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چکیده
توسعه زیرساختهای حملونقل یكي از نيازهای اساسي كشور است .معيارهایي از قبيل سرعت ،راحتي ،ایمني و قابليت اعتماد و
آمادهبهكاری سيستم حملونقل از شاخصهای مهم ارزیابي سيستمها توسط مسافرین و صاحبان كاال جهت انتخاب حملونقل
مناسب است .با توجه به هزینه باالی سرمایهگذاری برای خرید ناوگان و احداث خطوط جدید و تقاضای روزافزون حملونقل
ریلي ،استفاده بهينه از ظرفيتهای ریلي ،بسيار حائز اهميت است.
در این مقاله ابتدا با مرور ادبيات ،مطالعات ميداني و مصاحبه با خبرگان در حوزههای مختلف ریلي مؤلفههای تأثيرگذار بر
بهرهوری در بخشهای مختلف استخراجشده است .این مؤلفهها در حوزههای زیرساخت ،ناوگان ،سير و حركت ،بازرگاني و
نيروی انساني مشخصشده است .پرسشنامهای بر اساس معيارها و مؤلفههای مؤثر تدوینشده و در ميان كارشناسان و خبرگان
این صنعت توزیع گردیده است .پس از جمعآوری پرسشنامهها آزمونهای آماری ،آلفای كرونباخ ،نرمال بودن توزیع ،توصيف
آماری دادهها انجامشده و با استفاده از آزمون فرض ميانگين جامعه (آزمون  )tدرستي فرضيههای مطرحشده اثبات گردیده
است .نهایتاً اولویتبندی عوامل مؤثر بر استفاده بهينه از ظرفيت ناوگان ریلي با كاربرد روش تخصيص خطي از متدهای
تصميمگيری چند معياره ارائهشده است.

واژههای كلیدی :آزمون آماري ،تصميمگيري چند معياره ،حملونقل ريلی ،ظرفيت ناوگان
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شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی
دليل قيمت با ي آن ،يكی از منابع بزرگ سللرمايهاي به شللمار

 .1مقدمه

میرود .در همين رابطه شلللناخت عوامل و ميزان تأثير آنها در

حملونقل يكی از اصلللیترين سللتونهاي اقتصللاد بوده و نقش

اسللتداده بهينه از امكاناا موجود ضللروري به نار میرسللد و

بسليار مهمی در توسللعه پايدار جوامع دارد .راهآهن نيز بهعنوان
يک زيرسللاخت مهم در صللنعت حملونقل جايگاه ويژهاي در
جلابالايی كلا و مسلللافر دارد .در كنلار ويژگیهلاي خللا

میتواند منار به اتخاذ تصلميماا مناسب در حوزه حملونقل
ريلی گردد.

كشلورمان مزيتهاي چشمگير حملونقل ريلی در ميان شقوق

 .2مبانی نظری و مروری بر مطالعات انجامشده

ديگر حمللل ونقللل از جهللت متحاللاا اقتصللللادي ،ايمنی،

اهدان و برنامههاي تدوينشللده در راسللتاي افق چشللمانداز

زيسلتمحيطی و غيره موجب شلده كه اين شيوه حملونقل از

همگی حكلايلت از انتاار معنادار ناام از بخش ريلی كشلللور

بيشلللترين تأكيد و با ترين اولويت در سل لياسلللتهاي كلی و

اسلت .تمركز بر رشلد سللهم بخش ريلی در هر دو حوزه بار و

برنامههاي توسللعه ،برخوردار باشللد .موقعيت ممتاز بينالمللی

مسلللافر يكی از اهدان ايسلللت كه تحقق آن منو به در نار

ايران براي حملونقل ترانزيتی ،وضعيت ناهناار سوانح جادهاي

گرفتن دو مسير متداوا است:

و تحميل خسلللارا به جامعه ،ميزان با ي مصلللرن انردي در

 )7فراهم نمودن بسلللتر منللاسلللب حمللونقلل ريلی متكی بر

بخش حملللونقللل و نقش حملللونقللل ريلی بللهعنوان يكی از

توانمنديها و اصتحاا درون بخشی

عناصللر كليدي در زنايره تأمين صللنايع بهويژه صللنايع معدنی

 )2فراهم نمودن بسلللتر رقللابتی براي بروز اسلللتعللدادهللا و

ازجمله عوامل تأكيد سللياسللتگذاران كتن ناام بر حملونقل

توانمنديهاي بخش ريلی متكی بر اصتحاا برون بخشی

ريلی به شللمار میروند .تاربه دهههاي گذشللته نشللان میدهد

يكی از مهمترين مسلاللی كه در اين حوزه مطرح اسللت مسئله

عموم مردم بله عللت هزينله مناسلللب و ايمنی با از خدماا

اسلتداده بهينه از زيرساختها و امكاناا موجود به علت هزينه

حمللونقل ريلی اسلللتق ال نمودهاند ،ولی به دليل ناكافی بودن

سنگين ايااد و توسعه زيرساخت و تأمين ناوگان جديد است.

شل كه خطو راهآهن ايران نس ت به جمعيت و وسعت كشور،

صلنعت حملونقل ريلی ،بهعنوان يكی از مؤثرترين سيستمهاي

همچنين سلهم بسليار اندك راهآهن از حملونقل بار و مسللافر،

حملونقل شناختهشده است ،ولی ش كههاي ريلی توسعهنيافتهي

رشلد مناس ی در جايگاه حملونقل ريلی صورا نگرفته است.

قديمی ،سلل ب ناكارآمدي اين صلللنعت میباشلللند .رحمانی و

مسلئله مهمی كه در ساخت راهآهن مطرح میشود و درواقع از

همكلارآن در تحقيق خود راه مواجهله با روند افزايش سلللريع

موانع مهم گسترش ش كه است مسئله سرمايهگذاري درراه آهن

تقاضللا در حملونقل ريلی را حركت اين صللنعت به سللمت

و عدم سودآوري سريع پرودههاي زير بنايی راهآهن است .براي

هوشلمند سلازي سليسلتمهاي ريلی باهدن افزايش سرعت و

ايالاد شللل كه خطو اصللللی ،فرعی و تأسللليسلللاا جان ی

كارايی با میدانند .ايشلان در پژوهش خود به بررسی تاارب

سلرمايهگذاري پرحام و با توان اجرايی با نياز است .با توجه

كشللورهاي پيشللرو درزمينهي روشهاي ت ديل حملونقل ريلی

بله محلدوديت منابع مالی دولت ،گسلللترش راهآهن همواره با

به سيستم حملونقل هوشمند ،با رويكرد كارايی و به ود صنعت

تنگناهايی مواجه است و درنتياه افزايش خدماا راهآهن بيشتر

حمللونقلل ريلی پرداختلهاند .ت ديل شللل كهي قديمی به يک

از طريق به ود و افزايش كارآيی امكانپذير است.

شل كهي مدرن ،كارا و سلريعالسير در جهت افزايش بهرهوري،

بله دليلل پيچيلدگیهلاي موجود در حمللونقللل ريلی عوامللل

كلاهش زملان توقد در ايسلللتگلاههلا ،يكالارچگی عملياا و

متعلددي ازجملله برنلامه ريزي حركت ،خط ،سلللازه هاي فنی،

همچنين بازگشلت سرمايهي تضمينشده ،همگام با برنامهريزي

ناوگان ،نيروي انسانی و شرايط و امكاناا اقتصادي در عملكرد

توسعهي فضايی كشور ،از اهدان تحقيق ايشان است [رحمانی،

آن مؤثر هسللتند .ناوگان حمل متشللكل از لكوموتيو و واگن از

زارعيان و معينی فر.]7932 ،

اركلان مهم و كليلدي در اين صلللنعلت اسلللت و بخش عمده

اولين گام براي استداده بهتر از زيرساخت ريلی تعريد ظرفيت

ملأموريت ،اهدان و عوامل حياتی موفقيت راهآهن در ارت ا با

شلل كه اسللت .ظرفيت ،توانايی يک مسللير در ع ور دادن تعداد

حوزه كاركردي سللير و حركت ناوگان اسللت .ناوگان ريلی به

مشللخص لی وس ليله حملونقل اسللت كه در روشهاي مختلد

 922مهندسی حمل و نقل ،سال نهم ،شماره سوم ،بهار 7931

مهدي نخعینژاد ،رقيه يگانه
حملونقل به گونههاي مختلد محاس ه میشود .ظرفيت وادهاي

بر م ناي جريان چند كا يی براي مدلسلللازي مسلللير ريلی و

مشللخو و قابلاندازهگيري نيسللت و نيازمند تعيين شللرايط و

محاسلل ه ظرفيت ارالهشلللده اسلللت [يقينی ،نيكويی و تمنايی،

محاسل اا بر اسلاش شلرايط تعيينشلده اسلت .دليل دشواري

.]7937

تعريد ظرفيلت ،تعداد پارامترهايی اسلللت كه بر روي ظرفيت

مک كالين ،در مقاله «مسللالل مربو به ظرفيت راهآهن» خطو

تأثير میگذارند و بايد اندازهگيري شلللوند ،در حملونقل ريلی

راهآهن را مانند يک چهارراه توصللليد نموده اسلللت كه براي

میتوان گدت ظرفيت ش ل كه بسللتگی به زيرسللاخت ،ناوگان و

ايداي نقش بيشتر و بهتر در حملونقل بايستی مسالل مربو به

برنامه زمانبندي حركت قطارها دارد كه هركدام شلللامل عوامل

كيديت خدماا و چالشهاي ظرفيت بهطور همزمان به ود يابند

تأثيرگذار فراوانی هسلتند كه شلناسايی و اولويتبندي آنها بر

و معتقد اسللت جامعه تحقيق و توسللعه بايد راهحلهايی اراله

اسللتداده بهينه از ظرفيت ريلی داراي اهميت با يی اسللت .در

دهنلد كله بلهسلللرعلت و بلا حلداقل هزينه قابلاجرا باشلللند

پژوهشی محققين به بررسی مسئله تعيين توالی اعزام و همچنين

بلهع اراديگر با محدوديتهاي مالی موجود پيدا كردن راهحل

برنامه توقد قطارها در جهت حداكثر اسلتداده از ظرفيت ش كه

بلهموقع و كمهزينله براي افزايش ظرفيت حياتی اسلللت [مک

ريلی موجود باهدن تعيين ترتيب اعزام قطارها از ايستگاه م دأ

كالين.]2777 ،

و همچنين مكلان توقد برنلامهاي قطارها در راسلللتاي حداقل

آقاباقري ،در پاياننامه «ارزيابی و اولويتبندي طرحهاي توسعه

سلللازي طول افق زملانبنلدي بلا كملک الگوريتم فرا ابتكاري

شللل كلله ريلی راه آهن ج.ا.ايران بللا اسلللتدللاده از روش هللاي

جستاوي تصادفی تطابقی حريصانه پرداختهاند [ناي ی و كياندر،

تصلللميمگيري چنلد معيلاره» با توجه به گسلللترش روزافزون

.]7937

فعلاليتها در توسلللعه زيرسلللاختهاي حملونقلی به اهميت

معيلارهلايی از ق يلل سلللرعت ،ايمنی و قابليت اعتماد ،راحتی،

اسلتداده از مدلهاي كارآمد براي حل مسالل تصميمگيري چند

قيمت و آمادهبهكاري سلليسللتم حملونقل از شللاخوهاي مهم

معياره پرداخته و براي فراهم آوردن رويكردي س ليسللتمی براي

ارزيابی سيستمها توسط مسافرين و صاح ان كا جهت انتخاب

تعيين اولويلتهلا بلا چندين معيار ،روش تحليل شللل كهاي را

روش حملونقل مناسلب اسلت و دستيابی به اين شاخوها و

پيشلللنهلاد میكنلد [آقاباقري .]7937 ،همچنين در مطالعهاي با

جلب نار مشللتريان مسللتلزم داشللتن برنامه جامع نگهداري و

عنوان «كلاربرد اولويلت بندي تحليل شللل كهاي در برنامه ريزي

تعميراا در ش كه ريلی و ناارا و كنترل مستمر بر عملكرد و

آرملانی براي تخصللليو منلابع در حملونقل» محققين به اين

وضللعيت موجود ش ل كه اسللت .نصللرآزادانی ،در مقاله خود به

نتياله رسللليدند ،مسلللئلههايی را كه چند معياره بوده و داراي

بررسللی نقش نگهداري و تعميراا خطو بر راندمان صللنعت

وابسلتگی بين معيارها و گزينهها هستند و ازنار منابع قابلاجرا

حمل ونقل ريلی پرداخته و نتياه میگيرد نگهداري و تعميراا

هسلتند میتوان با اين روش تركي ی حل كرد [خاكی و شديعی،

بهموقع و مؤثر نقش به سزايی در حدظ ظرفيت مسير با جذابيت

.]7937

سللليسلللتم حمل ونقل ريلی و كاهش هزينههاي بهرهبرداري و

هملانگونه كه از ادبياا موضلللوش مشلللخو اسلللت يكی از

همچنين افزايش ايمنی سلير و حركت ناوگان دارد [نصرآزادانی

روشهايی كه براي تصميمگيري در مسالل مربو به حملونقل

.]7932

میتوان از آن اسلتداده كرد ،روشهاي تصميمگيري چند معياره

تقاضللاي روزافزون حملونقل ريلی ،نياز به افزايش ظرفيت در

اسلت .روشهاي تصميمگيري چند معياره كه الگوريتم آنها بر

گلوگلاههاي ريلی را گريزناپذير نموده اسلللت .به همين مناور

منطق رياضلللی بناشلللده و سلللازگاري زيادي با نحوه تدكر و

بايد با بهكارگيري تمهيداا زم ،مشلكل ظرفيتی اين مسيرهاي

فرايندهاي ذهنی انسلان دارند ،كارايی با يی داشته و استداده از

ريلی برطرن شللود .در تحقيقی بامطالعه مس لير بادرود -اردكان

آنها بسياري از مشكتا تصميمگيري را حل كرده است.

راهكلارهلاي افزايش ظرفيت مسللليرهاي ريلی با اسلللتداده از

در زمينلۀ بلهكلارگيري روشهلاي تصلللميمگيري چند معياره،

روشهاي بهينهسلللازي موردبررسلللی قرارگرفته و با عنايت به

مطالعاا زيادي اناامشلده اسلت .سينو و كو ،در مطالعهاي با

اينكه ظرفيت مسليرهاي ريلی به پارامترهاي زيرساخت ،ناوگان

اسلتداده از روشهاي تصميمگيري چند معياره ،كيديت خدماا

و بهرهبرداري وابسلته است در اين مطالعه يک مدل بهينهسازي

مسافرتی  71فرودگاه بينالمللی اقيانوش آرام و آسيا را ارزيابی
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شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی
كردهاند .آنها ابتدا با اسلتداده از مدهوم بهينه يابی ،يک شاخو

اين مدل اقداماا مديريتی مانند تشلخيو نقا ضعد و قوا

كلی عملكرد خدماتی بر اسلللاش ترجيحاا مصلللرنكننده را

در ش ل كه حملونقل امكانپذير شللده و درنتياه اناام اقداماا

مشلللخو كرده و سلللاع بلا تعيين معيارهاي كيديتی خدماا

مناسلللب جهت به ود شلللرايط ،توزيع بهينه جريان ترافيكی در

مسلللافرتی بله ارزيابی عملكرد و رت هبندي خدماا فرودگاهی

شل كه ،تخصيو بهينه منابع بين روشهاي مختلد حملونقلی

پرداختهاند [سينو و كو.]2779 ،

و مسللليريابی بهينه در شللل كه راهها ،هموار میگردد [ميربد و

در تحقيقی بله مناور ارزيلابی عملكرد دو پايانه با موقعيت هاي

سعيديان.]7921 ،

مختلد از روش تصلميمگيري چند معياره اسللتدادهشللده است

در مقللاللله «تعيين شلللاخو بهره وري در حمللل ونقللل ريلی»

[ليو و همكارآن ( .])2771در تحقيقی ديگر با اسللتداده از روش

اشللارهشللده اسللت كه روشها و شللاخوهاي مختلدی براي

تصلميمگيري چند معياره سليسلتم پشلتي ان از تصميمگيري در

سللناش و ارزيابی بهرهوري وجود دارد كه در سللطوح مختلد

مديريت حملونقل شلهري اناام موردبررسی قرارگرفته است.

بينالمللی ،ملی ،صلنعت و سازمان از آنها استداده میشود .در

معيارهاي اين تحقيق شللامل جارافياي مسللير ،شللرايط آب و

اين مطالعه ،با نگاهی خا

به حملونقل ،شلللاخوهايی براي

هوايی ،حام ترافيک ،ظرفيت جاباايی ،متوسللط زمان سللدر و

اندازهگيري بهرهوري در سطح كتن حملونقل ريلی معرفیشده

تعداد توقد اسلت [بانسيو و فلوريا .]2773 ،توزكايا ،با استداده

اسلت .با رت هبندي شلاخوهاي بهرهوري جايگاه هر كشور را

از روش تصلميمگيري چند معياره تحليل سلسهمرات ی فازي به

مشللخوشللده كه م ين ميزان سللرمايهگذاري و اسللتداده از اين

بررس لی اثراا زيسللتمحيطی بر روشهاي حملونقل پرداخته

سرمايهها است و نتياه نهايی ،تعيين ردهبندي كشورها به لحاظ

اسلت .در اين تحقيق با استداده از معيارهاي سروصدا ،پتانسيل

زيربناي موجود و ميزان اسللتداده مناسللب از آنها در دو سللال

كاهش نشلللر آلودگی ،اثراا بر حياا وحش ،مناره نامطلوب،

 2771و  2771است [منام ،محمدي و شربتداران.]7932 ،

اسللتداده از منابع انردي ،امنيت و شللرايط فصلللی به بررسللی

در مقاله «عوامل مؤثر بر خواب ناوگان و راهكارهاي اسلللتداده

گزينله هلاي حملل ونقلل ريلی ،جلاده اي ،دريايی و چندوجهی

بهينه از وسللايط نقليه» محققين با توجه به وجود تعداد بسلليار

پرداختهشده است [توزكايا.]2773 ،

زيادي ناوگان بدون اسللتداده و كمبهره در سللاختار حملونقل

اتو ،در تحقيق خود اثر عواملل روانی را بللا بهرهگيري از روش

كا ي كشللور ،درصللدد بررسللی عوامل مؤثر بر خواب ناوگان

تصلللميمگيري چنلد معيلاره در انتخلاب گزينههاي حمل ونقل

حمللونقل كا ي ايران تحت عنوان حملونقل يک سلللر بار،

موردبررسلللی قرار داده اسلللت .معيلارهلايی كله در اين مقاله

حمل و نقل مضلللاعد و بالط ع هزينههاي اضلللافی و جان ی

مورداسللتداده قرارگرفتهاند شللامل هناارهاي اجتماعی ،عوامل

مترتب بر آن بوده و شلللناسلللايی عوامل مؤثر بر خواب ناوگان

جلملعليلتی ،عوامللل اقتصللللادي ،شلللرايط و ميزان تحرك

حملونقل كا را موجب آگاهی و تدوين برنامه عملياتی جهت

استدادهكنندگان است [اتو .]2772 ،در تحقيق ديگري به ارزيابی

به ود میدانند [سلطانی و صدا تاج.]7937 ،

كارآيی برنامه جديد ترانزيت و مقايسللله اتوبوش و حمل ونقل

تحقيقاا اناامشللده در تمامی حوزههاي حملونقل كه توسللط

ريلی در مناطق شلهري آمريكا پرداختهشده است .معيارهايی كه

هر يک از محققين صورا گرفته است ،يک يا چند عامل را در

در اين ارزيلابی مدنار قرارگرفته اند شلللامل هزينه اجرا ،هزينه

نار گرفتلله و كللارآيی و بهره وري شللل كلله را بر اسلللاش آن

وسللليله نقليه ،تعداد مسلللافر به ازاي هر مايل ،دامنه پوشلللش

موردبررسلللی قرار داده انلد و كليله عواملل به صلللورا جامع

خللدمللاا ،راحتی و آسللللايش ،ظرفي لت جللاباللايی ،هزينلله

موردبررسلی قرار نگرفته اسلت .هدن از اين تحقيق شللناسايی

زيرسللاختها ،انعطانپذيري ،سللرعت و قابليت اعتماد ،تعداد

عواملل مؤثر در افزايش بهرهوري و اسلللتداده بهينه از امكاناا

ايسلتگاه ،آلودگی صوتی و هوا ،فضا به ازاي هر مسافر و تعداد

موجود صلللنعت ريلی و اولويتبندي عوامل بر اسلللاش روش

ش كههاي راه است [هنري و ليتمن.]2777 ،

تخصيو خطی است .شناسايی اين عوامل و اتخاذ تمهيداا و

ميربلد و سلللعيلديلان ،در تحقيق خود با اراله مدلی به نام مدل

برنامهريزيهاي زم میتواند كمک شللايانی به شللركت راهآهن

ارزش راه هلا ،توانايی اناام مقايسلللاا بين روش هاي مختلد

در جهت به ود بهرهبرداري از منابع موجود خود داشته باشد.

حمللونقلی اعم از هوايی ،ريلی و جلادهاي را ايالاد كردند .با
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جايگاه ويژه حملونقل ريلی در مقايسلله با س ليسللتم جادهاي و

مؤلدللههللاي مؤثر بر بهره برداري از نللاوگللان موجود در راهآهن

هوايی و دارا بودن بيشلترين تطابق و سازگاري با توسعه پايدار

شناسايی گرديد .عوامل مؤثر در افزايش بهرهوري به بخشهاي

جامعه ،يكی از علل مهم توجه مادد كشلللورهاي پيشلللرفته به

بازرگانی (قوانين و تعرفهها) ،نيروي انسانی (تخصو ،تعداد و

سامانه حملونقل ريلی در طول سه دهه گذشته بوده است .عدم

پراكندگی) ،زيرساخت (خطو اصلی و فرعی ،عتلم الكتريكی

منابع مالی موردنياز از سللوي دولتها ،اسللتداده از

و سلللاختمانهاي اداري) ،ناوگان (لكوموتيو و واگن) ،سل لير و

اختصللا

سلللرملايه و مديريت بخش خصلللوصلللی را بهعنوان يكی از

حركت (برنامهريزي و بهرهبرداري) تقسيمبندي شدند.

راهكارهاي جايگزين موردتوجه قرار داده اسلت .پع از سالها
كاهش سهم حملونقل ريلی به ندع سيستم جادهاي اين دسته از

با توجه به عوامل ذكرشللده در مقا ا بررسللیشللده در مرور

كشللورها با توجه به منافع درازمدا سلليسللتم ريلی ،اهدان و

ادبياا و مطالعه ميدانی در مدارك و مستنداا و بررسی آمار و

مأموريتهايی براي ارتقا سللهم ريلی از حمل كا ها و مسللافر

اطتعاا موجود در سللازمان و با در نار گرفتن دو اصللل عدم

تعريد كردهاند.

هماوشللانی و جامعيت عوامل ،طی جلسللاا مختلد با تعدادي

بخش باري حملونقل ريلی در كشورهاي ناير آمريكا ،روسيه،

از صللاحبناران پرسللشللنامهاي مشللتمل بر  91سللؤال تدوين

چين و اسللتراليا سللهم نسلل تاب خوبی را از حملونقل بار دارد.

گرديد .تعداد  1سؤال در مرحله بررسی پايايی پرسشنامه حذن

راهآهن چين سلللهم  1937درصلللدي از حمللونقلل بار دارد،

گرديده و نهايتاب  97سؤال موردبررسی قرار گرفت.

درحالیكه سهم حملونقل ريلی ايران در حملونقل بار فقط 9
درصد است .ايران با  139متر خط آهن به ازاي هر كيلومترمربع
مسلللاحلت داراي يكی از عقلبملانلدهترين راهآهنها سلللت
درحالیكه اين شاخو در آلمان  39متر ،داپن  19متر ،آفريقاي
جنوبی  7931متر ،تركيه  7732متر و در تونع  7739متر است .با
توجله به روند توسلللعه خطو ريلی در كشلللور (حدود 977
كيلومتر در سلللال) نزديک به  777سلللال طول میكشلللد كه به
موجودي راه آهن آلمللان برسللليم .در شلللاخو طول خط بلله
جمعيلت ،به ازاي هر يکميليون ندر در ايران  779كيلومتر خط
آهن وجود دارد ،اين شاخو در آلمان  177كيلومتر ،داپن 797
كيلومتر ،آفريقاي جنوبی  127كيلومتر ،تركيه  727كيلومتر و در
تونع  277كيلومتر است [نادی.]7939 ،

 .3روش تحقیق
بلا توجله بله عدم تحقق كامل برنامههاي مصلللوب راهآهن در
سالهاي گذشته و عنايت به هزينه بسيار زياد گسترش و توسعه
سلازمان ،جهت رسليدن به چشلمانداز موردنار و محقق شدن
برنامهها ،اين مقاله عوامل مؤثر بر بهرهوري و اسلللتداده بهينه از
ظرفيتهاي موجود را موردبررسی قرار میدهد.
بلا مرور مطلالعلاا اناامشلللده و طی مصلللاح ه با خ رگان و
صاحبناران اداراا كل ستادي و مناطق كه در جريان مستقيم
امور و برنلاملهريزي حمللونقلل ريلی قرار دارنلد و بررسلللی
معضلتا و مشلكتا موجود در حوزههاي مختلد ،عوامل و
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ماموعه واحدهايی كه حداقل يک صلدت مشترك داشته باشند
يک جامعه آماري را تشلللكيل میدهند .نمونه آماري نيز ع ارا
اسللت از ماموعهاي از نشللانهها كه از يک قسللمت ،گروه يا
جلامعهاي بزرگتر انتخاب میشلللود ،بهطوريكه اين ماموعه
معرن كيدياا آن قسمت ،گروه يا جامعه بزرگتر باشد [خاكی،
 .]7923يكی از روش هللاي پركللاربرد در تعيين حام نمونلله
فرمول كوكران است كه بهصورا زير محاس ه میشود:
2

𝑞𝑝 𝑧
𝑑2
=𝑛
𝑞𝑝 1 𝑧 2
)1 + 𝑁 ( 2 − 1
𝑑
در اين فرمول  Nحام جلامعله اسلللت ،بلهجاي  pو  qنيز از
حداكثر مقدار آنها يعنی  731اسلتداده میكنيم .در سطح خطاي
 %1مقدار  dبرابر  7371و  𝑧 2برابر  9321است.

تعداد  11ندر از كارشلللناسلللان فنی مسلللتقر در اداراا مركزي
راهآهن ،جلامعه آماري اين پژوهش را تشلللكيل میدهند .ط ق
فرمول كوكران تعداد نمونه برابر  99ندر به دسلللت آمد ،از 99
پرسشنامه توزيعشده ميان كارشناسان  19عدد جمعآوري گرديد
ولی  9عدد از آنها به علت مخدوش بودن غيرقابل استداده بود
و نهايتاب تعداد  17پرسشنامه (ميزان بازگشتی  )%27مورداستداده
قرار گرفت .سلناش روايی پرسللشلنامه تدوينشللده بر اسللاش
محتوا بوده و به تأييد نخ گان و صللاحبناران رسلليده اسللت.
براي سلللناش پلايلايی پرسلللشلللنامه از روش آلداي كرون اخ
استدادهشده است.

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی
 1-3محاسبه مقدار آلفای كرونباخ

 2-3نرمال بودن توزیع دادهها

پع از جمعبندي اطتعاا بهدسلتآمده از  17پرسلشنامه (91

در اين مقاله با محاس ه ميانگين پاسخها براي هر پرسشنامه و با

سلؤال) توزيعشده و ورود اطتعاا در نرمافزار  SPSSمقدار

استداده از نرمافزار  spssفرض صدر نرمال بودن توزيع دادههاي

آلداي كرون اخ ط ق جداول شماره يک محاس ه گرديد.

حاصللل از پرسللشللنامهها با آزمون كلموگرون – اسللميرنون

مقلدار آلداي كرون اخ با حذن تعدادي از سلللؤا ا براي 97

موردبررسی قرارگرفته است.

سؤال باقیمانده به  %27افزايش میيابد كه در جدول شماره دو
نشان دادهشده است.
جدول  .1محاسبه آلفای كرونباخ

جدول  .2محاسبه آلفای كرونباخ
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جدول  .3آزمون نرمال بودن توزیع دادهها
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
mean
50
3.6700
.31148
.077
.067
-.077
.544
.929

N
Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
)Asymp. Sig. (2-tailed

Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

ط ق نتايج حاصل از اين آزمون و با توجه به مقدار معيار تصميم
كه  73323اسلت نتياه میگيريم كه دليلی براي رد فرض صدر

 4-3فرضیات پژوهشی

وجود نلدارد و دادههلا از يلک توزيع نرملال بهدسلللتآمدهاند

فرضلليههايی كه در اين تحقيق بهمناور بررسللی عوامل مؤثر بر

(جدول .)9

استداده بهينه از ظرفيت ناوگان در نار گرفتهشدهاند شامل موارد
زير هستند:

 3-3توصیف آماری متغیرهای تحقیق

فرضلليه  :7عوامل مرت ط با سللير و حركت بر اسللتداده بهينه از

ميانگين و انحران معيار ظرفيت ناوگان در جدول شماره چهار

ظرفيت ناوگان مؤثر است.

به ترتيب  9391و  7397ا كه تأثيرگذاري مؤلدههاي شناسايیشده

فرضليه  :2عوامل مرت ط با بازرگانی بر اسلتداده بهينه از ظرفيت

بر اسللتداده بهينه از ظرفيت را نشللان میدهد .بر اسللاش سللاير

ناوگان مؤثر است.

اطتعاا مندرج در جدول ،سير و حركت بيشترين و بازرگانی

فرضلليه  :9عوامل مرت ط با ناوگان بر اسللتداده بهينه از ظرفيت

كمترين نمره را به دست آوردهاند.

ناوگان مؤثر است.
فرضيه  :1عوامل مرت ط با خط و ابنيه بر استداده بهينه از ظرفيت

جدول  .4توصیف آماری متغیرها

ناوگان مؤثر است.
فرضلليه  :1عوامل مرت ط با نيروي انسللانی بر اسللتداده بهينه از

نیروی

خط و

انسانی

ابنیه

ناوگان

سیر و
حركت

بازرگانی ظرفیت
ناوگان

ميانگين

9392

93911

93979

93211

93139

9391

تعداد

17

17

17

17

17

17

انحران معيار 739771 731197 739211 731931 731279 731112
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ظرفيت ناوگان مؤثر است.

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی
جدول  .5آزمون فرض آماری میانگین جامعه
One-Sample Test
Test Value = 0
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
3.370
3.622
3.747
3.966
3.480
3.747
3.555
3.794
3.550
3.810

Mean Difference

)Sig.(2-tailed

df

t

3.4960
3.8567
3.6133
3.6743
3.6800

.000
.000
.000
.000
.000

49
49
49
49
49

55.794
70.759
54.417
61.675
56.842

h1
h2
h3
h4
h5

ناوگان ،خط و ابنيه و نيروي انسلانی در استداده از ظرفيت بهينه

در اين فن با استداده از اولويت هريک از گزينهها در هر يک از

ناوگان موثر هستند .پع از گردآوري اطتعاا خام و استخراج

شلاخوها به يک مدل برنامهريزي صلدر و يک دست خواهيم

آنها ،براي تازيهوتحليل اطتعاا ،ابتدا از آمار توصيدی جهت

يلافت و از حل مدل به اولويت گزينهها میتوان دسلللتيافت.

تنايم دادهها و تعيين شلللاخوهاي آماري مربو به متايرهاي

ازجمله ويژگیهاي روش تخصليو خطی كه منار به استداده

تحقيق بهره گرفته شللد .همچنين از آمار اسللتن اطی براي نرمال

از آن در اين مقاله شده میتوان به موارد زير اشاره نمود:

بودن توزيع دادهها و تازيهوتحليل فرضيههاي پژوهش استداده



اين روش با اسللتداده از يک رت هبندي سللاده موجب

شلللد ،درنهلايلت براي رت لهبنلدي عوامل و مؤلدههاي مؤثر بر

ت ادل در بين شلللاخو ها گرديده و از محاسللل اا

ظرفيت ناوگان در پژوهش حاضللر از روشهاي تصللميمگيري

پيچيده میپرهيزد.

چند معياره اسلتداده میشود كه با توجه به شرايط مسئله ،روش



اين روش نيلاز بلله يكسلللانسلللازي مقيلاش هللاي

تخصيو خطی از زيرگروه هماهنو انتخابشده است.

انلدازهگيري نلدارد و شلللاخوهلا میتواننلد از هر

راهآهن از سله بخش اسلاسلی زيرساخت (خط آهن ،ابنيه فنی،

مقياش باشند.

عتلم الكتريكی ،ارت للاطللاا و غيره) ،وسللللايط نقلي له ريلی
(لكوموتيو ،واگن و غيره) و بهرهبرداري (بلازرگلانی و سلللير و
حركت) تشلكيلشلده اسلت .در جدول شماره شش مؤلدههاي




روش فوق بلدون آنكله نيازي به اطتعاا وسللليع
داشته باشد ج رانی بودن رادار است.
روش فوق را میتوان براي تازيهوتحليل سلللؤا ا

مؤثر بر استداده از ظرفيت ناوگان ريلی در بخشهاي بازرگانی،

موجود از مقياش رت هاي (از يک پرسللشللنامه) بكار

سلير و حركت ،ناوگان ،زيرسلاخت و نيروي انسانی مندرج در

برد.

پرسشنامه آورده شده است.



تكنيلکهاي ديگر تصلللميمگيري چند معياره هم به

با اسلتداده از دادههاي پرسشنامه و پع از نرماليزه كردن دادهها

شلاخوها و هم به گزينهها بهصورا همزمان براي

ماتريع تصلميمگيري به صللورا جدول  ،1جهت تدوين مدل

انالام محاسللل اا احتياج دارند درصلللورتیكه در

رياضی بهدستآمده است.

تخصللليو خطی بللدون وجود گزينلله هللا میتوان

يكی از روشهاي مدلسلللازي ج رانی روش مدل تخصللليو

شللاخوها و عوامل را رت هبندي نمود [اصللارپور،

خطی اسللت كه مدل عمومی آن در زير ارالهشللده اسللت .بدين

.]7937

ترتيب روش مدلسلللازي صلللدر و يک كه در اين مقاله به كار
گرفتهشلللده ،چنين اسلللت كه در آن گزينههاي مدروض از يک
مسلئله برحسب امتيازاا آنها از هر شاخو موجود رت هبندي
شللده و سللاع رت ه نهايی گزينهها از طريق يک پروسلله ج ران
خطی بله ازاي ت اد ا ممكن در بين شلللاخوها مشلللخو
خواهد شد.
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جدول  .6معیارها و مؤلفههای مؤثر بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی
هدف

معیار اصلی

مؤلفه
جذب بار،

بازرگانی

عوامل مؤثر بر استداده بهينه از ظرفيت ناوگان

سير و حركت

تعرفه

برنامهريزي
حمل

لكوموتيو،
ناوگان

واگن

خط،
زيرساخت

تأسيساا،
عتلم

تخصو،
نيروي انسانی

آموزش،
قوانين

زیر معیار
نرخ تعرفه حمل بار ناشی از هدفمندسازي يارانهها
كاهش بار ترانزيت ناشی از تحريمهاي بينالمللی
استداده چندمناوره از واگنهاي باري
سياستهاي تشويقی تخديد در حق دسترسی به ش كه و تعرفههاي حمل بار
وجود خطو فرعی و امكان تحويل درب به درب كا
رعايت تناسب توان كششی ديزل باكتش خطو در تخصيو لكوموتيو
اجراي مقرراا حمل كا هاي خطرناك ()SMGS
افزايش تعداد قطار مسافري
افزايش ميانگين سرعت سير بازرگانی و كاهش زمان سير واگنها
استداده از ريل باش بهعنوان قطارهاي حومهاي
استداده از قطارهاي طويل و تناد با (سيستم لكوترول)
محدوديت نوش واگنها و عدم امكان حمل بارهاي متنوش
واگذاري تعميراا لكوموتيو و واگن به بخش خصوصی
كم ود قطعاا (عدم امكان وارداا و عدم توانايی در توليد داخلی)
بهينهسازي سيستمهاي ايمنی و رفاهی لكوموتيوهاي موجود
خريد لكوموتيوهاي ويژه حمل قطارهاي مسافري
استداده از لكوموتيوها با تكنولوديهاي متداوا
وجود سيستمهاي مكانيزه تخليه و بارگيري
تک خطه بودن اكثر خطو راهآهن و اولويت سير قطارهاي مسافري
اناام عملياا بازسازي و بهسازي خطو
وجود امكاناا و فضاي مناسب در دپوها جهت تعميراا لكوموتيو
عدم تمركز دپوهاي تعميراا لكوموتيو در مناطق خا (تهران ،كرج ،بافق)
استداده از فناوري پيشرفته در زيرساختها با توجه به فرسودگی ناوگان
راهاندازي كامل سيستمهاي كنترل اتوماتيک ()ATC, CTC
اهميت نيروي انسانی متخصو در بخش تعميراا واگن و لكوموتيو
آموزش مستمر كاركنان و آگاهسازي از سياستهاي كتن سازمان
تأمين نيروي متخصو از طرن شركتهاي مالک لكوموتيو
تايير مقرراا و دستورالعملهاي فنی در جهت با بردن ريسکپذيري مسئولين
اجراي فرايندها بر اساش مقرراا سختگيرانه و محتاطانه
برخورد قاطع و بدون اغماض با مأمورين خاطی بدون توجه به د يل بروز خطا

جدول  .7ماتریس تصمیمگیری نرمالیزه
5
73211
73729
73211
73777
73997

4
73717
73717
73979
73719
73213

رتبه
3
73273
73729
73739
73277
7277
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2
73732
73271
73731
73271
73731

1
73279
73211
73799
73221
73799

معیار اصلی
بازرگانی
سير و حركت
ناوگان
زيرساخت
نيروي انسانی

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی
در اين مقاله عتوه بر موارد اشللارهشللده با توجه به اسللتداده از

مینملايلد .همچنين تملامی تاييراا در برنامه حركت قطارها،

پرسلشلنامه جهت جمعآوري اطتعاا و اينكه فقط شاخوها

تعداد قطار (باري و مسلافري) ،نوش قطار ،سللرعت و مدازمان

در دسللترش هسللتند و به علت ارت ا موجود بين شللاخوها

سير قطارهاي اعزامی بايستی با اعمالنار زيرشاخههاي معاونت

استداده از روش تخصيو خطی مناسب به نار میرسد.

بهرهبرداري و سلللير و حركت اناام گيرد كه اين امر نشلللانگر

بر اسلللاش توضللليحاا فوق مدل عملياتی زير براي مسلللئله

گسلتردگی تأثير اين عامل بر نحوه بهرهبرداري از شل كه است.

تخصليو رت ه نهايی برحسب جمعبندي ناراا با  21متاير و

بديهی اسلت نحوه عملكرد و برنامهريزي اين حوزه در سرعت

 77محدوديت تدوين شد كه از طريق آن به ارزيابی شاخوها

س لير ناوگان باري و مسللافري ،ميانگين سللرعت س لير بازرگانی

و رت هبندي آنها دست خواهيم يافت.

راهآهن ،نحوه تعمير و نگهداري خطو در حين بهرهبرداري از

0.15h14+
0.14h24+
0.3h34+
0.15h44+
0.26h54+

Max Z= 0.2h11+ 0.19h12+ 0.22h13+
0.25h15+ 0.24h21+ 0.22h22+ 0.18h23+
0.03h25+ 0.16h31+ 0.2h32+ 0.2h33+
0.26h35+ 0.23h41+ 0.2h42+ 0.2h43+
0.11h45+ 0.17h51+ 0.19h52+ 0.2h53+
0.36h55
S.t:
h11+h12+h13+h14+h15=1
h21+h22+h23+h24+h25=1
h31+h32+h33+h34+h35=1
h41+h42+h43+h44+h45=1
h51+h52+h53+h54+h55=1
h11+h21+h31+h41+h51 =1
h12+h22+h32+h42+h52 =1
h13+h23+h33+h43+h53 =1
h14+h24+h34+h44+h54 =1
h15+h25+h35+h45 +h55=1

صدر يا يک

است hik

در اين مدل متاير تصللميم  hikبيانگر رت ه تخصلليصللی kام به
شلاخو موردبررسلی iام اسللت .پع از حل اين مدل با كمک
نرمافزار لينگو نتايج زير حاصل گرديد.

آنهلا ،اعزام لكوموتيوهاي تعميري جهت رفع عيب به دپوها و
بهطور ختصه استداده بهينه از تمامی امكاناا و زيرساختهاي
موجود بيشترين تأثير را در ميان ساير حوزهها دارد .بهبيانديگر
در صورا تحقق اهدان در تمامی بخشها و عملكرد نامطلوب
در حوزه سلير و حركت ،برآيند تمامی اقداماا اناامشده نشان
از كاهش حملونقل ريلی دارد درحالیكه با برنامهريزي صحيح
در سلللير و حركلت میتوان از آثار مندی ناكارآمدي و عملكرد
نامطلوب حوزههاي ديگر كاست.
انتخاب زيرساخت بهعنوان دومين عامل تأثيرگذار بعد از سير و
حركت ناشلللی از زيربنايی بودن اين حوزه بوده و تا زمانی كه
بسلتر مناسلب و كارآ نداشته باشيم قادر به استداده بهينه از يک
صلنعت نخواهيم بود .راهآهن اصلو ب يک صنعت گرانقيمت و
پيچيده است .احداث خطو جديد ،تعمير و نگهداري خطو ،
خريد ماشينآ ا مكانيزه خط ،سرويعدهی مناسب به صاح ان
بار و مسلللافر ،احداث سلللكوهاي تخليه و بارگيري و غيره از
وظايدی هستند كه بر عهده حوزه خط و ابنيه هستند و عملكرد
صلللحيح يلا غلط در هر يلک از اين موارد تأثيراا فراوانی در

جدول  .8اولویتبندی معیارهای اصلی

حملونقل ريلی دارد .در حال حاضللر تأكيد فراوانی بر تعمير و

رتبه

7

2

9

1

1

متغیر

h21

h42

h13

h34

h55

نگهداري خطو وجود دارد ،لذا مسللدوديهاي پیدرپی جهت

شاخص

سير و

زيرساخت

بازرگانی

ناوگان

نيروي

بازسلازي و بهسلازي خطو از يکسلو و فرسودگی و قديمی

اصلی

حركت

انسانی

بودن اكثر خطو ريلی كشلللور و ايالاد محدوديت در تناد و
سلرعت حمل بار از سلوي ديگر باعث كاهش ميانگين سرعت

 .4تجزیه و تحلیل نتایج مدل
انتخاب سلير و حركت بهعنوان اولين شاخو تأثيرگذار به اين
علت است كه اين ماموعه با توجه به ساختار و شرح وظايد
سللازمانی ،متولی برنامهريزي ،هماهنگی ،راه ري و حدظ ايمنی
شلل كه و با بيشللترين تأثيرگذاري بر سللاير قسللمتها بهعنوان
مؤثرترين عامل در اسلللتداده بهينه از ظرفيت ناوگان ايداي نقش

سلير بازرگانی شلده اسلت .طو نی شلدن زمان رسيدن كا به
مقصلد در بلندمدا باعث عدم رضايت مشتريان و ترجيح آنان
براي حمل كا با جاده شده و باعث كاهش بهرهوري در بخش
ريلی میگردد .سللكوهاي بارگيري و تخليه ،تأس ليسللاا ،عتلم
و ...نيز تأثيراا بسللزايی در ميزان بهرهوري شلل كه ريلی دارند
بهطوريكه اسلتداده از تكنولوديهاي روز دنيا ،اسلتانداردسازي
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مهدي نخعینژاد ،رقيه يگانه
فرايندها و مكانيزه نمودن مراحل مختلد اناام كار قطعاب باعث

نلاخواسلللتله بله د يلل ن ودن بار ،نامتناسلللب بودن تناد بار با

افزايش بهرهوري خواهد شللد .شللايانذكر اسللت كه اسللتداده از

لكوموتيوهلاي ناهمگن موجود ،كم ود مأمور ،عدم امكان اعزام

فنلاوريهلاي روز دنيلا بلايسلللتی در كلل فرايند حمل ونقل و

قطلار باري به علت ازدياد قطارهاي مسلللافري و  ...شلللدهاند.

بهصلورا كامل اجرا شوند زيرا اجراي ناقو و تکبعدي يک

حداكثر توان كشش لكوموتيو درشيب و فرازهاي مختلد كه از

فنلاوري نلهتنها باعث به ود و افزايش بهرهوري نمیگردد بلكه

طرن دفتر فنی و مهندسللی ناوگان اعتم میگردد در صللورتی

باعث عدم كارآيی نيز میشود.

محقق خواهد شللد كه عتوه بر ناارا بر نحوه صللحيح ميزان

سلومين عامل مؤثر در استداده بهينه از ظرفيت ناوگان ،بازرگانی

بلارگيري و جلوگيري از اضلللافهبار در حين بارگيري واگنها،

و بازاريابی اسللت كه بيانگر اهميت اين بخش و جايگاه داخلی

لكوموتيو نيز دچللار فرسلللودگی ن وده و بللا توجلله بلله كلي له

و بينالمللی حملونقل ريلی در با بردن بهرهوري ش كه است.

پارامترهاي فنی شللركتهاي توليدكننده ،اقدام به بهرهبرداري از

راهآهن ايران بللا قرار گرفتن در كريلدور بينالمللی شلللمللال -

آن گردد .با در نار گرفتن عوامل متعدد در تشلللكيل قطارهاي

جنوب و دسللترسللی به آبهاي آزاد و با توجه به حام با ي

بلاري و آملار بلا ي خرابی نلاوگان كه منار به خروج نيروي

م اد ا كا در كشورهاي تازه استقتل يافته با ساير كشورها و

كشللش از چرخه حملونقل میگردد ،اين مهم پديدار میشللود

نياز آنها براي دسلترسی به آبهاي آزاد ،داراي پتانسيل با يی

كله در صلللورا لحلاظ تخديد در تناد قابلحمل لكوموتيوها

در جذب محمو ا جهت ترانزيت از مرزهاي شمالی به بندرها

میتوان بهرهوري را افزايش داد.

جنوبی و ساير كشورهاي همسايه است كه با بسترسازي مناسب

منابع انسانی بزرگترين سرمايه هر سازمان است .در راهآهن نيز

و تقويت روابط بينالمللی بين كشورهاي همسايه مهيا میشود.

نيروي انسانی متخصو از اهميت با يی برخوردار است .بدون

بازاريابی يكی از اركان اساسی كسب درآمد براي راهآهن است.

آموزش و تربيت نيروهاي انسللانی موردنياز نمیتوان به اهدان

تتش در جهت كشللد چشللمههاي بار در مناطقی از شلل كه

اصلی سازمان دستيافت و با توجه به پيشرفتهاي تكنولودي

راهآهن كه بهرهوري پايينی دارند درروند رو به رشد حملونقل

و بهروز شلدن صنعت حملونقل ريلی براي رسيدن به جايگاه

ريلی تأثير به سلزايی دارد .در حال حاضر از ماموش  79منطقه

مناسلللب در اين عرصللله بايد به آموزش نيروي انسلللانی بهاي

موجود فقط  3منطقله داراي معلادن فعلال ،پلايلانلههلاي حمل

بيشلللتري داده شلللود .آموزش نللهتنهللا هزينلله نيسلللت بلكلله

ميعاناا ندتی ،كارخانهها و صللنايع هسللتند و  1منطقه ديگر در

سرمايهگذاري است كه در آينده بهصورا مضاعد به سوددهی

ركود كلاري و عملكرد پلايين قرار دارند ازاينرو ارتقاء قدرا

خواهد رسيد.

رقابت با سلاير شلقوق حملونقل و توسعه جذب بار در سطح

قرار گرفتن نيروي انسانی در جايگاه پنام اهميت همانگونه كه

ش كه بايد در دستور كار بازاريابی قرار گيرد تا بتوان از ظرفيت

در بخش زيرسلاخت نيز اشلاره شلد به دليل سلنتی و كتسيک

كل شل كه بهره برد .شلايانذكر است احداث خطو جديد در

بودن راهآهن ايران اسلللت .ولی بلا توجله به لزوم گذر از اين

مس ليرهايی كه فاقد چشللمههاي بار هسللتند باعث افزايش طول

مرحلله ،اسلللتدلاده از سللليسلللتمهاي آموزش نوين ،وسلللايل

خطو و هزينههاي مرت ط شللده درحالیكه هيچ بازده مالی در

كمکآموزشلی ،توسعه فنی مراكز آموزشی ،بهرهمندي از دانش

برنلدارد و اين امر خود باعث كاهش بهره وري در كل شللل كه

فنی راهآهنهلاي پيشلللرفته جهت آشلللنايی با نحوه راهاندازي،

ريلی میگردد.

عملكرد ،تعمير و نگهداري ناوگان حملونقل و سلليسلللتمهاي

بخش ناوگان به دليل خريد تعداد زيادي لكوموتيو در سالهاي

زيرسلاخت ،آشنايی با قوانين و دستورالعملهاي سير و حركت

اخير در اولويلت چهللارم تللأثيرگلذاري بر بهرهوري قرارگرفتلله

و همچنين اسلتداده از سليستمهاي مكانيزه و هوشمند با تكيهبر

اسلت ،بااينحال عدم تناسب كامل لكوموتيوهاي خريداريشده

پلارامترهلاي علمی جهلت گزينش و اسلللتعلداديابی نيروهاي

با شللرايط اقليمی و زيرسللاخت و همچنين فرسللودگی ناوگان

جديدالورود ،اجتنابناپذير اسللت.كت بهعنوان اولين شللاخو

ريلی (واگن و لكوموتيو) ،كماكان تأثير مندی در استداده بهينه از

تأثيرگذار به اين علت است كه اين ماموعه با توجه به ساختار

ظرفيت ناوگان را دارد .بهرهوري پايين نيروي كشللش نشللانگر

و شرح وظايد سازمانی ،متولی برنامهريزي ،هماهنگی ،راه ري

اين موضلللوش اسلللت كله لكوموتيوهلاي موجود دچار توقد

و حدظ ايمنی ش كه و با بيشترين تأثيرگذاري بر ساير قسمتها
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شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی
بلهعنوان مؤثرترين علاملل در اسلللتداده بهينه از ظرفيت ناوگان

بهطوريكه اسلتداده از تكنولوديهاي روز دنيا ،اسلتانداردسازي

ايداي نقش می نمايد .همچنين تمامی تاييراا در برنامه حركت

فرايندها و مكانيزه نمودن مراحل مختلد اناام كار قطعاب باعث

قطارها ،تعداد قطار (باري و مسلللافري) ،نوش قطار ،سلللرعت و

افزايش بهرهوري خواهد شللد .شللايانذكر اسللت كه اسللتداده از

ملدازملان سلللير قطلارهلاي اعزامی بلايسلللتی بلا اعمالنار

فنلاوري هلاي روز دنيلا بلايسلللتی در كلل فرايند حملونقل و

زيرشلاخههاي معاونت بهرهبرداري و سير و حركت اناام گيرد

بهصلورا كامل اجرا شوند زيرا اجراي ناقو و تکبعدي يک

كه اين امر نشانگر گستردگی تأثير اين عامل بر نحوه بهرهبرداري

فنلاوري نلهتنها باعث به ود و افزايش بهرهوري نمیگردد بلكه

از ش ل كه اسللت .بديهی اسللت نحوه عملكرد و برنامهريزي اين

باعث عدم كارآيی نيز میشود.

حوزه در سلرعت سير ناوگان باري و مسافري ،ميانگين سرعت

سلومين عامل مؤثر در استداده بهينه از ظرفيت ناوگان ،بازرگانی

سللير بازرگانی راهآهن ،نحوه تعمير و نگهداري خطو در حين

و بازاريابی اسللت كه بيانگر اهميت اين بخش و جايگاه داخلی

بهرهبرداري از آنهللا ،اعزام لكوموتيوهللاي تعميري جهللت رفع

و بينالمللی حملونقل ريلی در با بردن بهرهوري ش كه است.

عيب به دپوها و بهطور ختصه استداده بهينه از تمامی امكاناا

راهآهن ايران بللا قرار گرفتن در كريللدور بينالمللی شلللمللال -

و زيرساختهاي موجود بيشترين تأثير را در ميان ساير حوزهها

جنوب و دسللترسللی به آبهاي آزاد و با توجه به حام با ي

دارد .بهبيانديگر در صورا تحقق اهدان در تمامی بخشها و

م اد ا كا در كشورهاي تازه استقتل يافته با ساير كشورها و

عملكرد نللامطلوب در حوزه سلللير و حركللت ،برآينللد تمللامی

نياز آنها براي دسلترسی به آبهاي آزاد ،داراي پتانسيل با يی

اقلداملاا اناام شلللده نشلللان از كاهش حمل ونقل ريلی دارد

در جذب محمو ا جهت ترانزيت از مرزهاي شمالی به بندرها

درحالیكه با برنامهريزي صللحيح در سللير و حركت میتوان از

جنوبی و ساير كشورهاي همسايه است كه با بسترسازي مناسب

آثلار مندی نللاكلارآملدي و عملكرد نلامطلوب حوزههلاي ديگر

و تقويت روابط بينالمللی بين كشورهاي همسايه مهيا میشود.

كاست.

بازاريابی يكی از اركان اساسی كسب درآمد براي راهآهن است.

انتخاب زيرساخت بهعنوان دومين عامل تأثيرگذار بعد از سير و

تتش در جهت كشللد چشللمههاي بار در مناطقی از شلل كه

حركت ناشلللی از زيربنايی بودن اين حوزه بوده و تا زمانی كه

راهآهن كه بهرهوري پايينی دارند درروند رو به رشد حملونقل

بسلتر مناسلب و كارآ نداشته باشيم قادر به استداده بهينه از يک

ريلی تأثير به سلزايی دارد .در حال حاضر از ماموش  79منطقه

صلنعت نخواهيم بود .راهآهن اصلو ب يک صنعت گرانقيمت و

موجود فقط  3منطقله داراي معلادن فعلال ،پايانه هاي حمل

پيچيده است .احداث خطو جديد ،تعمير و نگهداري خطو ،

ميعاناا ندتی ،كارخانهها و صللنايع هسللتند و  1منطقه ديگر در

خريد ماشينآ ا مكانيزه خط ،سرويعدهی مناسب به صاح ان

ركود كاري و عملكرد پايين قرار دارند ازاينرو ارتقاء قدرا

بار و مسلللافر ،احداث سلللكوهاي تخليه و بارگيري و غيره از

رقابت با سلاير شلقوق حملونقل و توسعه جذب بار در سطح

وظايدی هستند كه بر عهده حوزه خط و ابنيه هستند و عملكرد

ش كه بايد در دستور كار بازاريابی قرار گيرد تا بتوان از ظرفيت

صلللحيح يلا غلط در هر يلک از اين موارد تأثيراا فراوانی در

كل شل كه بهره برد .شلايانذكر است احداث خطو جديد در

حملونقل ريلی دارد .در حال حاضللر تأكيد فراوانی بر تعمير و

مسليرهايی كه فاقد چشللمههاي بار هسللتند باعث افزايش طول

نگهداري خطو وجود دارد ،لذا مسللدوديهاي پیدرپی جهت

خطو و هزينههاي مرت ط شللده درحالیكه هيچ بازده مالی در

بازسلازي و بهسلازي خطو از يکسلو و فرسودگی و قديمی

برندارد و اين امر خود باعث كاهش بهرهوري در كل شلل كه

بودن اكثر خطو ريلی كشلللور و ايالاد محدوديت در تناد و

ريلی میگردد.

سلرعت حمل بار از سلوي ديگر باعث كاهش ميانگين سرعت

بخش ناوگان به دليل خريد تعداد زيادي لكوموتيو در سالهاي

سلير بازرگانی شلده اسلت .طو نی شلدن زمان رسيدن كا به

اخير در اولويلت چهلارم تلأثيرگلذاري بر بهره وري قرارگرفته

مقصلد در بلندمدا باعث عدم رضايت مشتريان و ترجيح آنان

اسلت ،بااينحال عدم تناسب كامل لكوموتيوهاي خريداريشده

براي حمل كا با جاده شده و باعث كاهش بهرهوري در بخش

با شللرايط اقليمی و زيرسللاخت و همچنين فرسللودگی ناوگان

ريلی میگردد .سلكوهاي بارگيري و تخليه ،تأسيساا ،عتلم و

ريلی (واگن و لكوموتيو) ،كماكان تأثير مندی در استداده بهينه از

 ...نيز تأثيراا بسلللزايی در ميزان بهرهوري شللل كه ريلی دارند

ظرفيت ناوگان را دارد .بهرهوري پايين نيروي كشللش نشللانگر
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مهدي نخعینژاد ،رقيه يگانه
اين موضلللوش اسلللت كه لكوموتيوهاي موجود دچار توقد
ناخواسلللته به د يل ن ودن بار ،نامتناسلللب بودن تناد بار با
لكوموتيوهاي ناهمگن موجود ،كم ود مأمور ،عدم امكان اعزام
قطار باري به علت ازدياد قطارهاي مسلللافري و  ...شلللدهاند.
حداكثر توان كشش لكوموتيو درشيب و فرازهاي مختلد كه از

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
در عصلر حاضر نقش حملونقل در توسعه پايدار امري آشكار
و انكلارنلاپذير محسلللوب میگردد .سلللهم چشلللمگير بخش
حمل ونقل در توليد ناخالو ملی كشلللورها حكايت از ارت ا
تنگلاتنو تمامی زير بخشهاي اقتصلللادي با بخش حمل ونقل

طرن دفتر فنی و مهندسللی ناوگان اعتم میگردد در صللورتی

دارد .بخشهلاي حمللونقلل اعم از دريايی ،هوايی ،جادهاي و

محقق خواهد شللد كه عتوه بر ناارا بر نحوه صللحيح ميزان

ريلی نقش مهمی در جاباايی و انتقال كا و مسللافر دارند .در

بارگيري و جلوگيري از اضللافهبار در حين بارگيري واگنها،

عرصلله اقتصللادي خدماا مناسللب ،قيمت تمامشللده ،ايمنی و

لكوموتيو نيز دچلار فرسلللودگی ن وده و بللا توجلله به كليه

سلللرعت مؤلدههاي اصللللی رقابت انواش حملونقل هسلللتند.

پارامترهاي فنی شللركتهاي توليدكننده ،اقدام به بهرهبرداري از

حمللونقل ريلی بهعنوان مقرون بهصلللرفهترين نوش حملونقل

آن گردد .با در نار گرفتن عوامل متعدد در تشللكيل قطارهاي

مزاياي غيرقابلانكاري ازجمله حمل ان وه كا و مسافر ،مصرن

باري و آمار با ي خرابی ناوگان كه منار به خروج نيروي

كمتر سلللوخلت و صلللرفلهجويی كتن انردي ،سلللازگاري با

كشللش از چرخه حملونقل میگردد ،اين مهم پديدار میشللود

محيطزيسلت ،ايمنی با دارد كه آن را از ساير انواش حملونقل

كه در صلللورا لحاظ تخديد در تناد قابلحمل لكوموتيوها

متمايز میسازد.

میتوان بهرهوري را افزايش داد.

بلا توجله بله با بودن هزينه سلللرمايهگذاري جهت توسلللعه

منابع انسانی بزرگترين سرمايه هر سازمان است .در راهآهن نيز

زيرسلاخت و ناوگان و دير بازگشت بودن آن و اهميت افزايش

نيروي انسلانی متخصلو از اهميت بسلياري برخوردار اسللت.

بهرهوري با اسللتداده از ظرفيتهاي موجود در حملونقل ريلی،

بدون آموزش و تربيت نيروهاي انسللانی موردنياز نمیتوان به

اين مقاله به شللناسللايی عوامل مؤثر در اسللتداده بهينه از ظرفيت

اهدان اصللی سلازمان دسللتيافت و با توجه به پيشللرفتهاي

ناوگان ريلی پرداخته اسلت .استداده بهينه از ظرفيت ناوگان نياز

تكنولودي و بهروز شلدن صنعت حملونقل ريلی براي رسيدن

به شناسايی شاخوهاي تأثيرگذار برافزايش بهرهوري دارد ،در

به جايگاه مناسلب در اين عرصه بايد به آموزش نيروي انسانی

اين مقلاللله بللا در نار گرفتن عوامللل مطرحشلللده در مقللا ا

بهاي بيشللتري داده شللود .آموزش نهتنها هزينه نيسللت بلكه

بررسللیشللده در مرور ادبياا ،مطالعاا ميدانی و مصللاح ه با

سرمايهگذاري است كه در آينده بهصورا مضاعد به سوددهی

نخ گلان و صلللاحلبناران صلللنعلت ريلی ،عوامل مؤثر اوليه

خواهد رسيد.

شلناسلايیشلده و با تدوين و توزيع پرسلشنامه بين كارشناسان

قرار گرفتن نيروي انسانی در جايگاه پنام اهميت همانگونه كه

دادههاي اوليه جمعآوري گرديد.

در بخش زيرسلاخت نيز اشلاره شلد به دليل سلنتی و كتسيک

استداده از روش تخصيو خطی با توجه به اينكه میتواند فقط

بودن راهآهن ايران اسلللت .ولی با توجه به لزوم گذر از اين

با گرفتن رت ه شللاخوها اقدام به مدلسللازي رياضللی تحت

مرحله ،اسلللتداده از سل ليسلللتمهاي آموزش نوين ،وسلللايل

فضلللاي برنلاملهريزي خطی نملايد اين امكان را میدهد كه به

كمکآموزشلی ،توسعه فنی مراكز آموزشی ،بهرهمندي از دانش

تصميمگيري بهينه در نارسنایها دستيافته و موضوعاا غير

فنی راهآهنهاي پيشللرفته جهت آشللنايی با نحوه راهاندازي،

كمی كه ق تب در فضللاي آماري فقط میتوانسللت تحليل شللود

عملكرد ،تعمير و نگهداري ناوگان حملونقل و سلليسللتمهاي

اكنون در فضلللاي تحقيق در عمليلاا نيز مورد بهينه يابی قرار

زيرسلاخت ،آشنايی با قوانين و دستورالعملهاي سير و حركت

گيرد.

و همچنين اسلتداده از سليستمهاي مكانيزه و هوشمند با تكيهبر

نتايج حاصلل از مدلسلازي رياضلی دادهها با استداده از روش

پلارامترهلاي علمی جهت گزينش و اسلللتعداديابی نيروهاي

تخص ليو خطی بيانگر اين امر بود كه حوزه س لير و حركت به

جديدالورود ،اجتنابناپذير است.

عللت فرا بخشلللی بودن تأثيراا عملكرد اين بخش مؤثرترين
عامل در اسللتداده بهينه از ظرفيت ناوگان موجود اسللت .ديگر
عواملل برحسلللب ميزان تلأثيرگلذاري به ترتيب زيرسلللاخت،
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شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی
بازرگانی ،ناوگان و نيروي انسلانی هسلتند .بر اساش يافتههاي

براي تخصيو منابع در حملونقل» ،پژوهشنامه

اين مقلالله توصللليه میشلللود نتايج اولويت بندي عوامل مؤثر
برافزايش بهرهوري و اسلللتداده بهينه از ظرفيتهاي موجود ،در

حملونقل ،سال نهم ،شماره دوم،
-

.737-711

رحمانی ،امير ،زارعيان ،شهديه و معينی فر ،فاطمه ()7932

سياستگذاريهاي كتن سازمان و تخصيو منابع به هريک از

«تأثير سيستم حملونقل ريلی سريعالسير بر برنامهريزي

عواملل بلهمناور ايالاد تعلادل در كلاركرد معيارهاي مختلد،

توسعه فضاي كشور» ،سيزدهمين كندرانع بينالمللی

متناسلللب با اولويت هر عامل موردتوجه قرار گيرد و تتش در

مهندسی حملونقل و ترافيک

جهلت حلذن يلا به ود گلوگلاههلاي موجود از اهلدان عاليه
سازمان باشد.
پيشلنهاد میگردد در پژوهشهاي آتی اين رويكرد با استداده از

-

خواب ناوگان و راهكارهاي استداده بهينه از وسايط

ديگر تكنيکهاي تصلللميمگيري چند معياره و يا با اسلللتداده از

حملونقل ،عوارض خوابآلودگی يک حرفه» ،سالنامه

منطق فازي توسلللعهيافته به تحليل مؤلدههاي مؤثر بر معيارهاي

پايانههاي كشور

اصلللی بهعنوان گزينههاي تصللميم (شللاخو و گزينهها) تعميم
يابد.

-

-

معياره» ،انتشاراا دانشگاه تهران ،چاپ دهم
-

محمودي ،علی (« )7919اقتصاد حملونقل» ،تهران ،نشر
اقتصاد نو.

 .6مراجع
اصار پور ،محمدجواد (« )7937تصميمگيريهاي چند

سلطانی ،ايرج و صداتاج عليرضا (« )7937عوامل مؤثر بر

-

منام ،سعيد ،محمدي ،علی و شربتداران ،حميد ()7932
«تعيين شاخو بهرهوري در حملونقل ريلی» ،سومين

آقاباقري ،مصطدی (« )7937ارزيابی و اولويتبندي

كندرانع پيشرفتهاي بينالمللی اخير در مهندسی راهآهن،

طرحهاي توسعه ش كه ريلی راهآهن ج.ا.ايران با استداده از

ايران ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت

روشهاي تصميمگيري چند معياره» ،پاياننامه ،دانشگاه علم
و صنعت ،دانشكده راهآهن
-

-

راهها با تكيهبر روش  AHPو كاربرد آن در  ،»GISهدتمين
كندرانع بينالمللی مهندسی عمران

جعدري صميمی ،احمد و طهرانچيان ،منصور ()7929

«بررسی اثراا سياستهاي پولی و مالی بهينه بر
شاخوهاي عمده اقتصاد كتن در ايران كاربردي از ناريه

-

الگوريتم فرا ابتكاري جستاوي تصادفی تطابقی حريصانه»،

.7929
-

پاياننامه نويسی» ،انتشاراا مركز تحقيقاا علمی كشور،

پژوهشنامه حملونقل ،دوره نهم ،شماره سوم.
-

-

«كاربرد اولويتبندي تحليل ش كهاي در برنامهريزي آرمانی

نادی ،اسماعيل (« )7939چالشهاي بخش مسافري در
حملونقل ريلی و حومهاي» ،شانزدهمين همايش بينالمللی

چاپ ششم
خاكی ،علی منصور و شديعی ،سيد مات ی ()7937

ناي ی ،عرفان حسين و كياندر ،فريدون (« )7937تعيين توالی
اعزام و برنامه توقد قطارها در مسيرهاي دوخطه به كمک

كنترل بهينه» ،ماله تحقيقاا اقتصادي» ،شماره  ،تابستان

خاكی ،غتمرضا (« )7923روش تحقيق با رويكرد

ميربد ،امير و سعيديان ،ماشااهلل (« )7921اراله مدل ارزش

حملونقل ريلی
-

نصرآزادانی ،مسعود (« )7932بررسی نقش نگهداري و
تعميراا بر راندمان حملونقل ريلی» ،هشتمين كندرانع
ملی نگهداري و تعميراا
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شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی
مهدي نخعی نژاد ،درجه كارشلناسلی در رشلته مهندسلی صلنايع را در سلال  7921از دانشگاه يزد ،درجه
كارشلناسلی ارشلد در رشته مهندسی صنايع را در سال  7921از دانشگاه تربيت مدرش اخذ نمود .در سال
 7932موفق به كسلب درجه دكتري در رشلته مهندسلی صنايع از دانشگاه تربيت مدرش گرديد .زمينههاي
پژوهشللی مورد عتقه ايشللان طراحی سلليسللتمهاي صللنعتی (مكانيابی) ،زمان ندي و تئوري توالی عملياا،
الگوريتمهاي ابتكاري و فرابتكاري در بهينهسللازي ،تصللميمگيري با معيارهاي چندگانه و مديريت و كنترل
پروده بوده و در حال حاضر عضو هياا علمی با مرت ه استاديار در دانشگاه علم و هنر يزد است.

رقيه يگانه ،درجه كارشلناسلی در رشته آمار را در سال 7929از دانشگاه پيام نور اروميه و درجه كارشناشی
ارشلد در رشلته مهندسلی صلنايع را در سلال  7931از دانشگاه علم و هنر اخذ نمود .زمينه پژوهشی مورد
عتقه ايشان تصميمگيري با معيارهاي چندگانه و برنامهريزي در صنعت حمل و نقل ريلی است.
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