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  چکیده 

امروزه تالش سیاستگذاران بر این است که مردم را با روش هاي گوناگون به استفاده از سیستم هاي حمل و نقل  

دهد، شکل گرفتن رقابتی بین انواع مدهاي حمل و نقل اما اتفاقی که در واقعیت روي می. عمومی سوق دهند

یدن به مقصد در کوتاهترین زمان انتخاب وسیله مورد استفاده جهت رس. عمومی و حمل و نقل خصوصی است

سوالی . کندبسیاري را درگیر خود میي بزرگی است که هر روز ذهن ممکن با سریعترین و ارزانترین وسیله دغدغه

با . که در اینجا مطرح است این است که با شرایط موجود، کدامیک از انواع مدهاي حمل و نقل سهم بیشتري دارد

جهت صرفه جویی بهتر زمان ، توان در راستاي توسعه پایدار عمومی و شخصی میهاي حمل و نقل بررسی روش

یدگاه توسعه از د براساس هزینه سفرتعیین مد حمل و نقلی غالب  هدف از این مقاله. سوخت و انرژي کمک کرد

تشخیص ر تهران با توجه به محاسبات انجام شده، مترو مد غالب در شه. روش تئوري بازي است پایدار با استفاده از

  .هاي میدانی نتایج به دست آمده اعتبارسنجی شددر نهایت با استفاده از آمارگیري .داده شد
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   مقدمه -1

 قابلیت با و هزینه ایمن، کارا، کم جابجایی به نیاز شهرها کالن آمدن وجود به و شهري جوامع گسترش با امروزه

افزایش روزافزون تقاضاي حمل و نقل در شهرهاي بزرگی . شود می احساس ضروري امري عنوان به باال اطمینان

مانند مشهد، تبریز، اصفهان و علی الخصوص تهران باعث شده است که انسان ها براي انتخاب نوع وسیله نقلیه اي 

 از طرفی حجم زیاد ترافیک،. ین شکل نیاز آنها را براي جابجایی برآورده کند به چالش کشیده شوندکه به بهتر

 تهدید مرزهاي به هوا آلودگی میزان شدن نزدیک و صوتی آلودگی تصادفات، افزایش ،سفر  زمان توجه قابل افزایش

باشد که امروزه رویکرد اکثر جوامع  می شهري مناطق در ناپایدار نقل و حمل سیستم تبعات از انسان سالمت

پیشرفته در راستاي فراهم کردن و ترغیب افراد جامعه به استفاده از سیستم حمل و نقلی با کمترین میزان هزینه، 

حمل و نقل عمومی و  رقابتی بین ذي نفعان استفاده کننده همواره در این گونه جوامع. زمان و آالیندگی می باشد

  .ود دارد که به تعادل رسیده است وجحمل و نقل خصوصی 

استفاده از حمل و نقل عمومی موجب کاهش تعداد خودروهاي شخصی و در نتیجه کاهش حجم ترافیک در سطح 

از طرفی شلوغی، کیفیت پایین خدمات و دسترسی ضعیف وسایل نقلیه عمومی می تواند موجب . شودمعابر شهر می

ه از سواري شخصی خود را به ترافیک و آلودگی ناشی از حجم زیاد وسایل شود تا کاربران، راحتی و آسایش استفاد

با افزایش سرعت تردد و در نتیجه کاهش زمان سفر وسایل نقلیه عمومی، یکی از . نقلیه شخصی ترجیح دهند

ل و توان شاهد رقابتی میان حمل و نقل عمومی و حمشود و میبزرگترین معایب استفاده از این شیوه سفر رفع می

  .نقل خصوصی بود

  

  مفاهیم کلی و ادبیات موضوع - 2

 ، روش1تحلیل سلسله مراتبیمتداول ترین آن ها روش . براي انتخاب در مسائل چند هدفه چندین روش وجود دارد

همه این روش ها نیاز به وزن دهی براي حل دارند و بسیار . منطق فازي و سیستم تصمیم گیري متخصصین است

درنظر گرفته نمی شوند به شخص تصمیم گیرنده وابسته اند اما روش تئوري بازي روشی است که وزن ها در آن 

]1[.  

هاي ن دارد یکی از مهم ترین شاخه هاي روشتئوري بازي امروزه به دلیل کاربرد وسیعی که در حل مسائل گوناگو

بهره برده و بطور مستقل یک  از اطالعات صورت کاملهدر این تئوري هر بازیکن ب. تصمیم گیري محسوب می شود

و مبناي  استراتژي که باید بهترین استراتژي باشد را انتخاب می کند در این تئوري منطقی بودن بازیکن بسیار مهم

  .]3[ است کار

                                                 
1 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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بیشترین سود را کسب کند،  ر روش تئوري بازي ها توجه به این نکته ضروري است که هر بازیگر تالش دارد تاد

باشد، در بسیاري از موارد  کل براي همه بازیکنان مربوطه نمی وري بهرهلزوماً به معناي بهترین ولی نتیجه حاصل 

هاي  که بتوانند به توافق بر روي استراتژي راستاییوري خود را بهبود بخشند در  ممکن است تمام بازیکنان بهره

   .مختلف برسند

حل غالب و مغلوب روش . در این مطالعه از روش غالب و مغلوب براي یافتن پاسخ تئوري بازي استفاده خواهد شد

 که در تقابل با تمام استراتژي هاي را استراتژي اي ،نقلیو سیستم حمل هر  بیان کننده این واقعیت است که

اي و این روند مقایسه. کندمقابل داراي مطلوبیت کمتري باشد به عنوان استراتژي اي مغلوب حذف می سیستم

با حذف سناریو هاي مغلوب خود در انتها به یک تعادل می رسند و ها سیستمیابد که حذف کردن تا جایی ادامه می

  . باقی بماند )درایه پاسخ(ممکن است روند حذف کردن تا جایی ادامه یابد که تنها یک 

در مساله ي حمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمومی و مقایسه مد هاي مختلف و به دست آوردن اثربخشی هر 

راه حلی براي انتخاب مسیر ، مدل ویتون با گسترشبه عنوان مثال هارکر . مد، تحقیقات بسیاري انجام شده است

مسافران می توانستند در نقطه هایی غیر  روشبا استفاده از این . و کاربردي بود سفر پیشنهاد کرد که بسیار عمومی

 زوآ و ژو .]4[ در نظر گرفته شده بود ییک مد حمل و نقل مسیر،مسیر پیاده یا سوار شوند و هر  ابتدا و انتهاياز 

هم چنین ژِیاو و  .]5[وابسته در نظر گرفتند  تورهاي حمل و نقلی مختلف به عنوان یک بازي غیررقابتی بین اپرا

هانگ و ژو یک مدل قیمتی بین  .]6[اتژي قیمت چند کالسه تعریف کردند ستفاده از تئوري بازي یک استربا ا پنگ

مقایسه اي بین قطار هاي با  در تایوان که وانگ و یانگ .]7[مینه رقابت و مشارکت تعریف کردند در ز مجزادو مد 

هاي  تئوري بازي براي بدست آوردن هزینه آن ها یک مدل .سرعت باال و قطار هاي با سرعت معمولی انجام دادند

هر کدام از این دو مد تعریف کردند و با استفاده از آن به این نتیجه رسیدند که هر چقدر ارزش زمانی افراد استفاده 

کننده از مسیر باال برود استفاده از قطارهاي پر سرعت رونق بیشتري می یابد و براي بدست آوردن ارزش زمانی 

مد هاي مختلف را بر اساس  در این مدل مسافرها .تفاده کردندف از تحقیقات یانگ گونگ و منگ اسافراد مختل

براي محاسبه  هم چنین ژانگ سو پنگ و یآئو .]9][8[ کنندانتخاب می )زمان هم به قیمت تبدیل شده است(قیمت 

از این مساله  حتی شایر و هونگ .]10[ ي معادله تقاضا ارزش زمانی را بصورت تابعی با توزیع نرمال در نظر گرفتند

فراتر رفته اند و مقایسه اي بین قطارهاي پر سرعت و هواپیماها انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اگر قطارهاي 

پر سرعت تعداد و مقدار خود را افزایش دهند و قیمت پایینی داشته باشند مسافران آن ها را به هواپیما ترجیح 

در مقاله اي به مقایسه قطارهاي پر سرعت و اتوبوس ها در  هم چنین وارون روتاري و همکاران .]11[ خواهند داد

کشور هند در بخش هاي مختلف پرداخته اند که به این نتیجه رسیدند که در تقاضاهاي اندك و هزینه هاي ثابت 

بدون این که استراتژي اتوبوس ها مهم باشد قطارهاي پر سرعت به علت هزینه باال و سود اندك قطعا بازنده  ،زیاد

  .]12[ اند
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و مد هاي دیگر حمل و نقل عمومی مانند مترو  1حمل و نقل سریع شخصیبراي مقایسه  رادي و همکارانم

عایبی برشمرده است که براي حمل و نقل ومونوریل براي هر کدام از حمل و نقل عمومی و خصوصی مزایا و م

مصرف باالي انرژي و بدتر از همه اثرات مخرب روي محیط زیست آلودگی صوتی و آلودگی هوا، ، خصوصی ترافیک

از طرف دیگر براي حمل و نقل عمومی زمان طوالنی تلف شده از مسافر در ایستگاه براي . است در نظر گرفته شده

زمان طوالنی سفر به نسبت حمل و نقل خصوصی مصرف انرژي باال براي وسایل بزرگ زیر ساخت  ،ورود این وسایل

مسافرها بخصوص  بیش از حد آن ها که باعث عدم مطلوبیت برايهاي عظیم مورد نیاز و هزینه باالي آنها شلوغی 

دگی هاي صوتی و هوا براي آلومسافران بعلت مسیر حرکت خطی آنها، دسترسی محدود  ،افراد پیر و معلول می شود

نند بعضی از این وسایل عدم پیوستگی بین مدهاي مختلف آن و هم چنین وقوع فاجعه در صورت بروز حادثه اي ما

ایشان این دالیل را براي عدم جذب مسافر به این سیستم ها کافی می دانند و در  .تصادف از جمله معایب آن است

طور کلی براي ارزیابی مدهاي مختلف حمل و هدر این مسیر ب .دهندهاد میحمل و نقل سریع شخصی را پیشنمقابل 

 شاخص از این مولفه ها براي هر کدام. معرفی شده استجنبه هاي اقتصادي  مولفه هاي اجتماعی، تکنیکی ونقل 

مان به امنیت و راحتی و ارزش ز ،به طور مثال براي دسته اجتماعی .هاي اصلی و فرعی در نظر گرفته شده است

گرفته عنوان شاخص اصلی و حریم خصوصی و در دسترس بودن را به عنوان زیر شاخص یا شاخص فرعی در نظر 

هزینه و سود براي  ،اقتصادي بخشگنجایش طراحی و جنبه ساخت آن براي به عنوان بخش فنی  همینطور. اند

ین مساله مد برتر مدي است که نتیجه کلی در ا .جامعه و هزینه تصادف را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته اند

گفته شده  عالوه بر سه مولفه و وانگ البته در مقاله دیگري چن .]13[ کلی داشته باشد ر این سه مولفهبهتري د

جاده و ترافیک را هم در نظر می گیرد که شامل هم خوانی با جریان ترافیک، هم  مولفه براي حمل و نقل عمومی،

  .]1[ خوانی با گره هاي ترافیکی و عملکرد جاده است

و درباره  ن را بسیار حائز اهمیت دانستهبهینه کردن ترافیک حمل و نقل عمومی زمامورد در  مارك کوریاگین

نویسنده  .بیان کرده است را براي جذب مسافر افزایش ناوگانهاي شرکت هاي حمل و نقل عمومی در  سیاست

 ،مسافر گروه 3 مقادیر به دست آمده براي حمل و نقل عمومی و سیاست هاي آن و هم چنین براي بهینه کردن

همچنین موارد تاثیر گذار در انتخاب هر یک از  .دانسته است مهمهاي حمل و نقلی را  قدرت هاي دولتی و شرکت

م از آنها و اهمیت آن سفر دو مد  حمل و نقل عمومی و شخصی را شامل هزینه ي حمل و نقل و سرعت  هر کدا

البته در این مقاله تاکید اصلی . درا سرعت باالي آن در نظر می گیر د و فاکتور برتري حمل و نقل شخصیمی دان

یافتن از پارکینگ در مبدا تا  وسیله نقلیهکه براي خودروي شخصی شامل زمان بیرون آمدن  بحث زمان سفر است

براي حمل و نقل عمومی شامل زمان رسیدن به ایستگاه مورد نظر تا زمان رفتن از  . می باشد پارك مناسب فضاي

رسیده اند که در کشورهایی با  در آخر با استفاده از مدل سازي به این نتیجه . ایستگاه مقصد به مقصد نهایی است

 .ارزش زمانی باال جذب مسافر به حمل و نقل عمومی بسیار مشکل است و نیاز به بهبود کیفیت مسافرت وجود دارد

                                                 
1 PRT (Personal Rapid Transport) 
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تاثیري از نظر سود چرا که  ،فایده استبا ارزش زمانی پایین افزایش تعداد وسایل حمل و نقل بی کشورهاییولی در 

هاي حمل و نقل نظارت داشته روي سیستم  بر همین دلیل می بایست قدرت هاي دولتیبه  .براي شرکت ها ندارد

  .]14[ باشند

  

  بیان مساله و روش تحقیق- 3

از لحاظ هزینه سفر  حمل و نقل مدهاينسبت به سایر مد حمل و نقلی است که  تعیین ،هدف از انجام این مطالعه

کیب هاي دوتایی وري بازي ها و با در نظر گرفتن تمام ترئبا استفاده از ت .از دیدگاه توسعه پایدار بهینه باشد

بهترین مد حمل بهترین مد حمل و نقل عمومی و  ،)حالت 16(عمومی و شخصی  هاي مدهاي حمل و نقلاستراتژي

  . ارائه می شود حمل و نقل عمومیشخصی معرفی شده و سود حاصل از و نقل 

پس از تعریف مسئله و تعیین حمل و نقل عمومی و خصوصی به عنوان بازیگرهاي ا در این مقاله سعی شده است ت

عمومی و شخصی  نقلیهزینه انتخاب هر یک از مدهاي حمل و استراتژي براي هر بازیگر،  4تئوري بازي و در نظر 

که بر اثر عواملی  توسط افراد جامعه در قالب هزینه هایی که افراد به صورت مستقیم می پردازند و یا هزینه هایی

شود مورد بررسی یا از بین رفتن منابع تجدید ناپذیر در گذر زمان به افراد جامعه تحمیل می ومانند آلودگی هوا 

هر یک از هزینه هایی که با انتخاب یک مد ) تبدیل به هزینه ریالی(در این راستا  پس از هم واحد کردن . قرار گیرد

میل می شود، بین افرادي که حمل و نقل عمومی را انتخاب می کنند و افرادي که حمل و نقلی به افراد جامعه تح

این رقابت در قالب تئوري بازي و به کمک گیرد و با حل ابتی شکل میحمل و نقل شخصی را انتخاب می کنند رق

بهترین مد هاي حمل و نقلی از حمل و نقل عمومی و شخصی با هدف کمینه کردن هزینه روش غالب و مغلوب 

در انتها نیز به کمک آمار به دست آمده از نظرسنجی میدانی نتایج به  .جامعه انتخاب می شودهاي تحمیلی به افراد 

و نقلی به عنوان منطقه  شهر تهران با توجه به دارا بودن مد هاي مختلف حمل. گردددست آمده اعتبارسنجی می

  . نشان داده شده است 1روش تحقیق در شکل  .مورد مطالعه انتخاب شده است
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  روش تحقیق:  1شکل 

  

  تعیین بازیگرها -3-1

شخصی در شهر تهران به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شده است که از این حمل و نقل حمل و نقل عمومی و 

  . شودها ، لفظ بازیگر به آنها اطالق میبازي پس با تبعیت از ادبیات تئوري

  

  شناسایی استراتژي ها  -3-2

شود که براي بازیگر حمل و نقل حمل و نقلی مطرح میبراي هر کدام از بازیگرها، به عنوان استراتژي، چهار مد 

 ،شخصی يسواربراي بازیگر حمل و نقل خصوصی ی و ، تاکساتوبوس تندرو، معمولی مترو، اتوبوس شاملعمومی 

  . درنظر گرفته شده است يرو ادهیپ و ، دوچرخه کلتیموتور س

قرار داد، به گونه اي  یپس از یافتن فاکتور ها و ارزش دهی ریالی به تمامی فاکتورها، باید این اعداد را درون ماتریس

حمـل و  دید بازیگر از ( باشدکه هر درایه ماتریس نشان دهنده سودبري ریالی بیشتر بازیگر اول در قبال بازیگر دوم 

بیان مسئله  

نتخاب بهترین مدهاي حمل و نقلی عمومی و شخصی در شهر تهران با استفاده از تئوري بازيا

تعیین بازیگرها

حمل و نقل عمومی)1

حمل و نقل شخصی)2

شناسایی استراتژي ها 

مترو، اتوبوس معمولی، اتوبوس تندرو، تاکسی: عمومی) 1      

سواري، موتور سیکلت ، دوچرخه، پیاده روي: شخصی) 2      

ارزیابی استراتژي ها و  

محاسبه هزینه هر 

استراتژي

تشکیل ماتریس   

تئوري بازي

استفاده از روش غالب و   

مغلوب در بدست آوردن  

نتیجه نهایی  ماتریس  

تئوري بازي ها

نتیجه گیري و تحلیل 

پاسخ ماتریس 

اعتبارسنجی نتایج 
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شـود و  نهایتا نیز به کمک تکنیک غالب و مغلوب به حل مسئله پرداخته می .)له نگاه شده استعمومی به مسئنقل 

  .در آخر به منظور اعتبار سنجی، نتایج به دست آمده با نظر مردم مقایسه شده است

  

  هزینه استراتژي هاي هر بازیگر -3-3

نیاز به یافتن فاکتور هاي تاثیر گذار در هزینه هاي گوناگون مدهاي  ،استراتژي ها و محاسبه هزینهبراي ارزیابی 

به منظور محاسبه هزینه هر استراتژي باید . مختلف حمل و نقلی و ارزش گذاري ریالی براي این فاکتورها هست

ر بر هزینه استفاده از مد هاي مختلف عوامل تاثیرگذا. عوامل تاثیرگذار بر آن براي مد هاي مختلف برآورده شود

  .به همراه تعریف آن ارائه شده است 1حمل و نقل در جدول 

  

 عوامل تاثیر گذار بر هزینه مدهاي مختلف حمل و نقل:  1 جدول

 هزینه تعریف

 عملکردي ...هاي مالکیت وسیله نقلیه مانند استهالك و هایی مانند مصرف سوخت، روغن، الستیک، هزینههزینه

 تسهیالت ...راه، پل، ایستگاه مترو، اتوبوس و نقلی مانند وو نگهداري از تسهیالت مختلف حملهاي ساختهزینه

 تصادفات هزینه هاي ناشی از تصادفات و سوانح رانندگی شامل فوت،جرح و خسارت مالی

 پارکینگ داري از آنهاو نگهاي، هزینه هاي ساخت اي، غیرحاشیههاي پارکینگ شامل توقف حاشیههزینه

 زمان سفر ارزش ریالی معادل زمانی که افراد در ساعات اوج و غیر اوج صرف سفر می کنند

 آلودگی هوا نقل و حمل از ناشی هوا آلودگی تبعات معادل ریالی ارزش

 آلودگی صدا  نقل و حمل از ناشی  صوتی  آلودگی تبعات معادل ریالی ارزش

  منابعمصرف  از مصرف فرآورده هاي نفتی توسط وسایل نقلیههزینه هاي ناشی 

  

ي ناشی از یک ا، هزینهدر محاسبات مربوطه براي یافتن ارزش ریالی هر یک از عوامل مورد نظر در استراتژي ه

  .کیلومتر سفر یک مسافر با هر مد حمل و نقلی مد نظر قرار گرفته است

، از منابع استخراج طبیعی تصادف، پارکینگ، آلودگی هوا و صوتی و منابعهزینه  فاکتورهاي عملکردي، تسهیالت، 

و به کمک در نظر گرفتن ضریب تورم در سال هاي  90شده و سپس با تبدیل این معیارها به ارزش ریالی در سال 

ریالی ، یک ارزش مع کردن ارزش ریالی همه معیارها، و نهایتا ج93به قیمتهاي سال آنها تبدیل 93و  92و  91

 ایل نقلیهحاصلضرب ارزش زمان در سرعت متوسط هرکدام از وس. براي هر مد حمل و نقلی  به دست آمده است

  .]17[]16][15[ است محاسبه شده 1باشد که طبق رابطه سفر می ، برابر هزینه زمان)3جدول (

��� =
�

�×�×�×��
  

  
)١(  
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VOT : ریال بر ساعت( ارزش ریالی زمان در کشورمتوسط(  

S  :متوسط درآمد خانوار در سال   

: T متوسط ساعت کاري در ماه  

: P متوسط درصد افراد شاغل در هر خانوار  

: D  متوسط جمعیت هر خانوار(بعد خانوار(   

ساعت در ماه، درصد افـراد   176ریال، متوسط ساعت کاري افراد،  241318000، 93متوسط درآمد خانوار در سال 

با توجه بـه رابطـه و اعـداد بـاال،      ]16[. نفر در نظر گرفته شده است 3.46نفر، و بعد خانوار  0.4شاغل در هر خانوار 

  .ریال بدست آمد 82558مقدار متوسط ارزش ریالی زمان در کشور برابر 

اي است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک فرد از جامعه با نده هزینهنشان ده 2هر یک از اعداد جدول 

انتخاب هر یک از وسایل نقلیه مذکور در قالب هزینه هاي عملکردي، تسهیالت، پارکینگ، آلودگی هوا و غیره وارد 

و  1391رصد در سال د 30.5(، نرخ تورم )ریال 10000لیتري (هر کدام از ارقام، با توجه به قیمت سوخت . می شود

به ) ریال در هر ساعت 82558( و ارزش ریالی زمان ) 1393درصد در سال  14،8و  1392درصد در سال  32.3

  .دست آمده اند

  

 هر کیلومتر پیمایش سفر  بر حسب ریال بر 1393هزینه سیستمی مدهاي حمل و نقل شهر تهران در سال :  2جدول 

  

تهران برحسب کیلومتر بر ساعت سرعت متوسط هرکدام از مدهاي حمل و نقلی در محدوده شهر  3در جدول 

شود، از تقسیم ارزش ریالی زمان بر مشاهده می 2هزینه مربوط به زمان سفر که در جدول . مشخص شده است

  . آیدسرعت متوسط هر کدام از انواع مدهاي حمل و نقل به دست می

  پارکینگ  تسهیالت  عملکردي مد/هزینه
آلودگی 

  هوا

آلودگی 

  صوتی

مصرف منابع 

تجدید 

 ناپذیر

  تصادفات
زمان 

  سفر

هزینه 

  )ریال(کلی

 12704 3035 172  2032 206 1126 1845 143  4144  سواري شخصی

 10928 3822 30 634 3445 801 838 176  1181 موتورسیکلت

 7916 6996 0 0 0 0 0 400  519 دوچرخه

 21294 18763 0 0 0 0 0 2531  0 پیاده روي

 7146 5225 36 363 36 268 24 99  1096 معمولی اتوبوس

 5748 4234 24 232 22 170 14 220 832 اتوبوس تندرو

 3297 1864 0 0 0 0 0 650  783 مترو

 10426 5096 28 1607 170 569 69 117  2769 تاکسی
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 ]17[ سرعت متوسط وسایل نقلیه در شهر تهران:  3جدول 

 
  سواري شخصی  موتورسیکلت  دوچرخه  پیاده روي  اتوبوس معمولی  اتوبوس تندرو  مترو تاکسی

 Km/hr.  16.2  44.3 19.5 15.8 4.4 11.8 21.6 27.2سرعت متوسط 

  

  ماتریس تئوري بازي -4- 3

افرادي که از حمل (ها ابتدا باید جدول مربوط به بازي بین دو بازیگر براي حل مسئله پیش رو در قالب تئوري بازي

  . تشکیل شود) استفاده می کنند و افرادي که از حمل و نقل خصوصی استفاده می کنندو نقل عمومی 

ي حمل و نقلی موجود در هر یک از اعداد از تفاضل مجموع هزینه هاي مربوط به هر یک از مد ها 4در جدول 

مطالعه موتور  دو استراتژي مورد) تهران(به عنوان مثال اگر در جامعه مورد مطالعه . بدست آمده است 2جدول 

سیکلت از حمل و نقل خصوصی و مترو از حمل و نقل عمومی باشد، با توجه به اینکه جدول از دید افرادي که حمل 

و نقل عمومی را انتخاب می کنند تشکیل شده است عدد حاصل از مجموع هزینه هاي مربوط به مترو از مجموع 

ست که از فردي ا) بر حسب ریال(ن عدد بیانگر مقدار سود هزینه هاي مربوط به موتور سیکلت کسر می شود که ای

است که اگر عدد حاصل  بدیهی ) 10928- 3297 = 7631( بین موتور سیکلت و مترو، مترو را انتخاب کرده است

منفی باشد نشان دهنده آن است که به افراد جامعه در صورت انتخاب مترو نسبت به موتور سیکلت ضرر وارد می 

  .شود

  

 سود استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی برحسب ریال  بر هر کیلومتر پیمایش سفر : 4 جدول

  استراتژي
 افرادي که از حمل و نقل خصوصی استفاده می کنند

  سواري شخصی  موتورسیکلت  دوچرخه پیاده روي

از حمل  افرادي که

عمومی  و نقل

 استفاده می کنند

 5558 3782 770 14148 اتوبوس

تندرو اتوبوس  15546 2168 5180 6956 

 9407 7631 4619 17998 مترو

-2510 10868 تاکسی  502 2278 

  

آخرین مرحله سود بازیگر اول از تقابل ترکیب استراتژي هاي مختلف محاسبه شده و جدول مخصوص تئوري در 

ابتدا سه ردیف مربوط به اتوبوس، . مغلوب می باشدو روش حل در این مسئله روش غالب . بازي ها تشکیل می شود

که همه سلولهاي آنها مقدار کمتري نسبت به سلولهااي متناظر در ردیف مربوط به مترو اتوبوس تندرو و تاکسی 

که مقدار آنها به نسبت سلول  گردد و سپس ستونهاي پیاده روي، موتورسیکلت و خودروي شخصیحذف میدارند 

  . روند تا نتیجه نهایی حاصل شودکنار می مربوط به دوچرخه بیشتر است
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  پاسخ نهایی ماتریس -5- 3

به این مفهوم که در جامعه . مترو در جامعه حاصل می شود- نهایتا با حذف استراتژي هاي مغلوب، تعادل دوچرخه 

همچنین . مورد بررسی بهترین مد حمل و نقلی عمومی مترو و بهترین مد حمل و نقلی خصوصی دوچرخه می باشد

ل و نقلی مترو را انتخاب کند، نسبت به حالتی الزم به ذکر است در صورتی که فردي از جامعه از بین این دو مد حم

مترو و دوچرخه هر دو جزو وسایلی . ریال به ازاي هر کیلومتر سود می کند 4619که دوچرخه را انتخاب کند 

. کنند و از این رو هزینه آنها به نسبت سایر مدهاي حمل و نقلی کمتر استهستند که سوخت فسیلی مصرف نمی

هاي شود و دوچرخه به دلیل اینکه کمترین هزینه ها را در بخشبراي سفر محسوب میمترو سریعترین وسیله 

به عنوان گزینه ، )بیش از دو برابر(مختلف دربر دارد و از طرفی سرعت آن به نسبت پیاده روي بسیار بیشتر است 

اما با . پذیر نیستامکانالبته استفاده از دوچرخه در شهر تهران به سادگی . حمل و نقل خصوصی انتخاب شده است

توان دوچرخه را وسیله سازي بیشتر می ها و فرهنگهاي دوچرخه سواري و یکپارچه سازي ایستگاهگسترش ایستگاه

  .اي پراستفاده به شمار آوردنقلیه

  

  اعتبارسنجی نتایج -4

انجام مصاحبه و کسب  با ،هر یک از استراتژیها ارزش ریالی اعتبارسنجی نتایج بدست آمده با استفاده از محاسبه

فر در سطح شهر این آمارگیري توسط چهار ن ،تصادفی هاي یابی به نمونهبراي دست .است حاصل شدهنظرات مردم 

مصاحبه نفر  400 از هاي آزادي و شهرك غرب در طی دو روز انجام گرفت و به صورت تصادفیتهران و در پایانه

  .شد

از .  پرسیده شدمدهاي مختلف حمل و نقلی  انتخابد درباره افرانظر  وطراحی شده  اي پرسش نامهبدین منظور 

اي مقایسه بین مده، به مصاحبه شونده ها گفته شد این مقاله بوده است هدف اصلیآنجا که رویکرد توسعه پایدار 

و  احداث می شود چرخه سواريمخصوص دوان هاي اصلی شهر خط که در خیابم دهند مختلف را با این فرض انجا

بدین معنا که تمامی ایستگاه هاي  .پیش بینی شده تکمیل گشته استبرنامه هاي مترو نیز طبق ههمچنین ایستگا

ترکیبهاي انتخاب وي از میان هر نفر  ازبدین ترتیب  .مترو برنامه ریزي شده، احداث و درحال بهره برداري می باشد

درصد افرادي که  5در جدول  .مدهاي حمل و نقل عمومی و خصوصی پرسیده شد) ترکیب 9جمعا (زوجی مختلف 

 55به عنوان مثال . انتخاب کرده اند، مشخص شده است از بین هر کدام از وسایل نقلیه، وسیله نقلیه عمومی را

  .درصد افراد مصاحبه شده استفاده از اتوبوس را بر دوچرخه ترجیح داده اند

پاسخ دهندگان به مسایل آالینده مناسب در حوزه حمل و نقل پایدار در سطح جامعه،  به سبب عدم فرهنگ سازي

دوچرخه  توجه کرده و مدهایی مانندکمتر  موتوري ها و معایب زیست محیطی موجود در مدهاي حمل و نقلی

شهروندان به دلیل سالمت  دهد،نشان مینتایج  همانطور که در نهایت .را کمتر لحاظ کرده اندسواري و پیاده روي 
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نتایج همچنین این  .خود دارند انجام سفرجسمی و نشاط روحی خود تمایل بسیاري به انتخاب دوچرخه براي 

   .نشان می دهد و اتوبوس تاکسی نسبت به رامترو  مد بیشتر صحت انتخاب

  

 نتایج نظرسنجی میدانی:  5جدول 

  سواري شخصی  موتور دوچرخه  استراتژي

 44 67 55 اتوبوس

 56 77 79 مترو

 51 75 72 تاکسی

  

  گیري  نتیجه - 5

مدهاي  هزینه سفر با در نظر گرفتن شهر تهران به عنوان قلمرو مطالعاتی به بررسی تقابلدر این مقاله سعی شد 

در این راستا با . پرداخته شودتوسعه پایدار  از دیدگاهمختلف حمل و نقلی از ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی 

 16ها براي تبدیل عوامل تاثیر گذار در هر مد به ارزش ریالی معادل با هر کیلومتر جابجایی و تشکیل تئوري بازي 

ریال به ازاي هر کیلومتر  4619که سودي معادل  به دست آمدحالت، تقابل دوچرخه و مترو به عنوان تعادل جامعه 

  :در نهایت نتایج زیر حاصل شد .ترو را انتخاب می کند داردطی مسیر براي فردي که م

مترو وسیله نقلیه اي است که علیرغم مشکالتی نظیر شلوغی که کاربران با آن مواجه اند، بنا بر تئوري بازي  - 1

آمار نظر سنجی ها نیز این مسـئله  . ها با اقبال بیشتري نسبت به سایر مدهاي حمل و نقل روبرو شده است

 .می کند را تایید

انتخاب مترو به عنوان مناسب ترین وسیله تردد شهري، به سـبب هزینـه عملکـردي و زمـان سـفر بسـیار        - 2

 .مناسب آن است

این گروه هزینه کمتري براي  در بین وسایل نقلیه خصوصی دوچرخه که در بین همه مدهاي حمل و نقلی - 3

می کند به عنوان بهترین راهکـار انتخـاب   استفاده کننده در حوزه هزینه هاي عملکردي و تسهیالتی ایجاد 

 . شد

البتـه در نتـایج    .نتایح بدست آمده از تئوري بازي ها با انجام مصاحبه میدانی به دقت صـحت سـنجی شـد    - 4

کند، سواري شخصی است که البته ایـن نتیجـه گیـري از    نظرسنجی، مدي که در نهایت با مترو رقابت می

دوچرخه سواري در همه مناطق شهر تهران بـه سـادگی وجـود نـدارد،      نگاه مردم و با توجه به اینکه امکان

 . رسدطبیعی و منطقی به نظر می
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Abstract 

Today, by increasing in use of private vehicles and the limitation of our supply, Decision 
makers tend to persuade people to use public transport systems. In this paper, we consider 
different transportation modes commonly used by people in Tehran. We focus on the main 
factors which are important in selecting a travel mode such as operational cost (fuel price, 
maintenance cost), value of time, Air and voice Pollution. To compare between these 
factors, the costs of each factors are calculated. The Game Theory is applied to determine 
the best mode. Two players in the Game Theory are public and private transportation 
sectors. Finally, it is concluded that subway and cycling are the best choices for public and 
private transportation sectors, respectively. 
 
KeyWords: Game theory method, Public transportation, Private transportation, Tehran, Sustainable 
developement 

 
 

 


