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  چکیده

 کی آن کارآمد يو اجرا باشد یم شهر هر براي يچالش جد یک اتوبوسی ونقل حملو مسیرهاي  هااتوبوس تیریمد

 ونقـل  حمـل  يهـا  سـتم یس یریابیمسـ همچنـین   .اسـت  ونقـل  حمل يها شرکتو  ها يشهردار يبرا حیاتی يمسئله

، يبـردار  بهـره سـاخت و   ي نـه یهزو  عملیـاتی بازدهثرگذاري بر است که ضمن ا يا دهیچیپبسیار  ي مسئله همگـانی
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 يساز نهیبهبر  یروش مبتنیک ) DEA( ها داده یپوشش لیتحل .خواهد داشـت یطیمح ستیزکاربري زمین و اثرات 

 .شود یماستفاده  یعموم ونقل حمل يها ستمیس ینسب عملیاتی بازده يریگ اندازه يبرا يا گسترده طور بهه باشد کمی

 DEA در CCRبـا اسـتفاده از مـدل    را  یعمـوم  ونقل حمل ستمیس کیاتوبوس در  يرهایمس مقاله عملکرد نیادر 

و  يورود يهـا  شـاخص  همچنـین  و میکنـ  یم ارائهعملکرد  یابیارز ی برايچارچوب مفهوم کیما  .میکن یم یابیارز

تابع سپس  .میکن یم انتخاب را هاریاز مس کیهر خدمات یو اثربخش عملیاتی بازده ي محاسبه يمناسب برا یخروج
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  مقدمه -1

امـروزه بـا رشـد سـریع جمعیـت در       .اسـت  يشـهر  ونقل حمل ستمیس و مهم ریناپذ ییجداجزء  یعموم ونقل حمل

نیاز به سطوح خدمات متناسب با این تقاضـا،   به مناطق حومه و نیز افزایش ها آن دهمحدوشهرهاي بزرگ، گسترش 

شـده   ریناپـذ  اجتنـاب رآمد، امري جدید با ظرفیت باال و کا يها ستمیسو  ها شبکهتسهیالت موجود و ایجاد  يتوسعه

نسبت به  شود یمکه باعث  اشاره کرد ها آن یو اثربخش سرعت ،یراحت به توان یمعمومی  ونقل حمل يایمزااز . تاس

و  هـا  اتوبـوس  يتـراکم و سـرعت آهسـته    لیاز قب یدر حال حاضر، مشکالت .دنداده شوترجیح سفر  يها وهیش گرید

 لیـ بـه دل  ریاخ يها سالدر همچنین  .ه استدش داریپد هااز شهر ياریدر بس یاتوبوس ونقل حمل يها شرکت کمبود

 .اسـت  افتـه یکـاهش   کننـد  یمـ استفاده  یعموم ونقل حمل از کسانی که تعداد ،یشخص هینقل لیتعداد وسا شیافزا

فزایش ا یعموم ونقل حمل يها ستمیسعملکرد  یابیارز ي نهیدرزم قاتیتحق عالقه به همین امر سبب شده است که

 ونقـل  حمـل  سـتم یکـل س  بـراي  یعملکرد کل یابیارز يتمرکز بر رو ،شده انجام قاتی، در تحقحال نیباا .]1-3[ یابد

داده شده  جداگانه صورت بهاتوبوس  ونقل حمل يرهایمس یو اثربخش عملیاتی بازدهبه  یتوجه کمو  باشد یم یعموم

  .است

 یابیارز ، اماشد یابیارزان کاربر تی، خدمات اتوبوس از منظر رضاهااتوبوس ریمس کارایی یابیارز برايمطالعه  کیدر 

را  هـا  اتوبـوس  کـارایی  یابیـ ارز يهـا  روشي دیگري در مطالعه .]4[ انجام نشد جداگانه صورت به اتوبوس يرهایمس

ـ  .]5[ خود در نظـر نگرفتنـد   لیوتحل هیتجزدر  را ها اتوبوس يبند زمان، اما کردند مند نظام  یابیـ ارز يروش بـرا  کی

ا امـ  مسـافران ایجـاد شـده اسـت،     و هم از دیدگاه ونقل حملشرکت  دگاهیدهم از  ،خاص اتوبوس ریمس کی کارایی

دو جنبـه مختلـف،    ازاتوبوس  يرهایمس ن،یعالوه بر ا .]6[ کند ینم لیوتحل هیتجز را سود دهمسیرهاي غیر ساختار 

 با اسـتفاده از  لیوتحل هیتجزدر خصوص  ن،یهمچن .]7[ اند شده یابیارز بالقوه، يتقاضا شیو امکان افزا دیتول ییکارا

آن  ییکـارا  یابیـ ارز يبـرا  DEAمـدل   کیبا استفاده از  يرشه آهن راه بخش کی ،)DEA( 3ها دادهتحلیل پوششی 

  .]8[ قرار گرفته است لیوتحل هیتجزمورد 

 ییهـا  شـاخص  قیـ از طر معموالً دارند يساز نهیبهبه  ازیاتوبوس که ن يرهایدر عمل، مسباید بیان کرد که همچنین 

فاقـد   ها طرح يزیر برنامه و شوند یم يداور یفیو ک یذهن صورت به پوشش و نرخ یرخطیغ بیطول خط، ضر مانند

  .کمی هستند يها اسیمقو  یستگیشا

از منظـر   یو اثربخشـ  ونقـل  حمـل شرکت  دگاهیاز د بازدهیعامل  ،یعنیدو جنبه، شامل  دیبا اساساًعملکرد  یابیارز

 هايریاز مسـ  کیـ عملکـرد هـر    یابیـ ارز يبرا ها داده یپوشش لیتحل در CCRمقاله از مدل  نیدر ا. ، باشدمسافران

 گرید عبارت به .شوند یما مشخص رشوند  يساز نهیبه دیکه با ییرهایمس سپس و شود یماستفاده  اتوبوس ونقل حمل

  .شده است یابیرزا DEAتوسط  "5تخدما اثربخشی"و  "4بازده عملیاتی" ازلحاظ یبازده نسب ق،یتحق نیدر ا

                                                 
3 Data Envelopment Analysis 
4 Operation Efficiency 
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  هاتحلیل پوششی داده - 2

 يریـ گ انـدازه  روش براي نیا. است کاراییمرز  تخمین يبرا يپارامتر ریغ روش کی) DEA( ها داده یپوشش لیتحل

بـر   هیـ بـا تک  يآمـار  ریـ روش غ کیـ  DEA .]9[ شود یماستفاده  )DMU( 6رندهیگ میتصمواحدهاي  کارایی یتجرب

 ع،ی، مـدارس، صـنا  هـا  مارسـتان یبماننـد  (هـا  DMU لیـ وتحل هیـ تجزو  يبند رتبه يو برا باشد یم یخط يزیر برنامه

 ها دادهمزایاي تحلیل پوششی از  .]10[ شود یم استفاده )رهیو غ ونقل حملمسیرهاي  ،ها بانک ،تسهیالت، ها دانشگاه

  :ردبه موارد زیر اشاره ک توان یم

  با چندین ورودي و چندین خروجی؛ رندهیگ میتصمامکان ارزیابی عملکرد کارایی واحدهاي ) 1

الزم  هـا  یخروجـ و  هـا  يورودبـه   ها آناز قبل و تخصیص  ها وزندن مشخص بو عددي، يها روشبرخی  برخالف )2

  یست؛ن

ماننـد  (و یا شکل صریح تابع تولید ) رگرسیون آماري يها روشمانند ( شده نییتعنیاز به شکل تابع توزیع از قبل ) 3

  ؛نیست) پارامتري يها روشبرخی 

 .متفاوت يریگ اندازه ياه اسیمقمختلف با  يها یخروجو  ها يورود يریکارگ بهامکان ) 4

 کی یعملکرد اصل .شود یماستفاده  ینسب عملیاتی بازده يریگ اندازه يبرا يا گسترده طور به ها داده یپوشش لیتحل 

در  یو خروج يورود ستمیس کی توان یم .باشد یم مسافران يو راحت برا عیخدمات سر ي عرضه نیز اتوبوس ریمس

 يورود قـادیر م ثابت بودن طیتحت شرا 7دستاورد تابع لیوتحل هیتجز يبرا را آن تیعملیا بازده یابینظر گرفته و ارز

  .است کارآمدتر اتوبوس ریمس کی، باشد تر بزرگ ینسب ییکاراهرچه  .استفاده کنیم

  

   DEA يا هیپا يها مدل -2-1

 یخروجـ  sو  متـر  يورود m شـامل  DMUکـه هـر   ،) DMU( )n ، ...،1  =j( رنـده یگ میتصـم واحد  n ینسب ییکارا

مـدل  ( CCR اصلی مدلتوسط  ،شوند یمنشان داده ysj ، ...،y2j ، y1jو xmj ، ...،x2j ، x1j صورت بهترتیب به  و باشد یم

ـ    ها یخروج یکار، نسبت مجموع وزن نیانجام ا منظور به .]11[ شود یم يریگ اندازه )1  هـا  يورود یبـه مجمـوع وزن

  .ن هستندوز vو  uفرمول  نیدر ا. شود یم حداکثر

  

  

                                                                                                                                                                  
5 Service Effectiveness 
6 Decision Making Unit 
7 Achievement Function 
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که مـا   DEAمدل  .شود یمگرفته  ردر نظ) DMU( يریگ میتصمواحد  کی عنوان بهاتوبوس  ری، هر مساین مقالهدر 

بـه   یرسـان  خـدمت  ،اتوبـوس  ریمس کی یهدف کل صورتی کهبه  ؛ر استمحو یخروج CCRمدل  ،میکن یماستفاده 

 

 1مدل 

 2مدل 

 3مدل 



 

 5

بـه   را داریم؛ بودن )VRS( 8بازده به مقیاس ثابت فرض است که نیا یک دلیل دیگر .باشد یمبیشتر مسافران تعداد 

فـرض   .پیـدا کنـد   کـاهش  ایـ  شیافزا عملیاتی بازده، یخروج ای يازه در وروداند رییبا تغممکن است که  یمعن نیا

VRS یاضـ یر نظـر  از .]12[ است تر مناسب را دارند يور بهرهاز  یشتريب غییراتت کهاتوبوس  يرهایمس يبرا VRS 

  .شود لمنتق یخروج-يورود يدر فضا، مبدأدر هر نقطه نسبت به  تواند یم شده زده نیتخم که مرز دهد یمنشان 

تحـت   n DMU از یکـ ینشـان دادن   يبـرا  DMU0، )بـار  کی DMUهر  يبرا( حل شود بار n بایدمدل  که ییازآنجا

 اساسـاً  DEA .باشند می DMU0 يبرا یخروج نیام-rو  يورود ینام-iبه ترتیب  yr0و  xi0 .شود یماستفاده  یابیارز

و  يورود یخطـ  بیـ بـر ترک  آن کـارایی که  ،شده داده DMU0 کی يبرا يمجاز DMU نیکارآمدتر جادیبه دنبال ا

  .باشد یم، استوار است رینظ DMU یخروج

باشد به این معنی اسـت کـه   *θ >1و اگر  .کارآمد استبه لحاظ فنی  DMU0 جهیدرنت ،باشد نهیبه جواب *θ =1 اگر

DMU0 باشد یم ناکارآمد.  

  

  : یخروج-يورود يرهایمتغ -2-2

از  یکـ یگراف شـماي  کیـ  1شکل  .]13[ باشد یم یو خروج يورود هايریتغم انتخاب DEAمهم در روش  مگا کی

  .دهد یمرا نشان اتوبوس  ریمس کیخدمات اتوبوس در امتداد  يروند اجرا

                                                 
8 Variable Returns to Scale 
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 ییهـا  یخروجـ  که کنند یمرا فراهم  یحرکتو خطوط  ها ستگاهیا ه،ینقل لیوسا مواردي مانند ونقل حمل يها شرکت

از  يورود عنـوان  بـه  هـا  شـاخص  نیـ ا سپس .کند یمرا ایجاد  و متوسط زمان سفر يبند زمان نانیاطم تیبلقا ندمان

 يهـا  شـرکت  یینهـا  یخروجـ  تیـ درنها و. شـوند  یمـ ، در نظر گرفتـه  مسافر است تعداد یکه خروج، مسافر دگاهید

  .درآمد است ونقل حمل

 مه ،اتوبوس ریمس کیعملکرد  یابیارز منظور به .شود یم میتقس                                ي مرحلهدو به  ندیکل فرآ

 .کنـیم  محاسـبه را  خـدمات  یو اثربخش بازده عملیاتی دیما با ،انمسافر وهم از دیدگاه  ونقل حملشرکت  دیدگاه از

 مـؤثر ل عوامـ  کـه  یدرحـال  باشـد  یم ونقل حملتوسط شرکت  شده فراهممنابع  ،بازده عملیاتی بر يدیعوامل مؤثر کل

 یامـا اثربخشـ   بـاال  کـارایی اتوبوس بـا   يرهایمس يبرا .است مسافران ازیموردنخدمات  خدمات، یبر اثربخش يدیکل

خـدمات بـاال،    یاتوبوس با اثربخش يرهایمس يبرا. شده استن افتیتوسط مسافر در یخوب به خدمات ن،ییخدمات پا

  .پایدار نبوده است صورت به عهتوس ونقل حملشرکت  دگاهیداز ، پایین بازده عملیاتیاما 

  

  ها تعداد ایستگاه

  )ها اتوبوس(تعداد وسایط نقلیه 

  خط) مسافت(طول 

... 

  هابین ایستگاه ي فاصلهمتوسط 

  متوسط زمان سفر

  سفرها يبند زماناطمینان به 

  خط) مسافت(طول 

... 

 ه عملیاتیبازد

A 

B 

 اثربخشی خدمات

C 

D 

 درآمد سالیانه

 مسافر سالیانه تعداد

  اتوبوس يرهایعملکرد مس یابیارز یچارچوب مفهوم :1شکل 

A         D و B          C 
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 دگاهیـ از د. میابیـ  دسـت ممکـن   سـود  بیشترینمنابع به از  حداقلی استفاده ااست که ب نی، هدف اکارفرما دگاهیاز د

استفاده  يبرا ارهایمع .کند نیتأم ها آنبه  میبا ارائه خدمات ارزان و مستقرا تقاضا  دیاتوبوس با يرهایمس ،نیز مسافر

در  یچالش اصل این. باشد پوشش خدماتو  نظم ،ها انهیپا و نقلیه وسایل یشامل راحت تواند یم یومعم ونقل حملاز 

مشخصـات   1اسـاس، جـدول    نیبر ا .اهداف متضاد است نیا نیتعادل ب کیکردن  دایپ يبرا ونقل حمل يزیر برنامه

 مـا از بـازده   .دهـد  یمـ ، نشـان  میکن یم یابیارزی را اتوبوس ونقل حمل يرهایمس هاآن توسطکه ما  یخروج-يورود

 يرهایمسـ  يتقاضـا بـرا   يایـ مزا يریـ گ اندازه يخدمات برا بخشیاثر از عرضه و يور بهره يریگ اندازه يبرا عملیاتی

 يبـرا  یاتیعمل يها نهیهز گریکار، سوخت و د يروین یواقع يها نهیهزعدم وجود  به دلیل. میکن یم استفاده اتوبوس

، طـول  یـاتی عمل زمـان  با اتوبوس ریمس کی یاتیعمل يها نهیهزکه  میست که فرض کنا یمنطق ،اتوبوس يرهایمس

در ) اکسـپرس  يرهایمسـ  ایـ و  یمحل( خدمات نوع مانند یعوامل به ن،یعالوه بر ا .مرتبط است ها توقفخط و تعداد 

  .مقاله پرداخته نشده است نیا

 CCRهاي مدل خروجی و هاورودي :1جدول 

  خروجی  ورودي DMU  عملکرد

  مسیر هر اتوبوس  بازده عملیاتی

ها، تعداد تعداد ایستگاه

، طول خط، ضرایب هااتوبوس

  غیرخطی

  درآمد سالیانه

  مسیر هر اتوبوس  اثربخشی خدمات

-ي بین ایستگاهمتوسط فاصله

، متوسط زمان سفر، اطمینان ها

  طول خط، بنديبه زمان

  مسافر سالیانه تعداد

  

  ي موردي شهر مالیرمطالعه -3

 10اطالعات مربوط به این  .میکن یماعمال شهر مالیر اتوبوس در  ریمس 10 را براي ارزیابی شده ارائهتحقیق  روشما 

  .اند شدهنشان داده  3و  2 ولاجدمسیر در 
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 خروجی بازده عملیاتی وهاي ورودي داده :2جدول 

  یخروج    هاورودي    

DMU ریال(درآمد سالیانه   )کیلومتر(طول خط   هاتعداد اتوبوس  هاتعداد ایستگاه(  

1  15  7  2/5  89750000  

2  14  6  4/4  89400000  

3  18  9  7/5  93900000  

4  21  12  4/6  106700000  

5  14  6  0/5  89450000  

6  16  7  3/5  91800000  

7  12  5  5/3  76100000  

8  10  4  3/3  88500000  

9  9  4  1/3  87000000  

10  15  7  3/5  79100000  

  

 اثربخشی خدمات خروجی وهاي ورودي داده :3جدول 

  خروجی      هاورودي    

DMU 
ي بین متوسط فاصله

  )کیلومتر(ها ایستگاه

متوسط زمان سفر 

  )دقیقه(
  ندي سفرهاباطمینان به زمان

طول خط 

  )کیلومتر(

تعداد مسافر 

  سالیانه

1  40/0  21  36/0  2/5  756000  

2  40/0  22  38/0  9/3  648000  

3  32/0  18  53/0  7/5  972000  

4  30/0  14  74/0  4/6  1053000  

5  36/0  22  29/0  0/5  648000  

6  33/0  20  39/0  3/5  766000  

7  29/0  25  30/0  5/3  540000  

8  33/0  26  33/0  3/3  432000  

9  35/0  27  45/0  1/3  443000  

10  36/0  19  43/0  3/5  756000  
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  CCRدل م لیوتحل هیتجزو  جینتا -3-1

 نیبهتـر  .حل شده است ،شود یم استفاده یخط يزیر برنامهحل مسائل  براي که GAMS افزار نرم مدل با استفاده از

 خـدمات  یبـا اثربخشـ   یاتیعمل بازده جامعي  سهیمقاها، ریجامع از عملکرد مس ریتصو کیبه دست آوردن  يراه برا

 وجود دارد یو اثربخش ازدهب نیمثبت ب يرابطه کی ،یطورکل بهکه،  اند دادهنشان  یمطالعات قبل که یدرحال .شدبا یم

 مالیـر اتوبـوس در   يرهایمس يخدمات برا یو اثربخش ازده عملیاتیب نیب واضحی یمنف ایارتباط مثبت  چی، ه]14[

 )نداشـته ( داشتهخدمات باال  یاثربخش ال ممکن استبا یاتیعمل بازده اتوبوس با يرهایمس. نشد مشاهده) 4جدول (

  .باشند، و بالعکس

  

 هاارزیابی عملکرد مسیرهاي اتوبوسنتایج  :4جدول 

DMU اثربخشی خدمات  بازده عملیاتی  بازده کلی 

1 909/0  927/0  892/0  

2 846/0  000/1  692/0  

3 931/0  951/0  912/0  

4 000/1  000/1  000/1  

5 775/0  914/0  635/0  

6 919/0  939/0  899/0  

7 673/0  712/0  634/0  

8 643/0  893/0  393/0  

9 647/0  872/0  423/0  

10 796/0  723/0  870/0  

 
 ریمس نیکارآمدتر عنوان به 000/1 خدمات اثربخشیو  ازده عملیاتی، با ب4شماره  ریمس، یمحاسبات جیبا توجه به نتا

این مسیر داراي بیشترین حجم مسـافر سـالیانه و همچنـین بیشـترین درآمـد       که ییازآنجا .باشد یم یکل یابیدر ارز

طـول   زیـاد  يهـا  سـتگاه یاتعداد  داشتن باوجود 2 شماره اتوبوس ریمس .باشد یممسیر  نیکارآمدتر، باشد یمسالیانه 

  .باشد یم نییخدمات پا اثربخشیو  کم کنندگان استفادهتعداد  يدارا طول خط باال، و ریمس

نشان داده  2 در شکل ینمودار پراکندگ کیخدمات توسط  اثربخشیو  ازده عملیاتیب لیوتحل هیتجزحاصل از  جینتا

در  به فعالیت خود دیبا یی دارندخدمات باالاثربخشی  هم و ازده عملیاتیب که هم 6و  4، 3، 1 يرهایمس .شده است

   .دهندادامه  یشکل فعل

. شـوند  يزیـ ر برنامه مجدداًباید ، باشند یمي بازده عملیاتی باال ولی اثربخشی خدمات پایین که دارا 9و  8هاي ریمس

برخوردارنـد امـا    9و  8بـاالتري نسـبت بـه مسـیرهاي     خـدمات   بخشـی اثرداراي  2و  5 مسیرهاي همچنین اگرچه
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ـ ا .شـوند  يزیر برنامه مجدداًباید  وپایین است  ها آنهمچنان اثربخشی خدمات  شـرکت   دگاهیـ از در یسـ چهـار م  نی

اما بـا توجـه بـه     .هستندمهم بسیار  ها آن يبرا یکیاستراتژ ازنظرو  داراي عملکرد رضایت بخشی هستند ونقل حمل

ي زیر خدمات بهتر برنامه ي عرضه يساز نهیبهو  شتریجذب مسافران ب يبرا دیبا ها آنخدمات،  یبخشاثر نییسطح پا

  .مناسبی انجام دهند

که  دهد یماما بازده عملیاتی آن پایین است که نشان  باشد یمنیز داراي اثربخشی خدمات باالیی  10 ي شمارهمسیر 

  .بررسی شود مجدداًباید 

بهتـر   هم بازده عملیاتی و هم اثربخشی خدمات پایینی دارد و حفظ چنین مسـیري دشـوار اسـت و    7شماره مسیر 

  .براي این مسیر بود) تاکسیبراي مثال (جایگزینی  ونقل حملبه فکر سیستم  است که

  

 

  خدمات اثربخشی بازده عملیاتی و نیب يرابطه :2شکل 

  

 .دنشـو  تیحما دیباپایینی دارند  خدمات یاثربخش ماا دکارا هستن یاتیعملبه لحاظ اتوبوس که  يرهایمسدر نتیجه 

   .ابدیبهبود  تیریو مد يبردار بهره شیافزا قیاز طر تواند یم نیز یاتیعمل بازده

  

  گیري نتیجه -4

 کی آنکارآمد  يو اجرا باشد یمشهر  هر براي يچالش جد یک اتوبوسی ونقل حملها و مسیرهاي اتوبوس تیریمد

 ونقـل  حمـل ي هـا  سـتم یس یریابیمسـ همچنـین   .اسـت  ونقـل  حمل يها شرکتو  ها يشهردار يبرا حیاتی يمسئله

 يهـا شـاخص  ،يبـردار  بهـره ي سـاخت و   نـه یهزو  اتیعملیــ  بـازده است که بر  يا دهیچیپبسیار  ي مسئله همگـانی

در زمـان سـفر، تغییـرات کـاربري زمـین و اثـرات       یی جـو  صـرفه سـفر،   عملکردي نظیر میزان حمل مسافر، سرعت
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 ارائـه  مسیرهاي اتوبـوس  عملکرد یابیارز ی برايچارچوب مفهوم کیمقاله ما  نیدر ا .خواهد داشـت یطیمح ستیز

 ونقل حملشرکت ( دگاهیخدمات از دو د یاثربخشو  بازده عملیاتی ي محاسبه يبرا DEAدر  CCRمدل  ازو دادیم 

مثـال   يبـرا مالیر اتوبوس در  ریه مسد، شده ارائهبراي نشان دادن عملکرد روش تحقیق  .فاده کردیماست )و مسافران

مشخص  یی دارندباال لیاتیبازده عم و کمخدمات  اثربخشی ی کهیرهایمس ،جیانتبا توجه به  .گرفته شددر نظر  یعمل

ـ ا. شـوند  يزیـ ر برنامـه  مجـدداً بایـد  خـدمات   افزایش اثربخشی منظور بهاین مسیرها ند و مشخص گردید که شد  نی

 یبخشـ اثر نییاما بـا توجـه بـه سـطح پـا      داراي عملکرد رضایت بخشی هستند ونقل حملشرکت  دگاهیاز د هاریمس

 .ي مناسبی انجام دهنـد زیر خدمات بهتر برنامه ي عرضه يساز نهیبه و شتریجذب مسافران ب يبرا دیبا ها آنخدمات، 

، مشـکل اسـت   ازدهی عملیـات پـایینی دارنـد   خدمات و بـ مسیرهایی که هم اثربخشی بهبود در  ازآنجاکه ن،یهمچن

در ایـن مقالـه، عوامـل     .دیگر براي این مسـیرها شـویم   ونقل حمل ستمیسی یک نیگزیجا که مجبور بهممکن است 

در در مسـیرها را  ) غیـره و  هـا  مارستانیب، ها مدرسهمانند (ر مسیرها مانند قرارگیري تسهیالت مهم ب مؤثری اجتماع

همچنین در نظر گرفتن نقاط انتقال بین مسیرها نیز   .در تحقیقات آتی در نظر گرفته شود تواند یمنظر نگرفتیم که 

  .در مطالعات آینده انجام شود تواند یم
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Abstract 

Bus transit routes management is facing increasingly serious challenges in every city, and 
the execution of efficient bus management is a pressing issue for municipalities and 
transportation enterprises. Also, transit systems routing is an NP-hard problem and is 
effective on construction and operation costs as well as on operational indicators (e.g., 
ridership, trip speed, trip time decrease, land use modification and environmental impacts). 
A data envelopment analysis (DEA) is an optimization-based technique used widely to 
measure relative efficiencies of public transit agencies. This paper evaluates the 
performance of bus routes within a public transit system using the CCR model of the DEA. 
We construct a conceptual framework of performance evaluation and select appropriate 
input and output indices to compute the operation efficiency and service effectiveness of 
each bus route. Function-achievement is then analyzed and bus routes, which need to be 
optimized and regulated, are screened out. Ten bus routes of Malayer city are selected for 
the practical application. 
 
Keywords: Performance evaluation, Bus route, Public transportation, DEA, CCR model. 


