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چکیده
هدف از این مقاله اولویتبندی گزينه هاي مختلف حمل و نقل عمومی در شهر تهران و بازنگري در مديريت تخصيص
بودجه حمل و نقل عمومي ،بر اساس اين اولويتها است .به منظور انجام اين مطالعه ،از روش تحليل سلسله مراتبي
گروهي ( )GAHPاستفاده شده است .در ابتدا معیارهای موثر در اولویتبندی گزينه هاي حمل و نقل عمومی در شهر
تهران شناسايي شده ،سپس با بررسی ادبیات موضوع و نظرسنجی از گروههای مختلف خبرگان در معاونت حمل و
نقل و ترافيك شهرداری تهران ،معیارهای اوليه بازنگري و اصالح شده است .در ادامه ،با استفاده از معيارهاي ارزيابي و
بكارگيري تحليل سلسله مراتبي گروهي ،گزينه هاي حمل و نقل عمومي در شهر تهران اولويتبندي و نتايج حاصله مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفته است .نتایج تحقیق نشان مي دهد كه گزینه مترو دارای باالترین اولویت در بين گزينه هاي
مورد بررسي است و  ،BRTاتوبوس ،ون و تاکسی در رده های بعدی قرار ميگيرند .نتایج مربوط به تحلیل حساسیت
نیز نشان مي دهد که تغییر در وزن  11مورد از معیارها مي تواند موجب تغییر در اولویتبندی گزینهها شود .همچنين
حساسیت نتايج به معیار «هدف از سفر» بیش از سایر معیارهاست .بر اساس نتايج به دست آمده و وزن تعيين شده براي
هر گزينه  ،توصيه شده است بودجه حمل و نقل عمومي متناسب با اولويت و وزن گزينه ها تعيين شده و تخصيص يابد.

واژه هاي کلیدی :حمل و نقل عمومي  ،اولويت بندي  ،معیارAHP ،
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حمیدرضا احـدی ،منان قاسمی صاحبی ،جبارعلی ذاکری سردرودي
تندرو است استفاده كردند .معیارهایی که در این تحقیق مورد

 .1مقدمه
رشد سریع جمعیت و شهرنشینی در دهه های اخیر مسائل

استفاده قرار گرفته اند عبارتند از :معیارهاي اقتصادی -اجتماعی،

متعددی را در زندگی روزمره بشر ایجاد کرده است .یکی از

عوامل تابع ترافیکی ،تأثیرات زیست محیطی و مصرف منابع.

مسائل مهم در همين ارتباط مسئله حمل و نقل شهری است كه

[]Weihua et al, 2005

بهترين شكل آن حمل و نقل عمومی است و امروزه بسیار مورد

بانسیو و فلوریا )2009(2با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره

توجه است .از روشهاي متداول حمل و نقل عمومي میتوان به

( ،)MADMتحقیقی در مورد سیستم پشتيبان از تصمیم گیری

مترو ،اتوبوس ، BRT،تاکسیهای شهری و دوچرخه اشاره کرد

در مدیریت حمل و نقل شهری انجام دادند .معیارهای این

که درنقاط مختلف دنیا بسته به شرایط مختلف مورد استفاده قرار

تحقیق عبارتند از جغرافیای مسیر ،شرایط آب و هوایی ،حجم

میگیرند .هر يك از روشهاي حمل و نقل عمومي ويژگيهاي

ترافیک ،ظرفیت جابجایی ،متوسط زمان سفر و تعداد توقف

خاص خود را داشته و به دليل همين ويژگيها از اولويت بنديهاي

[. ]Bansio and Floria, 2009

متفاوتي برخوردار است و الزم است بکار گیری و توسعه آنها

توزکایا )2009( 3با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره

متناسب با ویژگی آنها و شرایط جغرافیایی ،جمعیتی ،اجتماعی و

 AHPفازی به بررسی اثرات زیست محیطی بر روشهای

اقتصادی شهر مورد نظر ،صورت گیرد .در همین رابطه شناخت

لونقل پرداخته است .در این تحقیق با استفاده از معیارهای
حم 

معیارهای مؤثر در انتخاب گزینههای مختلف حمل و نقل عمومی

سروصدا ،پتانسیل کاهش نشر آلودگی ،اثرات بر حیات وحش،

ضروری به نظر میرسد و می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات

منظره نامطلوب ،استفاده از منابع انرژی ،امنیت و شرایط فصلی

مناسب در حوزه حمل و نقل عمومی شود.

به بررسی گزینه های حمل و نقل ریلی ،جاده ای ،دریایی و
چندوجهی پرداخته شده است [.]Tuzkaya, 2009

اتو )2010( 4در تحقیق خود اثر عوامل روانی را با بهره گیری از

 .2مباني نظري و مروري بر مطالعات انجام شده
حمل و نقل عمومي يكي از مسائل بسيار مهم در زندگي شهري

روش تصمیم گیری چندمعیاره ( ،)MADMدر انتخاب گزینههای

است كه از زواياي مختلف مورد توجه قرار گرفته است .يكي از

حمل و نقل مورد بررسی قرار داده است .معیارهایی که در این

مهم ترين مسائلي كه در اين حوزه مطرح است  ،مسئله توسعه

مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از :هنجارهای اجتماعی،

حمل و نقل عمومي بر اساس اولويتهاي موجود است  .بر همين

عوامل جمعیتی ،عوامل اقتصادی ،شرایط و میزان تحرک استفاده

اساس اولویت بندی روشهای حمل و نقل عمومی و توسعه

کنندگان[.]Otto, 2010

گزینه مناسب  ،در سالهای اخیر مورد توجه جدی مدیران شهری

یاوری و همکاران  )2011( 5در تحقیق خود به ارزیابی شاخصهای

و محققین این حوزه قرار گرفته است .برخی از این مطالعات در

حمل و نقل موثر بر الگوهای مدیریت بحران پرداخته است .در

ادامه ارايه شده است.

این پژوهش با بهرهگیری از روش تصمیم گیری چندمعیاره

وی هوا1و همکاران ( )2005در تحقیق خود از روش ارزیابی

ارزیابی بهترین راه حل در مدیریت بحرانهای حملونقلی

فازی چند الیهای که ترکیبی از روش سلسله مراتبی و روش

انجام شده است .معیارهای این تحقیق عبارتند از کاهش

ارزیابی جامع فازی برای ارزیابی حالتهای مختلف اتوبوس

تأخیرات ،بهبود امنیت ،کاهش هزینه های اضافی و میزان تجربه
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[.]Yavari et al 2011

( )MADMاست.

هنری و لیتمن  )2011( 6در تحقیق خود به ارزیابی كارآيي برنامه

مدلهاي تصميم گيري از دوران انقالب صنعتي در جهان و بويژه

جدید ترانزیت و مقایسه اتوبوس و حمل و نقل ریلی در مناطق

از زمان جنگ جهاني دوم همواره مورد توجه رياضيدانان و

شهری آمریکا پرداختند .معیارهایی که در این ارزیابی مد نظر

دستاندرکاران صنعت بوده است .توجه محققين در سالهای اخير

قرار گرفته اند عبارتند از :هزینه اجرا ،هزینه وسیله نقلیه ،تعداد

به مدلهاي چندمعياره براي تصميمگيريهاي پيچيده متمايل بوده

مسافر به ازای هر مایل ،دامنه پوشش خدمات ،راحتی و آسایش،

است [;Swnson and Mccahon, 1991; Tzeng et al., 2005

ظرفیت جابجایی ،هزینه زیرساختها ،انعطافپذیری ،سرعت و

.] Lavasani et al., 2012; Guo and Li, 2012

قابلیت اعتماد ،تعداد ایستگاه ،آلودگی صوتی و هوا ،فضا بهازای

به طور کلي فرآيند تصميم گيري در روشهاي تصميم گيري چند

هر مسافر وتعداد شبکههای راه[.]Henry and Litman, 2011

معياره به شرح زير است:

همان گونه که از ادبیات موضوع مشخص است یکی از روشهایی

 .1تعريف مسئله يا موقعيت

که برای تصمیمگیری در مسائل مربوط به حمل و نقل میتوان از آن

 .2گردآوري اطالعات مرتبط

استفاده كرد ،روشهای تصمیمگیری چند معیاره است .هدف از اين

 .3شناسايي شاخصها براي قضاوت در مورد گزينهها

تحقيق نیز ارايه يك الگوي علمي مناسب به منظور اولويتبندي

 .4تعيين گزينههاي اوليه

روشهاي حمل و نقل عمومي در شهر تهران با استفاده از روشهای

 .5ارزيابي گزينهها براي تصميمگيري در مورد بهترين آنها

تصمیمگیری چند معیاره است و انتظار ميرود اين الگو در ساير

 .6تعيين بهترين گزينه در بين گزينههاي موجود

كالنشهرهاي كشور نيز با تعديلهايي قابل استفاده باشد.

 .4روش تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

 .3روش اجرای تحقیق

يکي از روشهاي مهم در مدلهاي چند معياره روش تحليل

در مسائل مرتبط با مباحث ترافیک و حمل ونقل فقط یک

سلسله مراتبي( )AHPاست که از ساختار سلسلهمراتبي يا

عامل دخالت ندارد ،عوامل متعددی مانند عوامل اقتصادی،

ساختار شبکهاي براي نشان دادن يک مسأله تصميمگيري استفاده

اجتماعی و فرهنگی در شکل گرفتن آنها مؤثر است،

ميکند .اين روش در دهه 1970ميالدي توسط ساعتي معرفي

بنابراین نمیتوان در تجزیه و تحلیل آنها تنها به یک عامل

شد[ .]Momeni, 2010فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر

توجه کرد و فقط آنرا در روند حل موضوع درنظر گرفت

سه اصل «تجزیه ،قضاوت مقایسه ای و ترکیب اولویتها» است.این

[ .]Taffazoli, 2010, Ferreira and Lake, 2002بنابراین برای

روش دو ویژگی برجسته دارد که عبارتند از:

تحلیل آن نیاز به راه حلی است که بتواند اثر چندین عامل مؤثر را

 -کمک به طبقهبندي متغيرهاي ناسازگار براي تصميمگيري

همزمان در نظر گرفته ،تحلیل نماید و نتیجه معقولی را ارايه دهد.

 -قادر ساختن تصمیمگیرنده یا تصمیمگیرندگان برای تعیین

از پرکاربردترین و مفیدترین روشهایی که امروزه در دنیا برای

اثرات همزمان و متقابل وضعیتهای پیچیده.

تحلیل همزمان شاخصهای کمی و کیفی در فرآیند يك مسئله

این دوخصیصه موجب می شود تا تصمیم گیرنده (ها) اولویتها

مورد استفاده قرار میگیرد ،روشهاي تصمیمگیری چندمعیاره

را بر اساس اهداف ،دانش و تجربه خود به نحوی تنظیم كنند
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حمیدرضا احـدی ،منان قاسمی صاحبی ،جبارعلی ذاکری سردرودي
که احساسات و قضاوتهای خود را به طور کامل در نظر

ضریبی متناسب با اهمیت آن در نظر گرفته می شود .به همین دلیل

بگیرند[.]Talebi, 2010

از روش  AHPگروهی که قابلیت انجام این کار را دارد ،استفاده

با توجه به ویژگیهای ذکر شده ،و از آنجا که معموال در

شد .ضریبی که برای گروههای مختلف تصمیم گیرندگان در نظر

مقايسههاي زوجي داده های مربوط به مسائل حمل و نقل شهري

گرفته شده است به صورت زیر است:

ناسازگاری و پیچیدگیهایی وجود دارد ،روش مذکور برای انجام

 .1برای نظرات مدیران ضریب 3

اين مطالعه انتخاب شد.

 .2برای معاونان (مدیران میانی) ضریب 2
 .3برای کارشناسان ضریب 1

 AHP . 5گروهی

میانگین هندسی نظرات مختلف بر اساس رابطه  1محاسبه میشود.

در این تحقیق به منظور انتخاب معیارهای نهایی و انجام مقایسههاي

(رابطه )1

زوجی بین معيارها و گزینهها از نظرات تعدادی از مدیران و
کارشناسان سازمان معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری
تهران استفاده شده است .در این مسئله هر تصمیمگیرنده باید

 lشماره تصمیم گیرنده k ،تعداد تصمیم گیرندگان و( )i , jمعيارها

دارای دو ویژگی زیر باشد:

یا گزینه های مورد مقایسه است.

 .1وقوف علمی بر مسئله

[]Ghodsipour, 2010; Momeni, 2010

 .2وقوف کامل بر نحوه اجرای درست اصول علمی

.6شناسایی و انتخاب معيارها

بنابراین قضیه هر گروه از تصمیم گیرندگان که بیشتر دارای این دو

به منظور انتخاب معيارهاي مؤثر در اولويت بندي گزينه هاي

ویژگی باشند ،نظرات آنها نیز از دقت و صحت بیشتری برخوردار

حمل و نقل عمومي  ،پس از مطالعه ادبيات موضوع  ،فهرستي از

است ،و برای اینکه نظرات تصمیم گیرندگان متناسب با میزان

معيارهاي مؤثر شامل  21معيار شناسايي شد .فهرست اوليه شامل

دقت و اهمیت آنها در تحلیلها در نظر گرفته شود و متعاقبا نتایج

مجموعه اي از معيارهاي مرتبط با استفاده كنندگان از گزينه هاي

دقیق تری حاصل شود ،برای نظرات هر گروه از تصمیم گیرندگان

حمل و نقل عمومي مانند سن  ،درآمد  ،جنسيت و هدف از سفر

جدول  .1فهرست نهايي معيارهاي مورد استفاده
رديف

عنوان شاخص

امتیاز

رديف

عنوان شاخص

امتیاز

1

زمان سفر

4.37

9

کیفیت سفر

3.59

3

سهولت دسترسی

4.14

11

سطح آگاهی استفاده کنندگان

3.55

محدوده ارايه خدمت

3.85

یارانه های دولتی

3.14

رعایت زمانبندی

3.66

2
4
5
6
7
8

درآمد

هزینه سفر

هدف از سفر
تعداد توقف

4.18
4.03
3.66
3.66
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سن

12

تقاضای سفر

13
14
15
16
200

3.55
3.14

شرایط آب و هوایی

3.14

ظرفیت جابجایی

3

ایمنی سفر

3
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شکل .1سلسله مراتب تصمیمگیری
و همچنين معيارهاي مرتبط با مشخصه هاي وسيله نقليه مانند

شهرداری تهران ،برای تکمیل پرسشنامهها دعوت به عمل آمد.

ظرفيت جابجايي  ،هزينه سفر  ،ايمني  ،كيفيت سفر و ...است.

در ادامه ،پس از تکمیل پرسشنامه های اولیه  ،متوسط امتیاز

از آنجائي كه انتخاب بهترين گزينه مستلزم توجه به مجموعه اي

هر معیار مشخص شد و هر معیاری که میانگین امتیاز آن از 3

از معيارهاي مؤثر شامل معيارهاي مورد نظر استفاده كنندگان و

(ميانگين مقياس ليكرت ) کمتر بود حذف و ساير معيارها در

همچنين معيارهاي مرتبط با مشخصه هاي وسيله نقليه است ،

مراحل بعد براي انجام مقايسه هاي زوجي معيارها مورد استفاده

به منظور تعيين فهرست نهايي معيارها  ،پرسشنامهای بر اساس

قرار گرفتند از بین  23معیار اوليه  7معیار حذف و نهايتا  16معیار

مقياس  5نقطه اي ليكرت ( )1-5طراحي و امتياز هر معيار متناسب

به شرح جدول  1باقی ماندند.

با اهميت معيار مورد نظر در تعيين اولويت گزينه ها مشخص شد.

با مشخص شدن معیارها ،سلسله مراتب تصمیم بهصورت شکل

در انتخاب خبرگان دو معیار وقوف علمی و وقوف اجرایی بر

 1مشخص شد .در شكل  1به عنوان نمونه رابطه معیار "سهولت

مسائل حمل و نقل شهري در نظر گرفت ه شد و در نهایت از 20

دسترسی" با گزينه هاي مورد نظر نشان داده شده است .روابط

تن از کارشناسان ،معاونان و مدیران سازمان حمل و نقل و ترافیک

ساير معيارها با گزينه ها نيز به طريق مشابه قابل نمايش است.

شکل  .2نموار وزن معیارها
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مرحله بعد انجام مقایسه هاي زوجی بین معیارها و انجام

بیشترین تمرکز را به مدهایی اختصاص دهند که تناسب بیشتری

مقایسههاي زوجی بین گزینهها نسبت به هر یک از معیارها است

با میزان درآمد شهروندان داشته باشد.

که هر مرحله به تفکیک با استفاده از یک پرسشنامه مقایسهاي

پس از درآمد بهترتیب معیارهای سن ،کیفیت سفر ،سطح آگاهی

زوجی تکمیل شد.

استفادهکنندگان و هدف از سفر بیشترین وزن واهمیت را به خود

پس از تکمیل پرسشنامهها  ،مطابق فرایند  AHPگروهی ،ابتدا

اختصاص میدهند .نتایج بهدست آمده ،منطقی به نظر میرسد،

ضرایب مربوط به هر گروه از تصمیم گیرندگان اعمال شده و

زیرا به عنوان مثال سالمندان تمایل بيشتري به استفاده از وسایل

سپس میانگین هندسی هر یک از مقادير جداول مقایسهاي زوجی

حمل و نقل راحتتر مانند تاکسی در مقایسه با مترو و BRT

در پرسشنامههای دوم و سوم محاسبه شد .در مرحله بعد داده

دارند بنابراین سن یکی از عوامل مهم در انتخاب مد حمل و نقل

های پرسشنام ه اول و نتیجه پرسشنامههای دوم و سوم با استفاده

است .از طرفی شرایط آب وهوایی نیز کمترین وزن و اهمیت

از نرمافزار  expert choiceمورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار

را دارد که بیانگر کمترین میزان تأثیر آن در انتخاب مدهای

گرفت.

حملونقل است.
طبق اطالعات بهدست آمده از نرمافزار ،رتبهبندی پنج گزینه مورد

 .7نتایج و تحلیل آنها

نظر در حمل و نقل عمومی در شکل  3نشان داده شده است .بر

با استفاده از نرمافزار  expert choiceو انجام محاسبات الزم

اين اساس نتايج حاصل از اين رتبه بندي عبارت است از  :مترو،

وزن هر يك از معیارها به ترتيب زير مشخص شد.

 ،BRTاتوبوس ،ون و تاکسی.

وزنی که هر معیار در شکل  2به خود اختصاص داده است،

با توجه به شکل  ،3مترو به میزان قابل توجهی نسبت به

نشاندهنده میزان تاثیر آن معیار در شرایط کنونی حمل و نقل

سـایـر گـزینـههـای مـوجــود در اولـویـت قــرار دارد

عمومی شهر تهران است .همانطور که در شکل مشاهده میشود،

( 0/323از كل ) .مترو از نظر هزینه باصرفه بوده و از ایمنی

بیشترین مقدار مربوط به معیار درآمد است .این به آن معنی است

بسياري برخوردار است ،همچنین از لحاظ زمانی نیز بسیار مناسب

که تأثیر این معیار در انتخاب مد حمل و نقل عمومی در شهر

و سریع است و از ظرفیت جابجایی زیادی برخوردار است .از

تهران بیشتر از سایر معیارهاست و درآمد استفاده کنندگان در

طرفی به دلیل افزایش سطح آگاهی استفادهکنندگان نسبت به

مقایسه با سایر معیارها بیشترین تأثیر را در تصمیمگیری برای

جنبههای مختلف حمل و نقل و مسائل مرتبط با آن ،استفاده از

روش حمل و نقل عمومی دارد .بنابراین مراجع ذیربط در راستای

این گزینه حمل و نقل در سالهای اخیر در بین قشر قابل توجهی

بهبود زیرساختهای حمل ونقل باید به این نکته توجه نموده و

از جامعه افزایش یافته است.

مترو
BRT
اتوبوس
ون
تاکسی

شکل  .3رتبهبندی گزینههای حمل و نقل عمومی در شهر تهران
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 BRTبا اختالف قابل توجهی نسبت به مترو در رتبه دوم

خود اختصاص داده و تاکسی که استفاده از آن نیاز به صرف هزینه

گزینههای حمل و نقل عمومی قرار دارد .با توجه به وجود خطوط

بیشتر دارد در این رده بندی در رتبه آخر قرار دارد .بنابراین نتایج

ویژه رفت و آمد در تهران برای اتوبوسهای ،BRTاین وسیله

بهدست آمده از تحلیلها مطابقت قابل مالحظهای را با یکدیگر

از لحاظ زمانی ،ایمنی (میزان کم تصادفات) وکیفیت سفر (عدم

نشان میدهند.

وجود ترافیک) در سطح مناسبی از استاندارد قرار دارد .همچنین
استفاده از  BRTدر مقایسه با تاکسی و ون از نظر اقتصادی نیز
مقرون به صرفه است.

 .8تحلیل حساسیت

اتوبوس ،ون و تاکسی به ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند.

تحليل حساسیت در مدلهای تصمیمگیری نقش بسزایی دارد.

با توجه به نبودن خطوط ویژه برای تاکسی و تداخل زياد آن با

هدف اصلی این کار تعیین میزان پایداری نتایج به دست آمده،

ترافیک سطح شهر ،ایمنی این مد در مقایسه با سایر مدهای حمل

نسبت به ایجاد تغییرات در پارامترهای مؤثر است .همچنین به

و نقل کمتر است و استفاده از آن زمان و هزینه بیشتری را به

کمک تحليل حساسیت میتوان مهمترین یا بحرانیترین معیار و

خود اختصاص میدهد.

میزان و چگونگی تأثیر آنها در نتیجه حاصله و تغییر در رتبهبندی

همانگونه که از نتایج مربوط به رتبهبندی معیارها مشاهده شد،

شاخصها را شناسایی و تحلیل كرد [.]Poh and Ang, 1999

میزان درآمد مردم بیشترین سهم را در انتخاب مد حمل و نقل

حساسیت گزینهها نسبت به همه معیارها یکسان نيست .در این

دارد ،با توجه به شکل  5نیز مترو و  BRTکه از نظر هزینه در

تحقیق ایجاد تغییر در وزن  11مورد از معیارها موجب تغییر در

مقایسه با دیگر گزینهها مقرون به صرفه هستند وزن بیشتری را به

رتبه بندی گزینه ها می شود .ایجاد تغییر در وزن سایر معیارها

جدول .2تغییر در اولويت گزینه هاي حمل و نقل عمومي بر حسب میزان تغییر در معیارها
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جدول . 3مبلغ و درصد بودجه اختصاص یافته به گزينه هاي حمل و نقل عمومي در  10سال گذشته (مبلغ  ×10000ریال)
81

سال

82

84

83

85

86

87

88

89

90

مد
مترو
اتوبوس
تاکسی

مبلغ

4202000 1400000 1153695 1050400 764324

1500000

5370000

9833500

9762660

9036850

درصد

64/47

72/42

31/66

50

67/75

43/32

57/68

72/30

69/07

66/50

مبلغ

421161

400000

2350000

1200000

1800000

1880000

3886830

3620000

4222500

4343207

درصد

35/53

27/58

64/49

42/86

29/02

30/54

41/75

26/62

29/87

31/96

مبلغ

0

0

140500

200000

100000

82486

52600

97350

100000

110000

درصد

0

0

3/85

7/14

1/61

2/38

0/57

0/72

0/71

0/81

موجب تغییر در وزن گزینهها شده ،اما تغییری در رتبهبندی آنها

با  BRTبیش از سایر معیارهاست (با  4/5درصد افزایش وزن) و

ایجاد نمیکند .جدول 2بیانکننده حداقل تغییر در درصد معیارها

پس از آن بیشترین حساسیت به ترتیب نسبت به معیارهای هدف

برای ایجاد تغییر در رتبهبندی گزینهها است .به عنوان مثال عدد

از سفر ( 11/2درصد) ،رعایت زمانبندی ( 21/4ردصد) ،تقاضای

 53/2کمترین درصدی است که وزن معیار سن باید افزایش یابد

سفر (27/3درصد) و ظرفیت جابجایی (28/3درصد) است و

(از وزن فعلی  11/4به وزن  ،)64/6تا موجب تغییر در رتبه گزینه

همه این معیارها به همراه معیارهای ایمنی سفر ،محدوده ارايه

 BRTبا مترو شود و یا وزن معیار کیفیت سفر باید  83درصد

خدمات و تعداد توقف ،موجب جابجایی در رتبه بندی گزینه

افزایش یابد تا موجب تغییر در رتبه بندی ون با  BRTشود که

اتوبوس با  BRTمیشوند که این مسئله نشان دهنده حساسیت

کمترین حساسیت (یا همان بیشترین میزان افزایش وزن معيار) هم

زیاد رتبهبندی این دو گزینه نسبت به تغییر وزن معیارها و نزدیک

نسبت به همین معیار و با همین درصد است.

بودن اولویت آنها یه یکدیگر است.

همان گونه که در جدول  2مشخص است ،حساسیت گزینه ها
نسبت به معیار هدف از سفر برای جابجایی اولویت گزینه تاکسی

شکل  .4روند اختصاص بودجه به هر یک از گزينه هاي حمل و نقل عمومي ( 10000ریال ×)
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شکل  .5روند تغییر درصد بودجه اختصاص يافته به هر يك از روشهاي حمل و نقل عمومي
که توجه کمتر دولت به این گزينه حمل و نقل را نشان میدهد.

 .9مقایسه نتایج با میزان تخصیص بودجه و تحلیل آنها
دولت هر ساله به هر یک از مدهای مختلف حمل و نقل بودجهای

زمینههای واگذاری سازمان تاکسیرانی به بخش خصوصی با

را اختصاص میدهد که قسمتی از آن به بخش عمرانی و قسمتی به

توجه به اصل  44قانون اساسی از سال  1384آغاز شد ،که پس

هزینههای جاری مانند هزینههای نگهداری و تعميرات اختصاص

از آن در سالهای  1385و  1386این مسئله با سرعت بيشتري

مییابد[ .]Esfahanipour, 2011در این تحقیق بودجه اختصاص

پیگیری شدهاست و در این فرآيند قسمت قابل توجهی از

یافته به هر یک از مدهای حمل ونقل عمومی شهر تهران) ،در 10

سازمان تاکسیرانی به بخش خصوصی واگذار شدهاست .این امر

سال گذشته بررسي شده است .آمار بهدستآمده و روند تغییر این

تأثیرگذاری زيادي در کاهش بودجه اختصاص يافته توسط دولت

آمار،در جدول 3و شکل 4نشان داده شده است.

به این روش حمل و نقل داشتهاست .همان گونه که از درصدهای
جدول  3نیز قابل مشاهده است ،سهم سازمان تاکسیرانی از بودجه

با توجه به جدول  ،3در تمامی سالها به جز سالهای  83و ،86

حمل و نقل کشور بعد از سال  1386به میزان قابل توجهی کاهش

بیشترین میزان اعتبار به مترو تخصیص داده شده است و این

داشته است و حتی به زیر یک درصد رسیدهاست.

موضوع میزان اهمیت مترو را نسبت به ساير روشهاي حمل و نقل

روند تخصیص بودجه به هر مد حمل ونقل در سالهای مختلف

عمومی نشان میدهد .همچنین در تمامی سالها تاکسی کمترین

یکسان نبوده و در برخی سالها روند صعودی و در بعضی سالها

اهمیت را در تخصیص بودجه داشته است .به منظور مقایسه بهتر

نيز روند نزولی را طی کردهاست .روند این تغییر برای هر یک از

مدها بر مبنای اعتبارات مورد نظر ،روند تغییرات بودجه در طی

مدهای مختلف در شکل  5نشان داده شدهاست.

 10سال اخير در شکل  4نشان داده شده است.

با توجه به شکل  5در اکثر سالها دولت بیشترین میزان بودجه را

با توجه به شکل  ، 4برخالف مترو و اتوبوس که سیر تقریب ًا

به مترو و پس از آن به اتوبوسرانی و تاکسیرانی اختصاص داده

صعودی را در تخصیص بودجه داشته اند ،تغییرات میزان بودجه

است .با توجه به نتایج بهدست آمده از تخصيص بودجه در سال

اختصاص يافته به تاکسی در این  10سال تقریب ًا ثابت بوده است

 ، 90اختصاص بيشترين میزان بودجه به مترو توسط دولت منطقی
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به نظر میرسد و حاكي از تخصيص متناسب بودجه بر اساس

نتيجه آن بي تعادلي در توسعه متوازن گزينه هاي مختلف حمل و

اولويت هاي حمل و نقل عمومي است .از طرفی دستهبندی

نقل شهري خواهد بود.

روشهاي حمل و نقل عمومي در این تحقیق (مترو ،اتوبوس،
تاکسی ،ون و  )BRTبا دستهبندی در تخصیص بودجه توسط

 .10جمعبندی

دولت (مترو ،اتوبوسرانی و تاکسیرانی) متفاوت است به همين

در این تحقیق از روش  AHPبه منظور اولویتبندی روشهاي

دليل نمي توان در مورد سازگاري تخصيص بودجه با اولويتهاي

حمل و نقل عمومی در شهر تهران استفاده شده است .به همين

روشهاي حمل و نقل عمومي اظهار نظر قطعي كرد.

منظور از نظرات  20تن از خبرگان سازمان حمل و نقل و ترافیک

در ادامه ،نتایج بهدستآمده از این تحقیق با نحوه اولویتبندی

شهرداری تهران که به سه گروه مدیران ،معاونان (مدیران میانی) و

تخصیص بودجه به گزينه هاي مختلف حمل و نقل عمومي

کارشناسان تقسیم بندی شده اند ،براي ارزيابي  5گزينه بر اساس

بررسي خواهد شد .از آنجا که تنها نقطه مشترک ازگزينه هاي

 16معیار استفاده شده است و برای نظرات هر گروه از تصمیم

مورد بررسي در این تحقیق و فرآيند تخصيص بودجه گزينه مترو

گیران ،بر حسب میزان اهمیت نظرات آنها ،به ترتیب ضریبهای ،3

است ،بنابراین تنها اين گزينه مورد بررسي قرار مي گيرد .همچنين

 2و  1در نظر گرفته شده است .اطالعات اوليه با استفاده از نرم

با توجه به اينكه معیارهای تعیین شده توسط کارشناسان و نتایج

افزار  expert choiceبررسي و گزينه هاي مورد نظر اولويت

حاصل از آنها ،در سال 1390بهدست آمده و مسلم ًا بر حسب

بندي شدند .بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه  ،اولويت هاي

ارزیابی شرایط جامعه در همان سال بودهاست ،بنابراین برای دقت

حمل و نقل عمومي در شهر تهران به ترتيب عبارتند از مترو (با

و صحت بیشتر تحلیلها ،نتایج آن نیز با نحوه تخصیص بودجه در

وزن  ، ) %32/3ون (با وزن ( BRT ،) %20/7با وزن ،) %19/3

همان سال مقایسه شدهاست.

اتوبوس(با وزن  ) %14و تاکسی(با وزن . ) %13/6

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول شماره 3گزینه مترو با

نتایج مربوط به تحلیل حساسیت نیز نشان دادکه تغییر در وز ِن 11

بودجه  %66/5در سال  1390اولویت اول را به خود اختصاص

مورد از معیارها مي تواند موجب تغییر در اولویتبندی گزینهها

داده است .همچنين بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه ،گزينه

شود .حساسیت نتایج اولويت بندي به معیار «هدف از سفر» بیش

مترو با وزن  %32/3رتبه اول را در بين ساير گزينه هاي حمل و

از سایر معیارها است و گزینه مترو در هر صورت با اختالف

نقل عمومي شهر تهران به دست آورده است .مقايسه اطالعات به

زيادي در اولویت اول باقی خواهد ماند.

دست آمده حاكي از تطابق اولويتها در تخصيص بودجه و گزينه

بر اساس يافته هاي اين تحقيق توصيه مي شود نتايج اولويت

برتر در اين مطالعه است ،در عين حال ميزان بودجه تخصيص

بندي گزينه هاي حمل و نقل عمومي در طراحی الگوی جامع

يافته به گزينه مترو بسيار بيشتر از وزن تعيين شده براي اين گزينه

برای سیاستگذاری متوازن حمل و نقل عمومی در مديريت

در اين مطالعه است(  %66/5در مقابل  ) %32/3كه اين انحراف

شهري مورد توجه جدي قرار گرفته و منابع مالي قابل تخصيص

مثبت در تخصيص بودجه با توجه به محدوديت منابع در اختيار

به هر يك از گزينه هاي حمل و نقل عمومي به منظور ايجاد تعادل

به معني تخصيص كمتر به ساير گزينه هاي حمل و نقل عمومي

در كاركرد گزينه هاي مختلف ،متناسب با اولويت و وزن هر گزينه

خواهد بود .اين وضعيت در مديريت شهري مطلوب نيست و

تخصيص يابد .

مهندسی حمل و نقل  /سال چهارم  /شماره سوم  /بهار 1392

206

اولويتبندي روشهاي حمل و نقل عمومي در شهر تهران به منظور اصالح نظام تخصيص بودجه
روشهای حمل و نقل عمومی” ،سمینار کارشناسی ارشد ،دانشگاه

 .11پی نوشت ها

علم و صنعت.

1.Wei hua

 -مومنی ،منصور (" )1389مباحث نوین تحقیق در عملیات "

2.Bansio & Floria

چاپ اول ،منصور مومنی.

3.Tuzkaya

 -نیکمردان ،علی (" )1386معرفی نرمافزار 11expert choice

4.Otto

“ چاپ اول ،انتشارات جهاد دانشگاهی.

5.Yavari et al
6.Henry and Litman

- Awashti, A. and Chauhan, S. (2011) «Using AHP
and DempstereShaferTheory for evaluating sustain-

 .12مراجع

able transportation system» Environmental Modeling
and Software, Vol. 26, No.6, June, pp. 787-796.

 اصفهانیپور ،اکبر و لواسانی ،ترانه (« )1389تعیین سناریویبرتر حمل و نقل همگانی مسافر درون شهری با TOPSIS

- Banciu, D. D. M. & Florea, M. C. G. )2009( ”De-

فازی” ،پژوهشنامه حمل و نقل،شماره .342-323 ، 8

cision support system based on MADM for urban
transport management ” Romanian Air Traffic Ser-

 -تفضلی ،محمد سروش (« )1389معرفی اولویتبندی

vices Adm. ROMATSA, Bucharest, Romania, Vol. 2,

شاخصهای حمل و نقل پایدار بر اساس روش تصمیمگیری

May, pp. 128-130.

چند معیاره» ،دهمین کنفرانس بینالمللی حمل و نقل و ترافیک،

- Guo, K. & Li, W.(2012) "An attitudinal-based

تهران ،ایران.

method for constructing intuitionistic fuzzy Informa-

صدیق باور ،محمد و حدیقه جوانی ،محسن (« )1389ارزیابی

tion in hybrid MADM under uncertainty", Information Sciences, Vol. 208, November, pp. 28-38.

اقتصادی استفاده از مدهای حمل ونقل در هسته مرکزی
کالنشهرها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی" ،دهمین

- Henry, L.&Litman, T.A. (2011) “Evaluating new

کنفرانس بینالمللی حمل و نقل و ترافیک ،ایران.

start transit program performance, comparing rail
and bus”, Victoria Transport Policy Institute, June,

 -صلواتی ،علیرضا و حقشناس ،حسین (" )1387یکپارچهسازی

pp. 1-22.

سیستم حمل و نقل عمومی به روش  ،AHPمطالعه موردی شهر

- Karlaftis, M.G (2004) “A DEA approach for evalu-

اصفهان” ،چهارمین کنگره مهندسی عمران ،تهران ،ایران.

ating the efficiency and effectiveness of urban transit

 -طالبی ،رضا (“ )1389مکان گزینی بهینه پارکینگ های طبقاتی

systems” European Journal of Operational Research,

شهر تهران; مطالعه موردی :منطقه هفت شهرداری تهران” مجله

Vol. 152, No.2, January, pp. 354-364.

مدیریت شهری132 -119 ،26 ،

- Khasnabis, S., Alsaidi, E., Liu, L. and Ellis, R.D.

 -قدسیپور ،حسن (“ )1389فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ”AHP

(2002( “Comparative study of two techniques of tran-

چاپ هشتم ،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

sit performance Assessment: AHP and GAT” Journal
of Transportation Engineering, Vol. 128, No. 6, No-

 گودرزی ،مریم (“ )1390بررسی مدلهای اولویتبندی207

مهندسی حمل و نقل  /سال چهارم  /شماره سوم  /بهار 1392

 جبارعلی ذاکری سردرودي، منان قاسمی صاحبی،حمیدرضا احـدی
vember, pp. 499-508.
- Tuzkaya, U.R. (2009)“Evaluating the environmental effects of transportation modes using an integrat-

- Lake, M. and Ferreira, L. (2002) “Towards a meth-

ed methodology and an application ”, International

odology to evaluate public transport projects“, Physi-

Journal of Environmental Science and Technology,

cal Infrastructure Centre Research Report 02-03,

Vol. 6, No. 2, January, pp. 277-290.

School of Civil Engineering, Queensland University
of Technology, Brisbane, pp. 1-35.

- Tzeng, G. H., Yang, Y. P. O., Lin, C.T. and Chen, C.
B. (2005) “Hierarchical MADM with fuzzy integral

- Lavasani, S. M. M.,Wang, J .,Yang, Z. and Finaly,

for evaluating enterprise internet websites”, Informa-

J . (2012) «Application of MADM in a fuzzy envi-

tion Sciences, No. 169, pp. 409-426.

ronment for selecting the best barrier for offshore
wells», Expert Systems with Applications, Vol. 39,

- Weihua, Z., Huapu, L., Zhijun, G. and Qiang, L.

No.3, February, pp. 2466-2478.

(2005) “Study on method evaluation Bus Rapid Transit (BRT) Scheme”, Proceeding of the Eastern Asia

- Otto, S. (2010) “The psychology of transport

Society for Transportation Studies, Vol. 5, pp. 390-

choice” Institute for Ecological Economic Research

403

(IOW), March, pp. 1-4.

- Yavari, A., Javadian, A., Janmohammadi, M. and

- Pak, P.S., Tsuji, K. and Suzuki, Y. (1987) «Com-

Pourheidari. S. (2011) Assessment of effective trans-

prehensive evaluation of new urban transportation

portation’s attributes in crisis management’s methods

system by AHP », International Journal of System

5th SASTech 2011, Khavaran Higher-Education In-

Science, Vol. 6, No. 6, pp. January, pp. 1179-1190.

stitute, Mashhad, Iran.
- Poh, K. L.&Ang, B. W. (1999) «Transportation fu- Yedla, S. and Shrestha, R. M. (2003) «Multi-criteria

els and policy for Singapore: an AHP planning ap-

approach for selection of alternative option for en-

proach», Computers and Industrial Engineering, Vol.

vironmentally sustainable transport system in Delhi

37, No. 3, November, pp. 507-525.

transportation» Transportation Research Part A: Poli- Rietveld, P. (2006) “Pricing in transport; a multi-

cy and Practice, Vol. 37, No. 8, October, pp. 717-729.

modal perspective. An introduction, European Transport” Trasporti Europei, No. 32, pp. 1-4.
- Sayers, T.M., Jessop, A.T.& Hills, P.J., (2003)
«Multi-criteria evaluation of transport options-flexible, transparent and User-Friendly»,Transport Policy,
Vol. 10, No. 2, April, pp. 95–105.
- Swenson, P. A. and McCahon, C. S. (1991) “A
MADM justification of a budget reduction decision“,
Omega, Vol 19, No. 6, pp. 539-548.

208

1392  بهار/  شماره سوم/  سال چهارم/ مهندسی حمل و نقل

