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  چكيده
 ی موتوری، مشکالت بسياریرشد روزافزون شهرنشينی و به تبع آن افزايش حجم عبور و مرور با وسايط نقليه

از جمله . است اختالالت ترافيکی، گسترش آلودگی هوا، افزايش زمان سفر و نظير آن، ايجاد نموده: از جمله را
، کنترل عبور و مرور در سيستم حمل و نقل برقرار نمودهتوان آرامش نسبی را ها میهايی که با اجرای آنبرنامه

، با اجرای يک مدل مکانی انعطافمقالهلذا در اين . باشدها میبه کمک تنظيم و تصحيح وضعيت دوربرگردان
ريزی صحيح نمايد، برنامهفراهم مینقل را بر اساس نيازهای جامعه  ی حمل وپذير که امکان ارائه خدمات شبکه

بدين منظور انتخاب مکان . گرددها انجام میبا توجه به تحليل اطالعات حاصل از عملکرد مکانی دوربرگردان
در . گيردانجام میعيت مکانی و معيارهای موثر بر آن ها، با در نظر گرفتن موقبرای احداث دوربرگردان بمناس

، وزن هر معيار مشخص شده و بر اساس يک روال هدفمند و استاندارد، TOPSISاين راستا با استفاده از مدل 
ه و بيشترين پوشش بررسی شده و از های مطلوب بر اساس کمترين هزينسپس محل. شوندنتايج حاصل تلفيق می

نتايج نهايی حاصل از اعمال . گردندبندی میاولويت GISدر محيط  DEAنظر دسترسی و تقاضا، به کمک مدل 
  . باشدهای موجود میی تطابق نسبی مدل به کار گرفته شده با مکان دوربرگرداندهندهمدل در شهر مشهد، نشان

  .، سيستم اطالعات مکانیDEAتقاضا، دوربرگردان، دسترسی، : کلمات کليدي
 

  گفتارپيش .١

توجهی به تاسيسات حمل و نقلی در امروزه بی
شهرها و همچنين افزايش روز افزون وسايل نقليه 
باعث به وجود آمدن معضل ترافيک شهری شده 

از سوی ديگر حجم زياد حرکات گردش به . است
همچنين افزايش تاخير و تداخل با وسايل چپ و 

نقليه در جهات مختلف از جمله مشکالت عديده در 
شهر مشهد به . باشدترافيک درون شهری می

عنوان يکی از کالن شهرهای ايران با داشتن 
ميليون نفر و داشتن  ٢.۵جمعيتی نزديک به 

 ١٣مذهبی ساالنه پذيرای بيش از  هایويژگی
ذا حجم زياد تردد وسايل نقليه ل. ميليون زائر است

هر ساله مشکالت بسياری را در زمينه ترافيک و 
رو از اين. آوردتصادفات شهری به بار می

ها نقش مهمی را در کنترل وضعيت دوربرگردان
های ها و روانسازی جريانترافيک خيابان
هايی متاسفانه دوربرگردان. کنندترافيکی ايفا می

-طح شهر مشهد احداث شدهامروز در س به که تا
اند، براساس مدل تجربی و يا براساس نظرات 

و مدل رياضی مشخصی برای باشند مديريتی می

تعيين مکان دوربرگردان با توجه به ترافيک، 
-دسترسی، آلودگی هوا و نظاير آن استفاده نمی

ها در عالوه بر اين احداث دوربرگردان. شود
صادف و های نامناسب موجب انسداد، تمحل

بنابراين ضرورت بررسی . گرددآلودگی هوا می
هايی برای تغيير اين مشکل و ارائه راه حل

ای خواهد وضعيت آن در شهر مشهد اهميت ويژه
لذا در اين مقاله با بررسی همه جانبه و در . داشت

-نظر گرفتن عوامل موثر در کارايی دوربرگردان
 های موجود ارزيابیها، وضعيت دوربرگردان

های مناسب به منظور توسعه آنها شده و محل
بدين منظور به کارگيری . گرددپيشنهاد می

های نوين و تکنولوژی تحليل اطالعات فناوری
نقشی قابل مالحظه و اجتناب ناپذير به منظور 

ها گيری مکان دقيق دوربرگردانمديريت و تصميم
-توجه به اينکه تعداد دوربرگردان با .خواهد داشت

در مشهد از تنوع و تعدد زيادی ) U-turn(ها 
برخوردارند، لذا جهت تحقق هدف مذکورالزم 

های است که با استفاده از پرسشنامه اوليه و تحليل
به لحاظ (آماری، پانزده دوربرگردان شاخص 



. شناسايی گردند) ترافيکی و تصادفات شهری
های سپس با استفاده از پرسشنامه دوم، تحليل

ها در سيستم افزاری دوربرگردان آماری و نرم
  . شوندحمل و نقل شهری اجرا می

  محدوده مطالعاتی -٢

شهر مشهد، به عنوان مرکز استان خراسان رضوی، 
کيلومتر  ٢٠۴واقع در شمال شرق ايران با وسعت 

نفر و ميزان  ٢٨٠٠٠٠٠مربع، جمعيتی بالغ بر 
شهری قابل توجه به عنوان دومين کالنسفرهای درون
اين شهر به عنوان يک مرکز . باشدشهر ايران می

دقيقه تا  ١۵درجه و  ۵٩توريستی، درطول جغرافيايی 
درجه و  ٣۵دقيقه و عرض جغرافيايی  ٣۶درجه و  ۶٠
است و  دقيقه واقع شده ٨درجه و  ٣٧دقيقه تا  ۴٣

با توجه به . باشدمتر می ٩٨۵ارتفاع آن از سطح دريا 
ريزی، طراحی و اجرای مشکالت ناشی از برنامه

ها، مشکالت ناشی از فرهنگ و رفتار نامناسب تقاطع
نادرست رانندگان و عابرين پياده و همچنين سرپيچی 
: از مقررات راهنمايی و رانندگی و نيز عواملی مانند

تجاری، اداری، (های موجود تراکم باالی کاربری
ی مالکيت ، باال بودن سرانه)آموزشی و مسکونی

ميزان قابل توجه جذب سفر، حجم ترافيک  خودرو،
زياد، آلودگی بيش از حد و وجود بستر فرهنگی 
نامناسب شبکه حمل ونقلی جوابگوی نيازهای 

لذا طراحی هندسی شبکه و . باشدشهروندان نمی
مديريت محل قرارگيری  اجزای آن نقش مهمی را در 

همانطور که در شکل . کنندحل مشکالت مذکور ايفا می
نشان داده شده است، موقعيت قرارگيری  زير

ها توزيع مناسبی نداشته و بر مبنای دوربرگردان
در . اندتجربيات و به صورت سعی و خطا جانمايی شده

ها به رنگ زرد و با سمبل نقطه اين شکل دوربرگردان
ای شهر مشهد نمايش ای بر روی تصاوير ماهواره

  .انديافته

  

ها بر روی وربرگردانموقعيت قرارگيری د - ١شکل
  هر مشهدای شتصاوير ماهواره

  در حوزه حمل و نقل DEA پيشينه کاربرد روش -٣

 Barnum et(مقاالت اخير توسط بارنوم و همکارانش 
al., 2007; Barnum et al., 2008( شعس و ،

پنگ و ، )Sheth et al., 2007(همکارانش
، جانگ و )Peng et al., 2007(همکارانش
و زونگ و ) Zhang et al.,2007(همکارانش

کاربردهای مختلف )  Zong and Cao, 2007(کاوو
DEA  را در قلمرو مهندسی حمل و نقل مانند حمل و

های ترافيک نقل عمومی، حمل و نقل اتوبوسی، سيستم
. اندهای خطوط هوايی ارائه کردهو مقايسه شرکت

- روش) Ozbek et al., 2009(اوزبک و همکارانش 
را در ها و کاربرد آنلف تحليل پوششی دادههای مخت

-ها شرح دادهبندی تعمير و نگهداری راهبحث اولويت
بهسازی  هایها با مشخص کردن پروژهآن. اند

روسازی راه و محاسبه هزينه آنها از روش تحليل 
ها به ترين پروژهها برای انتخاب مناسبپوششی داده

در حوزه ايمنی  .لحاظ بازگشت سرمايه استفاده کردند
 از اين روش برای) ١٣٨٧(ای، مومنی ترافيک جاده

های شهر قزوين استفاده کرده مقايسه سطح ايمنی تقاطع
 ,.Hermans et al(هرمانز و همکارانش . است

2009;  Hermans et al., 2008 ( نيز از تحليل
ها برای مقايسه وضعيت ايمنی ترافيک پوششی داده

های اس يک سری از شاخصکشورهای اروپايی براس
 DEAقطعا . اندای استفاده کردهعملکردی ايمنی جاده

يک ابزار قدرتمند تصميم گيری برای ارزيابی و بهبود 
دايم کارايی فرآيندهای حمل و نقل بيشتر و بيشتر 

  . استفاده خواهد شد

  اجرای مدل -۴

در اين مرحله اطالعاتی که جمع آوری و سازماندهی 
قالب يک پايگاه داده مکانی به يکديگر اند، در شده

های سخت افزاری و نرم مرتبط گرديده و با بخش
الزم به ذکر . شوندسازی میافزاری سيستم يکپارچه

است که در اين مرحله پارامترهای شاخص به عنوان 
وارد شده و  DEA Solverورودی مدل در نرم افزار 

-رتبه های بحرانیبا مشخص شدن کارايی دوربرگردان
در نهايت نتايج . )شکل زير( گيردبندی آنها انجام می

حاصل از مدل در سيستم اطالعات مکانی تلفيق گرديده 

   .گرددو با روش تاپسيس مقايسه می



  

  دوربرگردان شاخص ١۵برای  DEAتحليل نمونه  -٢شکل

  CCR مدل نسبت -۵

- اقدام به اندازه) Farrell, 1957(فارل ١٩۵٧در سال
موردی که . کارايی برای يک واحد توليدی نمودگيری 

گيری کارايی مد نظر قرار داده بود فارل برای اندازه
سپس فارل مدل . شامل يک ورودی و يک خروجی بود

خود را برای تخمين کارايی بخش کشاورزی آمريکا 
در . نسبت به ساير کشورها مورد استفاده قرار داد

مجموع موزون  گيری نسبی واحدها فارل براندازه
ها تمرکز نمود و به عنوان يک ها و خروجیورودی
گيری کارايی رايطه زير را سنجش برای اندازه وسيله

  .پيشنهاد کرد

هاخروجي مجموع موزون 
هاورودي   كاراييمجموع موزون 

  آوردهای پژوهشدست -۶

پذير در اين پژوهش، با اجرای يک مدل مکانی انعطاف
ی حمل و نقل را بر اساس شبکهکه امکان ارائه خدمات 

نمايد، نيازهای جامعه و شرايط ساکنين فراهم می
ريزی صحيح با توجه به تحليل اطالعات حاصل برنامه

بدين . گرددها انجام میاز عملکرد مکانی دوربرگردان
گيری برای منظور انتخاب مکان مناسب و تصميم

ها، با در نظر گرفتن موقعيت احداث دوربرگردان
در اين . گيردمکانی و معيارهای موثر بر آن انجام می

راستا ابتدا عوامل و پارامترهای موثر بررسی شده و 
ها با انجام آناليزهای آماری رفع خطاهای موجود در آن

در مرحله دوم توابع مورد نياز به منظور . گردندمی
ها ارزيابی شده تعيين وضعيت مناسب در دوربرگردان

. شودرآمد جهت پياده سازی پيشنهاد میو يک تابع کا
سپس داده ها در چارچوب قوانين رياضی موجود در 

های تابع تعريف شده با يکديگر تلفيق گرديده و مکان
های عملياتی پيشنهادی مشخص مناسب به همراه طرح

در پايان نتايج مشخص شده به صورت . خواهند شد
-گزينه تفصيلی مقايسه شده و تحليل حساسيت بر روی

نتايج به دست آمده نشان . گيردهای نهايی انجام می
-نتايج بهتری را ارائه می DEAدهنده آنست که مدل 

موثری در راستای مطمئنا نتيجه مذکور گام . دهد
دهی ترافيک شهری و مکانيزه مديريت و سازمان

گيری در راستای احداث نمودن فرآيندهای تصميم
  .باشدبهينه می تاسيسات مرتبط با حمل و نقل

  پيشنهادات -٧

تر شدن تحقيق حاضر و ادامه تحقيقات در جهت غنی
  .اين زمينه موارد زير قابل ذکر است

  در تحقيق حاضر به علت نبود اطالعات کافی
ها، امکان ساخت و همچنين دقيق نبودن آن

ای های رگرسيونی پواسون و دوجملهمدل
مقايسه منفی وجود نداشت و بنابراين امکان 

های پيشنهادی بين مدل بيزين تجربی و مدل
پيشنهاد . ميسر نبود  هاتحليل پوششی داده

های هايی تهيه شود و مدلشود چنين مدلمی
های ها با روشپيشنهادی تحليل پوششی داده

 .ديگر خصوصا بيزين تجربی مقايسه گردد

 ها قابليت تلفيق با روش تحليل پوششی داده
به عنوان مثال . نيز داراست ها راديگر روش

ترکيب اين روش با روش پتانسيل بهبود و 
انجام بررسی در اين زمينه ممکن است نتايج 

 .بهتری در بر داشته باشد

  همچنين به عنوان مطالعه موردی ديگری
ها در کاهش توان به نقش دوربرگردانمی

  .آلودگی هوا پرداخت
  مراجع -٨
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