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 12/1/59 :پذیرش 12/12/59 دریافت:

شالهر  در  .شالهر  اسالت   وشالدها  درون دآم ،تهالران  شالهر   درمسائل مديريتی کى از ي چکیده:

اين برنامگى در برخورد با  مالوجب سردرگمى و بى، منابع  مالحدوديت جمعیت و  افزايش تهران،

ونوالل و   حمالل مالديريت  هالای مالؤ ر بالر      شناسايی معضمت و احصای مؤلفه شده است. وضوعم

 ، نیاز مديريت شهر  ها  شهر  پرداخالتن باله مشکمت بخش به خصوص، شهر تهران ترافیك

هالای    با توجه به اهمیت موضالوع، شناسالايی مؤلفاله    .کند برآورده می وتاهی،ک در زمان نسبتاً را

گیری در حل مشالکمت ترافیکالی    تواند تأ یرات چشم ونول و ترافیك می مؤ ر بر مديريت حمل

بنالابراين هالدم ملالعاله     .دکن  فراهمبهینه، عرصه را برا  اعمال مديريت شهر  داشته باشد و 

ونول و ترافیك شهر تهران با نگاه  حمل های مؤ ر بر مديريت بندی مؤلفه حاضر، احصا و اولويت

نظالران   است. جامعه آماری تحویق، شالامل خبرگالان و صالاحب    AHPاقتصادی و کاربرد روش 

 ،نفالر  011کاله حالدود    باشالند  های مختلف خدماتی، اقتصالادی، اجتمالاعی و نظالامی مالی      حوزه

موايسالات  نفالر بالرای انجالا      01ای هدفمنالد،   گیری سالهمیه  زده شده که با روش نمونه تخمین

بالا   هالا  دادهی و آور جمالع زوجی انتخاب شدند. در همین راستا، اطمعات از طريالق پرسشالنامه،   

نتالاي  پالهوهش نشالان     ، بررسالی شالدند.  Expert Choice افزار و نر  AHP كیاز تکناستفاده 

باعث کاهش ترافیك و باله تبالع آن، کالاهش     ،تود  دسترسی نسبت به حرکت مؤلفه دادند که

تهالران دارد    در شهری ترافیك و نول و حمل در مديريت دد، بیشترين اهمیت راگر ها می هزينه

  عالالنوان   بالاله  همگالانى،  نوالل  و حمل مختلف و طیف سلوح گردد که حرکت در لذا پیشنهاد می

هالا،   های شهری به منظور کاهش هزينه ها، در اولويت برنامه گذاری اصلی در سیاست های مؤلفه

 گنجانده شوند.

 عمومىه عرص، ريزی شهری برنامه، مديريت ترافیك، ونول حمل یدی:واژگان کل

 JEL :O01, R10, C10 ,R10بندی  طبقه
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 مقدمه -2

 ای شالالبکه هماننالالد ترافیالالك شالالهری و  ونوالالل حمالالل

 و سالرمايه   وقالت  از سالاعت  ها میلیون تالنیده، روزانه، هم به

 بالا  ترافیالك  زبالان  دهنالد. امالروزه،   مالی  هالدر  را شهروندان

 تکامالل  سالمت  باله   ماشالینی،  زنالالدگی  و جوامع پیشرفت

 رانندگی و راهنمايی عمئم و زبان طراحان و  رود می  پیش

 سالالعی  ترافیالك،  و ونوالل  حمالل  ريزی بالرنامه مهندسان و

 توجهی باله  بی .کنند لح را ترافیك پیچیده معضل دارنالد

ونول و ترافیك در تهیاله طرحالی    ريزی حمل اصول برنامه 

شالود   ، باعث میهای کالبدی  جامع و تفصیلی و ساير طرح

تالر   تنال    معبالر  ،به تبالع آن و  کندقواره رشد  بی ،شهرکه 

 بمانند.تر  عوب ،از ايالن توسعه ،ونول د و خدمات حملوش

تم پیچیالده  کاله سیسال   برآننالد ی ونول شالهر  مديران حمل

از  همواره تا کنند کنترل و مديريت را نظارت،  ونول حمل

مللع باشند و  ،تغییرات متعدد و متنوع اين سیستم پويالا

را   مؤ رنالد   ونوالل  هايی که بر عملکرد سیستم حمالل   پديده

ونول بر ساير عناصر  حمل  تأ یرات سیستمنیز شناسايی و 

در سیسالتم    مختلالف   تغییرات .بینی کنند شهری را پیش

ونولی و نیالز   های حمل  ناشی از طالرح ،ونول شالهری حمل

  کاله  باشند می  و ترافیکی یونول حمل تصمیمات غیر عارضه

تغییالرات و   .کننالد  ونول را از خود متأ ر می سیستم حمل

تأ یرات، ويهگی ماهوی ايالن سیسالتم هسالتند کاله از آن     

 قابالالل حالالذم نیسالالتند  امالالا ايالالن تالالأ یر و تالالأ رات بايالالد در

انالالدازی سالالالیستم  راهمسالالیری، هالالدايت و کنتالالرل شالالوند. 

تغییالر   کارشناسی دقیالق،  ونول عظیم بدون ملالعه حمل

بالدون در نظالر     ايجاد مسیر ويالهه  کاربری بالدون ماللالعه،

  هالای ترافیکالی    از نمونه طرحی و ...، شرايط محیل رفتنگ

 ،ونوالل  کاله از ابتدا با هدم بهبالود سیسالتم حمالل    هستند

 ، اجالرا   چاله پالیش از   ولالی چنالان    شالوند  مالی ريالزی   برنامه

د و از حالالدود ا ربخشالالی آنهالالا گردنسالالالنجی نالالال عالالالوار 

 بالر  و هزيناله سالاز   ای مشالکل  ه پديد  ،اطمینان حاصل نشود

  ونوالل  يکپارچه در امور حمل  مديريت  خواهند بود. فودان

 هاپیکر شالهر   بر  فراوانی را های ، آسیبو تالرافیك شالهری

مالديريت    بالرای دسالتیابی باله    ن رو،است  از اي کردهوارد 

آن باله    ینیازمند توجه بیشتر ،ونول شهری کالارآمد حمل

بالا نگالاه   ونوالل   حمالل برای سیسالتم    ريزی بالرنامهدر کنار 

 .اقتصادی هستیم

که تهران  شهر  درصد جمعیت 10امالروزه بالیش از 

  و تمالا   طالور مسالتویم   باله  ،هسالتند سالال   شالش باالتر از 

 همراه ديگالران،   باله  الیرمالستویم ياطور غ به، شهر  ساکنان

هالا    سیسالتم نیالز  ها  پیالاده و سالواره و    با شبکه هر روز

و بالرا    دارنالالد   تالالما   ، ونول شخصالى و همگالانى   حمل

 ، خريالد  تحصیلى، شغلى،  نیازها   از  پاسخگويى به طیفى

از  ،غیالالرهبازديالالد و  و ديالالد تفالالري ، خالالدمات،  دريافالالت

 از از ايالن رو، يکالى   .ندکن استفاده مى ،ونول شالهر  حمل

 شالهر   درون شالدها   و آمد شهر تهران، در اساسى مسائل

 حالداقل  ونوالل،  حمالل   ها  به طور متوسط کاربالر  است.

 و انالد  داده اخالتصاص خالود  به  را شهر درصد از سل  01

 از)اسالتفاده    مالدت  و  ، شدت ها کاربر  ساير  با  موايسه در

 دارند. بااليى ( استفاده  زمان و کننده استفاده جمعیت نظر

  اقالل  حالد  زايیالده  شالهر ،  ونول حمل مالسائل و مالشکمت

 ريالز   برناماله   بالالدون  شالالهر   ها  توسعه قرن نیم حدود

يالا کالاهش     حالل  بنالابراين   انالد   بالوده  منلوالى  و دورنگرانه

  به  نیاز دلیل به شهر  آمالدوشدها  باله مربوط مشکمت

  مالالدت کوتالالاه  زيالالاد، در انسالالانى نیالالرو  و مالالاد  منالالابع

 نیازمنالد  ا ، مسئله  چالنین  مالديريت باشد. پذير نمی امکان

 ها گذار  ها، سالیاست مشى خالط تعیین حیث  از  ابزارهايى

 بلندمالدت  ها  طرح در فودان دقیق است. ريز  بالرنامه و

 باله  کاله  شالهر   ونول حمل  ريز  بالرنامه برا  راهبرد  يا

 و  پردازنالد  مالى   بلندمالدت   در مسالائل   حالل  و  امالور  هدايت

مالدت،   میالان  حالداکثر و  مدت کوتالاه ريز  برنامه منظور به

ونوالل و   هالای مالؤ ر بالر مالديريت حمالل       مؤلفاله  از استفاده

هم در  مالناسبى، راهالبرد تواند یمترافیك با نگاه ايجابی، 

راستای حل اين مشکمت و هم کاهش بالار اقتصالادی بالر    
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 الز  ها ابالالزار  توانالد  مالى  مشالی،  خالط   ايالن  جامعه باشد.

 و بلندمالدت   جالامع   هالا   طالرح   بالرای تهیاله    را مالديريتى

کنالد.   فالراهم  ونول حمل مشکمت رفع برا   نگر  جانبه همه

 تالوان  یمال تبیین ضرورت پهوهش با نگاه سلبی،  منظور  به

ونوالل و ترافیالك شالهری     مالديريت حمالل  گفت که اگر به 

هالای مالؤ ر بالر آن بالا نگالاه اقتصالادی         لفاله ؤو نیز م تهران

گیری مناسالب و منلوالی    تصمیم هرگونه قدرتردازيم، نپ

از مالالديران شالالهری در برابالالر معضالالمت، سالاللب شالالده و    

، سالردرگمی در   ظمالی ن : بالی جمله از متعددی  های  بیآس

ی صالحی ،  نال یب شیپال ها، نداشتن بالرآورد و   تعیین اولويت

 يی در اقدامات به وجود خواهالد آمالد.  افزا همپیوستگی و  عد 

سیسالالتم  ماهیالالت بالاله توجالاله بالالا شاز ايالالن رو، ايالالن پالالهوه

هالای مالؤ ر بالر      مؤلفاله  ونوالل و ترافیالك، سالعی دارد    حمل

و  ملالعهرا با نگاه اقتصادی،  شهر تهران مديريت ترافیك

هالای ترافیکالالی   و آنهالالا را برحسالب معیالالار  شناسالايی کنالد  

 ارزيابی نمايد.

های مؤ ر بر   احصای مؤلفههدم اصلی اين تحویق، 

شالهر تهالران بالا نگالاهی     ونوالل و ترافیالك    مديريت حمالل 

 هالای   مؤلفاله بنالدی   و هدم فرعی آن، ارجحیالت  اقتصادی

ونول و ترافیك شهر تهران بالا نگالاه    مديريت حملمؤ ر بر 

 .است اقتصادی

 های  مؤلفه»اصلی اين تحویق عبارت است از:  سؤال

ونول و ترافیك شهر تهران بالا نگالاه    بر مديريت حمل مؤ ر

عبالالارت اسالالت از: فرعالالی   و سالالؤال «اقتصالالادی کدامنالالد 

ونوالل و   مؤ ر بر مديريت حمل های  مؤلفهبندی  ارجحیت»

 «ترافیك شهر تهران با نگاه اقتصادی چگونه است 

 

 پیشینه تحقیق -1

نوالل عمالومی باله عنالوان      و از حمالل ( 0118) 0گايور

برد که شهروندان درجاله دو   محیلی غیراجتماعی نا  می

                                                           
1- Guiver 

های يك  هگیبدون اين که وي اند در آن به تجمع پرداخته

   .جامعه را داشته باشند

، احسا  0118و همکارانش در سال  0استرادلین 

 ناراحتی در نتیجه اجبار به داشتن فاصله نزديك با افراد غريباله 

)مسالالافران( را مالالانعی عمالالده در اسالالتفاده از سیسالالتم     

 .  (Stradling et al., 0118نول عمومی، بیان کردند ) و حمل

ای، بالاله  ( در موالالاله0450حبیبیالالان و کرمانشالالاه ) 

هالالای  هالالای مالالؤ ر بالالر انتخالالاب روش  شناسالالايی سیاسالالت

جايگزين وسیله شخصی در سفرهای روزانه به محل کار، 

پرداختند. نتاي  نشان دادنالد افالرادی کاله تغییالر وسالیله      

اند، به علت بهبود خصوصیات وسايل نولیه همگالانی،   داده

ه بالر  هالای مترتبال   اند يا به واسله هزينه به آنها جذب شده

خودروی شخصالی، تمالا  يالا بخشالی از سالفر خالود را بالا        

کننالد.   همگانی )ماننالد تاکسالی(، طالی مالی     های شبه روش

همچنین آنها تأکید کردند که دو سیاست جذبی کالاهش  

زمالالان سالالفر و بهبالالود دسترسالالی بالاله سیسالالتم همگالالانی،  

بیشترين نوش را در تغییر وسیله سفر افالراد از خالودروی   

 اند. تهها داش شخصی به ساير گزينه

( در تحویوالالی، بالاله  0450زيالالاری و همکالالارانش ) 

سالازی الگوهالای رفتالاری سالفرهای کالار و خالدمات        مدل

ساکنان شهر تهران پرداختنالد. در ايالن ملالعاله، از مالدل     

نمالالايی بیشالالینه، بالالرای   انتخالالاب و روش بالالرآورد درسالالت 

سالازی الگوهالای رفتالاری ايجالاد سالفرهای کالاری و        مدل

درک و تحلیالل   ظالور من باله خدماتی ساکنان شهر تهالران،  

هالای ايالن سالفرها براسالا  عوامالل تأ یرگالذار        پیچیدگی

بالر   مختلف، استفاده شده است. آنها نشان دادند که عالموه 

های عمده زمین شهری، متغیرهالا و عوامالل مهالم     کاربری

های شهری  ديگری که خود به طور عمده ناشی از فعالیت

ولید های زمین شهری هستند، بر ت و به دنبال آن، کاربری

تهران نیز مؤ ر هسالتند  از   یشهر درونو جذب سفرهای 

                                                           
2- Stradling 
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توان به انتخاب منلوه محل سکونت  جمله اين عوامل می

در منلوه محل سالکونت يالا انتخالاب محالل سالکونت در      

هالای اقتصالادی سالفر     خار  از منلوه محل کالار و هزيناله  

 اشاره کرد.

مشکمت  ای، به بررسی در مواله (0414شهرياری )

ويهه مسئله میالزان مصالرم    به، تهران  ونول گوناگون حمل

نتالاي  موالاله حالاکی از آن بودنالد کاله       .پرداخالت سوخت 

ريالزی   برناماله  بايالد  ،تهران  مانندشهرهايی  مسئوالن کمن

و  توسالعه نوالل شالهری را    و علمی و مداو  در حوزه حمالل 

 .دهند  اقداماتی در اين چارچوب انجا 

بالاله بررسالالی   ،ای  ( در ملالعالاله0414زاده ) وردی اهلل

تهالران   در شالهری  ترافیك و نول و حمل مديريت معضمت

تالرين ايالن    پرداخته است. نتالاي  نشالان دادنالد کاله مهالم     

تالوجهی   کممعضمت عبارتند از: ضعف در مهندسی معابر، 

نول و ترافیك در تهیه طرحی  و ريزی حمل اصول برنامه  به

 .های کالبدی جامع و تفصیلی و ساير طرح

گرفتاله در ايالن زمیناله نتیجاله      از ملالعات صالورت 

مالديريت کالالارآمد     برای دسالتیابی باله  شود که  گرفته می

و   طراحالی   به ی نیازمند توجه بیشتر ،ونالول شهری  حالمل

 هستیم.  مهندسی معابر

 

 نظری مبانی -1

 ونقل حمل

های فراوانالی وجالود     مالدل ،های شالهری  در سیستم

 سیم کرد: به صورت زير تورا   آنهاتوان  می  دارند که

هالالای   مالالدل -0 شالالهری  هالالای اقتصالالاد   مالالدل -0

های   مدل-1 های جغرافیايی  مدل -4 ترافیك و ونول حمل

 .های پوشش  مدل -0 يابی مکان

هالای ديگالری در     مالدل  فالوع،   هالای   مالالدل   بالر عموه

بالا   در همالین راسالتا و   .ل شالهری وجالود دارد  ئزمینه مسا

يت ترافیك و توجه به اينکه موضوع تحویق در مورد مدير

هالای   باشد، در اين قسمت، به بررسی مالدل  ونول می حمل

 ونول و ترافیك پرداخته شده است.   ريزی حمل برنامه

 ونقل حمل  ریزی های برنامه مدل

ونوالل وجالود    حمالل   ريالزی  برناماله   در  هايی کاله  مدل

 :اند شده  براسا  مالوارد زيالر تشکیل ،دارند

ار از مبالد   سالفر باله قصالد کال     براسا  منظور:( الف

  خاناله و سالفر از مبالد     کار از مبد  سفر به قصد غیر خانه،

 خانه  غالیر

ونول  سیستم حمل ونول: براسا  سیستم حمل( ب

 ونول شخصی حمل  عمومی و سیستم

سالالاعات تالالراکم و سالالالاعات    براسالالا  زمالالان: (  

 غیرتراکم

وآمالالد در حالالالوزه   رفالالت وآمالالد: براسالالا  رفالالت ( د

 ار  از حوزه ملالعاتی.در خ  وآمد و رفت  ماللالعاتی

به چهار دسته کلالی   ،ونول حمل  های مدلهمچنین 

يالك از ايالن    هالر  در قسالمت زيالر  کاله   اند شدهتوسیم نیز 

خالالاتمی ) انالالد شالالده  بالاله اختصالالار توضالالی  داده ،هالالا مالالدل

 (:0484، فیروزآبادی

 :تولیددد و توعیددر سدد ر  هددای ومددومی مدددل -2

 اسالت   در نظر گرفتن سالفر  ،سازی ترين روش مدل معمول

 :شود می  توسیم  به دو دستهکه 

 .حرکت آنها خانه است  مبد  هايی که سفر( الف

 ه غیالر از جايی ب حرکت آنها  هايی که مبد سفر( ب

 .خانه است

: هدای ییرطعیدی تولیدد و توعیدر سد ر      مدل -1

زير   رابله  های غیرقلعی تولید و توزيع سفر براسا  مدل

 :درنقرار دا

T-PB 

ر عناصال   بالا  nxn ريس مربعالی مات،  Tدر رابله فوع،

tij ،P ،يك مالاتريس قاللری nxn    اسالت کاله عناصالر آن، 

  يالك   نیالز  B و باشالند  مالی  مشخصات تولید سالفر منلواله  

 ،است که اين عناصر bij با عناصر احتمالی nxn ماتريس
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باشد. تولید  می j به منلوه i  منلوه  از  معرم احتمال سفر

  برابالر   هالم  او جذب سفرها در مجمالوع مالالناطق بالالايد بال    

 .ها ضروری است گونه مدل اين  سازی تعديل    بنابراينباشند

ريالزی   در برنامه: های انتخاب وسیله نقلیه مدل -1

بعد از تعیین میزان تولیالد و جالذب    شهر،  يك  ونول حمل

  بايد به بررسی تعیین و انتخاب سفر در هر يك از مناطق

کیك وسالالايل  ملالعات تالفواقع در  وسیله نولیه پرداخت.

 .کند بررسی می  سفرها را برحسب نوع وسیله نولیه سالفر،

يکی   توسط  که  هايی درصد سفر ها، با استفاده از اين مدل

 .شالود  مالی   تعیالین  پذيرد، صورت می  ونول از وسايل حمل

  چهار معموالً انتخاب نوع وسیله نولیه،  منظور  مسافران به

موقعیت  ،نسبی سفر هزينه ،زمان نسبی سفر  مدت  عالامل

را در  راحتی در سالفر   میزان نسبیو  اقتصادی سفرکننده

 گیرند. نظر می

  عوامالل ديگالری نیالز در    ،ذکرشالده بالر عوامالل    عموه

 ر ؤمال  جهت انتخاب نوع وسالیله،  سفرکننده  گیری تصمیم

طالول مسالیر   توان باله   می اين عوامل  از جالمله  باشند مالی

 .اشاره کردخدا  و تراکم است  جمعیت  تراکم سفر،

های مختلفی که سفرکننده در هر  با توجه باله زمان

عالموه   همربوطه بال   و هزينه  کند مولع از سفرش صرم می

وی  راحتالالی سالالفر،  و میالالزان  موقعیالالت اقتصالالادی شالالخ 

  نولیاله   وسالیله  ،کاله وجالالود دارد   هالايی  مدل  بالا  تواند مالی

 .موردنظر خود را انتخاب کند

هالای انتخالاب    مالدل  :یرهای انتخاب مسد  مدل -4

  هايی را که از هالر مسالیر بالین    سفر  درصد توانند می مسیر

ترين عواملی که  عمده د.نکن  تعیین ، دارد  وجود همنلو  دو

انتخاب هر مسیر توسط سالالفرکننده در نالالظر گرفتاله      در

سالل   ، هزينه سالفر ، زمان سفر مدت :د عبارتند ازنشو می

 (.ه ظرفیت مسیرعبوری ب  ترافیك  )نسبت حجم سرويس

 ونقل و ترافیک مدیریت حمل

کاهش مسائل  برایيکى از ابزارها  مالورداسالتفاده 

بالا هالدم نهايى  ها  مديريتى روش ،و ترافیك ونول حمل

موجالود در    ونوالل  حمالل   بهینه از تالوان سالالیستم   هاستفاد

ونوالل و   حملباشد. از آنجا که  میجايى مسافر و کاال  جابه

روابالط   هاز مجموعال   و مظهر   برايند تهران، ترافیك شهر

  بسالتر   بالالر   البالته)  فرهنگى و فناور  اجتماعى، اقتصاد ،

، لالذا در  اسالت شالهر(  ى يجغرافیالا و  طبیعى  خاص  شرايط

هالا    هالا و ويهگالى   مشخصاله از  ادامه، باله بررسالی برخالی   

 تهران پرداخته شده است: شهر  ترافیكو  ونول حمل

ونوالل   قلمرو حمالل تعادل عرضه و تواضا در  عد  -0

  سالالفر تواضالا   عنالالوان باله ، هالالا  زمالین  کاربالالر  شالهری:  

ونول و  سیستم حمل هبار و مجموع وانتوال نول و  ها انسان

  هعرضال  عنالوان  به آن، ضوابط و موررات هترافیك و مجموع

 هستند. ونول شهر  ملرح  سیستم حمل

ونوالل   نالالماد  از گالالسترش حمالل    ساز ، بالر  -0

 و سالالاز  لندمرتبالالهب م بالالاشالالالخصى تالالالجملى در مصالالا 

نمالالاد  از حرکالالت در مسالالیر  عنالالوان بالاله سالالاز ، مجموعالاله

 کالاله داده اسالالت  نشالالان  تجربالاله : ونوالالل همگالالانى  حمالالل

باله دنبالال     که  هنگامى  ،ساز  مالجموعه و یساز بلندمرتبه

 ،ونول همگالانى  با حمل خوار  نباشد، خوار  و رانت زمین

ونى و نیازها  مسالک بسیاری از و پاسخگو   خوردهپیوند 

 هوقتالى کاله بالا پديالد    باشالد  امالا    مالی   خدماتى شهروندان

نیازهالا     پاسالخگو    تالالنها  خالورد،  ساز  پیوند مالالى  بر 

تجملى اقشار مرفه است و به ناچار با اتومبیل شخصالى و  

 .گردد قرين مى ،سازندگان و واردکنندگان آن

مالالدنى   ابالالزار ه مثابالال  ونوالالل همگالالانى بالاله  حمالالل -4

وقتالى  : ينده اتومبیالل شخصالى  در تالهديد فالالزا  دسترسى

شخصالى    اتومبیل  گسترش  ونول همگانى دچار فشار حمل

 ،در سالل  شالهر   دسترسى سالالم همگالان   عممً ،گردد مى

 ،و باله دنبالال آن    شالود  مى  معدود   حرکت ناسالم قربانى

از قالالاللمرو ، هالالا کاسالالالتىو  هالالا ا  از نالالالارسايى مجموعالاله

طور نامرئى بالر    و به  يتدر به که  گردد ونول آغاز مى حمل

روانالى و حتالى    فرهنگالى،  اجتماعى، ها  اقتصاد ، عرصه

رقابالت    ،شالرايلى   چنالین  .گسترد سیاسى شالهر دامن مى
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مثبالالت در زنالالدگى اجتمالالاعى را کالاله مالالالوتور تالالالکامل     

به رقالابتى منفالى در    ،است بوا  تعاون فضا   اجالتماعى در

 .دکن مبدل مى تنازع بوا فضا 

برطالرم شالدن معضالل    هالا بالرای    حل ترين راه کمن

 ونول عبارتند از: حمل

 حل مسئله در تدوين راه شهروندمدار  محوريت -

  ونول پايدار شهر استراته  حمل تدوين -

 برا  شهر  و ترافیك  ونول برنامه جامع حمل هتهی -

  حرکت به جا  دسترسى تأکید بر مفهو  -

 ترافیك. و ونول حمل مديريت ساماندهى -

و طرح   اصلى  غالفلت از مالسئله  بالا ، ها حل راه  تمامى

گسترش اتومبیل شخصى باله   نخست، هدرست آن در وهل

  مسالاللم  را ونوالالل همگالالانى  قیمالالت محدودسالالاز  حمالالل 

  تالالدابیر   باله اين، مسئلهحل اين  برایگاه  و آن  اند انگاشته

به افالالزايش   ،آنها در نهايت  ههم  رو  اين از اند.  دست يافته

 ها، بندان راه محیلى، ها  زيست ىآلودگ مالصرم سوخت،

 ...و  جسالمی و روانالی  هالا    نالاراحتى  تصالادفات،  تخلفات،

  کالالاهشيالالا  مسالالئله شالالوند و بالاله جالالا  حالالل منجالالر مالالى

 .زنند تر شدن آن دامن مى باله پیچیده مالشکمت،

 تهران در شهری ترافیک و ونقل حمل میضالت

 گردد کاله بسالیاری از   بر اين نکته تأکید می معموالً

هالای زيرسالاختی    دلیل کمبود  به ً الزاما  ،ترافیکی مشکمت

  از  جالالا هنابالال  هالالای  و اسالالتفاده  و عالالالملکردها باشالالند مینالالال

 برای د.کنن را تشديد می هاآن  ،موجود تتجهیزات و امکانا

تالوان نگالرش    ونوالل شالالهری نالالمی    بهبود سیستم حمالل 

جالالامع   ینگرشال  بايدو   داشت  مولعی و موردی موضعی،

و صالالرم خريالالد   شالالود  لحالالا   ،تالالالرافیکی  در تالالالصمیمات

تالوان   نمی ،گسترش شالبکه و سالاختن بزرگراه ،تجهیزات

  ونوالل  به اين مهم دست يافت و مادامی که سیستم حمل

هالای شخصالی و    خالودرو  عالمومی کالارآمدی مهیا نگالردد، 

 .خالواهند نمود  اشالغال  را  ها راه  شالبکه  سالل  ، مسافربرها

و ونوالل   در بخالش حمالل   مسالائل ترين  يالکی از مهم

روياله بنالزين و معضالمت     مصرم بالی  ،ترافیك شهر تهران

 باشالد  از آن مالی  حاصالل محیلالی   مهم اقتصادی و زيست

 .شالود(  بالنزين کشور در تهران مصرم می از درصد 01  )حدود

میلیارد لیالالتر بالالنزين    بیست حدود 0451 مصرم سالال

ل مالالعاد  ای ياراناله میلیارد دالر و تخصالی    1/1به ارزش 

هالالای تحمیلالالی   هزينالاله  همالراه   بالاله  ،میلیالارد ريالالال 08111

و  ايجاد تراکم و تأخیر در عبورومالرور ،آلودگی هوا در شهرها

 های روحالی و روانالی نالاشی از آن، اتالمم وقت و ناراحتی

هالای فرسالوده بالالا عالالنوان      شده است کاله خالودرو سبب

جايی شالهروندان را به جالای سیسالتم    کار جابه مالسافربر،

  انجالا  دهنالد کاله    ینامللوب  کیفیت  ونول همگانی با حمل

. علالالم مهندسالالی شالالده اسالالتفراوانالالی   خسالالارات باعالالث

هالالای مالالالصوب   ونوالالل و سالالالیاست  ريالالزی حمالالل  برنامالاله

گالا    هالای کشالور،   عالی هماهنگی ترافیالك شالهر   شالورای

  های ونول هالمگانی از سالفر افزايش سالهم حملا اساسی ر

حرکالت باله ايالن ناوگالان     شالهری و دادن اولويالت     روزاناله

بالا   ايمالن،  تا پس از ارائه خدمات سالريع، ارزان،  ،دانند می

نسالبت باله    دسترسی آسان و قابل اعتماد باله شالهروندان،  

و   های شخصالی  های حرکت برای خودرو اعمال محدوديت

تمهیدات مالديريتی بر عرضه تسالهیمت و تواضالای     ساير

ضمن تا  سفر و همچنین حذم يارانه سوخت اقدا  گردد

و تأخیر در ترافیك شهری و بهبود وضعیت   تراکم  کاهش 

هالای ملالی     سرمايه  رويه بی  اتمم  از عبورومرور در شهرها،

 جلوگیری شود.

های مؤ ر برای باال بردن کارايی سیسالتم   يکی از راه

ونوالل همگالانی اسالت و     حمل  وضالعیت  بهبود ونول، حمل

 ،نوالل همگالانی  و طراحی سیسالتم حمالل    طريق  از  امر  اين

ونوالل   هالدم از طراحالی سیسالتم حمالل     شود. مالیسر مالی

  کننالدگان  اسالتفاده   بهبود آن برای ،در درجه اول همگانی

  ونوالالل ن حمالاللاجالالذب مسالالافر  ،و در درجالاله دو  فعلالالی

 .اسالت  شالخصی
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ناشالی از  ونوالل هالالمگانی    مشکمت سیسالتم حمالل  

 باشند: عوامل ذيل می

 بالو ،  ینالی )اتوبالو ، م  ونول حمل  ناوگان  کمبود -

 ...( تاکسی و

ونوالالل  کمبالالود زيرسالالاخت مناسالالب بالالالرای حمالالل -

 اتوبوسرانی و...(  خلوط ويهه )مترو، همگانی

  یهمگان  ونول ناوگان حمل  فرسودگی و آاليندگی -

 موجود 

طراحالالی و دانالالش فنالالی و مهندسالالی    ضالالعف در -

 ونول ترافیك. ريزی حمل بالرنامه

ونوالل و   لحمال   مالديريت   در  مالوارد ملرح ترين مهم

 عبارتند از:  ترافیك شهری

 -0 مديريت ترافیك و الگوی تردد شبکه معالابر  -0

مالديريت ايمنالی    -4 ونول همگانی حمل  سیستم  مديريت

مالالديريت  -0 مالالديريت تالالالخلفات راننالالدگی  -1 ترافیالالك

مالالديريت تواضالالای  -8 مالالديريت پارکینالال  -1 حالالواد 

ريالزی   برناماله  -5 مالديريت کالاربری زمالین    -1 ونول حمل

 -00 شالهری   معبالر   هشبک  طراحی -01 ونول شهری ملح

تعالالادل عرضالاله و تواضالالای  -00 تحلیالالل ترافیالالك شالالهری

 .رسانی اجرای سیستم اطمع -04 شهری  ونول حمل

 ونوالل و ترافیالك،   مديريت شهری و حمالل  براسا 

شالبکه    طراحی  به  شهر بايد با توجه  و توسعه ساز و ساخت

ابتدا بالر  و  ،هر تهرانولی در ش  معابر عمومی انجا  شود

  سالالالاختمان سالالاخته شالالده و معالالابر در اولويالالت دو  قالالرار

 ،های جامع و تفصیلی شالهری  با نگاهی به طرح .اند  گرفته

درصالد از آنهالا باله     00  از  شويم که تنها کمتالر  متوجه می

در  انالد،  ونول و تالالرافیك اختصالاص يافتاله    ملالعات حمل

برخالی کشالورهای   های پیشالرفته يالا    در کالشور  کاله  حالی

کاله    هالای آفريوالايی   توسعه و حتی بعضی از کشالور  حال در

درصد از  40حداقل  ،اند موفق به حل معضل ترافیك شده

ترافیالك  و ونول  حمل  ملالعات  های جامع شهری به طرح

اسالالالتفاده از تالالالخص   عالالد  .شالالده اسالالتاختصالالاص داده 

ونوالالالل و ترافیالالالك در  حمالالالل  ريالالالزی مهندسالالالی برنامالالاله

يکالی ديگالر از    ،های شهری و تغییر کاربریسازها و ساخت

   .باشد می  ترافیك  تراکم  عوامل اصلی

ارتباط نزديکی بالا يکالديگر    ،ونول و حمل  شهرسازی

بدون توجاله    ،کاربری  طوری که تالعیین نادرست به  دارند

و جالالذب سالالفر     تولیالد  چوالدر   ،به اينکه هر نوع کالاربری 

کنالد يالا باله     جالاد اي  ترافیکالی   تواند معضالمت  می ،کند می

هالالای  هالالر کالالدا  از کالالاربری بالاله آن کمالالك کنالالد. ،عکالالس

را   خاصالی   هالای  سالفر  خدماتی،و  اداری تجاری، مسکونی،

در   کامالل   صالورت   بايالد باله    آنها  کاله تما    کنند ايجاد مالی

 د.نشالالو  گرفتالاله  در نظالالر ،ريالالزی جالالامع شهرسالالازی برنامالاله

کالالاله از نالالالظرات کارشناسالالان همچنالالین ضالالروری اسالالت 

 در مباحث شهرسازی استفاده شود.، ول و ترافیكون حمل

نظر يالك مهنالد     ،ترتیب وقتی در تغییر کاربری  اين  به

  کالالالالارشنا   تالالالالرافیك در کنالالالار نظالالالرات تخصصالالالی 

  در شهرسازی  مدخل  ذی  زيست و ساير متخصصان مالحیط

رو  هچنالین معضالمتی روبال     با  کمتر ،توجه قرار گیرد  مورد

ت مهالالالم موجالالالود، يکالالالی از مشالالالکم خالالالواهیم شالالالد.

تجالاری    يالا   کاربری اداریبعضاً هايی هستند که  ساختمان

معالابر    ظرفیالت   گالرفتن   در نظر  بدون  دارند و در بدو امالر

مجالوز تجالاری    ،آنهابرای فضای پارکین    منلوه و تأمین

  ترافیکالی   يا اداری اعلاشده که اين امر موجالب معضالمت  

،  جالالالمعیتی  و مراکالالز  هالالای بلنالالد سالالاختمان شالالده اسالالت.

در کنالالار  ...،تجالالاری و ، فرهنگالالی،  ورزشالالی، آمالالالوزشی

  دريافالت   نیالز   هالای ترافیکالی را   های الز  بايد مجوز مجوز

  باله   مجالوز   هايی که اقالدا  باله صالدور    يعنی دستگاه  کنند

هالالای  بايالالد بالاله پیامالالد کننالالد مالالی هالالا سالالاختمان  گونالاله ايالالن

جاله  نظر نیز تو ونول و تالرافیك مالنلوه و محله مورد حمل

لحالالا   ازدر نظالالا  شهرسالالازی بايالالد   .نماينالالدبیشالالتری 

مستمر و تنگاتنگی بین مديريت  ارتباط متوابل، ،تئوريك

ونول شالهری وجالود داشته  کاربری زمین و مديريت حمل

 ،بالرای مالالسائل شالهری    ريزی بالرنامه  اما در جريان، باشد
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 نوعی جدايی مصالنوعی بالین ايالن دو ايجالاد شالده اسالت.      

قبالول   توزيع متوازن و قابالل  ها و عد  اربریتوجهی به ک بی

  را  شرايط زيالست شالالهری  در سل  شالهر،  ها کاربری  اين

هالالای سالالنگین و پیالالدايش  د و تالالرددکالالرمشالالکل خواهالالد 

تالواضای زيالاد برای سفر و انتوال شهروندان در طول روز 

 بتوزيالالع نامناسالالنیالالز و   ديگالالر ای نولالالهبالاله  ای نولالالهاز 

هالای کالور تالالرافیکی و از      اد گالره به ايجال   منجر ها، کاربری

سالوخت و   سالرمايه،  بالین رفالتن حجالم زيالادی از وقالت،   

بخالش مهمالی از ايالن     اگالالر  .گالردد  مالی سممت شهروندان 

بالرای    صالحیحی   د و الگالوی نشالو  ها متناسب توزيع کاربری

 ،وضالعیت ترافیالك   ،تولید يا جالذب سالفر داشالته باشالیم    

ت عرضه بنابراين با مديري سالامان بالیشتری خواهد يافت.

بالالسیاری از مالالشکمت    تالوان  ها و توزيالع آنهالا مالی    کاربری

 .نمود  کمرن  يا  را حل ذکرشده

 عبارتند از:  آ ار ناشی از مسائل و مشکمت ترافیکی

 هالالای مغالالاير بالالا عملکالالرد معالالابر اسالالتورار کالالاربری -

ها  ها و بزرگراه راه در آزاد  ها )دسترسی مستویم به کالاربری

 ها( و شريان

ها نسبت به يکالديگر   نامناسب انواع کاربری توزيع -

که موجب طوالنی شدن سالفرها و تالغییر در روش انجالا   

 .شود سفر می

ظرفیالت معالابر     بالا   های مختلف که تراکم کاربری -

 .تناسب ندارند ،دهنده به آن دسترسی

تعیین ظالرفیت و طالراحی شبکه معالابر براسالا     -

 - هالای مبالد   فرحوزه نفوذ به جای اسالتفاده از میالزان سال   

 .باشند  کننده حوزه نفوذ موصد کاله بالايد تالعیین

کمبود شبکه خیابانی يا تعريض بالیش از حالد يالا     -

 بودن معابر  عر  کم

 ها طالرح نالادرست تواطع -

کالالالمبود پارکینالال  در خالالار  از سالالل  معالالابر     -

 )عمومی و خصوصی(

 در بعضی مناطق شلوغ  روها پیاده  کمبود عر  -

های بعدی طراحی در مرحلاله   اله نیازتالوجه ب عد  -

 ،بینالی شالده   پوسته طرح پیش جزئیات شهری که معموالً

و   متناسب با نیاز طالراحی بالالا توجاله باله حجالم ترافیالك     

 .باشد و مشخصات معابر نمی  خصوصیات

هالای   های مالربوط بالاله سیسالتم   نیاز  به  توجه عد  -

ای ويهه بالر بینی فضای الز  باله ونول همگانی و پیش حمل

  های مناسالب  ها و ترمینال ويهه و ايستگاه احالدا  خلوط

 شهری  اتوبوسرانی  برای

و   تالالالوجه بالالاله توپالالوگرافی و نیمالالر  طالالولی عالالد  -

 عرضی معابر و تهیه طرح معابر فوط در پمن

بنالدی   هالای طبواله   توجه به ضالوابط و مالعیار عد  -

 .های آنها تالواطع  و نالوع  شبکه معابر شهری

 

 یقروش تحق -4

ای  اين تحویق، از نالوع تحویالق کالاربردی و توسالعه    

باشالد و روش تحویالق آن، آمیختاله اسالت کاله در آن       می

، وارد شالده و  Expert Choiceافزار  ها در محیط نر  داده

(، AHP) مراتبالی  های تحلیالل سلسالله    با استفاده از روش

اند. جامعه آماری در اين پهوهش بايالد   وتحلیل شده تجزيه

 های ذيل باشد:  دارای ويهگی

ونوالل و   آشنا به مفاهیم مرتبط با مالديريت حمالل   -

 ترافیك و اقتصاد

 ارشد و باالتر تحصیمت کارشناسی -

 داشتن سابوه مديريتی و اجرايی -

 .ونول و ترافیك در زمینه امور حملدارای تجربه  -

هالای فالوع و نگالاه علمالی باله        با توجاله باله ويهگالی   

نفر  011ه آماری، متخصصان موجود در سل  شهر، جامع

ای  گیالالری سالالهمیه نمونالالهبالالا روش  زده شالالده کالاله تخمالالین

ای که براسا  تجربه يا دانالش محوالق از    نمونه)هدفمند 

نفالالر از  01 (،شالالود جامعالاله مالالورد ملالعالاله انتخالالاب مالالی  

، برای انجا  موايسات زوجی 0متخصصان به شرح جدول 

   .انتخاب شدند
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 مشخصات جامیه آماری -2جدول 

 تیداد نمونه

 00 فرماندهان نظامی و امنیتی

 00 ها اساتید دانشگاه

 01 های اجرايی  رؤسا، مديران و کارشناسان دستگاه

 01 جمع

 های نگارندگان( منبر: )یافته

 

میالدانی   ای و ها، روش کتابخانه روش گردآوری داده

ای، اينترنتالی و   ها، ملالعات کتابخانه و ابزار گردآوری داده

رای تعیالین روايالی پرسشالنامه، از    بال د. باشال  پرسشنامه می

ای  مرحلاله  روش روايی محتوا )اعتبار محتوا( و توزيع چند

نظران استفاده شالده اسالت. بالرای     پرسشنامه بین صاحب

تعیین پايالايی آزمالون، از روش آلفالای کرونبالا  اسالتفاده      

شالده،   گرديد که میزان ضريب اعتماد پرسشنامه طراحالی 

براين پرسشنامه، از اعتماد به دست آمد  بنا 8/1بزرگتر از 

ی ریگ میتصماز روش . همچنین باشد یمالزمی برخوردار 

، بالالالرای و الگالالالوی موايسالالاله زوجالالالی (AHP) یگروهالالال

 ها استفاده شده است. تحلیل داده و تجزيه

 

 های پژوهش  یافته -9

در اين ملالعه پس از گردآوری اطمعالات از منالابع   

ونوالالل و  ای و ملالعالالات میالالدانی، حالالوزه حمالالل  کتابخانالاله

بالر   مالؤ ر  هالای   مؤلفاله ترافیك شهر تهران، بررسی شالد و  

 ونول و ترافیك شهر تهران با نگاه اقتصادی مديريت حمل

نیز احصا شالدند و باله    ها مؤلفهارزيابی اين  های  و شاخ 

 تالا  ديگرد، ارائه شده هیته پرسشنامه براسا جامعه خبره 

ا ايالن  شد کاله آيال   سؤاليا رد شوند. در مرحله اول،  دأيیت

ونوالل و ترافیالك    بالر مالديريت حمالل    ها شاخ و  ها مؤلفه

و در مرحلاله دو  نیالز    ریال خ اي باشند یمشهر تهران مؤ ر 

سؤال شد که آيا نیاز به اصمح دارنالد يالا خیالر و نظالرات     

 مؤ ر مؤلفه 01اصمحی نیز درخواست گرديد. در نهايت، 

های   مؤلفه از جامعه نخبگی، احصا شد. شاخ  و نیز پن 

ونوالل و ترافیالك شالهر تهالران در      مديريت حمالل   ر برمؤ

 آورده شده است. ،0جدول 

 

 تهران شهر ترافیک و ونقل حمل مدیریت بر مؤثر های  مؤل ه -1جدول 
 A0 تود  دسترسی نسبت به حرکت

 A0 رسانی اجرای سیستم اطمع

 A4 محوريت شهروندمداری

 A1 وری از آنها ا و امکانات و بهرهريزی شهری در جهت شناسايی و تخمین نیازه برنامه

 A0 ونول همگانی اولويت طیف حمل

 A1 ونول پايدار تهیه و تدوين استراتهی جامع و تفصیلی حمل

 A8 ونول و ترافیك شهری ساماندهی مديريت حمل

 A1 ونول و ترافیك ريزی حمل طراحی و دانش فنی برنامه یارتوا

 A5 ترافیك شهری ونول و مديريت يکپارچه در امور حمل

 A01 سازی( و مديريت کاربری زمین مدارانه شهری )بر  موابله با مديريت رانت

 های نگارندگان( منبر: )یافته
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مددیریت   های ارعیابی ووامدل مدؤثر بدر    شاخص

 ونقل و ترافیک شهر تهران حمل

که با نگاه رضايتمندی شالهروندان و  ها  شاخ اين 

ای از  جموعاله م  شالامل  دانال  شالده   گرفتاله اقتصادی در نظر 

اسالالت کالاله در جالالدول زيالالر  صالالرفه بالاله موالالرونمشخصالالات 

 ی گرديده است.بند جمع

 

 ونقل و ترافیک شهر تهران بر مدیریت حمل مؤثری ووامل ابعیار های  شاخص -1جدول

 X0 هزينه نسبی سفر

 X0 سل  سرويس )حجم ترافیك(

 X4 میزان نسبی راحتی و نظم در سفر

 X1 ی و طول مسیرجاي جابه دسترسی و

 X0 زمان سفر

 های نگارندگان( منبر: )یافته

 

و  هالالالا مؤلفالالالهپالالالس از احصالالالا  در مرحلالالاله سالالالو ،

، بالالرای محاسالالبه  شالالده انیالالب رگالالذاریتأ  هالالای  شالالاخ 

ضالالريب اهمیالالت آنهالالا، از موايسالالات زوجالالی و تحلیالالل     

زيالالر اسالالتفاده شالالده  صالالورت بالاله (AHPمراتبالالی ) سلسالالله

 است.

 

 

 

 (AHPنتایج ) یریگ میتصم

از  آمالده  دسالت  باله اين مرحله با استفاده از اوزان در 

، Expert Choice افالزار  نالر  و با استفاده از  ها پرسشنامه

و  هالا  شالاخ  و  هالا  مؤلفاله ماتريس موايسات زوجی بالرای  

با هالر يالك    ها مؤلفه زوجی های هسيمواهمچنین ماتريس 

 .ميآور یمدست  به را ها شاخ از 

 تهران شهر ترافیک و ونقل حمل دیریتم های مییار عوجی مقایسات -4 جدول

  X0 X1 X4 X0 X0 وزن

150/1 4/0 0/0 4/0 1/4  X0 

105/1 1/0 4/0 0/0   X0 

040/1 1/0 4/0    X4 

015/0 4/0     X1 

114/1      X0 

 00/1ناسازگاری= 

 (های تحقیق منبر: )یافته

 

دهالد کاله در موايساله زوجالی      نشالان مالی   1جدول 

تهالران،   شالهر  ترافیالك  و ونوالل  حمالل  مديريت های معیار

و  ترتیب معیارها برحسب ارجحیت عبارتند از: دسترسالی 

 راحتالی  نسبی مسیر، زمان سفر، میزان طول و جايی جابه

 حجم) سرويس سفر و سل  نسبی سفر، هزينه در نظم و

 .(ترافیك
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 س ر نسبی هزینه بالقوه شاخص با ها مؤل ه عوجی مقایسات -9 جدول

 A01 A5 A1 A8 A1 A0 A1 A4 A0 A0 X0 وزن

010/1 1 0/0 8 1 0 0/0 1/0 4/0 1  A0 

141/1 4/0 1/0 4/0 4/0 4 1/0 0 4/0   A0 

114/1 0/0 4/0 0 0 0 0/0 4    A4 

111/1 0/0 1/0 0 0/0 4/0 5/0     A1 

008/1 4 0 0 1 0      A0 

114/1 0 0/0 0 0       A1 

105/1 0 0 4        A8 

110/1 4/0 0/0         A1 

010/1 4/0          A5 

011/1           A01 

  01/1ناسازگاری= 

 (های تحقیق )یافته :منبر

 

هالر   زوجی موايسات در که دهد می نشان 0جدول 

سفر، مؤلفه  نسبی هزينه بالووه شاخ  با ها از مؤلفه کدا 

همگانی در راسالتای کالاهش بالار     ونول حمل طیف اولويت

هالا، دارای بیشالترين ارجحیالت     هش هزيناله ترافیکی و کالا 

هالا برحسالب اوزان باله دسالت آمالده       نسبت به ديگر مؤلفه

 باشد. می

 

 س ر در نظم و راحتی نسبی میزان بالقوه شاخص با ها مؤل ه عوجی مقایسات -1 جدول

 A01 A5 A1 A8 A1 A0 A1 A4 A0 A0 X0 وزن

400/1 0/1 1 1 8 0 8 1 5 5  A0 

144/1 4/0 0 0 0 1/0 4/0 0/0 4/0   A0 

011/1 1 0 4 0 4/0 4 4    A4 

144/1 0 0/0 0 4/0 1/0 4/0     A1 

101/1 ¼ 0 0 0/0 1/0      A0 

014/1 0 1 0 0       A1 

110/1 0 0 0        A8 

141/1 4/0 0         A1 

111/1 0          A5 

011/1           A01 

  04/1ناسازگاری= 

 تحقیق( های )یافته: منبر
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هالر   زوجالی  موايسات در که دهد می نشان 1جدول

 و راحتالی  نسالبی  میزان بالووه شاخ  با ها از مؤلفه کدا 

 حرکالت در  باله  نسبت دسترسی تود  مؤلفه سفر، در نظم

 هالالا، دارای هزينالاله کالالاهش و ترافیکالالی بالالار کالالاهش جهالالت

 اوزان برحسب ها مؤلفه ديگر به نسبت ارجحیت بیشترين

 شد.با می آمده دست به

 

 (ترافیک حجم) سرویس سعح بالقوه شاخص با ها مؤل ه عوجی مقایسات -9 جدول

 A01 A5 A1 A8 A1 A0 A1 A4 A0 A0 X4 وزن

410/1 1 1 1 1 0 5 0 0 8  A0 

101/1 4/0 4 0 0/0 4/0 0/0 4 4/0   A0 

000/1 0 4 0 0 4 1 4    A4 

101/1 4 1 4/0 0/0 4 0/0     A1 

181/1 4 1 4/0 0/0 4      A0 

100/1 0 0 0/0 0       A1 

151/1 0 0 4        A8 

111/1 4/0 4/0         A1 

101/1 0          A5 

108/1           A01 

  00/1ناسازگاری= 

 (تحقیق های یافته: )منبر

هالر   زوجی موايسات در که دهد نشان می 8جدول 

 جالم ح)سالرويس   سالل   بالووه شاخ  با ها از مؤلفه کدا 

 در حرکالت  باله  نسالبت  دسترسالی  توالد   مؤلفه ،(ترافیك

 دارای هالالا، هزينالاله کالالاهش و ترافیکالالی بالالار کالالاهش جهالالت

 اوزان برحسب ها مؤلفه ديگر به نسبت ارجحیت بیشترين

 باشد. می آمده دست به

 مسیر طول و جایی و جابه دسترسی بالقوه شاخص با ها مؤل ه عوجی مقایسات -9 جدول

 A01 A5 A1 A8 A1 A0 A1 A4 A0 A0 X1 وزن

011/1 8 4 4 4 0 8 0 8 0  A0 

115/1 4/0 4 0 0/0 4/0 0/0 0 1/0   A0 

000/1 1 0 1 1 0 4 0    A4 

108/1 1 0 0 0 4/0 0     A1 

110/1 0 0 4 0 0      A0 

040/1 4 0 0 0       A1 

110/1 0 0 1        A8 

145/1 0 0         A1 

110/1 0          A5 

148/1           A01 

  01/1ناسازگاری= 

 (تحقیق های یافته: )منبر
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هالر   زوجی موايسات در که دهد می نشان 1جدول 

 و جايی و جابه دسترسی بالووه شاخ  با ها از مؤلفه کدا 

 در حرکالت  باله  نسالبت  دسترسی تود  مؤلفه مسیر، طول

 دارای هالالا هزينالاله کالالاهش و ترافیکالالی بالالار کالالاهش جهالالت

 اوزان برحسب ها مؤلفه ديگر به نسبت یتارجح بیشترين

 باشد. می آمده به دست

 

 س ر عمان بالقوه شاخص با ها مؤل ه عوجی مقایسات -5 جدول

 A01 A5 A1 A8 A1 A0 A1 A4 A0 A0 X0 وزن

011/1 4 0 0 1 4 1 8 0 8  A0 

100/1 4/0 4/0 0/0 1/0 0/0 4/0 0/0 0/0   A0 

114/1 0 4 4 4/0 4/0 4/0 4    A4 

111/1 0 1/0 0 0/0 0/0 0/0     A1 

000/1 0 0 1 4 1      A0 

000/1 0 0 1 4       A1 

180/1 4/0 4/0 0        A8 

141/1 0 4/0         A1 

155/1 4          A5 

111/1           A01 

  00/1ناسازگاری= 

 (تحقیق های یافته: )منبر

هالر   جیزو موايسات در که دهد می نشان 5جدول 

 توالد   مؤلفه سفر، زمان بالووه شاخ  با ها از مؤلفه کدا 

 و ترافیکی بار کاهش جهت در حرکت به نسبت دسترسی

 ديگر به نسبت ارجحیت بیشترين دارای ها، هزينه کاهش

 باشد. می آمده دست به اوزان برحسب ها مؤلفه

 هالا  مؤلفه تمامی برای زوجی موايسات انجا  از پس

 در ها مؤلفه از يك هر نهايی وزن ها، خ شا با موايسه در

 است. شده محاسبه ،01 جدول

 ونقل و ترافیک شهر تهران حوعه مدیریت حمل های  مؤل ههای  وعن -21جدول

A01 A5 A1 A8 A1 A0 A1 A4 A0 A0 متغیر 

 امتیاز نهايی 011/1 141/1 015/1 100/1 001/1 011/1 188/1 110/1 111/1 114/1
  01/1=  ناسازگاری کلی

 (نگارندگان های یافته: )منبر
 

 حالوزه  هالای   ، ارجحیت مؤلفاله 01با توجه به جدول 

تهران با نگاه اقتصادی  شهر ترافیك و ونول حمل مديريت

از نظر کارشناسان، از اوزان باله دسالت آمالده، باله ترتیالب      

اولويت  -0 تود  دسترسی نسبت به حرکت-0عبارتند از: 

 -1 وريت شالهروندمداری مح -4 ونول همگانی طیف حمل

ونوالل   تهیه و تالدوين اسالتراتهی جالامع و تفصالیلی حمالل     

ونول و ترافیالك   مديريت يکپارچه در امور حمل -0 پايدار

 ونول ترافیك شالهری  ساماندهی مديريت حمل -1 شهری

سالازی( و   مدارانه شالهری )بالر    موابله با مديريت رانت -8

ت ريزی شالهری در جهال   برنامه -1 مديريت کاربری زمین

 وری از آنها شناسايی و تخمین نیازها و امکانات و بهره

 ونوالل  ريالزی حمالل   ارتوای طراحی و دانش فنی برنامه -5

 رسانی. اجرای سیستم اطمع -01
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 شنهادیپ وی ریگ جهینت -1

حوزه مديريت بر  مؤ ر های  مؤلفهدر اين تحویق، 

ی آن در هالا  شاخ ونول و ترافیك شهر تهران و  حمل

، AHPو استخرا  و بر اسا  روش  ملالعهاين حوزه، 

 هالای   افتهي لیوتحل هيتجز پس از بندی شدند. ارجحیت

 سؤالتحویق و ملالعات میدانی و برای پاسخگويی به 

ونوالل و   حوزه مديريت حمالل  های  مؤلفهتحویق،  اصلی

هالا و   ترافیك شهر تهالران در راسالتای کالاهش هزيناله    

از: اولويت  آسايش شهروندان و کاهش ترافیك عبارتند

ونول همگانی، تود  دسترسالی نسالبت باله     طیف حمل

رسانی، موابله با مديريت  حرکت، اجرای سیستم اطمع

سالازی( و مالديريت کالاربری     مدارانه شهری )بالر   رانت

زمالالین، تهیالاله و تالالدوين اسالالتراتهی جالالامع و تفصالالیلی  

ريزی  ونول پايدار، محوريت شهروندمداری، برنامه حمل

و تخمین نیازها و امکانات و  شهری در جهت شناسايی

ريزی  وری از آنها، ارتوا طراحی و دانش فنی برنامه بهره

ونوالل و   ونول، مديريت يکپارچاله در امالور حمالل    حمل

ونول ترافیك  ترافیك شهری، ساماندهی مديريت حمل

 شهری.

 اهالدام  بالا  سالفرهايی  کارايی ارتوای ها باعث اين مؤلفه

عمالومی و   نوالل  و لحم با سفر تواضای ايجاد چندگانه،

 کاله  شوند می ارتوای مهندسی ترافیك و هندسی معابر

 شالوند.  منجالر  محلالی  اقتصالاد  در تحالرک  به توانند می

 بهبالود ه ب بايد ها بر اين مؤلفه مبتنی همچنین توسعه

 شالود.  نیالز منجالر   ها محله و جوامع در زندگی کیفیت

 شود، تلفیق اقتصادی های طرح با توسعه اين که زمانی

 خواهالد  ايجالاد  اجتمالاعی  زندگی در راستای فضاهايی

 هالا در راسالتای   توجاله باله ايالن مؤلفاله     همچنین .کرد

 مراکالز  و محلاله  بازسالازی  در کلیالدی  طرحالی  توسعه،

 و جديالد  تجالاری  واحالدهای  ايجالاد  و اسالت  شالهری 

 را جوامالع  بخشالد کاله   مالی  بهبود را شغلی های فرصت

و  مالرد   بالرای  را راحتالی  و جالذابیت  و کنالد  تر می امن

  .آورد می فراهمينه برای آنها و دولت کاهش هز

فرعالالی تحویالالق،  سالالؤالبالالرای پاسالالخگويی بالاله  

ارجحیت  برحسبشده به ترتیب  مؤ ر احصا های  مؤلفه

 عبارتند از:

اولويالت   -0 تود  دسترسی نسبت به حرکت -0

 محوريت شالهروندمداری  -4 ونول همگانی طیف حمل

تهیالالاله و تالالالدوين اسالالالتراتهی جالالالامع و تفصالالالیلی  -1

مالالديريت يکپارچالاله در امالالور   -0 ل پايالالدارونوالال حمالالل

سالاماندهی مالديريت    -1 ونول و ترافیك شالهری  حمل

موابلالاله بالالا مالالديريت  -8 ونوالالل ترافیالالك شالالهری حمالالل

( و مالديريت کالاربری   یسالاز  بالر  مدارانه شهری ) رانت

ريالزی شالهری در جهالت شناسالايی و      برنامه -1 زمین

ارتوالا   -5 وری از آنهالا  تخمین نیازها و امکانات و بهالره 

 -01 ونوالل  ريالزی حمالل   طراحی و دانش فنالی برناماله  

 رسانی. اجرای سیستم اطمع

های پهوهش، پیشنهادهای ذيل  با توجه به يافته

 گردند:   ارائه می

 حالرکت و دسالترسى دو مفهو قرار دادن  مدنظر -

در ، مراتالب کالبالد     سلسالله   عناصر اصلى تنظیم عنوان به

 متون مربوط به مهندسى ترافیك

 مشالارکت توسعه شهروندمداری و بیشتر به توجه  -

 شهری در حوزه اقتصاد شهروندان

ونوالل همگالانی، تالدوين     در خصوص طیف حمالل  -

ريالزی و   استراتهی و مديريت يکپارچه و ساماندهی، برنامه

 گردد: ارتوای دانش فنی اين حوزه، موارد زير پیشنهاد می

هالالای روزانالاله شالالالهری بالالالا  افالالزايش سالالهم سالالفر -0

  و مترو اتوبو  استفاده از

منالالد کالالردن مالالالسافربران شالالالخصی و     نظالالا  -0

 های خلی تاکسی

 های فرسوده جالايگزينی تالاکسی -4

 های عبوری شهری  شريانتکمیل  -1
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مالديريت واحالالد و يکپارچاله ترافیالك و     توسعه -0

از بخش خصوصی در ارائاله    و استفاده  شهر  در  ونول حمل

 خدمات

مالاللالعه و   بهی ترغیب و تشويق مديران شالهر -1

ونوالالل و  ريالالزی حمالالل علالالم مهندسالالی برنامالاله  از  هاسالالتفاد

 ترافیك  تالرافیك بالرای سالاماندهی و بالهبود

و   ونول ن مشاور حملاالزا  اسالتفاده از مالهندس -8

  های توسعه و عمالران  ريزی طرح در تهیه و برنامه  ترافیك

 شهری 

  هالای فنالی مصالوب    اجرای دقیق ضوابط و معیار -1

و  تهیاله   های کشور در هماهنگی ترافیك شهر  عالی یشورا

رعالايت کامل اصول فنالی و  و  معابر  عمئم و ساخت  نصب

 در احدا  و ترمیم روسازی معابر  استانداردها

  هالای  پارکین  و توسعه سازی بهینه ،ساماندهی -5

    عمومی

از جالالمله    اجرای جالدی قالوانین و مالالوررات    -01

 بان پارکپارک و  کارت پارکومتر،

های نامتناسالب بالا    جايی و اصمح کاربری جابه -00

 نفوذ آن  حوزه  شبکه معابر

 شهر  سالل   مرکززدايی ارائه خدمات در -00

و حالالذم   سالالفر  تواضالالای  مالالالديريتگسالالترش  -04

و توسالعه تسالهیمت و خالدمات بالا      یضالرور  های غیر سفر

 های ارتباطاتی و مخابراتی استفاده از فناوری

صورت مستویم  رسانی مکرر و مستمر به اطمع -01

هالای   و غیرمستویم جهت افزايش آگاهی عمومی از رفتالار 

 .در جامعه  تالرافیك  صحی 

 

 منابر -9

 ونوالل  حمل مديريت های (. چالش0414. )پهمان زاده، وردی اهلل

 .44 ، شمارهراهبرد مجله تهران، در شهری ترافیك و

ی مالديريت ترافیالك   سامانده (.0410. )اير  حاتمی علمداری،

مجلاله  ، ونوالل در مرکالز شالهر    ابزار اصلی مديريت حمالل 

 .00و  00، شماره مديريت شهری

(. بررسالی سالهم   0450حبیبیان، میوات  کرمانشالاه، محمالد. )  

هالای   ونول بر انتخاب طريوه های مديريتی حمل سیاست

جايگزين سواری شخصالی در سالفرهای کالاری روزاناله،     

 (.4)4 ونول، نامه مهندسی حمل پهوهش

های کمالی   مدل (.0484. )سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی،

ملالعالات مالديريت    مجلاله ، های شالهری   ريزی در برنامه

 .01، شماره بهبود و تحول

آبالادی، فرشالید  ممالدوحی، امیررضالا       اهلل  عشق زياری، کرامت

سالالازی الگوهالالای  (. مالالدل0450اهلل. ) فرهالالودی، رحمالالت

ن شالهر تهالران،   رفتاری سفرهای کار و خالدمات سالاکنا  

 .00- 0(،0)10های جغرافیای انسانی،  پهوهش

، کتالاب سالالبز  ونوالل شالالهری  حمالالل (.0410سالعیدنیا، احمالد. )  

هالای   شهرداری، جلد سو ، تهالران: سالازمان شالهرداری   

 کشور.

ساز شهری  و نظا  ساخت (.0414. )الدين کمال سید شهرياری،

 مجلالاله ،در تهالالران و پیامالالدهای آن بالالر حالالوزه ترافیالالك 

 .44 شماره، راهبرد

ونول شهری:  بخش ويهه حمل (.0410. )محمدحسن شهیدی،

هالای   ونول پايدار شهری ابزاری برای تحوالق شالهر   حمل

 (.00-00)4، مجله مديريت شهری ،رشهروندمدا

انجا  ملالعات (. 0411ونول ترافیك شهرداری. ) معاونت حمل

های ترافیکی به منظور تعیین  قبل و بعد از اجرای پروژه

 صرفه الگوی مصرم. 

Guiver, J. (2002). Modal talk: discourse 

analysis of how people talk about bus 

and car travel. Transportation research, 

11(3), 233-212. 

Stradling, S.G., Carren, M., Rye, T. (2002). 

Passenger perceptions and the ideal 

urban journey experience, Transport 

policy, 11(1), 223-292. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
95

.4
.1

5.
6.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 16

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/553
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/553
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1395.4.15.6.1
https://iueam.ir/article-1-464-fa.html


 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
95

.4
.1

5.
6.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1395.4.15.6.1
https://iueam.ir/article-1-464-fa.html
http://www.tcpdf.org

