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چکیده
 این مسئله موجب. مصرف سوخت و بنزین به خصوص در بخش حمل و نقل بسیار زیاد است،با توجه به ارزان بودن سوخت های فسیلی در ایران
 با توجه به اینکه بیشتر سفررهای گردگفگری داخلفی بفا اسفتراده از خودروهفای.اتالف انرژی و همچنین افزایش آلودگی هوا در کشور می گردد
 در ایفن تققیف. بیشتر با مشکالت ناگی از مصرف زیاد سوخت مواجه هستند، کالنشهرهای توریستی نظیر گهر مشهد،گخصی انجام می گوند
 عرضه سوخت جایگزین، سهمیهبندی سوخت، گامل قیمتگذاری سوخت،چهار راهکار جهت کاهش مصرف سوخت در کالنشهر توریستی مشهد
) انجفامANP(  اولویتبندی این راهکارها با استراده از فرآیند تقلیفل گفهکهای.و قیمتگذاری تراکم ترافیک بررسی گده و اولویتبندی گدند
 به عنوان مناسبترین راهکار کاهش مصرف سوخت در کالنشهرهای0/13  راهکار قیمتگذاری تراکم ترافیک با وزن نرمال، براساس نتایج.گد
. تغییر وسیله سرر و هزینه سرر به عنوان مؤثرترین معیارهای این ارزیابی گناخته گدند، معیارهای افزایش نرخ تورم.توریستی گناخته گد
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Abstract
Due to the cheapness of fossil fuels in Iran, fuel consumption and gasoline consumption are high,
especially in the transportation sector. This causes energy losses as well as increased air pollution in
the country. Due to the fact that most domestic travels are used by private cars, touristic metropolis
such as Mashhad is facing more problems with high fuel consumption. In this research, four strategies
to reduce fuel consumption in the Mashhad metropolis, including fuel pricing, fuel quota, alternative
fuel supply and traffic congestion pricing were investigated and ranked. Based on the results, the
traffic congestion pricing solution with a weight of 0.37 was considered the most suitable solution for
reducing fuel consumption in touristic metropolises. Prioritization of these strategies was performed
using Network Analysis process (ANP). Based on the results, traffic congestion pricing solution with
a normal weight of 0.37 was considered as the most appropriate solution for reducing fuel
consumption in tourist metropolis. The criteria for increasing the rate of inflation, changing travel
vehicle and travel cost were recognized as the most effective criteria for this assessment.
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“Traffic congestion pricing”, “fuel pricing”, “fuel quota”, “alternative fuel supply”, “network analysis
process”
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مصرف سوخت و مدیریت بهینه مصرف سوخت در کالنشهرهای
توریستی تعیین و اولویتبندی گردند.

 -8مقدمه
امروزه مدیریت مصرف سوخت در بسیاری از کشورها امری مهم
در نظر گرفته میگود (صاحهی و وزیری )1192 ،و با افزایش
مشکالت زیست مقیطی ناگی از مصرف سوختهای فسیلی و
آلودگی روز افزون هوا در دنیا ،کشورهای بسیاری در جهت اعمال
سیاستهای کاهش مصرف سوخت های بنزینی و جایگزینی آن
با سایر سوختها اقدام کردهاند .در کالنشهرهای ایران نظیر
تهران و مشهد نیز مشکالت ناگی از آلودگی هوا و افزایش مرگ
و میرهای ناگی از آلودگی هوا در سالهای اخیر بسیار افزایش
یافته است (قربانی و همکاران .)1191 ،از طرفی به دلیل یارانه در
نظر گرفته در بخش سوخت ،باال بودن مصرف بنزین در کشور،
هزینههای زیادی را به دولت تقمیل میکند .ازطرفی پایین بودن
سطح قیمت انرژی و از جمله قیمت سوخت ،باعث افزایش میزان
مصرف آن در کشور گده و تقاضای مصرف سوخت را بسیار باال
برده است (رحیماف و سطقی.)1191 ،
یکی از مهمترین مصرفکنندههای سوخت در کشور ،زیربخش-
های مختلف حمل و نقل میباگند (علیمرادی و همکاران.)119 ،
از طرف دیگر ،بخش زیادی از آالیندههای زیست مقیطی توسط
تردد وسایل نقلیه بنزینی و به خصوص خودروهای گخصی در
کالنشهرها تولید میگوند (قربانی و همکاران .)1191 ،مصرف
سوختهای فسیلی و استراده بیرویه از انرژی ،آالیندهای زیست
مقیطی به خصوص گاز دیاکسید کربن که سهم عمدهای از
گازهای گلخانهای جهان را دارد ،افزایش داده است (فالحی و
حکمتیفرید .)1192 ،یکی از مصارف عمده بنزین توسط
خودروهای گخصی مربوط به گردگگران داخلی است که به
کالنشهرهای توریستی کشور سرر میکنند .به عنوان نمونه ،بیشتر
از  62درصد گردگگران در تعطیالت نوروزی سال  1193با
استراده از خودروی گخصی به گهر مشهد سرر کردهاند (ستاد
خهری سازمان پایانه های مسافربری گهرداری مشهد.)1193 ،
بنابراین با کاهش استراده از خودروهای گخصی در سررهای
گردگگران داخلی به کالنشهرهای توریستی و مذههی نظیر گهر
مشهد میتواند تا حد زیادی در مصرف سوخت صرفهجویی کرد.
برای کاهش مصرف سوخت توسط خودروهای گخصی در
کالنشهرهای توریستی نظیر گهر مشهد راهکارهایی مانند افزایش
قیمت سوخت ،سهمیهبندی سوخت ،اعمال مقدودیتهای
ترافیکی و توسعه حمل و نقل عمومی و یا استراده از سوختهای
جایگزین وجود دارند که در این مقاله ،براساس معیارهای
اجتماعی ،اقتصادی و زیست مقیطی ،این راهکارها مورد ارزیابی
فنی و اقتصادی قرار گرفتهاند تا مناسبترین راهکارهای کاهش

 -2ادبیات تحقیق
یکی از راهکارهای مدیریت مصفرف سفوخت و کفاهش مصفرف
سوخت توسط در بخش حمل و نقل در دنیا ،قیمتگذاری سوخت
و افزایش قیمت آن است .چنانچه قیمتگذاری سوخت به صورت
بهینه انجام گود ،باعث کاهش مصرف سوخت ،حجم ترافیفک و
تففیثیرات نففامطلوت اجتمففاعی ناگففی از زیففاد بففودن سففررهای
غیرضروری میگردد (پژوهشکده حمل و نقفل .)1166 ،براسفاس
تققیقی که رازینی و صهوریدیلمی در سال  1166در مفورد آثفار
اجرای طرح هدفمندی یارانهها بر مصرف بنزین انجام دادند ،پس
از تغییر قیمت بنزین ،مصرف آن کفاهش بسفیار کمفی داگفته و
سپس در مدت زمان کوتاهی افزایش مییابد (رازینی و صفهوری-
دیلمی.)1166 ،
پرداخت یارانه برای سوخت به گهروندان ،عالوه بر هزینه سنگینی
که به اقتصاد کشور وارد میکند ،باعث اتالف انرژی نیز میگود و
بسیاری از سررهای غیرضروری یا سررهایی که امکان انجام با
استراده از وسایل حمل و نقل عمومی دارند نیز با استراده از
خودروی گخصی انجام گده و مصرف سوخت را افزایش میدهد.
بنابراین ،پایین بودن قیمت سوخت ،هیچ انگیزهای برای صرفه-
جویی در مصرف آن توسط گهروندان ایجاد نمیکند (امامی و
همکاران.)1163 ،
با جایگزینی سوختهای دیگر به جای بنزین ،نظیر گازسوز کردن
خودروها نیز میتوان مصرف بنزین را کاهش داد .در تققیقی که
توسط عابدی و همکاران در سال در مورد اثر گازسوز کردن
تاکسیهای گهر تهران در کاهش هزینههای اجتماعی ناگی از
کاهش انتشار آالیندههای هوا انجام گد ،مشخص گد با گازسوز
کردن تاکسیهای گهر تهران ،میتوان هزینههای اجتماعی ناگی
از انتشار آالیندهها را به میزان  81/6میلیون دالر کاهش داد
(عابدی و همکاران.)1190 ،
با اعمال مقدودیتهای ترافیکی برای خودروهای گخصی و یا
قیمتگذاری تراکم ترافیک در نواحی پر رفتوآمد کالنشهرها نیز
میتوان تقاضای استراده از خودروی گخصی در سررهای گهری
و به تهع آن ،مصرف سوخت را کاهش داد .کاهش تقاضای
استراده از خودروهای گخصی با استراده از سیاستهای افزایش
هزینه استراده از برخی خودروها مانند تعیین عوارض استراده از
پارکینگ ،قیمتگذاری تراکم ترافیک و قیمتگذاری سوخت ،یا
سیاستهای بازدارنده در جهت کاهش تقاضای استراده از خودروی
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گخصی نظیر ممنوعیت پارک ،ممنوعیت ورود خودروهای گخصی
به مقدوده طرح ترافیک و مقدودیتهای سرعت و یا سیاست
دادن امتیاز ویژه به برخی خودروها نظیر اختصاص خطوط ویژه
برای حمل و نقل همگانی انجام میگوند (آقابابازاده.)1164 ،

اماموردی و همکاران نیز در سال  1190هزینفه رففاهی ناگفی از
افزایش قیمت حاملهای انرژی را مورد بررسی قرار دادند .نتفایج
این تققی نشان داد افزایش قیمت حاملهفای انفرژی براسفاس
سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت ،رفاه مصفرفکننفدگان را 18/1
درصد کاهش میدهد و هزینه سالیانه جهران رفاه از دست رفتفه،
مهلغ  110هزار ریال است (اماموردی و همکاران.)1190 ،
سیریپور و افروزامینی در سفال  1191در تققیقفی اثفر اففزایش
قیمت سوخت بر تقاضای باری ریلی را بررسی کردند .نتایج ایفن

چنانچه تقاضای استراده از خودروی گخصی در سررهای گهری
کاهش یابد ،میفزان اسفتراده از گفیوههفای جفایگزین خفودروی
گخصی ،یعنی وسایل حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس و متفرو
افزایش مییابد .بنابراین در صورت عدم افزایش ظرفیت سیستم-
های حمل و نقل عمومی و توسعه آنهفا ،تقاضفای کفاهش یافتفه
برای استراده از خودروی گخصفی در سفررهای گفهری مجفددا
افزایش مییابد [ .]9براساس مطالعات انجام گفده ،بفه ازای هفر
سرری که به جای استراده از خودروی گخصی ،با سیسفتمهفای
حمل و نقل عمومی انجام گود ،درحدود  2لیتر در مصرف بنفزین
صرفهجویی میگردد .با ففرض اینکفه ضفریب سفرر گفهروندان
مطاب با ضریب پیشنهادی برنامه چهارم توسعه ،برابر با  1/8سرر
به ازای هر نرر فرض گردد ،با احتسات وجود  100روز کفاری در

تققی بیانگر افزایش تقاضای حمل و نقفل بفاری ریلفی در اثفر
افزایش قیمت سوخت بود .همچنین براساس این مطالعه ،حمل و
نقل ریلی و جادهای در ایران برای یکدیگر نقفش مکمفل را ایرفا
مینمایند و به دلیل عدم دسترسی به حمل و نقل ریلفی در تمفام
نقاط ،بخشی از مسافت حمل بار باید با اسفتراده از حمفل و نقفل
جادهای طی گود (سیریپور و افروزامینی.)1191 ،
ذوقی و فتقیمظرری در سفال  1190در تققیقفی اثفرات تفراکم
ترافیک و سطح سرویس معابر بر مصرف سوخت وسایل نقلیه در

سال ،هر گخص با استراده از سیستمهای حمل و نقل عمومی به
جای خودروی گخصی ،به طور متوسط میتواند تفا  980لیتفر در
سففال در مصففرف سففوخت صففرفهجففویی نمایففد (پورتیمففوری و
همکاران.)1190 ،

بزرگراهها و خیابانهفای گفهری را بررسفی کردنفد .نتفایج ایفن
تققی نشان داد تغییر سطح سرویس معابر برای انواع خودروهفا
تیثیر قابل مالحظهای روی مصفرف سفوخت دارد .براسفاس ایفن
مطالعه ،تغییر سطح سرویس از سطح  Aتا  ،Fمصرف سوخت را
 20تا  40درصد افزایش میدهد امفا ایفن اففزایش مصفرف ،بفه
صورت خطی تغییر نمیکند و هرچه سطح سرویس پایین میآیفد
گدت افزایش مصرف سوخت نیفز بیشفتر مفیگفود .هرچفه وزن
خودرو بیشتر باگد تیثیر تغییر سطح سرویس در مصفرف سفوخت
آن نیز بیشتر میگود .وسایل نقلیه با استهالک کمتفر نیزکفارآیی

 -9پیشینه تحقیق
عهدالمنافی و همکاران در سال  1190اثر طفرح هدفمنفد سفازی
یارانهها بر بخش حمل و نقل را مورد بررسی قفرار دادنفد .نتفایج
این تققی نشان داد با حفذف یارانفه سفوخت و اففزایش قیمفت
بنزین ،تردد وسایل نقلیه سفواری کفاهش مفییابفد و اسفتراده از
گیوههای حمل و نقل همگانی بیشتر میگود .درنتیجفه سفرعت
تردد وسایل نقلیه در معابر اففزایش یافتفه و میفزان تیخیرهفا نیفز
کاهش مییابد .به دلیل افزایش استراده از حمل و نقل عمفومی،
ضروری است جهت جلوگیری از پایین آمدن کیریفت اسفتراده از
گیوههای حمل و نقل عمومی ،ظرفیت این سیستمها نیز متناسب
با رگد تقاضا ،افزایش یابد (عهدالمنافی و همکاران.)1190 ،
داودی و سالم در سال  1161اثرات افزایش قیمت بنزین بر سطح
رفاه خانوادهها مورد بررسی قرار دادند .نتایج این تققی حاکی از

بیشتر در مصرف سوخت دارند (ذوقی و فتقیمظرری.)1191 ،
کوهن 1در سال  2001تققیقی در مورد استراده از گاز طهیعی در
حمل و نقل گهری انجام داد .او در مطالعه خود بفا آزمفایش دود
اتوبوسهای مدارس ،استراده از سوخت دیزل و گاز طهیعفی را بفا
یکدیگر مقایسه کردند .نتایج این تققی حفاکی از ایفن بفود کفه
اسففتراده از گففاز طهیعففی اثففرات زیسففت مقیطففی کمتففری دارد
(.)Cohen, 2005
بففروناسففتون 2و همکففاران در سففال  2000تققیقففی در مففورد
سففوختهففای جففایگزین بنففزین در حمففل و نقففل گففهروندان و
خانوارهای کالیررنیا با استراده از خودروهای گخصی انجام دادند.

این بود که میزان رفاه نسهی از دست رفته در اثر اففزایش قیمفت
بنزین در دهکهای درآمدی پایین جامعه ،بیشتر از کفاهش رففاه
نسهی در دهکهای درآمدی باال است (داودی و سالم.)1161 ،

Cohen
Brownstone
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در این تققیف بفا اسفتراده از روشهفای رحجفان بیفان گفده و
رجقان آگکار گده ،انتخات سوخت مورد نظر از میان گزینههای
گازوئیل ،الکتریکی ،متفانول و گفاز طهیعفی در گفرایط گونفاگون
پرسیده گفد .در ایفن مطالعفه ،هفر دو سفری داده بفا اسفتراده از
مدلهای لوجیت چندگانه و لوجیت ترکیهی مورد بررسی و ارزیفابی
قرار گرفتند .نتایج این تققی حاکی از این بفود کفه خانوارهفای
ساکن در ایالت کالیررنیا ،استراده از سفوختهفای گفاز طهیعفی و

افزایش گاخص  GDPباعث افزایش تلرات رانندگی مفیگفردد
(.)Yannis et al., 2014
هو 4و صالح در تققیقی که در سال  2001در مورد اثرات قیمت-
گذاری تراکم ترافیک بر سررهای خرید انجام دادند ،بفا مطالعفه
روی سه منطقه بزرگ گهری نیوزلنفد مقفدودیت هفایی کفه بفا
اعمال قیمتگذاری تراکم ترافیک در جهفت کفاهش تمایفل بفه
استراده از خودروی گخصی و تشوی به استراده از گزینفه هفای

متففانول را بففه سففایر گزینففههففای موجففود تففرجیح مففیدهنففد
(.)Brownstone, 2000
پیردوانففی و همکففاران در سففال  2011تققیقففی در مففورد تففیثیر
افزایش قیمت بنزین بر تصادفات رانندگی انجفام دادنفد .در ایفن
مطالعه از مدل پیشبینی تصادفات همفزون استراده گفد و نتفایج
این تققی نیز نشان داد با  20درصد افزایش قیمت بنزین مفی-
توان تصادفات جرحی را تا  1درصد کفاهش داد ( Pirdavani
.)et al., 2013
چی 1و همکاران در سال  2011تققیقفی در مفورد تفیثیر قیمفت

جایگزین میتوان ایجاد نمود را گناسایی کردند .نتایج این تققی
بیانگر این بودکه به طور کلفی بفا اعمفال قیمفتگفذاری تفراکم
ترافیک و کاهش تفراکم ترافیفک در گفهکه ترافیفک ،مفیتفوان
افزایش بهرهوری اقتصادی ،کاهش آلودگی هوا و افزایش کارآیی
گهکه حمل و نقل را در گهرها گاهد بود ( Hu, S. and Saleh,
.)2005
 -4روش انجام تحقیق
 محدوده مورد مطالعه

بنزین بر ایمنی ترافیک در مناط گهری و برون گفهری انجفام
دادند .نتایج این تققی حفاکی از کفاهش تصفادفات بفا اففزایش
قیمت بنزین بود .به طوریکه با  10درصد افزایش قیمفت بنفزین،
تا حدود  2درصد از میفران تصفادفات ففوتی در منفاط گفهری
کاهش یافت .براساس نتایج این تققی  ،میزان کاهش تصادفات
با افزایش قیمت بنزین در مناط برون گهری بیشفتر از منفاط
گهری است (.)Chi et al., 2013
آن 2و همکاران در سال  2001تققیقی در مورد الگفوی تقاضفای

گهر مشهد دومین کالنشهر ایران و اولین کالنشهر مذههی کشور
است که  1.1میلیون نرر جمعیت دارد .هر ساله نیز بالغ بر 21
میلیون مسافر به این گهر سرر میکنند (سقایی و جوانهخت-
قهررخی .)1192 ،گهر مشهد عالوه بر ظرفیتهای زیاد،
مشکالت فراوانی را در زمینه رگد و توسعه صنعت گردگگری
مذههی دارد (مالزمالقسینی و همکاران .)1198 ،تعداد مسافران در
بعضی فصول سال و زمان های خاص و تعطیالت بسیار افزایش
یافته و موجب مشکالت ترافیکی عدیدهای برای گهروندان و

مصرف سوخت خودروهای گخصی در صورت وجود یک سوخت
جایگزین در گهر سئول انجام دادنفد .در ایفن مطالعفه ،تغییفرات
میزان آالیندههای تولید گده در اثر تغییفر سفوخت مصفرفی نیفز
بررسی گد .نتایج این مطالعه نشان داد استراده از گفاز طهیعفی و
سوخت هیهرید به طور مفوثری مصفرف سفوخت و آالینفدههفای
زیست مقیطی تولید گده را کاهش مفیدهفد ( Ahn et al.,
.)2008
یانیس 1و همکاران در سال  2014ارتهاط میان تلرات راننفدگی و
گففاخص  GDPرا در  1گففروه درآمففدی در میففان کشففورهای

مسافران میگود .بیش از نیمی از سررهای زیارتی در گهر مشهد
در مقدوده مرکزی گهر انجام میگود و سررهای گردگگران و
زائران با اهداف سررهای مختلف نیز به آن افزوده میگردد .بر
همین اساس در ایام پیک سررهای زائران به گهر مشهد ،تعداد
سررهای گهروندان و زائران در مقدوده مرکزی گهر بیشتر از
ظرفیت معابر و خیابان ها در مقدوده مرکزی گهر است (عهاسی و
قرهباغی .)1194 ،لذا در سالهای اخیر طرح ترافیک نوبتی زوج و
فرد در مقدوده مرکزی گهر مشهد به اجرا در آمده است .اهداف

مختلف اروپفایی بررسفی کردنفد .نتفایج ایفن تققیف نشفان داد

اجرای این طرح ،کاهش ترافیک ،کاهش مصرف سوخت و کاهش
آلودگی هوا در مقدوده مرکزی گهر مشهد بوده است

1

Chi
Ahn
3
Yannis
2

Hu
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( .)Kadkhodaei and Shad, 2018در این طرح

تصمیم و وابستگی های درونی آنها نیز در نظر گرفته میگود.

خودروهایی که رقم آخر پالک آنها زوج است در روزهای گنهه،

تراوت روگهای تقلیل سلسله مراتهی ( )AHPو تقلیل گهکهای

دوگنهه و چهارگنهه و خودروهایی که رقم آخر پالک آنها فرد

( )ANPو نقوه در نظر گرفتن وابستگیهای بین خوگهها و

است در روزهای یکشنهه ،سه گنهه و پنج گنهه میتوانند در

وابستگیهای درونی آنها در گکل  2نشان داده گده است

مقدوده طرح تردد کنند .در روزهای جمعه و تعطیل نیز تردد تمام

(زبردست.)1169 ،

خودروها در مقدوده طرح آزاد است .مقدوده زمانی اجرای این

روش تقلیل گهکهای ( )ANPعالوه بر اینکه مانند روش تقلیل

طرح نیز از ساعت  6تا  20است که در ایام خاص افزایش مییابد.

سلسله مراتهی ( )AHPانعطافپذیر و ساده بوده و امکان سنجش

مقدوده این طرح ترافیک در گکل  1نشان داده گده است.

میزان سازگاری قضاوتها و بررسی همزمان معیارهای کمی و
کیری در آن وجود دارد؛ وابستگیهای درونی و متقابل بین عناصر
تصمیم را نیز در نظر میگیرد (افندیزاده و همکاران.)1194 ،
بنابراین در این مقاله از روش تقیلی گهکهای ( )ANPبرای
ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کالنشهرهای
توریستی استراده گده است.

گکل  -2مقایسه روگهای تقلیل سلسلهمراتهی ( )AHPو تقلیل گهکهای
()ANP

گکل  -1مقدوده مورد مطالعه

 روش تحقیق

در روش تقلیل گهکهای ابتدا عناصر تصمیم گامل گزینه ها،

یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره که کاربرد وسیعی در

معیارها و زیرمعیارها و در قالب خوگههای تصمیم گیری طهقه

مطالعات مربوط به گهرسازی دارد ،روش تقلیل سلسله مراتهی

بندی میگردند و درخت تصمیم تشکیل میگود .سپس وابستگی-

( )AHPاست .در این روش یک ساختار سلسله مراتهی تشکیل

های درونی و متقابل هر کدام از خوگهها و عناصر آنها با یکدیگر

میگود که در آن عناصر تصمیم مستقل از یکدیگر فرض گدهاند.

تعیین میگوند .همانگونه که در گکل  2مشاهده میگود

بنابراین در این روش ،وابستگیهای عناصر تصمیم با یکدیگر در

وابستگیهای عناصر هر خوگه به عناصر خوگه دیگر یعنی

نظر گرفته نمیگوند و چنانچه عناصر تصمیم مستقل از یکدیگر

وابستگیهای متقابل با رسم پیکان بین دو خوگه و وابستگیهای

باگند ،استراده از این روش توصیه میگود .اما در گرایطی که بین

بین عناصر یک خوگه یا وابستگیهای درونی نیز با پیکانی روی

عناصر تصمیم وابستگی وجود داگته باگد ،استراده از روش تقلیل

همان خوگه در درخت تصمیم نشان داده میگود (افندیزاده و

سلسله مراتهی ( )AHPکارایی مناسب را ندارد .اما در روش

همکاران.)1194 ،

تقلیل گهکهای ( )ANPوابستگی های متقابل بین اجزای
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سپس براساس نظرات کارگناسان ،مقایسات زوجی بین معیارها با
یکدیگر و در هر معیار نیز بین زیرمعیارها با یکدیگر با استراده از
مقیاس  9درجه ساعتی انجام میگوند .در این مقیاس مطاب
جدول  1بر حسب میزان اهمیت دو عنصر نسهت به یکدیگر
عددی بین  1تا  9در مقایسه زوجی آن دو عنصر توسط
کارگناسان تعیین میگردد (زبردست .)1169 ،در انجام مقایسات
زوجی باید به این نکته توجه گود که میزان ناسازگاری هر جدول
مقایسه زوجی کمتر از  0/1باگد و در غیر این صورت مقایسه
زوجی مورد نظر مجددا تکرار گردد .چنانچه فرآیند تقلیل گهکهای

گکل  -1فلوچارت مراحل انجام روش تقلیل گهکهای ()ANP

( )ANPبا استراده از نرمافزار  Super Decisionsانجام گود
 -5یافتههای تحقیق

اوزان پارامترها و میزان ناسازگاری جداول مقایسات زوجی توسط

 انتخاب گزینههای ارزیابی

نرمافزار مقاسهه میگردد.

با توجه به مطالعات گذگته در مورد راهکارهای کاهش مصرف
سوخت از طری کاهش تقاضای استراده از خودروهای گخصی

جدول  -1تعریف امتیازات مقیاس  9درجهای در روش تقلیل گهکهای()ANP

تعریف

امتیاز

در سرر به کالنشهرهای توریستی ،چهار راهکار گامل قیمت-

اهمیت مساوی

1

گذاری سوخت ،سهمیهبندی سوخت ،عرضه سوخت جایگزین و

اهمیت اندکی بیشتر

1

قیمتگذاری تراکم ترافیک مطاب جدول  2به عنوان گیوههای

اهمیت بیشتر

1

پیشنهادی برای کاهش مصرف سوخت از طری کاهش تقاضای

اهمیت خیلی بیشتر

3

استراده از خودروی گخصی در کالنشهرهای توریستی در این

اهمیت مطل
ترجیقات بینابین

9
2،4،8،6

تققی انتخات گده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

جدول  -2راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کالنشهرهای توریستی

وابستگیهای بین عناصر مختلف تصمیم نیز به همین صورت و با
استراده از مقایسات زوجی تعیین میگردند .مقادیر نهایی مقایسات

نام طرح

تعریف طرح

زوجی براساس میانگین هندسی نظرات کارگناسان تعیین گده و

Plan 1

قیمتگذاری سوخت

در سوپرماتریس اولیه تصمیم گیری قرار میگیرند .با نرمالسازی

Plan 2

سهمیهبندی سوخت

مقادیر قرار گرفته در سوپرماتریس اولیه ،سوپرماتریس موزون

Plan 3

عرضه سوخت جایگزین

تولید میگود .برای تعیین اولویت گزینهها و معیارها در ارزیابی

Plan 4

قیمتگذاری تراکم ترافیگ

باید سوپرماتریس موزون را آنقدر در خودش ضرت نماییم تا دیگر
تغییری در مقادیر ماتریس مشاهده نشود .به این ماتریس،

 تشکیل درخت تصمیم

سوپرماتریس مقدود گده گرته میگود (افندیزاده و همکاران،

اولین گام در تشکیل درخفت تصفمیم در روش تقلیفل گفهکهای

 .)1194فلوچارت مراحل ذکر گده در فرآیند تقلیل گهکهای

( )ANPبا استراده از نرم افزار  ، Super Decisionsتعیفین
معیارها ،زیرمعیارها و گزینههای مورد ارزیابی و وارد کردن آنها در

( )ANPدر گکل  1نشان داده گده است .الزم به ذکر است
فرآیند تقلیل گهکهای ( )ANPدر این تققی با استراده از نرم-
افزار  Super Decisionsانجام گده است.
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عناصر همان خوگه یا خوگه های دیگر بفا اسفتراده از پیکفان در
نرمافزار نشان داده میگوند.

نرم افزار است .معیارهای در نظر گرفته گده برای این ارزیابی به
همراه زیرمعیارهای مربوطه در جدول  1نشان داده گدهاند.

 مقایسات زوجی و تشکیل سوپرماتریس اولیه

جدول  -1معیارها و زیرمعیارهای ارزیابی

نام معیار
اقتصادی
زیست مقیطی
عملکردی
اجتماعی

زیرمعیارها

پس از تعیین معیارها و زیرمعیارها و گزینههای ارزیفابی در روش
تقلیل گهکهای ( ،)ANPمقایسفات زوجفی بفین عناصفر دارای
وابسففتگی و یففا زیرمعیارهففای هففر معیففار بففا اسففتراده از نظففرات
کارگناسان انجام میگفوند .در ایفن پفژوهش ،تعفداد  20نرفر از

کاهش هزینه سرر
افزایش نرخ تورم
کاهش آلودگی هوا

کارگناسان ارگد حمل و نقل و راه و ترابفری کفه بفه خفوبی بفا
گرایط ترافیکی کالنشهر مشهد آگنایی داگتند بفه عنفوان گفروه
کارگناسان و خهرگان انتخات گدند و مقایسفات زوجفی میعارهفا،
زیرمعیارها و گزینههای ارزیابی توسط آنفان انجفام گفد .پفس از
انجام مقایسات زوجی بفین عناصفر دارای وابسفتگی و همچنفین

تغییر وسیله سرر
لغو سرر
کاهش زمان سرر

پس از تعیین گزینههفا ،معیارهفا و زیرمعیارهفا و وابسفتگیهفای
موجود میان عناصر تصمیم ،میتوانیم درخفت تصفمیم را مطفاب
گففکل  4در نففرمافففزار  Super Decisionsوارد نمففاییم.

زیرمعیارهای هرکدام از معیارهفا توسفط کارگناسفان و صفاحب-
نظران ،با میانگینگیری هندسی از امتیازات ثهت گده و قرارگیری
نتایج نهایی تمام مقایسات زوجی در یک ماتریس ،سفوپرماتریس

همانگونه که گرته گد ،وجود وابستگی بین عناصر هر خوگفه بفا

اولیه مطاب جدول  4تشکیل گد.

گکل  -4درخت تصمیم تشکیل گده در روش تقلیل گهکهای ()ANP
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جدول  -4سوپرماتریس اولیه

اجتماعی

عملکردی

زیست
مقیطی

گزینهها

اقتصادی

سوپرماتریس اولیه

کاهش
زمان سرر

لغو سرر

تغییر وسیله
سرر

آلودگی هوا

هزینه سرر

افزایش نرخ
تورم

Plan 4

Plan 3

Plan 2

Plan 1

0/260

0/461

0/262

0/229

0/091

0/091

0/000

0/000

0/000

0/000

Plan 1

0/161
0/061
0/414

0/111
0/061
0/121

0/131
0/081
0/460

0/211
0/142
0/416

0/414
0/148
0/129

0/148
0/112
0/410

0/000
0/000
0/000

0/000
0/000
0/000

0/000
0/000
0/000

0/000
0/000
0/000

0/000

0/619

0/000

0/000

0/619

0/619

0/619

0/619

0/619

0/619

0/000

0/181

1/000

0/000

0/181

0/181

0/181

0/181

0/181

0/181

Plan 2
Plan 3
Plan 4
افزایش
نرخ تورم
هزینه سرر

0/000

0/000

0/000

1/000

0/000

0/000

1/000

1/000

1/000

1/000

آلودگی هوا

زیست
مقیطی

0/301

0/301

0/301

0/301

1/000

0/000

0/301

0/301

0/301

0/301

عملکردی

0/299

0/299

0/299

0/299

0/000

0/000

0/299

0/299

0/299

0/299

تغییر
وسیله سرر
لغو سرر

1/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

1/000

1/000

1/000

1/000

 تشکیل سوپرماتریس موزون و سوپرماتریس حدی

با توجه به اینکفه در مقاسفهه مقفادیر سفوپرماتریس اولیفه ،وزن
خوگه ها در نظر گرفته نشده است لفذا بفرای رسفیدن بفه اوزان
نهففایی زیرمعیارهففا ضففروری اسففت وزن هففر خوگففه در وزن
زیرمعیارهای آن خوگه ضرت گردد .ماتریس جدیدی که با اعمال
وزن خوگهها در مقفادیر سفوپرماتریس اولیفه بدسفت مفیآیفد را
سوپرماتریس موزون یا سوپرماتریس وزن دارگفده مفینامنفد .در
سوپرماتریس موزون برای هر یک از عناصر تصفمیم نسفهت بفه
سایر عناصر وزنهای متراوتی در ماتریس قرار گرفته اسفت .لفذا
برای رسیدن به وزن نهایی هر عنصفر تصفمیم بایفد وابسفتگی و
میزان تیثیر سایر عناصر تصمیم بر هر عنصر اثر داده گود تا وزن
نهایی هر کدام از گزینههفا و زیرمعیارهفا مشفخص گفردد .بفرای
رسیدن به این مقصود ،باید سوپرماتریس موزون آنقدر در خودش
ضرت گردد تا اعداد آن ثابفت گفده و تغییفری نکننفد .مفاتریس
جدیدی که حاصل میگود را سوپرماتریس مقدود گده یا حفدی
مینامند.

کاهش
زمان سرر

گزینهها

اقتصادی

اجتماعی

جدول  -1اولویتبندی زیرمعیارهای ارزیابی

رتهه

زیرمعیار

1

افزایش نرخ تورم

وزن زیرمعیار در
سوپرماتریس حدی
0/218

وزن نرمال
گده
0/126

2

تغییر وسیله سرر

0/209

0/290

1

هزینه سرر

0/111

0/180

4
1
8

لغو سرر
کاهش زمان سرر
کاهش آلودگی هوا
مجموع

0/031
0/014
0/011
0/320

0/101
0/031
0/048
1/000

 اولویتبندی زیرمعیارها و گزینههای ارزیابی

با توجه به اینکه وزن نهایی هر کدام از عناصر تصفمیمگیفری در
سوپرماتریس حفدی مشفخص مفیگفود ،براسفاس اوزان نهفایی
مذکور میتوان گزینهها ،معیارهفا و زیرمعیارهفا را اولویفتبنفدی
نمود .بنابراین اولویتبندی زیرمعیارها و گزینهها به ترتیب مطاب
جدول  1و جدول  8بدست میآیند .با توجه به اینکه اوزان تعیین
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گده است و راهکارهای عرضه سوخت جایگزین ،سهمیهبندی
سوخت و قیمتگذاری سوخت در رتهههای دوم تا چهارم قرار
گرفتهاند.

گده در سوپرماتریس مقدود گده در مقایسه همزمفان معیارهفا و
زیرمعیارها با گزینهها بدست آمدهاند ،برای مقایسه بهتر و جداگانه
عناصر خوگههفای معیارهفا بفا یکفدیگر و مقایسفه گزینفههفا بفا
یکدیگر ،الزم اسفت اوزان نهفایی بدسفت آمفده از سفوپرماتریس
مقدود گده ،نرمال سازی گوند کفه ایفن کفار در جفداول  1و 8
انجام گده است.

 -8نتیجهگیری
با توجه به تیثیر چشمگیر سیاست قیمتگذاری تراکم ترافیک در
کالنشهرهای توریستی نظیر گهر مشهد ،روی کاهش استراده از
خودروی گخصی و کاهش سررهای غیرضروری گهروندان ،در
میان راهکارهای کاهش مصرف سوخت از طری کاهش استراده
از خودروهای گخصی در کالنشهرهای توریستی ،مناسبترین
راهکار گناخته گده است .سیاست عرضه سوخت جایگزین بنزین
نیز با توجه به کاهش مصرف بنزین و به تهع آن کاهش آلودگی
هوا ،در رتهه دوم راهکارهای مناسب کاهش مصرف سوخت قرار
گرفته است .الهته در صورت اعمال این سیاست ،ضروری است با
در نظر گرفتن تعداد مناسب جایگاههای سوخت رسانی با سوخت
جایگزین بنزین و مکانیابی مناسب آنها ،دسترسی مناسهی برای
گهروندان جهت استراده از جایگاههای سوخترسانی با سوخت
جایگزین فراهم گردد.
اگرچه که با سیاست افزایش قیمت سوخت ،میتوان به نقو
مؤثری مصرف سوخت را کاهش داد ،اما به دلیل اثرات افزایش
قیمت سوخت روی افزایش نرخ تورم اقتصادی و قیمت سایر
کاالها تیثیر مستقیم دارد ،در میان سایر راهکارهای کاهش
مصرف سوخت نظیر قیمتگذاری تراکم ترافیک ،عرضه سوخت
جایگزین و سهمیهبندی سوخت ،که در این تققی بررسی گده-
اند ،پایینترین اولویت را کسب کرده است و استراده از آن توصیه
نمیگود .اما با توجه به اینکه سیاست سهمیهبندی سوخت ،به
مراتب اثرات منری بسیار کمتری نسهت به افزایش قیمت سوخت،
روی افزایش نرخ تورم اقتصادی دارد ،و با اعمال آن نیز میتوان تا
حد زیادی از سررهای غیرضروری گهروندان و گردگگران با
خودروی گخصی جلوگیری نمود ،استراده از این سیاست ،نسهت
به سیاست افزایش قیمت سوخت ارجقیت دارد .به همین جهت،
در ارزیابی انجام گده در این تققی نیز ،راهکار سهیمهبندی
سوخت ،در اولویت سوم و باالتر از سیاست افزایش قیمت سوخت
قرار گرفته است.

جدول  -8اولویتبندی گزینههای ارزیابی

رتهه

زیرمعیار

1

قیمتگذاری تراکم ترافیک

وزن زیرمعیار در
سوپرماتریس
حدی
0/101

وزن
نرمال
گده
0/13

2

عرضه سوخت جایگزین

0/084

0/21

1

سهمیهبندی سوخت

0/019

0/21

4

قیمتگذاری سوخت
مجموع

0/011
0/239

0/19
1/000

با توجه به آثار و تهعات منری افزایش تورم اقتصادی در جامعه،
گاخص افزایش نرخ تورم باالترین اولویت را در این ارزیابی کسب
کرده است .با توجه به اینکه مطاب بررسیهای انجام گده از هر
 10خودروی در حال حرکت در کالنشهر مشهد 6 ،خودرو تک-
سرنشین هستند (سایت خهری مشهدفوری )1198 ،و اغلب
سررهای کاری در این کالنشهر ،با استراده از خودروهای گخصی
انجام میگوند (سجادی و همکاران ،)1194 ،هر راهکاری که
منجر به تغییر وسیله سرر گهروندان و گردگگران در
کالنشهرهای توریستی نظیر گهر مشهد ،از خودروی گخصی به
وسایل حمل و نقل عمومی گردد یا از سررهای غیرضروری آنها
جلوگیری نماید ،در کاهش مصرف سوخت نیز مؤثرتر خواهد بود.
بنابراین در ارزیابی انجام گده در این مطالعه نیز ،مطاب با جدول
 ،1گاخصهای تغییر وسیله سرر و لغو سرر ،اولویتهای دوم و
چهارم را کسب کردهاند.
با توجه به وزن نهایی گزینهها در سوپرماتریس حدی در روش
تقلیل گهکهای ( )ANPگزینه های ارزیابی یا روگهای کنترل
تراکم ترافیک در کالنشهرهای توریستی مطاب جدول  8اولویت-
بندی میگردند .همانگونه که در این جدول مشاهده میگردد
روش قیمتگذاری تراکم ترافیک با وزن نرمال گده  0/13به
عنوان بهترین کاهش مصرف سوخت از طری کاهش تقاضای
استراده از خودروی گخصی در کالنشهرهای توریستی گناخته
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