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ي هابراساس یافته. پرداخته شده است مشهد حمل و نقل و مدیریت شهري يصاحبه با کارشناسان خبره در حوزهم

صرفه جویی در هزینه، کاهش راحتی، هاي شاخصبا  "منافع کاربران" معیاردر بین معیارهاي مورد بررسی، ، تحقیق

هـاي حمـل و   شخصی، کاهش محرومیت اجتماعی و تنـوع در گزینـه   ينقلیه ياستهالك وسیلهزمان سفر، کاهش 
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  مقدمه -1

اي در تسریع عبور نقش عمده ،هاي بخش حمل و نقلعنوان یکی از زیرساختبه )BRT(رانی تندرو سیستم اتوبوس

تقاضاي ترافیک داشته و به لحـاظ ابعـاد مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی، زیسـت محیطـی و         ه کردنو مرور و برآورد

با کاهش در نرخ تصـادفات، کـاهش    سیستماین . آیدشمار میهاي مناسب در ایجاد این توسعه بهفرهنگی، از گزینه

سوخت و زمان سفر در اولویـت   يجویی در هزینهفزایش ایمنی و لذا بهبود در کیفیت زندگی، صرفه، اي سفرهزینه

ایـن   نمایند تادنیا مدیران تالش سراسر اهمیت این بخش از حمل و نقل شهري باعث شده که در . قرار داردتوسعه 

با در اختیارگرفتن ابزارهـاي ممکـن و فـراهم آوردن     وسازماندهی  ،سیستم حمل و نقلی را در قالب مدیریتی جامع

مسـائل   خصـوص رسیدن بـه یـک راه حـل پایـدار در      يزمینه ،هاي مختلفهمکاري بین متخصصان رشته يزمینه

-عواملی که باعث عدم پایداري آن مـی تا با شناسایی کوشند عالوه متخصصان میبه. را هموار کنند BRTمربوط به 

  .بخشی این سیستم را فراهم آورند باالبردن کارایی و اثر يشود، زمینه

هزار نفر جمعیت، بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود، پذیراي جمعیتی است کـه   807میلیون و  2شهر مشهد با 

همچنین ایـن شـهر در طـول سـال پـذیراي زائـران       . کننددر جستجوي کار و زندگی بهتر به این شهر مهاجرت می

هاي مدیریت کالن این شـهر  ترین دغدغهاز این رو حمل و نقل یکی از مهم. باشداط مختلف کشور میبسیاري از نق

اند نگاهی همه جانبه بـه مسـایل ایـن بخـش     ریزان مدیریت شهري، تالش کردهدر این مدت مدیران و برنامه .است

ناوگان  2000 بیش ازخط و  123در حال حاضر شهر مشهد داراي . داشته و در جهت مدیریت بهتر آن تالش کنند

به دلیل رشد جمعیت این شهر و افزایش تقاضا براي این سیسـتم، از سـال    اینحالبا  .]1[باشدرانی میفعال اتوبوس

خدمت در این  يمشغول ارائه BRTدر این شهر آغاز شده و در حال حاضر سه خط  BRTراه اندازي خطوط  1391

در بهبود مدیریت شهري این نکته را نشان می دهـد کـه کـارکرد مـوثر و      BRTاهمیت و نقش  .]1[باشندشهر می

موفق این سامانه در گرو مدیریت و توسعه شایسته این سامانه به عنوان یکی از مهمترین عناصـر سیسـتم مـدیریت    

 ن،انـدازي یـک سیسـتم حمـل و نقـل نـوی      یکی از اقدامات مهم پس از راه به عبارت دیگر . شهري مشهد می باشد

 ياین در حالی است که به اعتقاد کارشناسـان حـوزه  . باشدسیستم میمناسب ارزیابی آن جهت اطمینان از عملکرد 

 شناسایی از اینرو. باشندمی هاییکاستی داراي و نبوده کافی BRT عملکرد ارزیابی کنونی در معیارهاي ،حمل و نقل

  .ضرورت دارد مشهد شهر در سامانه این عملکرد ارزیابی معیارهاي بندياولویت و

هـاي  اسـتفاده از روش  يبـر پایـه   )Ex-post(یک چارچوب ارزیـابی پـس از اجـرا     يحاضر با هدف توسعه يمطالعه

هـاي  اتوبـوس  يبراي سـامانه  ،مترهاي موثر در ارزیابی این سیستم حمل و نقلیااوزان پار يگیري و محاسبهتصمیم

ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعی و زیسـت      يایـن چـارچوب در بردارنـده   . انجام شده است ،در شهر مشهد )BRT(تندرو 

رود توجه به که انتظار می پایدار است يهاي توسعهجنبه يهمه يمحیطی اجراي این سامانه بوده و لذا در بردارنده

  .در نظر گرفته شوداین سیستم حمل و نقلی در شهر مشهد  يآینده يها در توسعهآن
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  تعریف مسأله و اهداف تحقیق -2

تاثیر شگرفی بر حجم وسایل نقلیه موتـوري   کاال و مسافر، جاییسفرهاي درون شهري و نیاز به جابهرشد روز افزون 

در ایـن  فراوانـی  ... و مشـکالت اقتصـادي، زیسـت محیطـی      باعث ،این رشد روز افزون. داشته استدر کالن شهرها 

 اتوبوس رانی تندرو يسامانهحمل و نقل همگانی نظیر  يتوسعه ،هکارهاي پیشنهاديیکی از را. گردیده استشهرها 

)BRT( ستمیس يبا توجه به راه انداز. باشدمی BRT  عملکـرد   یابیـ ارز نده،یآن در آ توسعهمشهد، و کالن شهر در

 يشاخصهااز  یشناخت علمعدم در این خصوص، . ی رسدبه نظر م يضرور داریاز بعد توسعه پا ژهیبو ها ستمیس نیا

در در این شهر و لـذا انحـراف    BRTاز سطح عملکرد  رانیمد یآگاه عدمباعث می تواند آن ها  يبند و رتبه یابیارز

با استفاده از نظر خبرگان در بحث حمل که  شودیمقاله تالش م نیلذا در ا. شود یم این سامانهتوسعه  يزیر برنامه

 یابیـ ارز يشاخصـها  يبند و رتبه ییشناسابه  ،توسعه پایدرا این سامانهقرار دادن  تیبا محورو  و نقل درون شهري

  .آورد فراهم  آن راو توسعه  يزیر و کارآمد جهت برنامه مناسب یچهارچوب پرداخته و برآن اساس BRTعملکرد 

  

  بررسی ادبیات موضوع -3

هـاي  پـژوهش  )BRT(هـاي تنـدرو   اتوبوسنقل و به طور خاص عملکرد بررسی عملکرد سیستم حمل و  يدر زمینه

شـهر   يبه بررسی توصیفی عملکرد اولین خط اتوبوس تندرو) 2013(یازیک و همکاران . فراوانی صورت گرفته است

سود و زیان این خط  ،در این مطالعه کاربرد، مشخصات. راه اندازي شده است پرداختند 2007استانبول که در سال 

ایجاد فرهنگ عمومی استفاده از حمل و نقل سریع  يزمینهو ت شرح داده شده و دالیل اي اسقاره که تنها خط بین

بـا هـدف ارزیـابی کـارایی     ) 2012(هـامگرن  . ]2[توسط کل مسافران حمل و نقل عمومی توضیح داده شـده اسـت  

حمل و نقل همگانی در شهرهاي سوئد، نشان داد کیفیت عملکرد سیستم حمل و نقـل و کـارایی    يعملکرد سامانه

بر این اساس وي پیشـنهادهایی را در خصـوص تـراکم    . کاهش یافته است 2009تا  2000هاي هزینه در طول سال

 هاي حملسی سیستمبه برر) 2005(موهان . ]3[داده استارائه  یمحیطزیست ایمنی و مسائل توجه به  بامسیرها 

در براساس یافته هـاي وي،  . ین، اکوادور، برزیل و پرو پرداخته استهند، آمریکا، چکشورهاي و نقل عمومی شهري 

 يبا توسعه شعاعی به همراه تراکم طبقات کـم درآمـد و مالکیـت بـاالي دوچرخـه      هاییبا توجه به وجود شهرهند، 

آمریکاي شمالی نیز با وجـود سـطح بـاالي    در شهرهاي ژاپن، اروپا و . ساز باشدتواند کارمی BRT يموتوري، سامانه

کیـوري  . ]4[اسـت بـوده  عمـوم مـوثر    يدر افزایش سـطح اسـتفاده   BRTناوگان عمومی  يمالکیت خودرو، توسعه

فاصـله از  هـاي  هاي حمل و نقل از دیدگاه مردم و براسـاس شـاخص  عملکرد سامانه يبه ارزیابی و مقایسه) 2005(

حمـل و   يکه سـامانه این تحقیق نشان داده است  ينتیجه. است هایستگاه، زمان انتظار، زمان سفر و هزینه پرداخت

 ،BRT يسـامانه  هـاي کمتـر  اند، امـا بـه لحـاظ هزینـه    ضریب عملکرد را داشتهترتیب باالترین به BRTریلی و نقل 

اي با استفاده از روش ارزیابی فازي چنـد الیـه  ) 2005( همکاران ویهوا و . ]5[ه استآن گردید يپیشنهاد به توسعه
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معیارهایی از قبیـل  و  پرداخته BRTبه بررسی عملکرد ، و روش ارزیابی جامع فازي است AHPکه ترکیبی از روش 

-جهت ارزیابی حالت ،، تأثیرات زیست محیطی و مصرف منابعاجتماعی، فاکتورهاي تابع ترافیک-معیارهاي اقتصادي

هاي تندرو آیا اتوبوس« در پژوهشی با عنوان )2002(پلزین و بالتز  .]6[نمودندمعرفی را اي مختلف اتوبوس تندرو ه

)BRT( لف هزینـه  هاي مختبه بررسی و معرفی شاخص» مناسبی در حمل و نقل است؟ يگزینه)   ،سـرمایه گـذاري

براي ... ، پوشش جغرافیایی، زمان اجرا و، انعطاف پذیري، کیفیت، مشتري مداري، دسترسی)بهره برداري نگهداري و

  .]7[اندپرداخته BRT يمعرفی سامانه

دهد، مطالعات مختلفی در خصوص تحلیل و ارزیابی خطـوط  شان مییز نموضوع در داخل کشور ن يبررسی پیشینه

BRT ها ابعاد خاصی از عملکرد این سیسـتم را  در دیگر شهرها به ویژه شهر تهران انجام شده است که هریک از آن

 يسـامانه  يمتفـاوت اجـرا   آثـار  افتنیخود به دنبال  قیدر تحق )1393( و همکاران یتیب :اندمورد بررسی قرار داده

اسـاس   نیـ بر ا. اندبوده زیتحت اثر خود در کالن شهر تبر يو تجار یتندرو بر بافت مسکون يهاحمل و نقل اتوبوس

مجـاور   يهایگیبر همسا BRT ریمس رگذاریتاث يهاشاخص یدانیم يهاو پژوهش يابا استفاده از مطالعات کتابخانه

 یمتفاوت مسکون يهايبا کاربر ریدرگ يهاکه واکنش حوزه دادهنشان  یافته هاي این مطالعه. است دهیمشخص گرد

خود بوده  رامونیبر بافت پ یمثبت و منف راتیتاث ياراطرح د يو اجرا باشدیطرح متفاوت م نینسبت به ا يو تجار

-کسبه يمندتیدر رضاولی  ،دینما نیرا تام ریساکنان اطراف مس ینسب تیتوانسته است رضا این طرح اگرچه. است

در کـالن   BRT سـتم یعملکرد س یابیبه ارز یقیحقتدر  )1393( و همکاران ییسقا. ]8[اطراف ناموفق بوده است ي

از عملکـرد   یحـاک  قیـ تحق جینتـا . نـد امسافران پرداخته دگاهیاز د یحمل و نقل يهاشهر اصفهان بر اساس شاخص

 ينـوروز . ]9[در کالن شهر اصفهان است ،یآن بر اساس اهداف حمل و نقل نیمسافر يمندتیخط و رضا نیمثبت ا

ـ اتوبوس ستمیاز س يمندتیرضا زانیعملکرد و سنجش م یابیارز رامونیپ یقیدر تحق )1393(ی آورگان  تنـدرو  یران

(BRT) ينقش سامانه یاست، به بررس یشیمایپ یلیتحل -یفیدر کالن شهر اصفهان که از نوع مطالعات توص BRT 

کنندگان از آن پرداختـه  شهروندان و استفاده يمندتیرضا زانیم زیکالن شهر اصفهان و ن کیدر حمل و نقل و تراف

نشـان داده کـه    يبعـد  کیـ  رنوفیاسـم  -و کولموگـورف  2 یخ يناپارامتر يهاحاصل از کاربرد آزمون جینتا. است

 يمنـد تیکالن شهر اصفهان نقش مثبت داشـته اسـت و بـه لحـاظ رضـا      کیدر حمل و نقل و تراف BRT يسامانه

 يعبـد  .]10[بوده است ریآن متغ زانیتفاوت که م نیوجود داشته با ا تیرامترها، رضاپا یدر تمام نندگان،کاستفاده

با اسـتفاده از   زد،یدر شهر  یحمل و نقل همگان يسامانه ییسنجش کارا رامونیپ يادر مطالعه )1392( و همکاران

بـا حجـم    ریمس سهدر  زدیدر  یراناتوبوس يسامانه ییکارا یابیبه ارز يکاربرد تیو با ماه یلیتحل -یفیتوص یروش

 .انـد کمک گرفتـه   شیو آسا یراحت ،يریدسترس پذ يارهایاز مع ،سامانه یابیو به منظور ارز. اندسفر پرداخته يباال

در حدود دو برابر  یشخص يبا خودرو سهیکه باال بودن زمان سفر با اتوبوس در مقا دادحاصل از پژوهش نشان  جینتا

اسـتفاده از   يشـهروندان بـرا   بیـ تحـت پوشـش منجـر بـه ترغ     يهیناح سیباال بودن سطح سرو رغمیاست که عل

در  BRT حمـل و نقـل   ستمیعملکرد س یابیبه ارز) 1391(احمد و عمران زاده  پور .]11[شودیم یشخص يخودرو



 

 5

 ،پـژوهش  يجـه یدر نت. انـد پرداختـه  SWOT کیـ آن در قالـب تکن  يتوسـعه  يراهکارها يکالن شهر تهران و ارائه

عامـل   97اسـت و   دهیـ تهران، مطالعه و مشخص گرد BRT ستمیس کیدر خط  موجود يهاتیها و محدودتیظرف

 ریتـاث  رامـون یپ یقـ یدر تحق )1390( و همکاران یصالح. ]12[شده است ییتهران شناساBRT  کیاثرگذار بر خط 

 نیـ بـه ا  یو اجتمـاع  یفرهنگـ  ،یطیمح ستیاز مناطق تهران بر مسائل ز یکیتندرو در  يهااتوبوس يسامانه جادیا

-صرفه زانیم تریل ونیلیم 5/6و حدود  افتهیکاهش  يهوا تا حدود یآلودگ با اجراي این سیستم که دندیرس جهینت

 افتـه یکـاهش   ياصـورت قابـل مالحظـه   به زین یاجتماع يهانهیهز هعالوبه. است رفتهیدر سوخت صورت پذ ییجو

ن کـاهش زمـا   ،یندگیکاهش آال رینظ ییهاکه شاخصنشان دادند  )1389(ی جوان قهیو حد باور قیصد. ]13[است

 يمـدها  ریسـا  بـه نسـبت   BRT بودن سـفر در  میمستق ،یمسافران، راحت یسفر، تواتر، چگال ينهیسفر، کاهش هز

   .]14[باشدیم BRT ستمیس ،مد از لحاظ اجرا نیترعیو سر نیترنهیاست و کم هز شتریموجود در شهرها ب

اجـرا شـده و برخـی از    خـاص  بـه نحـوي    ،، این سامانه در هر شهرBRTهاي مختلف در خصوص با توجه به دیدگاه

موفق دیگر شهرها در پیاده سازي این نوع سامانه اقدام به اجراي آن بـدون مالحظـات    يشهرها تنها براساس تجربه

-پایدار شهر مشهد را ضـروري مـی   يساس معیارهاي توسعها بر BRTاین امر ارزیابی عملکرد . اندشهري خود کرده

-از ویژگی. پرداخته شودبه ارزیابی این سامانه در شهر مشهد  است بر همین اساس در این مطالعه سعی شده. سازد

باشـد کـه بـا    پایدار در مطالعات گذشته می ياستفاده از ترکیبی از ابعاد مختلف توسعه ،حاضر يهاي اصلی مطالعه

  .تواند مورد بررسی قرار گیردکنونی می يتوجه به بستر مطالعه

  

  روش تحقیق -4

ابزار . تحلیلی است -کاربردي و از نظر روش و ماهیت، توصیفی ،حاضر از نظر نوع و هدف يدر مطالعهروش پژوهش 

اي است که روایی آنها توسـط گروهـی از متخصصـین و اعتبـار آن توسـط      نامه محقق ساختهپژوهش شامل پرسش

هاي گوناگون از قبیل اقتصادي، هاي ارزیابی باید شامل جنبهاز آنجا که شاخص .تأیید شد )=a 77/0(آلفاي کرونباخ 

بـا  . اسـت ها در ابعاد مختلف انتخاب گردیده اي از شاخصزیست محیطی باشد، در این پژوهش مجموعهو  اجتماعی

 کـه  عناصـري  حـذف  از پـس ابعاد توسـعه پایـدار، و    يبر پایهو هاي تندرو بررسی مطالعات موجود در بحث اتوبوس

 تحقیـق  این در استفاده مورد نهایی معیارهايدر موضوع مورد بررسی نداشتند،  چندانی تاثیرخبرگان  نظر براساس

هاي مورد ارزیابی در ایـن مطالعـه در چهـار    براین اساس شاخص .ه استشد تشکیل آمده 1 جدول در کهصورتی به

  . مورد ارزیابی قرار گرفت "آثار غیرمستقیم"و  "ر زیست محیطیآثا"، "کاربرانمنافع "،  "هزینه" يگروه عمده

-و شاخصهاي تندرو ي اتوبوسهاي موثر بر کارایی سامانهي هریک از مولفهدر پاسخ به این سوال که اولویت و رتبه

فرآیند تحلیل سلسـله  . بهره گرفته شده است )AHP(هاي مرتبط با آن چگونه است، از روش تحلیل سلسله مراتبی 

ایـن  . ارایه گردید 1970گیري چند معیاره است که توسط ساعتی در سال هاي تصمیمیکی از روش )AHP(مراتبی 

دار، بـراي  دگانه با ساختارهاي چند سطحی اولویتو ضوابط و معیارهاي چناستفاده از یک شبکه سیستمی روش با 
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اسـاس   .دگیرهاي مختلف یک فرآیند تصمیم گیري پیچیده مورد استفاده قرار میبندي یا تعیین اهمیت گزینهرتبه

هـا طراحـی   گیري است که براي مقایسه دودویی بین معیارهـا و گزینـه  ، آلترناتیوها و معیارهاي تصمیمAHPروش 

  : ]15[انجام مراحل زیر ضروري است AHPارزیابی اولویت فاکتورها در روش   جهت .شده است

 تشکیل ماتریس مقایسه دودویی براي معیارها -

 محاسبه اولویت معیارها نسبت به یکدیگر -

  هامحاسبه نرخ سازگاري ماتریس -

 کـه  شوندهم مقایسه میمعیارها و زیر معیارهاي هر گروه به صورت دو به دو با ، در به دست آوردن ماتریس زوجی

  ]15[توزیع شده اند) اهمیت کامال مهمتر( 9تا ) اهمیت یکسان( 1مقادیر  ازها این قضاوت

 
  معیارهاي مورد استفاده در پژوهش - 1جدول 

  توضیحات تکمیلی  زیرمعیار  معیار

  هزینه
  ..)مواد، انرژي، کار، خرید زمین و (هاي زیرساختی شامل هزینه  ساخت يهزینه

  هاهاي مربوط به نگهداري و بازسازي زیرساختشامل کلیه هزینه  عملکردي يها هزینه

  منافع کاربران

  ..شرایط تهویه، راحتی صندلی و   راحتی

  کمتر رفت و آمد يهزینه  جویی در هزینهصرفه

 BRTاستفاده از  يتغییر در زمان سفر از مبدا تا مقصد در نتیجه  کاهش زمان سفر

  شخصی ينقلیه يهاي سوخت، تعمیر و نگهداري وسیلهجویی در هزینهصرفه  شخصی ينقلیه ياستهالك وسیلهکاهش 

  شهر به امکانات مراکز اصلی شهر يدسترسی افراد حومه  کاهش محرومیت اجتماعی

  هاي مختلف براي حمل و نقل در شرایط اضطراريوجود گزینه  هاي حمل و نقلیتنوع در گزینه

آثار جانبی و زیست 

  محیطی

  

  آلودگی هوا
نقلیه که کیفیت هوا را تحت تأثیر  وسایلهاي حاصل از تأثیر بر آلودگی

  .کندقرار داده و براي افراد در معرض آن تهدید ایجاد می

  مدیریت ترافیک
کاهش تراکم وسایل نقلیه و انتقال  يبواسطه BRT يتأثیري که سامانه

- حمل و نقل عمومی، بر زمان سفر سایر وسایل نقلیه می يبه سامانه

  هاي صوتی حاصل از وسایل نقلیهتأثیر بر آلودگی  آلودگی صوتی  گذارد

  BRTاجراي سامانه  يکاهش میزان تصادفات در نتیجه ایمنی

  آثار غیر مستقیم

  

  کاهش احداث پارکینگ
که در نتیجه هاي باالتر کاربري زمین و ارزش نگیکاهش احداث پارک

  آیدکاهش استفاده از مصرف وسیله نقلیه شخصی به وجود می

  BRTدلیل نزدیکی به ایستگاه افزایش ارزش زمین و ملک به  مجاور هايافزایش ارزش زمین

  اشتغال
شامل اشتغال مستقیم در فرآیند احداث و اشتغال غیر مستقیم در 

  ...ها و رستورانها، افزایش تقاضا براي فروشگاه ينتیجه

  محدود کردن ظرفیت خیابان يافزایش ریسک تصادفات در نتیجه  هاي ناشی از ساختاختالل
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-نامهي قبل، درخت سلسله مراتبی ترسیم و براساس آن پرسشدر این تحقیق براي معیارهاي تعیین شده در مرحله

بندي و تعیین وزن نهایی هریک از معیارها قرار اي از مقایسات زوجی تدوین و در اختیار خبرگان جهت اولویت

معیارها و  نیب یزوج هاي هسیو انجام مقا یینها يارهایبه منظور انتخاب معي آماري این مطالعه جامعه. گرفت

مشهد داشته و با  يي حمل و نقل و مدیریت شهري مناسب و قابل توجهی در حوزهرا خبرگانی که تجربهها  نهیگز

نظرات این متخصصین از . دهنداند، را تشکیل میي مورد بررسی در سطح کالن آشنا بودهمسئله ابعاد مختلف

بر این اساس و با به کارگیري . بندي قرار گیردبهگیري و رتتواند مبناي تصمیماهمیت زیادي برخوردار بوده و می

. عنوان اعضاي نمونه انتخاب شدندبه ي کارينفر از کارشناسان براساس مدرك تحصیلی و تجربه 15جدول مورگان 

تأیید خبرگان این  هاي استخراج شده برگرفته از ادبیات موضوعی و تحقیقات گذشته و مورداز آنجا که شاخص

 ،معیارها به یکدیگر براي بررسی میزان وابستگی زیرهمچنین . نامه مورد تأیید قرار گرفتحوزه بود، روایی پرسش

نرم يوسیله منظور ضریب پیرسون بهبدین. انجام شد 18نسخه  SPSSآزمون ضریب پیرسون به کمک نرم افزار 

 لیپس از تکم .زیرمعیارها محاسبه شد و عدم همبستگی بین معیارها مورد بررسی قرار گرفت يبراي دو به دو ،افزار

از  کیهر  یهندس نیانگیم سپس اعمال شده و دگانرنیگ میمربوط به هر گروه از تصم بیضرا پرسشنامه ها ، ابتدا

  .محاسبه شدی اي زوج سهیمقادیر جداول مقا

  

  نتایج و بحث -5

نامه و ورود اطالعات جمع آوري شده از پرسش EXPERT CHOICEگیري در نرم افزار پس از ایجاد درخت تصمیم

اگر نرخ . نامه محاسبه شدپایایی پرسش هاي زوجی نرخ سازگاري هر ماتریس براي اطمینان ازدر قالب مقایسه

هاي زوجی دقت شود یعنی خبرگان در مقایسهباشد ماتریس به عنوان سازگار پذیرفته می 1/0ناسازگاري کمتر از 

 ،در ادامههمچنین . دهدمورد بررسی را نشان می AHPهاي نامهنرخ سازگاري پرسش 2جدول . داشته اندالزم را 

به همراه وزن هر اولویت  BRT يبندي معیارهاي بررسی شده در ارزیابی کارایی سامانهنتایج حاصل از اولویت

این در  اریکه هر مع یوزن .شودارایه می)7تا  4جداول (و نیز زیر معیارهاي استفاده شده در هر معیار ) 3جدول (

 مشهدشهر  ی حمل و نقلکنون طیدر شرا اریآن مع ریتاث زانیدهنده م نشان به خود اختصاص داده است،جداول 

   .است

، داراي بیشترین اهمیت، آثار جانبی 426/0  گردد معیار منافع کاربران با وزنمشاهده می 3گونه که در جدول همان

در اولویت ) 089/0وزن (در سطح میانی و هزینه ) 108/0وزن (و آثار غیر مستقیم ) 377/0وزن (و زیست محیطی 

  . شهر مشهد از نظر خبرگان قرار گرفته است BRTي ین اهمیت در کارایی سامانهپای

  

  

  



 

 8

  مشهد شهر) BRT( تندرو هاياتوبوس سامانه سازگاري معیارها و زیرمعیارهاي ارزیابی کارایینانرخ  - 2جدول 

 معیار )CR(نرخ ناسازگاري 

 هزینه  05/0

  منافع کاربران 03/0

 محیطیآثار جانبی و زیست  01/0

 آثار غیر مستقیم 03/0

  

  

  

  مشهد شهر) BRT( تندرو هاياتوبوس سامانه کارایی ارزیابی در موثر وزن معیارهاي - 3جدول 

 معیار وزن

  منافع کاربران 426/0

 آثار جانبی و زیست محیطی 377/0

 آثار غیر مستقیم 108/0

  هزینه  089/0

  

راحتـی سـه    و سـفر  زمـان  کـاهش  هزینـه،  در جویی، صرفه"کاربرانمنافع "معیارهاي  هاي مختلفدر بین شاخص

هزینه و راحتـی در مطالعـات    در جوییعامل صرفهدو اهمیت پرداختن به . )4جدول ( اولویت اصلی شناسایی شدند

همچنـین کـاهش زمـان سـفر عامـل      . نیز مورد تأکید قرار گرفته است ]17[) 2009(و بککر  ]16[) 2007(لیتمن 

، هیـدالگو و همکـاران   ]18[) 2012(مهمی بوده است که در بسیاري از مطالعات از جمله مطالعات آنما و همکـاران  

، ســوبرانیز ]22[) 2005(، اودگــارد و همکــاران ]21[) 2013(، لیــتمن ]20[) 2008(، کجرکریــت ]19[) 2013(

 .مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است ]24[) 2003(، سامار و همکاران ]23[) 2010(

  

  BRT کارایی کاربران در ارزیابی نتایج وزن نسبی زیر معیارهاي منافع - 4جدول 

 زیر معیار وزن نسبی

  جویی در هزینهصرفه  265/0

  کاهش زمان سفر  255/0

  راحتی  134/0

  کاهش محرومیت اجتماعی  126/0

  شخصی ينقلیه ياستهالك وسیلهکاهش   114/0

  هاي حمل و نقلیتنوع در گزینه  106/0
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  BRT کارایی نتایج وزن نسبی زیر معیارهاي هزینه در ارزیابی - 5جدول 

 زیر معیار وزن نسبی

  ساخت يهزینه  595/0

  عملکردي يها هزینه  405/0

  

از اهمیـت بیشـتري در مقایسـه بـا      595/0ساخت با وزن نسبی  ينیز هزینه )5جدول ( "هزینه"در بین معیارهاي 

نشان  6همچنین بررسی نتایج جدول . برخوردار است BRTدر کارایی ) 595/0با وزن نسبی ( عملکردي يها هزینه

 زیسـت  و جـانبی  از بعد آثـار  BRTمهمترین نقش را در ارزیابی عملکرد  437/0ایمنی با وزن نسبی  معیاردهد می

مطالعـات آنمـا و همکـاران    . یـت مـی باشـد   دراي اهم) 305/0با وزن نسبی (وا و پس از آن آلودگی ه داردمحیطی 

ــر ]18[ )2012( ــاران ]17[ )2009(، بکک ــدالگو و همک ــتمن ]2009( ]25( ICF، ]19[ )2013(، هی  )2007(، لی

در اجراي یک ارزیـابی مبتنـی بـر     باالي توجه به ایمنینیز حاکی از نقش  ]26[) 2010(، نیجلند و همکاران ]16[

در شهر تهران نشان  ]27[ کرباسی و همکاراندر بحث آلودگی هوا نیز مطالعه  .است BRT ياز سامانهپایدار توسعه 

شهر کاهش هزینه هاي اجتماعی ناشی از انتشار کم آالینده  این در BRTکه بارزترین اثر اجتماعی اجراي طرح داد 

 . ها بوده است

  

  BRT کارایی محیطی در ارزیابی زیست و جانبی نتایج وزن نسبی زیر معیارهاي آثار -6جدول 

 زیر معیار وزن نسبی

  ایمنی  437/0

  آلودگی هوا  305/0

  مدیریت ترافیک  162/0

  آلودگی صوتی  096/0

  

-فروشگاه براي تقاضا افزایش ينتیجه در غیر مستقیم اشتغال و احداث فرآیند در مستقیم عامل اشتغال، که اشتغال

 تشخیص "مستقیم غیر آثار"از بعد  BRTارزیابی  در موثر شاخص ترینگیرد، مهمرا در بر می غیره و هارستوران ها،

 از یکـی  عنـوان  بـه  را نیـز ایـن شـاخص    ]22[) 2005(، اودگـارد  ]28[) 2005(گوسـپودینی  ). 7جدول (شد  داده

. همچنین کاهش احداث پارکینگ شاخص دیگر داراي اولویت تشخیص داده شـد . اندکرده معرفی مهم هايشاخص

  .است گرفته قرار تأکید مورد نیز ]16[) 2007(و لیتمن  ]17[) 2009(موضوعی که در مطالعات بککر 
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  BRT کارایی مستقیم در ارزیابی غیر نتایج وزن نسبی زیر معیارهاي آثار - 7جدول 

 زیر معیار وزن نسبی

  اشتغال  454/0

  کاهش احداث پارکینگ  288/0

  هاي ناشی از ساختاختالل  147/0

  افزایش ارزش زمین مجاور  111/0

  

هـاي مختلـف مـوثر در ارزیـابی     پس از تعیین وزن نسبی معیارهاي کلی و زیرمعیارها، وزن نهایی هریک از شاخص

BRT  نرخ ناسازگاري محاسبه شده براي این مقایسـه برابـر   . آورده شده است 8محاسبه شد که نتایج آن در جدول

صـرفه  براسـاس نتـایج ایـن جـدول     . باشدها و اعتبار پاسخ ها میبدست آمد که حاکی از سازگاري در مقایسه 07/0

ساخت هاي ناشی از افزایش ارزش زمین مجاور، اختاللنظیر هایی داراي بیشترین اهمیت و شاخص جویی در هزینه

 .انداز نظر خبرگان قرار گرفته BRTارزیابی عملکرد در اولویت پایین اهمیت در  اجراي سیستم يو هزینه

  

  BRT کارایی نتایج وزن نهایی هریک از زیر معیارهاي موثر در در ارزیابی - 8جدول 

 ردیف زیر معیار  وزن نسبی

  1  جویی در هزینهصرفه  149/0

  2  کاهش زمان سفر  143/0

  3  ایمنی  132/0

  4  آلودگی هوا  092/0

  5  راحتی  075/0

  6  کاهش محرومیت اجتماعی  071/0

  7  شخصی ينقلیه ياستهالك وسیلهکاهش   064/0

  8  هاي حمل و نقلیتنوع در گزینه  060/0

  9  مدیریت ترافیک  049/0

  10  اشتغال  038/0

  11  ساخت يهزینه  031/0

  12  آلودگی صوتی  029/0

  13  احداث پارکینگ کاهش  024/0

  14  اجراي سیستم يهزینه  021/0

  15  هاي ناشی از ساختاختالل  012/0

  16  مجاور هايافزایش ارزش زمین  009/0
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  گیري و پیشنهادهایجهنت -5

و حمل ونقل شهري را براي مقابله با معضالت ترافیکی هاي چندي راه حلهاي اخیر مدیران شهري مشهد در سال

از  يریگبهره تا با دیمقاله کوشش گرد نیادر . باشدها مییکی از آن BRT شهر ارائه داده اند که احداثکالن این 

پاسخ  سوال این صنعت به نیو دانش کارشناسان و خبرگان ا ارزیابی عملکرد این سامانه ينهیموجود در زم اتیادب

 تا برآن اساس بتواناست؟  چگونه هاآن يبندتیکدامند و اولو BRTیابیارز يهاشاخصداده شود که مهمترین 

  .داد هیارا این سامانه يعدم توسعه ای توسعه در مورد يسازمیتصم یابیارز يمستدل برا ییمبنا

هاي استخراج شده از مطالعات مربوط به ارزیابی سامانه يهاابتدا با استفاده از شاخص امر نیبه ا یابیدست يبرا

هاي هزینه، منافع کاربران، آثار شاخص يطور خاص، چهار گروه عمدهبه BRT يسامانهحمل و نقل عمومی و نیز 

تن از  15از نظرات  بهره گیري و  AHP روشبا بکارگیري سپس . زیست محیطی و آثار غیرمستقیم انتخاب شد

-هاي مورد نظر اولویتگزینهمعرفی شده،  زیرمعیار 16و  معیار 4براي ارزیابی  مشهدحمل و نقل  يحوزهخبرگان 

   .شدند بندي

هـاي تنـدرو، معیارهـاي    اتوبوس يدر ارزیابی کارایی سامانهموثر ن معیارهاي میااز نشان داد که  دست آمدههنتایج ب

داشته است و را سهم از نظر خبرگان حمل و نقل جویی در هزینه، کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی بیشترین صرفه

گیـران  اران و تصمیمگذسیاست اتدر شرایط واقعی مورد سنجش قرار گیرد تا ارتباط میان نظر بایستی این معیارها

همسـویی دو   وهمسـانی  . شـهري بدسـت آیـد    يهاي جامعـه مطالبات و خواستهبخش حمل و نقل درون شهري با 

. دوترافیکی کالن شهرها شتواند باعث افزایش خدمت رسانی و برآورده شدن نیازها و تقاضاي ذکر شده، می يمقوله

 ياران عرصهذگنظرات جامعه و سیاست يو مقایسهدر تحقیقات جداگانه و تکمیلی به بررسی  گرددلذا پیشنهاد می

  .حمل و نقل پرداخته شود
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Abstract 

The aim of this study is to develop an ex-post evaluation framework based on decision 
making methods and evaluating effective factors on Bus Rapid Transit System (BRT) in 
Mashhad city. To this end, after determining effective factors in evaluating the performance 
of BRT, Analytical Hierarchy Process (AHP) was used to prioritize critera based on 
questionnaires and interviews with experts in the field of transportation and urban 
management. Based on the findings, the User Benefits criterian that includes comfort, 
consumer saving, travel time saving, vehicle operating costs, reduction of social exclusion 
and transport diversity indicators, has the highest priority of 0.426. The Externalities and 
Environmental criterian (weighted 0.377) was ranked in the second place. Among several 
indicators of this criteria, Safety (weighted 0.437) and Air pollution (weighted 0.305) has 
determined with highest priority in evaluating the performance of BRT in Mashhad city. 
 

Key words: Bus Rapid Transit system, AHP, Mashhad transportation system  

 


