
12/05/1393:  اريخت

  هاي پژوهشيخالصه مديريتي طرح

	
	
	
	
	

 رياست جمهوري
 موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

 معاونت پژوهشي
هاي پژوهشيطرحدفتر  	

يوست:پ 

R.R.	RE03.017   د مستند:ك  

	5از  1	 	شماره صفحه  

	

	
	

  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  عنوان طرح پژوهشي:
شناخت عوامل تأثيرگذار در مصرف سوخت حمل و 

  نقل درون شهري و راهكارهاي الزم
  مدير طرح:

	دكتر سيد احمدرضا جاللي نائيني

  :تاريخ تهيه
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12/05/1393:  اريخت

  هاي پژوهشيخالصه مديريتي طرح

	
	
	
	
	

 رياست جمهوري
 موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

 معاونت پژوهشي
هاي پژوهشيطرحدفتر  	

يوست:پ 

R.R.	RE03.017   د مستند:ك  

	5از  2	 	شماره صفحه  

	

	
	

  خالصه مديريتي:
-شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان و شيراز به عنوان مراكز استانونقل و ترافيك شهري، بخصوص براي كالنمقوله حمل

جايي كه با توجه به از آن. گير همه شهروندان استترين شهرهاي كشور، يك معضل اساسي و گريبانهاي اصلي و بزرگ
گوي نيازهاي حمل ونقل شهري بيش از اين پاسخهاي حملقليه شخصي، زيرساختروند رشد جمعيت و استفاده از وسايل ن

ونقل درون شهري و باشد، طرح جاري با هدف شناخت عوامل تأثيرگذار در مصرف سوخت حملو نقل و جابجايي نمي
سازي مصرف جهت افزايش كارايي و بهينه نه براي اجراي راهكارهاي مديريتيسازي زميراهكارهاي الزم به منظور آماده

  .سوخت به اجرا درآمده است
متناسب با اين روش تحقيق از چهار . جهت رسيدن به اهداف فوق، محقق از روش تحقيق تحليلي استفاده كرده است

رمورد ها استفاده كرده است كه در ذيل توضيح مختصري دبندي و مقايسه راهبردها و سياستروش ذيل براي اولويت
  .هركدام ارائه شده است

هاي اي است فرضي كه داراي بيشترين مقادير از همه ويژگينقطه آرماني نقطه: كاوسكيروش نقطه آرماني مين - 1 
  .شوندمياي كه از نقطه آرماني دارند، مرتب همه عناصر مجموعه مورد بررسي، برحسب فاصله مدنظر باشد و

از اين . گيري هستنداين دو روش از ابزارهاي قوي براي فرآيند تصميم: ار هسهروش تئوري ترتيب جزئي و نمود - 2
اين  .توان با نموداري نشان دادمجموعه مرتب شده را مي. توان بهره بردهاي محتمل ميگزينه جزئي كردنروش براي مرتب

  .نامندنوع نمايش روابط اعضاي مجموعه را نمودار هسه مي
در اين روش براي هر سياست، : ها در سطح عمومي و بوميطرح پژهشي براي امتيازدهي سياستروش ابتكاري اين  - 3 

  . شوددو گونه امتياز محاسبه مي
تغييرات  عامل هستند، به طور يكساني ميان اين روش تغييراتي كه مربوط به تغيير همزمان دودر : مدل روش تجزيه - 4

  .شوندمربوط به هر يك از عوامل توزيع مي
هاي اجرايي توسط هاي فوق از مطالعه راهبردها و سياستها در مدلاطالعات الزم براي مقايسه راهبردها و سياست 

حاصل ) هند، چين، كره جنوبي، عربستان و تركيهاياالت متحده، فرانسه، انگلستان، آلمان، ژاپن، (كشورهاي منتخب طرح 
ها و راهبردها در گزارش اول، براي رسيدن به اهداف در مورد سياستاز مجموعه تمامي اطالعات گردآوري شده . شده است

راهبرد مورد نظر به  13كه  .اند، انتخاب شده استشدهبنديدسته دراهبر 13سياست كه در قالب  44مورد نظر تحقيق، 
رحال تردد و د هايارتقاي كيفيت خودرو -2تعيين استاندارد و معيار مصرف سوخت ناوگان  - 1: ترتيب عبارتند از

كاهش تقاضاي  -5) بويژه ريلي(ونقل عمومي گسترش حمل -4انداز تركيب ناوگان چشم - 3 خودروهاي با فناوري نوين
ونقل شهري مشاركت بخش خصوصي در حمل -8توسعه كاربري زمين و ترافيك  - 7ونقل هوشمند توسعه حمل - 6سفر 
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توسعه منابع انرژي  -12امنيت انرژي  -11هاي امكانپذير ساير استراتژي - 10) بويژه ريلي(ونقل سازي عرصه حملبهينه - 9
  .استاندارد و معيار توليد سوخت -13

و مدنظر قرار داده است ها پذيري آنامكانكرده و بررسي را  ها و راهبردهاي برگزيدهدر ادامه طرح، محقق ابتدا سياست
هاي برگزيده بر سياست بندي اثراتبا جمع. نموده استايران استخراج  شهرهايكالنبراي را پذير موارد امكاندر نهايت، 

ها بر مجموع ها و ميزان اثربخشي هر يك از آنپذيري سياست، امكانانتخابينشانگرهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
سازي مصرف بهينههاي زيرمجموعه هر راهبرد، براي در مرحله بعد، راهبردها و سياست. نشانگرها محاسبه شده است

هاي منتخب، در سطح كالن اند، همچنين بر پايه مدلونقل شهرهاي گوناگون ايران شناسايي شدهسوخت در بخش حمل
هاي اقتصادي اند كه پايه اين كار بر تحليلبندي شدهها و راهبردهاي برگزيده ارزيابي و اولويت، سياست)كشوري(
ها به چهار هاي زيرمجموعه آندر پايان راهبردها و سياست. استوار است) هاچالش/ايامز(سياسي  -و اجتماعي) فايده/هزينه(

  .اندههاي چهار روش نيز با هم مقايسه شددهي شده و يافتهبندي و اولويتروش فوق، ارزيابي، رده
شان آمده مهمترين عناويناند كه در ذيل پس از ذكر عنوان هر سه فاز، محقق اقدامات فوق را در قالب سه فاز گنجانده

  .است
	آوري اطالعاتجمع -1

	ونقل درون شهريشناسايي و مدلسازي عوامل تأثيرگذار در حمل -2

	بندي و ارائه نتايججمع -3

  :زير است مواردشامل  ه است كهمطالعاي ادامه الزم بر آوري اطالعاتجمعدر فاز اول پروژه، هدف 
 شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، شيرازكالنشهري در ونقل درونضعيت موجود حملمطالعات و	

  ونقل شهريگذاري انرژي در بخش حملمربوط به مقررات و سياستو اسناد منابع	

 اياالت متحده، فرانسه، انگلستان، آلمان، (هاي كشورهاي عضو آژانس انرژي مرور و بررسي سياست
	ونقل شهريخت حملدر كاهش مصرف سو) ژاپن، هند، چين، كره جنوبي، عربستان و تركيه

 شهري در شهرهاي واشنگتن، پاريس، لندن، ونقل درونمطالعات وضعيت موجود حمل
	برلين، توكيو، دهلي نو، پكن، سئول، رياض و استانبول

 هاي دنياشهرشهرهاي ايران با كالنها و وضعيت موجود كالنمقايسه سياست	

 ر كشورهاي دنياهاي سايونقل شهري با سياستكشور در حمل هاي كليمقايسه سياست	

 ر ايرانونقل شهري دهاي حملچالش	

سازي عوامل تأثيرگذار شناسايي و مدلآوري اطالعات الزم، فاز دوم پروژه به پس از اتمام مطالعات فاز اول و جمع
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  :اختصاص يافته استبند به شرح زير  4، در شهريدر حمل و نقل درون
 ونقل كشور هاي كاهش مصرف سوخت در بخش حملبندي استراتژيآوري و دستهجمع  
 سازي مصرف انرژي در بخش حمل و هاي بهينهشناسي مدلسازي ارزيابي استراتژيبررسي روش

  نقل شهري
 هاي تدوين شده بندي استراتژيارزيابي و اولويت  
 گزارش پاياني فاز دوم  

در فاز سوم، . اندبندي شدهبندي، ارزيابي و اولويتآوري، دستهمصرف سوخت، جمعهاي كاهش اين فاز، استراتژي در
هاي تهران، مشهد، شهرشهري كشور به طور كلي و به تفكيك كالنونقل درونهاي كاهش مصرف سوخت در حملسياست

  .فاز سه طرح هستنددو مورد زير مهمترين بندهاي . انداصفهان و شيراز با جزئيات بيشتر تدوين و ارايه شده
 شهري كشور ونقل درونهاي كاهش مصرف سوخت در حملتدوين گزارش سياست  
 شهري به تفكيك كالنونقل درونهاي كاهش مصرف سوخت در حملتدوين گزارش سياست -

	.تهران، مشهد، اصفهان و شيرازشهرهاي 
 .  بيان نموده است تفكيك به صورت زيررا به چهار الگوي فوق  راهبردهاي برترپس از طي مراحل فوق، در پايان محقق 

	
 كاوسكي:روش نقطه آرماني مين  
 توسعه حمل و نقل عمومي،   -1
 تعيين استاندارد و معيار مصرف سوخت ناوگان و  -2
 مديريت و كاهش تقاضاي سفر،  -3

 
 روش تئوري ترتيب جزيي و نمودار هسه. 

 تعيين استاندارد و معيار مصرف سوخت ناوگان،  -1
 ونقل عمومي،توسعه حمل -2
 ونقل، سازي عرضه حملبهينه  -3
 مديريت و كاهش تقاضاي سفر،  -4
 ارتقاي كيفيت ناوگان و توسعه كاربري زمين و ترافيك -5
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 روش ابتكاري طرح براي امتيازدهي سياست در سطح عمومي:
 تعيين استاندارد و معيار مصرف سوخت ناوگان،  -1
 .درحال تردد و ناوگان با فناوري نوينونقل عمومي و ارتقاي كيفيت ناوگان توسعه حمل -2

 
 ها در سطح بومي و مليروش ابتكاري طرح حاضر براي امتيازدهي سياست: 

 تعيين و معيار مصرف سوخت ناوگان،  -1
 ونقل عمومي و ارتقاي كيفيت ناوگان درحال تردد و ناوگان با فناوري نوينتوسعه حمل -2

دهد كه اخـتالف چنـداني   كاوسكي و نمودار هسه نشان ميدو روش مينمقايسه نتايج همچنين محقق بيان نموده است كه 
 .  ها و راهبردها در دو روش وجود نداردبين اولويت سياست

 


