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 چکیده:
مورد در قالب پرسشنامه پرداخته شده است. روش های تندرو در این مقاله به ارزیابی عملکرد اتوبوس       

-مهمترین مولفهاست  پرسشنامه، انجام گرفته است این مقاله درصددهای تحلیلی و از تکنیک -مطالعه توصیفی

ها را در آینده ها و مولفهو نقش این عاملهای تندرو را شناسایی گذار بر سامانه اتوبوسهای تاثیرها و عامل

. نتایج این تحقیق که در قالب آزمون تحلیل کندنقل عمومی با نگاه توسعه پایدار شناسایی توسعه حمل و

-تاثیر بیشتری داشتهعمومی نقل  و عه حملعامل بر توس 7شد نشان میدهد که  انجام خطی عاملی و رگرسون

مطلوبیت محیطی، مطلوبیت زیست ، سرعت، امنیت روانی، محیطی کاراییعوامل اساسی مستخرج شامل  اند

محیطی)  کاراییعامل  از میان این عواملنامگذاری شدمسیر  راهنمایکیفیت فیزیکی اتوبوس و دسترسی، 

 الزم استا میکند ایف های تندرواتوبوس بینی توسعه پایدارپیش قابلیت بیشتری در شاخص زیست محیطی(

ها معنی ست میزان سطح معناداری تمام عاملبوده ا مطلوبیت زیست محیطیکمترین عامل تاثیر گذار نیز عامل 

 است.دار 

 

ایدار، شهر مشهد، حمل و نقل عمومی: اتوبوس های تندرو، توسعه پواژگان کلیدی

                                                           
 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد1 

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی2 

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی3 



 

 

 مقدمه

حمل ونقل عمومی به مثابه خونی  دررگ های بدن جریان دارد واقدام به انتقال درسطح شهر می نمایند در صورتی که        

باشد باعث افزایش کارایی حمل ونقل  شهری  ودر نهایت رشد وتوسعه شهر منجر  این جابه جایی منظم و به دور از نقص 

شود  در کشور ماحمل ونقل درون شهری  با توجه به فقدان سامانه های بیشرفته حمل ونقل  و ترافیک انبوه والودگی هوا 

 ( .2:13:7ودیگران  منتظری) همواره با چالشهای زیادی روبه روست

خیر در حرکت  مشکل فعلی شهرهای بزرگ کشور است ودر سالهای نه چندان دور به مشکل شهرهای در ترافیک وتا       

حال رشد نیز افزوده خواهد شد از اینرو مطالعه وشناخت چالشها ومعضالت موجود در حمل ونقل عمومی و بررسی 

مشهد به عنوان دومین شهرِ بزرگِ کالنشهر راهکارهای حل این مشکالت در کالنشهرها از جمله مشهد ضروری می باشد 

برد. از جمله این مسائل ای رنج میهای حمل و نقل عمومی از مشکالت عدیدهاندام در ایران به لحاظ میزان کارایی سیستم

های صوتی، مشکالت ترافیکی، افزایش خودروهای شخصی و... توان به طوالنی شدن زمان سفرهای درون شهری، آلودگیمی

، منو ریل و...( به BRTهای جدید در راستای توسعه حمل و نقل عمومی شهری )از جمله لذا توجه به پتانسل اشاره کرد.

گشای بسیاری از مسئائل موجود در سطح شهرهای ایران و از جمله مشهد تواند گرههمراه مدیریت اقتصادی و کارآمد می

 باشد.

این  عمومی، نقل و حمل کمیت و کیفیت ارتقاء برای نظرانصاحب و کارشناسان توصیه وجود با گذشته هایسال طی       

افزایش )و تولید خودروها مشهد مهم به طور مطلوب تحقق نیافته است. این در حالی است که با وجود افزایش جمعیت شهر 

محیطی، باید توجه  و لزوم رعایت مسائل زیست( استکیلومتر فضا الزم  1۶4 آنها پارک برایکه  هزار خودرو 04سالیانه 

 . شود عمومی نقل و حمل بخش به ایویژه

ت سامانه هوشمند در مدیری هایروش از استفاده مشهد، نقل و حمل جامع مطالعات در پیشنهادی محورهای از یکی       

سامانه حمل و نقل ای در حمل و نقل عمومی باز نموده است، از جمله این موارد که جایگاه ویژه .حمل و نقل عمومی است

 جاییافزایش ظرفیت جابو مدیریت صحیح این سامانه،  در صورت تحققباشد. ( میBRT) تندرو هایهمگانی اتوبوس

همان؛ ) .دارد پی در را انرژی مصرف در جوییصرفه و شخصی نقلیه وسیله با سفر تقاضای کاهش خدمات، ارائه بهبود مسافر،

2) 

طی چند سال گذشته موجب افزایش کاربری آن در بسیاری از کشورها از جمله آلمان و  BRT فراوان خطوط مزایای       

 شود،می محسوب سیستم این ویژگی تریناز جمله مهم BRT ژاپن شده است. کارشناسان معتقدند، استفاده از خطوط ویژه

 محل در فقط هااتوبوس کنند. اینتردد میطر تصادف خ بدون ایمن کامالً فضایی در هااتوبوس ویژه، خطوط این در زیرا

 کاهش هاآن سرعت تا نشوند متوقف وجه هیچ به شودمی سعی مسیر بقیه در و کنندمی توقف شده مشخص هایایستگاه

 نیابد. 

؛بدین کنند از آنجا که سیستم حمل و نقل همگانی و عوامل وابسته به آن عملکردهای مختلفی در کاهش ترافیک ایفا می       

منظوربرای کاهش ترافیک شهر مشهد با توجه به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی وزیست محیطی شرایط موجود  ان ایجاد یک سامانه 

عواملی همچون رفاه عمومی ،اقتصاد ملی ، محیط زیست وتاثیرات اجتماعی که به کارکردهای  ی که در توسعه ی پایدار

سیستم حمل ونقلی که منطق با مصرف بهینه سوخت و انرژی های موجود و اساسی مرتبط است اهمیت میابداز این رو 

با این مقدمه این مقاله درصدد این است   (.121، 1334منتظری وادواری گیرد )شرایط زیست محیطی باشد در اولویت قرار می

 عملکرد اتوبوس های تند رو در کاهش بار ترافیکی شهر مشهد باشدبه ارزیابی 



 

 

 بیان مسئله
وند رشد شتابان کالن شهرها در جهان، توام با افزایش جمعیت در این شهرها، مشکالت متعددی را مانند معضل ر        

ترافیک و اختالل در سامانه حمل و نقل درون شهری به وجود آورده است. از این رو، معضل مذکور از چالش های اساسی 

وده که بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری تأثیر نهاده است. افزایش فراروی برنامه ریزی شهری در اواخر قرن بیستم ب

سریعوسایل حمل و نقل موتوری به ویژه اتومبیل و استفاده زیاد از آن در شهرهای کشور و مشخصاً در کالن شهرها همراه با 

عدیده سیستم حمل و نقل رشد جمعیت و گسترش بی رویه آن و نیز عدم برنامه ریزی های علمی و جامع و مشکالت 

عمومی باعث بر وز مشکالتی نظیر آلودگی های شدید زیست محیطی، تراکم های ترافیکی زیاد و خسته کننده، اتالف زیاد 

وقت شهروندان، مصرف بیش از حد انرژی، ناامنی مسیرها و تصادفات شده است. بدین ترتیب، زندگی در این محیط ها 

آسایش دچار تنزل گشته است. سیستم حمل و نقل عمومی به عنوان بازاری در راستای ساماندهی دشوار شده و از نظر رفاه و 

نظام تردد در سطح شهری می باد که می توان از اتوبوس های تندرو به عنوان یکی از کارآمدترین نوع سیستم حمل و نقل 

ی تاکسی ها زمینه صرفه جویی های اقتصادی را عمومی یاد کرد. این سیستم با کاهش میزان تقاضا برای اتومبیل شخص و حت

 .فراهم می ساد

میلیون  11و نیم میلیوننفری و زائر پذیری ساالنه 2از انجا که شهر مشهد دومین کالنشهر ایران است و دارای جمعیت        

ین رو ضرورت توسعه و نفرجمعیت است و همواره با افزایش الودگی هوا و ترافیک و ازدحام زیاد روبه رو بوده است از ا

گسترش حمل ونقل عمومی که بی ارتی نمونه ای از ان است احساس می شود.حمل ونقل عمومی به مثابه خونی که در رگ 

های بدن جریان دارد اقدام به جابه جایی و انتقال مسافران در سطح شهر می نماید حال اگر این جابه جایی منظم و به دور از 

فرین در کمترین زمان ممکن و با حداقل زمان اتالفی جابه جا شده و سریع تربه مقصد خود خواهند هرگونه نقصی باشد مسا

رسید نتیجه چنین جابه جایی منظمی به رشد و توسعه شهری منجرشده و باعث افزایش کارایی و عملکردی فعالیت های 

 -سامانه های پیشرفته حمل ونقل از قبیل متروشهری می شود. در کشور ما حمل ونقل عمومی درون شهری با توجه به فقدان 

تراموا همچنین نارسایی و عدم کارائی سیستم های تاکسی رانی و مینی بوس رانی منحصرا در اتوبوس خالصه می شود.یکی 

 از مفاهیمی که در سالهای اخیر وارد ادبیات توسعه شده  مفهوم توسعه پایداراست که به مفهوم توسعه  بلند مدت است که

              .(33،.1373 آفتابینسلهای اتی را نیز در بر می گیرد )

می باشد که هم اکنون در مشهد در حال اجرا است که  BRTهای جدید سیستم اتوبوس رانی تندر یکی از این سیستم          

در مشهد به  BRTبر اساس سیاست های برنامه چهارم توسعه در سنجش حمل ونقل احداث خطوط سریع اتوبوس رانی 

رانی سریع در سیستم حمل ونقل خیابانی مجهز به فناوری های یا اتوبوس BRTعنوان یک ضرورت دنبال می شود. در واقع 

پذیری   حمل ونقل با اتوبوس را دارا می باشد که در است که دقت وسرعت سیستم حمل ونقل ریلی   انعطاف ITSنوین 

 ( (WWW.AFTAB.IR.COMکشورهای مختلف دنیا در حال اجرا است

 سواالت تحقیق
در آینده نقش بیشتری ایفا میکند های تندرو شهر پایدار ناوگان اتوبوس در توسعهکه تاثیر گذار  املترین و کلیدی ترین عمهم

 کدام است؟

 

 

http://www.aftab.ir.com)/


 

 

 پیشینه تحقیق
پرداخته اند و   ahpدر شهر تبریز به روش   brt( به ارزیابی سیستم  اتوبوس سریع 1334شیخ االسالمی و همکاران )

 راه اتوبوس ویژه خط سیستم به ارزیابی شاخص )مسیر ، وسیله ی نقلیه ،نحوه بهره برداری وایمنی (  0پس از وزن دهی به 

 از که مطلوب حالت امتیاز مقایسه باپرداخته اند که    anpازروش  استفاده با ترافیکی نظر از تبریز نشهر کال در شده اندازی

 ایمنی کلی های شاخص در سیستم مطلوبیت کاهنده مهم عوامل موجود سیستم با مده بدست ا TCRPگزارشهای  

ترافیک مشخص  محدوده منطقه و ایستگاهها ؛ نقلیه وسایل سایر با مسیر اشتراک  عدم IT Sگیری  عدم بکار ؛وهمینطور

 است گردیده

به   brtبر تاکید با شهری عمومی نقل و حمل پایداری ابعاد( در مقاله ی خود تحت عنوان 1334فرجی مالئی و دیگران ) -2

 در صورت موردی به و جهانی تجارب قالب در  BRTتندرو های اتوبوس سیستم از برداری بهره در پایداری ابعاد برسی

پرداخته اند نتایج این پزوهش حاکی از ان است که اتوبوس های تند رو در حالت مختلف از جمله عوامل  بهداشتی و   تهران

 پزشکی منجر به صرفه جویی اقتصادی میشود.

در کالن شهر تهران   BRTارزیابی عملکرد سیستم حمل ونقل ( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به ::13عمران زاده )-3

به ذکر تاثیرات مثبت این سیستم بر حمل   spss  و swotته است که در نهایت پس از تحلیل داده ها از طریق جدول پرداخ

 ونقل عمومی عوامل  زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی  و سطح رضایت باالی مردم در شهر تهران میپردازد.

 پاکستان کراچی در عمومی نقل و حمل

 این در که گذاری سرمایه با در مقایسه نقل و حمل برای تقاضا حد از بیش افزایش کراچی، مانند سوم جهان شهرهای در

 قابل گرایش و است زوال به رو جدی طور به کراچی در عمومی نقل و حمل نتیجه در .ندارد هماهنگی است، شده رابطه

 شرایط بر منظورغلبه به دولت .است شده علت بر مزید نیز شخصی وهای خودر از روزافزون یمورداستفاده در ای مالحظه

است)  شهری سبک قطار احتماالً و اتوبوس شامل خطوط که یکندم معرفی را جمعی حرکت سیستم طرح آمده، هوجود ب

 (.2443،430رایت و فلستورم، 

 آیرس آرژانتین بوینس در عمومی نقل و حمل

 .یکنند م استفاده یافته سازمان خصوصی بسیار بخش به مربوط همگانی نقل و حمل سیستم یک از آیرس بوینس شهر در

 از درصد 83 حدود در و شود می نامیده  کلکتیوس که است بخش خصوصی اتوبوس دستگاه 15000 شامل سیستم این

 اختیار در که مالکیت شخصی با اتوبوسها سیستم از 1955 سال از گردد.  می انجام سیستم این همگانی توسط سفرهای

 (.101، 2444نمیشود)میرلس  استفاده باشد، دولت

 مفاهیم ومبانی نظری
ونقل سریع ریلی به خطوط    سه خط حمل 1337اولین بار پیشینه سامانه اتوبوس های تندرو در شهر شیکاگو در سال       

امریکا و جهان سریع اتوبوس رانی در مراکز و شهرکهای اطراف مطرح گردید. پس از ان این سیستم به سرعت در شهرهای 

عمومی در  گسترش یافت به طوریکه امروزه این خطوط یکی از سیستم های بسیار مهم در گسترش خطوط حمل ونقل 

سیاست های کالن کالن شهرداری تهران به منظور  سراسرجهان به شمار می رود. درایران سامانه اتوبوس های تندرو در پی

به صورت  13:۶هر تهران پس از انجام مطالعات اولیه در اردیبهشت ماه سالگسترش و بهسازی سیستم حمل ونقل همگانی ش



 

 

دستگاه اتوبوس دو کابین بامشخصات فنی و  74با تعداد  13:7ازمایشی راه اندازی شد و سپس در شهریور ماه سال 

 کیفیت ویژه در یک خط توسعه یافت و به تدریج خطوط دیگری نیز در حال اضافه شدن به انند.

 (:3، 1334شاهی:  جلیل)

مبدا پیدایش سیستم  همدان و تبریز اجرایی گردید –اصفهان  –این سامانه در کالن شهرهای مشهد        

راحان حمل ونقل به دنبال راهکار طاتوبوس تندرورا می توان در امریکای التین جستجو کرد در جایی که 

قل شهری بودند.افزایش سریع مراکز شهری در ون  مناسبی از نظر هزینه برای مقابله با وضع دشوار حمل

مشکالت زیادی را برای مسئوالن حمل ونقل شهری ایجاد نمود.رشد 1374امریکای التین در اواسط دهه ی 

به شهرها و افزایش جمعیت شهرها و همچنین وجود منابع محدود مالی باعث شد تا   زیاد مهاجرت

منظور مقابله با  مسئوالن و طراحان شهری در امریکای التین با مشکالت عدیده ای مواجه شوند و به 

باشند.راهکاری که در نهایت  مشکالت مربوط  حمل ونقل به دنبال یک سامانه جدید حمل ونقل شهری

تایید مسئولین قرار گرفت ایجاد سیستم اتوبوس تندرو بود سیستمی که به عنوان متروی زممینی مورد 

 شناخته می شد نسبت به اتوبوس های معمولی مزایای زیادی به همراه داشت.

http:hamlonagleoomomi.blogfa.com)) 

راهکارهای اقتصادی  به دنبالامروزه سیستم اتوبوس تندرو مورد توجه شهرهایی قرار گرفته است که        

اتوبوس تندرو یک سیستم حمل ونقل  برای حل مشکالت ترافیکی خود می باشند. در مجموع سیستم 

راحت ایمن و باهزینه مناسب جابه جا میکند سیستم   همگانی باکیفیت باال می باشد که مسافرات را سریع

ن به سیستم اتوبوس با شود که از ان جمله می توادیگری نیز شناخته می  ( با اسامی   brtاتوبوس تندرو) 

مترو و اتوبوس و سیستم اتوبوس فوق العاده اشاره نمود.سیستم  -سیستم اتوبوس با کیفیت باال ظرفیت باال

هزینه باال دارا می باشد به گونه ای  اتوبوس تندرو بیشتر خصوصیات کیفی متروهای زیر زمینی را به غیر از

می شود.از دیگر کشورهایی که از این سیستم حمل  ان به عنوان متروی زمینی نام برده که گاهی مواقع از 

( استفاده می کنند می توان به امریکای جنوبی اشاره کرد که با جابه جایی های باالتر از   brtونفل ) 

اعت نفر در هر س 444/27می کند به طوری که در شهر بوگو جابه جایی تا  در هر ساعت عمل 444/14

می  اتوبوس تندرو دارای تجربه و سابقاز دیگر کشورهایی که در زمینه اجرای سیستم  .افزایش یافته است

خط اتوبوس تندرو است و همچنین شهر  2باشند شامل شهر ونکوور در کشور کانادا می باشد که دارای 

و اصلی طرح توسعه شهر (به عنوان یکی از اجزای مکمل brtکوریتبا در کشور برزیل که در این کشور )

 1کوریتیبا در نظر گرفته شده است که این طرح توسعه بر پایه اهداف مختلفی شامل توسعه در راستای 

گذرگاه اصلی بصورت شعاعی هماهنگی بین کاربری زمین و حمل و نقل  حفظ بافت قدیمی شهربنا شده  

 است .)منبع:همان(



 

 

باشد و  ارای ویژگیها و مشخصه های جدید و منحصر به فرد می (کوریتیبا دbrtاز انجا که سیستم )       

اولین شهری است که این سیستم را راه اندازی نموده است به عنوان یک الگو برای شهرها وکشورهای دیگر 

 .(http:hamlonaghleoomomi.blogfa.com) مطرح شده است

میلیون نفر را روزانه در طول ان جابجا  2حدود کیلومتر خط ویژه میانی است که  ۶4این سیستم شامل        

درامد از دیگر کشورهای  می شوند . با اینکه ساکناناین شهر از نظر مالکیت خودرو شخصی و سرانه

) مهندسین آتیه ساز  اتوبوس تندرو استفاده مینمایند از مسافران دائمی آن از سامانه %74برزیلباالتر است اما 

 ( 2.2.13:۶شرق 

حمل ونقل  در زمینه سیستم اتوبوسرانی تندرو مشهد توسط پژوهشکده 7:کشور ایران نیز در سال در 

 دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفته است.

 

 تحقیق هفرضی

 فرضیه عبارت است از حدس وگمان اندیشمندانه درباره ی ماهیت و چگونگی روابط میان       

ر تخمین نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول یاری پدیده ها اشیا و متغیرهایی که محقق را د 

 می کند.

 این تحقیق شامل : هفرضی

 =H0های تندرو تاثیر گذار در توسعه پایدار ناوگان اتوبوس عاملترین و کلیدی ترین مهمرسد به نظر می

 باشند.عامل مرتبط با حوزه  اقتصادی  شهر مشهد

=H1 های تندرو در توسعه پایدار ناوگان اتوبوسترین و کلیدی ترین عامل تاثیر گذار رسد مهمبه نظر می

 باشند.)اجنماعی و زیست محیطی( اقتصادی حوزه  خارج ازاملی ع شهر مشهد

 

 یافته های تحقیق:

وضع موجودسیستم حمل ونقل همگانی در مشهد در حال حاظر در مشهد سیستم  اتوبوسرانی ،مینی        

حمل ونقل عمومی شهر را تشکیل می دهد .سیتم تاکسیرانی  ووسایل  رانی وتاکسیرانی وسیستم هایبوس 

مسیر کامال آزاد وسیتم اتوبوسرانی ومینی بوسرانی مسیری از قبل تعیین شده دارند. شهر  نقلیه شخصی دارای

خط  ودر حدود 123ی هر مشهد در حال حاظر دارا13مشهد به  چهار منطقه اتوبوسرانی  تقسیم می شود ش

کیلومتر می باشد  1:۶۶/:ناوگان فعال اتوبوسرانی می باشد در مجموع طول کل شبکه اتوبوسرانی برابر1244

 12کیلومتر آن وربوط به خطوط حومه است  و  13:/3کیلومتر آن مربوط به خطوط شهری و 3/1411که 

بر خطوط روزانه وشبانه شبکه اتوبوسرانی  خط شبانه نیز به مرکزیت حرم مطهر راه اندازی شده است عالوه



 

 

خط فعال اتوبوس ومینی بوس خصوصی نیز موجودند که که عمدتا درنقاطی که اتوبوسرانی :3تعداد 

دستگاه  177دستگاه و 33پوشش مناسب ارائه نمی کند به فعالیت مشغول هستند از بخش خصوصی تعداد 

توبوسرانی مشهد به سرویس دهی می پردازند هر چند نظارت سازمان ا مینی بوس فعالیت دارند که تحت 

که سیاست خصوصی سازی در دستور کار سازمان اتوبوس اتوبوسرانی مشهد قرار دارد ودر آینده احتماال 

تمامی خطوط شهر مشهد به بخش خصوصی واگذار شدهوتنها نظارت آن ها با سازمان های اتوبوسرانی 

برخی از خطوط حومه شهر می شوند )آمار  صی تنها محدود بهخواهد بود ولی درحال حاظر خطوط خصو

 واطالعات مسیرها واتوبوس ها سازماناتوبوسرانی مشهد(

سرویس دهی میلیون کیلومتر 1/۶ر ماه بیش از بخش غیر خصوصی سازمان اتوبوسرانی مشهد در ه       

باشد این میزان سرویس دهی  کیلومتر در هر روز می3:44انجام می دهد که سهم هر خط به طور متوسط  

وحجم عملیات شاید به نظر خیلی عظیم برسد ولی بازهم جواب تقاضای کالن شهر مشهد را به طور کامل 

 ) 13:2نمی دهد) واحد کامپیوتر سازمان اتوبوسرانی مشهد 

 اشداز این رو این تحقیق در جهت ارزیابی عملکرد سیستم حمل و نقل عمومی در شهر مشهد می ب       

سوال  21هر یک از شاخص های این تحقیق در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد در قالب 

 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است 

مورد  spssبرای پایایی این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که از طریق نرم افزار        

 بررسی قرار داده ایم

و مورد تایید قرار است  %7براساس بررسی های انجام شده میزان آلفای کرونباخ در تمامی مولفه ها بیشتر از 

میگیرد همچنین آلفای کرونباخ را برای تمامی سواالت تحقیق مورد بررسی قرار دادیم که این میزان برابر ب 

 حقیق در حد باالیی تایید میشود.میباشد پایایی ت %7است و از آنجایی که این عدد بیشتر از  3۶%:

 روش انجام تحقیق 

تحلیلی است:که برای این منظور از  -این تحقیق از نظر روش و ماهیت در زمینه تحقیقات توصیفی        

طریق مطالعات میدانی وکتابخانه ی اقدام به جمع اوری آمار واطالعات الزم میگردد.در روش کتابخانه ی به 

ها ،ماهنامه ها ی شهری نقشه ها ومدارک قابل دسترس مراجعه و اطالعات الزم جمع  کلیه کتب ،روزنامه

اقتصادی، اوری میشود در روش میدانی پس از مصاحبه با صاحب نظران حوزه حمل ونقل به شاخص های )

نهایت پس از تحلیل ان ها در تحلیل  میشود ودر اجتماعی و زیست محیطی ( در محیط نرم افزارپرداخته

 محاسبه میگردد. فرضیه ازمون  ملی و رگرسون گام به گام عا

 

 



 

 

 مدل پژوهشی تحقیق -1جدول 

 ANP  ش در شهر مشهد از رو BRT ارزیابی اقتصادی 

 چکیده مقدمه وطرح مساله

 سواالت تحقیق فرضیه تحقیق اهداف مبانی نظری

 ضرورت تحقیق روش شناسی مشکالت تحقیق

 آمار توصیفی 

 

 داده ها تجزیه و تحلیل

 

در شهر  BRTمعرفی 

 مشهد

معرفی معیارها 

 وشاخص ها

 آزمون فرض

 

 نتیجه گیری وپیشنهادات

 

 یافته های تحقیق: 

 دهندگانهای عمومی پاسخهای مربوط به ویژگیبررسی و توصیف داده

تحصیالت، دهندگان مانند، جنسیت، سن، میزان در این قسمت به توصیف مربوط به وییگی عمومی پاسخ   

وضعیت تاهل و شغل پرداخته میشود. در هر جدول وضعیت شامل تعداد فراوانی، درصد و فراوانی تجمعی 

 آن بیان میشود.

 الف: جنسیت

نفر(افراد 12) %12نفر شهروند مورد بررسی در این تحقیق،که  144دهد از مجموع جدول ذیل نشان می   

 باشند که در جدول ذیل قابل بررسی است.نفر( از آنان زن می 02) %02پاسخگو مرد و 

در واقع این جدول گویای این واقعیت است که در نمونه آماری این تحقیق مردان سهم بیشتری از زنان    

های تندرو در شهر در بیرون از خانه و طبعاً استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی منجمله سامانه اتوبوس

 اند.مشهد داشته

 

 

 



 

 

 ل پاسخگویانب: وضعیت تاه

نفر متاهل اعالم  :0نفر وضعیت تاهل خود را مجرد و  14نفر افراد پاسخگو در این تحقیق  144از تعداد    

اند. فراوانی و درصد هر یک وضغیت تاهل نفر به این گویه پاسخ نداده 2اند این در حالی است که تنها کرده

 ی است.قابل مشاهده و ارزیاب 3به طور کامل در جدول شماره 

تحلیل و تفسیر این جدول بیانگر این است که بیشترین مسافران ناوگان عمومی حمل و نقل شهر مشهد    

باشند که در قاعده کلی افراد مجرد بیشتر ترجیح میدهند با وسایل حمل و نقل عمومی تردد افراد مجرد می

 کند.

 ج: سطح تحصیالت

ی ابتدایی، راهنمایی، دیپلم، لیسانس و کارشناس طیف رتبهپاسخگویان از منظر سطح تحصیالت در پنج    

 ج( آورده شده است.– 2-0ارشد و باالتر مورد سنجش قرار گرفتند که نتایج این بررسی در جدول )

همان طور که در جدول باال مشاهده گردید بیشترین جامعه آماری پاسخگویان دارای مدرک لیسانس           

-( دارای مدرک پایه ابتدایی بوده%2در حالی است که کمترین میزان پاسخگویان تنها ) باشند، این( می02%)

 اند.

پاسخگویان از منظر اشتغال در پنج سطح محصل و دانشجو، شاغل، خانه دار، بیکار و بازنشسته    غال:اشت

ترتیب بیشترین تا درصد، به  1درصد و افراد بازنشسته تنها  04محصلین و دانشجویان با   طبقه بندی شدند

اند. با تحلیل این جدول نیز میتوان به این نتیجه رسید که به کمترین درصد مشاغل را به خود اختصاص داده

دلیل نقش ماکروسفلی شهر مشهد و مهم ترین قطب علمی شرق کشور دانشجویان زیادی را جدب کرده که 

 .ناوگان عمومی این قشر باشندکنندگان از این خود دلیلی مهمی است که بیشترین استفاده

 

 آزمون فرض تحقیق

های تندرو شهر اوگان اتوبوسترین و کلیدی ترین عوامل تاثیر گذار و بازدارنده در توسعه پایدار نمهم       

 کنددر آینده نقش بیشتری ایفا میعامل  مینهو  عوامل اقتصادی استمشهد

در ابندا از طریق نرم افزار میزان پایایی تحقیق به وسیله آلفای کرونباخ سنجیده شد این حد با حذف       

یک آیتم که پایایی را دستخوش تغییرات زیادی میکرد و با بقیه مولفه های دیگر همبستگی عکس داشت از 

 رار گرفت.( ق%4:دور تحلیل خارج شد و الفای به دست آمده در حد قوی)باالتر از 

میتوان این عوامل را در چارچوب تحلیل عاملی  brtبرای تعیین مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سیستم        

شاخص مورد مطالعه در تحقیق پرسشنامه به منظور استخراج عوامل بررسی  24استخراج کرد در این راستا 

است که  4.444رتلت دارای سطح معناداری و آزمون با 4.721برابر با   kmoمیگردد در این بررسی مقدار 



 

 

 %74بیش از  KMOاین مقدار برای تحلیل عاملی مناسب است دی ای د واس معتقد است چنانچه آماره 

باشد  %۶3تا  %14بین   KMOباشد هبستگی موجود به طور کامل برای تحلیل عاملی مناسب است و اگر 

 .باید دقت زیادی به خرج داد

 
 kmo , barteltt testآزمون  -2جدول 

KMO  معیار مناسب بودن نمونه گیری  
.721 /0  

 آزمون بارتلت

 504.243 کای دو

 190 درجه آزادی

000/0 معناداری  

 

 

که این میزان از  4.721برابر با   kmoهمان طور که در جدول باال قابل بررسی است میزان عددی        

 بیشتر و همبستگی موجود به طور کامل برای تحلیل عاملی مناسب و معنادار است  74%

عامل میباشد که بر مبنای مقدار ویژه واسکری پالت  7شاخص برابر با  24مجموع عوامل مستخرج از        

 تعیین شده است

از واریانس کل را برآورد میکنند که  %۶3.33باشند  که تنها می 1مولفه دارای مقدار ویژه ی بزرگتر از  7 که

 نزدیکتر باشد تفسیر عامل ها بهتر صورت میگیرد  144مولفه تعداد کمی است هرچه این عامل ها  7برای 
 نمودار سنگریزه -1نمودار

 



 

 

های استخراج شده نشان میده که چون از در هر یک از مولفهمودار تصویر مقدار ویژه را ناین        

های بعدی بزرگترین مقدار ویژه شروع میشود همواره یک نمودار نزولی است مقدار ویژه با استخراج عامل

 است. 1کمتر از  :به سرعت افت میکند مقدار عامل ویژه 

 دوران  -استخراج عامل نهایی

بعد از تعیین تعداد عامل ها باید دید عمدتا چه متغیرهای به هر یک از عامل ها تعلق میگیرد، برهای        

به چه عامل های تعلق میگیرد  از روشی به نام دوران عامل با تکنیک واریماکس استفاده میکنیم این که 

است وجود ندارد اما به طور باشد که بتوانگفت یکمتغییر بار عامل شده  حداقل مقدار یک ضریب چقدر باید

مورد استفاده قرار نمیگیرند همان طور که در جدول ذیل قابل بررسی است  %34معمول ضرایب کمتر از 

 تمام عامل های این پژوهش باالتر از حد نرمال بوده اند



 

 

 و نامگذاری هر یک از عوامل  ماتریس مولفه های چرخیده شده 3و 0جدول 
 عامل نام متغیر

1 2 3 4 5 6 7 

عت جابه جایی سرعت بیشتراتوبوسهای تندرو درمقایسه باسایروسایل نقلیه عمومی وافزایش سر

 مسافران.

 

.139 .287 .485 .283 .198 .210 -.426 

اتوبوسهای تندرو هزینه سفرکمتری نسبت به سایر وسایل نقلیه عمومی دارد.-  
 .043 .372 .113 -.352 .601 -.055 .210 

ت.استفاده از کارتهای اعتباری به جای بلیت در اتوبوسهای تندرو پیش بینی شده اس  
 .497 .379 .367 .066 -.309 .280 -.071 

بی ارتی به نحو مطلوب رعایت شده است.فاصله زمانی میان دو اتوبوس تندرو   
 .107 .155 .709 -.053 .074 .045 -.071 

دیگرمشهد  با توجه به وضعیت کنونی اتوبوسهای تندرو ضرورت گسترش بی ارتی به مناطق

 احساس می شود.

 

.090 -.219 .730 .065 .003 -.058 .227 

.نحومطلوبی عمل کرده استاتوبوسهای تندرو مشهد در راحتی وارامش سفرمسافرین به   
 .210 .773 .070 .080 .099 .087 -.027 

 ایمنی بیشتر اتوبوسهای تندرو نسبت به سایروسایل حمل ونقل عمومی.
 -.016 .799 -.112 .185 .130 -.026 .131 

 قابلیت دسترسی همه ی افراد به اتوبوسهای تندرو ومسیرهای موجود وجود دارد.
 .322 .067 .069 .106 .625 .052 -.252 

راد مسن( اتوبوسهای تندرو خدمات مطلوبی دراختیار افراد بانیازهای مختلف وخاص)معلولین واف

 .قرار می دهد

 

.448 .126 -.084 .377 .283 .372 .080 

دان در نقشه های رایگان خطوط اتوبوسهای بی ارتی برای تعیین مسیرسفروراهنمایی شهرون

 اختیارعموم قرارگرفته است

 

.129 .151 .118 .210 .009 .110 .838 

نترل شده ازدحام وشلوغی افراد در درون ایستگاه ها واتوبوسهای تندرو بی ارتی به نحومطلوب ک

 است.

 

.396 .464 .315 -.036 -.369 .084 .035 

وب درمجموع عملکرداتوبوسهای بی ارتی در افزایش تمایل شهروندان به استفاده ازان رامطل

میکنیم. ارزیابی  

 

.257 .018 .321 .213 .367 -.030 .172 

 اتوبوسهای بی ارتی در کاهش اتالف وقت شهروندان در ترافیک موثر عمل کرده است.
.716 .100 .057 -.099 .105 -.127 .019 

 پاکیزگی ونظافت اتوبوسهای تندرو وایستگاه های ان.
 -.141 .293 .317 .071 .112 .552 -.083 



 

 

های بی ارتی های الزم برای مقابله با حوادث طبیعی در طول ایستگاه ها ودرون اتوبوسپیش بینی 

 013. 130.- 039.- 806. 208. 113. 050. صورت گرفته است

.اتوبوسهای تندرو بی ارتی تاثیرمطلوبی برکاهش ترافیک درشهرمشهد داشته است  

 .644 -.020 .010 .137 .203 .000 .029 

تاثیر مطلوبی برکاهش الودگی صوتی درمشهد داشته است.اتوبوسهای تندرو   

 .297 .163 -.141 .739 .054 -.036 .205 

 اتوبوسهای تندرو بی ارتی در کاهش اتکا به خودروشخصی خوب عمل کرده است.

 .711 .068 .149 .298 .018 -.007 .074 

ب عمل نحومطلواتوبوسهای بی ارتی در کاهش مصرف سوخت  والودگی زیست محیطی به 

 کرده است.
 

.028 .091 .095 .206 .096 -.799 -.104 

زیابی درمجموع عملکرد بی ارتی درکاهش ترافیک شهرمشهد وآلودگی زیست محیطی مطلوب ار

 می کنیم.
.571 

 

 

.434 .322 .151 .004 -.028 .019 



 

 

 

 

عامل نخست : این عامل از آنجاییکه بیشترین بارها را بر روی شاخص های چون کاهش اتالف وقت 

های زیست محیطی و... شهروندان، کاهش اتکا به خودروهای شخصی ، کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی

 زیست محیطی( شاخص)ری میشودنامگذامحیطی دارد لذا تحت عنوان کارایی 

 عامل هفتم عامل ششم عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول

اتوبوسهای بی ارتی در 1

کاهش اتالف وقت 

شهروندان در ترافیک موثر 

 عمل کرده است.

 

ایمنی بیشتر اتوبوسهای 

تندرو نسبت به 

سایروسایل حمل ونقل 

  عمومی.

 

با توجه به وضعیت -

کنونی اتوبوسهای تندرو 

ضرورت گسترش بی 

ارتی به مناطق دیگرمشهد 

 می شود.احساس 

پیش بینی های الزم -

برای مقابله با 

حوادث طبیعی در 

طول ایستگاه ها 

ودرون اتوبوسهای بی 

ارتی صورت گرفته 

 است

قابلیت دسترسی همه ی افراد 

به اتوبوسهای تندرو 

ومسیرهای موجود وجود 

 دارد.

 

اتوبوسهای بی -

ارتی در کاهش 

مصرف سوخت  

والودگی زیست 

محیطی به 

نحومطلوب عمل 

 کرده است.

 

راهنمایی با 

نقشه های 

 مسیر

اتوبوسهای تندرو بی ارتی 

در کاهش اتکا به 

خودروشخصی خوب عمل 

 کرده است.

 

اتوبوسهای تندرو مشهد 

در راحتی وارامش 

سفرمسافرین به 

نحومطلوبی عمل کرده 

 است

فاصله زمانی میان دو 

اتوبوس تندرو بی ارتی به 

نحو مطلوب رعایت شده 

 است.

اتوبوسهای تندرو 

تاثیر مطلوبی 

برکاهش الودگی 

صوتی درمشهد 

 داشته است.

 

اتوبوسهای تندرو هزینه 

سفرکمتری نسبت به سایر 

 وسایل نقلیه عمومی دارد.

پاکیزگی ونظافت 

اتوبوسهای تندرو 

 وایستگاه های ان.

 

 

اتوبوسهای تندرو بی ارتی 

تاثیرمطلوبی برکاهش ترافیک 

   درشهرمشهد داشته است.

 

ازدحام وشلوغی افراد 

در درون ایستگاه ها 

واتوبوسهای تندرو بی 

ارتی به نحومطلوب 

 کنترل شده است.

 

سرعت بیشتراتوبوسهای 

تندرو درمقایسه 

باسایروسایل نقلیه 

عمومی وافزایش سرعت 

 جابه جایی مسافران

درمجموع عملکرداتوبوسهای  

بی ارتی در افزایش تمایل 

ازان شهروندان به استفاده 

 رامطلوب ارزیابی میکنیم.

 

  

درمجموع عملکرد بی ارتی -

درکاهش ترافیک شهرمشهد 

وآلودگی زیست محیطی 

 مطلوب ارزیابی می کنیم

 

استفاده از کارتهای اعتباری -

به جای بلیت در اتوبوسهای 

 تندرو پیش بینی شده است.

 

اتوبوسهای تندرو خدمات -

مطلوبی دراختیار افراد 

مختلف بانیازهای 

وخاص)معلولین وافراد 

 مسن( .قرار می دهد

 

 



 

 

عامل دوم بیشترین بارها را بر روی شاخص های چون ایمنی، راحتی وآرامش و عدم ازدحامو شلوغی نشان 

 اجتماعی( شاخص)میدهد لذا این عامل امنیت روانی نامیده میشود.

مطلوب بودن فاصله زمانی بین  brtعامل سوم  بیشترین بارها را بر روی شاخص های چون افزایش خطوط 

 اقتصادی( .)شاخص دواتوبوس و سرعت بیشتر از این شاخص به عنوان سرعت نامبرده میشود

عامل چهارم بیشترین بارها را بر روی شاخص های نشان میدهد که تاثیر زیست محیطی دارند لذا این عامل 

 محیطی(زیست شاخص )تحت عنوان مطلوبیت زیست محیطی نامیده میشود

عامل پنجم شاخص های عامل پنجم عبارتند از قابلیت دسترسی، هزینه سفر کمتر ومطلوبیت کلی از زعم 

 ) عامل اقتصادی(شهروندان است بنابراین این عامل را مطلوبیت دسترسی نامگذاری میکنیم

میتوان عامل ششم در برگیرنده دو شاخص کاهش مصرف سوخت وزیبایی ونطافت اتوبوس ها میباشد که 

 )شاخص زیست محیطی(آن را کیفیت فیزیکی اتوبوس نامید

مولفه کلیدی در سیستم ناوگان شهری به ترتیب انتخاب  7و عامل هفتم با ارائه نقشه های مسیر به عنوان 

 میشوند.

ادامه تحلیل مسیر ذیل بیانگر پاسخ به قسمت دوم فرضیه است که کدام یک از این عامل ها نقش بیشتری در 

ایفا میکنند از روش رگرسیون خطی گام به گام استفاده شده است در اینجا هفت عامل برای   brtسیستم 

 3قش دارند براین اساس پیش بینی کننده های نقش های اثر گذار در کیفیت پایدار سیستم های تندرو ن

عامل  7شاخص زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تحت عنوان متغیر وابسته در مدل جای میگیرد و تاثیر 

 تاثیر گذار  برآن بررسی میشود

 

گیضریب همبست عامل  خطای برآورد ضریب تعیین 
  آماره دوربین واتسون

 t 1 .705a .497 .53158آماره 

1.683 

2 .884b .781 .35237 

3 .964c .929 .20131 

4 .980d .961 .14989 

5 .991e .982 .10168 

6 .998f .995 .05165 

 

 خالصه مدل   1جدول 



 

 

دهد عملیات رگرسیون تامرحله انجام شده است ومیزان مقایسه گام به گام نتایج جدول نشان می       

نسبت به مرحله قبل افزایش معناداری داشته است  ضریب همبستگی چند گانه و ضریب تعیین در هر مرحله

و خطای برآورد در مراحل پایانی در مقایسه با مرحله اول کاهش معناداری داشته است بررسی متغیرهای 

عامل شناخته شده در تحلیل عاملی( نقش تعیین کننده ی ۶متغیر مورد بررسی ) ۶مستقل نشان میدهد که هر

 ۶ه پایدار سیستم اتوبوس های تندرو( دارند همان گونه که مالحضه میشود این در تببن متغیر وابسته) توسع

 با متغییر وابسته همبستگی دارند  %33متغییر 

است میتوان اطمینان داشت که پیش فرض  2از انجایی که میزان آماره دوربینواتسون نزدیک به        

 شده است.در تحلیل رگرسیون رعایت استقالل باقی مانده ها نیز 

نسبت میانگین مجذورات  وانجام شد بررسی معناداری مدل رگرسیونی به تفکیک مراحل شش گانه        

رگرسیون بر باقی مانده در هر سه مرحله به طرز قابل توجهی است نگاهی به سطح معناداری مدل های نیز 

مرحله به طرز معنادری قابلیت  ۶حاکی از این واقعیت است که مدل های رگرسیونی به دست آمده در هر 

 پیش بینی متغییر وابسته را دارند
 

 



 

 

 نام متغیر
 مدل رگرسیونی سوم خطای ضریب ضریب تاثیر استاندارد شده

 سطح معناداری tضریب  Beta خطای استاندارد bضریب 

(Constant) 2.916 .087 

.705 

33.431 .000 

 000. 9.836 020. 192. سرعت

(Constant 

 سرعت

 مطلوبیت

1.133 .169 

.485  

6.700 .000 

.161 .113  11.111 .111  

.426 .150  .450  11.226 .111  

(Constant) 

 سرعت

 مطلوبیت

روانی امنیت  

.831 .099 

.483  

8.401 .000 

.141 .118  21.148 .111  

.512 .120  .411  18.211 .111  

.144 .115  .380  15.185 .111  

(Constant) 

 سرعت

 طلوبیت

روانی امنیت  

 کارایی;

.467 .084 

.466  

5.537 .000 

.145 .116  20.180 .111  

.518 .122  .535  11.231 .111  

.143 .113  .303  18.333 .111  

.112 .122  .118  8.852 .111  

(Constant) .122 .066 .436  1.854 .067 



 

 

 سرعت

 طلوبیت

روانی امنیت  

 کارایی;

 دسترسی

.156 .115  30.242 .111  

.342 .116  .366  22.158 .111  

.145 .112  .303  20.143 .111  

.108 .114  .183  12.122 .111  

.103 .116  .161  11.615 .111  

(Constant) 

دسترسی مطلوبیت  

 کارایی;

فیزیکی کیفیت  

 سرعت

روانی امنیت  

محیطی زیست مطلوبیت  

.097 .033 

.440  

2.884 .005 

.142 .112  04.161 .111  

.311  .111  .322  36.531 .111  

.141 .111  .345  51.681 .111  

.161 .118  .166  21.235 .111  

.140 .118  .145  18.816 .111  

.110 .116  .132  16.561 .111  

      



 

 

 نتایج مندرج در جدول باال شدت و جهت تاثیر متغیرهای مستقل را بر وابسته نشان میدهد.        

 همان طور که قابل برسی است کلیه متغییرهای مستقل در مرحله نهایی وارد معادله رگرسیون شده اند 

با توجه به نتایج جدول باال میتوان گفت عامل اول قابلیت بیشتری را نسبت به سایر عوامل در پیش بینی 

ودوم در مرتبه بعدی قرار توسعه پایدار خطوط ناوگان عمومی ایفا میکند این در حالی است که عامل سوم 

ومعنی  4.444بوده است میزان سطح معناداری تمام عامل ها  0داشته اند وکمترین عامل تاثیر گذار نیز عامل 

 دار بوده است.

الزم به یاد آوری است عامل هفتم از دور پروسه رگرسون خارج شده است وخارج از معادله قرار گرفته 

 است 

 7عادله رگرسیون را به تفکیک گام های مختلف نشان میدهد در مرحله اول از متغیرهای مستقل خارج از م

عامل و در مرحله ششم به  1در خارج از معادله قرار داشته اند اما در مراحل دوم به  1عامل به غیر از عامل 

 عامل و آن هم راهنمایی ختم شده است 1

درصد میتوان  31اندارد می باشد پس با احتمال از آنجاییکه سطح معناداری آزمون کمتر از خطای است    

ترین و کلیدی ترین عوامل تاثیر گذار و بازدارنده در توسعه هم ادعا نمود که فرض صفرآزمون  رد میشود، و

عوامل خارج از  حوزه اقتصادی تعیین میشود به این طریق که  های تندرو شهر مشهدپایدار ناوگان اتوبوس

تایید کرد که عامل اول کارایی محیطی )از شاخص زیست محیطی( کلیدی ترین  میتوان %31با احتمال 

 فاکتور را در توسعه پایدار حمل و نقل شهر مشهد ایفا میکند

  



 

 

 نتیجه گیری

سالهای زیادی است که در کشورهای مختلف از روشهای متفاوت حمل ونقلی برای سرعت بخشیدن        

شود که هدف اصلی آن افزایش کیفیت و سرعت استدر این بین به جابه جایی مسافران استفاده می 

اتوبوسهای درون شهری  به عنوان یکی از وسایل حمل ونقل هماهنگی که در کنار تاکسی و قطار شهری 

سهم عمده ای در جابه جایی مسافران دارد یکی از پرطرف دار ترین ودر عین حال ارزان ترین وسایل برای 

ر داخل شهر شناخته شده است .حال با گذشت چند دهه از ورود اتوبوس به حوزه جابه جایی مسافران  د

حمل ونقل عمومی مشهد به واسطه دگسترش وافزایش جمعیت این شهر که تعداد متقاضیان این وسیله به 

طور چشمگیری افزایش یافته واز آن جایی که سیستم قدیمی اتوبوسرانی پاسخگوی نیازهای  مشهد  نبود از 

گذشته راه اندازی خطوط بی ارتی در پایتخت معنوی ایران کلید خورد .خط  یک بی آرتی:عملیا ت  سال

ودرمحدوده پایانه مسافربری تا میدان 31اجرایی فاز یک اتوبوسهای تندروبی آرتی مشهد در آبان ماه سال 

 بیت المقدس اجرایی گردید

مالی حرم مطهر رضوی تا میدان فجر همزمان در محدوده ضلع ش32خط دوم بی آرتی :در اردیبهشت سال  

فاز می باشد که در محدوده بولوار امامیه تا مصلی 1با عید فطر  به اجرا رسیدخط سوم بی ارتی :شامل 

 کیلومتر طول از بزرگترین خطوط این ناوگان است22اجرایی گردید خط سوم بی ارتی با 

در آینده این مقاله به بررسی و ارزیابی مهم ترین عوامل  با توجه به احداث این خطوط  و افزایش آنان       

تاثیر گذار بر ناوگان اتوبوس های تندرو است تا در وهله اول نقش این عوامل را بشناسد و در گام دوم 

 تاکید کند که در آینده کدام عامل ها نقش بیشتری را قرار است در توسعه پایدار عمومی بازی کنند

 مولفه پرسشنامه نقش بیشتری دارند 24عامل از میان  7 این یافته ها بدست آمد نشان دادآنچه در دل        

عامل نخست : این عامل از آنجاییکه بیشترین بارها را بر روی شاخص های چون کاهش اتالف وقت 

های زیست محیطی و... شهروندان، کاهش اتکا به خودروهای شخصی ، کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی

 لذا تحت عنوان کارایی نامگذاری میشوددارد 

عامل دوم بیشترین بارها را بر روی شاخص های چون ایمنی، راحتی وآرامش و عدم ازدحامو شلوغی نشان 

 میدهد لذا این عامل امنیت روانی نامیده میشود.

ی بین مطلوب بودن فاصله زمان brtعامل سوم  بیشترین بارها را بر روی شاخص های چون افزایش خطوط 

 دواتوبوس و سرعت بیشتر از این شاخص به عنوان سرعت نامبرده میشود

عامل چهارم بیشترین بارها را بر روی شاخص های نشان میدهد که تاثیر زیست محیطی دارند لذا این عامل 

 تحت عنوان مطلوبیت زیست محیطی نامیده میشود



 

 

ی، هزینه سفر کمتر ومطلوبیت کلی از زعم عامل پنجم شاخص های عامل پنجم عبارتند از قابلیت دسترس

 شهروندان است بنابراین این عامل را مطلوبیت دسترسی نامگذاری میکنیم.

عامل ششم در برگیرنده دو شاخص کاهش مصرف سوخت وزیبایی ونطافت اتوبوس ها میباشد که میتوان 

 آن را کیفیت فیزیکی اتوبوس نامید

مولفه کلیدی در سیستم ناوگان شهری به ترتیب انتخاب  7به عنوان  و عامل هفتم با ارائه نقشه های مسیر

 میشوند.

ادامه تحلیل مسیر ذیل بیانگر پاسخ به قسمت دوم فرضیه است که کدام یک از این عامل ها نقش بیشتری در 

ایفا میکنند از روش رگرسیون خطی گام به گام استفاده شده است در اینجا هفت عامل برای   brtسیستم 

 3پیش بینی کننده های نقش های اثر گذار در کیفیت پایدار سیستم های تندرو نقش دارند براین اساس 

عامل  7شاخص زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تحت عنوان متغیر وابسته در مدل جای میگیرد و تاثیر 

نسبت به سایر عوامل در  عامل اول قابلیت بیشتری راو از میان این عوامل  تاثیر گذار  برآن بررسی میشود

پیش بینی توسعه پایدار خطوط ناوگان عمومی ایفا میکند این در حالی است که عامل سوم ودوم در مرتبه 

بوده است میزان سطح معناداری تمام عامل ها  0بعدی قرار داشته اند وکمترین عامل تاثیر گذار نیز عامل 

ست عامل هفتم از دور پروسه رگرسون خارج شده است الزم به یاد آوری ا ومعنی دار بوده است. 4.444

 وخارج از معادله قرار گرفته است.
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