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 چكیده

اين مقاله به تحلیل کارايي سیستم حمل و نقل ريلي نقش مهم و موثری در حمل و نقل عمومي ايفا مي کند. 

گاه راه آهتن ،  پرداخته است. طول خطوط ريلي ايستت  0332جمهوری اسالمي ايران در سال  ايستگاه راه آهن 54

جتا  ها و تعداد سفرهای انجام شده، تعداد مسافر جابته و مساحت پايانه به عنوان ورودی مساحت ايستگاه راه آهن

به کار رفتتته در   یها لحاظ شتده است. مدل پايهجا شده نیز به عنوان خروجيی پستي جابهشده و بار و محموله

ه عوامل غیر قابل کنترل نیز کباشد راه آهن، مدل دو رگه مي های گاهاين پژوهش به منظتور ارزيابي عملكرد ايست

ايستگاه راه  54ها، ی تحلیل مناسبي از عملكرد ايستگاه راه آهن چنین به منظور ارايهدر آن اعمال شده است. هم

لتت  حاه در تايي قرار گرفته، متدل طرااحتي شتد    54و  31، 04در سه گروه  بندیمورد ارزيابي به روش دسته آهن

CRS ی بعتد،  در مرحله. ها مورد تحلیل و ارزيابي قرار گرفته استبر روی هر سه دسته اجرا و نتايج مربوط به آن

و بدون درنظر گرفتن عوامتل غیتر قابتل کنتترل،      CCRی با استفاده از مدل پايه عملكرد ايستگاه های راه آهن

ها با استفاده از تستت ناپارامتتتری آمتاری آزمتون     از مدلارزيابي شده است. سپس میزان کارايي به دست آمده 

 ها مورد بررسي قرار گرفته است.مجموع رتبه

 

 کلید واژه: اعتماد، اعتماد سازمانی، بانک، وفاداریها، عملکرد ایستگاه راه آهن ، کاراییتحلیل پوششی داده :کلمات کلیدی

 
 



 4731 بهار ،73، شماره دوازدهمسال  )پژوهشگر( فصلنامه مديريت، 

 

 

015 

 مقدمه: -0

ی عهامروزه نقش ارزشمند حمل و نقل در توس

اقتصادی کشورها واضح و آشکار است. صنعت حمل و نقل 

پایدار، با ایجاد رشد اقتصادی، آفرینش اشتغال مستقیم و 

مستقیم، بهبود بخشی استانداردها، ارتقای سطح رفاه غیر

-ی طبقاتی، درآمدهای منطقهجامعه و کاهش فقر و فاصله

فا ای و ملّی را افزایش داده و مناطق تحت پوشش را شکو

بخش حمل و نقل هـوایی که به اختصار سازد. زیرمی

ترین و شود به عنوان سریعنیز نامیده می صنـعت ریلی

ای ی حمل و نقل از اهمّیّت ویژهترین بخش شبکهمدرن

در تجارت جهانی و گردشگری برخوردار است. از آن جایی 

ی بهینه از منابع موجود که هدف اصلی مدیران، استفاده

ا بتوانند بهترین نتیجه را به دست آورند، بنابراین است ت

ها به منظور برداری از ایستگاه راه آهن کارایی قابل بهره

های آینده، بسیار مهم و باارزش تعیین موفّقیّت سیستم

های مختلفی با استفاده از تحلیل باشد. تاکنون پژوهشمی

تشر من ها در خصوص کارایی ایستگاه راه آهنپوششی داده

ی جغرافیایی گردیده است. این مطالعات از لحاظ دامنه

ها، ایستگاه راه باشند. بیشتر آنبسیار متفاوت و متنوّع می

دهند؛ اغلب این آهن یک کشور را مورد بررسی قرار می

ها در ایاالت متّحده آمریکا، برزیل، تایوان، ژاپن، پژوهش

ت. در اوایل استرالیا، ایتالیا و اسپانیا صورت گرفته اس

ها در مقاالت و ، مطالعات الگویابی ایستگاه راه آهن 0991

 3و کیوز 2، آشفورد 1نوشتارهای علمی، توسّط تولوفاری

(،2112 ،Schaar با یک سری مطالعات اوّلیّه که عملکرد)

ی ایستگاه راه آهن ی ها را به وسیلهایستگاه راه آهن 

آهن اطراف آن  مرجع در انگلستان با دیگر ایستگاه راه

کرد، آغاز شد. به همین ترتیب و به عنوان مثال مقایسه می

                                                            
1 Tolofari 

2 Ashford 

3 Caves 

(میزان Gillen، 0991گیلن و الل) 0991در سال 

وری و عملکرد ایستگاه های راه آهن آمریکا، ی بهرهتوسعه

(تحلیل Murillo، 0999مریلوملچور) 0999در سال 

اه وری در ایستگاه های رکارایی تکنیکی و تغییرات بهره

 2112فرناندس و همکاران) 2112آهن اسپانیا، در سال 

،Fernandesی بهینه از ظرفیّت ایستگاه های راه (استفاده

 2112یوشیدا و همکاران) 2112آهن برزیل و در سال 

،Yoshida[و)5(و باروس و همکاران]2112 ،Barros به)

ترتیب الگویابی ایستگاه های راه آهن ژاپن و کارایی 

تگاه های راه آهن پرتغال را به روش تحلیل تکنیکی ایس

ها مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. در پوششی داده

های انجام گرفته ها می توان به ارزیابیراستای این پژوهش

[، 01[و]02[، مارتین و رومان]00توسّط لین و هانگ]

[، یوو و 01[، اسچار و شری]5[و]2باروس و دییک]

[، پاتوم 01ادور و همکاران][، تاپی21[و]09همکاران]

(و فونگ مکی و Pathomsiri، 2112سیری و همکاران)

 (نیز اشاره نمود. Fung، 2112همکاران)

ی در بخش دوم این مقاله، ابتدا مروری بر مفاهیم اوّلیّه

چنین در بخـش  گردد. همتحلیل پوششی داده ها ارایه می

و بـا در  هـای انتخـابی   ها و خروجیسوم با توجّه به ورودی

هـا و  کنترل بر روی برخی از آنقابلنظر گرفتن عوامل غیر

ها، مـدلی بـه   بندی کردن ایستگاه راه آهن چنین دستههم

منظور ارزیابی عملکـرد ایسـتگاه هـای راه آهـن پیشـنهاد      

رفته در ایـن   کـارهای پیشین بهگردیده که نسبت به مدل

ــت و حسّاســیّت بیشــتری برخــوردا  ر اســت. زمینــه، از دقّ

سرانجام در بخش چهارم نتایج حاصل از مدل پیشنهادی با 

)بدون در نظرگرفتن عوامل غیر قابـل کنتـرل    CCR مدل

هــا( توسّــط تســت ناپــارامتری آمــاری آزمــون روی ورودی

 ها مورد بررسی قرار گرفته است. مجموع رتبه
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 ادبیات نظری  -2

 هاتحلیل پوششي داده -

برای  1وش ناپارامتریها، یک رتحلیل پوششی داده

-ای از واحدهای تصمیـمی کارایی نسبی مجموعهمحاسبه

ریزی در مقایسه با یکدیگر و با استفاده از برنامه 2گیرنده

گیرنده، تابعی از ریاضی است. کارایی یک واحد تصمیم

سازمانی است که به منظور های درونعوامل و شاخص

شود. تابع فاده میاست 3ارزیابی عملکرد آن از تابع تولید

ها ماکزیمم تولید، تابعی است که برای هر ترکیب از ورودی

دهد. به دلیل چند مقداره بودن تابع تولید، خروجی را می

پیچیدگی فرآینـد تولید، تغییر در فنّاوری تولید و ... تابع 

تولید در دست نیست. بنابراین بایستی تقریبی برای این 

ای به نام این منظور مجموعه تابع برآورد شود که برای

(PPS)ی امکان تولید مجموعه
شود و قسمتی ساخته می 4

گیرند. به از مرز آن را تقریبی از تابع تولید در نظر می

بردار ورودی برای یک واحد  xعبارت دیگر، فرض کنید 

بردار خروجی واحد مورد نظر باشد، در  yگیرنده و تصمیم

نامنفی  {xولید به صورت ی امکان تاین صورت مجموعه

شود. تعریف می T={x,yنامنفی را تولید کند  yبتواند 

( با در نظر گرفتن 0912) 7و رودز 6، کوپر5به عالوه چارنز

  اصول موضوعه ی زیر

 (اصل شمول مشاهدات)ناتهی بودن(:0

 
 کرانی اشعه)بازده به مقیاس ثابت(:(اصل بی2

 
 پذیری:(اصل امکان3

                                                            
1
 
Non-Parametric Method

 
2
 
Decision-Making Units

 
3
 
Production Function

 
4
 
Production Possibility Set

 
5 Charnes

 
6 Cooper

 
7 Rodes

 

 
 دّب:(اصل تح4

 
 

کوچکترین  Tی مجموعه ی برونیابی:(اصل کمینه5

 کند.ای است که در چهار اصل قبل صدق میمجموعه

 

ی امکان تولید  مجموعه
CT  یا

CCRT  را برگرفته از

 ( به صورت زیر پیشنهاد دادند:0951)8کار قبلی فارل

 
ی به عالوه مرز مجموعه

CT ای که به صورت قطعه

می شود و هر یا مرز فارل نامیده  9 خطّی است، مرز کارا

DMU ای که روی مرز قرار داشته باشد، کارای نسبی و در

توان به  چنین می غیر این صورت ناکار خواهد بود. هم

های ناکارا را به سوی مرز سوق DMUهای مختلفی روش

 ها عبارتند از:ین روشترین اداد که مهم

ریزی  یعنی حلّ مسأله برنامه ها:کاهش ورودی -الف

در  10فرم پوششی CCRخطّی زیر که معروف به مدل 

  باشد:می 11ماهیّت ورودی

 

 

 

 

                                                            
8 Farell 

9
 
Efficient Frontier

 
10

 
Envelopment Form

 
11

 
Input Oriented
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، در ایـن   ( اگـر  1ی مسـأله ) در جواب بهینه

  یعنی ناکاراست و اگر  صورت 

 باشد.روی مرز قرار دارد و کارا می

ریزی  یعنی حلّ مسأله برنامه ها:افزايش خروجي -ب

ــدل      ــه م ــروف ب ــه مع ــر ک ــی زی ــت  CCRخطّ در ماهیّ

 باشد:می1خروجی

 

 

(3)  

 

 ( اگر 3ی )ی مسأله به عالوه در جواب بهینه

 گاه  آن کاراست و اگر  گاه آن

چنین با اضافه کردن قید محدّب  ناکاراست. هم

1
1




n

j

j ( به ترتیب مدل 1( و )2های ) به مسأله

BCC چارنز 2در ماهیّت ورودی و خروجی که توسّط بنکر ،

 شوند.  ( پیشنهاد گردید، ساخته می0925و کوپر )

ماهیّت چه در - BCCو CCRهای از سوی دیگر مدل

هایی شعاعی بوده مدل -ورودی وچه در ماهیّت خروجی

ی ها و انبساط همهی ورودیها انقباض همهکه در آن

گیرد. بنابراین کوپر و ها به یک نسبت صورت میخروجی

را به صورت زیر معرّفی کردند که  3همکاران، مدل جمعی

غیرشعاعی و هم دارای ماهیّت ورودی و هم دارای ماهیّت 

 وجی است. خر

                                                            
1
 
Output Oriented CCR Model

 
2 Banker 

3 Additive Model 

 

 

 

 (2)  

 

      

 
  

گیرنده از ی واحد تصمیمدر این مدل ماکزیمم فاصله

 BCC(، مدل جمعی 2شود. مدل)مرز کارایی سنجیده می

1است که با حذف قید 
1




n

j

j  به مدل جمعیCCR 

چنین در مدل جمعی، واحد تحت  شود. همتبدیل می

مقدار  z*که  ست اگر و تنها اگرارزیابی کارا

 دهد.ی تابع هدف را نشان میبهینه

و هم غیرشعاعی  4برای داشتن مدلی که هم شعاعی

( مدل دورگه را که به صورت زیر ارایه 2110باشد، تن )

گردد، پیشنهاد داد. در حقیقت این مدل در برخی جاها  می

در برخی دیگر به صورت غیرشعاعی،  به صورت شعاعی و

 دهد. واحد مورد ارزیابی را به سمت مرز کارا سوق می

 

                                                            
4
 
Radial
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 (5)  

 

 

 

 

 

 

       

nmR که در آن 
X  وnsR 

Y  به

 nباشند و  های ورودی و خروجی میترتیب ماتریس داده

ها تعداد خروجی sها و تعداد ورودی mها، DMUتعداد 

 چنین ماتریس ورودی به دو قسمت شعاعی باشد. هممی

nmR R


 1X  و غیرشعاعی
nmNR R


 2X 

21تقسیم شده که در آن،  mmm  باشد. به می

نیز به دو قسمت شعاعی  همین ترتیب، ماتریس خروجی

nsR R


 1Y  و غیر شعاعی
nsNR R


 2Y 

21که در آن،  sss   ،تقسیم شده است. در واقع

  با کاهش  و افزایش  و is NR
i  و  ,

 rs NR
r  یابد و واحد مورد ارزیابی ، کاهش می ,

، یعنی: 1*است اگر و تنها اگر  1 رگهدو کارای

                                                            
1 Hybrid-Efficient 

1* ،1* ،0*NRs  و

0*NRs البتّه توجّه به این نکته ضروری است که .

کارایی به دست آمده توسّط مدل دورگـه، کارایی پاراتو 

توان با (، نیز غیـرخطّی بوده و می5مدل )باشد و  نمی

  آن را خطّی نمود. کوپر-استفاده از تبدیالت چارنز

در این مقاله، عملکرد ایستگاه راه آهن جمهوری 

، مورد ارزیابی قرار گرفته 0192اسالمی ایران در سال 

 است.

 

ارزيابي عملكرد ايستگاه راه آهن جمهوری  -

امل غیرقابل کنترل راه اسالمي ايران با استفاده از عو

 آهن در ايران

دارای  تحت مطالعهجمهوری اسالمی ایران در سال 

بوده است. که از این میان  2اتییّعمل ایستگاه راه آهن 111

راه های و بقیّه ایستگاه  3ین المللیب ایستگاه راه آهن 00

 .اندبوده4داخلی آهن

 امکانات بهره برداری این شرکت به این شرح است:

گن باری از همه انواع سرپوشیده، دیواره کوتاه، وا

و غیره  جرثقیل، گاز، باالستدیواره بلند، کفی، مخزن دار، 

مسافری از همه انواع به  واگنمی باشد.  ۰۳۶۶۱به تعداد 

برقی، -می باشد. لوکوموتیو در انواع دیزلی ۰۰۱۱تعداد 

ایستگاه  ۶۳۶ می باشد. تعداد ۵۳۵برقی و مانوری به تعداد 

 وجود دارد. RAIاصلی در شبکه 

المللی آزاد: اهواز، سهالن، تبریز، جلفا،  های بین ایستگاه

، بندرعباس، اصفهاننیک پسندی، تهران مهرآباد ، تهران، 

 )از مرز رازی(منهد، سربندر 

                                                            
2 که در آن ورود و خروج هواپیما صورت گرفته است.  ایستگاهی   

3 سازمان بین المللی قطاری که دارای خصوصیّات و شرایط الزم بین المللی  که بر اساس ضوابط  ایستگاهی 

 است.

4 که دارای مجّوز هیئت دولت برای انجام سفرهای ورودی و خروجی بین المللی و داخلی است.  ایستگاهی   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 11میلیون مسافر و  21مطالعه تعداد  تحتدر سال 

بار به وسیله راه آهن جابجا شد و تا پایان  تنمیلیون 

برنامه ششم توسعه، قرار است گنجایش جابجایی مسافر 

 ۳۶میلیون نفر و گنجایش جابجایی بار به  ۶۳ساالنه به 

 میلیون تن برسد.

 

 متدولوژی تحقیق -3

ها DMUبه عنوان  آهنایستگاه راه  25در این مقاله، 

 در این مقاله عبارتند از: هاورودی .در نظر گرفته شده است

ایستگاه راه  طول خطوط ریلی ایستگاه راه آهن ، مساحت

 تعداد نیز عبارتند از: هاخروجیو پایانه  و مساحت آهن

 و شده و بار جابهجا مسافر گرفته، تعداد سفرهای صورت

طول خطوط ریلی چنین  هم شده. جابهجا پستی یمحموله

و مساحت  ایستگاه راه آهن ، مساحت ایستگاه راه آهن

 های فیزیکی ایستگاه راه آهنساخت پایانه که از جمله زیر

)جهانشاهلو، شوند، عوامل غیر قابل کنترلمحسوب می

ها در اختیار مدیر یا کاربر هستند که تغییرات آن (0121

بودن کنترلقابلصورت غیرباشد. امّا واضح است که در نمی

ها به منظور ها نیز، به حساب آوردن آناین ورودی

کارایی از اهمّیّت زیادی برخوردار  یمنعکس نمودن اندازه

به همین منظور در این  (0129)جهانشاهلو، باشد.می

 (0121)جهانشاهلو، (،0921مقاله، از مدل بنکر و موری)

ها گاه راه آهن در طرّاحی مدل ارزیابی عملکرد ایست

مدل  به کار رفته، یمدل پایهبه عالوه  .می شوداستفاده 

. به عبارت دیگر، مدل باشدمی(Cooper، 2111)رگهدو

به منظور ارزیابی عملکرد ( 1ی زیر)مدل خطّی شده

 شود. ، پیشنهاد میهاایستگاه راه آهن 

 

 

  

(6)  

 ، 

 

 

 

 يافته های تحقیق -5

تری از عملکرد اله به منظور تحلیل دقیقاین مقدر 

مورد  ایستگاه راه آهن 25های کشور، ایستگاه راه آهن 

ی اوّل، اند که دستهارزیابی، به سه دسته تقسیم شده

ها ایستگاه راه آهن ؛ که این ایستگاه راه آهن  05شامل 

ظرفیّت پذیرش مسافر و امکانات کمتری نسبت به سایر 

ایستگاه  11ی دوم، شامل ها دارند. دستهایستگاه راه آهن 

آن ایستگاه راه آهن  ایستگاه راه آهن 05راه آهن ؛ که 

هایی ی آن ایستگاه راه آهن اوّل و بقیّه ی ههای دست

هستند که ظرفیّت پذیرش مسافر و امکانات متوسّطی 

ی سوّم ها دارند. دستهنسبت به سایر ایستگاه راه آهن 

باشد؛ که مورد ارزیابی می گاه راه آهنایست 25شامل کلّ 

های یکی از این سه دسته، DMUدر هر مرحله از کار، 

 مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

نتایج اجرای این مدل  (0) یبر اساس جدول شماره 

 05ی این است که از میان دهندهی اوّل نشانبرای دسته

 ه آهنایستگاه را 1ی اوّل، دسته ایستگاه راه آهن

تاکستان، شرفخانه ،  توحیـد)جم(، حسن(،بهرگان)امام

باشند. ارا میـارا و بقیّه ناکـک   سبزوار، کاشان و خواف

حسن( بهرگان)امام ایستگاه راه آهن شایان ذکر است که

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86
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 ؛ ایستگاه راه آهن  بندر خرمشهر برای ایستگاه راه آهن

بندر ایستگاه راه آهن )سربندر ،  2توحید)جم( برای 

 خرمشهر ، بندر ترکمنو سیرجان(؛ ایستگاه راه آهن

ایستگاه راه آهن )بندر خرمشهر ، بندر  1برای  تاکستان

ابوموسی برای  ترکمن و سیرجان( و ایستگاه راه آهن

ایستگاه راه ایستگاه راه آهن جیرفت، کرج ، درود و خوی، 

  باشند.آهن مرجع می

دو ایستگاه راه  ی دوم، تنهادر اجرای مدل برای دسته

ایستگاه راه آهن  ند؛ کها کارا شده گرگان و فیروزکوه آهن

اردبیل، ایستگاه راه  فیروزکوه ، تنها برای ایستگاه راه آهن

 باشد. مرجع می آهن

 22ی بـرا  گرگـان  ترتیـب ایسـتگاه راه آهـن   به همـین 

ــن   ــتگاه راه آه ــن ، ایس ــتگاه راه آه ــناخته   ایس ــع ش مرج

-هـای بهرگان)امـام  ه راه آهـن  شده اسـت. یعنـی ایسـتگا   

بنــدر خرمشــهر ، توحیــد)جم(، بنــدر  ســربندر ، حســن(،

، قــزوین، تاکســتان ، ســیرجان، شــرفخانه ، کــرج  تــرکمن

، ســـبزوار ، کاشـــان، درود ، خـــواف، خـــوی، گرمســـار ، 

ــز  ــه ، ی ــل، ،دمراغ ــرد،    اردبی ــوا ، الم ــان ، پیش ــم ، کاش ق

ــیرا  ــه ، ش ــی    زمیان ــهرکرد م ــاری و ش ــک ، س ، اندیمش

را بـه عنـوان الگـو قــرار     گرگــان تواننـد ایسـتگاه راه آهـن   

 دهند.

ی سوم نیز که ارزیابی عملکرد کلّ ایستگاه در دسته

 ایستگاه راه آهن 2ها در آن صورت پذیرفته تنها راه آهن 

ها ناکارا میی ایستگاه راه آهن کارا و بقیّه و تهران گرگان

برای تمامی  تهران باشند؛ که از این میان، ایستگاه راه آهن

های مورد ارزیابی به جز ایستگاه راه آهن ایستگاه راه آهن 

  مرجع بوده است. ایستگاه راه آهن گرگان

(: نتايج اجرای مدل ارايه شده به منظور 0ی)جدول شماره

 دسته اولها تحلیل کارايي ايستگاه راه آهن 

 رديف
نام ايستگاه 

 راه آهن

میزان 

کارايي 

 هایايستگاه راه آهن 

 مرجع

ايستگاه راه 

دسته آهن

 ی اوّل

 1.000000 پرند 0
λ*

1 = 

1.0000 
1.000000 

 0.003874 سربندر 2
λ*

4 = 

0.8597 
0.003874 

1 
بندر 

 خرمشهر
0.206158 

λ*
1 = 

0.1306 
0.206158 

2 
توحید 

 )جم(
1.000000 

λ*
4 = 

1.0000 
1.000000 

5 
بندر 

 ترکمن
0.049935 

λ*
4 = 

0.2651 
0.049935 

 0.011600 قزوین 1
λ*

14 = 

0.5454 
0.011600 

 1.000000 تاکستان 1
λ*

7 = 

1.0000 
1.000000 

 0.143679 سیرجان 2
λ*

4 = 

0.6226 
0.143679 

 1.000000 شرفخانه 9
λ*

9 = 

1.0000 
1.000000 

 0.115608 کرج 01
λ*

14 = 

0.8181 
0.115608 

 1.000000 سبزوار 00
λ*

11 = 

1.0000 
1.000000 

 1.000000 اشانک 02
λ*

12 = 

1.0000 
1.000000 

 0.001001 درود 01
λ*

14 = 

0.9754 
0.001001 

 1.000000 خواف 02
λ*

14 = 

1.0000 
1.000000 

 0.001180 خوی 05
λ*

14 = 

0.6921 
0.001180 

 

(: نتايج اجرای مدل ارايه شده به منظور 2ی)جدول شماره

 دسته دومها تحلیل کارايي ايستگاه راه آهن 

 ديفر
نام ايستگاه 

 راه آهن

میزان کارايي 

ايستگاه راه 

 هایايستگاه راه آهن 

 مرجع
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های آهن 

 می سوّدسته

 0.004933 گرمسار 01
λ*

27 = 

1.0472 
 

 0.004098 مراغه 01
λ*

27 = 

1.0545 
 

 0.008913 یزد 02
λ*

27 = 

1.2663 
 

 0.096083 کرمان 09
λ*

22 = 

0.0508 

λ*
27 = 

0.2307 

 0.033246 قم 21
λ*

27 = 

0.2513 
 

 0.020190 کاشان 20
λ*

27 = 

1.2903 
 

 1.000000 فیروزکوه 22
λ*

22 = 

1.0000 
 

 0.005966 پیشوا 21
λ*

27 = 

0.8863 
 

 0.055439 ورامین 22
λ*

27 = 

0.6363 
 

 0.041901 میانه 25
λ*

27 = 

1.0752 
 

 0.003615 شیراز 21
λ*

27 = 

1.0909 
 

 1.000000 گرگان 21
λ*

27 = 

1.0000 
 

 0.026545 اندیمشک 22
λ*

27 = 

1.3763 
 

 0.000113 ساری 29
λ*

27 = 

0.4090 
 

 0.007399 زنجان 11
λ*

27 = 

1.2924 
 

 

 

 

(: نتايج اجرای مدل ارايه شده به منظور 3ی)جدول شماره

 دسته سومها تحلیل کارايي ايستگاه راه آهن 

 رديف
نام ايستگاه 

 راه آهن

میزان کارايي 

ايستگاه راه 

 هایايستگاه راه آهن 

 مرجع

های آهن 

 می دوّدسته

 0.052507 جلفا 10
λ*

45 = 

0.1021 
 

 0.125481 سمنان 12
λ*

45 = 

0.0817 
 

 0.102426 اراک 11
λ*

45 = 

0.0995 
 

 0.057663 زاهدان 12
λ*

45 = 

0.1047 
 

 0.210341 اهواز 15
λ*

45 = 

0.2199 
 

 0.064990 سهالن 11
λ*

45 = 

0.1453 
 

 0.006912 ومیهار 11
λ*

45 = 

0.0955 
 

 0.079205 تبریز 12
λ*

45 = 

0.1545 
 

 0.214439 بندرعبّاس 19
λ*

45 = 

0.1217 
 

 0.013099 مهر آبادی 21
λ*

45 = 

0.1822 
 

 0.176671 نیک پسندی 20
λ*

45 = 

0.3011 
 

 0.114386 اصفهان 22
λ*

45 = 

0.2756 
 

 0.076827 خرمشهر 21
λ*

45 = 

0.0576 
 

 0.885205 مشهد 22
λ*

27 = 

0.4328 

λ*
45 = 

0.3698 

 1.0000 تهران 25
λ*

45 = 

1.0000 
 

 

 

 

 هاتست ناپارامتری آماری آزمون مجموع رتبه -

ها با در بخش سوم، ارزیابی عملکرد ایستگاه راه آهن 

با در نظر گرفتن عوامل غیر قابل  استفاده از مدل دورگه و

رفت. در این ها مورد بررسی قرار گروی ورودی کنترل
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بدون در نظر گرفتن  و CCRبخش، با استفاده از مدل 

ها، عملکرد ایستگاه راه بر ورودی عوامل غیر قابل کنترل

گیرد. سپس نتایج حاصل از  ها مورد ارزیابی قرار میآهن 

، با CCRو فرم پوششی مدل  CRSمدل دو رگه در حالت 

 1هارتبهاستفاده از تست ناپارامتری آماری آزمون مجموع 

(2111 ،Cooperکه مبتنی بر رتبه بندی داده) ،ها بوده

مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، میزان کارایی 

ها که با استفاده از مدل دورگه در حالت ایستگاه راه آهن 

CRS یبه دست آمده، در مجموعهA  و نتایج حاصل از

رل، و بدون در نظر گرفتن عوامل غیر قابل کنت CCRمدل 

که  Cیقرار گرفته است. سپس مجموعه Bی در مجموعه

بوده که به  Bو  Aی اعضای آن، همان اعضای دو مجموعه

 اند، تشکیل یافته است.ترتیب نزولی مرتّب شده

A = {0.002207, 0.000319, 0.009547, 

0.020491, 0.003520, 0.000761, 0.002619, 

0.009241, 0.000151, 0.005632, 0.000132, 

0.000464, 0.000055, 0.018319, 0.000051, 

0.001147, 0.000966, 0.002393, 0.025835, 

0.017614, 0.008337, 0.060909, 0.001465, 

0.015647, 0.011880, 0.000934, 1.000000, 

0.009784, 0.000032, 0.001521, 0.052507, 

0.125481, 0.102426, 0.057663, 0.210341, 

0.064990, 0.006912, 0.079205, 0.214439, 

0.013099, 0.176671, 0.114386, 0.076827, 

0.485205, 1.000000 
     

B = 0.378091, 0.006210, 0.298716, 

0.251087, 0.088739, 0.068400, 0.344620, 

0.115820, 0.122915, 0.114877, 0.107953, 

0.125119, 0.013552, 0.212784, 0.035902, 

0.149673, 0.144182, 0.074211, 0.567590, 

0.183186, 0.071468, 0.747877, 0.239149, 

0.491612, 0.114262, 0.446364, 1.000000, 

0.069003, 0.533741, 0.065641, 0.254720, 

0.447360, 0.511835, 0.330486, 0.617486, 

0.891649, 0.147122, 0.487999, 0.715688, 

                                                            
1 Rank Sum Test

 

0.125283, 0.668112, 0.540709, 0.393894, 

0.975723, 1.000000} 
 

C = 1.000000, 1.000000, 1.000000, 

1.000000, 0.975723, 0.891649, 0.747877, 

0.715688, 0.668112, 0.617486, 0.567590, 

0.540709, 0.533741, 0.511835, 0.491612, 

0.487999, 0.485205,  
0.447360, 0.446364, 0.393894, 0.378091, 

0.344620, 0.330486, 0.298716, 0.254720, 

0.251087, 0.239149, 0.214439, 0.212784, 

0.210341, 0.183186, 0.176671, 0.149673, 

0.147122, 0.144182, 0.125481, 0.125283, 

0.125119, 0.122915, 0.115820, 0.114877, 

0.114386, 0.114262, 0.107953, 0.102426, 

0.088739, 0.079205, 0.076827, 0.074211, 

0.071468, 0.069003, 0.068400, 0.065641, 

0.064990, 0.060909, 0.057663, 0.052507, 

0.035902, 0.025835, 0.020491, 0.018319, 

0.017614, 0.015647, 0.013552, 0.013099, 

0.011880, 0.009784, 0.009547, 0.009241, 

0.008337, 0.006912, 0.006210, 0.005632, 

0.003520, 0.002619, 0.002393, 0.002207, 

0.001521, 0.001465, 0.001147, 0.000966, 

0.000934, 0.000761, 0.000464, 0.000319, 

0.000151, 0.000132, 0.000055, 0.000051, 

0.000032} 
ها را نشان ی داده، رتبه 1Rی اکنون اعضای مجموعه

  دهند.می

 R1 = {2, 2, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25,26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90} 
های ها )به شرطی که رتبهچنین مجموع رتبه هم

کند(، به صورت زیر تکراری را فقط یک بار محاسبه می

 باشد.می
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 :Aیهامجموع رتبه

SA= 2799 

 :Bهایمجموع رتبه

SB= 1293 

 در این صورت:

 

 

               

 

 

 گیرینتیجه -4

در این مقاله، کارایی تکنیکی ایستگاه راه آهن 

های گیری از زیرساختجمهوری اسالمی ایران در بهره

ها مورد ها با استفاده از تحلیل پوششی دادهفیزیکی آن

ر گرفت. کار جدید ارایه شده در ارزیابی عملکرد ارزیابی قرا

ها از طریق استفاده از مدل دورگه با در ایستگاه راه آهن 

ها صورت نظر گرفتن عوامل غیرقابل کنترل بر روی ورودی

تر امتیاز پذیرفت که باعث منعکس نمودن نتایج دقیق

 باشد. کارایی می

ها و بندی کردن ایستگاه راه آهن دسته چنینهم

انتخاب مدل مناسب دارای اهمّیّت فراوانی است. در نظر 

های تصمیم گیرنده در چندین دسته گرفتن واحد

(Category به طوری که اعضای هر دسته از نظر زیر )

های فیزیکی، ظرفیّت پذیرش مسافر و بار و سایر ساخت

امکانات ایستگاه راه آهن ی ساختار مشابهی داشته باشند، 

توان به ل توجّهی خواهد داشت. به عنوان مثال مینتایج قاب

که هایی که با توجّه به اینشناسایی ایستگاه راه آهن 

ها امکانات کمتری دارند، ی ایستگاه راه آهن نسبت به بقیه

اند، اشاره امّا از امکانات خود به صورت بهینه استفاده نموده

رشد و نمود؛ که بایستی دقّت و توجّه بیشتری در جهت 

 هایها اعمال گردد، مانند: ایستگاه راه آهن آن یتوسعه

پرند، توحید)جم(، تاکستان، شرفخانه، سبزوار ، کاشان، 

 .ابوموسی، گرگان و خارک)شهدای جزیره( 

ها با استفاده از عالوه بر این، کارایی ایستگاه راه آهن 

و بدون در نظر گرفتن عوامل غیرقابل کنترل  CCR مدل

ها محاسبه و نتایج حاصل از اجرای مدل دورگه رودیدر و

مقایسه گردیده است و  CCRبا مدل  CRSدر حالت 

ها با استفاده از تست آماری ناپارامتری آزمون نتایج آن

ها بررسی شده است. که به موجب این تست، مجموع رتبه

02.0 .به دست آمد  
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