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 چکيده 
 حیاتی يمس له  کی آن مدرآکا ايجرو ا است شهر هر ايبر يجد چالش یک تاکسی ونقلحمل يمسیرهاو  هایتاکس مدیریت

 ربسیا مسله   یران یتاکس  ونق لحمل يهاس امان مس یریابی   ین  همچن.  ت  سا  ونقلحمل يهاشرکتو  هايشهردار ايبر

 ياشاخص    بر ییابسز نقش ،يب  رداربهرهو   اخت   س      هزینو  اتی   عمهی زدهبا بر اريثرگذا ضمن ک  ستا يادهی  چیپ

 یطیمحس تیز اتثرو ا مینز يبررکا اتر تغیی ،فر س نا مدر ز ییجوصرف  ،سفر سرعت ،مسافر حمل انمیز نظیر ديعمهکر

 زدهبا يریگان دازه ايبر ياگسترده طورب  ک  است يسازن یبه بر مبتنیروش ( DEA) هاداده پوششی تحهیل. ت شدا هداخو

را  ونق لحمل سیستم یکدر  یرانیتاکس يمسیرها دعمهکر مقال  ین. در اشودیم دهستفاا ونقلحمل يهاسامان  نسبی عمهیاتی

و  میکن  یم   ئ ارا دعمهکر یابیارز ايبر مفهومی بچورچا یکو  میکن  یم   یابیارز( DEA) در (CCR) لد   ماز  دهتفا   سا ا   ب

 بنتخارا ا مسیرهااز  هریک تخدما ثربخشیو ا عمهیاتی زدهبا محاسب  ايبر مناسب جیوخرورودي و  يهاش اخ   ین همچن

 نددار دمجد تنظیمو  يس ازن یبه ب  زنیا ک  یران یتاکس  يمسیرهاو  ش ودیم  لیوتحه ی تجز وردستاد تابع سپس. میکن یم

 .ستا شدهانتخاب عمهی دبررکا ايبر نیز در استان لرستان آبادخرم شهردر  یرانیتاکس مسیر هفت  شوندیم مشخ 

 

 (.CCR) لمد ،هاداده پوششی تحلیل ،انیـهمگ ونقلحمل ،یرانیتاکس یمسیرها د،عملکر یابیارز :دواژهيکل

 

 مقدمه .1
 ستمیس مهمو  ریناپذییجدا ءجز عمومیونقل حمل     

 تیجمع عیسر دـشر اـب وزهرـم. اتـسا هرـشونقل حمل

 حومه مناطق بهها آن ودهمحد شگستر رگ،بز یشهرهادر 

 ،اـتقاض نیا با متناسب تخدما حسطو به ازین شیافزا زیو ن

 یهاها و سامانهشبکه جادیو ا دموجو التیتسه توسعه

 هدـش ریناپذاجتناب یمرا ،مدرآکاو  باالت یظرف با دیجد

 ،یراحتبه توانیم عمومیونقل حمل یای. از مزاستا

 شودیم باعث که دکر رهشاها اآن ثربخشیو ا سرعت

 لحا. در شوندداده  حیترج سفر یهاوهیش گرید به نسبت

 تهـهسآ رعتـسو  کمارـت لیاز قب مشکالتی ،حاضر

در  توبوسیا ونقلملح یهاها و کمبود شرکتتاکسی

 یهادر سال نی. همچنستا هشد داریپد شهرهااز  یاریبس

 ادتعد ،شخصی هینقل لیوسا ادتعد شیافزا لیدل هـب ریاخ

 کنندیم دهستفاا عمومیونقل از حمل که کسانی

 به عالقه که ستا هشد سبب مرا نیهم تـسا افتهیکاهش

 ونقلحمل یهاسامانه دعملکر یابیارز نهیدرزم قاتیتحق

شده، انجام قاتیدر تحق حال،نیا . بادیایشیافزا عمومی

  ستمیس لـک  ایرـب کلی دعملکر یابیروی ارز بر تمرکز

و  یاتیعمل زدهبا به کمی توجهاست و  عمومیونقل  حمل

 گانهاجدصورت به تاکسیونقل حمل یرهایمس ثربخشیا

در  ننساا جابجاییدور  چنداننه درگذشته. ستشده اداده

 میان سفرها چراکه ،گرفتیم رتصو نماز نیترکوتاه



 منجاا هکوتا یهامسافتو در  رکا لـمحو  ندگیز لـمح

 یتوسعهو  هرهاـش ونفزروزا شترـگس با وزهمر. اشدیم

 با ،صنعتی معاجو یتوسعهآن  یـپو در  انیـنسا معاجو

. هستیم روروبه کاالو  نسانیا یهاتوده عظیم حجم

 یاالـب حجم همچنینو  هاانسان میان طتباار اریبرقر

 رشما به معیاجو چنین نیازهای نخستیناز  کاال تالدمبا

 یهارمحوو  یـباطـتار یهاراه وزهمرا کهیطوربه. رودیم

 جهیدرنت. ستا گشته عجین هاانسان یزندگ با حمل و نقل

 افزایشو  یشهر مسائل نشد پیچیده ،شهرها شگستر

 دخو به زهتا یاجنبه یشهر وآمدرفت مسئله ،صلافو

 ،بلندمرتبه یهاساختمان که نگذشت یچند. گرفت

 حجم نیزو  عظیم یهاکارخانهو  آساغول یهاخراشآسمان

. فراگرفترا  بشر ندگیز نسانیا جمعیتاز  یاگسترده

 کمترین یـط درگذشته که اهیـکوت یوآمدهارفت

 جمعیت حجم باوجود دیگر ،گرفتیم رتصو زمانمدت

از  بسیاریدر  وزهمر. ادنبو ممکن کنونی محاو ازد

 ییجاجابهو  ونقلحمل یمسئله مسو نجها یهارکشو

 نآ بر معضل منا توانیم که ستا یامقوله یشهردرون

 رثاو آ ترافیک کماتر با شهرهااز  بسیاری، روازاین. دهاـن

 پسنیازا. شدند وبررواز آن  حاصل نگوناگو منفی

 عنصر عنوانبه شهردر ی چندشکل ونقلحمل یهاسامانه

 تشخیص دلمتعا یونقلحمل یسامانه به دستیابیدر  صلیا

 ونقلحمل یسوبه حرکت ایندر  گریدعبارتبه. شدداده 

و  دممر نهروزا ندگیز کنندهلیتسه اربزا عنوانبه همگانی

در  این. گرفت ارقر عمل كمال نناآ نیازهای کننده برآورد

 شخصی دروخواز  دهستفادر ا سریع شگستر که دبو حالی

از  ادیتعددر  همگانی ونقلحمل یهاسامانه تا شد باعث

از  برخی نشد بسته به حتیو  ماندهیباق بهبود شهرها

 طمربو یزیربرنامه عالوهبه. دشو منجر سامانه این طخطو

 مبتنی بیشتر بیستم نقراول  یمهیندر  ونقلحمل بحث به

 یامنطقه یزیربرنامه نجمنا توسط یافته نشر اتتفکر بر

 شگستر بر مبنی موز تبررا تحقیقات ژهیوبهو  آمریکا

و  دهبو شخصی یهادروخو حرکت تسهیلو  هابزرگراه

 منجاا ریلی یهاسامانه دبهبو ینهیدرزم خاصی تمطالعا

 تنها که رفتیم نگما تحقیقات این لطودر  زیرا. نشد

 روازاین ،باشدآن  طوالنی یهاصف ،ترافیک مشکل

 یهادروخو حرکت تسهیل ایبر جدیدی یهابزرگراه

از  دهستفاا ایبر تقاضا بنابراین. شد ایجاد شخصی

 شیازپشیب همگانی ونقلحمل مختلف یهاوهیش

. یافت شگستر سرعتبه دروخواز  دهستفاو ا افتهیکاهش

 1962 لسادر  نبوکانا ارشگز ئهارا نماز تا ندرو این

از  دهستفاا که شد مشخص ارشگز این طبق. یافت مهادا

 روازاین. شودیم ترافیکی کماتر به منجر شخصی دروخو

 عنوانبه همگانی ونقلحمل ،مشکل این حل ایبر

 . گرفت ارقر موردتوجه رهبادو وریضر ریهکارا

 بهرا  اولویت ونقلحمل یزیربرنامه تمطالعا بنابراین     

 شخصی اتومبیلاز  دهستفاداد و ا همگانی ونقلحمل

 ارقر ریلی ییجاجابه سامانه یرو بر دیتأکو  محدودشده

 پیش نیز ایراندر  (.Lawrence and Pivo ،1997)گرفت

و  سبیا گنوا نهمچو وسایلیاز  رکشو به دروخواز ورود 

 نهمچو رگبز یشهرهادر  ادفرا ییجاجابه ایبر شکهدر

 تولید شگستر با (.1387قریب،) شدیم دهستفاا انتهر

 لطوآن در  یهارساختیز ایجادو  ایراندر  دروخو

 حمل یهاطرحاز  بسیاری تهیه رغمیعل اخیر یهادهه

 همگانی ونقلحملاز  دهستفاا ،مختلف یشهرهادر  نقلی

 این نیاناتو باوجود وزهمرا ما. استا افتهیکاهش شدتبه

و  انندوشهر نیاز میزان آوردبردر  یونقلحمل وهیش

 شرایط دبهبو ینهیدرزم ییهاتالش ،هاآن با ناهماهنگی

 رگبز یشهرها ژهیوبهو  شهرهادر  همگانی ونقلحمل

در  همگانی یونقلحمل زیرا. ستا گرفته رتصو

 نمکاا نهمچو مزایایی دنبودارا  با یشهر یهاطیمح

 رقشاا دهستفاا نمکاا ان،مسافر یباال حجم ییجاجابه

 دیقتصاو ا همگانی منافع دنبودارا  باو  جتماعیا مختلف

 توسعه به دستیابی ایبر صلیا یهامؤلفهاز  یکی عنوانبه

 حیانودر  اهو گیدلوآ کاهشدر  بسزایی سهمی پایدار

در  یگذارهیسرما طرفیاز  (.1392،سلطانی) دارد یشهر

و  ستا نهیپرهز یهایگذارهیسرما عنواز  ونقلحمل بخش

 مناسب تعیین دلیل همین بهدارد.  پیرا در  یبلندمدت رثاآ



در  ودمحد دیقتصاا منابعاز  دهستفاو ا هاپروژه اولویت

. ستا مهم بسیار فایدهو  دسو بیشترین با ییهاروش

 یهاسامانه ایبر کلی برنامه یک تا ستا زمال ،بنابراین

 گرفته نظردر  ضیارا یبررکا با طتباو در ار ونقلحمل

  باشد شتهدابررا در  هیزدبا میزان بیشترین تا دشو

(Corla-Souza et al De ،1997). پایش منظوربه نیهمچن 

 مرتب طوربهیستی با سامانه این ،کاراییو  دعملکر میزان

 شناختهآن  پیش روی یهاچالش تا گیرد ارقر موردسنجش

 سهم افزایشو  مسافر کثراحد بجذ یستاو در را دشو

 بهبود یابد.آن  دعملکر شخصی دروخو به نسبت جابجایی

 ونقلحمل کیفیتاز  تحلیلی تا ستآن ا بر هشوپژاین 

 یرانتاکسی مسیر سه ژهیوبهو  ر یزدشهدر  همگانی

و در  هدد ئهارا (هنشگادا) 62و (کاشانی) 55، (فر هما)11

 بیشتریندارای  که شتهدا ارقر شهر این یمرکز بافت

از  رمنظو این به. ستا انمسافر جابجایی حجمو  دهستفاا

 تساعا نهمچو کارایی ارزیابیدر  مختلف یاشاخصه

 یهاسیسرو مانیز فاصله سررسیدو  تراتو ،یدهسیسرو

و  همگانی ونقلحمل پوشش تحت ناحیه ،یونقلحمل

 این به دستیابی ایبر. ستا شدهاستفاده سفر کل نماز

 یموردبررس یاشاخصه ارزیابی تمحاسبا متمادر  ف،هد

 ونقلحمل جامع حطر، (TCRP 100تحقیقاتی ) ارشگزاز 

 رکنادر  یرانتاکسی نمازسا به طمربو تطالعاو ا ر یزدشه

 درواقع. ستا هشد کاربردهبه نندگارنگا میدانی شتدابر

 با هاشاخص مقایسه این با تا ستآن ا لنباد به هشوپژ این

یا آ که گوید پاسخ سؤال این به اردستاندا سرویس سطح

 یموردبررس یرانتاکسی مسیر سهدر  همگانی ونقلحمل

 ناشی اتثرو ا ترافیک کماتر کاهش منظوربهرا  زمال کارایی

 یهاتیظرف به توجه با تیدرنهادارد و  شهر ایناز آن در 

 همگانی یهاسامانه اعنوا ئهدر ارا شهر ایبر دموجو

 ایبر نیزو  شدهلیتحل طخطو ایبر ییهاشنهادیپ ونقلحمل

 .شودیم ئهارا شهر کل

 .پيشينه پژوهش2
 یهـاپژوهش همگانی ونقـلحمل کـارایی تحلیـل نهیدرزم

ــن غالب که گرفته رتصو نیاوافر  یعمــده نقش بر رثاآ ای

ــلحمل ــک کماتر کاهشدر  همگانی ونق و  شهرهادر  ترافی

 دتعد به توجه با. ددارنـدیتأک نساکنا ندگیز کیفیت افزایش

 ایــندر  اخیــر تمطالعا به تنها گرفته رتصو یهــاپژوهش

 ندابتو هـاآن یمطالعهاز  حاصل نتایج تا شودیم کتفاا بحث

ــاروش با قنطباا کثراحد ــوین یه ــابی ن را در  دبهبوو  ارزی

. باشد شتهدا هشوپژ افهدا یستادر را یونقلحمــل سامانه

ــابی باهــدف 2012 لسادر  نهامگر ــارایی ارزی  دعملکر ک

ــامانه ــلحمل یس ــتاندر  همگانی ونق  با ،سوئد یهاشهرس

 مانیز زهبا به طمربو ساالنه ریماآ یهــــــاداده زا دهستفاا

 کیفیت که افتهیدست نتیجه این به میالدی 2009 تا 1986

 لطودر  هزینـــه کـــاراییو  ونقـــلحمل سیســـتم دعملکر

 هشوپژ ایـن. ستا افتهیکاهش 2009 تا 2000 تحقیقات

ــدرنها  رکنادر مســیرها  کماترروی  بررا  دخو پیشــنهاد تی

، Holmgern)د کنیم متمرکز ستیزطیمحو  ایمنی به توجه

 یتوســـعهروی  بر 2010 لسادر  جـــادوو  جی (.2012

 تمرکز همگانی ونقـلحمل یهاسامانه ارزیابی ایبر شیرو

 یدهایــخر بــرگ پکن نمونه با هشوپژ ایــن. در کنــدیمــ

 تخدما یهاجنبهاز  همگانی ونقلحمل به یریپذیدسترس

 تمیـز یاجـاده رساختاو  محلی دقتصاا ،همگانی ونقلحمل

در  همگانی ونقـلحملاز  میدمر رضایت سپسو  شدهداده

 شخصی یهـایژگـیوآن و  به یریپـذیدسترس ملاعو رکنا

 برگو  تحلیل متغیره چند رگرسیون لمداز  دهستفاا با ادفرا

 یهاافتـهی. ستا شدهییشناسا یمندتیرضا مهم یدهایخر

 ستوبوا یهاسـتگاهیا ادتعد که دهـدیم ننشا هشوپژ این

 یهـــامکان به یریپـــذیدسترســـ ی،متر 800 ودهمحددر 

و  جتماعیا یهایژگیوو  همگانی ونقلحمل با شهر صلیا

 تخدمااز  دممر رضـــایتروی  بر مهمی ریتـــأث دی،قتصاا

 حاصله نتــــــایج سساا بر. نددار همگانی ونقــــــلحمل

در  ستوبوا جدیـد یهاستگاهیا ایجاد نهمچو ییهاشنهادیپ

 به منتهی ستوبوا مســیرهای تقویــت ،ایســتگاه فاقد حیانو

ــامکان ــه  دبهبو جهت صلیا یه ــلناحی  پکندر  یونقلحم

از  دهستفاا با ویتون .(Ji and Gao ،2010)ستا گشته ئهارا

 ،جاشــــدهجابه مسافر ادتعد یمترهاراپا باو  (DEA) روش

 ،مصرفی زگا ن،گاونا سن متوسط ه،شد طی مایـــل متوسط



و  سرمایهو  یونقلحمل سرویسدر  هشد کاررفتهبه کارکنان

ـــه ـــارایی ،هزین ـــی سامانه ک ـــدهاالتیا یرانتاکس را  متح

در  لیـوو  الئو. (Viton ،1997) دهـدیم ارقر یموردبررس

 یهـاداده پوشش تحلیل سازنهیبه فن از دهستفاا با هشیوپژ

 دعملکر ارزیـابی به (GISجغرافیایی ) تطالعاا یسامانهو 

و  همگانی ونقــــلحمل یســــامانهدرون  ستوبوا طخطو

 سیربر با هشوپژ این. اندپرداخته دیعملکر محیط سیربر

 که ستا افتـهیدسـت نتیجـه ایـن به کالیفرنیا یمونتر نمونه

 ثربخشیو ا دیعملکر کـارایی بین مشخصی پیوستگی هیچ

ـــایی ـــ طخطودر  فض ـــیتاکس . اردند دجوو یمونتر یران

 شهر ایـندر  بهتر سفر یلگوهاا که کندیم پیشنهاد بنابراین

 جدیـد یهامکاندر  یونقلحمل تخدماو  شدهگرفته بکار

ـــاد  که هشیوپژدر  .(Lao and Liu ،2009) شوند ایج

ــالینیز توسط ــرانو  ی ــهانجام دیگ ــت ،گرفت ــرویس کیفی  س

 ردمو یریپـذیدسترسـ معیـار ظلحا به همگانی ونقلحمل

 پیشـنهاد چنـدین نیـز پایـانو در  ستا قرارگرفتـه ارزیابی

 ئهارا ونقـلحمل عنو ایـناز  سـاکنین دهستفاا افزایش ایبر

ــ ــودیم ــهاز  .(Yaliniz et al ،2011)ش  خلیدا یهانمون

 دنموره شاا (1390دیگـران،و  یاریـط) هشوپژ به توانیم

 ونقــلحمل سامانه( SWOTتحلیلــی ) لمداز  دهستفاا با که

داده  ارقر ارزیابی ردمورا  تبریز شهر( BRTسریع ) همگانی

ــن دبهبو جهت هادهبررا ئهارا بهو  ــز شهردر  سامانه ای  تبری

 با که ابنـدییم ستد نتیجـه ایـن به تیـدرنهاو  پردازندیم

ــزآن در  دنبو نوپا به توجه  باال یریپذبیآســ ستانهو آ تبری

 فعر جهتدر  مناسب یهااســـــــتیس تا ستا نیـــــــاز

(، 1390 ،دیگرانو  )زیاریدشو گرفته رکا به هاتیمحدود

 پوششی تحلیــل لمد ترکیــب با (1390دیگــران،و  میا)قو

ـــاداده ـــایی تطالعاا سامانهو  ه ـــارایی ،جغرافی  طخطو ک

از  پسداده و  ارقر ارزیابی ردمورا  انتهر شهر یراناتوبوس

در  دهستفاو ا جیوخرورودی و  مـؤثر یهاشـاخص تعیین

 ضعیفو  متوسط ،باال یهادرجه بارا  طخطو کارایی ل،مد

 یهاپژوهش بامطالعه(. 1390 ،دیگرانو  میا)قوانددهیسنج

 یهـایابیـارز که ستا روشـن زمینه ایندر  گرفته رتصو

 یهارکشودر  یونقلحمـل مختلف یهاسامانهاز  شدهانجام

در  ساسیا گامی عنوانبــه نگوناگو یهــاروش باو  مختلف

 یستادر را همگیو  ستا حمطر سامانه حصالو ا دبهبو

و  یریپــذیدسترســ ،ایمنــی ،پــذیری كتحر صلیا دبعاا

 ارقر تحلیـل ردمورا  سامانه ،یوربهـرهو  دیقتصاا یصرفه

از  بنـابراین.  دهنـدیم ئهرا ارا دیبررکا یهاشنهادیپداده و 

 دبعااز ا ترکیبــیاز  دهستفاا رو هشوپژ صلیا یهــایژگــیو

ــاپژوهشدر  مختلف ــین یه  بستر به توجه با که ستا پیش

 با هشوپژ ایـن. گیـرد ارقر یموردبررسـ تواندیم مطالعاتی

 معیــارو  یریپـذیدسترســ معیارهـایاز  ترکیبـیاز  دهستفاا

 طخطو سـرویس کیفیـت ،کنندگاناستفاده حتیو راایش سآ

 .هددمی ارقر موردسنجش زدی شهررا در  ستوبوا

 ،هاتاکسی مسیر کارایی ارزیابی ایبر مطالعه یکدر      

 ماا ،شد ارزیابی انبررکا رضایت منظراز  ستوبوا تخدما

. نشد منجاا گانهاجد صورتبه ستوبوا مسیرهای ارزیابی

را  هاتاکسیارزیابی کارایی  یهاروش دیگری یمطالعهدر 

 لیوتحلهیتجزدر  را هاتاکسی یبندزمان ماا ،نددکر مندنظام

 کارایی ارزیابیی ارـبروش  یک .دـنگرفتن رـنظدر  دخو

 ونقلحمل شرکت دیدگاهاز  هم ص،خا ستوبوا مسیر یک

 یک کارایی اما ،تـسا جادشدهیا انافرـمس دیدگاهاز  همو 

و  ونقلحمل شرکت دیدگاهاز  هم ص،خا ستوبوا مسیر

 رساختا اما ،تـسا جادشدهیا انافرـمس دیدگاهاز  هم

 بر وهعال .کندینم لیوتحلهیتجزده را  دسو غیر مسیرهای

 تولید کارایی ،فـمختل هـجنباز دو  ستوبوا مسیرهای ،این

 همچنین .اندشدهیابیارز ه،بالقو یتقاضا افزایش نمکاو ا

 پوششی تحلیلاز  دهتفاـسا با لیوتحلهیتجز صخصودر 

 یکاز  دهستفاا با یشهر آهنراه بخش یک( DEA) هاداده

 لیوتحلهیتجز ردموآن  کارایی ارزیابی برای( DEA) لدـم

 مسیرهای ،عملدر  که دکر باید همچنین .ستا قرارگرفته

 طریقاز  معموالً نددار یسازنهیبه به نیاز که ستوبوا

 خنرو  غیرخطی ضریب ،خط لطو مانند ییهاشاخص

و  شوندیمداوری  کیفیو  هنیذ صورتبه پوشش

 کمی یهااسیمقو  شایستگی دـفاق هاطرح یزیربرنامه

 یعنی ،جنبهدو  شامل باید ساساًا دعملکر ارزیابی. هستند

از  اثربخشیو  ونقلحمل شرکت دیدگاهاز  هیزدبا عامل



در ( CCR) لمداز  مقاله این. در باشد ان،مسافر رـمنظ

از  یک رـه درـعملک ارزیابی ایبر هاداده پوششی تحلیل

 سپسو  شودیم دهستفاا ستوبوا ونقلحملمسیرهای 

. شوندیم مشخص شوند یسازنهیبه باید که مسیرهایی

 زدهبا ازلحاظ نسبی زدهبا ،تحقیق ایندر  گریدعبارتبه

 شدهیابیارز (DEA) توسط تخدما ثربخشیو ا عملیاتی

 .  ستا

 

 هاداده پوششی تحليل -3 

 یمترراپا غیر ( روشDEA) هاداده پوششی تحلیل     

 گیریاندازه ایبرروش  این. ستا کارایی زمر تخمین ایبر

 دهستفاا( DMU) رندهیگمیتصم یحدهاوا کارایی تجربی

 برهیتک اـبی راـمآ غیرروش ( یک DEA) .شودیم

 لیوتحلهیتجزو  یبندرتبه ایبرو  است خطی یزیربرنامه

 ،صنایع ارس،دـم، هامارستانیب (ها مانندDEA) دـمانن

 غیرهو  ونقلحمل مسیرهای ،هابانک ،تسهیالت ،هادانشگاه

 به توانیم هاداده پوششی تحلیل مزایایاز  .شودیم دهستفاا

 :دکر رهشاا زیر اردمو

 یحدهاوا کارایی دعملکر ارزیابی نمکاا 

   .جیوخر چندینورودی و  چندین با رندهیگمیتصم

 دنبو مشخص دی،عد یهاروش برخی فبرخال 

و   هایورود  هـب هاآن تخصیصو  قبلاز  هاوزن

  .نیست زمال  هایخروج

 مانند) شدهنییتع قبلاز  توزیع تابع شکل به نیاز 

 تابع صریح شکل یاو  (ریماآ رگرسیون یهاروش

 .نیست (یمترراپا یهاروش برخی دـمانن) تولید

 مختلف یهایخروجو  هایورود یریکارگبه نمکاا 

 پوششی تحلیل. وتمتفا یریگاندازه یهااسیمق با

 زدهبا یریگاندازه ایبر یاگسترده طوربه هاداده

 یک صلیا دعملکر. شودیم دهستفاا نسبی عملیاتی

و  سریع تخدما یعرضه نیز تاکسی رانی مسیر

 سیستم یک توانیم. است انمسافر ایبر حترا

 زدهبا ارزیابیو  گرفته نظردر  جیوخرورودی و 

 تحت دستاورد تابع تحلیل تجزیه ایبرآن را  عملیاتی

 هرچه. کنیم دهستفاا ورودی مقادیر دنبو ثابت شرایط

 تاکسی رانی مسیر یک ،باشد تربزرگ نسبی کارایی

 .ستا مدتررآکا

 

  (DEA) ایپایه هایمدل -3-1
𝑗) (DEA)  رندهیگمیتصم حدوا 𝑛 نسبی کارایی      =

1، … ،𝑛)( که هر ،DEA شامل )𝑚  ورودی متر و𝑠 

 صورتبه ترتیب بهو  استخروجی 

𝑦2𝑗،………، 𝑦𝑠𝑗 و 𝑥1𝑗، 𝑥2𝑗،…….، 𝑥𝑚𝑗 𝑦1𝑗،   داده  نشان

( 1)مدل   (CCRصلی )ا لمد توسط ،شوندمی

 عمجمو نسبت ر،کا این منجاا منظوربه. شودمی گیریاندازه

 کثراحد هاورودی وزنی عوـمجم هـب هاخروجی نیوز

 .  هستندوزن  vو  u لفرمو این. در شودمی
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 مدل یک به (1) مدل ،ترساده محاسبات داشتن برای     

 :است زیر صورتبه که ،(2)مدل شدهاصالح خطی
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𝑢𝑟،𝑣𝑖 ≥ 𝜀،𝑖 = 1، … . ،𝑚،𝑟 = 1، … . . ،𝑠. 

 

مثبت خواهند  ریمقاد هاوزنتمام  نکهیاز ا نانیبرای اطم     

 (، مدل3در مدل )  است. شدهمعرفی 𝜀، پارامتر داشت

(CCR) ی نسب ییاست که کارا شدهارائهمحور  یخروج𝑛 

𝑗)  (DMU) گیرندهتصمیمواحد   = 1، … … ،𝑛 ) را، با



ثابت  هایورودیکه  یزمان هاخروجیرساندن  به حداکثر

 :است ریز صورتبهمدل  نی. اکندمی گیریاندازههستند، 

 
⌊𝑚𝑎𝑥𝜃⌋ 
⌊𝑆. 𝑡. ⌋ 

⌊𝑥𝑖𝑝 ≥ ∑ 𝜕𝑗𝑥𝑖𝑗 ،𝑖 = 1، … … ،𝑚
𝑛

𝑗=1

⌋ 

⌊𝜃𝑌𝑟𝑝 ≥ ∑ 𝜕𝑗𝑥𝑟𝑗 ،𝑟 = 1، … … . . ،𝑠
𝑛

𝑗=1

⌋ 

𝜕𝑗 ≥ 0 
 

واحد  کی عنوانبه رانی تاکسی ریمقاله، هر مس نیدر ا     

 که ما (DEA) . مدلموردنظر است( DMU) گیریتصمیم

محور است؛  یخروج (CCR) مدل ،کنیممیاستفاده 

 رسانیخدمت، تاکسی ریمس کی یکه هدف کل صورتبه

است که  نیا گرید لیدل کی. است شتریتعداد مسافران ب به

 نیا به ؛راداریمبودن  ((VRS ثابت اسیفرض بازده به مق

 ،یخروج ایاندازه در ورودی  رییکه ممکن است با تغ یمعن

 (VRS) کند . فرض دایا کاهش پی افزایشی یاتیبازده عمل

 یوربهرهاز  شترییب راتییکه تغ تاکسی رهاییبرای مس

 نشان( VRSضی )ایر ازنظر .است ترمناسب رادارند

در هر نقطه نسبت  تواندمی شدهزده نیکه مرز تخم دهدیم

 منتقل شود. یخروج-به مبدأ، در فضای ورودی

 (DMU) حل شود )برای هربار  𝑛 دیمدل با کهازآنجایی

( DMU𝑛)  ازیکی برای نشان دادن ( DMU0) (، باریک

 iترتیب به ( 𝑦𝑖0( و )𝑥𝑖0. )شودمیاستفاده  یابیارزتحت 

. باشندمی( DMU0) برای یخروجامین  rامین ورودی و 

(DEA ) ًنیکارآمدتر جادیبه دنبال ا اساسا (DMU ) مجازی

 ترکیبآن بر  یی، که کاراشدهداده (DMU0) کیبرای 

 .استاستوار است،  رینظ( DMUی)خروج ورودی و خطی

θ) اگر
∗

= به ( DMU0) درنتیجهباشد،  نهیجواب به( 1

θ) کارآمد است. و اگر یلحاظ فن
∗

<  یمعن نیباشد به ا( 1

 .استناکارآمد ( DMU0) است که

 

 خروجی-ورودی متغيرهای.3-2

 متغییرهای بنتخاا( DEA) درروش مهم مگا یک     

از  گرافیکی  یماـش یک 1 شکل .است جیوخرورودی و 

 مسیر یک ادمتددر ا سرویس تاکسی تخدما ایجرا ندرو

 .  دهدمی ننشارا  رانی یتاکس

 

 
 رانی تاکسی رهایيعملکرد مس یابیارز یچارچوب مفهوم .1شکل 



 ه،ینقل لیمواردی مانند وسا ونقلحمل هایشرکت     

که  کنندمیرا فراهم  یو خطوط حرکت هاایستگاه

و متوسط  بندیزمان نانیاطم تیقابل مانند هاییخروجی

 عنوانبه هاشاخص این. سپس کندمی جادیزمان سفر را ا

تعداد مسافر است،  یمسافر، که خروج دگاهید ورودی از

 نهایی خروجی درنهایتو  شوندمی گرفتهدر نظر 

 درآمد است. ونقلحمل هایشرکت

 منظوربه. شودمی میتقس یمرحلهبه دو  ندیکل فرآ     

شرکت  دگاهید نهما، تاکسی ریمس کیعملکرد  یابیارز

 یاتیبازده عمل دیو مسافران، ما با دگاهیهم از د ونقلحمل

 دییمؤثر کل عوامل .میخدمات را محاسبه کن یو اثربخش

 ونقلحملتوسط شرکت  شدهفراهممنابع  ،یاتیبر بازده عمل

خدمات،  یبر اثربخش دییکل ل مؤثرعوام کهیدرحال است

با  تاکسی رهاییمسافران است. برای مس ازیخدمات موردن

 خوبیبهخدمات  ن،ییپا خدمات اثربخشیباال اما  ییکارا

با  تاکسی رهایینشده است. برای مس افتیتوسط مسافر در

 دگاهیاز د ن،ییپا یاتیبازده عمل اما خدمات باال، یاثربخش

 نبوده است. داریپا صورتبهتوسعه  ونقلحملشرکت 

از  یاست که با استفاده حداقل نیکارفرما، هدف ا دگاهیاز د

 ز،ین مسافر دیدگاه. از دستیابیمسود ممکن  نیشتریمنابع به ب

تقاضا را با ارائه خدمات ارزان  دیبا رانی تاکسی رهاییمس

 از برای استفاده ارهایکند. مع نیتأم هاآنبه  میو مستق

و  هینقل لیوسا یراحت ملشا تواندمی یعموم ونقلحمل

 در یچالش اصل نی، نظم و پوشش خدمات باشد. اهاپایانه

 نیا نیتعادل ب کیکردن  دایبرای پ ونقلحمل ریزیبرنامه

 مشخصات 1اساس، جدول  نیاهداف متضاد است. بر ا

 ونقلحمل رهاییمس هاآنکه ما توسط  یخروج-ورودی

 . ما از بازده دهدمی نشان ،کنیممی یابیرا ارز رانی یتاکس

 یعرضه و از اثربخش وریبهره گیریاندازهبرای  یاتیعمل

 مسیرهای رایبتقاضا  مزایای گیریاندازهخدمات برای 

 یهانهیهزعدم وجود  لی. به دلکنیممیاستفاده  رانی تاکسی

 یبرا یاتیعمل یهانهیهز گریکار، سوخت و د رویین یواقع

که  میاست که فرض کن ی، منطقرانی تاکسی رهاییمس

، یاتیعمل بازمان ی رانیتاکس ریمس کی یاتیعمل یهانهیهز

 مرتبط است.  هاتوقفو تعداد  خط طول
 

 (CCR. ورودی ها و خروجی های مدل )1جدول 

 یخروج ورودی (DMU)  عملکرد

بازده 

 یاتیعمل

هر  ریمس

 تاکسی

 ،هاایستگاهتعداد 

 ،هاتاکسی تعداد

 بیطول خط، ضرا

 یرخطیغ

 انهیدرآمد سال

 یاثربخش

 خدمات

هر  ریمس

 تاکسی

 نیب یفاصلهمتوسط 

متوسط  ها، ستگاهیا

 نانیزمان سفر، اطم

، طول یبندزمان به

 خط

تعداد مسافر 

 انهیسال

 

خرم آباد در استان موردی شهر  یمطالعه .4

 لرستان
از ابعاد مهم حمل و نقل  یکی یحمل و نقل عموم     

که به شدت بر روند توسعه شهرها  باشدیم یشهر

 ،یمناسب حمل و نقل عموم یزیاست. برنامه ر رگذاریتاث

 طیشده و حفظ مح یاقتصاد یهاییجو موجب صرفه

که از تمدن بشری  آنگاه را به دنبال دارد. یشهر ستیز

سخن  تیو مدن ینیالجرم از شهرنش د،یآ یم انیسخن به م

و تحرك و  ییایامروز که سرشار از پو تیرفته است؛ و مدن

از  یکیدارد که حرکت  یاست، اجزاء و ارکان ییجابجا

 نفکیای به نام حمل و نقل، جزء الآنهاست و بالتبع، مسأله

و  یاست )قاسم دیجد دنتم ریناپذییآن و از لوازم جدا

و نقل همواره یکی از مهمترین عوامل  حمل (.1390،ییبقا

اثرگذار بر ساختار شهرها بوده است. اما بویژه در یک سده 

اخیر با گسترش انواع وسایل نقلیه موتوری و تغییرات 

ترین مشکالت شهرنشینی فزاینده جمعیتی به یکی از اصلی

بدل گردیده است. رویکردهای نظری به حمل و نقل درون 

زمانی مختلف از روندی متفاوت  ایه هشهری نیز طی دور

 ،یرانیشم یدیجو و مف ی)کاشان برخوردار بوده است

1388.) 

مشکالت مربوط به حمل و نقل در شهرهای بزرگ      

امر  نیاست، که البته ا شیکشور ما روز به روز در حال افزا



از شهرهای بزرگ در نقاط  ارییبه عنوان مشکل بس

از  یامر و مسائل ناش نی. اشود یشناخته م ایمختلف دن

اتالف وقت، سر و  ست،یز طیمح یمصرف سوخت، آلودگ

سبب شده  دهیپد نیا یمنف راتیتاث ریصدا، استهالك و سا

ای است که حکمرانان کشورهای مختلف در صدد چاره

 نگار، ندهیآ انیرهپو یاجتماع  ی)مؤسسه پژوهش ندیبرآ

دهه های پایانی قرن گذشته رویکردی دوباره  در (.1389

به گسترش شبکه های حمل و نقل همگانی، افزایش 

تسهیالت مرتبط و در عین حال تعدیل حرکت وسایل 

نقلیه موتوری صورت گرفته و این امر به عنوان راهبرد 

های حمل و نقلی  گر کلیه برنامه اصلی و شاخص هدایت

در آستانه هزاره  ن،نیدر سطح شهرها مطرح گردید. همچ

سوم بر شیوه های جابجایی همساز با حمل و نقل عمومی 

بویژه پیاده روی و دوچرخه سواری همچنین ترکیب 

توسعه پیرامون حمل و نقل همگانی با اصول طراحی 

شهری به عنوان راهکار اصلی مقابله با ترافیک فزاینده 

 یدیجو و مف ی)کاشان گردد شهرها بیش از پیش تاکید می

بر حمل  یاز توسعه مبتن یادیز فیتعار (.1388 ،یرانیشم

 یفیآنها تعر نیترشده است که جامع هیارا یو نقل عموم

ه یارا ،ییکلتورپ، از رهبران جنبش نوشهرگرا تریاست که پ

را  یبر حمل و نقل عموم یداده است. کلتورپ توسعه مبتن

 :کند یم فیگونه تعر نیا

 ادهیپفاصله متوسط  کیمختلط در  یمحله با کاربر کی   

حمل و  ستگاهیا کی( از یاقهیدق 10 ای) یفوت 2000 یرو

 ،یمسکون یهایکاربر بی. ترکیهسته تجار ای ینقل عموم

در  یعموم یهایباز و کاربر یفضاها ،یادار ،یخرده فروش

 ،یمدار، استفاده از حمل و نقل عموم ادهیپ طیمح کی

و  نیساکن یرا برا لیو اتومب یرو ادهیپ ،یدوچرخه سوار

)بهزادفر و  کند یم لیمربوط تسه یدر حوزه محل نیشاغل

  .(1390،یحیذب

 

 آباد شبکه معابر شهر خرم یکل تيوضع -4-1

آباد برابر است با  خرم هیمعابر شهر و حاش طول    

متر و  33152شهر،  نیا یمتر، طول بلوارها 763193

-ابانیخ .باشدیشهر م نیدرصد کل معابر ا 4.34معادل 

متر  155317برابر با  یطول یشهر مجموعاً دارا نیا یها

 . باشد یدرصد کل معابر شهر م 20.35و معادل 

متر و معادل  438955شهر  نیا یهاطول کوچه    

 بن یها. طول کوچهباشد یدرصد کل معابر شهر م 57.52

متر مربع و معادل  28954برابر با  زیشهر ن نیبست ا

 نیدر ا هیحاش یها راه .باشدیدرصد کل معابر م 3.79

-یدرصد کل معابر م 13.92متر و معادل  106227شهر 

 (.1388لرستان، ی)اطالعات و آمار استاندار باشد

 

 آبادوضعيت ترافيکی شهر خرم -4-2

معضل بزرگ ترافیک این روزها تبدیل به مشکلی برای    

آباد شده است، این مشکل به حدی شهروندان شهر خرم

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

از  یکیدر این شهر بسیار سخت خواهد شد )مصاحبه 

شماره  ،آباد با نشریه بامداد لرستان شهرداران ثابق خرم

آباد به دلیل برخی خصوصیات ویژه رمخ شهر (.279

 باشد.می ییدارای ترافیک باال

 جود رودخانه در این شهر باعث عدم ارتباط درست و

و روان بین مناطق مختلف شده است.  چرا که ارتباط 

های زیادی در روان بین مناطق مستلزم احداث پل

 باشد.مسیر این رودخانه می

 های ناهمواری آباد و وجودای بودن شهر خرمدره

 مانند در داخل شهر باعث عدم امکان ایجاد تپه

 و منظم شده است. میهای مستقخیابان

 آباد از ها و معابر بافت قدیم شهر خرماکثر خیابان

عرض کافی برخوردار نیستند و اکثر این معابر برای 

اند که جمعیت چند دهه پیش این شهر ساخته شده

 ت باال نیستند.اکنون جوابگوی این جمعیهم

 در نقاط  ازیو مورد ن یعدم وجود پارکینگ کاف

 )خصوصاً مرکز شهر(. مختلف شهر

 

 آباد در شهر خرم یحمل و نقل عموم تيوضع -4-3

بر حمل و نقل  یتوسعه مبتن دیطور خالصه فوا به     



 ستیز ،یاجتماع ،یمختلف اقتصاد هایجنبه یعموم

مختلف  های نهیشامل فراهم ساختن گز یکیو تراف یطیمح

 شیافزا ،یعموم تیامن زانیم شیافزا ،جاییجابه یبرا

 یکاهش نرخ سفرها ،یتعداد مسافران حمل و نقل عموم

 زانیخانوار، کاهش م نهیهز اهشک ل،یانجام شده با اتومب

منابع  یهوا و مصرف سوخت، حفظ و نگهدار یآلودگ

 نهیکاهش هز ،یتوسعه اقتصاد شیباز، افزا یو فضا نیزم

 تیو فراهم ساختن مسکن با قابل رساختیاحداث ز

 اقشار مختلف جامعه را در بر  یبرا شتریاستطاعت ب

مدنظر قرار دادن  با (.1390 ،یحی)بهزادفر و ذب ردگییم

قانون برنامه چهارم توسعه  30تأکید صورت گرفته در ماده 

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

درصد از کل سفرهای  75سفرهای درون شهری به 

شهری، الزم است اقداماتی جهت بهبود و توسعه ارتباط 

شور های حمل و نقل همگانی در شهرهای کانواع سیستم

ها و جذب مسافر بیشتر به منظور افزایش کارآیی آن

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

و  یآباد به سازمان اتوبوسران در شهر خرم یعموم

 تیوضع تیمحدود شده است که به لحاظ اهم یرانیتاکس

مورد  نیشهر در ا نیکه در ا یمشکالت زیو ن یاتوبوسران

 یاتوبوسران تیوضع یبه بررس حاضر قیوجود دارد، تحق

شهر کل شهر را در  نیا یاتوبوسران ستمیپرداخته است. س

شهر،  ریاخ یها و نسبت به توسعه دهه ردیگ یمبر ن

نداشته است.  یاتوبوس رشد چندان یها ستگاهیو ا رهایمس

عدم وجود  رها،یمس یکوتاه ،یعدم پوشش کل نقاط شهر

از مشکالت  یپاره ا ،یداخل شهر یها اتوبوس انهیپا

 .باشد یشهر م نیا یاتوبوسران

به  یسازمان اتوبوسران یده خدمات یطور کل به     

محدود است، عمده مشکالت  اریبس یآباد شهروندان خرم

 یخط واحد شهر یها اتوبوس یرسان خدمت تیوضع

 . خالصه کرد ریدر موارد ز توان یشهر را م نیا

 آباد نسبت به  شهر خرم یتعداد ناوگان اتبوسران

 .است نییپا اریشهر بس تیجمع

   تعداد محالت و خطوط تحت پوشش سازمان

 محدود است. اریبس یاتوبوسران

 بوده و در  یادار یخدمات محدود به روزها نیا

 لیخدمات عمدتاً تعط نیشب ا ایو  لیتعط یروزها

 است.

 از  گرید یکی یبر بخش خصوص یعدم نظارت کاف

شهر  یمشکالت حمل و نقل مربوط به اتوبوسران

 یرهایعمده مس نکهی. با توجه به اباشد یآباد م خرم

و  یواحد، توسط بخش خصوص یها اتوبوس

 .شود یافراد، اداره م یشخص تیمالک

 گرفتن وجه یخدمات بخش خصوص نییپا تیفیک(

و  ادیپرداخت با کارت، حمل مسافر ز یبه جا یدست

شدن سفرها( به  یو طوالن ها ستگاهیدر ا ادیتوقف ز

 .یواسطه سود شخص

  در کل شهر هیپرداخت کرا تینبودن وضع کدستی 

به  یسازمان اتوبوسران یهااتوبوس هی)پرداخت کرا

مربوط  یهااتوبوس هیو کرا یکیکارت الکترون لهیوس

 به اشخاص، به صورت پرداخت وجه نقد انجام 

 .ردیگیم

 یداخل شهر یاتوبوسران انهینبود هرگونه پا، 

شهروندان فراهم آورده و  یرا برا یادیمشکالت ز

و  هاابانیدر کنار خ کیموجب به وجود آمدن تراف

 .گرددیم یشهر یهادانیاطراف م

با توجه به مشکالت گفته شده و به خصوص کمبود      

سیستم  اصالحقدم عرض خیابان های خرم آباد، اولین 

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

در  تاکسی ریمس 7یابیرا برای ارز شدهارائه قیروش تحق

. اطالعات کنیممیاعمال  خرم آباد استان لرستانشهر 

 .اندشدهدادهنشان  3و  2در جداول  ریمس 7 نیمربوط به ا

است  یبرون استان یمسافربر انهیآباد فاقد پاخرمشهرستان 

صورت به یعتیدر بلوار شر یمسافربر یهاو شرکت

امر  نیو ا پردازندیو جداگانه به ارائه خدمات م یتعاون

 آباد شرق شهر خرم یدر ورود کیتراف جادیباعث ا

شده است. شهردار سابق  یعتیبه خصوص در بلوار شر

 اردیلیم ۷۰اعالم کرد مبلغ  ۱۳۹۱سال  رماهیآباد در تخرم



 یبرون شهر یمسافربر انهیپا کیساخت  یبرا هزینه الیر

آغاز  انهیمراحل ساخت پا یدرخواست شده و به زود

 ۲۳۲۰ یدارا ۱۳۹۳آباد در سال شهر خرم خواهد شد.

تعداد  نیموقت بوده است که از ا تاکسی ۷۵۰1و  تاکسی

 ینیگزیبه جا ازین یفرسودگ لیبه دل یتاکس ۵۰۰

سال  ۷عمر  نیانگیآباد با مخرم یرانیناوگان تاکس.دارند

خط  ۱۶، ۱۳۹۲سال  انیناوگان جوان است. تا پا کی

آباد فعال بوده است که طبق اعالم در شهر خرم یتاکس

 شیخط افزا ۴۰تعداد به  نیآباد اخرم یرانیسازمان تاکس

 توانیآباد مدر خرم یرانیاز مشکالت تاکس .افتیخواهد 

 یمسافربرها تیفعال ،یتاکس هیبودن نرخ کرا نییبه پا

. با توجه به اشاره کرد یکیتراف تیو نبود محدود یشخص

مسیر مهم و پرترافیک شهر بعه  7ترافیک موجود در شهر 

 عنوان مطالعه موردی انتخاب شدند.

 

 
 . مسيرهای تعيين شده شهرستان خرم آباد در استان لرستان2شکل 

 

 عملياتی زدهبا جیوخرورودی و  یها: داده2 ولجد

 (DMU) 

 یخروج هایورود

 هاایستگاهتعداد 
 هاتاکسیتعداد 

 )میانگین روزانه( 

طول خط 

 (لومتری)ک

 انهیدرآمد سالمیانگین 

 (الی)ر

11105.04   8 1400 20 دره گرم تا شقایق 1 × 

 4.032×1110   3 1400 10 میدان کیو تا هزار دستگاه 2

 4.536 ×1110 6 1400 15 تا سبزه میدانمیدان کیو  3

 3.024 ×1110 3 1400 10 متری 60سه راه جزام تا  4

 3.528 ×1110 3.5 1400 8 خاتم النبیاء تا کوی اساتید 5

 3.276 ×1110 4 1400 12 مصلی تا کوی ارتش 6

 4.415 ×1110 3 1400 5 متری تا کوی ارتش 60چهار راه  7

 

 

 

 



 تخدما ثربخشیا جیوخرورودی و  یهاداده .3 ولجد

(DMU) 

 یخروج یخروج یهایورود

 یفاصلهمتوسط 

 هاایستگاه نیب

 (لومتری)ک

متوسط زمان 

 (قهی)دق سفر

به  نانیاطم

ی بندزمان

 سفرها

 طول خط

 (لومتری)ک

 تعداد مسافر

 انهیسال

 40320000 8 0/24 12 1 دره گرم تا شقایق 1
 50400000 3 0/39 4 1 میدان کیو تا هزار دستگاه 2
 30240000 6 0/22 6 1 میدان کیو تا سبزه میدان 3
 45360000 3 0/22 4 1 متری 60سه راه جزام تا  4
 35280000 3.5 0/15 4 1 خاتم النبیاء تا کوی اساتید 5
 32760000 4 0/25 5 1 مصلی تا کوی ارتش 6
 44150000 3 0/16 4 1 متری تا کوی ارتش 60چهار راه  7

 

 (CCR) مدل ليوتحلهیتجزو  جینتا. 4-6

که برای حل ( GAMS) افزارنرممدل با استفاده از      

 است. شدهحل، شودمیاستفاده  یخط ریزیبرنامهمسائل 
 یها حل مدل یبرا( GAMS) اتیدر عمل قینرم افزار تحق

نرم  نیا .ردیگ یمورد استفاده قرار م یاضیر یزیبرنامه ر

بزرگ ی در حل مدل ها ییباال اریافزار از سرعت بس

به ( GAMS) مدل توان از یبرخوردار است. در واقع م

بزرگ  اریبس یساز نهینرم افزار حل مسائل به نیعنوان بهتر

 یزیحل مسائل برنامه ر یبرا این مدل از نام برد. دهیچیو پ

 یزی، برنامه ر(NLPی )رخطیغ یزیبرنامه ر( LPی)خط

 حیصح یرخطیغ یزیبرنامه ر( MIP) مختلط حیصح

استفاده ( MCP) یو مسائل مکمل خط( MINLP) مختلط

 یحرفه ا یاز نرم افزارها یکی این مدل نیهمچن کنند. یم

راه  نیبهتر باشد. یم یاضیر یساز نهیدر حل مسائل به

 رها،یجامع از عملکرد مس ریتصو کیبرای به دست آوردن 

. است خدمات اثربخشیبا  یاتیجامع بازده عمل یسهیمقا

 کی ،یطورکلبهکه،  انددادهنشان  یمطالعات قبل کهیدرحال

 چیه، وجود دارد یبازده و اثربخش نیمثبت ب یرابطه

و  یاتیبازده عمل نیب یواضح یمنف ایارتباط مثبت 

خرم در  رای تاکسیمهم  رهاییخدمات برای مس یاثربخش

با بازده  تاکسی رهاییمشاهده نشد. مس( 4)جدول  آباد

خدمات باال داشته  یباال ممکن است اثربخش یاتیعمل

 ،یمحاسبات جیبا توجه به نتا باشند، و بالعکس. )نداشته (

خدمات  یو اثربخش یاتی، با بازده عمل2شماره  ریمس

است.  یکل یابیدر ارز ریمس نیعنوان کارآمدتربه 000/1

و  انهیحجم مسافر سال نیشتریدارای ب ریمس نیا کهییازآنجا

 ریمس نیاست، کارآمدتر انهیدرآمد سال نیشتریب نیهمچن

با وجود داشتن تعداد  3 شماره یتاکس ریاست. مس

و طول خط باال، دارای تعداد  ریطول مس ادیز یهاستگاهیا

در  است. نییخدمات پا یکنندگان کم و اثربخشاستفاده

مسافران بشیتر تمایل به استفاده از خطوط  3مورد خط 

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

به مسیر و تراکم  هیبه کم عرض بودن خیابان های منت

 وسایل نقلیه در این مسیر دانست.

و  یاتیبازده عمل لیوتحلهیحاصل از تجز جینتا     

 2در شکل  ینمودار پراکندگ کیخدمات توسط  یاثربخش

که هم بازده  6و  4، 1 رهاییشده است. مسنشان داده

به  دیدارند با ییخدمات باال یو هم اثربخش یاتیعمل

 7و  5 رهاییمس ادامه دهند. یشکل فعل خود در تیفعال

 نییخدمات پا یاثربخش یباال ول یاتیکه دارای بازده عمل

اگرچه  نیهمچنشوند . یزیرمجدداً برنامه دیباشند، بامی

خدمات باالتری نسبت به  یدارای اثربخش 3و  6 رهاییمس

 یهمچنان اثربخش برخوردارند اما 7و  5 رهاییمس

ریزی شوند . مجدداً برنامه دیاست و با نییها پاخدمات آن

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

برای  یکیهستند و ازنظر استراتژ یبخش تیرضا عملکرد



 یاثربخش نییپا سطح مهم هستند. اما با توجه به اریها بسآن

و  شتریبرای جذب مسافران ب دیها باخدمات، آن

انجام  یمناسب ریزیخدمات بهتر برنامه یعرضه یسازنهیبه

نسبتا  یاتیدارای بازده عمل زین 3 یشماره ریمس دهند.

 است که نشان نییخدمات آن پا یاست اما اثربخش ییباال

هم  7شماره  ریمس شود. یمجدداً بررس دیبا دهد کهمی

دارد و حفظ  ینییخدمات پا یو هم اثربخش یاتیبازده عمل

به فکر که به فکر  است دشوار است و بهتر رییمس نیچن

درنتیجه  .احداث زیرگذر یا روگذر در این مسیر بود

کارا هستند اما  یاتیتاکسی که به لحاظ عمل رهاییمس

 بازده شوند. تیحما دیدارند با ینییخدمات پا یاثربخش

و  یبرداربهره شیافزا قیتواند از طرمی زین یاتیعمل

 .ابدیبهبود  تیریمد

 اهستوبوا یمسيرها دعملکر یابیارز نتایج: 4 ولجد

 (DMU) خدمات یاثربخش یاتيبازده عمل یبازده کل 

 682/0 737/0 679/0 دره گرم تا شقایق 1

 000/1 000/1 000/1 میدان کیو تا هزار دستگاه 2

 425/0 724/0 545/0 میدان کیو تا سبزه میدان 3

 702/0 000/1 701/0 متری 60سه راه جزام تا  4

 415/0 761/0 616/0 خاتم النبیاء تا کوی اساتید 5

 689/0 749/0 689/0 مصلی تا کوی ارتش 6

 365/0 722/0 443/0 متری تا کوی ارتش 60چهار راه  7

 

 یريگجهينت .5
 کی یتاکسی ونقلحمل رهاییو مس هاتاکسی تیریمد

 کیآنو اجرای کارآمد  استچالش جدی برای هر شهر 

 ونقلحمل هایشرکتو  هایشهرداربرای  یاتیح یمسئله

 یهمگان ونقلحمل یهادستگاه یابیریمس نی. همچناست

و  یاتیعملاست که بر بازده  یادهیچیپ اریبس یمسئله

 عملکردی یهاشاخص، یبرداربهرهساخت و  ینهیهز

در زمان  ییجوصرفهحمل مسافر، سرعت سفر،  زانیم رینظ

خواهد  یطیمحستیز و اثرات نیکاربری زم راتییسفر، تغ

برای  یچارچوب مفهوم کی پژوهش نیداشت. در ا

و از  شده ارائه رانی تاکسی مهم رهاییعملکرد مس یابیارز

و  یاتیبازده عمل یمحاسبهبرای ( CCR) در( DEA) مدل

و  ونقلحمل)شرکت  دگاهیخدمات از دو د یاثربخش

. برای نشان دادن عملکرد شده استمسافران( استفاده 

خرم در  رانی تاکسی مهم مسیر 7، شدهارائه قیروش تحق

که  ییرهایمس ج،یدر نظر گرفته شد. با توجه به نتا آباد

دارند  ییباال یاتیخدمات کم و بازده عمل یاثربخش

 منظوربه رهایمس نیکه ا دیو مشخص گرد شدند مشخص

شوند .  یزیربرنامه مجدداً دیخدمات با یاثربخش شیافزا

دارای عملکرد  ونقلحملشرکت  دگاهیاز د رهایمس این

 اثربخشی نییپاهستند اما با توجه به سطح  یبخش تیرضا

و  شتریبرای جذب مسافران ب دیبا هاآن خدمات،

انجام  یمناسب ریزیبرنامهخدمات بهتر  یعرضه یسازنهیبه

که هم  ییرهایازآنجاکه بهبود در مس ن،یهمچن دهند.

دارند مشکل  ینییپا اتیعمل یاز دهخدمات و ب یاثربخش

 فکر احداث زیرگذر یا روگذر درکه مجبور به  و باید است

 . باشیم رهایمس نیا

 

 مراجع .6
، محله وانیک انفر،یآرزو و ک ،یفیشر یپوراحمد، احمد، حاج-

مدائن و  محالت حمل و نقل در ستمیس ییکارا " (1391)

، ، بهار 18مجله منظر، شماره  نامه ژهی، و"هفت حوض تهران

 .95-89ص 

و  شینقش آسا"( 1387)، صفارزاده، محمود دا،یتزار، هو-

حمل و نقل  ستمیس مسافران تعداد شیسفر در افزا یراحت

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



 .94-75ص  ،9سال سوم، شماره  ک،یتراف تیریمد

محمدپور،  وب،یا اندوآب،یکرامت اهلل، منوچهری م اری،یز-

سامانه حمل و  یابیارز" ( 1389) ،پور، احد میصابر و ابراه

 لیتحل کردیبا استفاده از رو زیشهر تبر ینقل عموم

(SWOT)"، شهری،  تیریدو فصلنامه مدیعوامل استراتژ

 .79-98 ، ص27شماره 

مسافران از  تمندییرضا یابیارز" (1391) ،یعل ،یسلطان-

 رتبه ونیبا استفاده از مدل رگرس یاتوبوسران ستمیس تیفیک

 دوم، فصلنامه مطالعات شهری، شماره، "(رازیای)نمونه شهر ش

 .112-1ص
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با استفاده از سامانه  یاتوبوسران خطوط یابیارز" (1390)

موردی  ها مطالعه داده یپوشش لیو تحل یاطالعات مکان

حمل و نقل، سال دوم،  ی، مهندس"تهران یخطوط اتوبوسران

 .271-26شماره سوم، ص 
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خانه وزارت کشور، معاونت عمرانی دفتر حمل و نقل و دبیر-

( 1386) هرهای کشور،ششورای عالی هماهنگی ترافیک 

های مدیریت ترافیک  راهنمای شناسایی و بکارگیری روش"

 ."در شهرهای کشور

 حه،یمل ،یو زارع رودبزان درضایو آزاده، س یعل یسلطان-

ای ه از اجرای پروژه یارزش افزوده اقتصادی ناش"( 1390)

 راز،یمحور در بخش مرکزی ش یتوسعه حمل و نقل عموم

 .رانیا یکنفرانس اقتصاد شهر نیاول

 برنامه یراهنما"( 1390) م،یمر ،یحیو ذب یبهزادفر، مصطف-

بر حمل  یدر چارچوب توسعه مبتن یشهر های حوزه سازی

مرکز  باغ نظر، یپژوهش -یفصلنامه علم "یو نقل عموم

شماره هجدهم، سال  ،یو شهرساز یهنر معمار یپژوهش

 .هشتم

جنبش شهرسازی جدید برای "( 1388) حیدر، کاظمی،

بازآفرینی شهرها براساس اصول سنتی برنامه ریزی طراحی 

 .39شهری، مجله شوراها، شماره 
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 یستیسازمان بهز ی، ناشر اداره کل روابط عموم"(زاتیتجه

  .کشور، چاپ اول

اطلس "( 1388)لرستان،  یدفتر آمار و اطالعات استاندار-

 اساس بر آباد و مسکن شهر خرم تیجمع یهایژگیو
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 .آبان ،یزیمعاونت برنامه ر

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