درصورتي که همه سرنشینان خودروي اشتراکي، مالک خودرو 
باشند به تناوب راننده خودروي خود و حامل سایرین خواهند 
به  هزینه ها  طرفین  توافق  به  بسته  این صورت  غیر  در  و  بود 

اشتراک گذاشته مي شود.

- هم پیمایي سازماني
استفاده توسط  نقلیه مورد  از هم پیمایي، وسیله  این شیوه  در 
سازمان ها و کارفرمایان تامین مي گردد و افراد همراه از همکاران 

شاغل در ادارات و سازمان ها هستند.

- تفاوت هم پیمایي شخصي و سازماني
عمده تفاوت هاي هم پیمایي شخصي و سازماني را مي توان در 

موارد زیر دانست:

1-Ride Sharing
2-Carpooling
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    شکل 1: فرایند انجام ارزیابي اثرات اقتصادي پروژه ]۱[.

تهیه - ۱ در  کارفرمایان  و  سازمان ها  شخصي  هم پیمایي  در 
اعمال  با  تنها  و  ندارند  نقشي  هم پیمایي  براي  وسیله  نقلیه 
سیاست هاي تشویقي و ارایه خدمات سعي در افزایش مزایا و 
مطلوبیت هم پیمایي شخصي و تسهیل در شکل گیري آن دارند. 
بنابراین نقش عمده آنها در راه اندازي برنامه هاي هم پیمایي و 

تداوم آن قابل بررسي است.
غیررسمي - 2 به صورت  موارد هم پیمایي شخصي  از  بسیاري 

شکل مي گیرد. این برنامه ها اکثراً بین همکاران یک شرکت یا 
برنامه ها  این  اجراي  مورد  در  دارد.  وجود  خانواده  اعضاي یک 
روش ها  این  تشویق  و  گسترش  باعث  عمومي  آگاهي  افزایش 

مي گردد.

4- فرآیند انجام مطالعه

به طورکلي یکي از مراحل مهم در انجام مطالعه، تعیین روش 
انجام آن مي باشد که فرآیند انجام مطالعه را نشان مي دهد. در 

شکل ۱ روش انجام مطالعه حاضر نشان داده شده است.

از آنجا که در سال پایه این مطالعه )۱3٩0(،تسهیالت الزم براي 
هم پیمایي وجود ندارد، عماًل ساخت مدل انتخاب وسیله براي 
این شیوه، دقت مناسبي نخواهد داشت. به همین دلیل تصمیم 
گرفته شد به کمک مدل کالن نگر حمل و نقل و ترافیک شهر 
تهران، بانک اطالعاتي سفرهاي مبدا - مقصد ساکنان شهر تهران 
در سال٨3 و نیز پرسش گري و نظرسنجي،  ماتریس سفرهاي 
بالقوه با شیوه هم پیمایي محاسبه گردد. با این روش، ماتریس 
سفرهاي بالقوه با شیوه هم پیمایي محاسبه و براي ادامه مطالعه 
بکار گرفته شد. همچنین به منظور تعریف و طراحي گزینه هاي 
پیشنهادي جهت برقراري شیوه هم پیمایي، در مورد این شیوه 
و انواع آن به همراه نحوه انجام پرسش گري، در ادامه توضیحات 

مختصري داده مي شود.
این  در  پرسش گري  اصلي  دالیل  از  که  است  توضیح  به  الزم 
به  نیاز  و  نقلي  و  حمل  شیوه  این  بودن  بالقوه  علت  مطالعه، 

گرفتن  نظر  در  با  سفر  تقاضاي  برآورد  ماتریس  هاي  محاسبه 
استفاده  مناسبي  روش  از  هم پیمایي،  شیوه  با  سفر  تقاضاي 
سفر  تقاضاي  انحراف  میزان  تعیین  منظور  به  بنابراین  شود. 
از طریق  از سایر شیوه هاي حمل و نقلي به شیوه هم پیمایي، 

پرسش گري اقدام شده است.

4-1- نتایج نظرسنجي و تحلیل آن ]3[

همان طور که گفته شد، با توجه به این نکته که شیوه هم  پیمایي 
در شهر تهران تا به   حال اجرا نشده، جهت اثرسنجي اجراي این 
از  پس  بنابراین  شود.  نظرسنجي  هدف  جامعه  از  باید  راهکار 
بررسي شیوه  هاي مختلف نظرسنجي، یک شیوه مناسب جهت 

انجام این مطالعه انتخاب شده است.
مشاهده  یا  پرسیده  پرسش  گري،  هنگام  به  معمول  طور  به 
مي  گردد یعني از پرسش  شوندگان خواسته مي  شود نوع انتخاب 
خود از میان انتخاب  هاي مختلف را بیان نمایند. به این روش 
گردآوري اطالعات، روش "ترجیحات بیان شده" گفته مي  شود. 
حال چنانچه در پرسش  نامه از افراد پرسیده شود، "چنانچه شما 
با این شرایط معلوم مواجه شوید، چه خواهید کرد؟"، پاسخ به 
این پرسش از رفتار حادث شده افراد ناشي نمي  شود. از آنجا که 
پاسخ به این پرسش تنها مبتني بر اظهارات افراد است، بنابراین 
شده  بیان  ترجیحات  بر  مبتني  آمارگیري  داده  ها،  نوع  این  به 
شیوه  اینکه  به  توجه  با  نیز  مطالعه  این  در  مي  گویند.   )1SP(
هم  پیمایي اجرایي نشده، از روش آمارگیري مبتني بر ترجیحات 

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

بنابراین یک فرم مناسب جهت انجام پرسش  گري و استفاده از 
فرم  ها در  این  نتایج آن در مدل  سازي، طراحي گردید. سپس 
این  توسط  پر شدن  از  توزیع شده و پس  میان جامعه هدف، 

افراد جمع  آوري و مورد تحلیل قرار گرفتند.

1-Stated Preference
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با توجه به تحقیقات انجام شده، درصد تغییر شیوه حمل و نقل 
مسافران با هدف سفر شغلي بیش از سایرین مي باشد بنابراین 
در طراحي پرسشنامه این بخش از جامعه هدف بیشتر مدنظر 
قرار گرفته شده است. در مجموع نتایج حاصل از پرسش گري 
سفر  انجام  نقلیه  وسیله  تغییر  درخصوص  هدف  جامعه  از 
 2٩/٤ که  مي دهد  نشان  سازماني،  هم پیمایي  شیوه  به  شغلي 
درصد از کساني که از وسیله نقلیه شخصي استفاده مي کردند 
آن،  راه اندازي  از  از شیوه هم پیماني سازماني پس  استفاده  به 
اظهار تمایل کرده و از وسایل تهیه شده در هم پیمایي سازماني 
استفاده خوهند نمود. در شکل 2 میزان انحراف تقاضا از سایر 
سفر  هدف  با  مسافران  در  سازماني  هم پیمایي  به  وسایل  نقلیه 

شغلي، نشان داده شده است. 

شکل 2: میزان انحراف تقاضا از سایر وسایل  نقلیه به شیوه هم پیمایي 
سازماني )بر اساس نتایج نظرسنجي(]3[.

4-2- گزینه هاي پیشنهادي ]3[

مطالعه  مورد  محدوده  عنوان  به  تهران  شهر  مقاله،  این  در 
تعیین شده و سپس گزینه هاي پیشنهادي در قالب گزینه هاي 
جداگانه تعریف شده است. در طراحي گزینه هاي مختلف سعي 
پیشنهادي،  طرح  هر  تحقق پذیري  میزان  تعیین  جهت  شده 
گزینه هاي  بنابراین  شود.  استفاده  علمي  استانداردهاي  از 
به  خوش بینانه  و  محتمل  بدبینانه،  حالت  سه  در  پیشنهادي 
تعریف  درصد   ۷0 و   ٥0  ،30 تحقق پذیري  احتمال  با  ترتیب 
پیشنهادي  گزینه هاي  از  مختصري  ادامه شرح  در  است.  شده 

ارایه شده است.   

- گزینه پیشنهادي اول: هم پیمایي سازماني )بدبینانه- 
حداقل تغییر رفتار ممکن(

از جامعه  تنها 30 درصد  که،  است  گزینه فرض شده  این  در 
نظیر  دیگر  شغلي  گروه هاي  و  ادارات  کارمندان  )شامل  هدف 
کارگران، نظامیان که از وسایلي از قبیل وسیله نقلیه شخصي، 

و سرویس  مترو  و  اتوبوس  و مسافربر شخصي،  تاکسي  موتور، 
استفاده مي کردند(، از این طرح استقبال نمایند. انتظار مي رود 
پس از اجراي این گزینه، حداقل تغییر رفتار ممکن )استقبال 
از این طرح( صورت گیرد. در واقع میزان محقق شدن انحراف 
 30 گزینه  این  در  پرسش گري،  نتایج  از  شده  برآورد  تقاضاي 

درصد فرض شده است.

- گزینه پیشنهادي دوم: هم پیمایي سازماني )محتمل- 
تغییر رفتار(

در این گزینه فرض شده است که، ٥0 درصد از جامعه هدف 
کارگران،  نظیر  دیگر  شغلي  گروه هاي  و  ادارات  )کارمندان 
نظامیان که از سایر شیوه هاي حمل و نقلي استفاده مي نمایند 
و امکان استفاده از هم پیمایي سازماني را دارند(، از این طرح 
استقبال کنند. لذا انتظار مي رود، در اثر اجراي این راهکار تغییر 
رفتار مناسبي در انتخاب وسیله رخ دهد. در واقع میزان محقق 
شدن انحراف تقاضاي برآورد شده از نتایج پرسش گري، در این 

گزینه ٥0 درصد فرض شده است.

سازماني  هم پیمایي  سوم:  پیشنهادي  گزینه   -
)خوش بینانه- حداکثر تغییر رفتار ممکن(

 ۷0( توجهي  قابل  بخش  که،  است  شده  فرض  گزینه  این  در 
درصد( جامعه هدف )کارمندان ادارات و گروه هاي شغلي دیگر 
نقلي  و  حمل  شیوه هاي  سایر  از  که  نظامیان  کارگران،  نظیر 
را  سازماني  هم پیمایي  از  استفاده  امکان  و  مي نمایند  استفاده 
دارند(، از این طرح استقبال کنند. بنابراین انتظار مي رود، در 
اثر اجراي این راهکار، حداکثر تغییر رفتار ممکن رخ دهد. در 
واقع میزان محقق شدن انحراف تقاضاي برآورد شده از نتایج 

پرسش گري، در این گزینه ۷0 درصد فرض شده است.

5- تعیین روش ارزیابي اقتصادي ]2[

پروژه،  اقتصادي  اثرات  ارزیابي  مرحله  مهم ترین  کلي  بطور 
و  پروژه  از  منافع حاصل  و  )هزینه(  نیاز  مورد  منابع  شناسایي 
تبدیل آنها به ارزش هاي پولي است. تحلیل گر باید در ارزیابي 
اثرات اقتصادي )هزینه ها و منافع( پروژه، به هزینه ها و منافعي 

که داراي قیمت هاي معلوم نیز نیستند توجه الزم را بنماید.
از این  رو و به منظور پولي  کردن کلیه هزینه ها و منافع حاصل 

از پروژه بهتر است آثار را به سه دسته تقسیم نمود:
• اثراتي )هزینه ها و منافعي( که به آساني قابل شناسایي و 	

تبدیل به پول هستند؛
• و 	 شناسایي  فیزیکي  به  صورت  مي توانند  که  اثراتي 
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اندازه گیري شوند ولي نمي توان ارزش پولي آنها را به راحتي 
برآورد نمود؛

• اثراتي که وجود دارند ولي به راحتي قابل شناسایي نبوده و 	
قابل تبدیل به ارزش هاي پولي نیز نیستند. مانند بهبود رفاه 

و آسایش در قطارهاي جدید مترو.
نیست.  انعطاف  قابل  غیر  و  ثابت  طبقه بندي  این  البته   
امکان ارزش یابي پولي  تکنیک هاي زیادي وجود دارند که 
انواع مختلف اثرات را فراهم مي کنند. هرچند انجام این کار 
مثال  به عنوان  است.  زیادي  زمان  و  هزینه  صرف  مستلزم 
امکان کمي  کردن اثرات اقتصادي افزایش راحتي و آسایش 
در قطارها با استفاده از داده هاي مربوط به ترجیحات بیان 
شده و از طریق پرسش گري امکان پذیر است. اینکه آیا این 
تکنیک استفاده شود و یا خیر، بستگي به اهمیت پروژه و 

اقدام مربوطه دارد.
برخي منافع و هزینه ها به راحتي قابل شناسایي و تبدیل به   
ارزش هاي پولي هستند. منافع و هزینه هاي شناسایي شده 

براي اجراي شیوه هم پیمایي در جدول ۱ ارایه شده است.
اقتصادي،  ارزیابي  و  تحلیل  مختلف  شیوه هاي  بررسي  از  پس 
عنوان شیوه  به  منفعت   - تحلیل هزینه  مطالعه روش  این  در 
مناسب انتخاب شده که در ادامه مختصري در مورد این شیوه 

شرح داده مي شود. 

5-1- روش تحلیل هزینه- منفعت1]2[

تحلیل هزینه- منفعت یکي از مفصل ترین و مهم ترین تحلیل هاي 
ارزیابي اقتصادي است. این تکنیک کلیه هزینه ها و منفعت هاي 
اصلي پروژه ها را کمي و پولي مي کند. تحلیل هزینه و منفعت در 
مورد پروژه هاي کلیه سازمان هایي که هزینه هایشان را از طریق 
درآمد پوشش مي دهند و سازمان هایي که همه هزینه هایشان را 
1- Cost-Benefit Analysis

از طریق درآمدهایشان پوشش نمي دهند ولي کاالها و خدمات 
تحلیل  این  دارد.  کاربرد  مي کنند،  تولید  بازار  در  مبادله  قابل 
بخصوص کاربردهاي زیادي در پروژه هاي بخش عمومي مانند 

مدارس، بیمارستان ها، راه ها، مسکن و غیره دارد.
این  که  است  آن  منفعت  هزینه-  تحلیل  اصلي  قوت  نقطه 
یک  در  را  پروژه  مختلف  گزینه هاي  منافع  و  هزینه ها  روش 
نتایج  این رو  از  مي دهد.  قرار  توجه  مورد  سازگار  چارچوب 
به صورت دامنه اي از انتخاب ها که به ارقام قابل مقایسه تبدیل 
تسهیل  باعث  به  نوبه   خود  امر  این  مي گردند.  مبدل  شده اند، 
این روش  اصلي  ایراد  تصمیم گیري مي شود.  و  ارزیابي  فرآیند 
آن است که تحلیل هزینه- منفعت به تنهایي چگونگي توزیع 
خود  مخصوص  داده هاي  نیازمند  که  هزینه هایي  و  منفعت ها 
است را فراهم نمي نماید. عالوه بر این تمرکز روي ارزیابي اثرات 
قابل کمي  شدن، گاهي اوقات مي تواند منجر به نادیده گرفتن 
تحلیل  مجموع،  در  شود.  نیستند،  کمي کردن  قابل  که  اثراتي 
هزینه- منفعت به راحتي در مورد پروژه هاي بخش عمومي که 
بخش عمده منافع آنها قابل کمي و پولي کردن مي باشد، قابل 

استفاده است.
تحلیل هزینه- منفعت از تکنیک هایي است که در ارزیابي اثرات 
زیست محیطي پروژه ها نیز مورد استفاده قرار مي گیرد. تحلیل 
هزینه و منفعت پایه مناسبي براي مقایسه گزینه ها، پولي کردن 
پولي کردن  البته  است.  محیطي  زیست   مشکالت  و  مسایل 
ارزش ها و هزینه هاي زیست محیطي تا حدودي دشوار است ولي 
اقتصاددانان محیط  زیست، روش هایي را طي سال هاي اخیر براي 
پولي کردن ارزش ها و هزینه هاي زیست محیطي پروژه ها طراحي 

کرده اند. پیدا  کاربرد  امروزه  گسترده اي  حد  در  که  کرده اند 
پروژه  زمینه  در  سرمایه گذاري  به  مربوط  تصمیمات  وقتي 
گرفته شد، انتخاب ها بر اساس منافع و هزینه هاي مختلف آن 

جدول 1: منافع و هزینه هاي )مستقیم و غیرمستقیم( شناسایي شده براي اجراي شیوه هم پیمایي ]3[.

هزینه هامنافع

غیرمستقیممستقیمغیرمستقیممستقیم

کاهش هزینه هاي عملکردي 	•
وسایل نقلیه

کاهش هزینه هاي زمان سفر	•
کاهش نسبي زمان سفر	•
افزایش راحتي و آسايش	•

کاهش آلودگي هوا	•
کاهش آلودگي صوتي	•
کاهش مصرف سوخت	•
کاهش بیماري و مرگ ناشي 	•

از آلودگي

بهره مربوط به سرمایه خرید وسیله نقلیه	•
استهالک مربوط به گذشت زمان	•
هزینه عمومي )هزینه اداري، مالیات، 	•

بیمه و عوارض(
حرکت وسیله نقلیه	•
هزینه نیروي انساني	•
هزینه زمان تاخیر	•
هزینه هاي متفرقه	•

هزینه تصادفات	•
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انجام مي شود. روش تحلیل هزینه- منفعت با تجزیه و تحلیل 
منافع و هزینه هاي مختلف یک پروژه پیشنهادي با استفاده از 
معیارهاي پولي معین به بررسي پیشنهاد مورد نظر مي پردازد. 
این روش، ابزاري را در اختیار تصمیم گیران در زمینه زیان هاي 
زیست محیطي قرار مي دهد و ابزار دیگري نیز تهیه مي کند که 
قرار  استفاده  مورد  دیگر،  بسیار  معیارهاي  امتداد  در  مي تواند 
پول  مي رود.  کار  به  فیزیکي  شرایط  برحسب  عمدتاً  که  گیرد 
محوري در این تکنیک، تا حدي در زمینه اثرات زیست محیطي 
از  وسیعي  دامنه  روي  توافقي  ولي  مي باشد  اطمینان بخش 

تاثیراتي که باید بر اساس ارزش مادي معین شود، وجود ندارد.
کاربرد این نوع روش ها در کشورهاي مختلف، تفاوت هاي قابل 
این  در  اساسي موجود  نشان مي دهد. مشکالت  را  مالحظه اي 
روش ها، ارزش گذاري تاثیرات زیست  محیطي مي باشد. چرا که 
دانش و معلومات علمي در این زمینه هنوز کامل نشده است 
و ارزیابي هزینه ها اغلب به صورت ذهني )فردي( یا قضاوت هاي 
انجام مي شود. عالوه بر آن، موضوعات زیست محیطي  سیاسي 
این گونه  در  آن  لحاظ  و  پولي  محاسبه  که  دارد  وجود  مهمي 
روش ها به سادگي امکان پذیر نیست و به تدریج روش هایي در 
تحلیل هزینه- منفعت مورد استفاده قرار مي گیرد که بتوانند 

این گونه تاثیرات را مورد بررسي قرار دهند.
و  به منافع  با توجه  اقتصادي اجراي هر گزینه،  ارزیابي  جهت 
هزینه هاي )مستقیم و غیرمستقیم( شناسایي شده الزم است 
تا پس از شبیه سازي گزینه هاي پیشنهادي در نرم افزار مناسب، 

نتایج حاصل مورد استفاده قرار گیرد.

6- شبیه سازي وضعیت حمل و نقل و ترافیك با به کارگیري 

گزینه هاي پیشنهادي ]3[

پس از بررسي گزینه هاي پیشنهادي جهت تعیین تاثیر اجراي 
در  تهران  شهر  ترافیک  و  نقل  و  حمل  وضعیت  گزینه،  هر 
نرم افزار مناسب شبیه سازي گردید. همان طور که گفته شد، در 

این مطالعه از نرم افزار کالن نگر شهر تهران )EMME/2( جهت 
شبیه سازي گزینه ها استفاده شده، بنابراین ابتدا مدل هاي تولید 
و جذب شهر تهران بر اساس سال مبنا )۱3٩0( اصالح گشته 
مشخصات  مي شود.  انجام  ترافیک  تخصیص  عملیات  سپس  و 
گزینه هاي پیشنهادي جهت برقراري شیوه هم پیمایي در جدول 

2 ارایه شده است.
پس از برآورد شاخص هاي ترافیکي، برخي از مهم ترین تغییرات 
هر  در  زیست محیطي  و  ترافیکي  شاخص هاي  در  شده  ایجاد 
 گزینه در شهر تهران نسبت به وضعیت موجود مورد ارزیابي قرار

زیست محیطي  و  ترافیکي  مهم  ترین شاخص هاي  از  مي  گیرد.   
که در سه دسته مورد بررسي قرار گرفتند عبارتند از: شاخص 
شاخص هاي  و  همگاني  نقل  و  حمل  سیستم  معابر،  شبکه 
ارزیابي شاخص  هاي  و  از مقایسه  نتایج حاصل  زیست محیطي. 
مختلف در گزینه  هاي پیشنهادي نسبت به گزینه وضع موجود 

در جدول 3 ارایه شده است.

7- ارزیابي اقتصادي گزینه هاي پیشنهادي

بررسي روش هاي مختلفي که  از  همانطور که گفته شد، پس 
براي ارزیابي اقتصادي پروژه ها موجود است، در این مرحله با 
ارزیابي را به ما مي دهد،  امکان بهترین  انتخاب یک روش که 
گزینه هاي مختلف را با هم مقایسه کرده و بدین ترتیب بهترین 
گزینه  از لحاظ اقتصادي معین خواهد شد. روش انتخابي در این 
مطالعه، روش تحلیل منفعت به هزینه مي باشد. به همین جهت 
تعدادي از هزینه ها و منفعت هاي مشترک بین گزینه ها انتخاب 
مي گردد تا پس از محاسبه و مقایسه نتایج حاصل، گزینه ي برتر 

شناسایي گردد.
لذا پس از تعیین منافع و هزینه هاي قابل کمي کردن و مشترک 
منافع  مي شود.  انجام  الزم  اقتصادي  محاسبات  گزینه ها،  بین 
مطالعه ،  این  در  گزینه  هر  اجراي  از  حاصل  مشترک  و  عمده 
میزان کاهش در شاخص هایي چون زمان سفر، زمان تاخیر، 

جدول 2: مشخصات گزینه هاي پیشنهادي جهت به کارگیري شیوه هم پیمایي در شهر تهران ]3[.

شرح گزینهعنوان گزینه
سیستم حمل و نقل همگاني

تقاضا
اتوبوسرانيقطار شهري

برقراري سرویس با استفاده از شیوه هم پیمایي سازماني )بد بینانه(اول

۱3٩0کلیه خطوط فعال در این سال  برقراري سرویس با استفاده از شیوه هم پیمایي سازماني )محتمل(دوم

برقراري سرویس با استفاده از شیوه هم پیمایي سازماني )خوش بینانه)سوم



35

ک
سی ترافی

صلنامه علمی مهند
 ف

شماره 65
ستان 1395 / 

سال 16 /  تاب
  

جدول 3: مقایسه شاخص هاي ترافیکي و زیست محیطي در شهر تهران پس از اجراي گزینه هاي پیشنهادي - زیر بار تقاضاي سال ۱3٩0 ]3[.

گزینه

شاخص

پایه
)وضع موجود(

اول 
)بدبینانه(

تغییرات 
شاخص ها

دوم
)محتمل(

تغییرات 
شاخص ها

سوم
)خوش  بینانه(

تغییرات 
شاخص ها

درصدمقداردرصدمقداردرصدمقدارمقدار

شبکه
معابر

)وسیله  شده  طي  مسافت 
٤/٦-3/٦٦0۷30٦3-3/2٦۱33٨٨2-٦3٦٥٤30٦۱٦۱٥٨2نقلیه- کیلومتر(

حرکت  سرعت  متوسط 
2٤/۱2٥/۱٤/۱2٥/3٥/02٥/٥٥/٨)کیلومتر بر ساعت(

کل زمان سفر )وسیله نقلیه- 
٩/۷-٨/023۷٩٩٩-۷/02٤2٦۱٨-2٦3٦0٤2٤٥20٤ساعت(

کل  به  تاخیر  زمان  نسبت 
٤/٦-3/٩٥۱/۷-3/3٥2/۱-٥٤/2٥2/٤زمان سفر (%)

سیستم
حمل و نقل

عمومي

برگشت  و  رفت  زمان  کل 
3/0-2/32٩3٩٦-2/۱2٩٦00-302٩٩2٩٦۷۱)دقیقه(

به  شده  سوار  مسافر  تعداد 
٤/٦-2/٩٥۷00۷۱-2/٦٥٨0٦2٥-٥٩۷٨33٥٨2٥٨0سیستم حمل و نقل همگاني

مسافت طي شده در وسیله در 
سیستم حمل و نقل همگاني 

انبوه بر )مسافر- کیلومتر(
3٦0۷03٩3٥3٩٥3٤-۱/٩3٥30۷٤٥-2/۱3٤٨۱۱۷٦-3/٥

از  استفاده  ضریب  متوسط 
٥/٩-2/٩0/32-2/٩0/33-0/3٤0/33ظرفیت وسیله

زیست  
محیطي

٦/٥-٥/2۱0٨۷2٨٨-٤/3۱۱02۱٤٩-۱۱٦2٨3٦۱۱۱2۷٥۱مصرف سوخت )لیتر(
آالینده ها  تولید  میزان 

٩/٤-۷/٤3٨3۷33-٦/۱3٩233٦-٤23۷3٨3٩۷۷٦3)کیلوگرم(

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

جدول 4: خالصه اي از محاسبات منافع و هزینه  هاي )مستقیم و غیرمستقیم( ناشي از اجراي گزینه  هاي پیشنهادي ]3[.

نام گزینه
عنوان شاخص

اول 
)بدبینانه(

دوم
)محتمل(

سوم
)خوش  بینانه(

مصرف سوخت )لیتر(
۱۱٥٦۱3٨3٥3۱۷بنزین

۱3٦۱٥٦2۱0گازوئیل

3٥٤٤2٤٥3۷بنزینآلودگي هواي معادل سوخت مصرفي )لیتر(

زمان )وسیله نقلیه- ساعت(
٥٤٤٦22۷٥۱کل زمان تاخیر

٦٩٦۷٩3٩٦٨کل زمان سفر

٤۱3٤٦٦٥٩٤کارمندان استفاده کننده از سرویس مي کنندتامین سرویس

32٥3۷٩٦03کارمنداني که از سرویس استفاده نمي کنندحق رفت و آمد

٨٨٨۷٩-تامین سرویس یا حق رفت و آمد

2۷٥03222٤0۱٨مجموع منافع )میلیارد ریال(

22٤2٤32۱0مجموع هزینه ها )میلیارد ریال(
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مصرف سوخت و آلودگي هوا را شامل مي شود. هزینه ها شامل 
... بوده  مصرف سوخت )گازوئیل و بنزین(، هزینه آالینده ها و 
و برخي هزینه ها نیز مختص هر گزینه است و بنابراین پس از 
نتایج  از  تعیین آن در هر گزینه، محاسبه مي شود. خالصه  اي 
برآورد منافع و هزینه  هاي گزینه  هاي پیشنهادي، در جدول ٤ 

ارایه شده است.
پس از تعیین منافع و هزینه  هاي هر گزینه، با استفاده از شیوه 
تحلیل اقتصادي نسبت سود به هزینه )B/C)، بهترین گزینه از 
ارزش  براي مقایسه  نیز شناسایي و معرفي مي  گردد.  این نظر 
فعلي منافع و هزینه هاي پروژه هاي حمل و نقلي، هم مي توان 

و  منفعت  اختالف  هم  و   ) PWB 
PWC ( هزینه  به  منفعت  نسبت 

انتخاب  در  عمل  مالک  را  توام  به صورت  یا  و   (NPV( هزینه 
ارزش فعلي همه منافع  به مفهوم   PWB برتر قرار داد.  گزینه 
گام  بندي  مي باشد.  هزینه ها  همه  فعلي  ارزش   PWC و  است 

ارزیابي گزینه هاي پیشنهادي به صورت زیر مي باشد:
براساس  صعودي،  صورت  به  گزینه ها  کردن  مرتب  اول:  گام 

.PWC

.) PWB 
PWC ( گام دوم: محاسبه نسبت منفعت به هزینه

.) PWB 
PWC < 1 گام سوم: حذف گزینه هایي که )

بهترین  انتخاب  بین گزینه ها و سرانجام  گام چهارم: مقایسه 
گزینه .

در  پیشنهادي  گزینه  هاي  مقایسه  از  حاصل  نتایج  پایان  در 
جدول ٥ ارایه شده است.

هم پیمایي  شیوه  برقراري  یعني  سوم  گزینه  بدین ترتیب، 
سازماني در حالت خوش بینانه از نظر اقتصادي به عنوان گزینه 
برتر انتخاب مي شود. بنابراین انتظار مي رود، در اثر اجراي این 
راهکار حداکثر تغییر رفتار ممکن )۷0 درصد انحراف تقاضا از 

سایر وسایل نقلیه به این شیوه( رخ دهد. 

8- نتیجه  گیري

در بررسي نتایج حاصل از تحلیل و بررسي گزینه  هاي پیشنهادي، 
شیوه  اجراي  نظیر  تدابیري  اجراي  با  که  مي  شود  مشاهده 
هم  پیمایي و تغییر در رفتار مردم )با افزایش ضریب سرنشین 
خودروها( مي  توان عالوه بر کاهش آالینده  ها، اتالف زمان و ...، 
منافعي چون کاهش هزینه  ها را نیز ایجاد نمود. چون با توجه 
انحراف  انجام شده گزینه اي که بیشترین  اقتصادي  ارزیابي  به 
تقاضا از سایر شیوه هاي حمل و نقلي به شیوه هم پیمایي دارد، 

به عنوان گزینه برتر انتخاب شده است.
خطوط  نظیر  تسهیالتي  ایجاد  شیوه  این  اجراي  راستاي  در   
مخصوص خودروهاي پرسرنشین )HOV(، مي  تواند بسیار موثر 
موردنیاز  تسهیالت  ایجاد  و  راه اندازي  از  پس  همچنین  باشد. 
براي برقراري شیوه هم پیمایي، تبلیغات و فرهنگ سازي جهت 
شیوه  این  از  استفاده  براي  شهروندان  بیشتر  چه  هر  استقبال 

توصیه مي گردد.

9- مراجع

اقتصادي،  فني،  توجیه  و  ارزیابي  در  موثر  عوامل  ۱-"بررسي 
اجتماعي و زیست محیطي پروژه هاي راه و راه آهن"، بخش 
پژوهشکده  پایدار،  توسعه  و  نقل  و  اقتصاد حمل  پژوهشي 

حمل و نقل وزارت راه و ترابري، تابستان ۱3٨٤.

2- Michael Grant “Transportation Demand Management 

Programs as an Emissions Reduction Strategy” ICF 

International، 2007.

کاري  سفرهاي  در  اداري  سرویس هاي  تاثیرات  "بررسي   -3
روزانه شهر تهران "، شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و 

ترافیک تهران، اسفند ۱3٩0.

4-http://ridesharechoices.scripts.mit.edu/home/

histstats.

جدول 5: مقایسه منافع و هزینه هاي )برحسب میلیارد تومان( ناشي از اجراي گزینه هاي پیشنهادي ]3[.

عنوان 
نسبت )B/C(هزینه ها)C( منافع )B(شرح هر گزینه گزینه

2۷٥022٤۱2/2٨برقراري شیوه هم پیمایي سازماني )بدبینانه(اول

32222٤3۱3/2٦برقراري شیوه هم پیمایي سازماني )محتمل(دوم

٤0۱٨2۱0۱٩/۱3برقراري شیوه هم پیمایي سازماني )خوش بینانه(سوم
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٥- شرکت مطالعات جامع حمل  و نقل و ترافیک تهران، "طرح 
کلیات("،  )گزارش  تهران  ترافیک  و  نقل  حمل  و  جامع 
مطالعات جامع حمل  و نقل و ترافیک شهر تهران، گزارش 

شماره٩30، پاییز ۱3٩۱.
 " تهران،  ترافیک  و  نقل  حمل  و  جامع  مطالعات  شرکت   -٦
محیط  در  تهران  شهر  نقل  حمل  و  مدل  نهایي  ساختار 
نرم افزار EMME/2”، مطالعات جامع حمل  و نقل و ترافیک 

شهر تهران، گزارش شماره ۱۱۷، آبان ۱3۷٥

تهران،  شهر  ترافیک  و  نقل  حمل  و  جامع  مطالعات   -۷
۱3٩2،"بهنگام سازی پایگاه اطالعاتی عرضه حمل  و نقل 
شهر تهران"، شرکت مطالعات جامع حمل  و نقل و ترافیک 

شهر تهران.
٨- شرکت مطالعات جامع حمل  و نقل و ترافیک تهران، "طرح 
تقاضاي  )مدیریت  تهران  ترافیک  و  نقل  حمل  و  جامع 
سفر("، مطالعات جامع حمل  و نقل و ترافیک شهر تهران، 

گزارش شماره 2-٩33، پاییز ۱3٩۱.

Economical & technical evaluation of “carpooling”
(Case study-Tehran)

Abstract
In overall the transportation problem is the consequence of many criteria, which can unbalance demand and 
supply and also increase the number of personal cars. One of the most important solutions is improving the 
transportation programming and increases the various kinds of travel mode and its quality. So we can encourage 
users to change their mode from personal cars to public transportation. This method is known as “Transportation 
Demand Management”. Instead of building new facilities such as road and parking lots, new instructions 
and manage of existence amenities should be taken into account in this method. One of the most significant 
consequences of TDM is decreasing the number of personal cars that can lead to higher passenger coefficient and 
public transportation users. This article will elaborate one of the instructions which are considered “carpooling”. 
The expenditure of new facilities in transportation is very high, so it should be evaluated in both economical and 
technical field. In this article for impact assessing of instructions in Tehran, first of all various scenarios will be 
simulated and then the economical and technical evaluation will be done on these scenarios. For simulating the 
“EMME/2” software is used.

Key words: Transportation Demand Management, Increase passenger coefficient, carpooling, economical 
evaluation, EMME/2 software


