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  :چکیده

دیرباز نقش حمل و نقل شهری در توسعه و رشد شهرها قابل توجه بوده است، بر این  اسنای ی نز از     از

گسترش و رشد شهرها، دسترسز مناسب به سیستم های حمنل ونقنل بنوده اسنت در      عوامل مهم شهرنشینز و

سیسنتم حمنل    بنابرای  ارزیابز کنارایز  واقع سیستم حمل ونقل کارا ی ز از دالیل رشد وتوسعه کشورهاست 

ونقل بویژه حمل ونقل شهری از اهمیت خاصز برخوردار است  در ای  مقاله کارایز خطوط اتوبوسرانز پایاننه  

متغیینر ورودی  4در ابتدا مورد ارزیابز قرار گرفته است  با استفاده از مدل تحلیل پوششز داده ها، مصلز مشهد 

سای آنها انجام شده است  ابتدا با مندل بنازدهز بابنت و    متغییر خروجز انتخاب شده اند، که ارزیابز ها برا2و

متغییر نسبت به مقیای کارا بودن و ناکارا بودن خطوط و مقادیر کارایز آن ها مشخص شده اسنت، در مرحلنه   

بعد برای مناطق ناکارا مناطق الگو و مقادیر بهینه درنظر گرفته شده است  در مرحله بعد اقندام بنه رتبنه بنندی     

 مدل بازدهز متغیینر نسنبت بنه مقینای و     بادرصدی خطوط 011است  از نتایج قابل توجه، کارایز ماطق شده 

با مدل بازدهز بابت نسبت به مقیای و مز باشد، همچنی  در رتبه بنندی خطنوط   درصدی خطوط  38کارایز 

که تحنت نظنارب بخنش خصوصنز هسنتند از بیشنتری  کنارایز         2380و 22هم مشاهده مز شود که دو خط 

  رخودار بودند و بهتری  عمل رد را داشته اند ب

  
   مشهدخطوط اتوبوسرانی، شهر، یی، کاراها، ارزیابیداده یپوشش لیتحل: هاکلیدواژه

                                                 
1 . Data Envelope Analysis (DEA) 
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  :. مقدمه1

مورد  دیبا شکزهستند که ب زباورن ردن زلیپتانس یدارا زرشد و توسعه اجتماع یبه عنوان موتورها هرهاش

، وظایف مندیریت بنه   جدید یهای  با گسترش ت نولوژ(2112:218Lewis and mioch)رندیتوجه قرارگ

و در نهاینت   ز، ابربخشن از قبیل بهبنود کنارآیز   زبه صورب ویژه به سمت مسایل شهریطور عام و مدیریت

و فضنا وارد مباحن     م نان ، بل ه در ابعاد فضایز متمایل شنده و موونو    زنه تنها در ابعاد بخش وریبهره

جوامنع   اجتمناعز کنه در   –ی ز از فعالینت هنای عمنده اقتصنادی      ء الینفک آن شده است و جز زمدیریت

نقنل اسنت این  امنر در جوامنع شنهری از اهمینت خاصنز          ایز یافته حمل ومختلف امروزی جایگاه ویژه

-ی هر کشوری بشمار منز ل کارا ی ز از موانع رشد و توسعهنق برخوردار است  فقدان یک سیستم حمل و

ایز یافتنه اسنت  در مینان اننوا      نقل شهری نیز اهمیت ویژه افزون شهرها حمل وتوجه به رشد روز با رود 

 که به علت سرمایه گذاری کنم و  هاستتر از سایر روششهری نقش اتوبوسرانز برجستهنقل درون حمل و

 ز بیشنتری  نقنش و  با توجه به این ه خطوط اتوبوسران  ارائه خدماب بسیار از سایر روشها متمایز شده است

بتواننند   باشنند و  بنابرای  باید از کارایز الزم برخوردار ،دارندا مکشور نقل درون شهری  حمل و سهم را در

 سنریع و  ارزان، رسنانز بایند ایمن ،   این  خندماب    بهتری  خدماب را به شهروندان ارائه بدهند  بیشتری  و

هنا و  مندل  نز از اهمینت خاصنز برخنوردار اسنت     مطلوب باشد  بنابرای  ارزیابز کارایز خطوط اتوبوسنرا 

 خطوط حمل و ،، مناطقهاها، کارخانهسنجش کارآیز سازمان یتوسط صاحب نظران برا زمختلف یهاروش

   است  هاداده زروشها روش تحلیل پوشش  یاز مهمتری  ا ی ز  استو غیره پیشنهاد شده نقل

 : مسئله طرح .1.1

های سازمان ملل بینز، بر اسای گزارشاب و پیشکنندسعه ملز حرکت مزمروزه شهرها در خط مقدم توا

 Myers)درصد جمعیت جهانز در شهرها زندگز خواهنند کنرد    31 بیش از 2181بانک جهانز، تا سال  و

& Wyatt, 2004: 285)،    نقنل   ازسویز دیگر افزایش جمعیت شهرنشی  و رشد شنهرها بندون حمنل و

ها در ساماندهز مدیریت شهری، ورورب رو با توجه به نقش شهرداریاز ای  شهری ام انپذیر نخواهد بود

در رای آن  نقنل شنهری و   کیقیت خندماب حمنل و  های علمز به منظور بهبود و ارتقاء گیری از روشبهره

با توجه به کمبود مننابع در   شهری بیش از پیش مطرح شده است نقل عمومز  حمل و خطوط اتوبوسرانز و

گینری  انندازه باشند   وری و کارایز منز آنچه که به روشنز پاسخگوی ای  نیاز است؛ مقوله بهرهحال حاور 

سنایر   بنا  کارایز و وریدر امر ایجاد ارتباط صحیح بی  بهره را سازمان اتوبوسرانز شهرو کارایز، وری بهره

این     باشند زم رانیا رکالنشه  یدوم معنوی ایران وپایتخت مشهدشهر  دهد های استراتژیک یاری مزهدف



 

  بوده اسنت مشهد(  یشهردار 0831 ی)سالنامه آمار0832نفر در سال  2427802 ز معادلتیجمعشهر دارای 

عالوه در ای  شهر،  زخی، تاریآبار گردشگر رسای و(  ) روابه علت وجود بارگاه مطهر امام از سویز دیگر،

-منز  گردشنگر و زائنر ملنز جنذب     82313208 حندود  گردشنگر خنارجز و   234478نه بر مجاوران ساال

بنه رفناه و    زابیاز عوامنل دسنت   ز ن یمطلوب به آنهنا   رسانز  که خدماب(043:0830،رووی و رهنما)نماید

نقل شهری ای  شهر بیشتری  نقنش   سیستم حمل و  باشدزم زو خارج زساکنان و گردشگران داخل شیآسا

بیشتری  نقش را در ایجاد رفاه و  زائری  دارد و   وو ارائه ی خدماب شهری به ساکنیخدماب رسانز  را در

 بنویژه سنازمان   نقنل شنهری و   مل وحبنابرای  ارزیابز کارایز و سنجش عمل رد سیستم  آسایش آنها دارد 

 نقل شهری از اهمیت ویژه ایز برخوردار است  اتوبوسرانز به عنوان بزرگتری  ناوگان حمل و

 :پیشینۀ نظری تحقیق  2 .1

 Copman، توسط کوپمن و دبرو )هاو سازمان الش ها برای ارزیابی عملکرد و کارایی واحدهانخستین ت

and Debreu گیدری  و دبرو هم شاخصی برای انددازه  کرد  تعریف ( انجام گرفت. کوپمن کارایی فنی را

انجدام داد.   1591فارل در سال  کارایی فنی ارائه نمود. اما کار اساسی و کاربردی برای تشخیص کارایی را 

او برای اولین بار کارایی کلی )اقتصادی ( تولید کننده را به دو جزء کارایی فندی و تخصیصدی )قیمدت (    

تقسیم نمود که کارآیی فنی، نشان دهنده میزان توانایی یك بنگاه در حداکثر سازی تولید با توجه به عوامدل  

گاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولیدد  تولید معین است و کارآیی تخصیصی، نشان دهنده توانایی بن

 شد؛ را قائل فروضی و داد ارائه آنها از یك هر گیریبا توجه به قیمت آنهاست. سپس روشی را برای اندازه

بدا اسدتفاده از روش     نهایت در و مقیاس؛ به نسبت بازدهی بودن ثابت و تولید بودن محصولی تك ازجمله

(. از آن پدس اللدب   3:13:1گدران، ید و یند یزاده بحر نحسی)پرداخت کارایی لتحلی به خطی ریزیبرنامه

 و کدوپر  چدارنز،  فارل، روش تکمیل با. گیردمی انجام فارل روش اساس بر کارایی گیریروش های اندازه

تحلیل اولیه را از حالدت تدك نهداده و     :151( درسال Charnes,Cooper and Rhodes,1978) رودز

ادند. این روش که با توجه به حدر  اول اسدامی   نهاده و چند ستانده گسترش دت چند به حال ستاندهتك 

 و کدوپر  راهنمدایی  بده  که بود رودز ادوارد دکتری دوره نامهنام گرفت، مبنای مقاله پایان  CCRآنها روش

. کدر بن آن از پدس (. 91،1351مهرگان،) گرفت انجام آمریکا آموزاندانش تحصیلی پیشرفت مورد در چارنز

را معرفدی   BCC، مددل   15:4(. درسدال   Banker, Charnes and Cooper, 1984)کدوپر  و چارنز

 .نمودند



 

          شهری مطالعات در هاداده یپوشش لیو مطالعات انجام شده با مدل تحل قاتیسابقه تحق. 3.1 

  :درجهان سابقهالف(. 

 درشهرسنتانهای  همگنانز  نقنل  و حمنل  ه یسنامان  عمل رد کارایز ارزیابز هدف با2012 سال در هامگرن

 دست نتیجه ای  به میالدی2009 تا 1986 زمانز بازه به مربوط ساالنه آماری دادههای از استفاده با سوئد،

 یافتنه  کاهش 2009 تا 2000 سالهای درطول هزینه کارایز و نقل و حمل سیستم عمل رد کیفیت که یافته

 زیست محیط و ایمنز به توجه کنار در مسیرها تراکم روی بر را خود پیشنهاد نهایت در پژوهش ای  .است

  Holmgren,2012)) می ند متمرکز

 متوسط شده، طز مایل متوسط شده، جا جابه مسافر تعداد پارامترهای با وDEA با استفاده از روش  تونیو

سامانه  کارایز زینه،ه و سرمایه و ونقلز حمل سرویس در شده کارگرفته به پرسنل گازمصرفز، ناوگان، س 

  VitonT,1997)) میدهد قرار بررسز مورد را متحده ایاالب اتوبوسرانز

جغرافینایز   اطالعاب ی سامانه و دادها زپوشش تحلیل ساز بهینه ت نیک از استفاده با پژوهشز لیو در و الئو

 پرداخته عمل ردی محیط بررسز و همگانز نقل و حمل ی سامانه درون اتوبوی خطوط عمل رد ارزیابز به

 که است یافته دست نتیجه ای  به کالیفرنیا مونتری نمونه بررسز با پژوهش ای  .اند

 وجنود  منونتری  اتوبوسنرانز  خطنوط  در فضایز ابربخشز و عمل ردی کارایز بی  مشخصز پیوستگز هیچ

 در نقلز و حمل دمابخ و شده ب ارگرفته شهر ای  در بهتر سفر الگوهای که می ند پیشنهاد بنابرای    ندارد

 ( Lao and Liu,2009)شوند ایجاد جدید م انهای

             :رانیسابقه دراب(. 

 ،یزاین دادههنا و سنامانه اطالعناب جغراف    زپوششن  لیمدل تحل بی( با ترک0831 در سال)گرانیدو زقوام

 و صنهای منوبر ورودی  شاخ  ییقرار داده و پس از تع زابیشهر تهران را مورد ارز زاتوبوسران خطوط یزکارا

 و قنوامز (انند دهیسننج  فیهای باال، متوسنط و ونع   خطوط را با درجه یزو استفاده در مدل، کارا زخروج

 ( 0831دیگران،

صنورب   32سنجش کارایز سامانه حمل ونقل همگانز در شهر یزد که توسط عبدی ودیگنران در سنال   

دن زمان سفر با اتوبوی در مقایسه با خودروی که باال بو پذیرفت،نتایج حاصل از ای  پژوهش نشان مز دهد

برابراست که علیرغم باال بودن سطح سرویس ناحیه تحنت پوشنش منجنر بنه ترغینب      2شخصز در حدود 

ارایز سنامانه حمنل ونقنل عمنومز     شهروندان برای استفاده از خودروی شخصز مز شود که ناشنز از ناکن  

                                                                        ( 0832است)عبدی ودیگران، 



 

 :شناسی تحقیق. روش2

 :. قلمرو جغرافیایی پژوهش1. 2

خط اتوبوسرانز به نام های  2مصلز است که دارای  درون شهری پایانه مسافربری قیتحق زمحدوده م ان

 باشد مز 011 ،22 ،72 ،82 ،2380 ،22

 :. روش تحقیق2. 2

 ینز اتوسنعه  نن  یکناربرد  زقن یتحق زننوع  زعلم جیلحاظ نتا از و استز لتحلی ن زفیتوص قیتحق روش 

 یشهردار هایسازیمیتصم و هایرگیمیدر تصم قیتحق  یحاصل از ا جیکه نتا یزاز آنجا شود زمحسوب م

 بااست و  ایزهاطالعاب به صورب کتابخان ی  روش جمع آورشودزمحسوب م یکاربرد  یبنابرا ،موبر است

افنزار  ننرم  قطرین  از محاسنباب   اسنت  صورب پذیرفتهمشهد  سازمان اتوبوسرانز  زمنابع اطالعات استفاده از

DEAFrontier   و  EXCEL2003 استانجام شده    

 :های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2

 میتقسن  زخروجن  و یدسنته ورود  2مناطق به کار گرفته شدند به  یزکه در سنجش کارا یزرهاییها و متغشاخص

کنند و بنا افنزایش آن کنارایز     منظور از ورودی آن متغییری است که با کاهش آن کارایز افزایش پیدا منز   شوندزم

ایز مع وی وجود دارد  اما خروجز آن متغییری است که بنا  کند، در واقع بی  ورودی و کارایز رابطهکاهش پیدا مز

ش آن کارایز کاهش پیدا مز کند، در واقنع بنی  خروجنز و کنارایز     افزایش آن کارایز افزایش پیدا مز کند و با کاه

 رابطه ایز مستقیم برقرار است 

زمننان تعرفه)دقیقننه(، تعننداد اتوبوی)دسننتگاه(، سرفاصننله زمانز)دقیقننه(، تعننداد    از :  هاعبارتننندیورود  0

 ایستگاههای مسیر

 ده توسط هر دستگاه اتوبوی در خطداشت مسافر، متوسط مسافت طز شرمیزان باز :  هاعبارتندزخروج  2

 

 :مبانی نظری تحقیق. 3

  : ییکارا. 1. 3

  (3:0872،زوکناظم  زانجنام شنود)ابطح   دین کنه با  یبه مقندار کنار   شودزکه انجام م یدر واقع نسبت مقدار کار

  (02:0873،طباطبنایز )اسنت  هنا بنه اهنداف توسنط سنازمان     زابیمنابع جهت دست یریب ارگ زانی: م یزکارا  یهمچن



 

 شیهنا افنزا   ننه یکه با هندف کناهش هز   زماتیتصم زعنی  شودزدرست کارها در سازمان مربوط م یبه اجرا یزکارا

اسننت  اسننتانداردزبننه بننازده زنسننبت بننازده یز  کنناراشننوندزمحصننول اتخننا  منن تیننفیو بهبننود ک دیننمقنندار تول

  (03:0832،ی)طاهر

 :یزانوا  کارا  288

بر است ابر یاقتصاد یزکارا - 8 زصیتخص یزکارا - 2 زفن کارایز -80 کنندزم مینو  تقس 8به  یزکارا

  (3-3: 0837)حسی  زاده بحرینز،  زورب کارایز فنز در کارایز تخصیصحاصلبا

 یی:کارا یابیارز هایروش .3.3

 : 2(CRS) بابت مدل بازدهز نسبت به مقیای الف( 

 را ها واحد مقیای به بازده  که کند؛ مز تولید را ها خروجز از مضرب همان هایعنز هر مضربز از ورودی

رائه ا 0373، توسط چارنز، کوپر و رودز در سال است DEAمدل   یمدل که اول  ای  کندمز فرض بابت

   مدل است آورندگاندیدکه برگرفته از نام پ شناسندزم  CCRاوقاب باحروف  زمدل را برخ  ی  اشد

 

 

 
 

  کندمز محاسبه را گروه هایجمع موزون ستانده  عملگر  استر ستاندهوریب اهمیت ه uدرای  مدل ، 

 گروه هایستانده کل ازجمع است عبارب شود حداکثر باید که ما هدف تابع ، شودمز مشاهده طورکههمان

 وریحداکثر نموده همزمان بهره ار گروه آن وریبهره تواندکه مز بیورا زا ای مجموعه با که امp  آموزشز

، محاسبه باالتری  عدد کارایز ( حداقل سازد  هدف ازای  کاربورای همان بااحتساب) را هاگروه سایر

  اوالًمخرج کسر مقیداست ی، ازنو  حداکثرسازی، ای  حداکثرسازحال   درعی است pمم   برای گروه 

رب خطز درآید و یک قرار داده شده تا تابع هدف به صو یمساو X1pکه عبارب است از  pکارایز گروه 

 pمنتخب گروه  بورای که است ای  اصلز شرط بانیاً  گردد فراهم خطز ریزیام ان استفاده ازت نیک برنامه

چ واحدی نباید از یک هی کارایز شود،واحدها ورب مز سایر توسط تولیدی هایوقتز در میزان ستانده

  جمعهمی  شرط است:  اوزی، بیان ردر واقع  ، عباربِ  دیتجاوز نما

ام وزن دهز شده( منهای نهاده مصرفز آن)که pموردنظر واحد  هایباوزن که) واحد هر ستانده موزون

                                                 
5 . Constant Return of Scale 



 

را  2هم به ای  دلیل اعداد یک تا   j  اندیس تراز صفر باشده شده( نباید بزرگمعادل یک درنظرگرفت

مدل بازدهز  ز  ش ل کلمورد ارزیابز قرارگرفته استز اتوبوسران خط 2مطالعه، درای  که کنداختیارمز

   (022:0830،یروو و )رهنمااست رزی نمودار صورب به ابتب نسبت به مقیای

 

 

 

 

 

 

 

 

 (29-:9: 13:9، منبع:)نادری کزج وصادقی، 1شکل شماره               

 

 : 6(VRS) ریمتغاسینسبت به مق یمدل بازده ب(.

 در را، آن از بیشتر  یا و آن از کمتر یا هاخروجز از مضرب همان تواندمز ها،ودییعنز هر مضربز از ور 

مدل   ای  (0332:ترال و بان ر)کندبازده به مقیای را متغیر فرض مز  BCCالگوی  کند تولید هاخروجز

 و یری)قصشودزشناخته م BCCارائه شد و اغلب باحروف 0334چارنز و کوپر در سال  ،توسط بان ر

 (  01:0832 گرانید

 

 

 

 
 

، به معنز فزاینده به ترتیب W بودن منفز یا مثبت  ایمبازگشته CRS، عمالً به مدل W=0اگرداشته باشیم 

کارا و ناکارا را به صورب  یو واحدها یزمرز کارا ری  نمودار زه بودن بازده به مقیای خواهد بودیا کاهند

  (027دهد)همان:زم شینما کیشمات

                                                 
6. Variable Return of Scale 



 

 
)همان( بع:من ،2شکل شماره   

 :های تحقیق. یافته4

 ی(ومدل بازدهCRSثابت ) اسینسبت به مق یبامدل بازده خطوط اتوبوسرانی ییکارا یابیارز. 1. 4

 (:VRS)رییمتغ اسینسبت به مق

ز، خط اتوبوسهای پایانه مصل 2میان  از ،(CRSبابت ) ایینسبت به مق زمدل بازده با استفاده از روش اول: الف(  

مز باشد درمجمو  با استفاده از ای  مدل  1808232از ناکارایز برخوردار است که میزان ناکارایز آن 22فقط خط 

یک خط الگو درنظر گرفته  22برای خط ناکارای درصد خطوط ناکارا هستند  07درصد خطوط کارا هستند و  38

 میباشد  22آن خط الگو، خط  شده است که با توجه به آن بتواند به سوی کارایز گام بردارد و

تنر اسنت   زتر ومنطقن معقول CRSاز روش  راستیمتغ ایینسبت به مق یزکارا یریروش دوم: روش اندازه گ ب( 

 011خطوط اتوبوسرانز ای  پایانه کارا مز باشند درواقع  تمامدهد که  زروش نشان م  یبدست آمده از ا جی نتا

 .آمده است نتایج به تفصیل در جدول زیر که تمام ای  درصد خطوط کارا مز باشند 

 

 

 

 

 

 



 

( CRSا مدلهای نسبت به مقیداس ثابدت)  خطوط اتوبوسرانی ب ، نتایج ارزیابی کارایی 1 جدول شماره

 )منبع:نگارندگان(VRS)ونسبت به مقیاس متغییر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 :برای خطوط اتوبوسرانی ناکارا  نهیبه ریمقاد نییتع. 2.4

 ها زخروج شیشده است که با افزا  یین محور  تع خروجز و محور  – یروش ورودبا توجه به دو نهیبه ریمقاد

 همراه است   ها یوکاهش ورود

 محور ی( ورودTarget)نهیربهیموجود  =  مقاد ریمقاد  -( Slack) یشناور ریمقاد

 محور ز( خروجTarget)نهیربهیموجود  =  مقاد ری( +  مقادSlack) یشناور ریمقاد

مز باشد ناکارا  22ی ز از خطوط که خط   (CRS )بابت ایینسبت به مق زبازدهالعه فقط با مدل چون در ای  مط

که ای  نتایج در جدول  بوده است بنابرای   مقادیر بهینه نیز  فقط برای همان خط و با همان مدل محاسبه شده است 

 زیر آمده است 

   

 

 

خطوط 

 اتوبوسرانز

کارایز 

نسبت به 

بازدهز 

 (CRSبابت)

مناطق 

 (CRSالگو)

روند 

 کارایز

کارایز نسبت 

به بازدهز 

 (VRSمتغییر)

مناطق 

 (VRSالگو)

 ن 0 بابت - 0 22خط

 - 0 بابت - 0 2380خط

 - 0 بابت - 0 82خط

 - 0 افزایشز 22خط 1832414 22خط

 - 0 بابت - 0 72خط

 - 0 بابت - 0 011خط



 

 ثابت )منبع نگارندگان( اسینسبت به مق یزده(باCRS )با توجه به مدل نهیبه ری، مقاد2 جدول شماره

 

 : ییاز نظر کاراخطوط اتوبوسرانی  گاهیرتبه و جا نییتع. 3.4 

از  کین هنر   گاهیو جا شوندزم بندیرتبه خطوط اتوبوسرانز، Super-efficiency))برتریزاستفاده از روش کارا با

کنه رتبنه بنندی را بنر اسنای        اسنت  معروف پترسونن   روش به عنوان روش اندرسون  ی  ادیآمز ستبد خطوط

وبرای  اسای خطوط اتوبوسرانز بر اسای عمل ردشان رتبه بندی مز شنوند، براسنای این      یز انجام مز دهد کارا

بنا   2380بهتری  عمل رد را داشته است ودر جایگاه اول قنرار گرفتنه اسنت، خنط     0831420با کارایز  22روش خط 

در جایگناه  0812232با کارایز  82خط در جایگاه سوم، 0802227باکارایز  011در جایگاه دوم، خط 0822217کارایز 

در رتبه وجایگاه ششم قرار گرفتنه  1832414با کارایز  22درجایگاه پنجم و درنهایت خط 0با کارایز  72چهارم، خط

جنزء خطنوطز هسنتند کنه تحنت       2380و  22ن ته ایز که در اینجا تامل برانگیز هست، ای  است کنه دوخنط    اند 

   ای  وجود از نظر کارایز و عمل رد بهتری  عمل رد را داشته اند نظارب بخش خصوصز هستند اما با 

 

 

 

 

 

 

خطوط ناکارای 

  اتوبوسرانی

زمان 

 تعرفه

 )دقیقه(

سرفاصله  تعداداتوبوس)دستگاه(

 زمانی

 )دقیقه(

تعداد 

ایستگاههای 

 مسیر

میزان 

برداشت 

 مسافر

متوسط 

مسافت 

 طی شده

 5.3 2461145 33 4 11 39 موجود 66خط 

 13.1 2:96396 29 3 13 33 نهیبه



 

 )منبع :نگارندگان(خطوط اتوبوسرانیو رتبه  برتریزکارا ری، جدول مقاد3 جدول شماره       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطوط 

 اتوبوسرانی

 

 برتر ییکارا

 

 رتبه خطوط

 1 1.53461 29خط

 2 1.26231 1.:2خط

 4 1.396:6 39خط

 6 6434:.3 66خط

 9 1 12خط

 3 1.12991 133خط



 

 :گیری. بحث و نتیجه9

در ای  مقاله ارزیابز عمل رد وکارایز خطوط اتوبوسرانز پایانه مصلز مشهد با اسنتفاده از مندل تحلینل    

همان طور که قبال اشاره شددر مرحله اول  متغییر ها به دو دسته ورودی و  پوششز داده ها انجام شده است 

بندی شدند، در مرحله دوم با استفاده از دو مدل بازدهز بابت نسنبت بنه مقینای و بنازدهز     خروجز دسته 

متغییر نسبت به مقیای کارا و ناکارا بودن خطوط و مقدار ای  کارایز و ناکارایز مشخص مز شود،در مرحله 

رایز گنام بنردارد در   ارائه م شود تا با توجه به الگوی خود بنه سنوی کنا   دوم برای مناطق ناکارا مقادیر بهینه 

نتنایج   پترسون خطوط بر اسای عمل رد ومیزان کارایز رتبنه شنده انند     –مرحله سوم نیز با مدل اندرسون 

خنط   2از مینان   با استفاده از مدل بنازدهز نسنبت بنه مفینای بابنت،     هد که حاصل از ای  تحقیق نشان مز

منز باشند    1808232ست که میزان ناکنارایز آن از ناکارایز برخوردار ا 22اتوبوسهای پایانه مصلز، فقط خط 

درصد خطوط ناکارا هسنتند برای خنط    07درصد خطوط کارا هستند و  38درمجمو  با استفاده از ای  مدل 

یک خط الگو درنظر گرفته شده است که با توجه به آن بتواند به سوی کارایز گنام بنردارد و آن    22ناکارای 

تمنام  کنه   رزیابز با مدل بازدهز متغییر نسبت به مقیای نشان مز دهند میباشد  همچنی  ا 22خط الگو، خط 

درصد خطوط کارا مز باشند  در مرحله دوم بنرای   011خطوط اتوبوسرانز ای  پایانه کارا مز باشند درواقع 

ای  مقادیر با افنزایش در مقنادیر متغیینر هنای خروجنز      که خط ناکارا اقدام به ارائه مقادیر بهینه شده است،

همراه بوده است، که با  توجه به ای  مقادیر بهینه میتواند بنه سنوی کنارایز گنام     اهش در مقادیر ورودی وک

بردارد در مرحله سوم رتبه بندی مناطق بر اسای عمل رد و میزان کارایز صورب پذیرفته است کنه در این    

اه اول قرار گرفته است، خط بهتری  عمل رد را داشته است ودر جایگ0831420با کارایز  22خط  رتبه بندی،

بنا کنارایز    82در جایگاه سنوم، خنط   0802227باکارایز  011در جایگاه دوم، خط 0822217با کارایز  2380

در 1832414با کنارایز   22جایگاه پنجم و درنهایت خط  در  0با کارایز  72در جایگاه چهارم، خط0812232

نتایج ای  مقاله مز تنوان دریافنت کنه کنارایز و ناکنارایز       با توجه به  جایگاه ششم قرار گرفته اند   رتبه و

عبارتند از: مسیر خطوط اتوبوسنرانز،  برخز از آن ها خطوط اتوبوسرانز تحت تابیر عوامل بسیاری است که 

فرهنگز،  مناطقز که خطوط از آنجا عبور مز کنند، دسترسز خطوط به م انهای خاص مانند مراکز مذهبز و

ی اداره اتوبوسها دستگاه ناظر)بخش خصوصز ، مال یت ونحوهجمعیت مسیرها ، تراکم ودسترسز به بازارها

مدیریت شهری باشد، اما تصمیماب  در انتها مز توان گفت اگرچه خدماب رسانز باید در اولویت  و دولتز(

بنه شنهروندان    خدماب رسانز ناکاراباید به ای  ن ته توجه داشت که با توجه به کمبود منابع و ام اناب و    

همچنی  با مرور اصول توسعه پایدار و اصول خواهد بود  و محیط  در بلند مدب به ورر شهروندان و جامعه

  استراتژیک به اهمیت کارایز پز خواهیم برد برنامه ریزی 
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