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بطور اخص   -عمومي  ونقل حمل خدمات رساني سيستم كيفيت از مردم رضايت بررسي

 شهر شيراز(  :موردي )مطالعهتاكسي 
 

 

 ،2عليرضا عبداله زاده فرد، 1,* نرگس اژدري
 صفاشهر،ايران دانشگاه آزاد اسالمي،دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت شهري، واحد صفاشهر،      -1

 ايران ،، صفاشهردانشگاه آزاد اسالمي  سازي، واحد صفاشهر،شهر گروه استاديار -2

 

 

 چکيده

 

 شهرهاي در آن از زياد استفاده و اتومبيل ويژه به موتوري ونقل حمل وسايل سريع افزايش بارشد شتابان شهرها همراه 

 ، ترافيكي ايتراكم ه محيطي، زيست شديد آلودگيهاي همچون متعددي مشكالت بروز باعث شيراز شهر بويژه كشور

 نقل و حمل سامانه مذكور مشكالت رفع و كاهش براي.است شده تصادفات و مسيرها ناامني انرژي، حد بيش از مصرف

 ميزان بررسي پژوهش اين انجام از هدف .است شده اندازي راه شهري مديران توسط توانمند سيستمي عنوان به عمومي

شهر  در سيستم اين عملكرد ارزيابي بطور اخص سيستم تاكسيراني( و) عمومي نقل و حمل سيستم از شهروندان رضايت
 ميباشد. شيراز

. است  پرسشنامه و مشاهده ،مصاحبه تكنيكهاي از استفاده با پژوهش توصيفي) غير آزمايشي( و اين روش تحقيق در

 غير تحقيقات گيري نهنمو روش از استفاده بارا كليه شهروندان شهر شيراز تشكيل مي دهند.  پژوهش آماري جامعه

 نرم با استفاده از  آماري تحليل و تجزيه، نفر برآورد گرديد ۰۵۳نمونه قابل تعميم  كوكران فرمول از استفاده با و آزمايشي

 .نجام شدا SPSS افزار

 دانچن تاكسي  داخل در راحتي و نبود امنيت ، باال آمده به دليل هزينه بدست نتايج به توجه با تاكسيراني سيستم

درصد( بيشترين رضايت و  72/۰انتظار براي تاكسي ) مولفه هاي . را فراهم نمايد شهروندان رضايت نتوانسته است موجبات
 يافته هاه اند. درصد( كمترين رضايت را در ميان مسافران به خود اختصاص داد 19/9راحتي و ميزان امكانات تاكسي )

از خدمات رساني تاكسيراني در اين شهر مي  درصد(  27/7)رضايت نسبي شهروندان شيرازي داراي كه است آن از حاكي

  باشند.
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 و بيان مسئله مقدمه   .1

 افزايش زمان، اتالف قبيل از متعددي مشكالت معابر، شبكه محدود ظرفيت به توجه با نقليه وسايل حد از بيش تراكم

 مهم راهكارهاي از يكي رو اين از .است داشته به دنبال غيره و صوتي و محيطي زيست آلودگيهاي انرژي، و سوخت مصرف

 مسافران، جابجايي در همگاني نقل و حمل سهم افزايش و شخصي نقليه ازوسايل استفاده كاهش مشكالت اين حل براي

 دانست فضا بر غلبه توانمي را نقل و حمل اصلي هدف جغرافيايي  ديد با .ميباشد ناوگان اين رد مطلوبيت ارتقاء با همراه

 همگاني، نقل و حمل موجود امكانات از بهتر بهرهبرداري و تسهيالت توسعه جهت در برنامه ريزي خاطر همين . به[1]

 توسعه و جمعيت افزون روز رشد نيز ديگر سوي از .نمايد ايفا ترافيكي مشكالت حل در را مهمي بسيار نقش ميتواند

 ناشي جا آن از مشكالت اين .است شده مسافران نقل و حمل و جابجايي براي مشكالتي آمدن وجود به باعث شهرها

 تقاضا از ميزان اين جوابگوي همگاني نقل و حمل ويژه به و موجود ونقل حمل تسهيالت سفر، تقاضاي افزايش با كه ميشود

 .نميگردد ميسر نقل و حمل سيستم از كنندگان استفاده براي مناسب هزينهاي با و روان حركتي ايجاد نتيجه در نميباشد،

 از يكي نقل و حملدر كشور ما  .[2]است. كشور يك توسعه ميزان نشان دهنده فاكتورهاي از يكي ونقل حمل سيستم

 ايجاد موجب شهري درون سفرهاي براي تقاضا افزايش همچنين. [3]است. شهري كالن مديريت  هاي دغدغه مهمترين

 اعمال و پلها تونلها، راهها، بزرگ احداث با شهرداريها اينكه وجود با .است شده انسانها زندگي در زيادي منفي تأثيرات

 رد همچنان آن از ناشي مشكالت و ترافيك ولي دهند، تقليل را ناخوشايند اثرات اين كه تالشند در ترافيكي محدوديتهاي

 حوزه پژوهشگران اغلب كه روشهايي از يكي .است شده تبديل مديران اصلي دغدغدههاي از يكي به و است افزايش حال

جوامع به  .[4]است. عمومي نقل و حمل ناوگان كيفيت دارند ارتقاي تاكيد آن بر كاهش ترافيك براي شهري نقل و حمل
ند. عملكرد موثر يك سيستم حمل و نقل عالوه بر اينكه در يك ميزان قابل توجهي به سيستم هاي حمل و نقل وابسته ا

فراهم آورنده بستر حركت و جابجايي افراد و كاالها در سطح شهر است، در عين حال به نوبه خود  در طي -سيستم شهري

نيز زمان هاي طوالني ، بر الگوي رشد شهري به واسطه فراهم آوردن دسترسي هاي متعدد به فضاهاي مختلف شهري 
از سوي ديگر، تاكسي ها نقش مهم و بديلي در ارائه خدمات حمل و نقل شهري ايفا ميكنند.ارائه . [5]تاثيرگذار است.

از سفر هاي درون   %۰9بر  بالغ روزانه شيراز در. [6]خدمات با كيفيت به مشتريان در صنعت تاكسيراني ضروري است.

ن جهت در سيستم حمل و نقل شهري اين شهر داراي جايگاه منحصر اي و ازصورت مي پذيرد.   ها كسي تاشهري توسط 

راننده تحت نظارت تاكسيراني شيراز بوده و از خدمات ارائه شده توسط اين سازمان  97۳۳۳به فردي هستند. از سوي ديگر 
 عمومي، نقل و حمل سيستم خدمات كيفيت به توجه اهميت و ضرورت به توجه با ترتيب اين به. [7]كنند.استفاده مي

عمومي)بطور اخص سيستم  نقل و حمل سيستم وضعيت بررسي همچون اهدافي بررسي به كه است، آن بر حاضر پژوهش

 ميزان از آگاهي مسافران درون شهري، روزانه جابجايي در سيستم اين نقش و آن ساختارهاي و اجزا اساس بر تاكسيراني(

 مربوط و تنگناهاي مشكالت رفع جهت راهبردهايي و سياستها به دستيابي آن، كارآيي و عملكرد از شهروندان رضايتمندي

 مطلوب، عملكرد به نيل راستاي در شهر شيراز در عمومي نقل و حمل سيستم وضعيت بهبود و شاخصها رعايت عدم به

 بپردازد.

 
 
 :تحقيق ادبيات و نظري چارچوب .2

نقل  و حمل حوزه در موضوع كه اين است آمد و رفت يا رسيدست موضوع شهرها، در اساسي نيازهاي و موضوعات از يكي

سيستم حمل و نقل درون شهري جزو الينفك و مهم عناصر شهري مي باشد كه از آنجا كه . [8]است. شهري عمومي 
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 از بهينه استفاده و كنندگان استفاده رضايت افزايش [9]هدايت كننده جهات سفرهاي شهري و تسهيل كننده آن مي باشد

آنچه باعث افزايش رغبت  .[10]بود. نخواهد ممكن برنامه ريزي بدون عمومي نقل و حمل سيستمهاي در موجود هيالتتس
عمومي براي استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي در شهرها مي شود افزايش درجه كيفيت و كارايي آن در سيستم حمل 

ستانداردها در بدنه مديريت و استخوان بندي سيستم و نقل شهري است و البته كيفيت و كارايي منوط به تحقق ا

 به نسبت مسافران، جابجايي در زياد پذيري انعطاف علت به تاكسي عمومي، نقل و حمل سيستمهاي ميان از. [11]است.

 مشكالت كاهش در بيشتري اهميت شهري نقل و حمل ريزان برنامه ديدگاه از عمومي نقل و حمل سيستمهاي ساير

 كه ميشود شناخته نقل و حمل مهم اصل يك عنوان به عمومي نقل و حمل جهان، شهرهاي از بسياري در .دارد شهري

 مديريت نحوه و دولتها سياست براساس .ميگيرد صورت نقليه وسيله اين توسط مسافران جابجايي از توجهي قابل قسمت

 عناصر پتانسلهاي از بهره گيري با شهرها عهتوس .دارد متفاوتي كاركرد جهان مختلف شهرهاي در تاكسي شهري، ترافيك

 آستانه در آنچه زمينه، اين در .است پذيرفته صورت گوناگوني روشهاي و اهداف با و بوده توجه مورد همواره شهري ترابري

 .[12]است. عمومي نقل و حمل بر مبتني توسعه ميشود تأكيد آن بر سوم هزاره

در شهرهاي بزگ دنيا تاكسي ها . [6]شهرهاي برگ و پرجمعيت است.  تاكسي مهمترين بخش حمل و نقل عمومي در

درصد كل سفرهاي 9۳نقش قابل توجه اي را در سيستم حمل و نقل عمومي ايفا مي كنند. و در سراسر جهان بيشتر از 
با توجه به  تواند در هنگام نياز و مواقع خاصاي است كه ميتاكسي وسيله. [13]درون شهري با تاكسي صورت مي پذيرد.

تر از اتوبوس، قطار شهري يا هر وسيله نقليه همگاني ديگر به سريع وسيله نقليهها و ترافيك عبوري به عنوان شرايط خيابان

صورت دربست يا با كرايه بيشتر مسافر را در زماني كوتاه به مقصد مورد نظر برساند. اين وسيله جهت تامين تقاضاهاي 

 لاست. بنابراين تاكسي در شهرهاي كوچك به مانند مدونقلي در نظر گرفته شدهدهاي حملتر نسبت به ديگر مپايين
ها از ساير خودروها از طريق رنگ، نشانه روي در و يا تابلويي روي سقف و يا كند. تمايز تاكسيونقل همگاني عمل ميحمل

. كاربر خدمات تاكسي را با تلفن يا تكان دادن شود. تعيين مسير در اكثر كشورها با كاربر استها مشخص ميديگر نشانه

خواند. اين مد به علت درب به درب بودن، عدم توقف براي سوار كردن مسافران ديگر و خصوصي دست در خيابان فرا مي
 سيستم مهم نقش و ماهيت به همين دليل. [14]شود.همگاني محسوب ميونقل شبهترين مد حملبودن خودرو راحت

 چهار بلك، ديدگاه از جمله، از گرفته انجام محققين و مكتبها توسط جهاني سطح در بسياري مطالعات نقل و حمل

 .ميباشد درشبكه وجريان دسترسي قابليت وفاصله، هزينه شبكه، ارتباطي ساختار شامل ونقل حمل سيستم اصلي مشخصه

 ونقل حمل خدمات از واستفاده دسترسي تجه مسافرين سهولت ميزان كه گونه اي به دسترسي قابليت مسلم است آنچه

 دسترسي قابليت گفت ميتوان كه بطوري .ميباشد نقل و حمل سيستم مشخصه هاي ترين مهم از يكي ميكند، بيان را

 ظرفيت، نظير ونقل حمل اصلي شاخصهاي ساير ديگر، سوي از.ميدهد  نشان مسافرين توسط را مد يك انتخاب ميزان

 ميتوان بنابرين داد؛  قرار بررسي مورد دسترسي قابليت مفهوم در ميتوان را غيره و خدمات پوشش سفر، هزينه و زمان

 ديدگاههاي . بسياري است همگاني نقل و حمل سيستم عملكردي مهم شاخصهاي از يكي دسترسي كه كرد بيان اينگونه

 :رددميگ اشاره آنها به اجمالي بصورت(9) جدول  كه نقل و حمل زمينه در موجود ديگر

 

 : ديدگاه هاي موجود در زمينه حمل و نقل1جدول 

 مزايا ديدگاه نوع

 شهرسازي

 سطح سرانه كاهش باعث شهرسازي ديد از عمومي نقل و حمل با زمين كاربري تلفيق سياست

 موجب طريق اين از و شده شهر سطح در شهري نقل و حمل وسايل ساير براي نياز مورد زمين

 .شود مي خدماتي و ورزشي فرهنگي، كاربري براي نياز مورد طوحس سرانه و افزايش تعداد

 عين در و شده مجاور مسكوني مناطق براي بيشتر فضايي مطلوبيت ايجاد باعث امر اين همچنين
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 .افزايش داد نيز را نياز مورد تجاري فعاليتهاي مناطق اين در توان مي حال

 نقل و حمل مديريت
 افزايش دسترسي، نقل، و حمل تقاضاي مديريت تسهيل در زمينه ايجاد سفرها، حجم كاهش

 .جايي جابه تحرك و اصل كردن نهادينه و دوچرخه، از استفاده و روي پياده گسترش فرهنگ

 محيطي زيست

 شهري درون سفرهاي حجم كاهش واسطه به آلودگيها كاهش و زيست محيط از حفاظت به كمك

 حمل سيستم با زمين كاربري تلفيق اثرات لي)مترو(ازري نقل و حمل سيستم از استفاده افزايش و

 است عمومي نقل و
 [www.vtpi.org/well meas; Metropolitan Toronto planning 
department,9192] 

 اجتماعي عدالت

 عادالنه توزيع واسطه به عمومي، نقل و حمل سيستم با زمين كاربري تلفيق ديدگاه، اين در

 مورد كاربريهاي انواع به آسان دسترسي امكان ايجاد نيز و عمومي نقل و حمل تسهيالت و امكانات

 شود مي شهرها در اجتماعي عدالت توسعه باعث نياز،
 
 
 ايستگاه تاكسي :. 2-1

تاكسي در ايران، بدون ضابطه ايستگاهي در هر نقطه مسافر را سوار كرده و در هر محل كه الزم باشد مسافر را پياده مي 

اين حالت انتخاب مسير نه تنها با مسافر نبوده بلكه مسافر بايد خود را با مسير انتخابي راننده تاكسي هماهنگ نمايد. در 

 .[15]نمايد.نمايد. در واقع تاكسي، نقش اصلي و بين المللي خود را در ايران ايفا نمي
وفق مي كند. اين نقطه مجاز در سطح مكاني است در كنار خيابان كه تاكسي براي مسافرگيري در آنجا تايستگاه تاكسي 

در محل تعيين شده  .خيابان به وسيله خط كشي، عالئم كف خيابان، نصب تابلو و طراحي مناسب معبر مشخص مي گردد
مجاز، راننده و مسافر مي دانند كه مي بايستي در انتظار باشند و حق توقف دارند. بنابراين جانمايي مناسب اين محدوده به 

فضاي شهر و ترافيك شهري كمك مي نمايد. محل توقف، عالئم و تجهيزات آن مي تواند به گونه اي طراحي  نظام بخشي

ايستگاه تاكسي در  .شود كه به عنوان يك مفهوم و نشانه شهري استاندارد و تعريف شده به راحتي قابل شناسايي باشد
تاكسي ها شده و از پراكندگي و توقف مشكل ساز  نزديكي مركز تجاري و مناطق پر تردد باعث كنترل و مديريت بهتر

از  (دقيقه پياده روي ۵متر ) ۰۳۳حدود  جلوگيري مي كند. اين ايستگاه ها در فاصله  تاكسي ها در خيابان هاي شلوغ
ه مراكز پرتردد قرار مي گيرند. در حالت ايده آل، محدوده ايستگاه شهري مي تواند مانند محل ايست اتوبوس داراي سرپنا

 .باشد. بنابراين با مشخص شدن مكان توقف و نصب سرپناه در اين محدوده از طرف مردم مورد استقبال قرار خواهد گرفت
معموال سرپناه ايستگاه تاكسي براي انتظار در حالت ايستاده و يا نشستن كوتاه مدت به صورت ساده و زيبا طراحي مي 

 .[16]. س كوتاه تر بوده و شيوه استفاده نيز ساده و كاربردي شده استشود، زيرا زمان توقف و انتظار نسبت به اتوبو
 

 
 :ايستگاه انواع. 2-2

 [17] :دارد وجود زير شرح به ايستگاه تاكسي  مدل سه خيابان به نبست ايستگاه موقعيت به توجه با كلي طور به

 واقعيت بر منطبق دقيقاً حالت شده است. اين داده قرار نقاط اين در ايستگاههايي مسير: طول در تاكسي توقف متعدد نقاط

 دارند . توقف و مانور اجازه مسير از طول نقطهاي هر در تقريباً تاكسيها و بوده

 گردشي هاي تاكسي كه است بر اين فرض و شده اند محدود مسير در طول نقطه دو به يادشده ايستگاههاي دوم حالت در 

 .نمايند توقف تاكسي ههاي ايستگا در تنها ميبايست و رندندا را مسير از هر نقطهاي در توقف حق

 و سوار و ميباشد سواره رو سطح خارج از در ليكن دوم ي گزينه تاكسي ايستگاههاي همان احداث بر مبتني حالت سوم
 نمي آورد. وجود به ترافيك درجريان تداخلي تاكسي ها توسط مسافر كردن پياده
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 :تاكسي .2-3

هاي تاكسي در ايران سيستم ترين نوع سيستم. معمول[18]. اكسيراني در سراسر جهان مشابه استمشخصات سيستم ت
 .[15]باشد. تاكسي خطي و تاكسي گردشي مي

 
 
 
 : هاي خطيتاكسي. 2-3-1

.  اين نوع [15]مقصد تعيين شده و با كرايه ثابت فعاليت مي كنند. -هاي خطي در مسيرهاي مشخصي با مبدأتاكسي

ي ها به صورت خطي و از يك مبدأ مشخص تا يك مقصد معين مسافران را جا به جا مي نمايند. بدين ترتيب كه تاكس

مسير اين نوع تاكسي ها مشخص بوده و مسافران بسته به نياز و مسير خود، يكي از خطوط تاكسي را انتخاب نموده و 
 شان انتقال مي يابند. سپس توسط تاكسي هاي خطي به مقاصد نهايي و يا مياني مورد نظر

 
 
 .تاكسي ون: 2-3-2

همانطور كه از نام اين نوع تاكسي هاي پيدا است، فعاليت اين مجموعه به صورت خطي و با يك مبدأ و مقصد مشخص مي 
فعاليت خواهند نمود  "ون"باشد كه همانند تاكسي هاي خطي در وضع موجود است. در اين گروه از تاكسي ها، خودروهاي 

ين با توجه به ظرفيت هاي عملكردي اين نوع از وسايل نقليه، كيفيت فعاليت، مشخصات فيزيكي و تقاضاي خطوط و همچن

متمايز از ساير تاكسي هاي خطي خواهد بود. اين خودروها براي استفاده در كريدورهايي كه از حجم  "ون"تاكسي هاي 
تند و يا فاصله بين مبدأ تا مقصد در اين خطوط در مقايسه تقاضاي باالتري نسبت به ساير خطوط تاكسيراني برخوردار هس

، استفاده از آنها در اين خطوط "ون"با ساير خطوط، باال مي باشد. پيشنهاد مي شود. با توجه به مشخصات خوردوهاي 

 .[15] باعث افزايش بازدهي و ارتقأ سطوح خدمات رساني خواهد شد.
 
 
 :تاكسي گردشي .2-3-3

هاي گردشي معموالً در مسير خاص و با يباً شرايطي مشابه با تاكسي خطي دارد با اين تفاوت كه تاكسيتاكسي گردشي تقر

صورت گردشي هايي هستند كه در سطح شهر بههاي گردشي تاكسيكنند. به عبارت ديگر تاكسيمبدا مشخص حركت نمي
در حقيقت مسيرهاي . [15]كنند.ي كوتاه سوار ميباشند و در اين نوع تاكسي، رانندگان مسافران را در مسيرهافعال مي

از  .[19]در دنيا (. %19كوتاه و متوسط بزرگترين بخش و حجم رفت و آمد تاكسي ها را در بر گرفته است.) حدود 

نمايند. اين نوع ها مسير خود را با توجه به تقاضاي مسافر تعيين ميخصوصيات بارز اين نوع تاكسي آن است كه تاكسي

هاي گردشي پذير نبوده و روش بهينه و صحيح اين است كه تاكسيرد تاكسي بر اساس تعريف استاندارد تاكسي توجيهعملك
 صورت درب تا درب و دربستي فعاليت نمايند.به
 
 
 مسافر برهاي شخصي:.2-3-4

كنند. عملكرد اين دسته ميجايي مسافر در بسياري از شهرها افرادي هستند كه با استفاده از خودرو شخصي اقدام به جابه

 همراه دارند. ها مطلوب نبوده و به خصوص از جهت نظارت و امنيت اجتماعي مسائلي را بهاز تاكسي
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 تواند مي خود اين كه گيرد مي صورت شخصي نقليه وسايل وسيله به شهري درون ترددهاي و سفرها از بااليي درصد

 به شهروندان توجه عدم ديگر طرف از و جانشين هاي گزينه كمبود دليل به طرف يك از نادرست هاي سياست به معطوف

 .[7]باشد. جمعي مي و فردي اقدامات عواقب
 
 

 :تحقيق فرضيه  .3

 و كارآمد ونقل بصورت حمل خدمات ارائه تاكسيراني ( شيراز در نقل عمومي)بطور اخص و حمل سيستم ميرسد بنظر -
 .است كرده عمل موفق

 كرده را فراهم مردم رضايتمندي )بطور اخص تاكسراني( شهر شيراز موجبات عمومي نقل و حمل ستمسي ميرسد بنظر -

 .است
 

 :تحقيق روش .4

درصد و  1۵و سطح اطمينان  *نفر براي شهر شيراز 971/۵12/9و با در نظر گرفتن تعداد جمعيت  p=q=0.5با فرض 

 جامعه در كوكران فرمول براساس آمده بدست نمونه حجم ادكوكران  تعددرصد و با استفاده از فرمول  9۳درجه خطاي 

 به اطالعات .شده اند انتخاب ساده تصادفي صورت به داخل تاكسي و حركت مسير در كه نفر بودند ۰۵۳مطالعه  مورد

 وريجمع آ اصلي ابزار و گرديده تهيه كارشناسان نظرات و اخذ مربوطه سازمانهاي به مراجعه با توصيفي -اسنادي صورت

اي و بر ها به صورت خوشهنحوه توزيع پرسشنامه باشد.مي ساخته محقق پرسشنامه متغيرهاي تحقيق، سنجش و داده ها

 spssنرم افزار  در روشهاي آماري از دادهها تحليل و تجزيه و پردازش براياساس توزيع جمعيتي در هر منطقه بوده است. 
 .است شده استفاده

مي باشد كه به اين صورت تفسير مي شود: بسيار نامناسب  مولفههر  كيفيتبراي سنجش  معيار مورد بررسيمعدل، 

 (.۵تا  1.7(، بسيار مناسب )1.7تا  ۰.1(،  مناسب )۰.1تا  7.7(، متوسط )7.7تا  9.9(، نامناسب )9.9تا  9)ميانگين 

 :مطالعه مورد محدوده ي .5

 بر مشتمل 9۰11 سال در شهر اين جمعيت .دارد قرار ارسف استان مركز درو  شهري منطقه 9۳داراي  شيراز شهر

 پراكندگي جمعيت در مناطق ده گانه نشان داده شده است.   7ميباشد. كه در جدول  نفر 971/۵12/9

 :  جمعيت به تفکيک مناطق در شهر شيراز2جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 11بر اساس آمار سال * 

 جمعيت)نفر( منطقه شهرداري

 97۳17۰ يك

 91۵7۵9 دو

 7۳۵22۵ سه

 719۰7۳ چهار

 9۵1۵79 پنج

 99۵۰79 شش

 91۵7۰۵ هفت

 12۵۰۳ هشت

 9971۳1 نه

 9۳9۰9۵ ده
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پذيرد كه از اين بين بيشترين سهم سفرها را سفرهاي كاري روزانه دو ميليون سيصد و پنجاه هزار سفر در شيراز صورت مي

دهد. بعد از سفرهاي كاري شكيل ميدرصد سفرها را سفرهاي كاري ت ۵۳دهد. به نحوي كه تا حدود به خود اختصاص مي
دهند و سهم سفرهاي با اهداف ديگر كمتر از درصدي بيشترين سهم را به خود اختصاص مي 77سفرهاي تحصيلي با سهم 

 .[20]باشد.درصد مي 9۳

دستگاه تاكسي  ۵99دستگاه تاكسي گردشي، 9۳27۳دستگاه تاكسي بصورت 9929۳در حال حاضردر مجموع تعداد  

تاكسي ترمينال در شيراز وجود دارد.)منبع:سازمان تاكسيراني  997تاكسي فرودگاه و  917تاكسي بيسيم،  7۵1خطي، 
 (9۰11شيراز

 

 :  تحقيق يافته هاي و بحث  .6

   توصيفي يافته هاي. 6-1

زنان تشكيل  نفر را 9۵7درصد،  معادل  ۵/1۰نفر را مردان و  919درصد ، معادل  ۵/۵7، آماري نمونه نفر ۰۵۳ از مجموع

-سال مي 97.92سال و با انحراف معيار  71.۰7شوندگان دادند. بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه متوسط سني پرسش

 باشد.

 تحصيالت مربوط سطح فراواني بيشترين سال سن دارند. همچنين 77ترين آنها سال و مسن 91شونده ترين پرسشسنكم

بوده اند.)  از سطح سواد پاييني)سيكل يا پايينتر( برخوردار كه شهرونداني به مربوط فراواني ديپلم و كمترين تحصيالت به

 (.۰جدول 

 شوندگان: سطح تحصيالت پرسش3جدول 

تسطح تحصيال  درصد تعداد 

 2 7۵ سيكل

 19 979 ديپلم

 92 7۳ فوق ديپلم

 79 2۰ ليسانس

 7 79 فوق ليسانس

ردكتري و باالت  ۰ 9 

 9۳۳ ۰۵۳ مجموع

 منبع: سازمان تاكسيراني شيراز                                            

شوندگان داراي خودرو درصد از پرسش 7۵مسافران در مجموع  وسايل نقليه تملك مولفه در يافته ها به توجه با همچنين

 كرده جذب خود به را شخصي يلاتومب داشتن با كه  مردم است بوده گونه اي به نقل و حمل سيستم حال اين بودند اما با

باشند. با توجه به اهميت مالكيت خودرو در استفاده از خدمات تاكسيراني اين شاخص درصد افراد فاقد خودرو مي 2۵.است

شود. بيشترين درصد تقريباً در همه مناطق كم و بيش ديده مي 7۵به تفكيك مناطق نيز بررسي شده است. ضريب مالكيت 

ها در هر باشد. البته بايد توجه داشت كه به دليل كم بودن نمونهمي 2و كمترين در منطقه  7نطقه ضريب مالكيت در م

 . باشدپذير نميمنطقه اظهار نظر قطعي امكان
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 تحليلي يافته هاي. 6-2

تحليل  و و تجزيه بررسي به عمومي ) بطور اخص تاكسيراني( ، نقل و حمل سيستم عملكردي وضعيت شناسايي از پس

 .ميپردازيم شيراز شهر در تاكسيراني  سيستم ميزان رضايتمندي شهروندان از
 
 
 رد سيستم تاكسيراني در شهر شيرازعملک بررسي .6-2-1

-و با افزايش ناگهاني تاكسي در سال دستگاه بوده 7۳7۳(  2۵تعداد تاكسي فعال در شهر شيراز در زمان تاسيس ) سال   

تاكسي  97۳۳۳د مسافربرهاي شخصي به تاكسيراني اين تعداد در حال حاضر به حدود به واسطه ورو 92، و 97، 9۵هاي 

بوسيله تاكسي  11 و در سال ۳۳۳/77۳، 2۵تعداد مسافر جابجا شده در شهر شيراز بوسيله تاكسي ها در سال است. رسيده
 (. 9۰11، )اطالعات دريافتي از سازمان تاكسيراني شيراز نفر بوده است ۳۳۳/9۳۳/9  بالغ بر ها

در شيراز بوده است به طور  (۵جدول -) در انواع مختلف خودرودستگاه تاكسي 9929۳، 9۰11با توجه به اينكه در سال 

نفر جمعيت  9۳۳به ازاي هر  استانداردهاي مليدهد طبق نفر يك تاكسي وجود دارد كه نشان مي 9۰۵تقريبي در ازاي هر 

رسد. در طرح ساماندهي هر شيراز بر اساس اين شاخص كافي به نظر نميهاي موجود در شتاكسي، تعداد تاكسي يك
است )طرح ساماندهي هزار تاكسي برآورد شده 9۳هاي مورد نياز براي شهر شيراز برابر با تاكسي در شيراز تعداد كل تاكسي

 (.9۰19تاكسيراني شيراز، 

جايي توسط تاكسي باشند و سهم قابل توجهي از جابههاي گردشي ميبيشترين تعداد تاكسي موجود در شهر شيراز تاكسي
شوند. مجموعاً مند ميجا شده توسط تاكسي از اين نوع تاكسي بهرهاز مسافرين جابه %12را بر عهده دارند تا آنجا كه حدود 

نفر  9۳۳ساعته به طور متوسط هر كدام حدود  9( كه در يك بازه 1تاكسي گردشي در شيراز وجود دارد )جدول  9۳297

نمايند. كه يكي از داليل آن انعطاف پذير بودن مسير سرويس دهي و محل هاي توقف اين تاكسي ها مي جا ميرا جابه

 .باشد
 

 : تعداد و سهم انواع تاكسي در شيراز4جدول 

نوع 

 تاكسي

تاكسي 

 گردشي

تاكسي 

 خطوط

تاكسي 

 بي سيم

تاكسي 

 فرودگاه

تاكسي 

 ترمينال

تاكسي هاي فعال در 

 اي حمل و نقلشركته
 مجموع

 9929۳ ۰9 997 917 7۵1 ۵99 9۳297 تعداد

 9۳۳ ۳.۰ 9 9.7 7.7 1.1 1۳.1 درصد

 سازمان تاكسيراني شيرازمنبع:

 تعداد و سهم انواع خودرو تاكسي: 5جدول  

1۳۵پژو  پرايد پيكان ژوپيكان پ   جمع تويوتا دليكا روا آر دي سمند 

192۳ 7۵22 9۰1۵ 71 97۰7 79 7992 927 97 9929۳ 

۰۵.1 79.1 99.9 ۳.7 9۳.۵ ۳.7 99 9.۵ ۳.9 9۳۳ 

 سازمان تاكسيراني شيرازمنبع:
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( كه تعداد 9خط مبدا و مقصد در شهر شيراز فعال بوده )شكل  9۰بر اساس اطالعات دريافتي از سازمان تاكسيراني شيراز 

 (.7دستگاه است.)جدول ۵99هاي خطي موجود در اين خطوط تعداد تاكسي
 

 : تعداد خودروهاي موجود در خطوط فعال شهر شيراز6ولجد

 تعداد خودرو مقصد مبدا رديف

دستگاه 99۳ قصردشت چهارراه مشير 9  

دستگاه 1۳ پل بصيرت باسكول نادر 7  

ون 7۵ شاهچراغ شاهزاده قاسم ۰  

دستگاه 7۵ دروازه كازرون كوي زهرا 1  

دستگاه 17 پل غدير چهارراه زندان ۵  

نشجوميدان دا 7 شترمينال كاراندي  دستگاه ۰۵   

خرداد 9۵چهارراه  2 دستگاه 1۵ ميدان غدير   

دستگاه 2۳ ميدان شهداء دروازه كازرون 9  

دستگاه 7۵ شاهزاده قاسم احمدي جنوبي 1  

يانتهاي شهيد آقاي ابتداي شهيد آقائي 9۳ دستگاه جديد التاسيس 7   

لتاسيسدستگاه جديد ا 7۵ ميدان نمازي دروازه قرآن 99  

دستگاه جديد التاسيس ۵۵ ميدان ا... ميدان نمازي 97  

باد(پل بصيرت )پل معالي آ 9۰ دستگاه جديد التاسيس 9۵ نمازي   

 9۰1۵منبع: سازمان تاكسيراني شيراز،                  
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 : مبادي و مقاصد خطوط فعال در شهر شيراز1شکل 

 

 9۰19ز، طرح ساماندهي تاكسيراني شيرا منبع:

 تاكسيراني سيستم رساني خدمات ميزان رضايت شهروندان از  بررسي .6-2-2

 شده استفاده مختلفي مولفه هاي و ازشاخصها تاكسيراني سيستم عملكردي كيفيت و رساني خدمات وضعيت شناخت براي

 براي تاكسي، انتظار زمان مدت ،اينها نظاير و بزهكاري و دزدي تصادفات، بروز ،عدم مسافران امنيت از اند عبارت كه است

 و بودن جادار كمتر، ازدحام راحتي و امكانات،  تاكسي، خطوط تعداد رانندگان، برخورد تاكسي،نحوه  به دسترسيميزان 

  .هزينه
درصد( بيشترين رضايت و  72/۰مولفه هاي  انتظار براي تاكسي )  9 شماره نمودار و 2 شماره جدول در يافته ها اساس بر

نتايج  شهروندان شيرازي بطور  سو  بر اسادرصد( كمترين ميزان رضايت مسافران  19/9تي و ميزان امكانات تاكسي )راح

 درصد( بودند. 27/7)  در حد متوسطهر داراي رضايت اين شساني تاكسيراني در ركلي  از خدمات 
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 : فراواني پاسخ گويان از كيفيت خدمات تاكسيراني7جدول 

 ميانگين حداكثر قلحدا گويه رديف

 71/7 ۵.۳۳ 9.۳۳ هزينه) ميزان نرخ كرايه( 9

 77/۰ ۵.۳۳ 9.۳۳ تعداد تاكسي موجود 7

 77/۰ ۵.۳۳ 9.۳۳ دسترسي به تاكسي ۰

 71/۰ ۵.۳۳ 9.۳۳ برخورد اجتماعي راننده 1

 71/7 ۵.۳۳ 9.۳۳ امنيت در تاكسي ۵

 72/۰ ۵.۳۳ 9.۳۳ انتظار براي تاكسي 7

 19/9 ۵.۳۳ 9.۳۳ ) امكانات(راحتي در تاكسي 2

 عات استخراج شده از پرسشنامه هااطال: منبع                 

 

: ميانگين رضايت مسافران از كيفيت خدمات تاكسيراني1نمودار   
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 و ارائه پيشنهادات: نتيجه گيري .7

 كيفيت كمك كند، از سوي ديگردر صورتي كه ترافيك وضعيت بهبود به ميتواند )تاكسي(  عمومي نقل و حمل گسترش

 ترافيك در معابر شهري ازدحام و باعث شلوغي نمايد جلب را شهرواندان اعتماد نتواند و باشد پايين عمومي نقل و حمل

 و مناسب بتاًنس عملكرد تاكسيراني نقل و حمل سيستم كه نشان ميدهد شيراز شهر در گرفته صورت بررسيهاي .ميشود

 موجب به و باشد داشته مناسبتري نيز مولفه ها كيفيت ديگر اصالح و مناسب ميتواند  با اتكا به برنامه ريزي و دارد مطلوبي

 .شود رضايت شهروندان رسيدن حداكثر

 و تاكسي دستگاه بيشترين دارايقصردشت(  -)چهارراه مشير9خط ،شيراز  شهر خطوط بين از تاكسيراني سيستم در

نفر جمعيت يك تاكسي در شهرها در  9۳۳طبق شاخص جهاني بايد به ازاي هر  از آنجايكه  .ميباشد مسافت طوالني ترين
 رسد.هاي موجود در شهر شيراز بر اساس اين شاخص كافي به نظر نمينظر گرفت، تعداد تاكسي

 ايستگاه در انتظار مولفه به مربوط ايترض بيشترين تاكسيراني، خدمات كيفيت سنجش در بررسي مورد شاخصهاي بين در

 توجه لزوم كه داده اند، اختصاص خود به امكانات موجود در تاكسي و ميزان راحتي  مولفه را رضايت ميزان و كمترين

 ميطلبد. را مذكور مولفه هاي در شهروندان رضايت موانع كاهش به مسئولين
 چندان تاكسي  داخل در راحتي و نبود امنيت ، باال ليل هزينهآمده به د بدست نتايج به توجه با تاكسيراني سيستم

عمومي )بطور  ونقل حمل موجود سيستم يافته هاي به توجه با را فراهم نمايد. شهروندان  رضايت نتوانسته است موجبات

 توسط معملكردي از لحاظ كارآمدي، در ارئه خدمات   )سنتي بصورت(موجود  وضعيت اخص تاكسيراني( در شيراز با
 داشته است.

 پيشنهادات ميتوانيم شهروندان رضايت جلب جهت در شيراز شهر عمومي نقل و حمل سيستم عملكرد بهبود به منظور

 دهيم: ارائه را زير كاربردي

 روشنايي( سرپناه، سكو، تاكسي )تابلو، هاي ايستگاه در مناسب تسهيالت ايجاد  -
 هوشمند سازي ناوگان تاكسيراني -

 الكترونيك بليط كارت دازيان راه -

 تاكسي مناسب ايستگاههاي ايجاد -
 كنوني انواع به جز بعنوان تاكسي داراي امكانات خودرو هاي از انواع  بهره مندي -

 مختلف و ايجاد خطوط جديد در مسيرهاي پرتردد خطوط در تاكسيراني ناوگان مناسب تخصيص - 

 تاكسيراني سيستم در شده انجام سفرهاي مقاصد و مبادي ساماندهي -

 تاكسيراني ناوگان تعداد افزايش -

 تاكسيها در تاكسيمتر نصب -

 تبديل به احسن خودروهاي فرسوده جهت تشويق رانندگان براياخذ تسهيالت  -
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  مراجع  .12

و رضايت  BRTو نقل(.ارزيابي و تحليل كارآيي سامانه حمل 9۰91عمران زاده، بهزاد. قرخلو، محمد و پوراحمد، احمد.)-9

 .۰9-91. ص 27عمومي از آن در كالن شهر تهران، پژوهش هاي جغرافياي انساني. شماره 

(. رهيافتي نوين در طراحي مسير حمل و نقل 9۰99صابريان، جواد. مسگري، محمدسعدي و شيرزادي بابكان، علي.) -7

 .9۰91تم. شماره اول. بهار . پژوهشگاه حمل و نقل. سال هفGISاتوبوس هاي شهري با استفاده از 
 مطالعه(ايران كالنشهرهاي در شهري پايدار نقل و حمل راهبردي ريزي برنامه(. 9۰17)تنديسه، محسن. رضايي، م.  -۰

 .99-9. ص 9۰17 پائيز ، اول ، شماره پنجم نقل، سال و حمل .مجله علمي پژوهشي مهندسي)مشهد شهر :موردي

(. ارزيابي خطوط اتوبوسراني با استفاده از سامانه اطالعات مكاني و تحليل پوششي 9۰1۳قوامي، مرسل و همكاران. ) -1
 داده ها. مجله علمي پژوهشي مهندسي حمل و نقل. سال دوم. شماره سوم.

(. الگوي فضايي حوادث ترافيك درون شهري در شهر 9۰17زياري، كرامت اله. كريمي قطب آبادي، ف ا. قاسمي، ف. ) -۵

 9۰7-992،ص9۰17مي پژوهشي برنامه ريزي فضايي، شماره چهارم، شيراز،مجله عل

-7 Hao Wang, ،Ruey Long Cheu ،Der-Horng Lee. Intelligent Taxi Dispatch System for 

Advance Reservations. Journal of Public Transportation, Vol. 17, No. 3, 2014 

 نقل و حمل به دستيابي جهت در راهكاري نقل و حمل سيستم سازي رچهيكپا (.9۰17سلطاني، علي.فالح منشادي،ا.) -2

 .7۳-12پايدار.فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات شهري.شماره پنجم.ص

 از كنندگان استفاده رضايت ميزان سنجش(. 9۰1۰حاتمي نژاد، حسين. پور احمد، ا. فرجي سبكبار، ح. عظيمي، آ. ) -9

پژوهشي اقتصاد و مديريت شهري، سال سوم، شماره نهم،  -جنوبي، مجله علمي برزال درمنطقه عمومي نقل حمل و سيستم

 97۰-9۳۵ص -9۰1۰

ردي: ميزان برخورداري زنان از سيستم حمل و نقل درون شهري مطالعه مو(. 9۰17)زياري، كرامت اله. تركمن نيا، ن.  -1

 9۰17.زمستان 91قه اي. سال پنجم. شماره وهشي مطالعات و پژوهش هاي  شهري و منطژتهران. مجله علمي پ 7منطقه 

 979-911.ص 

(. بررسي عوامل موثر بر زمان سفر در سيستم حمل و نقل عمومي و 9۰99امين ناصري، محمدرضا و برادران، وحيد. ) -9۳

پيش بيني زمان سفر، مورد كاوي: سيستم اتوبوسراني شهر تهران. پژوهشنامه حمل و نقل. سال ششم. شماره سوم. ص 
791-7۰7. 

(. ارزيابي سيستم حمل و نقل عمومي 9۰1۳زياري، كرامت اله.منوچهري مياندواب، ا. محمدپور، ص.ابراهيم پور، ا. ) -99

-21، ص9۰1۳، 72شهر تبريز با استفاده از رويكرد تحليل عوامل استراتژيك، مجله علمي پژوهشي مديريت شهري، شماره 

19  
(. راهنماي برنامه سازي حوزه هاي شهري در چارچوب توسعه مبتني بر حمل و 9۰1۳بهزادفر، مصطفي و ذبيحي، م. ) -97

 . سال هشتم.99نقل عمومي. فصلنامه علمي پژوهشي باغ نظر. شماره 

-9۰  Kang, C. Qin, K.(2016). Understanding operation behaviors of taxicab in cities by 

matrix factorization. In journal of computers Environment and urban systems.60. 88-79. 

سازي سيستم هم پيمائي در شهر تهران. سازمان مطالعات پيشنهاد و ارائه نحوه پياده (.9۰91ن. )  ,كالنتري -91

 تهران تاكسيراني تهران.
 تهران: تاكسيراني.(: طرح جامع حمل و نقل و ترافيك 9۰97شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك تهران ) -9۵

 زيباسازي شهري و كيفيت محيط –ضوابط آشنايي با طرح مطالعاتي ساماندهي مبلمان و فضاي شهري  -97
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بر  گردشي تاكسي هاي ايستگاه موقعيت تأثير بررسي(. 9۰91) احمدي نژاد، محمود. شريعت مهميني، ا. راسخ،ا.-92

 71-9۵.ص 9۵سال چهارم.شماره  9۰91مطالعات مديريت ترافيك.شهري. فصلنامه علمي پژوهشي  معابر ترافيكي عملكرد
-99  Odriguez- Valencia, A.(2016). Taxicab operation in Bogata, Colombia, in 

transportation research record: journal of the transportation research Board. No. 2416. 

Transportation research board of the National Academies.Washington. pp: 99-92. 

 

-91 Liu, X. Gong, L. Liu, Y.(2015). Revealing travel patterns and city structure With taxi 

trip data. In journal of transport Geography 43. 90-78. 

 نقل و ترافيك شيرازو(. آمارنامه حمل9۰1۳سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز، ) -20

 

 

 

 


