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 چکیده

ی ریلی به عنوان متصدی اصلی حمل هامورد توجه سیاست گذاران است. شرکت همواره ریلی به عنوان یک شیوه حمل سبز ونقلحمل

ان صاحبان کاال به عنوبر عهده دارند.  یریل حملو بر اساس وظایف ذاتی خود در زمینه بازاریابی، نقش بسزایی در افزایش سهم بار 

ن ، در پاسخ به نیازهای تجاری خود، به دنبال بهتریناشی از کاهش اثرات خارجیی اجتماعی هاعالوه بر توجه به مسئولیت ،مشتریان نهایی

ی هاکه با استفاده از تکنیک داردخود می باشند. این پژوهش قصد حمل ی هاجهت کاهش هزینهعیارهای متعدد بر مبنای مگزینه 

ور پس . بدین منظدهدروی صاحبان کاال قرار راهنمای مناسبی پیشگذاران، و آگاهی سیاست چندمعیاره ضمن جلب توجه گیریتصمیم

بندی تبهر به ویکورو از روش استفاده  هاشاخص دهیوزنجهت  بدترین-بهترینی ارزیابی با تکنیک دلفی، از روش هااز تعیین شاخص

 به دلیل اینکه تفاضل مقدار شاخص ویکور برای گزینههای مدل، بر اساس تحلیل خروجی .ده استریلی بار پرداخته ش حملی هاشرکت

در خصوص . گرددمی ویکور تأیید اول شرط ،است بیشتر 00/0 مقدار از که است 10/0با  حمل و شرکت توکاریل برابر آهنراهشرکت 

رتبه اول را در بین  ،شرکتاین . بنابراین استرا دارا  Sکمترین میزان شاخص  ونقلحمل آهنراهشرکت  ،روش ویکور شرط دوم

همچنین به دلیل اینکه میانگین مقادیر  شبکه ریلی ج.ا.ا کسب نمودند. 89عملکرد سال  مفروض برباری داخلی  ونقلحملی هاشرکت

 .ارددقرار  وضعیت نسبتا مناسبیدر  باری کشور ریلی ونقلحمل یهاعملکرد شرکت است، به طورکلی 0.0شاخص ویکور  کمتر از 

 ونقل ریلی توسط شرکت راه آهن ج.ا.ا قرار گیرد.تواند سنگ بنای ارزیابی شرکت های حملنتایج این پژوهش می

 ویکوربدترین، -روش بهتریندلفی، ، ریلی بار، تصمیم گیری چندمعیاره ونقلحمل کلیدی: هایواژه
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 مقدمه .1

 ونقلحمل اقتصادی، توسعه و رشد هایاهرم ترینقوی از یکی

وکار و که همواره به عنوان یکی از ارکان کسب شودمی تلقی

تبادالت تجاری و اقتصادی در طول تمدن بشری مطرح بوده 

هایی ونقل از ویژگیاست. در اقتصاد نوین جهانی نیز حمل

دن ای شباشد و با توجه به شبکهفرد برخوردار میهمنحصرب

ای بر تامین و مصرف، اصول ویژه هایاقتصاد و گسترش زنجیره

 منظوره ب ریزیبرنامه هرگونه بنابراینآن حاکم شده است. 

ر د الزم ریزیمهبرنا و توجه نیازمند، اجتماعی و اقتصادی توسعه

 . بود خواهد ونقلحمل صنعت

عمومی و مدیریت مصرف  ونقلحملا توجه به قانون توسعه ب

قانون  75ماده  (ب)بند بر اساس و  22/4/2923سوخت مصوب 

ی طول اجرابایست در آهن ج.ا.ا می، راهبرنامه ششم توسعه کشور

ونقل زمینی درصدی از حمل 91 حداقل به سهمقانون برنامه، 

 بر اساس سالنامه منتشردر بخش حمل داخلی، کشور دست یابد. 

میلیون تن بار با شبکه ریلی حمل  9/49 حدود 42سال در شده 

ی هاشده است. این درحالی است که در مدت مشابه، با شبکه راه

(. %4حمل شده است )سهم کاال میلیون تن  437، ای کشورجاده

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  44در راستای اجرای اصل 

ر دج.ا.ا  آهنراهو به موجب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، 

گری خود به بخش اقدام به واگذاری حوزه تصدی 2924سال 

 آهنراههای خصوصی نمود که بر این اساس، مالکیت کلیه واگن

ی واگذار گردید. ونقل ریلهای خصوصی حملکشور به شرکت

ها، وظیفه بازاریابی جذب ها و دستورالعملنامهبا توجه به آیین

ر توافقی حمل، تخلیه و بارگیری ببار، انعقاد قرارداد، تعیین نرخ 

های بنابراین، شرکت ونقل ریلی است.های حملعهده شرکت

ونقل ریلی وظیفه خطیر و نقش مهمی در تحقق اهداف حمل

مطابق آیین نامه تاسیس  اسناد باالدستی را برعهده دارند.

در اساسنامه ریلی باری، هر شرکتی که  ونقلحملی هاشرکت

ی ریلی هایلی بار را درج نماید، جز شرکتت حمل ریلخود فعا

واگن باری )ملکی  311دارای گردد و در صورتی که میمحسوب 

 بوده و تحتیا استیجاری( باشد، مجاز به صدور بارنامه ریلی 

 .شوندمیی صادرکننده بارنامه شناخته هاعنوان شرکت

رای فرآیندی ب ،گرددمیبندی استنباط طور که از مفهوم رتبههمان

های یک شرکت از لحاظ علمی، ها و توانایینشان دادن پتانسیل

و ر اعتبادهنده رتبه هر شرکت، نشان. استمالی ، فنی و اجرایی

های دولتی و گذاران و ارگاناست. سرمایهمعرف دورنمای آن 

آن شرکت از شرایط   با مشاهده رتبه یک شرکت، غیردولتی

ها به دنبال انعقاد قرارداد با آن که ستآگاهی یافته و طبیعی ا

 ه رتبهک ییها. شرکتداردرتبه باالتری  که ،باشندمییی هاشرکت

ا ب سهیند و در مقاهست ترموفق یدر جذب مشتر ،دارند یبهتر

 بر تخصص یامارهآخود  نیکه ا داشته تیارجح ،هاشرکت ریسا

. ت، اسدارند تیفعال نهیکه در آن زم یاو تجربه شرکت در حوزه

 بندی عوامل نظام فنی و اجراییصالحیت و رتبه شخیصمشابه ت

بندی و بودجه کشور، رتبه برنامهسازمان توسط  در کشور

 :استضروری  ،نقل ریلی نیز به دالیل ذیلوهای حملشرکت

  و ضعف داخلیبا، تعیین نقاط قوت با رقامکان مقایسه ،

ها و تهدیدهای محیطی جهت کمک به تدوین فرصت

 .هامتناسب با محیط و توانمندی هایاستراتژی

  بهبود هدایت عملکرد مدیران ارشد شرکت و واحدهای

 .هامختلف آن مبتنی بر ارزیابی

 های گذشته و گذاریسرمایهنظر در امکان تجدید

ر های جدید بگذاریایهسرمتسهیل گیری در خصوص تصمیم

عمل آماده مبتنی بر ارزیابی ه بندی و نتایج باساس طبقه

 .عملکردها

 گیری دولتی در خصوص نظر و تصمیمبه تجدید کمک

 .هاتشویق و هدایت شرکت ،حمایت، مداخله، تنبیه

 جهت گذاران هیسرمادهی مثبت به تصمیمات جهت

با  خودحمل  یپروژه  یاجرا یانتخاب شرکت مناسب برا

 .هانآ اجراییو  یمال ییو توانا هاشرکت یبندتوجه به رتبه

 .حقیقت هر شرکت به خاطر ویژگی های خاصی شهره استدر 

ترین معروفت. اس آوازه خوب همانند یک برند با ارزش

http://www.mporg.ir/
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نشریات  در هایی که برای سنجش آوازه یا خوشنامیروش

اشاره و فامبرون توان به مدل فورچون می ،شودارائه میخارجی 

بایست به فهرست می کشور نیز های موجود درمیان مدل در .کرد

ایران اشاره کرد که توسط سازمان مدیریت  شرکت برتر صد

ی هابا توجه به ضرورت ارزیابی شرکت شود.صنعتی ارائه می

این پژوهش آن  هدفریلی،  ونقلحملحوزه در اصلی و فعالِ 

و از منظر  گذار بخش ریلیکه از دیدگاه سیاست است

اقدام نموده تا  هااین شرکت بندیرتبهبه  ی مختلف،هاشاخص

بدین ترتیب گامی مثبت و موثر در نظارت و معرفی هرچه بهتر 

نتایج و  نفعان ریلی برداشته شود.وضعیت و جایگاه ذی

گیری مدیران تواند مبنای تصمیمهای این پژوهش میخروجی

به عنوان بخش حاکمیتی صنعت ریلی کشور  آهن ج.ا.اشرکت راه

 قرار گیرد.

 مرور ادبیات .2

، تعیین معیارهای تاثیرگذار بر جایگاه این مقالههدف از 

بر اساس این  هاآن بندیرتبهریلی و  ونقلحملی هاشرکت

، مطالعات قبلی صورت پذیرفته در در این راستا. باشدمیمعیارها 

 هایبررسی خواهد شد تا به کمک آن، حلقه بندیرتبهزمینه 

 ی قبلی شناسایی گردد.هامفقوده پژوهش

، بازار [Kalantari and Razini,2016] کالنتری و رازینی

 بندیرتبه 2حمل ریلی کاال را به روش مجموع ساده وزنی

مقصد حمل -ها، مبداهای مورد بررسی پژوهش آننمودند. گزینه

ی خود، از روش آنتروپی شانون برای هاکاال بود و در ارزیابی

 استفاده نمودند. فرج پور و تخمه چیان هاشاخص بندیرتبه

[Farajpour and Tokhmechian,2014] با استفاده از ،

های به سنجش کارایی شرکت 1هاتکنیک تحلیل پوششی داده

ها و ها، تعداد واگنریلی پرداختند و ورودی مدل آن ونقلحمل

ها، میزان کیلومتر، میزان بدهی-، تناژ حمل، تننخروجی آ

آهن و تعداد مسیرهای حمل بوده است. هها به شرکت راپرداخت

در مطالعه خود  [Anari et al. 2017]اناری و همکاران 

 شش بندیرتبهشهری را با برون ونقلحملهای مختلف شیوه

ای، جاده ونقلحملریلی،  ونقلحمل، ونقلحملگزینه ناوگان 

هوایی  ونقلحملی مرزی و هادریایی، بنادر و پایانه ونقلحمل

 9یستاپسبر اساس چهارده معیار اقتصاد مقاومتی به کمک روش 

مورد تحلیل قرار دادند. پوراحمد و همکاران به کمک الگوریتم 

شهری شامل مترو،  ونقلحملی مختلف ها، سیستمتاپسیس

ا توجه به یازده شاخص در قالب و مونوریل را بتی آربی ،تیآرال

چهار گروه مهندسی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی برای 

 ,Purahmad]نمودند بندیاولویتکالنشهر تهران 

Omranzadeh and Mahdi , 2015] مجیدی و .

در  [Majid, Mireyi and Ahmadi, 2019]همکاران

پژوهش خود، ضمن بررسی پراکندگی جغرافیایی شبکه ریلی، با 

واحدهای شبکه ریلی  بندیرتبهبه  4ویکور استفاده از تکنیک

ی طول خطوط اصلی، تعداد هاپرداختند. بدین منظور از شاخص

ده، کیلومتر مسافر، تناژ بار بارگیری ش-پرسنل، تعداد مسافر، نفر

بار  کیلومتر-ر ناخالص کل، تنکیلومتر بار مرزی، تناژ با-تن

های بارگیری، درآمد بار داخلی، درآمد ناخالص، تعداد واگن

ترانزیت، درآمد بار وارده و صادره استفاده نمودند. پژوهش رستم 

 ,Rostamkhani and Memarian]خانی و معماریان

بندی تبدیل سی گذرگاه همسطح به ، با هدف اولویت[2014

شمالغرب انجام شد و  آهنراهره کل غیرهمسطح در حوزه ادا

 و 7پیاِچاِیی موجود، از دو روش هابرای برای سنجش گزینه

 ی تلفیقیهااستفاده نمودند و در نهایت، به کمک روش 3پرومته

به ها شامل میانگین حسابی، بوردا و گویلند، رتبه نهایی گذرگاه

 Hadian, Talebi and]دیان و همکاران ها .دست آمد

Narouyi, 2017] ی مسافری فعال در اداره کل هاشرکت

 بندیتبهر پیاِچاِی و تاپسیسیزد را با تلفیقی از تکنیک  آهنراه

 نقلوحملی ها. در ابتدا به منظور ارزیابی عملکرد شرکتنمودند

مسافری، هفت شاخص تعداد سالن، کیفیت ناوگان، عملکرد 

مامورین، قیمت بلیت، میزان شکایت دریافتی، میزان تعامل با 

آهن، کیفیت خدمات ارایه شده در قطار با در نظر گرفتن نظر راه

در  دهی گردید.وزن پیاِچاِین و با استفاده از روش ییخبرگان تع
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 بندیتبهرهای مسافری شرکت ستاپسینهایت استفاده از تکنیک 

 ,Aghabagheri and Ahadi] گردیدند. آقاباقری و احدی

های مورد توجه در زمینه بندی شاخص، پس از طبقه[2018

های ریلی، مکانیزمی ارایه نمودند که گذاری در پروژهسرمایه

تعیین شود.  ی کاندید، جهت اجراهاترتیب مناسبی از پروژه

آوردن رویکردی سیستمی برای تعیین  همچنین برای فراهم

روش تحلیل سلسله مراتبی، انتخاب و در نهایت با  هااولویت

ه سازی و نتایج آن ارایاستفاده از نظر کارشناسان، این روش پیاده

معطوف به مسایل اقتصادی، اجتماعی،  هاگردید. توجه آن

 تایی مختلف در راسهاسیاسی، دفاعی امنیتی و توازن بین بخش

 Fatehian and] توسعه پایدار بود. فاتحی و شکوهیان

Shokouhi, 2020] ،محیطی، اقتصادی و سه معیار زیست

 مبنا قرار دادند و سپس مرتبطپذیرش عمومی را با زیرمعیارهای 

 تحلیلو ویکور، نتایج را  5با استفاده از روش تلفیقی آنتروپی

، سه مدل خودروی پراید، سمند و پژو پژوهشنمودند.در این 

 ی اولیه،هاپس از تحلیل داده و انتخاببه عنوان گزینه پارس 

دارای باالترین شاخص  هانسبت به سایر گزینه خودروی سمند

برترین گزینه انتخاب شده است. حیدری به عنوان و بوده  ویکور

چارچوبی جهت  به ارائه [Heidari et al. 2016] و همکاران

 موتور هواپیما بینی تکنولوژیانتخاب روش مناسب پیش

دهی و ، وزن2سوآراهفت معیار به روش  . بدین منظورپرداختند

 آن به ترینِبینی تکنولوژیک، مناسباز بین سیزده روش پیش

 افصحی و همکاران تعیین گردید.مورا مولتی فازیکمک تکنیک 

[Afsahi at al. 2012] شبکه ترینمناسب تعیین برای روشی 

 نمودند. معیارهای مورد استفاده ارائه تهران شهر شهری قطار

 موانع ایجاد یکپارچگی، شهری، تاثیرات شبکه، جذابیت شامل

 گزینه برای انتخاب گزینه پنج مقاله، این بود. در هزینه و اجرایی

 گرفت و به بررسی قرار مورد شهری تهران، قطار برتر شبکه

 سیستم پنج با 4همایی تحلیل روش از ها،گزینه این تحلیل رمنظو

 ,Eshghi] عشقی و همکاران .گردید استفاده دهی مختلفوزن

Nazmfar and Alavi, 2019]  در پژوهش خود به دنبال

پذیری گردشگری کشورهای خاورمیانه به لحاظ ارزیابی رقابت

های حمل ونقل هوایی، زمینی، بندری برخورداری از زیرساخت

به طور جداگانه  را ابتدا امتیاز کشورهاها، آن. ندبودو خدمات 

، محاسبه شده و سپس پرومتهدر هر زیرساخت با استفاده از مدل 

قایسه م را وضعیت کلی کشورها تعیین و امتیازات به دست آمده

 ,Iranzad and Taghipour]پور ایرانزاد و تقینمودند. 

داری و تعمیرات چابک در صنایع به دنبال ارایه مدل نگه [2016

سازی نظامی دریایی و به طور خاص صنعت کشتی ونقلحمل

از روش دلفی فازی و به  ،موثر ی عواملبودند. به منظور شناسای

 استفاده شده است. پرومتهاز روش  ،هابندی آنمنظور رتبه

پس از شناسایی  در پژوهشی [Hashemi, 2020]شمی ها

کننده سبز با رویکرد فازی و تعیین وزن معیارها معیارهای تامین

ه ب پرومتهبه کمک روش آنتروپی شانون، با استفاده از روش 

کنندگان سبز شرکت فوالد در یک نمونه موردی تامین بندیرتبه

 [Rakide and Fallah, 2020]رکیده و فالح  پرداخته است.

ر عوامل موثر ب بندیرتبهبا هدف ارزیابی و  ،در پژوهشی دیگر

بازاریابی پایدار در حوزه صادارت دریای خزر، هفت معیار در 

معیار در بعد اجتماعی دار، هفت یبعد اقتصادی بازاریابی پا

ی محیطی بازاریاببازاریابی پایدار و شش معیار در بعد زیست

 .نمودند بندیرتبه 12بدترین-بهترینبا استفاده از روش را پایدار 

 [Bagheri and Hasanzadeh, 2019] باقری و حسن زاده

برخی  و تاپسیستا با استفاده از مدل تحلیلی  نمودندتالش  نیز

های بورسی را بر اساس های سودآور، بتوانند شرکتاز شاخص

 Kiciński] سولسکاکیچینسکی و  .ندکن بندیرتبهسوددهی 

8]1and Solecka, 20  و پیاِچاِیبا استفاده از ترکیب روش 

عمومی شهر کراکو لهستان  ونقلحملشش سناریو توسعه   اِلکتره

شاخص ارزیابی  21را در مقایسه با سناریو موجود و بر اساس 

در زمینه  [Zhang and Sun 2020] ژانگ و ساننمودند. 

سازی خروج از خط قطار یک مدل های ایمنتعیین استراتژی

تل ها ابتدا با ترکیب روش دیمیترکیبی یکپارچه ارائه نمودند. آن

دهی معیارها پرداخته و سپس با استفاده تعیین و وزن به پیاِناِیو 
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های بهینه را انتخاب نمودند. وسکوویچ طرح تاپسیسار روش 

های به ارزیابی مدل [Vesković et al. 2018] و همکاران

 3ها با روش دلفی تجدید ساختار شرکت های ریلی پرداختند.آن

 هادند. آندهی نمورا تعیین و سپس با روش سوارا وزنشاخص 

 های ریلینوع ساختار مدیریتی شرکت 4 ،22ماباکبه کمک روش 

 Nassereddine] را ارزیابی نمودند. ناصرالدین و اسکندری

and Eskandari, 2017] ها و پس از تعیین شاخص

های ارزیابی به روش دلفی، با روش تحلیل سلسله مراتبی گزینه

ونقل عمومی حملشاخص رضایت مشتری از  3اوزان گروهی، 

ی هاگزینه پرومتهبه کمک روش  و را تعیین نمودند. در پایان

 بندی نمودند.آرتی را رتبهمترو، اتوبوس و بی تاکسی، ون،

 بندیاولویتو  بندیرتبهپس از بررسی مطالعات قبلی در زمینه 

، مشخص باشدقابل مالحظه می 2که خالصه آن در جدول شماره 

 ندیبرتبه، به ر در کشوربا ریلی ونقلحملگردید که در زمینه 

 . همچنیننشده استته پرداخ یریلی بار ونقلحملی هاشرکت

 بندیرتبهی جدید هااز روشدر این زمینه ، ی گذشتههادر سال

 استفاده نشده است. 

 بندیخالصه مطالعات قبلی مرتبط در زمینه رتبه. 1جدول 

 نویسندگان ردیف
سال 

 نشر

روش مورد 

 استفاده

حوزه کاربردی 

 پژوهش

2 
کالنتری و 

 رازینی
9472  SAW 

بازار حمل ریلی 

 بار

1 
پور و فرج

 تخمه چیان
9492  DEA 

کارایی 

 باریهای شرکت

 ریلی

9 
اناری و 

 همکاران
9432  TOPSIS 

های شیوه

ونقل حمل

 شهریبرون

4 
پوراحمد و 

 همکاران
2015 TOPSIS 

های سیستم

 ونقل شهریحمل

7 
مجیدی و 

 همکاران
9422  VIKOR 

ادارات مناطق راه 

 آهن ج.ا.ا

 نویسندگان ردیف
سال 

 نشر

روش مورد 

 استفاده

حوزه کاربردی 

 پژوهش

3 
خانی و رستم

 معماریان
9492  

AHP و  

Promethe

e 

تبدیل گذرگاه 

همسطح به 

 غیرهمسطح

5 
هادیان و 

 همکاران
9432  TOPSIS 

 AHP و

های شرکت

 مسافری ریلی

2 
آقاباقری و 

 احدی
9452  AHP 

های پروژه

ی در رگذاسرمایه

 آهنراه

4 
فاتحی و 

 شکوهیان
9442  Entropy و 

VIKOR 

خودروهای تولید 

 داخل

21 
حیدری و 

 همکاران
9472  

SWARA 

 Fuzzy و

Multimur

a 

بینی پیش

تکنولوژی موتور 

 هواپیما

22 
افصحی و 

 همکاران
2942  

Concorda

nce 

Analysis 

 شبکه قطار شهری

21 
عشقی و 

 همکاران
9422  Promethe

e 

پذیری رقابت

گردشگری 

کشورهای 

 خاورمیانه

29 
ایرانزاد و 

 پورتقی
9432  

Promethe

e و 

Delphi 

داری و نگه

تعمیرات 

 ونقل دریاییحمل

9442 هاشمی 24  
Promethe

e و 

Entropy 

 گانکنندتامین

 شرکت فوالدی

27 
رکیده و 

 فالح
9442  BWM 

بازاریابی حوزه 

صادارت دریای 

 خزر

23 
باقری و 

 زادهحسن
9422  TOPSIS 

های شرکت

 بورسی

25 
کیچینسکی و 

 سولسکا
2018 

AHP و 

ELECTE

RE 

ونقل توسعه حمل

 عمومی
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 نویسندگان ردیف
سال 

 نشر

روش مورد 

 استفاده

حوزه کاربردی 

 پژوهش

 2020 ژانگ و سان 22

DEMATE

L ،ANP و 

TOPSIS 

های استراتژی

سازی خروج ایمن

 از خط قطار

24 
وسکوویچ و 

 همکاران
2018 

SWARA 

 ،Delphi و 

MABAC 

های تجدید مدل

ساختار 

 های ریلیشرکت

11 
ناصرالدین و 

 اسکندری
2017 

Promethe

e  ،Delphi 

 GAHP و

های  شیوه

ونقل حمل

 شهریدورن

بنابراین در این پژوهش قصد بر آن است که به منظور رفع این 

 گیری چندمعیاره بههای تصمیمخالء و با رویکرد ترکیب روش

سط های ارزیابی توشکل کاربردی، پس از تعیین معیارها و گزینه

ا دهی معیارهجهت وزن بدترین-بهترینتکنیک روش دلفی، از 

به  نسبتهای برجسته این روش جمله ویژگی از استفاده گردد.

های به دادهنیاز کمتر  ،گیری چندشاخصهتصمیمهای سایر روش

و حصول  تعداد شاخص است( mکه  m×2-3) ایمقایسه

برای  ویکوراز روش در ادامه اطمینان است. های قابلجواب

 .جسته شودبهره ونقل ریلی باری های حملبندی شرکترتبه

 یا بیمرات گیری سلسلهتصمیم یهامدل با مدل این اصلی تفاوت

 مقایسات مدل این در ها،مدلآن  خالف بر که است این ایشبکه

 گزینه، هر و گیردنمی صورت هاو گزینه معیارها بین زوجی

 ع بهگردد. در واقمی ارزیابی و سنجیده معیار، توسط یک مستقال

 انتخاب در 12های سازشیجواب بر تمرکز همچون محاسنی دلیل

 وسطمستقل ت صورت به هاگزینه سنجش مشترک و تصمیم یک

 گردید. این روش انتخاب ،مشخص معیار یک

 روش تحقیق .3

های چندمعیاره های اخیر معطوف به مدلتوجه محققین در دهه

ها، گیریهای پیچیده شده است. در این تصمیمگیریبرای تصمیم

سنجش بهینگی به جای استفاده از یک معیار، از چندین معیار 

ها به دو دسته سنجش ممکن است استفاده گردد. این مدل

  گردندتقسیم می های چندشاخصهو مدل های چندهدفهمدل

]71Kumar et al. 20[ای که در این پژوهش به آن . مساله

. ونقل ریلی باری استهای حملبندی شرکتپرداخته شده، رتبه

های مختلف بر ها، ارزیابی گزینهبندی شرکتدر بحث رتبه

اساس یک معیار، در بسیاری از موارد نامطلوب است و بسته به 

 هها جایگاه متفاوتی دارند. همچنین یک گزیناهمیت معیار، گزینه

در یک معیار جایگاه مناسب و در ارزیابی معیار دیگر، نامطلوب 

از  ها،شرکت بندیرتبهباشد. از این رو الزم است در می

های ارزیابی چندمعیاره استفاده گردد. از نظر ریاضی این روش

توان به صورت مساله بهینه سازی به شکل زیر میروش را 

 نوشت:

1 1 1 1

1

          (1)

. :

                                      (2)

                      

 Z(x ...x ) [ (x ...x ) ,  ...,  (x ...x )]

(x ...x ) 0     ,   i = 1 , ... , m

x 0                  ,   1 ,  ... ,

p n p n

i n

j

s t

Max z z

g

j n





                 (3)

 

Z 1ی ها= بردار تابع هدفZ  ... وpZ 

ig  محدودیت =i ام 

jX  ی گیرتصمیم= متغیرj .9452اصغر پور، [ ام است[. 

های ممکن ، یافتن مجموعه بهترینهای چندمعیارهروش هدف

های مساله کمتر از ها به هدفاست. به این معنی که دیگر جواب

مجموعه یابند و در خود میی ممکن دست هابهترین جواب

توان یک گزینه را بر دیگری میهای ممکن، نبهترین جواب

د که با باشمیهایی ترجیح داد. در این روش سعی بر یافتن گزینه

های اختصاص یافته به هر یک از معیارهای ارزیابی، توجه به وزن

رات ها مثبت و مضمنافع رسیده از گزینه منتخب به سایر گزینه

در  .]2943مومنی، [ ها منفی گرددزینهرسیده از آن به سایر گ

گیری های تصمیمکارگیری تکنیکهاز ب ،موارد قبلاز بسیاری 

یدن ها یا رسشاخص گریبرای غربال دلفی از تکنیک ،چندمعیاره

فاده گیری استهای تصمیمبه یک توافق در زمینه اهمیت شاخص

حمل بندی شرکت های فرآیند رتبه 2در تصویر شماره  .شودمی

 ریلی بار قابل مشاهده است.

https://sanaye20.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-madm/
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c1       c2     ...            cn
a1

a2
.

.

.
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 Delphi-BWM-VIKOR متدلوژیرتبه بندی با مراحل  .1شکل

 روش دلفی 3-1

آوری فرایندی ساختاریافته برای جمع ،روش دلفی

دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و  بندیطبقه و

راد هایی در بین این افخبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه

ظرات دریافتی صورت ها و نو بازخورد کنترل شده پاسخ

 در که پذیرد می انجام افرادی مشارکت این روش با .گیردمی

ک کنیاین تتخصص می باشند.  و دانش دارای پژوهش موضوع

ابل گیری قهای تصمیمترین شاخصمبرای شناسایی و غربال مه

رت صوین ه افرآیند این روش ب ،به طور خالصه استفاده است.

، ت و پیشینه پژوهشبررسی ادبیا دا بر اساستباشد که ابمی

 بخراج شده و در قالتاس اولیه های مرتبطعوامل و مولفه

رات افراد نظ .گیرددر اختیار هیئت متخصصین قرار می ،پرسشنامه

و همچنین  ها در مقیاس لیکرتدر خصوص اهمیت شاخص

شاخص های ، آوری و در ادامههای جدید، جمعپیشنهاد شاخص

مجددا پرسشنامه جدیدی به همراه  شوند.اهمیت حذف میکم

د گیرد. این فرآیندر اختیار افراد قرار می ،های پیشنهادیشاخص

ای از شاخص ها اجماع به حدی ادامه پیدا می کند تا بر مجموعه

 .[Hsu and Sandford, 2007]  به دست آید

 BWMروش  3-2

، [Saaty, 1988] پیاِچاِیتکنیک های مختلفی از جمله روش

 سوآرا ،[Shannon, 1948] ، آنتروپیبدترین-بهترین

[Keršuliene, Zavadskas, and Turskis, 2010]   برای

 گردد.استفاده می هادهی به شاخصوزن

گیری ی نوین تصمیمهایکی از تکنیکبدترین -روش بهترین

گیری چندشاخصه قرار چندمعیاره است که در زمره تصمیم

 ارائه شده است 1127رضایی در سال گیرد و توسط جعفر می

[Rezaei, 2015]. بهترین و بدترین شاخص ،در این روش، 

شود و مقایسه زوجی بین هر گیرنده مشخص میتوسط تصمیم

ها دیگر شاخص بایک از این دو شاخص )بهترین و بدترین( 

 حداقل برای مشخص سپس یک مسئله حداکثرِ .گیردصورت می

روش این . شودمختلف فرموله و حل میهای کردن وزن شاخص

 : کندبه این گونه عمل می

شونده ها، مصاحبهپس از تعیین مجموعه شاخصمرحله اول: 

رین( تاهمیتترین )کمترین( و نامطلوبترین )پراهمیتمطلوب

ای صورت شاخص را به طور کلی تعیین و هیچ مقایسه

 پذیرد. نمی

 ،هانسبت به سایر شاخصارجحیت بهترین شاخص مرحله دوم: 

B2,a1B=(aBA … , تعیین و بردار 4تا  2ه از اعداد با استفاد

)Bn,a شود به نحوی که نامیده میBja  ارجحیت بهترین شاخص

(B)  نسبت به شاخصj 1 است و به طور بدیهی=BBa باشد. می

 ،ها نسبت به بدترین شاخصارجحیت سایر شاخصمرحله سوم: 

w2,a1w=(awA … ,تعیین و بردار  4تا  2با استفاده از اعداد 

)wn,a شود به نحوی که نامیده میjwa  ارجحیت شاخصj  نسبت

 باشد. می wwa=1 است و به طور بدیهی  (w)به بدترین شاخص 

ها در گام نهایی، تعیین وزن بهینه شاخصمرحله چهارم: 

(n
*, … w2

*,w1w* باشد:سازی ذیل میبهینه(، خروجی مساله 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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                                                                          (4)

                                (5)

                   

Min 

s.t.

        , for all j 

        , for all j 

B

Bj

j

j

jw

w

w
a

w

w
a
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              (6)

                                                              (7)

                                            (8)

    1

    0   ,    

j

j

j

w

w for all j







 

nبا حل مدل فوق، مقادیر بهینه )
*, …, w2

*, w1
*wو ) *ξ  به

بق ابه دست آمده، نرخ سازگاری مط ξ*آید. با استفاده از دست می

 فرمول زیر محاسبه می شود:

 = نرخ سازگاری
ξ∗

شاخص سازگاری
                       (9) 

می  BWa ∋ }2,1 ,  ...{9 ,و  BW= a jw× a Bjaازآنجایی که 

های سازگاری موجود در جدول باشد، با استفاده از شاخص

 می توان نرخ سازگاری را محاسبه نمود: 1شماره 

 شاخص سازگاری .2جدول 

4 2 5 3 7 4 9 1 2 BWa 

1/7 4/4 5/9 9 9/1 3/2 2 4/1 1 
شاخص 

 سازگاری
 

 ترگیرد و هر چه به صفر نزدیکقرار می ]2,1[ در بازه، این نرخ

و  تر استری برخوردامقایسات از سازگاری و ثبات بیش ،باشد

مقایسات از سازگاری و ثبات  ،تر باشدهر چه به یک نزدیک

 .ر استتری برخورداکم

به ها، در ادامه پژوهش آناوزان ها و شاخصپس از تعیین 

به منظور  پرداخته خواهد شد.های موردنظر بندی گزینهرتبه

 ,Lai] تاپسیس مختلفی همچون هایاز روش، هابندی گزینهرتبه

Liu and Hwang, 1994] ، الکتره [Figueira, 

Mousseau, and Roy, 2005] ،تحلیل همایی 

[Giuliano, 1985] ،پرومته  ،ویکور، میانگین ساده وزنی 

[Brans, Mareschal, 2005] در این  که شوداستفاده می

  خواهد شد.استفاده  ویکورروش از  ،پژوهش

 VIKORروش  3-3

 کی حل برای گیری چندمعیارهتصمیم روش یک این تکنیک

 دهایواح نامتناسب و معیارهای گسسته با گیریتصمیم مساله

 و اوپریکوویچ توسط که است متعارض مختلف و گیریاندازه

. [Opricovic and Tzeng, 2007] است ایجاد شده نگسِ

 :است ذیل موارد شامل ،روش این مراحل

ها های خام و ارزیابی همه گزینهابتدا با استفاده از دادهمرحله اول: 

ه ب را تشکیل و گیریماتریس تصمیمبرای معیارهای مختلف، 

 :شودمیمقیاس بی ،روش نرم

2

1

                                                (10)
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از بخش قبلی در  محاسبه شدهبا ضرب اوزان مرحله دوم: 

 شود.میماتریس موزون را محاسبه س شده، امقیماتریس بی

+مثبت ) 92آلبرای هر کدام از معیارها، ایدهمرحله سوم: 
jf و )

 آل. برای معیارهای مثبت، ایدهشود( تعیین میjf-) آل منفیایده

ی، آل منفترین مقدار ستون معیار و ایدهمثبت برابر با بزرگ

باشد )برای معیارهای منفی مقدار در ستون مربوطه میترین کم

 .بالعکس(

گر فاصله نسبی گزینه ( بیانiS) 42مقدار سودمندیمرحله چهارم: 

i72آل مثبت و مقدار تاسفام از ایده (iRبیان ) گر حداکثر ناراحتی

آل مثبت است که از رابطه زیر محاسبه ام از دوری از ایدهiگزینه 

 د:نشومی

1
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به صورت زیر  VIKORبرای هر گزینه، شاخص مرحله پنجم: 

 آید:به دست می



 VIKORو BWM های ترکیب روش بااز دیدگاه بخش حاکمیتی و  یونقل ریلی بارهای حملشرکت بندیرتبه

2411(/تابستان 44ونقل/ سال دوازدهم/ شماره چهارم )فصلنامه مهندسی حمل  

2114 

* *

* *

*

        (13)

                                                  (14)

                                                          (15)

(1 )

 S         

 S

i i

i
i

i
i

i

S S R R
v

S S R R

S Max

S Min

R

Q v
 





 
 

 





   
   
   



*

                                              (16)

                                                        (17)

                                                          [0,1]

 R        

 R

i
i

i
i

V

Max

R Min







        (18)

 

شود که در اکثر بر اساس نظر خبرگان تعیین می Vشاخص 

به یک  V. هرچقدر شاخص شودمیفرض  7/1مقاالت مقدار 

 تر به شاخص سودمندیتر باشد، به معنای دادن وزن بیشنزدیک

تر به تر باشد، به معنای دادن وزن بیشو هرچقدر به صفر نزدیک

را برابر یک قراردهیم، بر  Vشاخص تاسف است. بنابراین اگر 

ها به سمت تشابه به بندی گزینهاساس شاخص ویکور، رتبه

را برابر  Vشاخص سودمندی و اگر ها بر اساس بندی گزینهرتبه

اس ها بر اسبندی گزینهقرار دهیم، به سمت تشابه ربته صفر

 شاخص تاسف خواهد رفت.

به صورت  Sو  Q ،Rرا بر اساس مقادیر  هاگزینهمرحله ششم: 

را داراست  Qترین مقدار ای که کمکنیم. گزینهمینزولی مرتب 

حل عنوان بهترین راه(، با رعایت دو شرط زیر، به ʹa)گزینه 

 :گرددتوافقی انتخاب می

(2 )Q(aʺ) – Q(aʹ) ≥ 
1

𝑖−1
دومین  ʺaو  هاتعداد گزینه i که 

   (شرط مزیت قابل قبول. )است Q بندیرتبهرتبه در لیست 

حداقل یکی از  بندیدر لیست رتبه بایستمی ʹa( گزینه 1)

قرار  یباالتردر جایگاه به صورت نزولی،  Rو  S هایمجموعه

 (شرط ثبات قابل قبول در تصمیم گیری) .گیرد

های حلراه از ایمجموعه نشود، فوق برقرار شرط دو از یکی اگر

 گردد: می به صورت زیر پیشنهاد توافقی

 ( برقرار نباشد، گزینه2اگر شرط )ی هاaʹ  وʺa  و ...

ma  1 به کمک رابطه

𝑖−1
Q(aʹ) <  –) mQ(a .تعیین می شوند 

  ی ها( برقرار نباشد، گزینه1)اگر شرطaʹ  وaʺ 

  شوند.انتخاب می

 گیریو نتیجهسازی پیاده .4

در این بخش از پژوهش، پس از معرفی معیارهای منتخب و 

ی اشاره شده در بخش های مورد بررسی، روشهاگزینه

ن آ یهاو نتایج و خروجیگردیده سازی متدولوژی تحقیق، پیاده

 ارزیابی و تحلیل خواهد شد.

 های پژوهشتعیین شاخص 4-1

بق موضوع، استفاده از سواادبیات مطالعه مقاالت مرتبط با از پس 

ج.ا.ا و اخذ نظرات خبرگان  آهنراهاطالعاتی موجود در شرکت 

، روش دلفیاشاره شده برای مطابق با فرآیند حوزه بازرگانی، 

ها استخراج بندی شرکتتعدادی شاخص اولیه موثر در رتبه

ها پذیر نبودن برخی از شاخصدر ادامه، به دلیل سنجش گردید.

معیار به  23 ها، در نهایتو عدم امکان تعیین مقادیر برخی از آن

 نهایی گردید: شرح ذیل

 امه بر حسب تناژجا شده با بارنجابهداخلی میزان بار  (2

  های صادر شدهبارنامهنوع داخلی بر اساس 

 واردات و ترانزیتالمللی شامل صادرات، بار بین اژتن (1

  که توسط  یهایبارنامهالمللی بین نوع بر اساس

 های داخلی صادر شده است.شرکت

 پرداختی حاصل از فعالیت عملیاتی و غیرعملیاتی (9

  منظور از پرداختی عملیاتی، پرداختی حاصل از فعالیت

ونقلی و منظور از پرداختی غیرعملیاتی، پرداختی اصلی حمل

 دپو و ... است.بابت اجاره زمین، 

 مانده بدهی طی سالیان گذشته (4

  آهن از ابتدای تاسیس شرکت ریلی به راهریالی بدهی

 تاکنون

 اعتبار صادرکننده بارنامه  نوع (7

 ه به انتخاب شرکت، نوع پرداخت مبلغ بارنامه تبس

 ماهه باشد. 3ماهه، ... و  2تواند نقدی، اعتباری می

 هاواگنکارشناسی  قیمت (3
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  های ملکی بر اساس مشخصات فنی، واگنارزش ریالی

 سال ساخت و نوع واگن که توسط کارشناس تعیین شده است.

 ترافیک شبکه ریلیتناژ حمل شده در مسیرهای کم (5

 بر اساس فیشUIC 406  ،ترافیک شامل مسیرهای کم

 %31تر محورهایی است که ظرفیت استفاده از آن محور، کم

 است.

 رفتهر ازدستتناژ بار جدید جذب شده و با (2

 رفته است کهاختالف تناژ بار جدید و تناژ بار ازدست 

 محاسبه شده است. 45نسبت به سال 

 میزان بازدید مشتریان از وبسایت شرکت (4

 بندی رتبه جهانی وبسایت شرکت که بر اساس نتایج رتبه

 تهیه شده است. Alexaسایت وب

 از تعمیراتواگن  خروج متوسط زمانی (21

  کشد تا یک واگن پس از که طول میمتوسط مدت زمانی

 تعمیری شدن، به چرخه حمل بازگردد.

 تعداد کامیون ملکی (22

 ونقل ترکیبی تعداد کامیونی که شرکت برای حمل

اخذ شده  بر اساس خوداظهاری و به شکل تلفنیداراست و 

 است.

در مبدا و  اهمتوسط زمان تخلیه و بارگیری واگن (21

 مقصد

 ع در تخلیه و بارگیری آن بخش از چرخه حمل که تسری

 واگن در حوزه مسئولیت شرکت ریلی قرار دارد.

 های واگنپروخال ریپر به  س ریدرصد س (29

 باشد.از حمل که به صورت دوسربار می بخشی 

 اداری و عملیاتی کارکنان تعداد (24

 هاوری نیروی انسانی شرکتمیزان بهره 

 متوسط مسافت حمل  (27

 های صادر شده متوسط مسافت مبدا تا مقصد بارنامه 

 بارگیریواگن بارگیری تعداد روزانه  نوسان (23

  واریانس تعداد واگنی که شرکت به طور روزنه بارگیری

 کند.می

های مالی و اموال، اطالعات ارائه شده برای این بخش، از سامانه

 رایتیک، نت واگن باری ، سیستم صورت حساب شرکت ها،

آهن ج.ا.ا راه المل و گراف سیروحرکت شرکتبارنامه بین

در اینجا ذکر این موضوع ضروری است که  .استخراج شده است

های روش دلفی، مطابق گامها، ها و اوزان آنجهت تعیین شاخص

که  دلفی( )پانل از تجارب و اطالعات کارشناسان و خبرگان

اشاره شده، استفاده گردیده  9ها در جدول شماره مشخصات آن

 است.

 پایه متخصصین منتخباطالعات  .3جدول 

 ردیف سن تحصیالت سمت تجربه

24 لیسانس رئیس بخش 29  2متخصص  

 1متخصص  99 دکتری کارشناس 2

 9متخصص  12 فوق لیسانس کارشناس 4

 4متخصص  43 لیسانس رئیس بخش 11

 7متخصص  42 لیسانس معاون اداره 11

 3متخصص  14 فوق لیسانس مدیر بازرگانی 7

لیسانسفوق  کارشناس 4  5متخصص  91 

 2متخصص  14 فوق لیسانس مدیر بازرگانی 5

برای بیان اهمیت ( 7تا  2)طیف از مقیاس لیکرت  پژوهش این در

 گرفته نظر در 9 عدد آستانه هر شاخص استفاده شده است. مقدار

 ترکم 9 عدد از شاخص هر امتیازات میانگین شده است و چنانچه

 نظر اتفاق مقیاس تعیین برایشده است.  شاخص حذف آن بوده،

در  .شد استفاده 72کندال هماهنگی ضریب از پانل، اعضای میان

محاسبه شده است  3/1این پژوهش عدد کِندال بعد از سه مرحله، 

 که به معنای اتفاق نظر نسبتا قوی )بین متوسط و زیاد( می باشد. 

 های مورد بررسیگزینه 4-2

ریلی  ونقلحملی هاشرکت بندیرتبههدف از این پژوهش، 

داخلی است. با توجه به  ونقلحملدر بخش صرفا فعال 
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ی ها، شرکتج.ا.ا آهنراهشرکت های و بخشنامه هانامهآیین

ب محسوصادرکننده بارنامه، فعالین اصلی حوزه حمل ریلی بار 

ی فعال، دارای تعداد واگن بسیاری ها. زیرا سایر شرکتشوندمی

ی هاطی عقد قرارداد اجاره، توسط شرکت تری هستند کهکم

فعالیت اصلی  در واقعشوند. میصادرکننده بارنامه مدیریت 

. ستا درکننده بارنامهاصبازاریابی و ارتباط با مشتری بر عهده 

اند. تهاین پژوهش قرار گرف بندیرتبهمبنای  هااین شرکت بنابراین

ی هاتخرین تغییرات، شرکآبر این اساس و با توجه به 

 شامل 42در سال  ریلی دارای مجوز صدور بارنامه ونقلحمل

 شرق لیر انیپارس.9 سپاهانبهتاش.1 ارسریسایآس.2 ی:هاشرکت

 .5 لیرا توک .3 ونقلحمل بیترک .7 سپاهان کوشش تجارت. 4

 یبیترک ونقلحمل.4 کیلجستد فوال یوجهچند.2 کشش توکا

 یچندوجه ونقلحمل.22 رجانیگهرترابرس .21 یرانیکشت

 انیپارس یلیر ونقلحمل .29 طوسزاوهسپهر .21 کیلجستپایسا

 و ساختمان یمهندس خدمات.27 پارس لیرنایس ونقلحمل.24

 کارانلیر.22 ریس پردازلیر.25 ونقلحملآهنراه.23 ساتیتاس

 پارس MCP .12 توس لیرفوالد.11 لیرسمند.24 ورسک

یی اهشرکت که در اینجا ذکر این نکته ضروری است باشند.می

ندی باند، در این رتبهو پس از آن تاسیس شده 42که در میانه سال 

 اند.لحاظ نشده

 هاو تحلیل خروجیمدل سازی پیاده 4-3

دهی به نروش وز تشریحدر این مرحله از پژوهش، پس از 

خب ی منتهاشاخص تشریح ،هاآن بندیاولویتتکنیک و  معیارها

ر ی تهیه شده دهاپرسشنامه ،بندیرتبهی مدنظر جهت هاو گزینه

ه بوط بمر هایداده . همچنیناختیار خبرگان صنعت قرار گرفت

ی هاهریلی در هر معیار، از سامان ونقلحملهای امتیاز شرکت

ج.ا.ا از قبیل بازرگانی داخلی،  آهنراه ی مختلف شرکتاطالعات

، هاواگن اوری اطالعات، امور مالی،فنبازرگانی خارجی، 

استخراج و  ی ریلی بارونقلحملی هاشرکت سیروحرکت و

 آوری گردید.جمع

در  BWM، مدل ریاضی روش هابه منظور تعیین وزن شاخص

های و از نتایج پرسشنامهسازی مدل GAMS 24.1افزار نرم

تکمیل شده توسط خبرگان به عنوان پارامترهای مدل استفاده 

است که نشان از  1.179میزان نرخ سازگاری مقایسات، گردید. 

جدول به شرح  خروجی مدلباشد. میسازگاری مورد قبول 

 1تصویر شماره به شده، در سو اوزان محا می باشد 4شماره 

 نمایش داده شده است.

 های منتخبتعیین اوزان شاخص .4جدول 

 ردیف هاشاخص شاخص نوع وزن

 مثبت 271/1
پرداختی عملیاتی و 

 غیرعملیاتی
2 

 1 المللیبار بین اژتن مثبت 147/1

 9 تناژ بار داخلی مثبت 123/1

 4 مانده بدهی گذشته منفی 129/1

 7 متوسط مسافت بارنامه مثبت 121/1

 3 بارگیری روزانهنوسان  منفی 132/1

 5 مدت اعتبار صدور بارنامه منفی 135/1

 مثبت 134/1
جدید منهای از دست بار تناژ 

 رفته
2 

 4 ترافیکحمل در مسیرهای کم مثبت 177/1

 21 قیمت کارشناسی واگن مثبت 144/1

 22 مدت زمان تخلیه و بارگیری منفی 144/1

 21 یپروخال ریبه س باردار ریس مثبت 141/1

 29 دوره بازگشت از تعمیرات منفی 194/1

 24 تعداد کامیون  مثبت 197/1

 27 کارکنان تعداد منفی 114/1
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امتیازات مربوط آوری شده در خصوص جزئیات اطالعات جمع

در پیوست ، 42بر اساس عملکرد سال  شاخصهر ها در به گزینه

باشد. با  استفاده از اوزان محاسبه شده قابل مشاهده می 2شماره 

، در نرم افزار VIKORروش فرمول محاسباتی سازی و پیاده

به شرح جدول  42در سال  ونقل ریلیهای حملبندی شرکترتبه

 .خواهد بود 7شماره 

کت اول )شر مقدار شاخص ویکور برای گزینه که این به توجه با

و برای گزینه دوم )شرکت  113/1 با برابر ونقل(حملآهنراه

با  مقدار برابر دو این است، تفاضل 141/1توکاریل( برابر با 

1) 17/1 مقدار از که است 124/1

1−تعداد گزینه
 است. بیشتر (

گزینه  بر اساس شرط دوم، .می گردد تأیید اول بنابراین شرط

 را رتبه بهترین نیز Sو  Rنظر یکی از دو شاخص  از باید اول

گزینه  باشد. همانگونه که از جدول قابل مالحظه است، داشته

را دارا  Sکمترین میزان شاخص  (ونقلآهن حملشرکت راه) اول

همین . رددگمی معرفی گزینه بهترین باشد و بنابراین به عنوانمی

محاسبات برای گزینه دوم )شرکت توکاریل( و سوم )شرکت 

این دو  VIKORشاخص  تفاضل پردازسیر( حکمفرماست.ریل

است و گزینه  تربیش 17/1 مقدار از که است 177/1با  برابر گزینه

 جایگاه S شاخصبندی نزولی رتبهتوکاریل بر اساس شرکت 

این م دو رتبهریل پرداز داشته و در شرکت نسبت به  باالتری

  .خواهد گرفتقرار بندی رتبه

 

 هامقادیر شاخص ویکور و تعیین رتبه گزینه .5جدول 

ریل پرداز سیر در شرکت ، VIKORبر اساس مقدار شاخص 

روش ( 2اما به دلیل اینکه شرط ) .رتبه سوم قرار گرفته است

ی ریل پرداز سیر، ها( برقرار است، گزینه1برقرار نیست و شرط )

 رتبه jS jR jQ شرکت ردیف

2 
آهن راه

 ونقلحمل
442/1 147/1 113/1 2 

 1 141/1 147/1 442/1 لیتوکار 1

 9 244/1 145/1 711/1 پرداز  لیر 9

 9 243/1 144/1 793/1 بهتاش  4

7 
تجارت 

 کوشش 
719/1 144/1 234/1 9 

3 
فوالد 

 کیلجست
731/1 147/1 242/1 9 

 5 111/1 211/1 741/1  ریس ایآس 5

 2 929/1 211/1 719/1 یرانیکشت 2

 2 924/1 215/1 734/1 انیپارس 4

21 
 انیپارس

 شرق لیر
742/1 217/1 723/1 21 

22 
فوالد 

 توس
774/1 297/1 712/1 21 

 21 793/1 212/1 399/1 گهر ترابر  21

29 
توکا 

 کشش
721/1 293/1 755/1 29 

24 MCP  312/1 291/1 724/1 29 

 27 392/1 294/1 315/1  لیر نایس 27

23 
 بیترک

 نقلوحمل
311/1 293/1 342/1 27 

 27 335/1 243/1 721/1 ورسک 25

 27 357/1 243/1 724/1 پایسا 22

 27 324/1 241/1 321/1 لیسمند ر 24

 11 211/1 271/1 392/1 سپهر زاوه  11

 11 431/1 242/1 572/1 باالست 12

 BWMها با روش . اوزان محاسبه شده برای شاخص2شکل 
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بهتاش سپاهان، تجارت کوشش و فوالد لجستیک به عنوان 

 گیرند. بعدی قرار میدر جایگاه  های توافقیحلراه

 3در جدول شماره  ،به منظور تحلیل حساسیت پارامترهای مدل

 باشد:قابل مشاهده می V پارامتر تغییراتبندی با نتیجه رتبه

 Vتحلیل حساسیت پارامتر  .6جدول 

 توضیحات رتبه اول Vتغییرات 

1v= 

 ،ونقلآهن حملراه

 ،بهتاش سپاهان، لیتوکار

لیرو  کیفوالدلجست

 ریپردازس

ه بندی بتشابه ربته

سمت شاخص 

 تاسف

1/1≥ v>1 
 ،ونقلآهن حملراه

 بهتاش سپاهان، لیتوکار
- 

9/1>v>1/1 
 ،ونقلآهن حملراه

 لیتوکار
- 

v ≥9/1 ونقلآهن حملراه 

ه بندی بتشابه ربته

سمت شاخص 

 سودمندی

در  1317/1 برابر هاهمچنین در صورتی که وزن تمامی شاخص

قابل  Vبندی با تغییرات پارامتر نتیجه رتبه 5جدول شماره 

 :باشدمشاهده می

با فرض  Vتحلیل حساسیت پارامتر  .7جدول 

w=0.0625 
          V غ      

6.0≥ v ≥ 6 سمند ریل 

v ≥ 6.0 ونقلآهن حملراه 

 بندیگیری و جمعنتیجه .5

ریلی ونقل سازی در صنعت حملدر راستای اجرای خصوصی

ونقل بار توسط باری کشور، فعالیت تجاری و اجرای امور حمل

ونقل ریلی های خصوصی حملآهن بر عهده شرکتشبکه راه

بندی و تعیین برتری این مقایسه، رتبه ،است. بر این اساس

راهنمای موثر و عامل کلیدی تواند از یک طرف میها شرکت

نجر به آگاهی م گذاران بوده و از طرف دیگر،سیاست برای

صاحبان کاال به منظور انتخاب متصدی حمل کارآمد و مناسب 

ونقل ریلی دارای مزایایی همچون امکان های حملشرکت. گردد

به ) پرداخت اعتباری کرایه حمل، عقد قرارداد با شرکت حقوقی

، قابلیت حمل انبوه محموالت، های خودمالک(جای کامیون

 هاند که منجر به برتری آننوسان محدود در شرایط حمل هست

در این است.  گردیدهای ونقل جادههای حملنسبت به شرکت

دهی های استفاده شده جهت وزنپس از مرور روش ،پژوهش

دهی جهت وزن BWMها، روش بندی گزینهها و رتبهشاخص

انتخاب  هاارزیابی گزینهجهت  VIKORو روش ها شاخص

 گردید.

ن هآشرکت راه، VIKORمدل  هایخروجیتحلیل  با توجه به

 باری داخلی ونقلحملی هارا در بین شرکت اوله بونقل رتحمل

متعلق به مؤسسه صندوق  این شرکت کهکسب نمود.  42در سال 

، فعالیت است جمهوری اسالمی ایران آهنراهپس انداز کارکنان 

پروانه فعالیت حمل و دارای نمود آغاز  2952خود را از سال 

الی مدل تعن شرکت توانسته ی. همچنین ااستالمللی کاال بین

در   ISO 9001 گواهینامهموفق به اخذ و را مستقر  سازمانی

نواع ا گردد. این شرکت قابلیت حمل کاال ونقلحملزمینه 

در زمینه حمل خرده بار و داشته و را نفتی و  محموالت معدنی

بندی، شرکت توکاریل در در این رتبه توشه نیز فعالیت دارد.

 2927توکاریل در سال شرکت جایگاه دوم قرار گرفته است. 

تن  217ظرفیت با محوره  3ی هاتنها دارنده واگن و هتاسیس شد

درصدی  25منجر به کسب سهم این ویژگی  کهاست  در کشور

درصدی از حمل مواد  14ریلی )و سهم  ونقلحملاز عملکرد 

با نماد  41. این شرکت در سال معدنی زنجیره فوالد( شده است

اع نوقابلیت حمل ا و در بازار فرابورس پذیرفته شدتوریل 

 به دلیل اینکه میانگین .است را دارا و عمومی محموالت معدنی

عملکرد  است، به طورکلی 7/1( کمتر از 442/1) Q مقادیر

 وضعیت نسبتا مناسبی باری کشور ریلی ونقلحمل یهاشرکت

  .دارد
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، چهار شاخص 1بر اساس اوزان محاسبه شده در تصویر شماره 

المللی، تناژ بار داخلی و بدهی قبلی آهن، حمل بینپرداختی به راه

باشند. بنابراین از ترین وزن را در میان شاخص ها دارا میبیش

ا ایران، شرکتی که پرداختی آهن ج.ا.حیث کارشناسان راه

تری حمل المللی بیشبار داخلی و بینهمچنین تری داشته و بیش

آهن داشته نموده است و از طرفی بدهی سنواتی کمتری به راه

 باشد، عموما در جایگاه مناسبی قرار خواهد گرفت. 

 ج.ا.ا که نقش آهنراهبخش حاکمیتی شرکت  قابل بهبودنقاط 

را بر عهده دارد،  باری ریلیونقل حملی هانظارتی بر شرکت

آوری اطالعات و . این موارد در خالل جمعگرددعنوان می

 مصاحبه با خبرگان احصا شده است:

  نظارت بر رعایت مناسب جهت یندهای آفر تعریفعدم

 از ،هابعضی از شرکت به نحوی که)تجاری رایج  استانداردها

 (برخوردار نیستند تجاری وبسایت

  مالی، بازرگانیی عملیاتیهادادهعدم ثبت و ضبط ، 

 یقیقد به عنوان مثال، اطالع) ها به طور یکپارچه و دقیقشرکت

، توان مالی، مدیریت کیفیت و ... کیفیت نیروی انسانیاز 

 (دردسترس نیست

 ا ر هایی که بررسی عملکرد شرکتهاوجود دستورالعمل

اگن یک و ،)به عنوان مثال کند.مواجه میو چالش با پیچیدگی 

ا ها را بو ارزیابی آن تواند توسط دو شرکت بارنامه شودمی

 (کندخطا مواجه می

  ت جه هاتحلیل ارزیابی وضعیت شرکتعدم استفاده از

 )ارائه تسهیالت بر اساس ی ریلیهابه شرکت تسهیالتارائه 

 .شود(معیارهای شهودی مدیران اعمال می

تواند از معیارها و آهن ج.ا.ا میراهدر وهله نخست، شرکت 

و  عوامل فنی یبندص صالحیت و رتبهیشخمستندات نظام ت

بهره جوید. این معیارها بر کشور سازمان برنامه و بودجه  اجرایی

بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران نامه طبقهاساس آیین

، کارکنان، اعضای هیئت مدیره، سهامداران عمدتا شامل اطالعات

 باشد.ریزی میو توان برنامه تجربه کاریان مالی، تو

 هاییآوری دادهگردد در مطالعات آتی جمعپیشنهاد می در پایان،

ها را مورد سنجش قرار دهد )مانند های کیفی شرکتکه جنبه

های ایزو، حسن سابقه، کیفیت کارکنان(، مدنظر قرار گواهینامه

ل همایی و پرومته در های تحلیتوان از روشهمچنین می گیرد.

ر ها را با یکدیگکنار روش ویکور بهره گرفت و نتایج این روش

 مقایسه و تحلیل نمود.

 هانوشتپی .6

1. Simple Additive Weighted (SAW) 

2. Data Envelopment Analysis (DEA) 

3. Technique for Order Performance by 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

4. Vlse Kriterijumsk Optimizacija 

Kompromisno Resenje (VIKOR) 

5. Analytic Hierarchy Process (AHP) 

6. Preference Ranking Organization Method 

for Enrichment Evaluations (Promethee) 

7. Shannon Entropy 

8. Selection of Rational Dispute Resolution 

Method by Applying New Step‐ Wise Weight 

Assessment Ratio Analysis (SWARA) 

9. Concordance Analysis (CA) 

10. Best-worst Method (BWM) 

11. Multi-Attributive Border Approximation 

Area Comparison (MABAC) 

12. Compromise Solutions 

13. Ideal 

14. Utility 

15. Regret 

16.  Kendall Coefficien 
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آهن ج.ا.اهای راهمستخرج از سامانه 89ونقل ریلی باری در سال های حملهای شرکتداده – 1پیوست شماره   

هاشاخص  

 

 

 

 

 

 هاگزینه

حمل 

 داخلی

 )هزارتن(

حمل 

 المللیبین

 )تن(

پرداختی به 

 آهنراه

)میلیارد 

 ریال(

بدهی 

 قبلی

)میلیارد 

 ریال(

اعتبار 

صدور 

 بارنامه

ارزش ریالی 

 واگن

)هزار 

میلیارد 

 ریال(

حمل در 

مسیرهای 

ترافیک کم

-)میلیارد تن

 کیلومتر(

بار جدید و از 

دست رفته 

 )تن(

 رتبه

 سایت

 )هزار(

تعداد 

 کامیون

زمان تخلیه 

و بارگیری 

 )هزاردقیقه(

سیر پر به  

سیر 

پروخالی 

 )درصد(

دوره 

بازگشت 

از 

تعمیرات 

 )روز(

تعداد 

 کارکنان

 )نفر(

مسافت 

بارنامه 

)کیلوم

 تر(

نوسان 

 یریبارگ

 روزانه

 )واگن(

2،125/43 1 1،224 آسیا سیر ارس 4/11 سه ماهه 247   94/15  -715،342  1،337 1 721 71/1%  1/54  214 491 22/4  

1،457/45 332 3،242 بهتاش سپاهان 2/31 نقدی 2،211   4/12  213،592 2،595 1 2،441 71/3%  5/55  224 444 42/2  

359/92 314 491 پارسیان ریل شرق 1/11 سه ماهه 325   19/32  -419،544  4،472 5 515 72/1%  1/22  915 2،191 21/1  

2،144/42 24،314 9،247 تجارت کوشش سپاهان 21/41 پنج ماهه 2،232   22/93  942،172 9،321 1 222 74/2%  9/34  31 799 19/1  

414/39 4،424 2،147 ونقلترکیب حمل 2/22 سه ماهه 979   9/21  -293،529  9،444 1 342 72/1%  2/71  72 792 21/1  

2،215/52 1 2،934 بین المللی پارسیان 9/75 سه ماهه 243   4/11  27،511 1،911 1 414 44/4%  21/22  45 2،125 2/2  

9،517/22 1 5،921 توکا ریل 2/44 سه ماهه 2،951   1/11  -2،111،145  2،994 1 42 71/1%  2/54  191 332 42/1  

1،149/94 1 9،151 فوالد لجستیک 4/41 پنج ماهه 2،147   22/35  -714،114  7،952 1 129 44/7%  1/72 91/7 229 نامشخص   

212/11 23،235 423 ترکیبی کشتیرانی 9/33 سه ماهه 952   5/77  41،121 2،341 1 432 44/1%  29/32  221 424 3/2  

274/52 2،724 911 چندوجهی سایپا 2/92 نقدی 199   1/23  -97،791  1،441 71 759 72/4%  22/57 3/2 231 نامشخص   

22/25 272 25 سپهر زاوه طوس 1/52 سه ماهه 23   2/49  -54،117  2،744 1 222 15/2%  7/91 2/4 2،212 نامشخص   

431/24 1 222 سینا ریل پارس 2/55 سه ماهه 974   7/34  34،441 3،514 1 741 42/4%  4/31  93 342 29/9  

497/21 13،711 224 فوالدریل توس 2/21 دو ماهه 933   2/12  221،719 3،444 1 244 74/7%  2/37  73 491 22/1  

425/94 1 511 خدمات توکا کشش 9/43 سه ماهه 215   9/41  951،442 7،559 1 2،119 44/1%  1/35  97 2،211 24/1  

214/14 1 742 مهندسی ساختمان  2/11 سه ماهه 2،212   1/19  -199،211  1،353 1 321 43/3%  12/12 3/4 115 نامشخص   
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9،144/42 77 4،259 ونقلآهن حملراه 4/35 سه ماهه 1،191   15/25  243،151 2،712 1 445 72/2%  4/45  244 2،114 27/5  

2،973/79 24،433 2،474 ریل پرداز سیر 2/45 سه ماهه 422   27/44  31،541 471 1 941 71/1%  1/72  292 2،915 11/1  

231/12 1 242 ریل کاران ورسک 1/71 نقدی 21   2/17  -94،357 %42/4 544 1 ندارد   7/77  11 2،154 22/4  

131/72 41،491 394 سمند ریل 1/31 سه ماهه 471   1/23  -247،373  9،923 91 2،127 79/7%  22/15  224 527 5/4  

559/37 1 1،437 گهر ترابر سیرجان 4/92 سه ماهه 433   1/11  -975،429  4،513 971 52 44/5%  4/55 45/5 942 نامشخص   

MCP 721/91 1 2،311 پارس 9/15 سه ماهه 217   1/13  -711 %71/7 233 1 ندارد   1/22  15 752 24/4  
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 منابع .7

 بندیرتبه"(، 2947)هاشم کالنتری، ابراهیم علی رازینی،  -

، "بازار حمل ونقل ریلی کاال و پیشنهاد بازارهای هدف

 .221-244، (22)12پژوهشنامه بازرگانی، 

 

، (2949)فرج پورخاناپشتانی، قاسم، صادق تخمه چیان،  -

 ی حمل ونقل ریلی به روشهاارزیابی ورتبه بندی شرکت"

DEA" کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، ، اولین

 .تهران

 

حقیقی. سید حمیدرضا. رئیسی. حیدری اناری. علی. شهابی -

برون  ونقلحملبندی مدهای مختلف رتبه"(، 2943)صدیق. 

شهری براساس اهداف اقتصاد مقاومتی به کمک روش 

 .215-225(. 4)24،ونقلحملپژوهشنامه ، "تاپسیس

 

راضیه سادات مجیدی، محمد میره ای، سید عباس احمدی،  -

بررسی جغرافیایی شبکه ریلی ایران به لحاظ  "،(2942)

، فصلنامه آمایش "پراکندگی با رویکرد آمایش سرزمین

 .229-45، (99)4جغرافیایی فضا، 

 

اولویت "، (2949)رستم خانی، اکرم، و پریناز معماریان،  -

ی همسطح به غیر همسطح با استفاده از هابندی تبدیل گذرگاه

سومین کنفرانس ملی  ،"PROMETHEEو  AHPروش 

تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان، دانشگاه آزاد 

  .اسالمی واحد زنجان

 

دیان ندوشن، اعظم، سعید طالبی، و بهرام نارویی، ها -

مسافر در شبکه  ونقلحملی هارتبه بندی شرکت"، (2943)

، دومین کنفرانس "AHP-TOPSIS ی ایران با رویکرد ترکیبیریل

ی نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه، هابین المللی پژوهش

دانشگاه  -شهر تفلیس، شرکت فناوران یکتا هوشمند اهورا 

 .ی ایرانهاجرجیا و با مشارکت دانشگاه

 

ارزیابی " ،(2945)آقاباقری، مصطفی، و حمیدرضا احدی،  -

ند با استفاده از فرآی آهنراهی توسعه شبکه های طرحاولویت بند

مهندسی  المللی، پانزدهمین کنفرانس بین"تحلیل سلسله مراتبی

 .صنایع، یزد، دانشگاه یزد

 

، (2944)فاتحی ترشیز. محمدرضا و محمد شکوهیان،  -

تعیین چندشاخصه نوع سوخت بهینه خودروهای سبک با "

)مطالعه موردی  ENTROPY و VIKOR استفاده از روش تلفیقی

ارزیابی نتایج ویکور و  -بخش دوم ناوگان شهری مشهد(

 ، هفتمین"معیارهای سه گانه مفروض توسط روش پیشنهادی

ی کاربردی در مهندسی عمران، معماری هاکنفرانس ملی پژوهش

و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان 

ی بین هامرکز همایش -انمسکن و ساختمان استان تهران، تهر

 .المللی صدا و سیما، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

حیدری دهویی. جلیل. محمدی. نوید. ونکی. امیرساالر.  -

بینی انتخاب روش مناسب برای پیش "(. 2947غفاری. سینا. )

فصلنامه مدیریت توسعه  ،"241تکنولوژی موتور هواپیمای ایران 

  .244-239(. 4)4 ،فناوری

 

افصحی. امید؛ هوتن پورخرسند؛ مرتضی خشایی پور و  -

بکارگیری روش تحلیل همایی برای "، (2942)رضا وثوقی، 

، "تعیین شبکه مناسب قطار شهری )مطالعه موردی:شهر تهران(

ونقل و ترافیک ایران، تهران، دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل

 ونقل و ترافیکحملونقل و ترافیک تهران، معاونت سازمان حمل

 .شهرداری تهران

 

عشقی چهاربرج. علی. نظم فر. حسین. علوی. سعیده.  -

پذیری گردشگری کشورهای خاورمیانه ارزیابی رقابت"(. 2942)

پژوهشنامه  ،"نقلوهای حملبه لحاظ برخورداری از زیرساخت

 .ونقلحمل
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مدل  هیارا"، (2943)پور،  یو احسان تق مانی. سلرانزادهیا -

 عیبر آموزش در صنا دیچابک با تاک راتیو تعم ینگهدار

ه و پرومت یفاز یاز روش دلف یریبا بهره گ ییایدر ونقلحمل

 ، فصلنامه آموزش"(ینظام یساز یکشت عی: صنا ی)مطالعه مورد

 .(2) 4 ییایعلوم در

 

 نیتام بندیرتبهو  یابیارز"، (2944) نب،ی. زیشمها -

و روش  یفاز کردیکننده سبز شرکت فوالد با رو

PROMETHEE II"یکهایو تکن هامدل یالملل نی، کنفرانس ب 

 .ه()رینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ن،یقزو ت،یریدر مد یکم

 

، (2944) ،یمیفالح الج درضایو حم نی. مبدهیرک -

در حوزه صادرات  داریپا یابیعوامل موثر بر بازار بندیرتبه"

 نیب کنفرانس ،"نیبدتر-نیخزر با استفاده از روش بهتر یایدر

دانشگاه  ن،یقزو ت،یریدر مد یکم یکهایو تکن هامدل یالملل

 .)ره(ینیامام خم یالملل نیب

 

 بندیرتبه"، (2942)حسن زاده،  یو عل می. مریباقر -

طبق مدل  یسودآور یهابر اساس شاخص یبورس یهاشرکت

 تیریعلوم مد یالملل نیکنفرانس ب نی، پنجم"(TOPSIS)لیتحل

مهر اروند و مرکز  یعال یتهران، موسسه آموزش ،یو حسابدار

 .داریبه توسعه پا یابیدست یراهکارها

 

ی هایگیرتصمیم"، (2945) اصغر پور، محمد جواد، -

 ، انتشارات دانشگاه تهران."چندمعیاره
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 دانشگاه از 2944 سال در را راه آهن-مهندسی حمل و نقل ریلی رشته کارشناسی درجه ،رامین رازانی

 2943 سال در را مهندسی حمل و نقل ریلی رشته در ارشد کارشناسی و درجه علم و صنعت ایران

ل، ونقحملاقتصاد  ،ایشان عالقه مورد پژوهشی های زمینه.. اخذ نمود ایران علم و صنعت دانشگاه از

 ونقل، داده کاوی و تحلیل داده است.سازی در مسائل حملبهینه

 

از  2929را در سال  راه آهن-مهندسی حمل و نقل ریلیدر رشته  یدرجه کارشناس ،امین جمیلی

از  2927را در سال  صنایع ارشد در رشته عمران یو درجه کارشناس علم و صنعت ایراندانشگاه 

دانشگاه  از صنایعموفق به کسب درجه دکتری در رشته  2941اخذ نمود. در سال  شریفدانشگاه 

ونقل، سازی حملبهینهبندی و زمان شانیمورد عالقه ا یهای پژوهش نهی. زمدیگرد علم و صنعت ایران

ه با مرتب یعلم اتیو در حال حاضر عضو ه است و طراحی صنایع مدیریت قراردادهای پروژه

 است. تهراندر دانشگاه  اریاستاد
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