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حمل ي وقل سميىي اس سیز مجمًعٍ فعاليتَای حمل ي وقل است كٍ تأثيز بسشایي بز ريی فعاليت اقتصادی سایز

بخصَا ويش دارد ،بٍطًریکٍ اوجام َزگًوٍ تالش در جُت افشایص كارایي ایه بخص مًجب افشایص ريوق در دیگز
فعاليتَای مزتبط ميضًدَ .ذف اصلي اس ایه مطالعٍ ،بزرسي ي سىجص اجشای كارایي بخص حمل ي وقل
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ریلي -مسافزی در وًاحي  14گاوٍ راٌآَه كطًر طي سالَای  1386الي  88ميباضذ .بزای ایه مىظًر اس ريش
تحليل پًضطي دادٌَا بزای اوذاسٌگيزی كارایي فىي ،مذیزیتي ي مقياس در ضزایط باسدَي ثابت وسبت بٍ مقياس

تًليذ ،الگًی مىتسب بٍ چارس ،كًپز ،ريدس ( )CCRي در ضزایط باسدَي متغيز وسبت بٍ مقياس تًليذ ،الگًی مىتسب

v
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h

بٍ بىکز ،چارس ،كًپز ( )BCCاستفادٌ ضذ .بز اساس وتایج حاصل ،ميشان واكارایي مًجًد در ایه بخص بزای سالَای

 87 ،86ي  88بٍ تزتيب  0/42 ،0/44ي  0/38بٍ دست آمذَ .مچىيه وتایج حاصل اس بزآيرد اجشای كارایي وطان داد

كٍ مياوگيه كارایي فىي ،مذیزیتي ي مقياس بخص حمل ي وقل ریلي -مسافزی در سالَای مًرد بزرسي بٍ تزتيب

 0/65 ،0/59ي  0/87ميباضذ ي بىابزایه ،بخص مذكًر جُت باقي ماوذن در صحىٍ رقابتي حمل ي وقل عمًمي ي در
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كىار حمل ي وقل مسافزی جادٌای ميبایست بٍ ميشان  41درصذ بٍ خزيجي فعاليتي بخص یعىي مقذار وفز-كيلًمتز

خًد اضافٍ ومایذ .اس دالیل عمذٌای كٍ باعث بٍ يجًد آمذن واكارایي فىي در بخص حمل ي وقل ریلي -مسافزی

بزخي وًاحي ضذٌ ،ميتًان بٍ فزسًدگي ،محذيد بًدن وايگان حمل يوقل ریلي ي عذم تًسعٍ ميشان خطًط راٌ

A

آَه كطًر كٍ باعث اتالف اوزصی ي يقت ميضًد اضارٌ ومًد.

طبقه بندي J58 , C14, H41 : JEL

ياژٌَاي کلیذي :کبزایی فٌی ،حول ٍ ًقل عوَهی ،حول ٍ ًقل شهیٌی ،حول ٍ ًقل زیلی ،تحلیل پَؾؿی دادُّب

 -1مقذمٍ
غَدآٍزی ٍ ثْجَد کبزایی دز ثٌگبّْبی اقتكابدی ثاِ فسایٌاد

دز افق ثلٌد هدت ،افصایؽ دز کبزایی غبشهبى هَرات کابّؽ دز

کػت حداکخس غتبًدُ اش حداقل هٌبثع هَراَد اؾابزُ دازد ثاسای

ّصیٌِّب ،افاصایؽ دز هیاصاى غاَدآٍزی ٍ ثاِ واَز کلای تَفیاق

یااک غاابشهبى ،ؾااسکت ٍ یااب ثٌگاابُ تزاابزی ،هقَلااِ غااَدآٍزی

غبشهبى دز ثبشاز زقبثت هیؾاَد دز حابل حبضاس هوْاَم ثْجاَد

ًؿبىدٌّدُ هَقعیت هبلی دز شهبى حابل ٍ هقَلاِ کابزایی ثیابًگس

کبزایی ٍ ثْسٍُزی دز فسایٌد تَلیاد غابشهبًی ،اش یاک اًتاابة

ٍضعیت آى دز آیٌدُ اغت ٍ ثٌبثسایي شهبًی هیتَاى ثِ غَدآٍزی

فساتس زفتِ ٍ عوالً ثِ یک ضاسٍزت قبثال هالح اِ تجادیل ؾادُ

هػتوس اهیدٍاز ؾد کِ هَضَع کبزایی هَزد تَرِ قساز گیسد شیسا

اغت دز قَاًیي کؿَزی ًیص ثِ ایي هػئلِ تَراِ ابقای ؾادُ
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اغت ،ثِ ًحَی کِ تجكسُ  51قبًَى هبدُ ٍاحد ثسًبهِ دٍم تَغعِ

ربیگبُ حول ٍ ًقال عواَهی شهیٌای دز اقتكابد کؿاَز ،ؾابهل

ثیبى هیکٌد کاِ "رْات افاصایؽ ثْاسٍُزی ً ابم ادازی ،ثْجاَد

هسٍزی ثس هجبًی ً اسی ٍ پیؿایٌِ تحقیاق ،هعسفای زٍؼ کابز ٍ

غیػتنّاب ٍ زٍؼّابی کابز ،اغاتوبدُ اش تکٌَلاَضی پیؿاسفتِ ٍ

ًْبدُّب ٍ غتبًدُّبی هدل ،اًداشُگیسی اراصای کابزایی حوال ٍ

افصایؽ هْبزت هدیساى کؿَز ،دغتگبُّبی ارسایی ثبید ثاؿی اش

ًقل دز ًاَاحی هاتلاف زاُآّاي کؿاَز ،ثحاج ٍ ًتیزاِگیاسی

اعتجبزات اَد زا ثِ تَغعِ ٍ ثْجَد هدیسیت ٍ افصایؽ ثْاسٍُزی

هیثبؾد

ااتكبـ دٌّد ثسای ایي هٌ َز ّوِ غبلِ اعتجبزات الشم تَغا

دٍلت دز الیحِ ثَدرِ پیؽ ثیٌی هیؾاَد"ّ 5وچٌایي دز هابدُ

 -2جایگاٌ صىعت حمل ي وقل

پٌزن ثسًبهِ چْبزم تَغاعِ آهادُ اغات کاِ "ّواِ دغاتگبّْبی

حول ٍ ًقل هحكَلی اغت اش ًَع ادهبت کِ تقبضب ثاسای

ارسایی هلی ٍ اغتبًی ثبید غْن ازتقبی ثْسٍُزی دز زؾاد تَلیاد

آى ثِ تقبضب ثسای غابیس هحكاَالت (کابال ٍ اادهبت) ثػاتگی

هسثَوِ زا تعییي کسدُ ٍ الصاهبت ٍ زاّکبزّبی الشم ثاسای تحاَل

داؾتِ ٍ عسضِ آى ًیص ثس عسضاِ ثػایبزی اش کبالّاب ٍ اادهبت

کؿَز اش یک اقتكبد ًْبدُ هحَز ثِ یک اقتكبد ثْسٍُز هؿااف

دیگس تأحیس ثػیبزی دازد هبّیت زاّجسدی ادهبت قٌعت حوال
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ًوبیٌد ثِ وَزیکِ غاْن ثْاسٍُزی کال عَاهال دز زؾاد تَلیاد

ٍ ًقاال ًقااؽ عواادُای دز فسآیٌااد عوااَهی اقتكاابد کؿااَز،

ًبابلف داالی حداقل ثِ  55/5ثسغد" 4قٌعت حول ٍ ًقال ٍ

فعبلیتّبی ثبشزگبًی داالی ،تزبزت ابزری ٍ گسدؾگسی ایوبء

گػتسؼ شهیٌِّبی فعبلیتی تَلیدی -ادهبتی آى اش رولِ هَازدی

هیکٌد ،ثِوَزیکِ ّس ًَع ًبزغبیی ٍ ثحساى دز ازایِ آى ثِ کال
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اغت کاِ دز هٌبغاجبت اقتكابدی -ارتوابعی رَاهاع اش ربیگابُ

فعبلیتّبی اقتكبدی کؿَز غسایت کسدُ ٍ هَرت کبّؽ زفابُ

ٍیطُای ثساَزداز اغت ٍ ّسگًَِ تالؼ دز رْت ثْجَد کابزایی

اقتكبدی هسدم ربهعِ هیؾَد ( )Beizaee, 2003ایاي قاٌعت

ٍ ثْسٍُزی ایي قٌعت تأحیسات ؾگسفی ثس زٍی فعبلیت اقتكبدی

o
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ثسای اًزبم فعبلیات اقتكابدی ااَد دز شهیٌاِ حوال ٍ ًقال ،اش

غبیس ثاؽّب هیگرازد فعبلیتّبی حوال ٍ ًقال دز کؿاَز ثاِ

قَزت چٌدگبًِ (دزیبییَّ ،ایی ٍ شهیٌی) ،چٌد هبلکیتی (دٍلتی،
اكَقی ٍ تعبًٍی) ،چٌد ثعدی (هٌْدغی ،اقتكبدی ،غیبغای ٍ

شیػت هحیطی) ٍ چٌد هلیتی ٍ هٌطقِای (دزٍى ؾْسی ،اغتبًی ٍ
هلی) اًزبم هیؾَد کِ ًتیزِ ایي فعبلیتّب ایزابد زاثطاِ هکابًی

عسضِ ٍ تقبضب ثب هساکص تَلید ٍ هكسف اغات ثاِواَزی کاِ ثاب
تغییس هکبى ٍ یب ًقل ٍ اًتقبل کبال ٍ هػبفس یب حول ٍ ًقل ٍ ربثاِ
ربیی اًػبى ٍ کبال اش ًقطِای ثِ ًقطِ دیگس ،ازشؼ افصٍدُای تبشُ
هیآفسیٌد ) )Vahdatifard, 2008ثٌبثسایي ،هػئلِ اقلی تحقیاق
دز ایيربغت کِ چگًَِ هیتَاى عول ًوَد تب ثِ ثبالتسیي غاط
اش کبزایی ثاؽ حول ٍ ًقال عواَهی دز غاط کؿاَز زغاید
ّدف اش اًزبم ایي هطبلعِ دز اثتدا ؾٌبغبیی ربیگبُ حول ٍ ًقال
عوَهی شهیٌی دز اقتكبد کؿَز ٍ غپع غٌزؽ اراصای کابزایی
ثاؽ حول ٍ ًقل زیلی -هػبفسی دز ًاَاحی  54گبًاِ زاُآّاي
کؿَز وی غبلّبی  20الی  22هایثبؾاد ثاسای ایاي هٌ اَز اش
زٍؼ تحلیل پَؾؿی دادُ ّاب ثاسای اًاداشُگیاسی کابزایی فٌای،
هدیسیتی ٍ هقیبظ ثاؽ حول ٍ ًقل زیلی -هػبفسی دز ؾاسای
ثبشدّی حبثت ٍ ّوچٌیي ثبشدّی هتغیس ًػجت ثِ هقیبظ تَلیاد دز
ًَاحی هاتلف زاُآّي کؿَز وی غبلّابی هاَزد ً اس اغاتوبدُ
ؾد غباتبز هقبلِ پاع اش اًزابم هقادهبت ٍ ازایاِ هاتكاسی اش
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عَاهل تَلیدی غسهبیًِ ،یسٍی هحسکِ ٍ ًیسٍی اًػبًی ثْسُگیسی
ًوَدُ ٍ هحكَل ادهبتی زا ثِ ؾیَُّبی گًَبگَى هَتَزی ،غیس
هَتَزی ،زیلی ،ربدُایَّ ،ایی ٍ آثی ازایِ هیدّد دز ایي هیبى،

iv

حول ٍ ًقل ربدُای اش اثتداییتسیي ؾیَُ حول ٍ ًقل اغت کاِ

ٌَّش غْن عودُای اش ًیبشّبی تساثسی رَاهع زا تأهیي هایکٌاد،

h
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ثِ تأغیػبت ٍهػتحدحبت پس ّصیٌِای ابقی ًیبش ًدازد ٍ ٍرَد

پبیبًِّبی حول ثابز ٍ هػابفس ،ربیگابُّابی تحَیال غاَات،

r
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زغتَزاى ،اغتساحتگبُ ٍ احتوبالً تعویسگبُّبی حبثت ٍ غیبز ثاسای
رسیبى حول ٍ ًقل عبدی ربدُای ثسای آى کوبیت هیکٌد (ّوبى
هٌجع) دز ثاؽ حول ًٍقل ربدُای ،هعواَالً اش اًاَاع اتَثاَظ
ثسای هػبفستّبی ثسٍى ؾْسی ٍ ثسٍى اغاتبًی ،اش هیٌای ثاَظ
ثسای ربثِ ربیی هػبفس دز حد دزٍى ؾاْسی ٍ دزٍى اغاتبًی ٍ
تبکػی غَازی ثِ عٌَاى ًبٍگبى عواَهی هػابفسی دزٍى ؾاْسی
اغتوبدُ هیؾَد حول ًٍقل زیلای ًیاص حبقال تسکیات عٌبقاس
اقلی ٍ ٍیطُ حول ٍ ًقال یعٌای زاُ (زاُ آّاي)ٍ ،غایلِ ًقلیاِ
(قطبز ٍ لکَهَتیَ)ً ،یسٍی هحسکِ (گبشٍئیل ٍ ثسق) ٍ تأغیػبت
(ایػتگبُ ٍ ٍاحدّبی ً بزت ٍ ّدایت) اغت کِ ثِ دلیل اّیات
زاُ آى ،هعوَالً ثِ قَزت اًحكبزی عسضِ هیؾَد ٍ احداث آى
هػتلصم قسف غسهبیِای ثػیبز ع ین ٍ ثب دٍزُ ثسگؿت واَالًی
اغت دز گرؾتِ ًِ چٌداى دٍزّ ،وَازُ ثاؽ هػبفسی زاُ آّاي
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دز کٌبز ثاؽ ثبزی آى ایوبی ًقؽ هیًوَد ،اهب ثِ هٌ َز ازتقبی

هػبفسی (ثس اغبظ هػبفس -کیلَهتس ربثِ رب ؾدُ) تَغ ثااؽ

کیویت دز ازایِ ادهبت ٍ ایزبد هزوَعِای ردید ثب ًگسؼّبی

حول ٍ ًقال زیلای قاَزت پریسفتاِ اغات ( Sherkate Rah

ابـ ٍ هحیطای غسؾابز اش ًؿابا کابزی ٍ ضابثطِهٌادی ،دز

)Ahan,2009

غبلّبی اایس ٍ پع اش غبل  ،5511ثاؽ فعبلیتّبی هػابفسی
اش ؾسکت زاُ آّي ردا ؾدُ ٍ هأهَزیات اًزابم آى ثاِ ؾاسکت
قطبزّبی هػبفسی زربء ٍاگراز گسدیاد حوال ٍ ًقال دزیابیی،

 -3مباوی وظري تحقیق

َّایی ٍ لَلِای ًیص اش ؾیَُّبی دیگس حول ًٍقل ّػتٌد کِ ّاس

چٌبًچِ ثس اغبظ هوبّین اقتكبدی ،ثْتس یب ثدتس ؾدى ٍضاعیت زا

کدام ثسای اّداف ابقی هٌبغت ّػتٌد الشم ثِ اؾبزُ اغت کاِ

ثِ هعٌبی افصایؽ یب کابّؽ هطلَثیات ًبؾای اش هكاسف کابال ٍ

ّس ًَع غیػتن یب ٍغیلِ حول ٍ ًقلی کِ تَغ ؾااف هػابفس

ادهبت ثداًین" ،پبزتَ" ،اقتكبدداى ایتبلیبیی دز ً سیاِ هعاسٍف

ٍ یب یکی اش اعضبی ابًَادُاؼ ٍ یب ثاِ ٍغایلِ هسغػاِای کاِ

ثْیٌگی ٍ کبزایی اَد ثیبى هیکٌد کِ اگس ٍضع یاک فاسد ثْتاس

ؾاف دز آى کبز هیکٌد تْیاِ ًؿادُ ثبؾاد اش قجیال 4اتَثاَظ،

ؾَد ثدٍى آًکِ ٍضع دیگسی ثدتس ؾَد زفبُ اقتكبدی افصایؽ ٍ
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اگس ٍضع کػی ثدتس ؾَد ثدٍى آًکِ ٍضع دیگاسی ثْتاس ؾاَد،

هیٌیثَظ ،تبکػی ،قطبز ٍ ٍاگيّابی ثسقای ،یاک ًاَع ٍغایلِ
تساثسی عوَهی ثِؾوبز هیآید ٍ دز قبلت اقتكبد ثاؽ عواَهی

زفبُ اقتكبدی کبّؽ هییبثد ثٌبثسایي دز ؾسای هطلَة (ثْیٌِ)،

قبثل ثسزغی اغات ()Ketab-Jame Haml va Naghl, 2005

غبشهبًدّی هزدد هٌبثع تَلید ثِ قَزتی کِ ٍضع یک ًوس ثْتاس
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غیػتن حوال ٍ ًقال عواَهی عاالٍُ ثاس ًقؿای کاِ دز ثْجاَد

ؾَد ثدٍى آًکِ ٍضع دیگسی ثدتس ؾَد اهکبىپریس ًاَاّد ثاَد

ٍضعیت تسافیکی ّس ؾْس دازد ،اش رْبتی دیگاس ًیاص ًػاجت ثاِ

ٍ ازشؼ هزوَع کبالّبی تَلید ؾدُ اش ازشؼ هزوَع کبالّابیی

اغتوبدُ اش ٍغبیل ًقلیِ اكَقی دازای ثستسی هیثبؾد

o
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اهسٍشُ گػتسؼ ؾجکِ حول ٍ ًقل عواَهی دز غاط ثػایبز
گػتسدُ ٍ ثب کبزایی ثبال ،یکی اش زاُحلّبی علوی ٍ کبزثسدی دز
رْت هجبزشُ ثب آلَدگی ّاَا ٍ حال هعضال تسافیاک ؾاْسّبی
ثاصز

کِ ثِ ّس ؾکل دیگسی ثب دز ً س گسفتي هٌابثع تَلیادی هَراَد

ًیاص ثاِ حػابة هایآیاد ( Safarzadeh and Rezaee

 .)Arjroodi,2001اش ً س تبزیای ،غیػتن فعبلیتی حول ٍ ًقال
عوَهی دز ایساى ّوگبم ثب ثػیبزی اش کؿَزّبی هتسقی دًیب ؾکل
گسفت ٍ عودُ فعبلیتّبی اٍلیِ آى دز تْاساى هتوسکاص ؾاد ،ثاِ

قبثل تَلید ّػتٌد ثیؿتس هیثبؾد ( )Pajooyan,2006ثْاسٍُزی
ٍ کبزایی زا هیتَاى تاكیف ثْیٌِ هٌبثع ٍ عَاهل تَلید تعسیف
ًوَد کِ دز آى ثسای کػات غاط تَلیاد هؿااف ،اش حاداقل

iv

عَاهل اغتوبدُ ؾَد ٍ یب ایٌکِ ثب اغتوبدُ اش غط هعایي عَاهال

تَلید ،حاداکخس غاط هحكاَل تَلیاد ؾاَد ()Khaki,2008

ٍاضًُبهِ اقتكبدی ًیص دز یک ًگابُ کلای ،ثْاسٍُزی زا ًاِ تٌْاب

h
c

قدزت تَلید ،قبثلیت تَلید ،فسآٍزی ،ثلکِ ًػاجت هقاداز هعیٌای
هحكَل ثِ هقداز هعیٌی اش یاک یاب چٌاد عبهال تَلیاد تعسیاف

r
A

وَزیکِ ثِ دًجبل ایزبد زاُآّي حضست عجدالع ین تَغا یاک

هیکٌد (ّ )Farhang,2006وچٌیي غبشهبىّبی ثیي الوللی ً یس

غیػتن حول ٍ ًقل عوَهی ثب دٍ کبزکسد توسی ٍ ادهبت ایبة

ًػجت ثبشدُ هحكَل ثِ یکی اش عَاهال تَلیاد ًبهیاد ( Abtahi

ؾسکت ثلطیکی ٍ زاُاًداشی هبؾیي دٍدی ثیي تْساى ٍ ؾْس زی،
ٍ ذّاابة دز هحاادٍدُ ثاایي ؾااْسی ،کاابز اااَد زا آغاابش کااسد
( )Mahmoodi,1997ثِ دًجبل ًیبش گػتسدُ ربهعِ ثاِ دزیبفات
ادهبت حول ٍ ًقل غسیع ٍ کن ّصیٌِ ،دز غبل  5520عولیابت
غباتوبى زاُآّي غساغسی کؿَز دز غِ ًقطاِ رٌاَة ،هسکاص ٍ
ؾوبل رْت حول کبال ٍ هػابفس آغابش گسدیاد ٍ اش دزآهادّبی
حبقل اش اًحكبز دٍلتی قٌد ٍ ؾکس ٍ چبی ثسای حوبیت هابلی
اش عولیبت تَغعِ زاُآّي غساغسی کؿَز اغاتوبدُ ؾاد اش ً اس
اّویتی ،آهبز ًؿبى هیدّد کِ دز غبلّبی اایس ثِ وَز هیابًگیي
حدٍد  51دزقد اش حول ٍ ًقل ثبزی ثیي ؾْسی (ثس اغبظ تاي
-کیلَهتس حول ؾدُ) ٍ حدٍد  02دزقد اش حول ٍ ًقل شهیٌای
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غبشهبى ّوکبزیّبی اقتكبدی ازٍپب 1دز غبل ،5312ثْسٍُزی زا
 )and Kazemi,1996دز کٌبز ثْسٍُزی عَاهل تَلیاد ،کابزایی
ًیص ثِ دًجبل زاّکبزّبیی ثسای کابّؽ ّصیٌاِ اش وسیاق حاداقل

کسدى ًْبدُّبی هَزد ًیبش ثسای تَلید هقداز هؿاكی هحكَل اش
ًْبدُّب ٍ هحكَل هیثبؾد دز حبلیکِ هقداز عاددی ثْاسٍُزی
هی تَاًد ثصزگتس اش عدد یک ثبؾد ،کبزایی ثاِ عٌاَاى هعیابزی اش
تسکیت ٍزٍدیّب ٍ اسٍریّب ثس اغبظ هقداز عددی ثیي قاوس
تب یک ثیبى هیؾَد دز هجبحج تئَزیک اقتكابد تَلیاد ،کابزایی
فٌاای یااک ثٌگاابًُ ،ؿاابىدٌّاادُ هیااصاى تَاًاابیی ثٌگاابُ ثااسای
حداکخسغبشی هیصاى تَل یاد ثاب تَراِ ثاِ هٌابثع ٍ عَاهال تَلیاد
هؿاف ؾادُ اغات ثاِعجابزت دیگاس هعیابز تَاًابیی تجادیل
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ٍزٍدیّبیی هبًٌد ًیسٍی اًػبًی ،هبؾیيآالت ٍ ثِ اسٍریّب،

 )DEA3فاساّن ؾاد( )Ebrahimimehr, 2010ثاب اغاتوبدُ اش

دز هقبیػِ ثاب ثْتاسیي عولکاسد ،تَغا ؾاباف کابزایی فٌای

تحلیل ًوَدازی (ًوَداز  ،)5ثْتس هیتَاى اًَاع کابزایی زا ًؿابى

غٌزیدُ هیؾَد ( )Mehregan, 2004دز ایي دیدگبُ ،ثٌگابّی

داد دز ایااي ًوااَداز ،فااسل ثااس ایااي اغاات کااِ ّااس ثٌگاابُ

دازای کبزایی فٌی ثبالتس اغت کِ ثتَاًد ثاب هزوَعاِ ًْابدُّابی

(… )P,Q,R,ثب اغتوبدُ اش دٍ عبهل تَلیاد  ، X2 ٍ X1هحكاَل

هوسٍل ٍ حبثات هیاصاى هحكاَل ثیؿاتسی زا ًػاجت ثاِ غابیس

حبثت ثِ هقداز  qتَلیاد هایًوبیاد هٌحٌای ّان هقادازی تَلیاد

ثٌگبّْب تَلید ًوبید اش وسف دیگاس ،کابزایی تاكیكای ثیابًگس

ثٌگبُّبی کبزا ( ،)SSعسضِ غاط هؿاكای اش هحكاَل زا ثاب

تاكیف ثْیٌِ عَاهل تَلید ثِ دًجبل حداقل کسدى ّصیٌِ تَلید ٍ

اغتوبدُ اش تسکیجبت هاتلوی اش عَاهل تَلید ثب فسل ثبشدُ حبثات

حداکخس کسدى غَد ثٌگبُ ثب دز ً سگیسی قیوتّبی ًػجی عَاهل

ًػجت ثِ هقیبظ تَلید ًؿبى هیدّد

تَلید اغت اش آًزبییکِ یک ثٌگبُ کبزا هایتَاًاد اش ً اس فٌای،
تسکیجبت هاتلوی اش عَاهل تَلید زا ثسای غط هعیٌای اش تَلیاد
داؾتِ ثبؾد ،اهب ّصیٌِ تَلید آًْب ثِ دلیل توبٍتّابی هَراَد دز

D
I

قیوتّبی عَاهل تَلید هتوبٍت اغت ،ثٌبثسایي کبزایی تاكیكی
هػتلصم اًتابة آى هزوَعِ اش عَاهل تَلید ثاب قیوات هؿااف
اَاّد ثَد کِ غط هعیٌی اش هحكَل زا دز حداقل ّصیٌِ تَلید

S
f

ًوبید ثِ ّویي دلیل ،کابزایی تاكیكای زا کابزایی قیوات ًیاص
هیًبهٌد ( )Pierce, 1997کبزایی اقتكابدی کاِ ثاِ آى کابزایی
ّصیٌِ ًیاص هایگَیٌاد تسکیجای اغات اش کابزایی فٌای ٍ کابزایی

o
e

ومًدار  .1مرز کاراي تًلیذ ي اوًاع کارایی

تاكیكی کِ ًؿبى دٌّدُ تَاًبیی ٍاحد اقتكابدی دز ثاِ دغات

آٍزدى حداکخس غَد هوکي ثب تَرِ ثِ قیواتّاب ٍ غاط ًْابدُ

هیثبؾد اش رولِ ؾبافّبی دیگس کبزایی هیتَاى ثاِ کابزایی
هدیسیتی یب کبزایی فٌی ابلف 0یعٌی هدیسیت قاحی تسکیات

ثْیٌِ ًْبدُّب ثسای حكَل غتبًدُ هَزد ً س اوالق اؾابزُ ًواَد

ّوچٌیي کبزایی هقیبظ 1یک ٍاحد ثٌگبّی ،اش ًػاجت "کابزایی

هؿبّدُ ؾدُ" آى ٍاحد ثِ "کبزایی دز هقیبظ ثْیٌِ" ثاِ دغات
هیآید ٍ دز ایي دیدگبُ ،اًداشُ ثٌگبُ دز تؿایف کابزایی ًػاجی
هد ً س قساز دازد ثس اغبظ تئَزیّبی اقتكبد تَلیدّ ،صیٌِّابی
ٍاحد تَلیدی ثس احس افصایؽ اًداشُ ٍ هقیبظ کبزابًِ یاب قاٌعت
غبلجبً کبّؽ هییبثد ٍ ایي اهس هَرت قسازگیاسی غاط فعابلیتی
ثٌگبُ اقتكبدی دز ؾسای ثْیٌِ هیگسدد ثِ وَز کلی ثاب اغاتوبدُ

ثٌگبُ  ،Qثِ دلیل قسازگیسی ثس زٍی هٌحٌی تَلید یکػبى یاب هاسش
کبزایی ،ثِ لحبظ فٌی کبزا اغت دز چٌیي حابلتی هیاصاى کابزایی

iv

فٌی ثٌگبُ  Pکِ دز هقبیػِ ثب ثٌگبُ  Qثسای تَلیاد ّوابى هقاداز
غتبًدُ اش ًْبدُّبی ثیؿتسی اغتوبدُ کسدُ ثِ قاَزت زاثطاِ ()5

h
c

تعسیف هیؾَد فبقلِ ّ QPوابى عادم کابزایی فٌای ثٌگابُ P

اغت اگسقیوت عَاهل تَلید ثِ ٍغیلِ ا

r
A

ّصیٌاِ یکػابى ׳AA

ًؿبى دادُ ؾَد ،کبزایی تاكیكی ثٌگبُ  Pثِ قَزت زاثطاِ ()0
ثِ دغت هیآید ّوچٌیي کبزایی اقتكبدی (کبزایی کلی یب ّصیٌِ
کل) ًیص اش تسکیت کبزایی فٌی ٍ کبزایی تاكیكای ثاِ قاَزت
زاثطِ ( )5ثِدغت هیآید

اش ارصای هتوبٍت کبزایی هایتاَاى کابزایی قاٌبیع هاتلاف ثاب
هحكااَالت هتواابٍت زا هقبیػااِ ًوااَد ( Emami meybodi,

)2005
هجبحج کبزایی ثِ قَزت هدٍى ٍ ً بمیبفتِ تَغ ثسزغایّاب ٍ
هطبلعاابت"دثااسٍ ( ٍ )Debreu, 1951کااَپوٌص( Copmans,

 ")1951آغبش ؾد ٍ تَغ فبزل ( )Farrelدز غبل  5311اداهاِ

یبفت ٍلی اهکبى عولی اًداشُگیسی آى دز غبلّبی( 5311زٍؼ

اقتكبدغااٌزی( 5312 ٍ )SFA2 4زٍؼ ثسًبهااِزیااصی اطاای4
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زٍؼّبی اًداشُگیسی کبزایی ثِ دٍ دغتِ کلی پبزاهتسیکٍ 52

ًبپبزاهتسیک 55تقػین ثٌدی هیؾًَد زٍؼ پبزاهتسیک ثِ زٍؾای
اوالق هیگسدد کِ دز آى اثتدا ثسای تبثع تَلید ؾکل ابقای دز
ً س گسفتِ هیؾَد ٍ غپع تَغا یکای اش زٍؼّابی ثاسآٍزد
تَاثع کِ دز آهبز ٍ اقتكبدغٌزی هسغاَماًاد ،ضاسایت هزْاَل
(پبزاهتسّبی) ایي تبثع ثسآٍزد ٍ دز ًْبیت هیصاى کبزایی هحبغاجِ

بررسي كارايي بخش حمل و نقل ريلي ـ مسافري كشور با استفاده ...

133

هیگسدد ثسای ًوًَِ دز تحلیل تبثع هاسشی تكابدفی( )SFAثاِ

غتبًدُ اسٍری( )Yهكسف هیکٌٌد ضسایت  v ٍ uدز هعبدالت،

قااَزت زاثطااِ ( ،)4تاابثع تَلیااد ) f(xزا ثااِ ؾااکل تاابثع

ثِ تستیت ٍشى هتغیسّبی ٍزٍدی ٍ ٍشى هتغیسّبی اسٍری یب

کبةداگالظ ٍ یب تبثع تساًػلَ

دزً س هیگیسًدً ،وبد ّ Vوبى

55

قیوتّبی غبیِای ّػتٌد

رصء تكبدفی (رولِ ااالل) هعوَل دز اقتكبدغٌزی اغت کِ اش
تَشیع ًسهبل اغتبًدازد ثساَزداز اغات ٍ ًوابد  Uهعاسف عادم
کبزایی اغت کِ عوَهابً تَشیاع آى ًیواِ ًسهابل دز ً اس گسفتاِ
هاایؾااَد ثاادیيتستیاات ثااب ثااسآٍزد تاابثع تَلیااد ث اِ قااَزت
 Y  f ( x)  V  Uعدم کبزایی ثٌگبُّب اًداشُگیسی هیؾاَد
ثستسی هدلّبی هسشی تكبدفی ًػجت ثِ هدلّبی اقتكبدغاٌزی
دز ایي اغت کِ دز ثساشؼ تبثعً ،قبا هتَغ هد ً س قساز ًدازد
ثلکِ ًقبا هسشی ( )Frontierلحبظ هیگسدد
() 4

D
I

Y  f ( x)  V  U
ومًدار .2مىحىی تًلیذ یكسان (مرز کارایی)

)U  N (0 ,1
)V  N (0 ,1

S
f

j  1,2,..., n

زٍؼّبی ًبپبزاهتسیاک ثاسای اٍلایي ثابز دز غابل  5311ثاب
تعسیف فبزل آغبشگسدید ثسای غٌزؽ کبزایی یک ثٌگبُ اابـ،
فبزل پیؿٌْبد ًوَد کِ الشم اغت تب عولکسد آى ثٌگبُ ثب عولکاسد

o
e

ثْتسیي ثٌگبُّبی هَرَد دز آى قٌعت هقبیػِ ؾاَد ایاي زٍؼ
دزثسدازًدُ هوبّین تبثع تَلید هاسشی ثاِ عٌاَاى ؾباكای ثاسای
اًااداشُگیااسی کاابزایی اغاات دز ایااي زٍؼ ،ثااساالف زٍؼ
پبزاهتسیکً ،یبشی ثِ ثسآٍزد تبثع تَلید ًیػت ٍ قبثلیات اغاتوبدُ
ّوصهبى چٌدیي هتغیس ٍزٍدی (ًْابدُ) ٍ اسٍرای (غاتبًدُ) دز

ازشیبثی کابزایی ثٌگابُ ٍراَد دازد دز ثایي توابهی زٍؼّابی
ًبپبزاهتسی ،زٍؼ تحلیل پَؾؿی دادُّب ( ،)DEAثاب اغاتوبدُ اش
کلیِ هؿبّدات ٍ تکٌیکّبی ثسًبهاِزیاصی زیبضای ثاِ ازشیابثی
ٍاحدّبی ثٌگبّی تكوین غبش (ّ DMU50ب ) هیپسداشد کبزایی

ثِ دغت آهدُ ثسای یک ٍاحد ثٌگبّی اش ًَع کبزایی ًػجی اغت
ٍ هسش کابزایی زا تسکیات هحادثی اش غابیس ٍاحادّبی کابزا دز
هقبیػااِ ایزاابد هاایکٌااد ( )Emami meybodi, 2005ثااِ

اش آًزبیی کِ حل هػئلِ ثسًبهِزیصی اطی دز ایي زٍؼ
ثسای اغتوبدُ ّوصهبى چٌدیي هتغیس ٍزٍدی ٍ اسٍری،

iv

ثِ غبدگی اهکبىپریس ًیػت ،چبزًص ،کَپس ٍ زٍدش)CCR( 54

تَاًػتٌد ثب یک غسی عولیبت زیبضی ،زٍاث

h
c

فَق زا دز یک

فسم هضسثی ًْبدُ گسا ثِ قَزت زٍاث ( )0پیؿٌْبد ًوبیٌد

r
A

 -4ادبیات تجربی تحقیق

ثٌگبُّبیی کِ ثب حداقل کسدى ًْبدُّب ،هحكاَل هاَزد ّادف زا

دز ازتجبا ثب هَضَع کابزایی ثااؽ حوال ٍ ًقال شهیٌای ٍ

ثدغت آٍزدُ ٍ ثس زٍی هسش کبزایی قساز هیگیسًد ،ثٌگابُ کابهالً

زیلی ،هطبلعبت ثٌیبدی ٍ کابزثسدی ازشؾاوٌدی قاَزت گسفتاِ

کبزا یب ثٌگبُ هسرع ( )PEERهیگَیٌد ّوچٌیي ثٌگبُّبیی کاِ

اغت کِ ثِ تعدادی اش آىّب اؾبزُ هایگاسدد دز ثایي هطبلعابت

ثبالی هسش کبزا قساز هیگیسًاد ثٌگابُّابی ًبکابزا ّػاتٌد کاِ ثاب

داالای ،قاوبزشادُ ٍ زضابئی ازراسٍدی ( Safarzadeh and

الگَگیسی اش ثٌگبُّبی هسرع هیتَاًٌاد کابزایی ااَد زا ثْجاَد

 )Arjroodi,2001ثب اغتوبدُ اش زٍؼ هقبیػِای ثِ ثسزغی هیصاى

ثاؿٌد ( ًوَداز )0

هكسف غَات دز ثاؽ حول ٍ ًقل ربدُای ٍ زیلی پسدااتٌد
1

ٍ یبفتِّبی تحقیق ًؿبى داد کِ ًػجت هكسف غَات دز ربثاِ

اغبظ کبز دز زٍؼ تحلیل پَؾؿی ثِ قَزت زٍاث

ًَؾتِ هیؾَد کِ دز آىّب؛ ٍ nاحد تكوینگیسی ( )DMUjیب

ربیی هػبفس ثب ًبٍگبى عواَهی رابدُای (اتَثاَظ) ٍ زاُ آّاي

ثٌگبُ هؿبثِ هقبدیس هاتلوی اش ًْ mبدُ ٍزٍدی( )Xثسای تَلید s

تقسیجبً یکػبى اغت (حدٍد  51غی غی ثسای ّاس ًواس کیلاَهتس)
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ٍلی دز حول ٍ ًقل ثبز ،ثسای ربثِ رابیی ّاس تاي کیلاَهتس دز

هیکٌد اٍ ثِ هٌ َز کبّؽ هكسف غَات ٍ کابّؽ آلاَدگی،

حول ٍ ًقل ربدُای حدٍد  50غیغی ٍ دز حول ٍ ًقل زیلای

ربیگصیٌی حول ًٍقل زیلی دز ثاؽ حول ثبز ٍ هػبفس ثِ ربی

حدٍد  0غیغی غَات هكسف هیؾَد ثاِ عجابزت دیگاس دز

حول ٍ ًقل ربدُای زا تَقیِ هیکٌد

حول ّس تاي کیلاَهتس ثابز ثاب زاُ آّاي 52 ،غایغای غاَات

دز ثیي هطبلعبت ابزری ،فبشیَلی ٍ فیلیپیٌی ( Fazioli and

قسفِرَیی هیؾَد آىّب ثب تَرِ ثِ افصایؽ روعیت کؿَز ،ثِ

 )Filippini, 1993ثب اغتوبدُ اش ّصیٌِ تساًػلَ  ،کبزایی حوال

اكَـ روعیت ؾْسی ٍ ثِ دالیل هحادٍدیت هٌابثع اًاسضی،

ٍ ًقل عوَهی (ؾسکتّبی اتَثػساًی) هٌطقِ ؾوبل کؿَز ایتبلیب

ایوٌی ثبالتس ،آلَدگی کوتس ثس هحای شیػات ،قاسفِ راَیی دز

زا ثسزغی کسدًاد ٍ ًتابیذ تاوایيٍ ،راَد ًبکابزایی هقیابظ ٍ

هكسف غَات ٍ ّوچٌیي ّصیٌِ پبییيتس زاُ آّي دز هقبیػِ ثاب

عولکسد غیس ثْیٌِ دز ؾسکتّبی حوال ٍ ًقال عواَهی ؾاوبل

دیگس ثاؽّبی حول ٍ ًقل،گػتسؼ غْن حوال ٍ ًقال زیلای

ایتبلیب زا تأیید کسد

دزربثِ ربیی کابال ٍ هػابفس ،ثاِ عٌاَاى یاک غیػاتن هطوائي،

وَزیکِ تأکید یبفتِّبی تحقیق ثس لصٍم تٌ این غیبغاتّابی

اقتكبدی ٍ کبزآهد دز تَغعِ اقتكبدی کؿَز زا تَقیِ هیکٌٌاد

شیس غباتی حول ٍ ًقل عوَهی دز رْت ثْجَد کابزایی ّصیٌاِ

اقدغی ٍ غالهی ( )Aghdasi and Gholami, 2003ثب اغتوبدُ

قساز گسفت زاهبًبتبى ( )Ramanathan,2000ثاب یاک زٍیکاسد

اش دادُّبی اوالعبتی هسثَا ثِ غابلّابی  5512الای  5513زاُ

کلی ٍ ثِکبزگیسی زٍؼ  ،DEAکبزایی دٍ ؾایَُ حوال ٍ ًقال

آّي ٍ اًداشُگیسی ثْسٍُزی رصیی عَاهل تَلید یعٌی ثْاسٍُزی

زیلی ٍ ربدُای ثبز ٍ هػبفس دز کؿاَز ٌّاد زا اش ً اس هكاسف

ا ً ،یسٍی اًػبًی ،غَات ،لکَهَتیاٍَ ،اگاي ثابزی ٍ غابلي

اًسضی ،هَزد ازشیبثی قاساز داد ًتابیذ هطبلعاِ ًؿابى داد کاِ دز

هػبفسی ،هیصاى احسپریسی ایي ؾبافّب زا ثب اغاتوبدُ اش ًػاجت

ثاؽ حول ٍ ًقل زیلای ،هكاسف اًاسضی وای دٍزُ  5322تاب

(عولکسد  /عَاهل تَلید) هَزد ازشیبثی قساز دادُ ٍ ًتیزاِگیاسی

 5334کبّؽ یبفتِ ٍ اش ً س ربثِربیی هػبفس ٍ حول ثبز ،زؾاد
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ًوَدًد کِ عَاهال تَلیاد دز ثااؽ زاُ آّاي کؿاَز وای دٍزُ
ثسزغی اش تسکیت ًبهتٌبغجی ثساَزداز اغات ٍ ؾاسکت زاُآّاي
ّوَازُ ثب هبشاد هٌبثع وی دٍزُ ثسزغی زٍ ثِ زٍ ثَدُ اغت پاَز
کابموی ٍ غالطبًی ( ،)Poorkazemi and Soltani, 2007ثاب

اغتوبدُ اش زٍؼ تحلیل پَؾؿی دادُّب ٍ ؾباف هبلن کَئیػت

آّػتِای وی دٍزُ داؾتِ اغت دز ثیي غبلّبی هاَزد ثسزغای،
ثْتسیي کبزایی هسثَا ثِ ثاؽ زیلی دز غبل  5334اتوبق افتابدُ
اغت ،دز حبلیکِ دز ّویي هقطع ،ثاؽ حول ٍ ًقل ربدُای اش

iv

ً ااس هیااصاى هكااسف اًااسضی  50دزقااد ًبکبزآهاادی داؾاات دز

هطبلعِای دیگس ،پیٌاب ٍ تاَزظ ( )Pina and Torres, 2001ثاب

h
c

ثِ ثسزغی هقبیػِای کبزایی ٍ ثْسٍُزی زاُ آّي ایساى ثب زاُ آّي

اغتوبدُ اش زٍؼ تحلیل پَؾؿای دادُّاب ،کابزایی حوال ٍ ًقال

کؿااَزّبی آغاایبیی ٍ ابٍزهیبًااِ واای غاابلّاابی 0222-0224

عوَهی  51ؾْس اغاپبًیب زا ثاب حوال ٍ ًقال ثااؽ اكَقای

پسدااتٌد ًتبیذ ازشیبثی کابزایی ًؿابى داد کاِ کؿاَز فلػاطیي

هقبیػِ کسدًد ٍ ثسای ایي هٌ َز اش هعیبزّبی غاَات هكاسفی

اؾغبلی ثْتسیي کبزایی زا دازد ٍ کؿَز ایساى دز هیابى  04کؿاَز

ٍغبیل ًقلیاِ عواَهی دز ّاس قاد کیلاَهتسً ،ػاجت ّصیٌاِ ثاِ

هَزد هطبلعِ دز زتجِ دّن قساز دازد آىّاب ثاسای ثْجاَد کابزایی

کیلَهتسً ،ػجت غَثػید ثِ هػبفس ثاِ ثسزغای عَاهال هاسحس ثاس

هدیسیتی حول ٍ ًقل زیلی دز ایساى پیؿٌْبد الگَثسدازی اش ًحَُ

کبزایی اغتوبدُ ؾد ًتابیذ ًؿابى داد کاِ هتغیسّابی ثاسٍى شا ٍ

هدیسیت زاُ آّي کؿَزّبی کسُ رٌاَثی ٍ فلػاطیي اؾاغبلی زا

هحیطی تأحیسی ثس زٍی کبزایی ًداؾتِ ٍ توبٍت هعٌایدازی ثایي

دادًااد ّوچٌاایي فسٍشًاادُ ( )Forozandeh, 2009دز یااک

غط کبزایی ثاؽ اكَقی ٍ دٍلتی دز هدیسیت ثاؽ حوال

هطبلعِی هقبیػِای ،دٍ ثاؽ حول ٍ ًقل ربدُای ٍ زیلای زا اش

ٍ ًقل هؿبّدُ ًؿاد هبزگابزی ٍ ّوکابزاى ( Margeri et al.,

ً س هكسف غَات ٍ ایزبد آلاَدگی ،هاَزد هقبیػاِ قاساز داد

 ،)2006ثااب اغااتوبدُ اش تلویااق دٍ زٍؼ پبزاهتسیااک (ٍ )SFA

یبفتِّبی تحقیق ًؿبى هیدّاد کاِ هكاسف غاَات دز حوال

ًبپبزاهتسیک ( ،)DEAکبزایی اًاَاع غیػاتنّابی حوال ٍ ًقال

ًٍقل ربدُای  52ثساثس هكسف غَات دز حوال ٍ ًقال زیلای

عوَهی ؾْسی ،ثیي ؾْسی ٍ هاتل کؿاَز ایتبلیاب زا وای دٍزُ

اغت ّوچٌیي ًتبیذ ًؿبى هیدّد کاِ غاْن ثااؽ رابدُای اش

 5335-5333ثسزغاای ٍ هقبیػااِ کسدًااد ثااسای ایااي هٌ ااَز اش

اًتؿبز گبشّبی گلابًاِای  22تاب  32دزقاد اغات ،دز حبلیکاِ

دادُّبی تسکیجی  40ؾاسکت حوال ٍ ًقال عواَهی ،هتغیسّابی

ثاؽ زیلی تٌْب  0دزقد اش آلَدگیّبی حوال ٍ ًقال زا تَلیاد

تعداد پسغٌل ،ثٌصیي هكسف ؾدُ تَغ ًبٍگبى ٍ هابزد غبالًِ
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ّس ؾسکت ثِ عٌَاى ٍزٍدی هدل ٍ هتغیسّابی تعاداد قاٌدلی-

هسثَا ثِ ًَاحی 54گبًِ ثاؽ حوال ٍ ًقال زیلای ثاِ عٌاَاى

کیلَهتس عسضِ ؾدُ ثِ هػبفساى ( )SKMثِ عٌَاى اسٍری هدل

ٍاحدّبی تكوین غبش ( )DMUاغتوبدُ ؾد اش آًزبییکِ ًیسٍی

اغتوبدُ ؾد ًتبیذ حبقل اش ازشیبثی کابزایی دز هسحلاِ اٍل ثاِ

اًػبًی فعبل ،یکی اش هْنتسیي عَاهل هسحس دز دغتیبثی ثِ اّداف

زٍؼ ً DEAؿبى داد کِ هیابًگیي کابزایی ثاسای ؾاسکتّابی

یک ثٌگبُ اقتكبدی هحػَة هایگاسدد ،ثاسای ّوایي اش تعاداد

حول ٍ ًقل ؾْسی  35دزقد ٍ ثسای ؾسکتّبی حوال ٍ ًقال

افسادی کِ ثِ وَز هػتقین (زاًٌدگبى) ٍ غیس هػتقین (کبزهٌداى ٍ

عوَهی ثیي ؾْسی ٍ هاتل ثِ تستیات  21 ٍ 20دزقاد اغات

پسغٌل) دز ثاؽّبی حول ٍ ًقل عوَهی زیلی اؾتغبل دازًد ثِ

(کبزایی ثبالتس غیػتن حول ٍ ًقل عوَهی ؾاْسی) هطبلعاِ ثاس

ّوااساُ هتغیااس وااَل اطااَا زیلاای دز ّااس ًبحیااِ ثااِ عٌااَاى

زٍی ایي ًکتاِ تبکیاد هایکٌاد کاِ هتغیسّابی ثسًٍصایای هبًٌاد

ٍزٍدیّبی هدل اغتوبدُ ؾد ّوچٌیي اش هعیبز ًوس-کیلَهتس کاِ

غیبغتّبی اتابذ ؾدُ دٍلت دز اكاَـ شیاس غاباتّابی

ٍاحد غٌزؽ ربثِربیی هػبفس دز یک کیلَهتس اغت ثاِ عٌاَاى

حول ٍ ًقل ٍ دیگس هتغیسّبی غیس قبثل کٌتسل هیتَاًٌد اش وسیق

اسٍری هدل اغتوبدُ ؾد هٌجع روعآٍزی اوالعبت هسثَا ًیاص

کبّؽ ّصیٌِّبی ازایِ ادهبت ٍ کبالّبی هسثَا ثِ حول ٍ ًقل

اش غبلٌبهِّبی آهبزی هٌتؿاس ؾادُ تَغا غابشهبى زاّادازی ٍ

ثس زٍی کبزایی احس گرازًد ٍ ثبعج افصایؽ کبزایی حوال ًٍقال

حول ٍ ًقال رابدُای کؿاَز ٍ ؾاسکت هػابفسی زرابء ،وای

عوَهی ؾًَد ّوچٌیي غابًچص ( )Sanchez, 2009دز هطبلعاِ

غبلّبی  20تب  22هیثبؾد (ردٍل)5
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اَد ،کبزایی فٌی ٍ کبزایی هقیبظ حول ٍ ًقل عوَهی ؾْسی ٍ
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ثااِ اكااَـ ااادهبت ؾااسکتّاابی اتَثَغااساًی ٍاثػااتِ ثااِ

جذيل  .2متغیرَاي بٍ کار رفتٍ براي ارزیابی کارایی بخص حمل ي

ؾْسدازیّبی اغپبًیب زا ثب اغتوبدُ اش تحلیال پَؾؿای دادُّاب ٍ

وقل ریلی -مسافري

هعیبزّبی تعداد پسغٌل ،غاَات هكاسفی ٍ تعاداد اتَثاَظّاب

خريجی ()Outputs

o
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ثِ عٌَاى ٍزٍدیّبی هدل ٍ تعداد  2هتغیس دز غاِ دغاتِ کوای،
کیوی ٍ غط ایوٌی ادهبت حول ٍ ًقل ثِ عٌَاى اسٍریّبی
هدل اًداشُگیسی ًوَد ًتبیذ حبقال اش ثاسآٍزد کابزایی تَغا

زٍؼ ً DEAؿبى داد کِ هیبًگیي کبزایی فٌی ابلف ٍ کابزایی
هقیبظ ثِ تستیت  34دزقد ٍ  10دزقد اغات ّوچٌایي هابشاد

هٌبثع ( )Slackحدٍد  0دزقد ثِ دغت آهد کِ قسفِراَیی دز
اغتوبدُ اش هٌبثع هَرَد زا تَقیِ هیکٌد دز اًتْب پع اش ثسزغی
ًْبیی ،تبکید هقبلِ ثس زٍی ازشیبثی کابزایی فٌای ازایاِ اادهبت
حول ٍ ًقل اتَثَظ ؾْسی ثِ دلیل احس گرازی کیویت ازایِ ایاي
ادهبت ثس کیویت شًدگی ؾْسًٍداى دلیل قسازگسفت
ثب تَرِ ثِ هطبلعبت تزسثای اًزابم ؾادُ دز قجالّ ،ادف اش
اًزبم هطبلعِ حبضس ،ثسزغای هقبیػاِای اراصای کابزایی ؾابهل
کبزایی فٌی ،کبزایی هدیسیتی ،کبزایی هقیبظ کبزایی فٌای ثااؽ
حول ٍ ًقل زیلی -هػبفسی دز ًَاحی  54گبًِ زاُآّاي کؿاَز
ثااِ زٍؼ تحلیاال پَؾؿاای دادُّااب واای غاابلّاابی  20الاای 22
هیثبؾد

-5ريش تحقیق
رْت ثسزغای هقبیػاِای اراصای کابزایی ثاِ زٍؼ تحلیال
پَؾؿی دادُّاب ،اش دادُّابی ٍزٍدی ٍ اسٍرای ؾابهل تعاداد
ؾبغلیي ،وَل اطَا زیلی ٍ ًوس هػبفس -کیلَهتس ربثِ رب ؾادُ
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يريديَا ()Inputs

ًوس  -کیلَهتس

وَل اطَا

(هیلیَى)

تعداد ؾبغلیي ثاؽ زیلی
(ؾبغلیي هػتقین ٍ غیس

زیلی

هػتقین)

iv

ثسای اًداشُگیسی کبزایی فٌای اش هادل چابزًص ،کاَپس ٍ زٍدش

51

h
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( )CCRکِ کبزایی زا دز حبلت ثبشدّی حبثت ًػجت ثاِ هقیابظ
اًداشُ هیگیسد ثِ قَزت زاثطِ ( )1اغتوبدُ ؾدُ اغت الجتاِ دز
ایي هدل پیؿٌْبدی ثسای ّس ٍاحد تكوین غبش( )DMUثبید یک

r
A

هحدٍدیت رداگبًِ ًَؾت ٍ ثِ ایي تستیات هادل ثسًبهاِزیاصی
اطی ثِ دغت هیآید کاِ تعاداد هحادٍدیتّابی آى اش تعاداد
هتغیسّبیؽ ثیؿتس اغت.

اش آًزب کِ حزن عولیبت دز حل غیوپلکع ثیؿتس ٍاثػتِ ثاِ
تعداد هحدٍدیتّبغت تب هتغیسّب ،ثٌبثسایاي حال هػابلِ حبًَیاِ
هدل فَق دز زاثطِ ( )1کِ ًیبشهٌد حزن عولیبت کوتاسی اغات
تَقایِ هاایؾااَد دز هػاابلِ حبًَیااِ ،چٌبًچااِ هتغیااس هتٌاابمس ثااب
m

هحاادٍدیت  ،  vip X ip  1ثااب  ٍ θهتغیسّاابی هتٌاابمس ثااب
i 1
m

s

هحدٍدیتْبی  ،  urpYrj   vip X ij  0ثب   jثیبى گسدد ٍ
i 1

r 1

ثب دز ً س داؾتي ایي ًکتِ کِ هدل  CCRدز ثسای هَاقاع حایي
هحبغجِ کبزایی ،ثسای ٍزٍدیّب ٍ اسٍریّابی هادل ،ضاسیت
قوس زا تعییي هیکٌد ٍ ضسیت قوس ًیص ثبعج هیؾَد کِ هتغیاس
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هصثَز دز هحبغجِ کبزایی هَحس ًجبؾد.

لاارا ثااِ راابی اغااتوبدُ اش قیااد  Vi , r  0اش قیااد

 Vi , r  تَقاایِ هاایؾااَد کااِ دز آى ε<2اغاات ثااب دز
ً سگیسی هَازد فَق ،هػئلِ حبًَیِ هدل  CCRثِ قَزت زٍاث
(ًَ )1ؾتِ هیؾَد.
دز آى  λ ٍ θهتغیسّاابی هػاائلِ حبًَیااِ هاادل اٍلیااِ ٍ q ٍ p

()2

هتغیسّبی کوکی ّػتٌد ایي زٍؼ کِ دز حقیقت تکبهال یبفتاِ

 -6تخمیه مذل ي تحلیل وتایج

هدل CCRاغت ،ثِ هادل  CCR/εثاب فاسم پَؾؿای هعاسٍف

ًتبیذ حبقل اش اًداشُگیسی کبزایی فٌی ثاؽ حوال ٍ ًقال

اغت ()Mehregan, 2004

زیلای -هػابفسی دز رادٍل ( )0االقااِ ؾادُ اغات دز ایااي
ردٍل ،کبزایی فٌی ًَاحی  54گبًِ زیلی ثسای غبلّابی  20تاب
 22ثب اغتوبدُ اش هدل  CCRدز حبلت اسٍری هحاَز گاصازؼ

D
I

ؾدُ اغت هیبًگیي کبزایی فٌی ًَاحی وی غِ غبل هَزد هطبلعِ
 ٍ %13هیصاى ًبکبزایی هَرَد دز ایي ثاؽ ثاسای غابلّابی،20

S
f

 22 ٍ 21ثِ تستیت  2/52 ٍ 2/40 ،2/44ثِ دغت آهد اش رولاِ
ًتبیزی کِ هدل  CCRاسٍری هحَز ازایِ هیدّاد ،اغاتوبدُ اش

o
e

()1

دز تحلیلّبی ثعدی ،اش آًزبیی کِ هوکي اغت توبهی
ٍاحدّبی تكوین غبش (دز ایي هطبلعِ ًَاحی حول ٍ ًقل زیلی)

ثِ یکػبى دز هقیبظ ثْیٌِ فعبلیت ًجبؾٌد ٍ اغتوبدُ اش فسل
ثبشدُ حبثت ًػجت ثِ هقیبظ ثبعج ؾَد کِ هقبدیس هحبغجِ ؾدُ
ثسای کبزایی فٌی ثب دز ثس داؾتي کبزایی هقیبظ دچبز ااتالل
گسدد ،ثٌبثسایي دز ایي هطبلعِ اش فسل ثبشدّی هتغیس ًػجت ثِ
هقیبظ ًیص اغتوبدُ هیؾَد تب اهکبى تحلیل هٌبغجتسی اش ارصای
کبزایی ً یس کبزایی ًبؾی اش هقیبظ ٍ هدیسیت فساّن آید

ثبًکس ،چبزًس ٍ کَپس ،50ثب اضبفِ ًوَدى هحدٍدیت( NÍλ=1قید
تحدة) دز زٍؼ پیؿٌْبدی اَد ،هدل قجلی زا ثِ گًَِای ثػ
دادًد کِ هحبغجبت کبزایی ثب فسل ثبشدُ هتغیس ًػجت ثِ هقیبظ
اًزبم ؾَد(هدل )BCCثِ ایي وسیق هػبلِ حبًَیِ هدل

ثسًبهِزیصی اطی ثب فسل ثبشدُ حبثت ًػجت ثِ هقیبظ ثِ
قَزت زٍاث

( )2ثب فسل ثبشدُ هتغیس ًػجت ثِ هقیبظ تغییس

یبفت (هیس حػیٌی)5523،
دز ایي هدل یک ٍاحد تكوینغبش یب ثٌگبُ اقتكبدی (دز ایي
هطبلعِ ًَاحی حول ٍ ًقل زیلی) ثب اغتوبدُ اش چٌدیي ًْبدُ
ثسای تَلید یک یب چٌد غتبًدُ دز یکی اش غِ حبلت هوکي یعٌی
ثبشدُ حبثت ،قعَدی ٍ یب ًصٍلی ًػجت ثِ هقیبظ فعبلیت هیکٌد
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زاثطِ ) (1/θ - 1ثسای هحبغجِ دزقد افاصایؽ اسٍرای (Pass-

 )kmثِ هٌ َز زغیدى ثِ کبزایی کبهل هیثبؾد هقاداز ّ θوابى
هیصاى کبزایی فٌی ثِ دغت آهدُ اش هدل  CCR-Oهیثبؾد کِ دز
غتَىّبی دٍم الی چْبزم ردٍل ( )0آهدُ اغت ثاسای هخابل دز

v
i
h

غبل  ،5521هیصاى کبزایی فٌی ًبحیاِ ؾاوبلغاسة کؿاَز ثساثاس
 θ =2/13هیثبؾد کِ عکع ایي هقاداز هٌْابی یاک ثساثاس %03

هیثبؾد ثدیْی اغت کِ ثسای زغیدى ثِ هسش کبزایی دٍ زاُ حل
هوکي ٍرَد دازد 4الف) کبّؽ دز هقداز اغاتوبدُ اش ٍزٍدیّاب

c
r

ثِ ؾسا حبثت ثَدى اسٍریّب ٍ ة) افصایؽ دز هیصاى اسٍری
ثِ ؾسا حبثت ثَدى هقداز ٍزٍدیّب ثٌبثسایي هیتَاى ًتیزِگیسی
ًوَد ،ثسای ایٌکِ ثاؽ زیلی ثِ کابزایی کبهال ثسغاد ثاِ واَز

A

هتَغ ثبید افصایؿی هعبدل  %03دز اسٍری اَد ایزبد ًوبید
هحبغجبت هسثَا ثِ ؾباف کبزایی هدیسیتی یب کبزایی فٌای
ابلف ثاؽ حول ٍ ًقل زیلی -هػابفسی دز ًاَاحی چْابزدُ
گبًِ اش وسیق اًداشُگیسی کبزایی ثب فسل ثبشدُ هتغیس ًػاجت ثاِ
هقیبظ اًزبم هیؾاَد (هادلّ )BCCوابًطَز کاِ رادٍل ()5
هؿبّدُ هیؾَد ،کبزایی هدیسیتی ًَاحی چْبزدُ گبًاِ زیلای دز
کؿَز توبٍت ثػیبز شیبدی ًػجت ثِ یکادیگس دازًاد ثاِ عٌاَاى
هخبل دز غبل  5520کبزاتسیي ًبحیِ اش ً س ثکبزگیسی تَاًبییّبی
هدیسیتیًَ ،احی رٌَة ،لسغتبى ،اقوْبى ٍ تْاساى ٍ ًبکابزاتسیي
ًااَاحی اش ً ااس هاادیسیتی ًااَاحی ؾااسق ،ازاج ٍ آذزثبیزاابى
هیثبؾٌد الجتِ ثب هقبیػِ هیبًگیي کبزایی هدیسیتی وی غاِ غابل
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هَزد ثسزغی ،هؿبّدُ هیؾَد کِ کبزایی هدیسیتی ثِ واَز قبثال

ّوچٌیي هیبًگیي کلی ًَاحی  54گبًِ زیلی وی غبلّبی  20تاب

تَرْی افصایؽ یبفتِ اغت هیبًگیي کبزایی هادیسیتی ّاس ًبحیاِ

ً 22یص ثساثس  2/15ثِدغت آهد کِ ًػجت ثِ هیبًگیي کلی کبزایی

وی غِ غبل هَزد ً س دز غتَى آااس رادٍل ( )5آهادُ اغات

فٌی ( )2/13زقن ثیؿتسی زا ًؿبى هیدّد

جذيل  .2کارایی فىی وًاحی چُاردٌ گاوٍ حمل ي وقل ریلی -مسافري
واحیٍ

سال 86

سال 87

سال 88

میاوگیه

رٌَة

5/22

5/22

5/22

5/22

لسغتبى

2/52

2/5

2/54

2/51

ازاج

2/02

2/55

2/55

2/01

تْساى

5/22

5/22

5/22

5/22

ؾوبل

2/01

2/00

2/50

2/02

ؾوبل ؾسق

2/50

2/52

2/41

2/53

اساغبى

2/23

5/22

5/22

2/30

ؾوبل غسة

2/04

2/13

2/02

2/04

آذزثبیزبى

2/50

2/53

2/51

2/51

5/22

5/22

2/35

2/31

2/43

2/01

2/55

2/51

2/31

2/33

5/22

2/32

2/11

2/44

2/14

2/15

2/251

2/53

2/02

2/50

2/10

2/12

2/00

2/13
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f
اقوْبى
یصد

ّسهصگبى

رٌَة ؾسق
ؾسق

هیبًگیي
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جذيل  .3کارایی مذیریتی در وًاحی چُاردٌگاوٍ حمل ي وقل ریلی -مسافري
واحیٍ

سال 86

سال 87

سال 88

رٌَة

5/22

5/22

5/22

لسغتبى

5/22

5/22

5/22

ازاج

2/00

2/51

5/22

تْساى

5/22

5/22

5/22

5/22

ؾوبل

2/00

2/01

5/22

2/15

ؾوبل ؾسق

2/45

2/40

2/15

2/40

اساغبى

2/34

5/22

5/22

2/32

ؾوبل غسة

2/15

2/01

2/10

2/12

آذزثبیزبى

2/00

2/01

2/00

2/05

اقوْبى

5/22

5/22

2/33

5/22

یصد

2/01

2/51

2/52

2/42

ّسهصگبى

2/32

5/22

5/22

2/33

رٌَة ؾسق

2/01

2/44

5/22

2/15

ؾسق

2/20

5/22

5/22

2/01

هیبًگیي

2/01

2/12

2/24

2/15

هأار 4یبفتِّبی تحقیق
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جذيل  .4کارایی مقیاس در وًاحی چُاردٌگاوٍ حمل ي وقل ریلی -مسافري
واحیٍ

سال 86

سال 87

سال 88

میاوگیه

رٌَة

5/22

5/22

5/22

5/22

لسغتبى

2/52

2/51

2/51

2/50

ازاج

2/35

2/20

2/55

2/03

تْساى

5/22

5/22

5/22

5/22

ؾوبل

2/32

2/31

2/50

2/10

ؾوبل ؾسق

2/22

2/25

2/34

2/21

اساغبى

2/31

5/22

5/22

2/32

ؾوبل غسة

2/22

2/30

2/31

2/30

آذزثبیزبى

2/11

2/11

2/25

2/12

اقوْبى

5/22

5/22

2/31

2/32

یصد

2/15

2/11

2/22

2/13

ّسهصگبى

2/31

5/22

5/22

2/33

2/21

5/22

2/14

2/22

2/31

2/42

2/03

2/02

2/21

2/21

2/11

2/25

D
I

S
f

رٌَة ؾسق
ؾسق

هیبًگیي

هأار 4یبفتِّبی تحقیق

o
e

دز اداهِ ،هیصاى کبزایی هقیبظ ًَاحی  54گبًِ زیلای وای غاِ
غبل هَزد هطبلعِ ثب اغتوبدُ اش هعیبز ًػجت کبزایی فٌی ثس کابزایی
هدیسیتی ثسزغی ؾد کِ ًتبیذ آى دز ردٍل ( )4آهدُ اغت

کبزایی هقیبظ یک ٍاحد تكوین غابش (دز ایاي هطبلعاِ ًاَاحی

حول ٍ ًقل زیلی)ً ،ؿبى هیدّد کِ ٍاحد هَزد ً س تب چِ حادی
تَاًػتِ اغت دز هقیبظ ثْیٌِ تَلید عوال کٌاد ّوابًطَز کاِ دز
ردٍل ( )4هؿبّدُ هیؾَدً ،بحیِ رٌَة دز ّس غاِ غابل هاَزد
هطبلعااِ دازای کاابزایی هقیاابظ کبهاال یعٌاای فعبلیاات دز هقیاابظ
ثْیٌِ هیثبؾد
ّوچٌایي ًبحیااِ تْاساى دز ّااس غااِ غابل ٍ ًااَاحی اقااوْبى،
اساغبى ٍ ّسهصگبى دز دٍ غابل دازای کابزایی هقیابظ ٍاحاد یاب
کبهل ّػتٌد ّوچٌیي هیبًگیي کبزایی هقیبظ وی غبلّبی  20الی
 22ثِ تستیت  2/11 ٍ 2/21 ،2/21ثِ دغت آهد کاِ زًٍاد ًصٍلای
کبزایی هقیبظ وی غاِ غابل هاَزد هطبلعاِ زا ًؿابى هایدّاد ٍ
هیبًگیي کل کبزایی هقیبظ ًَاحی ًیص وی غبلّبی هاَزد ثسزغای
 2/25ثِدغت آهد ایي هعیبز زا هیتَاى ثدیي قَزت توػیس کاسد
کِ ثسای ایٌکِ ثاؽ زیلی کؿَز اش ً س هقیبظ ثاِ کابزایی ٍاحاد
ثسغد هیثبیػت ثِ اًداشُ  02دزقاد  ،}1/(0/83)-1=0/2هیاصاى
اسٍری ثاؽ یعٌی ًوس -کیلَهتس زا افصایؽ داد
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iv

ثاؽ حول ٍ ًقل اش رولاِ فعبلیاتّابیی اغات کاِ هبّیات

زاّجسدی داؾتِ ٍ دز فسآیٌد عواَهی اقتكابد کؿاَز ثاِ ٍیاطُ دز

فعبلیتّبی ثبشزگبًی داالی ،تزبزت ابزری ٍ گسدؾگسی ًقاؽ

h
c

عودُای دازد؛ ثِوَزیکِ ّس ًَع ًبزغبیی ٍ ثحاساى دز چگاًَگی
ازایِ فعبلیت ادهبتی تَغ آى ثبعج کبّؽ زفبُ اقتكابدی هاسدم

r
A

ربهعِ هیؾَد آهبز ًؿبى هیدّد کِ ثاؽ حول ٍ ًقل ،یکای اش
هكسف کٌٌدگبى عودُ فسآٍزدُّبی ًوتی دز ثیي غبیس ثااؽّابی
اقتكبدی هیثبؾد ،ثِوَزیکِ وجق ثسآٍزدّب ،حدٍد  02دزقاد اش
کل اًسضی کؿَز تَغ ایي ثاؽ هكسف هیؾَد ثٌابثسایي ازایاِ
زٍؼّبی ربیگصیي دز رْات قاسفِراَیی دز هكاسف اًاسضی
هیتَاًد تأحیس قبثل تَرْی دز رلَگیسی اش اتالف اًسضی ثاب ااَد
ثِ ّوساُ آٍزد اش وسف دیگس ،زؾد ٍ ؾکَفبیی ثاؽ حول ًٍقل
ٍ ثااِاكااَـ حواال ٍ ًقاال عوااَهی ثااب تااأحیسگاارازی ثااس زٍی
ّصیٌِّبی هػتقین ٍ غیس هػتقین ثبعج ازتقابی زفابُ ًػاجی افاساد
ربهعِ ًیص هیؾَد دز ایي زاغاتب ،حوال ٍ ًقال شهیٌای زیلای دٍ
ٍمیوِ اغبغی حول ثبز ٍ هػبفس زا ثس عْدُ دازد کِ دز ایي هطبلعِ
ثاؽ حول ٍ ًقل زیلی -هػبفسی هد ً س قاساز داؾات ٍ عوادتب
تَغ ؾسکت قطبزّبی هػبفسی زربء قَزت هایگیاسد ًبٍگابى
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حول ٍ ًقال زیلای -هػابفسی ؾابهل اًاَاع قطبزّابی هػابفسی،

زیلی -هػبفسی هَرجابت عولکاسد ضاعیف ؾاجکِ حوال ٍ ًقال

اطَا زیلی یک اطِ  ،دٍ اطِ ٍ ایػتگبُّبی ثیي ؾْسی اغات

عوَهی ،افصایؽ ّصیٌِّبی حول ٍ ًقل کبّؽ زفابُ ًػاجی افاساد

کِ تحت ً بزت ؾسکت زاُ آّي کؿَز ثِ فعبلیت هؿغَل اغت ٍ

ربهعِ زا فساّن هیآٍزد دز حابلیکاِ ّسگًَاِ تاالؼ دز رْات

دز ثػیبزی اشهَازد زقیت ثااؽ حوالًٍقال رابدُای دز شهیٌاِ

افصایؽ کبزایی حول ٍ ًقل عوَهی هػبفسی ٍ تعییي ؾیَُ کبزا دز

هػبفسی ثِ ؾوبز هیزٍد

ربثِربیی هػبفسًْ ،بیتبً هٌزس ثِ کبّؽ ّصیٌِّبی هسثَا ثِ حول

ًتبیذ ازشیبثی کبزایی فٌی ًؿبى هیدّد کِ وی غبلّبی 20الی

ٍ ًقل ٍ افصایؽ دز زفبُ ًػجی افساد ربهعِ هیؾَد

 ،22ثاؽ حول ٍ ًقل زیلی -هػبفسی اش عولکاسدی ثاب هیابًگیي
کبزایی فٌی  %13دز ثیي ًَاحی چْبزدُگبًِ کؿَز ثساَزداز ثاَدُ
اغت دز ًتیزِ رْت ثبقی هبًدى دز قحٌِ حول ٍ ًقل هػابفسی

-8پیوًضتَا

ٍ دز کٌبز حول ٍ ًقل هػبفسی ربدُای ،هیثبیػت اسٍری ًواس-

 .3ثسًبهِ دٍم تَغعِ اقتكبدی ٍ ارتوبعی روَْزی اغالهی ایساى

کیلَهتس دز ثاؽ هرکَز ثِ هیصاى %12افصایؽ یبثد ًتابیذ هطبلعاِ

D
I

 4ثسًبهِ چْبزم تَغعِ اقتكبدی ٍ ارتوبعی روَْزی اغالهی

حبضس دز تطبثق ثب هطبلعبت پیؿیي اش رولِ پَزکبموی ٍ غالطبًی

ایساى

(ٍ ،)5520رَد ًبکبزایی ًػجتبً ثبالیی زا دز ثااؽ زاُ آّاي تأییاد
هیکٌد اش دالیل عودُای کِ ثبعج ثِ ٍرَد آهدى ًبکبزایی فٌی دز

S
f

ثاؽ حوال ٍ ًقال زیلای -هػابفسی ؾادُ اغات ،هایتاَاى ثاِ
فسغَدگی ،هحدٍد ثَدى ًبٍگبى حول ًٍقل زیلی ٍ عقت هبًادگی
هیصاى اطَا زاُ آّي کؿاَز کاِ ثبعاج اتاالف اًاسضی ٍ ٍقات
هیؾَد اؾبزُ ًوَد

o
e

ثسآٍزد هیبًگیي کبزایی هدیسیتی ٍ هقیبظ ثاؽ حوال ٍ ًقال
زیلی -هػبفسی ثِ هیصاى ً ،2/21 ٍ 2/01ؿبى دٌّدُ کبزایی ًػاجتبً

ضعیف هدیسیتی دز ثاؽ زیلی اغت کاِ هٌزاس ثاِ عادم رارة
تقبضبی ثبلقَُ ثاؽ حول ٍ ًقل زیلی -هػبفسی زاُ آّي ؾادُ ٍ
ایي هػئلِ تب حدی ًبؾی اش عدم ثسًبهِزیصی هٌبغت دز هػایسّبی
هاتلف دز وی فكاَل هاتلاف ٍ دز ًتیزاِ تاسدد قطبزّابی ثاب

مسفیت ابلی اغت هقبیػِ عولکسد ثاؽ حوال ٍ ًقال زیلای-
هػبفسی وای دٍزُ  5520-5522ثاب اّاداف تعیایي ؾادُ ثسًبهاِ
چْبزم تَغعِ ًؿبى هیدّد کِ دزقاد تحقاق اّاداف ثسًبهاِ ثاس
اغبظ ؾباف ًوس-کیلَهتس  21دزقد اغت ٍ ایي دز حبلی اغت
کِ آهبزّبی هَرَد اهکبى ررة تقبضبی هػبفس اضبفی ثب تَرِ ثِ
اهکبًبت هَرَد زا تأیید هیکٌٌاد الجتاِ الشم ثاِ اؾابزُ اغاتکاِ
فعبلیتّبی ثاؽ حول ٍ ًقل زیلی -هػبفسی ،ثِ وَز هػاتقل ٍ
هتوسکص اش غبل  5510ثِ ثعد تَغا ؾاسکت قطبزّابی هػابفسی
زربء قَزت گسفتِ ٍ ثِ ّویي دلیل توسکص دز ازایاِ اادهبت ثاب
کیویت ثیؿتس ًػجت ثِ غابلّابی گرؾاتِ ٍ ایزابد غیػاتنّاب ٍ
زٍؼّبی ابـ هدیسیتی ضابثطِهٌاد هَرات گسدیادُ تاب زفابُ
هػبفساى ثیؽ اش پیؽ هد ً س قساز گیسد
ثِ وَز االقٍِ ،رَد ًبکبزایی فٌای دز ثااؽ حوال ٍ ًقال
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1 .Efficiency
2. Productivity

5. Organization for Economic Cooperation and
Development
6. Pure Technical Efficiency
7. Scale Efficiency
8. Stochastic Frontier Analysis
9 .Data Envelopment Analysis
10 .Parametric Method
11. Non Parametric Method
12. Decision Making Units
13. Shadow Price
14. Charnes, Cooper and Rhodes
15. Charnes, Cooper and Rhodes
16. Banker, Charners, Cooper
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