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  دهیچک

ارائه . است نیر جذب مسافردونقل عمومی سیستم حملرگذار یتأث يها ن بخشیتر اتوبوس از جمله مهم يها ستگاهیا

در  يادیـ ت زیـ نـواقص اهم ایـن  و اصـالح  شناسایی مشکالت  ،ير و نگهداریتعم يمناسب براي یکپارچهروش یک 

اسـتفاده از فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی      در این مقاله سعی بر آن است تـا بـا   . دارد يت حمل و نقل شهریریمد

مبلمان ایستگاه هاي اتوبوس شهري و وزن  تجهیزات واز ساخت پایگاه داده براساس چندین شاخص و ) AHP(فازي

و  اراي بیشترین مشکل الویت بندي شـده ابتدا ایستگاه هاي د ،Expert Choiceنرم افزار  دردهی به این شاخص ها 

از سوي دیگر با تفکیک مشکالت هر ایستگاه الویت بندي رسیدگی به صورت تسهیالت محور جهت ارجـاع مناسـب   

، مدیریت هزینه و تعیین برنامه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در رفع نـواقص  مربوطه کار به پیمانکاران

اطالعات واقعی از سطح تمامی ایسـتگاه هـاي   در یک نمونه موردي،  از این رو .این ایستگاه ها امکان پذیر می باشد

روش مـذکور بـراي آن گسـترش داده     ،و با تشکیل پایگاه دادهشهرداري تهران جمع آوري  8منطقه سطح اتوبوس 

ها و مدیریت بودجه در رفع نواقص یک سیستم  کمبود هزینه با استفاده از یافته هاي این تحقیق،  مشکل. شده است

هـا امکـان گسـترش ایـن     اي کیفی از ایسـتگاه  بندي بر مبناي پایگاه داده توبوسرانی رفع شده و یک سیستم اولویتا

  .سازدروش را در سطح کالن یک شهر و یا کشور امکان پذیر می
  

مراتبی ، تحلیل سلسله تسازي تسهیالکپارچهی، ير و نگهداریستگاه اتوبوس، تعمیامدیریت یکپارچه، :  يدیکلمات کل

 فازي

                                                           
    Sheikh@iust.ac.ir، 77240398،ی عمران دانشگاه علم و صنعت ایرانسعضو هیت علمی دانشکده مهند -1

  amirerasekh@yahoo.com: ، پست الکترونیکی09126835370:مدیرعامل مهندسین مشاور پارس مسیر گستر، تلفن -1

     ebrahim.mostafapour@gmail.com، 88828256کارشناس ارشد ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، -2



 

  مقدمه -1

کسـان در  یران نبـود اسـتاندارد   یـ در ا یژه اتوبوسرانیو و به یرساخت حمل و نقل عمومین مشکالت زیتر مهم از یکی

هـا و   سـتگاه یاسرپناه  .رپوشش استیه و منطقه زیا ناحیک خط و یاتوبوس موجود در  يها ستگاهیا يو اجرا یطراح

یکسان نیست ستگاه با محل سرپناه یفاصله تابلو ا . شوندمتفاوت نسبت به هم نصب می يها ییآنها با جانما يتابلوها

از نیـز  ر استاندارد آنهـا  یها و طول و عرض غ یکش خط. درج شده استتابلوها  يمتفاوت و گاه ناقص رو يها و نوشته

ز همـواره در  یـ الت نین تسـه یـ ا ير و نگهـدار یـ نـد تعم یفرا. هـاي اتوبـوس اسـت   موجود در ایستگاهمشکالت دیگر 

از معضـالت موجـود    یسـت یه لیـ شـود و بـا ته   یها انجام مـ  ستگاهیعکس از محل ا يتعداد يآور ها با جمع يشهردار

الت ین تسـه یـ کـه از ا  ییهـا  ستیل چک. دشو یها پرداخته م ستگاه به رفع نقص موارد موجود در عکسیستگاه به ایا

کـه در   ین معنـ یالت مورد نظـر اسـت بـد   یتسه) ندارد/ دارد(وجود  ا عدمیوجود و  يشه بر مبنایگردد هم یه میته

الت یاز تسـه  یفـ یچ بـرآورد ک ین شـکل هـ  یـ ا ندارد و به ایدارد و  یکش ستگاه مورد نظر خطیا ای یدانیم يدهایبازد

 تیـ هـا و اهم  نـه یحال آنکه بـا وجـود کمبـود هز   . به آنها وجود ندارد یدگیرس يبند تیاولو يبرا یا روشیموجود و 

به نظر  يار ضروریبس یفیک يا گاه دادهیپا يبر مبنا يبند تیستم اولویک سیاز به ین ،ت بودجه در رفع نواقصیریمد

  . رسد یم

Katarzyna Nosal روش تحلیل سلسله مراتبی را براي حل مسائل چند متغییـره حمـل و نقـل    ) 2014(و همکاران

استفاده عـواملی چـون زمـان سـفر، شـاخص هـاي زیسـت        شاخص هاي مورد . عمومی یکپارچه استفاده کرده است

استفاده از روش تحلیل سلسله . بوده است... محیطی، قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل عمومی، ایمنی، هزینه و 

مراتبی در این پروژهش به عنوان ابزار بسیار کارآمد و مناسبی براي تصمیم گیري جهت انتخاب سناریوها بـا وجـود   

 کارآیی ارزیابی به خود تحقیق در ) 2011(  لیتمن و هنري.]١[ختلف حمل و نقل اي بوده استشاخص هاي م

 این در که معیارهایی. پرداختند آمریکا شهري مناطق در ریلی نقل و حمل و اتوبوس مقایسه و ترانزیت جدید برنامه

 دامنـه  مایـل،  هـر  ازاي بـه  مسـافر  تعداد نقلیه، وسیله هزینه اجرا، هزینه :از عبارتند اند گرفته قرار نظر مد ارزیابی

 اعتمـاد،  قابلیـت  و سـرعت  پذیري، انعطاف زیرساختها، هزینه جابجایی، ظرفیت آسایش، و راحتی خدمات، پوشش

  .]٢[راه هاي شبکه وتعداد مسافر هر ازاي به فضا هوا، و صوتی آلودگی ایستگاه، تعداد

Otto )2010 (چنـدمعیاره  گیري تصمیم از روش گیري بهره با را روانی عوامل اثر خود تحقیق در (MADM)  در 

گرفتـه   قرار استفاده مورد این مقاله در که معیارهایی. است داده قرار بررسی مورد نقل و ههاي حمل گزین انتخاب

اسـتفاده   تحـرك  میـزان  و شـرایط  اقتصـادي،  عوامـل  جمعیتـی،  اجتمـاعی، عوامـل   هنجارهـاي   :از عبارتنـد  انـد 

  ].3[کنندگان



 

  تعریف مساله و اهداف تحقیق - 2

ریـزي و   لیست و نمودار جامع از کلیه تسهیالت مورد نیاز یک ایستگاه اتوبوس کمک شایانی به برنامه ارائه یک چک

محیط پیرامونی یک ایسـتگاه شـامل پارامترهـایی چـون ارتبـاط مناسـب       . نماید ها می مدیریت براي ساخت ایستگاه

 …هـا و   رو، مسیر ورود و خروج مناسب اتوبوس، مناسب بودن فضاي انتظار و ارتفاع جدول و نقشـه  هایستگاه با پیاد

  ].4[نشان داده شده است) 1شکل (که در  است

 

 
 

  اجزا و تسهیالت مورد نیاز در یک ایستگاه اتوبوس: 1شکل

  

ارائه . عمومی در جذب مسافرین استونقل هاي تأثیرگذار سیستم حمل ترین بخش هاي اتوبوس از جمله مهم ایستگاه

ي مناسب براي تعمیر و نگهداري، شناسایی مشکالت و اصـالح ایـن نـواقص اهمیـت زیـادي در      یک روش یکپارچه

  . مدیریت حمل و نقل شهري دارد

با استفاده از ساخت پایگاه داده براساس چندین شاخص از تجهیزات و مبلمان ایستگاه هاي اتوبوس در این پژوهش 

تمامی ایستگاههاي سیستم مورد مطالعه کد گذاري و هر یک از تسهیالت وضعیت موجود آنها با فـرم هـاي   شهري 



 

فراینـد تحلیـل    رافیـک طـی   بر اساس نظر کارشناسان توزن دهی به این شاخص ها . گردداحصا می کیفیبرداشت 

 صورت گرفته و انتخاب و اولویت بندي مهترین ایسـتگاهها جهـت اقـدامات اجرایـی در     ) AHP(سلسله مراتبی فازي

تفکیک مشکالت هر ایستگاه به صورت تسـهیالت  الزم به ذکر است که . صورت می پذیرد Expert Choiceنرم افزار 

ارجاع مناسب کار بـه پیمانکـاران، مـدیریت هزینـه و     ست به نحوي که نیز از اهداف دیگر این تحقیق امحور جهت 

روش . تعیین برنامه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در رفع نواقص این ایستگاه ها امکان پذیر مـی باشـد  

تهـران اجـرا و    يشـهردار  8منطقـه   يهـا  سـتگاه یا یدر تمـام  يک مطالعـه مـورد  یـ ن پـژوهش در  یارائه شده در ا

  . شده است يبند تیاولو

  

  روش  مطالعه - 3

روي مسـئولین   هاي حمل و نقل همگانی پـیش  تعمیر و نگهداري از ایستگاه در رسیدگی ،بسیاري  تمشکال همواره

باشد و کیفـی نیسـت و فراینـد رسـیدگی بـه       ها کلی می اطالعات برداشت شده ایستگاه .است حوزه ترافیک شهري

و حالتی براي تعمیر و ) ندارد/ وجود دارد(آمیزي سرپناه در ایستگاه  به عنوان مثال رنگ. زیادي دارد معضالت هزینه

شـود و ایـن موضـوع     ها همواره به صورت ایستگاه محور ارائه مـی  مشکالت ایستگاه .شود یا ترمیم در نظر گرفته نمی

هاي تخصصی رسیدگی بـه مشـکالت    اعزام تیم بندي و کند چرا که تقسیم فرایند رسیدگی به معضالت را دشوار می

 .ها وجود ندارد اجرا و طراحی ایستگاه الویت بندي استاندارد مناسبی براي .پذیر نیست امکان

  :به شرح زیر است هبر این اساس روش انجام مطالع

  انتخاب شاخص هاي تجهیزات و مبلمان ایستگاه هاي اتوبوس شهري-1

 ي گزینش شدهشاخص هاها براساس  هاي کیفی و برداشت تسهیالت ایستگاه تهیه فرم-2

آوري  براساس اطالعـات جمـع   Expert Choice افزار در نرم نظربا توجه به شاخص هاي مورد  تشکیل پایگاه داده-3

 .شده

اسـتفاده از فراینـد تحلیـل    بـا   بندي مشکالت براساس ضعف در کیفیت هر تسهیالت تحلیل پایگاه داده و اولویت-4

 .)AHP(سلسله مراتبی

  .Expert Choice در نرم افزار بندي  و اولویت تسهیالت محور استخراج جداول مدیریتی-5

   



 

مبانی استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازي به عنوان روشی جهت اولویـت بنـدي شـاخص     3-1

 هاي پروژه هاي حمل و نقل و ترافیکی

روش هـاي   تعـداد آن هـا و شـرایط تصـمیم گیرنـدگان،      ،نوع آن ها ،گیري، با توجه به میزان داده ها براي تصمیم

یکی از قوي ترین و پرکـاربردترین روش    AHPدر این میان روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی . مختلفی وجود دارد

ن انتخـاب ابتـدا بایـد یـک فراینـد      به منظور تعیین بهتری. ها در تصمیم گیري هاي چند معیاره کمی و کیفی است

که بهترین انتخاب از بین چندین در انتها خروجی  سلسله مراتبی را ایجاد کرد و سپس به مقایسه زوجی پرداخت و

هر تصمیم گیري با این نرم افزار با  .به دست خواهد آمد  Expert choiceانتخاب می باشد با استفاده از نرم افزار 

ساده ترین حالت، یک سلسله مراتبی با سه سـطح زیـر   . لسله مراتبی یا درخت آغاز میشودیک مدل در قالب یک س

واننـد بـه زیـر    البته هر یک از معیارها مـی ت ) Alternatives(و گزینه ها ) Criteria(، معیارها ) Goal(هدف . می باشد

مقایسـه   .تر توسعه می یابـد ساخت مدل با ساخت هدف شروع شده و به سمت سطوح پایین  .معیارها تقسیم شوند

، که پس از دو عنصر نسبت به عنصر سطح باالترزوجی، فرایندي است براي مقایسه اهمیت، ارجحیت یا درستنمایی 

که این امر به مقایسه زوجی گزینه هـا   .ایجاد ساخت سلسله مراتبی قدم بعدي ارزیابی عناصر با مقایسه زوجی است

پـس از مقایسـه زوجـی و    . نین مقایسه معیارها نسبت به هدف منتهی می شـود نسبت به هر یک از معیارها و همچ

در این مرحله الزم است تا وزن نهایی هر گزینه محاسبه و با اسـتفاده  وزن هاي نسبی گزینه ها و معیارها، محاسبه 

تبـدیل   9تـا   1بین به مقادیر کمی  Expert Choiceدر نرم افزار ) وزن ها( ها این قضاوت .از نرم افزار مشخص گردد

  .اند مشخص گردیده  )1جدول(شده که در 

  

  مورد نظربراي تعیین اوزان شاخص هاي  مقادیر کمیو  ترجیحات، قضاوت شفاهی:  1جدول 

  توضیح  الویت ها ارزش

  .اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند jنسبت به   iگزینه یا شاخص  ترجیح یکسان  1

  .کمی مهمتر است jنسبت به   iگزینه یا شاخص  کمی مرجح  3

  .مهمتر است jنسبت به   iگزینه یا شاخص  خیلی مرجح  5

  .داراي ارجحیت خیلی بیشتري است jنسبت به   iگزینه یا شاخص  خیلی زیاد مرجح  7

  .نیست jمطلقا مهمتر و قابل مقایسه با   jاز  iگزینه یا شاخص  کامال مرجح  9

  .است iبراي  9و پایین تر از  7، بیانگر اهمیتی زیادتر از 8مثال : ارزش هاي بین ارزشهاي ترجیحی   بینابین  8و6و4و2

  

   



  تهران

  شهري

در تهیه این فرم ها مهمترین شاخص هـاي بهبـود   

که در پروژه خط سفید شـهر تهـران و اسـتاندارد هـاي     

اي عملیـات  مهمترین نکته در انتخاب این شاخص ها تفکیک شـاخص هـا بـر مبنـ    

اجرایی ارجاعی به پیمانکاران و حسب نظر سنجی از مسئولین حوزه حمل و نقل و ترافیک شـهرداري تهـران بـوده    

سـال   2است که این اطالعات از نتایج مطالعات جامع  صورت گرفته توسط مهندسین مشاور پارس مسیر گستر در 

 
 اتوبوس ي

   

تهران يشهردار 8منطقه هاي اتوبوس تمامی ایستگاه

شهري اتوبوس هاي ایستگاه مبلمان و تجهیزات هاي

در تهیه این فرم ها مهمترین شاخص هـاي بهبـود   ه و یته) 2شکل(، مطابق یفیک يها فرم

که در پروژه خط سفید شـهر تهـران و اسـتاندارد هـاي     انتخاب شده است تسهیالت و مبلمان ایستگاههاي اتوبوس 

مهمترین نکته در انتخاب این شاخص ها تفکیک شـاخص هـا بـر مبنـ    . بوه است

اجرایی ارجاعی به پیمانکاران و حسب نظر سنجی از مسئولین حوزه حمل و نقل و ترافیک شـهرداري تهـران بـوده    

است که این اطالعات از نتایج مطالعات جامع  صورت گرفته توسط مهندسین مشاور پارس مسیر گستر در 

   .شهر تهران استخراج شده است 8و  14

يها ستگاهیالت ایبرداشت تسه یفیک يها فرم: 2شکل

 

تمامی ایستگاهدر  يمورد مطالعه -4

هاي شاخص انتخاب - 4-1

فرمن مرحله از پژوهش یدر ا

تسهیالت و مبلمان ایستگاههاي اتوبوس 

بوه استابالغی آن مورد توجه 

اجرایی ارجاعی به پیمانکاران و حسب نظر سنجی از مسئولین حوزه حمل و نقل و ترافیک شـهرداري تهـران بـوده    

است که این اطالعات از نتایج مطالعات جامع  صورت گرفته توسط مهندسین مشاور پارس مسیر گستر در 

14متوالی در سطح مناطق 

  

  



EXPERT CHOICE 

مبنا گاه داده یبرده شده و پا اکسل افزار

اخذ  یرقم 4کتا و منحصر به فرد یک کد 

باشد و میشهر تهران ثابت  یستم اتوبوسران

در صورت گسترش پروژه مطابق کدهاي یکتاي فوق الذکر میتوان پایگاه جامع کیفیت مبناي تسهیالت ایستگاه 

ده به منظور گسترش روش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، 

Expert Choice انتقال داده شده است .  

 
  8هاي اتوبوس منطقه  پایگاه داده تشکیل داده شده حاصل از برداشت تسهیالت ایستگاه

   

EXPERT CHOICE و Excelهاي در نرم افزار مبنا ایجاد پایگاه داده اطالعاتی

افزار ط نرمیبه مح ،)3شکل (ستگاه برداشت شده مطابق 

ک کد یبا ز یستگاه نیهر ا. تهیه شده است 8هاي اتوبوس منطقه 

ستم اتوبوسرانیدر کل س ک شده است کهیتفکشده از سازمان اتوبوسرانی شهر تهران 

در صورت گسترش پروژه مطابق کدهاي یکتاي فوق الذکر میتوان پایگاه جامع کیفیت مبناي تسهیالت ایستگاه 

به منظور گسترش روش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، . هاي اتوبوس شهر تهران را تشکیل داد

 Expert Choiceفزار و به نرم ابه فرآیند تحلیل انتخاب 

پایگاه داده تشکیل داده شده حاصل از برداشت تسهیالت ایستگاهنمایی از 

 

ایجاد پایگاه داده اطالعاتی -4-2

ستگاه برداشت شده مطابق یا 150اطالعات  یتمام

هاي اتوبوس منطقه براي ایستگاه

شده از سازمان اتوبوسرانی شهر تهران 

در صورت گسترش پروژه مطابق کدهاي یکتاي فوق الذکر میتوان پایگاه جامع کیفیت مبناي تسهیالت ایستگاه 

هاي اتوبوس شهر تهران را تشکیل داد

به فرآیند تحلیل انتخاب جهت ورود  نمونه ایستگاه

  

نمایی از : 3شکل 



 

 تحلیل پایگاه اطالعاتی مبنا و اولویت بندي رسیدگی به مشکالت -4-3

ها بر مبناي نوع کیفیت در هـر آیـتم    مشکالت تمامی ایستگاه Expert Choice در این بخش با استفاده از نرم افزار 

، بر اساس امتیازدهی به شاخص هـاي عملکـردي معرفـی شـده،      …کشی و  آمیزي، خط خاص مثل روشنایی، رنگ

مشخص شود که در ) Goal(براي ساختن یک الگوي سلسله مراتبی در گام نخست باید هدف . استخراج خواهد شد

کشی  آمیزي، خط ها بر مبناي نوع کیفیت در هر آیتم خاص مثل روشنایی، رنگ ایستگاه بندي الویتهدف مطالعات 

مشـخص شـوند   ) Criteria( باید معیارها مشاهده می گردد )5شکل (همان طور که در  در گام دوم. می باشد …و 

مشخص شـود  ) Alternatives(باید گزینه ها  نیز در گام سوم. می باشند يعملکرد يشاخص هاکه در اینجا همان 

براي دستیابی  از این رو .مورد مطالعه به منظور اولویت بندي میان انها خواهد بود، ایستگاه هاي اتوبوس که در اینجا

پـس از مرحلـه امتیـاز    . امتیاز دهی شده اند) 6 شکل(به هدف مورد نظر توسط نرم افزار، هر یک از معیارها مطابق 

پس از مقایسه زوجی . صورت گرفته است Expert Choice  گزینه ها با استفاده از نرم افزاردهی، مقایسه زوجی بین 

و محاسبه وزن هاي نسبی گزینه ها و معیارها، دراین مرحله الزم است تا وزن نهایی هر گزینه محاسبه و با استفاده 

نتـایج و الویـت بنـدي گزینـه هـا       مشـاهده   Expert Choiceآخرین مرحله در نرم افـزار . از نرم افزار مشخص گردد

ضرورت نیـاز  منتخب طبق هاي ایستگاه این شکل مشاهده می گردد، همان طور که در . می باشد)  7 شکل(مطابق

داراي نامناسب تـرین وضـع موجـود بـا در نظـر       4068به طور مثال ایستگاه کد  .الویت بندي شده اند به رسیدگی 

اما همان طور که قبال ذکر شد یکی از مزایاي تحلیل سلسـله  . عملکردي می باشد توامان چهارده شاخص گرفتن اثر

اثر تـوام تمـامی شـاخص هـاي عملکـردي، الویـت بنـدي        مراتبی عالوه بر الویت بندي ایستگاه ها با در نظر گرفتن 

اخص جهـت  با در نظر گرفتن کیفیـت هـر ایسـتگاه در آن شـ     ،ایستگاه ها در هر یک از شاخص ها بصورت جداگانه

، مدیریت هزینه و تعیین برنامه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلنـد مـدت   مربوطه ارجاع مناسب کار به پیمانکاران

و  )shelter(سـرپناه  هـاي  از این رو الویت بندي ایستگاه هـا بـراي شـاخص   . در رفع نواقص این ایستگاه ها می باشد

 هـا در نظر گرفته شده براي آن اوزانکه با توجه به  )Accessibility Ramp(امکان ورود معلولین و ناتوانان به ایستگاه

در بـه ترتیـب   د ناز مهمترین شاخص هاي عملکردي و مورد توجه در پروژه خط سفید مـی باشـ   6شکل شماره در 

مشاهده می گـردد ایسـتگاه هـاي داراي امتیـاز      اشکالهمان طور که در این  .آورده شده است )9شکل(و ) 8شکل(

  .می باشندآن شاخص در الویت انجام  ،بیشتر

  

  

  

  

  



  ها دسته بندي شاخص هاي عملکردي جهت ارزیابی ایستگاه

)شاخص هاي عملکردي(معیارها  
پهلوگاه امکان پوشش جوي پشتی و احداث

)پهلوگاه(تورفتگی  
 روشنایی

 باقیمانده تاسیسات قبلی
 سرپناه
 نیمکت

تسهیالترنگ آمیزي   

  
 Expert Choiceخروجی نرم افزار 
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دسته بندي شاخص هاي عملکردي جهت ارزیابی ایستگاه: 5شکل 

)شاخص هاي عملکردي(معیارها کد 

اتوبوستابلوي ایستگاه  8 امکان پوشش جوي پشتی و احداث  
خطکشی زرد رنگ محدوده ایستگاه اتوبوس 9

نقشه اطالع رسانی مسیر 10

خط نوشته فقط اتوبوس روي روسازي 11

امکان ورود معلولین و ناتوانان به ایستگاه 12

 کف سازي ایستگاه 13
)وضعیت روکش(اگر جوي آب در جلوي ایستگاه است 14

  

  

خروجی نرم افزار ) معیارها(ترجیحات، قضاوت شفاهی و اوزان شاخص هاي عملکردي

۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢

کد هر یک از معیارها

 

 کد معیارها
 1 

 2 خطکشی زرد رنگ محدوده ایستگاه اتوبوس
 3 نقشه اطالع رسانی مسیر

 4 خط نوشته فقط اتوبوس روي روسازي
 5 امکان ورود معلولین و ناتوانان به ایستگاه

 6 
 7 اگر جوي آب در جلوي ایستگاه است

ترجیحات، قضاوت شفاهی و اوزان شاخص هاي عملکردي: 6شکل 

١٣ ١۴



 

  Expert Choiceبه ترتیب ضرورت رسیدگی خروجی نرم افزار 

 
 )shelter(براي شاخص سرپناه
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به ترتیب ضرورت رسیدگی خروجی نرم افزار  ي منتخبها الویت بندي ایستگاه

 

براي شاخص سرپناه به ترتیب ضرورت رسیدگی ها الویت بندي ایستگاه 

۴٠٣٩ ۴٠۵٢ ۴٠۵۴ ۴١٠١ ۴١٠٣ ۴٠۶٨ ۴٠٨١ ۴٠٨٩ ۴٠۶٣

کد هر یک از ایستگاه ها

۴٠٣٩ ۴٠۵٢ ۴٠۵۴ ۴١٠١ ۴١٠٣ ۴٠۶٨ ۴٠٨١ ۴٠٨٩ ۴٠۶٣

کد هر یک از ایستگاه ها

 

الویت بندي ایستگاه: 7شکل 

الویت بندي ایستگاه :8شکل 

۴٠۶٣

۴٠۶٣



 
  امکان ورود معلولین و ناتوانان به ایستگاه

و ساخت پایگاه داده براساس چندین شاخص از تجهیزات و 

در نرم افزار  و مقایسه زوجی بین گزینه ها

هاي مورد بررسی در پایگاه داده را بر مبناي 

داراي  4068به طور مثال ایستگاه کد 

- و وزندهی به این شاخص ها مینامناسب ترین وضع موجود با در نظر گرفتن اثر توامان چهارده شاخص عملکردي 

در نظر با عالوه بر الویت بندي ایستگاه ها 

هر یک از شاخص ها بصورت  الویت بندي ایستگاه ها در

با در نظر گرفتن کیفیت هر ایستگاه در آن شاخص جهت ارجاع مناسب کار به پیمانکاران مربوطه، 

از . مدیریت هزینه و تعیین برنامه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در رفع نواقص این ایستگاه ها می باشد

رت را در هر یک از  شاخص ها به صو

امکان ورود معلولین و ناتوانان به یا و ) 

از مهمترین شاخص هاي عملکردي و مورد توجه در پروژه خط سفید می باشند 

   . اي امتیاز بیشتر جهت رسیدگی در آن شاخص نیز قابل استخراج است
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امکان ورود معلولین و ناتوانان به ایستگاه یب ضرورت رسیدگی براي شاخصبه ترت ها بندي ایستگاه

)Accessibility Ramp(  

  جیو ارائه نتا

و ساخت پایگاه داده براساس چندین شاخص از تجهیزات و ) AHP(مراتبی فازيبا استفاده از فرایند تحلیل سلسله 

و مقایسه زوجی بین گزینه ها مبلمان ایستگاه هاي اتوبوس شهري و وزن دهی به این شاخص ها

هاي مورد بررسی در پایگاه داده را بر مبناي ضرورت رسیدگی الویت بندي شده و میتوان ایستگاه

به طور مثال ایستگاه کد . ضرورت رسیدگی و ایستگاههاي داراي بیشترین مشکل اولویت بندي نمود 

نامناسب ترین وضع موجود با در نظر گرفتن اثر توامان چهارده شاخص عملکردي 

عالوه بر الویت بندي ایستگاه ها , در این پژوهشتحلیل سلسله مراتبی  دیگر کاربرد روش

الویت بندي ایستگاه ها در امکان گرفتن اثر توام تمامی شاخص هاي عملکردي،

با در نظر گرفتن کیفیت هر ایستگاه در آن شاخص جهت ارجاع مناسب کار به پیمانکاران مربوطه، 

مدیریت هزینه و تعیین برنامه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در رفع نواقص این ایستگاه ها می باشد

را در هر یک از  شاخص ها به صوها  الویت بندي ایستگاهبا استفاده از نتایج این روش قادر هستیم 

) shelter(سرپناهبه عنوان مثال در شاخص . منفرد نیز مورد بررسی قرار دهیم

Accessibility Ramp(  از مهمترین شاخص هاي عملکردي و مورد توجه در پروژه خط سفید می باشند که

اي امتیاز بیشتر جهت رسیدگی در آن شاخص نیز قابل استخراج است

۴٠٣٩ ۴٠۵٢ ۴٠۵۴ ۴١٠١ ۴١٠٣ ۴٠۶٨ ۴٠٨١ ۴٠٨٩ ۴٠۶٣

کد هر یک از ایستگاه ها

 

بندي ایستگاه الویت: 9شکل 

 

و ارائه نتا يجمع بند -5

با استفاده از فرایند تحلیل سلسله 

مبلمان ایستگاه هاي اتوبوس شهري و وزن دهی به این شاخص ها

Expert Choice، ضرورت رسیدگی الویت بندي شده و میتوان ایستگاه

ضرورت رسیدگی و ایستگاههاي داراي بیشترین مشکل اولویت بندي نمود 

نامناسب ترین وضع موجود با در نظر گرفتن اثر توامان چهارده شاخص عملکردي 

  . باشد

دیگر کاربرد روش يیکی از مزایا

گرفتن اثر توام تمامی شاخص هاي عملکردي،

با در نظر گرفتن کیفیت هر ایستگاه در آن شاخص جهت ارجاع مناسب کار به پیمانکاران مربوطه،  جداگانه و 

مدیریت هزینه و تعیین برنامه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در رفع نواقص این ایستگاه ها می باشد

با استفاده از نتایج این روش قادر هستیم این رو 

منفرد نیز مورد بررسی قرار دهیم

Accessibility Ramp(ایستگاه

اي امتیاز بیشتر جهت رسیدگی در آن شاخص نیز قابل استخراج استایستگاه هاي دار

۴٠۶٣



 

فرایند رسیدگی به تعمیر و نگهداري از یک سو با اولویت  ، محور  تسهیالتاین روش و شاخص هاي بر مبناي 

و بر این اساسا . شود هاي فاقد آن تسهیالت و سپس با اولویت کیفی ضعیف و متوسط و خوب انجام می ایستگاه

دهد جلوگیري و فقط  ها رخ می توان از تأخیرهایی که به دلیل نبود بودجه براي رسیدگی به کلیه ایستگاه یم

به عنوان مثال شاید بودجه براي تعمیر . دار را براساس تسهیالت خاص مورد نظر رسیدگی نمود هاي اولویت ایستگاه

هاي شکسته و فاقد  اتوبوس فاقد سرپناه و با شیشههاي  ها نباشد اما رسیدگی به ایستگاه کلیه تسهیالت ایستگاه

  .ممکن باشدروشنایی 

از طریق مدیریت هزینه و تخصیص هدفمند بودجه به  موارد نیازمند  ن مطالعهیارائه شده در ا ياستانداردها

اتوبوس ق مردم به استفاده از یزات و تشویتجه يساز کسانیو  يمنظر شهر يباسازیبه ز یانیکمک شا رسیدگی، 

 .دینما یم

ل یکشور و تشک يشهرها یتمام يبرا یاتوبوس و سامانده يها ستگاهیا براي  ن روش مطالعهیا استفاده از 

ک یک از یمسئوالن تراف یتمام ين برخورداریه و همچنیباعث به وجود آمدن وحدت رو جامع داده  يها گاهیپا

 تعداد  اد شدنیو کم و ز یرات و اصالحات احتمالییوضع موجود، ثبت تغ يها لیتحل يگاه داده مناسب برایپا

و همچنین امکان مدیریت بودجه در سطح کالن را براي سیاستگذاران ستم ینده سیها در طول خطوط در آ ستگاهیا

  .آوردسیستم فراهم می
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Abstract 

Bus stations are the most important and effective parts of the public transport system in the 
attraction of passengers. Providing an integrated solution for maintenance, identification of 
problems, and reforming these shortcomings are very important in the urban transport 
management. In this paper, it is tried to prioritize the station with the highest problems using 
fuzzy analytic hierarchy process (AHP) and making a database based on several indicators 
of equipment and furniture in urban bus stations and weighting these indicators in Expert 
Choice software. On the other hand, prioritizing is possible by separating the problem of 
each station in a facility-based form for proper refer to the relevant contractors, cost 
management and determining the short time, medium, and long-time schedule to solve these 
shortcomings in these stations. Therefore, in one case study, the actual data from all bus 
stations of District 8 of Tehran Municipality were collected, and the mentioned method was 
developed for it by forming the database. The problem of cost and budget management in 
eliminating the shortcomings of a bus system was resolved using the findings of this 
research. A prioritization system based on qualitative database for stations makes possible 
to extend this method at the macro level in a city or country.  
 
Keywords: integrated management, bus stations, maintenance, integration of facilities, fuzzy 
hierarchical analysis 
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