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چكيده
در اين مقاله به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه چگونه مطلوبيت و جذابيت استفاده از مود مترو از سوي
مسافران در كنار آيتمها ي اصلي هزينه و زمان در انتخاب اين مود تاثيرگذار خواهد بود .روش ما جهت ساده سازي
اين مورد ،استفاده از تراكم و ازدحام مسافرين به عنوان موردي است كه ميتوان ميزان رضايت و مطلوبيت
مسافرين را جهت انتخاب مود نشان دهد .جهت كمي كردن اين آيتم و در نهايت مقايسه آن با موارد ذكر شده از
تراكم مسافران سرپايي در هر متر مربع از وسيله نقليه استفاده ميكنيم .با استفاده از مدل الجيت خطي ،با مقايسه
دو شرايط  :يك -شرايط بدون ازدحام در مترو و اتوبوس و دو -شرايط ازدحام جمعيت در مترو و بدون ازدحام در
اتوبوس ،به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه چه تعداد از مسافران ترجيح خواهند داد تا از مزاياي مترو
(هزينه و زمان) چشم پوشي كنند و در عوض آسايش بيشتري داشته باشند و در نهايت از نتايج به دست آمده
ميتوان متوجه شد كه تغييرات در ميزان ازدحام جمعيت ميتواند تاثير زيادي بر روي انتخاب مود مسافران داشته
باشد.

واژههای کليدی  :مترو ،ازدحام جمعيت ،چگالی مسافران سرپايی ،آناليز االستيسيته

 -1مقدمه
حملونقل سريعالسير (مترو) و حملونقل عمومی زمينی

به انتخاب مود پرداخته نشده است .بررسیها نشان میدهد كه

(اتوبوس) مهمترين عضو هسته اصلی سيستم حملونقل در

احساسات درونی مسافران تأثيرات بيشتري در تصميمگيري

شهرهاي بزرگ میباشند .حملونقل سريعالسير (مترو) هنگامی

آنها دارد و يك فاكتور مهم در آناليز شکلدهی تصميم آنها در

كه توسعه پيدا میكند ،به عنوان جز كليدي در سيستم حملونقل

انتخاب مود میباشد .وسايل مختلف برقرار باشد.

عمومی درون شهري قرار میگيرد ،كه بسيار كار آمد و سازگار
با شرايط محيطی و شرايط پر جمعيت و با ظرفيت باال نيز

 -2پيشينه تحقيق

میباشد .با توسعه سريع مترو ،رابطهي تنگاتنگ بين مترو و

ناااازولو مااادل مجزايااای كاااه عملکااارد زماااانی و ماااالی

حملونقل عمومی (اتوبوس) مورد توجه بسياري قرار گرفته

حملونقل سريعالسير را ارزيابی مایكناد اراياه كارده اسات و

است .در سيستم حملونقل درون شهري مهمترين فاكتورهايی

به طور خااص باه ايان موضاو مایپاردازد كاه اساتفاده هار

كه در انتخاب مسافران موثر است :هزينه سفر ،زمان سفر و

چاای بيشااتر از حملونقاال سريعالسااير و بااه ويااژه متاارو چااه

راحتی سفر میباشند.

عوايادي را از بعاد هزيناهاي و زماانی باراي دولات و سارمايه

بيشترين مطالعات موجود در خصوص انتخاب مود برروي

گااذاران اياان صاانف بااه همااراه دارد .هاااي يانااگ ماادل

خصوصيات بيرونی و ويژگیهايی كه به سادگیقابل اندازهگيري

به كمينه رساانی هزيناهها را توساعه داده و در رابطاه باا امتيااز

میباشند ،مانند زمان و هزينه متمركز شدهاند و به احساسات

صاارفه جااويی زمااانی بااا اتوبوسهاااي تناادرو مطالعااه كاارده

درونی مسافرين (تراكم جمعيت درون وسيله نقليه) و تأثير آن

است ،در مجمو در مقاله خاود باه ايان مهام مایپاردازد كاه

و پاسا هايی كااه

چگونااه شااهروندان بااا اسااتفاده از وسااايل حملونقاال عمااومی

تجربياات شخصای و باا عنايات باه پرسا

مختلااف هزينااههاي متفاااوتی را متحماال ماایشااوند و در

باااا اساااتفاده كننااادگان و مساااافران داومااای سااافرهاي درون

نهاياات هاام آثااار و تثعااات ماثاات اسااتفاده از اتوبوسهاااي

شااهري انجااام داده اساات ،اياان ايااده را مطاار ماایكنااد كااه

تندرو را بررسی كرده و باه ايان نتيجاه مایرساد كاه اساتفاده

میبايساات يااك فاااكتور و ضااريثی بااين احساااس راحتاای

از اتوبوسهاااي تناادرو عااالوه باار صاارفهجويیهاااي مااالی

مسااافران و چگااونگی توزيااع ساافرهاي درون شااهري بااا

موجااص صاارفهجويیهاااي زمااانی بساياري نيااز بااراي اسااتفاده

وسايل مختلف برقرار باشد.

كنندگان میشاود .ماكاووگاان طاول مساير و زماان سافر را در
دو حالااات حملونقااال عماااومی و حملونقااال سريعالساااير
مقايسااه كاارده و مااورد آناااليز قاارار ماایدهااد ،و يااك تااابع باار
حسص هزيناه اراواه مایدهاد كاه در آن هار دو ماود ترافيکای
را در يك مدل الجيات قارار مایدهاد ،در واقاع ياك مطالعاه
خيلی كاربردي و جديادي انجاام مایدهاد و دو پاارامتر ماوثر
از اسااتفاده دو مااود ترافيکاای اتوبوسهاااي معماااولی درون
شهري و مترو را كه ايان دو پاارامتر طاول مساير سادري شاده
و زمان مصرف شاده میباشاند .باه ايان صاورت كاه زماان و
طول مسير را براي ياك سافر باا ياك مثادا و مقصاد ثابات را
در هر دو حالات بررسای مایكناد و سادت تماام ايان آيتمهاا
به صورت هزينهاي كاه باراي مساافر صارف مایشاود تثاديل
میكند و مورد مقايسه قرار مایدهاد .لياان ليجاوان ياك مادل
الجيت شامل زماان و هزيناه سافر را بار اسااس مطلوبيات آن
از ديااد مسااافرين درون شااهري اراياه ماایدهااد تااا بتااوان بااين
حملونقااال عماااومی و حملونقااال سريعالساااير مقايساااهاي
انجااام داد ،تفاااوت تحقيااا ليجااوان بااا ساااير تحقيقااات انجااام
شااده در اياان اساات كااه ايشااان مقايسااه خااوي

را صاارفا از

ديد مسافرين انجام داده و هاي نگااهی باه ساود و زياان ياك
بنگاه اقتصادي يا دولتای بار ايان موضاو نداشاته اسات و در
واقااع از دياادگاه او تنهااا هزينااه و زمااانی مسااافرين و اسااتفاده
كنندگان از وسايل نقلياه صارف مایكنناد ماورد بررسای و در
نهاياات نتيجااهگيري قاارار گرفتااه اساات .كومااار از شااواهد و

 -3چگالي مسافران سرپايي در مترو
دراين مقاله از چگالی مسافرين سرپايی جهت انعکاس
احساس درونی مسافران از تراكم استفاده مینماييم .چگالی
مسافران سرپايی در وسايل نقليه را میتوان توسط محاسثه
فضاي ايستادن و شمارش مسافران به دست آورد .بهعنوان ماال
براي يك وسيله نقليه مشخص كه فضاي ايستادن آن ثابت است
با محاسثه تعداد مسافران ،تعداد مسافران در هر متر مربع
مشخص میشود كه از آن به عنوان چگالی مسافرين تعثير
میشود (نفر بر مترمربع).
به صورت عمومی استاندارد فضاي ايستادن وسايل نقليه
میتواند در دو مفهوم طثقهبندي شود :يکی استاندارد مطلوب
است (سه نفر بر مترمربع) و ديگري استاندارد متراكم (ش
بر مترمربع) .اين پژوه

نفر

بر اساس وسيله نقليه سريعالسير

(متروي تهران) جهت محاسثهي فضاي ايستادن ،میباشد و
براساس فضاي واقعی اندازهگيري شدهي ايستادن مسافرين
میباشد.
بنابراين به روابط فضاي اندازهگيري شده واقعی و احساس
تراكم از طرف مسافران خاواهيم رسايد و تاراكم را باه واساطه
فضاي ايستادن مسافران توصيف خواهيم كارد .ايان تحقياا باه
ترتيص در ساعت شلوغی و غير شالوغی در متارو انجاام شاده
است كه نتيجه آن نيز در نمودارهاي  1تا  3مشخص میباشد.

شكل  .1احتمال انتخاب مسافران در شرايط راحتي و بدون تراکم

شكل .2احتمال انتخاب مسافران در شرايط متراکم

شكل  .3احتمال انتخاب مسافران در شرايط بسيار متراکم

از نمودارهاي باال میتوان متوجه شد كه احتمال انتخاب در

شرايط متراكم  6نفر بر مترمربع میباشد.

شرايط غير متراكم هنگامی اتفاق میافتد كه ميزان فضاي ايستادن

احتمااال انتخاااب در شاارايط كااامال متااراكم هنگااامی اتفاااق

كمتر از  4نفر بر مترمربع باشد .بنابراين ميازان بحرانای فضااي

میافتد كه ميزان فضاي ايستادن بيشتر از  8نفر بر مترمربع باشد.

ايستادن در شرايط بدون تراكم  3نفر بر مترمربع میباشد.

بنابراين ميزان بحرانی فضاي ايستادن در شرايط بسيار متاراكم 9

احتمال انتخاب در شرايط متراكم هنگامی اتفاق میافتد كه
ميزان فضاي ايستادن كمتر از  8نفر بر مترمربع و بيشتر از  4نفر
بر مترمربع باشاد .بناابراين ميازان مياانگين فضااي ايساتادن در

نفر بر مترمربع میباشد.
تمامی اين استانداردهاي محاسثه شده در جادول  1خالصاه
شده است.

جدول  .1ارزيابي ميزان تراکم
چگالی ايستادن

احساسات درونی مسافرين از تراكم
مسافران به راحتی میتوانند حركت كنند ،كتاب بخوانند ،و آساي

مسافران (نفر/متر مربع)
نسثی دارند.

مسافران میتوانند خيلی كند حركت كنند ،به سختی میتوانند مطالعه كنناد ،باه افاراد
ديگر برخورد میكنند و آرام

خيلی كمی دارند.

مسافران به سختی میتوانند حركت كنناد ،كاامال باه مساافران ديگار چساثيدهاناد و
احساس پرس شدن دارند.

≥3

درجه تراكم
راحت و بدون تراكم

7-4

متراكم

≥8

بسيار متراكم

براساس عملکرد آمااري خطاوم متاروي تهاران در طاول

خصوصيات مختلف وجود دارند كه ممکن است پاس هاي افراد

مدت شلوغی ميزان فضاي ايستادن به  6نفر بر مترمربع میرسد.

را تحت تأثير قرار دهند و قابليت اعتماد نتايج آمارگيري را

در شرايط  6نفر بر مترمربع مسافران احساس راحتای ندارناد و

تحت تاثير قرار دهند.

فقط به سختی قادر به ورود و خروج هستند .بنابراين در نهايات
آناليز بر اساس دستهي شرايط متراكم میباشد.

پارامترهاي طراحی اين روش شامل  4آيتم :زمان درون
وسيله نقليه ،زمان بيرون وسيله نقليه ،هزينه و ميزان تراكم
مسافرين درون وسيله نقليه میباشد .تعيين ميزان تاثير فاكتورها

 -4مدل کردن تاثير ميزان تراکم درون وسيله
نقليه
 -1-4آمار و اطالعات
روش اصلی جهت ايجاد يك پايگاه اطالعاتی براي برآورد

بستگی به هدف مطالعه دارد.
در اين پژوه

از  350پرسشنامه اخذ شده ،عمليات

پردازش و بررسی آنها انجام گرديده است و در نهايت تعداد
 327ركورد ثثت شده قابل اطمينان ،جهت استخراج متغيرهاي
مورد نياز مدلسازي مورد استفاده قرار گرفته است.

پارامترهاي مدل ،آمارگيري از نمونههايی در شيوههاي مختلف
حملونقل است .گرچه فرآيند جمع آوري آمار و اطالعات به
نظر ساده می آيد ،ولی در حقيقت يکی از مراحل دشوار ،زمانثر
و هزينه بر در فرآيند مدلسازي انتخاب وسيله نقليه است .در
بسياري از مطالعات برنامه ريزي حملونقل تا حدود نصف
بودجه صرف جمعآوري آمار و اطالعات میشود.
در اين پژوه

از روش بيانی ) (SPبراي به دست آوردن

تاثير تغيرات تراكم بر انتخاب مود مطلوب استفاده میشود.
روش  SPبر اساس اقتصاد و شرايط مالی متکی است و از سال
 1970از اين روش براي مطالعه بر روي ترافيك استفاده
نمودهاند .اين روش در طی  30سال به صورت عميا در مساول
ترافيك وارد شده است Hensher .و  Holeبه طور موفقيت

 -2-4مدل سازی انتخاب مجزا بر اثر تراکم جمعيت
مدل سازي انتخاب بر اثر تراكم میتواند كمك كند كه فهم
رفتارهاي انفرادي مسافران سيستماتيك شود .مدل الجيت چند
جملهاي ( )MNLيکی از روشهاي معمولی در انتخاب مدل
است .اين مدل از فرضيه استقالل متقابل پايگاه دادهها (زمان
درون وسيله نقليه ،زمان بيرونی يا انتظار وسيله نقليه ،هزينه و
تراكم) و تابع توزيع گامثل اقتثاس میشود .عثارت رياضی آن
(رابطه  )1نيز به صورت زير است:
()1

آميزي از روش  SPو مدل مشخص مجزايی براي انتخاب مود
استفاده كردهاند.
روش  SPكمك میكند تا دادههاي آماري و شمارشی
به دست آورده شده ،همان انتخاب مطلوبی را كه ما پيشنهاد
میكنيم را ارايه دهند .مشخصات شخصی مهم شامل سن ،درآمد
ساالنه ،شغل و  ...میباشد كه در آناليز مسافرتها و مقياس
نتايج انتخابها استفاده میشوند.

 :Pinاحتمال اين كه مسافر nام مود ترافيکی  iرا انتخاب
نمايد.
 : Vinتابع خدماتی و شرايطی كه به واسطه آن مسافر nام
مود ترافيکی  iرا انتخاب میكند.
 : Cnتمامی مودهايی كه يك مسافر میتواند انتخاب كند.

در روش  ،SPابتدا آمارگيري و شمارش میتواند براي

تابع خدماتی  Vinاز ضرب چند عثارت است .به هر حال

رسيدن به دادهها و ارتقاء كارآيی تحقيا موثر باشد .به هر حال،

عموما از تابع
ٌ
براي تسهيل آناليز و كاليثره كردن ضرايص موجود،

میتوان متوجه شد كه ممکن است نتايج آمارگيري دقيقا بر

خطی  Vin= ∑βkXinkاستفاده میشود ،كه  Xinkخصوصيت

واقعيت منطثا نثاشد و گاهی اوقات اختالفاتی وجود داشته

kام حملونقلی است كه به واسطهي آن مود iام توسط نفر  nام

باشد .بنابراين در اين الگو ،مود منتخص فرضی میبايست قادر

انتخاب میشود.

باشد تا ويژگیهاي مودهاي ترافيکی مختلف (نزديك به مود
انتخابی) را برآورده سازد.
ضمنا ،درطراحی الگو مطالعه  SPبسياري از ويژگیها و

انتخاب يك مود خاص حاصل ميزان برتريها و كمثودهاي
كيفيت سرويت آن مود میباشد .بنابراين ،كيفيت سرويت
مهمترين فاكتور تعيينكننده انتخاب مود میباشد .ضمنا،

مشخصههاي اقتصادي و اجتماعی و مشخصههاي سفر همچنين

 : Oinزمان سدري شده بيرون وسيله نقليه میباشند.

میتواند بر انتخاب مود موثر باشد .كيفيت سرويت میتواند

مودهاي انتخاب عثارت است از:

بوسيله يك سري از پارامترها از قثيل زمان سفر ،هزينه سفر،

} )C = { i = 1(BUS) , i = 2(metro
بر اساس دادههاي انتخاب مود از  327پاسخنامه معتثر در

راحتی ،ايمنی و تراكم بيان شود .بگونهاي كه زمان و هزينه بطور

تحقيا 327 x 9 = 2943 ،پارامترهاي درجهبندي شده با نرم

مستقيم بر چگونگی يك مود خوب و بد تأثير دارد .در مطالعه

افزار  Biogemeتکميل شدهاند كه نتايج اين درجهبندي در

مود سفر زمان سفر تنها شامل زمان درون وسيله نقليه نمیشود

جدول 1نشان داده شده است.

بلکه شامل تمام زمانهاي پياده روي ،و انتظار نيز میشود .براي

براساس نتايج درجهبندي میتوان دريافت كه ،مقادير ضرايص

انتخاب مود ،مسافرين تمام زمانهاي مختلف را در نظر

مختلف كمتر از صفر میباشد و مقادير مختلف  Tتست در مدل

میگيرند و در نهايت كل زمان سدري شده را به عنوان زمان سفر

از  1.96بيشتر است ،سطح اطمينان نتايج بي

لحاظ میكنند و همچنين تراكم را نيز به عنوان يك فاكتور مهم

دقت روش مدل سازي الجيت به دليل استفاده از ضريص

در انتخاب مود در نظر میگيرند .برخی از مسافران ترجيح

تعيين ” “R2میباشد .مقدار قابل قثول ضريص تعيين ”  “R2بين

میدهند كه پول و زمان بيشتري صرف كنند ولی در عوض
آساي

 0.2تا  0.4میباشد .ضريص باالي  0.2به اين معنا است كه

بيشتري داشته باشند و در وسايل نقليه متراكم نشوند.

بنابراين ،اين پژوه

مدل داراي سطح اطمينان بااليی است ،و متغيير منتخص در رفتار

سعی میكند كه يك آناليز كيفی از تراكم

انتخابی مسافرين موثر میباشد.

را ارايه دهد .بر اساس آناليز باال تراكم ،هزينه سفر ،زمان درون

از نتايج به دست آمده در مدل میتوان فهميد كه مقدار

وسايل نقليه و زمان بيرون وسايل نقليه را به عنوان معيارهاي

ضريص زمان درون وسيله نقليه از زمان بيرون وسيله نقليه بيشتر

تعيين كننده در انتخاب مودهاي حملونقل در نظر میگيريم.

است ،كه نشان دهنده اين موضو است كه زمانی كه مسافران
درون وسيله نقليه سدري میكنند براي آنها از زمانی كه بيرون

Vin = Ai + β1Rin + β2Cin + β3Iin + β4Oin

()2

از  %95میباشد.

وسيله نقليه میگذرانند با اهميتتر است .مسافران ترجيح

 : Aiثابت انتخاب مودA1 =0 ،

میدهند كه زمان انتظار يا پياده روي بيشتري را تحمل كنند تا

 : β kضريص متغير مستقل

اينکه درون وسيله نقليه متراكم بمانند .همچنين میتوان دريافت

 : Rinتراكم

كه ضريص تراكم باالتر از اين دو ضريص (زمان درون وسيله

 : Cinهزينه سفر

نقليه و زمان بيرون وسيله نقليه) است ،بنابراين ،تراكم به صورت

 : Iinزمان سدري شده درون وسيله نقليه

شخصی بر انتخاب مود حملونقل مسافران تاثير میگذارد.
جدول .1نتايج تخمين پارامترهای مدل

ضريب متغيير پارامتر
زمان بيرون

زمان درون

متغييرات

ضريب ثابت

هزينه سفر

درجه تراکم

METRO

BUS

-0.347

1.050

0

ضريب

-11.3

6.1

-

مقدار  Tتست

وسيله نقليه

وسيله نقليه

-0.101

-0.121

-0.558

-10.8

-14.7

-8.1
0.313
0.308

2

ρ
 ρ2تعديل شده

 -3-4آناليز االستيسيته تراکم
فرضيه براساس مدل الجيت عثارت است از (رابطه :)3

)Exp(∑βkXink
= Pin
) ∑exp(∑βkXjnk
بنابراين داريم (رابطه : )4
)(∑exp(∑βkXjnk )) - exp(∑βkXink) - exp(∑βkXink). βk . exp(∑βkXink

βke∑βkXink

dPin
=

( ∑exp(∑βkXjnk ))2

dXink

بنابراين مقدار نقطه االستيسيته بر اساس رابطه زير محاسثه خواهد شد (رابطه : )5

dPin
] = βk Xink [1- Pin

Xink

Pin

*

E

=
Pin

dXink

Xink

و به صورت مشابه میتوان مقدار نقطه االستيسيته عمودي را بر اساس رابطه زير محاسثه كرد:

)- exp(∑βkXink). βk . exp(∑βkXjnk

dPjn
=

( ∑exp(∑βkXjnk ))2

dXink

و (رابطه )6

dPjn
= - βk Xink Pin

*
dXink

كار شمارش و آمارگيري در مركز شهر و نزديك به هستهي

Xink

Pjn

=
Pjn

E
Xink

ريال لحاظ نمودهايم ،و زمانها را مطابا جدول ذيل واقعی در

مركزي شهر انجام شده است ،براي اينکه هر دو مود حملونقل

نظر گرفتيم .در جدول  2وضعيت هر دو مود را نماي

اتوبوس و مترو در هستهي مركزي شهر جهت انتخاب مسافران

میدهيم.

در دسترس میباشد .سيستم اتوبوس به نسثت سيستم مترو

در طر حالت اول ،میتوان مستقيما نقطه االستيسيته هر

قابليت پايينتري دارد ،و اين امر موجص مشکل شدن كار آناليز

كدام از مشخصههاي حملونقل اتوبوس و مترو را بر اساس

میشود .بنابراين توسط آيتم زمان اين مشکل را میتوان

فرمولهاي ( )5و ( )6محاسثه نمود ،كه نتايج اين محاسثات در

حل كرد.

جدول  3نماي

داده شده است.

ما هزينهي مترو را  4000ريال و هزينه اتوبوس را 2000

جدول  .2وضعيتهای دو مود اتوبوس و مترو در حالت اول
زمان بيرون وسيله نقليه

زمان درون وسيله نقليه

(دقيقه)

(دقيقه)

10

45

2000

20

25

4000

هزينه (ريال)

تراکم

مود ترافيك

متراكم

اتوبوس

متراكم

مترو

جدول  .3نقطهی االستيسيته دو مود اتوبوس و مترو در حالت اول
نقطهی االستيسيته زمان بيرون

نقطهی االستيسيته زمان درون

وسيله نقليه

وسيله نقليه

-0.801

-4.319

-0.885

-0.418

-0.626

-0.462

نقطهی االستيسيته هزينه

نقطهی االستيسيته تراکم

مود ترافيك

-2.477

اتوبوس

-0.646

مترو

جدول  .4نقطهی االستيسيته عمودی دو مود اتوبوس و مترو در حالت اول
نقطهی االستيسيته زمان بيرون

نقطهی االستيسيته زمان درون

وسيله نقليه

وسيله نقليه

0.209

1.126

0.231

1.602

2.399

1.770

نقطهی االستيسيته هزينه

نقطهی االستيسيته تراکم

مود ترافيك

0.431

اتوبوس

1.651

مترو

با محاسثهي نقطهي االستيسيتهي مشخصهها و پارامترهاي

يك عدد منفی باشد ،دو مود ترافيکی به صورت متمم و مکمل

مختلف هر دو مود ترافيك از قثيل تراكم ،زمان و هزينه براي

يکديگر خواهند بود .به وضو در حالت تکامل ،مودي كه عدد

تعيين تاثير اجزاي مختلف كه باعث تغيير مشخصههاي مختلف

مطلا بزرگتري دارد به عنوان بخ

اصلی است و مود ديگر

میشود ،بطور مشخصی میتوان متوجه شد كه حساسيت تقاضا

مکمل آن است .هنگامی كه مقدار نقطه االستيسيته عمودي يك

براي يك مود خاص به ميزان سطح سرويت آن مود بستگی

عدد ماثت باشد ،دو مود ترافيکی به صورت متقابل يکديگر

دارد .با مقايسه تمام مقدارهاي نقام االستيسيته پارامترهاي اين

خواهند بود .و به وضو دراين حالت ،مودي كه عدد مطلا

دو مود ،همچنين متوجه میشويم كه انتخاب اتوبوس داراي

اصلی است و مود ديگر مقابل آن

بزرگتري دارد به عنوان بخ

نقطه االستيسيته باالتري نسثت به سيستم مترو در تمام آيتمهاي

و نق

زمان درون وسيله نقليه ،زمان بيرون وسيله نقليه ،هزينه و تراكم

عمودي دو مود مترو و اتوبوس ،درمیيابيم مقدار نقطه

میباشد .مقدار االستيسيته تراكم در اتوبوس خيلی بيشتر از

االستيسيته عمودي تمام آيتمهاي زمان درون وسيله نقليه ،زمان

سيستم مترو میباشد ،كه نشان دهندهي آن است كه آيتم تراكم

بيرون وسيله نقليه ،هزينه و تراكم در مود مترو بزرگتر از مقادير

در انتخاب اتوبوس از حساسيت و جايگاه بااليی برخوردار

نقطه االستيسيته عمودي مشابه آن در مود اتوبوس میباشد ،كه

است .در اين مطالعه ،آيتمهاي مهم تاثير گذار در انتخاب مود

اين نشان دهندهي تغيير سطح سرويت مود مترو است كه تأثير

شامل تراكم و زمان درون وسيله نقليه میباشند.

به سزايی براي تقاضاي آن به نسثت مود اتوبوس میباشد.

نقطه االستيسيته عمودي ( ،)Cross Elasticityنشان

كوچكتري دارد .با مقايسه مقدار نقطه االستيسيته

با فرض اينکه ميزان تراكم درون وسيله نقليه كاه

پيدا كند

میدهد كه چگونه تغييرات در سطح سرويت در يك مود

و به حالت غير متراكم برسد ،ولی مابقی آيتمهاي زمان و هزينه

ترافيکی بر روي تقاضا براي يك مود ديگر (مود رقيص)

بدون تغيير باقی بمانند ،وضعيت به صورت جدول 5

تاثيرگذار خواهد بود .هنگامی كه مقدار نقطه االستيسيته عمودي

خواهد شد.

جدول  .5وضعيتهای دو مود اتوبوس و مترو در حالت دوم
زمان بيرون وسيله نقليه

زمان درون وسيله نقليه

(دقيقه)

(دقيقه)

10

45

2000

20

25

4000

هزينه (ريال)

تراکم

مود ترافيك

غير متراكم

اتوبوس

متراكم

مترو

جدول  .6نقطهی االستيسيته دو مود اتوبوس و مترو در حالت دوم
نقطهی االستيسيته زمان بيرون

نقطهی االستيسيته زمان درون

وسيله نقليه

وسيله نقليه

-0.581

-3.132

-0.642

-0.858

-1.285

-0.948

نقطهی االستيسيته هزينه

نقطهی االستيسيته تراکم

مود ترافيك

-0.559

اتوبوس

-0.884

مترو

حالت دوم ،میتوان مستقيما نقطه االستيسيته هر

اتوبوس  ،%42.5و سيستم مترو  %57.5به دست میآيد ،كه به

كدام از مشخصههاي حملونقل اتوبوس و مترو را بر اساس

وضو رشد نسثت تسهيم اتوبوس را نشان میدهد ،كه نتيجتا

فرمولها محاسثه نمود ،كه نتايج اين محاسثات در جدول 6

نشان میدهد كه تغييرات تراكم به صورت گستردهاي در رفتار

در طر

نماي

داده شده است .با مقايسه مقادير نقام االستيسيته در

اتوبوس و مترو ،میتوان متوجه شد كه پت از كاه
اتوبوس ،مقدار االستيسيته تراكم به شدت كاه

مسافرين براي انتخاب مود تأثيرگذار است.

تراكم در
پيدا میكند،

و بنابراين مقدار االستيسيته زمان و هزينه تغيير خواهند كرد،
بهطوري كه به يك مطلوبيت مشخصی خواهد رسيد،
و حساسيت مسافرين به روي آيتمهاي هزينه و زمان كاه

پيدا

میكند.

 -6نتيجهگيری
بر اساس آنچه كه در فصول باال براي آناليز تاثير تراكم درون
وسيله نقليه بر روي مطلوبيت انتخاب مود حملونقل بررسی
كرديم ،نتايج ذيل به دست آمد:
براي به دست آوردن ميزان تراكم درون وسيله نقليه ،معيار
خاصی وجود ندارد و به سختی میتوان به مقدار دقيقی براي آن
رسيد ،و قابليت اعتماد به مصاحثهها و پاسخنامهها براي تعيين

 -5خالصه آناليز

اين عدد ضعيف است .بنابراين در اين پژوه

از چگالی

از نتايج آناليزهاي باال میتوان دريافت ،كه تغييرات در ميزان

مسافرين سرپايی به جاي مصاحثههاي حضوري براي تعيين

تراكم درون مترو میتواند تاثير زيادي بر روي انتخاب مسافران

ميزان تراكم وازدحام درون وسيله نقليه استفاده شده ،و تراكم

داشته باشد .اين پژوه

با آناليز كردن نسثت و سهم سيستم

به وسيلهي نتايج آن كالس بندي شده است.

مترو در دو حالت :اول (هر دو متراكم) و دوم (مترو متراكم ولی

بر اساس پارامترهاي انتخاب مود (هزينه ،زمان درون وسيله

اتوبوس غير متراكم) ،تاثيرات تغييرات تراكم را بر روي انتخاب

نقليه ،زمان بيرون وسيله نقليه و تراكم درون وسيله نقليه)،

مود شفاف میسازد.

از نتايج آناليز میتوان دريافت كه با لحاظ كردن تأثير تراكم

از طريا فرمولهاي مربوطه میتوان محاسثه كرد كه تحت

درون وسيله نقليه در كنار آيتمهاي ديگر براي انتخاب مود،

شرايط يك ،نسثت تسهيم اتوبوس  ،%20.7و نسثت سيستم

هنگامی كه تراكم درون وسيله نقليه بيشتر میشود حساسيت

مترو  %79.3میباشد ،كه به معناي اين است كه سهم انتخاب

مسافران بر روي آيتم زمان درون وسيله نقليه به شدت بيشتر

سيستم مترو بسيار باالتر از انتخاب اتوبوس میباشد.

میشود ،چراكه مسافران تمايل دارند زمان درون وسيله نقليه در

در حالت دوم اتوبوس بدون تراكم فرض شده است و
آيتمهاي زمان و هزينه بدون تغيير باقی ماندهاند ،با استفاده از
فرمولهاي مربوطه براي تخمين نسثت تسهيم ،نسثت تسهيم

شرايط ازدحام را كاه

دهند و زمان كمتري را در شرايط

متراكم در مترو سدري كنند.
بر اساس آناليز نقطه االستيسيته ،میتوان به اين مهم دست
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 و پت از كاه،وسيله میباشد
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و در میيابيم تغيير سطح سرويت مترو میتواند تأثير به سزايی
.بر تقاضاي اتوبوس داشته باشد
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Reaction of passengers for using of metro in peak time of traffic
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ABSTRACT
In this paper, study for how favorite use of metro, impact in using metro for passengers. Us
method for simplification, use passengers crowded for case that show level of favorite of the
passengers. For quantity this item and finally comparison that by other impacted items use
of standing space density of passengers. By using of Multinomial Logit Model, and by
comparison of two condition : one- condition of crowded passengers in metro and bus, twocondition of crowded passengers in metro and no crowded in bus, studying for this fact that
how many of passengers forgive because of premium of metro and prefer having comfort.
And finally, as result could get that by changing in condition of crowded passenger, will
change in mode selection of passengers.
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