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  چكيده

محسوب زيربنايي هاي مهم و  ي از بخشكه خود، يك صنعت حمل و نقل يكي از اركان مهم و اقتصادي هر منطقه است. زيرا عالوه بر اين

 سازد. راهم ميفي بالقوه كشور را وري مناسب از استعدادها ها ديگر جوامع تأثيرگذار است و امكان بهره شود، بر بسياري از فعاليت مي

گيري ن در تصميمتواند به مديراهاي بيشتري در اين صنعت برخوردار است موضوع مهمي است كه مي كه كدام استان از قابليت اين

تا به امروز مطالعه چنداني  ،هاي توسعه كمك كند. با وجود اهميت صنعت حمل و نقلريزيبهتر تخصيص منابع و امكانات و برنامه

هاي كشور در بندي استانهدف از اين پژوهش ارزيابي و رتبه .صنعت صورت نگرفته است اين هاي كشور در بندي استان درباره رتبه

بندي  ، باربري و مسافربري تقسيمآبيچهار بخش حمل و نقل هوايي،  ابتدا صنعت حمل و نقل دراست.  براي اين منظور  حوزه حمل

ها از مراجع آماري  و داده اي و مصاحبه با خبرگان تعيين انههاي مناسب بر اساس مطالعات كتابخ شده است. براي هر بخش، شاخص

با  محاسبه گرديد، سپس بخشها در هر  ش آنتروپي شانون، وزن شاخصوبا استفاده از ردر ادامه معتبر استخراج گرديده است. 

  . اين پژوهش از نوع بندي گرديدند رتبهعملكرد در هر يك از چهار حوزه  با عنايت بهها  استان ،زيان تاگوچي از تابع استفاده

بر اساس نتايج به باشد.  مي 1391اني آن مربوط به سال و دوره زم كشور هاي استان كليه پژوهش قلمروباشد،  تحليلي مي-توصيفي

باربري  بخشمسافربري استان سمنان رتبه نخست و استان يزد رتبه آخر را كسب كرده است. استان تهران در  بخشدست آمده، در 

هاي گلستان و اصفهان در رتبه   ، به ترتيب استانبخشحمل و نقل هوايي، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. در اين دو و همچنين 

  استان هرمزگان در رتبه نخست و استان خوزستان در آخرين رتبه قرار گرفته است. آبياند. در حمل و نقل  آخر قرار گرفته

  

  روش تاگوچيآنتروپي شانون، ها،  بندي استان صنعت حمل و نقل، رتبه كليدي: هايهواژ

  

    مقدمه - 1
اثرات قابل توجهي بر  حمل و نقلهاي  سيستمامروزه 

پايداري محيطي، اجتماعي و اقتصادي دارند و به همين علت 
 Zheng(ها همواره مورد توجه محققين بوده است  ارزيابي آن

(et al.), 2013 .(هايي  دربرگيرنده فعاليت صنعت حمل و نقل
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هاي توليد، توزيع و  است كه به شكلي گسترده در تمامي زمينه
هاي  جريان داشته و در مجموعه فعاليتمصرف كاال و خدمات 

صنعت حمل و  اقتصادي نقش غيرقابل انكاري برعهده دارد.
نقل به عنوان شرياني حياتي و مهم اتصال اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي و سياسي همواره مورد توجه بوده است. نقش و 
حساسيت استراتژيك اين صنعت در ارائه خدمات، متناسب با 

هاي گوناگون جوامع، از اهداف كالن  بخشنيازهاي مختلف 
گذاران امروز كشورهاست (صالحي صدقياني و  سياست

در حال حاضر هزينه حمل و نقل در قيمت  ).1383، همكاران
باشد. لذا كاهش هزينه  درصد مي 5م شده كاال در كل جهان تما

كاهش هزينه عرضه كاالي توليدي به  تبعباالحمل و نقل و 
نقش زيادي در توان رقابت و گسترش ساير بازارهاي مصرف 

لذا . هاي اقتصاد از جمله صنعت و نهايتاً اقتصاد ملي دارد بخش
هاي آينده، بررسي جايگاه كنوني و پتانسيل  ريزيبراي برنامه

انداز آتي جهاني آن و حمل و نقل در اقتصاد كشور، چشم
 هاي ضروري اوليه شناخت كمبودها و مشكالت مربوطه از گام

  ). 1383(رضايي،  باشد مي
بسياري از كشورها به منظور تقويت زيربناهاي اقتصادي، 

اي و در نهايت  هاي منطقه رهايي از وابستگي، رفع عدم تعادل
ها  رسيدن به توسعه پايدار، بسيج منابع و به خصوص تخصيص

هاي مديريتي؛ نيازمند شناسايي امكانات و منابع  سازي و تصميم
هاي اطالعاتي الزم  جا كه يكي از بنيان ز آنخويش هستند. ا

اي، آگاهي از  ريزي صحيح ملي و منطقه جهت برنامه
هاي مناطق مختلف است، لذا تعيين موقعيت و جايگاه  توانمندي

اي  ميت ويژه، از اههاي اقتصادي مناطق مختلف از نظر ظرفيت
ارتقاي ). موفقيت در 1388، برخوردار است (آماده و همكاران

مستلزم توجه به صنعت حمل و نقل  ستم حمل و نقل كشور،سي
و اي  هاي توسعه ملي و منطقه هر استان در تدوين برنامه

هاست. بنابراين بايد  در سطح استانمعيارهاي مديريتي  همچنين
هاي مختلف در اين بخش از صنعت شناسايي  هاي استان قابليت

كه هر يك از  شود. متأسفانه در حال حاضر توجه زيادي به اين
هاي) كشور از چه امكانات و منابعي برخوردارند  مناطق (استان

شود. هر استان  كنند، نمي ها استفاده مي و به چه طريقي از آن
اي است  هاي خاص خود نيازمند برنامه ويژه متناسب با ويژگي

و الزمه هرگونه اقدامي در اين زمينه، شناخت وضع موجود 
هاي علمي، كارآمد و  ستفاده از روشهاي مختلف، با ا استان

معتبر است. در اين مقاله ابتدا صنعت حمل و نقل در چهار 
بندي  مسافربري تقسيم ، باربري وآبيل و نقل هوايي، بخش حم

هاي مناسب بر اساس  شاخص بخششده است و براي هر 
به با خبرگان استخراج گرديده اي و مصاح مطالعات كتابخانه

ها از مركز رسمي آمار كشور و  آوري داده جمع . در ادامه بااست
به دست آمده  پژوهشهاي  ها در مدل، خروجي وارد كردن آن

هاي  بندي استان بر اين اساس هدف اصلي اين مقاله، رتبه است.
است. يكي از  1391كشور در صنعت حمل و نقل، در سال 

سازد، استفاده از روش  را متمايز ميپژوهش نكاتي كه اين 
بندي واحدهاي مختلف، در صنعت حمل و  رتبهوچي براي تاگ

فرض اساسي كه در اين مقاله مد نظر قرار گرفته  نقل است.
است، اين است كه فضاي كالن اقتصادي حاكم بر بخش حمل 

هاي كشور از همگني كافي برخوردار است. با  و نقل استان
هاي يكسان در سطح كشور، در نظر  توجه به حاكميت سياست

در  كاهد. فتن اين فرض از اعتبار نتايج حاصل از مقاله نميگر
در شود.  قسمت بعد مباني و چاچوب نظري موضوع مرور مي

 ابتدا توصيف مختصري از صنعت حمل ونقل ارائه خواهد شد.
هاي مورد استفاده، و پس از  روش سپس پيشينه عملي موضوع،

ر ادامه د .مورد استفاده توضيح داده شده است هاي آن شاخص
نتايج حاصل از به كارگيري الگوي مورد نظر آورده شده و در 

   گيري ذكر گرديده است. انتها نتيجه
  
  

  پيشينه تحقيق - 2
: مفهوم حمل و نقل به لحاظ اقتصادي عبارت است از  

نقل كاال، تغيير مكاني اشخاص (حمل و نقل مسافر) و حمل و "
ل و نقل حاصل صنعت حم مچنينه. "بين دو نقطه جغرافيايي

 .باشد خاج از مناطق بومي خود مي مسافرت و اقامت مردم در
اي  ثير عمدهأمل و نقل در بخش دولتي و خصوصي تتوسعه ح

صنعت حمل و نقل  ست.ا ر رشد و هدايت اين صنعت داشتهب
به شكل  شود كه در ادامه هاي مختلفي تقسيم مي به بخش

  شود. مختصر به هر يك اشاره مي
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 انسان جايي جابه هاي فعاليت از اي مجموعه به نقل و حمل

 هاي صورت به خدمات اين. گردد مي اطالق اقتصاد در كاال و

 كه است پشتيباني خدمات و اي لوله ،آبي هوايي، اي، جاده ريلي،

 انجام مرزي برون حتي و شهري برون شهري، درون شكل به

 به نقل و حمل خدمات از اي مالحظه قابل بخش. شود مي

 قرار استفاده مورد توليد فرآيند در ديگر بخشي و نهايي صورت

 گروه در عمدتاً نقل، و حمل براي تقاضا تئوري، نظر از گيرد. مي

 كاالها ديگر براي تقاضا از كه ،شود مي بندي دسته مشتق تقاضاي

 نقل و حمل خدمات ترتيب، اين هدد. بگر مي ناشي خدمات و

 بلكه گيرند، نمي قرار اي واسطه و نهايي تقاضاي مورد نفسه في

 و كاالها ديگر براي تقاضا شدن پيدا مستلزم ها آن تقاضاي

 سازي زمينه در را بخش اين اهميت كه است وابسته خدمات

  .دهد مي نشان ها بخش ديگر هاي فعاليت براي
 را بازارها و منابع به دسترسي امكان نقل و حمل توسعه

 كاالها مبادله و رساني بازار و يدتول امر ترتيب، اين به و فراهم
 مبادله و محصوالت رساني بازار سازي آسان. سازد مي تر آسان را
 ارتقاي و توليد مقياس از ناشي هاي صرفه از استفاده امكان ها آن

 تحوالت، اين نتيجه. دانگرد  مي ميسر را توليد عوامل وري بهره
 به را خدمات و كاال توليد هاي هزينه و ها نهاده قيمت كاهش
 است داده نشان آمده عمل به تحقيقات همچنين. دارد همراه
 رضاييشود (مي كشور اقتصادي رشد موجب نقل و حمل رشد

 احمدآباد دهقاني و مهرگان و) 1386( تسبيحي و ارجرودي
   ).1390شريفي، به نقل از  ،)1389(

حمل و نقل  دسته سهدر ادامه به برخي مباحث در 
  شود. اشاره مي و هوايي آبياي،  جاده

اي: در سالنامه آماري سازمان راهداري و  حمل و نقل جاده
اي آمده است كه هدف اصلي اين سازمان  حمل و نقل جاده

ها و امكانات الزم به منظود بهبود و  فراهم آوردن زمينه"
اي و تحقق  برداري بهينه از سيستم حمل و نقل جاده بهره

اي در  ر زمينه حمل و نقل جادههاي جامع و هماهنگ د سياست
 "چاچوب قانون توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور

است. در مطالعات جامع حمل و نقل كشور، در گزارش فاز 
اي  شناخت به بهبود ميزان كارايي عملياتي حمل و نقل جاده

شود كه در حال  اشاره شده است. در همين گزارش ارائه مي

مناسب بوده و  حمل و نقل داخلي هاي پايانهحاضر ظرفيت 
ارايي صنعت حمل و نقل ضعف بهبود كترين مشكل، در بيش

ها، بدون در  گذاري در زيرساخت هرگونه سرمايهكشور است و
نظر گرفتن كارايي آن، نامناسب است. در توصيه براي كارا 

هاي مؤثرتر  اي به مواردي چون روش كردن حمل و نقل جاده
  ريت و تخصيص بودجه تأكيد شده است.ريزي، مدي در برنامه

اقتصاد ايران تا حدود زيادي وابسته به : آبيحمل و نقل 
بندر  5درصد از كل كاالهاي وارداتي به  90واردات كاال است. 
 شوند. اين بندر در درياي خزر وارد مي 2در خليج فارس و 

هاي مجاور  را در استان آبيمسئله اهميت باالي حمل و نقل 
  دهد. رس و درياي خزر نشان ميخليج فا

توسعه صنعت حمل و نقل هوايي به حمل و نقل هوايي: 
هاي تجاري و افزايش تمايل افراد جامعه  علت افزايش فعاليت

براي مسافرت و توسعه گردشگري است. اين صنعت 
 Yuكند ( ه ميئراهكارهاي جديدي براي اشتغال و تجارت ارا

(et al.), 2008ديگر در اهميت حمل و نقل  ). نكته قابل توجه
راي سفرهاي هوايي از هوايي اين است كه تقاضاي جهاني ب

درصد رشد  2/5كنون ساالنه به طور ميانگين تا 1997سال 
نويس  هاي پيش در برنامه. )Ahn and Min, 2014(داشته است 

هاي كشور آمده  اهداف راهبردي شركت مادر تخصصي فرودگاه
هاي فرودگاهي و تجهيزات  رفيتاست: استفاده بهينه از ظ

ناوبري، تجاري سازي و تالش مستمر براي اقتصادي نمودن 
هاي كشور، تقويت و تثبيت مديريت واحد فرودگاهي،  فرودگاه

الهي و  طهماسبي، شمس يكي از اهداف راهبردي است (شاه
   ).1389حيدري، 

به منظور تحقق اهداف ملي، هماهنگ نمودن اهداف با     
اي امري اجتناب ناپدير است. بر همين اساس  هاي منطقه واقعيت

هاي نسبي  ها و مزيت تخصيص منابع بايد بر اساس توانمندي
هاي خاص  مناطق صورت پذيرد. هر منطقه متناسب با ويژگي

ي هرگونه اقدامي در  اي است، كه الزمه خود، نيازمند برنامه ويژه
تلف، با استفاده هاي مخ وضع موجود استان اين زمينه، شناسايي

  ).1385، علمي، كارآمد و معتبر است (آذرهاي  از روش
ريزي كشور در  بدين منظور، سازمان مديريت و برنامه

تشر كرده است به مسئله هاي مختلفي كه من گزارش
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ها پرداخته  گي در سطح ملي و در هريك از استانيافت توسعه
ه و است. پژوهشگران بسياري نيز به اين موضوع پرداخت

و به   هاي مختلف بررسي كرده هاي كشور را در زمينه استان
تا به امروز مطالعه چنداني درباره  اند. ها پرداخته بندي آن رتبه
هاي كشور در صنعت حمل و نقل كشور  بندي استان رتبه

صورت نگرفته است. اما در اين بخش به طور مختصر به 
داخل و خارج از از مطالعات مرتبط با اين موضوع در  مواردي

  .شود كشور اشاره مي
)، در پژوهش خود با عنوان 1385شريفي و صادقپور (

بررسي وضعيت حمل و نقل استان مازندران و مقايسه آن با "
، با "هاي كشورهاي بخش حمل و نقل ديگر استانويژگي

ها و شاخص ضريب مكاني به تبيين استفاده از تحليل داده
استان مازندران براي شناسايي هاي اقتصادي وضعيت بخش

. همچنين اند پرداختههاي حمل و نقل مورد نياز آن ويژگي
هاي وضعيت بخش حمل و نقل اين استان را با ساير استان

  كشور مقايسه كردند.
)، در پژوهشي تحت عنوان 1389طهماسبي و ديگران ( شاه

هاي  بررسي كارايي نسبي حمل و نقل مسافربري و باري استان"
، با  "هاي ابتدايي برنامه چهارم شور در طول برنامه سوم و سالك

ها، به نتايجي در اين زمينه  استفاده از مدل تحليل پوششي داده
هاي بوشهر و  دست يافتند. اين نتايج نشان از كارايي باالي استان

تهران و كارايي پائين استان كهكيلويه و بويراحمد در برنامه 
رد. تعداد وسايل نقليه عمومي سوم و چهارم توسعه دا

ترين شاخص ورودي و ميزان  شهري به عنوان حساس درون
ترين شاخص  اي به عنوان حساس مسافر حمل و نقل جاده

كه نشان از اهميت اين دو شاخص در  خروجي به دست آمدند
  كارايي سيستم حمل و نقل كشور دارد.

 )، نيز1391طحاري مهرجردي، شاكري و بابايي ميبدي (
ها براي ارزيابي كارايي  از روش تحليل پوششي داده

بندي  هاي كشور در سيستم حمل و نقل هوايي و رتبه فرودگاه
تحليل "اند. در اين پژوهش كه با عنوان  ها استفاده كرده آن

هاي كشور با استفاده از  بندي سيستم فرودگاه كارايي و رتبه
فرودگاه  21، انجام پذيرفت "رويكرد ارزيابي كارايي متقاطع

فعال كشور در زمينه حمل و نقل هوايي با استفاده از يك 

بندي شدند و در نهايت فرودگاه اهواز در  مكانيزم كامل رتبه
رتبه اول و فرودگاه آبادان در رتبه آخر سطح عملكرد قرار 

 گرفت.

حمل و نقل ريلي ")، در پژوهشي با عنوان 1391رزازي (
هاي  ، به معرفي گونه"نقل كشورو جايگاه آن در شبكه حمل و 

هاي عمده  مختلف حمل و نقل پرداخته است و شاخص
تأثيرگذار در انتخاب نوع حمل و نقل در سه بعد دريايي، ريلي 

اي را ارائه كرده است. در بخش ديگر اين پژوهش با  و جاده
هاي مرتبط با حمل و نقل ريلي نظير  اتكا به پارامترها و شاخص

جا شده، طول  كيلومتر جابه-حمل شده، مسافر كيلومتر بار- تن
خطوط و ... عملكرد تعدادي از كشورهاي پيشرفته و كشورهاي 
در حال توسعه، از جمله ايران، در اين زمينه مقايسه شده است. 

هاي اصلي صنعت حمل و نقل كشور  در ادامه وضعيت شاخص
هاي مورد انتظار براي برنامه  شاخص همچنينو  1390در سال 

پنجم در اين پژوهش ارائه گرديده است و با توجه به 
هاي توسعه در بخش خصوصي، عملكرد يكي از  ضرورت

  هاي خصوصي فعال در اين حوزه بررسي شده است. شركت
) با توجه به اهميت 1393زاده ( احمدپوراحمد و عمران

موضوع حمل و نقل به عنوان يكي از اركان توسعه شهري، در 
هاي مختلف  بندي سيستم ارزيابي و اولويت" پژوهشي با عنوان

حمل ونقل عمومي سريع در كالن شهر تهران با استفاده از 
به ارزيابي  MCDM گيري از رويكرد با بهره  "هاي كارآمد مدل

هاي حمل و نقل سريع اتوبوسي و  بندي انواع سيستم و اولويت
اي اند. در اين مقاله بر پرداختهشهر تهران  ريلي براي كالن

شهري از  مل و نقل درونهاي ح بندي و ارزيابي سيستم اولويت
و آنتروپي شانون استفاده شده است و بر  تاپسيس هاي تكنيك

شهر  ، سيستم مترو در كالنها  اساس نتايج حاصل از اجراي مدل
ترين فاصله و بيشترين نزديكي به  تهران، با دارا بودن كم

ختصاص داده است. بعداز ل، اولين رتبه را به خود اآ هحدايد
  دومين رتبه را دارا   BRTسيستم مترو، سيستم حمل و نقل

هاي  كه با توجه به شاخص دهد مي باشد. اين مسئله نشان مي
مقاله سيستم مترو بيشترين قابليت و مطلوبيت اين مورد نظر در 

شهر تهران دارا  را در رفع مشكالت حمل و نقل عمومي كالن
 .باشد مي
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)، در پژوهش خور با عنوان 2013كاران (لين و هم
ارزيابي عملكرد حمل و نقل عمومي بر مبناي روش تحليل "

تجديد نظر شده و  DEA، با استفاده از مدل "ها پوششي داده
ها، روشي را براي رزيابي عملكرد  تحليل حساسيت شاخص

اند. ابتدا  ها در سيستم حمل و نقل عمومي ارائه نموده اتوبوس
برداري از سيستم حمل و نقل  تجزيه و تحليل بهرهبر اساس 

هايي نظير تعداد مسافر و قابليت اطمينان  عمومي، شاخص
هاي مدل تعيين شده و يك شاخص  خدمات به عنوان خروجي

مجازي بر اساس ديدگاه اپراتورها و مسافران به عنوان ورودي 
كارگيري روش مذكور براي  انتخاب شده است. در ادامه با به

يستم حمل و نقل عمومي شهر پكن، پيشنهاداتي براي ارتقاي س
  عملكرد سسيستم حمل و نقل عمومي ارائه شده است.

اي از عملكرد  خالصه 2006در سال  1فارستر مؤسسه
ها ارائه كرد.  سيستم حمل و نقل در كانادا را به تفكيك استان

هاي مورد استفاده براي تهيه اين گزارش مواردي از  شاخص
ها، تعداد رانندگان  راه اي، بزرگ ل حمل و نقل مسافران جادهقبي

، تعداد آبيو وسايل نقليه، تعداد پروازها، تعداد مسافران 
   شود. ها و مواردي از اين دست را شامل مي كشتي

هايي مورد  هايي كه در چنين پژوهش ش ترين رو عمده
، روش "تاكسونومي عددي"استفاده قرار گرفته است، روش 

است. مزيت  "ها پوششي داده تحليل"و روش  "حليل عامليت"
ر نسبت به دو روش ديگر اين است كه عالوه بر روش آخ

 دسترس هرمنطقه نيز توجه ها، به منابع در ي شاخص اندازه
 ).1391شود (عباسيان و دليري،  مي

تابع " از درصدد است كه براي اولين بار حاضر پژوهش    
تحليل ريزي، جهت  ن يك روش برنامهبه عنوا "تاگوچيزيان 

ها استفاده بندي آنو رتبههاي كشور  استانوضعيت حمل و نقل 
ها به طور  تاگوچي نيز منابع و خروجي . در رويكردنمايد

شوند و اندازه شاخص مورد نظر، در  زمان در نظر گرفته مي هم
  شود. هر منطقه با توجه به امكانات آن منطقه سنجيده مي

  

  شناسي و مدل پژوهش روش - 3
كه اين پژوهش درصدد كاربرد مدل رياضي  با توجه به اين

، اين ها در صنعت حمل و نقل است استانمناسب براي ارزيابي 
آوري  . به منظور جمعباشد ميتحليلي - پژوهش از نوع توصيفي

اي و  اطالعات در خصوص اجزاي مدل، با مطالعات كتابخانه
هاي مدل، كه همان  ا و وروديه مشاوره با خبرگان، خروجي

هاي مختلف حمل و نقل بود،  هاي موجود در حوزه شاخص
   انتخاب گرديد.

است و دوره زماني  كشور هاي استان كليه پژوهش اين قلمرو
آوري اطالعات  . ابزار جمعباشد مي 1391آن مربوط به سال 

، مستندات پژوهشبراي تهيه پيشينه و ادبيات نظري اين 
سالنامه آماري كشور جهت ي و اينترنتي بوده و ازا تابخانهك

فرايند كلي  1 ها استفاده شده است. شكل ي دادهآور جمع
  دهد. را نشان مي پژوهش

براي ارزيابي هاي مورد استفاده  ليست شاخص  1در جدول    
ها در چهار حوزه حمل و نقل ارائه شده  بندي استان و رتبه

ها از نوع  تمامي شاخص است. الزم به ذكر است كه رويكرد
افزوده شامل تفاضل  باشد. ارزش سود يعني بيشتر، بهتر مي
 باشد. مصارف واسطه از ستانده مي
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  فرآيند كلي تحقيق .1شكل 

   

 براي ارزيابي صنعت حمل و نقلهاي مورد استفاده  شاخص .1جدول 

  شاخص  هاي صنعت بخش

مؤسسات  ها و شركت
  فربريمسا

  نوع (اتوبوس، ميني بوس و سواري كرايه) حسب بر نقليه شده به تعداد وسايل جا جابه مسافر نسبت تعداد -
  افزوده ارزش -

 تعداد مسافران سياحتي و زيارتيي، تعداد تورهاي سياحتي و زيارتي، هاي داخلي و خارج عملكرد: شامل تعداد بليط -  هوايي حمل ونقل

  افزوده ارزش -
 عملكرد: شامل مقدار كاالي بارگيري شده و مقدار كاالي تخليه شده-  آبي  نقل و حمل

  افزوده ارزش -
  ها و شركت

  مؤسسات باربري
 نوع (وانت، كاميون) حسب بر ها شركت اختيار در نقليه شده به تعداد وسايل حمل بار نسبت مقدار -

  افزوده ارزش -

  
  

 بررسي اسناد و مدارك باالدستي و آمارهاي رسمي

بندي سيستم حمل و نقل در  دسته
 هاي مختلف با نظر خبرگان شاخه

ها با توجه به اهداف  تعيين شاخص
 و نظر خبرگان پژوهش

 ها آوري داده جمع

ها  به روش  تعيين وزن شاخص
 وپي شانونآنتر

ها  با روش تابع  بندي استان رتبه
 زيان تاگوچي 
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ز روش آنتروپي ا پژوهشگونه كه اشاره شد در اين  همان
بندي شانون براي وزن دهي و تابع زيان تاگوچي براي اولويت

  شود. استفاده شده كه در ادامه تشريح مي
  

  شانون روش آنتروپي -1- 3
ها در اين پژوهش از روش  جهت تعيين وزن شاخص

 استوار پايه اين بر روش اين اصلي ايده .شود ميآنتروپي استفاده 

 باشد تر بيش شاخص يك مقادير رد پراكندگي هرچه كه است

ر ماتريس د .است برخوردار تري بيش اهميت از شاخص آن
ها را  تواند پراكندگي مقادير شاخص گيري، آنتروپي ميتصميم

ها  راكندگي مقادير يك شاخص در گزينههرچه پ نيز نشان دهد.
در آنتروپي كمتر) باشد، اهميت آن شاخص تر ( بيش

گيري به عدم  در تصميم كه بدين دليل تر است گيري بيش تصميم
  .شود تر توجه مي ها بيش تشابه گزينه

بگيرد، ميزان  Piرا با احتمال  Xiمتغيري مقدار  نچهچنا
) از رابطه ارائه آنتروپيينان نسبت به مقادير اين متغير (عدم اطم

  آيد: دست مي هبه ترتيب زير ب شده توسط شانون
)1(  
)2(  

  
  
  
  

 

 عمل زير ترتيب به ها شاخص اوزان اسبهمح براي بنابراين

  :)باشد مي هاگزينه تعداد mكنيم ( مي
)3(    
)4(                    

 

  
  

با مشخص شدن آنتروپي در هر شاخص، پراكندگي مقادير 
 آيد. دست مي هب dj = 1- Ejاز رابطه   jدر هر شاخص 

 ،ها نشده باشد گر قضاوتي در مورد وزن نسبي شاخصا
براي هر   λjذهني  و اگر وزن )5( ها از رابطه شاخص وزن

) 6(ها از رابطه  مشخص شده باشد وزن شاخص jشاخص 
  :)Soleimani and Zarepisheh, 2009( آيد دست مي هب

)5(                                        Wj = dj / Σd   
)6 (                                           Wj = λjdj / Σ λjdj   

  

  روش تاگوچي -2- 3

طبق نظر تاگوچي، كيفيت به معناي حداقل كردن زيان وارده 
هاي ناشي از  از سوي محصول به افراد جامعه، به جز زيان

عملكرد ذاتي محصوالت، بعد از رساندن آن به مشتريان است. 
هدف به حداقل رساندن انحراف از دو سمت استاندارد (حد) 

محصول است. زيان وارده را  مورد نظر براي خصوصيات
تابع زيان توان با استفاده از يك تابع درجه دوم محاسبه كرد.  مي

شكل است، محور افقي آن در  Uتاگوچي يك سهمي  2كيفيت
اين تابع زيان  قطه مقدار هدف مماس اين سهمي است.ن

است، زيرا فرض بر اين است كه وقتي محصول به  غيرخطي
شود، زيان به سمت صفر ميل زديك ميمقدار استاندارد كيفيت ن

طور طبيعي  جا كه نمودار تابع زيان كيفيت به كند. از آنمي
غيرخطي است، مقدار زيان با مجذور فاصله از مقدار هدف، 

يابد، يعني هنگامي كـه انحراف (استاندارد كيفيت) افزايش مي
شود، زيـان شركت چهـار يك متغير از مقدار هدف دو برابر مي

  ).Hong, 2012(شود ابر ميبر
  شود: بندي مي تابع زيان تاگوچي به سه نوع اصلي طبقه

  .تر باشند بهتر است هايي كه هرچه كوچك مشخصه. 1
تر  هايي كه هرچه به مقدار اسمي(ميانه) نزديك مشخصه. 2

  .باشند بهتر است
  .تر باشند بهتر است هايي كه هرچه بزرگ مشخصه. 3

: در اين نوع تابع كه  3مقدار اسميتابع زيانِ بهترين در 
را تابع دوسويه نيز ناميد امكان انحراف از هر  توان آن مي

 2 اين تابع را در شكل ) وجود دارد. mدوسويِ ارزش اسمي (
) از ارزش yگيري شده ( چه مشخصه اندازههرتوان ديد.  مي

مجذور انحراف  به اندازه) Lاسمي فاصله بگيرد زيانِ تحميلي (
y  ازm يابد. افزايش مي 

L(y) = k(y-m)
2 )7(                          

)(
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(y-m)  مي باشد.دامنه انحراف خصوصيت از مقدار هدف  
  حد باال و پايين قرار بگيرد، در  (y-m)هنگامي كه   
هاي اين مقدار هزينه است. A0زيان برابر با متوسط ميزان 

 دهد.ميكيفيت نامشهود (پنهان) را براي يك محصول نشان 
به عنوان يك  و مقدار آنشود  ثابت فرمول ناميده مي k بنابراين

ضريب ابتدا بايد قبل از برآورد تابع زيان كيفيت از طريق معادله 
  زير محاسبه شود:

k = A0 /(y-m)
2  

                                              )8(  
كند، يين ميرا تعتابع زيان  شيب (ضريب زاويه) kمقدار      

شود. تر باشد شيب سهمي تندتر مي بيش kهرچه مقدار ضريب 

اين يك تابع زيان كيفيت متقارن است، زيرا فرض بر اين است 
  ثابت است.  kكه در كل تابع زيان مقدار 

توان آن را  : در اين تابع كه مي 4تر بهتر تابع زيانِ هر چه كم   
ن انحراف تنها از يك سو ي كمينه نيز ناميد امكا تابع يك سويه

و آن هم در جهت مثبت وجود دارد. در اين نوع تابع معموالً 
مقدار زيان  ). 3شود (شكل  مقدار اسمي صفر در نظر گرفته مي

  :آيد دست مي در اين تابع از روابط زير به

L(y) = k y 2  )9(                                                       
k = A0 /(y-m)

2  )10(                                                 
  

  

  

  تابع زيانِ بهترين در مقدار اسمي .2شكل 
)Liao and Kao, 2010(  

  

     

تر بهتر تابع زيانِ هر چه كم .3شكل   
(Liao and Kao, 2010) 
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   ي: نام ديگر اين تابع، تابع يك سويه 5تر بهتر تابع زيانِ هر چه بيش
باشد. در اين تابع نيز مانند نوع پيشين تنها در يك ينه ميبيش

جهت امكان انحراف وجود دارد و آن هم در جهت منفيِ 
ي اين تابع و (سمت چپ) ارزش اسمي وجود دارد. نمايه

 توان ديد.مي 4روابط مربوط به آن را در شكل 

L(y) = k / y 2  )11(                                               

k = A0 (y-m)
2  )12(                                              

بنابراين با استفاده از معادالت مطرح شده، تابع زيان   
شود و با اين عمل ماتريس زيان براي  مربوطه محاسبه مي

در آخرين گام براي رسيدن به گيرد.  گيري شكل مي تصميم
هاي به دست آمده براي  امتياز نهايي زيان، پس از ضرب وزن

ها براي  هر شاخص، در مقدار زيان آن شاخص، مجموع زيان
  ).Liao and Kao, 2010گردد ( هر واحد محاسبه مي

Total Loss= Σ Wi Ci                                                        )13(       

  

 

   هاي پژوهش يافته - 4
زمينه حمل و نقل، ابتدا  هاي كشور در براي ارزيابي استان

شده و در هر   چهار بخش اصلي حمل و نقل در نظر گرفته
هاي ارزيابي با نظر خبرگان تعيين گرديده است.  بخش شاخص

 1391ها از سالنامه آماري  كليه اطالعات مربوط به شاخص
هاي مذكور در  استخراج شده است. با در نظر گرفتن شاخص

استان كشور در  31، ارزيابي چهار  دسته سيستم حمل و نقل
اين زمينه صورت گرفته است.  در هر يك از اين چهار بخش، 

هاي مورد استفاده با استفاده از روش  وزن اهميت شاخص
آنتروپي شانون محاسبه شده است. در جداول مربوط به هر 
بخش، كه در ادامه آورده شده است، اطالعات مربوط به وزن 

گردد  شود.در ادامه توضيحاتي ارائه مي ها نيز مشاهده مي شاخص
بندي سيستم  دهد تابع زيان تاگوچي چگونه در رتبه كه نشان مي

  حمل و نقل كاربرد دارد.
  
  

جمع آوري اطالعات سيستم حمل و نقل و تعيين  -1- 4
  مقادير نسبي 

بر اساس مدلي كه در اين پژوهش به كار گرفته شده است، 
ها، در هر شاخص  گام بعد، تعيين مقادير نسبي هر يك از گزينه

است. براي اجراي اين مرحله، اگر شاخص مورد نظر از نوع 
  سود باشد، مقادير نسبي از رابطه زير:

 -ام  iمقدار هدف / (مقدار شاخص براي گزينه  )14(
  مقدار نسبيمقدار هدف) = 

و اگر شاخص مورد نظر از نوع هزينه باشد، مقدار نسبي از 
  آيد: رابطه زير به دست مي

 - ام / (مقدار هدف  i) مقدار شاخص براي گزينه 15(
  ام) = مقدار نسبي iمقدار شاخص براي گزينه 

هاي هاي حوزهمقدار واقعي و مقدار نسبي شاخص
ها در جداول به استانمسافربري، باربري، هوايي و آبي مربوط 

  است آورده شده 3و  2

    

  تر بهتر تابع زيانِ هر چه بيش .4شكل 
)Liao and Kao, 2010(  
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  حوزه مسافربري و باربريبراي ارزيابي هاي مورد استفاده  شاخص نسبيمقدار واقعي و مقدار  .2جدول 

  استان

  باربري  مسافربري

  قدار نسبيم  مقدار واقعي  مقدار نسبي  مقدار واقعي

تعداد نسبت 
مسافر به تعداد 

  وسايل نقليه
  ارزش افزوده

تعداد نسبت 
مسافر به تعداد 

  وسايل نقليه

ارزش 
  افزوده

مقدار بار به نسبت 
  نقليه تعداد وسايل

  ارزش افزوده
مقدار نسبت 

بار به تعداد 
  نقليه وسايل

ارزش 
  افزوده

3/7786 آذربايجان شرقي  132137355 81/0  85/0  11/21110  671073528 53/0  83/0  

9/5125  آذربايجان غربي  114588571 87/0  87/0  01/1461  369837006 97/0  91/0  

7/2575  اردبيل  46281058 94/0  95/0  28/5087  167381581 89/0  96/0  

0/6699  اصفهان  434060589 83/0  51/0  86/4069  891107624 91/0  78/0  

9/5068  البرز  38991961 87/0  96/0  92/5525  76679147 88/0  98/0  

0/2367  ايالم  47026602 94/0  95/0  64/44642  47554904 00/0  99/0  

6/6087  بوشهر  124205746 85/0  86/0  07/6992  243362025 84/0  94/0  

1/7305  تهران  884437146 82/0  00/0  17/8352  3892808349 81/0  00/0  

8/7660  چهارمحال و بختياري  36300075 81/0  96/0  75/22671  82570690 49/0  98/0  

0/1  خراسان جنوبي  19501203 00/1  98/0  04/21330  107389735 52/0  97/0  

6/630  خراسان رضوي  265868308 98/0  70/0  36/4990  824788781 89/0  79/0  

0/1  خراسان شمالي  20060005 00/1  98/0  25/4782  47750517 89/0  99/0  

2/6135  خوزستان  337208806 85/0  62/0  65/9032  486619675 80/0  88/0  

9/4077  زنجان  15796573 90/0  98/0  50/11508  99120192 74/0  96/0  

0/40210  سمنان  39317746 00/0  96/0  03/7426  124310659 83/0  97/0  

8/1153  سيستان و بلوچستان  91388550 97/0  90/0  76/30279  235214592 32/0  94/0  

5/858  فارس  230756787 98/0  74/0  00/4848  379451707 89/0  90/0  

5/4748  قزوين  47448372 88/0  95/0  66/2305  226150637 95/0  94/0  

6/29652  قم  31772662 26/0  96/0  08/3553  77910893 92/0  98/0  

6/5250  كردستان  68104084 87/0  92/0  77/5983  124798335 87/0  97/0  

8/1225  كرمان  184153176 97/0  79/0  98/4114  614378185 91/0  84/0  

4/3725  كرمانشاه  72127383 91/0  92/0  50/12221  135592736 73/0  97/0  

0/1  كهگيلويه و بوير احمد  28898521 00/1  97/0  81/2150  30598316 95/0  99/0  

6/5204  گلستان  96326667 87/0  89/0  34/31105  159059503 30/0  96/0  

5/3799  گيالن  140094127 91/0  84/0  31/1848  308716435 96/0  92/0  

0/1  لرستان  110528234 00/1  88/0  49/1516  123951680 97/0  97/0  

7/524  مازندران  214163549 99/0  76/0  13/5107  225420807 89/0  94/0  

0/16803  مركزي  65939134 58/0  93/0  59/13837  191149861 69/0  95/0  

0/20404  هرمزگان  60100547 49/0  93/0  93/2599  351140892 94/0  91/0  

1/6720  همدان  102472447 83/0  88/0  25/3506  201066005 92/0  95/0  

1/34947  يزد  38752956 13/0  96/0  60/6321  333175903 86/0  91/0  
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  براي ارزيابي حوزه هوايي و آبيهاي مورد استفاده  شاخص نسبيمقدار واقعي و مقدار  .3جدول 

  استان

  آبي  هوايي

  مقدار نسبي  مقدار واقعي  مقدار نسبي  واقعي مقدار

  عملكرد  افزوده ارزش  عملكرد
 ارزش
  افزوده

  عملكرد  افزوده ارزش  عملكرد
 ارزش
  افزوده

95/0 175186544 225626 آذربايجان شرقي  95/0      

99/0 90765472 41761  آذربايجان غربي  98/0      

00/1 13149880 18843  اردبيل  00/1      

90/0 295207428 461057  اصفهان  92/0      

92/0 56658385 379768  البرز  98/0      

00/1 8520423 17876  ايالم  00/1      

99/0 21221782 26472  بوشهر  99/0  4988488 4950962385 96/0  70/0  

00/0 3713535564 4729079  تهران  00/0  37697162 3209016566 71/0  81/0  

95/0 22757104 252187  چهارمحال و بختياري  99/0      

99/0 24509646 36413  خراسان جنوبي  99/0      

91/0 325768219 412092  خراسان رضوي  91/0      

00/1 15039975 14225  خراسان شمالي  00/1      

98/0 79251499 103623  خوزستان  98/0  40088749 3453388228 69/0  79/0  

99/0 28610506 55116  زنجان  99/0      

99/0 21424453 44121  سمنان  99/0      

00/1 14416507 10800  سيستان و بلوچستان  00/1  1571797 540274501 99/0  97/0  

96/0 136842121 188543  فارس  96/0      

98/0 36892481 71331  قزوين  99/0      

98/0 53934472 115824  قم  99/0      

99/0 27900016 26143  كردستان  99/0      

95/0 125451456 238142  انكرم  97/0      

99/0 23334392 50891  كرمانشاه  99/0      

99/0 7088704 59898  كهگيلويه و بوير احمد  00/1      

98/0 60353904 75557  گلستان  98/0      

98/0 51756354 102404  گيالن  99/0  14514720 840423971 89/0  95/0  

98/0 17518815 76612  لرستان  00/1      

97/0 111174516 121366  مازندران  97/0  18319819 1306565942 86/0  92/0  

98/0 29065550 71263  مركزي  99/0       

97/0 82872724 141201  هرمزگان  98/0  130954870 16686004060 00/0  00/0  

99/0 29202184 40359  همدان  99/0      

97/0 54435936 131859  يزد  99/0      
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  ها به روش انتروپي شانون وزن شاخص تعيين -4-2

ها در اين پژوهش از روش آنتروپي  جهت تعيين وزن شاخص
همانگونه كه در پيشينه نظري اشاره شد  استفاده شده است.

اي است كه از ماتريس ماهيت روش آنتروپي شانون بگونه

ها وزن و اهميت تصميم و بر اساس ميزان بار اطالعاتي شاخص
جزئيات  )5(تا  )1(با توجه به روابط  كند.ايي ميها را شناسآن

و  4هاي هر حوزه به تفكيك در جدول محاسبه وزن شاخص
  آورده شده است. 5ها در جدول وزن نهايي شاخص

  
  

  هامحاسبات وزن شاخص .4جدول 

  مسافربري  نقليه وسايل تعداد به مسافر تعداد  افزوده ارزش  هوايي  عملكرد  افزوده ارزش
492/0  576/0  Ej 85/0  81/0  Ej 
508/0  424/0  dj 15/0  19/0  dj 
545/0  455/0  Wj 44/0  56/0  Wj 
  باربري  وسايل تعداد به بار مقدار  افزوده ارزش  آبي  عملكرد  افزوده ارزش

723/0  713/0  Ej 789/0  881/0  Ej 
277/0  287/0  dj 211/0  119/0  dj 
491/0  509/0  Wj 639/0  361/0  Wj 

  
  
  

  ها زن نهايي شاخصو .5جدول 

  وزن اهميت  شاخص  بخش

  بخش مسافربري
 56/0   ها شركت اختيار در نقليه شده به تعدادوسايل جابجا مسافر نسبت تعداد

 44/0  افزوده ارزش

  بخش باربري
 361/0  ها شركت اختيار در نقليه شده به تعدادوسايل حمل بار نسبت مقدار

 639/0  افزوده ارزش

  يحمل و نقل هواي
455/0  مسافران تعداد  

 545/0 افزوده ارزش

  حمل و نقل آبي
509/0  مقدار كاالي بارگيري شده و مقدار كاالي تخليه شده  

 491/0  افزوده ارزش
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محاسبه عملكرد سيستم حمل و نقل استانها براساس  -4-3

    تاگوچيروش 

ها، از تابع  پس از محاسبه مقادير نسبي و وزن شاخص
دست آوردن امتياز نهايي زيان، براي هر  هي براي بزيان تاگوچ

اولين گام، تعيين مقدار هدف براي هر شود .  گزينه استفاده مي
بهتر (سود)، - تر هاي از نوع بيش شاخص است. براي شاخص

مقدار هدف برابر با بيشينه مقداري است كه آن شاخص در بين 
هاي مختلف به خود اختصاص داده است. براي  استان

بهتر (هزينه)، مقدار هدف، حداقل  - تر هاي از نوع كم اخصش
هاي مختلف به خود  مقداري است كه آن شاخص در بين گزينه

ها  مقادير هدف نيز براي تمام شاخص 6گرفته است. در جدول
هاي مورد استفاده در  جا كه تمام شاخص از آن شود. مشاهده مي

از  L(y)محاسبه  بهتر هستند، براي - تر اين پژوهش از نوع بيش
كه همان امتياز  L(y)براي محاسبه   گردد. استفاده مي )11(رابطه 

 kرا به دست آورد. براي محاسبه  kزيان است، بايد ابتدا پارامتر 
ميزان زيان  A0 شود، در اين رابطه  استفاده مي )12(از رابطه 

باشد. بايد متناسب با هر شاخص، ميزان زيان ناشي از عدم  مي
كه يك همگوني بين  يابي به آن تعيين شود. براي اين دست

(به عنوان  100ها ايجاد شود حداكثر ميزان زيان برابر با  شاخص
با استفاده از اطالعات فوق  شود.  درصد) در نظر گرفته مي 100

) 11امتياز زيان هر گزينه از هر شاخص بر اساس رابطه (
ها انجام پذيرفته  اين روند براي تمامي شاخصگردد.  محاسبه مي

 ها محاسبه شده است. و امتياز زيان هر استان براي همه شاخص
  )7(جدول 

در آخرين گام براي رسيدن به امتياز نهايي زيان، طبق رابطه 
هاي به دست آمده براي هر شاخص را در مقدار زيان  ) وزن13(

ها براي هر استان به  آن شاخص ضرب كرده و مجموع زيان
استان  31به اين ترتيب امتياز نهايي زيان براي آيد.  دست مي

ترين  ها، استاني كه كم شود. در بين گزينه كشور محاسبه مي
بندي در  مقدار را به خود اختصاص داده باشد، از نظر رتبه

براي هر بخش حمل  8گيرد. در جدول  باالترين جايگاه قرار مي
ع زيان تاگوچي به و نقل، امتياز نهايي زيان، كه با استفاده از تاب

ها بر اساس  بندي نهايي استان دست آمده است و همچنين رتبه
 6اين مقادير آورده شده است. در بخش حمل و نقل آبي تنها  

استان كه امكان حمل و نقل آبي براي آنها فراهم بوده مورد 
هاي شود استانگونه كه مالحظه مي ارزيابي قرار گرفتند. همان

ترين عملكرد را در حمل و نقل مسافري سمنان و تهران به
ها در اين حوزه  ترين استانداشتند و استان قم و يزد ضعيف

بودند. اين درحالي است كه استان سمنان كه برترين استان در 
بخش حمل و نقل مسافري بود در حمل و نقل باربري رتبه 
پانزدهم و در حمل و نقل هوايي رتبه دهم را در اختيار دارد. در 

ترين  حمل و نقل آبي نيز هرمزگان برترين و خوزستان ضعيف
    باشد.  استان مي

  گيري  هاي تصميم شاخصمقادير هدف و وزن  .6جدول 

 k  مقادير هدف A0  نوع شاخص  شاخص  بخش

  بخش مسافربري
 در نقليه وسايل شده به تعداد جابجا مسافر نسبت تعداد

  ها شركت اختيار
  62/65  04/40210  100  بيشتر بهتر

  09/72  884437146 100  بيشتر بهتر  افزوده ارزش

  بخش باربري
 در نقليه وسايل شده به تعداد حمل بار نسبت مقدار

  ها شركت اختيار
  19/60  64/44642 100  بيشتر بهتر

  32/81  3892808349 100  بيشتر بهتر  افزوده ارزش

حمل و نقل 
  هوايي

95/88 4729079 100  بيشتر بهتر  مسافران تعداد  

25/90 3713535564 100  بيشتر بهتر افزوده ارزش  

  حمل و نقل آبي
  19/53  130954870 100  بيشتر بهتر  مقدار كاالي بارگيري شده و مقدار كاالي تخليه شده

  98/53 16686004060 100  بيشتر بهتر  افزوده ارزش
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  ها : مقادير زيان شاخص7جدول 

  استان
  آبي  هوايي  باربري  مسافربري

مقدار زيان 
  شاخص اول

مقدار زيان 
  شاخص دوم

مقدار زيان 
  شاخص اول

مقدار زيان 
  شاخص دوم

مقدار زيان 
  شاخص اول

مقدار زيان 
  شاخص دوم

مقدار زيان 
  شاخص اول

مقدار زيان 
  شاخص دوم

92/100 آذربايجان شرقي  64/99  60/216  73/118  08/98  41/99    

20/86  آذربايجان غربي  14/95  33/64  30/99  54/90  83/94    

91/74  اردبيل  27/80  66/76  80/88  66/89  90/90    

48/94  اصفهان  00/278  87/72  78/136  20/109  52/106    

92/85  البرز  89/78  39/78  63/84  16/105  07/93    

09/74  ايالم  41/80  00/0  35/83  62/89  67/90    

12/91  بوشهر  57/97  62/84  53/92  95/89  29/91  49/57  14/109  
99/97  تهران  00/0  08/91  00/0  00/0  00/0  88/104  75/82  

15/100  چهارمحال و بختياري  39/78  48/248  89/84  25/99  37/91    

62/65  خراسان جنوبي  38/75  70/220  00/86  33/90  46/91    

73/67  خراسان رضوي  37/147  29/76  93/130  74/106  45/108    

62/65  خراسان شمالي  47/75  49/75  36/83  48/89  99/90    

38/91  خوزستان  30/188  59/94  22/106  98/92  23/94  48/110  83/85  

27/81  زنجان  73/74  26/109  63/85  06/91  66/91    

00/0  سمنان  95/78  60/86  78/86  63/90  30/91    

56/69  سيستان و بلوچستان  66/89  45/581  12/92  35/89  96/90  49/54  65/57  
52/68  فارس  97/131  74/75  84/99  49/96  29/97    

37/84  قزوين  49/80  92/66  67/91  69/91  07/92    

91/951  قم  56/77  04/71  68/84  47/93  93/92    

81/86  كردستان  62/84  26/80  80/86  94/89  63/91    

81/69  كرمان  99/114  03/73  66/114  63/98  67/96    

71/79  كرمانشاه  46/85  11/114  30/87  89/90  40/91    

62/65  كهگيلويه و بوير احمد  04/77  43/66  62/82  24/91  60/90    

58/86  گلستان  79/90  53/654  40/88  86/91  26/93    

03/80  گيالن  78/101  50/65  94/95  93/92  82/92  28/67  86/59  

62/65  لرستان  15/94  49/64  76/86  90/91  11/91    

37/67  مازندران  51/125  74/76  63/91  69/93  91/95  90/71  54/63  

65/193  مركزي  17/84  40/126  94/89  69/91  68/91    

47/270  هرمزگان  98/82  86/67  25/98  50/94  42/94  00/0  00/0  

60/94  همدان  22/92  88/70  42/90  48/90  69/91    

48/3830  يزد  85/78  68/81  26/97  12/94  96/92    
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  محاسبات امتياز زيان .8جدول 

  آبي  هوايي  ربريبا  بخش مسافري  استان

  رتبه  امتياز زيان  رتبه  امتياز زيان  رتبه  امتياز زيان  رتبه  زيان  امتياز
   10 00/91 15 71/86  1 46/34 سمنان

   1 0 1 91/32 2 22/55 تهران

   9 94/90 27 68/134 3 88/69 جنوبي خراسان

   4 30/90 6 52/80 4 92/69 شمالي خراسان

   8 89/90 3 77/76 5 61/70 احمد بوير و كهگيلويه

   2 19/90 2 23/53 6 85/76 ايالم

   5 33/90 10 41/84 7 25/77 اردبيل

   14 47/91 4 72/78 8 07/78 لرستان

 2 04/56 3 23/90 30 93/268 9 33/78 بلوچستان و سيستان

   13 39/91 20 16/94 10 42/78 زنجان

   12 16/91 21 99/96 11 22/82 كرمانشاه

   16 90/91 8 72/82 12 68/82 قزوين

   28 57/98 7 37/82 13 85/82 البرز

   7 86/90 11 44/84 14 85/85 كردستان

   17 62/92 31 97/292 15 42/88 گلستان

 3 64/63 18 87/92 12 94/84 16 52/89 گيالن

   27 56/97 22 62/99 17 53/89 كرمان

   19 88/92 14 66/86 18 00/91 غربي آذربايجان

   25 95/94 28 00/144 19 65/90 بختياري و چهارمحال

 4 80/67 24 90/94 13 25/86 20 75/92 مازندران

   11 14/91 9 36/83 21 56/93 همدان

 5 83/82 6 68/90 17 67/89 22 94/93 بوشهر

   26 93/96 18 13/91 23 21/96 فارس

   29 81/98 29 10/154 24 36/100 شرقي آذربايجان

   30 67/107 25 18/111 25 49/102 رضوي خراسان

 6 38/98 22 66/93 23 02/102 26 68/133 خوزستان

   15 69/91 24 12/103 27 87/145 مركزي

    31 74/107 26 68/113 28 58/174 اصفهان

 1 0 23 46/94 16 27/87 29 63/188 هرمزگان

   20 18/93 5 75/79 30 28/570 قم

   21 49/93 19 63/91 31 96/2192 يزد
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  گيري نتيجه -5
هاي كشور، به  بندي استان با هدف رتبه پژوهشدر اين 

ها پرداخته شده است. براي اين  بررسي سيستم حمل و نقل آن
كه از سايت مركز آمار ايران  1393منظور از سالنامه آماري سال 

ل تمامي گرفته شده است، اطالعات مربوط به سيستم حمل و نق
هاي كشور دريافت شده، و سپس از طريق مشاوره با  استان

هاي ارزيابي تعيين گرديده است. پس از  خبرگان، شاخص
بخش بررسي اطالعات، سيستم حمل و نقل در چهار 

بندي شده است. در گام  تقسيم آبيمسافربري، باربري، هوايي و 
ا در هر ه بعدي با استفاده از روش آنتروپي شانون، وزن شاخص

محاسبه گرديده و در ادامه از تابع زيان تاگوچي براي  بخش
 بخشها از حيث عملكرد در هر يك از چهار  بندي استان رتبه

 بخشبر اساس نتايج به دست آمده، در  استفاده گرديده است.
مسافربري استان سمنان رتبه نخست و استان يزد رتبه آخر را 

 همچنينباربري و  شبخكسب كرده است. استان تهران در 
حمل و نقل هوايي، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. 

هاي گلستان و اصفهان در رتبه   ، به ترتيب استانبخشدر اين دو 
كه تنها هفت استان - آبي اند. در حمل و نقل آخر قرار گرفته

استان هرمزگان در  -پردازند كشور در اين حوزه به فعاليت مي
 تان خوزستان در آخرين رتبه قرار گرفته است.رتبه نخست و اس

هايي كه در اين پژوهش مالك ارزيابي  با توجه به شاخص
توان  هايي را مي سيستم حمل و نقل قرار گرفته است، توصيه

ها مطرح نمود كه در ادامه به طور خالصه بيان  براي استان
  شود: مي
هاي  حمل و نقل كه عنوان شد، استان بخشدر هر چهار  -

توانند با افزايش ارزش افزوده، زيان موجود در  كشور مي
  سيستم را كاهش دهند.

 مسافر تعداد "در حمل و نقل مسافربري با افزايش نسبت  -
و در حمل و نقل باربري  "نقليه شده به تعدادوسايل جابجا

 شده به تعدادوسايل حمل بار مقدار "با افزايش نسبت

ها را  ها در اين بخش تانتوان بهبود عملكرد اس ، مي"نقليه
  پذير نمود. امكان

در حمل و نقل هوايي براي كاهش زيان سيستم، بايد در  -
ريزي كرد و در حمل و  جهت افزايش تعداد مسافران، برنامه

هاي آبي  جايي كاال از راه نقل آبي، براي افزايش مقدار جابه
  تالش نمود.

رد با استفاده از تابع زيان تاگوچي براي سنجش عملك
ها، مقدار زيان موجود در سيستم براي همه واحدها  استان

هايي كه در رتبه نخست  گردد. بنابراين حتي استان محاسبه مي
ها و تالش براي  اند بايد با در نظر گرفتن شاخص قرار گرفته

رفت باشند. يعني همواره به دنبال كاهش زيان و پيشها،  بهبود آن
تم حمل و نقل هر استان به تا زماني كه زيان موجود در سيس

بر اساس  جود دارد.رسيده است، امكان بهبود عملكرد وصفر ن
طهماسبي و ديگران  نتايج پژوهش انجام شده توسط شاه

اي بوشهر ه )، در طول برنامه سوم و چهارم توسعه، استان1390(
احدها درحمل و نقل مسافربري و باربري و تهران كارآترين و
ترين كارايي را داشته  ويه و بويراحمد كمبوده و استان كهكيل

هايي كه  استان يزد به عنوان يكي از استان همچنيناست. 
ترين افت كارايي را در اين دو برنامه داشته است، شناسايي  بيش

گرديده است. نتايج پژوهش حاضر نيز تا حدود زيادي مؤيد 
نتايج عنوان شده از پژوهش مذكور است. بر اساس نتايج به 

، استان تهران 1391ست آمده از تابع زيان تاگوچي، در سال د
در حمل و نقل باربري رتبه اول و در حمل و نقل مسافربري 
رتبه دوم را كسب كرده است و استان يزد نيز در رتبه آخر 

دهد  حمل و نقل مسافربري قرار گرفته است. اين نتايج نشان مي
موفق عمل كرده كه استان تهران در حفظ عملكرد خوب گذشته 

هاي گذشته سير نزولي را در حمل  است، اما استان يزد در سال
هايي مانند استفاده از روش و نقل مسافربري طي كرده است.

هاي نوين در اين حوزه ويژه روش هها بتحليل پوششي داده
هاي جديد تواند افق مي 6هاي با فرامرزمانند تحليل پوششي داده

 وزه باشد.در تحقيقات در اين ح

  ها نوشت پي-6

1. Fraser 

2. Quality Loss Function 

3. Nominal-Is-Best Loss Function 

4. Smaller-Is-Better Loss Function 

5. Higher-Is-Better Loss Function 

6. Met Frontier DEA 
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  مراجع-7
ارزيابي و " ،)1393( زاده، ع.، م.، .، و عمراناحمدپوراحمد، ب-

لف حمل ونقل عمومي سريع در هاي مخت بندي سيستم اولويت
مجله جغرافيا و  ،"هاي كارآمد كالن شهر تهران با استفاده از مدل

   ،پاييز و زمستان ،23ماره ش سال دوازدهم، ،اي توسعه ناحيه
  .63-86 .ص

  
هاي  بندي استان رتبه" ،)1385( د.،و غالمرضايي،  .،، عآذر-

يري كارگ ها (با به كشور با رويكرد تحليل پوششي داده
هاي اقتصادي  فصلنامه پژوهش ،"هاي توسعه انساني) شاخص

 .153-173 .ص، 1385تابستان ، 27ماره ش سال هشتم، ،ايران

 

 ،)1388( .،نژاد، ع و آزادي .،، عو امامي ميبدي .،آماده، ح-
هاي كشور از لحاظ كارايي فني بخش صنعت  بندي استان رتبه"
 سال مجله دانش و توسعه، "،ها دادهاستفاده از تحليل پوششي  با

 .162- 180 .ص، 1388زمستان ، 29ماره ش شانزدهم،

  

يگاه آن در حمل و نقل ريلي و جا" ،)1391( .ر.رزازي، غ-
نخستين همايش نقش حمل و نقل "، شبكه حمل و نقل كشور

 .تهران، ايران ،دوجهي در تجارت ملي و بين الملليچن

 

اهميت و جايگاه صنعت " ،)1383( .ر.،ع، رضايي ارجرودي-

يازدهمين "، حمل و نقل در ارتقا و شكوفايي اقتصاد كشور

 ، دانشگاه هرمزگان، ايران.كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران

  

 .،و حيدري، ت .،الهي، س و شمس لف.،طهماسبي، ا شاه-
بررسي كارايي نسبي حمل و نقل مسافربري و باري " ،)1389(

رنامه هاي ابتدايي ب هاي كشور در طول برنامه سوم و سال استان
 ،زمستان، 2ماره دوم، ش مهندسي حمل و نقل، سال "،چهارم

  .127- 141 .ص

 ديگر بر آن تأثير و نقل و حمل جايگاه" ،)1390( .،شريفي، ن-
 هاي پژوهش ،"ستانده- داده تحليل يك :كشور اقتصاد هاي بخش

   ،1390زمستان  ،5ماره شسال دوم،  ،اقتصادي توسعه و رشد
 .207- 237 .ص

  

بررسي وضعيت حمل "، )1385( .، و صادقپور، ب.،شريفي، ن-
هاي بخش حمل و و نقل استان مازندران و مقايسه آن با ويژگي

، 100ماره ش ريزي و بودجه،برنامه "،كشورهاي نقل ديگر استان
 .51- 75 .ص

  

 .،خرازيان، م و اخوان .،شاد، ع و علوي .،صدقياني، ج صالحي-
 اطالعات آوري فن تأثير يبررس" ،)1383( .،فرد، ي و سبحاني

، فصلنامه مديريت كسب وكار. "ايران نقل در و حمل صنعت بر
 .137-164 .ص، ، تابستان2سال اول، ش 

 

 .،و بابايي ميبدي، ح .و شاكري، ف.ح.، طحاري مهرجردي، م-
هاي كشور  بندي سيستم فرودگاه تحليل كارايي و رتبه" ،)1391(

پژوهشنامه حمل و  "رايي متقاطعز رويكرد ارزيابي كابا استفاده ا
 .275-291 .ص، پاييز، 3، سال نهم، شماره نقل

 

بندي  رتبهتخمين و " ،)1391( .،و دليري، ح . الف.ان، ععباسي-
 "،محور هاي اقتصاد دانش ز نظر شاخصهاي كشور ا استان

ماره شسال دوازدهم،  ،پژوهشي رفاه اجتماعي-فصلنامه علمي
 .275-318 .ص، تابستان، 45
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