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  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
12/5/1393 	
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  طرح پژوهش مشخصات كلي -1
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 :عنوان طرح پژوهشي-1-1

 شهري و راهكارهاي الزمونقل درونشناخت عوامل تأثيرگذار در مصرف سوخت حمل

 :طرح پژوهش مدير -1-2

	دكتر سيد احمدرضا جاللي نائيني نام و نام خانوادگي:
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مؤسسه عالي آزموزش و  :ناظر طرح پژوهشي                                سازي مصرف سوختشركت بهينه	:كارفرما
  ريزيپژوهش مديريت و برنامه

  31/01/1389 :	تاريخ پايان پروژه                                 31/01/1388  :تاريخ شروع پروژه -1-3
  

  مدارك موجود: -2
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	طرح پژوهش:كليات  -3

 شهري و راهكارهاي الزمونقل درونمصرف سوخت حملشناخت عوامل تأثيرگذار در: عنوان	

 ونقل هاي مناسب براي مديريت منابع انرژي، مانند مديريت مصرف سوخت حملراهبردها و سياست: مسئله تحقيق

	. درون شهري كدامند

 ي سازونقل درون شهري و راهكارهاي الزم به منظور آمادهشناخت عوامل تأثيرگذار در مصرف سوخت حمل: هدف

	.سازي مصرف سوختزمينه براي اجراي راهكارهاي مديريتي جهت افزايش كارايي و بهينه

 1335 -1387 :قلمرو زماني.	
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 شامل تهران، مشهد، اصفهان و شيرازشهرهاي ايرانكالن: قلمرو مكاني ،.	

 هاي آماري انجام شده استموردي و توصيفي است كه با استفاده از اسناد و داده :روش تحقيق.	

 الگوي رتبه بندي به شرح زير استفاده كرده است 4اين طرح از : مدل مورد استفاده.	

هاي اي است فرضي كه داراي بيشترين مقادير از همه ويژگينقطه آرماني نقطه: 1كاوسكيروش نقطه آرماني مين- 1

 .شونددارند، مرتب مياي كه از نقطه آرماني مدنظر باشد و همه عناصر مجموعه مورد بررسي، برحسب فاصله

از اين . گيري هستنداين دو روش از ابزارهاي قوي براي فرآيند تصميم: 2روش تئوري ترتيب جزئي و نمودار هسه - 2

اين  .توان با نموداري نشان دادمجموعه مرتب شده را مي. توان بهره بردهاي محتمل ميجزئي گزينه كردنروش براي مرتب

  .نامندنوع نمايش روابط اعضاي مجموعه را نمودار هسه مي

در اين روش براي هر سياست، : ها در سطح عمومي و بوميروش ابتكاري اين طرح پژهشي براي امتيازدهي سياست - 3 

  . شوددو گونه امتياز محاسبه مي

عامل هستند، به طور يكساني ميان تغييرات در اين روش تغييراتي كه مربوط به تغيير همزمان دو : مدل روش تجزيه - 4

  .شوندمربوط به هر يك از عوامل توزيع مي

 خالصه فصول :	

	.طرح حاضر در سه فاز زير انجام شده است

- ، در ابتدا به مطالعه وضعيت موجود حمل و نقل درون شهري در كالن»آوري اطالعاتجمع«فاز اول با عنوان  -

مربوط به مقررات و و مستندات موجود سپس منابع . پردازدمي) اصفهان و شيرازتهران، مشهد، (شهرهاي كشور 

هاي كشورهاي عضو آژانس انرژي در كاهش سياست. كندگذاري انرژي در بخش حمل ونقل را بيان ميسياست

شهر  10كند و بعد از آن به وضعيت موجود حمل ونقل درون شهري مصرف سوخت حمل و نقل شهري را مرور مي

																																																													
 1Minkowski   

2Hesse Diagram  
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. شودشهرهاي دنيا مقايسه ميشهرهاي ايران با كالنها و وضعيت موجود كالنمتعاقباً سياست. پردازدجهان مي

هاي ساير كشورهاي دنيا مقايسه شده و در ونقل شهري را با سياستهاي كلي كشور در حملهمچنين سياست

	.برديونقل شهري در ايران فصل را به پايان مهاي حملنهايت با بحث چالش

در اين فاز . ، اختصاص يافته است»ونقل درون شهريسازي عوامل تأثيرگذار در حملشناسايي و مدل«فاز دوم به  -

پس از . اندبندي شدهآوري و دستهونقل درون شهري جمعهاي كاهش مصرف سوخت در بخش حملابتدا استراتژي

سازي مصرف انرژي در بخش حمل و نقل شهري، به هاي بهينهشناسي مدلسازي ارزيابي استراتژيبررسي روش

	.هاي تدوين شده پرداخته استبندي استراتژيارزيابي و اولويت

-بندي در مورد سياستگيري و جمعدر اين فاز ابتدا يك نتيجه. ، ارائه شده است»بندي و نتايججمع«در فاز سوم  -

- بندي و نتيجهته است و در ادامه به جمعونقل درون شهري كشور صورت گرفهاي كاهش مصرف سوخت در حمل

شهرهاي تهران، مشهد و اصفهان شهري كالنونقل درونهاي كاهش مصرف سوخت در حملگيري در مورد سياست

	.پردازدو شيراز مي

  :نتايج	

 بندي راهبردها آمده است ودر پايان نتايج حاصل از بكارگيري چهار روش بكارگرفته شده در طرح براي اولويت

نتايج طرح حاكي از اين است كه مقايسه نتايج دو روش . ها به تفكيك بيان شده استهركدام از روش راهبردهاي برگزيده

	.ها و راهبردها در دو روش وجود ندارددهد كه اختالف چنداني بين اولويت سياستكاوسكي و نمودار هسه نشان ميمين

  :واژگان كليدي -4

 .بنديشهري، راهبرد، سياست، اولويت ونقلمديريت مصرف سوخت، حمل

Fuel Consumption Management, Urban Traffic, Strategy, Policy, Ranking. 
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  هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

سياست زير را به عنوان  5بايد كند كه، ونقل كشور توصيه ميحوزه سوخت و حملگيران تصميمبه طرح حاضر، نتايج 

  .گذاري خود قرار دهنددر اولويت سياست ،سياست برتر

	تدوين و اجراي استانداردهاي كارآيي مصرف سوخت خودروها -1

	)ويژه ريليبه(گسترش شبكه عمومي  -2

	كاربرد فناوري نوين براي باالبردن و بهبود كارايي خودروها -3

	و مصرف سوخت و ابزارهاي مديريت و كنترل ترافيك براي كاهش تراكم ITCگسترش و كاربرد  -4

	.و خدمات ارائه شده آن) ويژه ريليبه(ونقل عمومي بهبود دسترسي به حمل -5

  .گيران جهت اجرا باشدگذاري، موارد زير بايد در اولويت آخر مديران و تصميمشود كه در سياستهمچنين يادآور مي

  ونقلتهيه و تدوين بانك اطالعات جامع حمل -1

	هاي هندسيونقل و انجام طرححملهاي شبكه بازبيني و بررسي راه -2

	مسيرهاي ويژه براي رهگذران پياده -3

	ونقل عموميهاي حملپرداخت يارانه از سوي دولت به سامانه -4

هاي تشويقي براي كاربرد خودروهاي چند سرنشين براي كاركنان نهادهاي دولتي و خصوصي و سياست -5

	سفرهاي آموزشي

	هاي زمينبهبود كاربري -6

  تافزايش ذخاير سوخ -7

 


