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 چكيده

هاي فسـيلي در كشـور   ، موجب افزايش مصرف سوختو مذهبي زياد خودروهاي شخصي در سطح كالنشهرهاي توريستيتردد بسيار 

جـويي در  هايي كـه بـراي صـرفه   و به تبع آن، افزايش اتالف انرژي و مشكالت ناشي از آلودگي هوا و محيط زيست شده است. سياست

كند. در اين تحقيـق چهـار سياسـت    كه انتخاب بهترين سياست را مشكل مي مصرف سوخت وجود دارند، هركدام مزايا و معايبي دارند

بندي سـوخت، عرضـه   گذاري سوخت، سهميهمشهد، شامل قيمت و مذهبي جويي در مصرف سوخت در كالنشهر توريستيجهت صرفه

ــت  ــايگزين و قيم ــوخت ج ــل    س ــتفاده از روش تحلي ــا اس ــه و ب ــرار گرفت ــابي ق ــورد ارزي ــك م ــراكم ترافي ــذاري ت ــي  گ ــله مراتب  سلس

 هـا بـه عنـوان    در مقايسـه بـا سـاير سياسـت     385/0گذاري تـراكم ترافيـك بـا وزن    بندي شدند. براساس نتايج، سياست قيمتاولويت

شناخته شد. معيارهاي در نظـر گرفتـه شـده     و مذهبي جويي در مصرف سوخت در كالنشهرهاي توريستيترين سياست صرفهمناسب

ب ميزان تأثير، معيارهاي نرخ تورم، تغيير وسيله سفر، لغـو سـفر، كـاهش زمـان سـفر، كـاهش آلـودگي هـوا و         در اين ارزيابي به ترتي

  افــزاركـاهش هزينـه سـفر شـناخته شـدند. محاسـبات مربـوط بـه روش تحليـل سلسـله مراتبـي در ايـن تحقيـق بـا اسـتفاده از نـرم                

 “Expert Choice” .انجام شدند 

  

 ل تحلي فرآيندگردشگري،  بندي سوخت،گذاري سوخت، سهميهقيمت ،ترافيك تراكمگذاري قيمت كليدي: هايواژه

 مراتبيسلسله

 

 

  مقدمه -1

هاي فسيلي در بسياري از جويي در مصرف سوختصرفهمسئله 

كشورها از اهميت بااليي برخوردار است (صاحبي و وزيري، 

). افزايش روز افزون مشكالت زيست محيطي در اثر 1392

هاي مصرف سوخت، كشورهاي بسياري را به اعمال سياست

مديريت مصرف سوخت وا داشته است. در ايران نيز، مشكالت 

لودگي هوا و افزايش مرگ و ميرهاي ناشي از آلودگي ناشي از آ

هاي اخير بسيار افزايش يافته است (قرباني و هوا در سال

). استفاده بي رويه از انرژي و مصرف سوخت 1395همكاران، 

اكسيد هاي هوا و محيط زيست نظير گاز ديهدر شهرها، آاليند

 ).  1392فريد، افزايش داده است (فالحي و حكمتي راكربن 

با توجه به پايين بودن قيمت سوخت در ايران، تقاضاي مصرف 

هاي اخير بسيار افزايش يافته است، سوخت در كشورمان در سال

كه اين مسئله به خوبي لزوم مديريت مصرف سوخت و اعمال 

دهد هاي كاهش مصرف سوخت در كشور را نشان ميسياست

هاي خشيكي از بزرگترين ب ).1395اف و سطحي، (رحيم

شود مصرف سوخت در كشور، به حمل و نقل مربوط مي

). بخش زيادي از آلودگي هواي 1391(عليمرادي و همكاران، 

 استموجود در كالنشهرها نيز ناشي از تردد وسايل نقليه 
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هاي بزرگ مصرف ). يكي از بخش1395(قرباني و همكاران، 

بنزين توسط خودروهاي شخصي نيز به سفرهاي گردشگران 

كشور نظير شهر و مذهبي داخلي به كالنشهرهاي توريستي 

درصد  82 حدودشود. به عنوان نمونه، مشهد مربوط مي

با استفاده از  1397گردشگران در تعطيالت نوروزي سال 

ي اند (ستاد خبرخودروي شخصي به شهر مشهد سفر كرده

). بنابراين 1397هاي مسافربري شهرداري مشهد، سازمان پايانه

با كاهش استفاده از خودروهاي شخصي توسط گردشگران در 

سفرهاي گردشگري داخلي به كالنشهرهاي توريستي و مذهبي 

تا حد زيادي در مصرف سوخت  توانر نظير شهر مشهد ميكشو

براي كاهش مصرف سوخت توسط  .نمودجويي صرفه

نظير  و مذهبي روهاي شخصي در كالنشهرهاي توريستيخود

هاي مختلفي نظير افزايش قيمت سوخت، شهر مشهد سياست

هاي ترافيكي و توسعه بندي سوخت، اعمال محدوديتسهميه

هاي جايگزين وجود حمل و نقل عمومي و يا استفاده از سوخت

و دارند كه در اين مقاله، براساس معيارهاي اجتماعي، اقتصادي 

ها مورد ارزيابي فني و اقتصادي قرار زيست محيطي، اين سياست

مصرف جويي در هاي صرفهترين سياستگيرند تا مناسبمي

سوخت و مديريت بهينه مصرف سوخت در كالنشهرهاي 

  بندي گردند.و اولويتشده تعيين  و مذهبي توريستي

  

 تحقيق پيشينه -2

مديريت مصرف هاي گذاري سوخت يكي از سياستقيمت   

جويي در مصرف سوخت در بخش حمل و نقل سوخت و صرفه

گذاري سوخت به صورت بهينه انجام شود، است. چنانچه قيمت

باعث كاهش مصرف سوخت، حجم ترافيك و تأثيرات نامطلوب 

گردد ناشي از زياد بودن سفرهاي غيرضروري مي اجتماعي

خت توسط ). پرداخت يارانه سو1388(پژوهشكده حمل و نقل، 

دولت، عالوه بر مصرف بخش زيادي از بودجه كشور، باعث 

شود. زيرا در اين اتالف انرژي و مصرف غيربهينه سوخت نيز مي

حالت، بسياري از سفرهاي غيرضروري يا سفرهايي كه امكان 

انجام با استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي دارند نيز با 

مصرف سوخت  استفاده از خودروي شخصي انجام شده و

  بودن قيمت سوخت، هيچ يابد. بنابراين، پايينافزايش مي

جويي در مصرف آن توسط شهروندان ايجاد اي براي صرفهانگيزه

). اجراي طرح هدفمندي 1387كند (امامي و همكاران، نمي

ها و كاهش يارانه اختصاص داده شده به بنزين، در كوتاه يارانه

دهد، اما پس از دكي كاهش ميمدت، ميزان مصرف سوخت را ان

  مدت زمان كوتاهي، مجدداً ميزان مصرف سوخت افزايش 

  ).1388ديلمي، يابد (رازيني و صبوريمي
  هاي موثر در كاهش مصرف يكي ديگر از سياست

هاي ديگر كه هاي بنزيني، جايگزيني آن با سوختسوخت

آلودگي زيست محيطي كمتري دارند است. به عنوان نمونه، 

ها در شهر تهران نشان داد با اعمال اين گازسوز كردن تاكسي

توان ها را ميهاي اجتماعي ناشي از انتشار آاليندهسياست، هزينه

ميليون دالر كاهش داد (عابدي و همكاران،  8/63به ميزان 

جويي و كاهش مصرف راهكار ديگري كه براي صرفه ).1390

افيك در نواحي پر گذاري تراكم ترسوخت وجود دارد، قيمت

توان باشد. با اعمال اين سياست، ميوآمد كالنشهرها ميرفت

  تقاضاي استفاده از خودروي شخصي در سفرهاي شهري و 

به تبع آن، مصرف سوخت را كاهش داد. براساس مطالعات 

انجام شده، به ازاي هر سفري كه به جاي استفاده از خودروي 

ومي انجام شود، درحدود هاي حمل و نقل عمشخصي، با سيستم

گردد. با فرض اينكه جويي ميليتر در مصرف بنزين صرفه 2

ضريب سفر شهروندان مطابق با ضريب پيشنهادي برنامه چهارم 

سفر به ازاي هر نفر فرض گردد، با احتساب  6/1توسعه، برابر با 

  روز كاري در سال، هر شخص با استفاده از  300وجود 

  عمومي به جاي خودروي شخصي، هاي حمل و نقل سيستم

ليتر در سال در مصرف سوخت  960تواند تا به طور متوسط مي

  ).  1390جويي نمايد (پورتيموري و همكاران، صرفه

هاي كاهش تقاضاي استفاده از خودروهاي شخصي سياست

هاي افزايش سياستشوند. دسته اول، به سه دسته تقسيم مي

عوارض استفاده از تعيين مانند  هزينه استفاده از برخي خودروها

گذاري سوخت، گذاري تراكم ترافيك و قيمتپاركينگ، قيمت

هاي بازدارنده در جهت كاهش تقاضاي دسته دوم، سياست

استفاده از خودروي شخصي نظير ممنوعيت پارك، ممنوعيت 

ورود خودروهاي شخصي به محدوده طرح ترافيك و 

ت دادن امتياز ويژه به هاي سرعت و دسته سوم، سياسمحدوديت

برخي خودروها نظير اختصاص خطوط ويژه براي حمل و نقل 

بايد به اين نكته نيز توجه  ).1384آقابابازاده، باشند (همگاني مي

هاي كاهش استفاده از خودروي داشت كه در كنار اعمال سياست

هاي حمل و شخصي، در صورت عدم افزايش ظرفيت سيستم

نها، تقاضاي كاهش يافته براي استفاده از نقل عمومي و توسعه آ

يابد خودروي شخصي در سفرهاي شهري مجدداً افزايش مي
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عالوه بر راهكارهاي مورد اشاره،  ).1387(امامي و همكاران، 

جويي مصرف سوخت در راهكارهاي ديگري جهت صرفه

كالنشهرها وجود دارند. يك دسته از اين راهكارها مربوط به 

ت خودروها است. از جمله اين راهكارها كاهش مصرف سوخ

و  بنزيني)-الكتروهيبريد (برقيتوان به استفاده از خودروهاي مي

مصرف و يا نوسازي خودروهاي فرسوده اشاره خودروهاي كم

. با توجه به قيمت زياد )1391دوست، (ناظمان و حق نمود

، امكان خريداري آنها براي بخش قابل الكتروهيبريدخودروهاي 

توجهي از كاربران راه وجود ندارد. جهت نوسازي خودروهاي 

هاي مالي زيادي از سوي مديريت فرسوده نيز الزم است مشوق

شهري براي شهروندان در نظر گرفته شود كه نيازمند منابع مالي 

باشد. به همين دليل راهكارهاي مذكور، در اين زيادي مي

مقاله در نظر گرفته بندي انجام شده در اين ارزيابي و اولويت

هاي كاهش مصرف همانگونه كه اشاره شد، يكي از راه اند.نشده

سوخت در كالنشهرها، كاهش تقاضاي تردد خودروهاي 

راهكارهاي كاهش شهري است. اما شخصي در معابر درون

  گذاري تراكم ترافيك محدود تقاضاي تردد تنها به قيمت

اطالعات و ارتباطات آوري شود. بلكه با استفاده از فننمي

)ICTتوان تقاضاي تردد خودروهاي شخصي در ) نيز مي

. )1393پوراردبيل، (قاسمي و محمدخان كالنشهرها را كاهش داد

به عنوان نمونه چنانچه امور اداري، بانكي، خريد و... از طريق 

هاي ارتباط الكترونيكي و اينترنت قابل انجام باشند سيستم

شهري خودروهاي شخصي كه با اين ونبسياري از سفرهاي در

شوند از جريان ترافيك حذف خواهند شد. با اهداف انجام مي

اندازي هاي مذكور مستلزم راهآوريتوجه به اينكه استفاده از فن

باشد و پيش از آن، امكان هاي بسياري ميو تهيه زيرساخت

 بندي انجامشدن نخواهند داشت، اين راهكار در اولويتاجرايي

   شده در اين مقاله مورد ارزيابي قرار نگرفته است.

  در تحقيق خود امكان  1391وست در سال دناظمان و حق   

جويي در مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا با استفاده صرفه

) را مورد بررسي قرار بنزيني(الكتروهيبريد- برقياز خودروهاي 

پيشرفته هاي دادند. در اين مطالعه با استفاده از روش

هاي سري زماني مصرف اقتصادسنجي و با استفاده از داده

اي ايران در سه دهه گذشته، سوخت در بخش حمل و نقل جاده

 مصرف بلندمدت بنزين در بخش حمل و نقل برآورد گرديد.

براساس نتايج اين تحقيق، استفاده از خودروهاي مذكور در 

بوده و در كاهش پذير حمل و نقل شهري از نظر اقتصادي توجيه

  مصرف بنزين و كاهش آلودگي هوا مؤثر است (ناظمان و 

در تحقيقي  1396ساكت و كريمي در سال  ).1391دوست، حق

موانع كاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل خودروهاي 

سبك ايران را مورد بررسي قرار دادند. در اين مطالعه با استفاده 

تن سه عامل مردم، دولت و ها و در نظر گرفاز روش نظريه بازي

خودروساز به عنوان عوامل اثرگذار در حمل و نقل خودروهاي 

سبك، موانع كاهش مصرف سوخت در اين بخش شناسايي 

شدند. براساس نتايج اين تحقيق، جريمه خودروساز و الزام 

دولت به دادن وام به خودروساز جهت بهبود مصرف سوخت 

رف سوخت را تسهيل توانند كاهش مصموتور خودروها مي

و همكاران در سال  1چي ).1396نمايند (ساكت و كريمي، 

تحقيقي در مورد تأثير قيمت بنزين بر ايمني ترافيك در  2013

مناطق شهري و برون شهري انجام دادند. نتايج اين تحقيق حاكي 

 10از كاهش تصادفات با افزايش قيمت بنزين بود. به طوريكه با 

درصد از ميران  2نزين، تا حدود درصد افزايش قيمت ب

تصادفات فوتي در مناطق شهري كاهش يافت. براساس نتايج 

اين تحقيق، ميزان كاهش تصادفات با افزايش قيمت بنزين در 

 ,.Chi et alمناطق برون شهري بيشتر از مناطق شهري است (

در تحقيقي اثر  1391پور و افروزاميني در سال سيفي ).2013

وخت بر تقاضاي باري ريلي را بررسي كردند. افزايش قيمت س

نتايج اين تحقيق بيانگر افزايش تقاضاي حمل و نقل باري ريلي 

در اثر افزايش قيمت سوخت بود. همچنين براساس اين مطالعه، 

اي در ايران براي يكديگر نقش مكمل حمل و نقل ريلي و جاده

قل ريلي در نمايند و به دليل عدم دسترسي به حمل و نرا ايفا مي

تمام نقاط، بخشي از مسافت حمل بار بايد با استفاده از حمل و 

  ).1391پور و افروزاميني، اي طي شود (سيفينقل جاده

هزينه رفاهي  1390وردي و همكاران نيز در سال امام

هاي انرژي را مورد بررسي قرار ناشي از افزايش قيمت حامل

هاي انرژي ايش قيمت حاملدادند. نتايج اين تحقيق نشان داد افز

كنندگان براساس سناريوي قيمتي پيشنهادي دولت، رفاه مصرف

دهد و هزينه ساليانه جبران رفاه از درصد كاهش مي 5/16را 

وردي و همكاران، باشد (امامهزار ريال مي 510دست رفته، مبلغ 

تحقيقي در مورد   2013و همكاران در سال  2پيردواني ).1390

  تأثير افزايش قيمت بنزين بر تصادفات رانندگي انجام دادند. 

فزون استفاده شد و بيني تصادفات همدر اين مطالعه از مدل پيش

درصد افزايش قيمت بنزين  20نتايج اين تحقيق نيز نشان داد با 
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درصد كاهش داد  3توان تصادفات جرحي را تا مي

)Pirdavani et al., 2013.(  

  اثرات  تحقيق خود،در  2005و صالح در سال  3هو

را مورد بررسي گذاري تراكم ترافيك بر سفرهاي خريد قيمت

كه  به طور كلي با  نتايج اين تحقيق بيانگر اين بودقرار دادند، 

گذاري تراكم ترافيك و كاهش تراكم ترافيك در اعمال قيمت

ي، كاهش وري اقتصادافزايش بهره توانشبكه ترافيك، مي

يي شبكه حمل و نقل را در شهرها آلودگي هوا و افزايش كارا

  ).Hu and Saleh, 2005شاهد بود (

در تحقيقي اثرات  1390مظفري در سال ذوقي و فتحي

تراكم ترافيك و سطح سرويس معابر بر مصرف سوخت وسايل 

بررسي كردند. نتايج هاي شهري را ها و خياباننقليه در بزرگراه

اين تحقيق نشان داد تغيير سطح سرويس معابر براي انواع 

اي روي مصرف سوخت دارد. خودروها تأثير قابل مالحظه

هرچه وزن خودرو بيشتر باشد تأثير تغيير سطح سرويس در 

شود. وسايل نقليه با استهالك مصرف سوخت آن نيز بيشتر مي

سوخت دارند (ذوقي و در مصرف  ييي بيشتركارا كمتر نيز

اثر  1390اران در سال عبدالمنافي و همك ).1390مظفري، فتحي

ها بر بخش حمل و نقل را مورد سازي يارانهطرح هدفمند

با حذف يارانه كه بررسي قرار دادند. نتايج اين تحقيق نشان داد 

سوخت و افزايش قيمت بنزين، تردد وسايل نقليه سواري كاهش 

  هاي حمل و نقل همگاني بيشتر از شيوه يابد و استفادهمي

نتيجه سرعت تردد وسايل نقليه در معابر افزايش  شود. درمي

يابد. (عبدالمنافي و يافته و ميزان تأخيرها نيز كاهش مي

تحقيقي در مورد  2005در سال  4كوهن ).1390همكاران، 

استفاده از گاز طبيعي در حمل و نقل شهري انجام داد. او در 

هاي مدارس، استفاده از ه خود با آزمايش دود اتوبوسمطالع

. نتايج اين طبيعي را با يكديگر مقايسه كرد سوخت ديزل و گاز

 منفي تحقيق حاكي از اين بود كه استفاده از گاز طبيعي اثرات

  ).Cohen, 2005زيست محيطي كمتري دارد (

تحقيقي در مورد الگوي  2008و همكاران در سال  5آن

تقاضاي مصرف سوخت خودروهاي شخصي در صورت وجود 

يك سوخت جايگزين در شهر سئول انجام دادند. در اين مطالعه، 

هاي توليد شده در اثر تغيير سوخت تغييرات ميزان آالينده

از مصرفي نيز بررسي شد. نتايج اين مطالعه نشان داد استفاده از گ

طبيعي و سوخت هيبريد به طور موثري مصرف سوخت و 

 Ahnدهد (هاي زيست محيطي  توليد شده را كاهش ميآالينده

et al., 2008.( تحقيقي  2000و همكاران در سال  6استونبرون

هاي جايگزين بنزين براي سفرهاي در مورد انتخاب سوخت

شخصي خانوارهاي ساكن كاليفرنيا با استفاده از خودروهاي 

  حان جهاي رن تحقيق با استفاده از روشانجام دادند. در اي

شده، انتخاب سوخت مورد نظر از ميان شده و رجحان آشكاربيان

هاي گازوئيل، الكتريكي، متانول و گاز طبيعي در شرايط گزينه

گوناگون پرسيده شد و نتايج آن نشان داد كه ساكنين كاليفرنيا، 

هاي طبيعي و متانول را به ساير گزينه هاي گازاستفاده از سوخت

  ).Brownstone et al., 2000دهند (موجود ترجيح مي

  

  ش تحقيقرو -3

هاي ) يكي از روشAHPروش تحليل سلسله مراتبي (   

معياره است كه كاربرد زيادي در علوم گيري چندتصميم

  بندي پارامترهاي مختلف دارد. اجتماعي و ارزيابي و اولويت

روش، يك ساختار سلسله مراتبي در سطوحي شامل  در اين

شود. سپس با هاي ارزيابي تشكيل ميهدف، معيارها و گزينه

استفاده از مقايسات زوجي معيارها با يكديگر و براساس نظرات 

گردند. در دهي ميكارشناسان و خبرگان، معيارهاي ارزيابي وزن

با استفاده از هاي ارزيابي مرحله بعد، براي هر معيار، گزينه

  دهي مقايسات زوجي و براساس نظرات كارشناسان، وزن

گردند و با ضرب وزن هرگزينه در وزن هر معيار، امتياز آن مي

آيد. در مرحله آخر، با محاسبه گزينه در آن معيار بدست مي

هاي معيار ات بدست آمده براي هر گزينه درمجموع امتياز

، ت آمده و براساس آنآن گزينه بدس ، امتياز نهاييمختلف

گردند. فلوچارت مراحل بندي ميهاي ارزيابي اولويتگزينه

  ) AHPروش تحليل سلسله مراتبي ( اين تحقيق به انجام

  ).1395پور، نشان داده شده است (قدسي 1در شكل 

نفر از فارغ التحصيالن رشته حمل  20در اين تحقيق، تعداد 

رزيابي انتخاب شده و و نقل و ترافيك به عنوان كارشناسان ا

ند. الزم به ذكر جي براساس نظرات آنها تكميل شدمقايسات زو

) به دليل تفاوت AHPروش تحليل سلسله مراتبي (در است، 

امتيازات ثبت شده توسط هر كارشناس با نظرات ساير 

ت زوجي كارشناسان در مقايسات زوجي، در هر كدام از مقايسا

ازات ثبت شده توسط امتيانجام شده، ميانگين هندسي 

كارشناسان، به عنوان مقادير نهايي هر كدام از مقايسات زوجي 

شوند. مقايسات زوجي بين عناصر تصميم در در نظر گرفته مي

اي درجه 9) براساس مقياس AHPروش تحليل سلسله مراتبي (
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زاده شوند (افندياست، انجام مي نشان داده شده 1كه در جدول 

  .)1394و همكاران، 

  

  روش تحليل سلسله مراتبي  تحقيق به انجام مراحل .1شكل 

  
  

  

  مقايسات زوجيمورد استفاده در  ايدرجه 9مقياس  .1 جدول

  تعريف  امتياز

  اهميت مساوي  1

  اهميت اندكي بيشتر  3

  اهميت بيشتر  5

  اهميت خيلي بيشتر  7

  اهميت مطلق  9

  ترجيحات بينابين  8و  2،4،6

  
)، عناصر تصميم AHPسلسله مراتبي (در روش تحليل 

ها مستقل از يكديگر در نظر شامل معيارها، زيرمعيارها و گزينه

هايي كه عناصر تصميم به در ارزيابي ،شوند. بنابراينگرفته مي

تفاده از روش تحليل سلسله يكديگر وابستگي نداشته باشند، اس

  يي مناسبي دارد. كارا مراتبي

نيز، با توجه به اينكه عناصر تصميم شامل  در اين تحقيق

اند، مستقل از يكديگر فرض شده ،هاي ارزيابيو گزينهمعيارها 

هاي بندي سياستروش تحليل سلسله مراتبي  براي اولويت

جويي در مصرف سوخت انتخاب شده است. الزم به ذكر صرفه

بندي عناصر تصميم و اولويتبه دهي وزن ،در اين تحقيق است

با استفاده  ،بي مطابق روش تحليل سلسله مراتبيهاي ارزيازينهگ

  ند.اانجام شده Expert Choiceافزار از نرم

  

  

  

  مورد مطالعه محدوده-4

جهت  به عنوان مطالعه مورديشهر مشهد در اين مطالعه،   

 جويي در مصرف سوختهاي صرفهسياستبندي اولويت

كالنشهر مذهبي كشور شهر مشهد اولين انتخاب شده است. 

ميليون  25ميليون نفر جمعيت دارد. ساالنه بيش از  3,5است كه 

سقايي و ( كنندنفر گردشگر نيز به اين كالنشهر سفر مي

هاي شهر مشهد عالوه بر ظرفيت. )1392قهفرخي، جوانبخت

زياد، مشكالت زيادي در زمينه رشد و توسعه صنعت گردشگري 

). افزايش تعداد 1396كاران، دارد (مالزم الحسيني و هم

گردشگران در بعضي ايام خاص نظير تعطيالت عيد نوروز و يا 

هاي مذهبي، مشكالت ترافيكي زيادي را براي تردد مناسبت

علت نمايد. گردشگران و شهروندان در اين كالنشهر ايجاد مي

ايجاد مشكالت ترافيكي مذكور، بيشتر بودن تعداد سفرهاي 

ران در ايام پيك سفرهاي زائران به شهر شهروندان و گردشگ

 مشهد، در محدوده مركزي شهر نسبت به ظرفيت معابر و 

باغي، (عباسي و قرهها در محدوده مركزي شهر است خيابان

. به همين جهت، در سالهاي اخير طرح ترافيك نوبتي )1394

ر آمده زوج و فرد در محدوده مركزي شهر مشهد به اجرا د

كاهش ترافيك، كاهش  اي اين طرح شاملاست. اهداف اجر

مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا در محدوده مركزي شهر 

محدوده  .)Kadkhodaei and Shad, 2018( شودميمشهد 

  نشان داده شده است. 2طرح ترافيك شهر مشهد در شكل 

  

  
  محدوده طرح ترافيك شهر مشهد .2شكل 
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  هاي پژوهشيافته -5

  هاي ارزيابيانتخاب گزينه -1- 5

جويي در مصرف سوخت به ايجاد بخشي از راهكارهاي صرفه   

بندي گذاري يا سهميهمحدوديت در عرضه سوخت نظير قيمت

اما عالوه بر اين راهكارها، با استفاده از  شود.سوخت مربوط مي

هاي مديريت تقاضاي ترافيك خودروها و اعمال محدوديت

توان مصرف رافيك نيز ميگذاري تراكم تترافيكي نظير قيمت

هاي سوخت را كاهش داد. تشويق رانندگان به استفاده از سوخت

جايگزين نيز بدون اينكه تقاضاي تردد خودروها را كاهش دهد، 

 ،بنابراين هاي بنزيني را كاهش خواهد داد.ميزان مصرف سوخت

چهار  جهت مقايسه اين سه دسته سياست كلي، در اين مقاله

بندي سوخت، عرضه گذاري سوخت، سهميهراهكار شامل قيمت

 2گذاري تراكم ترافيك مطابق جدول سوخت جايگزين و قيمت

جويي در مصرف هاي پيشنهادي براي صرفهبه عنوان شيوه

ب شده و مورد انتخا و مذهبي سوخت در كالنشهرهاي توريستي

 اند.ارزيابي قرار گرفته

  

جويي در مصرف سوخت در رفههاي صسياست .2 جدول

  و مذهبي كالنشهرهاي توريستي

  تعريف طرح  نام طرح

Plan 1  گذاري سوختقيمت  

Plan 2  بندي سوختسهميه  

Plan 3 عرضه سوخت جايگزين  

Plan 4  گذاري تراكم ترافيكقيمت  

  

  تشكيل درخت تصميم-2- 5

تصميم در روش تحليل سلسله اولين گام در تشكيل درخت    

هاي مورد ارزيابي تعيين معيارها، زيرمعيارها و گزينه مراتبي

گذاري تراكم ترافيك و هاي قيمتبا توجه به اينكه گزينه. است

گذاري سوخت تأثير مستقيمي بر هزينه سفرها خواهند قيمت

داشت و افزايش قيمت سوخت نيز با تأثير مستقيم بر نرخ تورق 

ط اجتماعي و اقتصادي اي بر شراياقتصادي، اثرات گسترده

جامعه خواهد داشت، در معيار اقتصادي، زيرمعيارهاي كاهش 

اند. يكي از اثرات هزينه سفر و نرخ تورم در نظر گرفته شده

مستقيم كاهش مصرف سوخت، كاهش آلودگي هواي ناشي از 

محيطي، زيرمعيار كاهش آن است. به همين دليل در معيار زيست

رفته شده است. چنانچه كاربران راه به آلودگي هوا نيز در نظر گ

جاي استفاده از خودروي شخصي از وسايل حمل و نقل عمومي 

يابد. همچنين با لغو استفاده نمايند مصرف سوخت كاهش مي

سفر در ساعات اوج و انجام سفر در ساعات غيراوج نيز به دليل 

توقف كمتر خودروها در ترافيك، مصرف سوخت كاهش 

همين اساس، در معيار عملكردي، دو زيرمعيار  خواهد يافت. بر

اند. با توجه به تغيير وسيله سفر و لغو سفر در نظر گرفته شده

اينكه يكي از نتايج كاهش تراكم ترافيك، كاهش زمان سفر است 

  و با كاهش زمان سفر ميزان رضايت كاربران راه نيز افزايش 

ر اجتماعي در يابد، زيرمعيار كاهش زمان سفر به عنوان معيامي

معيارها مورد اشاره و  اين ارزيابي انتخاب شده است.

  اند. نشان داده شده 3زيرمعيارهاي مربوط به آنها در جدول 

هاي ارزيابي، درخت تصميم مطابق پس از تعيين معيارها و گزينه

  گردد.تشكيل مي 3شكل 
  

  
  درخت تصميم در ارزيابي به روش تحليل سلسله مراتبي  .3شكل 
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جويي در مصرف هاي صرفهمعيارهاي ارزيابي سياست .3 جدول

  در كالنشهرهاي توريستي و مذهبي سوخت

  زيرمعيار  معيار

  اقتصادي
  كاهش هزينه سفر

  نرخ تورم

  كاهش آلودگي هوا  محيطيزيست

  عملكردي
  تغيير وسيله سفر

  لغو سفر

  كاهش زمان سفر  اجتماعي

  

  دهي به معيارها و زيرمعيارهاوزن -3- 5

پس از تشكيل درخت تصميم، با انجام مقايسات زوجي در     

ها، مقادير وزن نهايي سه سطح، معيارها، زيرمعيارها و گزينه

 شود. در اينهركدام از زيرمعيارها و امتيازات نهايي تعيين مي

مرحله، مقايسات زوجي توسط كارشناسان انجام شده و با 

گيري هندسي از امتيازات ثبت شده توسط كارشناسان، ميانگين

مقادير ترجيحات عناصر تصميم نسبت به يكديگر در قالب 

شوند و براساس آنها، عناصر تصميم مقايسات زوجي تعيين مي

  گردند. دهي ميها وزنشامل معيارها، زيرمعيارها و گزينه

 Expertافزار با توجه به اينكه در اين تحقيق، از نرم

Choice  ،براي انجام تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است

مقادير نهايي مقايسات زوجي در سطوح معيارها، زيرمعيارها و 

دهي به عناصر تصميم توسط افزار شده و وزنها وارد نرمگزينه

ين اساس، مقادير وزن نهايي معيارها شود. برهمافزار انجام مينرم

  اند.تعيين شده 4و زيرمعيارها مطابق جدول 

، با ضرب وزن 4مقادير وزن نهايي زيرمعيارها در جدول 

بنابراين با توجه به مقادير اند. معيار و وزن زيرمعيار بدست آمده

، 5، مطابق جدول عنوان اوزان نهايي زيرمعيارهادست آمده به ه ب

  بندي نمود.رتبه توانزيرمعيارهاي ارزيابي را نيز مي

شود، موثرترين مشاهده مي 5همانگونه كه در جدول 

جويي در مصرف هاي صرفههاي ارزيابي سياستشاخص

، شاخص نرخ تورم و مذهبي سوخت در كالنشهرهاي توريستي

باشد. اثرات مخرب سياسي، اقتصادي و اجتماعي متعددي كه  مي

جامعه خواهد داشت، به خوبي ميزان افزايش نرخ تورم در 

كند. با توجه به اينكه مطابق اهميت اين شاخص را بيان مي

خودروي در حال حركت در  10هاي انجام شده، از هر بررسي

سرنشين هستند (سايت خبري خودرو تك 8كالنشهر مشهد، 

) و اغلب سفرهاي كاري در اين كالنشهر، با 1396مشهدفوري، 

شوند (سجادي و وهاي شخصي انجام مياستفاده از خودر

له )، هر راهكار و سياستي كه بيشتر بتواند، وسي1394همكاران، 

شهري را از خودروي شخصي نقليه مسافرين در سفرهاي درون

به حمل و نقل عمومي تغيير دهد، در كاهش مصرف سوخت و 

 ،تر خواهد بود. بنابراينآن موفق جويي در مصرفصرفه

هاي نشان داده شده است، شاخص 5در جدول همانگونه كه 

تغيير وسيله سفر و لغو سفر، دومين و سومين شاخص موثر در 

هاي بندانبا توجه به اينكه در راه اند.اين ارزيابي شناخته شده

ترافيكي و توقف خودروها در ترافيك، ميزان مصرف سوخت 

ه در وسايل نقلي هرچه ميزان توقف ،بنابراينيابد، ايش ميافز

جويي ترافيك كاهش يابد، در مصرف سوخت نيز بيشتر صرفه

ز به معني كاهش زمان سفرهاي گردد. كاهش ترافيك نيمي

شاخص كاهش زمان سفر در  ،باشد. بنابراينشهري ميدرون

جويي در مصرف سوخت، حائز هاي صرفهارزيابي سياست

ا اهميت است و در اين تحقيق نيز، با اختالف وزني اندكي ب

شاخص سوم، به عنوان چهارمين شاخص موثر در ارزيابي 

  شناخته شده است.

  

  وزن نهايي زيرمعيارهاي ارزيابي  .4 جدول

  معيار
وزن 

  معيار
  زيرمعيار

وزن 

  اوليه

وزن 

   نهايي

  361/0  اقتصادي
  058/0  161/0  كاهش هزينه سفر

  303/0  839/0  نرخ تورم

  079/0  000/1  هوا كاهش آلودگي  079/0  زيست محيطي

  432/0  عملكردي
  303/0  701/0  تغيير وسيله سفر

  129/0  299/0  لغو سفر

  128/0  000/1  كاهش زمان سفر  128/0  اجتماعي
  

  

  

  معيارهاي ارزيابيزيربندي رتبه .5 جدول

  وزن نهايي  زيرمعيار  رتبه

  303/0  نرخ تورم  1

  303/0  تغيير وسيله سفر  2

  129/0  لغو سفر  3

  128/0  كاهش زمان سفر  4

  079/0  هواكاهش آلودگي   5

  058/0  كاهش هزينه سفر  6
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هاي ارزيابي موجود در اين تحقيق، اگرچه كه تمامي گزينه

آلودگي ناشي از مصرف سوخت منجر به كاهش مصرف بنزين و 

هاي ارزيابي در اين تحقيق، يكي از گزينهشوند اما بنزين مي

است.  CNGظير گاز ن جايگزينهاي استفاده از سوخت

در خودروهاي  CNGبراساس تحقيقات انجام شده گاز 

گازسوز به طور كامل سوخته نشده و همين امر باعث آزاد شدن 

معيار  ،. بنابراين)1396موتور، (آرين گرددگاز منوكسيد كربن مي

كاهش آلودگي هوا نيز يكي از معيارهاي حائز اهميت در ارزيابي 

در مصرف سوخت در كالنشهرهاي جويي هاي صرفهسياست

با توجه به اينكه استفاده از  ،اما .باشدتوريستي و مذهبي مي

منافعي نيز به همراه  CNGهاي جايگزين نظير گاز سوخت

دارد، معيار كاهش آلودگي هوا در رتبه پنجم معيارهاي ارزيابي 

با توجه به اينكه هرچه  ،بنابراين در اين تحقيق قرار گرفته است.

شهري كمتر باشد ميزان رضايت شهروندان ينه سفرهاي درونهز

اي كه كمتر بيشتر خواهد بود، در اين ارزيابي نيز هر گزينه

باالتري خواهد داشت. موجب افزايش هزينه سفر شود، اولويت

بر همين اساس، معيار كاهش هزينه سفر در رتبه ششم معيارهاي 

  رفته است.در نظر گرفته شده در اين ارزيابي قرار گ

  

  هابندي گزينهاولويت -4- 5

  پس از تعيين اوزان نهايي زيرمعيارها، در هر زيرمعيار    

  شوند. دهي ميهاي ارزيابي با انجام مقايسات زوجي وزنگزينه

با ضرب وزن هر گزينه در وزن زيرمعيار مربوطه، امتياز آن گزينه 

مجموع شود. سپس با محاسبه در آن زيرمعيار مشخص مي

امتيازات هر گزينه در زيرمعيارهاي مختلف، امتياز نهايي آن 

هاي ارزيابي را توانيم گزينهگزينه تعيين شده و براساس آن، مي

  .بندي نماييماولويت 6مطابق جدول 

  هاي ارزيابيگزينهبندي اولويت .6جدول 

  امتياز نهايي  هاگزينه  رتبه

  385/0  گذاري تراكم ترافيكقيمت  1

  227/0  گذاري سوختقيمت  2

  201/0  بندي سوختسهميه  3

  187/0  عرضه سوخت جايگزين  4

  

ها در هر معيار و امتياز نهايي هر محاسبه امتيازات گزينه

انجام شده  Expert Choiceگزينه، با استفاده از نرم افزار 

باشد افزار كه شامل امتياز نهايي هر گزينه مياست و خروجي نرم

نشان داده شده است. مقدار  4به صورت نمودار ستوني در شكل 

 4ها، همانگونه كه در شكل ضريب ناسازگاري ارزيابي گزينه

بوده و  1/0باشد كوچكتر از مي 05/0شود، برابر با مشاهده مي

  كند.درستي مقايسات زوجي و ارزيابي انجام شده را تأييد مي

  

  گيرينتيجه-6

جويي در مصرف سوخت در هاي صرفهسياست در ارزيابي    

در اين تحقيق، موثرترين  و مذهبي كالنشهرهاي توريستي

هاي نرخ تورم، تغيير هاي ارزيابي به ترتيب شاخصشاخص

هر سياست و  ،باشند. بنابراينوسيله سفر و لغو سفر مي

راهكاري كه تأثير كمتري بر افزايش نرخ تورم و تأثير بيشتري بر 

وسيله سفر و لغو سفر شهروندان و گردشگران در سفرهاي تغيير 

داشته باشد، و مذهبي شهري در كالنشهرهاي توريستي درون

مناسبتري  مصرف سوخت را نيز بيشتر كاهش داده و سياست

  باشد.مي و مذهبي براي اعمال در كالنشهرهاي توريستي

  

  

  
 هاي ارزيابي براساس مقادير امتياز نهاييگزينهمقايسه  .4شكل 

  



1401، پاييز 72فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال نوزدهم، دوره سوم، شماره   

 

47 
 

گذاري گذاري تراكم ترافيك و قيمتهاي قيمتسياست

سوخت، هر دو تأثير زيادي بر كاهش تردد خودروهاي شخصي 

و  در سطح كالنشهرها و به خصوص كالنشهرهاي توريستي

ذاري سوخت، با افزايش گگذارند اما سياست قيمتمي مذهبي

نرخ تورم، اثرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي مخربي در جامعه 

نمايد و كوچكترين افزايشي در قيمت سوخت بايد با ايجاد مي

هاي جامعه انجام شود. در نظر گرفتن تبعات آن در ساير بخش

گذاري تراكم ترافيك كه عالوه بر كاهش بنابراين سياست قيمت

شخصي، اثرات منفي اجتماعي واقتصادي بسيار  تردد خودروهاي

ناچيزي در جوامع شهري دارد، در اين ارزيابي به عنوان 

جويي در مصرف سوخت در ترين سياست صرفهمناسبت

نظير شهر مشهد انتخاب شده  و مذهبي كالنشهرهاي توريستي

گذاري سوخت، در رتبه دوم است و پس از آن، سياست قيمت

بندي سوخت نيز با اختالف ياست سهميهقرار گرفته است. س

گذاري سوخت، در رتبه سوم قرار اندكي پس از سياست قيمت

بندي سوخت به صورت گرفته است. بنابراين چنانچه سهميه

بهينه انجام شود، با توجه به كمتر بودن آثار منفي اجتماعي و 

تواند اقتصادي آن نسبت به سياست افزايش قيمت سوخت، مي

گذاري سوخت جايگزين مناسبي براي سياست قيمت به عنوان

  در نظر گرفته شود. با توجه به اينكه يكي از اهداف مهم 

جويي در مصرف سوخت، پس از جلوگيري از اتالف صرفه

باشد، انرژي، جلوگيري از آلودگي هوا و محيط زيست مي

سياست عرضه سوخت جايگزين به جاي بنزين، اثرات مثبت 

هاي زيست محيطي و آلودگي هوا و آلودگيزيادي بر كاهش 

هاي ناشي از آن ميان شهروندان خواهد مشكالت و بيماري

داشت. اما به دليل اينكه اعمال اين سياست اثرات چنداني در 

كاهش تردد خودروهاي شخصي ندارد، در اين ارزيابي با 

بندي سوخت، در اختالف امتياز اندكي پس از سياست سهميه

يي . الزم به ذكر است، به منظور كاراقرار گرفته استرتبه چهارم 

  بهينه اعمال اين سياست، ضروري است نسبت به تأمين 

يابي گيري با سوخت جايگزين و مكانهاي سوختجايگاه

مناسب آنها جهت سهولت دسترسي مالكان خودروهاي گاز سوز 

تر از بنزين براي اقدام گردد تا استفاده از سوخت ارزان قيمت

 و مذهبي گردشگران و شهروندان در كالنشهرهاي توريستي

 مطلوبيت داشته باشد.

  

  

  هانوشتپي -7
1. Chi 

2. Pirdavani 
3. Hu 

4. Cohen 

5. Ahn 
6. Brownstone 

  

  مراجع-8

مديريت تقاضاي شهري براي كاهش " )،1384( ،ب. آقابابازاده، -        

 ، پايان نامه كارشناسي ارشد،"آلودگي هوا با قيمت گذاري شبكه

 استاد راهنما: حسين پورزاهدي، تهران: دانشكده مهندسي عمران،

 نشگاه صنعتي شريف.دا

  

ه يارا")، 1394( ،زاده، ش.، جوانشير، ح. و شمعانيان، ح.افندي - 

  شهري جهت تجهيز  هاي برونبندي راهمدل اولويت

 ايهاي كنترل سرعت با استفاده ازفرآيند تحليل شبكهوربيندبه 

ANP )پانزدهمين  ،")هاي استان اصفهانمطالعه موردي: راه

كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، تهران، 

 .معاونت و سازمان حمل و نقل ترافيك

 

ارزيابي " )،1390( ،م.، و فراهاني لنگ، ر.، ق.، هفتورديامام - 

هاي انرژي (مطالعه هزينه رفاهي ناشي از افزايش قيمت حامل

  ، 2صاد كاربردي، دوره ، فصلنامه اقت"موردي كشور ايران)

 .25- 42 .، ص1شماره 

  

، )1387( ،، ا.و كيواني .گپورعابدين،  ،.مفرسيابي،  ،.ف ،امامي - 

سوخت بررسي علل سهميه بندي بنزين و اثرات آن بر مصرف "

، هشتمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و "و آلودگي هوا

ترافيك ايران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران، 

 .معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران

  

گذاري الگوي بهينه قيمت" )،1388، (پژوهشكده حمل و نقل - 

، "و تخصيص يارانه سوخت در بخش حمل و نقل زميني

ه و ترابري، معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري، وزارت را

 تهران.

  

 ،، م.نژادو نصراله گنجي، س.ر.دعليزاده، سيپورتيموري، م. - 

بررسي نقش توسعه سيستم حمل و نقل همگاني در " )،1390(
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، فصلنامه "كاهش مصرف سوخت (مورد مطالعه: شهر تهران)

 .83- 97 ص.، 20مطالعات مديريت ترافيك، شماره 

  

اثر تراكم و سطح " )،1391( ،، ع.مظفريفتحي ذوقي، ح. و - 

ها ) بر مصرف سوخت وسايل نقليه در بزرگراهLOSسرويس (

، يازدهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل "هاي شهريو خيابان

و ترافيك، سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران، معاونت حمل و 

 نقل و ترافيك شهرداري تهران، تهران.

  

بررسي اثرات " )،1388( ،ح. ، م.ديلميصبوري ا.ع. و رازيني، - 

، "ها بر مصرف بنزين در ايراناجراي طرح هدفمند كردن يارانه

  ، 8، شماره 2فصلنامه مدلسازي اقتصادي، سال سوم، دوره 

 .123-152 ص.

  

ارزيابي تاثير افزايش " )،1395( ،.م، سطحي . وك ،افرحيم - 

بار و مسافر در شبكه قيمت سوخت بر تغييرات تقاضاي سفر 

چهارمين كنگره علمي پژوهشي  ،"در ايران ايحمل و نقل جاده

هاي نوين در حوزه مهندسي عمران، معماري، فرهنگ و افق

انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون  ،مديريت شهري ايران

 ، تهران.انجمن علمي تخصص عمران و معماري - بنيادين

  

بررسي موانع كاهش ")، 1396( ،ساكت، م.ج. و كريمي، م.ص. - 

، "مصرف سوخت در بخش حمل و نقل خودروهاي سبك ايران

، 8گذاري عمومي، دوره فصلنامه مطالعات راهبردي سياست

 . 67- 88، ص. 27شماره 

  

مشهد در تسخير " )،1396، (سايت خبري مشهدفوري - 

  ، قابل دسترس در:"خودروهاي تك سرنشين
http://www.mashhadfori.com/detail/65903. 

 

هاي مسافربري شهرداري مشهد، ستاد خبري سازمان پايانه - 

تقدير از خدمت رساني شايسته به زائران در پايانه " )،1397(

  ، قابل دسترس در:"(ع) مشهد مسافربري امام رضا

https://www.terminals.mashhad.ir/news/553558. 

، شاكري ، س.ب.،شهري، مظلومح. ، بيگلري،سجادي، س.ع. - 

شخصي در محيط شهري؛  اهداف تردد خودروهاي" )،1394( ،ه.

 ،"بازنگري در مديريت ترافيك به منظور ارتقاي سالمت عمومي

 .123- 128 ص.، 21فصلنامه افق دانش، شماره 

تحليلي بر آمار " )،1392( ،، ز.قهفرخي جوانبخت سقايي، م. و - 

گردشگران و زايران داخلي ورودي به كالنشهر مشهد با استفاده 

نشريه تحقيقات كاربردي علوم ، "هاي سري زمانياز مدل

 .71-94 ص.، 28، شماره 13جغرافيايي، سال 

  

تأثير افزايش قيمت " )،1391( ،، ف.افروزاميني . ور ،پورسيفي - 

سوخت بر تقاضاي باري ريلي و سهم آن از حمل و نقل 

  ، 4، شماره 3دوره  ،فصلنامه مهندسي حمل و نقل ،"زميني

 .315-324 ص.

 

واقعاً  CNGآيا خودروهاي ")، 1396موتور، (شركت آرين - 

  ، قابل دسترس در: "آاليندگي كمتري دارند؟

http://arian-motor.com/cng. 

 

اثرسنجي سياستهاي " )،1392( ،، م.وزيري . وس ،صاحبي - 

قيمتي مشوق استفاده از سوخت پاك بر تقاضاي مصرف 

سيزدهمين كنفرانس بين  ،"هاي انرژي در حمل و نقل حامل

معاونت و سازمان حمل ، المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك

 ، تهران.و نقل و ترافيك

  

بررسي منافع " )،1390( ،، م.صوفي ، ف. و، عتابيعابدي، ز. - 

هاي شهر تهران،  به جاي بنزين در تاكسي CNGجايگزيني 

، 3، شماره 13، دوره "تكنولوژي محيط زيستفصلنامه علوم و 

 .39- 48 ص.

  

بررسي اهميت اثرات " )،1394( ،، م.باغيقره . ود ،عباسي - 

كنفرانس  ،"گردشگري بر حمل ونقل مطالعه موردي: شهر مشهد

 .تبريز ،هاي شهريبين المللي عمران، معماري و زيرساخت

  

اثرسنجي " )،1390( ،، م. و مرادپور، ا.عراقي ،.اعبدالمنافي، س. - 

ها بر عملكرد سيستم حمل و نقل شهر طرح هدفمندسازي يارانه

، دهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيك، "تهران

 تهران.

  

 ،، ن.صادقي ، م. وزادهحسن، م. ،مجتهدزاده ،.م ،عليمرادي - 

شناسي راهبردهاي اقتصادي، اجتماعي و آسيب" )،1391(

سوخت در حمل ونقل عمومي بين سياسي مديريت مصرف 

دوازدهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و  ،")ايشهري (جاده
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ABSTRACT   
The great traffic of private cars in the touristic and religious metropolises has led to an 

increase in fossil fuel consumption in Iran, and consequently, Energy dissipation and air 

pollution have increased. There are policies that help to save fuel; each has some advantages 

and disadvantages that make choosing the best policy difficult. In this research, four policies 

to save fuel consumption in Mashhad, including fuel pricing, fuel quota, alternative fuel 

supply, and traffic congestion pricing, have been evaluated and prioritized by Analytic 

Hierarchy Process (AHP). Based on the results, the traffic congestion pricing solution with a 

weight of 0.385 was considered as the most suitable solution for reducing fuel consumption in 

the transport sector in the touristic and religious metropolises. The criteria used in this 

assessment are known as, inflation rates, travel mode changes, canceling the travel, travel 

time reductions, reducing air pollution, and reducing travel costs. The analysis of the Analytic 

Hierarchy Process (AHP) in this study was done by using “Expert Choice” software. 
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