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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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 رانين، ااصفها ياتوبوسران عامل ريدم ،يشهر تيريمد ارشد ارشناس. ک2
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 دهيچک

 انواعميان  ررود. دمي بشمار يکشور هر توسعه و رشد موانع از يکي کارا نقل و حمل ستميس کي قدانفف: هد و نهيزم

 نيشتريب ياتوبوسران خطوط نکهيا به توجه ات. بهاس روش ريسا ازتر برجسته ياتوبوسران نقش يشهر درون نقل و حمل

 پژوهش نيا رد. دباشن برخوردار الزم ييکارآ از ديبا نينابراد، بدارن را کشور يشهر درون نقل و حمل در را سهم و نقش

 گرفته قرار يابيارز وردها، مداده يپوشش ليتحل کيتکن از استفاده با اصفهان در مترو کي خط با همراستا خطوط ييکارآ

  ت.اس

 وهيش و يليتحل-يفيتوص تيماه لحاظ به و يکاربرد ازنوع هدف لحاظ به پژوهش نيا در قيتحق وشري: بررس روش

 خط 11 يعملکرد طالعاتد، اعملکر يابيارز وها داده ليتحل منظور هت. باس بودهاي هکتابخان حوزه در اطالعات يگردآور

 ريمتغ کي و يورود ريمتغ 1 امل، ش1011 سال اول ماهه نه يزمان بازه درها DMU اي يديتولهاي واحد عنوان به

 استفاده با و استخراج اصفهان ياتوبوسران واحد شرکت در مستقر (AVLناوگان) زهيمکان تيريمد سامانه قيطر از يخروج

  .ديگرد اقدامها آن ييکارآ يابيارز به نسبت DEAFrontierو DEA SOLVERافزار نرم از

 وهبا  يورود نسببت  به توجه با 02و11،17،71،01شماره طوطه، خمطالع مورد خط 11 مجموع زاي: ريگجهينت وها افتهي

 اداره يخصوصب  صبورت  به 01و 17،71 خط سه تعداد نيا از کهاند نبوده برخوردار الزم ييکارآ از موجود طيشرا و يخروج

 و داشبته  يشبتر يب شبده  جابجبا  سبافر م انميبز  کبه  اسبت  يخطبوط  شبتر يب ييکارآ پژوهش نيا در مهم وضوعد. منشومي

 د.  باشمي ياتوبوسران خطوط ييکارا يابيارز در مسافر حجم ريمتغ تياهم از نشان که بودهها آن در يکمتر يهمپوشان
 

  ن.اصفها يتوبوسرانا ،ييارآک ،يابيرزها، اداده يپوشش ليحلتها: واژه ديکل

  

                                                           
1Data Envlopment Analysis (DEA) 


 isfahanbus@gmail.com نويسنده مسئول:  

 ليشهر اصفهان  با مدل تحل يعملکرد خطوط اتوبوسران يابي(. ارز1011) جليليان، بهنام؛ روحاني، عباس ارجاع به اين مقاله: 

، شهري و منطقه ايفصلنامه مطالعات توسعه پايدار ، دارند( يمترو همپوشان کيکه با خط  ي: خطوطي)مطالعه مورد ها داده يپوشش

3(2 ،)301-111. 
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 مسأله انيب و مقدمه

 هينظر نيا ت.اس داريپا نقل و حمل اهبردر ر،دايپا توسعه نهيزم در نظر مورد موضوعات نيمهمتر از يکي گفت توانمي

 هايضرورت يدارا و گرفته قرار کيتراف و نقل و حمل گردانندگان و رانيدم ن،کارشناسا توجه مورد رياخ هايسال در

 است يديجد يتخصص حرفه بايتقر و ايهرشت ميان يمطالعات وزهح ،يهرش داريپا نقل و حمل ريزيرنامهب ت.اس يمتعدد

 کسب را يخصوص و يدولت هايبخش تيفعال تداخل از يعيوس حوضه وه شناسانروش بزارا ک،يتئور نافذ هايانيبن که

 ،يراهبرد وسعهت ،يجتماعا ،ياقتصاد هايحوزه از ياريبس بر آن يرگذاريتاث و نقل و حمل يباال تياهم گريد ت.اس کرده

 جامع تيريمد قالب در را نقل و حمل کنند تالش رانيدم ا،يدن تمام در که است شده باعث ستيز طيحم ،گذارياستيس

ابزار تمام گرفتن ارياخت در با و ريزيبرنامه و يطراح هايروش نيدتريجد از استفاده با و ؛کنند يسازمانده نقل و حمل

 و داريپا حل راه کي به دنيرس يبرا را اهر ف،مختل هايرشته متخصصان نيب يهمکار نهيزم آوردن فراهم و ممکن هاي

 و حمل در يداريپا عدم باعث که يعوامل به توجه با که نيا منض د.کنن هموار يشهر نقل و حمل مسائل نهيزم در متعادل

 (.2: 1312 ،ييرضا و سهي)تندنندک فراهم زين را بخش نيا يبخش اثر و ييکارآ باالبردن نهيمز د،نشومي يشهر نقل

 مهندسين ديدگاه از هک است شهري درون هاينقل و حمل هايمجموعه زير از يکي عمومي نقل و حمل هاييستمس 

 :1011 ن،همکارا و ييد)سقاشومي محسوب شهري توسعه و تردد وضعيت بهبود هايارکراه کي درجه اولويت در کترافي

 مطالعه در يالزام يفصل ونقل حمل ريزيبرنامه و انسان روزمره تيفعال و يزندگ از ريذناپ ييجدا يزئج ،ييجا ابهج (.211

 ،يسجاد و يياست)تقوا يانسان جوامع مشکالت نيبزرگتر از يکي کيتراف و ونقل حمل مروزها ت.اس يشهر ريزيبرنامه و

1311: 2.) 

 روزافزون رشد به توجه اب .رودمي بشمار يرکشو هر توسعه و رشد موانع از يکي ا،کار نقل و حمل ستميس کي قدانف 

 ياتوبوسران نقش يشهر درون نقل و حمل انواع ميان رد ت.اس افتهي ييا ژهيو تياهم زين يشهر نقل و ملح ،هاشهر

 اب ت.اس شده زيمتما هاروش ريسا زا ،رشتيب خدمات ارائه و کم گذاريهيسرما علت به که هاست روش ريسا از تربرجسته

 از ديبا نينابراب د،دارن ما کشور يشهر درون نقل و حمل در را سهم و نقش نيشتريب ياتوبوسران خطوط نکهيا به هتوج

 (.1313 ن،همکارا و )رهنما دهند ارائه شهروندان به را خدمات نيبهتر و نيشتريب بتوانند و باشند برخوردار الزم ييکارآ

 ستميس گردانندگان يکل دفه ،يور بهره يراب ت.اس ياتيح يموضوع يعموم نقل و حمل ستميس کي ييارآک ن،ينابراب

 زا ف،طر کي زا ن،ينابراب ت.اس مسافران هايخواسته کردن برآورده حال نيع در و ياتيعمل هاينهيهز اهشک ،ياتوبوسران

 هايشاخص با وانتمي و دشومي منعکس مربوطه هاييخروج و هايورود توسط ملکردع ،ياتوبوسران گردانندگان دگاهيد

ملح ن،مسافرا دگاهيد زا ر،گيد يسو زا د.کر يابيارز کار يروين از استفاده و هينقل لهيوس از ستفادها ،يکل نهيهز ييکارا

 برآورده کمتر نهيهز با را شانروزانه سفر هايخواسته توانمي که بدهد را احساس نيا مسافران به ديبا يعموم ونقل

 (.Zicheng Liu, Naiqi Wu, Yan Qiao, and Zhiwu Li,2021:779کند)

 منظور به هاسازمان رايز ت،اس کرده دايپ يتوجه قابل شتاب امروزه يعموم نقل و حمل صنعت در عملکرد گيريندازها 

 خود عملکرد مستمر بهبود به ازين ه،نديفزا يرقابت طيشرا در خدمات ارائه و يطراح نيح در شتريب مسافر جذب

  (.Georgios,Politis, Papaioannou,2014:2دارند)

 يابيارز هايمدل از يکي عنوان به (DEA) هاداده يپوشش ليتحل روش از گيريبهره با است تالش در پژوهش نيا

  د.بپرداز خطوط نيا ييکارآ يابيارز به باشد(مي مطالعه مورد خطوط پژوهش نيا در )کهيديتول هايواحد ييکارآ

 به و رانيا يعموم نقل و حمل هايستميس نيبزرگتر از يکي خط 111 با اصفهان شهر کالن ياتوبوسران خطوط شبکه

 کي خط از برداريبهره و اندازيراه اب د.دار مسافر روزانه ييجابجا در ييا عمده سهم که است اصفهان شهر مشخص طور
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 يهمپوشان مترو کي خط با ميمستق ريغ و ميمستق صورت به ياتوبوسران خطوط مجموع از خط 11 تعداد اصفهان مترو

 هستند مواجه آن با کشور يشهر هايياتوبوسران ژهيو به و يعموم ونقل حمل هايستميس که يمهم مسائل جمله زا د.دار

  .تاس برخوردار ايهژيو تياهم از خطوط ييکارآ يابيارز نينابراب ت.اس عملکرد يابيارز منسجم هايستميس نبود
 

 پژوهش ينظر يمبان 

 هرچه نيبنابرا دشومي گفته ستميس کي هاييورود به هايخروج نسبت به ساده عبارت به يياراک :يیکارآ مفهوم

 نينابراب د.بو خواهد شتريب آن لکردمع و ييکارا کند ديتول شتريب يروجخ ر،کمت يورود مصرف با گيريميتصم واحد کي

 ويي باشد)قضا داشته مسافران يسو از استفاده يبرا را تقاضا نياالترب ع،مناب مصرف حداقل با که کاراست ياتوبوس ريمس

  (.310 :1317 ،نهمکارا

کارآيي  
 خروجي

 مقدار استفاده شده از عناصر ورودي
 

 ييکارا حاسبهم د،کنمي ديتول يخروج کي تنها يورود عنصر کي از استفاده با تنها يديتول سازمان کي که يزمان

 هب د،کننمي ديتول ياديز هاييخروج و کنندمي استفاده يورود عنصر يتعداد از هاسازمان شتريب ماا ت.اس ساده نسبتاً

 صورت به هاآن ييکارآ يخروج و يورود عناصر از ياريبس به وزن کردن اضافه اب ،هاسازمان نيا ييکارا محاسبه منظور

  (.1221,2009al et seok-Jin:)شد خواهد محاسبه يورود بيضرا مجموع به يخروج بيضرا مجموع

 

DEA)هاداده یپوشش لیتحل کیتکن
1):  

 به هاخروجي نسبت هب ه،ساد عبارت به ييارآک ت.آنهاس ارآييک حاسبهم ،ياتوبوسران خطوط يابيارز هايروش نيبهتر از

 ديتول يشتريب يروجخ ر،کمت يورود مصرف با گيريميتصم واحد کي چه هر نينابراب د.شومي گفته واحد کي هاييورود

 يبرا شده ارائه هايمدل نيبهتر از يکي (DEA) هاداده يپوشش ليتحل دلم .دبو خواهد شتريب آن عملکرد و ارآييک د،نک

يورود يبرا هاوزن نيبهتر افتني با هک ل،مد نيا رد ت.اس (DMU) گيريميتصم مختلف هايواحد ينسب ييکارآ محاسبه

 و هاخروجي وزن که هامدل ريسا خالف رب د،شومي محاسبه واحد هر يبرا ممکن ارآييک مقدار نيشتريب ،هايخروج و ها

 در(هدميکا جينتا دقت از امر نيا که)دشومي داده صيتخص رندهيگ ميتصم فرد نظر اعمال با و ثابت صورت به هاورودي

DEA، (.262: 1311 ،نهمکارا و ي)قوام رديگمي صورت مدل خود توسط هاشاخص به وزن صيخصت  
 

 
 (1310:314 ن،همکارا و يیضاق ع:)منبيخروج چند و يورود چند با يديتول واحد کي .1شکل

 

 از مشابه مجموعبه نيچنبد از متشکل که است يخط ريزيبرنامه براساس کيناپارمتر يوشر ،هاداده يپوشش ليتحل

 و مالدار)دشومي اسبتفاده متجبانس(DMU) رنبدهيگ ميتصبم هايواحبد ييکارا گيرياندازه براي هايخروج و هاورودي

                                                           
1 Data Envlopment Analysis 
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 و 1کوپمن وسطت ،هاسازمان و هاواحد ييکارا و عملکرد يابيارز يبرا هاتالش نيخستن (.1316:31 ،يسلجوق زادهنيحس

 کار ماا د.نمو ارائه يفن ييکارا گيرياندازه يبرا يشاخص هم دبرو و کرد فيتعر را يفن ييکارا وپمنک ت.گرف انجام 2دبرو

ديتول(ياقتصاد) يکل ييکارا بار نياول يبرا وا د.دا انجام 1111 سال در فارل را ييکارا صيتشخ يبرا يکاربرد و ياساس

 در بنگاه يک ييتوانا انميز دهندهشانن ،يفن ييکارآ که نمود ميتقس ت(ميق) يصيتخص و يفن ييکارا جزء دو به را کننده

 از استفاده يبرا بنگاه ييتوانا دهندهشانن ،يصيتخص ييکارآ و است نيمع ديتول عوامل به توجه با ديتول سازيحداکثر

 را يفروض و داد ارائه هاآن از يک هر گيرياندازه يبرا را يروش پسس ت.آنهاس متيق به توجه با ديتول عوامل نهيبه بيترک

برنامه روش از استفاده بات نهاي درو  ،سايمق به نسبت يبازده بودن ثابت و ديتول بودن يمحصول کت زجملها ،دش قائل

  (.1313 ن،همکارا و )رهنماپرداخت ييکارا ليتحل به يخط ريزي

 همان گسترش واقع در که کردند يمعرف را يکسر ريزيبرنامه نوع از يفرمولبند کي همکاران و چارنز 1170 سال رد

 يمنابع به ازين بدون يچندخروج-يچندورود حالت به يمهندس علوم در يخروج کي-يورود کي ييکارا ينسب شاخص

 نام با همکاران و چارنز توسط هاداده يپوشش ليتحل مدل مقاله نياول واقع رد د.بو مدل درون به رونيب از وزن اعمال جهت

 يهاشم ي)بنشد ارائه فارل روش به دنيبخش تيجامع اب ت،اس آن آورندگان ديپد نام از شده برگرفته که CCR ياختصار

 (.71 :1316 ،ينجف و

CRS) ابتث سايمق به نسبت بازده مدل به که مدل نيا 
 همان هايورود از يمضرب هر يعني دشومي شناخته زين (3

 هب (.1313 ن،همکارا و )رهنما کندمي فرض ابتث را هاواحد سايمق به بازده هک ،دکنمي ديتول را هايخروج از مضرب

 (.311 :1310 ن،همکارا و يي)قضا دشومي نسبت همان به يخروج شيافزا به منجر يورود مقدار در شيافزا گريد عبارت

 رب م.يکنمي حداقل را ورودي و ثابت را يخروج اي و ميکنمي حداکثر را يخروج و ثابت را ورودي اي ،ييکارا شيافزا رايب

 ثابت اسيمق به نسبت بازده رگاهه م.يناممي محور يخروج اي محور ورودي را هاداده يپوشش ليتحل هايدلم س،اسا نيا

 نيا رفع براي (1100) کوپر و ارنزچ ر،بنک علت نيهم هب د.ندار را وري بهره و ييکارا محاسبۀ ييتوانا CCR دلم د،نباش

 ،نهمکارا و ييند)خموکرد طرحم د،باش ريمتغ است ممکن اسيمق به نسبت بازده آن در که را BCC دلم ل،مشک

1317:1.)  

VRS) ريمتغ اسيمق به نسبت بازده مدل به که مدل نيا
 تواندمي ،هايورود از يمضرب هر يعني است معروف زين (0

 3 کلش (.1313 ن،همکارا و )رهنماکند ديتول هايخروج رد ا،ر آن از شتريب اي و آن از کمتر اي هايخروج از مضرب همان

 مدل در تنها 1 شماره DMU د.دهمي نشان را VRS و CRS هايکرديرو در ييکارا هايمرز و DMU چهار از ايهنمون

CRS است ييکارا مرز در (کرديرو در تنها گريد عبارت به CRS است کارآمد،) حداکثر به را ي/وروديخروج نسبت هک 

 در سه نيا گريد عبارت به) هستند ييکارا مرز در VRS مدل در 3 و 1،2 شماره هايDMU که يحال رد د،انرسمي

 يورود ريمقاد در 3 شماره DMUو بوده کارآمد نييپا يورود ريمقاد در 2 شماره DMU ،(هستند کارآمد VRS کرديرو

  .باال

                                                           
1  Copman 

2 - Debreu 
3  Constant Return of Scale 

4 Variable Return of Scale 
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 (Taboada et al ,2020:8a  ع:)منب CRS و VRS هايمدل در DMU چهار يیکارآ هايرزم .2 شکل

 

 DMU کي 0 شماره ريصوت د.کر بنديطبقه گرا يخروج اي گرا يورود مدل دو در توانمي را DEA هايمدل

 CD-ED و گرا يورود BA-CA د.دهمي نشان کرديرو دو هر در نمونه يبرا را (C اي 0 شماره DMU) ناکارآمد

مي محاسبه بودن کارآمد صورت در را هايورود بالقوه جويي صرفه DMU کي ا،گر يورود DEA اب ت.اس گرا يخروج

 DEA اب ل،مقاب رد (.دهدمي ارائه را يخروج همان که يحال در دهدمي کاهش B به C از را هايورود 0 شکل )در کند

 0 شکل )در رديگمي اندازه شيهايورود در رييتغ عدم به توجه با را دخو يخروج بالقوه شيافزا DMU کي ا،گر يخروج

 C نينابراب د،بو ييکارآ مرز در C گرا .(کندمي استفاده D يورود مقدار همان از که يحال در E به C از هايخروج شيافزا

= B = E دبو خواهد 1 با برابر بازده جهينت در و. (et al,2020:8  Taboada and).  

 

 
 (Taboada & et al,2020: 8 ع:)منب 0 شماره DMU ييکارآ و محور يخروج کرديور .3 شکل

 

 حمل عملکرد يابيارز رد د.باشمي يورود در شيافزا نسبت از کمتر اي شتريب ،يخروج شيافزا ريمتغ اسيمق به بازده در

 رب (.311 :1310 ن،همکارا و يي)قضا نمود استفاده ريمتغ اسيمق به بازده و يخروج يالگو از ديبا المعمو يعموم ونقل

 ريز صورت به توانمي را BCC مدل ياضير نظر زا ت.اس شده انجام BCC روش اساس بر مطالعه نيا اساس نيهم

  :تنوش
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  ه،ک ييجا

j: گيريميتصم واحد اخصش (DMU،) و 
j=1,2,3,…,J 

ymj: mيبرا يخروج نيام jنيام DMU 

n: و  ،يورود اخصشn=1,2,3,…,N um,vn: زنو mو يخروج نيام nيورود نيام  

m: و يخروج اخصش m=1,2,3,…,M θ k: ياثربخش / ييکارا سبتن DMUk 

xnj: nيبرا يورود نيام jنيام DMU 

 

 

DMU عنوان به (نيمع يابيارز کي )از هدف DMUk دلم د.شومي نييتع BCC (1رابطه) يوزن هاييخروج نسبت 

مي رييتغ يزمان تا هاوزن نيا د.هستن ميتصم هايريمتغ vn و um هايزنو د.انرسمي حداکثر به را يوزن هاييورود به

 هايوزن که يحال رد د،برس حداکثر به هدف DMUk يبرا دار(وزن هاييورود به داروزن هايي)خروج نسبت که کنند

 دهينام DMUk ي/اثربخشييکارا ازيامت عنوان به (1 رابطه) رد ،θ ت،نسب قدارم .دشومي اعمال هاDMU همه يبرا کساني

 هايريتغم ،هاوزن که است ذکر به زمال د.کارآم کامالً DMU کي يبرا θ=1 قدارم ت.اس θ≤0≥1 آن در هک د،شومي

 بازگشت (3 رابطه) تيحدودم د.هستن شده مشاهده يعواق ريمقاد هايخروج و هايورود ريمقاد و هستند گيريميتصم

 هاوزن يبرا را يمنف ريغ هايتيمحدود (0 رابطه) تيحدودم د.کنمي نيتضم را (BCC) اسيمق به DEA مدل ريمتغ

  د.کنمي اعمال

 

 پژوهش نهيشيپ

 گرفته صورت مختلف هاينهيزم در هاداده يپوشش ليتحل روش با ييکارآ يابيارز نهيزم در يمتعدد قاتيتحق کنون تا

 توسط يشهر درون يعموم نقل و ملح ص،خا طور به و يعموم نقل و حمل حوزه در شده انجام قاتيتحق هما ت.اس

  ت:اس بوده ريز شرح به يخارج و يداخل بخش دو در ياتوبوسران ناوگان

 از استفاده با رندهيگ ميتصم هايواحد بنديرتبه" عنوان تحت ايهمطالع در "1311 ،يآباد نجف يزداني و يمداح"

 هاداده يپوشش ليتحل که پرداخته موضوع نيا به " متعدد يزمان هايدوره گرفتن نظر در با هاداده يپوشش ليتحل

(DEA) سهيمقا زا د،واح هر يبرا ييکارا عدد روش نيا رد ت.اس متجانس رندهيگ ميتصم هايواحد يابيارز يبرا يکيتکن 

 هاواحد بنديرتبه اريمع عنوان به مذکور ييکارا ددع د.يآمي بدست هاواحد هيبق عملکرد با رندهيگ ميتصم واحد هر عملکرد
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 کيکالس هايمدل از حاصل ييکارا لذا و شده کارا هاواحد از يتوجه قابل تعداد موارد از ياريبس رد ت.اس استفاده قابل

DEA قيدق بنديرتبه يبرا يمناسب اريمع توانندنمي DMUد.باشن ها  

مي ارائه متعدد يزمان هايدوره در هاآن ييکارا از استفاده با هاDMU بنديرتبه يبرا يروش شده انجام پژوهش رد

 يکل اريمع کي و شده بيترک گريکدي با شانون يآنتروپ روش از استفاده اب ه،شد ارائه روش از منتج ريمقاد پسس د،شو

  د.شومي گرفته نظر در هاواحد بنديرتبه ياصل شاخص عنوان بهت نهاي در اريمع نيا د.کننمي فيتعر واحد هر يبرا

 از گانهسه يبيترک استفاده با ياتوبوسران خطوط عملکرد يابيارز" عنوان با يپژوهش در "1317 ن،همکارا و ييقضا"

 ستميس که ياتوبوسران ستميس تيماه به توجه با که اندنموده عنوان " سيتاپس و ينتروپآ ،هاداده يپوشش ليتحل هايمدل

 -امعهج ،کنندهاداره حوزه سه در که هستند رگذاريتأث آن ييکارا و عملکرد در يمتفاوت واملع ت،اس ايهديچيپ اريبس

 انميز و مسافران کاهش اي و شيافزا در يتوجه قابل راتيتأث توانندمي عوامل نيا د.رنيگمي قرار مسافران و طيمح

 انميز در تواندمي ياتوبوسران خطوط نييپا ييکارا و عملکرد که است داده نشان جيتان د.باشن داشته هاآن يتمنديرضا

 نيا بر هيتک با نيمچنه د.ينما قيتشو يخصوص ونقل حمل از استفاده به را هاآن و باشد رگذاريتأث اتوبوس از مردم استفاده

 يسازمان منافع به توجه ضمن دارد وجود يميمستق رابطه خطوط جانبه همه عملکرد و ياقتصاد يکارآمد نيب که مهم

  .دسازن فراهم زين را خطوط عملکرد يارتقا يبرا الزم هاينهيزم

 ،هاداده ريفراگ ليتحل کرديرو با يعموم ونقل حمل شبکه داريپا ييکارآ" عنوان با يقيتحق در "1310 ،يفن و برندک"

 نشان هاآن ييکارآ سنجش و ايهحوم و يشهر خطوط يبررس با "لياردب حومه و شهر ياتوبوسران طوطخ :يمورد مونهن

 و رييتغ با توانمي و گردندمي خطوط ييکارا بهبود سبب خود شيافزا با (مسافران)پژوهش يخروج شاخص که دادند

 به شهروندان يدسترس يريفراگ به شهر ياصل بلوک و مناطق همه زيتجه يبرا خطوط از يديجد يطراح به ريمس افزودن

  .تپرداخ يعموم نقل و حمل

 يپوشش ليتحل مدل با مشهد شهر ياتوبوسران خطوط ييکارا يابيارز"عنوان با يقيتحق در"1313 ن،همکارا و رهنما"

 ،هاداده يپوشش ليتحل مدل از استفاده با را ياتوبوسران خطوط ييکارا"يمصل انهيپا خطوط يمورد مونهن (،DEA) هاداده

 بودن ناکارا و بودن کارا سهيمقا به نسبت يخروج ريمتغ 2و يورود ريمتغ 0قراردادن نظر مد با و داده قرار يابيارز وردم

 اطقنم بنديرتبه به اقدام آخر مرحله در و گرفته درنظر نهيبه ريمقاد و لگوا ،اناکار مناطق يبرا بعد مرحله در و خطوط

  ت.اس بوده يدولت خطوط به نسبت يخصوص بخش خطوط بهتر ييکارآ پژوهش نيا جينتا از يکي اندنموده

 و يمکان عاتالاط سامانه از استفاده با ياتوبوسران خطوط يابيارز" عنوان تحت يپژوهش در"1311 ن،همکارا و يقوام"

 عاتطالا سامانه و هاداده يپوشش ليتحل مدل بيترک با "تهران ياتوبوسران طوطخ :يمورد طالعهم ،هاداده يپوشش ليتحل

 هاشاخص به وزن صيخصت ل،مد نيا يبرتر دارندمي عنوان و داده قرار يابيارز مورد را ياتوبوسران خطوط ارآييک ،يمکان

اخصش د.باش داشته را ممکن ارآييک مقدار نيبهتر خط هر که ايهگون هب ت،هاس داده يپوشش ليتحل مدل خود توسط

 سيسرو از استفاده در ناتوان افراد تعداد هايشاخص و يورود هايشاخص عنوان هب ت،سوخ مصرف و هاستگاهيا تعداد هاي

  .اندشده گرفته نظر در يخروج هايشاخص عنوان هب ط،خ هر پوشش تحت تيجمع و

 اساس بر اتوبوس هايريمس يسازنهيبه طرح يابيارز مدل " عنوان تحت ايهمقال در"2121 ن،همکارا و ژانگ يش"

 در جويي صرفه و يعموم نقل و حمل خدمات تيفيک بهبود يبرا موثر يعموم نقل و حمل شبکه کي " گانهچند منابع

 .دداننمي يضرور را خدمات سطح بهبود يبرا ياتوبوسران شبکه مستمر سازينهيبه و دانسته ديقم را مسافران سفر زمان

 با را اتوبوس يبندمانز ه،ستگايا س،اتوبو ريمس جمله از مختلف سطوح يسازنهيبه طرح کيستماتيس طور به مقاله نيا

 يبرا يارزشمند مرجع را آن و داده ارائه يابيارز مدل کي و کندمي ليتحل و هيتجز(AHP) يمراتب سلسله ليتحل استفاده

 به مسافر کارت ثبت از شده ثبت اطالعات از استفاده انيپا رد د.ده ارائه پکن شهر در اتوبوس ريمس ميتنظ گيريميتصم

  د.داننمي الزم را ديجد هايريمس يطراح در شهروندان سفر هاييژگيو شناخت منظور
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 هايريمس ييکارا يابيارز اساس بر هاداده يپوشش ليتحل و هيتجز"عنوان تحت ييا مقاله در"2121 د،يوح و لياسماع"

 عيسر رشد ليدل به تقاضا به ييپاسخگو يبرا يعموم نقل و حمل خدمات داشته عنوان "بغداد شهر در يعموم ياتوبوسران

 رياخ هايسال در يفور ازين کي به آن خدمات بهبود و يعموم خدمات ارائه نينابراب ت.اس يضرور اريبس تحرک و تيجمع

 "(DEA) هاداده يپوشش ليتحل" کيکنت از استفاده با را يشهر يعموم ريمس ييکارا پژوهش نيا رد ت.اس شده ليتبد

ريمس يبرا شيآسا يور بهره و برداريهرهب ت،دماخ ه،نيزه ر،يمس يطراح شامل يعملکرد هاياريمع و دنکنمي يبررس

 از توانندمي ياتوبوسران هايشرکت صاحبان که انددهيرس جهينت نيا به و داده قرار محاسبات اريمع و مالک مختلف هاي

  د.کنن استفاده خود منابع بهتر تيريمد و ديجد انيمشتر ذبج ت،خدما بهبود يبرا مطالعه نيا جينتا

 DEA روش از استفاده با ريمس ييکارا ليتحل و هيتجز " عنوان با خود پژوهش در"2110 ن،همکارا و يکاريآده"

 نهيزم در "هند در يشهر اتوبوس نقل و حمل يبرا ريمس هاييژگيو يبررس و شانون يآنتروپ بر يمبتن شده اصالح

 و ييکارا بر ايهنيزم عوامل ريتاث و ياتوبوسران هايريمس ييکارا مطالعه به نسبت داشته نوانع ،يشهر اتوبوس ونقل حمل

 مدل از عمدتاً حققانم د،عملکر يابيارز يبرا که اندداشته انيب نيمچنه ت.اس نشده يکاف توجه يطيمح عملکرد سنجش

 کي که شده موجب روش نيا در موجود هايتيمحدود که کنندمي استفاده (DEA) مرسوم هايداده يپوشش ليتحل

 و کنند شنهاديپ اتوبوس هايريمس نگرکل عملکرد يريگاندازه يبرا را شانون يآنتروپ بر يمبتن يقيتلف DEA مدل

 هايتوقف عدادت ر،يمس يمپوشانه ر،يمس طول همچون يعوامل که انددهيرس جهينت نيا به پژوهش از حاصله جينتا براساس

  د.دارن عملکرد در يمهم قشن نهيهز ساختار و مياني

 نقل و حمل هايستميس در خدمات تيفيک ليتحل و ياتيعمل ييکارا " عنوان تحت ايهمقال در"2117 ت،صام و گونر"

 قيطر از هم و گردانندگان قيطر از هم توانمي را يعموم نقل و حمل هايستميس عملکرد اندداشته عنوان " يعموم

 به کاربران که يحال رد د،هستن متمرکز ستميس يسودآور و ييکارا يرو بر ردانندگانگ د.کر يابيارز کنندگاناستفاده

 و گردانندگان دگاهيد دو از اتوبوس هايريمس عملکرد يابيرزا ه،مطالع نيا دفه د.دارن توجه شده ارائه خدمات تيفيک

اندازه هاداده يپوشش ليتحل و هيتجز اب ت،اس گرداننده دگاهيد کنندهمنعکس که ياتيعمل ازدهب ت.اس کنندگاناستفاده

 ليتحل نديفرآ از متشکل ايهمرحل دو کرديرو با کندمي منعکس را کنندهاستفاده دگاهيد که يخدمات تيفيکو شده گيري

 نقل و حمل هايريمس در عملکرد بهبود منظور به يشنهاداتيپت نهاي در و شده گيرياندازه TOPSIS و يمراتب سلسله

  .دش ارائه اتوبوس

مخروط با شرفتهيپ DEA مدل کي ل:نق و حمل ستميس ييکارا يابيارز " عنوان با يپژوهش در"2116 ن،هکارا و ويل"

داده يپوشش ليتحل و هيتجز با (AHP) يمراتب سلسله ليتحل نديفرآ بيترک يبرا هاتالش به "محدود AHP-يفاز هاي

 دلم .دپردازمي ونقل حمل ستميس ييکارا يابيارز يبرا يقو شدهتيتقو DEA مدل کي ارائه يبرا (DEA) ها

 يفاز منطق ادغام يشنهاديپ مدل آن در که بوده شده اصالح AHP-يفاز مدل کي و DEA روش از يبيترک يشنهاديپ

 سيماتر ساخت (2 ف،مختل يابيارز هايشاخص اسيمق سازييعاد (1 :يبرا را AHP يمراتب سلسله ساختار کي با

 و است رفته بکار يخط ريغ ريزيبرنامه مدل کي با را اريمع هر وزن کردن نهيبه (3 و يفاز مجموعه با يزوج هايسهيمقا

  .ددار يشتريب کاربرد ونقلحمل گردانندگان ييکارا يابيارز در يشنهاديپ مدل که داده نشان آخر در

 "هاداده يپوشش ليتحل اساس بر يعموم نقل و حمل اتيعمل يابيارز " عنوان با ايهمقال در "2113 ن،همکارا و چن"

 DEA شده يبازنگر روش از استفاده با يعموم ونقلحمل ستميس کي در اتوبوس هايريمس عملکرد يابيارز يبرا را يروش

 ميانگين و است کيپ دوره از بهتر کيپکم دوره در عملکرد دهدمي نشان و کندمي رائها ،هاشاخص تيحساس ليتحل و

 يعمل جهينت در و هستند شهر تيواقع با طابقم د،عملکر بر رگذاريتأث يديکل عوامل از خدمات نانياطم تيقابل و اجرا زمان
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مي ديمف يعموم نقل و حمل ستميس عملکرد بهبود يبرا را گرفته صورت طالعهم ع،مجمو در و کنندمي دييتأ را آن بودن

  د.دانن

 

  مطالعه مورد هدمحدوي معرف

و  قهيدق 30درجه و  32 ييايو عرض جغراف يشرق هيثان 01و  قهيدق 31درجه و  11 ييايشهر اصفهان با طول جغراف

اصفهان، مرکز استان اصفهان است که در  يخياست.شهر تار رانيشهر بزرگ ا نيبعد از تهران و مشهد سوم يشمال هيثان 31

 1161261, تعداد 1311ال س يسرشمار نيبر اساس آخر شهر نيا تيشمال غرب شهرستان اصفهان قرار گرفته است.جمع

مورد  توجه  وستهيپ ران،يواقع شدن در قلب فالت ا يعنيمناسب  اريبس ييايجغراف تيموقع ليشهر به دل نينفر بوده است .ا

 يشمال مهينرود شهر را به دو  ندهياصفهان رودخانه زا يمناطق شهر يبند ميبوده است.در تقس يمملکت رانيو مد نيسالط

رودخانه واقع شده اند .  يشمال مهيمناطق در ن ريو سا 1،6،13شامل سه منطقه  يجنوب مهينموده است. ن ميتقس يو جنوب

 (.111: 1313و همکاران، يآورد )مختار يم ديرا پد يو غرب يشرق مهيمحور مصنوع چهارباغ ، ن

 

 
 موقعيت محدوده مورد مطالعه  .0شکل 

 

خود را آغاز  تيشهر فعال نيدر ا يحمل و نقل همگان ستميس نيبه عنوان اول 1321شهر اصفهان از سال  ياتوبوسران

مشغول بودند  نيمسافر يشده، به جابجائ نييتع يرهايدر هشت خط مس اتيبوس ف ينياتوبوس و م ينمود. تعداد محدود

ماده  1331در سال  يحمل و نقل شهر ستميس تياهم شي. به دنبال افزاديبا گذشت زمان تعداد خطوط به ده خط رس

 1330. قانون مذکور مجدداً در سال ديرس بيدر شهرها به تصو يهمگان يواحد اتوبوسران يشرکت ها سيواحده قانون تاس

قانون و  نيمقررات ا تياصفهان با رعا يشرکت واحد اتوبوسران 1306و در چهارم آبان ماه  ديرس بيدر مجلس وقت به تصو

مسافر در  يدسته جمع ييمنظم و کارآمد به منظور جابجا يحمل و نقل عموم ستميس جاديبا هدف ا رهيمد ئتيه بيتصو

 ليموجود، توسعه و تکم ياز اتوبوس ها و خودروها حيصح يو حومه، مراقبت و بهره بردار يشده شهر نييخطوط تع
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که متناسب با  يبيتعداد اتوبوس ها به ترت شيافزا تنهاي در و(  …، توقفگاه و  رگاهيتعم لي)از قب مربوط ساتيتاس

اصفهان در حال  يشد.شرکت واحد اتوبوسران سيباشد، تاس ندهيشهر و حومه در آ يهمگان يها ازمندين نيو تام اجاتياحت

 يعمومسامانه حمل و نقل  نيطول شبکه خطوط اکنون به عنوان مهمتر لومتريک 2101خط و بالغ بر  111حاضر با حدود 

 ياز خطوط اتوبوسران يمتر تعداد کيمسافر روزانه را بر عهده دارد. از بدوشروع بکار خط  ييجابجا فهيشهر اصفهان وظ

به عمل آمده  يها يمترو قرار گرفته است . پس از بررس تيتحت الشعاع فعال ميمستق ريو غ مياصفهان به شکل مستق

 انتخاب شدند . يمترو جهت مطالعه و بررس کيخط با  يخط با فرض همپوشان111خط از مجموع  11تعداد 

 

 
 خطوط مورد مطالعه در پژوهش. 5شکل 

  پژوهش يشناسروش

 يگردآور وهيو ش يليتحل-يفيتوص تيو به لحاظ ماه يپژوهش به لحاظ هدف ازنوع کاربرد نيدرا قيروش تحق

 يطرح ها گريو د يو خارج ياز کتب و مقاالت داخل يخواهد بود . در روش کتابخانه ا ياطالعات در حوزه کتابخانه ا

استخراج  قيخطوط از طر يعملکرد و رتبه بند يابيداده ها جهت ارز ياست .در بخش گردآور دهيفرادست استفاده گرد

داده ها استفاده شده  لياصفهان به منظور تحل يمستقر در شرکت واحد اتوبوسران AFCو  AVLموجود از سامانه  يداده ها

 است.

 

 هاافتهي ليتحل

خط از مجموع کل خطوط اتوبوسراني به طور کامل  11پس از راه اندازي خط يک مترو در شهر اصفهان، عملکرد تعداد 

يا بصورت محدود ،تحت الشعاع فعاليت مترو قرار گرفته است . يکي از کاربردهاي مهم تحليل پوششي داده ها اندازه گيري 

ها ، طي بازه DMUخط مورد نظر به عنوان واحدهاي توليدي يا  11 کارآيي واحدهاي توليدي است لذا اطالعات عملکردي
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)که متأثر از شرايط کرونا نيز بوده(با توجه به اهميت موضوع از سامانه مديريت مکانيزه 1011زماني نه ماهه اول سال 

 11و تعداد خط در اختيار بخش خصوصي  1خط انتخاب شده تعداد  11( استخراج شدند.از مجموع AVLکنترل ناوگان )

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 

و پاسخگويي به تقاضاي سفر شهروندان ايفا مي کنند ،به همين منظور عليرغم شهرها نقش مهمي در جابجايي مسافران 

وجود عوامل متعددي که مي توان از آنها به عنوان ورودي و خروجي استفاده نمود پنج عامل )شاخص(مهم و اساسي شامل 

ماني به عنوان ورودي و تعداد اتوبوس،زمان تعرفه،طول خطوط،تعداد سرويس هاي رفت و برگشت انجام شده و سرفاصله ز

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 : 

 

 ها در سه بازه زماني مختلفDMUاطالعات هر يک از . 1جدول 

 مقصد مبداء مالکیت خط

 1044ماهه اول سال  1اطالعات عملکردي در

تعداد 

 اتوبوس

زمان 

 تعرفه

طول 

 خط

تعداد 

 سرويس

سرفاصله 

 زماني

برداشت 

 مسافر)نفر(

 دولتي 9
ميدان جمهوري، خ 

 فروغي

باغ گلدسته ، ميدان 

 انقالب
12 67 11.4 12 11 660513 

 دولتي 10
پايانه باغ قوشخانه، 

 شمس آبادي

نظر غربي ، ميدان 

 ارتش
14 67 22 1 10 833780 

 کوي بهار ، مرداويج دولتي 14
ميدان آزادي ، هتل 

 پل
8 53 16.7 1 10 189084 

 خصوصي 16
شهرک ولي عصر 

 عج،ميدان انقالب

جانبازان ، پايانه 

 کوي ولي عصر
17 106 41.7 7 10 1443536 

 خصوصي 17
جمهوري ميدان 

 اسالمي،فروغي

فالطوري، پايانه باغ 

 قوشخانه
9 67 22.6 1 23 401312 

 دستگاه هوانيروز221 دولتي 32
هزار جريب ، ميدان 

 آزادي
2 39 15.9 21 30 20843 

 دولتي 34
پايانه مترو قدس ، 

 ميدان جمهوري

حکيم نظامي ، 

 پايانه صفه
43 102 37.7 7 6 3787306 

 دولتي 36
هزار کوي امام ، 

 جريب

ميدان آزادي ، سي 

 و سه پل
6 48 15.6 12 22 124635 

 دولتي 61
کوي امام جعفر 

 صادق)ع(

هزار جريب ، ميدان 

 آزادي
2 56 14.4 21 31 19425 

 باغ فدک ، گلستان خصوصي 70
کاوه ، پايانه 

 بابلدشت
8 50 26.9 11 21 266953 

 دولتي 76
سپاهان شهر)بلوار 

 شاهد(

ميدان هزار جريب ، 

 آزادي
13 56 28.5 0 11 439538 

 برازنده ، آل محمد خصوصي 81
کاوه ، پايانه 

 بابلدشت
8 50 14.5 11 22 319751 

 دولتي 82
سه راه ملک شهر ، 

 بهارستان

پايانه مترو 

قدس،ميدان 
6 50 26 10 32 210851 
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 استقالل

 دولتي 86
سپاهان شهر)بلوار 

 غدير(

هزار جريب ، ميدان 

 آزادي
10 56 29 1 11 438717 

 1683087 10 1 40.2 98 25 کاوه ، ملک شهر پايانه صفه ، توحيد خصوصي 91

 اتوبوسرانی اصفهان( AFCو  AVL)منبع :سامانه 

 

،داده هاي عملکردي مربوط به تعداد اتوبوس  1011به منظور ارزيابي کارآيي خطوط مورد مطالعه در نه ماهه اول سال 

زمان تعرفه،طول خطوط،تعداد سرويس رفت و برگشت کامل در خطوط و سرفاصله زماني به عنوان متغيرهاي ورودي  فعال،

 BT DEA Solverاستخراج و با استفاده از نرم افزار AVLو ميزان مسافر جابجا شده به عنوان متغير خروجي از سامانه 

شماره نسبت به ارزيابي کارآيي آنها اقدام گرديد.نتايج حاصل از ارزيابي کارآيي خطوط به شرح جدول  DEAFrontierو 

 باشد:  مي 2

 

 نتايج حاصل از ارزيابي کارآيي خطوط مورد مطالعه. 2جدول 
 روند کارآيی توضیح ضريب کارآيی مالکیت خطپ

 افزايشی کاراي قوي 1 دولتی 9

 افزايشی ناکارا 4113716 دولتی 10

 افزايشی کاراي قوي 1 دولتی 14

 افزايشی کاراي قوي 1 خصوصی 16

 افزايشی ناکارا 4116101 خصوصی 17

 افزايشی کاراي قوي 1 دولتی 32

 ثابت کاراي قوي 1 دولتی 34

 افزايشی کاراي قوي 1 دولتی 36

 افزايشی کاراي قوي 1 دولتی 61

 افزايشی ناکارا 4171736 خصوصی 70

 افزايشی کاراي قوي 1 دولتی 76

 افزايشی ناکارا 4165427 خصوصی 81

 افزايشی ناکارا 4162127 دولتی 82

 افزايشی کاراي قوي 1 دولتی 86

 افزايشی کاراي قوي 1 خصوصی 91

 

 تعیین مقادير بهینه براي خطوط ناکارا:
توجه به نسبت ورودي ها و خروجي و با   02و  01،  71،  17، 11خط مورد مطالعه ،خطوط شماره  11از مجموع 

درصد از خطوط مورد بررسي ناکارا بوده اند . از اين تعداد  33شرايط موجود از کارآيي الزم برخوردار نبوده اند و در مجموع 

اين   درصد از مجموع خطوطي که در 71به صورت خصوصي اداره مي شوند . به عبارت ديگر   01و  71،  17سه خط 

( روند کارآيي در 2بخش خصوصي اداره مي شوند،ناکارا بوده اند. با توجه به نتايج مندرج در جدول شماره )پژوهش توسط 

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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زديک شدن به مرز کارآيي ، مقادير بهينه براي خطوط به منظور کارآمد شدن خطوط و افزايش ضريب کارآمدي آنها ، و ن

 ناکارا به شرح زير تعيين مي گردد : 

 مقادير موجود = مقادير بهينه ورودي  –( Slackمقادير شناوري)

 مقادير موجود = مقادير بهينه خروجي  ( +Slackمقادير شناوري)

 

خروجي محور بهره گرفته شده لذا ، کاهش در مقادير ورودي مي تواند  BCCبا توجه به اينکه در اين پژوهش از مدل 

خط مورد مطالعه،  11خط از مجموع  1در افزايش ضريب عملکردي خطوط ناکارا مؤثر باشد. با توجه به اينکه صرفاً 

 مي باشد :  3بنابراين مقادير بهينه نيز فقط براي همين خطوط محاسبه شده که به شرح جدول  .ناکارآمد بوده اند

 

. مقادير بهینه براي افزايش ضريب کارآيی در خطوط ناکارا3جدول   

 برداشت مسافر)نفر( سرفاصله زمانی تعداد سرويس رفت و برگشت طول خط زمان تعرفه تعداد اتوبوس مقادير خط

10 
 موجود

14 
55 

22 9 
18 660513 

 890631 15 52 بهینه

        

17 
 موجود

9 
50 

22.6 9 
23 401312 

 409716 11 08 بهینه

        

70 
 موجود

8 
49 26.9 

10 20 
168464 

 383346 25 06 بهینه

        

81 
 موجود

8 
45 

14.5 15 22 
199779 

 426185 31 بهینه

        

82 
 موجود

6 
45 26 

14 
32 134010 

 292337 20 22 02 بهینه

 

 هاشنهاديپ و يريگجهينت
ها به ينسبت خروج به به عبارت ساده، آنهاست .کارآيي ييهاي ارزيابي خطوط اتوبوسراني، محاسبه کارآ از بهترين روش

وروديهاي يک واحد گفته ميشود. بنابراين هر چه يک واحد تصميم گيري با مصرف ورودي کمتر، خروجي بيشتري توليد 

فقدان ارزيابي کارآيي خطوط اتوبوسراني در واقع حلقه مفقوده سيستم .امروزه و عملکرد آن بيشتر خواهد بود ييکند، کارآ

خط  11ن پژوهش نسبت به ارزيابي عملکرد يهاي حمل و نقل عمومي است . اهميت اين موضوع سبب شده تا در ا

در اين  ( اقدام گردد .DEAاتوبوسراني اصفهان و رتبه بندي خطوط با استفاده از تلفيق تکنيک تحليل پوششي داده ها)

پژوهش متغيرهاي تعداد اتوبوس فعال،زمان تعرفه،طول خط،تعداد سرويس هاي رفت وبرگشت ،سرفاصله زماني به عنوان 

متغير به عنوان متغيرهاي مورد  6متغيرهاي ورودي و متغير مسافر جابجا شده به عنوان متغير خروجي و در مجموع 

خروجي محور به عنوان راه حل ارزيابي سيستم هاي  BCCستفاده از مدل استفاده در پژوهش انتخاب شدند . در ابتدا با ا



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار
 

 

 
  1041تابستان   8، شماره پیاپی 2شماره  ،3دوره           

032 

 

که به  1،11،10،16،17،32،30،36،61،71،76،01،02،06،11حمل و نقل عمومي ،نسبت به ارزيابي کارآيي خطوط شماره 

ت انجام شده که طور کامل يا مقطعي با خط شماره يک مترو در شهر اصفهان همپوشاني دارند اقدام شد . بر اساس محاسبا

خط به  1خط مورد مطالعه تعداد  11صورت گرفت از مجموع  DEAFrontierو  DEA Solver BTتوسط نرم افزار 

به صورت خصوصي  01و  71و  17به عنوان خطوط ناکارا مشخص شدند که خطوط  02و  01، 71، 17، 11شماره هاي 

اکارا مقادير بهينه پيشنهاد گرديد .بر اساس اين پيشنهاد اداره مي شوند . به منظور افزايش ضريب کارآمدي خطوط ن

دقيقه کاهش يابد خط به مرز کارايي  3متغير زمان تعرفه و متغير سر فاصله زماني به مدت  11چنانچه در خط شماره 

خط به  دقيقه اي متغير سر فاصله 0دقيقه اي متغير زمان تعرفه و کاهش  2با کاهش  17نزديک مي شود . در خط شماره 

به  01دقيقه ، خط شماره  2به ميزان  71مرز کارآيي نزديک مي گردد . همچنين با کاهش زمان تعرفه در خطوط شماره 

دقيقه اي متغير زمان تعرفه  3با کاهش  02دقيقه اين خطوط نيز به مرز کارايي نزديک مي شوند . در خط شماره  6ميزان 

 موجب افزايش کارآمدي خط مي گردد. دقيقه اي متغير سرفاصله زماني 0و کاهش 

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 

که  داده استنشان بررسي ها نتايج  خسارات جبران ناپذير به شهروندان ، جامعه و محيط گردد . منجر به وارد آمدن

تواند در ميزان استفاده مردم از اتوبوس تأثيرگذار باشد و آنها را به استفاده از  عملکرد و کارايي پايين خطوط اتوبوسراني مي

کارا يا ناکارا بودن خطوط اتوبوسراني تأثير گذار باشد.عواملي  عوامل بسياري مي تواند در ونقل خصوصي تشويق نمايد حمل

همچون ميزان مصرف سوخت ، مسير خط، مناطق شهري که خطوط از آنجا عبور مي کنند ، دسترسي خطوط به مکانهاي 

خصوصي خاص مانند اماکن فرهنگي و مذهبي و مراکز خريد،تراکم جمعيت مسيرها ، مالکيت ونحوه اداره اتوبوسها )بخش 

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 

جهت ايجاد ساز و کاري مبني بر ايجاد خطوط فيدر با خط يک مترو و کارآيي خطوط مي گردد.همچنين برنامه ريزي در 

کمتر کردن همپوشاني خطوط با يکديگر در شهر اصفهان مي تواند در افزايش جذابيت حمل ونقل عمومي شهري و افزايش 

و يا اصالح شبکه کارآيي خطوط اتوبوسراني مؤثر باشد .بنابراين مي توان با تغيير در شبکه خطوط و افزودن خطوط جديد 

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 

با روش هاي موجود در تحقيقات آتي مي تواند مديران اتوبوسراني را در جهت  شهروندان و همچنين رتبه بندي خطوط

 ارائه خدمات بهتر ياري نمايد.  
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