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چکيده
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ تاکسیها و ﻣسﯿﺮهاي حملونقل تاکسی ﯾﮏ ﭼاﻟﺶ ﺟﺪي ﺑﺮاي هﺮ ﺷﻬﺮ اسﺖ و اﺟﺮاي کارآﻣﺪ آنﯾ ﮏ ﻣس له ي حﯿاتی
ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداريها و ﺷﺮکﺖهاي حملونقل اس ﺖ  .همﭽﻨ ﯿﻦ ﻣس ﯿﺮﯾاﺑی س اﻣان هاي حملونق ل تاکس یران ی ﻣسله ﺑسﯿار
پﯿﭽﯿ ﺪهاي اسﺖ ک ﺿمﻦ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺑازده ﻋمهﯿ اتی و هﺰﯾﻨ

س اﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑ ﺮداري ،نقﺶ ﺑسﺰاﯾی ﺑﺮ ﺷاﺧص

اي

ﻋمهﮑﺮدي نﻈﯿﺮ ﻣﯿﺰان حمل ﻣساﻓﺮ ،سﺮﻋﺖ سﻔﺮ ،صﺮﻓ ﺟوﯾی در زﻣ ان س ﻔﺮ ،تﻐﯿﯿ ﺮات کارﺑﺮي زﻣﯿﻦ و اﺛﺮات زﯾس ﺖﻣحﯿطی
ﺧواهﺪ داﺷ ﺖ .تحهﯿل پوﺷﺸی دادهها ( )DEAروش ﻣﺒﺘﻨی ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨ سازي اسﺖ ک ﺑ طور ﮔسﺘﺮدهاي ﺑﺮاي ان ﺪازهﮔﯿﺮي ﺑازده
ﻋمهﯿاتی نسﺒی ساﻣان هاي حملونقل اسﺘﻔاده ﻣیﺷود .در اﯾﻦ ﻣقاﻟ ﻋمهﮑﺮد ﻣسﯿﺮهاي تاکسیرانی در ﯾﮏ سﯿسﺘﻢ حملونق ل را
ﺑ ا اس ﺘﻔاده از ﻣ ﺪل ( )CCRدر ( )DEAارزﯾاﺑی ﻣ یکﻨ ﯿﻢ و ﯾﮏ ﭼارﭼوب ﻣﻔﻬوﻣی ﺑﺮاي ارزﯾاﺑی ﻋمهﮑﺮد اراﺋ ﻣ یکﻨ ﯿﻢ و
همﭽﻨ ﯿﻦ ﺷ اﺧ

هاي ورودي و ﺧﺮوﺟی ﻣﻨاسﺐ ﺑﺮاي ﻣحاسﺒ ﺑازده ﻋمهﯿاتی و اﺛﺮﺑﺨﺸی ﺧﺪﻣات هﺮﯾﮏ از ﻣسﯿﺮها را انﺘﺨاب

ﻣیکﻨ ﯿﻢ .سﭙﺲ تاﺑﻊ دسﺘاورد تجﺰﯾ وتحهﯿل ﻣ یﺷ ود و ﻣسﯿﺮهاي تاکس یران ی ک نﯿاز ﺑ ﺑﻬﯿﻨ س ازي و تﻨﻈﯿﻢ ﻣجﺪد دارنﺪ
ﻣﺸﺨ

ﻣیﺷونﺪ هﻔﺖ ﻣسﯿﺮ تاکسیرانی در ﺷﻬﺮ ﺧﺮمآﺑاد در اسﺘان ﻟﺮسﺘان نﯿﺰ ﺑﺮاي کارﺑﺮد ﻋمهی انﺘﺨابﺷﺪه اسﺖ.

کليدواژه :ارزیابی عملکرد ،مسیرهای تاکسیرانی ،حملونقل همگـانی ،تﺤلیل پوششی دادهها ،مدل (.)CCR

 .1مقدمه
حملونقل عمومی جﺰء جداییناپذیر و مهﻢ سیستﻢ

بسیاری از شهرها پدیدار شده است .همچنین در سالهای

حملونقل شـهر اسـت .امـروزه بـا رشـد سریع جمعیت

اﺧیر بـﻪ دلیل افﺰایش تعداد وسایل نقلیﻪ شﺨﺼی ،تعداد

در شهرهای بﺰرگ ،ﮔسترش مﺤدوده آنها بﻪ مناﻃﻖ حومﻪ

کسانی کﻪ از حملونقل عمومی استفاده میکنند

و نیﺰ افﺰایش نیاز بﻪ سﻄوح ﺧدمات متناسﺐ با این تقاﺿـا،

کاهشیافتﻪ اسـت همین امر سبﺐ شده است کﻪ عالقﻪ بﻪ

توسعﻪ تسهیالت موجود و ایجاد شبکﻪها و سامانﻪهای

تﺤقیقات درزمینﻪ ارزیابی عملکرد سامانﻪهای حملونقل

جدید با ظرفیت باﻻ و کارآمد ،امری اجتنابناپذیر شـده

عمومی افﺰایشیاید .با اینحال ،در تﺤقیقات انجامشده،

است .از مﺰایای حملونقل عمومی میتوان بﻪراحتی،

تمرکﺰ بر روی ارزیابی عملکرد کلی بـرای کـل سیستﻢ

سرعت و اﺛربﺨشی آنها اشاره کرد کﻪ باعﺚ میشود

حملونقل عمومی است و توجﻪ کمی بﻪ بازده عملیاتی و

نسبت بﻪ دیگر شیوههای سفر ترجیح داده شوند .در حال

اﺛربﺨشی مسیرهای حملونقل تاکسی بﻪصورت جداﮔانﻪ

حاﺿر ،مشکالتی از قبیل تـراکﻢ و سـرعت آهسـتﻪ

دادهشده است .درﮔذشتﻪ نﻪچندان دور جابجایی انسان در

تاکسیها و کمبود شرکتهای حملونقل اتوبوسی در

کوتاهترین زمان صورت میﮔرفت ،چراکﻪ سفرها میان

مﺤـل زندﮔی و مﺤـل کار و در مسافتهای کوتاه انجام

نشد .زیرا در ﻃول این تﺤقیقات ﮔمان میرفت کﻪ تنها

میشد .امروزه با ﮔسـترش روزافﺰون شـهرها و توسعﻪی

مشکل ترافیک ،صفهای ﻃوﻻنی آن باشد ،ازاینرو

جوامع انسـانی و در پـی آن توسعﻪی جوامع صنعتی ،با

بﺰرﮔراههای جدیدی برای تسهیل حرکت ﺧودروهای

حجﻢ عظیﻢ تودههای انسانی و کاﻻ روبﻪرو هستیﻢ.

شﺨﺼی ایجاد شد .بنابراین تقاﺿا برای استفاده از

برقراری ارتباط میان انسانها و همچنین حجﻢ بـاﻻی

شیوههای

بیشازپیش

مبادﻻت کاﻻ از نﺨستین نیازهای چنین جوامعی بﻪ شمار

کاهشیافتﻪ و استفاده از ﺧودرو بﻪسرعت ﮔسترش یافت.

میرود .بﻪﻃوریکﻪ امروزه راههای ارتـباﻃـی و مﺤورهای

این روند تا زمان اراﺋﻪ ﮔﺰارش بوکانان در سال 1962

حمل و نقل با زندﮔی انسانها عجین ﮔشتﻪ است .درنتیجﻪ

ادامﻪ یافت .ﻃبﻖ این ﮔﺰارش مشﺨص شد کﻪ استفاده از

ﮔسترش شهرها ،پیچیده شدن مساﺋل شهری و افﺰایش

ﺧودرو شﺨﺼی منجر بﻪ تراکﻢ ترافیکی میشود .ازاینرو

فواصل ،مسئلﻪ رفتوآمد شهری جنبﻪای تازه بﻪ ﺧود

برای حل این مشکل ،حملونقل همگانی بﻪعنوان

ﮔرفت .چندی نگذشت کﻪ ساﺧتمانهای بلندمرتبﻪ،

راهکاری ﺿروری دوباره موردتوجﻪ قرار ﮔرفت.

مﺨتلف

حملونقل

همگانی

آسمانﺧراشهای غولآسا و کارﺧانﻪهای عظیﻢ و نیﺰ حجﻢ

بنابراین مﻄالعات برنامﻪریﺰی حملونقل اولویت را بﻪ

ﮔستردهای از جمعیت انسانی زندﮔی بشر را فراﮔرفت.

حملونقل همگانی داد و استفاده از اتومبیل شﺨﺼی

رفتوآمدهای کوتـاهی کﻪ درﮔذشتﻪ ﻃـی کمترین

مﺤدودشده و تأکید بر روی سامانﻪ جابﻪجایی ریلی قرار

مدتزمان صورت میﮔرفت ،دیگر باوجود حجﻢ جمعیت

ﮔرفت( .)1997 ،Lawrence and Pivoدر ایران نیﺰ پیش

و ازدحام کنونی ممکن نبود .امروزه در بسیاری از

از ورود ﺧودرو بﻪ کشور از وسایلی همچون واﮔن اسبی و

کشورهای جهان سوم مسئلﻪی حملونقل و جابﻪجایی

درشکﻪ برای جابﻪجایی افراد در شهرهای بﺰرگ همچون

درونشهری مقولﻪای است کﻪ میتوان نام معﻀل بر آن

تهران استفاده میشد (قریﺐ .)1387،با ﮔسترش تولید

نـهاد .ازاینرو ،بسیاری از شهرها با تراکﻢ ترافیک و آﺛار

ﺧودرو در ایران و ایجاد زیرساﺧتهای آن در ﻃول

منفی ﮔوناﮔون حاصل از آن روبرو شدند .ازاینپس

دهﻪهای اﺧیر علیرغﻢ تهیﻪ بسیاری از ﻃرحهای حمل

سامانﻪهای حملونقل چندشکلی در شهر بﻪعنوان عنﺼر

نقلی در شهرهای مﺨتلف ،استفاده از حملونقل همگانی

اصلی در دستیابی بﻪ سامانﻪی حملونقلی متعادل تشﺨیص

بﻪشدت کاهشیافتﻪ است .اما امروزه باوجود ناتوانی این

داده شد .بﻪعبارتدیگر در این حرکت بﻪسوی حملونقل

شیوه حملونقلی در برآورد میﺰان نیاز شهروندان و

همگانی بﻪعنوان ابﺰار تسهیلکننده زندﮔی روزانﻪ مردم و

ناهماهنگی با آنها ،تالشهایی درزمینﻪی بهبود شرایﻂ

برآورد کننده نیازهای آنان مالك عمل قرار ﮔرفت .این در

حملونقل همگانی در شهرها و بﻪویژه شهرهای بﺰرگ

حالی بود کﻪ ﮔسترش سریع در استفاده از ﺧودرو شﺨﺼی

صورت ﮔرفتﻪ است .زیرا حملونقلی همگانی در

باعﺚ شد تا سامانﻪهای حملونقل همگانی در تعدادی از

مﺤیﻂهای شهری با دارا بودن مﺰایایی همچون امکان

شهرها بهبود باقیمانده و حتی بﻪ بستﻪ شدن برﺧی از

جابﻪجایی حجﻢ باﻻی مسافران ،امکان استفاده اقشار

ﺧﻄوط این سامانﻪ منجر شود .بﻪعالوه برنامﻪریﺰی مربوط

مﺨتلف اجتماعی و با دارا بودن منافع همگانی و اقتﺼادی

بﻪ بﺤﺚ حملونقل در نیمﻪی اول قرن بیستﻢ بیشتر مبتنی

بﻪعنوان یکی از مؤلفﻪهای اصلی برای دستیابی بﻪ توسعﻪ

بر تفکرات نشر یافتﻪ توسﻂ انجمن برنامﻪریﺰی منﻄقﻪای

پایدار سهمی بسﺰایی در کاهش آلودﮔی هوا در نواحی

آمریکا و بﻪویژه تﺤقیقات رابرت موز مبنی بر ﮔسترش

شهری دارد (سلﻄانی .)1392،از ﻃرفی سرمایﻪﮔذاری در

بﺰرﮔراهها و تسهیل حرکت ﺧودروهای شﺨﺼی بوده و

بﺨش حملونقل از نوع سرمایﻪﮔذاریهای پرهﺰینﻪ است و

مﻄالعات ﺧاصی درزمینﻪی بهبود سامانﻪهای ریلی انجام

آﺛار بلندمدتی را در پی دارد .بﻪ همین دلیل تعیین مناسﺐ

اولویت پروژهها و استفاده از منابع اقتﺼادی مﺤدود در

حملونقــل همگانی در کاهش تراکﻢ ترافیــک در شهرها و

روشهایی با بیشترین سود و فایده بسیار مهﻢ است.

افﺰایش کیفیت زندﮔی ساکنان تأکیددارنـد .با توجﻪ بﻪ تعدد

بنابراین ،ﻻزم است تا یک برنامﻪ کلی برای سامانﻪهای

پژوهشهــای صورت ﮔرفتﻪ تنها بﻪ مﻄالعات اﺧیــر در ایــن

حملونقل و در ارتباط با کاربری اراﺿی در نظر ﮔرفتﻪ

بﺤﺚ اکتفا میشود تا نتایج حاصل از مﻄالعﻪی آنهـا بتواند

شود تا بیشترین میﺰان بازدهی را در برداشتﻪ باشد

حداکﺜر انﻄباق با روشهــای نــوین ارزیــابی و بهبود را در

( .)1997 ،Corla-Souza et al Deهمچنین بﻪمنظور پایش

سامانﻪ حمــلونقلی در راستای اهداف پژوهش داشتﻪ باشد.

میﺰان عملکرد و کارایی ،این سامانﻪ بایستی بﻪﻃور مرتﺐ

هامگرن در سال  2012باهــدف ارزیــابی کــارایی عملکرد

موردسنجش قرار ﮔیرد تا چالشهای پیش روی آن شناﺧتﻪ

ســامانﻪی حملونقــل همگانی در شهرســتانهای سوﺋد ،با

شود و در راستای جذب حداکﺜر مسافر و افﺰایش سهﻢ

استفاده از دادههــــــای آماری ساﻻنﻪ مربوط بﻪ بازه زمانی

جابجایی نسبت بﻪ ﺧودرو شﺨﺼی عملکرد آن بهبود یابد.

 1986تا  2009میالدی بﻪ این نتیجﻪ دستیافتﻪ کﻪ کیفیت

این پژوهش بر آن است تا تﺤلیلی از کیفیت حملونقل

عملکرد سیســـتﻢ حملونقـــل و کـــارایی هﺰینـــﻪ در ﻃول

همگانی در شهر یﺰد و بﻪویژه سﻪ مسیر تاکسیرانی

تﺤقیقات  2000تا  2009کاهشیافتﻪ است .ایـن پژوهش

(11هما فر)( 55 ،کاشانی) و( 62دانشگاه) اراﺋﻪ دهد و در

درنهای ـت پیشــنهاد ﺧود را بر روی تراکﻢ مســیرها در کنار

بافت مرکﺰی این شهر قرار داشتﻪ کﻪ دارای بیشترین

توجﻪ بﻪ ایمنی و مﺤیﻂزیست متمرکﺰ میکند (،Holmgern

استفاده و حجﻢ جابجایی مسافران است .بﻪ این منظور از

 .)2012جی و جـــادو در سال  2010بر روی توســـعﻪی

شاﺧﺼﻪای مﺨتلف در ارزیابی کارایی همچون ساعات

روشی برای ارزیابی سامانﻪهای حملونقـل همگانی تمرکﺰ

سرویسدهی ،تواتر و سررسید فاصلﻪ زمانی سرویسهای

م ـیکنــد .در ایــن پژوهش با نمونﻪ پکن بــرگ ﺧری ـدهای

حملونقلی ،ناحیﻪ تﺤت پوشش حملونقل همگانی و

دسترسیپذیری بﻪ حملونقل همگانی از جنبﻪهای ﺧدمات

زمان کل سفر استفادهشده است .برای دستیابی بﻪ این

حملونقل همگانی ،اقتﺼاد مﺤلی و ساﺧتار جـادهای تمیـﺰ

هدف ،در تمام مﺤاسبات ارزیابی شاﺧﺼﻪای موردبررسی

دادهشده و سﭙس رﺿایت مردمی از حملونقـل همگانی در

از ﮔﺰارش تﺤقیقاتی ( ،)TCRP 100ﻃرح جامع حملونقل

کنار عوامل دسترسیپـذیری بﻪ آن و ویژﮔـیهـای شﺨﺼی

شهر یﺰد و اﻃالعات مربوط بﻪ سازمان تاکسیرانی در کنار

افراد با استفاده از مدل رﮔرسیون چند متغیره تﺤلیل و برگ

برداشت میدانی نگارندﮔان بﻪکاربرده شده است .درواقع

ﺧریدهای مهﻢ رﺿایتمندی شناساییشده است .یافتـﻪهای

این پژوهش بﻪ دنبال آن است تا با مقایسﻪ این شاﺧصها با

این پژوهش نشان میدهـد کﻪ تعداد ایسـتگاههای اتوبوس

سﻄح سرویس استاندارد بﻪ این سؤال پاسﺦ ﮔوید کﻪ آیا

در مﺤدوده  800متری ،دسترســـیپـــذیری بﻪ مکانهـــای

حملونقل همگانی در سﻪ مسیر تاکسیرانی موردبررسی

اصلی شهر با حملونقل همگانی و ویژﮔیهای اجتماعی و

کارایی ﻻزم را بﻪمنظور کاهش تراکﻢ ترافیک و اﺛرات ناشی

اقتﺼادی ،تـــأﺛیر مهمی بر روی رﺿـــایت مردم از ﺧدمات

از آن در این شهر دارد و درنهایت با توجﻪ بﻪ ظرفیتهای

حملونقــــــل همگانی دارند .بر اساس نتــــــایج حاصلﻪ

موجود برای شهر در اراﺋﻪ انواع سامانﻪهای همگانی

پیشنهادهایی همچون ایجاد ایستگاههای جدیـد اتوبوس در

حملونقل پیشنهادهایی برای ﺧﻄوط تﺤلیلشده و نیﺰ برای

نواحی فاقد ایســتگاه ،تقویــت مســیرهای اتوبوس منتهی بﻪ

کل شهر اراﺋﻪ میشود.

مکانهــای اصلی جهت بهبود ناحیــﻪ حمــلونقلی در پکن

.2پيشينه پژوهش

اراﺋﻪ ﮔشتﻪ است( .)2010 ،Ji and Gaoویتون با استفاده از

درزمینﻪ تﺤلیـل کـارایی حملونقـل همگانی پژوهشهـای

روش ( )DEAو با پارامترهای تعداد مسافر جابﻪجاشــــده،

فراوانی صورت ﮔرفتﻪ کﻪ غالﺐ ایــن آﺛار بر نقش عمــدهی

متوسﻂ مایـــل ﻃی شده ،متوسﻂ سن ناوﮔان ،ﮔاز مﺼرفی،

کارکنان بﻪکاررفتﻪ شده در سرویس حملونقلی و سرمایﻪ و

مﺨتلف و با روشهــای ﮔوناﮔون بــﻪعنوان ﮔامی اساسی در

هﺰینـــﻪ ،کـــارایی سامانﻪ تاکســـیرانی ایاﻻتمتﺤـــده را

بهبود و اصالح سامانﻪ مﻄرح است و همگی در راستای

موردبررسی قرار میدهـد ( .)1997 ،Vitonﻻﺋو و لیـو در

ابعاد اصلی تﺤرك پــذیری ،ایمنــی ،دسترســیپــذیری و

پژوهشی با استفاده از فن بهینﻪساز تﺤلیل پوشش دادههـای

صرفﻪی اقتﺼادی و بهـرهوری ،سامانﻪ را مورد تﺤلیـل قرار

و سامانﻪی اﻃالعات جغرافیایی ( )GISبﻪ ارزیـابی عملکرد

داده و پیشنهادهای کاربردی را اراﺋﻪ میدهنـد .بنـابراین از

ﺧﻄوط اتوبوس درون ســــامانﻪی حملونقــــل همگانی و

ویژﮔ ـیهــای اصلی پژوهش رو استفاده از ترکیبــی از ابعاد

بررسی مﺤیﻂ عملکردی پرداﺧتﻪاند .این پژوهش با بررسی

مﺨتلف در پژوهشهــای پیشــین است کﻪ با توجﻪ بﻪ بستر

نمونﻪ مونتری کالیفرنیا بﻪ ایـن نتیجـﻪ دسـتیافتـﻪ است کﻪ

مﻄالعاتی میتواند موردبررسـی قرار ﮔیـرد .ایـن پژوهش با

هیچ پیوستگی مشﺨﺼی بین کـارایی عملکردی و اﺛربﺨشی

استفاده از ترکیبـی از معیارهـای دسترسـیپـذیری و معیــار

فﻀـــایی در ﺧﻄوط تاکســـیرانـــی مونتری وجود ندارد.

آسایش و راحتی استفادهکنندﮔان ،کیفیـت سـرویس ﺧﻄوط

بنابراین پیشنهاد میکند کﻪ الگوهای سفر بهتر در ایـن شهر

اتوبوس را در شهر یﺰد موردسنجش قرار میدهد.

بکار ﮔرفتﻪشده و ﺧدمات حملونقلی در مکانهای جدیـد

در یک مﻄالعﻪ برای ارزیابی کارایی مسیر تاکسیها،

ایجـــاد شوند ( .)2009 ،Lao and Liuدر پژوهشی کﻪ

ﺧدمات اتوبوس از منظر رﺿایت کاربران ارزیابی شد ،اما

توسﻂ یــالینیﺰ و دیگــران انجامﮔرفتــﻪ ،کیفیــت ســرویس

ارزیابی مسیرهای اتوبوس بﻪصورت جداﮔانﻪ انجام نشد.

حملونقل همگانی بﻪ لﺤاظ معیـار دسترسـیپـذیری مورد

در مﻄالعﻪی دیگری روشهای ارزیابی کارایی تاکسیها را

ارزیابی قرارﮔرفتـﻪ است و در پایـان نیـﺰ چنـدین پیشـنهاد

نظاممند کردند ،اما زمانبندی تاکسیها را در تجﺰیﻪوتﺤلیل

برای افﺰایش استفاده سـاکنین از ایـن نوع حملونقـل اراﺋﻪ

ﺧود در نظـر نگرفتنـد .یک روش بـرای ارزیابی کارایی

مــیشــود( .)2011 ،Yaliniz et alاز نمونــﻪهای داﺧلی

یک مسیر اتوبوس ﺧاص ،هﻢ از دیدﮔاه شرکت حملونقل

میتوان بﻪ پژوهش (ﻃیـاری و دیگـران )1390،اشاره نمود

و هﻢ از دیدﮔاه مسـافران ایجادشده اسـت ،اما کارایی یک

کﻪ با استفاده از مدل تﺤلیلــی ( )SWOTسامانﻪ حملونقــل

مسیر اتوبوس ﺧاص ،هﻢ از دیدﮔاه شرکت حملونقل و

همگانی سریع ( )BRTشهر تبریﺰ را مورد ارزیابی قرار داده

هﻢ از دیدﮔاه مسـافران ایجادشده اسـت ،اما ساﺧتار

و بﻪ اراﺋﻪ راهبردها جهت بهبود ایــن سامانﻪ در شهر تبریــﺰ

مسیرهای غیر سود ده را تجﺰیﻪوتﺤلیل نمیکند .عالوه بر

میپردازند و درنهایـت بﻪ ایـن نتیجـﻪ دست مییابنـد کﻪ با

این ،مسیرهای اتوبوس از دو جنبـﻪ مﺨتلـف ،کارایی تولید

توجﻪ بﻪ نوپا بودن آن در تبریــﺰ و آستانﻪ آس ـیﺐپذیری باﻻ

و امکان افﺰایش تقاﺿای بالقوه ،ارزیابیشدهاند .همچنین

نیـــــــاز است تا سیاســـــــتهای مناسﺐ در جهت رفع

در ﺧﺼوص تجﺰیﻪوتﺤلیل با اسـتفاده از تﺤلیل پوششی

مﺤدودیتها بﻪ کار ﮔرفتﻪ شود(زیاری و دیگران،)1390 ،

دادهها ( )DEAیک بﺨش راهآهن شهری با استفاده از یک

(قوامی و دیگــران )1390،با ترکیــﺐ مدل تﺤلیــل پوششی

مـدل ( )DEAبرای ارزیابی کارایی آن مورد تجﺰیﻪوتﺤلیل

دادههـــا و سامانﻪ اﻃالعات جغرافیـــایی ،کـــارایی ﺧﻄوط

قرارﮔرفتﻪ است .همچنین باید کرد کﻪ در عمل ،مسیرهای

اتوبوسرانی شهر تهران را مورد ارزیابی قرار داده و پس از

اتوبوس کﻪ نیاز بﻪ بهینﻪسازی دارند معموﻻً از ﻃریﻖ

تعیین شـاﺧصهای مـؤﺛر ورودی و ﺧروجی و استفاده در

شاﺧصهایی مانند ﻃول ﺧﻂ ،ﺿریﺐ غیرﺧﻄی و نرخ

مدل ،کارایی ﺧﻄوط را با درجﻪهای باﻻ ،متوسﻂ و ﺿعیف

پوشش بﻪصورت ذهنی و کیفی داوری میشوند و

سنجیدهاند(قوامی و دیگران .)1390 ،بامﻄالعﻪ پژوهشهای

برنامﻪریﺰی ﻃرحها فاقـد شایستگی و مقیاسهای کمی

صورت ﮔرفتﻪ در این زمینﻪ روشـن است کﻪ ارزیـابیهـای

هستند .ارزیابی عملکرد اساساً باید شامل دو جنبﻪ ،یعنی

انجامشده از سامانﻪهای مﺨتلف حمـلونقلی در کشورهای

عامل بازدهی از دیدﮔاه شرکت حملونقل و اﺛربﺨشی از

منظـر مسافران ،باشد .در این مقالﻪ از مدل ( )CCRدر

شرایﻂ ﺛابت بودن مقادیر ورودی استفاده کنیﻢ .هرچﻪ

تﺤلیل پوششی دادهها برای ارزیابی عملکـرد هـر یک از

کارایی نسبی بﺰرگتر باشد ،یک مسیر تاکسی رانی

مسیرهای حملونقل اتوبوس استفاده میشود و سﭙس

کارآمدتر است.

مسیرهایی کﻪ باید بهینﻪسازی شوند مشﺨص میشوند.
بﻪعبارتدیگر در این تﺤقیﻖ ،بازده نسبی ازلﺤاظ بازده
عملیاتی و اﺛربﺨشی ﺧدمات توسﻂ ( )DEAارزیابیشده

 -1-3مدلهای پایهای ()DEA
کارایی نسبی 𝑛 واحد تﺼمیﻢﮔیرنده (𝑗 =( )DEA
𝑛 ،)1، … ،کﻪ هر ( )DEAشامل 𝑚 ورودی متر و 𝑠

است.

ﺧروجی

است

و

بﻪ

ترتیﺐ

𝑗𝑚𝑥  𝑥1𝑗، 𝑥2𝑗،…….،و 𝑗𝑠𝑦 𝑦2𝑗،………،

 -3ﺗﺤليل پوششی دادهها
تﺤلیل پوششی دادهها ( )DEAروش غیر پارامتری

بﻪصورت

 𝑦1𝑗،نشان داده
(مدل )1

میشوند ،توسﻂ مدل اصلی ()CCR

برای تﺨمین مرز کارایی است .این روش برای اندازهﮔیری

اندازهﮔیری میشود .بﻪمنظور انجام این کار ،نسبت مجموع

تجربی کارایی واحدهای تﺼمیﻢﮔیرنده ( )DMUاستفاده

وزنی ﺧروجیها بـﻪ مجمـوع وزنی ورودیها حداکﺜر

میشود )DEA( .یک روش غیر آمـاری بـا تکیﻪبر
برنامﻪریﺰی ﺧﻄی است و برای رتبﻪبندی و تجﺰیﻪوتﺤلیل
ماننـد ()DEAها مانند بیمارستانها ،مـدارس ،صنایع،
دانشگاهها ،تسهیالت ،بانکها ،مسیرهای حملونقل و غیره
استفاده میشود .از مﺰایای تﺤلیل پوششی دادهها میتوان بﻪ
موارد زیر اشاره کرد:


امکان

ارزیابی

عملکرد

کارایی

واحدهای

برﺧالف برﺧی روشهای عددی ،مشﺨص بودن
وزنها از قبل و تﺨﺼیص آنها بـﻪ ورودیها و
ﺧروجیها ﻻزم نیست.



نیاز بﻪ شکل تابع توزیع از قبل تعیینشده (مانند
روشهای رﮔرسیون آماری) و یا شکل صریح تابع
تولید (ماننـد برﺧی روشهای پارامتری) نیست.



𝑝𝑟𝑦 𝑟𝑢 ∑𝑠𝑟=1
𝜃𝑥𝑎𝑚
=
⌊
⌋
𝑚∑
𝑝𝑖𝑥 𝑖𝑣 𝑟=1
𝑠. 𝑡.
𝑗𝑟𝑦 𝑟𝑢 ∑𝑠𝑟=1
𝑚 = 𝜃𝑥𝑎𝑚⌊
𝑟≤ 1،𝑗 = 1، … … . ،𝑛،
𝑗𝑖𝑥 𝑖𝑣 ∑𝑟=1
⌋ = 1، … . . 𝑆.

تﺼمیﻢﮔیرنده با چندین ورودی و چندین ﺧروجی.


میشود .در این فرمول  uو  vوزن هستند.

امکان بﻪکارﮔیری ورودیها و ﺧروجیهای مﺨتلف
با مقیاسهای اندازهﮔیری متفاوت .تﺤلیل پوششی
دادهها بﻪﻃور ﮔستردهای برای اندازهﮔیری بازده
عملیاتی نسبی استفاده میشود .عملکرد اصلی یک
مسیر تاکسی رانی نیﺰ عرﺿﻪی ﺧدمات سریع و
راحت برای مسافران است .میتوان یک سیستﻢ
ورودی و ﺧروجی در نظر ﮔرفتﻪ و ارزیابی بازده
عملیاتی آن را برای تجﺰیﻪ تﺤلیل تابع دستاورد تﺤت

⌋ ⌊𝑢𝑟 ،𝑣𝑖 ≥ 0،𝑖 = 1، … … ،𝑚،𝑟 = 1، … … ،𝑠.

برای داشتن مﺤاسبات سادهتر ،مدل ) (1بﻪ یک مدل
ﺧﻄی اصالحشده مدل) ،(2کﻪ بﻪصورت زیر است:
𝑠

⌋

𝑝𝑟𝑦 𝑟𝑢 ∑ = 𝜃𝑥𝑎𝑚

⌊

𝑟=1
𝑚

𝑆. 𝑡.
𝑠

⌋𝑛𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 ≤ 0،𝑗 = 1، … … ،
𝑟=1

∑⌊
𝑟=1
𝑚

⌋⌊∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑝 = 1
𝑖=1

𝑢𝑟 ،𝑣𝑖 ≥ 𝜀،𝑖 = 1، … . ،𝑚،𝑟 = 1، … . . ،𝑠.

برای اﻃمینان از اینکﻪ تمام وزنها مقادیر مﺜبت ﺧواهند
داشت ،پارامتر 𝜀 معرفیشده است .در مدل (  ،)3مدل
( )CCRﺧروجی مﺤور اراﺋﻪشده است کﻪ کارایی نسبی 𝑛
واحد تﺼمیﻢﮔیرنده ( )𝑗 = 1، … … ،𝑛( )DMUرا ،با

بﻪ حداکﺜر رساندن ﺧروجیها زمانی کﻪ ورودیهای ﺛابت

میدهد کﻪ مرز تﺨمین زدهشده میتواند در هر نقﻄﻪ نسبت

هستند ،اندازهﮔیری میکند .این مدل بﻪصورت زیر است:

بﻪ مبدأ ،در فﻀای ورودی-ﺧروجی منتقل شود.
ازآنجاییکﻪ مدل باید 𝑛 بار حل شود (برای هر ()DMU

⌋𝜃𝑥𝑎𝑚⌊
⌋ ⌊𝑆. 𝑡.
𝑛

⌋𝑚⌊𝑥𝑖𝑝 ≥ ∑ 𝜕𝑗 𝑥𝑖𝑗 ،𝑖 = 1، … … ،
𝑗=1
𝑛

⌋𝑠⌊𝜃𝑌𝑟𝑝 ≥ ∑ 𝜕𝑗 𝑥𝑟𝑗 ،𝑟 = 1، … … . . ،
𝑗=1

𝜕𝑗 ≥ 0

یکبار ) )DMU0 ( ،برای نشان دادن یکی از ( 𝑛)DMU
تﺤت ارزیابی استفاده میشود )𝑥𝑖0 ( .و (  )𝑦𝑖0بﻪ ترتیﺐ

i

امین ورودی و  rامین ﺧروجی برای (  )DMU0میباشند.
( )DEAاساس ًا بﻪ دنبال ایجاد کارآمدترین ( )DMUمجازی
برای یک (  )DMU0دادهشده ،کﻪ کارایی آن بر ترکیﺐ
ﺧﻄی ورودی و ﺧروجی( )DMUنظیر استوار است ،است.
∗

در این مقالﻪ ،هر مسیر تاکسی رانی بﻪعنوان یک واحد
تﺼمیﻢﮔیری ( )DMUموردنظر است .مدل ( )DEAکﻪ ما
استفاده میکنیﻢ ،مدل ( )CCRﺧروجی مﺤور است؛
بﻪصورت کﻪ هدف کلی یک مسیر تاکسی ،ﺧدمترسانی
بﻪ تعداد مسافران بیشتر است .یک دلیل دیگر این است کﻪ
فرض بازده بﻪ مقیاس ﺛابت ) )VRSبودن راداریﻢ؛ بﻪ این
معنی کﻪ ممکن است با تغییر اندازه در ورودی یا ﺧروجی،
بازده عملیاتی افﺰایشی یا کاهش پیدا کند  .فرض ()VRS
برای مسیرهای تاکسی کﻪ تغییرات بیشتری از بهرهوری

اﮔر ( )θ = 1جواب بهینﻪ باشد ،درنتیجﻪ (  )DMU0بﻪ
∗

لﺤاظ فنی کارآمد است .و اﮔر ( )θ < 1باشد بﻪ این معنی
است کﻪ (  )DMU0ناکارآمد است.
.2-3متغيرهای ورودی-خروجی
یک ﮔام مهﻢ درروش ( )DEAانتﺨاب متغییرهای
ورودی و ﺧروجی است .شکل  1یک شـمای ﮔرافیکی از
روند اجرای ﺧدمات سرویس تاکسی در امتداد یک مسیر
تاکسی رانی را نشان میدهد.

رادارند مناسﺐتر است .ازنظر ریاﺿی ( )VRSنشان

شکل  .1چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد مسيرهای ﺗاکسی رانی

شرکتهای حملونقل مواردی مانند وسایل نقلیﻪ،
ایستگاهها و ﺧﻄوط حرکتی را فراهﻢ میکنند کﻪ
ﺧروجیهایی مانند قابلیت اﻃمینان زمانبندی و متوسﻂ

ﻃول ﺧﻂ و تعداد توقفها مرتبﻂ است.
جدول  .1ورودی ها و خروجی های مدل ()CCR
عملکرد

()DMU

ورودی از دیدﮔاه مسافر ،کﻪ ﺧروجی تعداد مسافر است،

بازده

مسیر هر

تعداد تاکسیها،

در نظر ﮔرفتﻪ میشوند و درنهایت ﺧروجی نهایی

عملیاتی

تاکسی

ﻃول ﺧﻂ ،ﺿرایﺐ

زمان سفر را ایجاد میکند .سﭙس این شاﺧصها بﻪعنوان

ورودی

خروجی

تعداد ایستگاهها،
درآمد سالیانﻪ

غیرﺧﻄی

شرکتهای حملونقل درآمد است.

متوسﻂ فاصلﻪی بین

کل فرآیند بﻪ دو مرحلﻪی تقسیﻢ میشود .بﻪمنظور
ارزیابی عملکرد یک مسیر تاکسی ،همان دیدﮔاه شرکت

اﺛربﺨشی

مسیر هر

حملونقل هﻢ از دیدﮔاه و مسافران ،ما باید بازده عملیاتی

ﺧدمات

تاکسی

و اﺛربﺨشی ﺧدمات را مﺤاسبﻪ کنیﻢ .عوامل مؤﺛر کلیدی

ایستگاه ها ،متوسﻂ
زمان سفر ،اﻃمینان
بﻪ زمانبندی ،ﻃول

تعداد مسافر
سالیانﻪ

ﺧﻂ

بر بازده عملیاتی ،منابع فراهﻢشده توسﻂ شرکت حملونقل
است درحالیکﻪ عوامل مؤﺛر کلیدی بر اﺛربﺨشی ﺧدمات،

 .4مطالعهی موردی شهر خرم آباد در استان

ﺧدمات موردنیاز مسافران است .برای مسیرهای تاکسی با

لرستان

کارایی باﻻ اما اﺛربﺨشی ﺧدمات پایین ،ﺧدمات بﻪﺧوبی
توسﻂ مسافر دریافت نشده است .برای مسیرهای تاکسی با
اﺛربﺨشی ﺧدمات باﻻ ،اما بازده عملیاتی پایین ،از دیدﮔاه
شرکت حملونقل توسعﻪ بﻪصورت پایدار نبوده است.
از دیدﮔاه کارفرما ،هدف این است کﻪ با استفاده حداقلی از
منابع بﻪ بیشترین سود ممکن دستیابیﻢ .از دیدﮔاه مسافر نیﺰ،
مسیرهای تاکسی رانی باید تقاﺿا را با اراﺋﻪ ﺧدمات ارزان
و مستقیﻢ بﻪ آنها تأمین کند .معیارها برای استفاده از
حملونقل عمومی میتواند شامل راحتی وسایل نقلیﻪ و
پایانﻪها ،نظﻢ و پوشش ﺧدمات باشد .این چالش اصلی در
برنامﻪریﺰی حملونقل برای پیدا کردن یک تعادل بین این
اهداف متﻀاد است .بر این اساس ،جدول  1مشﺨﺼات
ورودی-ﺧروجی کﻪ ما توسﻂ آنها مسیرهای حملونقل
تاکسی رانی را ارزیابی میکنیﻢ ،نشان میدهد  .ما از بازده
عملیاتی برای اندازهﮔیری بهرهوری عرﺿﻪ و از اﺛربﺨشی
ﺧدمات برای اندازهﮔیری مﺰایای تقاﺿا برای مسیرهای
تاکسی رانی استفاده میکنیﻢ .بﻪ دلیل عدم وجود هﺰینﻪهای
واقعی نیروی کار ،سوﺧت و دیگر هﺰینﻪهای عملیاتی برای
مسیرهای تاکسی رانی ،منﻄقی است کﻪ فرض کنیﻢ کﻪ
هﺰینﻪهای عملیاتی یک مسیر تاکسی رانی بازمان عملیاتی،

حمل و نقل عمومی یکی از ابعاد مهﻢ حمل و نقل
شهری میباشد کﻪ بﻪ شدت بر روند توسعﻪ شهرها
تاﺛیرﮔذار است .برنامﻪ ریﺰی مناسﺐ حمل و نقل عمومی،
موجﺐ صرفﻪ جوییهای اقتﺼادی شده و حفظ مﺤیﻂ
زیست شهری را بﻪ دنبال دارد .آنگاه کﻪ از تمدن بشری
سﺨن بﻪ میان می آید ،ﻻجرم از شهرنشینی و مدنیت سﺨن
رفتﻪ است؛ و مدنیت امروز کﻪ سرشار از پویایی و تﺤرك و
جابجایی است ،اجﺰاء و ارکانی دارد کﻪ حرکت یکی از
آنهاست و بالتبع ،مسألﻪای بﻪ نام حمل و نقل ،جﺰء ﻻینفک
آن و از لوازم جداییناپذیر تمدن جدید است (قاسمی و
بقایی .)1390،حمل و نقل همواره یکی از مهمترین عوامل
اﺛرﮔذار بر ساﺧتار شهرها بوده است .اما بویژه در یک سده
اﺧیر با ﮔسترش انواع وسایل نقلیﻪ موتوری و تغییرات
فﺰاینده جمعیتی بﻪ یکی از اصلیترین مشکالت شهرنشینی
بدل ﮔردیده است .رویکردهای نظری بﻪ حمل و نقل درون
شهری نیﺰ ﻃی دوره های زمانی مﺨتلف از روندی متفاوت
برﺧوردار بوده است (کاشانی جو و مفیدی شمیرانی،
.)1388
مشکالت مربوط بﻪ حمل و نقل در شهرهای بﺰرگ
کشور ما روز بﻪ روز در حال افﺰایش است ،کﻪ البتﻪ این امر

بﻪ عنوان مشکل بسیاری از شهرهای بﺰرگ در نقاط

معادل  4.34درصد کل معابر این شهر میباشد .ﺧیابان-

مﺨتلف دنیا شناﺧتﻪ می شود .این امر و مساﺋل ناشی از

های این شهر مجموعاً دارای ﻃولی برابر با  155317متر

مﺼرف سوﺧت ،آلودﮔی مﺤیﻂ زیست ،اتالف وقت ،سر و

و معادل  20.35درصد کل معابر شهر می باشد.

صدا ،استهالك و سایر تاﺛیرات منفی این پدیده سبﺐ شده

ﻃول کوچﻪهای این شهر  438955متر و معادل

است کﻪ حکمرانان کشورهای مﺨتلف در صدد چارهای

 57.52درصد کل معابر شهر می باشد .ﻃول کوچﻪهای بن

برآیند (مؤسسﻪ پژوهشی اجتماعی رهﭙویان آینده نگار،

بست این شهر نیﺰ برابر با  28954متر مربع و معادل

 .)1389در دهﻪ های پایانی قرن ﮔذشتﻪ رویکردی دوباره

 3.79درصد کل معابر میباشد .راه های حاشیﻪ در این

بﻪ ﮔسترش شبکﻪ های حمل و نقل همگانی ،افﺰایش

شهر  106227متر و معادل  13.92درصد کل معابر می-

تسهیالت مرتبﻂ و در عین حال تعدیل حرکت وسایل

باشد (اﻃالعات و آمار استانداری لرستان.)1388،

نقلیﻪ موتوری صورت ﮔرفتﻪ و این امر بﻪ عنوان راهبرد
اصلی و شاﺧص هدایت ﮔر کلیﻪ برنامﻪ های حمل و نقلی

 -2-4وضعيت ﺗرافيکی شهر خرمآباد

در سﻄح شهرها مﻄرح ﮔردید .همچنین ،در آستانﻪ هﺰاره

معﻀل بﺰرگ ترافیک این روزها تبدیل بﻪ مشکلی برای

سوم بر شیوه های جابجایی همساز با حمل و نقل عمومی

شهروندان شهر ﺧرمآباد شده است ،این مشکل بﻪ حدی

بویژه پیاده روی و دوچرﺧﻪ سواری همچنین ترکیﺐ

است کﻪ اﮔر ادامﻪ یابد در ﻃول چند سال آینده رفت و آمد

توسعﻪ پیرامون حمل و نقل همگانی با اصول ﻃراحی

در این شهر بسیار سﺨت ﺧواهد شد (مﺼاحبﻪ یکی از

شهری بﻪ عنوان راهکار اصلی مقابلﻪ با ترافیک فﺰاینده

شهرداران ﺛابﻖ ﺧرم آباد با نشریﻪ بامداد لرستان ،شماره

شهرها بیش از پیش تاکید می ﮔردد (کاشانی جو و مفیدی

 .)279شهر ﺧرمآباد بﻪ دلیل برﺧی ﺧﺼوصیات ویژه

شمیرانی .)1388 ،تعاریف زیادی از توسعﻪ مبتنی بر حمل

دارای ترافیک باﻻیی میباشد.

و نقل عمومی ارایﻪ شده است کﻪ جامعترین آنها تعریفی



وجود رودﺧانﻪ در این شهر باعﺚ عدم ارتباط درست

است کﻪ پیتر کلتورپ ،از رهبران جنبش نوشهرﮔرایی ،ارایﻪ

و روان بین مناﻃﻖ مﺨتلف شده است .چرا کﻪ ارتباط

داده است .کلتورپ توسعﻪ مبتنی بر حمل و نقل عمومی را

روان بین مناﻃﻖ مستلﺰم احداث پلهای زیادی در

این ﮔونﻪ تعریف می کند:

مسیر این رودﺧانﻪ میباشد.

یک مﺤلﻪ با کاربری مﺨتلﻂ در یک فاصلﻪ متوسﻂ پیاده



درهای بودن شهر ﺧرمآباد و وجود ناهمواریهای

روی  2000فوتی (یا  10دقیقﻪای) از یک ایستگاه حمل و

تﭙﻪمانند در داﺧل شهر باعﺚ عدم امکان ایجاد

نقل عمومی یا هستﻪ تجاری .ترکیﺐ کاربریهای مسکونی،

ﺧیابانهای مستقیﻢ و منظﻢ شده است.

ﺧرده فروشی ،اداری ،فﻀاهای باز و کاربریهای عمومی در



اکﺜر ﺧیابانها و معابر بافت قدیﻢ شهر ﺧرمآباد از

یک مﺤیﻂ پیاده مدار ،استفاده از حمل و نقل عمومی،

عرض کافی برﺧوردار نیستند و اکﺜر این معابر برای

دوچرﺧﻪ سواری ،پیاده روی و اتومبیل را برای ساکنین و

جمعیت چند دهﻪ پیش این شهر ساﺧتﻪ شدهاند کﻪ

شاغلین در حوزه مﺤلی مربوط تسهیل می کند (بهﺰادفر و

هﻢاکنون جوابگوی این جمعیت باﻻ نیستند.

ذبیﺤی.)1390،



عدم وجود پارکینگ کافی و مورد نیاز در نقاط
مﺨتلف شهر (ﺧﺼوصاً مرکﺰ شهر).

 -1-4وضعيت کلی شبکه معابر شهر خرم آباد
ﻃول معابر شهر و حاشیﻪ ﺧرم آباد برابر است با
 763193متر ،ﻃول بلوارهای این شهر 33152 ،متر و

 -3-4وضعيت حمل و نقل عمومی در شهر خرم آباد
بﻪ ﻃور ﺧالصﻪ فواید توسعﻪ مبتنی بر حمل و نقل

عمومی جنبﻪهای مﺨتلف اقتﺼادی ،اجتماعی ،زیست
مﺤیﻄی و ترافیکی شامل فراهﻢ ساﺧتن ﮔﺰینﻪ های مﺨتلف

اتوبوسرانی بسیار مﺤدود است.


این ﺧدمات مﺤدود بﻪ روزهای اداری بوده و در

برای جابﻪجایی ،افﺰایش میﺰان امنیت عمومی ،افﺰایش

روزهای تعﻄیل و یا شﺐ این ﺧدمات عمدتاً تعﻄیل

تعداد مسافران حمل و نقل عمومی ،کاهش نرخ سفرهای

است.

انجام شده با اتومبیل ،کاهش هﺰینﻪ ﺧانوار ،کاهش میﺰان



عدم نظارت کافی بر بﺨش ﺧﺼوصی یکی دیگر از

آلودﮔی هوا و مﺼرف سوﺧت ،حفظ و نگهداری منابع

مشکالت حمل و نقل مربوط بﻪ اتوبوسرانی شهر

زمین و فﻀای باز ،افﺰایش توسعﻪ اقتﺼادی ،کاهش هﺰینﻪ

ﺧرم آباد می باشد .با توجﻪ بﻪ اینکﻪ عمده مسیرهای

احداث زیرساﺧت و فراهﻢ ساﺧتن مسکن با قابلیت

اتوبوس های واحد ،توسﻂ بﺨش ﺧﺼوصی و

استﻄاعت بیشتر برای اقشار مﺨتلف جامعﻪ را در بر

مالکیت شﺨﺼی افراد ،اداره می شود.

میﮔیرد (بهﺰادفر و ذبیﺤی .)1390 ،با مدنظر قرار دادن



کیفیت پایین ﺧدمات بﺨش ﺧﺼوصی(ﮔرفتن وجﻪ

تأکید صورت ﮔرفتﻪ در ماده  30قانون برنامﻪ چهارم توسعﻪ

دستی بﻪ جای پرداﺧت با کارت ،حمل مسافر زیاد و

کشور مبنی بر توسعﻪ و ارتقاء سهﻢ حمل و نقل همگانی از

توقف زیاد در ایستگاه ها و ﻃوﻻنی شدن سفرها) بﻪ

سفرهای درون شهری بﻪ  75درصد از کل سفرهای

واسﻄﻪ سود شﺨﺼی.

شهری ،ﻻزم است اقداماتی جهت بهبود و توسعﻪ ارتباط



یکدست نبودن وﺿعیت پرداﺧت کرایﻪ در کل شهر

انواع سیستﻢهای حمل و نقل همگانی در شهرهای کشور

(پرداﺧت کرایﻪ اتوبوسهای سازمان اتوبوسرانی بﻪ

بﻪ منظور افﺰایش کارآیی آنها و جذب مسافر بیشتر

وسیلﻪ کارت الکترونیکی و کرایﻪ اتوبوسهای مربوط

صورت پذیرد (وزارت کشور .)1386 ،حمل و نقل

بﻪ اشﺨاص ،بﻪ صورت پرداﺧت وجﻪ نقد انجام

عمومی در شهر ﺧرم آباد بﻪ سازمان اتوبوسرانی و

میﮔیرد.

تاکسیرانی مﺤدود شده است کﻪ بﻪ لﺤاظ اهمیت وﺿعیت



نبود هرﮔونﻪ پایانﻪ اتوبوسرانی داﺧل شهری،

اتوبوسرانی و نیﺰ مشکالتی کﻪ در این شهر در این مورد

مشکالت زیادی را برای شهروندان فراهﻢ آورده و

وجود دارد ،تﺤقیﻖ حاﺿر بﻪ بررسی وﺿعیت اتوبوسرانی

موجﺐ بﻪ وجود آمدن ترافیک در کنار ﺧیابانها و

پرداﺧتﻪ است .سیستﻢ اتوبوسرانی این شهر کل شهر را در

اﻃراف میدانهای شهری میﮔردد.

بر نمی ﮔیرد و نسبت بﻪ توسعﻪ دهﻪ های اﺧیر شهر،

با توجﻪ بﻪ مشکالت ﮔفتﻪ شده و بﻪ ﺧﺼوص کمبود

مسیرها و ایستگاه های اتوبوس رشد چندانی نداشتﻪ است.

عرض ﺧیابان های ﺧرم آباد ،اولین قدم اصالح سیستﻢ

عدم پوشش کل نقاط شهری ،کوتاهی مسیرها ،عدم وجود

تاکسی رانی و مدیریت حمل و نقل در این شهر است .ما

پایانﻪ اتوبوس های داﺧل شهری ،پاره ای از مشکالت

روش تﺤقیﻖ اراﺋﻪشده را برای ارزیابی 7مسیر تاکسی در

اتوبوسرانی این شهر می باشد.

شهر ﺧرم آباد استان لرستان اعمال میکنیﻢ .اﻃالعات

بﻪ ﻃور کلی ﺧدمات دهی سازمان اتوبوسرانی بﻪ

مربوط بﻪ این  7مسیر در جداول  2و  3نشان دادهشدهاند.

شهروندان ﺧرم آبادی بسیار مﺤدود است ،عمده مشکالت

شهرستان ﺧرمآباد فاقد پایانﻪ مسافربری برون استانی است

وﺿعیت ﺧدمت رسانی اتوبوس های ﺧﻂ واحد شهری

و شرکتهای مسافربری در بلوار شریعتی بﻪصورت

این شهر را می توان در موارد زیر ﺧالصﻪ کرد.

تعاونی و جداﮔانﻪ بﻪ اراﺋﻪ ﺧدمات میپردازند و این امر




تعداد ناوﮔان اتبوسرانی شهر ﺧرم آباد نسبت بﻪ

باعﺚ ایجاد ترافیک در ورودی شرق شهر ﺧرمآباد

جمعیت شهر بسیار پایین است.

بﻪ ﺧﺼوص در بلوار شریعتی شده است .شهردار سابﻖ

تعداد مﺤالت و ﺧﻄوط تﺤت پوشش سازمان

ﺧرمآباد در تیرماه سال  ۱۳۹۱اعالم کرد مبلغ  ۷۰میلیارد

ریال هﺰینﻪ برای ساﺧت یک پایانﻪ مسافربری برون شهری

تاکسی در شهر ﺧرمآباد فعال بوده است کﻪ ﻃبﻖ اعالم

درﺧواست شده و بﻪ زودی مراحل ساﺧت پایانﻪ آغاز

سازمان تاکسیرانی ﺧرمآباد این تعداد بﻪ  ۴۰ﺧﻂ افﺰایش

ﺧواهد شد .شهر ﺧرمآباد در سال  ۱۳۹۳دارای ۲۳۲۰

ﺧواهد یافت .از مشکالت تاکسیرانی در ﺧرمآباد میتوان

تاکسی و  ۷۵۰1تاکسی موقت بوده است کﻪ از این تعداد

بﻪ پایین بودن نرخ کرایﻪ تاکسی ،فعالیت مسافربرهای

 ۵۰۰تاکسی بﻪ دلیل فرسودﮔی نیاز بﻪ جایگﺰینی

شﺨﺼی و نبود مﺤدودیت ترافیکی اشاره کرد .با توجﻪ بﻪ

دارند.ناوﮔان تاکسیرانی ﺧرمآباد با میانگین عمر  ۷سال

ترافیک موجود در شهر  7مسیر مهﻢ و پرترافیک شهر بعﻪ

یک ناوﮔان جوان است .تا پایان سال  ۱۶ ،۱۳۹۲ﺧﻂ

عنوان مﻄالعﻪ موردی انتﺨاب شدند.

شکل  .2مسيرهای ﺗعيين شده شهرستان خرم آباد در استان لرستان
جدول  :2دادههای ورودی و خروجی بازده عملياﺗی
ورودیها
()DMU

خروجی

تعداد تاکسیها

ﻃول ﺧﻂ

میانگین درآمد سالیانﻪ

(میانگین روزانﻪ)

(کیلومتر)

(ریال)

1

دره ﮔرم تا شقایﻖ

20

1400

8

5.04 ×1011

2

میدان کیو تا هﺰار دستگاه

10

1400

3

11

3

میدان کیو تا سبﺰه میدان

15

1400

6

4.536 ×1011

4

سﻪ راه جﺰام تا  60متری

10

1400

3

3.024 ×1011

5

ﺧاتﻢ النبیاء تا کوی اساتید

8

1400

3.5

11

3.528 ×10

6

مﺼلی تا کوی ارتش

12

1400

4

11

3.276 ×10

7

چهار راه  60متری تا کوی ارتش

5

1400

3

4.415 ×1011

تعداد ایستگاهها

4.032×10

جدول  .3دادههای ورودی و خروجی اﺛربﺨشی خدمات
ورودیهای خروجی
()DMU

متوسﻂ فاصلﻪی

ﻃول ﺧﻂ

تعداد مسافر

(کیلومتر)

سالیانﻪ

1

دره ﮔرم تا شقایﻖ

1

12

24/0

8

40320000

2

میدان کیو تا هﺰار دستگاه

1

4

39/0

3

50400000

3

میدان کیو تا سبﺰه میدان

1

6

22/0

6

30240000

4

سﻪ راه جﺰام تا  60متری

1

4

22/0

3

45360000

5

ﺧاتﻢ النبیاء تا کوی اساتید

1

4

15/0

3.5

35280000

6

مﺼلی تا کوی ارتش

1

5

25/0

4

32760000

7

چهار راه  60متری تا کوی ارتش

1

4

16/0

3

44150000

بین ایستگاهها
(کیلومتر)

 .6-4نتایج و ﺗجزیهوﺗﺤليل مدل ()CCR

متوسﻂ زمان

اﻃمینان بﻪ

خروجی

سفر (دقیقﻪ)

زمانبندی
سفرها

مسیر شماره  ،2با بازده عملیاتی و اﺛربﺨشی ﺧدمات

مدل با استفاده از نرمافﺰار ( )GAMSکﻪ برای حل

 1/000بﻪعنوان کارآمدترین مسیر در ارزیابی کلی است.

مساﺋل برنامﻪریﺰی ﺧﻄی استفاده میشود ،حلشده است.

ازآنجاییکﻪ این مسیر دارای بیشترین حجﻢ مسافر سالیانﻪ و

نرم افﺰار تﺤقیﻖ در عملیات ( )GAMSبرای حل مدل های

همچنین بیشترین درآمد سالیانﻪ است ،کارآمدترین مسیر

برنامﻪ ریﺰی ریاﺿی مورد استفاده قرار می ﮔیرد .این نرم

است .مسیر تاکسی شماره  3با وجود داشتن تعداد

افﺰار از سرعت بسیار باﻻیی در حل مدل های بﺰرگ

ایستگاههای زیاد ﻃول مسیر و ﻃول ﺧﻂ باﻻ ،دارای تعداد

برﺧوردار است .در واقع می توان از مدل ( )GAMSبﻪ

استفادهکنندﮔان کﻢ و اﺛربﺨشی ﺧدمات پایین است .در

عنوان بهترین نرم افﺰار حل مساﺋل بهینﻪ سازی بسیار بﺰرگ

مورد ﺧﻂ  3مسافران بشیتر تمایل بﻪ استفاده از ﺧﻄوط

و پیچیده نام برد .از این مدل برای حل مساﺋل برنامﻪ ریﺰی

دیگر برای رسیدن بﻪ مقﺼد دارند و از عوامل آن می توان

ﺧﻄی( )LPبرنامﻪ ریﺰی غیرﺧﻄی ( ،)NLPبرنامﻪ ریﺰی

بﻪ کﻢ عرض بودن ﺧیابان های منتهی بﻪ مسیر و تراکﻢ

صﺤیح مﺨتلﻂ ( )MIPبرنامﻪ ریﺰی غیرﺧﻄی صﺤیح

وسایل نقلیﻪ در این مسیر دانست.

مﺨتلﻂ ( )MINLPو مساﺋل مکمل ﺧﻄی ( )MCPاستفاده

نتایج حاصل از تجﺰیﻪوتﺤلیل بازده عملیاتی و

می کنند .همچنین این مدل یکی از نرم افﺰارهای حرفﻪ ای

اﺛربﺨشی ﺧدمات توسﻂ یک نمودار پراکندﮔی در شکل 2

در حل مساﺋل بهینﻪ سازی ریاﺿی می باشد .بهترین راه

نشان دادهشده است .مسیرهای  4 ،1و  6کﻪ هﻢ بازده

برای بﻪ دست آوردن یک تﺼویر جامع از عملکرد مسیرها،

عملیاتی و هﻢ اﺛربﺨشی ﺧدمات باﻻیی دارند باید بﻪ

مقایسﻪی جامع بازده عملیاتی با اﺛربﺨشی ﺧدمات است.

فعالیت ﺧود در شکل فعلی ادامﻪ دهند .مسیرهای  5و 7

درحالیکﻪ مﻄالعات قبلی نشان دادهاند کﻪ ،بﻪﻃورکلی ،یک

کﻪ دارای بازده عملیاتی باﻻ ولی اﺛربﺨشی ﺧدمات پایین

رابﻄﻪی مﺜبت بین بازده و اﺛربﺨشی وجود دارد ،هیچ

میباشند ،باید مجدداً برنامﻪریﺰی شوند .همچنین اﮔرچﻪ

ارتباط مﺜبت یا منفی واﺿﺤی بین بازده عملیاتی و

مسیرهای  6و  3دارای اﺛربﺨشی ﺧدمات باﻻتری نسبت بﻪ

اﺛربﺨشی ﺧدمات برای مسیرهای مهﻢ تاکسی رای در ﺧرم

مسیرهای  5و  7برﺧوردارند اما همچنان اﺛربﺨشی

آباد (جدول  )4مشاهده نشد .مسیرهای تاکسی با بازده

ﺧدمات آنها پایین است و باید مجدداً برنامﻪریﺰی شوند .

عملیاتی باﻻ ممکن است اﺛربﺨشی ﺧدمات باﻻ داشتﻪ

چهار مسیر 4 ،2 ،1و  6از دیدﮔاه شرکت حملونقل دارای

(نداشتﻪ ) باشند ،و بالعکس .با توجﻪ بﻪ نتایج مﺤاسباتی،

عملکرد رﺿایت بﺨشی هستند و ازنظر استراتژیکی برای

آنها بسیار مهﻢ هستند .اما با توجﻪ بﻪ سﻄح پایین اﺛربﺨشی

چنین مسیری دشوار است و بهتر است کﻪ بﻪ فکر بﻪ فکر

ﺧدمات ،آنها باید برای جذب مسافران بیشتر و

احداث زیرﮔذر یا روﮔذر در این مسیر بود .درنتیجﻪ

بهینﻪسازی عرﺿﻪی ﺧدمات بهتر برنامﻪریﺰی مناسبی انجام

مسیرهای تاکسی کﻪ بﻪ لﺤاظ عملیاتی کارا هستند اما

دهند .مسیر شمارهی  3نیﺰ دارای بازده عملیاتی نسبتا

اﺛربﺨشی ﺧدمات پایینی دارند باید حمایت شوند .بازده

باﻻیی است اما اﺛربﺨشی ﺧدمات آن پایین است کﻪ نشان

عملیاتی نیﺰ میتواند از ﻃریﻖ افﺰایش بهرهبرداری و

میدهد کﻪ باید مجدداً بررسی شود .مسیر شماره  7هﻢ

مدیریت بهبود یابد.

بازده عملیاتی و هﻢ اﺛربﺨشی ﺧدمات پایینی دارد و حفظ
جدول  :4نتایج ارزیابی عملکرد مسيرهای اﺗوبوسها
()DMU

بازده کلی

بازده عملياﺗی

اﺛربﺨشی خدمات

1

دره ﮔرم تا شقایﻖ

0/679

0/737

0/682

2

میدان کیو تا هﺰار دستگاه

1/000

1/000

1/000

3

میدان کیو تا سبﺰه میدان

0/545

0/724

0/425

4

سﻪ راه جﺰام تا  60متری

0/701

1/000

0/702

5

ﺧاتﻢ النبیاء تا کوی اساتید

0/616

0/761

0/415

6

مﺼلی تا کوی ارتش

0/689

0/749

0/689

7

چهار راه  60متری تا کوی ارتش

0/443

0/722

0/365

 .5نتيجهگيری

افﺰایش اﺛربﺨشی ﺧدمات باید مجدداً برنامﻪریﺰی شوند .

مدیریت تاکسیها و مسیرهای حملونقل تاکسیی یک

این مسیرها از دیدﮔاه شرکت حملونقل دارای عملکرد

چالش جدی برای هر شهر است و اجرای کارآمد آنیک

رﺿایت بﺨشی هستند اما با توجﻪ بﻪ سﻄح پایین اﺛربﺨشی

مسئلﻪی حیاتی برای شهرداریها و شرکتهای حملونقل

ﺧدمات ،آنها باید برای جذب مسافران بیشتر و

است .همچنین مسیریابی دستگاههای حملونقل همگانی

بهینﻪسازی عرﺿﻪی ﺧدمات بهتر برنامﻪریﺰی مناسبی انجام

مسئلﻪی بسیار پیچیدهای است کﻪ بر بازده عملیاتی و

دهند .همچنین ،ازآنجاکﻪ بهبود در مسیرهایی کﻪ هﻢ

هﺰینﻪی ساﺧت و بهرهبرداری ،شاﺧصهای عملکردی

اﺛربﺨشی ﺧدمات و باز دهی عملیات پایینی دارند مشکل

نظیر میﺰان حمل مسافر ،سرعت سفر ،صرفﻪجویی در زمان

است و باید کﻪ مجبور بﻪ فکر احداث زیرﮔذر یا روﮔذر در

سفر ،تغییرات کاربری زمین و اﺛرات زیستمﺤیﻄی ﺧواهد

این مسیرها باشیﻢ.

داشت .در این پژوهش یک چارچوب مفهومی برای
ارزیابی عملکرد مسیرهای مهﻢ تاکسی رانی اراﺋﻪ شده و از

 .6مراجع

مدل ( )DEAدر ( )CCRبرای مﺤاسبﻪی بازده عملیاتی و

-پوراحمد ،احمد ،حاجی شریفی ،آرزو و کیانفر ،کیوان مﺤلﻪ،

اﺛربﺨشی ﺧدمات از دو دیدﮔاه (شرکت حملونقل و

( " )1391کارایی سیستﻢ حمل و نقل در مﺤالت مداﺋن و

مسافران) استفاده شده است .برای نشان دادن عملکرد

هفت حوض تهران" ،ویژه نامﻪ مجلﻪ منظر ،شماره  ، 18بهار،

روش تﺤقیﻖ اراﺋﻪشده 7 ،مسیر مهﻢ تاکسی رانی در ﺧرم

ص .95-89

آباد در نظر ﮔرفتﻪ شد .با توجﻪ بﻪ نتایج ،مسیرهایی کﻪ

-تﺰار ،هویدا ،صفارزاده ،مﺤمود" )1387( ،نقش آسایش و

اﺛربﺨشی ﺧدمات کﻢ و بازده عملیاتی باﻻیی دارند

راحتی سفر در افﺰایش تعداد مسافران سیستﻢ حمل و نقل

مشﺨص شدند و مشﺨص ﮔردید کﻪ این مسیرها بﻪمنظور

عمومی(مﻄالعﻪ موردی شهر ﺧرم آباد)" ،فﺼلنامﻪ مﻄالعات

مدیریت ترافیک ،سال سوم ،شماره  ،9ص .94-75
زیاری ،کرامت اهلل ،منوچهری میاندوآب ،ایوب ،مﺤمدپور،صابر و ابراهیﻢ پور ،احد" )1389( ،ارزیابی سامانﻪ حمل و
نقل عمومی شهر تبریﺰ با استفاده از رویکرد تﺤلیل
( ،")SWOTعوامل استراتژیدو فﺼلنامﻪ مدیریت شهری،
شماره  ،27ص .79-98
سلﻄانی ،علی" )1391( ،ارزیابی رﺿایتمندی مسافران ازکیفیت سیستﻢ اتوبوسرانی با استفاده از مدل رﮔرسیون رتبﻪ
ای(نمونﻪ شهر شیراز)" ،فﺼلنامﻪ مﻄالعات شهری ،شماره دوم،
ص.112-1
-عمران زاده ،بهﺰاد ،قرﺧلو ،مهدی و پوراحمد ،احمد)1389( ،

بهﺰادفر ،مﺼﻄفی و ذبیﺤی ،مریﻢ" )1390( ،راهنمای برنامﻪسازی حوزه های شهری در چارچوب توسعﻪ مبتنی بر حمل
و نقل عمومی" فﺼلنامﻪ علمی -پژوهشی باغ نظر ،مرکﺰ
پژوهشی هنر معماری و شهرسازی ،شماره هجدهﻢ ،سال
هشتﻢ.
کاظمی ،حیدر" )1388( ،جنبش شهرسازی جدید برای
بازآفرینی شهرها براساس اصول سنتی برنامﻪ ریﺰی ﻃراحی
شهری ،مجلﻪ شوراها ،شماره .39
کاشانی جو ،ﺧشایار و مفیدی شمیرانی ،سید مجید)1388( ،"سیر تﺤول نظریﻪ های مرتبﻂ با حمل و نقل درون شهری"،
نشریﻪ هویت شهر ،سال سوم ،شماره .4

"ارزیابی تﺤلیل کارایی سامانﻪ حمل و نقل ( )BRTو رﺿایت

-سراج ،مﺼﻄفی" )1388( ،استانداردهای دسترسی (راهنمای

عمومی از آن در کالن شهر تهران ،پژوهش های جغرافیای

مناسﺐ سازی ساﺧتمان ،فﻀاهای عمومی ،حمل و نقل و

انسانی" ،شماره  ،73ص .38-1

تجهیﺰات)" ،ناشر اداره کل روابﻂ عمومی سازمان بهﺰیستی

-قوامی ،سید مرسل ،کریمی ،علی و مسگری ،مﺤمد سعدی،

کشور ،چاپ اول.

(" )1390ارزیابی ﺧﻄوط اتوبوسرانی با استفاده از سامانﻪ

-دفتر آمار و اﻃالعات استانداری لرستان" )1388( ،اﻃلس

اﻃالعات مکانی و تﺤلیل پوششی داده ها مﻄالعﻪ موردی

ویژﮔیهای جمعیت و مسکن شهر ﺧرم آباد بر اساس

ﺧﻄوط اتوبوسرانی تهران" ،مهندسی حمل و نقل ،سال دوم،

سرشماری عمومی نفوس و مسکن" ،ناشر استانداری لرستان-

شماره سوم ،ص .271-26

معاونت برنامﻪ ریﺰی ،آبان.

-ایازی ،سید مﺤمدهادی ،مﺼﻄفوی،سید رﺿا ،مؤسسﻪ پژوهشی

-کاظمیان ،غالمرﺿا و قربانی زاهد ،وجﻪ اهلل و شفیعا ،سعید،

اجتماعی رهﭙویان آیندهنگار" )1391( ،بررسی رﺿایت

(" )1391ارزیابی و شناسایی کنشگران توسعﻪ ناپایدار مﺤلﻪ
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ABSTRACT
Taxi transit routes management is facing increasingly serious challenges in every city, and
the execution of efficient Taxi management is a pressing issue for municipalities and
transportation enterprises. Also, transit systems routing is a hard problem and is effective on
construction and operation costs as well as on operational indicators (e.g., ridership, trip
speed, trip time decrease, land use modification and environmental impacts). A data
envelopment analysis (DEA) is an optimization-based technique used widely to measure
relative efficiencies of public transit agencies. This paper evaluates the performance of Taxi
routes within a public transit system using the CCR model of the DEA. We construct a
conceptual framework of performance evaluation and select appropriate input and output
indices to compute the operation efficiency and service effectiveness of each Taxi route.
Function-achievement is then analyzed and bus routes, which need to be optimized and
regulated, are screened out. Seven Taxi routes of Khorramabad city in Lorestan Province are
selected for the practical application.
Keywords: Performance evaluation, Taxi route, Public transportation, DEA, CCR model.
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