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Abstract
Background and Aim: The lack of an efficient transportation system is one of the obstacles to the
growth and development of any country. Among the types of intra-city transportation, the role of
the bus is more prominent than other methods. Considering that bus lines have the largest role and
contribution in the country's intra-city transportation, therefore, they should have the necessary
efficiency. In this research, the efficiency of parallel lines with a metro line in Isfahan city has been
evaluated by using data envelopment analysis technique.
Methods: The research method in this study was applied in terms of its purpose and in terms of
descriptive-analytical nature and the method of collecting information in the library field. In order
to analyze the data and evaluate the performance, the performance information of 15 lines as
production units or DMUs in the period of the first nine months of the year 1400, including 5 input
variables and one output variable through the mechanized fleet management system (AVL) located
in the bus unit company Isfahan were extracted and their efficiency was evaluated using DEA
SOLVER and DEAFrontier software.
Findings and Conclusion: Out of the total of 15 studied lines, lines number 10, 17, 70, 81 and 82
did not have the necessary efficiency due to the ratio of input and output and existing conditions, of
which three lines 17, 70 and 81 they are privately run. The important issue in this research is the
higher efficiency of lines with more passenger movement and less overlap, which shows the
importance of the passenger volume variable in evaluating the efficiency of bus lines.
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(مطالعه موردي :خطوطي که با خط يک مترو همپوشاني دارند)
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تاريخ دريافت 1041/45/11 :تاريخ پذيرش1041/45/20 :

چکيده
زمينه و هدف :فقدان يک سيستم حمل و نقل کارا يکي از موانع رشد و توسعه هر کشوري بشمار ميرود .در ميان انواع
حمل و نقل درون شهري نقش اتوبوسراني برجستهتر از ساير روش هاست .با توجه به اينکه خطوط اتوبوسراني بيشترين
نقش و سهم را در حمل و نقل درون شهري کشور را دارند ،بنابراين بايد از کارآيي الزم برخوردار باشند .در اين پژوهش
کارآيي خطوط همراستا با خط يک مترو در اصفهان با استفاده از تکنيک تحليل پوششي دادهها ،مورد ارزيابي قرار گرفته
است.
روش بررسي :روش تحقيق در اين پژوهش به لحاظ هدف ازنوع کاربردي و به لحاظ ماهيت توصيفي-تحليلي و شيوه
گردآوري اطالعات در حوزه کتابخانهاي بوده است .به منظور تحليل دادهها و ارزيابي عملکرد ،اطالعات عملکردي  11خط
به عنوان واحدهاي توليدي يا DMUها در بازه زماني نه ماهه اول سال  ،1011شامل  1متغير ورودي و يک متغير
خروجي از طريق سامانه مديريت مکانيزه ناوگان( )AVLمستقر در شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان استخراج و با استفاده
از نرمافزار  DEA SOLVERو DEAFrontierنسبت به ارزيابي کارآيي آنها اقدام گرديد.
يافتهها و نتيجهگيري :از مجموع  11خط مورد مطالعه ،خطوط شماره11،17،71،01و 02با توجه به نسببت وروديهبا و
خروجي و شرايط موجود از کارآيي الزم برخوردار نبودهاند که از اين تعداد سه خط  71،17و 01به صبورت خصوصبي اداره
ميشوند .موضوع مهم در اين پژوهش کارآيي بيشبتر خطبوطي اسبت کبه ميبزان مسبافر جابجبا شبده بيشبتري داشبته و
همپوشاني کمتري در آنها بوده که نشان از اهميت متغير حجم مسافر در ارزيابي کارايي خطوط اتوبوسراني ميباشد.
کليد واژهها :تحليل پوششي دادهها ،ارزيابي ،کارآيي ،اتوبوسراني اصفهان.
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مقدمه و بيان مسأله
ميتوان گفت يکي از مهمترين موضوعات مورد نظر در زمينه توسعه پايدار ،راهبرد حمل و نقل پايدار است .اين نظريه
در سالهاي اخير مورد توجه کارشناسان ،مديران و گردانندگان حمل و نقل و ترافيک قرار گرفته و داراي ضرورتهاي
متعددي است .برنامهريزي حمل و نقل پايدار شهري ،حوزه مطالعاتي ميان رشتهاي و تقريبا حرفه تخصصي جديدي است
که بنيانهاي نافذ تئوريک ،ابزار روششناسانه و حوضه وسيعي از تداخل فعاليت بخشهاي دولتي و خصوصي را کسب
کرده است .ديگر اهميت باالي حمل و نقل و تاثيرگذاري آن بر بسياري از حوزههاي اقتصادي ،اجتماعي ،توسعه راهبردي،
سياستگذاري ،محيط زيست باعث شده است که در تمام دنيا ،مديران تالش کنند حمل و نقل را در قالب مديريت جامع
حمل و نقل سازماندهي کنند؛ و با استفاده از جديدترين روشهاي طراحي و برنامهريزي و با در اختيار گرفتن تمام ابزار
هاي ممکن و فراهم آوردن زمينه همکاري بين متخصصان رشتههاي مختلف ،راه را براي رسيدن به يک راه حل پايدار و
متعادل در زمينه مسائل حمل و نقل شهري هموار کنند .ضمن اين که با توجه به عواملي که باعث عدم پايداري در حمل و
نقل شهري ميشوند ،زمينه باالبردن کارآيي و اثر بخشي اين بخش را نيز فراهم کنند(تنديسه و رضايي.)2: 1312 ،
سيستمهاي حمل و نقل عمومي يکي از زير مجموعههاي حمل و نقلهاي درون شهري است که از ديدگاه مهندسين
ترافيک در اولويت درجه يک راهکارهاي بهبود وضعيت تردد و توسعه شهري محسوب ميشود(سقايي و همکاران:1011 ،
 .)211جابه جايي ،جزئي جدايي ناپذير از زندگي و فعاليت روزمره انسان و برنامهريزي حمل ونقل فصلي الزامي در مطالعه
و برنامهريزي شهري است .امروزه حمل ونقل و ترافيک يکي از بزرگترين مشکالت جوامع انساني است(تقوايي و سجادي،
.)2 :1311
فقدان يک سيستم حمل و نقل کارا ،يکي از موانع رشد و توسعه هر کشوري بشمار ميرود .با توجه به رشد روزافزون
شهرها ،حمل و نقل شهري نيز اهميت ويژه ايي يافته است .در ميان انواع حمل و نقل درون شهري نقش اتوبوسراني
برجستهتر از ساير روش هاست که به علت سرمايهگذاري کم و ارائه خدمات بيشتر ،از ساير روشها متمايز شده است .با
توجه به اينکه خطوط اتوبوسراني بيشترين نقش و سهم را در حمل و نقل درون شهري کشور ما دارند ،بنابراين بايد از
کارآيي الزم برخوردار باشند و بتوانند بيشترين و بهترين خدمات را به شهروندان ارائه دهند (رهنما و همکاران.)1313 ،
بنابراين ،کارآيي يک سيستم حمل و نقل عمومي موضوعي حياتي است .براي بهره وري ،هدف کلي گردانندگان سيستم
اتوبوسراني ،کاهش هزينههاي عملياتي و در عين حال برآورده کردن خواستههاي مسافران است .بنابراين ،از يک طرف ،از
ديدگاه گردانندگان اتوبوسراني ،عملکرد توسط وروديها و خروجيهاي مربوطه منعکس ميشود و ميتوان با شاخصهاي
کارايي هزينه کلي ،استفاده از وسيله نقليه و استفاده از نيروي کار ارزيابي کرد .از سوي ديگر ،از ديدگاه مسافران ،حمل
ونقل عمومي بايد به مسافران اين احساس را بدهد که ميتوان خواستههاي سفر روزانهشان را با هزينه کمتر برآورده
کند(.)Zicheng Liu, Naiqi Wu, Yan Qiao, and Zhiwu Li,2021:779
اندازهگيري عملکرد در صنعت حمل و نقل عمومي امروزه شتاب قابل توجهي پيدا کرده است ،زيرا سازمانها به منظور
جذب مسافر بيشتر در حين طراحي و ارائه خدمات در شرايط رقابتي فزاينده ،نياز به بهبود مستمر عملکرد خود
دارند(.)Georgios,Politis, Papaioannou,2014:2
اين پژوهش در تالش است با بهرهگيري از روش تحليل پوششي دادهها ( )DEAبه عنوان يکي از مدلهاي ارزيابي
کارآيي واحدهاي توليدي(که در اين پژوهش خطوط مورد مطالعه ميباشد) به ارزيابي کارآيي اين خطوط بپردازد.
شبکه خطوط اتوبوسراني کالن شهر اصفهان با  111خط يکي از بزرگترين سيستمهاي حمل و نقل عمومي ايران و به
طور مشخص شهر اصفهان است که سهم عمده ايي در جابجايي روزانه مسافر دارد .با راهاندازي و بهرهبرداري از خط يک
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مترو اصفهان تعداد  11خط از مجموع خطوط اتوبوسراني به صورت مستقيم و غير مستقيم با خط يک مترو همپوشاني
دارد .از جمله مسائل مهمي که سيستمهاي حمل ونقل عمومي و به ويژه اتوبوسرانيهاي شهري کشور با آن مواجه هستند
نبود سيستمهاي منسجم ارزيابي عملکرد است .بنابراين ارزيابي کارآيي خطوط از اهميت ويژهاي برخوردار است.

مباني نظري پژوهش
مفهوم کارآيی :کارايي به عبارت ساده به نسبت خروجيها به وروديهاي يک سيستم گفته ميشود بنابراين هرچه
يک واحد تصميمگيري با مصرف ورودي کمتر ،خروجي بيشتر توليد کند کارايي و عملکرد آن بيشتر خواهد بود .بنابراين
مسير اتوبوسي کاراست که با حداقل مصرف منابع ،باالترين تقاضا را براي استفاده از سوي مسافران داشته باشد(قضايي و
همکاران.)310 :1317 ،
خروجي
مقدار استفاده شده از عناصر ورودي

کارآيي

زماني که يک سازمان توليدي تنها با استفاده از يک عنصر ورودي تنها يک خروجي توليد ميکند ،محاسبه کارايي
نسبتاً ساده است .اما بيشتر سازمانها از تعدادي عنصر ورودي استفاده ميکنند و خروجيهاي زيادي توليد ميکنند ،به
منظور محاسبه کارايي اين سازمانها ،با اضافه کردن وزن به بسياري از عناصر ورودي و خروجي کارآيي آنها به صورت
مجموع ضرايب خروجي به مجموع ضرايب ورودي محاسبه خواهد شد(.)Jin-seok et al,2009:1221

تکنیک تحلیل پوششی دادهها(:)DEA1
از بهترين روشهاي ارزيابي خطوط اتوبوسراني ،محاسبه کارآيي آنهاست .کارآيي به عبارت ساده ،به نسبت خروجيها به
وروديهاي يک واحد گفته ميشود .بنابراين هر چه يک واحد تصميمگيري با مصرف ورودي کمتر ،خروجي بيشتري توليد
کند ،کارآيي و عملکرد آن بيشتر خواهد بود .مدل تحليل پوششي دادهها ( )DEAيکي از بهترين مدلهاي ارائه شده براي
محاسبه کارآيي نسبي واحدهاي مختلف تصميمگيري ( )DMUاست .در اين مدل ،که با يافتن بهترين وزنها براي ورودي
ها و خروجيها ،بيشترين مقدار کارآيي ممکن براي هر واحد محاسبه ميشود ،بر خالف ساير مدلها که وزن خروجيها و
وروديها به صورت ثابت و با اعمال نظر فرد تصميم گيرنده تخصيص داده ميشود(که اين امر از دقت نتايج ميکاهد)در
 ،DEAتخصيص وزن به شاخصها توسط خود مدل صورت ميگيرد (قوامي و همکاران.)262: 1311 ،

شکل .1يک واحد توليدي با چند

ورودي و چند خروجي(منبع :قضايی و همکاران)1310:314 ،

تحليل پوششي دادهها ،روشي ناپارمتريک براساس برنامهريزي خطي است که متشکل از چنبدين مجموعبه مشابه از
وروديها و خروجيها براي اندازهگيري کارايي واحبدهاي تصبميم گيرنبده ()DMUمتجبانس اسبتفاده ميشود(مالدار و
Data Envlopment Analysis
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حسينزاده سلجوقي .)1316:31 ،نخستين تالشها براي ارزيابي عملکرد و کارايي واحدها و سازمانها ،توسط کوپمن 1و
دبرو 2انجام گرفت .کوپمن کارايي فني را تعريف کرد و دبرو هم شاخصي براي اندازهگيري کارايي فني ارائه نمود .اما کار
اساسي و کاربردي براي تشخيص کارايي را فارل در سال  1111انجام داد .او براي اولين بار کارايي کلي (اقتصادي)توليد
کننده را به دو جزء کارايي فني و تخصيصي (قيمت) تقسيم نمود که کارآيي فني ،نشاندهنده ميزان توانايي يک بنگاه در
حداکثرسازي توليد با توجه به عوامل توليد معين است و کارآيي تخصيصي ،نشاندهنده توانايي بنگاه براي استفاده از
ترکيب بهينه عوامل توليد با توجه به قيمت آنهاست .سپس روشي را براي اندازهگيري هر يک از آنها ارائه داد و فروضي را
قائل شد ،ازجمله تک محصولي بودن توليد و ثابت بودن بازدهي نسبت به مقياس ،و در نهايت با استفاده از روش برنامه
ريزي خطي به تحليل کارايي پرداخت(رهنما و همکاران.)1313 ،
در سال  1170چارنز و همکاران يک فرمولبندي از نوع برنامهريزي کسري را معرفي کردند که در واقع گسترش همان
شاخص نسبي کارايي يک ورودي-يک خروجي در علوم مهندسي به حالت چندورودي-چندخروجي بدون نياز به منابعي
جهت اعمال وزن از بيرون به درون مدل بود .در واقع اولين مقاله مدل تحليل پوششي دادهها توسط چارنز و همکاران با نام
اختصاري  CCRکه برگرفته شده از نام پديد آورندگان آن است ،با جامعيت بخشيدن به روش فارل ارائه شد(بني هاشمي
و نجفي.)71 :1316 ،
3
اين مدل که به مدل بازده نسبت به مقياس ثابت (  )CRSنيز شناخته ميشود يعني هر مضربي از وروديها همان
مضرب از خروجيها را توليد ميکند ،که بازده به مقياس واحدها را ثابت فرض ميکند (رهنما و همکاران .)1313 ،به
عبارت ديگر افزايش در مقدار ورودي منجر به افزايش خروجي به همان نسبت ميشود (قضايي و همکاران.)311 :1310 ،
براي افزايش کارايي ،يا ورودي را ثابت و خروجي را حداکثر ميکنيم و يا خروجي را ثابت و ورودي را حداقل ميکنيم .بر
اين اساس ،مدلهاي تحليل پوششي دادهها را ورودي محور يا خروجي محور ميناميم .هرگاه بازده نسبت به مقياس ثابت
نباشد ،مدل  CCRتوانايي محاسبۀ کارايي و بهره وري را ندارد .به همين علت بنکر ،چارنز و کوپر ( )1100براي رفع اين
مشکل ،مدل  BCCرا که در آن بازده نسبت به مقياس ممکن است متغير باشد ،مطرح کردند(خمويي و همکاران،
.)1317:1
0
اين مدل که به مدل بازده نسبت به مقياس متغير (  )VRSنيز معروف است يعني هر مضربي از وروديها ،ميتواند
همان مضرب از خروجيها يا کمتر از آن و يا بيشتر از آن را ،در خروجيها توليد کند(رهنما و همکاران .)1313 ،شکل 3
نمونهاي از چهار  DMUو مرزهاي کارايي در رويکردهاي  CRSو  VRSرا نشان ميدهد DMU .شماره  1تنها در مدل
 CRSدر مرز کارايي است (به عبارت ديگر تنها در رويکرد  CRSکارآمد است) ،که نسبت خروجي/ورودي را به حداکثر
ميرساند ،در حالي که DMUهاي شماره  2،1و  3در مدل  VRSدر مرز کارايي هستند (به عبارت ديگر اين سه در
رويکرد  VRSکارآمد هستند) DMU ،شماره  2در مقادير ورودي پايين کارآمد بوده و DMUشماره  3در مقادير ورودي
باال.

1

Copman
2 - Debreu
3 Constant Return of Scale
4 Variable Return of Scale
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شکل  .2مرزهاي کارآيی چهار  DMUدر مدلهاي  VRSو ( CRSمنبع) Taboada et al ,2020:8a :

مدلهاي  DEAرا ميتوان در دو مدل ورودي گرا يا خروجي گرا طبقهبندي کرد .تصوير شماره  0يک DMU
ناکارآمد ( DMUشماره  0يا  )Cرا براي نمونه در هر دو رويکرد نشان ميدهد CA-BA .ورودي گرا و ED-CD
خروجي گرا است .با  DEAورودي گرا ،يک  DMUصرفهجويي بالقوه وروديها را در صورت کارآمد بودن محاسبه مي
کند (در شکل  0وروديها را از  Cبه  Bکاهش ميدهد در حالي که همان خروجي را ارائه ميدهد) .در مقابل ،با DEA
خروجي گرا ،يک  DMUافزايش بالقوه خروجي خود را با توجه به عدم تغيير در وروديهايش اندازه ميگيرد (در شکل 0
افزايش خروجيها از  Cبه  Eدر حالي که از همان مقدار ورودي  Dاستفاده ميکند) .اگر  Cدر مرز کارآيي بود ،بنابراين C
 = B = Eو در نتيجه بازده برابر با  1خواهد بود.) Taboada and et al,2020:8( .

شکل  .3رويکرد خروجي محور و کارآيي

 DMUشماره ( 0منبع)Taboada & et al,2020: 8 :

در بازده به مقياس متغير افزايش خروجي ،بيشتر يا کمتر از نسبت افزايش در ورودي ميباشد .در ارزيابي عملکرد حمل
ونقل عمومي معموال بايد از الگوي خروجي و بازده به مقياس متغير استفاده نمود (قضايي و همکاران .)311 :1310 ،بر
همين اساس اين مطالعه بر اساس روش  BCCانجام شده است .از نظر رياضي مدل  BCCرا ميتوان به صورت زير
نوشت:
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جايي که،
 :jشاخص واحد تصميمگيري ،)(DMU
j=1,2,3,…,J
 :nشاخص ورودي ،و n=1,2,3,…,N
 :mشاخص خروجي و m=1,2,3,…,M
xnj: nامين ورودي براي jامين DMU

و

ymj: mامين خروجي براي jامين DMU
 :um,vnوزن mامين خروجي و nامين ورودي
 :θ kنسبت کارايي  /اثربخشي DMUk

 DMUهدف (از يک ارزيابي معين) به عنوان  DMUkتعيين ميشود .مدل ( BCCرابطه )1نسبت خروجيهاي وزني
به وروديهاي وزني را به حداکثر ميرساند .وزنهاي  umو  vnمتغيرهاي تصميم هستند .اين وزنها تا زماني تغيير مي
کنند که نسبت (خروجيهاي وزندار به وروديهاي وزندار) براي  DMUkهدف به حداکثر برسد ،در حالي که وزنهاي
يکسان براي همه DMUها اعمال ميشود .مقدار نسبت ،θ ،در (رابطه  )1به عنوان امتياز کارايي/اثربخشي  DMUkناميده
ميشود ،که در آن  1≤θ≤0است .مقدار  θ=1براي يک  DMUکامالً کارآمد .الزم به ذکر است که وزنها ،متغيرهاي
تصميمگيري هستند و مقادير وروديها و خروجيها مقادير واقعي مشاهده شده هستند .محدوديت (رابطه  )3بازگشت
متغير مدل  DEAبه مقياس ( )BCCرا تضمين ميکند .محدوديت (رابطه  )0محدوديتهاي غير منفي را براي وزنها
اعمال ميکند.

پيشينه پژوهش
تا کنون تحقيقات متعددي در زمينه ارزيابي کارآيي با روش تحليل پوششي دادهها در زمينههاي مختلف صورت گرفته
است .اهم تحقيقات انجام شده در حوزه حمل و نقل عمومي و به طور خاص ،حمل و نقل عمومي درون شهري توسط
ناوگان اتوبوسراني در دو بخش داخلي و خارجي به شرح زير بوده است:
"مداحي و يزداني نجف آبادي "1311 ،در مطالعهاي تحت عنوان "رتبهبندي واحدهاي تصميم گيرنده با استفاده از
تحليل پوششي دادهها با در نظر گرفتن دورههاي زماني متعدد " به اين موضوع پرداخته که تحليل پوششي دادهها
( )DEAتکنيکي براي ارزيابي واحدهاي تصميم گيرنده متجانس است .در اين روش عدد کارايي براي هر واحد ،از مقايسه
عملکرد هر واحد تصميم گيرنده با عملکرد بقيه واحدها بدست ميآيد .عدد کارايي مذکور به عنوان معيار رتبهبندي واحدها
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قابل استفاده است .در بسياري از موارد تعداد قابل توجهي از واحدها کارا شده و لذا کارايي حاصل از مدلهاي کالسيک
 DEAنميتوانند معيار مناسبي براي رتبهبندي دقيق DMUها باشند.
در پژوهش انجام شده روشي براي رتبهبندي DMUها با استفاده از کارايي آنها در دورههاي زماني متعدد ارائه مي
شود ،سپس مقادير منتج از روش ارائه شده ،با استفاده از روش آنتروپي شانون با يکديگر ترکيب شده و يک معيار کلي
براي هر واحد تعريف ميکنند .اين معيار در نهايت به عنوان شاخص اصلي رتبهبندي واحدها در نظر گرفته ميشود.
"قضايي و همکاران "1317 ،در پژوهشي با عنوان "ارزيابي عملکرد خطوط اتوبوسراني با استفاده ترکيبي سهگانه از
مدلهاي تحليل پوششي دادهها ،آنتروپي و تاپسيس " عنوان نمودهاند که با توجه به ماهيت سيستم اتوبوسراني که سيستم
بسيار پيچيدهاي است ،عوامل متفاوتي در عملکرد و کارايي آن تأثيرگذار هستند که در سه حوزه ادارهکننده ،جامعه-
محيط و مسافران قرار ميگيرند .اين عوامل ميتوانند تأثيرات قابل توجهي در افزايش و يا کاهش مسافران و ميزان
رضايتمندي آنها داشته باشند .نتايج نشان داده است که عملکرد و کارايي پايين خطوط اتوبوسراني ميتواند در ميزان
استفاده مردم از اتوبوس تأثيرگذار باشد و آنها را به استفاده از حمل ونقل خصوصي تشويق نمايد .همچنين با تکيه بر اين
مهم که بين کارآمدي اقتصادي و عملکرد همه جانبه خطوط رابطه مستقيمي وجود دارد ضمن توجه به منافع سازماني
زمينههاي الزم براي ارتقاي عملکرد خطوط را نيز فراهم سازند.
"برندک و فني "1310 ،در تحقيقي با عنوان "کارآيي پايدار شبکه حمل ونقل عمومي با رويکرد تحليل فراگير دادهها،
نمونه موردي :خطوط اتوبوسراني شهر و حومه اردبيل" با بررسي خطوط شهري و حومهاي و سنجش کارآيي آنها نشان
دادند که شاخص خروجي پژوهش(مسافران) با افزايش خود سبب بهبود کارايي خطوط ميگردند و ميتوان با تغيير و
افزودن مسير به طراحي جديدي از خطوط براي تجهيز همه مناطق و بلوک اصلي شهر به فراگيري دسترسي شهروندان به
حمل و نقل عمومي پرداخت.
"رهنما و همکاران"1313 ،در تحقيقي با عنوان"ارزيابي کارايي خطوط اتوبوسراني شهر مشهد با مدل تحليل پوششي
دادهها،
دادهها ( ،)DEAنمونه موردي خطوط پايانه مصلي"کارايي خطوط اتوبوسراني را با استفاده از مدل تحليل پوششي 
مورد ارزيابي قرار داده و با مد نظر قراردادن 0متغير ورودي و 2متغير خروجي نسبت به مقايسه کارا بودن و ناکارا بودن
خطوط و در مرحله بعد براي مناطق ناکارا ،الگو و مقادير بهينه درنظر گرفته و در مرحله آخر اقدام به رتبهبندي مناطق
نمودهاند يکي از نتايج اين پژوهش کارآيي بهتر خطوط بخش خصوصي نسبت به خطوط دولتي بوده است.
"قوامي و همکاران"1311 ،در پژوهشي تحت عنوان "ارزيابي خطوط اتوبوسراني با استفاده از سامانه اطالعات مکاني و
تحليل پوششي دادهها ،مطالعه موردي :خطوط اتوبوسراني تهران" با ترکيب مدل تحليل پوششي دادهها و سامانه اطالعات
مکاني ،کارآيي خطوط اتوبوسراني را مورد ارزيابي قرار داده و عنوان ميدارند برتري اين مدل ،تخصيص وزن به شاخصها
توسط خود مدل تحليل پوششي داده هاست ،به گونهاي که هر خط بهترين مقدار کارآيي ممکن را داشته باشد .شاخص
هاي تعداد ايستگاهها و مصرف سوخت ،به عنوان شاخصهاي ورودي و شاخصهاي تعداد افراد ناتوان در استفاده از سرويس
و جمعيت تحت پوشش هر خط ،به عنوان شاخصهاي خروجي در نظر گرفته شدهاند.
"شي ژانگ و همکاران"2121 ،در مقالهاي تحت عنوان " مدل ارزيابي طرح بهينهسازي مسيرهاي اتوبوس بر اساس
منابع چندگانه " يک شبکه حمل و نقل عمومي موثر براي بهبود کيفيت خدمات حمل و نقل عمومي و صرفهجويي در
زمان سفر مسافران را مقيد دانسته و بهينهسازي مستمر شبکه اتوبوسراني براي بهبود سطح خدمات را ضروري ميدانند.
اين مقاله به طور سيستماتيک طرح بهينهسازي سطوح مختلف از جمله مسير اتوبوس ،ايستگاه ،زمانبندي اتوبوس را با
استفاده تحليل سلسله مراتبي ()AHPتجزيه و تحليل ميکند و يک مدل ارزيابي ارائه داده و آن را مرجع ارزشمندي براي
تصميمگيري تنظيم مسير اتوبوس در شهر پکن ارائه دهد .در پايان استفاده از اطالعات ثبت شده از ثبت کارت مسافر به
منظور شناخت ويژگيهاي سفر شهروندان در طراحي مسيرهاي جديد را الزم ميدانند.
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"اسماعيل و وحيد"2121 ،در مقاله ايي تحت عنوان"تجزيه و تحليل پوششي دادهها بر اساس ارزيابي کارايي مسيرهاي
اتوبوسراني عمومي در شهر بغداد" عنوان داشته خدمات حمل و نقل عمومي براي پاسخگويي به تقاضا به دليل رشد سريع
جمعيت و تحرک بسيار ضروري است .بنابراين ارائه خدمات عمومي و بهبود خدمات آن به يک نياز فوري در سالهاي اخير
تبديل شده است .در اين پژوهش کارايي مسير عمومي شهري را با استفاده از تکنيک "تحليل پوششي دادهها (")DEA
بررسي ميکنند و معيارهاي عملکردي شامل طراحي مسير ،هزينه ،خدمات ،بهرهبرداري و بهره وري آسايش براي مسير
هاي مختلف مالک و معيار محاسبات قرار داده و به اين نتيجه رسيدهاند که صاحبان شرکتهاي اتوبوسراني ميتوانند از
نتايج اين مطالعه براي بهبود خدمات ،جذب مشتريان جديد و مديريت بهتر منابع خود استفاده کنند.
"آدهيکاري و همکاران"2110 ،در پژوهش خود با عنوان " تجزيه و تحليل کارايي مسير با استفاده از روش DEA
اصالح شده مبتني بر آنتروپي شانون و بررسي ويژگيهاي مسير براي حمل و نقل اتوبوس شهري در هند" در زمينه
حملونقل اتوبوس شهري ،عنوان داشته نسبت به مطالعه کارايي مسيرهاي اتوبوسراني و تاثير عوامل زمينهاي بر کارايي و
سنجش عملکرد محيطي توجه کافي نشده است .همچنين بيان داشتهاند که براي ارزيابي عملکرد ،محققان عمدتاً از مدل
تحليل پوششي دادههاي مرسوم ( )DEAاستفاده ميکنند که محدوديتهاي موجود در اين روش موجب شده که يک
مدل  DEAتلفيقي مبتني بر آنتروپي شانون را براي اندازهگيري عملکرد کلنگر مسيرهاي اتوبوس پيشنهاد کنند و
براساس نتايج حاصله از پژوهش به اين نتيجه رسيدهاند که عواملي همچون طول مسير ،همپوشاني مسير ،تعداد توقفهاي
مياني و ساختار هزينه نقش مهمي در عملکرد دارند.
"گونر و صامت"2117 ،در مقالهاي تحت عنوان " کارايي عملياتي و تحليل کيفيت خدمات در سيستمهاي حمل و نقل
عمومي " عنوان داشتهاند عملکرد سيستمهاي حمل و نقل عمومي را ميتوان هم از طريق گردانندگان و هم از طريق
استفادهکنندگان ارزيابي کرد .گردانندگان بر روي کارايي و سودآوري سيستم متمرکز هستند ،در حالي که کاربران به
کيفيت خدمات ارائه شده توجه دارند .هدف اين مطالعه ،ارزيابي عملکرد مسيرهاي اتوبوس از دو ديدگاه گردانندگان و
استفادهکنندگان است .بازده عملياتي که منعکسکننده ديدگاه گرداننده است ،با تجزيه و تحليل پوششي دادهها اندازه
گيري شده وکيفيت خدماتي که ديدگاه استفادهکننده را منعکس ميکند با رويکرد دو مرحلهاي متشکل از فرآيند تحليل
سلسله مراتبي و  TOPSISاندازهگيري شده و در نهايت پيشنهاداتي به منظور بهبود عملکرد در مسيرهاي حمل و نقل
اتوبوس ارائه شد.
"ليو و هکاران"2116 ،در پژوهشي با عنوان " ارزيابي کارايي سيستم حمل و نقل :يک مدل  DEAپيشرفته با مخروط
هاي فازي AHP-محدود" به تالشها براي ترکيب فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPبا تجزيه و تحليل پوششي داده
ها ( )DEAبراي ارائه يک مدل  DEAتقويتشده قوي براي ارزيابي کارايي سيستم حمل ونقل ميپردازد .مدل
پيشنهادي ترکيبي از روش  DEAو يک مدل فازي AHP-اصالح شده بوده که در آن مدل پيشنهادي ادغام منطق فازي
با يک ساختار سلسله مراتبي  AHPرا براي )1 :عاديسازي مقياس شاخصهاي ارزيابي مختلف )2 ،ساخت ماتريس
مقايسههاي زوجي با مجموعه فازي و  )3بهينه کردن وزن هر معيار را با يک مدل برنامهريزي غير خطي بکار رفته است و
در آخر نشان داده که مدل پيشنهادي در ارزيابي کارايي گردانندگان حملونقل کاربرد بيشتري دارد.
"چن و همکاران "2113 ،در مقالهاي با عنوان " ارزيابي عمليات حمل و نقل عمومي بر اساس تحليل پوششي دادهها"
روشي را براي ارزيابي عملکرد مسيرهاي اتوبوس در يک سيستم حملونقل عمومي با استفاده از روش بازنگري شده DEA
و تحليل حساسيت شاخصها ،ارائه ميکند و نشان ميدهد عملکرد در دوره کمپيک بهتر از دوره پيک است و ميانگين
زمان اجرا و قابليت اطمينان خدمات از عوامل کليدي تأثيرگذار بر عملکرد ،مطابق با واقعيت شهر هستند و در نتيجه عملي
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بودن آن را تأييد ميکنند و در مجموع ،مطالعه صورت گرفته را براي بهبود عملکرد سيستم حمل و نقل عمومي مفيد مي
دانند.

معرفي محدوده مورد مطالعه
شهر اصفهان با طول جغرافيايي  11درجه و  31دقيقه و  01ثانيه شرقي و عرض جغرافيايي  32درجه و  30دقيقه و
 31ثانيه شمالي بعد از تهران و مشهد سومين شهر بزرگ ايران است.شهر تاريخي اصفهان ،مرکز استان اصفهان است که در
شمال غرب شهرستان اصفهان قرار گرفته است.جمعيت اين شهر بر اساس آخرين سرشماري سال  ,1311تعداد 1161261
نفر بوده است .اين شهر به دليل موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب يعني واقع شدن در قلب فالت ايران ،پيوسته مورد توجه
سالطين و مديران مملکتي بوده است.در تقسيم بندي مناطق شهري اصفهان رودخانه زاينده رود شهر را به دو نيمه شمالي
و جنوبي تقسيم نموده است .نيمه جنوبي شامل سه منطقه  1،6،13و ساير مناطق در نيمه شمالي رودخانه واقع شده اند .
محور مصنوع چهارباغ  ،نيمه شرقي و غربي را پديد مي آورد (مختاري و همکاران.)111 :1313،

شکل  .0موقعيت محدوده مورد مطالعه
اتوبوسراني شهر اصفهان از سال  1321به عنوان اولين سيستم حمل و نقل همگاني در اين شهر فعاليت خود را آغاز
نمود .تعداد محدودي اتوبوس و ميني بوس فيات در هشت خط مسيرهاي تعيين شده ،به جابجائي مسافرين مشغول بودند
با گذشت زمان تعداد خطوط به ده خط رسيد .به دنبال افزايش اهميت سيستم حمل و نقل شهري در سال  1331ماده
واحده قانون تاسيس شرکت هاي واحد اتوبوسراني همگاني در شهرها به تصويب رسيد .قانون مذکور مجدداً در سال 1330
در مجلس وقت به تصويب رسيد و در چهارم آبان ماه  1306شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان با رعايت مقررات اين قانون و
تصويب هيئت مديره با هدف ايجاد سيستم حمل و نقل عمومي منظم و کارآمد به منظور جابجايي دسته جمعي مسافر در
خطوط تعيين شده شهري و حومه ،مراقبت و بهره برداري صحيح از اتوبوس ها و خودروهاي موجود ،توسعه و تکميل
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تاسيسات مربوط (از قبيل تعميرگاه  ،توقفگاه و … ) و در نهايت افزايش تعداد اتوبوس ها به ترتيبي که متناسب با
احتياجات و تامين نيازمند هاي همگاني شهر و حومه در آينده باشد ،تاسيس شد.شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان در حال
حاضر با حدود  111خط و بالغ بر  2101کيلومتر طول شبکه خطوط اکنون به عنوان مهمترين سامانه حمل و نقل عمومي
شهر اصفهان وظيفه جابجايي مسافر روزانه را بر عهده دارد .از بدوشروع بکار خط يک متر تعدادي از خطوط اتوبوسراني
اصفهان به شکل مستقيم و غير مستقيم تحت الشعاع فعاليت مترو قرار گرفته است  .پس از بررسي هاي به عمل آمده
تعداد  11خط از مجموع 111خط با فرض همپوشاني با خط يک مترو جهت مطالعه و بررسي انتخاب شدند .

شکل  .5خطوط مورد مطالعه در پژوهش

روششناسي پژوهش
روش تحقيق دراين پژوهش به لحاظ هدف ازنوع کاربردي و به لحاظ ماهيت توصيفي-تحليلي و شيوه گردآوري
اطالعات در حوزه کتابخانه اي خواهد بود  .در روش کتابخانه اي از کتب و مقاالت داخلي و خارجي و ديگر طرح هاي
فرادست استفاده گرديده است .در بخش گردآوري داده ها جهت ارزيابي عملکرد و رتبه بندي خطوط از طريق استخراج
داده هاي موجود از سامانه  AVLو  AFCمستقر در شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان به منظور تحليل داده ها استفاده شده
است.

تحليل يافتهها
پس از راه اندازي خط يک مترو در شهر اصفهان ،عملکرد تعداد  11خط از مجموع کل خطوط اتوبوسراني به طور کامل
يا بصورت محدود ،تحت الشعاع فعاليت مترو قرار گرفته است  .يکي از کاربردهاي مهم تحليل پوششي داده ها اندازه گيري
کارآيي واحدهاي توليدي است لذا اطالعات عملکردي  11خط مورد نظر به عنوان واحدهاي توليدي يا DMUها  ،طي بازه
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زماني نه ماهه اول سال ( 1011که متأثر از شرايط کرونا نيز بوده)با توجه به اهميت موضوع از سامانه مديريت مکانيزه
کنترل ناوگان ( )AVLاستخراج شدند.از مجموع  11خط انتخاب شده تعداد  1خط در اختيار بخش خصوصي و تعداد 11
خط دولتي بوده اند.به منظور ارزيابي کارآيي خطوط هرچه تعداد ورودي ها و خروجي ها کمتر باشد ارزيابي صورت گرفته
از اعتبار بيشتري برخوردار است .شرکت هاي اتوبوسراني به عنوان بزرگترين مجموعه شرکت هاي حمل و نقل عمومي در
شهرها نقش مهمي در جابجايي مسافران و پاسخگويي به تقاضاي سفر شهروندان ايفا مي کنند ،به همين منظور عليرغم
وجود عوامل متعددي که مي توان از آنها به عنوان ورودي و خروجي استفاده نمود پنج عامل (شاخص)مهم و اساسي شامل
تعداد اتوبوس،زمان تعرفه،طول خطوط،تعداد سرويس هاي رفت و برگشت انجام شده و سرفاصله زماني به عنوان ورودي و
عامل ميزان مسافر جابجا شده به عنوان مهمترين نتيجه حاصل از عملکرد اتوبوسراني به عنوان خروجي در نظر گرفته شده
است  .اطالعات خام مربوط و عوامل ورودي و خروجي در تحليل پوششي داده ها به شرح جدول زير مي باشد :
جدول  .1اطالعات هر يک از DMUها در سه بازه زماني مختلف
اطالعات عملکردي در 1ماهه اول سال 1044
خط

مالکیت

مبداء

مقصد

9

دولتي

ميدان جمهوري ،خ
فروغي

باغ گلدسته  ،ميدان
انقالب

12

10

دولتي

پايانه باغ قوشخانه،
شمس آبادي

نظر غربي  ،ميدان
ارتش

14

67

14

دولتي

کوي بهار  ،مرداويج

ميدان آزادي  ،هتل
پل

8

53

16.7

16

خصوصي

شهرک ولي عصر
عج،ميدان انقالب

جانبازان  ،پايانه
کوي ولي عصر

17

106

41.7

7

17

خصوصي

ميدان جمهوري
اسالمي،فروغي

فالطوري ،پايانه باغ
قوشخانه

9

67

22.6

1

23

32

دولتي

221دستگاه هوانيروز

هزار جريب  ،ميدان
آزادي

2

39

15.9

21

30

20843

34

دولتي

پايانه مترو قدس ،
ميدان جمهوري

حکيم نظامي ،
پايانه صفه

43

102

37.7

7

6

3787306

36

دولتي

کوي امام  ،هزار
جريب

ميدان آزادي  ،سي
و سه پل

6

48

15.6

12

22

124635

61

دولتي

کوي امام جعفر
صادق(ع)

هزار جريب  ،ميدان
آزادي

2

56

14.4

21

31

19425

70

خصوصي

باغ فدک  ،گلستان

کاوه  ،پايانه
بابلدشت

8

50

26.9

11

21

266953

76

دولتي

سپاهان شهر(بلوار
شاهد)

هزار جريب  ،ميدان
آزادي

13

56

28.5

0

11

439538

81

خصوصي

برازنده  ،آل محمد

کاوه  ،پايانه
بابلدشت

8

50

14.5

11

22

319751

82

دولتي

سه راه ملک شهر ،
بهارستان

پايانه مترو
قدس،ميدان

6

50

26

10

32

210851

تعداد
اتوبوس

زمان
تعرفه

طول
خط

تعداد
سرويس

سرفاصله
زماني

برداشت
مسافر(نفر)

67

11.4

12

11

660513

22

1

10

833780

1

10

189084

10

1443536
401312
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استقالل
86

دولتي

سپاهان شهر(بلوار
غدير)

91

خصوصي

پايانه صفه  ،توحيد

هزار جريب  ،ميدان
آزادي

10

56

29

1

11

438717

کاوه  ،ملک شهر

25

98

40.2

1

10

1683087

(منبع :سامانه  AVLو  AFCاتوبوسرانی اصفهان)

به منظور ارزيابي کارآيي خطوط مورد مطالعه در نه ماهه اول سال ، 1011داده هاي عملکردي مربوط به تعداد اتوبوس
فعال ،زمان تعرفه،طول خطوط،تعداد سرويس رفت و برگشت کامل در خطوط و سرفاصله زماني به عنوان متغيرهاي ورودي
و ميزان مسافر جابجا شده به عنوان متغير خروجي از سامانه  AVLاستخراج و با استفاده از نرم افزارBT DEA Solver
و  DEAFrontierنسبت به ارزيابي کارآيي آنها اقدام گرديد.نتايج حاصل از ارزيابي کارآيي خطوط به شرح جدول شماره
 2مي باشد:
جدول  .2نتايج حاصل از ارزيابي کارآيي خطوط مورد مطالعه
پخط

مالکیت

ضريب کارآيی

توضیح

روند کارآيی

9

دولتی

1

کاراي قوي

افزايشی

10

دولتی

4113716

ناکارا

افزايشی

14

دولتی

1

کاراي قوي

افزايشی

16

خصوصی

1

کاراي قوي

افزايشی

17

خصوصی

4116101

ناکارا

افزايشی

32

دولتی

1

کاراي قوي

افزايشی

34

دولتی

1

کاراي قوي

ثابت

36

دولتی

1

کاراي قوي

افزايشی

61

دولتی

1

کاراي قوي

افزايشی

70

خصوصی

4171736

ناکارا

افزايشی

76

دولتی

1

کاراي قوي

افزايشی

81

خصوصی

4165427

ناکارا

افزايشی

82

دولتی

4162127

ناکارا

افزايشی

86

دولتی

1

کاراي قوي

افزايشی

91

خصوصی

1

کاراي قوي

افزايشی

تعیین مقادير بهینه براي خطوط ناکارا:
از مجموع  11خط مورد مطالعه ،خطوط شماره  01 ، 71 ، 17 ،11و  02با توجه به نسبت ورودي ها و خروجي و
شرايط موجود از کارآيي الزم برخوردار نبوده اند و در مجموع  33درصد از خطوط مورد بررسي ناکارا بوده اند  .از اين تعداد
سه خط  71 ، 17و  01به صورت خصوصي اداره مي شوند  .به عبارت ديگر  71درصد از مجموع خطوطي که در اين
پژوهش توسط بخش خصوصي اداره مي شوند،ناکارا بوده اند .با توجه به نتايج مندرج در جدول شماره ( )2روند کارآيي در
اکثر خطوط افزايشي مي باشد و ناکارآيي خطوط ذکر شده ناشي از شاخص هاي عملکردي در کارآمدي آنها مي باشد که
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به منظور کارآمد شدن خطوط و افزايش ضريب کارآمدي آنها  ،و نزديک شدن به مرز کارآيي  ،مقادير بهينه براي خطوط
ناکارا به شرح زير تعيين مي گردد :
مقادير شناوري( – )Slackمقادير موجود = مقادير بهينه ورودي
مقادير شناوري( + )Slackمقادير موجود = مقادير بهينه خروجي
با توجه به اينکه در اين پژوهش از مدل  BCCخروجي محور بهره گرفته شده لذا  ،کاهش در مقادير ورودي مي تواند
در افزايش ضريب عملکردي خطوط ناکارا مؤثر باشد .با توجه به اينکه صرفاً  1خط از مجموع  11خط مورد مطالعه،
ناکارآمد بوده اند .بنابراين مقادير بهينه نيز فقط براي همين خطوط محاسبه شده که به شرح جدول  3مي باشد :
جدول  .3مقادير بهینه براي افزايش ضريب کارآيی در خطوط ناکارا
خط
10

17

70

81

82

مقادير
موجود
بهینه
موجود
بهینه
موجود
بهینه
موجود
بهینه
موجود
بهینه

تعداد اتوبوس
14

9

8

8

6

زمان تعرفه
55
52
50
08

طول خط

تعداد سرويس رفت و برگشت

22

9

22.6

9

49

26.9

06

25

45
31

14.5

45

26

02

22

سرفاصله زمانی

برداشت مسافر(نفر)

18

660513

15

890631

23

401312

11

409716

10

20

15

22

14

168464
383346
199779
542618

32

134010

20

292337

نتيجهگيري و پيشنهادها
از بهترين روشهاي ارزيابي خطوط اتوبوسراني ،محاسبه کارآيي آنهاست .کارآيي به عبارت ساده ،به نسبت خروجيها به
وروديهاي يک واحد گفته ميشود .بنابراين هر چه يک واحد تصميم گيري با مصرف ورودي کمتر ،خروجي بيشتري توليد
کند ،کارآيي و عملکرد آن بيشتر خواهد بود.امروزه فقدان ارزيابي کارآيي خطوط اتوبوسراني در واقع حلقه مفقوده سيستم
هاي حمل و نقل عمومي است  .اهميت اين موضوع سبب شده تا در اين پژوهش نسبت به ارزيابي عملکرد  11خط
اتوبوسراني اصفهان و رتبه بندي خطوط با استفاده از تلفيق تکنيک تحليل پوششي داده ها( )DEAاقدام گردد  .در اين
پژوهش متغيرهاي تعداد اتوبوس فعال،زمان تعرفه،طول خط،تعداد سرويس هاي رفت وبرگشت ،سرفاصله زماني به عنوان
متغيرهاي ورودي و متغير مسافر جابجا شده به عنوان متغير خروجي و در مجموع  6متغير به عنوان متغيرهاي مورد
استفاده در پژوهش انتخاب شدند  .در ابتدا با استفاده از مدل  BCCخروجي محور به عنوان راه حل ارزيابي سيستم هاي
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حمل و نقل عمومي ،نسبت به ارزيابي کارآيي خطوط شماره  1،11،10،16،17،32،30،36،61،71،76،01،02،06،11که به
طور کامل يا مقطعي با خط شماره يک مترو در شهر اصفهان همپوشاني دارند اقدام شد  .بر اساس محاسبات انجام شده که
توسط نرم افزار  BT DEA Solverو  DEAFrontierصورت گرفت از مجموع  11خط مورد مطالعه تعداد  1خط به
شماره هاي  01 ،71 ،17 ،11و  02به عنوان خطوط ناکارا مشخص شدند که خطوط  17و  71و  01به صورت خصوصي
اداره مي شوند  .به منظور افزايش ضريب کارآمدي خطوط ن اکارا مقادير بهينه پيشنهاد گرديد .بر اساس اين پيشنهاد
چنانچه در خط شماره  11متغير زمان تعرفه و متغير سر فاصله زماني به مدت  3دقيقه کاهش يابد خط به مرز کارايي
نزديک مي شود  .در خط شماره  17با کاهش  2دقيقه اي متغير زمان تعرفه و کاهش  0دقيقه اي متغير سر فاصله خط به
مرز کارآيي نزديک مي گردد  .همچنين با کاهش زمان تعرفه در خطوط شماره  71به ميزان  2دقيقه  ،خط شماره  01به
ميزان  6دقيقه اين خطوط نيز به مرز کارايي نزديک مي شوند  .در خط شماره  02با کاهش  3دقيقه اي متغير زمان تعرفه
و کاهش  0دقيقه اي متغير سرفاصله زماني موجب افزايش کارآمدي خط مي گردد.
ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل عمومي در شهرها در اولويت تصميم گيري مديران شهري است .اما نکته حائز اهميت
اين است که خدمات رساني ناکارا به شهروندان که بواسطه کمبود منابع و امکانات رخ مي دهد مي تواند در بلند مدت
منجر به وارد آمدن خسارات جبران ناپذير به شهروندان  ،جامعه و محيط گردد  .نتايج بررسي ها نشان داده است که
عملکرد و کارايي پايين خطوط اتوبوسراني مي تواند در ميزان استفاده مردم از اتوبوس تأثيرگذار باشد و آنها را به استفاده از
حمل ونقل خصوصي تشويق نمايد عوامل بسياري مي تواند در کارا يا ناکارا بودن خطوط اتوبوسراني تأثير گذار باشد.عواملي
همچون ميزان مصرف سوخت  ،مسير خط ،مناطق شهري که خطوط از آنجا عبور مي کنند  ،دسترسي خطوط به مکانهاي
خاص مانند اماکن فرهنگي و مذهبي و مراکز خريد،تراکم جمعيت مسيرها  ،مالکيت ونحوه اداره اتوبوسها (بخش خصوصي
يا دولتي) که مي تواند در پژوهش هاي بعدي مد نظر قرار گيرد  .با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش و ماهيت متغير
خروجي تحقيق که همببان ميزان مسافر جابجا شده مي باشد مي توان دريافت که افزايش ميزان مسافر سبب بهبود
کارآيي خطوط مي گردد.همچنين برنامه ريزي در جهت ايجاد ساز و کاري مبني بر ايجاد خطوط فيدر با خط يک مترو و
کمتر کردن همپوشاني خطوط با يکديگر در شهر اصفهان مي تواند در افزايش جذابيت حمل ونقل عمومي شهري و افزايش
کارآيي خطوط اتوبوسراني مؤثر باشد .بنابراين مي توان با تغيير در شبکه خطوط و افزودن خطوط جديد و يا اصالح شبکه
فعلي ،براي تحت پوشش قرار گرفتن مناطق وسيعي از شهر نسبت به دسترسي وسيع شهروندان به حمل و نقل عمومي
اقدام نمود .در پايان انجام ارزيابي براي تمام خطوط با در نظر گرفتن مباني توسعه پايدار شهري به ويژه ميزان رضايت
شهروندان و همچنين رتبه بندي خطوط با روش هاي موجود در تحقيقات آتي مي تواند مديران اتوبوسراني را در جهت
ارائه خدمات بهتر ياري نمايد.
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