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 دهيچک
کم، تواتر  یتظرف. باشدمي هاينمودن تاکس يخط ،در شهرهاي کشور یرانيتاکس یستمس یتوضع يسامانده يهااز راه یکي

هاي یکي از دغدغهباشند.  داشته يخط يبه استفاده از تاکس یاديز یلسبب شده است که مردم تما یقه،طر ي اینباال و راحت

بیني صحیح باشد. با پیشدر این خطوط و تعداد مسافر جذب شده در آنها ميایجاد خطوط تاکسیراني جدید، پیش بیني تقاضا 

، به تخصیص ناوگان بهینه تاکسي به خط ن افزایش کارایي و مطلوبیت سیستمتوان ضمتقاضاي مسافر در خطوط جدید مي

بر اساس شبیه  شهرها ني جدیدبرآنیم تا مدلي براي برآورد تقاضاي مسافر در خطوط تاکسیرا نظر پرداخت. در این مقاله مورد

، تحت پوشش خطوط تاکسیراني در این مدل بر اساس پارمترهاي؛ نوع محدوده شهري نماییم. سازي با خطوط موجود ارایه

)اصلي،  از نظر عملکرد تاکسیراني ، وضع موجود خطوط تاکسیراني و نوع خطوطهاي شهريي واقع در محدودههانوع کاربري

با استفاده از این مدل در خطوط تاکسیراني شهر  گردد.ضرایب شبیه سازي خطوط جدید تعیین مي اي و ...( حومه ،ايتغذیه

کیلومتر )که با خطوط تاکسیراني  11میدان احسان به طول  -تقاضاي مسافر در خط تاکسیراني جدید میدان نمازيشیراز، 

سازي شده است( کیلومتر شبیه 11اکبرآباد به طول -آباد معالي کیلومتر و پل 9آباد به طول پل معالي -موجود میدان نمازي

 گردد.مسافر در روز برآورد مي 1221برابر 

 

 سازي، تاکسي خطي.شبیهتقاضا،  برآورد خطوط تاکسیراني، هاي کليدي:واژه

 

 مقدمه -1
ونقل ونقل همگاني )حملهاي حملسیستم و ونقل خصوصيهاي حملسیستم ونقل درون شهري به دو شکلحملستم یس

آید. نقل نیمه عمومي به شمار مي و هاي حملسیستم تاکسیراني از مهمترین سیستمرد. یپذيانجام م نیمه عمومي و عمومي(

 سیلهنقلیه همگاني و همچنین نزدیکي آن به و برخورداري از خصوصیات مثبتي نظیر قابلیت انعطاف بیشتر نسبت به سایر وسایط

 باشد.کنندگان ميرساني، از جمله عوامل افزایش مقبولیت این سیستم براي استفادهنقلیه شخصي از لحاظ خدمت
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تواند با تاکسيي بيرود و از   اي است که مسافر تاکسي هر زمان به هر کجا که بخواهد ميگونههرساني سیستم تاکسیراني بخدمات

به صيورت   يرانیستم تاکسیاما در کشور ما نحوه عملکرد س [.1کند ]را منحصر به فرد ميتاکسي استفاده کند. این خاصیت، تاکسي 

 .ت مشغول هستندیاند، به فعالف شدهیشهرها تعر يرانیسازمان تاکس يکه از سو يرانیباشد و در قالب خطوط تاکسيم 1مسافربر

 یيقسيمت قابيل تيوجهي از جابجيا     شود کهيشناخته م يونقلمد مهم حمل یکبه عنوان  ياز شهرهاي جهان تاکس یاريدر بس

 ينقل عميوم وخدمات حملارائه  يبراباشد که يم اييخصوص یهنقلیلهوس ي،تاکس .گیرديصورت م یهنقلین وسیلهتوسط ا ینمسافر

 :دنمو یمتوان به سه دسته عمده تقسيرا م يشود. خدمات تاکسيدرب استفاده م به درب

 شده است. یینتع ندصبر کن هامسافران براي تاکسيمسافران و  يبرادر آن  دنتوانيم ها کهيتاکسیي براي هامکان 

شيود، اول هيم   یستم کسي کيه اول وارد ميي  س دهند و این موضوع برمبنايمي یلتشکي منظمي را هاصف سافرانو م يتاکس

 گرددیمت در ابتدا تعیین ميق  FIFO یاستتوجه به سباشد که با يم این سیستم داراي معایبي .2کندشود، کار ميخارج مي

 بروند. پیاده يتاکس یستگاها یکترینتا نزد یدباهمچنین مسافران و  حق انتخابي براي مسافران تاکسي وجود ندارد یچه و

 زنند.مسافران در خیابان یک تاکسي گردشي را صدا مي 

مزایاي این  وجود دارد. یه در این حالتکرا براساس میزان یفیتبا کپیدا کردن تاکسي زمان انتظار و خصوص در  ینانعدم اطم

 سیستم این است که مسافر مجبور به رفتن به ایستگاه نیست.

 کنند.کنند و آن را براي ساعت مشخصي رزرو مياز قبل مسافران تاکسي با مراکزي تماس گرفته و درخواست تاکسي مي 

تواننيد بيه   انتخاب کنند و مسافران ميي دهندگان خدمات ارائههاي مختلف و یا شرکت توانند از میاندر این روش مسافران مي

آیيد و ایين   هياي ارائيه خيدمات بوجيود ميي     درب دسترسي داشته باشند. در این روش بازار رقابتي بین شيرکت بهخدمات درب

 .[1رساني خود دارند ]ها سعي در بهبود نحوه خدماتشرکت

را  نیمسيافر  هيا يتاکس .باشديم هادر سطح شهر هاينمودن تاکس يخط ،يرانیتاکس ستمیس تیوضع يسامانده يهااز راه يکی

کيردن   ادهیي بلکيه نقياط سيوار و پ    ،يمقصيد -نه بيه صيورت مبيد      يول کنندينقاط مختلف جابجا م نیمختلف شهر ب يرهایدر مس

و با هدف جذب مسيافر   يبه عملکرد گردش هايتاکس لیامر موجب تما نیکامالً منطبق بر تقاضا بوده و هم ستمیس نیدر ا نیمسافر

 :اشاره نمود لیبه موارد ذ توانيم يبه صورت گردش هايتاکس تیفعال بی. از جمله معاشوديم

 معابر يکیبار تراف شیافزا جهیدر سطح معابر شهر با هدف جذب مسافر و در نت هايتاکس ادیتردد ز 

 ينيواح  ریبه مسيافران سيا   يدهسیدر مرکز شهر( و عدم سرو ژهیدر معابر پرتقاضا و پر تردد مسافر )به و هايتمرکز تاکس 

 شهر ياهیشهر به خصوص در نقاط حاش

 در سطح شهر، با هدف جذب مسافر هايتوسط تاکس يرضروریغ يبه سبب انجام ترددها ياتالف منابع و انرژ 

 يخارج از هسته مرکيز  يدر نواح ژهیروزانه به و يجهت انجام سفرها يشخص يامسافران به استفاده از مسافربره بیترغ 

 ها(يتاکسبه  ياعتماديو ب ينواح نیدر ا ي)به سبب عدم وجود تاکس

 يگردش يهايتاکس يدهسیبر سروق یدق عدم امکان اعمال کنترل و نظارت 

داراي برناميه   یقيه، طر یين . اکنيد يمقصدي عمل م -صورت مبدا به ثابت بوده و معموالً یرمس یکداراي  یراندر ا يخط يتاکس

 يونقلي حمل یقهطر ین. مسافران اکنندحرکت ميشود، به سمت مقصد  یلتکم تاکسي ظرفیت که ينبوده و زمان بندي مشخصزمان

ي کم، تيواتر بياال و راحتي    یتنفر است. ظرف 4 معموال يخط يتاکس یتسوار شوند. ظرف یا یادهپ خواهنديکه م مسیر قادرند هر جاي

 .[6باشند] داشته يخط يبه استفاده از تاکس یاديز یلسبب شده است که مردم تما یقه،طر این

                                                 
1Jitney 
2First In, First Out )FIFO( 
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ل در مطالعيات صيورت   یي ن دلیهمي ران متفاوت است. بهیر کشورها با ایدر سا يرانیستم تاکسیکه نحوه عملکرد سنیبا توجه به ا

 :[4]ل پرداخته شده استیذ يهادر مکان يمسافران تاکس يرفته شده در جهان، به برآورد تقاضایپذ

 هافرودگاه *

 (CBDشهرها ) يمراکز تجار *

 آهنراه يهاستگاهیا *

 يونقلحمل ير مدهاییتبادل سفر و تغ يهامکان *

 دیمراکز خر *

 يورزش يهاسالن *

 رهیو غها ها، باشگاههتل *

و  يورود يتعيداد پروازهيا   يکننيد، بيه بررسي   يها اسيتفاده مي  در فرودگاه يکه از تاکس يتعداد مسافر يمنظور برآورد تقاضا به

 [.5]پرداخته شده استشوند، مي خارجاز ترمینال ا ی ترمینال شده ن در هر پرواز واردیانگیطور مکه به يو تعداد مسافر يخروج

 باشيد. تعداد مسافر جذب شده در آنها ميتقاضا در این خطوط و پیش بیني ایجاد خطوط تاکسیراني جدید،  هايیکي از دغدغه

توان ضمن افيزایش کيارایي و مطلوبیيت سیسيتم حميل و نقيل       با پیش بیني صحیح تقاضاي مسافر در خطوط تاکسیراني جدید مي

بيرآورد تقاضياي مسيافر در خطيوط     در این مقاليه ابتيدا ميدل     همگاني، به تخصیص ناوگان بهینه تاکسي به خط موردنظر پرداخت.

شهر شیراز کالنراني جدید )بر اساس شبیه سازي با خطوط موجود( ارایه شده و سپس مدل مورد نظر براي خطوط تاکسیراني تاکسی

 گردد.ساخت و پرداخت مي

 

 دیجد يرانيخطوط تاکسمسافر  يتقاضامدل برآورد -2
عبارت باشد. بهسازي این خطوط با خطوط تاکسیراني موجود ميروش برآورد تقاضا در خطوط تاکسیراني جدید، براساس مشابه

 بایست براساس خطوط مشابه خط مورد نظر به برآورد تقاضا در آن خط پرداخت. دیگر، مي

 باشد:ميروند ساخت مدل و برآورد تقاضا در خطوط تاکسیراني جدید شامل مراحل زیر 

 هاي شهري:الف( تعیین محدوده

 شود:به سه بخش تقسیم مي شوند،هاي شهري که توسط خطوط تاکسیراني پوشش داده ميمحدوده

 يهسته مرکز *

 و حومه شهر( يفاصل هسته مرکز )حد يرامون هسته مرکزیپ *

 اي شهرهاهاي حاشیهشهرکحومه شهر و  *

 هاي:تعیین نوع کاربريب( 

 شوند:گروه زیر تقیسم مي 5اند، به پوشش داده شده توسط خطوط تاکسیراني قرار گرفتههاي شهري در محدودههایي که کاربري

 يمسکون *

 يو تجار يخدمات *

 يحیو تفر يستیتور *

 يآموزش *

 ریسا *

 شناسایي وضع موجود خطوط تاکسیراني:ج( 
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 باشد:شامل موارد زیر ميشناسایي وضع موجود خطوط تاکسیراني 

 شهرموجود در  يخطوط تاکس ریمس یيشناسا *

 موجود مبد  و مقصد خطوط تاکسیراني *

 يرانیتاکس جا شده در هر خطتعداد مسافر جابه *

 د( شناسایي نوع خطوط تاکسیراني موجود:

شوند، مي بایست از نظر نوع خيط بيا هيم یکسيان باشيند. انيواع       خطوط جدید تاکسیراني که با خطوط موجود شبیه سازي مي

 :[7] باشدبه شرح زیر مي خطوط تاکسیراني

 يهيا ستگاهیبوده و نقاط مختلف شهر را به ا يقابل توجه يتقاضا يهستند که دارا يخطوط ي: خطوط اصليخطوط اصل *

 کنند.يشهر متصل م يمهم هسته مرکز

 ير ميدها یاز شيهر کيه تحيت پوشيش سيا      يهسيتند کيه منياطق    ي، خطوطيرانیتاکس ي: خطوط پوششيخطوط پوشش *

 دهند. يستند را تحت پوشش قرار مین يانونقل همگحمل

ارتبياط بيین    خطوط مذکور غالبيا  را به عهده دارند. يه خطوط اصلیفه تغذیهستند که وظ ي: خطوطکنندهخطوط تغذیه *

 سازند.خطوط تردد کننده به مرکز شهر را برقرار مي ياصل يهاستگاهیحومه شهر و ا نقاط

 .کننديفا میگر ایکدیرا با  ياحومه يهاو شهرک يارتباط نواح يبرقرارفه ین نوع خطوط، وظیاي: اخطوط حومه *

 ه( تعیین ضرایب شبیه سازي خطوط جدید به ازاي هر کیلومتر مسیر خط:

بيه   ر خط ارائه شده است.یلومتر مسیهر ک يد به ازایجد يرانیخطوط تاکس يسازهیشب يب براین ضراییتع ( روش1در جدول )

از شيهر   ياو محيدوده ( ياو حوميه  ياهیي ، تغذي، پوششي ي)اصيل د یي جد يرانیتاکسخط ن نوع ییجدول، پس از تعن یل ایمنظور تکم

، با توجه به نيوع  گیردتحت پوشش این خط قرار ميکه ( ايهاي حاشیهشهر و شهرک حومه ،يهسته مرکز رامونی، پيهسته مرکز)

 شود.يمب پرداخته ین ضراییشهر دارد، به تعن محدوده از یدر ا يکه هر نوع کاربر يها و درصديکاربر

 

 شهر شيرازکالن :مطالعه موردي -3
در  موجيود در شيهر شيیراز    يخطيوط تاکسي  طول مبد ، مقصد و خط تاکسیراني به فعالیت مشغول هستند.  11در شهر شیراز 

 [.1[ و ]7( ارائه شده است ]2جدول )
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 يرانيلومتر خط تاکسيهر ک يازابه يسازهيب شبیضراجدول طراحي شده براي محاسبه  :1جدول

 محدوده شهر نوع خط

 ينوع کاربر

 يمسکون
و  يخدمات

 يتجار

و  يستیتور

 يحیتفر
 ریسا يآموزش

 ياصل

      يهسته مرکز

      يهسته مرکز رامونیپ

      ايهاي حاشیهحومه شهر و شهرک

 يپوشش

      يهسته مرکز

      يهسته مرکز رامونیپ

      ايهاي حاشیهحومه شهر و شهرک

 ياهیتغذ

      يهسته مرکز

      يهسته مرکز رامونیپ

      ايهاي حاشیهحومه شهر و شهرک

 ياحومه

      يهسته مرکز

      يهسته مرکز رامونیپ

      ايهاي حاشیهحومه شهر و شهرک

 
 

 شيراز شهر موجود در يتاکسخطوط  طولد و مقص ،مبدأ: 2جدول

 طول )کیلومتر( مقصد خط مبد  خط ردیف طول )کیلومتر( مقصد خط مبد  خط ردیف

 1/6 میدان معلم باسکول نادر 1 9/4 میدان نمازي میدان ولیعصر 1

 5 میدان دانشجو ترمینال کاراندیش 9 1/2 چهارراه زند دروازه کازرون 2

 6/2 اکبرآباد چهارراه حافظیه 12 1/4 کوي زهرا دروازه کازرون 1

 5/7 چهارراه مشیر میدان قصردشت 11 7/7 چهارراه زندان پل غدیر 4

 1/2 کوي دانشگاه پل زرگري 12 9/2 شاهچراغ شاهزاده قاسم 5

 7/14 اکبرآباد پل میرزاي شیرازي 11 5/1 شاهزاده قاسم احمدي جنوبي 6

     6/2 دروازه سعدي شاهچراغ 7
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بيراي شناسيایي دقیيق     ت مشيغول هسيتند.  یراز به فعالیز در شهر شین ير رسمیغخطوط  يتعداد يخط رسم 11ن یبر ا عالوه

و جابجيایي مسيافر خطيوط رسيمي و غیير       همقصد پرداخته شيد -هاي مبد وضع موجود خطوط تاکسیراني شهر شیراز به آمارگیري

در خطوط تاکسیراني شيهر شيیراز در هير روز ارائيه     ( تعداد مسافر جابجا شده 1در جدول ). ده استیمحاسبه گردرسمي تاکسیراني 

 گردیده است.

 

 [7] جا شده در هر خط رسمي و غيررسمي تاکسيراني در شهر شيرازجابه روزانه تعداد مسافر :3جدول

جابجایي مسافر 

 روزانه
 ردیف مبدا خط مقصد خط

جابجایي مسافر 

 روزانه
 ردیف خطمبدا  مقصد خط

 1 میدان ولیعصر میدان نمازي 11112 11 پل زرگري کوي دانشگاه 1252

 2 دروازه کازرون چهارراه زند 512 12 چهارراه حافظیه اکبرآباد 117

 1 دروازه کازرون کوي زهرا 766 11 پل معالي آباد اکبرآباد 1115

 4 پل غدیر چهارراه زندان 511 14 بني هاشمي مهدي آباد 1196

 5 شاهزاده قاسم شاهچراغ 5521 15 آبادپل معالي میدان نمازي 1671

 6 احمدي جنوبي شاهزاده قاسم 2769 16 آبادعادل پانزده خرداد 614

 7 شاهچراغ دروازه سعدي 1925 17 چهارراه نمازي مالصدرا 1212

 1 باسکول نادر میدان معلم 1945 11 پل غدیر چهارراه زند 611

ترمینال  میدان دانشجو 1121 19 شریف آباد بریجستون 157

 کاراندیش

9 

دان یم 264

 قصرالدشت

میدان  چهارراه مشیر 2776 22 پل معالي آباد

 قصردشت

12 
 

 

 

 

سفر با تاکسي در نقاط جذب، بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روي خطوط تاکسیراني شهر شیراز و بررسي وضعیت تقاضاي 

 11میدان احسان مي باشد. طيول ایين خيط     -حال حاضر نیاز به احداث خط تاکسیراني جدید میدان نمازي، در تولید و تبادل سفر

 گیرد.کیلومتر مي باشد و براي ساخت و پرداخت مدل در این مقاله مورد استفاده قرار مي

پيل   -يدان نمياز یي م وط موجيود ن خيط بيا خطي   یي دان احسيان ا یم -يدان نمازیم جدید يرانیبرآورد تقاضا در خط تاکسبراي 

داده  نميایش خيط   سيه ن یي ر ایمس (1شود. در شکل )يم يسازهیشب لومتر(یک 11) اکبرآباد -آباد يو پل معاللومتر(یک 9) آباديمعال

  ر مشترک داشته باشند.یبا هم مسحتماً ست یاز نیان ذکر است که خطوط نیشا .شده است
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 -آباد يو پل معال آباديپل معال -يدان نمازيم خطوط موجود دان احسان ويم - يدان نمازيم جدید يرانير خط تاکسي: مس1شکل 

 اکبرآباد
 

 

 1115روزانه  اکبرآباد -آباد ر رسمي پل معاليدر خط غیو مسافر  1671آباد روزانه پل معالي -در خط غیر رسمي میدان نمازي

باشيند. عميده   و پیرامون هسيته مرکيزي شيهر ميي     يمورد مطالعه از نوع خطوط اصلد. سه خط شوجا ميمسافر توسط تاکسي جابه

را بيه خيود    يزیهيا درصيد نياچ   ير کياربر یو سيا  باشيد يم يحیتفر -يستیو تور يخطوط مورد مطالعه مسکوندر محدوده هايکاربر

 اند.اختصاص داده

ازاي هر کیلومتر خط تاکسیراني براي خطيوط  سازي بهجدول مربوط به ضرایب شبیه ،بر اساس روند تعریف شده در بخش قبلي

 آید.( بدست مي4مذکور به صورت جدول )
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ميدان  –ميدان نمازي خط  يبرآورد تقاضا يبرا ر،يدر کل مس مورد مطالعه وطمحدوده خط يهايدرصد نوع کاربر: 1جدول 

 احسان

 محدوده شهر خط نام

 ينوع کاربر

 يمسکون
و  يخدمات

 يتجار

و  يستیتور

 يحیتفر
 ریسا يآموزش

 - يدان نمازیم

 آباديپل معال

      يهسته مرکز

   %65  %15 يهسته مرکز رامونیپ

      ايهاي حاشیهحومه شهر و شهرک

 -آباد يپل معال

 اکبرآباد

      يهسته مرکز

   %15  %65 يهسته مرکز رامونیپ

      ايهاي حاشیهحومه شهر و شهرک

 –میدان نمازي 

 میدان احسان

      يهسته مرکز

   %42  %62 يهسته مرکز رامونیپ

      ايهاي حاشیهحومه شهر و شهرک

 
( بير  2( و )1روابيط )  گيردد.  يحاصيل مي   (2( و )1حل روابط )دان احسان از یم - يدان نمازید میجد يرانیتقاضا در خط تاکس

 -پيل معيالي آبياد   پل معالي آباد و  -میدان نمازي وطبراي خط( 1و تقاضاي سفر محاسبه شده در جدول )( 4اساس ضرایب جدول )

 اند.بدست آمده اکبرآباد

و محاسبه موجود در محدوده مورد مطالعه  يهايکاربر جابجا شده براي هر یک از مسافر( تعداد 2( و )1با حل همزمان روابط )

 گردد.يدان احسان محاسبه میم - يدان نمازید میجد يرانیتقاضا در خط تاکس سپس .ردیگير م( قرا1رابطه ) در

(1) (15/2×يمسکون ي( + )کاربر65/2×يحیو تفر يستیتور ي= )کاربر1671   

(2) (65/2×يمسکون ي( + )کاربر15/2×يحیو تفر يستیتور ي= )کاربر1115   

 گردد:ير حاصل میج زینتا (2( و )1روابط ) همزماناز حل 

و  يسيت یتور ياسيتفاده از کياربر   يو بيرا  464برابر با  يمسکون ياستفاده از کاربر يبرا يجا شده توسط تاکستعداد مسافر جابه

 يدان نمازید میجد يرانیلومتر از خط تاکسیک کی، تقاضا در هر (1رابطه )ن اعداد در یا يریباشد. با قرارگيم 2124برابر با  يحیتفر

 گردد.يدان احسان برآورد میم -

      (1) (6/2×يمسکون ي( + )کاربر4/2×يحیو تفر يستیتور ي= )کاربردیجد يرانیخط تاکس تقاضا در   

 شود.يمسافر در روز برآورد م 1221دان احسان برابر با یم - يدان نمازید میجد يرانیدر خط تاکس تقاضابنابراین 

 

 گيرينتيجه -4
داراي برناميه   یقيه طر یين . اکنيد يمقصدي عمل مي  -صورت مبدا به ثابت بوده و معموالً یرمس یکداراي  یراندر ا يخط يتاکس

 يونقلي حمل یقهطر ین. مسافران اکنندحرکت ميشود، به سمت مقصد  یلتکم ظرفیت تاکسي که ينبوده و زمان بندي مشخصزمان
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ي کم، تيواتر بياال و راحتي    یتنفر است. ظرف 4معموال  يخط يتاکس یتسوار شوند. ظرف یاده یاپ خواهنديکه م مسیر قادرند هر جاي

 باشند.  داشته يخط يبه استفاده از تاکس یاديز یلسبب شده است که مردم تما یقه،طر این

باشيد.  قاضا در این خطوط و تعداد مسافر جذب شده در آنها ميهاي ایجاد خطوط تاکسیراني جدید، پیش بیني تیکي از دغدغه

توان ضمن افيزایش کيارایي و مطلوبیيت سیسيتم حميل و نقيل       با پیش بیني صحیح تقاضاي مسافر در خطوط تاکسیراني جدید مي

مسيافر در خطيوط   همگاني، به تخصیص ناوگان بهینه تاکسي به خط موردنظر پرداخت. در این مقاليه ابتيدا ميدل بيرآورد تقاضياي      

تاکسیراني جدید )بر اساس شبیه سازي با خطوط موجود( ارایه شده و سپس مدل مورد نظر براي خطوط تاکسیراني کالنشهر شیراز 

 ساخت و پرداخت گردیده است.

وع اي(، نهاي حاشیههاي شهري )هسته مرکزي، پیرامون هسته مرکزي، حومه شهر و شهرکمدل فوق با منظور نمودن محدوده

ي خطيوط تاکسي   یرمسي ها )مسکوني، خدماتي و تجاري، توریستي و تفریحي، آموزشي(، وضيع موجيود خطيوط تاکسيیراني )    کاربري

-موجود، تقاضاي مسافر خطوط موجود( و نوع خطوط )اصلي، پوششي، تغذیه کننده، حومه مبد  و مقصد خطوط تاکسیرانيموجود، 

ه تعیین ضرایب شبیه سازي خطوط جدید به ازاي هر کیليومتر مسيیر خيط پرداختيه     اي( ساخته شده و بر اساس پارامترهاي فوق ب

)کيه بيا    کیليومتر  11بيه طيول    میدان احسان -بر اساس این مدل تقاضاي مسافر در خط تاکسیراني جدید میدان نمازي شده است.

سيازي  کیلومتر شبیه 11به طولاکبرآباد  -اد آبکیلومتر و پل معالي 9به طول  آبادپل معالي -خطوط تاکسیراني موجود میدان نمازي

 گردد.مسافر در روز برآورد مي 1221شده است( برابر 
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