
 

 

 راني شهر تهران سازي بر كارايي خطوط اتوبوس تأثير خصوصي

  راني تندرو) (با تأكيد بر سامانه اتوبوس
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  01/04/93پذيرش:   12/07/92 دريافت:

شهري، بـه ويـژه در    هاي درون جايي ونقل اتوبوسي، جايگاه قابل توجهي در جابه حملچكيده: 
هـاي   راني شهر تهران طي سـال  يكي از اقدامات انجام شده در حوزه اتوبوس. شهرها دارد كالن

اخير، واگذاري عرضه خدمات بسياري از خطوط به بخش خصوصي است. اين مطالعه، درصدد 
شـهر تهـران اسـت. اهميـت      راني در كـالن  سازي بر ارائه خدمات اتوبوس آثار خصوصيبررسي 

جايي و همچنين دسترسي بهتر به اطالعات اين سـامانه،   خطوط اتوبوس تندرو در ميزان جابه
موجب شد بررسي تجربي موضوع، در محدوده اين خطوط انجام شـود. بـراي بررسـي تجربـي     

(خـط خصوصـي)، طـي     7(خطوط دولتي) بـا خـط    2و  1موضوع، به مقايسه كارايي خطوط 
يم. روش پركاربرد در ايـن نـوع   هاي فصلي پرداخت تفاده از دادهبا اس 1391تا  1389هاي  سال

در  7هاست. نتايج تحقيق، حاكي از ناكارايي نسـبي خـط    مطالعات، روش تحليل پوششي داده
ريتي و هم ناكارايي مقيـاس بـوده   كه هم از نوع ناكارايي مدي ندستهمقايسه با خطوط دولتي 

جايي  كه البته ناكارايي مقياس، شديدتر است. همچنين ناكارايي خط خصوصي در ستانده جابه
هـاي   رو، براسـاس يافتـه   مسافر، بيشتر از ستانده كيلومترهاي طي شده، شناسايي شد. از ايـن 

ونقل اتوبوسي به  حمل هاي خصوصي در ارائه خدمات رسد وارد كردن انگيزه تحقيق، به نظر مي
 شيوه دنبال شده، تاكنون، نتيجه منفي داشته است. 

 ، شهر تهرانها، كارايي فني ، روش تحليل پوششي دادهBRT ،سازي خصوصي واژگان كليدي:

  ,JEL :R42, L91, N95 L33بندي  طبقه
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  مقدمه -1
سـازي از دهـه    پس از بسط گـرايش بـه خصوصـي   

آغـاز   ،ميالدي كه با پيشگامي كشورهاي پيشرفته 1980
و سپس از سوي كشورهاي در حال توسعه، دنبـال شـد،   
يكي از محورهاي پرطرفدار تحقيقات اقتصاد شهري، طي 

شهري و  ونقل درون دو دهه اخير مربوط به سيستم حمل
سازي بر آن بوده است. عملكرد اين بخـش   آثار خصوصي

  شهرها، بيش از ساير مناطق حائز اهميت است.  در كالن
در كشور ما، شهر تهران، بيش از ساير منـاطق، بـا   

روسـت. تنهـا    هاي ترافيكي روبـه  ونقل و گره معضل حمل
ــود در     راه ــكالت موج ــياري از مش ــا بس ــه ب ــل مواجه ح

قـل عمـومي بـا    ون هاي حمـل  شهرها، توسعه سيستم كالن
هـايي   جايي حجم انبوه مسافر است. در واقع، مزيـت  هجاب

شـود، عمـدتاً    ونقل عمومي، برشـمرده مـي   كه براي حمل
ونقـل در   هاي سريع و انبوه (و نه حمـل  مربوط به سيستم

ها به دو  باشد. اين سيستم مقياس خرد مانند تاكسي) مي
شـوند كـه    نوع كلي ريلي و چرخ الستيكي، تفكيـك مـي  

، ترامـوا،  1(LRT)هاي مترو، قطـار سـبك شـهري     بكهش
شـوند   مونوريل و سيستم سـريع اتوبوسـي را شـامل مـي    

  ).1389زاده و همكاران،  (عمران
رغــم  ونقــل اتوبوســي علــي سيســتم ســنتي حمــل

ــت ــه    مزي ــي هزين ــلي آن؛ يعن ــاي اص ــايين،   ه ــاي پ ه
ــه زيرســاخت عــدم ــاز ب ــدازي و  هــاي اساســي در راه ني ان

بـرد كـه    ال، از مشكالت جـدي رنـج مـي   پذيري با انعطاف
هـا، نگرانـي    راحتي در ارتبـاط بـا موقعيـت ايسـتگاه     عدم

ــدن  ــدمه ديــ ــتگاه  از صــ ــوس و ايســ ــا،  در اتوبــ هــ
رساني بسـيار كنـد در مقايسـه بـا وسـايل نقليـه        خدمت

شخصي، بـارگيري بـيش از حـد مسـافر و سـطح پـايين       
ــت   ــه اسـ ــدمات، از آن جملـ ــاران، خـ ــاري و همكـ (زيـ

1390.(  

                                                            
1- Light Rail Transit 

ــي از راه ــل يك ــال   ح ــي س ــداعي ط ــاي اب ــاي  ه ه
ــل   ــتم حم ــراي سيس ــر، اج ــدرو   اخي ــوس تن ــل اتوب ونق

)BRT( 2و  هــا اســت. ايــن نــوآوري، زاييــده محــدوديت
ــايياجبار ــل ه ــوزه حم ــل درون در ح ــهري اســت ونق  ش

ونقـل سـريع و انبـوه     ضـرورت حمـل   -1: كه عبارتنـد از 
وجـود محـدوديت در تـأمين مـالي      -2در معابر شـهري  

 ،BRTهــاي پرهزينــه ريلــي. بــه ايــن ترتيــب،  سيســتم
بســـياري از مزايـــاي كيفـــي متروهـــاي زيرزمينـــي را 

كنـد   هاي بـاالي آن، در يـك جـا جمـع مـي      بدون هزينه
  ). 1389زاده و همكاران،  (عمران

سـازي خـدمات اتوبوسـراني، از     در تهران، خصوصي
هاي بخش خصوصـي،   آغاز شد. سهم اتوبوس 1385سال 

ونقل اتوبوسي شهر تهران، به  هاي اخير در حمل طي سال
طور پيوسته در حال افزايش بوده تـا جـايي كـه از سـال     

  هاي دولتي، پيشي گرفته است.  ، از سهم اتوبوس1390
يـن پـژوهش، بررسـي    هدف اصلي و دغدغه اوليـه ا 

راني بـه بخـش خصوصـي،     تأثير واگذاري خطوط اتوبوس
  است. اين بخش كارايي و شيوه ارائه خدمات 

ــا حمــل  حمــل ونقــل  ونقــل عمــومي در مقايســه ب
هاي متعـددي اسـت كـه     خودروي شخصي، داراي مزيت
هـاي   جـايي، وجـود صـرفه    شامل تـراكم بـاالتر در جابـه   
ت (بـه ازاي مسـافر)،   تر سوخ مقياس، مصرف سرانه پايين

هـاي   ونقل عمومي در برابر هزينـه  آثار جانبي مثبت حمل
هـاي مـديريت    جانبي خودروهاي شخصي، كاهش هزينه

  باشد. شهري و مالحظات توزيعي مي
از تحوالت مثبت اين بخش طـي سـاليان اخيـر در    

ونقـل عمـومي در    تهران، افـزايش تـدريجي سـهم حمـل    
هاي گذشته، سـهم   لهاي شهري است. طي سا جايي هجاب

درصـد   50ونقل عمومي، براي نخستين بار از رقـم   حمل
  ).1فراتر رفت (نمودار 

                                                            
2- Bus Rapid Transit 
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  جايي مسافر در سفرهاي درون شهري تهران (درصد) هسهم دو شيوه جاب - 1نمودار 

  )1391نقل و ترافيك شهر تهران،  و منبع: (سازمان حمل                        
  

اي  ونقـل عمـومي كـه سـابقه     يكي از اشكال حمـل 
ــال   ــوالني (از س ــد    1335ط ــركت واح ــكيل ش ــا تش ب

ونقـل عمـومي شـهر     اتوبوسراني تهران و حومه) در حمل

ونقـل   راني است. سهم اين نوع حمـل  اتوبوستهران دارد، 
  ).2هاي اخير، رو به افزايش بوده است (نمودار  طي سال

 

  
  جايي مسافر در سفرهاي درون شهري شهر تهران (درصد) هسهم اتوبوسراني در جاب - 2نمودار 

 )1391نقل و ترافيك شهر تهران،  و منبع: (سازمان حمل       

 
هـاي   اين افزايش در حالي است كه تعداد دسـتگاه 

اتوبوس فعال در اين شهر طي مدت مذكور، كاهش يافته 
ونقل اتوبوسي در تهـران كـه    است. تحول عمده در حمل

انـدازي خطـوط    دهنده روندهاي مذكور اسـت، راه  توضيح

BRT  .كريدور اصـلي بـراي خطـوط     10استBRT  در
اندازي  خط، راه 6كه شهر تهران، به تصويب رسيده است 

  ). 1دهي هستند (جدول  شده و در حال سرويس
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  ) تهرانBRTخطوط مصوب سامانه اتوبوسراني تندرو ( - 1جدول
  وضعيت  تعداد ايستگاه  مسافت (كيلومتر)  مقصد  مبدأ  شماره

  برداري بهرهدر حال   25  7/18  چهارراه تهرانپارس  پايانه آزادي  1

  برداري در حال بهره  27 7/18 پايانه خاوران پايانه آزادي  2

  برداري در حال بهره  18 3/14 پايانه خاوران پايانه علم و صنعت  3

  برداري در حال بهره  21 5/21 پايانه جنوب ويچهارراه پارك  4

  در دست مطالعه  16  22  دهكده المپيك  پايانه علم و صنعت  5

  در دست مطالعه  -   19  ميدان پونك  شهيد باباييبزرگراه   6

  برداري در حال بهره  32 5/17 ميدان قدس ميدان راه آهن  7

  در دست مطالعه  -   2/6  ميدان بسيج  بزرگراه بعثت  8

  در دست مطالعه  -  17 بزرگراه شهيد بابايي بزرگراه بعثت  9

  برداري در حال بهره  13  6  ميدان پونك  پايانه آزادي  10

  )http://trafficorg.tehran.ir(منبع:     
  

توسعه خطوط اتوبوسراني تندرو، سبب شـده بـالغ   
بـه ايـن    ،هاي اتوبوسي در تهـران  اييج جابهدرصد  42بر 

درصـد   10ايي حدود ج جابهاختصاص پيدا كند.  ،سيستم
در شرايطي  BRTاز طريق خطوط  91مسافران در سال 

 ،از كل خطـوط اتوبوسـراني   BRTاست كه سهم خطوط 
ونقـل و ترافيـك شـهر     درصد است (سازمان حمل 4تنها 

). خطوط اتوبوسراني تندرو، در يك ارزيابي 1391تهران، 
موجب كاهش زمان انتظار در  اند اوليه و شهودي توانسته

ها، كاهش زمان سـفر، افـزايش رفـاه شـهروندان،      ايستگاه
خدمات مطلوب و افزايش سالمت و ايمني مسـافران  ارائه 
   ).1388زاده،  د (عمراننشو

راني در تهـران بـه بخـش     واگذاري خطوط اتوبوس
آغاز شد. پس از آن، سهم خطـوط   86خصوصي، از سال 

رانـي خصوصـي در مقايسـه بـا خطـوط دولتـي،        اتوبـوس 
  ).3پيوسته رو به فزوني نهاد (نمودار 

  

 
 ونقل اتوبوسي در تهران هاي دولتي و خصوصي در حمل سهم بخش - 3نمودار 

  )1391نقل و ترافيك شهر تهران،  و منبع: (سازمان حمل                                  
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 ،بخـش دولتـي  از سـوي  ، BRTكليه خطوط فعال 
اند و تنها خطي كه به صورت خصوصي در حال  ارائه شده
  باشد. تجريش مي -آهن رساني است، مسير راه خدمات
  
  پيشينه تحقيق -2

مطالعات خـارجي متعـددي، در خصـوص ارزيـابي     
شهري بر كـارايي،   راني درون سازي اتوبوس تأثير خصوصي

) بـــا 1997( 1روس و نـــامبال انجـــام شـــده اســـت. دي
بـه   ،٢)DEA(هـا   كارگيري روش تحليل پوششـي داده  به

ونقل اتوبوسي دولتي و خصوصـي در   مقايسه كارايي حمل
هـاي مقطعـي و يـك     اسپانيا پرداختنـد. اسـتفاده از داده  

شـركت اتوبوسـراني،    33نمونه كوچك به دست آمـده از  
هاي دولتـي بـود. بـا     حاكي از وجود ناكارايي فني شركت

ها، مشـخص شـد كـه بـه طـور ميـانگين،        مقايسه هزينه
تـري نسـبت بـه     طح عملكرد پايينهاي دولتي، س شركت
  اند.  هاي خصوصي داشته شركت

) نيز با استفاده از تحليـل پوششـي   1997( 3ويتون
هـاي   هاي اتوبوسـراني را بـا شـيوه    ها، كارايي سيستم داده

واحد  217هاي  مختلف مديريتي در اياالت متحده با داده
ونقل اتوبوسي دولتي و خصوصي بررسي كرد. وي از  حمل
ايي مسـافر توسـط وسـيله    جـ  جابـه اي طي شده و ه مايل

نقليه به عنوان ستانده و از سرعت متوسط، متوسط سـن  
هاي سـوخت و سـاعت صـرف     ناوگان، طول مسير، گالون

شده توسط نيروي كار، به عنـوان نهـاده، اسـتفاده كـرد.     
اساس نتايج وي، توزيع ناكارايي در دو بنگاه خصوصي و  بر

  شد.  دولتي، مشابه تشخيص داده
اي مشـــابه در  مطالعـــه) 2001( 4پينـــا و تـــورس

(اسپانيا) بـا اسـتفاده    5ترين شهرهاي منطقه كاتالونيا مهم

                                                            
1- De Rus and Nombela  
2- Data Envelopment Analysis 
3- Viton 
4- Pina and Torres 
5- Catalunya 

و  6ها، رگرسـيون خطـي چندگانـه    از تحليل پوششي داده
انجـام دادنـد. نتـايج نشـان      8اي و تحليل خوشه 7الجيت

هـاي دولتـي و خصوصـي، از نظـر      دادند كه ميان شركت
اداري وجود ندارد؛ بنابراين كـارايي يـا   كارايي، تفاوت معن

، با نوع مديريت DEAناكارايي مشاهده شده توسط مدل 
  (دولتي يا خصوصي)، مرتبط نيست. 

نيز با اسـتفاده از تحليـل   ) 2001( 9اودك و سانده
هـاي   ها، كارايي يك زيرمجموعـه از شـركت   پوششي داده

نشـان  اتوبوسراني نروژ را بررسي كردند. نتـايج مطالعـات   
هاي  هاي اتوبوسراني دولتي، كاراتر از شركت دادند شركت

كـه بـا فرضـيه محققـان در     اي  يافتـه  ؛خصوصي هسـتند 
. البته آنها، اين تفاوت را كـامالً كوچـك و بـه    تعارض بود

  ند. معنادار معرفي كردلحاظ آماري، غير
ــگ و ژو ــيوه ) 2010( 10وان ــان ش ــه مي ــاي  رابط ه

ونقـل   خـدمات حمـل   حكمراني و كـارايي عملكـردي در  
هـاي   شهر چين را بين سال اتوبوسي شهري در چند كالن

ميالدي، ارزيابي نمودند. بـدين منظـور،    2008تا  2004
، توبيت و رگرسيون DEAهاي  آنها اقدام به تركيب روش

كردند. نتايج تحقيق فوق نشـان دادنـد    11توبيت خودران
هاي خصوصي، داراي كارايي فنـي بـاالتري    كه اكثر بنگاه

كنندگان  هستند اگرچه در بعضي موارد نيز كارايي عرضه
دولتي، باالتر بوده است. دومين نتيجه اين بود كه رقابـت  

  باشد.  بر كارايي، تأثيرگذار مي
ــتنلي ــي ) 2011( 12اسـ ــايج خصوصـ ــازي  نتـ سـ

راني در شهر ملبورن استراليا را مورد ارزيابي قـرار   اتوبوس
هـاي خصوصـي و همچنـين     داد. وي از آمارهاي شـركت 

هاي حاصـل از   بر داده سازي، عالوه ارقام پيش از خصوصي
پرسشنامه بهره برد. روش تحليل او، يك ارزيـابي آمـاري   
                                                            
6- Multiple Linear Regression 
7- Logit 
8- Cluster Analysis 
9- Odeck and Sunde 
10- Wang and Zhu 
11- Bootstrap Tobit Regression 
12- Stanley 
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ها بود. نتايج نشـان   گيري از داده ساده و براساس ميانگين
ضه خدمات اتوبوسراني توسط بخـش خصوصـي،   دادند عر
تر از عرضه بخش دولتي است. با اين وجود،  هزينه نوعاً كم

ــذاري      ــي از واگ ــه، ناش ــارايي هزين ــزايش در ك ــن اف اي
ترين خطوط به بخش خصوصي بوده است. اما در  بازده كم

سازي  بررسي و مقايسه كيفيت خدمات پيش از خصوصي
وندان، نتايج حاصـل از  و پس از آن، از حيث رضايت شهر

دهند نسبت افـرادي كـه از خـدمات     پرسشنامه نشان مي
 69اند بـاالتر اسـت.    اتوبوسراني دولتي، ابراز رضايت كرده

دهندگان به پرسشنامه، تاحدي يا كامالً از  پاسخاز درصد 
  اند. اتوبوسراني دولتي، رضايت داشته

رانـي   سـازي اتوبـوس   سابقه نسبتاً كوتـاه خصوصـي  
شهري در كشور ما موجب شده مطالعه مشـابهي بـا    درون

موضوع حاضر در سوابق پژوهشي، يافت نشود. لـذا، تنهـا   
ــات و    ــز مطالع ــه مرك ــوط ب ــرتبط، مرب ــامالً م ــه ك مطالع

اسـت. در ايـن    1390ريـزي شـهر تهـران در سـال     برنامه
بـه بخـش    BRTمطالعه، به تجربيات واگـذاري خطـوط   

در تهـران  خصوصي در كشـورهاي مختلـف و همچنـين    
پرداخته شـده اسـت. پـس از مـرور تجـارب متعـددي از       

راني، نتيجه گرفته شد آنچه باعث  سازي اتوبوس خصوصي
هاي بخش عمـومي   سازي در فعاليت توفيق خصوصي عدم
هـاي مـورد نيـاز بـراي      توجه به زيرسـاخت  گردد عدم مي

سپردن امور به بخش خصوصي، تعريف نادرست از بازار و 
هاسـت. امـا در شـهر     بر عملكرد شـركت ضعف در نظارت 

تهران، تمامي خطوط اتوبوسراني واگذار شـده بـه بخـش    
سامانه تندرو، دچـار مسـائل و    7خصوصي، از جمله خط 

ارائـه   مشكالتي هسـتند كـه اهـم آنهـا عبارتنـد از: عـدم      
خدمات براساس برنامه در روزهاي تعطيل و سـاعات كـم   

هـا   اه و در تقـاطع هاي متعدد خارج از ايستگ تراكم، توقف
سوار كردن مسافر، مانورهاي خطرنـاك جهـت    به منظور

سوار كردن مسافر بيشتر، تأخير زياد و افزايش زمان سفر 
بـراي دريافــت كرايــه، تنـزل كيفيــت عملكــرد برخــي از   

راننــدگان بــه دليــل ســاعات كــار بــيش از انــدازه، نبــود 
تمهيدات مناسب نهادي و قانوني براي برخورد بـا تخلـف   

  رانندگان و ... .
  
  مباني نظري -3

  سازي خصوصي
سازي، يكي از مفاهيم جديد در مطالعـات   خصوصي

بـه طـور    1980اقتصادي اسـت كـه كـاربرد آن از دهـه     
سازي  خصوصي). Hanke, 1988(د كروسيعي، رواج پيدا 

ها از دولت  در يك معناي محدود، به انتقال مالكيت بنگاه
) Vickers, 2008(به بخش خصوصي اطالق شده اسـت  

تـوان آن را شـامل هـر نـوع      تـر مـي   اما در معنايي وسيع
ــت ــذاري فعالي ــه بخــش   واگ ــت ب هــاي اقتصــادي از دول

خصوصي (با انتقـال مالكيـت يـا بـدون آن) دانسـت كـه       
كاري، در ايـن   مواردي نظير واگذاري حق امتياز يا پيمان

  گيرد. زمره قرار مي
سـازي، افـزايش    ترين علت و هـدف خصوصـي   مهم

هاي عمومي، كاهش وظايف و  كارايي است. كاهش هزينه
كننـدگان، از   افزايش كارايي دولت و تأمين منافع مصـرف 

سازي، برشمرده شده اسـت (ابريشـمي و    منافع خصوصي
  ). 1392همكاران، 

  شهري راني درون سازي و اتوبوس خصوصي
ــ    ــرتبط بـ ــم مـ ــوارد مهـ ــي از مـ ــوع يكـ ا موضـ

اسـت. شكسـت بـازار، در     1سازي، شكست بـازار  خصوصي
آيـد كـه مكـانيزم بـازار و حاكميـت       مواردي به وجود مي

منجـر بـه حصـول نقطـه بهينـه       ،هـاي خصوصـي   انگيزه
. اجماع وسيعي در اقتصاد بخـش عمـومي   نشود  اجتماعي

، 2وجود دارد مبني بر اين كه در توليد كاالهـاي عمـومي  
و كاالهـاي   4، انحصارات طبيعـي 3يوجود پيامدهاي جنب

                                                            
1- Market Failure 
2- Public Goods 
3- Externality 
4- Natural Monopoly 
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هاي خصوصي  ، حاكميت صرف انگيزه1(نيازهاي) شايسته
بدون مداخله دولت، موجب دور شدن از وضـعيت بهينـه   

(بـراي   ،خواهد شد. همچنين وجود برخي نواقص در بازار
مثال نبود ظرفيت و امكان محاسبه و پـردازش اطالعـات   

 ،طلبانـه  ي فرصـت به وسيله افراد يا امكـان بـروز رفتارهـا   
  سازد. ميمداخله دولت را موجه 

بــه منظــور مشــخص شــدن انطبــاق موضــوع      
راني در حيطه نظري، ضـرورت   سازي بر اتوبوس خصوصي

دارد بـــه بررســـي ايـــن موضـــوع بپـــردازيم كـــه آيـــا 
ونقل اتوبوس درون شهري، با معضل  سازي حمل خصوصي

تـوان ذيـل آنهـا،     مواجه است يا خيـر؟ مـواردي كـه مـي    
ونقل اتوبوسـي را   معضالت عرضه خصوصي خدمات حمل

  اجماالً بيان كرد عبارتند از:
  انحصاري بودن -1

شود  انحصار طبيعي، به فعاليت و صنعتي اطالق مي
هـاي   كه داراي بازدهي فزاينده به مقياس بـوده و هزينـه  

. در باشـد اي وسيع، در حال كـاهش   متوسط آن در دامنه
هـاي   توسط چنـد بنگـاه، هزينـه   توليد  ،اين نوع از صنايع

اجتمــاعي بيشــتري از توليــد توســط يــك بنگــاه      
ــارگر) ــهدارد (انحص ــل  . گون ــايي از حم ــد   ه ــل (مانن ونق

مصـاديق انحصـار طبيعـي محسـوب     ونقل ريلـي)،   حمل
شـهري   رانـي درون  شوند. در ايـن ميـان، اتوبـوس    مي

ــه ــاس    اگرچ ــزرگ مقي ــكال ب ــر اش ــا ديگ ــه ب در مقايس
هـاي   هاي ثابـت، داراي هزينـه   ونقل به لحاظ هزينه حمل

هـاي ثابـت بـه متغيـر آن،      كمتري است اما نسبت هزينه
ــه كيفــي خــدمات   باالســت. از جنبــه ديگــر، اصــوالً ارائ

ونقل اتوبوسي شهري، مستلزم عرضه انحصـاري آن   حمل
رانـي را   ات اتوبوساست. درجه باالي انحصاري بودن خدم

سـازي   ترين عامل ايجاد معضل در خصوصـي  توان مهم مي
  اين خدمت دانست. 

  
                                                            
1- Merit Goods /Merit Wants 

  لزوم هماهنگي و كنترل -2
ــت عرضــه ــدگان  رقاب ــرايكنن جــذب مســافر در  ب

هاي اتوبوس اگرچه بـه لحـاظ فنـي (بـه ويـژه از       ايستگاه
اي محدود دارد اما به هر حال  حيث ظرفيت معابر)، عرصه

هاي رقيب، بدون همـاهنگي و   كرد اتوبوس توان تصور مي
هـا حضـور يافتـه و مسـافران را      كامالً آزادانه، در ايستگاه

جذب كنند. اما اين نوع سازماندهي، بـا معضـالت جـدي    
شـده   مواجه بوده و در مقايسه با عرضه هماهنگ و كنترل

ونقـل،   آورد. بخش حمل انحصاري، مسائلي را به وجود مي
ست كـه تقاضـا در آن، بسـتگي بـه     هايي ا از جمله بخش

ــان   ــا زم ــنظم ب ــي يــك ســرويس م ــدي از  وجــود قبل بن
تعيين شده و كيفيت باالي خدمات دارد. از ايـن رو،   پيش

گـذاري   عرضه خصوصي اين خدمت مستلزم يك سـرمايه 
كننـده   اوليه و ارائه خدمات كيفي، از سوي بنگـاه عرضـه  

 خصوصي در يك محدوده زماني قابل قبول استخدمات 
تا به اين ترتيب، متقاضيان را به استفاده از خدمات خـود  

رانـي بـراي    متقاعد كند. آزاد بودن همه فعـاالن اتوبـوس  
ها به منظور جـذب   ورود به كريدورها و توقف در ايستگاه

شـود.   گذار مـي  مسافر، موجب كاهش درآمد بنگاه سرمايه
 از اين رو در شرايط آزاد و رقابتي، هيچ بنگاهي حاضر بـه 

گذاري براي عرضه كيفي خدمات نيست. با كاهش  سرمايه
يابـد و مـارپيچ    تمايل به عرضه، مجدداً تقاضا كاهش مـي 

يابـد   راني، تداوم مي نزولي كاهش كيفيت خدمات اتوبوس
)Estach & Gomez-lobo, 2003(   از ايـن رو عرضـه .

كنـد   راني، ايجـاب مـي   هماهنگ و منظم خدمات اتوبوس
مسير مشخص، به صورت انحصـاري   ارائه خدمت، در يك

  صورت پذيرد.
پيمانكاري و واگذاري حق امتياز در عرضه خدمات 

  راني   اتوبوس
راني،  سازي در اتوبوس پركاربردترين روش خصوصي

برداري از يك مسير مشخص به يـك   ارائه حق امتياز بهره
هـاي انحصـاري    كننده است. اما واسـپاري فعاليـت   عرضه
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صوصي، از طريـق پيمانكـاري و   بخش عمومي به بخش خ
ست كـه  ا هايي رو به رو واگذاري حق امتياز، با محدوديت

  عبارتند از: 
واگذاري خدمات انحصاري به بخش خصوصي،  -

مستلزم تصريح دقيق مشخصات كمي و كيفي قرارداد 
و اعمال نظارت دقيق بر تحقق و ايفاي آن است. ايـن  

يـك نظـام   نوع نظـارت بـر اجـراي قـرارداد، تنهـا از      
آيد كه در كشـورهاي   مديريتي و حكمراني قوي برمي

در حال توسعه، چنـين شـرايطي، كمتـر وجـود دارد     
)Estach & Gomez-lobo, 2003.(   

ونقـل اتوبوسـي، از كاالهـاي ضـروري و كـم       حمل -
شود. در اين قبيـل كاالهـا، مكـانيزم     كشش محسوب مي

ــار مصــرف ــزام   رفت ــافي در ال ــدرت ك ــد ق ــدگان، فاق كنن
هاي خصوصي به بهبـود كـارايي و افـزايش كيفيـت      بنگاه

كشش بودن محصول، اين زمينـه را   . كمباشد ميمحصول 
د از طريق كاهش عرضه، كند كه انحصارگر بتوان فراهم مي

سودآوري خود را به زيـان رفـاه عمـومي، افـزايش دهـد.      
وجود جانشـين نزديـك    انحصارگر قادر است به دليل عدم

براي محصول خود، شرايط عرضه را به متقاضيان تحميل 
 كننده را كاهش دهد.  كرده و به اين ترتيب، رفاه مصرف

هايي كه دولت در آنها اقدام به ارائـه   بسياري از حوزه
شـهري،   ونقل درون كند؛ از جمله حمل كاال و خدمات مي

داراي سودآوري چنـداني نيسـت، بـه همـين علـت ورود      
بخش خصوصي كه منطق اصـلي فعاليـت آن، سـودآوري    
حداكثري اسـت، از طريـق پيمانكـاري و واگـذاري حـق      

اند منجر به كاهش خطرنـاك  تو ها مي امتياز به اين بخش
ها به منظور بيشينه كردن سود شود. اين احتمـال   هزينه

گيرد كه تصـريح مشخصـات مربـوط بـه      از آنجا قوت مي
كيفيت محصول در قرارداد، بسيار مشكل و اعمال نظارت 

 دقيق، بسيار پرهزينه است. 

دوره اعطاي حق امتياز به بخش خصوصـي، معمـوالً   
ش خصوصـي در بـيم سـلب حـق     مدت است تا بخـ  كوتاه

امتياز، قرار گرفته و تهديد رقبا را احسـاس كنـد. همـين    
شـود فعـال خصوصـي، اطمينـاني از بـاقي       امر سبب مـي 

ماندن در آن بخش نداشته باشـد و دوره حضـور خـود را    
توسعه  به منظوراي  كوتاه، ارزيابي كند و از اين رو، انگيزه

 اشد. گذاري جديد نداشته ب فعاليت و سرمايه

نكته ديگر كه به موضوع نظارت بر انحصارگر دارنـده  
حق امتياز، مربوط است، معضالت ذاتي موجود در مقولـه  

يا » 1كارگزار-مسئله كارفرما«كه با عنوان  باشد مينظارت 
شود. همواره، متصدي  از آن ياد مي» 2معماي كارگزاري«

ئله (مجري) يك فعاليت، اطالعاتي باالتر از ناظر دارد (مس
توانـد   به همين دليل، انحصارگر مي ؛تقارن اطالعات) عدم

گيـر يـا هـر نـوع      با ارائه اطالعات غلط به مقامات تصميم
وانمودسازي ديگر، عملكـرد خـود را موجـه نشـان دهـد      

)Jackson & Price, 1994.( 

 ونقل اتوبوسي آثار جانبي مثبت حمل

ونقـل عمـومي در    نظـر از ارزش بـاالي حمـل    صرف
ونقل داراي آثـار   كريدورهاي شلوغ شهري، اين نوع حمل

محيطي و هم از حيـث   جانبي مثبتي، هم از حيث زيست
). از Litman, 2011( باشـد  مـي ازدحام در معابر عمومي 
راني، تـأثير بـر رفـاه مسـافران و      ديگر آثار جانبي اتوبوس

. فعاالن خصوصي، خـدمات بسـيار   كنندگان است استفاده
ها عرضه خواهنـد كـرد؛ زيـرا     كمي از حيث توالي اتوبوس

آنها منافع اجتماعي كاهش زمـان انتظـار مسـافران را در    
گيرنـد. اگـر يـك اتوبـوس اضـافي بـراي ارائـه         نظر نمـي 
يك هزينه براي بخش خصوصي بـه   ؛اضافه شود ،خدمات

ان كنـد، امـا   وجود خواهد آمد كه بايد بنگـاه آن را جبـر  
ها در كل مسير  اتوبوس اضافي، فاصله زماني تردد اتوبوس

دهد. براي مثال، اگر پنج اتوبـوس بـه طـور     را كاهش مي
هر ساعت از يك نقطه مشخص در مسير عبور  ،يكنواخت

هـا وجـود    اي ميـان اتوبـوس   دقيقـه  12كنند؛ يك فاصله 

                                                            
1- Principal-Agent Problem 
2- Agency Problem 
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دقيقه پـيش   6مسافران به طور متوسط،  و خواهد داشت
سوار شدن، منتظر اتوبوس خواهند بود. حال اگـر يـك   از 

اتوبــوس بــه ناوگــان افــزوده شــود؛ فاصــله زمــاني بــين  
 5دقيقـه و زمـان متوسـط انتظـار بـه       10ها بـه   اتوبوس

يابد كه در اين صورت همـه مسـافران،    دقيقه، كاهش مي
كننـد يـا    صرف نظر از اينكه از اتوبوس جديد استفاده مي

آورنـد كـه    اضافي بـه دسـت مـي    خير، يك دقيقه عايدي
ناشي از زمان كمتر انتظـار بـراي همگـي آنهاسـت. ايـن      
همان اثر جانبي مثبت ايجـاد شـده بـه وسـيله اتوبـوس      

كننـده خصوصـي، ايـن منفعـت      اضافي است، امـا عرضـه  
دهـد. در ايـن    اجتماعي را در محاسبات خود جـاي نمـي  

شرايط، خدمات، كمتر از سـطح بهينـه اجتمـاعي، ارائـه     
  ).Estach & Gomez-lobo, 2003(واهند شد خ

 

  تحقيقروش  -4
ــابي تجربــي خــود را   ــژوهش حاضــر، محــور ارزي پ

دولتــي و  BRTرانــي  مقايســه كــارايي خطــوط اتوبــوس
خصوصي قرار داده اسـت. بـراي ايـن منظـور، اقـدام بـه       

 -آزادي«و » تهرانپـارس  -آزادي«مقايسه كارايي خطوط 
-آهـن  راه«به عنـوان خطـوط دولتـي، بـا خـط      » خاوران
به عنوان تنها خط خصوصي شده است. انتخاب » تجريش
براي انجام مقايسـه بـين عرضـه دولتـي و      BRTخطوط 

ت پذيرفته است كه عبارتنـد از:  خصوصي به داليلي صور
 BRTاوالً دسترسي به آمار و ارقـام مربـوط بـه خطـوط     

تر است. ثانيـاً يكـي از    هاي عادي، راحت نسبت به اتوبوس
هاي كـارايي بـين واحـدها،     نيازهاي الزم در ارزيابي پيش

وجود شرايط محيطي مشابه است. از اين حيث، خطـوط  
BRT  كـه از حيـث طـول    فوق، داراي اين امتياز هستند

هـاي اصـلي مركـز شـهر،      مسير و قرار داشتن در شـريان 
خصوصــيات مشــابه فراوانــي دارنــد. ممكــن اســت بــراي 
بسياري از خطوط عادي، شرايط محيطي بـه طـور قابـل    

ارائه كنند. ثالثاً  ،توجهي متفاوت باشد و نتايج داراي اريب

ايي ج جابهراني تندرو در  وسعت و اهميت خدمات اتوبوس
  مسافر نيز دليل ديگري بر اين انتخاب است. 

تجريش، -آهن تنها سامانه راه BRTدر بين خطوط 
 شود. از اين رو انتخاب اين بخش خصوصي، اداره مي توسط

 BRTخط، ضروري و گريزناپذير است. در انتخاب خطـوط  
ها براي چند سـال ايجـاب    دولتي، لزوم دسترسي به داده

 اندازي را ترجيح دهيم. خطوط راهتر  كند خطوط قديمي مي
 به دليل محدوديت دوره، اطالعات 1390شده پس از سال 

 دهد؛ لذا در بين خطـوط  زيادي را در اختيار محققان قرار نمي
خـاوران   -تهرانپـارس و آزادي  -دولتي، به دو خط آزادي

 جايي مسافر و اهميت استناد شده كه هم به لحاظ حجم جابه
 اي ر دسترس بودن اطالعات بـراي دوره آنها و هم از حيث د

  قابل قبول، نسبت به ساير خطوط، موقعيت ممتازي دارند.
رانـي بـا اسـتفاده از     مقايسه كارايي خطوط اتوبوس

هاي تابلويي، انجـام شـده اسـت. در ابتـدا، ايـن امـر        داده
كند مقايسه كارايي به صورت سري زماني و به  ايجاب مي

سـازي يـك    شكل مقايسه كارايي قبل و بعد از خصوصـي 
شـناختي،   خط خاص، انجـام گيـرد، ولـي از حيـث روش    

ترين مسئله در ايـن رويكـرد،    داراي مشكالتي است. مهم
باشـد. ممكـن اسـت در طـول      ثبات ساير شرايط مي عدم

هـاي سـازماني و    چند سال، تغييراتي جـدي در نـوآوري  
ونقـل رخ دهـد. در    مديريتي و همچنين تكنولوژي حمـل 

اين شرايط، محقق در حالي درصدد مطالعه تـأثير تغييـر   
ديگـر  مالكيت بر كارايي است كـه تغييـر در بسـياري از    

دهـد. بـه عبـارت     الشعاع قرار مـي  شرايط، كارايي را تحت
 ديگر، تفكيك تأثير تغيير در مالكيت، از تأثير ساير تغييرات،

بسيار مشكل يا ناممكن است. مطالعات مكرري در حـوزه  
ادبيات مقايسه كارايي، اين مقايسه را به جاي قبل و بعـد  

ي و سازي، به صورت مقايسه واحـدهاي دولتـ   از خصوصي
 ). 1388، 1(جونز و كاليز اند انجام داده ،خصوصي موجود

  
                                                            
1- Jones and Kolius 
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  ها روش تحليل پوششي داده
مطالعه حاضر بـا الهـام از مطالعـات انجـام گرفتـه،      

راني دولتـي و   درصدد مقايسه كارايي فني خطوط اتوبوس
خصوصي است. محاسبه كارايي، به دو روش پـارامتري و  

  . شود ميغيرپارامتري انجام 
ــين  ــل    روشدر ب ــارامتري، روش تحلي ــاي غيرپ ه

هاي اخير، محبوبيت قابل توجهي  در سال ها پوششي داده
به منظور اتكـا بـر فـروض نسـبتاً      DEAپيدا كرده است. 

هـاي تكنولـوژي توليـد؛ مـورد      ضعيف در خصوص ويژگي
دهـد در حـد    ها اجـازه مـي   تحسين قرار گرفته و به داده

ده و سـتانده را  وسيعي، روابط پيچيده موجود ميـان نهـا  
ها (ارقام و اطالعـات) را   آشكار كنند. اين روش، تمام داده

تحت پوشش قرار داده و به همين دليل، تحليـل فراگيـر   
  ها، ناميده شده است.  داده

 WinDEAPافزار  تمامي برآوردها با استفاده از نرم
 افـزار، مـدل ارتقـا    انجام شده است. اين نرم 1,1,3نسخه 

كـه بـه    دارداست و اين قابليت را  DEAPار افز يافته نرم
افـزار مـذكور،    راحتي در فضاي وينـدوز اجـرا شـود. نـرم    

   است. DEAافزار تخصصي براي برآورد مدل  نرم
 CRS(1(مدل بازدهي ثابت نسبت به مقياس 

محصول  Mعامل توليد و  Kاگر اطالعات در مورد 
بنگـاه وجـود داشـته باشـد، فراينـد       Nبراي هر كـدام از  

 محاسبه به صورت ذيل خواهد بود:

Maxu,v (u′yi/v′xi)                )1                      (  
S         u′yj/v′xj ≤ 1, j=1,2,…,N  
           u,v ≥ 0 

u   ــردار ــك ب ــامل وزن؛ M×1ي ــوالت،  ش  	vمحص
 uو  v؛ شـــامل وزن عوامـــل توليـــد و K×1بـــرداري 
 K×Nيك ماتريس  xباشد. ماتريس مي uو  vترانسپوزه 

ــاتريس  ــد و م ــاتريس  yاز عوامــل تولي از  M×Nيــك م

                                                            
1- Constant Return to Scale 

دهنـده كليـه    محصوالت هستند. اين دو مـاتريس نشـان  
  بنگاه خواهند بود. Nاطالعات مربوط به 
بـار و هـر    Nريزي خطي الزم اسـت  در مدل برنامه

نتيجـه ميـزان   هـا حـل شـود؛ در    بار، براي يكي از بنگـاه 
) براي هر بنگاه، بـه دسـت خواهـد آمـد. اگـر      θكارايي ( θ = اي روي منحنــي  دهنــده نقطــه  باشــد، نشــان  1

مقداري توليد يا تابع توليد مرزي است؛ بنابراين، بنگاه  هم
  باشد.داراي كارايي نسبي صددرصد مي

  2   (VRS) مدل بازدهي متغير نسبت به مقياس
تنهـا در صـورتي   فرض بازدهي ثابـت بـه مقيـاس،    

ها در مقياس بهينه (قسمت مسطح صحيح است كه بنگاه
. در عمـل،  كننـد منحني هزينه متوسط بلندمدت)، عمل 

شـوند چنـين فرضـي صـادق     مسائل متفاوتي موجب مي
نباشد. در اين شرايط، مقادير محاسبه شده براي كـارايي  

باشـد. اسـتفاده از    فني، دربردارنده كارايي مقياس نيز مي
شود با محاسبه ده متغير، نسبت به مقياس، موجب ميباز

كارايي فني برحسب مقـادير كـارايي ناشـي از مـديريت،     
تحليل بسيار دقيقي ارائه گردد. انجام اين امر، در فرمولـه  

ريزي خطي با فـرض بـازده   كردن مسئله دوگان در برنامه
ثابت نسبت به مقياس، به وسيله اضافه نمودن محدوديت 

NI′λ = 1    ريـزي خطـي قبلـي     (قيد تحدب) بـه برنامـه
محاسبات، با فرض بازده متغير نسبت به مقيـاس، انجـام   

  شود. مي
minθ,λθ                                          )2(        

st         -yi + Yλ ≥ 0, 
             θxi – Xλ ≥ 0, 

            NI′λ = 1   
            λ ≥ 0, 

با قيد بازده متغيـر نسـبت بـه مقيـاس،     مدل اخير 
كند كه آيا بنگاه در ناحيه بازده صعودي يـا   مشخص نمي

كنـد. ايـن امـر در عمـل، بـا      نزولي مقياس، فعاليـت مـي  
مقايسه نتايج مدلي مشابه مدل فـوق امـا بـا قيـد بـازده      
                                                            
2- Varible Returns to Scale 
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بـا مـدل بـاال     (NI′λ= 1)صعودي نسبت به مقيـاس   غير
بـدين صـورت كـه اگـر ايـن دو بـا هـم         ؛گيرد ميصورت 

مساوي باشند؛ آنگاه بنگاه مورد نظر با بازده نزولي نسبت 
باشد، در غير اين صورت شرط بازده به مقياس مواجه مي

  صعودي نسبت به مقياس، برقرار است.
نشـان داده شـده اسـت     4گونه كه در نمودار  همان

اس منحني تابع توليد مرزي بازده متغير نسـبت بـه مقيـ   
)VRS     در طرف راست منحني بـازده ثابـت نسـبت بـه (

گيرد و نواحي صـعودي، ثابـت و   ) قرار ميCRSمقياس (

نزولي مقياس توليـد را در بـر دارد. منحنـي مـرزي كـارا      
)EABCD  ) مشابه منحني توليـد كـل ،(TP  در متـون (

با فرض بـازده   K اقتصادي است. ميزان كارايي فني بنگاه
باشد. در حالـت  مي HI/HKرابر ثابت نسبت به مقياس ب

بازده، متغير نسبت به مقيـاس كـارايي فنـي بـه كـارايي      
ــديريت (HI/HJمقيــاس ( ــارايي م ــل HJ/HK) و ك ) قاب
 باشد به صورتي كه:تفكيك مي

HI/HK = HJ/HK× HI/HJ 
 

 

  
  مقياس كاراييتفكيك كارايي فني به كارايي مديريت و  -4نمودار 

 )1379منبع: (امامي ميبدي،                 
  

بايد ابتدا در مـورد مبنـاي    DEAدر فرموله كردن 
سازي عوامـل توليـد يـا حداكثرسـازي محصـول،      حداقل
نسبت به مقياس هر  ،گيري كرد. حالت بازده ثابتتصميم

  د.كن دو نوع، مقادير يكساني را براي كارايي فني ارائه مي
دهد در حالت كلي، نشان مي 4همانطور كه نمودار 

ســازي عوامــل توليــد ميــزان كــارايي در شــرايط حــداقل
)HI/HK   ــازي ــرايط حداكثرس ــارايي در ش ــزان ك ) و مي

يكسان نيست. در حالت بازده ثابت  )،NK/NM( محصول
ــبت    ــن دو نسـ ــاس، ايـ ــه مقيـ ــتند   ،بـ ــادل هسـ معـ

)HI/HK=NK/NM  ولي در حالت بازده متغير، مقـدار (
كارايي براساس حداكثرسازي محصول بـا مقـدار كـارايي    

مساوي نخواهـد بـود؛    ،سازي عوامل توليدبراساس حداقل
زيرا در حالت بازده متغيـر نسـبت بـه مقيـاس، منحنـي      

VRS  به جايCRS   گيـرد (امـامي   مورد توجه قـرار مـي
  ).1379ميبدي، 

  متغيرهاي مدل

هاي لحاظ شـده در   ها و نهاده در اين بخش، ستانده
ترين سـتانده   شوند. اولين و احتماالً مهم مدل، معرفي مي

شهري، ميزان  ونقل درون در ارزيابي كارايي خدمات حمل
كـه در بسـياري از مطالعـات     باشـد  مـي جايي مسافر  جابه

منظور شده است. واضـح اسـت    ،مربوط به ارزيابي كارايي
نظر از كيفيت و جزئيـات آن)،   جايي (صرف كه سطح جابه
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تأثير مستقيمي بر رفاه عمومي خواهد داشـت. آمارهـاي   
متوسـط  «مورد استفاده براي اين متغير عبارت اسـت از:  

هـاي يـك    سجايي روزانـه مسـافر توسـط اتوبـو     كل جابه
ميزان كيلومترهاي طي شـده توسـط    ،ستانده دوم». خط

ها است. در اين تحقيق، منظـور از ايـن سـتانده،     اتوبوس
» متوسط مسافت طي شده توسـط هـر اتوبـوس در روز   «

  باشد.  مي
در هـر  » ظريفـت ناوگـان  «اولين نهاده مورد توجه، 

ضـرب   خط است. اعداد مربوط بـه ايـن نهـاده، از حاصـل    
هاي هر خط  ظرفيت هر اتوبوس در تعداد اتوبوسحداكثر 

دست آمده است. ظرفيت مربوط به هر اتوبـوس شـامل    به
ظرفيت نشسته و ايستاده مسافران است. شاخص ظرفيت 

هـا (كـه در    ها در مقايسه با شاخص تعداد اتوبوس اتوبوس
برخي مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است)، از توجيه 

جـايي مسـافر، برخـوردار     ميزان جابـه  باالتري در ارزيابي
حـداكثر  «است. ديگر نهـاده قابـل تصـور بـراي سـتانده،      

هاي يك خط است. اين نهـاده همچـون    اتوبوس» سرعت
ــعيت و    ــان، از وض ــت ناوگ ــي ظرفي ــين؛ يعن ــاده پيش نه

شـود. اعـداد نهـاده     ها حاصل مـي  مشخصات فني اتوبوس
هـر   هـاي  حداكثر سرعت نيز با توجه به تركيـب اتوبـوس  

ــط   ــاس متوس ــط و براس ــرعت    خ ــداكثر س ــري از ح گي
عمـر  «هاي فعال در آن خط، به دست آمده است.  اتوبوس
نيز به عنوان نهاده سوم در مدل لحاظ شده كـه  » ناوگان

ها، معكوس اسـت. سـن بـاالتر     تأثيرگذاري آن بر ستانده
هـا، بـه معنـاي كـاهش تـوان اتوبـوس در توليـد         اتوبوس

هـاي   يز از ميانگين عمـر اتوبـوس  ستانده است. اين عدد ن
» ساعت كار«فعال در خطوط، به دست آمده است. نهاده 

مربوط به زماني است كه هر اتوبوس به تـردد در مسـير،   
ضرب ميانگين تعـداد   باشد. اين رقم، از حاصل مشغول مي

هاي طي شده توسط هر اتوبوس در روز در متوسط  نيمراه
اسـت. بـراي نهـاده    زمان طي هر نيمراه، به دست آمـده  

دسترسـي مسـتقيمي بـه    به علت آنكه » مصرف سوخت«

 انهـا بـراي پژوهشـگر    هاي مصرف سـوخت اتوبـوس   داده
فراهم نبود، ارقام مصرف سوخت براساس متوسط مصرف 

كيلومتر (با توجه بـه   100سوخت هر دستگاه اتوبوس در 
مشخصات فني هر اتوبـوس) بـه دسـت آمـده اسـت. در      
حقيقت اين عدد، از ميانگين سوختي كه يك اتوبوس بـا  

كند، حاصل شده  اش مصرف مي توجه به خصوصيات فني
ـ » ها تعداد ايستگاه«است.  راي سـرعت اتوبـوس و طـي    ب

مسافت از سوي آن، يك عامـل محدودكننـده، محسـوب    
جايي مسافر را بـه   شود، اما دليلي وجود ندارد كه جابه مي

طور منفي، تحت تأثير قرار دهد، بلكه حتي ممكن اسـت  
ــر   ــراي مســافران، ب ــراهم كــردن دسترســي بهتــر ب ــا ف ب

بل ذكر جايي مسافر، تأثير مثبت داشته باشد. نكته قا جابه
ها اين است كه در حصـول هـر    ها و ستانده در مورد نهاده

الـذكر بـه طـور     هاي فـوق  يك از دو ستانده، تمامي نهاده
مشابهي تأثيرگذار نيستند. به عبارت ديگر، هـر مـدل بـا    

هـاي مـرتبط بـه خـود      توجه به ستانده خود داراي نهاده
هـاي موجـود در    است كه لزوماً شباهت دقيقي بـا نهـاده  

  ل ديگر ندارد.مد
تمامي آمارهاي فوق، به صورت مسـتقيم، از واحـد   

رانـي   ريزي و توسعه شهري شـركت واحـد اتوبـوس    برنامه
تهران، اخذ شده است. آمارهاي به كار رفتـه، بـه صـورت    
فصلي، مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. محـدوده زمـاني     

 1391و  1390، 1389هاي  مربوط به سال ،مورد مطالعه
رانـي   ها، هر سه خط اتوبوس را تنها طي اين سالاست؛ زي

ند. برداري بود شده و در حال بهره اندازي مورد بررسي، راه
تجريش) مربوط بـه نيمـه    -آهن  (راه 7آغاز فعاليت خط 

كه به تـدريج ايـن خـط در اختيـار      باشد مي 1388سال 
  بخش خصوصي قرار گرفت. 

 ، كـامالً 2و  1نحوه ساماندهي و مـديريت خطـوط   
رانـي انجـام    توسط نهاد حاكميتي شركت واحـد اتوبـوس  

شده و رانندگان فعال در اين خطـوط، كاركنـان شـركت    
كنند. به عبارت  دريافت مي ،محسوب شده و حقوق ثابتي
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ديگــر، ســاعات كــار راننــدگان و ميــزان دســتمزد آنهــا،  
مشخص بوده و درآمد راننـده، نسـبتي بـا تعـداد مسـافر      

بـه عنـوان خـط     7ر مـورد خـط   جـا شـده نـدارد. د    جابه
متفاوت است. اين خط، مطابق اعـالم   ،خصوصي، وضعيت

هــاي  شــركت واحــد براســاس امتيازبنــدي بــين شــركت
ــي از    ــه يك ــي، ب ــه    18خصوص ــال در زمين ــركت فع ش

نقل اتوبوسي در تهران واگذار شده است. تعـدادي   و حمل
هاي فعال در اين خط، تحت تملـك شـركت و    از اتوبوس

مالكيت راننده هستند. البته مطابق اطالعـات  تعدادي در 
 5/17هـا بـه ميـزان     دريافت شده، تمـامي ايـن اتوبـوس   

درصد  5/82درصد، تحت تملك شركت خصوصي بوده و 
متعلق به شركت واحـد هسـتند. امـا نكتـه مهـم، نحـوه       

هـا   هاست. بخشي از كرايه اختصاص منافع حاصل از كرايه
نده، پرداخت شـده و  به طور نقدي توسط مسافران به ران

خوان پس از  هاي پرداخت شده توسط دستگاه كارت كرايه
هاي نصب شده در مناطق، محاسـبه و   تخليه توسط آنتن

شـود. پـس در ايـن خـط،      به حساب رانندگان واريـز مـي  
جـايي مسـافر،    درآمد رانندگان به طور مسـتقيم بـا جابـه   

مــرتبط اســت و راننــده عمــالً بــه مثابــه يــك مســافربر  
تـرين تفـاوت نحـوه     كنـد. ايـن مهـم    صي عمل مـي خصو

ها بين خطوط دولتي و خـط خصوصـي    ساماندهي انگيزه
ــزان     ــده در مي ــي، رانن ــوط دولت ــت. در خط ــذكور اس م

در حـالي كـه در خـط     ؛هاي دريافتي، سهيم نيست كرايه
ها به خـود راننـده اختصـاص     خصوصي سهم اصلي كرايه

بررسي آثـار   يابد. در حقيقت هدف اصلي اين مطالعه، مي
ــزه   ــاماندهي انگي ــوع س ــن ن ــدمت  اي ــر خ ــا ب ــاني  ه رس

  هاست. اتوبوس
  
  تحقيقهاي  يافته -5

يكــي از موضــوعات مهــم در بــرآورد مــدل، نحــوه  
گزينش بـازدهي بـه مقيـاس اسـت. اسـتفاده از تصـريح       

دهد كه كارايي فنـي،   بازدهي متغير به مقياس، اجازه مي

شــود. البتــه عــاري از اثــرات كــارايي مقيــاس، محاســبه 
ناكارايي مقياس نيـز نـوعي ضـعف سـازماندهي در ارائـه      

كنـد و از ايـن حيـث، در حيطـه      خدمات را نمايـان مـي  
گيرد. با اين توضيح، مـا در بـرآورد    مطالعه حاضر قرار مي

مدل، نتايج هـر دو نـوع بـازدهي بـه مقيـاس را گـزارش       
 ،WinDEAPافزار  كنيم، ضمناً بايد توجه شود در نرم مي
ورد مدل با بازدهي متغيـر، نتـايج حاصـل از بـازدهي     برآ

كند. از اين رو در برآورد مـدل در   ثابت را نيز گزارش مي
» بـازدهي متغيـر بـه مقيـاس    «افـزار مـذكور، گزينـه     نرم

  انتخاب شده است. 
گيري  نكته ديگر در برآورد مدل، انتخاب نوع جهت

تـوان   محور است. كارايي فني را مـي  محور يا ستانده نهاده
محـور) يـا    هـا (نهـاده   صورت كاهشي متناسب در نهاده به

گيـري   محور)، انـدازه  (ستانده  افزايشي متناسب در ستانده
 ،كرد. تحت فرايند بازدهي ثابت به مقياس، دو معيار فوق

اما زماني كه فرض بر بـازدهي متغيـر بـه     ندستهيكسان 
مقياس باشد، نتايج ممكن است متفاوت باشـند. انتخـاب   

گيـري بايـد طبـق ايـن امـر باشـد كـه مـدير،          ين جهتا
ــاده   ــر (نه ــدام متغي ــرل را روي ك ــترين كنت ــا  بيش ــا ي ه

گيري مناسب در ايـن   ها) دارد. البته انتخاب جهت ستانده
مدل، آن اهميتي كه در برآوردهاي اقتصادسنجي دارد را 

گيري، تنها تأثيري جزيـي   نخواهد داشت و انتخاب جهت
. در تحقيق Coelli, 1996)(دارد  ،دهبر اعداد به دست آم

حاضر، نتايج مربوط به هـر دو رويكـرد، گـزارش شـده     
  است.

چنان كه ذكر شد براساس دو ستانده اصلي؛ يعني 
جايي مسافر و كيلومترهاي طي شده، دو مدل براي  جابه

  شود.  مقايسه كارايي، برآورد مي
  مدل اول: كيلومترهاي طي شده

ــط     ــتانده متوس ــا س ــدل ب ــرآورد م ــه ب ــدا ب در ابت
كيلومترهاي طي شده توسط يك دستگاه اتوبوس در روز 

هاي مؤثر  پردازيم. نكته مهم در هر مدل، تصريح نهاده مي
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گيري  ها در شكل بر ستانده مذكور است؛ زيرا تمامي نهاده
كننــده نيســتند. در مــورد ســتانده  تعيــين  ســتانده،  يــك

هـاي متوسـط، حـداكثر     ه از نهـاده كيلومترهاي طي شـد 
ها، متوسط زمـان   ها، متوسط سن اتوبوس سرعت اتوبوس

ها و  ها، متوسط ميزان سوخت مصرفي اتوبوس كار اتوبوس
  ها استفاده شده است. تعداد ايستگاه

ــتگاه   ــداد ايس ــر تع ــورد دو متغي ــن   در م ــا و س ه
ها، مشكلي وجود دارد. مشكل موجود ايـن اسـت    اتوبوس

كه اين دو متغير، به صورت معكوس (منفي) بـر سـتانده   
گذارنـد. از   (مسافت طي شده توسط اتوبوس)، تـأثير مـي  

توان اعداد مربوط به آنها را به طور خـام، وارد   اين رو نمي

اين موضوع، دو نهاده حداكثر سرعت مدل كرد. براي رفع 
ها، بـه صـورت يـك نهـاده نسـبي درآورده       و سن اتوبوس

نسـبت حـداكثر سـرعت    «اند كـه عبـارت اسـت از:     شده
ايـن شـاخص در حقيقـت، معـرف     ». اتوبوس به سـن آن 

كيفيت فني اتوبوس است. قرار گرفتن متغير سن اتوبوس 
 در مخرج كسر، خواسته مـدل در اثرگـذاري منفـي ايـن    

سـازد. در مـورد تعـداد     نهاده بر سـتانده را بـرآورده مـي   
ها  به اين صورت عمل شده كه عدد ايستگاه نيزها  ايستگاه

شـوند. نتـايج بـرآورد، در     به طور معكوس، وارد مدل مـي 
  .ندسته، قابل مشاهده 2جدول 

  
 تحت فروض مختلف» ترهاي طي شدهكيلوم«نتايج برآورد مدل با ستانده  - 2جدول 

  
كارايي با فرض 
بازدهي ثابت به 

  مقياس

كارايي با فرض بازدهي متغير به
  حداكثرسازي ستانده - مقياس

- كارايي با فرض بازدهي متغير به مقياس
  سازي نهاده حداقل

كارايي
  مديريت

كارايي
  مقياس

بازدهي به
  مقياس

كارايي 
  مديريت

كارايي 
  مقياس
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  مقياس

  ثابت  1  1  ثابت  1  1  1  1خط 
  ثابت  1  1  ثابت  1  1  1  2خط 
  فزاينده  930/0  1  فزاينده  930/0  1  930/0  7خط 

 )منبع: (محاسبات نگارندگان      

  
نتايج بـرآورد كـارايي بـا فـرض بـازدهي ثابـت بـه        
مقياس، حاكي از كارايي نسبي محسوس خطـوط دولتـي   

) است. نتايج تخمين 7مقايسه با خط خصوصي (خط در 
دهند تفـاوت در كـارايي    مدل با بازدهي متغير، نشان مي

در بين واحدهاي خصوصي و دولتي، به تفاوت در كارايي 
گردد. نكته قابل مشاهده ديگر در جـدول،   مقياس باز مي

سازي نهـاده و   يكسان بودن نتايج حاصل از معيار حداقل
  نده است.حداكثرسازي ستا

  جايي مسافر مدل دوم: جابه
ونقل عمومي، بـرآورده   وظيفه و كاركرد اصلي حمل

جايي اسـت.   كردن تقاضاي سفر و نياز شهروندان به جابه

ــتانده   ــت س ــن رو اهمي ــه«از اي ــافر  جاب ــايي مس در » ج
رساني  تأثيرگذاري بر رفاه عمومي و تعيين كيفيت خدمت

راني، بيش از ستانده قبلي اسـت. در بـين    ناوگان اتوبوس
ترين نهاده،  هاي مؤثر بر اين ستانده، نخستين و مهم نهاده

در هر خـط اسـت. نهـاده تركيبـي     » ها ظرفيت اتوبوس«
، مانند مـدل  »ر سرعت اتوبوس به عمر آننسبت حداكث«

قبل در اين مدل نيز لحـاظ شـده اسـت. نهـاده در نظـر      
متوسط سوخت مصرفي توسط «گرفته شده ديگر، ميزان 

است. يك ابهام در مدل حاضر، مربوط به » ناوگان در روز
ها است. از يك سو، زيـاد   وارد كردن متغير تعداد ايستگاه

جب ارتقاي دسترسي محلي به ها، مو بودن تعداد ايستگاه
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شـود و انتظـار    جايي مسافر مـي  ها و افزايش جابه اتوبوس
جـايي مسـافر، تـأثير     رود به صـورت مثبـت بـر جابـه     مي

بگذارد. از سوي ديگر، اين احتمـال وجـود دارد كـه بـاال     
ها با افزايش ميـزان توقـف اتوبـوس،     بودن تعداد ايستگاه

تـأثر سـازد. البتـه    جايي را بـه طـور منفـي، م    ميزان جابه
توان وارد كرد اين اسـت   اشكالي كه به استدالل اخير مي

هـاي   كننده از سرويس اتوبـوس  كه اكثر مسافران استفاده
تندرو، متقاضي سفر از ابتدا تـا انتهـاي مسـير (مبـدأ تـا      
مقصد) نيستند. در مسيرهاي تنـدرو، اتوبـوس، دائمـاً در    

ال بـودن تعـداد   حال تخليه و بارگيري است. از اين رو بـا 
ها و توقف اتوبوس در آنهـا (كـه موجـب كـاهش      ايستگاه

تـوان   شـود) را نمـي   سرعت رسيدن از مبدأ به مقصد مـي 
جايي مسـافر دانسـت. بـراي     داراي تأثيري جدي بر جابه

جايي مسـافر را   حصول جزئيات بيشتر، برآورد ميزان جابه
ر در دو حالت، هم به لحاظ نهاده تعداد ايستگاه (بـه طـو  

كنـيم. نتـايج ايـن دو     مثبت) و هم بدون آن، بررسي مـي 
  . اند ، ارائه شده4و  3برآورد، در جداول 

  
 (بدون نهاده تعداد ايستگاه)» جايي مسافر جابه«نتايج برآورد مدل با ستانده  - 3جدول 

  
كارايي با فرض 

ثابت به  بازدهي
  مقياس

كارايي با فرض بازدهي متغير به 
  حداكثرسازي ستانده - مقياس

كارايي با فرض بازدهي متغير به 
  سازي نهاده حداقل - مقياس

كارايي
  مديريت

كارايي
  مقياس

بازدهي به
  مقياس

كارايي 
  مديريت

كارايي 
  مقياس

بازدهي به 
  مقياس

  ثابت  1  1  ثابت  1  1  1  1خط 
  ثابت  1  1  ثابت  1  1  1  2خط 
  فزاينده  867/0  986/0  فزاينده  949/0  900/0  854/0  7خط 

  )منبع: (محاسبات نگارندگان                     
  

 (با نهاده تعداد ايستگاه)» جايي مسافر جابه«نتايج برآورد مدل با ستانده  -4جدول 

  
كارايي با فرض 
بازدهي ثابت به 

  مقياس

كارايي با فرض بازدهي متغير به
  حداكثرسازي ستانده - مقياس

كارايي با فرض بازدهي متغير به 
  سازي نهاده حداقل - مقياس

كارايي
  مديريت

كارايي
  مقياس

بازدهي به
  مقياس

كارايي 
  مديريت

كارايي 
  مقياس

بازدهي به 
  مقياس

  ثابت  1  1  ثابت  1  1  1  1خط 
  ثابت  1  1  ثابت  1  1  1  2خط 
  فزاينده  867/0  986/0  فزاينده  949/0  900/0  854/0  7خط 

  منبع: (محاسبات نگارندگان)               
  

در يك ارزيابي كلي، نتايج برآورد مدل بـا سـتانده   
جايي مسافر، حاكي از تفاوت بيشتر كـارايي خطـوط    جابه

دولتي و خصوصي و كارايي نسبي بـاالتر خطـوط دولتـي    
است. رقم كارايي با فرض بـازدهي ثابـت بـه مقيـاس در     

نسبت به مدل با ستانده كيلومترهاي طـي شـده،    7خط 

 930/0ست (مقايسه كنيد عدد داري يافته ا كاهش معني
). برعكس مدل 3در جدول  854/0را با عدد  2در جدول 

در مدل جاري بـا سـتانده    ستانده كيلومترهاي طي شده
بـر ناكـارايي مقيـاس،     ، عالوه7جايي مسافر، در خط  جابه

ناكارايي مديريت (ناكـارايي فنـي خـالص) نيـز مشـاهده      
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تـايج حاصـل از   ديگر در اين مدل، تفاوت ن نكتهشود.  مي
محور است. نتايج نشـان   محور و نهاده گيري ستانده جهت
دهنـد ناكـارايي ناوگـان خصوصـي در حداكثرسـازي       مي

سـازي   هـاي موجـود، شـديدتر از حـداقل     ستانده با نهاده
شود كـه ايـن    نهاده است. اين نكته مجدداً تذكر داده مي

نتيجه به منزله كارايي مطلق خطوط دولتي نبوده، بلكـه  
بــا توجــه بــه روش غيرپــارامتري آن، تنهــا  DEAمــدل 

كنـد.   اي ارائـه مـي   كارايي را به صورت نسبي يـا مقايسـه  
دهد كه بـرآورد   نشان مي 4و  3همچنين مقايسه جداول 

مدل به لحاظ نهاده تعداد ايستگاه و بدون آن، تفاوتي در 
  آورد. نتايج به وجود نمي
توانند ناشي از داليل مختلف باشـند،   نتايج فوق مي

از قبيل: در خطوط دولتي به دليل دخيل نبـودن راننـده   
ــه  ــافع حاصــل از جاب ــه  در من ــافر (كراي ــايي مس ــاي  ج ه

ها به شكلي است كه  آوري شده)، سيستم اخذ كرايه جمع
ها توسـط عـامالن، اخـذ شـده و توقـف       كرايه در ايستگاه

صرفاً بـه ميـزان تخليـه و بـارگيري     اتوبوس در ايستگاه، 
است. اين در حالي است كه به دليل دخيل بودن راننـده  

در ايسـتگاه، بـه   هاي خصوصي  اتوبوسها،  در منافع كرايه
هـاي   داري، باالتر است. ضـمن اينكـه اتوبـوس    طور معني

هـا   خصوصي تمايل زيادي به توقف بيش از حد در تقاطع
ا براي سوار كردن مسـافر  ه و ديگر نقاط خارج از ايستگاه

هاي  دارند. مطالعات ميداني، از نارضايتي مسافران اتوبوس
هــاي  هــاي طـوالني و مكــرر اتوبـوس   خصوصـي از توقـف  
هـا گـزارش    هـا و خـارج از ايسـتگاه    خصوصي در تقـاطع 

مسائل متعدد ضدرفاهي ديگري نيـز در خطـوط    .اند داده
ـ  د كه به طور خالصه، مهمنشو خصوصي مشاهده مي رين ت

هــاي  آنهــا عبارتنــد از: بــاال بــودن ســاعات كــار اتوبــوس
خصوصي و كاهش تمركز و كيفيت عملكرد راننده، رقابت 

ها در مسافرگيري، افـت شـديد    اتوبوس خطرناك و مانور
ها در سـاعات   برنامگي عرضه خدمات اتوبوس كارايي و بي

ــز مطالعــات و   كــم مســافر و روزهــاي تعطيــل و ... (مرك

هـا   ). به طـور كلـي يافتـه   1390شهر تهران، ريزي  برنامه
هاي خصوصـي   حاكي از آن هستند كه وارد كردن انگيزه

ونقل اتوبوسي به شيوه دنبال شده،  در ارائه خدمات حمل
  اي منفي بر رفاه عمومي داشته است.  نتيجه

 80عليــرغم، شــور و اشــتياقي كــه در اوايــل دهــه 
 رسد ظر ميسازي بود اكنون به ن ميالدي به سمت خصوصي

اين امـر، تضـعيف شـده و     ،ريزان و متوليان در بين برنامه
يافتـه   مجدداً عرضه دولتـي در اكثـر كشــورهاي توسـعه  

  .(Stanley, 2011)نيز تبديل به قاعده شـده است 
  
  گيري و پيشنهاد نتيجه -6

شـهري و ارزيـابي    نقل درون و انتخاب موضوع حمل
كارايي عرضه آن در شهر تهران، به دليل آثار و پيامدهاي 

راني،  مهم آن بر رفاه شهروندان انجام گرفته است. اتوبوس
شهري  ونقل درون از اشكال مرسوم و فاقد جايگزين حمل

هاي متوسط پايين، از  پذيري باال و هزينه است كه انعطاف
شود. يكي از وجـوه سـاماندهي    ازات آن برشمرده ميامتي

راني، شيوه تملك و توزيـع منـافع در آن    سيستم اتوبوس
هاي خصوصي يا فاقد  تواند دربردارنده انگيزه است كه مي

آن باشد. يكي از اقـدامات انجـام شـده در شـهر تهـران،      
رانـي بـه بخـش     واگذاري حق امتياز ارائه خدمات اتوبوس

سـازي و   ور ادبيات موضـوع خصوصـي  خصوصي است. مر
ونقـل اتوبوسـي، حـاكي از آن     تطبيق آن با موضوع حمل

راني هم به صورت ذاتي (با توجه به نـوع   است كه اتوبوس
و ماهيت اين فعاليت) و هم از حيث خصوصيات نهادي و 

اي هموار براي حصول بـه هـدف افـزايش     محيطي، عرصه
ان انگيزه براي سازي نيست. فقد كارايي از ناحيه خصوصي

بـودن   دشـوار توسعه فعاليت توسط دارنـده حـق امتيـاز،    
تصريح همه مشخصات به ويژه در مورد كيفيت خـدمات،  

امكان اعمال نظارت دقيق بر عملكرد اين واحـدها در   عدم
كشش و ضروري بـودن   اجراي مفاد قرارداد، كم به منظور

 ونقل اتوبوسي ونقل اتوبوسي، ماهيت انحصاري حمل حمل
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كننده در كنـار امكـان    و توانايي تحميل شرايط بر مصرف
اجتماعي  منفي ها بدون توجه به پيامدهاي كاهش هزينه

ونقـل   منفي آن، معضالت اصلي واگذاري خـدمات حمـل  
  شهري به بخش خصوصي هستند.  درون

در مجموع، نتايج تجربي، حاكي از ناكارايي نسـبي  
كـارايي  خط خصوصي، هم از جهت كـارايي فنـي و هـم    

باشد. همچنين ناكارايي نسبي خط خصوصـي   مقياس مي
جايي مسافر، بيشتر از كيلومترهـاي طـي    در ستانده جابه

بـر   تواند ناشـي از توقـف زمـان    مي  شده است. اين نتيجه
هـا بـراي اخـذ كرايـه و      هاي خصوصي در ايستگاه اتوبوس

هـا بـه    ها و ديگر نقاط خـارج از ايسـتگاه   توقف در تقاطع
سوار كردن مسافر باشد. برخي از مطالعات، مسائل  منظور

متعــدد ضــدرفاهي ديگــري نيــز در خطــوط خصوصــي،  
رسـد كـه وارد    اند. به طور كلي به نظـر مـي   گزارش كرده
ونقـل   هاي خصوصي در ارائه خـدمات حمـل   كردن انگيزه

 چندان تـأثيري بـر  تاكنون  ،اتوبوسي به شيوه دنبال شده
  است.  نداشتهرفاه عمومي 

ــا ــي   ب ــده م ــه دســت آم ــايج ب ــه نت ــوان  توجــه ب ت
پيشنهادهاي راهبردي، در راستاي موضوع تحقيق حاضر، 

بـه اينكـه يكـي از علـل گـرايش بـه        با توجـه  .ارائه كرد
جـويي در   سازي خدمات عمومي شهري، صـرفه  خصوصي

شود با توجـه بـه آثـار جـانبي      هاست، پيشنهاد مي هزينه
اي منفــي ونقــل عمــومي در كنــار پيامــده مثبــت حمــل

سـازي بـر كميـت و كيفيـت خـدمات خطـوط        خصوصي
االمكـان از طريـق    هاي مربوطه حتـي  راني، هزينه اتوبوس

مـدت   سوبسيد توسط دولت تأمين گـردد. راهبـرد كوتـاه   
ديگر، به نوع واگـذاري خطـوط بـه بخـش خصوصـي در      

باشـد. يـك راهكـار     مسيرهاي خصوصي شده مربوط مـي 
دولـت (در اينجـا    موجود در ايـن زمينـه ايـن اسـت كـه     

هـا   هـا در ايسـتگاه   آوري كرايـه  شهرداري)، اقدام به جمع
 واگـذاري  كرده و در عـين حـال، حـق اعمـال و اجـراي     

. بـه عبـارت ديگـر،    دارد را راني در قالب مناقصـه  اتوبوس

آوري كرايه به رانندگان،  شهرداري به جاي واگذاري جمع
عرضـه  آوري آن مبادرت كرده و در مقابـل،   خود به جمع

ــش     ــار بخ ــاري در اختي ــورت پيمانك ــه ص ــدمات را ب خ
در  خصوصي قرار دهد. اين به معنـاي اتخـاذ پيمانكـاري   
  مقابل شيوه مرسوم، يعني واگذاري حق امتياز است. 

گردد بـه منظـور سـاماندهي     همچنين پيشنهاد مي
راني، رابطه بين درآمد عامالن  بهتر عرضه خدمات اتوبوس

شده، قطع شـود و نظـام اعطـاي    از تعداد مسافران حمل 
هاي كيفـي   پاداش به رانندگان، مبتني بر آوردن ضرورت

  خدمات باشد.
در ضمن به منظور تسهيل و تسريع در رفت و آمد 

شود  با وسايل نقليه عمومي و رفاه حال مردم پيشنهاد مي
  افزوده شود. BRTهاي بيشتري به خطوط   اتوبوس
  
  منابع -7

 .)1392(. نـوري، مهـدي  ؛ دروديـان، حسـين  ابريشمي، حميد؛ 
 .هـاي رقيـب   هاي اقتصـاد ايـران: تقابـل ديـدگاه     چالش
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