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چکیده
امروزه مدیریت تقاضای سفر به عنوان یکی از راهکارهای نیل به حمل و نقل پایدار شهری مطرح میباشد .فراگیر شدن این موضوع
در كالنشهرهای مختلف جهان و اهتمام پژوهشگران با رویکردهای گوناگون به این مسأله ،منجر به پیدایش راهکارها و مدلهای مختلفی
در راستای تکامل مدیریت تقاضای سفر شده است .در این بین مدیریت شهری كالنشهر تهران نیز اخیراً در كنار عرضه زیرساختهای
حمل و نقلی ،به راهکارهای مدیریت تقاضای سفر توجه میكند .هدف پژوهش حاضر بازنگری و ارائه مدل محاسباتی برای عوارﺽ
دریافتی از استفادهكنندگان خودروهای شخصی در كالنشهر تهران به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت تقاضای سفر میباشد .پرسش
اصلی در پژوهش این است كه آیا اخذ عوارﺽ متغیر و تصاعدی از خودروهای شخصی بر اساﺱ متغیرهای بکار رفته در مدل پیشنهادی،
میتواند با تأﺛیرگذاری و كاهش در مصرف سوخت ،به محدود كردن استفاده از خودروی شخصی و استفاده بیشتر از حملونقل عمومی
كمک كند؟ روش تحقیق با توجه به موضوع و اهداف پژوهش ،توصیفی– تحلیلی است .این پژوهش در سه مرحله مطالعات اسنادی،
اطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل اطالعات به دو روش كتابخانهای و میدانی انجام شده است .در بخش تحلیل ،برای تعیین میزان عوارﺽ
دریافتی ،سه متغیر "نوع خودرو ("، ")kعمر خودرو ( ")Aو "میزان مسافت پیموده شده ( ")Lبر اساﺱ مالیات پایه ( )TB2به صورت ساﻻنه،
3
در نﻈر گرفته شد .نتایج پژوهش نشان میدهد كه با اعمال سه متغیر مذكور برای دریافت عوارﺽ با استفاده از تابع نرﺥ عوارﺽ نهایی
خودرو ،TF=f(k,A,L) :كاهش اسـتفاده از وسـایل نقلیـه شخـصی و افـزایش مطلوبیت استفاده از حمل و نقل عمومی به عنوان گزینه
جایگزین تحقق خواهد .در انتها نیز با استفاده از تکنیک  S.W.O.Tبه ارزیابی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای عملیاتی نمودن
راهکارهای مدل پیشنهادی در كالنشهر تهران پرداخته شده است.
واژههای کلیدی :مدیریت سفر ،مدل پیشنهادی برای دریافت عوارﺽ ،حمل و نقل پایدار شهری ،كالنشهر تهران.
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بیان مسأله:
امروزه مسئله ترافیک و ناپایداری الگوهای حمل و نقلی به عنوان مشکل اصلی در شهرها بویژه كالنشهرها ،بار مالی
بسیاری را برای جوامع به دنبال داشته است .اگرچه پدیدههایی چون آلودگی هوا و مصرف انرژی نیز از پیامدهای ناپایداری
حمل و نقل است ،لیکن تأخیر افراد و اتالف وقت بدلیل وجود ترافیک به عنوان فراگیرترین و عمدهترین هزینه خانوارهای
شهری گزارش شده است ( .)De Palma and Lindsey , 2001:208تالش برای حل مشکل ترافیک از سوی مسئوﻻن
ترافیک و حمل ونقل شهری ،با توجه به محدودیتهای گسترش سیستمهای عرضه حمل و نقل ،منجر به تأكید بیشتر بر
رویکردهای مدیریت تقاضای حمل و نقل در دهههای اخیر شده و امروزه ،این رویکرد به بخش اصلی سیاستهای حمل و نقل
شهری بدل شده است ) .(Cao and Mokhtarian, 2005:125بررسی سیر تحول تدریجی تفکرات برنامهریزی حمل و
نقل در مقیاﺱ جهانی نیز نشاندهنده تغییر رویکرد كشورها از تأكید بر احداث شبکه بزرگراهی به سمت تمركز بر حمل و نقل
عمومی ،مدیریت تقاضای سفر ،مدیریت سیستمی و مدیریت ترافیکی بوده است.
در این راستا با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع و افزایش شدید تقاضای سفر در تمامی مقیاﺱها (شهری ،بین شهری و
بین كشوری) و رشد درصد مالکیت خودرو ،لزوم توجه به فراهم آوردن شرایط مناسب برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا
احساﺱ میشود .این افزایش تقاضا مسائل و مشکالت متعددی نﻈیر افزایش بی رویه مصرف انرژی ،آلودگیهای زیست
محیطی ،تأخیر /تراكم ترافیک ،مسائل روحی /روانی ناشی از ترافیک و بحران انرژی و كاهش منابع انرژیهای تجدید ناپذیر
شده است) .(Hazel, 2007: 22از همین رو مسئولین و تصمیمگیران جوامع مختلف اقدام به اتخاذ تدابیری جهت كاهش
مسائل و مشکالت ناشی از این افزایش تقاضا نمودهاند .این راهکارها شامل طیف وسیعی از اقدامات میباشد و برای اجرای آن
نیاز به تعامل بخش وسیعی از نیروی اجرایی جامعه است .طیف اقدامات از سیاستگذاریها و تصمیمات كالن كشوری در
خصوص منابع تأمین انرژی و نحوه تعامالت بینالمللی تا تصمیمات مدیریتی در كوچکترین شهرها و روستاهای كشور را
شامل میشود .تأمین انرژی با استفاده از منابع انرژی جایگزین و تجدیدپذیر ،تحقق دولت الکترونیک و كاهش نیاز به سفرهای
درون و برون شهری ،مدیریت تقاضای سفر ،توسعه حمل و نقل پایدار (شامل حمل و نقل عمومی و سبز) مثالهایی از اقدامات
مؤﺛر در كاهش مسائل و مشکالت ناشی از حمل و نقل است .از بین اقدامات مذكور ،مدیریت تقاضای حمل و نقل مفهومی
كلیدی است و در یک عبارت كلی برای سیاستها و برنامههایی است كه به تشویق استفاده مفیدتر از منابع حمل و نقل (فضای
پارک و جاده ،ظرفیت وسیله نقلیه ،انرژی ،سرمایه و  ). . .میپردازد ) (Litman, 2003:158در همین راستا ،فراگیر شدن
مسئله مدیریت تقاضای حمل و نقل در كالنشهرهای مختلف جهان منجر به پیدایش سیاستها و برنامههای مختلف در
راستای تکامل این رویکرد شده است .سیاستهای مدیریت تقاضای حمل و نقل به دلیل گستردگی مفهوم از یک سو بسیار
متنوع است و از سوی دیگر ،چون از فناوریها تأﺛیر میپذیرند ،نمیتوان آنها را به تعدادی سیاست خاص منحصر دانست
(حبیبیان و كرمانشاه.)24 :1390،
شهر تهران با جمعیت نزدیک به  8/2میلیون نفر و با احتساب سفرهای دروازهای كه جمعیت شناور آن را به بیش از 10
میلیون نفر در روز میرساند؛ بزرگترین كالنشهر در كشور و خاورمیانه میباشد و با این حجم فزاینده جمعیت با مشکالت
جدی و عدیدهای در سیستم حمل و نقل خود مواجه است .در طی دهه اخیر با افزایش مالکیت خودرو و همچنین افزایش رفاه
نسبی شهروندان ،نرﺥ سفر به حد  1/5سفر سواره به ازاء هر نفر رسیده است ،بطوریكه قریب به  15میلیون سفر سواره در طی
روز در شبکه معابر شهر تهران جریان دارد .این تعداد سفر منشاء بسیاری از مشکالت دیگر شهر تهران است .بطوریكه روزانه
قریب به 12میلیون لیتر بنزین توسط خودروها مصرف میشود كه این امر خود باعث آلودگی محیط زیست و در نتیجه كاهش
ضریب ایمنی و سالمتی شهروندان میگردد .ضمن اینکه افزایش حجم تردد خودروها به نوبهی خود باعث افزایش تصادفات و
خسارات مادی و جانی ناشی از آن نیز میگردد (طرح جامع ترافیک و حمل و نقل تهران .)302 :1385 ،در كنار تردد بیش از
 5میلیون خودرو دركالنشهر تهران ،سیستم اتوبوسرانی تهران ساﻻنه حدود یک میلیارد مسافر و سیستم مترو سالیانه حدود
 250میلیون مسافر جابجا میكنند كه این ارقام همچنان در حال افزایش میباشند .با یک محاسبه ساده میتوان به این نتیجه
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رسید كه سهم استفاده از اتومبیل شخصی در تهران چیزی بیش از  4.25میلیارد مسافر در سال است .تمامی این آمارها نشان
از گستردگی مسائل و مشکالت كالنشهر تهران در بخش حمل و نقل دارد كه نیازمند ابزار و راهکارهای كارآمد برای كاهش
مشکالت و بهبود وضعیت آن است .بطور كلی ،مشکالت اصلی كالنشهر تهران در حوزه حمل و نقل عبارتند از:
الف) حجم باﻻی اتومبیلهای تکسرنشین -ب) توسعه محدود شبکه حمل و نقل عمومی -ج) عدم مدیریت تقاضا -د) نبود
سیستم حمل و نقل یکپارچه و مدیریت واحد شهری -ه) مشکالت ناشی از ترافیک ساكن -و) عدم برنامهریزی همزمان كاربری
زمین و حمل و نقل (نادیده گرفتن مصوبات طرح جامع) -ز) عدم رعایت سلسله مراتب دسترسی -ح) ساختار فضایی شهر
تهران.



با توجه به مشکالت مذكور مهمترین مواردی كه لزوم توجه ویژه را به موضوع مدیریت تقاضای سفر در كالنشهر
تهران را ضروری مینمایند ،به طور خالصه عبارتند از:
كمک به توسعه پایدار شهر تهران؛



مقابله با تراكم روزافزون ترافیک به عنوان عامل مهم در مشکالت جسمی و روحی شهروندان؛



مقابله با رشد روزافزون مصرف انرژی به ویژه بنزین در كالنشهرها به عنوان بزرگترین قطبهای مصرف؛



مواجه شدن با نگرانیهای ناشی از بحران گرم شدن كره زمین در اﺛر پدیده گلخانهای و ضرورت مقابله با آسیبهای
جدی به محیطزیست؛

 هزینه بسیار باﻻی اجرای زیرساختهای عمرانی در راستای تقویتهای حمل و نقل.
با توجه به مباحث مذكور در زمینه مشکالت كنونی كالنشهر تهران در برنامهریزی حمل و نقل و عدم پاسخگویی
زیرساختهای حمل و نقل فعلی و پیشی گرفتن تراكم ترافیک از عرضه زیرساخت ها و تسهیالت حمل و نقل درون شهری
تهران و بروز مسائل و مشکالت مذكور ،ضرورت توجه به مدیریت تقاضای سفر در راستای كاهش تولید سفر و ارائه راهکارهای و
مدلهای كاربردی در راستای عملی شدن مدیریت تقاضای سفر و در نهایت تحقق حمل و نقل پایدار ضروری میباشد.
پیشینه نظری تحقیق:
در تحقیقی كه در سال  1995بر روی مدیریت تقاضای سفر در ایالت اٌرگان توسط نیلسون 1و همکاران انجام گرفت،
محققان از بین  40متغیر مرتبط با مدیریت تقاضای سفر و عوارﺽ دریافتی ،مهمترین عامل تعیین كننده تقاضای سفر را در
میزان دریافت عوارﺽ خودرو و دسترسی به حمل و نقل عمومی دانستند .در پژوهش دیگری كه توسط مؤسسه مطالعات حمل
و نقل آمریکا برای بررسی ارتباط بین الگویهای محاسباتی برای دریافت عوارﺽ و تأﺛیر آن در مدیریت تقاضای سفر در سطح
یک نمونهگیری ملی در آمریکا ( 25خط ریلی سبک شهری 2و  55خط ریلی منطقه ای )3انجام گرفت ،مشخص گردید كه به
تناسب افزایش تصاعدی عوارﺽ دریافتی در محدوده ایستگاههای حمل و نقل عمومی ،میزان استفاده از سامانه ریلی سبک
شهری حدود  65درصد و سامانه حمل و نقل ریلی منطقهای  35درصد افزایش یافته است (.)IBID, 2009: 36-38
همچنین در مطالعهای در سال  64 ،1997سیاست و راهکار مدیریت تقاضای سفر توسط مارشال و همکاران ارائه شد
) ،(Marshall et all, 1997: 144لیتمن در سال  2003نیز تعداد  49سیاست و راهکار در راستای مدیریت تقاضای سفر و
تحقق حمل و نقل پایدار ،ارائه داده است ). (Litman, 2010:33
در تحقیقی كه دانیلز 4و همکاران ،به سال  1972در مورد اﺛر تغییر مکان  63اداره در لندن (با هدف تمركززدایی از مركز
شهر) انجام دادند و در سال  1981بازنگری نمودند ،نشان داد كه تمركززدایی از مركز شهر لندن در شیوه سفر و تقاضای سفر
و همچنین در میزان استفاده از خودروی شخصی و پرداخت عوارﺽ تأﺛیرگذار بوده و باعث افزایش استفاده از حمل و نقل
عمومی شده است .در پژوهشی كه دكتر میقات حبیبیان و همکاران ( )1390با عنوان «چند سیاستی ،رویکردی نوین در
1. Nelson
2. LRT
3. CRT
4. Daniels
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مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری» انجام دادهاند به بررسی اجزا و شناسایی میزان اﺛرات چندسیاستی مدیریتی هم زمان در
مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری پرداختهاند و پنچ سیاست مدیریتی حمل و نقل شامل :سیاستهای كاهش زمان سفر
سیستم های همگانی ،بهبود دسترسی به سیستم های همگانی ،قیمت گذاری سوخت ،قسمت گذاری پاركینگ ،و اخذ عوارﺽ
به مركز شهر در سفرهای كاری به مركز شهر تهران را بررسی كردهاند.
تبیین مفهوم پایداری در حمل و نقل شهری در چند دهه اخیر موضوعات مربوط به پایداری با توجه ویژه به مسائل
جهانی محیط زیست و توسعه اجتماعی -اقتصادی شهرها و كشورها تحت تأﺛیر نهضتهای زیست محیطی بنا نهاده شده بر
مبنای حفاظت ،نگهداری و حمایت از زمین و منابع و امکانات طبیعی به منﻈور بهرهبرداری بلندمدت از مواهب طبیعی برای
تمامی نسلها شکل گرفته است .این موضوع به معنی استفاده ،توسعه و حفظ منابع به شیوهای است كه نیازهای كنونی بشر را
برطرف نموده و در عین حال نسلهای آینده نیز قادر به رفع نیازهای محیط زیستی ،اقتصادی و اجتماعی خود كند ( CST,
 .)2005: 47در تعریف دیگری پایداری در قلمرو توسعه با مؤلفههای زیر شناخته میشود:
تعادل زیست محیطی :بهره برداری از منابع طبیعی متناسب با بهره دهی به منابع طبیعی
تعادل هزینه ـ فایده :فایده بری متناسب با هزینه دهی
تعادل داده/ستانده :بهره برداری متناسب با بهره دهی
تعادل مداخل/مخارج :درآمدسازی متناسب با هزینهسازی
تعادل مصرف/تولید :مصرف متناسب با تولید
تعادل عرضه/تقاضا :تقاضا متناسب با عرضه
تعادل خواستهها/عوارﺽ :جستجوی خواسته ها در برابر قبول عوارﺽ
تعادل امکانات /محدودیتها :بهرهمندی از امکانات متناسب با رفع محدودیتها (.)Kim, 2000: 155
بر اساﺱ مؤلفههای مذكور ،میتوان جدول زیر را در ارتباط با اهداف مطرح در هر بعد ارائه نمود:
جدول  -1اهداف کالن پایداری در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی
اقتصادی

اجتماعی

زیست محیطی

بهرهوری اقتصادی
توسعه اقتصادی
كارایی منابع
استطاعتپذیری
كارایی اجرایی

برابری /رفاه
امنیت انسانی ،سالمت
توسعه اجتماعی
حفظ میراث فرهنگی

كاهش و ممانعت از تغییرات آب و هوایی
ممانعت از آلودگی هوا ،صدا و آب
حفاظت از منابع غیر تجدیدپذیر
حفاظت از فضای باز
حفاظت از تنوع زیستی

كنترل و برنامهریزی خوب
برنامهریزی یکپارچه ،جامع و فراگیر
قیمتگذاری كارآمد
Source: Litman, 2010:204

در این راستا می توان گفت :توسعه پایدار در بخش حمل و نقل به این معنی است كه سیستم حمل و نقل و فعالیتهای
آن باید با در نﻈر گرفتن سه پیش فرﺽ اقتصاد ،اجتماع و محیط پایدار باشند .حمل و نقل پایدار یعنی برآوردن نیازهای جاری
حمل و نقل بدون به مخاطره انداختن قدرت برآوردن این نیازها توسط نسل آینده .در این ارتباط تعاریف دیگری نیز قابل
بررسی است .برای مثال بنا به تعریف مركز حمل و نقل پایدار 1یک سیستم حمل و نقل پایدار سیستمی است كه:
امکان دسترسی به نیازهای اصلی افراد و جوامع را به نحوی فراهم كند كه به صورت ایمن و با سالمت انسانی و اكوسیستمی و
با برابری بین و درون نسلها این دسترسی اتفاق بیفتد.

1. Center for Sustainable Transportation (CST)- www.centerforsustainabletransportation.org.
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حمل و نقل پایدار قابل استطاعت بوده ،به نحو كارآمدی عمل میكند ،امکان انتخاب روشهای مختلف حمل و نقل را
فراهم كرده و از اقتصاد پویا حمایت میكند .ضایعاتی كه زمین قابلیت جذب آن را ندارد ،محدود میكند؛ مصرف منابع
تجدیدناپذیر را به حداقل میرساند؛ مصرف منابع تجدیدپذیر را جهت دستیابی به سطح پایدار محدود میكند؛ مؤلفههای آن را
بازیابی و بازیافت میكند؛ استفاده از زمین و تولید سر و صدا را كمینه میكند ) . (CST, 2005:144مركز ارزیابی و تصمیم
گیری در مورد حمل و نقل پایدار ،1حمل و نقل پایدار را سیستمی میداند كه در دسترﺱ ،امن ،دوستدار محیط زیست و قابل
استطاعت باشد ) .(ECMT, 2004:165در همین ارتباط تعریف دیگری حمل و نقل پایدار زیست محیطی را حمل و نقلی
تعریف میكند كه سالمت عمومی یا اكوسیستمها را به خطر نمیاندازد و نیازها را برای دستیابی به پایداری با استفاده از منابع
تجدید پذیر در پایین ترین نرﺥهای بازسازی و استفاده از منابع تجدیدناپذیر در پایینترین نرﺥ مصرف برآورد میكند.
مجمع حمل و نقل كانادا سیستم حمل و نقل پایدار شهری را به این گونه تعریف میكند:
 سیستمی كه در آن ایجاد و انباشت آلودگیها در یک ناحیه با توجه به قدرت جذب آن ناحیه بوده و با مصرف منابع
تجدید پذیر ،مؤلفه های قابل بازیافت و حداقل مصرف زمین تقویت شده باشد.
 سیستمی كه با ایجاد دسترسی عادﻻنه برای مردم و كاﻻهای آنها در جهت رسیدن به سالمت و كیفیت بدون ضرر
زندگی در هر نسل گام بردارد.
 سیستمی كه دارای عملکردی با حداكثر كارآیی بوده و هزینههای مالی آن قابل تأمین باشد ).(OECD, 1998:27
مدیریت تقاضای سفر: 2
اولین و یکی از مؤﺛرترین راههای دستیابی به حمل و نقل پایدار ،مدیریت تقاضای سفر و كاهش سفرهای غیرضروری بوده
و استفاده مؤﺛر و كارآمد از فناوری اطالعات میتواند یکی از راههای كاهش سفرهای شهری باشد .در دنیای امروز و با توجه به
پیشرفتهای عﻈیم انجام شده در زمینه ارتباطات ،استفاده از شبکه جهانی اینترنت و شبکههای ماهوارهای و بیسیم میتواند
نقش مؤﺛری در كاهش سفرهای شهری داشته باشد .مدیریت تقاضای حمل و نقل به روشهای كارآمد سازی ظرفیت راهها از
طریق كاهش تقاضای وسیله نقلیه اشاره دارد .این رویکرد در نﻈر دارد كه چقدر انتخاب های روش سفر مردم تحت تأﺛیر
الگوهای كاربری زمین ،طراحی توسعه ،میزان پاركینگ موجود ،هزینه پاركینگ و هزینههای مرتبط ،راحتی و مقبولیت و
دسترﺱپذیری روشهای جایگزین سفر هستند .راهبردهای متنوع مدیریت تقاضای سفر این عوامل را تحت تأﺛیر قرار میدهند
به طوریكه روشهای جایگزین با رانندگی ،قابل رقابتتر میشوند و به طور بالقوه تکیه بر وسایل نقلیه موتوری را كاهش
میدهند ) . (Asian Development Bank, 2009:188بنابراین مدیریت تقاضای سفر به كمک حمل و نقل پایدار آمده
است و سعی در كاهش حجم سفرها دارد ( .)K.Hardy, 2011:64از این رو مدیریت تقاضای سفر به معنای اتخاذ
سیاستهایی در راستای كاهش تقاضا برای سفر با كاهش نیاز به سفر (با روشهای ارتباط از راه دور ،توزیع خدمات در سطح
شهر و رواج دوركاری ،استفاده از سیستمهای تلفیقی  GISو  )GPSو مدیریت تقاضا در ساعات اوج (با تغییر ساعات كاری،
تغییر در تعداد وسایل حمل و نقل عمومی در خطوط ویژه و در ساعات اوج ،استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمند)
میباشد .در واقع در این روش به جای تأكید بر افزایش عرضه خدمات حمل و نقلی در راستای ایجاد تعادل بین عرضه و
تقاضای حمل و نقل ،تأكید بر كاهش نیاز به سفر میباشد ) .(Hazel, 2007:11به طور مشخص اهداف كلی سفر مدیریت
تقاضا را میتوان به شرح زیر بیان كرد:
 .1كاهش تنشهای روانی شهروندان و بهبود سطح زندگی آنها
 .2بهبود شاخصهای زیستمحیطی و كاهش آﻻیندههای مختلف
 .3كمینه نمودن تقاضای مازاد حمل و نقل و تعادل در عرضه و تقاضا
 .4كاهش مصرف منابع تجدیدناپذیر و محدود انرژی و سوخت
1 Assessment and Decision Making for Sustainable Transport – www.oecd.org
2
)TDM (Transportation Demand Management

تحلیلی بر مدیریت تقاضای سفر در راستای حمل و نقل پایدار شهری....

108

 .5بهینه نمودن مصرف منابع مالی در پروژههای زیرساختی حمل و نقل و توسعه عرضه
 .6همچنین راهبردهای مدیریت تقاضای سفر با توجه به دامنه تأﺛیرگذاری برنامههای مربوط به آن به شرح زیـر
میباشد:


كاهش یا حذف سفر



افزایش دامنه و گستره ساعات اوج سفر با حجم تردد كمتر



كاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و تغییر شیوه حمل و نقلی مورد استفاده در سفر



كاهش مسافت طول سفر



تغییر مسیر سفر به مسیرهای بهینه.

روش تحقیق:
از آنجا كه تحقیق حاضر به دنبال ارائه مدلی بهینه برای دریافت عوارﺽ از خودروهای سطح شهر تهران میباشد ،روش
تحقیق با توجه اهداف پژوهش ،توصیفی– تحلیلی و از نوع تحقیقات كیفی -كاربردی است .این پژوهش در سه مرحله مطالعات
اسنادی ،اطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل اطالعات به دو روش كتابخانهای و میدانی انجام شده است .در روش كتابخانهای
برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز از منابع موجود در كتابخانه ،و از مهمترین پژوهش های صورت گرفته در سطح دنیا در
ارتباط با موضع مورد نﻈر در قالب مقاﻻت علمی منتشر شده در مجالت معتبر و دفاتر آماری و استناد كتابخانه ای استفاده
شده است .و اطالعات میدانی نیز با مراجعه به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گردآوری شده است .در این
پژوهش ابتدا با بررسی داده های بدست آمده از اسناد و گزارشات ساﻻنه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری كالنشهر
تهران ،از بین مسائل و مشکالت مذكور در حوزه حمل و نقل درون شهری ،شاخصهای "حجم اتومبیلهای تکسرنشین"،
"شبکه حمل و نقل عمومی" و "مدیریت تقاضا" به روش كیفی بررسی و تحلیل شده و در ادامه مدلی برای بازنگری در دریافت
عوارﺽ استفاده از خودرو شخصی ،به عنوان هدف پژوهش ارائه گردیده است .در نهایت با استفاده از مدل تحلیلی «سوات» به
ارزیابی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای مدل پیشنهادی پژوهش جهت عملیاتی كردن راهکارهای مدیریت تقاضای
سفر در شهر تهران ،پرداخته شده است.
یافته های پژوهش:
با توجه به ضرورتهای مدیریت تقاضای سفر در شهر تهران در این بخش از پژوهش به بررسی سهم فعلی انواع وسایل
نقلیه در سفرهای شهر تهران امروزه وسایل نقلیه متعددی در سطح شهر تهران تردد مینمایند كه از نﻈر مالکیت میتوان آن
ها را به دو دسته اصلی شخصی و غیرشخصی تقسیم نمود( .شکل شماره .)1

شکل  -1نقشه وضعیت ترافیک شبکه معابر اصلی شهر تهران در ساعات اوج  -مأخذ :معاونت حمل و نقل و ترفیک شهرداری تهران.1392
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درحال حاضر حدود  5میلیون وسیله نقلیه در سطح شهر تهران در حال تردد میباشند و هر روز به تعداد آنها افزوده می-
گردد .مطالعات صورت گرفته در مناطق مركزی شهر تهران حاكی از آن است كه نسبت عرضه به تقاضا در برخی از معابر  1به
 13است و  68درصد ترافیک این معابر مربو ط به ترافیک سرگردان در حال جستجوی پارک میباشد كه این امر مشکالتی از
جمله كاهش ظرفیت معابر و تقاطعها ،كاهش ایمنی عابرین پیاده و افزایش آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت را در پی
خواهد داشت.
از طرفی معابر محلی و جمع كننده سطح شهر تهران با طول 1100كیلومتر ( 50%كل معابر درون شهری) سهم جابجایی
 15%از مجموع سفرهای درون شهری را به خود تخصیص میدهند و بزرگراهها با طول حدود  375كیلومتر و شریانی با طول
 850كیلومتر %85 ،از جابجاییها را به عهده دارند (معاونت حمل و نقل و ترفیک شهرداری تهران .)144 :1392 ،با توجه به
شکل شماره  2متروی تهران با طول شبکه  152كیلومتر رتبه  21را در بین قطارهای شهری كشورهای جهان دارد .طبق آمار
بدست آمده از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ،تعداد سفرهای صورت گرفته توسط متروی تهران در سال
 1392به بیش از  633میلیون سفر و از ابتدای راهاندازی تا پایان سال  93به  5میلیارد سفر رسیده است .به ازای هر سفر با
مترو  0٫65لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین انجام میشود .با احتساب تحقق  5میلیارد جابه جایی توسط مترو تهران تاكنون
حدود  1میلیارد دﻻر صرفه جویی در مصرف بنزین صورت گرفته است و این كاهش مصرف سوخت میتواند بعنوان یکی از
مؤلفههای نیل به حمل و نقل پایدار مطرح باشد.

شکل  -2نقشه خطوط مترو کالنشهر تهران -مأخذ :گزارش ساﻻنه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.1393،

سیستم حملونقل شهر تهران شامل دو بخش عرضه و تقاضای حملونقل است ،و عملکرد سیستم حملونقل از تعامل
عرضه و تقاضا حاصل میشود .واضح است كه در شرایط بهینه باید عرضه و تقاضای حملونقل در حالت تعادل باشند تا هم
استفادهكنندگان از سیستم و هم مسؤولین بیشترین بهره را ببرند .عرضه حملونقل شهر تهران باید به گونهای باشد كه بتواند
پاسخگوی تقاضای حملونقل آن باشد .بنابراین در اینجا به عرضه حملونقل شهر تهران و ارزیابی آن بر اساﺱ شاخصهای
عملکردی و آمار و اطالعات موجود وضع موجود شهر تهران در سال 1390در قالب جدول شماره  2پرداخته میشود( .معاونت و
سازمان حمل ونقل و ترافیک.)7:1391 ،
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جدول  -2وضعیت کلی حملونقل و ترافیک در شهر تهران
عنوان

واحد

1389

1390

درصد تغییرات

تعداد سفرهای روزانه درون شهری

میلیون سفر روزانه

15.8

17

7.6

میانگین سرعت سفر روزانه درون شهری

كیلومتر در ساعت

23.4

26.5

13.2

متوسط زمان یک سفر درون شهری

دقیقه

24.6

25.1

2

متوسط زمان تاخیر به زمان سفر

درصد

55.3

51.1

-7.6

متوسط نسبت شبکه كند و بحرانی

درصد

31.4

28.6

-8.9

تعداد سفرهای حمل و نقل عمومی روزانه درون شهری

میلیون سفر روزانه

8.4

9.3

10.7

متوسط زمان سفر با وسایل نقلیه عمومی

كیلومتر در دقیقه

15.5

15.5

0

متوسط سرعت جابهجایی در حمل و نقل عمومی

كیلومتر در ساعت

21.3

23.2

8.9

سهم حمل و نقل عمومی در سفرهای درون شهری

درصد

53

54.5

2.8

سهم حمل و نقل ریلی(مترو) در سفرهای درون شهری

درصد

9

10

11.1

سهم حمل و نقل با اتوبوﺱ در سفرهای درون شهری

درصد

22

12

5

سهم حمل و نقل با تاكسی در سفرهای درون شهری و آژانسها

درصد

22

21.5

-2.3

سهم حمل و نقل سرویسهای اداری ،آموزشی و سایر

درصد

9.9

9.5

-4

مأخذ :گزارش عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک در سال .1390

اكثر معابر اصلی و شریانی شهر در ساعات اوج بیش از ظرفیت متحمل بار ترافیکی میشوند و سیستم حمل ونقل عمومی
تنها پاسخگوی جابجایی حدود  4میلیون مسافر است .تراكم كاربریهای عمده جاذب سفر ،قیمت باﻻی زمین و محدودیت
امکان ایجاد معابر و كریدورهای عریض ،مناطق مركزی شهر تهران را به صورت نواحی پرازدحام و مشکل زای ترافیکی درآورده
است .در نمودار شماره  1سهم وسایل نقلیه در ساعت اوج سفرهای روزانه شهر تهران در سال 1392را بر اساﺱ گزارشات
ساﻻنه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نشان داده شده است .بر اساﺱ این نمودار مالحﻈه میگردد كه سهم
وسایل نقلیه شخصی شامل سواری شخصی و موتورسیکلت ( 52درصد) و وسایل نقلیه غیرشخصی شامل وسایل حمل و نقل
همگانی و تاكسی ( 48درصد) در این شهر تقریباً برابر است .بخش عمدهای از سفرهای تهران توسط سواری شخصی انجام
میگیرد كه وانت هایی كه شهروندان در سفرهای روزانه خود استفاده میكنند نیز در این بخش آمدهاست .از سوی دیگر ،حمل
و نقل همگانی شامل مترو ،اتوبوﺱ و مینیبوﺱ حدود یک سوم سفرهای شهری را پوشش میدهند .سایر سفرهای شهر تهران
نیز با گزینههای تاكسی و موتورسیکلت انجام میگیرد.

نمودار  -1سهم انواع وسایل نقلیه در سفرهای شهر تهران
مأخذ :سالنامه آماری شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک كالنشهر تهران.1392 ،
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در این بخش از پژوهش ،نکتهای كه باید به آن توجه شود ،این است كه دریافت عوارﺽ ﺛابت و یکسان از تمامی
استفادهكنندگان از وسایل نقلیه شخصی ،هیچگونه تأﺛیری در چگونگی الگوی مصرف ،افزایش مطلوبیت مالکیت وسیله نقلیـه
شخـصی كم مصرف و یا عدم استفاده از خودروهای فرسوده ،پرمصرف و با آلودگیهای زیست محیطی باﻻ نمیگذارد .پس
منطقی به نﻈر میرسد ،عوارضی كه از صاحبان خودروهای شخصی دریافـت میگردد ،در مدل ارائه شده بر اساﺱ میزان
استفاده ،نوع و عمر خودرو (به منﻈور مالحﻈه اﺛرات زیستمحیطی و مـصرف سـوخت) باشـد .بنابراین اخذ عوارﺽ متغیر و
تصاعدی از خودروهای شخصی براساﺱ میزان اسـتفاده سـاﻻنه آنهـا (بر اسـاﺱ كیلـومتر مسافت طی شده و یا میزان مصرف
سوخت) در این مدل مد نﻈر قرار میگیرد .در تعیین میزان این عوارﺽ ،موارد تأﺛیرگذار در مصرف سوخت و تولید آﻻیندهها
نیز در نﻈر گرفته شده است .برای اخذ عوارﺽ از مـواردی چون سـن خـودرو و نـوع خودرو ،كه در تعیین میزان عوارﺽ
دریافتی لحاﻅ شدهاند ،دو مسئله وجود دارد ،كه عبارتند از:
الف) نحوه محاسبه و نرﺥگذاری عوارﺽ پایه و متغیر
ب) ابعاد اجرایی و نحوه اخذ عوارﺽ از مالکان خودروهای شخصی
ﻻزم به توضیح است كه موضوع عوارﺽ پایه و متغیر در راستای تأمین اهداف مدیریت تقاضـای سـفر مـشخص میشود .برای
تعیین میزان عوارﺽ دریافتی در مدل پیشنهادی ،سه متغیر مختلف در نﻈر گرفته شـده اسـت:
متﻐیـر اول :میزان مسافت طی شده خودرو ()L
این متغیر از اهمیت زیادی در الگوی استفاده از وسایل نقلیه شخصی برخوردار است .با توجـه بـه ایـن نکته مهم كه با
افزایش مسافت طی شده توسط خودرو ،میزان عوارﺽ دریافتی به صورت تصاعدی افزایش مییابد ،وجود این پارامتر در تعیین
میزان عوارﺽ سبب خواهد شد كه مالکان خودروهای شخصی در استفاده از خـودروی خـود ،ایـن مسأله را در نﻈر گرفته ،و
این موضوع متعاقباً باعث كاهش مطلوبیت اسـتفاده از وسـایل نقلیـه شخـصی و افـزایش مطلوبیت استفاده از وسایل نقلیه
عمومی میگردد .همچنین استفادهكنندگان خودروهای شخصی ،كمینه نمودن نرﺥ مسافت طی شده خـودرو را مورد توجه
ویژهای قرار میدهند.
متﻐیر دوﻡ :عمر خـودرو()A
متﻐیر سوﻡ :نـوع خودرو()K
این دو پارامتر مدل ،بر میزان مصرف سوخت و تولید آﻻیندهها ،تأﺛیرگذار میباشند .همانطور كه مـشخص است كاهش
میزان مصرف سوخت و تولید آﻻیندهها از اهداف مدیریت تقاضای سفر و در نهایت از اهداف اصلی حمل و نقل پایدار میباشـد.
بنـابراین عوارﺽ دریافتی باید به گونهای تعیین شود تا خودروهای با عمر بیشتر و مصرف سـوخت بـاﻻتر ،عـوارﺽ بیـشتری
پرداخت كنند .این رویکرد باعث افزایش مطلوبیت استفاده از خودروهای كممصرف و غیرفرسوده میگردد.
تجزیه و تحلیل یافته ها:
به منﻈور نحوه محاسبه عوارﺽ دریافتی ،برای هر خودرو ،بر اساﺱ عمر خـودرو ،نوع خودرو و مالیات پایه به صورت ساﻻنه
در نﻈر گرفته شده است .با توجه به ایـن كـه بـا افـزایش عمر خودرو ،به طور معمول میزان مصرف سوخت و تولید آﻻیندههای
آن خودرو افزایش مییابد ،خودروهـای شخـصی در سه دسته میزان عمر مجزا ( A2 ،A1و  )A3دستهبندی شدهاند (Litman,
) .2010:87همچنین با در نﻈر گرفتن این مطلب كه میزان مصرف سوخت انواع خودرو با یکـدیگر متفـاوت اسـت ،ایـن
خودروها در سه دسته  k2 ،K1و  K3طبقهبندی شدهاند .دستهبندی انواع خودروها میتواند با توجه به میزان مـصرف سوخت
آنها در سالهای ابتدایی تولید كه در سیکل شهری از سوی كارخانجات سازنده و یا توسـط آزمـایش تعیـین میگردد ،انجام
شود .بنابراین با توجه به موقعیت قرارگیری خودروی مورد نﻈر بر اساﺱ گروه عمرخودرو ( )Aiو نـوع وسـیله ( )Kjنـرﺥ
عوارﺽ پایه آن خودرو ( )TBijمشخص میشود .در جدول شماره  3این مطلب به صورت نمونه نشان داده شده است.
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جدول  -3ماتریس نرخ عوارض پایه خودرو()TBij
عمر خودرو
نوع خودرو

A1

A2

A3

K1

TB11

TB21

TB31

k2

TB12

TB22

TB32

K3

TB13

TB23

TB33

مأخذ :یافته های نگارندگان.1393 ،

پس از تعیین نرﺥ عوارﺽ پایه خودرو ،با توجه به مسافت پیموده شده آن خودرو در یک سال ،نرﺥ عوارﺽ نهایی آن خودرو
محاسبه میشود .بدین ترتیب نرﺥ عوارﺽ نهایی 1یک خودرو تابعی اسـت از سـن ،نـوع و مـسافت پیموده شده ساﻻنه آن
)TF= f(A, k, L
خودرو:
در این مدل تأﺛیر مسافت پیمایش ساﻻنه در عوارﺽ نهایی ،به صورت پلکانی و تصاعدی پیشنهاد میگردد .بدین صورت
كه اگر مسافت پیمایش ساﻻنه خودرو كمتر از  Lباشد ،عوارﺽ دریافتی همان عوارﺽ پایه مربوط به خـودرو خواهـد بود .در
صورتیكه این مسافت ،بیشتر از  L1و كمتر از  L2باشد m1 ،ضریب افزاینده در عوارﺽ پایه ضرب خواهد شـد .همچنین اگر
این مسافت ،بیشتر از  L2باشد ،ضریب افزاینده  m2در عوارﺽ پایه ضرب میگردد .در نمودار شماره  2نحـوه محاسبه عوارﺽ
نهایی بر اساﺱ عوارﺽ پایه و مسافت پیمایش ساﻻنه است آورده شده است.
TF

m2TB

m1TB

L

L2

L1

نمودار  -2نحوه محاسبه عوارض نهایی براساﺱ عوارض پایه و مسافت پیموده شده توسط خودرو -مأخذ :یافته های نگارندگان.1393 ،

با توجه به این كه هدف اصلی از اخذ عوارﺽ یاد شده ،كاهش اسـتفاده از وسـایل نقلیـه شخـصی و افـزایش مطلوبیت
استفاده از حمل و نقل عمومی به عنوان گزینه جایگزین میباشد ،میتوان عوارﺽ دریافتی از مالکان وسایل نقلیه شخصی را
برای توسعه زیرساختهای حمل و نقلی نﻈیر :شبکه معابر ،پاركینگ و غیره و یا سیـستم حمـل و نقـل عمـومی استفاده نمود.
. Final Tax
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در ادامه به تجزیه و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای راهکارهای مدل پیشنهادی برای مدیریت تقاضای سفر
جهت عملیاتی كردن آنها در كالنشهر تهران و پایداری در بخش حمل و نقل شهری تهران پرداخته میشود.
الف) نقاط قوت :یکی از مهمترین پارامترهای تأﺛیرگذار در عوارﺽ محاسبه شده در راهکار بازنگری عوارﺽ خودرو ،میزان
مسافت طی شده ساﻻنه خـودرو است .افزایش مسافت طی شده به صورت مستقیم و تصاعدی در افزایش عوارﺽ خودرو
شخصی تأﺛیرگذار میباشد .این امر به صورت مستقیم سبب كاهش مطلوبیت استفاده از خودرو شخصی میگـردد .بنـابراین
تغییـر شـیوه حمـل و نقـل و استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی از مهمترین نتایج مثبت و نقطه قوت پیشنهاد پژوهش بوده
و در كـاهش ترافیـک مؤﺛر خواهد بود .مهمترین گزینه برای كاهش استفاده از خودرو شخصی ،استفاده از حمل و نقلعمومی
در سـفرهای شـغلی و تحصیلی است .این نوع سفرها در ساعات اوج ترافیک انجام میگیرد .بنابراین راهکـار ،بیـشترین تـأﺛیر
را بـر ترافیک ساعات اوج و به خصوص ترافیک ساعات اوج صبح میگذارد و سبب كاهش آن میگردد.
ب) نقاط ضعف :در پیشنهاد اجرایی پژوهش ،بر اساﺱ میزان مسافت طی شده ساﻻنه بنا شده است ،میزان مصرف سوخت
یـک خـودرو برای هر نوع خودرو به صورت جداگانه لحاﻅ شده است .این امر سبب میشود كه انگیزه تعمیـر و نگهـداری
مناسـب خودرو در استفادهكنندگان بوجود نیاید و این امر فقط در حد پذیرفتهشدن سالیانه در معاینه فنی صورت گیرد .ایـن
در حالی است كه در پیشنهاد اجرایی دوم این امر مد نﻈر قرار گرفته است.
ج) فرصتها :در صورت اجرای پیشنهاد اجرایی دوم ،استفاده كنندگان خودروهای شخصی كمتر حاضر خواهنـد شـد كـه
كارت مصرف سوخت خودروی خود را در اختیار سایرین قرار دهند .بنابراین احتمال وقوع چنین تخلفی كم میگـردد و امکان
نﻈارت و مدیریت بر مصرف سوخت بیشتر میگردد.
با توجه به اینكه در این راهکار پیشنهاد شده است كه اخذ عوارﺽ در زمان انجام معاینه فنی انجـام گیـرد ،اهمیت انجام
معاینه فنی ساﻻنه بیشتر از گذشته خواهد شد و اقدامات كنترل و نﻈارت بر انجام این امر در زمان مقرر جدی تر میگردد.
د) تهدیدها :اگر در زمان اجرای این راهکار ،حمل و نقل عمومی به صورت مناسب توسعه نیافته باشد ،نه تنها نتایج مثبـت
این طرح كمتر میگردد بلکه سبب بوجود آمدن نارضایتی در شهروندان میگردد .دراین صورت ،با افـزایش تقاضـای سفر برای
حمل و نقل عمومی و عدم پاسخگویی مطلوب این سیستم ،سطح مطلوبیت آن كاهش مییابد .در صورتیكه پیشنهاد اجرایی
اول اجرا شود و برای محاسبه میزان پیمایش ساﻻنه خـودرو از كیلومترشـمار استفاده گردد ،احتمال تخلف وجود خواهد داشت.
بدین ترتیب امکان دارد برخی از شهروندان ،مبادرت بـه تغییـر و كاهش مسافت پیمایش ﺛبت شده كنند.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها:
تهران به عنوان بزرگترین كالنشهر خاورمیانه با مشکالت جدی در زمینه حمل و نقل شهری دست به گریبان است .از یک
طرف عدم وجود زیرساختهای متناسب با جمعیت ،ضعف عمده سیستم حمل و نقل عمومی و عدم فرهنگسازی مناسب به
عنوان عوامل بازدارنده و از طرف دیگر ساختار فضایی خاص شهر تهران ،قیمت ارزان بنزین و تسهیالت خرید اتومبیل شخصی
به عنوان عوامل تشویقی ،موجب گسترش روزافزون استفاده از اتومبیل شخصی در این شهر شده است .همچنین نواقص طرح
جامع حمل و نقل و مدیریت واحد شهری و مدیریت تقاضای حمل و نقل بر مشکالت موجود دامن زده و مسائل آن را هر روز
بغرنجتر مینماید .از اینرو ،در تحقیق حاضر به بهبود مدیریت تقاضای حمل و نقل شهری از طریق اصالح روشهای محاسباتی
كنونی عوارﺽ دریافتی به عنوان راهکاری برای تغییر در شیوه حمل و نقلی و تحقق حمل و نقل پایدار پرداخته شد.
در این پژوهش برای تعیین میزان عوارﺽ دریافتی ،سه متغیر مختلف در نﻈر گرفته شد كه دو پارامتر عمر و نوع خـودرو،
بر میزان مصرف سوخت و تولید آﻻیندهها تأﺛیرگذار است و در نﻈرگرفتن این پارامترها ،باعث افـزایش مطلوبیـت استفاده از
خودروهای كممصرف و غیرفرسوده میگردد .بنابراین بیشترین اﺛرات حاصله از این دو مورد ،اﺛرات مثبـت زیستمحیطی است.
متغیر دیگری كه برای محاسبه میزان عوارﺽ دریافتی در نﻈر گرفته شده است ،نـرﺥ مسافت طی شده خودرو است .این متغیر
از اهمیت زیادی در الگوی استفاده از وسایل نقلیه شخصی برخوردار است .با توجـه بـه ایـن نکته مهم كه با افزایش مسافت
پیمایش خودرو ،میزان عوارﺽ دریافتی به صورت تصاعدی افزایش مییابد ،وجود این پارامتر در تعیین میزان عوارﺽ سبب
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خواهد شد كه مالکان خودروهای شخصی در استفاده از خـودروی خـود ،ایـن مورد را در نﻈر بگیرند این موضوع ،باعث كاهش
مطلوبیت استفاده از وسـایل نقلیـه شخـصی و افـزایش مطلوبیـت استفاده از وسایل نقلیه عمومی میگردد .همچنین
استفادهكنندگان ،كمینه نمودن میزان استفاده از خودرو را مورد توجه ویژهای قرار میدهند و از سفرهای غیرضروری خود
میكاهند .همانطور كه گفته شد ،میزان مسافت پیموده شده توسط خودرو به صورت تصاعدی و پلکانی در میزان عوارﺽ
دریـافتی تـأﺛیر دارد .در این الگوی پیشنهادی ،عوارﺽ پایه برای هر  1000كیلومتر پیمایش محاسبه میشـود .ایـن عـوارﺽ
در بـازههـای ده هزار كیلومتری به صورت تصاعدی افزایش مییابد .بنابراین طبیعی است كه با اجرای ایـن طـرح ،شـهروندان
شهر تهران بـه كاهش میزان پیمایش خودروهای شخصی تمایل پیدا میكنند .با توجه به تصاعدی بودن عـوارﺽ دریـافتی،
میـزان پیمایش خودروها به صورت معمول تا نزدیکترین مرز ده هزار كیلومتری كاهش مییابد .در نتیجه با كاهش اسـتفاده از
وسـایل نقلیـه شخـصی و افـزایش مطلوبیت استفاده از حمل و نقل عمومی به عنوان گزینه جایگزین ،میتوان عوارﺽ دریافتی
از مالکان وسایل نقلیه شخصی را برای توسعه زیرساختهای حمل و نقلی نﻈیر :شبکه معابر ،پاركینگ و غیره و یا سیـستم
حمـل و نقـل عمـومی استفاده نمود و تحقق حمل و نقل پایدار را از طریق مدیریت تقاضای حمل و نقل تسهیل كرد .در
راستای نتایج بدست آمده از پژوهش پیشنهادات اجرایی جهت اخذ عوارﺽ از طریق شهرداری تهران ارائه گردیده است:
الف) پیشنهاد اجرایی بر اساﺱ میزان مسافت طی شده ساﻻنه
این پیشنهاد بر پایه برداشت پیمایش خودرو در سال استوار شده است .در زمـان انجـام معاینـه فنـی سـاﻻنه ،مسافت
پیمایش ساﻻنه خودرو برداشت شده و پس از محاسبه عوارﺽ مربوطه بر اساﺱ ضوابط مصوب ،ایـن عـوارﺽ اخذ میگردد.
برای برداشت مسافت پیمایش ساﻻنه خودرو از وسایل و شیوههای مختلفی میتوان استفاده كرد .اولین و سادهترین روش،
استفاده از كیلومترشمار خودرو است .روشهای دیگر برای برداشت مسافت پیموده شده خودرو ،روشهایی اسـت كـه از نﻈـر
فـنآوری در سـطح باﻻتری هستند و هزینه باﻻتری را نیز به سیستم تحمیل میكنند .این روشهـا از اطمینـان بـاﻻتری
برخوردارنـد و قابلیت مدیریت بیشتری را نیز دارا می باشند .استفاده از سیستمهای الکترونیکی كه بر روی خودرو نصب
میشـوند و یا استفاده از دستگاه  ،GPSاز جمله این سیستمها می باشند.
ب) پیشنهاد اجرایی بر اساﺱ میزان مصرف سوخت ساﻻنه
بر اساﺱ این پیشنهاد میتوان در مراكز معاینه فنی خودرو ،دستگاه كارتخوانی كه بتواند میزان مصرف سـوخت یک كارت
را مشخص نماید ،نصب شود .و یا این كه پایگاههای اطالعاتی مربوطه از طریق وزارت نفت در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد
و موضوع فوق به صورت دورهای محاسبه گردد .سپس با استفاده از جداولی كه میزان مـصرف سـوخت هر نوع خودرو را
مشخص كرده است ،میزان مصرف سوخت ساﻻنه خودروی موردنﻈر محاسبه شود .پیشنهاد میگردد كه این جداول توسط
سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و براسـاﺱ آزمـایشهـای انجـام گرفته توسط این سازمان تهیه گردد.
با توجه به این كه در جداول پیشنهادی فقط انواع خودرو در نﻈر گرفته شده است و عمر آنها در نﻈـر گرفتـه نشده است.
در این روش نیازی به دستهبندی براساﺱ عمر خودروها نمیباشد و فقط دستهبندی نوع خودرو براساﺱ مـصرف سوخت لحاﻅ
میشود .بدین ترتیب تمامی خودروها در دسته سنی  A1قرار میگیرند .علت این امر آن اسـت كـه در خودروهای فرسودهتر
مصرف سوخت بیشتر از مقادیر ذكر شده در جداول است .بنابراین میـزان مسافت طی شده محاسـبهشده برای این خودروها،
خود به خود باﻻتر از میزان واقعی پیمایش ساﻻنه خواهد شد .در نتیجه برای باﻻتر بودن عمر خودرو نیاز به مدنﻈر گرفتن
عوارﺽ جداگانه نمیباشد.
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