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  چکیده

در جایی مسافرین  هاي حمل و نقل درون شهري سهم به سزایی در جابه تاکسی به عنوان یکی از مد

دهد و نیز  بابت شبکه تاکسیهاي خطی انجام می هایی که مدیریت شهري هزینه. داردشهرهاي کشور 

بنابراین ارزیابی  .شده استروند خصوصی سازي حمل و نقل زمینه ساز توجه به تاکسیهاي استاندارد 

و  در شرایط فعلی شهرهاي کشور بسیار حائز اهمیت استحمل و نقل  شیوه عملکرد و ساماندهی این

در این پژوهش یک  .ها را سرشکن نمود بیسیم هزینه کسیتوان با استفاده از سیستمهاي نوین تا می

بررسی هاي استاندارد  پذیري مسافران تاکسیهاي خطی در استفاده دائمی از تاکسی ابتدا میزان کشش

 .سناریو در این خصوص ارائه شده است 2شده و سپس با تعیین قیمت تعادلی کرایه تاکسی استاندارد 

بهترین سناریو انتخاب  EMME/2)(اي شهر تهران رایانه - ر مدل ریاضیادامه با اجراي سناریوها ددر 
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  قیمت تعادلی، پذیري کشش ،استاندارد تاکسی :واژه کلید

                                                 
 mitraromook@yahoo.comمدیر پروژه شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران،  1
  rezaisgh@yahoo.com، طرح تردد آریامدیر پروژه شرکت  2



 

 2

  مقدمه -1

 وسیله به شهري درون سفرهاي از توجهی قابل بخش که است عمومی نقلیه سایطو جمله از تاکسی

شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و  توسط شده انجام هاي بررسی مطابق. دپذیر می صورت آن

 انجام تاکسی با هاي جابجایی از درصد 20 از بیش تهران شهر کالن دراکنون  هم ،ترافیک تهران

و نقل عمومی پیشنهاد نموده است که سهم   برنامه پنجم توسعه، براي بهبود سامانه حمل .دشو می

با توجه به وضع موجود . برسد% 75یی مسافران به جا و نقل عمومی و نیمه عمومی در امر جابه  حمل

و افزایش ظرفیت ) تاکسی(هاي افزایش این سهم، توسعه ناوگان حمل و نقل نیمه عمومی  یکی از راه

  .باشد ریزي دقیق می  این سامانه بر اساس مطالعات و برنامه

 خود به را شهري ارخانو هاي هزینه از توجهی قابل بخش تاکسی از استفاده هزینه آنجاییکه از

 شهري خانوار مصرفی خدمات و کاالها سبد در موجود اقالم از یکی عنوان به دهد، می اختصاص

شهر تهران داراي  1404در سال ”مطابق طرح جامع تاکسیرانی شهر تهران  است شده محسوب

قابل قبول به  توانند از مبدا خود در مدت زمان که شهروندان می طوري تاکسیرانی استاندارد است به

به مقصد خود و با هزینه مناسب یکی از انواع تاکسی دسترسی داشته و با حداکثر راحتی و ایمنی 

  .]1["برسند

  

  تاکسیسیستم ریزي  برنامه مبانی و مفهومی ساختار - 2

اطالعات مربوط به . باشد هاي انتخاب وسیله نیاز به اطالعات تقاضا و عرضه می براي ساخت مدل

به تفکیک  1383مقصد سال  - أفر، از اطالعات موجود در پایگاه اطالعاتی آمارگیري مبدتقاضاي س

بوس، دوچرخه، سرویس، وانت و سایر قابل  انواع وسایل نقلیه تاکسی، سواري، اتوبوس، مترو، مینی

تقسیم  گروهسه در را رانی تاکسیسیستم  1383پایگاه اطالعاتی شهر تهران در سال  .دستیابی است

سهم . آژانس و تاکسی تلفنی است -3مسافرکش و  -2،)گردشی -خطی(تاکسی  -1 :کند که شامل می

خطی، (تاکسی . هر یک از انواع تاکسی نیز از کل سفرهاي روزانه شهر تهران معلوم و مشخص است

. 3درصد دارد  3,56 ، آژانس و تاکسی تلفنی4,38 و مسافرکش 16,58سهمی برابر ) گردشی

هاي مورد نظر به صورت  هر یک از تاکسی) وسیله -نفر یا سفر -سفر(تریس تقاضاي سفر بنابراین ما

هاي  پس از تعیین ماتریس. باشند ، آژانس و تاکسی تلفنی قابل دستیابی می)خطی، گردشی(تاکسی 

توان تاکسی را با دو ماتریس  فوق و زمان سفر تاکسی و با استفاده از مدل تخصیص ترافیک، می

  .طور جداگانه تخصیص داد ارد مدل نموده و هر یک را به متفاوت و
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سهم تاکسیهاي استاندارد به دلیل  1390تا  1383همچنین قابل ذکر است در طی این سالها از 

درصد بالغ شده است و با توجه به سیاستهاي  8توسعه بخش خصوصی و گرایش مسافران به حدود 

 12ز حیز انتفاع، سهم تاکسیهاي خطی به حدود مدیریت شهري و خارج شدن تاکسیهاي گردشی ا

  .4درصد کاهش یافته است

  

  تبیین مدل عرضه -2-1

. و هزینه مورد ارزیابی قرار داد توان با دو شاخص زمان خصوصیات عرضه وسایل نقلیه را می معموالً

اما . ستمقصد، از مدل تخصیص ترافیک استفاده شده ا -برآورد زمان سفر در هر زوج مبدادرخصوص 

این هاي موجود در انتخاب وسیله نقلیه به متغیرهاي  مدلدر مورد هزینه نکته قابل ذکر آن است که 

بنابراین عرضه حمل و نقل شامل . حساس نبوده و از این متغیر در مدل استفاده نشده استفاکتور 

زمان سفر تمامی . هاي طرح ترافیک و زوج و فرد هستند متغیرهاي وابسته به زمان سفر و محدوده

از جمله تاکسی و مسافرکش، ) بوس و موتورسیکلت اتوبوس واحد، سواري شخصی، مینی(وسایل نقلیه 

زمان سفر با تاکسی فرض شده است که این زمان  درخصوص. متغیرهاي مورد استفاده در مدل هستند

  .همواره بیش از زمان سفر با سواري شخصی است

ثانیه و متوسط زمان  21,5مان توقف تاکسی در یک کیلومتر برابر متوسط زدهد  ها نشان می بررسی

روي و  دقیقه است، که این زمان شامل زمان پیاده 6طور متوسط  دسترسی به وسیله نقلیه تاکسی به

ترین  مدل فرض شده است که تاکسی مانند سواري شخصی از کوتاه ضمناً در. ]2[باشد  میانتظار 

کند، که از نتایج مدل تخصیص ترافیک این  صد، مسیر خود را انتخاب میمق - بین مبداتعادلی مسیر 

که دربرگیرنده  الزم به ذکر است تاکسی اشاره شده در باال، عالوه بر این. فاصله قابل استخراج است

. باشد است، شامل آژانس و تاکسی تلفنی نیز می) تاکسی خطی، گردشی و مسافرکش(تمامی انواع آن 

صورت شیوه  که تاکسی به ست که در مدل حمل و نقل و ترافیک شهر تهران عالوه بر ایناین بدان معنا

که  .جداگانه در نظر گرفته نشده است، انواع آن نیز با هم ترکیب و در یک ماتریس خالصه شده است

  .البته در این مطالعه ماتریس تاکسیهاي استاندارد از خطی جدا شده است

 

  سفر يبرآورد تقاضا -2-2

مدلسازي سفر با تاکسی در شهر تهران، ابتدا باید تقاضاي سفر با تاکسی مشخص  طورکلی به منظور به

هایی که برحسب تقاضاي مسافر  صورت تاکسی هاي کنونی به بدیهی است تغییر وضعیت تاکسی .گردد

، حرکت )دعملکرد تاکسی استاندار(از مبدا به مقصد، بدون توقف در بین راه براي سوار کردن مسافر 
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توان  در واقع میکنند، تغییراتی را در عرضه و تقاضاي سفر با این وسیله نقلیه به همراه دارد و  می

کار ماندن براي  از یک سو، حرکت از مبدا به مقصد و بی. الگوي سفر با تاکسی تغییر خواهد نمودگفت 

مل مسافر به واحد طول سفر هاي تاکسی در انتظار مسافر، موجب افزایش کرایه ح مدتی در ایستگاه

از سویی دیگر، افزایش هزینه واحد سفر با تاکسی موجب و  شود می) دقیقه(یا زمان سفر ) کیلومتر(

برآورد تقاضاي سفر با وسیله نقلیه از نو تعریف با درنتیجه . گردد کاهش تقاضاي سفر با این وسیله می

  .را در اختیار داشت این تغییر دقیق ازارزیابی توان یک  می) تاکسی استاندارد(شده 

هایی در این  گري براي تعیین دقیق تقاضاي سفر وسیله نقلیه تاکسی استاندارد نیاز به انجام پرسش

گردد که چگونه مسافران تاکسی خطی  مشخص می ها، دقیقاً گري با انجام پرسش. باشد خصوص می

به  وجدا ) تاکسی خطی(ن وسیله نقلیه راحتی بیشتر، از ای لی باموجود با پرداخت کرایه بیشتر و

هاي  همه یا بخشی از تقاضاي موسسات اتومبیلشایان ذکر است . آورند تاکسی استاندارد روي می

در تعریف  اي مجموعه هاي تلفنی و احتماالً نیز پس از ادغام با بخش تاکسی) ها آژانس(کرایه 

قابل ذکر است  .آورند استاندارد به آن سو رو می هاي بسته به میزان کرایه تاکسی ،استانداردتاکسیرانی 

و مدیریت یکپارچه یک اپراتور ١یاب جهانی  که تاکیسهاي استاندارد کنونی با تجهیز با سیستم موقعیت

نماید از  آگاه است و آنرا به نزدیکترین محل تقاضا ارسال می٢که همواره از موقعیت تاکسی بیسیم 

کند و امکان ارائه خدمات با هزینه در  مراجعت از مقصد جلوگیري میخالی ماندن تاکسیها در هنگام 

 .کند حدود نصف را براي تاکسی استاندارد مهیا می

  

  سفر با تاکسی پیشنهادي متدولوژي - 3

تاکسی (در وضع موجود ماتریس تقاضاي سفر با تاکسی همانطورکه در پیشتر نیز بدان اشاره گردید 

صورت یک ماتریس کلی در مدل حمل و نقل و ترافیک در نظر  به) خطی و گردشی، آژانس و تلفنی

بر اساس این تقاضا، حجم ترافیک ناشی از تقاضاي موجود بر روي شبکه معابر شهر . گرفته شده است

گري  براي برآورد تقاضا در حالت تاکسی استاندارد نیز نیاز به پرسش. تهران قابل استخراج خواهد بود

گري، براي تعیین میزان انحراف تقاضا از تاکسی خطی  پس از پرسش .باشد یاز مسافران تاکسی م

با ساخت این مدل . ناپذیر خواهد بود فعلی به تاکسی استاندارد، ساخت مدل انحراف تقاضا اجتناب

سهم تقاضاي سفر منتقل شده از تاکسی خطی فعلی به تاکسی استاندارد با کرایه تعیین شده، قابل 

  .ودبرآورد خواهد ب
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هاي اتوبوسرانی، فرودگاه،  هایی چون پایانه اي است که در ایستگاه تاکسی استاندارد، وسیلهطبق تعریف 

کننده  اساس ارتباط یک کنترل بر. ایستند ها، می پذیرها و هتل هاي عمده، مهمان آهن، گردشگاه راه

اساس خواست مسافري که  کند، یا بر مرکزي که محل مبدا و مقصد مسافر بعدي را به آنها منتقل می

آیند، و پس از پایان آن به ایستگاه  دهد، براي ارایه خدمات به حرکت در می به آنها با دست عالمت می

این وسایل نقلیه مسافران را از مبدا به مقصد حمل . کنند دلخواه خود مراجعه و در آن اعالم حضور می

از این . افر دیگر براي آنها ممنوع خواهد بودخواهند کرد و ایستادن در طول مسیر و سوار کردن مس

هاي  تاکسیتوان گفت  لذا می .کنند جهت این وسایل نقلیه مانند خودروي سواري شخصی کار می

هاي خطی و  استاندارد به سبب کرایه باالتري که از مسافر به خاطر ارایه خدمات بهتر از تاکسی

هاي خودرو  سواران کنونی، مسافران آژانس سیاز میان تاک کنند، اساساً گردشی موجود طلب می

ترین متغیر در میزان انحراف  مهمتوان گفت  میبر این اساس  .اي و سواري شخصی خواهند بود کرایه

اي که با تغییر  گونه به. کنندگان از تاکسی خطی موجود به تاکسی استاندارد، قیمت است استفاده

  .یابد تاکسی استاندارد تغییر می قیمت، میزان مسافران مایل به استفاده از

به منظور ساخت مدل انحراف تقاضا، کشش مسافران در استفاده از تاکسی استاندارد بر اساس کرایه 

آوري اطالعات درخصوص رفتار احتمالی مسافران  جمعپس از . تاکسی خطی فعلی به دست آمده است

ی به تاکسی استاندارد را ارائه و سپس آن توان مدل انحراف از تاکسی خط در قبال تغییرات قیمت، می

  :شود تعریف می) 1(این مدل مطابق با رابطه . را کالیبره نمود

  

)1(                                                                                                    
 baef )(  

  :که در آن

)(f  :ابع انحراف تقاضا از تاکسی خطی به تاکسی استاندارد؛ت  

  : و) تفاوت کرایه تاکسی خطی و استاندارد(نسبت میانگین بازه قیمتی به سقف قیمت   

bوa  :ضرایب ثابت هستند.  

 5,0061 و براي  1,1116 با حل مساله ریاضی تعریف شده به منظور تعیین ضرایب مدل، مقدار

  .بدست آمد bبراي 
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  براي برآورد تقاضاي سفر با تاکسی استاندارد آمارگیرينتایج  -4

هاي گردشی از  که تاکسی با فرض این(براي تعیین سهم تقاضاي منحرف شده از تاکسی خطی موجود 

گري از  اکسی استاندارد با یک کرایه مشخص، نیاز به انجام پرسشبه ت) سیستم تاکسیرانی حذف شوند

گري،  با توجه به ماهیت مطالعات حاضر و محدودیت در انجام پرسش .باشد مسافران تاکسی خطی می

. کند اي در استفاده از تاکسی تفاوت نمی هاي کرایه هاي اتومبیل شود ماهیت مسافران آژانس فرض می

مسافرانی که تاکنون از . یل نقلیه شخصی نیز وضعیت به همین منوال استدر مورد دارندگان وسا

کردند پس از تغییر به تاکسی استاندارد نیز از همان وسیله  هاي کرایه استفاده می هاي اتومبیل آژانس

 .استفاده خواهند نمود

ه تاکسی بنابراین تنها با پرسش از مسافران تاکسی خطی و گردشی در مورد نظرات آنها راجع ب

کنند، اطالعات مورد نظر جهت تحلیل مساله  هایی که براي استفاده از آن اتخاذ می استاندارد و تصمیم

اي که از  هاي ویژه تعدادي از آمارگران در محل نیز گري از سویی براي انجام پرسش. برآورد شده است

ی آمارگیري، مطابق با فرم شوند ضمن معرف اند با مسافرانی که از تاکسی پیاده می پیش معین شده

هاي  پایانهشایان ذکر است . آوري شده است نامه جمع پرسش 500تعداد  .کنند تهیه شده، مصاحبه می

 22، در سطح شهر تهرانتعیین گردیده و به لحاظ پراکندگی  هاي آمارگیري محلبه عنوان تاکسی 

  .منطقه شهرداري را پوشش دهند

) 1(سفر با تاکسی استاندارد در شکل  -توزیع تمایل به پرداخت مسافران تاکسی را براي هر کیلومتر

اي بیشتر،  در واقع این توزیع نمایانگر تعداد مسافرانی است که با پرداخت کرایه. نشان داده شده است

ی این تمایل به ساختار کل. کنند از تاکسی خطی به استفاده از تاکسی استاندارد تمایل پیدا می

کند، و به صورت نمایی  ها با اندکی تفاوت با یکدیگر یک روند کلی مشابه هم را دنبال می پرداخت

  .منفی است

کنندگان از تاکسی خطی موجود به تاکسی استاندارد، قیمت  ترین متغیر در میزان انحراف استفاده مهم

  .یابد ل به استفاده از تاکسی استاندارد تغییر میاي که با تغییر قیمت، میزان مسافران مای گونه به. است

به منظور ساخت مدل انحراف تقاضا، کشش مسافران در استفاده از تاکسی استاندارد بر اساس کرایه 

صورت  گري از مسافران به براي این منظور اطالعات پرسش. تاکسی خطی فعلی به دست آمده است

  .[1] گردآوري و تنظیم شده است) 1(جدول 
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  میزان تمایل به استفاده از تاکسی استاندارد): 1(شکل 

  

  گري درخصوص رفتار مسافران در تمایل به استفاده از تاکسی استاندارد نتایج حاصل از پرسش ):1(جدول 

in

N
   Pi )تومان( i )تومان( 

076/0 030/0 50 100-0 

288/0 091/0 150 200-100 

433/0 152/0 250 300-200 

570/0 212/0 350 400-300 

733/0 273/0 450 500-400 

808/0 333/0 550 600 -500 

872/0 394/0 650 700-600 

898/0 455/0 750 800-700 

927/0 515/0 850 900-800 

951/0 576/0 950 1000-900 

965/0 636/0 1050 1100-1000 

974/0 697/0 1150 1200-1100 

988/0 758/0 1250 1300-1200 
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994/0 818/0 1350 1400-1300 

997/0 879/0 1450 1500-1400 

997/0 939/0 1550 1600-1500 

999/0 999/0 1650 1700-1600 

  

 :در این جدول

i  :نسبت به کرایه تاکسی خطی  ازاي یک کیلومتر، مسافران تمایل دارند بازه قیمتی است که به

  فعلی جهت استفاده از تاکسی استاندارد پرداخت نمایند؛

i
P  :هاي طراحی شده؛ بلغ میانگین بازهم  

  : ؛)1سقف کرایه پرداختی( 1650نسبت میانگین قیمت هر بازه به  

N
in  :به (نامه  گوي پرسش رت گرفته در هر ردیف نسبت به کل افراد پاسختعداد مشاهدات صو

  .است) صورت تجمعی

توان بدست آورد، درصد افرادي است که  آوري آمار و اطالعات فوق می از جمله نتایجی که از جمع

  .هاي قیمتی فوق تمایل به استفاده از تاکسی استاندارد دارند ازاي هر یک از بازه به

 

 هاي عرضه سیستم تاکسیرانی شهر تهران ینهطراحی گز - 5

هاي مختلف عرضه سیستم تاکسیرانی ابتدا باید کرایه تاکسی استاندارد یا  به منظور طراحی گزینه

قیمت تعادلی بازار را برآورد نمود، تا بر اساس قیمت برآورد شده و مدل انحراف تقاضا، سهم تقاضاي 

 پس از آن. سی خطی به تاکسی استاندارد تعیین نمودمنحرف شده در کرایه مورد نظر را از تاک

توسط یک و که بر اساس الگوریتم ارائه شده توسط وانگ  مدل تاکسیرانییک با استفاده از  توان می

گویی به این تقاضا را به دست  حداقل ناوگان مورد نیاز براي پاسخشود  برنامه کامپیوتري انجام می

هاي کل سیستم  توان برآوردي از هزینه قیمت تعادلی بازار، میبراي تعیین کرایه یا  ].5[آورد

اي که  تاکسیرانی، بر اساس تعداد ناوگان برآورد شده به دست آورد، و با استفاده از آن کمترین کرایه

چنانچه این کرایه بیش از کرایه اولیه براي برآورد تقاضا باشد، . ها باشد را تعیین نمود گوي هزینه پاسخ

یابد که  قدر ادامه می شود و این کار آن صورت بر مقدار آن افزوده می قدار کاسته، و در غیر ایناز آن م

روش برآورد کرایه تعادلی را، همراه با اطالعات دیگر از ) 2(شکل . این دو رقم با هم تقریبا برابر شود

 .دهد آن به دست می

                                                 
 .گري انجام شده به دست آمده است سقف کرایه پرداختی با توجه به پرسش 1
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هاي موجود در آن  طی که تاکسیهاي عملکردي سیستم حمل و نقل در شرای براي مقایسه شاخص

هاي استاندارد در آن به حرکت  فعالیت دارند، با برآورد شاخص عملکردي در شرایطی که تاکسی

وضع موجود، تاکسیرانی استاندارد با کرایه (ها  درآمده باشند، نتایج تخصیص ترافیک هر یک از گزینه

در سال ) در براي هر کیلومتر ریال 3010لی ریال و تاکسیرانی استاندارد با کرایه تعاد 4320تعادلی 

 .با یکدیگر مقایسه شده است 1390

  

  
  روش تعیین کرایه تعادلی تاکسی استاندارد ): 2(شکل 
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در این حالت فرض شده . دهد را نشان می) 2(روند تکراري برآورد قیمت تعادلی در شکل ) 3(جدول 

بر . شده است١ل مرکزي و تاکسیهاي بیسیم است که سیستم تاکسیرانی مجهز به سیستم مدرن کنتر

بر ) 3(جدول . آید ریال بر کیلومتر به دست می 4320اساس این محاسبات قیمت تعادلی در حدود 

هاي مختلف هزینه اجراي طرح تاکسیرانی استاندارد، و سهم  مقدار بخش) 2(اساس روند تکراري شکل 

  .دهد ها، نشان می هر یک را از کل هزینه

  

  .ها از کل هزینه در سناریوي هزینه کامل تاکسیرانی استاندارد هاي سالیانه، و سهم آن هزینه). 3(جدول 

  سناریو

  

 نوع هزینه

تومان  432رانی استاندارد در قیمت تعادلی یسناریو هزینه کامل تاکس

 بر کیلومتر

 سالیانه یکنواخت همسنگ هاي هزینه

 )تومان میلیارد(

هزینه از کل  يسهم اجزا

 ینههز

ساختمان 

 اداري
 0/477 4982/40 زمین و ساختمان

 0/458 4784/14 خرید وسیله نقلیه

 0/005 51/75 تجهیزات کنترل مرکزي

  کارکرد

 0/010 109/46 سوخت مصرفی

 0/003 36/24 بیمه

 نگهداري و و کارکرد

 تعمیرات
478/41 0/046 

 1 10442/40 جمع

  

هدایت و کنترل شود، در این صورت تعداد  Dispatchingت اگر سیستم تاکسی استاندارد به صور

  .گردد دستگاه برآورد می 54778هاي مورد نیاز در این سناریو حدود  تاکسی

هاي متفاوتی را در این  توان گزینه هاي مختلفی براي سیستم تاکسیرانی استاندارد می با اعمال سیاست

هاي تاکسیرانی و در نتیجه کرایه  ط به کاهش هزینههاي مربو براي نمونه سیاست. ارتباط تعریف نمود

و  CNGاستفاده از تاکسیهاي با سوخت براي نمونه  .هاي مختلفی دنبال کرد توان از راه آن، را می

LPG ها بکاهد تواند از هزینه می... و.  

 PP̂ 3010با درنظرگرفتن موارد فوق، اجراي روند تعیین کرایه تعادلی، مقدار کرایه را در حدود

با اعمال این کرایه در مدل انحراف تقاضا، میزان انحراف از تاکسی . کند ریال بر کیلومتر معین می

                                                 
١

 Dispatch Taxi 



 

 11

در این کرایه و با سهم معین . آید اي به دست می خطی به تاکسی استاندارد تحت شرایط چنین کرایه

  .شود بر تخصیص داده میبه شبکه معا 1390شده تاکسی استاندارد، تقاضاي سفر سال 

هاي مختلف هزینه اجراي طرح تاکسیرانی  مقدارهاي بخش) 2(بر اساس روند تکراري شکل ) 4(جدول 

  .دهد استاندارد، و سهم هر یک را از کل هزینه نشان می
  

  .ها از کل هزینه در سناریوي کاهش هزینه تاکسیرانی استاندارد هاي سالیانه، و سهم آن هزینه). 4(جدول 

  سناریو

  

 نوع هزینه

تومان بر  103رانی استاندارد در قیمت تعادلی یسناریو کاهش هزینه تاکس

 کیلومتر

 های سالیانه یکنواخت مهسنگ هزینه
 )تومان میلیارد(

هزینه از کل  يسهم اجزا

 هزینه

ساختمان 
 اداری

 0/6408 4982/40 زمین و ساختمان

خرید 

وسیله 

 نقلیه

 2474/50 0/3182 

 0/0067 51/75 ت کنترل مرکزيتجهیزا

 کارکرد

 0 ٠ سوخت مصرفی

 0/0025 19/24 بیمه

 نگهداري و و کارکرد

 تعمیرات
247/45 0/0318 

 1 7775/34 جمع 

 

دهد که بـا تغییـر    نشان می) 5(اطالعات جدول اجراي سناریوها در مدل حمل و نقل و ترافیک تهران 

کاهش ) سواري همسنگ(ف شده مسافت طی شده در شبکه قیمت تاکسی استاندارد در دو گزینه تعری

  .یابد می
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  ).1390ساعت اوج صبح سال (نتایج حاصل از کارکرد شبکه در وضع موجود و سناریوهاي مختلف ). 5(جدول 

  شاخص عملکردي
  تاکسیرانی

  موجود

  تاکسیرانی با

  تومان 432کرایه تعادلی 

  براي تاکسی استاندارد

  تاکسیرانی با

تومان  301 یه تعادلیکرا

  تاکسی استاندارد

مسافت طی شده در شبکه 

  سواري همسنگ

  )کیلومتر - وسیله(

۵٧۴٢۴٢۶ ۵۶۶٣۵٧٧ ۵۶٣١٣۴۶ 

  مسافت طی شده توسط تاکسی خطی

  )کیلومتر -تاکسی(
٣٣٩۴١٠٧٠٣ ٣٩۴ ۴٣٢٠٧ 

مسافت طی شده توسط تاکسی 

  استاندارد

  )کیلومتر -تاکسی(

۴٧٠٩٧۶ ٧٩۶٩۶۵ ٨۶٠٧١٣ 

  سواري تاخیر در مسیر، همسنگزمان 

  )ساعت - وسیله(
۴۵٠٨٩ ۴٢۵۵۴ ۴١٧۵٧ 

  سواري زمان تاخیر در تقاطع، همسنگ

  )ساعت - وسیله(
۵٠٧۴١ ۴٩٠۵٧ ۴٨٠٣٩ 

  کل زمان سفر

  )ساعت - وسیله(
٢٠١۵۶۴ ١٩۵٧۵۶ ١٩٣٣١١ 

  سواري متوسط سرعت حرکت همسنگ

  )کیلومتر بر ساعت(
۵/١/٢٩ ٩/٢٨ ٢٨ 

  متوسط سرعت تاکسی خطی

  )کیلومتر بر ساعت(
١۵/١٧ ۴١/١٧ ۵١/١٧ 

  متوسط سرعت تاکسی استاندارد

  )کیلومتر بر ساعت(
72/25  11/26  26/26  

  توسط تاکسی خطی سوخت مصرف

  )لیتر(
59826  26485  10649  

  توسط تاکسی استاندارد سوختمصرف 

  )لیتر(
114333  134847  145201  

  ها توسط تاکسی خطی کل نشر آالینده

  )کیلوگرم(
21327  9475  3818  

ها توسط تاکسی  کل نشر آالینده

  استاندارد

  )کیلوگرم(

43736  52695  56778  
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ها نسبت بـه شـرایط    درصد با اجراي هر یک از گزینه 39/7و  62/5زمان تاخیر در مسیر نیز به میزان 

  .باشد تر می این کاهش در گزینه دوم قابل مالحظه. موجود کاهش یافته است

ها  درصد نسبت به شرایط موجود با اجراي هر یک از گزینه 09/4و  88/2به میزان  زمان سفر نیز

سـواري در شـبکه افـزایش     هاي تاخیر و زمان سفر سرعت همسـنگ  با کاهش زمان. کاهش یافته است

  .یافته است

هاي تعریف شده بر اساس کرایه تعیین شده، باعث افزایش مصرف بنزین و به  هرچندکه اجراي گزینه

هاي  و آالینده سوختهاي فوق در مصرف  ها شده است، اما با اجراي گزینه بال آن افزایش آالیندهدن

  .گردد هاي خطی کاهش چشمگیري مشاهده می تولید شده توسط تاکسی

  

  گیري نتیجه - 5

و هزینه با راحتی و زمان سفر بهتر از تاکسی خطی نتایج سناریوهاي عرضه تاکسی استاندارد نوین 

طابق م. موفق باشد آنها نشان داد که میتواند در جذب مسافران تاکسی خطی قابل قبول  دماتارائه خ

درصدي تاکسی از سفرهاي  21هاي ارایه شده با توجه به سهم  سهم انواع تاکسی در هر یک از گزینه

  :شود و نتایج اجراي مدل به شرح زیر برآورد می 1390روزانه شهر تهران در سال 

ریال بر کیلومتر براي تاکسی استاندارد، سهم تاکسی خطی  4320یه تعادلی در گزینه کرا -

درصد از کل سفرهاي روزانه شهر تهران، و تعداد  44/13و سهم تاکسی استاندارد  56/7

  .54778ناوگان تاکسی استاندارد برابر با 

ی خطی ریال بر کیلومتر براي تاکسی استاندارد، سهم تاکس 3010در گزینه کرایه تعادلی  -

درصد از کل سفرهاي روزانه شهر تهران، و تعداد  38/17و سهم تاکسی استاندارد  62/3

  .59203ناوگان تاکسی استاندارد برابر با 

قابل ذکر است که در اجراي طرح فوق اکثرمسافران، رانندگان، سرمایه گذاران بخش خصوصی و 

  .مدیریت شهري استقبال خواهند نمود
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