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Abstract
The performance of urban transportation modes is a critical issue for people's
mobility. This research analyses various transportation modes in Isfahan city,
focusing on social cost minimization and comfort maximization. This study aims to
determine the optimal combination of urban transportation modes by considering the
appropriate comfort level in Isfahan. The study's results indicate that different
allocation models are suitable for different cost-comfort combinations cases. All of
these combinations, called Pareto points, are optimal and one of these points can be
selected according to the policy-maker opinion. The input data are based on data of
origin-destination obtained from the Deputy of Transportation and Traffic of Isfahan
Municipality between 189 traffic areas. This data is reduced to 44 integrated areas
for the sake of simplicity. The model used in this research is a bi-objective linear
programming model. In this research, GAMS software is used for modeling, ArcGIS
software is used for data mining, and finally, Excel and SPSS have been applied to
analyze the results.
JEL Classification: C61, P25, R42
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چکيده
عملکرد مطلوب روشهای مختلف حملونقل شهری یک موضوع حیاتی برای جابهجایی
شهروندان است .هر یک از این روشها به دلیل ویژگیهای خاص از اولویتبندی متفاوتی
برخوردار است و الزم است بهکارگیری و توسعه آنها متناسب با خصوصیات این روشها و
شرایط شهر صورت گیرد .در مقالهی حاضر مسئله ،تخصیص مدهای مختلف حملونقل شهری
به تقاضاهای موجود از هر مبدأ به هر مقصد میباشد ،بهگونهای که کمترین هزینهی اجتماعی
به سیستم تحمیل شود .هدف از انجام این تحقیق ،تعیین ترکیب بهینهای از سیستم حملونقل
شهری با در نظر گرفتن سطح مناسبی از راحتی در شهر اصفهان است .نتایج حاکی از آن است
که در حالتهای مختلف ترکیب هزینه و راحتی ،مدل تخصیصهای متفاوتی را ارائه میدهد.
تمامی این ترکیبها که نقاط پارتو میباشند بهینه هستند که با توجه به نظر سیاستگذار،
هریک از این نقاط میتواند جهت اجرای سیاستهای حملونقل انتخاب شود .دادههای
استفاده شده در این پژوهش بر اساس دادههای مبدأ -مقصد اخذ شده از معاونت حمل و نقل و
ترافیک شهرداری اصفهان بین  189محدوده ترافیکی بوده و بهمنظور تسهیل در تخصیص
مدهای بهینه به دادههای مبدأ  -مقصد با تجمیع نواحی همگن بین نواحی تجمیعی  44گانه
تقلیل یافته است .مدل مورد استفاده در این پژوهش یک مدل برنامهریزی خطی دو هدفه
میباشد .در این پژوهش از نرمافزار گمز جهت مدلسازی ،از نرمافزار  ArcGISبهمنظور داده-
کاوی و از نرمافزارهای  Excelو  SPSSجهت تحلیل نتایج استفاده شده است.
طبقهبندي R42, P25,C61:JEL
واژههاي کليدي :بهینهسازی ،اقتصاد شهری ،برنامهریزی حملونقل ،حمل و نقل شهری
* .نویسنده مسئول ،شماره تماس09133197947 :
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 -1مقدمه
در جوامع امروزی ،بسیاری از کالنشهرها با معضل ترافیک باال در حملونقل
شهری مواجه هستند .رشد روزافزون جمعیت ،مشکل حملونقل را به یکی از اصلیترین
مسائل شهر تبدیل کرده است (اتو .)2010 ،1اگــر بپذیریم کالنشهرها نقش اساسی در
اقتصاد کشورها بازی میکنند ،آنگاه شبکه حملونقل است که این نقش را کارآمد نگه
میدارد .در مقابل ،ناکارآمدی سیستم حملونقل شهری عوارض جدی محیطی همانند
آلودگی هوا و پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشــت و سبب
ناکارآمدی عملکرد شهر را سبب میشود (الدیرابی و ابدوالهال .)2005 ،2سیستم
حملونقل یکی از اجزای جداییناپذیر اقتصاد میباشد و سالمت اجتماعی و اقتصادی
یک منطقه شهری تا حد زیادی به عملکرد سیستم حملونقل آن وابسته است (اولنجین
و اونسل .)2010 ،3حملونقل نقش عمدهای در آالیندگی محیط زیست شهری دارد و
درصد قابل توجهای از آالیندگی هوا در شهرها بهدلیل سوختن بنزین در خودروها
میباشد (فلسن و فیرمن .)2012 ،4باتوجه به اینکه وسایل حملونقل مختلف داری
مزایا ،معایب و خصوصیات منحصر به فرد متفاوتی میباشند ،هر کدام برای نوعی از
حملونقل شهری مناسب و مقرون به صرفه هستند؛ بنابراین در شرایط مختلف ،باید
تالش شود بهترین گزینهی ممکن انتخاب گردد .در مناطق شهری انتخاب از میان
مدهای مترو ،اتوبوس تندرو ( ،)BRTاتوبوس شهری ،تاکسی ،خودروی شخصی،
دوچرخه میباشد که میتوانند مکمل یکدیگر باشند .در این پژوهش مسئله ،تخصیص
مدهای مختلف حملونقل به تقاضاهای موجود ،از مبدأهای داخل شهر اصفهان به
مقاصد مختلف داخل شهر اصفهان میباشد ،بهگونهای که با در نظر گرفتن زمان سفر،
طول مسیر و هزینههای سیستمی مدهای مختلف ،وسیلهی نقلیهای به تقاضاهای
موجود تخصیص داده شود که هزینههای اجتماعی به حداقل میزان ممکن تقلیل یابد .با
توجه به اینکه میزان راحتی استفاده از مدهای مختلف حمل و نقل متفاوت میباشد،
چگونگی تخصیص هریک از مدها با افزایش سطح راحتی ،مورد بررسی قرار گرفته است
تا ترکیبهای مختلف از میزان حداقل هزینه با در نظر گرفتن سطوح مختلف راحتی
حاصل شود و جهت سیاستگذاری استفاده گردد.
1. Otto
2. El-Dirab & Pramod
3. Ülengin & Önsel
4. Fellesson & Friman
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 -2مبانی نظري و پيشينه پژوهش
مدلسازی مطالعات و برنامهریزی حملونقل در  4مرحله انجام میشود که این
مدلها ،مدلهای چهار مرحلهای نامیده میشوند .شکل زیر روند این مدلها در
برنامهریزی حملونقل را نشان میدهد .این مراحل عبارتند از -1 :تولید و جذب سفر
-2توزیع سفر  -3تفکیک سفر  -4تخصیص سفر (مونتیرو.)2014 ،1

روند مدلهای  4مرحلهای در برنامهریزی حمل و نقل (مونتیرو)2014 ،
 -1تولید سفر :برنامهریزان حملونقل در این مرحله مقادیر سفرهای تولید و جذب
شدهی هر ناحیه را محاسبه ،پیشبینی و مدلسازی میکنند .این مراحل غالباً به دو
روش ساخت مدلهای رگرسیون خطی و روش دستهبندی ضربدری 2در مطالعات
حملونقل صورت میگیرد .هر دو روش بر مبنای اطالعات کسب شده از آمارگیری
مبدأ-مقصد کار میکنند.
 -2توزیع سفر :پس از پیشبینی مقادیر سفرهای تولید و جذب شدهی هر ناحیه،
ماتریس سفرها پیشبینی میشود .در این مرحله برنامهریز با استفاده از روشهایی
تعیین میکند که از کل سفرهای ایجاد شده ،چه تعداد سفر از هر ناحیه مانند  iبه هر
ناحیه مانند  jصورت میگیرد.
1. Monteiro
2. Cross Classification
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 -3تفکیک سفر :در سومین مرحله از فرآیند پیشبینی تقاضای سفر ،نحوهی
تصمیمگیری مردم در مورد انتخاب وسیلهی سفر (اتومبیل ،اتوبوس ،مترو و  )...بررسی
میشود .این مرحله ممکن است پیش از توزیع سفر صورت میگیرد؛ اما غالباً مدلهای
انتخاب وسیله ،در مرحلهی سوم تحلیل تقاضای سفر ساخته میشوند؛ زیرا داشتن
اطالعات دربارهی مقصد سفرها سبب میشود تا با معلوم بودن ویژگیهای سفر بین هر
مبدأ و مقصد (نظیر زمان سفر ،هزینه و  ،)...عوامل مؤثر بر انتخاب افراد ،در نظر گرفته
شده و مدهای مختلف سیستم حملونقل دقیقتر با یکدیگر مقایسه شوند.
 -4تخصیص مسیر :هدف نهایی برنامهریز حملونقل از تحلیل تقاضا ،پیشبینی
نحوهی استفادهی افراد از شبکهی حملونقل میباشد .در این صورت برنامهریز قادر
است چگونگی استفاده از شبکهی حملونقل را در حال ،محاسبه و در آینده پیشبینی
و در نهایت نتایج اجرای سیاستها را برای آینده تعیین و تفسیر نماید.

 -1-2برنامهریزي حملونقل شهري
حملونقل عبارت است از حرکت و جابهجایی مردم و کاالها بین نقاط مختلف
داخل شهر و بین شهرها (اتو .)2010 ،کلمهی حملونقل به حمل چیزی یا کسی از
جایی بهجای دیگر ،یا همان عمل حمل کردن ،یا به عملی که در آن مسافرین ،کاالها یا
مواد جابهجا میشوند ،گفته میشود (جیون و آمکودزی .)2013 ،1سیاستها ،پروژهها و
شیوههای حملونقل اثرات زیادی بر کاربری زمین ،کیفیت هوا ،درآمد و زمان سفر،
دسترسی به خدمات و کیفیت کلی شهرها دارد .افزون بر این ،آنها اثرات بلند مدتی بر
مسیر رشد شهرها در آینده دارند (ناصرالدین و اسکندری .)2017 ،2بر اساس
گزارشهای بانک جهانی ،حدود  ٪25تا  ٪50از آلودگیهای مؤثر بر گرمایش جهانی در
کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه ،از طریق بخش حملونقل ،منتشر میشود.
(الی و چن .)2011 ،3اثرات نامطلوب مربوط به شیوهی حملونقل تهدیدی مهم برای
اجتماع است کـه بـه شکلهایی همﭽـون مرگ و میر ،تصادفات ،آلودگی هوا ،آلودگی
صوتی و استرس مشاهده میشود (جانسون .)2008 ،4برای کاهش هزینهی اجتماعی
سفر که شامل مجموع هزینههای پرداختی توسط استفادهکنندگان و ارائهدهندگان
1. Jeon & Amekudzi
2. Nassereddine & Eskandari
3. Lai & Chen
4. Jonsson
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میشود  ،الزم است به نحو مؤثری در اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری در مورد
سیستمهای حملونقل تالش شود .بهطورکلی برنامهریزی حملونقل شهری از تعیین
بهینه میزان استفاده از مدهای حمل و نقل بین نواحی مختلف شهری آغاز شده و به
توسعه زیرساختها و فرهنگسازی در جهت دستیابی به بهینههای انتخاب شده منتهی
میشود .پایش و استمرار در اخذ نتایج و کاربست آنها در تصمیمات بعدی یک الزام
ساختاری در این حوزه به شمار میرود.
برنامهریزی حملونقل شهری یک مسئلهی ضروری برای تمام کشورها ،از جمله
کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بهشمار میرود .ازآنجاکه برنامهریزی
حملونقل برای بهبود سه عامل اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی از طریق کنترل
معیارهای هزینه ،زمان و آلودگی هوا میتواند به حملونقل پایدار شهر کمک کند ،بسیار
پراهمیت است .همﭽنین برنامهریزی حملونقل شهری در رضایت شهروندان نقش
بهسزایی را دارا میباشد .از اینرو دولت و شهرداری در تالش هستند تا از طریق
برنامهریزی مناسب ،رضایت شهروندان را کسب کنند( .ورما و رامایانا .)2014 ،1بسیاری
از شهرهای بزرگ و پرجمعیت از آلودگی هوا ،ازدحام و عدم زیرساخت مناسب و تأخیر
در سفرهای درون شهری ،بهویژه در ساعات اوج رنج میبرند .این مشکالت نهتنها به
دلیل عدم وجود امکانات کافی در شهرها ،بلکه بهدلیل عدم تشخیص درست منابع و
ضعف در برنامهریزی شهری بهشمار میرود .حملونقل شهری یک زیرساخت مهم
اساسی برای رشد شهر و پایداری آن میباشد (ورما و رامایانا .)2014 ،برنامهریزی
حملونقل شهری ،در این سالها در پاسخ به مسائل ،شرایط و ارزشها و درک بیشتر
پدیدههای حملونقل شهری تکامل یافته است .سالها طول کشید تا اصطالحات در
برنامهریزی شهری به تکامل برسند (ورما و رامایانا.)2014 ،

 -2-2پيشينه پژوهش
پیشینه پژوهش حاضر در دو حوزه مطالعات داخلی و پژوهشهای خارجی در این
بخش مورد بررسی قرار میگیرد .شیرزادی بابکان و طالعی ( ،)1392در مقالهای با
عنوان "انتخاب وسیلهی حملونقل عمومی در یک کریدور شهر" ،انتخاب بهترین وسیله
را با بهکارگیری روشهای تصمیمگیری چند معیاره و سامانهی اطالعات مکانی ()GIS
مورد بررسی قرار دادهاند .در این پژوهش بیست شاخص تحت هفت دستهی کلی معیار
1. Verma & Ramanayya
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هزینه ،زمـان ،انعطافپذیری ،قابلیـت اعتمـاد ،راحتـی و امنیت ،آلودگی و خصوصیات
وسیله و چهار گزینهی حملونقل عمومی اتوبوس ،اتوبـوس تنـدرو ،تاکسـی و متـرو
انتخـاب شـدهاند و در نهایت از فرآیند تحلیل شبکهای ( )ANPبرای تعیین وزن نهایی
معیارها و از روش  TOPSISبرای اولویتبندی گزینههای پیشنهادی حملونقل عمومی
استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که بهطور کلی گزینـههـای اتوبـوس تنـدرو،
متـرو ،اتوبـوس و تاکسی ،بهترتیب حائز بیشترین امتیاز جهت توسعه حملونقل عمومی
در کریدور مورد مطالعه میباشند .برادران و آذریخواه ( ،)1397در مقالهای با عنوان
"ارائهی مدل چند هدفه مسیریابی در شبکه سیستمهای حملونقل عمومی درون
شهری" ،مدل برنامهریزی ریاضی چند هدفه با سه تابع هدف را ارائه کردهاند .اهداف
مدل ،حداقل کردن هزینه ،زمان سفر و تعداد تغییر وسایل نقلیه میباشد که از دو
الگوریتم دقیق و فراابتکاری (الگوریتم مورچگان) استفاده شده است .نتایج نشان می
دهد که حل مسائل با روش دقیق ،برای مسائل با بیش از  15گره غیرکارا است .ده
چشمه و مهدوی ( ،)1398در مقالهای با عنوان "برنامهریزی استراتژیک بهبود جایگاه
سیستم حملونقل شهری در شهرکرد" ،نقاط ضعف و قدرت سیستم حملونقل شهرکرد
را بررسی کرده و سپس با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی جایگاه و موقعیت
سیستم حملونقل را مشخص کردهاند .در نهایت با استفاده از ماتریس کمّی برنامهریزی
راهبردی به اولویتبندی راهبردهای پیشنهادی پرداختهاند.
البرت 1و همکاران ( ،)2020در مقالهای با عنوان "برنامهریزی و طراحی شبکه
تاکتیکی در حملونقل چندوجهی" ،وضعیت فعلی تحقیقات از سال  2008در مورد
دستهبندی خاص آن مدلها را با یک ادبیات سیستماتیک خالصه کردهاند .جریانهای
تحقیقاتی بر روی مدلهای قطعی و تصادفی (شامل تقاضای نامشخص ،زمانهای
حملونقل ،هزینهها و ظرفیتها) مقایسه میشوند .در نهایت گنجاندن بیشتر جنبههای
زیستمحیطی و کاربرد بیشتر شبیهسازی بهعنوان راه حل معرفی شدهاند.
یو 2و همکاران ( ،)2020در مقالهای با عنوان "مسیریابی بهینه سیستمهای تحرک
چندوجهی با اشتراک سواری" ،ترکیبی از خدمات حملونقل عمومی و اشتراکگذاری را
در نظر گرفته و یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط را برای مسئلهی برنامهریزی
حملونقل چندوجهی فرموله کردهاند .در نهایت با یک رویکرد اکتشافی این نتیجه
1. Elbert
2. Yu
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حاصل شده است که الگوریتم مبتنی بر زاویه ( )ACدر هر دو تنظیمات کوچک و بزرگ
به خوبی کار میکند .همﭽنین نشان دادهاند که سیستم حملونقل چندوجهی با
اشتراک سواری میتواند مزایای قابل توجهی در مسافتهای سفر و زمان سفر داشته
1
باشد .گوپتا و مهالوات ( ،)2018در مقالهای با عنوان "یک مدل بهینهسازی AHP-
 DEAچند منظوره برای حملونقل پایدار در صنعت معدن" یک مدل بهینهسازی چند
منظوره برای حل مسئلهی حملونقل پایدار گسترش یافته در صنعت استخراج ذغال
سنگ ،با استفاده از فرایند سلسله مراتب تحلیلی 2و تکنیکهای پوشش تحلیل داده 3با
هدف حداقل کردن هزینهی حملونقل ،میزان انتشار  GHGو حداکثر کردن وزن
وسایل نقلیهی پایدار ،ارائه دادهاند .در نتیجه تصمیمگیران میتوانند به کمک این مدل
بهینهسازی چند منظوره ،وسایل نقلیهای که اقتصادی و دوستدار محیط زیست هستند
را انتخاب کنند.
4
تسیتسوکاس و سعیدمنش ( ،)2018در مقالهای با عنوان "توزیع مطلوب خطوط
اتوبوس مشخص شده در شبکههای شهری چند منظوره" ،به معرفی خطوط اختصاصی
اتوبوس جهت اجازه به وسایل نقلیهی سنگین برای عبور از مناطق با ترافیک باال بدون
تأخیر طوالنی پرداختهاند .هدف ،فرموله کردن این مسأله از طریق برنامهریزی خطی و
تالش برای بهینهسازی آن است .در این مقاله نتیجهی خاصی گرفته نشده و بررسی
ویژگی راه حلها با بهترین مقادیر تابع هدف هستند.
بهمنخواه و سئیلهو ،)2017( 5در مقالهای با عنوان "بهینهسازی چند هدفه برای
سفرهای کوتاه در یک شهر" ،یک مدل چند هدفه برای مسافران در شبکهی حملونقل
شهری برای سفرهای کوتاه را در شهر آویو در پرتغال توسعه میدهند .برای این منظور
از یک الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی استفاده میکنند.
6
ناصرالدین و اسکندری ( ،)2017در مقالهای با عنوان "یک روش MCDM
یکپارچه برای ارزیابی سیستم حملونقل عمومی در تهران" مبتنی بر روش دلفی برای
ارزیابی سیستم حملونقل عمومی GAHP ،جهت ارزیابی وزن معیارها و
1. Gupta & Mehlawat
2. AHP
3. DEA
4. Tsitsokas & Saeedmanesh
5. Bahmankhah & Coelho
6. Nassereddine & Eskandari
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 PROMETHEEبرای جمع آوری معیارها ،به بررسی سطح رضایت مسافران حملونقل
و ارزیابی سطح حملونقل عمومی پرداختهاند .بهعنوان یک نتیجه از تحقیق ،مهمترین
سیستمهای حملونقل در تهران عبارت است از :مترو ،تاکسی ،بیآر تی ،اتوبوس و ون.
هائو و یوئه ،)2016( 1در مقالهای با عنوان "بهینهسازی در ترکیب مسیرها و
مدهای حملونقل با برنامهریزی پویا برای یک سیستم حملونقل چند منظورهی
کانتینری" ،یک مدل بهینهسازی بر اساس برنامهریزی پویا محدودیتهای واقعی در این
مقاله ارائه دادهاند .سپس یک الگوریتم برنامهریزی پویا برای بهدست آوردن استراتژی
ترکیبی بهینه از مدهای حملونقل پیشنهاد میدهند .در نهایت یک مطالعهی تجربی
برای نشان دادن امکان و کارآیی مدل پیشنهادی ارائه شده است.
هنری و لیتمن ،)2011( 2در تحقیق خود به ارزیابی کارآیی برنامه جدید ترانزیت
و مقایسه اتوبوس با حملونقل ریلی در مناطق شهری آمریکا پرداختهاند .معیارهایی که
در این ارزیابی مدنظر قرار گرفتهاند عبارت است از :هزینه اجرا ،هزینه وسیله نقلیه،
تعداد مسافر به ازای هر مایل ،دامنهی پوشش خدمات ،راحتی و آسایش ،ظرفیت
جابجایی ،هزینه زیرساختها ،انعطافپذیری ،سرعت و قابلیت اعتماد ،تعداد ایستگاهها،
آلودگی صوتی و هوا ،فضا به ازای هر مسافر و تعداد شبکههای راه .این تجزیه و تحلیل
نشان میدهد شهرهایی که برای جابهجایی مسافر ،سیستم حملونقل ریلی را گسترش
دادهاند ،نسبت به شهرهایی که فقط سیستم اتوبوس را افزایش دادهاند عملکرد بهتری
داشتهاند.
اتو ( ،)2010در تحقیق خود اثر عوامل روانی را با بهرهگیری از روش تصمیمگیری
چند معیاره ( )MADMدر انتخاب گزینههای حملونقل مورد بررسی قرار داده است.
معیارهایی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از :هنجارهای اجتماعی،
عوامل جمعیتی ،شرایط و میزان تحرک ،عوامل اقتصادی و استفادهکنندگان.
 -3روش پژوهش

 -1-3ناحيهبندي و فرضيات مسأله
پیش از انجام مطالعات حملونقل میدانی ،میبایست ابتدا ناحیهی مورد مطالعه،
تعیین و مرز آن مشخص شود .پس از تعیین محدودهی برنامهریزی ،منطقهی مورد
1. Hao & Yue
2. Henry & Litman
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مطالعه به واحدهای جزئیتری تقسیمبندی میشود .این عمل ،ناحیهبندی 1نامیده
میشود .وسعت ناحیه ها با توجه به مسائلی نظیر تراکم یا نوع فعالیت آنها متفاوت
است .در این پژوهش انتخاب ناحیهها بهصورتی انجام گرفته است که در هر ناحیه
فعالیتهای تقریباً مشابهی انجام شود .یک پارامتر مهم در تعیین حوزهها ،سازگاری آنها
با شبکهی حملونقل شهری است .همواره تعیین تعداد نواحی یک مسئلهی مهم در
ناحیهبندی است ،چرا که تعداد زیاد نواحی سبب پیﭽیدگی تجزیهوتحلیل شده و تعداد
اندک نواحی از قابلیت اتکای نتایج میکاهد .پس از تعیین نواحی برای هر ناحیه یک
مرکز ناحیه 2تعریف شده است .مرکز ناحیه ،نمایندهی تمام آن ناحیه است و فرض
میشود تمام فعالیتهای ناحیه در مرکز آنها متمرکز شدهاند و تمام سفرهایی که از آن
نقطه تولید میشود از آن نقطه آغاز و تمام سفرهای جذب شده نیز به آن نقطه
میرسند؛ بنابراین مرکز ناحیه نمایندهی تمام ناحیه است (حقانی و شاهحسینی،
 .)1391مدهای حملونقل مورد استفاده در شهر اصفهان عبارتند از پیاده ،دوچرخه،
موتورسیکلت ،سواری شخصی ،اتوبوس معمولی ،اتوبوس بیآرتی ،مینیبوس ،تاکسی،
مترو ،ون و تاکسیهای اینترنتی .از بین این مدها ،در پژوهش حاضر پنج مد حملونقل
دوچرخه ،سواری شخصی ،اتوبوس معمولی ،اتوبوس بیآرتی و مترو مورد بررسی قرار
گرفته است .این پژوهش ،با هدف حداقل کردن هزینهی اجتماعی به دنبال کاهش
مجموع هزینههای زمان سفر ،آلودگی هوا ،هزینهی زیرساخت و هزینهی پرداختی از
سوی مسافر جهت برآوردن تقاضای حمل و نقل موجود است.
در این بخش مدل قطعی برای تعیین ترکیب بهینهای از مدهای حملونقل با هدف
کاهش هزینههای ذکر شده ارائه خواهد شد .این مدل قطعی یک مدل بهینهسازی
ریاضی خطی است .در مدل پیشنهادی تالش شده است در حد امکان واقعیتها و
محدودیتهای حمل ونقل در شهر اصفهان در نظر گرفته شود .در این پژوهش فرض
شده است که میزان تقاضا ثابت و مشخص است و این تقاضا توسط یک مد حملونقل
پاسخ داده میشود ،اما در هنگام تخصیص ،امکان انتخاب هر یک از پنج مد حملونقل
مذکور وجود دارد و هیچ محدودیتی برای تعداد مدهای تخصیص داده شده وجود ندارد.
بعد از تخصیص مد حمل ونقل به تقاضای موجود برای سفر از یک ناحیه به ناحیهی
دیگر ،امکان تعویض مد تخصیص داده شده در بین این دو ناحیه ممکن نیست .این
1. Zoning
2. Centroid
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فرض چندان نیز محدودکننده نمیباشد ،زیرا میتوان یک سفر را بهصورت دو سفر
جداگانه در نظر گرفت .سوخت مصرفی برای خودروی شخصی ،بنزین و برای انواع
اتوبوسها ،گازوئیل (نفت گاز) در نظر گرفته شده است .با افزایش فاصلهی دو ناحیه،
منطقی است که هزینهی سفر افزایش یابد و این افزایش هزینه در مدل لحاظ شده
است .زمان سفر با هریک از مدهای حملونقل بهصورت جداگانه و در دو سطح ترافیکی
سبک و سنگین در نظر گرفته شده و زمان سفر در این دو سطح ترافیکی نیز بر اساس
زمان سفر آزاد بهدست آمده است.

 -2-3مدل بهينهسازي
در مدل این پژوهش ،دو هدف کاهش هزینهها و ایجاد حداکثر راحتی درنظر
گرفته میشود .برای کاهش هزینهها دو تابع هدف در نظر گرفته شده است .تابع هدف
اول هزینه را از دید مشتری حداقل میکند و تابع هدف دوم هزینه را از دید برنامهریز
اجتماعی حداقل میکند .سومین تابع هدف برای حداکثر کردن راحتی در نظر گرفته
شده است.

اندیسها
 :iمبدأ
 :tبازه زمانی

پارامترها

DISTij

FUELf,k
CFf
PLk
CV(ij),k
COk
)STR k(ij
D(ij),t
CSTR k
CAPk

 :jمقصد
 :fنوع سوخت

 :kوسایل نقلیه
 :Pنوع گاز آالینده

فاصله بین گره مبدأ  iو گره مقصد j
میزان سوخت نوع  fبرای وسیلهی نقلیهی نوع  kدر هر کیلومتر
قیمت یک واحد سوخت نوع f
میزان آالیندگی وسیله نقلیه  kدر هر واحد زمان
هزینه استفاده از وسیله نقلیه  kدر مسیر ij
میزان راحتی وسیله نقلیه k
پارامتر باینری که برابر  1است ،اگر زیرساخت وسیله نقلیه  kدر
مسیر  ijوجود داشته باشد در غیر این صورت صفر است.
تقاضا بین گره  i , jدر دوره t
هزینهی احداث وسیله نقلیه k
ظرفیت وسیلهی نقلیهی k
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استهالک وسیلهی نقلیهی  kدر هر ساعت
زمان سفر در مسیر  ijبا وسیله k

TT(ij),k

متغیر تصمیم:

x(ij),t,k
حجمی از تقاضای مسیر
پوشش داده میشود
 number(ij),t,kتعداد وسایل نقلیه نوع  kدر مسیر  ijدر دوره زمانی t
travk
زمان سفر همهی وسایل نقلیهی نوع k
maxnum(ij),t,k
حداکثر وسیلهی مورد نیاز از نوع  kدر سطح ترافیکی t
number(ij),k
این متغیر بیانگر تعداد وسایل نقلیهی مورد استفاده از نوع 𝑘 در
مسیر  ijاست
Bstr(ij)k
متغیر باینری جهت ایجاد یا عدم ایجاد زیر ساخت وسیلهی
نقلیهی  kدر مسیر ij
براساس پارامترها و متغیرهای تصمیم که معرفی شد ،اکنون میتوان مدل
برنامهریزی خطی دو هدفه را بهصورت زیر طراحی کرد .تابع هدف اول از دو بخش
هزینهها از دید مردم و از دید دولت تقسیم میشود.
ij

شماره

)(1

که در دوره زمانی  tتوسط وسیله

رابطه

k

شرح مختصر

min ccustomer
= cost traveltime + cost fuel + cost transportation

تابع هدف اول

)(2

 min cGoverment = cost polution + cost infrastractureتابع هدف اول

)(3

 max comf = ∑ ∑ ∑ cok ∗ x(ij)tk ∗ TRT(ij)tkتابع هدف دوم

)(4

هزینهی زمان
] cost traveltime = ∑ ∑ [∑ x(ij)tk ∗ TRT(ij)tk
سفر

t

k

)(5
)(6

ij

ij

k

t

) cost fuel = ∑ ∑(travk ∗ FUELf.k ∗ CFf
k

f

هزینهی
سوخت

 costهزینهی
transportation = ∑ ∑ ∑ CV(ij)tk ∗ x(ij)tk
k
حملونقل
t
ij
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شرح مختصر

رابطه

) cost polution = ∑ ∑(travk ∗ PLk
k

f

هزینهی
آالیندگی

 costهزینهی
infrastracture = ∑ DETk *travk + ∑ ∑ Bstr(ij)k *CSTR k *DIST
(8) ij
k
k
زیرساخت
ij
)(9

زمان سفر در
زمان t

TRT(ij)kt =∑l TT(ij)kl

)(10

]  travk = ∑ ∑[number(ij)tk ] ∗ [TRT(ij)tkکل زمان سفر

()11

x(ij)tk
تعداد وسایل
≥ number(ij)tk
CAPk
هر مسیر

()12

وجود /عدم
Bstr(ij)k ≤ 1 − STR (ij)k
زیرساخت

()13

محدودیت
∑ x(ij)tk = D(ij)t
تقاضا
k

()14
()15

t

ij

حداکثر وسیله
D(ij)t
= maxnum(ij)tk
نقلیه
CAPk
]  x(ij)tk ≤ D(ij)t ∗ [Bstr(ij)k + STR (ij)kپوشش تقاضا
رابطه  ،1بیانگر تابع هدف اول بهعنوان هزینهی مشتری است که با ccustomer

نشان داده میشود .این تابع هدف با مجموع هزینههای زمان سفر ،هزینه سوخت و
هزینه استفاده از وسیله نقلیه برابر است ،که این هزینهها بهترتیب با متغیرهای
 cfuel ،ctraveltimeو  ctransportationنمایش داده شدهاند .مقادیر این سه متغیر در
روابط  4تا  6محاسبه خواهد شد.
رابطه  ،2بیانگر تابع هدف دوم بهعنوان هزینهی دولت است که با  cGovermentنشان
داده میشود و با مجموع هزینههای آالیندگی و زیرساخت برابر میباشد .دو معیار با
نامهای  cpolutionو  cinfrastracturبرای محاسبهی هزینه از دید دولت در نظر گرفته
شده است که بهترتیب در روابط  7و  8محاسبه خواهند شد .هزینهی آالیندگی بیانگر
میزان آالیندگی تولید شده توسط تمام وسایل نقلیه با هر نوع سوخت مصرفی میباشد.

نرجس خاتون پاکدامن و دیگران  /تعیین ترکیب بهینهی مدهای حملونقل شهری

715

رابطه  ،3تابع هدف سوم جهت حداکثر کردن راحتی میباشد .برای حداکثر کردن
راحتی ،الزم است مجموع راحتی وسایل نقلیهی مختلف در هر زمان ،حداکثر شود .تنها
معیار در نظر گرفته شده در این رابطه  COkمیباشد .این معیار با تخصیص ضریب
مشخصی از میزان راحتی به وسایل نقلیهی مورد نظر در مسیرهای مشخص ،میزان
راحتی هر وسیله در هر واحد زمان را بیان میکند.
هزینههای زمان سفر ،سوخت ،حملونقل ،آالیندگی و زیرساخت بهترتیب در
محدودیتهای  4تا  8محاسبه شدهاند .براساس رابطه  ،9زمان سفر هر وسیله در هر
مسیر محاسبه میشود و با ضرب شدن این مقدار در تعداد هر وسیله در هر مسیر ،کل
زمان سفر یک وسیله نقلیه طبق رابطه  10بهدست میآید.
در رابطه  ،12متغیر باینری  Bstrتصمیم میگیرد که زیرساخت وسیلهی نقلیهی نوع
 kدر مسیر  ijایجاد شود یا خیر .در صورتیکه زیرساخت مورد نظر وجود داشته باشد،
متغیر باینری  STRبرابر  1میشود و بنابراین  Bstr ≤ 0خواهد بود .در این صورت Bstr
کوچکتر یا مساوی صفر بیان میکند که زیرساخت وسیلهی نقلیهی مورد نظر وجود
دارد و احتیاجی به بررسی ایجاد یا عدم ایجاد آن ساختار وجود ندارد ،اما اگر زیرساخت
وسیلهی نقلیهی مورد بررسی وجود نداشته باشد پارامتر  STRمقدار صفر میگیرد و
بنابراین  Bstr ≤ 1میشود .در صورتیکه  Bstrکوچکتر یا مساوی یک شود مدل با
توجه به هزینههایی که به سیستم تحمیل میشود تصمیم میگیرد زیرساخت مورد نظر
ایجاد شود یا خیر.
براساس رابطه  ،13باید تقاضای هر مسیر بین دو گره  iو  jدر هر دوره زمانی
پوشش داده شود .رابطه  14نیز بیشترین تعداد مجاز از هر وسیله نقلیه در هر مسیر را
محاسبه میکند .طبق رابطه  ،15تنها در صورتی میتوان از یک وسیله نقلیه در یک
مسیر خاص استفاده کرد که یا زیرساخت آن از قبل وجود داشته باشد و یا اینکه احداث
شود.
در اینجا بهمنظور تبدیل مدل به یک مدل تکهدفه از روش اپسیلون-محدودیت
استفاده میشود  .به این صورت که حداکثر و حداقل مقدار تابع هدف دوم در نظر گرفته
میشود و سپس این بازه به تعداد نقاط پارتو که مدنظر است تقسیم شده و با در نظر
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گرفتن تابع هدف دوم بهعنوان محدودیت ،مدل برای بهینهسازی تابع هدف اول اجرا
میشود.

 -3-3استخراج دادهها
داده های خام مورد استفاده در این مقاله از مطالعات جامع شهر اصفهان بهدست
آمده که این دادهها بهصورت فایل  GISاز شهرداری اصفهان دریافت شده است .سپس
جهت تهیهی دادههای الزم با استفاده از نرمافزارهای  ArcGISو  EXCELدادهکاوی
مورد نیاز انجام شده است .با استفاده از ویژگیهای نرمافزار  ،ArcGISکوتاهترین زمان
تردد بین نواحی مختلف از روی کمانهای نقشه بهدست آمده است .همﭽنین با استفاده
از نرم افزار اکسل نواحی مورد نظر تقلیل یافته و میزان جذب و تولید در نواحی جدید از
مجموع نواحی ادغام شده بهدست آمده است.

 -1-3-3محاسبه هزینه زمان سفر
اداره راه فدرال ایالت متحده امریکا در سال  1964مدلی به شکل زیر ارائه داده است
که با نام تابع  BPR1شناخته میشود و بیشتر توابعی که بعدها نیز ارائه شده است
دارای شکل و فرم این تابع هستند:

𝑉
] 𝑏) (𝑎 t = t 0 [1 +
𝑄

که در آن:
 = tمتوسط زمان سفر برای طی یک کیلومتر از طول راه (برحسب دقیقه)
 = t0متوسط زمان سفر آزاد برای طی یک کیلومتر از طول راه (برحسب دقیقه)
 = Vحجم جریان ترافیک (برحسب وسیله نقلیه سواری برای یک متر عرض عبور در
ساعت)
 = Qظرفیت عملی (برحسب وسیله نقلیه سواری برای یک متر عرض عبور در ساعت)
 aو  =bپارامترهای مدل است.
برای بهدست آوردن زمان سفر بین دو ناحیه الزم است تمامی این کمانها که
کوتاهترین زمان سفر را ارائه میدهد با هم جمع شوند .برای این هدف ،با استفاده از
1. Bureau of Public Roads
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ویژگی  network analysisدر نرمافزار  ArcGISمجموعهای از مسیرها که از کمانهای
با کمترین سرعت تشکیل شده است و دارای کمترین زمان سفر است ،ارائه میشود.
زمان بهدست آمده ،کوتاهترین زمان سفر آزاد بین دو ناحیه است که در دو حالت زمان
اوج و غیر اوج محاسبه شده است .این مسیرها در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل  -1مسيرهاي داراي کوتاهترین زمان سفر آزاد

 -2-3-3محاسبهي هزینهي آلودگی هوا
میزان هزینه ای که در هر ثانیه هر وسیله نقلیه بر اثر آلودگی هوا به اجتماع وارد
میکند از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
cost polutionk = ∑ PLk ∗ cost PL ∗ travk

که در آن:
 =cost polutionkهزینه آلودگی هوا برای مسیر  kتوسط مد مورد نظر
 =travkزمان سفر مسیر  kبرای مد مورد نظر
 =∑ PLk ∗ cost PLجمع هزینه آالیندهها بهصورت ریال به ازای هر ثانیه
 =PLمیزان تولید آالینده برای هر مد بهصورت گرم بر ثانیه
 =cost PLهزینه اجتماعی آالینده بهصورت ریال به ازای هر گرم
جهت برآورد میزان نشر آالیندههای مختلف مدهای حملونقل از نتایج مطالعات
جامع تهران مطابق پیوست  2استفاده شده است.
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 -3-3-3هزینه استفاده از وسيله نقليه
در این مطالعه هزینه استفاده از وسیله نقلیه ،هزینهای است که کاربر باید بپردازد
تا بتواند با مد مورد نظر از یک ناحیه به ناحیه دیگر برود .این هزینه برای وسیله نقلیه
عمومی مانند مترو ،اتوبوس و بیآرتی همان هزینه بلیط میباشد .هزینه استفاده از
وسیله نقلیه شخصی برای سفر بین دو ناحیه نیز همان هزینه سوخت ،روغن و ...
میباشد ،که به هزینه عملیاتی وسیله نقلیه معروف میباشد و به فرم زیر تعریف میشود
(حقانی و شاهحسینی:)1391 ،
Veh
Veh
Cown,
0 - Cdes,n

n Veh

Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
CVeh
Fuel  U Fuel  UOil  n Oil  UTire  n Tire  UMain  n main  CInsure  CTax  CTech 
Veh
K ann

CVeh 

هزینه زیرساخت برای محاسبه هزینه زیرساخت تسهیالت حملونقل ،تقسیمبندی
به دو دسته "هزینهای" و "سرمایهای" است .با توجه به آنکه هزینههای سال شهرداری
برای پروژههایی که ممکن است در سالهای آتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،میبایست
در محاسبات در نظر گرفته شود ،از روش هزینههای یکنواخت سالیانه مطابق با رابطه
زیر برای تبدیل هزینههای یاد شده و لحاظ کردن آنها در محاسبات استفاده شده است.
)i∗(1+i)(n+a

)AC = BC ∗ ((1+i)(n+a) −1

هزینهی زیرساخت برای هر مد بهصورت جداگانه در قالب هزینهی استهالک هر
وسیلهی نقلیه است که با احتساب مدت زمان استفاده از هر مد محاسبه شده و قسمت
دیگر سود از دست رفتهی هزینهی احداث زیرساخت برای هر مد میباشد.
 ∑ij ∑k Bstr(ij)k ∗ CSTR k ∗ DISTij:قسمت دوم هزینهی زیرساخت
برای محاسبهی هزینهی زیرساخت در قسمت اول الزم است استهالک هر وسیله
نقلیه مشخص باشد .برای محاسبهی هزینهی زیرساخت ،قیمت هر وسیلهی نقلیه به
مدت زمان عمر مفید هر وسیله تقسیم شده است.
در این پژوهش برای پیادهسازی مدل از نرمافزار گمز ( )GAMSو جهت تهیهی
دادههای مورد نیاز از دادههای خام از نرمافزار  ArcGISاستفاده شده است .همﭽنین از
نرمافزارهای  SPSSو  EXCELبرای تحلیل نتایج بهدست آمده استفاده شده است.

نرجس خاتون پاکدامن و دیگران  /تعیین ترکیب بهینهی مدهای حملونقل شهری

719

 -4تحليل نتایج
اطالعات مورد استفاده برای این پژوهش شامل تعداد سفرهای تولید و جذب برای
 189ناحیه ترافیکی شهر اصفهان است که بهمنظور تجزیه و تحلیل مناسبتر به 44
ناحیه تجمیعی همگن از نظر حمل و نقلی و با لحاظ معیارهای مختلف تقلیل یافته
است .اطالعات اولیه پژوهش شامل دادههای مبدأ -مقصدی است که در طرح جامع
حمل و نقل شهر اصفهان توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
برداشت شده و هر ساله بر اساس شاخصهای مشخصی تعدیل میشود.

منبع :یافتههای تحقیق

منبع :یافتههای تحقیق
شکل  189 -2ناحيه اوليه و  44ناحيه مورد استفاده در این پژوهش
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منبع :یافتههای تحقیق
نمودار  -1توليد و جذب تقاضاي سفر نواحی مورد مطالعه

بهمنظور ایجاد یک تصویر جغرافیایی از وضعیت سفرهای جذب شده و تولیدشده
شکل  3ارائه شده است .همانگونه که در این نقشه مشخص است ،نواحی جاذب سفر
بیشتر در منطقه مرکزی شهر قرار دارند و نواحی پیرامونی میزان کمتری از سفرهای
جذب شده را به خود اختصاص میدهند .در نقطه مقابل همین شکل نشان میدهد
چگونه عمده سفرهای تولیدشده مرتبط با نواحی پیرامونی هستند و این بار سهم نواحی
مرکزی از تولید سفر شهری کمتر از نواحی پیرامونی است .این دادهها با مشاهدات
معمول روزانه نیز منطبق است ،بهگونهای که بهطور عمده جمعیت مسافرین جهت امور
خرید و کار به سمت نواحی مرکزی در جریان است.

منبع :یافتههای پژوهش
شکل  -3پراکنش جغرافيایی تعداد سفرهاي جذب و توليد شده نواحی مورد مطالعه
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از آنجا که مدل بهصورت چند معیاره طراحی شده است و میزان راحتی بهعنوان
یک شاخص کمی شده در مدل لحاظ میشود ،برای تعیین ترکیب بهینه مدهای
حملونقل با احتساب میزان مناسبی از راحتی ،مدل ده مرتبه اجرا شده است،
بدینصورت که در گام اول بدون در نظر گرفتن معیار راحتی با هدف دستیابی به
حداقل هزینهها مدل اجرا شده است .همانطورکه انتظار میرفت در راستای هدف گام
اول مدل ،یعنی کاهش هزینهها ،تمامی تقاضای سفر به سه مد دوچرخه ،مترو و خودرو
شخصی تخصیص داده میشود .در ادامه برای اجرای هر گام ضریب راحتی به میزان 10
درصد افزایش داده شده ،بهگونهای که گام دهم مدل با هدف حداکثر راحتی اجرا شده
است .همانطورکه انتظار میرفت در این مرحله تمامی تقاضا به دو مد مترو و خودرو که
بیشترین راحتی را برای مسافر دارد تخصیص یافته است.
نمودار  ،2نشاندهندهی میزان استفاده از هر وسیلهی نقلیه در دوره اوج است ،که
در مراحل اول تا دهم به هر وسیلهی نقلیه تخصیص یافته است .بهطور روشن مشاهده
میشود که در مراحل اول برای کاهش هزینه ،میزان استفاده از دوچرخه بیشتر از سایر
مدها بوده است و در مراحل آخر بهدلیل در نظر گرفتن کردن راحتی ،میزان استفاده از
دوچرخه به صفر رسیده است .در نقطه مقابل با افزایش سطح راحتی مورد نظر ،میزان
استفاده از خودروی شخصی افزایش یافته است ،تا جایی که در باالترین سطح راحتی
تنها دو مد خودرو شخصی و مترو مورد استفاده تقاضاکنندگان قرار میگیرد .روند
تغییرات تخصیص مد مترو نیز بسیار قابل توجه است .مترو به دلیل هزینههای قابل
رقابت با خودرو شخصی از همان ابتدا در سبد تخصیص بهینه قرار داشته و با افزایش
راحتی از سهم دوچرخه کاسته شده و به سهم مترو افزوده میشود اگرچه این افزایش از
گام چهارم متوقف شده و بیشتر افزایش راحتی از این گام به بعد توسط خودرو شخصی
تأمین میشو د .میزان استفاده از اتوبوس و بی آر تی نیز با افزایش سطح راحتی تغییرات
قابل توجهی را تجربه میکند .این دو مد وسیله حمل و نقل عمومی بیشتر در دامنههای
میانی سهم باالیی دارند و در دامنههای حدی باال و پایین راحتی سهم کمتری به خود
اختصاص میدهند .الز م به ذکر است با توجه به هدف قرارگرفتن حالت ششم بهعنوان
حالت بهینه ،سهم قابل توجهی به استفاده از اتوبوس و بی آرتی اختصاص یافته است.
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منبع :یافتههای تحقیق
نمودار  -2ميزان استفاده از مدهاي مختلف حملونقل در سطوح راحتی مختلف

بهمنظور مقایسه دقیقتر سطوح مختلف راحتی و میزان هزینه اجتماعی برای هر
گام از ارتقای شاخص راحتی ،افزایش هزینه محاسبه شده ،که نتایج آن در نمودار 3
آورده شده است .همانطورکه مشاهده میشود تا گام ششم هزینههای مذکور با شیب
مالیمی افزایش یافته ،اما بعد از گام ششم شیب نمودار نسبت به قبل افزایش
چشمگیری داشته است .این تحلیل میتواند مبنای مناسبی برای تصمیمگیری کالن
برای انتخاب سطح مطلوبی از راحتی قرار گیرد.

منبع :یافتههای تحقیق
نمودار -3نسبت تغييرات راحتی به هزینه
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بنابراین در صورت محدودیت بودجه ،گام ششم که نتایج آن در نمودار  4نمایش
داده شده است ،میتواند مرحلهی مناسبی برای سیاستگذاری در نظر گرفته شود .در
این حالت در زمان اوج سفر مدهای مترو ،اتوبوس و دوچرخه بیشترین تقاضا را خواهند
داشت و مدهای خودرو شخصی و اتوبوس بی آر تی در جایگاههای بعدی قرار دارند .این
در حالی است که در زمان غیراوج ،استفاده از خودرو شخصی نسبت به استفاده از
دوچرخه پیشی میگیرد .موضوع مهم تخصیص قابل توجه مد دوچرخه به تقاضاهای
موجود میباشد که با دادههای موجود بسیار متفاوت است.

منبع :یافتههای تحقیق
نمودار  -4تخصيص بهينه در سطح متعادل از راحتی و هزینه اجتماعی

 -5نتيجهگيري
نتایج حاصل از برنامهریزی خطی حاکی از آن است که در حالتهای مختلف
ترکیب هزینه و راحتی ،مدل تخصیصهای متفاوتی را ارائه میدهد .پذیرفتن راحتی
فراوان برای استفادهکنندگان انواع مدهای حمل و نقل تخصیص بهینه را به سمت
استفاده از خودرو شخصی سوق میدهد ،درحالیکه حداقل سازی هزینههای اجتماعی
مستلزم استفاده از وسایل حمل و نقل پاک و کم هزینه مانند پیاده روی و دوچرخه
سواری میباشد که عمالً ممکن است با روحیات و سبک زندگی فعلی شهروندان منطبق
نباشد ،اما فرهنگسازی در جهت پذیرفتن سطح پایینتری از راحتی توسط شهروندان،
مدیران شهری را با هزینههای اجتماعی کمتری در تأمین نیازهای حمل و نقل مواجه
خواهد که بهطور حتم رفاه بیشتر را برای شهروندان در بلندمدت به ارمغان خواهد آورد.
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انتخاب سطح مناسبی از راحتی برای تأمین نیازهای حمل و نقل شهروندان و
برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز از نتایج مهم و کلیدی این پژوهش به
شمار میرود ،که در این سطح مناسب و تعادلی بین راحتی و هزینههای اجتماعی
میتوان ترکیب بهینه مدهای حمل و نقل شهری را برای تصمیمگیری و سیاستگذاری
بهدست آورد.
پيوست
میزان انتشار آالینده برای هر وسیله نقلیه تابع سرعت وسیله نقلیه میباشد .در این
مطالعه برای محاسبه میزان انتشار آالینده سواری و اتوبوس در ساعت اوج ،میانگین
میزان انتشار هر آالینده در سرعتهای  20 ،10و  30کیلومتر بر ساعت مدنظر قرار
گرفته است .در ساعت غیر اوج نیز میانگین میزان انتشار برای سرعتهای  60 ،50و 70
کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شده؛ بنابراین برای دو مد اتوبوس و سواری میزان
انتشار آالیندهها برای ساعت اوج و غیر اوج بر حسب گرم بر ثانیه محاسبه شده است.
ميزان هزینههاي اجتماعی انتشار گازهاي آالینده و گلخانهاي بر اساس مطالعه بانک جهانی و
سازمان حفاظت محيط زیست به قيمت سال  1391بر اساس (هزار ریال بر تن)
مقدار انتشار آالینده بر حسب g/s

در حالت سکون (حرکت درجا)

آالینده
NOx

CO
0.05

PM10

SO2

HC
0.0067

0.005

در حال حرکت
(کیلومتر بر ساعت)10

0.2040133

0.045192

0.0204833

0.0036303

0.0259999

(کیلومتر بر ساعت)20

0.1108389

0.0476833

0.0138333

0.0015111

0.0426778

(کیلومتر بر ساعت)30

0.08636

0.0899249

0.02375

0.0029145

0.0659871

(کیلومتر بر ساعت)40

0.1115

0.0507333

0.0259333

0.0026111

0.0612778

(کیلومتر بر ساعت)50

0.1683333

0.0894118

0.0327944

0.0033736

0.0914132

(کیلومتر بر ساعت)60

0.2374

0.03415

0.0398333

0.0040333

0.0820833

(کیلومتر بر ساعت)70

0.30124

0.0623994

0.04575

0.0046021

0.1040249

ميزان انتشار آالیندهها براي وسيله نقليه سواري

منبع :مطالعات جامع تهران
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ميزان انتشار آالیندههاي مختلف براي اتوبوس
مقدار انتشار آالینده بر حسب g/s

در حالت سکون (حرکت درجا)

آالینده
NOx

CO

PM10

SO2

0.0067

0.0008

0.06

HC

در حال حرکت
(کیلومتر بر ساعت)10

0.0010525 0.1617615 0.0060603

4.38E-05

0.0199762

(کیلومتر بر ساعت)20

0.0013889 0.2115444 0.0066389

6.11E-05

0.0218833

(کیلومتر بر ساعت)30

0.2415432 0.0170623

0.001759

7.57E-05

0.0234882

(کیلومتر بر ساعت)40

0.0021444 0.2579667 0.0180556

8.89E-05

0.0248556

(کیلومتر بر ساعت)50

0.0323647

0.2667326

0.00256

0.0001021

0.0260836

(کیلومتر بر ساعت)60

0.03375

0.2741167

0.00295

0.0001167

0.0272

(کیلومتر بر ساعت)70

0.03742

0.0033887 0.2859832

0.000134

0.0283623

منبع :مطالعات جامع تهران

منابع
.1

.2

.3
.4

.5

احمدوند ،علی محمد ،محمدیانی ،زینب و خدادادی ابیازنی ،حدیثه (.)1394
مدلسازی پویای دستگاه حمل ونقل شهری پایدار بهمنظور اصالح و بهبود
ترافیک .مدرس علوم انسانی ،پژوهشهای مدیریت در ایران (.2-31 )2
برادران ،وحید و آذریخواه ،ارمغان ( .)1399ارائه مدل چندهدفه مسیریابی در
شبکه سیستمهای حمل و نقل عمومی چندوجهی درون شهری .مطالعات مدیریت
صنعتی.345-375 :)57(18 ،
حقانی میالد و شاهحسینی ،زهرا ( .)1391کتاب برنامهریزی حملونقل و مهندسی
ترافیک ،تهران :نشر کتاب آوا.
محمدی ده چشمه ،پژمان و مهدوی ،داود ( .)1398برنامهریزی استراتژیک بهبود
جایگاه سیستم حمل و نقل شهری در شهرکرد با استفاده از تلفیق رویکردهای
 SWOTو  .QSPجغرافیا و برنامهریزی.245-264 :)68(23 ،
شیرزادی بابکان ،علی ،طالعی ،محمد و علیمحمدی ،عباس ( .)1392انتخاب
وسیله حمل و نقل عمومی مناسب در یک کریدور شهری :کاربرد روشهای
تصمیمگیری چند معیاره ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ).1-24(18
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 یکپارچهسازی سیستم حمل و نقل.)1387(  حسین، علیرضا و حقشناس، صلواتی.6
 شهر اصفهان هشتمین کنفرانس مهندسی: مطالعه موردیAHP عمومی به روش
.حمل و نقل و ترافیک ایران
 طرح کاهش میزان آالیندگی هوا و صوت ناشی از.)1392(  مطالعات جامع تهران.7
 سازمان حملونقل و ترافیک: کارفرما، مطالعات مقدماتی،ترافیک در شهر تهران
تهران
 سازمان حملونقل و، معاونت حملونقل و ترافیک.)1389(  مطالعات جامع مشهد.8
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