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 چکیده

 داشته همراه به شهروندان را برای بسیاری مسایل ومشكالت شهرها در آن روزافزون رشد و جمعیت افزایش

 این کاهش در موثر راهكارهای یكی از.است مشكالت مهمترین از صوتی و محیطی زیست آلودگیهای .است

 و ترین نیازها اصلی از شهرها، در وجودپایانه است.  عمومی نقل و وسایل حمل از استفاده مشكالت

 تردد مانع درونشهری، و برونشهری های ارتباطی جاده مفصل عنوان به ها پایانه .است مردم مطالبات

 زیست های ترافیک،کاهش آلودگی وضعیت بهبود در اینرو از و شوند می داخل شهرها به ها اتوبوس

کنند. این  می ایفا ارزنده و سازنده نقشی سفرها مدیریت و آرامش، هدایت امنیت، ایجاد و شهرها محیطی

 ارزیابی عوامل مؤثر بر افزایش میزان استفاده و رضایتمندی از سیستم اتوبوسرانی شهر سمنانپژوهش با هدف 

 روشو  T، و آزمونSPSSازنرم افزار فرضیات آزمون و ها داده تحلیل به منظورتجزیه وانجام گرفته است که 

در منطقه یک فرساکنن141212 جامعه آماری.استفاده شده است( پیرسون همبستگی ضریب) استنباطی آمار

فرضیه نشان می دهد که در  یافته های پژوهش. می باشد نفر 50انتخابی حجم نمونه . و باشد شهر سمنان می

تعداد اتوبوس ها با مولفه ،  26/3با میانگین میانگین  اتوبوس برای مدت زمان انتظاراول مؤلفه ارتقا کاهش  

فرضیه دوم مؤلفه  و در 21/3با میانگین اتوبوس  در کیفیت سیستم سرمایشی گرمایشیو مولفه  24/3میانگین 

موجود در ایستگاه ها تجهیزات و امكانات افزایش مولفه  ،25/3با میانگین  ساعات کار و سرویس دهیافزایش 

بوس ها نظیر اتوتجهیزات داخلی افزایش  و مولفه   22/3با میانگین  (...)وجود سایبان، نیمكت، روشنایی و

نتایج  در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. 19/3میانگینبا  صندلی ها، میله های اتوبوس، صحت و رنگ آمیزی

که باعث کاهش میزان استفاده  انناتوبوسرانی شهر سم تبیانگر کیفیت بسیار نامطلوب وضعیت کنونی خدما

از این سیستم را نشان می دهد و به منظور ایجاد رضایتمندی در جهت استفاده از این سیستم حمل و نقل 

 افزایش خدمات ضروری می باشد.

 

 شهر سمنان ، رانیاتوبوسسیستم  ،حمل و نقل عمومیرضایتمندی،  :کلمات کلیدی
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 مقدمه

یكی از متداول ترین روشها برای تعیین میزان پاسخگویی ماال و خدمات به نیازها و خواسته ها سنجش رضایت 

مشتری است. اندازه گیری رضایت مشتری، ابزار موثری برای کنترل عملكرد سازمان است و می تواند سازمان 

 (26: 1389ن،ها و تالش برای رفع آنها کمک کند)قربانی و همكارارا در تشخیص ضعف 

 70نزدیک به  2050شهرها امروزه بزرگترین مراکز جمعیتی را تشكیل می دهند و انتظار می رود که تا سال 

ان از رشد سریع ( و این نشUnited Nations.2007:24ند)درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کن

حمل و نقل یكی از استخوان های  مناطق شهری به ویژه در مادر شهرهای کشورهای در حال توسعه است

اصلی بدنه زندگی شهری است و یكی از فاکتورهایی است که شكل و چگونگی توسعه اجتماعی و اقتصادی 

 (59: 1391)زیاری و همكاران،را تعیین می کند.

خدمات حمل و نقل است. کسب رضایت مشتریان حمل و یكی از خدمات ارائه شده توسط بخش عمومی، 

برنامه ریزی دقیق و احرای منظم آن، افزایش میزان هماهنگی در فرایندها و همچینن ایجاد امكانات  نقل، در گرو

دسترسی سریع تر و آسان تر افراد به این گونه خدمات است. در میان گزینه های مختلف ناوگان حمل و نقل 

و نقل عمومی در کوتاه  عمومی، اتوبوسرانی گزینه ای بسیار مناسب و کم هزینه برای گسترش خدمات حمل

مدت و میان مدت محسوب می شود. از آنجا که عمده ترین بخش نظام حمل و نقل عمومی در کشورهای در 

 (579: 1382،افندی زاده زرگری وافونیان)حال توسعه را شبكه اتوبوسرانی شهری تشكیل می دهد،

 .است شهری درون نقل و حمل مسئله ایران کالنشهرهای روی پیش های چالش مهمترین از یكی امروزه

 سرمایه تكرار موجب که براین عالوه شهری نقل و حمل های سیستم برای راهبردی ریزی برنامه فقدان

 با ها سیستم این ناسازگاری و ناهماهنگی باعث نیز شود، می جامعه های زیرساخت در مشترك گذاریهای

 افزایش .کند ایجاد یگدیگر به ها زیرسیستم اتصال در را ای عدیده مشكالت است ممكن و شده یكدیگر

 .است شده بشر عادی زندگی در فراوانی مشكالت ایجاد باعث اخیر های سال در شهرها توسعه و جمعیت

 از .است گرفته قرار توجه مورد بسیار امروزه و است شهری درون عمومی نقل و حمل که مسائل این از یكی

 و موتورسیكلت ون، شهری تاکسیهای،BRT،اتوبوس مترو، به میتوان عمومی نقل و حمل رایج روشهای

 نقل و حمل روشهای از کدام هر .میگیرند قرار استفاده مورد دنیا شهرهای اکثر در که کرد اشاره دوچرخه

 الزم و هستند مختلفی بندیهای اولویت دارای خاص ویژگیهای همین دلیل به و داشته را ویژگیهایی عمومی

 اقتصادی و اجتماعی جمعیتی، جغرافیایی، وشرایط آنها ویژگی با متناسب آنها گسترش و بكارگیری است

 (159: 1396)حیدری اناری و شجاعی،باشد نظر مورد شهر

 کشورهای بیشتر همچنین و کشورمان شهرهای اکثر در عمومی نقل و حمل وسیله مهمترین اتوبوس امروزه

 و است نیاز کمی گذاری سرمایه به احتیاج اتوبوس اندازی راه برای .آید می شمار به توسعه حال در

 این از و ندارد تراموا مترو، مانند جمعی نقل و حمل های سیستم دیگر با مقایسه در خاصی مسیر به وابستگی
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 مقایسه در دارد که سرنشین تعداد متوسط به باتوجه اتوبوس این، بر عالوه .باشد می تغییر و توسعه قابل رو

 (27: 1387،تقوایی،وفایی)کند می اشغال را شهری فضای و خیابانها از کمتری بسیار سطح اتومبیل با

 علت به سیستم این شود می محسوب شهری عمومی نقل و حمل های سیستم مهمترین از یكی اتوبوسرانی

 همچنین و عمومی نقلیه وسایط سایر به نسبت انعطاف قابلیت چون مثبتی خصوصیات از برخورداری

 اکثر در را نقش این نیز دور آینده در که شد خواهد موجب رسانی خدمات لحاظ از اتومبیل به آن نزدیكی

 (23: 1387)تقوایی و وفایی،باشد داشته عهده بر دنیا شهرهای

 در ها آن مانند و سبک قطار تراموا، مترو، قبیل از عمومی نقل و حمل های سامانه دیگر اینكه به توجه با

 نقل و حمل وسیله تنها اتوبوس حاضر حال در اند، نرسیده برداری بهره به یا و ندارد وجود کشور شهرهای

 از کنندگان استفاده اکثر که حالیست در این .دهد می انجام شهرها در را مسافر انبوه حمل که است عمومی

 امكان الزم مالی توانایی عدم دلیل به که هستند جامعه درآمد کم اقشار و ها گروه شهری، اتوبوسرانی سامانه

 از برخورداری علت به سامانه این .ندارند را نقلیه وسائل سایر از استفاده و شخصی اتومبیل از برخورداری

 موجب رسانی خدمات لحاظ از عمومی نقلیه وسائط سایر به نسبت انعطاف قابلیت چون مثبتی خصوصیات

 (1: 1389)احمدی،باشد داشته عهده بر دنیا شهرهای اکثر در را نقش این نیز دور آینده در که شد خواهد

دستگاه اتوبوس فعالیت خود را آغاز  10تاسیس و با تعداد  1372سازمان اتوبوسرانی شهرداری سمنان، در سال 

 .نمود

فه نمود و در با افزایش جمعیت و رشد روز افزون حدود شهری ، سازمان نیز به تعداد اتوبوسها و خطوط اضا

دستگاه مینی  7دستگاه از آن به بخش خصوصی واگذار شده و 30دستگاه اتوبوس که  94حال حاضر با داشتن 

 و...کیلومتر، خطوط دانشگاه ها، سرویس شرکتها، سرویس مدارس  430خط شهری با طول خط  22بوس در 

افزایش میزان استفاده و رضایتمندی از سیستم ارزیابی عوامل مؤثر بر با هداف  پژوهش این.دارد رسانی خدمت

 نقاط فع ر برای را راهكارهایی ها چالش و ضعف شناخت نقاط با تاانجام گرفته  اتوبوسرانی شهر سمنان

دو فرضیه مطرح شده در این  .شود شهروندان رضایت افزایش باعث نهایت در تا دهد ارائه ها و چالش ضعف

کیفیت خدمات کنونی سیستم اتوبوسرانی، بر میزان استفاده شهروندان  پژوهش عبارت است از : فرضیه اول:ارتقا

تاثیرگذار است. و فرضیه دوم:به منظور ارتقا سطح رضایتمندی شهروندان، افزایش خدمات سیستم اتوبوسرانی  

 ضروری به نظر میرسد.

  عوامل شناسایی،بررسی نحوه خدمات رسانی سیستم اتوبوسرانی که به دنیال آن هستیم شامل: همچنین اهدافی 

 ررسی،رانی ویژة اتوبوس خطوط از مسافران رضایت به منظور ارتقاء سطح خدماتی مؤثر بر افزایش کیفیت

 .مسافران انتظارات و ها اولویت با مطابق جزئی و کلی رضایتمندی سطح میانگین
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 نظریی نامب-2

 رضایتمندی-2-1

رضایتمندی در واقع نوع قضاوت در مورد یک محصول یا نوعی خدمات در راستای تحقق اهداف مشتریان 

( در 5: 1396مشیری نژاد و نظرپور،است و هر نوع نقصی در این رابطه منجر به افزایش نارضایتی می شود)

است. حمل و نقل عمومی و دسترسی به عنوان ی نواقع رضایتمندی، برگرفته از ویژگی های محیطی و انسا

( افزایش رضایت استفاده 111: 1393یكی از پارامترهای اصلی رضایت شهروندان است)حاتمی نژاد و همكاران،

کنندگان و استفاده بهینه از تسهیالت موجود در سیستم های حمل و نقل عمومی بدون برنامه ریزی ممكن 

 .نخواهد بود

 

 نقل عمومیسیستم حمل و -2-2

« حمل و نقل»(. مفهوم 1388است )رضویان، « حمل کردن»و « عبور»به معنای  transportاز نظر لغوی واژه 

هایی فعالیت»( یا 5: 1382نیز عبارت است از تغییر مكانی اشخاص و کاالها بین دو نقطه جغرافیایی )بیضایی، 

ها و جریان(. همچنین حمل و نقل شامل امكانات ثابت، 4: 1375)پرنیان، « بین مكان و مجراهای انطباق یافته

های مورد های محیط جغرافیایی برای انجام فعالیتدهد بر محدودیتسیستم کنترلی است که به مردم امكان می

و « درون شهری»( و معموالً بر دو قِسم کلی 7: 1382نظر خود با صرف زمان مشخص غلبه کنند )جهانشاهی، 

 است.« برون شهری»

های مختلف حمل و نقل است که با هدف دسترسی بین کاربریبخشی از سیستم « حمل و نقل درون شهری»

: 1375ها به عهده دارد )پرنیان، در محدوده یک شهر، کار عبور و مرور و جابجایی انسان و کاال را بین کاربری

توان آن را به حمل و نقل خصوصی و عمومی )همگانی( تقسیم کرد. پیاده ( و در یک تقسیم بندی کلی می5

حمل و »اده از خودروی شخصی، موتور و دوچرخه سواری از جمله وسایل نقلیه خصوصی است. روی، استف

ای از خدمات و امكانات ارائه شده توسط بخش خصوصی و یا دولتی نیز عبارت است از مجموعه« نقل عمومی

لی، هدایت شونده ها شامل مترو، انواع اتوبوس )عادی، برقی، ریترین آنکه برای عموم در دسترس باشند و مهم

(. به عبارت دیگر سیستمی است که در آن از وسایل ,3:2002Vuchicهای تندرو هستند )و ...( و اتوبوس

« سیستم حمل و نقل عمومی»شود. انواع نقلیه غیر شخصی )سواری، اتوبوس، مینی بوس، مترو و...( استفاده می

، حمل و نقل سبک اتوبوسی، BRT)اتوبوس تندرو توان در دو گروه حمل و نقل عمومی اتوبوس محور را می

 های برقی و ...( و حمل و نقل عمومی ریلی )تراموا، مترو، مونوریل و ...( تقسیم کرد.اتوبوس

 

 حمل و نقل شهری-2-3

حمل و نقل شهری به عنوان بخشی از کل سیستم حمل و نقل، یكی از اجزای سیستم ارتباطات شهری است 

ه کاربری های مختلف در محدوده یک شهر، کار عبور و مرور و جابجایی انسان و کاال که با هدف دسترسی ب
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 و انتخابرا بین این فضاهای انطباق یافته )کاربری ها( برعهده دارد. معموال در سیستم های حمل و نقل شهری 

 (,8:2004Grave)است 2هم تر از فاصله مكانی و جغرافیایی 1های مختلف فاصله زمانیمدل

 اتوبوسرانی های سامانه در ناوگان تنوع-2-4

 مورد وسرانیاتوب های سامانه در هستند مختلفی شكلهای و اندازه دارای که اتوبوسها از مختلفی انواع امروزه

 به کامل گیبست اتوبوسرانی های سامانه در استفاده مورد اتوبوس نوع معمول طور به .میگیرند قرار استفاده

 :از عبارتند یاتوبوسران های سامانه در ناوگان انواع مهمترین از برخی .دارد معابر ساختار و مسیر ویژگیهای

 .مینیون و ون مینیبوس، ، کامل اندازه با اتوبوس

 در سافرم جابجایی برای پذیر انعطاف نقلیه وسیله یک عنوان به میتواند اتوبوس که است داده نشان شواهد

 نیهمگا نقل و حمل سیستمهای به محدود صرفا اتوبوس از استفاده .گردد واقع موثر بسیار شهرها درون

 :از رتندعبا اتوبوس کاربردهای سایر از برخی .گیرد قرار استفاده مورد مختلفی اشكال به میتواند و نیست

 یا پلیسی مقاصد برای)ترکیبی اتوبوس گردشگری، اتوبوسهای فرودگاهی، اتوبوسهای مدرسه، اتوبوس

اد و )ساجدی نژآموزشی اتوبوسهای و پلیس اتوبوسهای ، سفارشی اتوبوسهای انتخاباتی، اتوبوس ،(نظامی

 (64: 1395حسن نایبی،

 

 شهری نقل و حمل سیستمهای متداول انواع-2-5

 اتوبوس-2-5-1

 و شهر در که معموالً است متعدد های صندلی و دراز اطاق با اتومبیل از نوعی و فرانسوی ریشه از 3اتوبوس

 سرمایه به است که شهری جمعی ترابری وسیله اتوبوس رود. می به کار افراد آمد و رفت برای شهر از بیرون

 و سیستم های رفت ترین اقتصادی از یكی اتوبوس است. قابل توسعه سرعت به و دارد احتیاج کمی گذاری

 آب همه شرایط در سیستم این باشد. می متوسط یا و کم حجم ترافیک با مناطقی برای بخصوص شهری آمد

 (25: 1377علیان، میرزا.)کند می عمل هوایی و

 

 BRTسیستم -2-5-2

 باال، کیفیت با لنق لحمو سیستم  BRT تمسیس .دباش یم  BRTسیستم  عمومی نقلیه لوسای نوعیكی از ا

 رایب تراح و مناسب

 (Sperling & Gordon,2009 .)باشد می هزینه  کمترین با و سریع لونق لحم وسیله کنندگان استفاده

 

 

                                                           
1 -Time Distance 
2 -Geographical Space 
3 - Autobus 
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 تندرو اتوبوس-2-5-3

 در نقل و حمل ردیگ ایه دلم اب که سیستماتیک و هماهنگ رسانی خدمات:از است عبارت تندرو اتوبوس

 تر، سریع دماتخ نتی،س و ولیمعم رانیاتوبوس ایه تمسیس اب همقایس در و ودهب هیكپارچ امالًک ه،جامع

 دارا بودن علت به سیستم نای (Friberg,2002)دهد می هارال را تریبیش اطمینان قابلیت با و تر راحت

 (111: 1392)حاتمی نژاد و همكاران،شود می نیز معرفی 1زمین روی متروی عنوان با مترو های مزیت

 

 اتوبوسرانی سیستم در حرکتی مسیرهای انواع-2-6

 اییفاکتوره مهمترین جمله از و میباشند اتوبوسرانی سیستمهای اجزاء مهمترین جمله از حرکت مسیرهای

 مسیرهای احیطر در .میدهند قرار تاثیر تحت را اتوبوسرانی ناوگان کنترل و زمانبندی ریزی، برنامه که هستند

 تا اشتد کافی توجه نیز ترافیكی مسایل به مسافرین های دیدگاه گرفتن نظر در بر عالوه است الزم حرکتی

 با و بهتر خدمات و نموده حرکت نقلیه وسایل سایر با تداخل و تاخیر بدون بتواند اتوبوس آن نتیجه در

 .دهد ارایه مسافران به را باالتری اطمینان قابلیت

 از عبارتست میگیرد قرار ترافیک کارشناسان مدنظر اتوبوس حرکت مسیر طراحی که پارامتری مهمترین

 اتوبوس حرکت جریان چقدر اینكه اساس بر .نقلیه وسایل سایر ترافیک از حرکت مسیر تفكیک چگونگی

 ستهد  به را اتوبوس حرکت مسیرهای میتوان شود می تفكیک نقلیه وسایل سایر حرکت جریان از آن مسیر در

 (64: 1395نایبی،حسن )ساجدی نژاد و )نمود بندی تقسیم مختلف

 

 سایر ترافیک از تفکیک مقدار اساس بر درونشهری اتوبوس حرکت مسیرهای طبقه بندی :1جدول 

 نقلیه وسایل

رده 

 دسترسی

 تسهیالت نوع دسترسی کنترل

 اتوبوس ویژه تونلهای دسترسی کامل کنترل -غیرمنقطع جریان 1

 غیرهمسطح ویژه مسیر

 آزادراهها ویژه خطوط

 همسطح ویژه مسیر دسترسی منقطع کنترل 2

 شریانها در میانی ویژه مسیر خیابان حریم در فیزیكی جداشده خطوط 3

 جریان جهت خالف یا همسو ویژه خطوط نیمه انحصاری /انحصاری خطوط 4

 ترافیک

  مختلط ترافیک 5

                                                           
1 - Surface Metro 
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 (64: 1395نایبی،حسن )ساجدی نژاد و  ماخذ:

 

 از عبارتست اتوبوسرانی مسیرهای رایجترین که گفت میتوان متفاوت تفكیک حد پنج تعریف علیرغم

 نیاز مسیرها سایر به نسبت کمتری بسیار هزینه مختلط مسیرهای ایجاد .خیابان ترافیک مشترك با مسیرهای

 که گفت میتوان دیگر طرف از .گیرند قرار استفاده مورد که بیشتر است شده باعث مساله همین و دارد

 اختصاصی مسیرهایی که دارد وجود امكان این .است امكانپذیر شهرها اصلی شریانهای اغلب در آن اجرای

 تداخل حالت این در غیره مسطح باشند؛ یا همسطح میتوانند مسیرها این که نمود ایجاد اتوبوسها عبور برای

 قابلیت اطمینان و کیفیت با خدمترسانی نتیجه در و میرسد ممكن حداقل به نقلیه وسایل سایر با اتوبوسها

 (65: 1395نایبی، حسن )ساجدی نژاد وبود خواهد امكانپذیر باالتری بسیار

 

 تحقیق پیشینه-3

 با عمومی نقل و حمل سیستم خدمات کیفیت ارزیابی و بررسی رضایتمندی به خود مقالة ( در2015الیوکووا)

 مسافران رضایت بر را تأثیر بیشترین سفر زمان داد نشان وی تحقیق نتایج .سوات پرداخت روش از استفاده

 و کاهش انتظار زمان کاهش ایستگاهها، بودن دسترس در اتوبوسها، بودن وقت سر همچون و عواملی داشته

 کند. فراهم این سیستم از مسافران بیشتر استفادة برای را فرصتهایی میتواند اتوبوس، لرزش و سروصدا

 اسكاتلند شهری اتوبوسهای از مسافران رضایت به بررسی  مطالعه ای در (2015آنابل) و کالفیلد مورتون،

 مختلف گروههای در مسافران نظر داد نشان نتایج که شد شاخص بررسی 11 پژوهش این در پرداختند.

 را تأثیر بیشترین ثبات و اطمینان قابلیت دسترسی، خدمت، صهای شاخ و متفاوت است اقتصادی و اجتماعی

 دارند. رضایت مسافران بر

 عمومی نقل و حمل سیستم در کیفیت خدمات معیارهای اهمیت پژوهشی ( در2016المباز) و پاستور گرائو،

 که یافتند دست نتیجه این به و کردند بررسی رگرسیون چندگانه تحلیل و عاملی تحلیل روش از استفاده با را

 دارند. مسافران جذب در را تأثیر بیشترین و امنیت، خدمات فراوانی شناسی، وقت معیارهای

رسانى  خدمات کیفیت از شهرى مسافران رضایتمندى میزان بررسى"( در مقاله 1395امان پور و همكاران)

نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل)سن، جنس،  "اهواز کالنشهر در شهرى عمومى نقل و حمل

 تحصیالت و درآمد( و متغیر وابسته)رضایتمندی( رابطه مثبتی وجود دارد.

بررسی میزان رضایت شهروندان از سیستم حمل و نقل عمومی شهر  "( در مقاله 1396مشیری نژاد و نظرپور)

نتایج حاصل نشان می دهد تنها عاملی که براساس رشت) مطالعه موردی مسیر میدان گیل تا میدان شهرداری( 

و موارد نارضایت درصد است.  68این پژوهش شهروندان از آن رضایت دارند امنیت در وسایل حمل و نقل با 

درصد( 66درصد( و دسترسی به وسایل در آخر شب) 71درصد( و گرمایش) 73مردم نبودن امكانات سرمایشی )

 .می باشد
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تحلیل  و تجزیه روش از استفاده با شهروندان رضایتمندی سنجش"( در مقاله 1396محمدی و همكاران)

 ظاهر، دهد معیارهای می نشان نتایج "شیراز( توبوسرانیا ویژة خطوط :موردی )مطالعة رضایت چندمعیارة

 درصد بیشترین 41درصد و  58مقادیر با ترتیب به مسافران دیدگاه از ، اطمینان قابلیت و رفاهی امكانات

 در امنیت زیرمعیارهای طرفی از .بوده است درصد 1 رضایت سطح میانگین کمترین و دارند را اهمیت

 مسافر ازدحام پایانه ها، به دسترسی شب، آخر در ساعات مناسب خدمات ارائة ایستگاهها، در ایمنی اتوبوس،

 رضایت میزان بر را تأثیر بیشترین شهر، سطح در اتوبوس ویژة کافی خطوط مسیرهای وجود اتوبوس، درون

 .است داشته را مسافران

 بهبود اقدامات انتخاب و عمومی نقل و حمل خدمات کیفیت ارزیابی"( در مقاله 1396رضایی نیک و کیانیان)

 نتایج "مشهد( اتوبوسرانی :موردی کیفیت )مطالعه عملكرد توسعه و داده کاوی تلفیقی رویكرد استفاده از با

 آموزش و استفاده مورد الگوریتم های و نرم افزاری توسعه و بهبود اتوبوسها تعداد که افزایش میدهد نشان

 می باشد. موجود کیفی بهبود سطح برای الزامات مهمترین از کارکان

مندی و ارزیابی سیستم حمل و نقل همگانی )خط ویژه( براساس رضایت"( مقاله 1398و همكاران) گلبرگ

درصد  95نتایج نشان داد که حدود  "های مسافران )مطالعه موردی: خط ویژه اتوبوس شهر رشت(اولویت

گرچه با وجود کمبود ها شد. ی این محور اعتقاد داشتند که احداث خط ویژه، سبب کاهش درآمد آنکسبه

امكانات، تسهیالت و طراحی ضعیف مسیر و کمبود ناوگان سیستم اتوبوسرانی، خط ویژه امام خمینی از رضایت 

 باالیی در بین شهروندان برخوردار بود.

 

 روش تحقیق-4

افزار با استفاده از نرمزروشهای آماری توصیفی و استنباطی که در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها،ا

SPSS آزمون های فراوانی و فنون آماری جدول انجام گرفته است که برای توصیف و تحلیل آنها ازT  تک

 در منطقه یک شهر سمنان میفرساکنن141212 جامعه آماری ستفاده شده است.ا ،اسپیرمن نمونه

روش نمونه گیری مورد ،که نفر  50به منظور انتخاب حجم نمونه   (1399شهر سمنان،)مرکزبهداشتباشد

استفاده با توجه به نوع جامعه مورد بررسی و به جهت اینكه همه اعضاء بتوانند از شانس مساوی در انتخاب 

 گیری تصادفی ساده و اطالعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است.نمونهشدن برخوردار باشند، 

 معرفی محدود پژوهش -5

از   و شده  واقع دقیقه 34 و درجه 35 جغرافیایی عرض و دقیقه 23درجه و  53در طول جغرافیایی  سمنان  شهر 

شهرهای    شمال شاهرود  دامغان شرق با  سایه     شهمیرزاد  و شهر مهدی به درجزین،،از  سرخه هم و از غرب با 

نفر گزارش شده 185129جمعیت این شهر  1395( در سرشماری سال    50:1394)ابراهیم زاده و همكاران،است. 

 (9:1394تقسیم شده است)طرح جامع شهر سمنان، محله 40ناحیه و  8منطقه و  3است. این شهر به 

https://www.kojaro.com/dir/damghan-30522-ci/
https://www.kojaro.com/dir/damghan-30522-ci/
https://www.kojaro.com/dir/shahrud-213-ci/
https://www.kojaro.com/dir/shahrud-213-ci/
https://www.kojaro.com/dir/mahdi-shahr-30441-ci/
https://www.kojaro.com/dir/mahdi-shahr-30441-ci/
https://www.kojaro.com/dir/shahmirzad-30530-ci/
https://www.kojaro.com/dir/shahmirzad-30530-ci/
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 (1399. موقعیت جغرافیایی شهر سمنان)نگارنده،1شکل 

 

 منطقه یک شهر سمنان-5-1

شهریور و خیابان قدس در بر میگیرد که عموما  17منطقه یک کل سطح شهر را در جنوب خیابان : منطقه یک 

 .است 50منطبق بر شهر قدیم سمنان ، محدوده حصار نادری و توسعه دهه 

 منطقه یک شهر سمنان از چندین محله مختلف به شرح زیر تشكیل یافته است :

 محله ناسار  -1

سمنان محسوب محله اسفنجان که در جنوب شهر واقع شده است و از محله های بسار قدیمی شهر  -2

 می شود.

 محله چوب مسجد در جنوب سمنان  -3

محله جنبدان که اکنون به دو قسمت لتیبار و شاهجو تقسیم شده و در سمت جنوب شرقی شهر سمنان  -4

 واقع گردیده است.

 محله زاوغان که در غرب سمنان واقع شده است. -5

 محله کوشمغان که آن نیز در غرب سمنان واقع شده است -6

 (1399در بخش غربی شهر جای گرفته است) شهرداری منطقه یک سمنان، محله کدیور که -7

 
 (1399: موقعیت منطقه یک شهر سمنان)شهرداری سمنان،2شکل 
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 وضعیت موجود اتوبوسرانی شهر سمنان-5-2

دستگاه اتوبوس فعالیت خود را آغاز  10تاسیس و با تعداد  1372سازمان اتوبوسرانی شهرداری سمنان، در سال 

 .نمود

با افزایش جمعیت و رشد روز افزون حدود شهری ، سازمان نیز به تعداد اتوبوسها و خطوط اضافه نمود و در 

دستگاه مینی  7دستگاه از آن به بخش خصوصی واگذار شده و 30دستگاه اتوبوس که  94حال حاضر با داشتن 

 و...کتها، سرویس مدارس کیلومتر، خطوط دانشگاه ها، سرویس شر 430خط شهری با طول خط  22بوس در 

 .دارد رسانی خدمت

 30:15و بعدازظهرها از ساعت  13الی  7ساعت شروع عملیات خدمت رسانی در خطوط صبح ها از ساعت 

 .می باشد 20الی 

هزار نفر در خط دانشجویی در شهر سمنان توسط ناوگان  20هزار نفر در خط شهری و  17روزانه بیش از 

رانی جابجا می شوند و روزانه بیش از هزار نفر توسط هر دستگاه اتوبوس ویژه حمل و نقل عمومی اتوبوس

 مسكن مهر در سمنان جابجا می شوند 

درصد به ناوگان سازمان اتوبوسرانی سمنان اضافه شده است، این امر باعث نوسازی ناوگان گردیده  50حدود 

)سازمان اتوبوسرانی شهر انده است.سال رس 5/4است و عمر مفید هر دستگاه را به طور میانگین به 

 (1399سمنان،

 :اهداف و خدمات سازمان سازمان اتوبوسرانی سمنان-5-2-1

تحت پوشش قرار دادن مسیر ایاب و ذهاب -2خط درون شهری  22تحت پوشش قرار دادن مسیر -1

تحت -4تحت پوشش قرار دادن مسیر ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه آزاد -3دانشجویان دانشگاه سمنان 

تحت پوشش قرار دادن مسیر -5پوشش قرار دادن مسیر ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی 

ارائه خدمات در مراسم نماز -7 السجرد – سرخه –تحت پوشش قرار دادن مسیر سمنان -6شهمیرزاد  -سمنان

ارائه خدمات در -10ارائه خدمات در مراسمات ملی و مذهبی -9ه خدمات در مراسم نماز اعیاد ارائ-8  جمعه

خدمات رسانی در ایام تعطیالت (نوروز -11ایاب و ذهاب شهروندان به وادی السالم جهت زیارت اهل قبور 

 ایجاد ونصب ایستگاه در شهرکهای احداث شده شهر-12  و. . . )درتمام خطوط داخل شهر

 خطوط اتوبوسرانی درون شهری شهر سمنان-5-2-3

 حسین امام میدان و کشاورز میدان –حد فاصل بین میدان امام :ایستگاه حكیم الهی

 انتهای شهرك گلستان -میدان کوثر-حد فاصل میدان سعدی:ایستگاه سعدی

 میدان امام حسین و ترمینال برون شهری -حد فاصل میدان سعدی:شهریور 17ایستگاه 

مسكن مهر صنعتی -میدان سعدی  -حد فاصل میدان امام:ایستگاه مسكن مهر، صنعتی ساز

 حد فاصل میدان سعدی مسكن مهر:ایستگاه مسكن مهر:ساز

 شهرك صنعتی 1،2،3،4حد فاصل سه راه فردوسی تا فازهای :ایستگاه شهرك صنعتی



 بستان شیرینارغان و                      

  

 

67 

 

)سازمان اتوبوسرانی .،مهدیشهر و شهمیرزادحد فاصل بلوار بسیج، شهرك روزیه، درجزین :ایستگاه شهمیرزاد

 (1399شهر سمنان،

 یافته های پژوهش-6

 یافته های توصیفی-6-1

تشكیل می  درصد آن ها را زن 33و  ددرصد افراد پاسخ دهنده را مر67بر اساس نتایج حاصله از پرسشنامه، 

درصد آن ها را متاهل، بیشترین تعداد در گروه سنی   57درصد افراد پاسخ دهنده را مجرد و 43،همچنین دهند.

بر اساس نتایج حاصله .درصد می باشند 9سال و باالتر با  57درصد و کمترین در  گروه سنی  48سال(  30-18)

درصد(، استفاده دو تا سه بار   56) از پرسشنامه نحوه استفاده از اتوبوس افراد بدین شرح است. استفاده روزانه

 .درصد( می باشد11) درصد( و استفاه چهار بار و بیشتر33در هفته )

 یافته های تحلیلی-6-2

 ارتقاء کیفیت خدمات کنونی سیستم اتوبوسرانی، بر میزان استفاده شهروندان تاثیرگذار است. -

 8از  "بر میزان استفاده شهروندان سمنانشهر  اتوبوسرانی رسانی خدمات تاثیرگذاری ارتقا کیفیت"برای بررسی

میانگین کل  ( آمده است.2جدول ) دراستفاده شده که چگونگی توزیع نسبی پاسخگویی به گویه ها  گویه

تعریف شده است. با توجه به این جدول مالحظه  5تا  1می باشد. این میانگین دربازه  10/3برابر ها شاخص 

از لحاظ رتبه از وضعیت مناسبی  شهر سمنان اتوبوسرانی رسانی خدمات کیفیت می شود میانگین شاخص

( و 26/3اتوبوس ) برای ارتقا کاهش مدت زمان انتظار برخوردار می باشد باالترین میانگین مربوط به گویه

 ( می باشد.92/2تابلوی راهنما ) ارتقا وجود پایین ترین میانگین به گویه

 بر میزان استفاده شهروندان اتوبوسرانی رسانی خدمات کیفیتارتقا تاثیر میانگین  -2جدول

 میانگین گویه ردیف

 26/3 اتوبوس برای تاثیرارتقا کاهش مدت زمان انتظار 1

 21/3 اتوبوس در تاثیرارتقا سیستم سرمایشی گرمایشی 2

 12/3 ایستگاه به تاثیرارتقا دسترسی 3

 98/2 بلیط کارت فروش تاثیرارتقا نحوه 4

 15/3 اتوبوس خطوط تاثیرارتقا تعداد 5

 24/3 تاثیرارتقا تعداد اتوبوس ها 6

 98/2 (…نظافت محوطه و نیمكتهای ایستگاه ها )تابلوها و نیمكت ها، سایبان ها وتاثیرارتقا  7

 92/2 تابلوی راهنما تاثیرارتقا وجود 8

 10/3 جمع

 (1399)یافته های پژوهش، 
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 ،برارتقا سطح رضایتمندی شهروندان اتوبوسرانی یرافزایش خدمات سیستمتأث -

 گویه 6از "شهر سمنان اتوبوسرانی نقل و حمل یستماز سارتقا سطح رضایتمندی شهروندان "برای بررسی 

میانگین کل شاخص  آمده است. (3استفاده شده که چگونگی توزیع نسبی پاسخگویی به گویه ها  این جدول )

( و پایین 25/3) ساعات کار و سرویس دهیافزایش  می باشد.. باالترین میانگین مربوط به گویه 14/3برابر ها 

 ( می باشد.02/3) کیفیت سیستم صوتی اعالم ایستگاه در اتوبوسافزایش ترین میانگین مربوط به گویه 

 افزایش خدمات سیستم اتوبوسرانی  میانگین و انحراف معیار  3جدول 

 (1399، )یافته های پژوهش 

 آزمون فرضیه ها-7

 .سیستم اتوبوسرانی، بر میزان استفاده شهروندان تاثیرگذار استکیفیت خدمات کنونی  ارتقافرضیه اول:

از سمنان شهر اتوبوسرانی رسانی خدمات کیفیتبرای سنجش ( 1پس از تعیین میانگین شاخص ها جدول)

 .استفاده شده است Tآزمون

 

 

 

 

 

میانگ گویه ردیف

 ین

 22/3 (…تجهیزات و امكانات موجود در ایستگاه ها )وجود سایبان، نیمكت، روشنایی وافزایش  1

شئونات اسالمی و انضباطی اتوبوسرانان )عدم مصرف دخانیات و تنقالت، عدم افزایش آموزش های  2

 (…استفاده موبایل و

12/3 

 08/3 ایستگاه ها پناه در افزایش سر 3

 02/3 سیستم صوتی اعالم ایستگاه در اتوبوسکیفیت افزایش  4

 19/3 بوس ها نظیر صندلی ها، میله های اتوبوس، صحت و رنگ آمیزیاتوتجهیزات داخلی افزایش  5

 25/3 ساعات کار و سرویس دهیافزایش  6

 14/3 جمع
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 سمنانشهر اتوبوسرانی رسانی خدمات کیفیت:4جدول

 انحراف میانگین متغیر

 معیار

 درجه Tآماره

 آزادی

سطح 

 معناداری

 95 اطمینان فاصله

تفاضل  برای %

 3 عدد و میانگین

 خدمات کیفیت

 اتوبوسرانی رسانی

 سمنانشهر

10/3 894/0 

 

24/12 124 000/0 772/0 

 (1399)یافته های پژوهش، 

 آمده سمنانشهر  اتوبوسرانی رسانی خدمات کیفیت نمرات تک گروهی  Tنتایج تحلیل  (4)در جدولبر طبق 

تفاوت بین کوچكتر است، بنابراین  =05/0از   p-valueبا توجه به داده های جدول فوق چون مقدار است.

در  T. قدر مطلق مقدار باشد درصد اطمینان معنادار می 95در سطح میانگین بدست آمده و میانگین جامعه 

تفاوت مثبت است، بنابراین میانگین  این معناداری را نشان می دهد. ولی با توجه به اینكه این 124درجه آزادی 

کیفیت خدمات کنونی  ارتقا :توان گفتباشد. در نتیجه می( می3( بزرگتر از میانگین استاندارد)10/3بدست آمده)

 .سیستم اتوبوسرانی بر میزان استفاده شهروندان تاثیرگذار است

سیستم اتوبوسرانی  ضروری به به منظور ارتقا سطح رضایتمندی شهروندان، افزایش خدمات فرضیه دوم:

 .نظر میرسد

 شود. می آورده پیرسون همبستگی ضریب آمده از دست به نتایج متغیرها در این فرضیه، تحلیل و تجزیه برای

 ضریب خدمات سیستم اتوبوسرانی از از با رضایتمندی مرتبط عوامل همبستگی درجه دادن نشان برای

 سطح با شده استخراج باالی عوامل همبستگی دهنده نشانجدول  است.نتایج استفاده شده پیرسون

 است. مسافران رضایتمندی

 پیرسون همبستگی ضریب:5جدول

 p-value ضریب همبستگی پیرسون متغیرها

 000/0 712/0 خدمات

 000/0 611/0 سرعت

 000/0 301/0 رفتار رانندگان

 000/0 546/0 خصوصیات فیزیكی اتوبوس
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 نتیجه گیری-8

 تأمین نیازهای با تا نماید فراهم را اساسی امكانات باید زندگی شهروندان محیط عنوان به شهر کلی، طور به

رفاه  سطح ارتقای اصلی عناصر از یكی ونقل، حمل .کند حرکت پایدار، توسعه مسیر در شهروندان

شهروندان،  عموم برای دسترس در و سالم نقل و سیستم حمل بودن دارا رو، این از باشد. می شهروندان

 وضعیت بهبود به میتواند )اتوبوس( عمومی نقل و حمل گسترش است. شهری پایدار توسعه اصلی بستر

باعث  کند جلب را مردم اعتماد نتواند و باشد پایین عمومی نقل و حمل کیفیت اگر اما کمک کند ترافیک

 های هزینه کاهش و شهری اتوبوس استفاده العاده فوق تأثیر دلیل به میشود. ترافیک ازدحام و شلوغی

 زیست، محیط بهبود و اجتماعی عدالت و فقرزدایی و جامعه مستضعفان توجه به در اثرآن همچنین خانواده

 بدون بیشتر استفاده و راندمان افزایش در سمنان شهر در عمومی نقل و حمل در شبكه رسانی خدمات بهبود

 خود به عینی صورت شک بی عوامل این شبكه، پایین کیفیت بدلیل اما داشت. بسزایی خواهد تأثیر تردید

 مهاجرت همچنین و ولد زادو از ناشی جمعیت افزون روز گسترش به توجه با سمنان شهر .گرفت نخواهد

 آنها انفصال و کاربریها زیاد فاصله و تعدد دلیل به شخصی نقلیه وسایل در شهروند افراد و مالكیت رویه بی

 کافی جهت فضای کمبود دچار شخصی، وسایل پرداختی کرایه باالی هزینه همچنین و مسكونی مناطقاز 

 گردیده سمنان شهر مرکزی دربافت بویژه و اوج ساعات در خصوصاً ترافیک تراکم و نقلیه وسایل تردد

 خطوط همچون تأسیسات زیربنایی کمبود بود. خواهد اتوبوس ،شهر در نقلیه وسیله بهترین نتیجه در .است

 کیفیت کمبود به داشت، زمان سفرخواهد کاهش و نقلیه وسیله سرعت در بسزایی تأثیر که اتوبوس ویژه

 از بعضی طول در اتوبوس وجود ها وعدم پایانه زیاد نسبتاً فاصله .است گردیده منجر اتوبوسرانی ناوگان

 ترافیک تراکم و نقلیه شخصی وسایل از مسافرین بیشتر استفاده به مسیر تغییر جهت شهر مرکزی های پایانه

 عالوه ها پایانه میان مسیر طی مسافرین برای که شده باعث عامل این همچنین است گردیده مرکزی بافت در

 محدوده این در را انسانی تراکم و و ازدحام آورده روی روی پیاده به شخصی نقلیه وسایل از استفاده بر

 مسافران سوارشدن حجم با مسافرتی مبدأ از سمنانشهر در سفرها اتفاق به قریب گردند. اکثریت باعث

 به نیز مربوط شدن پیاده میزان بیشترین ای، سواره مطالعات زمینه در مطالعات  به توجه با و بوده است همراه

 سوار بیشترین مسافر دارای مبدأ از سمنان شهر در گرفته صورت سفرهای واقع در .است مسافرین مقصد

 خود اوج به روز ساعاتی از در مسافرتها همچنین داراست. را شده پیاده مسافر بیشترین نیز مقصد در و شده

 آن، خاص ساعات و مسافرت شهری زمینه در شهروندان گروهی فرهنگ نوع از ناشی جریان این و رسد می

 میزان به توجه بدون سمنان شهری بیشترین سفرهای .باشد می شهر این هوایی و آب ویژگیهای همچنین

 در شهر مرکز به تجاری سفرهای اینكه به توجه با .گیرد می صورت عصر ساعات در زندگی نحوه و درآمد

 مرکز از بعد ساعاتی تا نیز سفرها برگشت لذا شود، می آفتاب انجام غروب به نزدیک و روز انتهایی ساعات

 نیز مدارس و ادارات بازگشایی دلیل به نیز روز ابتدایی ساعات البته.گیرد می انجام ساکنین مناطق به شهر

 مسئولین به و نموده تغییر تابستان در مدارس تعطیلی با که روند این بدین ترتیب .بود خواهد مسافر از مملو
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 به رسانی خدمات و بهتر مدیریت در سال فصل این در شهری اتوبوسهای دهی لحاظ سرویس از اتوبوسرانی

ارزیابی عوامل مؤثر بر افزایش میزان استفاده و  این پژوهش با هدف  دهد می را بیشتری شهروندان فرصت

براساس انجام گرفته که دارای دو فرضیه مطرح شدن که  رضایتمندی از سیستم اتوبوسرانی شهر سمنان

ان از اینكه در صورت ارتقا نش 14/3برابر و در فرضیه دوم   10/3برابر ها در فرضیه اول که   میانگین شاخص

 شرط که درآینده بهو افزایش کیفیت خدمات دهی میزان رضایتمندی و استفاده شهروندان بیشتر می شود  

 مناسبتری میتواند کیفیت .شوند رضایت رسیدن حداکثر باعث به مولفه ها دیگر اصالح و مناسب برنامه ریزی

 باشد. داشته

 پیشنهاد-9

 اتوبوس ویژة خطوط خدمات کیفیت سطح از مسافران کلی حالت در میدهد نشان تحقیق جزئی و کلی نتایج

 سطح کمترین میانگین اطمینان قابلیت و رفاهی امكانات و ظاهر معیارهای و نیستند راضی شهر سمنان

 منظور به میشود رابطه پیشنهاد این در که دارند نیاز ای ویژه توجه به رو این از اند، گرفته قرار رضایت

 دهی سرویس و خدمات ارائة اتوبوسرانی، باید ویژة خطوط وضعیت از مسافران اطمینان قابلیت افزایش

 و نظارت همچنین پذیرد. صورت درستی شب به انتهایی و صبح ابتدایی ساعات در شهروندان به مناسب

 و شده اعمال اتوبوس تأخیر از جلوگیری منظور رانندگان به موقع به حرکت برای ای گیرانه سخت قوانین

 در شود. انجام کافی رسانی اطالع اتوبوس خط هر و مقصد مبدأ مسیر و حرکت زمانبندی خصوص در

 صندلی، جمله از اتوبوس ایستگاههای و پایانه تسهیالت میشود نیز پیشنهاد مسافران راحتی جنبة با ارتباط

 سیستم مناسب، تهویة سیستم به مجهز جدیدی اتوبوسهای و شود کنترل طور مستمر به ... و بان سایه

و  انتقادها صندوق و زباله سطل ها، خانم و آقایان قسمت در بلیط کارت سیستم و سرمایشی، گرمایشی

 .شوند فرسوده اتوبوسهای جایگزین پیشنهادها،

 نقل و حمل تسهیالت و بناها زیر ایمنی بهبود -

 نقلیه وسایل ادواری فنی معاینه انجام -

 بنایی زیر تسهیالت و نقلیه وسایل ایمنی افزایش در نوین فناوریهای از استفاده -

 نقلیه وسایل به رسانی امداد ساماندهی و مراکز توسعه ی و ایجاد -

 عمومی نقل و حمل سیستم در هزینه ها کاهش جهت افراد صحیح آموزش -

  اتوبوسرانی ناوگان افزایش -

 معابر شبكه در اتوبوسرانی خطوط مناسب توزیع -

 مختلف خطوط به اتوبوسرانی ناوگان مناسب تخصیص-

 اتوبوسرانی خطوط مبدا تمرکز عدم -

 اتوبوسرانی خطوط حرکت مناسب زمانبندی-

 اتوبوس ایستگاههای مناسب جانمایی -
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 روشنایی( سرپناه، سكو، )تابلو، اتوبوس های ایستگاه در مناسب تسهیالت وجود-

 ایستگاهها در اتوبوس توقف پهلوگاه احداث-

  سیستم در شده انجام سفرهای مقاصد و مبادی ساماندهی-

 

 منابع

تحلیلی بر وضعیت امكانات و تسهیالت گردشگر  ،1394،بوالفضلا ،داراییو  مرضیه ،دارایی ،عیسی ،زاد ابراهیم

ریزی شهری، سال  برنامهیه پژوهش و نشر ،ی شهر سمنان از منظر گردشگران با استفاده از آزمون پیرسون

 43-60،صفحات ششم، شماره بیست و دوم، پاییز

، شناسایی شبكه اتوبوسرانی شهر اهواز به منظور ارتقاء حمل و نقل شهری،پایان نامه 1389احمدی، سید محمد،

واحد کارشناسی ارشد،جغرافیا و برنامه ریزی شهری،به راهنمایی دکتر پروانه شاه حسینی،دانشگاه آزاد اسالمی 

 تهران مرکزی

، طراحی شبكه حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی با 1382افندی زاده زرگری، شهریار و ، افونیان، مجید رضا،

 578-585، صفحات 54استفاده از تكنیک شاخه و کرانه، فصلنامه امیر کبیر، شماره 

 .اصول کاربردی اقتصاد حمل و نقل، سمت، تهران ،1382 ،بیضایی، سید ابراهیم

 بررسی وضعیت موجود مدیریت حمل و نقل درون شهری در ایران، وزارت کشور، تهران ،1375 ،رنیان، بهمنپ

 تأکید با شهری درون اتوبوسرانی سیستم مدیریت و ریزی ،برنامه1387تقوایی، مسعود، وفایی، ابوذر،

، 4،شماره 32جلد اصفهان)علوم انسانی(  دانشگاه پژوهشی مجله کاشان، شهر های اتوبوس برایستگاه

 19-46صفحات

 27-26حمل و نقل، کاربری زمین و توسعه پایدار، مجله جستارهای شهرسازی، ش  ،1387 ،جهانشاهی، کاوه 

 رضایت میزان ، سنجش1392،آزاده ،عظیمی سبكبار، حسنعلی و فرجی پو، احمد، احمد نژاد، حسین، حاتمی

 و پژوهشی اقتصاد -علمی فصلنامه جنوبی، البرز منطقهدر  عمومی نقل و حمل سیستم از کنندگان استفاده

 105-123 صفحات نهم، شماره سوم، سال شهری، مدیریت

شهری  درون مسافری نقل و حمل مختلف مدهای بندی ، رتبه1396اناری، علی و شجاعی، امیرعباس، حیدری

 167-159پاییز،صفحات ، 52شماره  نقل، و حمل پژوهشنامه تاپسیس، روش کمک به

 ،حمل و نقل چشم انداز جهانی و ایران، نشر طلیعه سبز. تهران1388 ،رضویان، محمد تقی
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