
   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 09/06/1393 تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.037 كد مستند:

 4از 1 شماره صفحه: 

 تاريخ تهيه:
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/6/1393 

 

 عنوان طرح پژوهشي:
ي دوركاري به عنوان يك راهبرد كاهش سنجاثر

 تقاضاي سفر در سطح شهر تهران
 مدير طرح:

اميررضا ممدوحي



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 09/06/1393 تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.037 كد مستند:

 4از 2 شماره صفحه: 
 مشخصات كلي طرح پژوهش -1

مت
قس

ن 
اي

 
هيه

ط ت
وس

ت
دد.

 گر
يل

كم
ده ت

كنن
 

عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 دوركاري به عنوان يك راهبرد كاهش تقاضاي سفر در سطح شهر تهران اثرسنجي

مدير طرح پژوهش -1-2

 اميررضا ممدوحي نام و نام خانوادگي:

 عابدين دركوشدكتر سعيد  ناظر طرح پژوهشي: ريزيبرنامهموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و  كارفرما:
 29/12/1386 تاريخ پايان پروژه: 1/7/1385 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFديجيتال (نسخه            

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 دوركاري به عنوان يك راهبرد كاهش تقاضاي سفر در سطح شهر تهران ياثرسنج: عنوان 
 :ي كاهش ترافيك و آلودگي از طريق دوركاريهاروشيافتن  مساله تحقيق 
 كيلومتر و نفر-وسيله در رييتغمانند ميزان  سفرهاي كاريي هايژگيوبررسي و تخمين آثار دوركاري بر تعداد و  :هدف-

 كيلومتر طي شده، سوخت مصرفي و آلودگي
 1385تا  1360از سال  :قلمرو زماني 
 تهران و برخي شهرهاي منتخب جهان :قلمرو مكاني 
 :توصيفي روش تحقيق 
 :يجوئزان مصرف سوخت صرفهيم محاسبهجهت . استفاده شده است اقتصادسنجياز الگوهاي آماري و  مدل مورد استفاده 

زان نشر يها، تابع مندهيدر نشر آال يجوئزان صرفهيم محاسبهجهت . زان مصرف سوخت برآورد شده استيشده، تابع م
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 پيوست:

  R.R.RE02.037 كد مستند:

 4از 3 شماره صفحه: 
 .است شده برآوردها ندهيانواع آال كيكها به تفندهيآال
 :خالصه فصول  

ونقل و در حوزه حمل ژهيوبهشهرها از جمله تهران مشكالت متعدد كالنحل  بردوركاري اثرات اين طرح به دنبال بررسي 
در سطح شهر تهران توجه  ،ي سفر در اثر دوركاريتقاضا كاهشونقلي راهبرد لذا در اين مطالعه به آثار حمل. استترافيك 

 .شوديم
 :اين مطالعه در سه بخش به شرح زير تنظيم شده است

ونقل و راهبردهاي مربوطه، ضاي حمل، مديريت عرضه و تقاپژوهشدر ابتدا به مقدمات، كليات، تعاريف، هدف و فروض 
گردآوري و  نحوهاي و سازي، مطالعات كتابخانهآن، چارچوب پژوهش جهت بومي اثرسنجيكارگيري و دوركاري و ميزان به

قابليت افزاري است. اين بسته نرمشده پرداخته  ،شدهافزاري طراحينرم بستهها و اطالعات موردنياز و در انتها، به تحليل داده
را دارد. بر اساس اين اطالعات، و ... شامل جامعه آماري، نمونه آماري، ورود اطالعات نواحي ترافيكي  ،دريافت اطالعات مرتبط

 .كنديم ارائهدوركاري ميزان هاي مختلفي براي گيريافزار گزارشنرم
رياضي و برآورد كمي تقاضاي دوركاري سازي مدل وضوعمسازي و برآورد تقاضاي دوركاري در هفت فصل به قسمت مدل 

است. در انتها، گزارش تكميلي جهت نشان پرداخته آماري، جامعه آماري و سپس كارمندان در سطح شهر تهران  نمونهبراي 
 است.پرداخته  ،شدهيطراحافزاري نرم بستههاي جديد دادن قابليت

گيري و در انتها، نتيجهو سوم و چهارم ارائه شده  يهاگزارش عنوانبههاي تخصيص ترافيك و اثرسنجي دوركاري مدل
 .اندشدهپژوهش ارائه  ادامهپيشنهادات براي 

 نتايج: 
ي اجرايي در حوزه هادستگاهبه تفكيك پست و واحد سازماني در  ،اين تحقيق، برآورد تعداد روز دوركاري بهينه نتايجاز  -

 .باشديمستادي 
هاي پااليش شده، تقاضاي دوركاري كه با استفاده از داده بيترت نيبدتقاضاي كالن دوركاري است،  برآورداز ديگر نتايج،  -

نفر  7686، 1386در سال  موردنظرآماري  جامعهدهد كه براي . نتايج نشان ميه استآماري برآورد شد جامعهبراي 
 نيروي كاري قادر به دوركاري هستند. سومكيبيش از  ،گريد عبارتبهتوانند دوركاري كنند. كارمند هر روز مي

-  
افزاري است كه قابليت دريافت اطالعات مرتبط شامل جامعه آماري، نمونه نرم بستهطرح،  هايخروجياز ديگر نتايج و  -

 ئهاراهاي مختلفي را گيريافزار، گزارشرا دارد. بر اساس اين اطالعات، نرمو ... آماري، ورود اطالعات نواحي ترافيكي 
 .كنديم

كه با استفاده از  ،شدهطراحي سناريو 18هاي طرح است. در اين طرح ها از ديگر نتايج و خروجيو تحليل آن سناريوسازي -
ها را با هم مقايسه نمود و سناريوي برتر را معرفي كرد. آن آن توانيمبراي هر يك،  آمدهدستبههاي جوئيمجموع صرفه

ها نسبت به ديگر سناريوها برتري دارد و از نظر عداد روز دوركاري است، در كليه شاخصسناريو كه داراي بيشترين ت
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 تواند به عنوان بهترين گزينه مطرح باشد.ها ميجوئيميزان صرفه

پذير بودن آن در وضعيت كنوني است. ولي اين سناريو شايد در ميزان امكان ،مهم ديگر در انتخاب سناريوي برتر نكته -
هاي مربوطه، شايد اين پذير نباشد. با توجه به هزينهمدت خيلي امكاني و توسعه دوركاري يعني در كوتاهريكارگبهابتداي 

 سازي باشد.مدت يا بلندمدت قابل پيادهسناريو در ميان
 

 واژگان كليدي: -4

 حمل و نقل، حمل و نقل يت تقاضايريدم، دوركاري، راهبرد، تهران ،سفر
Travel, Tehran, Strategy, Telebusiness, Transportation Demand Management, Transportation 
 

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

 .شوديمشهرها توصيه هاي دوركاري، با توجه به تأثيرات مثبت و مختلف آن براي تمام كالناجراي برنامه -
شود، اين مي آلودگيونقل و كاهش ي دوركاري باعث بهبود در عملكرد سيستم حملهابرنامهبا توجه به اينكه اجراي  -

 .شوديمسياست كاري براي ادارات توصيه 
 


