
  
  
  
  
 

 

  ۱۰۸‐ ۹۷ ، صفحة۸۹ تابستان ۵۴، شمارة ششممحيط شناسي، سال سي و 

   حمل و نقل با هدف يها وهي استفاده از انواع شةنين تناسب بهييتع

  ک در شهر تهراني اکولوژي پايکاهش جا
  

  

  

  

  ده يچک
همچون  ي مهميستيط زيمسائل مح، يکيترافخاص جاد مسائل يستم حمل و نقل در کالن شهرها از جمله تهران، عالوه بر اي سيناکارامد
زان مصرف سوخت در يش ميافزا. آورد يبوجود م را يعير طبيناپذ دي از منابع تجديادير زين رفتن مقاديجه از بيش مصرف سوخت و در نتيافزا

 کاهش منابع يها ن علتيتر ن مسئله خود از مهميستم حمل و نقل منسجم و کارآمد است که اي از عدم وجود سيتهران به طور عمده ناش
 براي ي درون شهرستم حمل و نقليل سينه و مطلوب از انواع وساي استفاده بهةن نحوييق تعين تحقي ايهدف اصل .است کشور يستيط زيمح

ه يله نقلين هدف مقدار مصرف سوخت انواع وسيل به اي نيبرا. استست يط زيغارت مح ب ويجه کاهش تخريکاهش مصرف سوخت و در نت
 يکي اکولوژي پاي، با استفاده از روش جااست هر فرد يزان سوخت برايکننده م نيمأن معادل که تير مسافر و سپس مقدار زم هيبه ازا

 ن مقدار مصرف را،ي هر مسافر کمترين به ازاي مترمربع زم۰۰۳/۰دهد که مترو با کسب  ي صورت گرفته نشان ميها يج بررسينتا. دشمحاسبه 
گر، ي ديانيبه ب. اختصاص داده است به خود استن مقدار مصرف را دارا يشتري که بي شخصي مسافر خودرو۱۴۰۰که معادل مقدار مصرف 

ن تناسب و يبا در نظر گرفتن ا . وجود داشته باشديشخص مسافر خوردور ۰۷۱/۰ ،ک مسافر متروي هر يست که به ازا اع مسافر آنين توزيبهتر
ل حمل ي انواع وسايبرا محيط زيستي و کاهش منابع حداقل رساندن مصرف سوختو جهت به ين سناري بهتر۱۴۰۵ر سال ت دي جمعينيب شيپ

 . ده استشو نقل مشخص 
  

   د واژهيکل
  يکي اکولوژي پايجاست، يط زيت محيفين، کي مصرف، زمةت، حمل ونقل، سرانيجمع

  
   رآغازس

 کشور در ةن سطح امکانات توسعين و باالتريشتري تمرکز ب
رامون آن در ي پيرشد روزافزون جمعيت و نواحبه شهر تهران 

به  راحمل و نقل مشکل  ،دهين پديا. ده استير انجامي اخيها هده
اگرچه در . ل کرده استي تبدن مشکالت شهريتر ي از اصليکي

جاد يستم حمل و نقل تهران اي در سيدير تحوالت مفي اخيسالها
، يشهر  درونيها  مسافرتتعددمسائلي مثل  هنوز هم يشده ول
زان يش ميافزا  شهروندان، و مالاتالف وقت ، و تراکم حرکتيکند

 از ي ناشي و جانيو خسارات مالش تصادفات ي، افزايتخلفات رانندگ
 به .مشكالت اساسي رفت و آمد در تهران تداوم داردبه عنوان آن 
 ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۳ ي سالهاي زمانة فاصلي مثال طبراي که يطور

 ۶۲۲۴۹۰ ، گانه تهران۲۲ت مناطق ين جمعزايطبق آمار موجود م

 ي سفرهاأافته که متعاقبيش ينفر افزا) ۱۳۸۷  تهران،يشهردار(
ر به زمان يخأمتوسط نسبت ت سفر، ۲۴۲۹۶۱۹ ، روزانهيدرون شهر

ب يمعابر و بزرگراهها به ترت ه معابر ويسفر در ساعت اوج صبح در کل
ک يل و ترافمعاونت حمل و نق (افته استي درصد کاهش ۸/۳ و ۳

 مثل يستيط زي محيهاامديپ  انواع،ن مشکالتيا .)۱۳۸۷تهران، 
 ، بروزي مليعي طبيها هدر رفتن سرمايه ،ش مصرف سوختيافزا
کيفيت  کاهش ،د هواي شديژه آلودگيوبه  مختلف يها يآلودگ
 شي و آسايد سالمتيت تهديدر نها و يزيست شهر محيط

افزايش و رشد   که با استيهيبد .باعث شده استشهروندان را 
ش يافزا زي نمشکالتن ي اي و بزرگيفراوان آينده يجمعيت در سالها

 ة صورت گرفته و با اداميها ينيب شيطبق پ  تا آنجا که.افتيخواهد 
   ۱/۳۰ متوسط سرعت از ۱۴۰۵ تا ۱۳۹۰ يدر افق سالها، يروند فعل

 :sfaryadi@ut.ac.ir E-mail                                                                     61113158 :تلفن:نويسنده مسئول
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، ۱۳۹۰لومتر در سال ي ک۹/۲۶ ، بهيلومتر در ساعت اوج صبح فعليک
لومتر در ساعت در سال ي ک۶/۱۲ و ۱۴۰۰لومتر در سال ي ک۲/۲۲

ن مدت از يز در هميرها نيزمان توقف در مس. ابدي ي کاهش م۱۴۰۵
  درصد در سال۴/۶۰، ۱۳۹۰ درصد در سال۵۲ به ي درصد فعل۴۷

 متوسط ني همچن.ديرس خواهد ۱۴۰۵ درصد در سال ۵/۶۱و ۱۴۰۰
لومتر در ساعت ي ک۲/۴۶ز ا درصد کاهش ۱۵در بزرگراهها با سرعت 

 درصد کاهش ۴۵ با ۱۳۹۰لومتر در ساعت در سال ي ک۳/۴۰ به يفعل
 ً متعاقبا.دي خواهد رس۱۴۰۵لومتر در ساعت در سال ي ک۹/۳۱به 
 ۱۴۰۰ درصد در سال ۱۸ حدود ۱۳۹۰ن در سال يزان مصرف بنزيم

 به وضع  درصد نسبت۵۹ حدود ۱۴۰۵ درصد و در سال ۵۳حدود 
د ينده منواکسي آاليديزان تولي مني همچن.افتيخواهد ش ي افزايفعل

 ۵۸ حدود ۱۴۰۰ درصد، در سال ۲۱ حدود ۱۳۹۰کربن در سال 
 يت فعلي درصد نسبت به وضع۶۹ معادل ۱۴۰۵درصد و در سال 

  .) ۱۳۸۷زاده،  يافند (ش خواهد داشتيافزا
 کيفيت محيط زيست از يکل ي ارزيابن مسائليبا توجه به ا 

و  يحمل و نقل و ترافيک سنگين شهرآثار  توجه بهبا شهر تهران
 .است ي جهت کاهش آثار ضرور حمل و نقل مناسبيهاارائه روش

روش ک يعنوان  ه ب۱ي اکولوژيکي پايجاروش  ،ن منظوري ايبرا
ست يط زيت محيفين اندازه کيي تعيبراجامع حال  نيع و در يکم
  .رديتواند مورد استفاده قرار گ ي ميشهر

 EF1ن مقاله به اختصار ي که در ايکي اکولوژي پايجامفهوم 
 Mathis وWilliam Rees ن بار توسطياول شود يده مينام

Wackernagel  کانادا  ايش کلمبيتيري باه در دانشگ۱۹۹۶در سال
   .مطرح شد 

 ي برا مردميتقاضاا ي ، مقدار مصرفةکنند  بازگوEFمقدار 
ا ي ،نيمقدار زمادل ن مقدار معيا.  و خدمات استيعي طبيکاالها

د يزواا آنکه ي، ن کردهيمأ جامعه را تي مصرفيازهاي است که نيآب
 ي آثارةکنند  بازگوEFگر يان ديبه ب. کند ي آنها را جذب ميديتول

، بر  خوديوه زندگيامع در اثر سبک و شاست که هر کدام از جو
  ).Wilson and Anielski , 2005(گذارد  ي ميعت به جايطب

 يابيارزج ي راي آنست که برخالف روشهاEFوش  رينوآور
در  بوده و يفي کً کاماليابي ارزيارهاين معيي که تعستيط زي محآثار
در شوند،  ي مي کم‐۱۰تا + ۱۰ ةدامن در يفي کيريگ ميت تصمينها
 وجود دارد و آن يريگ مي تصمي براي واقعين روش حداقل مبنايا

  .است" نيزم"زان مصرف به يل ميتبد

ان شاخصي براي وبه عن EF  روش شده كهموجب توانايياين  
معرفي جهاني  هاي مقايسه با ميانگين درسنجش پايداري اجتماعات 

ه يل کليتبدبا به اين ترتيب  ).۱۳۸۸سرايي و زارعي، (  دشو
 يعني يريگ ک واحد مشترک و قابل اندازهي مصرف به يها نهيزم
محيط صرف منابع زان ميسه مي و مقايابيارز EFدر روش ن يزم

 شده است استفاده نيز يشهرمحالت در شهرها و زيست حتي 
   .)۱۳۸۷ ،ياديصمدپور، فر(

 و ي شهريابي ارزمنظور به يعنوان ابزار ه بEF ري اخيدر سالها
از . ه شده استدکار بر ه مختلف بيدر کشورها، يستيط زيمنابع مح
صرف م مقدار ۲۰۰۴در سال  و همکارانش  Philip Woodsجمله
EFکردند محاسبه يدني سي سواحل شمالي را برا 

)Woods,2005(.   
زان يزان سرانه مصرف و کاهش مي مي بررساين تحقيقهدف 

EF يداريدن به پاي رسبراي ،ير در روش زندگييجاد تغياق يطر از 
 هکتار ۶/۴ به ۹/۵ مصرف از ة آنها سرانة مطالعيدر انتها. است
 Jeffrey  وMark Anielski،  ضمناً. يافته بودل ين تقليزم

Wilson  مقدار  ۲۰۰۵در سالEF، يرا برا ا همان سرانه مصرفي 
، ي مختلف آن از جمله ونکوور، کلگريو شهرهاکشور کانادا 

 در EFر يمقادرا با  محاسبه و سپس آن گريچند شهر دادمونتون و 
  .)Wilson and Anielski, 2005( .اند  کردهسهيگر کشورها مقايد

 يريگ  اندازهبرايالت کلرادو يدر ا همين سال در يگريق ديتحق
 يازهاينکه در آن صورت گرفته است  کالج کلرادو مصرف ةسران
از محاسبه شده يمورد نن يزمل دمعا ق برحسبي مورد تحقيمصرف
  .  )Pezzetta and Drossman , 2005( است

 ي برايا مطالعه گستردهز ين WWF 2 سازمان ۲۰۰۸در سال 
در  ت بردي آن با ظرفةسيزان مصرف سرانه و مقاي مةبمحاس
  . ) Shaw , 2008( ه استدادن يچ  گکن هنگ

از . صورت گرفته EFي بر رويات محدودقيتحق زينران يدر ا
 ي در نواحيکي اکولوژي پاين جاييتع" عنوان با يا نامه انيپاجمله 
 يابيارز برايق ين تحقينگارندگان هم" مرتبه پرتراکم و بلنديشهر
 EF با استفاده از  الهيه تهرانة در محليست شهريط زيت محيفيک

 افراد ي مصرفيازهايه نيکل ةانداز قين تحقيادر  .انجام شده است
 گازهاي گرمايش الكتريسيته، لياز قب  اصلييها نهيجامعه در زم

 سپس ، شده استمحاسبه غذا و زباله نقل، و حمل آب، طبيعي،
در  و ن مورد مصرف محاسبهيحسب زم بر  هر عاملير مصرفيمقاد
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 ،۱۳۸۵ ،صمدپور( است برآورد شده براي محله EFت سرانه ينها
  ). ۱۳۸۷ ،ياديصمدپور، فر
 را EFن بار روش محاسبات ي اوليق ذکر شده برايتحق

اس محله يمقدر ران ي قابل دسترس در ايمتناسب با اطالعات آمار
استفاده  زيق نيتحقن ين در ا آيروشهال کرده است که از يتعد

 با ي دکترة رسال، همزمان با مورد فوقيگريق ديتحق. خواهد شد
 بوم ي پاي کالنشهر تهران با روش جايداري پايبررس" عنوان 
در اين  .ز صورت گرفته استي که در دانشگاه تبراست" يشناخت

 و ميزان ناپايداري کالن يکياکولوژ پاي يجابا محاسبه  تحقيق نيز
تحقق پايداري کالن به عنوان روشي براي  EFروش ن شهر تهرا

  . )۱۳۸۵ساسان پور، ( .شده استشهرها معرفي 
آباد هند از  در احمدمرتبط با تحقيق حاضر  حمل و نقل ةنيدر زم

 يها يريگ مي و تصميمش و ن خطي در تدويکي اکولوژيپا يجامفهوم 
ار دي پايدن به حمل و نقلي رسيبرا ي شهري و نواحيشهر عةتوس
  . )VREFL3 ,2007 ( شده استاستفاده ۲۰۱۰ سال يبرا

 از ياري و بسدر مطالعات ذکر شدهموضوع حمل و نقل 
 محاسبه  از عوامليکيعنوان   به وي کليبه شکل مطالعات مشابه

EF  قات مذکور يج تحقي که نتايصورت  به.استقرارگرفته توجه مورد
 در بخش حمل EF کاهش براي ي کليشنهاد اهدافيت به پينهادر 

ق ي، تشو کاال و افرادييجابجازان ير کاهش ميو نقل نظ
نقل و ش استفاده از حملي افزا،دوچرخه ا باي ،ادهي پيها يدسترس
، يلي سوخت فسي انرژيوماس به جاي بي، استفاده از انرژيعموم
 و مانند آن ي اصليک در راههاي شهر و کاهش ترافير در طراحييتغ

   .منجر شده است
 حمل و يها وهي استفاده از انواع شيامدهايپگر يبارت دبه ع
  .ده نشده استي سنجي با ارقام کمیست شهريط زينقل در مح

 يها يزان آلودگيمدر بارة  يمتعددز مطالعات يران نيدر ا 
 ي شهرحمل و نقلستم ي از کل سي هوا ناشيژه آلودگي بو،يشهر
 از هر يناش يستيط زيآثار محاما مجموع   انجام شده استتهران

 نها بهآکاهش  ي و روشهاي حمل و نقل شهرياه وهيانواع ش ک ازي
   . است مشخص نشدهيصورت کم
ش يافزاتداوم  ينيب شي پبهتوجه  بخصوص با،يقين تحقيچن
 حمل و نقل يها روشش تنوع ي افزاوهاي آينده ت شهر در ساليجمع
 با استشده  يق سعين تحقي در ابنابراين. رسد ينظر م  بهيضرور

ل ياستفاده از وسا ةنيتناسب به يکي اکولوژي پايجااستفاده از روش 
  . دشوشنهاد ي پيحمل و نقل درون شهر

 ي پايجاوش دهد که ر يج مطالعه نشان مينتا اين عالوه بر
 آثار ي کميابيبه عنوان روش مناسب ارزتواند  يم )EF (يکياکولوژ
انواع  ر استفاده ازداي پاةنوع و اندازن ييتع ي برايستيط زيمح

  .رود به كار مي يدرون شهر  حمل و نقليروشها
  مواد و روش

   مواد

 ي گانه شهردار۲۲مناطق  ،قين تحقيا مورد مطالعه ةمحدود
 ۱۳۸۶ و محاسبات مربوط بر اساس اطالعات سال )۱ ةشکل شمار(

 نفر، ۷۹۶۲۲۰۱ت شهر تهران ي جمع۱۳۸۶در سال . انجام شده است
  نفر در هکتار۱۰۷ت يجمعآن  هکتار و تراکم ۷/۷۴۰۷۷ن آمساحت 

  ).۱۳۸۶شرکت مطالعات جامع حمل و نقل تهران، ( است بوده
  

 
   تهران ‐ مورد مطالعهةمحدود): ۱(ة شکل شمار

  )۱۳۸۶ تهران، يشهردار(

 مختلف حمل و ليوسا با تهران يها ييجا هو جابحمل و نقل 
، مترو، يبوس، تاکس ينير اتوبوس، مي نظ،يشهر نقل درون
ل يک از وسايسهم هر. رديگ يصورت م...  و ي شخصيخودروها

 در جدول حمل و نقلستم ي در کل س تهرانيعمومحمل و نقل 
   .ده استشذکر ) ۱ (ةشمار

 ستم حمل و نقلي روزانه سين جدول از کل سفرهايبر اساس ا
ل ي از قبيمه عموميل ني درصد مربوط به وسا۵/۳۱ ،تهران
ه يل نقلي درصد مربوط به وسا۶/۲۵غيره، ها، ون و  ها، آژانس يتاکس
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ت ينهادر بوس و  يني، و ميل مترو، اتوبوس شهري از قبيعموم
ها، وانت  يل سواريقب از يشخص هيل نقليوسا مربوط به درصد ۳/۴۲

  .است  مانند آنکلت وي، موتورسيمسافر
  توزيع سفرهاي روزانه سيستم حمل و نقل) : ۱ (ةشمارجدول 

  تهران ۱۳۸۶  در سال

  سيستم حمل و نقل شهري
  نيمه عمومي

)۵/۳۱( %  
  عمومي

) ۶/۲۵( %  
  شخصي 

)۳/۴۲( %  

انواع تاکسي و مسافربر 

  ها شخصي و آژانس

  )  درصد۴/۲۱( 

  )مترو(قطار شهري 

  ) درصد۱/۵(

  وانت و وانت مسافري

  ) درصد۳۶(

  سرويس از هر قبيل

  ) درصد۵/۹(

  اتوبوس واحد

  ) درصد۲/۱۷(

کلت و موتور سي

  )درصد۳/۶(دوچرخه

  ون

  ) درصد۶/۰(

  ميني بوس

  ) درصد۳/۳(

‐  

  )۱۳۸۶شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک تهران ،(
منظور از حمل و نقل عمومي آن بخش از حمل و نقل است 

 و مقصد أهاي با مسير و مبد سيستمرا با جايي مسافران  هکه جاب
 از وسايل نقليه عمومي مشخصي و به صورت انبوه يعني با استفاده

وسايل نقليه عمومي گنجايش حمل مسافر بااليي را  .عهده دارد به
وسايل نقليه نيمه عمومي . استدارا بوده و تحت نظارت کامل دولت 

نجايش حمل مسافر محدودي را داشته و در اختيار افراد با مالکيت گ
   .استخصوصي و با نظارت دولت 
يه متعلق به شهروندان است  وسايل نقلوسايل نقليه شخصي

 تهران روزانه در. گردند که براي سفرهاي شخصي استفاه مي
توزيع . ندشو  جا مي هميليونها نفر توسط انواع وسايل حمل و نقل جاب

سفرهاي روزانه وعملکرد و سهم هر يک از وسايل نقليه در 
 شده نشان داده) ۲(  تهران در جدول شمارهجايي مسافر در هجاب
بر اساس جدول ذکر شده مترو، خودروهاي شخصي ،  .است
بوس به ترتيب  ها، اتوبوس، موتورسيکلت و ميني ها و آژانس تاکسي

ن درون شهري در سال اجايي روزانه مسافر هبيشترين سهم را در جاب
منظور از سفر حرکت از يک نقطه . ندهستتهران دارا  در ۱۳۸۶

انتقال  است و) هدف(کاري براي انجام ) مقصد(به نقطه ديگر ) مبدا(
جايي  هيک نفر از يک نقطه به نقطه ديگر توسط يک وسيله را جاب

گيرد  جايي صورت مي ه در طي يک سفر چند جابًمعموال. گويند
 ) .۱۳۸۶شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک تهران ،(

  

   تهران۱۳۸۶ه در سال يلل نقي وساييجا ه روزانه و عملکرد جابيع سفرهايتوز : )۲(ة جدول شمار

  لهيوس  ستميس   روزانهييجا هجاب   روزانهيجمع سفرها  نار ساکنيسفر غ  ناسفر ساکن

  درصد  تعداد  درصدتعداد      درصد      تعداد  

ب يضر

  درصد  تعداد  ييجابجا

  يشخص  ۹/۴  ۹۴۰۰۰۰  ۱  ۳/۶  ۹۴۰۰۰۰  ۶/۱  ۴۰۰۰۰  ۲/۷    ۹۰۰۰۰۰  کلتيس موتور

  ۴/۲۸  ۵۴۰۰۰۰۰  ۱  ۳۶  ۵۴۰۰۰۰۰  ۴۴  ۱۱۰۰۰۰۰  ۴/۳۴  ۴۳۰۰۰۰۰   يمسافر وانتو  يسوار  

  ۱/۶  ۱۱۵۵۰۰۰  ۵/۱  ۱/۵  ۷۷۰۰۰۰  ۸/۶  ۱۷۰۰۰۰  ۸/۴  ۶۰۰۰۰۰  )مترو(قطار شهر

  ۳/۲۰  ۳۸۷۰۰۰۰  ۵/۱  ۲/۱۷  ۲۵۸۰۰۰۰  ۱۱  ۲۸۰۰۰۰  ۴/۱۸  ۲۳۰۰۰۰۰  اتوبوس واحد

  

  يعموم

  ۶/۴  ۸۸۲۰۰۰  ۸/۱  ۳/۳  ۴۹۰۰۰۰  ۱۰  ۲۶۰۰۰۰  ۸/۱  ۲۳۰۰۰۰   بوس ينيم  

  ۹/۰  ۱۶۲۰۰۰  ۸/۱  ۶/۰  ۹۰۰۰۰  ۴/۰  ۱۰۰۰۰  ۶/۰  ۸۰۰۰۰  ون

  ۲۷  ۵۱۳۶۰۰۰  ۶/۱  ۴/۲۱  ۳۲۱۰۰۰۰  ۴/۸  ۲۱۰۰۰۰  ۲۴  ۳۰۰۰۰۰۰   و آژانس و مسافربرهايتاکس

  

مه ين

  ۳/۷  ۱۳۹۰۰۰۰  ۱  ۵/۹  ۱۴۲۰۰۰۰  ۱۵  ۳۷۰۰۰۰      ۴/۸  ۱۰۵۰۰۰۰  سيسرو  يعموم

  ۵/۰  ۱۰۰۰۰۰  ۱  ۷/۰  ۱۰۰۰۰۰  ۴/۲  ۶۰۰۰۰  ۳/۰  ۴۰۰۰۰  ريسا  

  ۱۰۰  ۱۹۰۳۵۰۰۰  ‐  ۱۰۰  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱۰۰  ۲۵۰۰۰۰۰  ۱۰۰  ۱۲۵۰۰۰۰۰  جمع

  )۱۳۸۶ک تهران ،يشرکت مطالعات جامع حمل و نقل و تراف(
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  ليه و تحليتجزروش 

 بويژه مصرف منابع ،يستيط زين آثار محييق تعين تحقيهدف ا
سال مطالعه  شهر تهران در  حمل و نقل دريها وهيانواع ش باسوخت 

  کاهشيها برا وهين شي از انواع ايب مناسبيشنهاد ترکيپو ) ۱۳۸۶(
 يبرا. است آينده تهران درشهر محيط زيست  بهبود کيفيت مصرف و

 Wackernagelو Rees  که يکي اکولوژي پايجاروش از  منظورن يا
 به عنوان شاخص، EFمقدار . شد استفاده ابداع كردند ۱۹۹۶در سال

 باال ي به معنEFباال بودن رقم. استست يط زيت محيفي کةکنند انيب
 و ي انسانيها تي از فعالي ناشيستيط زي محيها بيب و تخريبودن آس

 .استست يط زي وارد بر محيها بيبودن آس کم کم بودن آن داللت بر
  :د شو ير را شامل مي زيمراحل اصل EF محاسبات يروش کل
 بر اساس ي اصليمواد مصرف مصرف ساالنه ةن سرانيتخم •
زان يم مصرف کل به ميو تقس يمورد بررس منطقه يها  دادهمجموع
  .تيجمع

د هر ي تولين اختصاص داده شده به هر نفر براين زميتخم •
ساالنه هر مورد بر م متوسط مصرف يق تقسي از طريمورد مصرف
  .نيا بازده زميد ي تولةمتوسط ساالن

ق يک هر نفر از طري اکولوژي پايمحاسبه متوسط کل جا •
  .افتهيستم که به هر نفر اخثصاص ي مناطق اکوسيامزدن تم جمع

هر ت ي جمعي براکي اکولوژي پايجابه دست آوردن  •
 ي پايجا با حاصل ضرب متوسط  که،)N (يزير  مورد برنامهةمنطق
دست  به  )Efp = N × EF(ت يهر نفر در اندازه جمع کاکولوژي

ن روش يق اي تطببراي ..)Rees and Wackernagel , 1996( ديآ  می
کالج  در کي اکولوژي پايجابه  محاسيها ، روشر حاضقيتحق در

 براي مواد مورد ) Pezzetta and Drossman , 2002(کلرادو 
 با به صورتي كهداده شد م يجوي اين مطالعه تعديل و تعمو جست

 و تعداد  روزانه افراديهاتوجه به مصرف روزانه سوخت، تعداد سفر
ستم حمل ي سهيل نقليوسا انواع ک ازيدر هر  روزانهجا شده  هافراد جاب

 مصرف ةکننده سران نيمأن تيزمزان يم،  تهرانيشهر قل درونو ن
 . دشمحاسبه  مربع متربر حسب له يروزانه در هر وس
زان يمزان مصرف روزانه سوخت و سپس يگر ابتدا ميبه عبارت د

 يا پيا جاي آن مقدار مصرف، ةکنند نيمأت )هكتار/مترمربع(ن يزم
ه درون ي وسائل نقلنوع هر استفاده کننده ازهر فرد  ) EF(ک ياکولوژ
کلت ي، مترو، موتورسيبوس، تاکس ينيل اتوبوس، مي تهران از قبيشهر

موجود  ينيب شيپبر اساس سپس . دشمحاسبه  ي شخصيو خودروها
 هاي آماري  و با استفاده از روش۱۴۰۵ت شهر تهران در سال يجمع
ن ي که کمتريا وهيده از وسائل حمل و نقل به شن درصد استفايبهتر

  را در آن زمان داشته باشد،يستيط زي محکاهش منابعميزان 
  .دشبيني  پيش
 ها افتهي

 که در  تهرانهيل نقليک از وسايزان مصرف سوخت در هر يم
 ي پايجازان ي م محاسبهيبرا ، شده استذكر) ۳(شمارة ل جدو
   .استفاده شده يل نقليک از وساي هر يبرا ) EF(يکيکولوژ

 هيل نقلي انواع وسابا مسافر ييجا ه جابيازا همصرف سوخت ب) : ۳ (ةجدول شمار

  شرح  يهمگان  يشخص

  و مسافرکش يتاکس  کلتيموتورس  يسوار

  ن سوزيبنز

 اتوبوس   بوسينيم

  سيسرو

اتوبوس 

  واحد

ک يي زاا همصرف سوخت ب

  )تريل(لومتر يک‐مسافر

۰۹۷/۰  ۰۴۶/۰  ۰۸۳/۰  ۰۲۵/۰  ۰۲۴/۰  ۰۱۱/۰  

  )۱۳۸۶، ک تهران يشرکت مطالعات جامع حمل و نقل و تراف: مآخذ (

ه در شهر تهران با در نظر گرفتن يل نقليوساانواع ک از ي هريبرا
 يکيدست آمده از بخش مطالعات تراف هکه بر اساس اطالعات ب آن

ش سفر يمايمقدار پ، ۱۳۸۷در سال  مصرف سوخت يساز نهيشرکت به
، يه بجز مترو از جمله سواريل نقلي وساي تماميهران برادر شهر ت
 .استلومتر ي ک۷ مترو يلومتر و براي ک۱۲... بوس و  ينياتوبوس، م

و سوخت  مصرف ة، مقدار سران)۳( ةجدول شماربا توجه به ن يهمچن
  :دشمحاسبه  به شرح زير  آن در هر بخشةکنند نيمأن تيزمهکتار 

   اتوبوسيبرا ) EF( يکي اکولوژي پايجا ةمحاسب‐

 نفر ۳۸۷۰۰۰۰روزانه  ۱۳۸۶در سال  )۲(ة ارمجدول ش بر اساس
  طبق همانکه ييازآنجا. ده استشجا  ه جابي شرکت اتوبوسرانبامسافر 

 و ،است  سفر۲۵۸۰۰۰۰برابر  ۱۳۸۶سال  در روزانه يسفرها  تعدادجدول
 :رد، پس يگ يم  صورتييجا هچند جاب سفر کي ي طًچون معموال

  انجام شدهيک مسافر از سفرهايسهم  ۲۵۸۰۰۰۰÷ ۳۸۷۰۰۰۰=۶۶/۰
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١٠٢  

 يش سفر در شهر تهران برايمايکه مقدار پ ن با توجه به آنيو همچن
   :    جهي، در نتاستلومتر ي ک۱۲اتوبوس 

سفر   روزانهي تعداد سفرها×تهرانش سفردريمايپ  =۶۶/۰×۱۲ = 8
 شمارة ه جدولو با توجه بک مسافر ي يلومتر با اتوبوس در روز برايک
 يلومتر برايک کيک مسافر در ي يزان مصرف سوخت به ازاي، م) ۳(

  :جه ي، در نتاستتر ي ل۰۱۱/۰اتوبوس 
                                    ۰۹/۰ = ۰۱۱/۰× ۸  

              ک مسافري يازا هل بي مصرف روزانه گازوئةتر سرانيل 09/0
                             ۰۲۳۸/۰=  ۷۸۵۳/۳ ÷ ۰۹/۰  

که  ييو از آنجا ک مسافري يازا هل بيگالن سرانه مصرف روزانه گازوئ
کند که  يد مي  تولBUT،۱۳۸۷۰۰ آبيتقر ۴ل در هر گالنيسوخت گازوئ

 Pezzetta (کند ي آزاد مBUTونيلي تن کربن در هر ب۹۵/۱۹ت ينهادر

and Drossman , 2002(  ،جه ي در نت:  
0238/0  gallons × 138700 BTU/gallon = 06/3301  BTU 
۰۰۰۰۰۳/۰ billion BTU×  ۹۵/۱۹ tonnes Carbon/billion 

BTU = 00007/0  tonnes carbon 
 كند ي هکتار کربن جذب م۸/۱ زمين هكتار هر كه آن به توجه با
)(Pezzetta and Drossman , 2002:   

 00007/0  tonnes Carbon×1 Hec . ÷ 8/1  tonnes 
Carbon = 000039/0  Hec. 39/0=  m2 

ل در صورت استفاده ي مصرف گازوئروزانه ة سرانةکنند نيمأن تيزمزان يم
  .از اتوبوس

   بوسيني ميبرا ) EF( يکي اکولوژي پايجا ةمحاسب ‐

 ۸۸۲۰۰۰ روزانه تعداد ۱۳۸۶در سال  )۲( ةبر اساس جدول شمار
ن تعداد يده است و همچنشجا  ه جابيبوسران يني شرکت مبانفر مسافر 

شرکت مطالعات  (است سفر ۴۹۰۰۰۰ برابر ۸۶روزانه در سال  يسفرها
  : ، پس )۱۳۸۶ک ، يجامع حمل و نقل و تراف

                                             ۵۵/۰ = ۸۸۲۰۰۰ ÷ ۴۹۰۰۰۰  
   انجام شدهيک مسافر از سفرهايسهم 

 ۱۲بوس  يني مي تهران براش سفر دريمايکه مقدار پ توجه به آن
  :      جه ي، در نتاست لومتريک

  روزانه ي تعداد سفرها×ش سفر در تهرانيمايپ = ۵/۰×۱۲ =۶/۶
 و با توجه به جدولمسافر ک ي يبوس در روز برا ينيلومتر با ميسفر ک 

لومتر يک کيک مسافر در ي يازا زان مصرف سوخت بهي م،)۳(شمارة 
  :جه ي، در نتاستتر ي ل۰۲۵/۰ بوس يني ميبرا

۱۶۵/۰ = ۰۲۵/۰× ۶/۶  
        ک مسافري يازا هل بي سرانه مصرف روزانه گازوئليتر
                      ۱۶۵/۰ ÷ ۷۸۵۳/۳ = ۰۴۳۶/۰  :                                       يزنو 

  :ن يو همچن ک مسافري يازا هل بيگالن سرانه مصرف روزانه گازوئ
0436/0  gallons × 138700 BTU/gallon = 6047 BTU 
000006/0  billion BTU×  95/19 tonnes 

Carbon/billion BTU= 00012/0  tonnes Carbon 
  :دكن ي هكتار كربن جذب م8/1 زمين هكتار هر آنكه به توجه با

00012/0  tonnes Carbon×1 hectare ÷ 8/1  tonnes 
Carbon= 000067/0  Hec.= 67/0  m2 

ل در صورت ي روزانه گازوئ مصرفة سرانةکنند نيمأن تي زمزانيم
  .بوس ينياستفاده از م

   ي انواع تاکسيبرا ) EF( يکي اکولوژي پايجا ةمحاسب ‐
  ابتدا آنکه 

 موقت ي تاکس۸۵۳۴ خودرو در قالب ۸۳۴۶۰ تعداد ۱۳۸۶در سال 
 دستگاه ون و ۳۰۶۱، ي خصوصي تاکس۵۰۶۹ دائم، ي تاکس۳۳۸۶۲، 

اند   بودهيرسان  تهران مشغول خدمات دري مسافربر شخص۳۲۹۳۴
  ) .۱۳۸۷ تهران ، يرانيسازمان تاکس(

 روزانه يتعداد سفرها )۲( ةطبق جدول شمارکه  ييو از آنجا
 سفر و تعداد افراد ۳۳۰۰۰۰۰برابر  ۱۳۸۶ها در سال  يتوسط انواع تاکس

ک سفر چند ي ي در طًو چون معموال، است نفر ۵۲۹۸۰۰۰جا شده  هجاب
  :رد، پس يگ ي صورت مييجا هجاب

۶۲/۰= ۵۲۹۸۰۰۰ ÷ ۳۳۰۰۰۰۰  
   انجام شدهيک مسافر از سفرهايسهم 
 ي تاکسي تهران براش سفر دريمايکه مقدار پ ن با توجه به آنيو همچن

  :            جه ي، در نتاستلومتر ي ک۱۲
   روزانهي تعداد سفرها×ش سفر در تهرانيمايپ = ۶۲/۰×۱۲ =۴۴/۷

  مسافر                   ک ي يبرا در روز يلومتر با تاکسي   سفر ک
ک مسافر ي يازا زان مصرف سوخت بهي ، م)۳( شمارة با توجه به جدول

، در استتر ي ل۰۸۳/۰ها  و مسافرکش ي تاکسيلومتر برايک کيدر 
  :جه ينت

  ۶۲/ ۰ = ۰۸۳/۰× ۴۴/۷  
                              ک مسافري يازا هن بيتر سرانه مصرف روزانه بنزيل

  ۱۶۳۸/۰ = ۷۸۵۳/۳ ÷ ۶۲/۰  

  ک مسافري يازا هل بيگالن سرانه مصرف روزانه گازوئ
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 در  ۱۲۵۰۰۰BUT معادل با آبين بدون سرب تقريبنزکه  ييو از آنجا
 تن کربن آزاد شده در هر ۳۵/۱۹ که معادل با نرخ استهر گالن 

  .  ) (Pezzetta and Drossman , 2002 است BUTون يليب
1638/0  gallons× 125000BTU/gallon = 20474 BTU 
00002/0 billion BTU× 35/19 tonnes Carbon/billion 

BTU = 0004/0  tonnes Carbon 
 :دكن ي هکتار کربن جذب م۸/۱زمين  هكتار هر كه آن به توجه با

0004/0 tonnes Carbon× 1 hectare÷ 8/1  tonnes 
Carbon = 00022/0  Hec. = 2/2  m2 

در صورت  ني مصرف روزانه بنزة سرانةن کننديمأن تي زمزانيم
  .ياستفاده از تاکس

  )مترو  ( ي قطار شهريبرا) EF( يکي اکولوژي پايجا ةمحاسب ‐
آهن  اه ريبردار دست آمده از شرکت بهره هبر اساس اطالعات ب

نفر  ۴۲۷۰۶۵۴۷۴ تعداد ۱۳۸۶، در سال تهران و حومه) مترو (يشهر
مصرف برق سال  ين طيچناند هم جا شده ه تهران جابي متروبامسافر 

 شرکت برقواحد  (استساعت  لوواتي ک۱۶۲۲۳۶۸۶۴مترو برابر با 
  :جه ي، در نت )۱۳۸۷برداري متروي تهران و حومه ، بهره

۳۸/۰  = ۴۲۷۰۶۵۴۷۴  ÷ ۱۶۲۲۳۶۸۶۴  
  ک مسافري ي برق به ازاةلووات مصرف ساالنيک

                                                   ۰۰۱/۰  = ۳۶۵  ÷ ۳۸/۰  
  هر مسافريازا لووات مصرف روزانه برق بهيک

  :سپس 
ساعت ذکر شده چند  لوواتين کيد که در مقدار معشو يابتدا مشخص م

  :لو ژول وجود دارد يک
1 Watt = 1 Joule/second 
1000 Watts =1 kilowatt 
1000 Joules = 1 kilojoule 

001/0 kwt×1 kj/sec×60sec/min× 60min/hr = 6/3 kj 
ته يسيلو ژول الکتريد کي توليکه برارا  يسنگ سپس مقدار زغال

  :دشو يمحاسبه شده، الزم است را محاسبه م
۶/۳  kj×۱gram/۲۰kj = ۱۸/۰  grams 

د زغال سنگ ي تولي درصد بازده۴/۳۱اهان حدود يکه گ و با قبول آن
 grams ۵۷/۰ = ۳۱۴/۰ ÷۱۸/۰                                  :دارند 

 :کربن وجود دارد % ۸۵که در زغال سنگ  و با قبول آن
57/0  grams coal × 85/0  

= 49/0   grams carbon= 00000049/0  tone 

د پس كن ي تن کربن را جذب م۸/۱ن يکه هر هکتار زم با توجه به آن 
EFته يسي بخش الکتر:  

m2003/0 Hec. = 0000003/0=8/1 ÷ 00000049/0  
    مصرف روزانه برق متروة سرانةندن کنيمأن تي زمزانيم
  ي شخصيخودروها يبرا) EF( يکي اکولوژي پايجا ةمحاسب ‐

 ۵۴۰۰۰۰۰ روزانه ۸۶در سال دست آمده،  هببر اساس اطالعات 
 ي شخصي خودروهاباتهران  در ييجا ه جاب۵۴۰۰۰۰۰ز يسفر و ن

ک، يشرکت مطالعات جامع حمل و نقل و تراف(صورت گرفته است 
ک ي انجام شده برابر يجه سهم هر مسافر از سفرهايتدر ن. )۱۳۸۶
  : پس . است

 ي خودروهاي تهران براش سفر دريمايکه مقدار پ با توجه به آن
  :      جه ي، در نتاستلومتر ي ک۱۲ يشخص

     روزانهي تعداد سفرها×ش سفر در تهرانيمايپ = ۱ ×۱۲ =۱۲
و با ر ک مسافي ي در روز براي شخصيوهالومتر با خودريسفر ک

ک مسافر ي يزان مصرف سوخت به ازاي ، م)۳( شمارة توجه به جدول
  :جه ي، در نتاستتر ي ل۰۹۷/۰ي شخصي خودروهايلومتر برايک کيدر 

  ۱۶۴/۱ = ۰۹۷/۰× ۱۲  
  ک مسافري يازا هن بي مصرف روزانه بنزةتر سرانيل

   ۳۱/۰ = ۷۸۵۳/۳ ÷ ۱۶۴/۱  
  افرک مسي يازا هن بي مصرف روزانه بنزةگالن سران
 در  ۱۲۵۰۰۰BUT معادل با آبين بدون سرب تقريبنزکه  ييو از آنجا

 تن کربن آزاد شده در هر ۳۵/۱۹ که معادل با نرخ استهر گالن 
  . ) (Pezzetta and Drossman , 2002 است BUTون يليب

  
31/0 gallons×125000BTU/gallon =38750BTU 
000039/0 billion BTU× 35/19  tonnes 

Carbon/billion BTU = 00075/0  tonnes Carbon 
 :دكن ي هکتار کربن جذب م۸/۱زمين  هكتار هر كه آن به توجه با

00075/0  tonnes Carbon ×1 hectare ÷ 8/1  tonnes 
Carbon  = 00042/0  Hec. = 2/4  m2 

صورت استفاده ن دري مصرف روزانه بنزة سرانةنندن کيمأن تي زمزانيم
  .ي شخصياز خودروها

    کلتي موتورسيبرا) EF( يکي اکولوژي پاياج ةمحاسب ‐

 سفر و ۹۴۰۰۰۰روزانه  ۱۳۸۶در سال  )۲( ةبر اساس جدول شمار
شرکت مطالعات  ( تهران صورت گرفته است درييجا ه جاب۹۴۰۰۰۰

   :پس  . )۱۳۸۶ک ، يجامع حمل و نقل و تراف
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۱=۹۴۰۰۰۰ ÷ ۹۴۰۰۰۰  
     انجام شدهيک مسافر از سفرهايسهم 

 ي تهران براش سفر دريمايکه مقدار پ جه به آنن با تويو همچن
    :    جه ي، در نتاستلومتري ک۱۲کلت يموتورس

   روزانه ي تعداد سفرها×ش سفر در تهرانيمايپ  =۱×۱۲ =۱۲      
  ک مسافر   ي يکلت در روز برايلومتر با موتورسيسفر ک

ک ي يازا زان مصرف سوخت بهي ، م)۳( شمارة با توجه به جدول
، در استتر ي ل۰۴۶/۰ها  کلتي موتورسيلومتر برايک کيدر مسافر 

  :جه ينت
    ۵۵/۰ = ۰۴۶/۰× ۱۲  

  ک مسافري يازا هن بيتر سرانه مصرف روزانه بنزيل
  ۱۴۵۳/۰ = ۷۸۵۳/۳ ÷ ۵۵/۰  

  ک مسافري يل بازايگالن سرانه مصرف روزانه گازوئ
 در  ۱۲۵۰۰۰BUT معادل با ًباين بدون سرب تقريبنز :که  ييو از آنجا

 تن کربن آزاد شده در هر ۳۵/۱۹ که معادل با نرخ استهر گالن 
   .       ) (Pezzetta and Drossman , 2002 است BUTونيليب

1453/0 gallons × 125000BTU/gallon= 18162 BTU 
000018/0 billionBTU× 35/19  tonnes Carbon/billion 

BTU= 00035/0  tonnes Carbon 
 :كند ي هکتار کربن جذب م۸/۱زمين  ارهكت هر كه آن به توجه با

00035/0  tonnes Carbon ×1 hectare ÷ 8/1  tonnes 
Carbon  = 00019/0  Hec. = 9/1  m2 

ن در صورت ي سرانه مصرف روزانه بنزةن کننديمأن تيزمزان يم
   .کلتياستفاده از موتورس
 نيمأت ياز برايمورد نن يزمزان يممحاسبات ج يمجموع نتا
هر  مورددر  ) EFسرانه ( هر مسافر يوخت به ازامصرف روزانه س

 )۴( ةدر جدول شمار تهران  دريه درون شهريل نقليک از وساي
به  EFنيشود کمتر يکه مشاهده م طور همان. ش داده شده استينما

 هر نفر به يازا ترمربع به م۲/۴ن با يشتري و ب۰۰۳/۰ه از مترو با استفاد
  . ص دارد اختصاي شخصيها ه از خودرواستفاد

  

  ۱۳۸۶ تهران در سال  دريه درون شهريل نقليک از وسايدر هر  ) EF (يکي اکولوژي پايجا ة سرانةمحاسب) : ۴(ة جدول شمار

خودرو   کلت يموتور س  مترو  يتاکس   بوس ينيم  اتوبوس  هيل نقليوسا

  يشخص

 يکي اکولوژي پايجا ةسران

  )مترمربع(

۳۹/۰  ۶۷/۰  ۲/۲  ۰۰۳/۰  ۹/۱  ۲/۴  

  
جه گرفت که با يتوان نت يم نتايج محاسبات ذكر شدهه به با توج
 ي شخصين و استفاده از خودروهاي استفاده از مترو کمتر،ادياختالف ز

   .گذارد ي ميستيط زي منابع محي را بر رويبين اثر تخريشتريب
 ۰۰۱/۰ ک مسافري يبه ازااستفاده از مترو در گر ي دتبه عبار

مربع   متر۰۰۳/۰ ن آنيمأ تيبراشود که  يمصرف ملو وات برق يک
 يستيط زين به عنوان منبع محيق زمين تحقيدر ا (يستيط زيمنبع مح
 که در صورت استفاده از يد در حالشود مصرف يبا)  شده استيمعرف
) نيبنز(تر سوخت ي ل۱۶۴/۱  هر نفر مسافري به ازاي شخصيخودرو

ا ي يتسي زطيمربع منبع مح  متر۲/۴ن آن يمأ تيد که براشو يمصرف م
 ي شخصياز خودرور تشي استفاده بةجيدر نت. است اجين مورد احتيزم
  .دشو ي ميستيط زيمنابع مح تر عيسرن رفتن ي به از بجرمن

 بيتخرجه گرفت که اگر يتوان نت ي به اعداد فوق ميبا نگاه
 يناش)  سوخت مصرف  ازي ناشمنابعزوال  همان يعني (ستيط زيمح
ن ي بيها ن نسبتيي تعبراي  راستيط زير محک نفر مسافر مترو بياز 
ک يم مقدار اثر هر يريدر نظر بگ ۱با برابر ثر ان ي به عنوان کمترآنها

کلت و يس ، موتوريبوس، تاکس ينيه اتوبوس، ميل نقلينفر مسافر در وسا
 برابر ۱۴۰۰ و ۶۳۳ ، ۷۳۳ ، ۲۲۳ ، ۱۳۰ب ي به ترتي شخصيخوردوها

  . دشو ي مبرآوردآن 
بوس،  ينيک نفر سوار بر اتوبوس، مي يگر وقتيبه عبارت د

، ۱۳۰ب يشود به ترت ي مي شخصيکلت و خوردوهاي، موتور سيتاکس
باعث کند  ي که از مترو استفاده مي برابر فرد۱۴۰۰ و ۶۳۳، ۷۳۳، ۲۲۳

  .دشو يم يستيط زيمنابع محب يا تخري ،کاهش
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ن ي که کمتريحالت در ،هليوسنوع سهم هر زان يم برآورد يبرا
د كرعمل ن يتوان چن يم ،ديست وارد نمايط زيب را بر محيزان تخريم
ط ي با محين سازگاريشتري دارا بودن بعلتبه ن مترو ا از مسافرکه
 درصد ده و بر اساس آنكر مقابسه استفاده ينابست به عنوان ميز

 مترو دربا توجه به تعداد مسافر معادل  ،هيله نقلين در هر وسيمسافر
  . دشو يمحاسبه م
ک نفر مسافر يد هر شکه محاسبه  طور عنوان مثال همان هب
ط يمترو بر مح نفر مسافر ۱۴۰۰ معادل با ي اثري شخصيخودرو

 مسافر مترو را ۱۴۰۰ هر توان يم ي به عبارت.سازد يوارد مست يز
 ۱۴۰۱  هرزاپس   در نظر گرفت،ي شخصي نفر مسافر خودرو۱معادل 
 مسافر به مترو تعلق ۱۴۰۰  وي شخصي مسافر به خودرو۱ ،مسافر

 ، نفر مسافر۱۰۰ از ي شخصي ساده سهم خودرويبا تناسب. رديگ يم
  .دشو يم محاسبه ۰۷۱/۰

ه اتوبوس، يک از وسائل نقلي  هريسهم درصدترتيب ن ي به هم
تعداد  بر اساس يخودرو شخصو کلت يس ، موتوريبوس، تاکس ينيم

 و ۱۶/۰ ، ۱۴/۰ ، ۴۵/۰ ، ۷۶/۰ب برابر با  يبه ترتمترو  درمعادل مسافر 
 زين  ، سهم مترو۱۰۰از کسر مجموع درصدها از و درصد  ۰۷۱/۰

  . دشو ي درصد برآورد م۴/۹۸معادل 
د، به شو  يل مختلف حاصل مين وساان مسافري که بي نسبتيعني
 نفر با ۴۵۰ نفر با اتوبوس، ۷۶۰ نفر با مترو، ۹۸۴۱۹ هر يازا
ت ينهادر کلت و ينفر با موتورس ۱۶۰، ي نفر با تاکس۱۴۰بوس،  ينيم
ب و صدمه را يتخر" نيکمتر"که است  ي شخصي نفر با خودروها۷۱

  .سازد  ي وارد ميستيط زيبه منابع مح
  ۱۴۰۵ت حمل و نقل در شهر تهران در افق سال ي وضعينيش بيپ

متوسط  ۱۴۰۵ سال  افقدر، صورت گرفته يبرآوردها بر اساس
 نفر ۱۰۰۰ هر يازا له بهيوس ۲۴۱ از ي شخصيهات خودرويسرانه مالک

 يعني ،سدر يم نفر ۱۰۰۰ هر يله به ازاي وس۵۴۰به  ۱۳۸۶سالدر 
ه در يله نقليون وسيلي م۵ تهران به حدود ي شخصيخودروهاتعداد 
 است ۱۳۸۶سال  برابر تعداد آن در۶/۲که  دي خواهد رس۱۴۰۵سال 

ون يليم ۱۷ روزانه ۱۴۰۵تهران در سال  نيهمچن ).۱۳۸۷زاده،  يافند(
  خواهد)ي و عمومي اعم از شخصي سواريخودروها (سفر سواره

  . )۱۳۸۶، کيشرکت مطالعات جامع حمل و نقل و تراف (داشت
در  يو تحول رييتغچ گونه يهکه  يصورتدر  يطين شرايدر چن
ک يترافت يرد، وضعي حمل و نقل تهران صورت نگيها ستميعرضه س

 قرار يط بحراني در شرا حمل و نقل در تهرانيها شاخص و يشهر
  .خواهد گرفت

ن با ا مسافرييجا هه از جابيله نقليوس سهم هر ينيب شيپ

    ۱۴۰۵ست در سال يط زي منابع محکاهشن اثر يکمتر

ون نفر يلي م۱۰معادل  ً حدودايتيجمع ينيب شيپبا در نظر گرفتن 
 صورت گرفته بر اساس يه برآوردهاير پا تهران بيبرا ۱۴۰۵در سال 
گاه اطالعات يپاارائه شده در  ، درصد۵۷/۱ معادل تيشد جمعنرخ ر

سهم محاسبه شده به با توجه و ) ۱۳۸۸ ،رانيمرکز آمار ا(مرکز آمار 
ن ي مسافرييه از جابجايله نقلي سهم هر وسينيب شيپ، لهي هر وسيبرا

داشته باشد در   راستيط زي منابع محکاهشن اثر ي که کمتريدر حالت
 .رده شده است آو)۵( ةجدول شمار

  

  ليوساک از ي سهم روزانه هر ينيش بيپ : )۵(ةشمارجدول 

 به براين ا مسافرييجا ه تهران در جابيحمل و نقل درون شهر

  ۱۴۰۵ در سال يستيط زي منابع محکاهشروند ن اندحداقل رس

  )نفر(ن اتعداد مسافر  لهينوع وس

  ۷۶۰۰۰  اتوبوس

  ۴۵۰۰۰   بوسينيم

  ۱۴۰۰۰  يتاکس

  ۱۶۰۰۰  کلتيموتورس

  ۷۱۰۰  ي شخصيخودرو

  ۹۸۴۱۹۰۰  مترو

  

  يريجه گينتبحث و 

 از يالت کار و زندگين امکانات و خدمات و تسهيشتريتمرکز ب
گر آن را به ي دي تهران از سوي و ادارياسيت سيک سو و و مرکزي

 بهبا توجه . ل کرده استير تبدي مهاجرپذي شهرو توسعه کشور مركز
 درون يحجم سفرهاش يبا افزاران و ت تهيش روز افزون جمعيافزا
تر و   سخت تهران دريحرکت و دسترسط ي، هر سال شرايشهر
 .ميشو ي مرت کيک نزديبست تراف  ود و به بحران و بن يتر م دهيچيپ

 بيشترل که ياد اتومبي زيتردد تعداد ها در اثر اباني خيش کنونيگنجا
 باعث ل ويتکمدرحال  اًعين در حرکتند سريا دو سرنشيک يآنها با 
  خودي رفت و آمدهايطجه مردم يدر نت د وشو ي م حرکتيکند

  . ندشو يم يعصب يهامتحمل اتالف وقت و فشار
 ۲۲/۱به حداقل تهران  تيجمعرشد  ينيب شيپبا توجه به حال 
 درون ي سفرهايتقاضاتعداد  ۱۴۰۵  در ساليت فعليبرابر وضع

ک ير صورت فقدان جه دي در نت.افتيش خواهد يافزاهم ز با يشهر
 از يناشنامطلوب  آثارزان ي، ميستم حمل و نقل کارآمد درون شهريس
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با اعمال . و مصرف سوخت نيز همچنان افزايش خواهد داشتک يتراف
 يستم کارآمد حمل و نقل شهريک سيجاد ي و ايت شهريريمد
زان ي از آن از ميناشنامطلوب  آثارک و يتوان عالوه بر کاهش تراف يم

ن با کاهش مصرف يبنابرا.  کاستزياديز تا حد يوخت نمصرف س
ط يب و هدر رفتن منابع محي از تخرياديتوان تا حد ز يسوخت، م

  .د كر يري جلوگيستيز
 يکي اکولوژي پايجا شد با استفاده از روش يق سعين تحقيدر ا

 از رشد حمل ونقل ي ناشيستيط زيب منابع محيزان تخري، م EF يا
 کاهش آن يها محاسبه و راه حل ۱۴۰۵ در سال يدرون شهر

  . شودشنهاديپ
ک يجاد يق، اين تحقي در اEFهدف از ارائه و کاربرد روش 

 از ي ناشيها بيت تخريدادن اهم منظور نشان ه بيشاخص کم
 به EFمقدار  .استست يط زي بر محي حمل و نقل شهريروشها

ند توا ي و ماستست يط زيت محيفي کةکنند انيک شاخص، بيعنوان 
  . را بهبود بخشديت مناطق شهريري و مديزير برنامه

ل يوساتعداد . شد يبررس تهران کيت و ترافيت جمعيابتدا وضع
 هر باجا شده  هزان روزانه افراد جابيحمل و نقل مورد استفاده در شهر، م

سپس . دشله برآورد يزان روزانه مصرف سوخت هر وسيله و ميوس
 ياز مصرفيکننده ن نيمأن تيزم قدارمن يسرانه مصرف روزانه و همچن

 ي پايجاه با استفاده از روش يل نقليک از وسايروزانه در هر 
  .د ي محاسبه گرديکياکولوژ

ق، مترو با اختصاص روزانه يدست آمده از تحق هج بيبر اساس نتا
از سوخت ين نيمأ تبراينفر مسافر  هر يازا  بهني زم مترمربع۰۰۳/۰
دارا  به دليلست يط زيله با محين وسيترسازگار، به عنوان يمصرف

در . دش مشخص يستيز طيمنابع محن اثر نامطلوب کاهش يبودن کمتر
نقل  و وه حمليزان و شيبا در نظر گرفتن رقم فوق به عنوان م  وادامه

ک از ي هر يزان سهم روزانه فعلي م،يکي اکولوژي پاين جايبا کمتر
 يدرحالتن ا مسافرييجا هب تهران در جايشهر ل حمل و نقل درونيوسا
با  . برسد محاسبه شدبه حداقل يستيط زي سوء بر منابع محآثارکه 

 شهر تهران در يون نفر برايلي م۱۰ حدود يتيجمعن يتخمتوجه به 
 ليوسا زان سهمي محاسبات صورت گرفته مبر اساسو ، ۱۴۰۵سال 
 و ي شخصيخودروها، کلتيموتورس ،يتاکس بوس، ينيم اتوبوس، هينقل

ن اثر ي که کمتري در حالت۱۴۰۵ن در سال ي مسافرييجا همترو از جاب
 ، ۷۶/۰ با  ب برابريست وارد سازد، به ترتيط زي را در منابع محيبيتخر

،  ۷۶۰۰۰  درصد که معادل با۴/۹۸ و ۰۷۱/۰ ، ۱۶/۰ ، ۱۴/۰ ، ۴۵/۰
  .است ،نفر ۹۸۴۱۹۰۰  و۷۱۰۰،  ۱۶۰۰۰،  ۱۴۰۰۰،  ۴۵۰۰۰

 ۱۴۰۵ سال ي شده براينيب شي پيها طرح با توجه به برنامه و 
 خط که قادر به ۱۲جاد ي شامل ا۱۴۰۵ توسعه مترو تا سال برنامه
   استي اقماريها شهرک در تهران و ون مسافريليم ۱۰ ييجا هجاب

 ينيش بيجه پينت، در )۱۳۸۶شرکت راه آهن شهري تهران و حومه، (
ق ين تحقيو در اون مسافر توسط متريلي م۸/۹ روزانه حدود ييجا هجاب

  . يستها چندان محال و دور از انتظار ن در صورت اجراء به موقع پروژه
 مانند تهران، عالوه بر آن يش سفر با مترو در کالن شهريافزا

د، به حل شو ي ميستيز طيب منابع محيکه باعث کاهش مقدار تخر
 يق کاهش تعداد خودروها و انتقال سفرهايک از طريمعضل تراف

ل انواع ي از قبيکي ترافآثارن کاهش ير سطح شهر و همچنيز به يشهر
  .كند يکمک م... ها و يآلودگ
له ي هر وسيشده برا ينيب شير پين نکته قابل ذکر است که مقاديا
ط ي بر منابع محيبين اثر تخريجاد کمتريآل و ا دهي، در حالت اهينقل
نسبت ر ذکر شده به همان يشتر از مقادي فاصله هر چه باست يستيز

  .د شو ي ميستيط زين رفتن منابع محيباعث از ب
 کاهش براي يلي تکمير به عنوان روشهاي زيراهکارها ،ادامه در
 شده با ينيب شير پي از اختالف مقادي ناشيبيشتر آثار تخريهرچه ب
   .دشو يشنهاد مي پير واقعيمقاد

  يشنهادي پيراهکارها
ر ي نظييها ش با اعمال روي شخصيکاهش استفاده از خودرو ‐
 ةنگ، گسترش محدودي پارکةنيمت سوخت، باال بردن هزيش قيافزا

 ي و آموزش در تمامي زوج و فرد، فرهنگ سازةوددک و محيطرح تراف
  ...سطوح و 

 با ياز ناوگان حمل و نقل عموم استفاده رضامنديش يافزا ‐
 ناوگان، کاهش ةي و تهوي، ظاهريط داخلي مانند بهبود شراييها روش
جاد يش سرعت و نظم حرکت، اي، افزاير، کاهش سر فاصله زمانيتأخ

   .ت نويري مديها وهيژه با اتخاذ شيخطوط و
 ين و استفاده از خودروهاي بنزي به جايعي استفاده از گاز طب‐
   . مصرف سوختينه سازي بهبراي يديبريه
  .ن با استفاده از وسائل گاز سوزيکاهش مصرف بنز ‐
   .ي شهري مقابله با آلودگبراي ي نقل شهرم ناوگان حمل ويترم ‐
 مدون يک برنامه زمان بندي فرسوده مطابق با ي خودروهاينيجانش ‐

  .ي کافييهمراه با ضمانت اجرا
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، ينترنتي اة با استفاده از شبکي درون شهري سفرهايکاهش تقاضا ‐
  .يکي الکترونيها  و سامانهIT يفن آور

  .ها از پروژهي مورد نين به موقع منابع ماليمأ ت‐
  يتشکر و قدردان

ه ي دانشگاه تهران تهي طرح از محل اعتبارات معاونت پژوهشنيا
 تشکر و ن معاونت محترمي ايهمکارله از ين وسي بد.شده است

  .شود ي ميقدردان

  ادداشت هاي

3- Volvo Research and Educational Foundations 
(VREFL) 

تر استي ل7853/3 هر گالن برابر با -4  

 
1- Ecological Footprint (EF) 
2- World Wildlife Fund (WWF) 

  
    مورد استفادهمنابع

 
  . ۱۴۰۵ حمل و نقل در شهر تهران در افق سال يت بحرانيوضع .ک تهرانيشرکت مطالعات جامع حمل و نقل و تراف . ۱۳۸۷.  ، ش زادهيافند

www.news.gooya.com       
  .زي، دانشگاه تبري شهريزيا و برنامه ري جغرافي دکترةان نامي، پاي بوم شناختي پاي کالنشهر تهران با روش جايداري پايبررس. ۱۳۸۵. ساسان پور، ف

  
 ةشمار. يط شناسي، سال سي و پنجم محةمجل. به عنوان شاخص سنجش پايداري اجتماعات )EF (جاي پاي بوم شناختي. ۱۳۸۸. ، زارعي فرشاد، ع. ح.سرايي، م

  .٢٦ تا ١٥‐ ٨٨ تابستان ٥٠
  

    .ي، مصاحبه و کسب اطالعات به صورت شفاهيک شهريمعاونت حمل و نقل و تراف . ۱۳۸۷ . مصرف سوخت ينه سازيشرکت به
  

  . تهرانيک شهرداري حمل ونقل و تراف معاونت.ک نگاه يک تهران در يحمل ونقل و تراف .۱۳۸۶.ک تهران يشرکت مطالعات جامع حمل و نقل و تراف
  

  . تهرانيک شهرداريمعاونت حمل ونقل و تراف. ک نگاه يک تهران در يحمل ونقل و تراف .۱۳۸۳.ک تهران ي شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و تراف
  

 ةان ناميپا).  الهيهةيناح:  مطالعاتيةنمون (يکيولوژ اکي پايجاهاي شهري متراكم و بلندمرتبه به روش  ارزيابي آثار محيط زيستي توسعه .۱۳۸۵. صمدپور، پ
  .ست، دانشگاه تهرانيط زي محة ارشد، دانشکديکارشناس

 
، يط شناسي محةمجل). ه تهراني الهةمحل:  مورد مطالعهةنمون( پرتراکم و بلندمرتبه ي شهري در نواحيکي اکولوژي پايجان ييتع. ۱۳۸۷ .، شياديصمدپور، پ، فر
   . ۷۲ تا ۶۳ ، ۴۵ ة شماردانشگاه تهران،

  
  .۱۴۰۹ تهران و حومه ي حمل و نقل ريلي انبوه و سريع السير شهريبرنامه راهبرد. ۱۳۸۶  . تهران و حومهي راه آهن شهريها گروه شرکت

 
  ir.org.sci.www ۱۳۸۵.سرشماري عمومي نفوس و مسكن ران، يمرکز آمار ا

  
  ir.tehran.trafficstudy://http. ک شهر تهران ينت حمل و نقل و تراف معاو

 
 مترو  يبردار ، معاونت واحد برق شرکت بهره     گزارش آمار سفر و مصرف برق در متروي تهران و حومه          . ۱۳۸۷. تهران و حومه     ي مترو يبردار واحد برق شرکت بهره   

    . و حومهتهران
 
Pezzetta,W.E. , H.,Drossman. 2005 .The Ecological Footprint of the Colorado College: An Examination of 
Sustainability.        http://www2.coloradocollege.edu/Sustainability/EcoFootprint.pdf 
 
Rees,W. , M.,Wackernagel. 1996. Urban Ecological Footprints: Why Cities cannot be Sustainable and Why 
They Are a Key to Sustainability, Environmental Impact Assessment. 



  
  
  
  
  

  54                                                                                                                 مجله محيط شناسي شماره         
  

 

١٠٨  

 
Shaw, M. 2008 . Hong Kong Ecological Footprint Report 2008  
. 
www.wwf.org.hkVREFL. 2007. Land, urban form and, urban form and the ecological footprint of transport: 
application of geo-information to measure transport-related urban sustainability in Ahmedabad 
http://www.itc.nl/research/themes/urbdyn/projects/transport_related_urban_sustainability.asp 
 
Wilson,J. , M.,Anielski. 2005 . Ecological Footprints of Canadian Municipalities and Regions. The Canadian 
Federation of Canadian Municipalities.  
 
www.anielski.com 
 
Woods,P. 2005. Ecological Footprint: North Sydney. Discussion paper. The University of South Wales and 
Coastal Council Group Partnership Program. 
 
. 
 


