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چكیده
حمل و نقل زميني از زیر مجموعه فعاليتهای حمل و نقل است كه تأثير بسزایي بر روی فعاليت اقتصادی سایر
بخشها نيز دارد ،بهطوریکه انجام هرگونه تالش در جهت افزایش كارایي این بخش موجب افزایش رونق در دیگر
فعاليتهای مرتبط ميشود .هدف اصلي از این مطالعه ،بررسي و سنجش اجزای كارایي بخش حمل و نقل
ریلي -مسافری در نواحي  14گانه راهآهن كشور طي سالهای  1386الي  88ميباشد .برای این منظور از روش
تحليل پوششي دادهها برای اندازهگيری كارایي فني ،مدیریتي و مقياس در شرایط بازدهي ثابت نسبت به مقياس
توليد ،الگوی منتسب به چارز ،كوپر ،رودز ( )CCRو در شرایط بازدهي متغير نسبت به مقياس توليد ،الگوی منتسب
به بنکر ،چارز ،كوپر ( )BCCاستفاده شد .بر اساس نتایج حاصل ،ميزان ناكارایي موجود در این بخش برای سالهای
 87 ،86و  88به ترتيب  0/42 ،0/44و  0/38به دست آمد .همچنين نتایج حاصل از برآورد اجزای كارایي نشان داد
كه ميانگين كارایي فني ،مدیریتي و مقياس بخش حمل و نقل ریلي -مسافری در سالهای مورد بررسي به ترتيب
 0/65 ،0/59و  0/87ميباشد و بنابراین ،بخش مذكور جهت باقي ماندن در صحنه رقابتي حمل و نقل عمومي و در
كنار حمل و نقل مسافری جادهای ميبایست به ميزان  41درصد به خروجي فعاليتي بخش یعني مقدار نفر-كيلومتر
خود اضافه نماید .از دالیل عمدهای كه باعث به وجود آمدن ناكارایي فني در بخش حمل و نقل ریلي -مسافری
برخي نواحي شده ،ميتوان به فرسودگي ،محدود بودن ناوگان حمل ونقل ریلي و عدم توسعه ميزان خطوط راه
آهن كشور كه باعث اتالف انرژی و وقت ميشود اشاره نمود.

طبقه بندي J58 , C14, H41 : JEL
واژههاي کلیدي :کارایی فنی ،حمل و نقل عمومی ،حمل و نقل زمینی ،حمل و نقل ریلی ،تحلیل پوششی دادهها

 -1مقدمه
سودآوری و بهبود کارایی در بنگاههای اقتصاادی با فرایناد

در افق بلند مدت ،افزایش در کارایی سازمان موجاب کااهش در

کسب حداکثر ستانده از حداقل منابع موجاود اشااره دارد بارای

هزین ها ،افزایش در میازان ساودآوری و با واور کلای توفیاق

یااک سااازمان ،شاارکت و یااا بنگاااه تجاااری ،مقول ا سااودآوری

سازمان در بازار رقابت میشاود در حاال حاضار موهاوم بهباود
1

2

نشاندهنده موقعیت مالی در زمان حال و مقولا کاارایی بیاانگر

کارایی و بهرهوری در فرایند تولید ساازمانی ،از یاک انتااا

وضعیت آن در آینده است و بنابراین زمانی میتوان ب سودآوری

فراتر رفت و عمالً ب یک ضارورت قابال مالح ا تبادیل شاده

مستمر امیدوار شد ک موضوع کارایی مورد توج قرار گیرد زیرا

است در قوانین کشوری نیز ب این مسئل توجا اايای شاده

است ،ب نحوی ک تبصره  35قانون ماده واحد برنام دوم توسع

جایگاه حمل و نقال عماومی زمینای در اقتصااد کشاور ،شاامل

بیان میکند کا "جهات افازایش بهارهوری ن اام اداری ،بهباود

مروری بر مبانی ن اری و پیشاین تحقیاق ،معرفای روش کاار و

سیستمهاا و روشهاای کاار ،اساتواده از تکنولاويی پیشارفت و

نهادهها و ستاندههای مدل ،اندازهگیری اجازای کاارایی حمال و

افزایش مهارت مدیران کشور ،دستگاههای اجرایی باید باشی از

نقل در ناواحی ماتلاف راهآهان کشاور ،بحاو و نتیجا گیاری

اعتبارات اود را ب توسع و بهبود مدیریت و افزایش بهارهوری

میباشد

ااتصاص دهند برای این من ور هم سال اعتبارات الزم توسا
دولت در الیح بودج پیش بینی میشاود" 3همچناین در مااده

 -2جایگاه صنعت حمل و نقل

پنجم برنام چهارم توسع آماده اسات کا "هما دساتگاههای

حمل و نقل محصولی است از نوع ادمات ک تقاضا بارای

اجرایی ملی و استانی باید سهم ارتقای بهرهوری در رشاد تولیاد

آن ب تقاضا برای سایر محصاوالت (کااال و اادمات) بساتگی

مربوو را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای الزم برای تحاول

داشت و عرض آن نیز بر عرضا بسایاری از کاالهاا و اادمات

کشور از یک اقتصاد نهاده محور ب یک اقتصاد بهرهور مشاا

دیگر تأثیر بسیاری دارد ماهیت راهبردی ادمات ينعت حمال

نمایند ب ووریک سهم بهارهوری کال عوامال در رشاد تولیاد

و نقاال نقااش عماادهای در فرآینااد عمااومی اقتصاااد کشااور،

داالی حداقل ب  31/3برسد" 4ينعت حمل و نقل و

فعالیتهای بازرگانی داالی ،تجارت اارجی و گردشگری ایواء

گسترش زمین های فعالیتی تولیدی -ادماتی آن از جمل مواردی

میکند ،ب ووریک هر نوع نارسایی و بحران در ارای آن ب کال

است کا در مناسابات اقتصاادی -اجتمااعی جواماع از جایگااه

فعالیتهای اقتصادی کشور سرایت کرده و موجب کاهش رفااه

ویژهای براوردار است و هرگون تالش در جهت بهبود کاارایی

اقتصادی مردم جامع میشود ( )Beizaee, 2003ایان يانعت

و بهرهوری این ينعت تأثیرات شگرفی بر روی فعالیت اقتصادی

برای انجام فعالیت اقتصاادی ااود در زمینا حمال و نقال ،از

سایر باشها میگذارد فعالیتهای حمل و نقال در کشاور با

عوامل تولیدی سرمای  ،نیروی محرک و نیروی انسانی بهرهگیری

يورت چندگان (دریایی ،هوایی و زمینی) ،چند مالکیتی (دولتی،

نموده و محصول ادماتی را ب شیوههای گوناگون موتوری ،غیر

اصويی و تعاونی) ،چند بعدی (مهندسی ،اقتصادی ،سیاسای و

موتوری ،ریلی ،جادهای ،هوایی و آبی ارای میدهد در این میان،

زیست محیطی) و چند ملیتی و منطق ای (درون شهری ،استانی و

حمل و نقل جادهای از ابتداییترین شیوه حمل و نقل است کا

ملی) انجام میشود ک نتیج این فعالیتها ایجااد رابطا مکاانی

هنوز سهم عمدهای از نیازهای ترابری جوامع را تأمین مایکناد،

عرض و تقاضا با مراکز تولید و مصرف است با واوری کا باا

ب تأسیسات ومستحدثات پر هزین ای اايی نیاز ندارد و وجود

تغییر مکان و یا نقل و انتقال کاال و مسافر یا حمل و نقل و جاب

پایان های حمل باار و مساافر ،جایگااههاای تحویال ساوات،

جایی انسان و کاال از نقط ای ب نقط دیگر ،ارزش افزودهای تازه

رستوران ،استراحتگاه و احتماالً تعمیرگاههای ثابت و سیار بارای

میآفریند ) )Vahdatifard, 2008بنابراین ،مسئل ايلی تحقیاق

جریان حمل و نقل عادی جادهای برای آن کوایت میکند (همان

در اینجاست ک چگون میتوان عمل نمود تا ب باالترین ساط

منبع) در باش حمل ونقل جادهای ،معماوالً از اناواع اتوباوس

از کارایی باش حمل و نقال عماومی در ساط کشاور رساید

برای مسافرتهای برون شهری و برون اساتانی ،از مینای باوس

هدف از انجام این مطالع در ابتدا شناسایی جایگاه حمل و نقال

برای جاب جایی مسافر در حد درون شاهری و درون اساتانی و

عمومی زمینی در اقتصاد کشور و سپس سنجش اجازای کاارایی

تاکسی سواری ب عنوان ناوگان عمومی مساافری درون شاهری

باش حمل و نقل ریلی -مسافری در ناواحی  14گانا راهآهان

استواده میشود حمل ونقل ریلی نیاز حايال ترکیاب عنايار

کشور وی سالهای  86الی  88میباشد بارای ایان من اور از

ايلی و ویژه حمل و نقال یعنای راه (راه آهان) ،وسایل نقلیا

روش تحلیل پوششی دادههاا بارای انادازهگیاری کاارایی فنای،

(قطار و لکوموتیو) ،نیروی محرک (گازوئیل و برق) و تأسیسات

مدیریتی و مقیاس باش حمل و نقل ریلی -مسافری در شارای

(ایستگاه و واحدهای ن ارت و هدایت) است ک ب دلیل اهیات

بازدهی ثابت و همچنین بازدهی متغیر نسبت ب مقیاس تولیاد در

راه آن ،معموالً ب يورت انحصاری عرض میشود و احداث آن

نواحی ماتلف راهآهن کشور وی سالهاای ماورد ن ار اساتواده

مستلزم يرف سرمای ای بسیار ع یم و با دوره برگشت ووالنی

شد سااتار مقال پس از انجاام مقادمات و ارایا ماتصاری از

است در گذشت ن چندان دور ،همواره باش مسافری راه آهن

نااال

در کنار باش باری آن ایوای نقش مینمود ،اما ب من ور ارتقای

مسافری (بر اساس مسافر -کیلومتر جاب جا شده) توس باش

کیویت در ارای ادمات و ایجاد مجموع ای جدید با نگرشهای

حمل و نقال ریلای ياورت پذیرفتا اسات ( Sherkate Rah

ااص و محیطای سرشاار از نشااا کااری و ضاابط مندی ،در

)Ahan,2009

سالهای اایر و پس از سال  ،1377باش فعالیتهای مسافری
از شرکت راه آهن جدا شده و مأموریات انجاام آن با شارکت
قطارهای مسافری رجاء واگذار گردیاد حمال و نقال دریاایی،
هوایی و لول ای نیز از شیوههای دیگر حمل ونقل هستند ک هر
کدام برای اهداف اايی مناسب هستند الزم ب اشاره است ک
هر نوع سیستم یا وسیل حمل و نقلی ک توس شا

مساافر

و یا یکی از اعضای اانوادهاش و یا با وسایل مسسسا ای کا
شا

در آن کار میکند تهی نشاده باشاد از قبیال :اتوباوس،

مینیبوس ،تاکسی ،قطار و واگنهاای برقای ،یاک ناوع وسایل
ترابری عمومی ب شمار میآید و در قالب اقتصاد باش عماومی
قابل بررسی اسات ()Ketab-Jame Haml va Naghl, 2005
سیستم حمال و نقال عماومی عاالوه بار نقشای کا در بهباود
وضعیت ترافیکی هر شهر دارد ،از جهاتی دیگار نیاز نسابت با
استواده از وسایل نقلی اصويی دارای برتری میباشد
امروزه گسترش شبک حمل و نقل عماومی در ساط بسایار
گسترده و با کارایی باال ،یکی از راهحلهای علمی و کاربردی در
جهت مبارزه با آلودگی هاوا و حال معضال ترافیاک شاهرهای
بازر

نیاز با حساا

مایآیاد ( Safarzadeh and Rezaee

 .)Arjroodi,2001از ن ر تاریای ،سیستم فعالیتی حمل و نقال
عمومی در ایران همگام با بسیاری از کشورهای مترقی دنیا شکل
گرفت و عمده فعالیتهای اولی آن در تهران متمرکاز شاد ،با
ووریک ب دنبال ایجاد راهآهن حضرت عبدالع یم توس یاک
شرکت بلژیکی و راهاندازی ماشین دودی بین تهران و شهر ری،
سیستم حمل و نقل عمومی با دو کارکرد توری و ادمات ایا
و ذهااا

در محاادوده بااین شااهری ،کااار اااود را آغاااز کاارد

( )Mahmoodi,1997ب دنبال نیاز گسترده جامع با دریافات
ادمات حمل و نقل سریع و کم هزین  ،در سال  1306عملیات
سااتمان راهآهن سراسری کشور در س نقط جناو  ،مرکاز و
شمال جهت حمل کاال و مساافر آغااز گردیاد و از درآمادهای
حايل از انحصار دولتی قند و شکر و چای برای حمایت ماالی
از عملیات توسع راهآهن سراسری کشور استواده شاد از ن ار
اهمیتی ،آمار نشان میدهد ک در سالهای اایر ب وور میاانگین
حدود  17دريد از حمل و نقل باری بین شهری (بر اساس تن
-کیلومتر حمل شده) و حدود  20دريد از حمل و نقل زمینای

 -3مبانی نظري تحقیق
چنانچ بر اساس مواهیم اقتصادی ،بهتر یا بدتر شدن وضعیت را
ب معنای افزایش یا کاهش مطلوبیات ناشای از مصارف کااال و
ادمات بدانیم" ،پارتو" ،اقتصاددان ایتالیایی در ن ریا معاروف
بهینگی و کارایی اود بیان میکند ک اگر وضع یاک فارد بهتار
شود بدون آنک وضع دیگری بدتر شود رفاه اقتصادی افزایش و
اگر وضع کسی بدتر شود بدون آنک وضع دیگاری بهتار شاود،
رفاه اقتصادی کاهش مییابد بنابراین در شرای مطلو

(بهین )،

سازماندهی مجدد منابع تولید ب يورتی ک وضع یک نور بهتار
شود بدون آنک وضع دیگری بدتر شود امکانپذیر ناواهد باود
و ارزش مجموع کاالهای تولید شده از ارزش مجموع کاالهاایی
ک ب هر شکل دیگری با در ن ر گرفتن مناابع تولیادی موجاود
قابل تولید هستند بیشتر میباشد ( )Pajooyan,2006بهرهوری
و کارایی را میتوان تاصی

بهین منابع و عوامل تولید تعریف

نمود ک در آن برای کساب ساط تولیاد مشاا

 ،از حاداقل

عوامل استواده شود و یا اینک با استواده از سط معاین عوامال
تولید ،حاداکثر ساط محصاول تولیاد شاود ()Khaki,2008
وايهنام اقتصادی نیز در یک نگااه کلای ،بهارهوری را نا تنهاا
قدرت تولید ،قابلیت تولید ،فرآوری ،بلک نسابت مقادار معینای
محصول ب مقدار معینی از یک یاا چناد عامال تولیاد تعریاف
میکند ( )Farhang,2006همچنین سازمانهای بین المللی ن یر
سازمان همکاریهای اقتصادی اروپا 5در ساال ،1950بهارهوری
را نسبت بازده محصول ب یکی از عوامل تولید نامید ( Abtahi

 )and Kazemi,1996در کنار بهرهوری عوامل تولیاد ،کاارایی
نیز ب دنبال راهکارهایی برای کااهش هزینا از وریاق حاداقل
کردن نهادههای مورد نیاز برای تولید مقدار مشاصی محصول از
نهادهها و محصول میباشد در حالیک مقدار عددی بهارهوری
میتواند بزرگتر از عدد یک باشد ،کارایی با عناوان معیااری از
ترکیب ورودیها و اروجیها بر اساس مقدار عددی بین ياور
تا یک بیان میشود در مباحو تئوریک اقتصااد تولیاد ،کاارایی
فناای یااک بنگاااه ،نشاااندهنااده میاازان توانااایی بنگاااه باارای
حداکثرسازی میزان تولید باا توجا با مناابع و عوامال تولیاد
مشا

شاده اسات با عباارت دیگار معیاار تواناایی تبادیل

ورودیهایی مانند نیروی انسانی ،ماشینآالت و ب اروجیها،

اطی )DEA9 :فراهم شد( )Ebrahimimehr, 2010با استواده

کاارایی فنای

از تحلیل نموداری (نمودار  ،)1بهتر مایتاوان اناواع کاارایی را

سنجیده میشود ( )Mehregan, 2004در این دیدگاه ،بنگااهی

نشان داد در این نمودار ،فارض بار ایان اسات کا هار بنگااه

دارای کارایی فنی باالتر است ک بتواند با مجموعا نهاادههاای

(… )P,Q,R,با استواده از دو عامل تولیاد  X1و  ، X2محصاول

موروض و ثابت میازان محصاول بیشاتری را نسابت با ساایر

ثابت ب مقدار  qتولید ماینمایاد منحنای هام مقاداری تولیاد

بنگاهها تولید نماید از ورف دیگار ،کاارایی تاصیصای بیاانگر

بنگاههای کارا ( ،)SSعرض سط مشاصای از محصاول را باا

بهین عوامل تولید ب دنبال حداقل کردن هزین تولید و

استواده از ترکیبات ماتلوی از عوامل تولید با فرض بازده ثابات

در مقایس باا بهتارین عملکارد ،توسا شااا

تاصی

حداکثر کردن سود بنگاه با در ن رگیری قیمتهای نسبی عوامل

نسبت ب مقیاس تولید نشان میدهد

تولید است از آنجاییک یک بنگاه کارا مایتواناد از ن ار فنای،
ترکیبات ماتلوی از عوامل تولید را برای سط معینای از تولیاد
داشت باشد ،اما هزین تولید آنها ب دلیل تواوتهاای موجاود در
قیمتهای عوامل تولید متواوت است ،بنابراین کارایی تاصیصی
مستلزم انتاا

آن مجموع از عوامل تولید با قیمات مشاا

اواهد بود ک سط معینی از محصول را در حداقل هزین تولید
نماید ب همین دلیل ،کارایی تاصیصای را کاارایی قیمات نیاز
مینامند ( )Pierce, 1997کارایی اقتصاادی کا با آن کاارایی
هزین نیز مایگویناد ترکیبای اسات از کاارایی فنای و کاارایی

نمودار  .1مرز کاراي تولید و انواع کارایی

آوردن حداکثر سود ممکن با توج ب قیمتهاا و ساط نهااده

بنگاه  ،Qب دلیل قرارگیری بر روی منحنی تولید یکسان یاا مارز

های دیگر کارایی میتوان با کاارایی

کارایی ،ب لحاظ فنی کارا است در چنین حالتی میازان کاارایی

تاصیصی ک نشان دهنده توانایی واحد اقتصادی در با دسات
میباشد از جمل شاا

مدیریتی یا کارایی فنی اال
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یعنی مدیریت ياحی ترکیاب

فنی بنگاه  Pک در مقایس با بنگاه  Qبرای تولیاد هماان مقادار

بهین نهادهها برای حصول ستانده مورد ن ر اوالق اشاره نماود

ستانده از نهادههای بیشتری استواده کرده ب ياورت رابطا ()1

همچنین کارایی مقیاس 7یک واحد بنگاهی ،از نسابت "کاارایی

تعریف میشود فايل  QPهماان عادم کاارایی فنای بنگااه P

مشاهده شده" آن واحد ب "کارایی در مقیاس بهین " با دسات

هزین یکساان ׳AA

میآید و در این دیدگاه ،اندازه بنگاه در تشای

کاارایی نسابی

است اگرقیمت عوامل تولید ب وسیل ا

نشان داده شود ،کارایی تاصیصی بنگاه  Pب يورت رابط ()2

مد ن ر قرار دارد بر اساس تئوریهای اقتصاد تولید ،هزین هاای

ب دست میآید همچنین کارایی اقتصادی (کارایی کلی یا هزین

واحد تولیدی بر اثر افزایش اندازه و مقیاس کاراان یاا يانعت

کل) نیز از ترکیب کارایی فنی و کارایی تاصیصای با ياورت

غالباً کاهش مییابد و این امر موجب قرارگیری ساط فعاالیتی

رابط ( )3ب دست میآید

بنگاه اقتصادی در شرای بهین میگردد ب وور کلی باا اساتواده
از اجزای متواوت کارایی مایتاوان کاارایی يانایع ماتلاف باا
محصاوالت متواااوت را مقایسا نمااود ( Emami meybodi,

)2005
مباحو کارایی ب يورت مدون و ن امیافت توس بررسایهاا و
مطالعااات"دباارو ( )Debreu, 1951و کااوپمنز( Copmans,

 ")1951آغاز شد و توس فارل ( )Farrelدر سال  1957ادام
یافت ولی امکاان عملای انادازهگیاری آن در ساالهاای1977
(روش اقتصادساانجی )SFA8 :و ( 1978روش برناماا ریاازی

روشهای اندازهگیری کارایی ب دو دست کلی پارامتریک 10و
ناپارامتریک 11تقسیم بندی میشوند روش پارامتریک ب روشای
اوالق میگردد ک در آن ابتدا برای تابع تولید شکل اايای در
ن ر گرفت میشود و سپس توسا یکای از روشهاای بارآورد
توابع ک در آمار و اقتصادسنجی مرساوماناد ،ضارایب مجهاول
(پارامترهای) این تابع برآورد و در نهایت میزان کارایی محاساب

میگردد برای نمون در تحلیل تابع مارزی تصاادفی( )SFAبا

ستانده اروجی( )Yمصرف میکنند ضرایب  uو  vدر معادالت،

يااورت رابطاا ( ،)4تااابع تولیااد ) f(xرا باا شااکل تااابع

ب ترتیب وزن متغیرهای ورودی و وزن متغیرهای اروجی یا

کا داگالس و یا تابع ترانسلو

درن ر میگیرند ،نماد  Vهمان
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قیمتهای سای ای هستند

جزء تصادفی (جمل ااالل) معمول در اقتصادسنجی است ک از
توزیع نرمال استاندارد براوردار اسات و نمااد  Uمعارف عادم
کارایی است ک عمومااً توزیاع آن نیما نرماال در ن ار گرفتا
ماایشااود باادینترتیااب بااا باارآورد تااابع تولیااد ب ا يااورت
 Y  f ( x)  V  Uعدم کارایی بنگاهها اندازهگیری میشاود
برتری مدلهای مرزی تصادفی نسبت ب مدلهای اقتصادسنجی
در این است ک در برازش تابع ،نقاا متوس مد ن ر قرار ندارد
بلک نقاا مرزی ( )Frontierلحاظ میگردد

Y  f ( x)  V  U

()4

نمودار .2منحنی تولید یكسان (مرز کارایی)

)U  N (0 ,1

)V  N (0 ,1
روشهای ناپارامتریک بارای اولاین باار در ساال  1957باا

j  1,2,...,n

تعریف فارل آغازگردید برای سنجش کارایی یک بنگاه اااص،
فارل پیشنهاد نمود ک الزم است تا عملکرد آن بنگاه با عملکارد
بهترین بنگاههای موجود در آن ينعت مقایس شود ایان روش
دربردارنده مواهیم تابع تولید مرزی با عناوان شااصای بارای
اناادازهگیااری کااارایی اساات در ایاان روش ،بااراالف روش
پارامتریک ،نیازی ب برآورد تابع تولید نیست و قابلیات اساتواده
همزمان چندین متغیر ورودی (نهااده) و اروجای (ساتانده) در
ارزیابی کاارایی بنگااه وجاود دارد در باین تماامی روشهاای

از آنجایی ک حل مسئل برنام ریزی اطی در این روش
برای استواده همزمان چندین متغیر ورودی و اروجی،
ب سادگی امکانپذیر نیست ،چارنز ،کوپر و رودز)CCR( 14
توانستند با یک سری عملیات ریاضی ،رواب

فوق را در یک

فرم مضربی نهاده گرا ب يورت رواب ( )6پیشنهاد نمایند

ناپارامتری ،روش تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAباا اساتواده از
کلی مشاهدات و تکنیکهای برنام ریازی ریاضای با ارزیاابی
واحدهای بنگاهی تصمیم ساز ( DMU12ها ) میپردازد کارایی
ب دست آمده برای یک واحد بنگاهی از نوع کارایی نسبی است
و مرز کاارایی را ترکیاب محادبی از ساایر واحادهای کاارا در
مقایساا ایجاااد ماایکنااد ( )Emami meybodi, 2005باا
بنگاههایی ک با حداقل کردن نهادهها ،محصول ماورد هادف را

 -4ادبیات تجربی تحقیق
در ارتباا با موضوع کاارایی بااش حمال و نقال زمینای و

بدست آورده و بر روی مرز کارایی قرار میگیرند ،بنگااه کاامالً

ریلی ،مطالعات بنیادی و کااربردی ارزشامندی ياورت گرفتا

کارا یا بنگاه مرجع ( )PEERمیگویند همچنین بنگاههایی کا

است ک ب تعدادی از آنها اشاره مایگاردد در باین مطالعاات

باالی مرز کارا قرار میگیرناد بنگاههاای ناکاارا هساتند کا باا

داالای ،ياوارزاده و رضاائی ارجارودی ( Safarzadeh and

الگوگیری از بنگاههای مرجع میتوانناد کاارایی ااود را بهباود

 )Arjroodi,2001با استواده از روش مقایس ای ب بررسی میزان

باشند ( نمودار )2

مصرف سوات در باش حمل و نقل جادهای و ریلی پردااتند

اساس کار در روش تحلیل پوششی ب يورت رواب
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و یافت های تحقیق نشان داد ک نسبت مصرف سوات در جابا

نوشت میشود ک در آنها؛  nواحد تصمیمگیری ( )DMUjیا

جایی مسافر با ناوگان عماومی جاادهای (اتوباوس) و راه آهان

بنگاه مشاب مقادیر ماتلوی از  mنهاده ورودی( )Xبرای تولید s

تقریباً یکسان است (حدود  15سی سی برای هر نوار کیلاومتر)

ولی در حمل و نقل بار ،برای جاب جاایی هار تان کیلاومتر در

میکند او ب من ور کاهش مصرف سوات و کااهش آلاودگی،

حمل و نقل جادهای حدود  36سیسی و در حمل و نقل ریلای

جایگزینی حمل ونقل ریلی در باش حمل بار و مسافر ب جای

حدود  6سیسی سوات مصرف میشود ب عباارت دیگار در

حمل و نقل جادهای را تويی میکند

حمل هر تن کیلاومتر باار باا راه آهان 30 ،سایسای ساوات

در بین مطالعات اارجی ،فازیولی و فیلیپینی ( Fazioli and

يرف جویی میشود آنها با توج ب افزایش جمعیت کشور ،ب

 )Filippini, 1993با استواده از هزین ترانسلو  ،کارایی حمال

اصوص جمعیت شهری و ب دالیل محادودیت مناابع اناريی،

و نقل عمومی (شرکتهای اتوبسرانی) منطق شمال کشور ایتالیا

ایمنی باالتر ،آلودگی کمتر بر محی زیسات ،يارف جاویی در

را بررسی کردناد و نتاایج تاماین ،وجاود ناکاارایی مقیااس و

مصرف سوات و همچنین هزین پایینتر راه آهن در مقایس باا

عملکرد غیر بهین در شرکتهای حمال و نقال عماومی شامال

دیگر باشهای حمل و نقل،گسترش سهم حمال و نقال ریلای

ایتالیا را تأیید کرد

درجاب جایی کااال و مساافر ،با عناوان یاک سیساتم مطمائن،

ووریک تأکید یافت های تحقیق بر لزوم تن یم سیاساتهاای

اقتصادی و کارآمد در توسع اقتصادی کشور را تويی میکنناد

زیر سااتی حمل و نقل عمومی در جهت بهبود کاارایی هزینا

اقدسی و غالمی ( )Aghdasi and Gholami, 2003با اساتواده

قرار گرفت راماناتان ( )Ramanathan,2000باا یاک رویکارد

از دادههای اوالعاتی مربوا ب سالهای  1350الای  1379راه

کلی و ب کارگیری روش  ،DEAکارایی دو شایوه حمال و نقال

آهن و اندازهگیری بهرهوری جزیی عوامل تولید یعنی بهارهوری

ریلی و جادهای بار و مسافر در کشاور هناد را از ن ار مصارف

ا  ،نیروی انسانی ،سوات ،لکوموتیاو ،واگان بااری و ساالن

انريی ،مورد ارزیابی قارار داد نتاایج مطالعا نشاان داد کا در

ها را با اساتواده از نسابت

باش حمل و نقل ریلی ،مصارف اناريی وای دوره  1980تاا

(عملکرد  /عوامل تولید) مورد ارزیابی قرار داده و نتیجا گیاری

 1994کاهش یافت و از ن ر جاب جایی مسافر و حمل بار ،رشد

نمودند ک عوامل تولیاد در بااش راه آهان کشاور وای دوره

آهست ای وی دوره داشت است در بین سالهای مورد بررسای،

بررسی از ترکیب نامتناسبی براوردار اسات و شارکت راهآهان

بهترین کارایی مربوا ب باش ریلی در سال  1994اتواق افتاده

همواره با مازاد منابع وی دوره بررسی رو ب رو بوده است پور

است ،در حالیک در همین مقطع ،باش حمل و نقل جادهای از

کااممی و سالطانی ( ،)Poorkazemi and Soltani, 2007باا

ن ر میازان مصارف اناريی  36درياد ناکارآمادی داشات در

مالم کوئیست

مطالع ای دیگر ،پیناا و تاورس ( )Pina and Torres, 2001باا

ب بررسی مقایس ای کارایی و بهرهوری راه آهن ایران با راه آهن

استواده از روش تحلیل پوششی دادههاا ،کاارایی حمال و نقال

کشورهای آسیایی و ااورمیانا وای ساالهاای 2000-2004

عمومی  15شهر اساپانیا را باا حمال و نقال بااش اصويای

پردااتند نتایج ارزیابی کاارایی نشاان داد کا کشاور فلساطین

مقایس کردند و برای این من ور از معیارهای ساوات مصارفی

اشغالی بهترین کارایی را دارد و کشور ایران در میان  24کشاور

وسایل نقلی عماومی در هار ياد کیلاومتر ،نسابت هزینا با

مورد مطالع در رتب دهم قرار دارد آنهاا بارای بهباود کاارایی

کیلومتر ،نسبت سوبسید ب مسافر با بررسای عوامال ماسثر بار

مدیریتی حمل و نقل ریلی در ایران پیشنهاد الگوبرداری از نحوه

کارایی استواده شد نتاایج نشاان داد کا متغیرهاای بارون زا و

مدیریت راه آهن کشورهای کره جناوبی و فلساطین اشاغالی را

محیطی تأثیری بر روی کارایی نداشت و تواوت معنیداری باین

دادنااد همچنااین فروزنااده ( )Forozandeh, 2009در یااک

سط کارایی باش اصويی و دولتی در مدیریت باش حمل

مطالع ی مقایس ای ،دو باش حمل و نقل جادهای و ریلی را از

و نقل مشاهده نشاد مارگااری و همکااران ( Margeri et al.,

ن ر مصرف سوات و ایجاد آلاودگی ،ماورد مقایسا قارار داد

 ،)2006بااا اسااتواده از تلویااق دو روش پارامتریااک ( )SFAو

یافت های تحقیق نشان میدهاد کا مصارف ساوات در حمال

ناپارامتریک ( ،)DEAکارایی اناواع سیساتمهاای حمال و نقال

ونقل جادهای  10برابر مصرف سوات در حمال و نقال ریلای

عمومی شهری ،بین شهری و ماتل کشور ایتالیاا را وای دوره

است همچنین نتایج نشان میدهد ک ساهم بااش جاادهای از

 1993-1999بررسی و مقایسا کردناد بارای ایان من اور از

انتشار گازهای گلاان ای  80تاا  90درياد اسات ،در حالیکا

دادههای ترکیبی  42شرکت حمال و نقال عماومی ،متغیرهاای

باش ریلی تنها  2دريد از آلودگیهای حمل و نقال را تولیاد

تعداد پرسنل ،بنزین مصرف شده توس ناوگان و ماارج ساالن

مسافری ،میزان اثرپذیری این شاا

استواده از روش تحلیل پوششی دادهها و شاا

هر شرکت ب عنوان ورودی مدل و متغیرهاای تعاداد ياندلی-

مربوا ب نواحی 14گان باش حمال و نقال ریلای با عناوان

کیلومتر عرض شده ب مسافران ( )SKMب عنوان اروجی مدل

واحدهای تصمیم ساز ( )DMUاستواده شد از آنجاییک نیروی

استواده شد نتایج حايل از ارزیابی کاارایی در مرحلا اول با

انسانی فعال ،یکی از مهمترین عوامل مسثر در دستیابی ب اهداف

روش  DEAنشان داد ک میاانگین کاارایی بارای شارکتهاای

یک بنگاه اقتصادی محسو

حمل و نقل شهری  93دريد و برای شرکتهای حمل و نقال

افرادی ک ب وور مستقیم (رانندگان) و غیر مستقیم (کارمندان و

عمومی بین شهری و ماتل ب ترتیب  86و  85درياد اسات

پرسنل) در باشهای حمل و نقل عمومی ریلی اشتغال دارند ب

(کارایی باالتر سیستم حمل و نقل عمومی شاهری) مطالعا بار

همااراه متغیاار وااول اطااوا ریلاای در هاار ناحی ا ب ا عنااوان

روی این نکتا تاکیاد مایکناد کا متغیرهاای برونزایای مانناد

ورودیهای مدل استواده شد همچنین از معیار نور-کیلومتر کا

سیاستهای اتااذ شده دولت در اصاوص زیار ساااتهاای

واحد سنجش جاب جایی مسافر در یک کیلومتر است با عناوان

حمل و نقل و دیگر متغیرهای غیر قابل کنترل میتوانند از وریق

اروجی مدل استواده شد منبع جمعآوری اوالعات مربوا نیاز

کاهش هزین های ارای ادمات و کاالهای مربوا ب حمل و نقل

از سالنام های آماری منتشار شاده توسا ساازمان راهاداری و

بر روی کارایی اثر گذارند و باعو افزایش کارایی حمال ونقال

حمل و نقال جاادهای کشاور و شارکت مساافری رجااء ،وای

عمومی شوند همچنین ساانچز ( )Sanchez, 2009در مطالعا

سالهای  86تا  88میباشد (جدول)1

اود ،کارایی فنی و کارایی مقیاس حمل و نقل عمومی شهری و

جدول  .2متغیرهاي به کار رفته براي ارزیابی کارایی بخش حمل و

ب ا اصااوص ااادمات شاارکتهااای اتوبوساارانی وابساات ب ا

مایگاردد ،بارای هماین از تعاداد

نقل ریلی -مسافري

شهرداریهای اسپانیا را با استواده از تحلیال پوششای دادههاا و

خروجی ()Outputs

معیارهای تعداد پرسنل ،سوات مصارفی و تعاداد اتوباوسهاا

نور  -کیلومتر

ب عنوان ورودیهای مدل و تعداد  8متغیر در س دسات کمای،

(میلیون)

وروديها ()Inputs
وول اطوا

تعداد شاغلین باش ریلی
(شاغلین مستقیم و غیر

ریلی

مستقیم)

کیوی و سط ایمنی ادمات حمل و نقل ب عنوان اروجیهای
مدل اندازهگیری نمود نتایج حايال از بارآورد کاارایی توسا
روش  DEAنشان داد ک میانگین کارایی فنی اال

و کاارایی

مقیاس ب ترتیب  94دريد و  52دريد است همچناین ماازاد
منابع ( )Slackحدود  6دريد ب دست آمد ک يرف جاویی در

برای اندازهگیری کارایی فنی از مادل چاارنز ،کاوپر و رودز
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( )CCRک کارایی را در حالت بازدهی ثابت نسبت با مقیااس
اندازه میگیرد ب يورت رابط ( )5استواده شده است البتا در

استواده از منابع موجود را تويی میکند در انتها پس از بررسی

این مدل پیشنهادی برای هر واحد تصمیم ساز( )DMUباید یک

نهایی ،تاکید مقال بر روی ارزیابی کاارایی فنای ارایا اادمات

محدودیت جداگان نوشت و ب این ترتیاب مادل برناما ریازی

حمل و نقل اتوبوس شهری ب دلیل اثر گذاری کیویت ارای ایان

اطی ب دست میآید کا تعاداد محادودیتهاای آن از تعاداد

ادمات بر کیویت زندگی شهروندان دلیل قرارگرفت

متغیرهایش بیشتر است.

با توج ب مطالعات تجربای انجاام شاده در قبال ،هادف از

از آنجا ک حجم عملیات در حل سیمپلکس بیشتر وابست با

انجام مطالع حاضر ،بررسای مقایسا ای اجازای کاارایی شاامل

تعداد محدودیتهاست تا متغیرها ،بنابرایان حال مساال ثانویا

کارایی فنی ،کارایی مدیریتی ،کارایی مقیاس کارایی فنای بااش
حمل و نقل ریلی -مسافری در نواحی  14گان راهآهن کشاور
ب روش تحلیال پوششای دادههاا وای ساالهاای  86الای 88
میباشد

-5روش تحقیق
جهت بررسی مقایسا ای اجازای کاارایی با روش تحلیال
پوششی دادههاا ،از دادههاای ورودی و اروجای شاامل تعاداد
شاغلین ،وول اطوا ریلی و نور مسافر -کیلومتر جاب جا شده

مدل فوق در رابط ( )5ک نیازمند حجم عملیات کمتری اسات
تويای مایشاود در مساال ثانویا  ،چنانچا متغیار متناامر باا
m

محاادودیت  ،  vip X ip  1بااا  θو متغیرهااای متنااامر بااا
i 1
m

s

محدودیتهای  ،  urpYrj   vip X ij  0با   jبیان گردد و
i 1

r 1

با در ن ر داشتن این نکت ک مدل  CCRدر برای مواقاع حاین
محاسب کارایی ،برای ورودیها و اروجیهاای مادل ،ضاریب
يور را تعیین میکند و ضریب يور نیز باعو میشود ک متغیر

مزبور در محاسب کارایی موثر نباشد.

لااذا باا جااای اسااتواده از قیااد  Vi ,  r  0از قیااد

 Vi ,  r  توياای ماایشااود ک ا در آن ε<0اساات بااا در
ن رگیری موارد فوق ،مسئل ثانوی مدل  CCRب يورت رواب
( )7نوشت میشود.
در آن  θو  λمتغیرهااای مساائل ثانوی ا ماادل اولی ا و  pو q

متغیرهای کمکی هستند این روش ک در حقیقت تکامال یافتا
مدل CCRاست ،ب مادل  CCR/εباا فارم پوششای معاروف
است ()Mehregan, 2004

()8

 -6تخمین مدل و تحلیل نتایج
نتایج حايل از اندازهگیری کارایی فنی باش حمال و نقال
ریلی -مساافری در جادول ( )2االيا شاده اسات در ایان
جدول ،کارایی فنی نواحی  14گان ریلی برای سالهای  86تاا
 88با استواده از مدل  CCRدر حالت اروجی محاور گازارش
شده است میانگین کارایی فنی نواحی وی س سال مورد مطالع
 %59و میزان ناکارایی موجود در این باش برای سالهاای،86
 87و  88ب ترتیاب  0/42 ،0/44و  0/38با دسات آماد از
جمل نتایجی ک مادل  CCRاروجای محاور ارایا مایدهاد،

()7

استواده از رابط ) (1/θ - 1برای محاسب دريد افزایش اروجی

در تحلیلهای بعدی ،از آنجایی ک ممکن است تمامی
واحدهای تصمیم ساز (در این مطالع نواحی حمل و نقل ریلی)
ب یکسان در مقیاس بهین فعالیت نباشند و استواده از فرض
بازده ثابت نسبت ب مقیاس باعو شود ک مقادیر محاسب شده
برای کارایی فنی با در بر داشتن کارایی مقیاس دچار ااتالل
گردد ،بنابراین در این مطالع از فرض بازدهی متغیر نسبت ب
مقیاس نیز استواده میشود تا امکان تحلیل مناسبتری از اجزای
کارایی ن یر کارایی ناشی از مقیاس و مدیریت فراهم آید
بانکر ،چارنر و کوپر ،16با اضاف نمودن محدودیت( NÍλ=1قید
تحد ) در روش پیشنهادی اود ،مدل قبلی را ب گون ای بس
دادند ک محاسبات کارایی با فرض بازده متغیر نسبت ب مقیاس
انجام شود(مدل )BCCب

این وریق مسال

ثانوی

مدل

برنام ریزی اطی با فرض بازده ثابت نسبت ب مقیاس ب
يورت رواب ( )8با فرض بازده متغیر نسبت ب مقیاس تغییر
یافت (میر حسینی)1389،
در این مدل یک واحد تصمیمساز یا بنگاه اقتصادی (در این
مطالع نواحی حمل و نقل ریلی) با استواده از چندین نهاده
برای تولید یک یا چند ستانده در یکی از س حالت ممکن یعنی
بازده ثابت ،يعودی و یا نزولی نسبت ب مقیاس فعالیت میکند

( )Pass-kmب من ور رسیدن ب کارایی کامل میباشد مقادار
θهمان میزان کارایی فنی ب دست آمده از مادل  CCR-Oمای-
باشد ک در ستونهای دوم الی چهارم جادول ( )2آماده اسات
برای مثال در سال  ،1387میزان کارایی فنی ناحی شامالغار
کشور برابر  θ =0/59میباشد ک عکس این مقدار منهاای یاک
برابر  %69میباشد بدیهی است ک برای رسیدن ب مرز کاارایی
دو راه حل ممکن وجود دارد :الف) کاهش در مقدار اساتواده از
ورودیها ب شرا ثابات باودن اروجایهاا و

) افازایش در

میزان اروجی ب شرا ثابت باودن مقادار ورودیهاا بناابراین
میتوان نتیج گیری نمود ،برای اینک باش ریلی ب کارایی کامل
برسد ب وور متوس بایاد افزایشای معاادل  %69در اروجای
اود ایجاد نماید
محاسبات مربوا ب شاا
اال

کارایی مدیریتی یا کارایی فنای

باش حمل و نقل ریلی -مساافری در ناواحی چهاارده

گان از وریق اندازهگیری کارایی با فرض بازده متغیر نسابت با
مقیاس انجام میشاود (مادل )BCCهماانطور کا جادول ()3
مشاهده میشود ،کارایی مدیریتی نواحی چهارده گانا ریلای در
کشور تواوت بسیار زیادی نسبت ب یکدیگر دارناد با عناوان
مثااال در سااال  1386کاااراترین ناحیاا از ن اار بکااارگیری
تواناییهای مدیریتی ،نواحی جنو  ،لرستان ،ايوهان و تهران و
ناکاااراترین نااواحی از ن اار ماادیریتی نااواحی شاارق ،ارا و

آذربایجان میباشند البت با مقایس میانگین کارایی مدیریتی وای

است همچنین میانگین کلی نواحی  14گان ریلی وی سالهای

س سال مورد بررسی ،مشاهده میشود ک کاارایی مادیریتی با

 86تا  88نیز برابر  0/73ب دست آمد کا نسابت با میاانگین

وور قابل توجهی افزایش یافت است میانگین کاارایی مادیریتی

کلی کارایی فنی ( )0/59رقم بیشتری را نشان میدهد

هر ناحی وی س سال مورد ن ر در ستون آار جدول ( )3آمده
جدول  .2کارایی فنی نواحی چهارده گانه حمل و نقل ریلی -مسافري
سال 86

سال 87

سال 88

میانگین

جنو

1/00

1/00

1/00

1/00

لرستان

0/38

0/3

0/34

0/35

ارا

0/20

0/31

0/31

0/27

تهران

1/00

1/00

1/00

1/00

شمال

0/25

0/26

0/32

0/28

شمال شرق

0/32

0/38

0/47

0/39

اراسان

0/89

1/00

1/00

0/96

شمال غر

0/64

0/59

0/68

0/64

آذربایجان

0/16

0/19

0/17

0/17

ايوهان

1/00

1/00

0/93

0/97

یزد

0/49

0/27

0/33

0/37

هرمزگان

0/95

0/99

1/00

0/98

0/57

0/44

0/54

0/51

شرق

0/015

0/39

0/68

0/36

میانگین

0/56

0/58

0/62

0/59

ناحیه

شرق

جنو

مأاذ :یافت های تحقیق
جدول  .3کارایی مدیریتی در نواحی چهاردهگانه حمل و نقل ریلی -مسافري
سال 86

سال 87

سال 88

میانگین

جنو

1/00

1/00

1/00

1/00

لرستان

1/00

1/00

1/00

1/00

ارا

0/22

0/37

1/00

0/53

تهران

1/00

1/00

1/00

1/00

شمال

0/26

0/27

1/00

0/51

شمال شرق

0/41

0/46

0/51

0/46

اراسان

0/94

1/00

1/00

0/98

شمال غر

0/73

0/65

0/72

0/70

آذربایجان

0/22

0/25

0/22

0/23

ايوهان

1/00

1/00

0/99

1/00

یزد

0/67

0/37

0/38

0/48

هرمزگان

0/98

1/00

1/00

0/99

0/67

0/44

1/00

0/71

شرق

0/02

1/00

1/00

0/67

میانگین

0/65

0/70

0/84

0/73

ناحیه

جنو

شرق

مأاذ :یافت های تحقیق
جدول  .4کارایی مقیاس در نواحی چهاردهگانه حمل و نقل ریلی -مسافري
سال 86

سال 87

سال 88

میانگین

جنو

1/00

1/00

1/00

1/00

لرستان

0/38

0/35

0/35

0/36

ارا

0/91

0/86

0/31

0/69

تهران

1/00

1/00

1/00

1/00

شمال

0/98

0/97

0/32

0/76

شمال شرق

0/80

0/83

0/94

0/85

اراسان

0/95

1/00

1/00

0/98

شمال غر

0/88

0/92

0/95

0/92

آذربایجان

0/77

0/77

0/81

0/78

ايوهان

1/00

1/00

0/95

0/98

یزد

0/73

0/75

0/88

0/79

هرمزگان

0/97

1/00

1/00

0/99

0/85

1/00

0/54

0/80

شرق

0/95

0/40

0/69

0/68

میانگین

0/87

0/85

0/77

0/83

ناحیه

جنو

شرق

مأاذ :یافت های تحقیق

در ادام  ،میزان کارایی مقیاس نواحی  14گان ریلی وای سا
سال مورد مطالع با استواده از معیار نسبت کارایی فنی بر کاارایی
مدیریتی بررسی شد ک نتایج آن در جدول ( )4آمده است
کارایی مقیاس یک واحد تصمیم سااز (در ایان مطالعا ناواحی
حمل و نقل ریلی) ،نشان میدهد ک واحد مورد ن ر تا چ حدی
توانست است در مقیاس بهین تولید عمال کناد هماانطور کا در
جدول ( )4مشاهده میشود ،ناحی جنو

در هر س ساال ماورد

مطالع ا دارای کااارایی مقیاااس کاماال یعناای فعالیاات در مقیاااس
بهین میباشد
همچنین ناحیا تهاران در هار سا ساال و ناواحی اياوهان،
اراسان و هرمزگان در دو سال دارای کاارایی مقیااس واحاد یاا
کامل هستند همچنین میانگین کارایی مقیاس وای ساالهاای 86
الی  88ب ترتیب  0/85 ،0/87و  0/77ب دست آماد کا روناد
نزولی کارایی مقیاس وی س سال مورد مطالع را نشان میدهد و
میانگین کل کارایی مقیاس نواحی نیز وی سالهای مورد بررسای
 0/83ب دست آمد این معیار را میتوان بدین يورت توسیر کرد
ک برای اینک باش ریلی کشور از ن ر مقیاس ب کاارایی واحاد
برسد میبایست ب اندازه  20دريد{ ،}1/(0/83)-1=0/2میازان

اروجی باش یعنی نور -کیلومتر را افزایش داد

 -7نتیجهگیري
باش حمل و نقل از جمل فعالیاتهاایی اسات کا ماهیات
راهبردی داشت و در فرآیند عماومی اقتصااد کشاور با ویاژه در
فعالیتهای بازرگانی داالی ،تجارت اارجی و گردشگری نقاش
عمدهای دارد؛ ب ووریک هر نوع نارسایی و بحران در چگاونگی
ارای فعالیت ادماتی توس آن باعو کاهش رفاه اقتصادی ماردم
جامع میشود آمار نشان میدهد ک باش حمل و نقل ،یکای از
مصرف کنندگان عمده فرآوردههای نوتی در بین سایر بااشهاای
اقتصادی میباشد ،ب ووریک وبق برآوردها ،حدود  28دريد از
کل انريی کشور توس این باش مصرف میشود بنابراین ارایا
روشهای جایگزین در جهات يارف جاویی در مصارف اناريی
میتواند تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از اتالف انريی باا ااود
ب همراه آورد از ورف دیگر ،رشد و شکوفایی باش حمل ونقل
و با اصاوص حمال و نقال عماومی باا تاأثیرگاذاری باار روی
هزین های مستقیم و غیر مستقیم باعو ارتقاای رفااه نسابی افاراد
جامع نیز میشود در این راساتا ،حمال و نقال زمینای ریلای دو
ومیو اساسی حمل بار و مسافر را بر عهده دارد ک در این مطالع

باش حمل و نقل ریلی -مسافری مد ن ر قارار داشات و عمادتا

تا رفاه مسافران بیش از پیش مد ن ر قرار گیرد

توس شرکت قطارهای مسافری رجاء يورت میگیارد ناوگاان

ب وور االي  ،وجود ناکارایی فنای در بااش حمال و نقال

حمل و نقل ریلای -مساافری شاامل اناواع قطارهاای مساافری،

ریلی -مسافری موجبات عملکارد ضاعیف شابک حمال و نقال

اطوا ریلی یک اط  ،دو اط و ایستگاههای بین شهری اسات

عمومی ،افزایش هزین های حمل و نقل کاهش رفااه نسابی افاراد

ک تحت ن ارت شرکت راه آهن کشور ب فعالیت مشغول است و

جامع را فراهم میآورد در حالیکا هرگونا تاالش در جهات

در بسیاری ازموارد رقیب بااش حمالونقال جاادهای در زمینا

افزایش کارایی حمل و نقل عمومی مسافری و تعیین شیوه کارا در

مسافری ب شمار میرود

جاب جایی مسافر ،نهایتاً منجر ب کاهش هزین های مربوا ب حمل

نتایج ارزیابی کارایی فنی نشان میدهد ک وی سالهای 86الی

و نقل و افزایش در رفاه نسبی افراد جامع میشود

 ،88باش حمل و نقل ریلی -مسافری از عملکردی باا میاانگین
کارایی فنی  %59در بین نواحی چهاردهگان کشور براوردار بوده
است در نتیج جهت باقی ماندن در يحن حمل و نقل مساافری
و در کنار حمل و نقل مسافری جادهای ،میبایست اروجی نور-
کیلومتر در باش مذکور ب میزان %50افزایش یابد نتایج مطالعا
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حاضر در تطابق با مطالعات پیشین از جمل پورکاممی و سلطانی

 4برنام چهارم توسع اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسالمی

( ،)1386وجود ناکارایی نسبتاً باالیی را در باش راه آهان تأییاد

ایران

میکند از دالیل عمدهای ک باعو ب وجود آمدن ناکارایی فنی در
باش حمل و نقال ریلای -مساافری شاده اسات ،مایتاوان با
فرسودگی ،محدود بودن ناوگان حمل ونقل ریلی و عقب ماندگی
میزان اطوا راه آهن کشاور کا باعاو اتاالف اناريی و وقات
میشود اشاره نمود
برآورد میانگین کارایی مدیریتی و مقیاس باش حمال و نقال
ریلی -مسافری با میازان  0/65و  ،0/87نشاان دهناده کاارایی
نسبتاً ضعیف مدیریتی در باش ریلای اسات کا منجار با عادم
جذ

تقاضای بالقوه باش حمل و نقل ریلی -مسافری راه آهان

شده و این مسئل تا حدی ناشی از عدم برناما ریازی مناساب در
مساایرهای ماتلااف در واای فصااول ماتلااف و در نتیج ا تااردد
قطارهای با مرفیت االی است مقایس عملکارد بااش حمال و
نقل ریلی -مسافری وای دوره  1386-1388باا اهاداف تعیاین
شده برنام چهارم توسع نشان میدهد ک دريد تحقاق اهاداف
برنام بر اساس شاا

نور-کیلومتر  87دريد اسات و ایان در

حالی است ک آمارهاای موجاود امکاان جاذ

تقاضاای مساافر

اضافی با توج ب امکانات موجود را تأیید میکنند البتا الزم با
اشاره استک فعالیتهای باش حمل و نقل ریلی -مسافری ،با
وور مساتقل و متمرکاز از ساال  1376با بعاد توسا شارکت
قطارهای مسافری رجاء يورت گرفت و ب همین دلیل تمرکاز در
ارای ادمات با کیویت بیشتر نسبت ب سالهای گذشات و ایجااد
سیستمها و روشهای ااص مدیریتی ضابط مند موجب گردیاده

5. Organization for Economic Cooperation and
Development
6. Pure Technical Efficiency
7. Scale Efficiency
8. Stochastic Frontier Analysis
9 .Data Envelopment Analysis
10 .Parametric Method
11. Non Parametric Method
12. Decision Making Units
13. Shadow Price
14. Charnes, Cooper and Rhodes
15. Charnes, Cooper and Rhodes
16. Banker, Charners, Cooper
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ABSTRACT
Public ground transportation is one of the sectors that has a major impact on economic
activity, such as increased efficiency in othe sectors and related activities. In this context, the
knowledge of transportation economy, is trying to make the best use of transport facilities to
meet the need to provide a definite shift in time and place. The main objective of the study
was to analyse the components efficiency of regional rail-passenger transportation in 14
regions of Iran for the years 2007-2009. For this purpose data envelopment analysis (DEA)
was used to measure technical, managerial and scale efficiency in terms of constant returns to
scale production attributable to Charns, Cooper, Rhodes (CCR) and variable returns to scale
in terms of production attributable to Bnker, Charns, Cooper (BCC).On the basis of results,
inefficiency levels in rail-passenger transportation section are 0/44, 0/42 and 0/38
respectively during 2007-2009. The results showed that the average performance of the
estimated components including technical, managerial and scale efficiency in rail-passenger
transportation were 0/59, 0/65 and 0/85 respectively during the period of study. Therefore it

is suggested that the rail passenger transport sector should increase its output potential level
by 41 percent. The main reason behind the presence of weak performance in the sector could
be attributed to old and frustrated rail way infrastructures and limited rail transport navigation
system that causes waste of energy in the industry.
JEL: C14, J58, H41
Keywords: Technical Efficiency, Public Transportation, Ground Transportation, Rail
Transportation, Data Envelopment Analysis
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