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نقش مدیریت تقاضای سفر در ترافیک شهری (مورد مطالعه شهر تهران)
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ابوالحسن ملکی

چکیده
امروزه یکی از مشکالت و معضالت زندگی شهري ،ازدحام ترافیک و سختی رفت و آمد در سطح
شهرها بهویژه کالنشهرها میباشد .هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت تقاضاي سفر
بهعنوان یک سیاست براي نیل به حمل و نقل پایدار و کاهش مشکالت تراکم ترافیک از طریق
جهتدهی به تقاضاي سفر به جاي افزایش امکانات حمل و نقل در راستاي پایداري شهري
میباشد .روشهاي مدیریت تقاضاي سفر بهعنوان سیاستی مؤثر در بهبود عملکرد و افزایش
سطح سرویسدهیِ سیستمهاي حمل و نقل به کار گرفته میشوند .در این پژوهش با بررسی
راهکارهاي مختلفِ مدیریت تقاضاي سفر ،میزان تأثیرگذاري هر راهکار براي کالنشهر تهران
بررسی شده است تا نقش استراتژيهاي مدیریت تقاضاي سفر در غلبه بر برخی از چالشهاي
شایع سیستمهاي مدیریت ترافیک و دستیابی به معیارهاي شهر پایدار در مقوله حمل و نقل
در شهرهاي رو به توسعه مشخص شود .این پژوهش با رویکردي توصیفی-تحلیلی در سه مرحله
مطالعات اسنادي ،اطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل اطالعات به دو روش کتابخانهاي و میدانی
انجام شده است .بدین منظور تعدادي از راهکارهاي مدیریت تقاضاي سفر بر روي مدل کالننگر
شهر تهران اجرا شده و نتایج هر راهکار و تأثیرات آنها بر روي ترافیک با توجه به تحقیقات
پیشین از طریق نرم افزار مدلسازي مدیریت ترافیک مورد بررسی قرار گرفته و بهطور تجمیع
شده در جدولی ارائه شده است .در پایان اثر ترکیبی راهکارهاي مدیریت تقاضا بر روي ترافیک
شهر تهران بررسی شده است .نتیجه مطالعه نشان داد با اجراي راهکارهاي کوتاه و میان مدت
مدیریت تقاضا میتوان کاهش  10درصدي در تقاضاي سفر را محقق نمود.
واژههای کلیدی:

مدیریت تقاضاي سفر ،ساعات اوج تراکم ترافیک ،روانسازي ترافیک ،مدیریت حمل و نقل.
 .1دانشجوي دوره دکتري مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی امین
* نویسنده مسئول:

 : malekiabolhassan@gmail.comرایانامه
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مقدمه

تراکم ترافیک بهعنوان مشکل اصلی مناطق شهري در جهان هزینههاي زیادي را به دولتها و
مردم تحمیل می کند و معضالتی چون آلودگی هوا ،مصرف لجام گسیخته انرژي و عدم امکان
برنامهریزي در مدیریت امور را به دنبال دارد .از سوي دیگر براي حل مشکالت اشاره شده از
سوي کارشناسان و صاحبنظران حوزههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی مطالعات و
بررسیهاي بسیار زیادي صورت گرفته و راهکارهاي متنوعی بررسی ،پیشنهاد و اجرایی شده
است که نتیجه این اقدامات باعث شده که جامعه انسانی و محیطزیست طبیعی بشر تا حدودي
از آسیبهاي ناشی از استفاده لجام گسیخته وسایل نقلیه عمومی و شخصی نجات یابد
(سلطانی و فالح منشادي.)1391 ،
در دهههاي اخیر افزایش جمعیت شهري و رشد اقتصادي منجر به افزایش مالکیت و
استفاده از خودروي شخصی در کالنشهرها بهویژه در تهران شده است که درنتیجه آن مسئله
تراکم در معابر شهري به وجود آمده است .اگرچه احداث زیرساختها و معابر جدید باعث بهبود
شرایط ترافیکی در بعضی از نواحی میگردد ،اما این حقیقت که راههاي جدید مولد ترافیک
هستند و در واقع پاسخگوي تقاضاي نهان میباشند ،موجب میشود سود حاصل از توسعه راهها
در جهت کاهش تراکم معابر با رشد ترافیک تا حدي خنثی گردد .ازآنجاکه همیشه افزایش
عرضه و امکانات ،موجب بهبود وضعیت و عملکرد تسهیالت و سیستمهاي حمل و نقل
نمیشود ،روشهاي مدیریت تقاضا بهعنوان راهکاري مؤثر در بهبود عملکرد و افزایش سطح
سرویس سیستمهاي حمل و نقل به کار گرفته میشوند (لطیفی و مجتهدزاده.)1391 ،
در این مقاله راهکارهاي زیر در راستاي مدیریت تقاضاي سفر در تهران اثرسنجی و مورد
بررسی قرار گرفتهاند:
 راهکارهاي مدیریت تقاضاي سفر حول محور سیاستگذاري در راستاي نظام کاربريها. راهکارهاي مدیریت تقاضاي سفر با محوریت تغییر الگوي سفرهاي غیراجباري. بررسی امکانپذیري و اثرسنجی گسترش دوره آموزشی در شهر تهران. بررسی امکانپذیري و اثرسنجی دورکاري در شهر تهران. ارزیابی مجموعه راهکارهاي پیشنهادي و پیشبینی آثار کلی آنها ،در بخش پایانی این مقالهارائه شده است.
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مسئله ترافیک و ناپایداري الگوهاي حمل و نقلی به عنوان مشکل اصلی در شههرها بهه ویهژه
کالن شهرها ،بار مالی بسیاري را براي جوامع به دنبال داشته اسهت .اگرچهه پدیهده ههایی چهون
آلودگی هوا و مصرف انرژي نیز از پیامدهاي ناپایداري حمل و نقل اسهت ،لهیکن تهأخیر افهراد و
اتالف وقت به دلیل وجود ترافیک بهعنوان فراگیرترین و عمدهتهرین هزینهه خانوارههاي شههري
گزارش شده است (لیندزي .)2001 ،تالش براي حل مشکل ترافیک از سوي مسئوالن ترافیک
و حمل و نقل شهري ،با توجه به محدودیتهاي گسترش سیستمهاي عرضه حمل و نقل ،منجر
به تأکید بیشتر بر رویکردهاي مدیریت تقاضاي حمل و نقل در دهههاي اخیهر شهده و امهروزه،
این رویکرد به بخش اصلی سیاستهاي حمل و نقل شهري بدل شده است (مختاریان.)1384 ،
در این راستا با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع و افزایش شدید تقاضهاي سهفر در تمهامی
مقیاسها (شهري ،بینشهري و بین کشوري) و رشد درصد مالکیت خودرو ،لزوم توجه به فراهم
آوردن شرایط مناسب براي پاسخگویی به این افزایش تقاضا احساس میشود .این افزایش تقاضا
مسائل و مشکالت متعددي نظیر افزایش بیرویه مصرف انرژي ،آلودگیههاي زیسهتمحیطهی،
تأخیر -تراکم ترافیک ،مسائل روحی-روانی ناشی از ترافیهک و بحهران انهرژي و کهاهش منهابع
انرژيهاي تجدید ناپذیر شده است (هازل .)2012 ،از همین رو مسئولین و تصمیمگیران جوامع
مختلف اقدام به اتخاذ تدابیري جهت کاهش مسائل و مشکالت ناشهی از ایهن افهزایش تقاضها و
سمتوسو دادن به تقاضاي مصرفکنندگان از سیستمهاي حمل و نقل در جهت بهبهود شهرایط
فوقالذکر نمودهاند .این راهکارها شامل طیف وسیعی از اقدامات میباشد و براي اجراي آن نیاز
به تعامل بخش وسیعی از نیروي اجرایی جامعه است .طیهف اقهدامات از سیاسهتگهذاريهها و
تصمیمات کالن کشوري در خصوص منابع تأمین انرژي و نحوه تعامالت بینالمللی تا تصمیمات
مدیریتی در کوچکترین شهرها و روستاهاي کشور را شامل میشود .تأمین انرژي با استفاده از
منابع انرژي جایگزین و تجدیدپذیر ،تحقق دولت الکترونیک و کاهش نیاز به سهفرهاي درون و
برونشهري ،مدیریت تقاضاي سفر ،توسعه حمل و نقل پایدار (شهامل حمهل و نقهل عمهومی و
سبز) مثالهایی از اقدامات مؤثر در کاهش مسائل و مشکالت ناشی از حمل و نقل است .از بین
اقدامات مذکور ،مدیریت تقاضاي حمل و نقل مفهومی کلیدي است و در یک عبارت کلی براي
سیاستها و برنامههایی است که به تشویق استفاده مفیدتر از منابع حمل و نقل (فضاي پارک و
جاده ،ظرفیت وسیله نقلیه ،انرژي ،سرمایه و  )...میپردازد.
امروزه گسترش سیستمهاي حمل و نقل به دلیل هزینه سرسامآور و محدودیتههاي پهیش
رو بهتنهایی جوابگوي کاهش تراکم ترافیک و مدیریت بهینه سیستمهاي حمل و نقهل نیسهت و
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در بسیاري از موارد عدم مدیریت صحیح در گسترش امکانات و زیرساختهاي حمل و نقل خود
باعث بروز مشکالت بسیاري شده است .شهر تهران با جمعیت نزدیک به  8/2میلیون نفهر و بها
احتساب سفرهاي دروازهاي که جمعیت شناور آن را به بیش از 10میلیون نفر در روز میرساند؛
بزرگترین کالنشهر در کشور و خاورمیانه میباشد و با این حجم فزاینده جمعیت با مشهکالت
جدي و عدیدهاي در سیستم حمل و نقل خود مواجه است .در طی دهه اخیر با افزایش مالکیت
خودرو و همچنین افزایش رفاه نسبی شهروندان ،نرخ سفر به حد  1/5سفر سواره بهه ازاي ههر
نفر رسیده است ،بطوريکه قریب به  15میلیون سفر سواره در طی روز در شهبکه معهابر شههر
تهران جریان دارد .این تعداد سفر منشأ بسیاري از مشکالت دیگر شهر تهران است .بطوريکهه
روزانه قریب به  12میلیون لیتر بنزین توسط خودروها مصرف میشود که این امر خهود باعهث
آلودگی محیط زیست و در نتیجه کاهش ضریب ایمنی و سالمتی شهروندان میگهردد .ضهمن
اینکه افزایش حجم تردد خودروها بهنوبهي خود باعث افهزایش تصهادفات و خسهارات مهادي و
جانی ناشی از آن نیز میگردد (طرح جامع ترافیک و حمل و نقل تهران  .)1385،در کنار تردد
بیش از  5میلیون خودرو در کالنشهر تهران ،سیستم اتوبوسهرانی تههران سهاالنه حهدود یهک
میلیارد مسافر و سیستم مترو سالیانه حدود  250میلیون مسافر جابجا میکنند که ایهن ارقهام
همچنان در حال افزایش میباشند .با یک محاسبه ساده میتوان به این نتیجه رسید که سههم
استفاده از اتومبیل شخصی در تهران چیزي بیش از  4/25میلیارد مسافر در سال است .تمامی
این آمارها نشان از گستردگی مسائل و مشکالت کالنشهر تهران در بخش حمل و نقل دارد که
نیازمند ابزار و راهکارهاي کارآمد براي کاهش مشکالت و بهبود وضعیت آن است .بهطور کلهی،
مشکالت اصلی کالنشهر تهران در حوزه حمل و نقل عبارتند از:
الف) حجم باالي اتومبیلهاي تکسرنشین ب) توسعه محدود شبکه حمل و نقل عمومی ج)
عدم مدیریت تقاضا د) نبود سیستم حمل و نقل یکپارچه و مدیریت واحد شهري ه) مشکالت
ناشی از ترافیک ساکن و) عدم برنامهریزي همزمان کاربري زمین و حمل و نقل (نادیده گرفتن
مصوبات طرح جامع) ز) عدم رعایت سلسلهمراتب دسترسی ح) ساختار فضایی شهر تهران
(محمدپور و همکاران.)1394 ،
با توجه به مشکالت مذکور مهمترین مواردي که لزوم توجه ویژه را به موضوع مدیریت
تقاضاي سفر در کالنشهر تهران را ضروري مینمایند ،بهطور خالصه عبارتند از:
 -کمک به توسعه پایدار شهر تهران؛
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 مقابله با تراکم روزافزون ترافیک بهعنوان عامل مهم در مشکالت جسمی و روحیشهروندان؛
 مقابله با رشد روزافزون مصرف انرژي بهویژه بنزین در کالنشهرها بهعنوان بزرگترینقطبهاي مصرف؛
 مواجه شدن با نگرانیهاي ناشی از بحران گرم شدن کره زمین در اثر پدیده گلخانهاي وضرورت مقابله با آسیبهاي جدي به محیط زیست؛
 هزینه بسیار باالي اجراي زیرساختهاي عمرانی در راستاي تقویت سیستم حمل و نقل.با توجه به مباحث مذکور در زمینه مشکالت کنونی کالنشهر تهران در برنامهریزي حمل و
نقل و عدم پاسخگویی زیرساختهاي حمل و نقل فعلی و پیشی گرفتن تراکم ترافیک از عرضه
زیرساختها و تسهیالت حمل و نقل درونشهري تهران و بروز مسائل و مشکالت مذکور،
ضرورت توجه به مدیریت تقاضاي سفر در راستاي کاهش تولید سفر و ارائه راهکارهاي و
مدلهاي کاربردي در راستاي عملی شدن مدیریت تقاضاي سفر و در نهایت تحقق حمل و نقل
پایدار ضروري میباشد.

شکل ( )1وضعیت ترافیک شبکه معابر اصلی تهران در ساعات اوج (معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تهران)1394 ،

موضوع اصلی در بحثهاي مربوط به مدیریت تقاضاي حمل و نقل این است که جذابیت
مالکیت و استفاده از خودروي خصوصی ،بهویژه در کشورهاي در حال توسعه ،روز به روز در
حال افزایش بوده است.
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طی بررسیها و پژوهشهاي انجام شده در سالهاي اخیر این اصل مطرح شده است که
فناوري بهتنهایی نمیتواند مشکالت ناشی از ازدحام بیرویه ترافیکی را حل نماید .همچنین
سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا 1ادعا میکند که اصالحات و ابداعات بیشتر در زمینه
فناوري با صرف هزینههاي گزاف ،تنها میتواند سهم اندکی در کاهش دامنه و شدت
آلودگیهاي زیستمحیطی داشته باشد .نتیجه آنکه روند فزاینده تعداد خودروها و مقدار
کیلومتر طی شده توسط آنها ،همچنان بهعنوان یک معضل باقی خواهد ماند .به همین دلیل،
امروزه پرداختن به مدیریت تقاضاي حمل و نقل ،بهعنوان یک جزء ضروري از سیستم حمل و
نقل ،مطرح شده است.
مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ترافیک شهری

ترافیک یک واژه شناخته شده بینالمللی است و در قوانین به مجموعه عبور و مرور وسیله نقلیه
و اشخاص و حیوانات در راهها اطالق میگردد .ترافیک از سه عامل تشکیل میشود این عوامل
عبارتند از :انسان ،راه ،وسیله نقلیه .چنانچه هر یک از عوامل سهگانه نباشد اصوالً مسئلهاي بنام
ترافیک وجود نخواهد داشت .برهم خوردن تعادل در ترافیک شهري به عدم هماهنگی میان این
سه فاکتور درراههاي شهري مربوط میشود ،که این عدم هماهنگی میتواند به عوامل و شرایط
مختلفی مربوط باشد ،از جمله؛ عدم هماهنگی بین ظرفیت راه و تعداد وسیله نقلیه ،عدم
هماهنگی بین شرایط راه و نوع وسیله نقلیه ،عدم هماهنگی بین زمان و تعداد استفادهکنندگان
از وسیله نقلیه ،عدم هماهنگی بین تقاضاي استفادهکنندگان از وسیله نقلیه خاص و شرایط
مکانی و زمانی .در واقع هرگونه برهم خوردن تعادل بین سه عامل فوق باعث ایجاد معضل
ترافیک میشود (سازمان حمل و نقل و مدیریت ترافیک.)1393 ،
مدیریت تقاضای سفر

مدیریت تقاضاي سفر روشی براي تأثیرگذاري روي رفتار حمل و نقلی و ترافیکیِ افراد ،و تأمین
گزینههاي متعدد کاهش تقاضاي واقعیِ سفر و یا کاهش تعداد خودروهاي شخصیِ موجود در
ناوگان حمل و نقلی است .تمرکز این استراتژي بر روي مدیریت تقاضاي سفر در معادله

. Environmental Protection Agency

1

نقش مدیریت تقاضاي سفر در ترافیک شهري (مورد مطالعه شهر تهران)

93

ترافیکی است و مفهوم آن افزایش زیرساختها از طریق عریض کردن یا ساختن جادههاي
جدید نمیباشد (سازمان حمل و نقل ایاالت متحده.)2012 ،
مدیریت تقاضاي سفر شبکه حمل و نقل را با درک اینکه در کجا فشار ترافیکی قرار دارد و
پیشبینی اینکه در کدام منطقه ظرفیت اضافی براي انتقال این فشار وجود دارد ،متعادل
میکند .این تغیر در فشار ترافیکی از طریق تغییر زمان ،تغییر در مدل حمل و نقل و تغییر در
مسیر توزیع میشود .تغییر رفتار مهمترین کار و هدف در مدیریت تقاضاي سفر است و براي
نیل به این هدف از چهار اصلِ تغییر زمان ،تغییر مدل ،تغییر مسیر و کاهش 1استفاده میشود
(رز امکارتور.)2016،
اولین و یکی از مؤثرترین راههاي دستیابی به حمل و نقل پایدار ،مدیریت تقاضاي سفر و
کاهش سفرهاي غیرضروري بوده و استفاده مؤثر و کارآمد از فناوري اطالعات میتواند یکی از
راههاي کاهش سفرهاي شهري باشد .در دنیاي امروز و با توجه به پیشرفتهاي عظیم انجام
شده در زمینه ارتباطات ،استفاده از شبکه جهانی اینترنت و شبکههاي ماهوارهاي و بیسیم
میتواند نقش مؤثري در کاهش سفرهاي شهري داشته باشد .مدیریت تقاضاي حمل و نقل به
روشهاي کارآمدسازي ظرفیت راهها از طریق کاهش تقاضاي وسیله نقلیه اشاره دارد .این
رویکرد در نظر دارد که چقدر انتخابهاي روش سفر مردم تحت تأثیر الگوهاي کاربري زمین،
طراحی توسعه ،میزان پارکینگ موجود ،هزینه پارکینگ و هزینههاي مرتبط ،راحتی و مقبولیت
و دسترسپذیري روشهاي جایگزین سفر هستند .راهبردهاي متنوع مدیریت تقاضاي سفر این
عوامل را تحت تأثیر قرار میدهند .بهطوريکه روشهاي جایگزین با رانندگی ،قابل رقابتتر
2
میشوند و بهطور بالقوه تکیه بر وسایل نقلیه موتوري را کاهش میدهند (بانک توسعه آسیا ،
.)2009
مدیریت تقاضاي سفر به معناي اتخاذ سیاستهایی در راستاي کاهش تقاضا براي سفر با
کاهش نیاز به سفر با روشهاي ارتباط از راه دور ،توزیع خدمات در سطح شهر و رواج
دورکاري ،استفاده از نرمافزارهاي تلفیقی سیستم اطالعات جغرافیایی 3و سیستم مکانیابی
جهانی 4و مدیریت تقاضا در ساعات اوج (با تغییر ساعات کاري ،تغییر در تعداد وسایل حمل و

1
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نقل عمومی در خطوط ویژه و در ساعات اوج ،استفاده از سیستمهاي حمل و نقل هوشمند)
میباشد .در واقع در این روش به جاي تأکید بر افزایش عرضه خدمات حمل و نقلی در راستاي
1
ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاي حمل و نقل ،تأکید بر کاهش نیاز به سفر دارد (هازل ،
.)2007
بهطور مشخص اهداف کلی مدیریت تقاضاي سفر را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
 -1کاهش تنشهاي روانی شهروندان و بهبود سطح زندگی آنها
 -2بهبود شاخصهاي زیستمحیطی و کاهش آالیندههاي مختلف
 -3کمینه نمودن تقاضاي مازاد حمل و نقل و تعادل در عرضه و تقاضا
 -4کاهش مصرف منابع تجدیدناپذیر و محدود انرژي و سوخت
 -5بهینه نمودن مصرف منابع مالی در پروژههاي زیرساختی حمل و نقل و توسعه عرض.
همچنین راهبردهاي مدیریت تقاضاي سفر با توجه به دامنه تأثیرگذاري برنامههاي مربوط
به آن به شرح زیر میباشد:
 -1کاهش یا حذف سفر
 -2افزایش دامنه و گستره ساعات اوج سفر با حجم تردد کمتر
 -3کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و تغییر شیوه حمل و نقلی مورد استفاده در سفر
 -4کاهش مسافت طول سفر
 -5تغییر مسیر سفر به مسیرهاي بهینه.
مدیریت سیستم حمل و نقل

2

روشها و تکنیکهایی ارائه میکند که در برنامهریزيهاي کوتاه میان و بلندمدت مورد
بهرهبرداري قرار میگیرد .اقدامات مدیریت سیستم حمل و نقل میتواند به راحتی همچون
تعابیري از به وجود آمدن تغییرات در تعادل به وسیله سطوحی از عرضه و تقاضاي حمل و نقل
تصور شود.
برنامهریزيهاي کوتاهمدت ،از پیچیدگی کمتري برخوردار است و به کمک آن تالش
میشود که از حداکثر ظرفیتهاي موجود استفاده شود ،اهداف این برنامهها به سرمایهگذاري
کالن نیاز ندارد و این در حالی است که برنامهریزيهاي بلندمدت مشکالت پیچیدهتري را در
نظر میگیرد و ازآنجاکه طرحهاي آن به سرمایهگذاري عظیم و کالن نیاز دارد به تصمیمگیري
. Hazel
. Transportstion System Management

1
2

نقش مدیریت تقاضاي سفر در ترافیک شهري (مورد مطالعه شهر تهران)

95

در سطوح مختلف دولتی میانجامد .در برنامههاي بلندمدت معموالً نیازهاي گروههاي خاص
مثل سالخوردگان یا معلولین و همچنین مشکالت مقطعی و خاص ،نیز عوارض محیطی و
اجتماعی و مسائلی از این دست در نظر گرفته نمیشود (دفتر مطالعات و برنامهریزي حمل و
نقل.)1394 ،
پیشینههای پژوهش

-

-

-

-

-

-

رادمهر و آقامهر ( )1395در پژوهشی به بررسی شیوههاي مدیریت تقاضاي سفرهاي شهري
و ارائه پیشنهاد براي شهر تهران پرداختهاند و تأثیر عواملی چون عوامل تشویقکننده یا
بازدارنده اقتصادي و روشها و ساعات کاري جایگزین را بررسی نمودهاند.
حسنپور و کریمی ( )1395در پژوهشی به اولویتبندي شاخصهاي توسعهي پایدار مبتنی
بر مدیریت تقاضاي سفر پرداختهاند و فاکتورهایی مانند سطح رضایت کاربران ،ایمنی،
آلودگی هوا ،زمان سفر و غیره را بررسی نمودهاند.
مظفرپور و همکاران ( )1394در مقالهاي تحت عنوان تحلیلی بر مدیریت تقاضاي سفر در
راستاي حمل و نقل پایدار شهري در مورد شهر تهران به ارزیابی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها
و تهدیدهاي عملیاتی نمودن راهکارهاي مدل پیشنهادي مدیریت تقاضاي سفر در کالنشهر
تهران پرداختهاند.
لطیفی و مجتهدزاده ( )1391در تحقیقی به اثرسنجی راهکارهاي مدیریت تقاضا بر روي
ترافیک شهر تهران پرداختهاند و استراتژيهاي مدیریت تقاضا را بر اساس اولویت
دستهبندي و میزان تأثیرگذاري هر یک در کاهش ترافیک را بررسی کردهاند.
حبیبیان و همکاران ( )1390در تحقیقی که با عنوان چند سیاستی ،رویکردي نوین در
مدیریت تقاضاي حمل و نقل شهري انجام دادهاند به بررسی اجزا و شناسایی میزان اثرات
چند سیاستی مدیریتی همزمان در مدیریت تقاضاي حمل و نقل شهري پرداختهاند و پنج
سیاست مدیریتی حمل و نقل شامل؛ سیاستهاي کاهش زمان سفر سیستمهاي همگانی،
بهبود دسترسی به سیستمهاي همگانی ،قیمتگذاري سوخت ،قیمتگذاري پارکینگ ،و
اخذ عوارض به مرکز شهر در سفرهاي کاري به مرکز شهر تهران را بررسی کردهاند.
اولین مدلهاي پیشبینی تقاضاي سفر در دهه  1950میالدي به صورت هم فزون ساخته
شده و داراي چهار مرحله مدلسازي مستقل ایجاد سفر ،توزیع سفر ،تفکیک وسیله و
تخصیص مسیر میباشد .اما پس از مشاهده کاستیهاي این فرآیند در تحلیل استراتژيها و
نتایج نادرست پیشبینی تقاضا از دهه  1970میالدي ،روشهاي ناهمفزون که پایه رفتاري
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دارند ،توسعه یافت .پس از آزمودن روشهاي زیادي از جمله زنجیره سفر ،نوبت به
روشهاي فعالیت-مبنا میرسد که در آن فعالیت عامل ایجاد سفر در نظر گرفته میشود .بر
این اساس در اکثر شهرهاي بزرگ دنیا و بیشتر از همه در ایاالت متحده امریکا مدلهاي
فعالیت -مبنا ساخته شده و نتایج ارزیابی و به اجرا رسیده است .امروزه در بسیاري از
شهرهاي بزرگ کشور با مشکالتی در زمینه مدیریت تقاضاي ترافیک مواجه هستیم ،که
نیازمند روش مطمئن براي پیشبینی نتایج سیاستگزاريها میباشد (گلوریا و شِلی،1
.)2006
لیتمن ( )2003نیز تعداد  49سیاست و راهکار در راستاي مدیریت تقاضاي سفر و تحقق
حمل و نقل پایدار ارائه داده است.
مارشال و همکاران ( )1997در مطالعهاي  64سیاست و راهکار مدیریت تقاضاي سفر را ارائه
دادهاند.
نیلسون و همکاران ( )1995در پژوهشی که بر روي مدیریت تقاضاي سفر در ایالت اٌرگان
انجام دادند ،از بین  40متغیر مرتبط با مدیریت تقاضاي سفر و عوارض دریافتی ،مهمترین
عامل تعیینکننده تقاضاي سفر را در میزان دریافت عوارض خودرو و دسترسی به حمل و
نقل عمومی دانستند.
در پژوهش دیگري که توسط مؤسسه مطالعات حمل و نقل آمریکا براي بررسی ارتباط بین
الگوهاي محاسباتی براي دریافت عوارض و تأثیر آن در مدیریت تقاضاي سفر در سطح یک
نمونهگیري ملی در آمریکا (  25خط ریلی سبک شهري و  55خط ریلی منطقهاي ) انجام
گرفت ،مشخص گردید که به تناسب افزایش تصاعدي عوارض دریافتی در محدوده
ایستگاههاي حمل و نقل عمومی ،میزان استفاده از سامانه ریلی سبک شهري حدود 65
درصد و سامانه حمل و نقل ریلی منطقهاي  35درصد افزایش یافته است.
دانیلز و همکاران ( )1972پژوهشی در مورد اثر تغییر مکان  63اداره در لندن (با هدف
تمرکززدایی از مرکز شهر) انجام دادند و آن را در سال  1981بازنگري نمودند .نتایج نشان
داد که تمرکززدایی از مرکز شهر لندن در شیوه سفر و تقاضاي سفر و همچنین در میزان
استفاده از خودروي شخصی و پرداخت عوارض تأثیرگذار بوده و باعث افزایش استفاده از
حمل و نقل عمومی شده است.
. Gloria & Shelley
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در نتیجه با توجه به تحقیقات پیشین که توسط دفتر مطالعات برنامهریزي حمل و نقل و
لطیفی و مجتهدزاده انجام شده است ،چهارچوب نظري این تحقیق بر مبناي راهکارهاي زیر با
منطق جهتدهی به تمایالت مصرفکنندگان به سمت استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی یا
استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی در مدیریت تقاضاي سفر تعیین شده است:
 دورکاري دورتحصیلی گسترش خدمات دولت الکترونیک گسترش خدمات خرید از راه دور تمرکززدایی هم سواري جابهجایی ساعت کار پارکسوار.روششناسی پژوهش

این پژوهش در سه مرحله مطالعات اسنادي ،اطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل اطالعات به دو
روش کتابخانهاي و میدانی انجام شده است .بهگونهاي که با مطالعه اسناد باالدستی به بررسی
سیاستهاي مدیریتی در شهر تهران پرداخته شده است و در گام بعدي با استخراج اطالعات
میدانی یعنی میزان تأثیرگذاري هر یک از سیاستهاي مدیریت تقاضاي سفر در عمل و با توجه
به تحقیقات پیشین انجام شده از طریق نرم افزار شبیهسازي ترافیکی مربوط به شهر تهران ،به
تجزیه و تحلیل و نتیجهگیري در قبال نقش مدیریت تقاضاي سفر پرداخته شده است.
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
سیاستگزاری در راستای تمرکززدایی از شهر تهران

طی دهههاي گذشته طرحهاي مختلفی به منظور انتقال مرکز سیاسی ،اداري و مراکز اقتصادي
از تهران به سایر نقاط کشور مطرح شده است که به چهار مورد آنها اشاره میشود:
الف -انتقال پایتخت از شهر تهران؛
ب -ایجاد قطبهاي سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی و بهداشتی و انتقال وظایف و فعالیتهاي
دستگاههاي اجرایی به شهرهاي دیگر کشور؛
ج -ایجاد پایتخت جدید در حومه تهران با انتقال وظایف حاکمیتی به آنجا؛
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د -تمرکززدایی و انتقال برخی از وظایف غیر حاکمیتی دستگاههاي اجرایی از کالنشهر تهران
به استانهاي دیگر.
پس از انجام اقداماتی نظیر معافیتهاي مالیاتی دهه  1340براي صنایعی که خارج از
محدوده 120کیلومتري تهران توسعه یابند ،ممنوعیت ایجاد صنایع تولیدي در شعاع 120
کیلومتري تهران ،ایجاد شهرکهاي صنعتی در شهرهاي کوچک و محروم در آغاز دهه ،60
سرانجام در سال  1389دولت بر اساس تجزیه و تحلیل شرایط موجود و تحلیل وضعیت آینده
گزینه چهارم را انتخاب نمود .در راستاي تمرکززدایی از شهر تهران انتقال  40درصد پستها و
کارکنان خود را به خارج از تهران در دستور کار قرار داد .با توجه به آمار ارائه شده در سال
 1390که به صورت کارنامه مهرماه  90از عملکرد دولت گزارش میدهد ،در حدود  20هزار نفر
به طرق مختلف در راستاي سیاست تمرکززدایی از شهر تهران خارج شدهاند (لطیفی و
مجتهدزاده.)1391 ،
ایجاد مجتمعهای ایستگاهی در شهر تهران

امروزه در الگوهاي توسعه شهري ،سیستمهاي حمل و نقل عمومی امکان فراهم آوردن بستري
جهت تلفیق کاربري زمین و حمل و نقل عمومی را ایجاد نمودهاند .در نتیجه به دلیل تقاضاي
باالي وسایل حمل و نقل عمومی به علت سرعت ،قیمت مناسب ،آسایش ،امنیت و  ...پتانسیل
ویژهاي در اطراف ایستگاههاي حمل و نقل عمومی از جمله مترو به منظور خلق مجتمعهاي
عظیم چندمنظوره تجاري ،اداري ،خدماتی ،ورزشی ،تفریحی و  ...ایجاد میشود .با بهرهگیري
مناسب از این قابلیتها و فرصتها میتوان زمینه توسعه هوشمند در شهر را فراهم نمود .آنچه
امروزه در قالب توسعه شهري با محوریت حمل و نقل عمومی 1مطرح میشود بیانگر توسعه
هوشمندانه شهري است .به موازات شکلگیري این مجتمعها در اطراف ایستگاههاي مترو هر
یک از مجتمعهاي ایستگاهی به منظور یک محرک اصلی یا موتور توسعه عمل کرده و باعث
توسعه ،نوسازي و بهسازي بافت پیرامونی خود میگردد و حداقل نتیجه حاصله از آن
ارزشافزوده سرشار ناشی از این رشد در پیرامون ایستگاهها است .واضح است که این
ارزشافزوده رشد ،آبادانی و توسعه را به همراه میآورد (لطیفی و مجتهد زاده.)1391 ،

. Transit Oriented Development
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راهکارهای مدیریت تقاضای سفر با محوریت تغییر الگوی سفرهای غیراجباری
 راهکارهای مدیریت تقاضای سفر در رابطه با سفرهای مراجعه به ادارات ،سازمانها و مراکزمختلف خدماتی

در سالهاي اخیر با توجه به دستورالعملهایی که از سوي سازمانهاي معتبر مختلف صادر
شده است ،روشهاي غیر حضوري در انجام پارهاي از امور اداري توسعهیافته است .ارائه خدمات
الکترونیکی و مبتنی بر فناوري اطالعات در سیستم اداري کشور ،در راستاي تحقق دولت
الکترونیک است .دولت الکترونیک به معناي اطالعرسانی و خدماترسانی به موقع ،دقیق و کارا
در  24ساعت شبانهروز 7 ،روز هفته و تمامی روزهاي سال از طریق رسانههاي الکترونیکی
گوناگون است .مهمترین نتیجه آن ،بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و به دنبال آن
افزایش رضایت مردم خواهد بود .یکی از عوامل اصلی افزایش تعداد سفرهاي با هدف مراجعه به
ادارات ،عدم آگاهی اربابرجوعها از قوانین و مقررات داخلی و حتی ساعت کار مراکز
خدمترسان میباشد .همچنین عدم اطالع از مدارک و اسناد مورد نیاز براي تشکیل پرونده یا
بررسی تقاضاي اربابرجوع نیز موجب افزایش تعداد سفرها میگردد .پس از بررسی
پژوهشهاي مرتبط ازجمله تحقیقات انجام شده توسط دفتر منابع انسانی و تحول اداري
استانداري تهران و همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و
برنامهریزي سابق تحت عنوان سنجش میزان مشتريمداري در دستگاههاي اجرایی
شهرستانهاي استان تهران طی سالهاي  1383تا  1389و نیز عملکرد دفاتر خدمات
الکترونیک شهرداري ،گزینه کاهش  30درصد از سفرهاي مراجعه به ادارات تعریف شد (معاونت
توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداري تهران.)1389 ،
 -راهکارهای مدیریت تقاضای سفر در رابطه با گسترش خدمات خرید از راه دور

با گسترش روزافزون اینترنت در امور مختلف زندگی ،یکی از مباحث طرح شده ،شیوه انجام
مبادالت از طریق اینترنت است که مورد توجه بسیاري از سازمانها و مشتریان قرار گرفته و
تحقیقات زیادي براي حمایت از راهاندازي خرید اینترنتی صورت گرفته است .رشد استفاده از
اینترنت در دهه اول هزاره سوم در کشورهاي مختلف جهان بسیار چشمگیر میباشد .در فاصله
سالهاي  2010-2009ایران با رشد خیرهکننده  12780درصد کاربران اینترنت ،بیشترین رشد
را در جهان داشته است و با حدود  33میلیون کاربر ،زمینه بسیار مناسبی براي خلق ارزش و
کسب درآمد در حوزههاي مختلف تجارت الکترونیک را دارد (اسماعیلپور و حاجیبابایی،
.)1393
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در مورد گسترش خدمات خرید از راه دور ،ابتدا شرایط موجود در ایران و سایر نقاط جهان
بررسی شده است .براي تعیین میزان تأثیر راهکارهاي توسعه خرید و فروش اینترنتی براي
سفرهاي درونشهري از آمارهاي ارائه شده توسط شرکتها و مراکز مهم ارائه دهنده خدمات
اینترنتی (شرکتهاي اتوبوسرانی ،قطار ،ایرانخودرو و غیره) استفاده شده است .در نهایت
سناریوي کاهش  23درصدي سفرهاي خرید تعریف شد که منجر به افزایش  75درصدي
سرعت متوسط حرکت گردید .این راهکار همچنین نزدیک به یک درصد از شبکه معابر کند و
بحرانی کاسته و بر معبر با ترافیک آزاد و روان افزوده است .در مجموع ازآنجاکه سهم سفرهاي
خرید در ساعت اوج صبح قابل توجه نیست ،تأثیر اجراي این راهکار بر روي شاخصهاي حمل
و نقلی کم میباشد (لطیفی و مجتهدزاده.)1391 ،
دورآموزشی

سفرهاي با هدف آموزشی پس از سفرهاي شغلی معموالً بیشترین سهم را در کل سفرهاي
انجام شده در یک شهر دارند .به همین دلیل در روشهاي به کار برده شده براي مدیریت
تقاضاي سفر یکی از اهدافی که بر روي آن تمرکز میشود ،سفرهاي با هدف آموزش است.
آموزش از راه دور به سیستمهایی اطالق میشود که ارتباط بین یاددهنده و یادگیرنده از طریق
سیستمهاي ارتباطی میباشد ،در این سیستم محدودیت زمانی و مکانی براي یادگیرنده وجود
ندارد .به عبارت دیگر در این روش مواد آموزشی از طریق ابزارهاي چندرسانهاي قابل دسترس
یادگیرنده قرار میگیرد بهطوريکه یادگیرندگان بهطور مؤثر و بدون نیاز به حضور در کالس از
این آموزش بهرهمند میشوند (اسماعیلپور و حاجیبابایی.)1393 ،

شکل ( )2روش آموزش از راه دور
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دورکاری

یکی از روشهاي مدیریت تقاضاي سفر که پیشینهاي در حدود  30سال در دنیا دارد،
دورکاري 1است .هدف از طرح و ارائه این راهکار در حوزه حمل و نقل ،کاهش سفرهاي با هدف
کار ،که معموالً سهم عمدهاي در شلوغی ترافیک در ساعات اوج ترافیک دارد ،میباشد.

شکل ( )3مراحل انجام دورکاری

ارزیابی مجموعه راهکارهای پیشنهادی و پیشبینی اثرات کلی آنها

هر یک از راهکارهاي ارائه شده تا حدي بر حجم ترافیک تأثیرگذار هستند .براي اینکه این
تأثیرات بیشتر شود و جنبههاي مختلف مدیریت تقاضاي سفر در نظر گرفته شده و اعمال
گردد ،باید مجموعهاي از این راهکارها به صورت همزمان و هماهنگ اجرا شوند .براي بررسی و
ارزیابی اثرات کلی راهکارهایی که باعث کاهش سفر میشوند ،میزان درصد کاهش سفر ناشی از
اجراي هر یک از راهکارها برآورد میگردد .سپس با توجه به اثرات متقابل راهکارها بر یکدیگر و
میزان همپوشانی آنها و همچنین با توجه به اولویتبندي راهکارها ،اثرات و میزان درصد
کاهش سفر مجموعه راهکارهاي مختلف برآورد شده است.

. Teleworking
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جدول ( )1آثار کلی مجموعه راهکارهای پیشنهادی مدیریت تقاضای سفر

منیع( :مجتهدزاده و لطیفی)1391 ،

نتایج نشان داد که در بلندمدت ترکیب راهکارهاي دورکاري ،دورتحصیلی ،گسترش
خدمات دولت الکترونیک ،کاهش سفرهاي به قصد خرید و تمرکززدایی شامل انتقال کارمندان
به خارج از شهر تهران ،بیشترین میزان کاهش در تقاضا در حدود  10درصد را به همراه خواهد
داشت و ازآنجاکه کاهش تقاضاي شخصی در راهکارهاي مدیریت تقاضا از اهمیت بیشتري
برخوردار است ،این راهکار توانسته کاهش بیشتري در حمل و نقل با وسایل نقلیه شخصی
فراهم آورد (دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور،
.)1393
همسواری

هر روز در سطح ملی صدها هزار نفر به تنهائی به محل کار خود میروند .اگر درصد قابلتوجهی
از این افراد از وسایل نقلیه مشارکتی استفاده کنند نتیجه آن راندن تعداد کمتري اتومبیل و
کاهش تراکم ترافیک است .هم سواري 1عبارت است از استفاده چند نفر از یک وسیله نقلیه که
متعلق به آنها بوده و یا توسط ارگانی که در آن کار میکنند خریداريشده است و این افراد در
سفرهاي مشترک خود از طریق همسواري از این وسیله استفاده مینمایند .این وسیله شامل
اتومبیل سواري اشتراکی( 2شامل استفاده از وسیله نقلیه شخصی افراد براي این سیستم و یا

. Ride sharing
. Carpool

1
2
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تاکسی سرویس اشتراکی) ،1کاروان اشتراکی ،2اتوبوس سرویس اشتراکی 3است .در این روش
ظرفیت جابجایی مسافر از  2تا  6نفر در اتومبیل سواري شخصی الی  30تا  40نفر در اتوبوس
سرویس اشتراکی متغیر میباشد.

شکل ( )4تعداد ناوگان مورد نیاز اتوبوس ،کاروان اشتراکی ،اتومبیل اشتراکی و اتومبیل شخصی تکسرنشین
جدول ( )2اثرات استفاده از همسواری

منبع( :دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور)1393 ،
1

. Shared-Ride Taxi Service
. Vanpool
3
. Subscription Bus Service
2
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درجهبندي از ( 3خیلی خوب) تا ( -3خیلی بد) و تأثیر  0به منزله عدم تأثیرگذاري است.
جابجایی ساعات کار

یکی دیگر از اقسام روشهاي مدیریت تقاضاي سفر که تأثیرگذار درسفرهاي هر روزه در ساعت
اوج است ،روش جابجایی ساعت کاري 1است که با اعمال سیاستهایی چون جابجا نمودن زمان
شروع و اتمام ساعت کاري و یا اضافه نمودن ساعت کاري در بعضی از روزهاي هفته و در نتیجه
حذف یک روز کاري ،منجر به جابهجا شدن زمان سفر افراد تحت این برنامه به ساعتی غیر از
ساعت اوج و یا حذف تعدادي از سفرهاي آنها (در اثر حذف یک روز کاري) میشود .روش
جابجایی ساعات کاري نیز خود به اقسام مختلفی تقسیم میگردد که عبارتند از:
2
الف) زمان کاري انعطافپذیر
3
ب) هفته کاري فشرده
4
ج) تغیر ساعات کاري .

شکل ( )5شکل شماتیک مراحل اجرای روش جابجایی ساعت کاری
منبع( :دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور)1393 ،

1

. Alternative Work Schedule
. Flextime
3
. Compressed Workweek
4
. Staggered Shift
2
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جدول ( )3اثرات استفاده از مدیریت و تغیر ساعات کاری

منبع( :دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور)1393 ،

درجهبندي از ( 3خیلی خوب) تا ( -3خیلی بد) و تأثیر  0به منزله عدم تأثیرگذاري است.
پارکسوار

پارکسوار 1در واقع پارکینگهایی است که در ایستگاههاي سیستمهاي حمل و نقل عمومی
شهري شامل اتوبوس ،مترو ،قطار سبک ... ،و یا در بعضی از نقاط پرتراکم آزادراهی و بخصوص
در حاشیه محیط شهري به منظور ارائه تسهیالت الزم به مسافران وسائل نقلیه شخصی که به
این نقاط رسیدهاند جهت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ،سیستمهاي همسواري و  ...بنا
شده است .این پارکینگها معموالً رایگان و یا کمهزینهتر نسبت به پارکینگهاي مرکز شهر
است (دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور.)1393 ،

. Park & Ride

1
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شکل ( )6سیستمهای پارکسوار در فرانسه

در شکل ( )6نمونه هایی از سیستمهاي پارکسوار در فرانسه نشان داده شده اسهت کهه در
کنار سیستم قطار سبک شهري قرارگرفته و روزانهه بهیش از  7000اتومبیهل را در خهود جهاي
میدهد.
جدول ( )4اثرات ترافیکی پارکسوارها

.
منبع( :دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور)1393 ،

درجهبندي از ( 3خیلی خوب) تا ( -3خیلی بد) و تأثیر  0به منزله عدم تأثیرگذاري است.
یافتههای دیگرِ پژوهش

معابر محلی و جمعکننده سطح شهر تهران با طول  1100کیلومتر (  5درصد کل معابر
درونشهري) ،سهم جابجایی  15درصد از مجموع سفرهاي درونشهري را به خود تخصیص
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میدهند و بزرگراهها با طول حدود  375کیلومتر و شریانی با طول  850کیلومتر 85 ،درصد از
جابجاییها را به عهده دارند ( معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران .)1392 ،با توجه
به شکل شماره ( ،)7متروي تهران با طول شبکه  152کیلومتر رتبه  21را در بین قطارهاي
شهري کشورهاي جهان دارد .طبق آمار بدست آمده از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري
تهران ،تعداد سفرهاي صورت گرفته توسط متروي تهران در سال 1392به بیش از  633میلیون
سفر و از ابتداي راهاندازي تا پایان سال  93به  5میلیارد سفر رسیده است .به ازاي هر سفر با
مترو  0/65لیتر صرفهجویی در مصرف بنزین انجام میشود .با احتساب تحقق  5میلیارد
جابهجایی توسط مترو تهران تاکنون حدود  1میلیارد دالر صرفهجویی در مصرف بنزین صورت
گرفته است و این کاهش مصرف سوخت میتواند بهعنوان یکی از مؤلفههاي نیل به حمل و نقل
پایدار مطرح باشد.

شکل ( )7نقشه خطوط مترو کالنشهر تهران (منبع :گزارش ساالنه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران،
)1393

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری

تهران بهعنوان بزرگترین کالنشهر خاورمیانه با مشکالت جدي در زمینه حمل و نقل شهري
دست به گریبان است .از یک طرف عدم وجود زیرساختهاي متناسب با جمعیت ،ضعف عمده
سیستم حمل و نقل عمومی و عدم فرهنگسازي مناسب بهعنوان عوامل بازدارنده و از طرف
دیگر ساختار فضایی خاص شهر تهران ،قیمت ارزان بنزین و تسهیالت خرید اتومبیل شخصی
بهعنوان عوامل تشویقی ،موجب گسترش روزافزون استفاده از اتومبیل شخصی در این شهر
شده است .همچنین نواقص طرح جامع حمل و نقل و مدیریت واحد شهري و مدیریت تقاضاي
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حمل و نقل بر مشکالت موجود دامن زده و مسائل آن را هر روز بغرنجتر مینماید .نتایج این
تحقیق نشان داد که در بلندمدت ترکیب راهکارهاي دورکاري ،دورتحصیلی ،گسترش خدمات
دولت الکترونیک ،کاهش سفرهاي به قصد خرید و تمرکززدایی شامل انتقال کارمندان به خارج
از شهر تهران ،بیشترین میزان کاهش در تقاضا در حدود  10درصد را به همراه خواهد داشت و
ازآنجاکه کاهش تقاضاي شخصی در راهکارهاي مدیریت تقاضا از اهمیت بیشتري برخوردار
است ،این راهکار توانسته کاهش بیشتري در حمل و نقل با وسایل نقلیه شخصی فراهم آورد.
(دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور .)1393 ،همچنین
با توجه به جداول ارائه شده در این تحقیق مبنی بر تأثیرگذاري راهکارهاي مدیریت تقاضاي
سفر ،تأثیر همسواري بر کاهش حجم ترافیک نسبت به تأثیر پارکسوار بیشتر است ،در واقع
سمتوسو دادن به تمایالت مصرفکنندگان در جهت عدم استفاده نابجا و غیرضروري از وسایل
نقلیه شخصی میتواند تأثیر زیادي در کاهش حجم ترافیک بگذارد.
با افزایش جمعیت شهري و رشد اقتصادي ،افزایش مالکیت و استفاده از خودرو شخصی رخ
خواهد داد و در نتیجه آن تراکم ترافیکی معابر شهري حادتر میشود .اگرچه احداث
زیرساختهاي بیشتر و معابر جدید باعث بهبود شرایط ترافیکی معابر در بعضی از نواحی
میگردد ولی حتی اگر فرض گردد که ساخت و توسعه راهها ارزان و به صرفه است (که البته
فرضی نادرست است) ،با این حال باید توجه نمود که راههاي جدید مولد ترافیک هستند و در
واقع پاسخگوي تقاضاي پنهان بوده و سود حاصل از توسعه راهها در جهت کاهش تراکم معابر با
رشد ترافیک تا حدي خنثی میشود .در این حالت یک تأثیر بازگشتی رخ خواهد داد .بنابراین
تا زمانی که در کنار توسعه راهها از روشهاي مدیریتی و محدودسازي ترافیک براي مدیریت
ترافیکی که در اثر توسعه راهها ایجاد شده است استفاده نشود ،ساخت و توسعه راهها در کاهش
تراکم ترافیکی معابر تقریباً بینتیجه خواهند بود .همچنین راهکارهاي مدیریت تقاضاي سفر
باید طوري انجام گیرد که حصول منافع فردي ،اجتماعی و اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
باید توجه داشت که اجراي راهبردهاي منفرد مدیریت تقاضاي سفر ،تأثیرهاي اندک و کوچکی
به دنبال خواهند داشت و ممکن است سبب انتقال مسائل و مشکالت از نقطهاي به نقطه دیگر
شود .کسب منافع جامع و چندبعدي از مدیریت تقاضا مستلزم اجراي توأمان راهبردهاي
مدیریتی است تا این روشها بتوانند آثار یکدیگر را پشتیبانی و حمایت نمایند و بدون شک در
این سیستم دولتها نقش تعیینکنندهاي ایفا خواهندکرد.
در ادامه پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد:
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 -1اعالم مراحل انجام کار و مدارک الزم توسط سایتهاي اینترنتی ،تلفن گویا و به مراجعین و
همچنین ایجاد خطوط تلفن پاسخگو و سیستمهاي الکترونیکی براي رسیدگی به شکایات و
درخواستهاي مردم جهت کاهش تردد مردم در خیابانها و کاهش ترافیک شهري.
 -2استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی (مانند سازمان تاکسیرانی ،سازمان اتوبوسرانی و
سازمان قطار شهري) جهت جابجایی مردم در سطح شهر و نهایتاً کاهش ترافیک شهري.
 -3اتخاذ تدابیر سازمانی جهت هماهنگی ادارات با همدیگر براي رسیدگی به مسائل اداري و
کاري مردم و عدم نیاز حضور آنها به ادارههاي مختلف در راستاي کاهش تقاضاي سفر
درونشهري و نتیجتاً کاهش ترافیک.
 -4در سطح شهرها سعی شود ،ارتباط مناسبی بین انواع مختلف سیستمهاي حمل و نقل
همگانی ایجاد گردد ،به شکلی که همپوشانی الزم بین انواع سیستمهاي حمل و نقل همگانی
با ایجاد مسیرهاي ارتباطی مناسب تأمین شود.
 -5ایجاد پایانهها و ایستگاههاي بزرگ در داخل شهرها و ارتباط انواع سیستمهاي حمل و نقل
همگانی در این پایانهها و توزیع سفر به قسمتهاي مختلف شهر توسط پایانههاي مذکور براي
افزایش ارتباط انواع سیستمهاي حمل و نقل همگانی جهت کاهش تقاضاي سفر و نهایتاً کاهش
ترافیک شهري.
 -6استفاده از خطوط ویژه و مسیرهاي جدا شده براي سیستمهاي حمل و نقل همگانی در
معابر شهري بهویژه در مناطق مرکزي شهرها.
 -7استفاده از روشهاي هوشمند کنترل محدوده و استفاده از ابزارهاي پیشرفته الکترونیکی
براي کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه شخصی جهت ارتقاء کیفیت عملکرد طرح کنترل
ترافیک.
راهبردهاي پیشنهادي دیگر در راستاي مدیریت تقاضاي سفر به منظور کنترل ترافیک
کالنشهرها و بهطور ویژه تهران به شرح زیر است:
 مدیریت پارکینگ انحراف ترافیک از مناطق پر تراکم اجازه عبور و مرور خودروهاي شخصی در روزهاي خاص سیاستهاي تشویقی در مدیریت تقاضاي سفر بهبود سیستم حمل و نقل عمومی -اجراي طرحهاي محدودکننده استفاده از اتومبیل شخصی
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اجراي طرح روز بدون رانندگی در هر هفته
اجراي طرح پارکینگ سبز
یکپارچهسازي شیوههاي مختلف حمل و نقل
یکپارچگی شبکه حمل و نقل به یکدیگر براي پاسخ به تقاضاي سفر منطقهاي
اجراي طرح یکپارچه کاربري زمین و حمل و نقل
اجراي سیاستهاي مرتبط با حمل و نقل پاک
اجراي طرحهاي مشوق پیادهروي
استفاده از روشهاي حمل و نقل پاک.

استنباط نگارنده از مقوله مدیریت تقاضاي سفر بر اساس سیر مطالعات و پژوهشهاي انجام
شده در طول نگارش این پژوهش در چهارچوب تعریفی عملیاتی براي مبحث مدیریت تقاضاي
سفر این است که هدف این سیاستگذاري ایجاد و گسترش زیرساختهاي حمل و نقلی و
احداث راهها نیست ،بلکه هدف اصلی آن سمتوسو دادن به میل و گرایش استفادهکنندگان از
این زیرساختها در جهتی خاص به منظور کاهش ترافیک است ،که احداث راهها و گسترش
زیرساختهاي ترافیکی میتواند در بعضی موارد (ممکن است در شرایط نامناسب تأثیر معکوس
داشته باشد) وسیلهاي براي نیل به این هدف یعنی مدیریت تقاضا در راستاي کاهش ترافیک
باشد .به بیانی دیگر ،گسترش زیرساختهاي حمل و نقل یکی از مسیرهاي رسیدن به هدف
اصلیِ مدیریت تقاضاي سفر است و بهخوديخود بهعنوان هدف تلقی نمیشود.
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