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  چكيده
معيارهاي مختلفي  در    . استاي برخوردار    بندي طرحهاي راه آهن با هدف تخصيص بودجه از اهميت ويژه           اولويت

 معيارها بدون روش و الگوي مشخص كـار  در نظر گيري همزمان تمامي. باشند اولويت بندي خطوط راه آهن  تاثير گذار مي     
. رسـد  بندي طرحهاي راه آهن ضروري به نظر مـي  يابي به يك مدل ساده و كارا جهت اولويت باشد، لذا دست  اي مي  پيچيده

. بندي طرحهـاي راه آهـن ارئـه شـده اسـت       مدلي ساده جهت اولويت،در اين مقاله با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي  
مقدار عددي هركدام . مؤثر در اولويت بندي به دوگروه  اصلي معيارهاي اجتماعي و اقتصادي دسته بندي شده اندمعيارهاي 

عددي كه  ،  با استفاده از تركيب وزني اين دو معيار       . از اين معيارها با استفاده ا ز روش تحليل سلسله مراتبي محاسبه شده است             
بديهي است طرحي كه امتياز باالتري دارد از اولويت باالتري نيز برخـوردار             . تباشد حاصل شده اس    بيانگر امتياز هر طرح مي    

  . راه آهن  مورد تاييد قرار گرفته است عمراني طرح5كارايي روش پس از اعمال بر روي . است
   شاخصهاي اقتصادي، تحليل سلسله مراتبي ، شاخصهاي اجتماعي، اولويت بندي: ها واژه كليد

  
   مقدمه-1

ريزان  وسعه خطوط حمل و نقل ريلي بصورت شبكه پيوسته و كارا از جمله اهداف برنامهساخت و ت
توسعه خطوط راه آهن از طريق ساخت محورهاي جديد، دو . باشد صنعت حمل و نقل ريلي در هر كشور مي

  .باشد خطه كردن محورهاي موجود و برقي نمودن خطوط امكان پذير مي
ر چندين ساله نسبت به كشورهاي اروپايي و غير اروپايي همراه بوده است، ساخت راه آهن در ايران با تأخي

لذا ساخت خطوط جديد و توسعه خطوط فعلي جهت دست يابي به شبكه حمل و نقل ريلي كارآمد در ايران 
در حال حاضر تعدادي پروژه در دست ساخت و تعداد زيادي پروژه نيز در دست . رسد ضروري به نظر مي

باشد، عمأل  مي نيازمند اعتبارات عمراني عمده از آنجا كه ساخت و احداث خطوط جديد. اشندب مطالعه مي
 ضروري است كهلذا . وجود نداردامكان تخصيص بودجه به همه طرحهاي جديد و يا در دست اجرا 
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دست .  در هر سال بر اساس اولويت هر يك از طرحها به آنها اختصاص داده شوداعتبارات بخش راه آهن
در . اجتناب ناپذير است جهت اولويت بندي احداث و توسعه خطوط راه آهن تصميم گيرييابي به يك نظام 

 در دست اجرا در راه آهن ايران بررسي شده و اطالعات مورد نياز   طرح5همين راستا مطالعات مربوط به 
در نهايت پس از . شده اندها با يكديگر در قالب شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي ارايه  جهت مقايسه پروژه

راي اولويت بندي پروژه هاي راه آهن، كاربرد اين بAHP) (ارايه روش پيشنهادي تحليل سلسله مراتبي
  . قرار گرفته استتاييد بررسي شده است و كارايي روش مورد  ياد شدهروش براي اولويت بندي پروژه هاي

 

   بررسي وضعيت موجود  -2
موظف ) مديريت برنامه ريزي كشور(ن برنامه سوم، سازمان برنامه و بودجه  قانو61 ماده "د"بر اساس بند 

شده است كه با همكاري دستگاههاي اجرايي طرحها و پروژه هاي عمراني در دست اجرا را براي تخصيص 
 ، به منظور صرفه جويي و تسريع در اجراء، حداكثرتااعتبار و تعيين زمان خاتمه با توجه به ميزان پيشرفت كار

 اولويت بندي طرحهاي عمراني كشور به پيشنهاد 1380 و 1379در سال .  اولويت بندي كند79پايان سال 
در ارزيابي نتايج مطالعات در . سازمان مديريت و برنامه ريزي و توسط موسسه دانش پژوهان هنگام انجام شد

 و نقل بدون توجه به  مشخص گرديد كه اولويت بندي طرحهاي عمراني و بويژه در بخش حمل1381سال 
. شوند، امكان پذير نخواهد بود معيارهاي كمي و كيفي كه در مطالعات شناسايي و توجيهي ارزيابي مي

اهميت اقتصادي اولويت بندي طرحهاي راه آهن كشور، با توجه به هزينه هاي بسيار زياد احداث و توسعه 
ادامه  .يزان كشور را به چارچوبي  وادار ساخته استشبكه ريلي و محدوديت منابع و اعتبارات عمراني برنامه ر

ساخت خطوط در دست احداث و شروع هر پروژه جديد ديگر در راه آهن نيازمند تخصيص بودجه كافي 
نحوه تخصيص بودجه . اين بودجه بايستي  در هر سال به ترتيب اولويت طرحها تخصيص داده شود. باشد مي

اين جدول به ترتيب نزولي و براساس سهم . ]1[باشد  مي1ت جدول  بصور1382طرحهاي راه آهن در سال 
 بافق، –، بيشترين اعتبار مربوط به راه آهن مشهد 1مطابق جدول  .هر پروژه از كل اعتبارات مرتب شده است

 . باشد و كمترين اعتبار مربوط به مطالعه مراحل مقدماتي توجيهي و اول و دوم محورهاي مختلف راه آهن مي

گيري همه آنها  هاي راه آهن دخالت دارند كه درنظر بندي پروژه ها و معيارهاي متفاوتي در اولويتشاخص
بندي كلي معيارهاي تاثيرگذار در  در يك تقسيم. باشد بصورت همزمان به سادگي امكان پذير نمي

. باشند يم ميبندي خطوط راه آهن به دو دسته معيارهاي اجتماعي و معيارهاي اقتصادي قابل تقس اولويت
درحال حاضر الگوي مشخصي كه تاثير عوامل فوق را در اولويت بندي پروژه هاي راه آهن در نظر بگيرد، 

 دست يابي به مدلي ساده و كارا جهت اولويت بندي پروژه هاي راه آهن  از اين رو.شود بكار گرفته نمي
اين . باشد  طرح مي30راه آهن ايران حدود تعداد طرحهاي مورد مطالعه و در دست اجرا در . باشد الزامي مي

  . باشند  ميدر دست مطالعه و اجراطرحها از سوي وزارت راه و ترابري 
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  .1382اعتبار طرحهاي راه آهن به ترتيب اولويت در سال  :1جدول

 عنوان
  82 سال برآورد

 )هزار ريال(
)درصد  (پروژه هر سهم

  89/62 900000000 هرات-سنگان- حيدريهتربت مشهد و راه آهن- راه آهن بافقاحداث 
 18/8 117000000  زاهدان– آهن كرمان راه احداث 
 7,69 110000000  تبريز– جديد ميانه محور احداث 

 64/6 95000000 اصفهان- آهن شيرازراه احداث 

 46/6 49500000  مياندشت– نظاميه و احداث محور راه آهن دو خطه مطالعه 

 45/2 35000000  قم–آهن دو خطه تهران  راه احداث 
 96/1 28000000  اروميه– آهن مراغه راه احداث 
 96/1 28000000  انزلي– رشت – آهن قزوين راه احداث 
 82/1 26000000  احداث راه آهن غرب كشورو مطالعه 
 40/1 20000000 بهرام-اپرين- آهن شادآبادراه احداث 
 02/1 14550000 بكه سراسري آهن اردبيل به شراه اتصال 

 56/0 8000000  اول و دوم محورهاي راه آهنو مراحل مقدماتي توجيهي مطالعه 
 100 1574155000  جمع

  
  

   مراتبي  بندي سلسله مدل اولويتداليل توجيهي انتخاب  -3
ند روشهاي متفاوتي براي اولويت بندي توصيه شده است كه عمدتاٌ بر اساس تئوريهاي تصميم گيري چ

متغيرهاي حالت و شاخصهاي اجتماعي كه بعضاٌ جنبه كيفي دارند، . ]3و2[استوار است) MCDM(معياري 
در كنار متغيرهاي كمي و اقتصادي در نظام تصميم گيري و برنامه ريزي ملي بايد منظور شوند، اعمال اين 

 معياري مانند روش وزني مدلهاي متداول چند. باشد ديدگاه در بخش حمل و نقل ريلي اجتناب ناپذير مي
توانند در مواردي كه تعداد گزينه ها  مي) UNEP( و يونپ]4[) SMART( ، روش اسمارت)SAW(ساده 

محدود است مورد استفاده قرار گيرند، اما در شرايطي كه تعداد متغيرها متنوع و در چند سطح قابل تعريف 
روش تحليل سلسله . يابد ها، افزايش مي ني در ارزيابيباشند و تعداد گزينه ها نيز زياد باشد، اثر خطاي انسا

 =AHP)                        تكنيك تحليل سلسله مراتبي. مراتبي در اين قبيل موارد كاربرد دارد

Analytical Hierarchy Process) يكي از تكنيكهاي ساده و در عين حال كارآمد است 
  هاي ملي به كار گرفته شده است ريزي لي شركتها و برنامهاي در مديريت منابع ما كه به صورت گسترده

  :باشد هاي تحليل سلسله مراتبي، به شرح زير مي ويژگي .]5[
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پـذير بـراي حـل         فرايند تحليل سلسله مراتبي يك مـدل يگانـه، سـاده و انعطـاف              :يگانگي و يكتايي مدل     
  .باشد  براي همگان ميمحدوده وسيعي از مسائل بدون ساختار است كه به راحتي قابل درك

نگـري كـرده و يـا بـه جزئيـات پرداختـه و كليـات را رهـا                      عموماً افراد در تحليل مسائل يـا كـل         :پيچيدگي
  .بندد در حالي كه فرايند تحليل سلسله مراتبي هر دو بعد را با هم به كار مي. كنند مي

. گيـرد   به صورت خطي در نظر مي      فرايند تحليل سلسله مراتبي وابستگي را        :همبستگي و وابستگي متقابل   
  .شود اند نيز به كار گرفته مي ولي براي حل مسائلي كه اجزا به صورت غيرخطي وابسته

, فرايند تحليل سلسله مراتبي اجزاي يك سيستم را به صورت سلسله مراتبي :ساختار سلسله مراتبي
  .كند سازماندهي مي

گيري معيارهاي كيفي تهيه كرده و روشي  سي براي اندازه فرايند تحليل سلسله مراتبي، مقيا:گيري  اندازه
  .كند ها فراهم مي براي تخمين و برآورد اولويت

ها را  هاي استفاده شده در تعيين اولويت  فرايند تحليل سلسله مراتبي، سازگاري منطقي قضاوت:سازگاري
  .نمايد محاسبه كرده و ارائه مي

له مراتبي بر روي توافق گروهي اصرار و پافشاري ندارد  فرايند تحليل سلس:قضاوت و توافق گروهي
  .تواند ارائه نمايد هاي گوناگون را مي ولي تلفيقي از قضاوت

  : به شرح زير استAHPمراحل اصلي روش 
محاسبه و تعيين  -4، سازگار كردن تصميم -3، محاسبة وزن عوامل -2، سلسله مراتب) ساختن(تعريف -1

  ها اولويت
توان به  گيري  را مي عناصر يك تصميم.  تعريف يا ساختن سلسله مراتب استAHPگام اول در فرايند 

  :بندي كرد صورت زير طبقه
 نسبت وزني اهميت -ت، ها  گزينه-پ، )سطح دو( معيارهاي فرعي -ب، )سطح يك( معيارهاي اصلي -الف

  هر يك از عناصر نسبت به ساير عناصر
اما معموالً توسعة بيش از حد عوامل، موجب .  فرعي را تا چندين سطح توسعه دادتوان معيارهاي گاهي مي

  . دقت نتايج نخواهد شد
  
  )معيارها( محاسبة وزن عوامل  -3-1

.  است ضروري پس از ساختن سلسله مراتب، محاسبة وزن بين عوامل مختلف،در فرايند تحليل سلسله مراتبي
همسطح به صورت زوجي مقايسه و پس از محاسباتي كه تشريح در اين مرحله هر عنصر نسبت به عنصر 

در زير يك مرحله از مقايسة زوجي توجيه شده . كند خواهد شد، يك ضريب براي عنصر باالدست توليد مي
  .است
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  مقايسه طرحهاي مختلف از نظر توجيه اقتصادي :2جدول                         
  Cطرح   Bطرح   Aطرح   
  A  1  4  8طرح 

  B  25/0  1  5رح ط
  C  125/0  2/0  1طرح 

  
 را  Bيعني اگر طرح. همانطور كه در جدول نشان داده شده است، ماتريس فوق يك ماتريس سازگار است

از . دهيم  ترجيح 1:5= 2/0 را با امتياز Cدهيم، طبيعي است كه بايد طرح   ترجيح مي5 با امتياز Cبه طرح 
  در رديف 8 به 4 ترجيح دارد، بايد نسبت 8 و 4 به ميزان C و B طرحهايبه   نسبت Aسوي ديگر اگر طرح 

در صورتي كه ماتريس سازگار نباشد، با روشهاي مختلف نظري ميانگين .  رعايت شودC و Bدوم بين 
 1 ترجيحات مقدار عددي بين ،در مقايسة زوجي. توان ماتريس را سازگار كرد حسابي يا كمترين مربعات مي

ماتريس باال را نرمال   .شود  بيان مي1 و ترجيح يكسان با عدد 9 با عدد حترين ترجيبيش.  دارند9تا 
نتايج . كنيم ها را به جمع ستون تقسيم مي آوريم و همة درايه يعني جمع هر ستون را به دست مي. كنيم مي

  . نشان داده شده است3نرمال شدة ماتريس جدول باال در جدول 

   طرحهاي مختلف از نظر توجيه اقتصاديمقايسه: 3جدول              
  متوسط سطر  Cطرح   Bطرح   Aطرح   
  A  73/0  77/0  57/0  69/0طرح 
  B  18/0  19/0  36/0  24/0طرح 
  C  09/0  04/0  07/0  07/0طرح 

  
  .باشد  داراي باالترين توجيه اقتصادي در بين سه طرح ميAبنا بر اين طرح 

  
   با استفاده از تحليل سلسله مراتبي طرح از طرحهاي راه آهن5  اولويت بندي -4
  

شيراز، -بافق، اصفهان-مشهد( طرح از طرحهاي راه آهن 5 برا ي اولويت بندي AHPكارايي روش 
معيارهاي اولويت بندي به دو دسته . مورد بررسي قرار گرفته است) زاهدان و محور غرب-تبريز، كرمان-ميانه

ط به شاخصهاي اجتماعي و معيار كمي مربوط به شاخصهاي معيار كيفي مربو. كيفي و كمي تقسيم شده اند
هدف از شاخصهاي اجتماعي در اولويت بندي طرحها، اعمال هدف محروميت زدايي در . باشد اقتصادي مي

براي كمي كردن معيار اجتماعي، شاخصهاي ارزش تحصيالت، ارزش تسهيالت، . باشد شهرهاي محروم مي
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سكن بادوام و درصد بيكاري به عنوان شاخصهاي توسعه شهري در نظر سرانه هزينه هاي عمراني، درصد م
پس از . گرفته شده اند ومقدار آنها براي شهرهايي كه قرار است به شبكه ريلي متصل شوند محاسبه شده است

بدست آوردن وزن هر يك از معيارها و تركيب آنها با نسبتهاي وزني محاسبه شده  عددي كه بيانگر شاخص 
 شهر 5 روند محاسبه شاخص اجتماعي را براي هريك از 5 و4جداول. شود  شهر است، حاصل مياجتماعي

. اند حاصل شده) AHP( بيانگر وزن معيارها ست كه با استفاده از روش 4جدول . دهد مورد بررسي نشان مي
هر معيار با مقدار عددي . دهد  مقدار هر يك از معيارها را براي هر شهر بطور جداگانه نشان مي5جدول 

  .اند  تبديل شده9 تا 1 و در فاصله ]6[استفاده از شاخصهاي توسعه شهري استخراج شده
  

  وزن معيارهاي اجتماعي  :4جدول

 معيارها
ارزش 
 تحصيالت

 درصد بيكاري
درصد مسكن 

 بادوام

ارزش 
 تسهيالت

سرانه هزينه 
 هاي عمراني

 جمعيت

 23/0 09/0 09/0 08/0 2/0 12/0 وزنها
  

يت مقدار عددي شاخص اجتماعي هر شهر پس از تأثير وزن معيارها محاسبه شده كه در ستون آخر در نها
  :باشد اولويت طرحها بر اساس شاخص اجتماعي به ترتيب زير مي. شود  مالحظه مي5جدول 

  .  زاهدان- كرمان -5 تبريز، - ميانه -4 شيراز -اصفهان -3 محور غرب، -2 بافق، -مشهد -1
  
  

  .مشخصات معيارهاي اجتماعي طرحها  :5جدول 

 

 ارزش
تحصيالت

 درصد
 بيكاري

 مسكن درصد
 بادوام

 ارزش
تسهيالت

  هاي هزينه سرانه
 عمراني

جمعيت
نرمال (امتياز

 )شده

69/2  بافق– مشهد  68/1  1 46/4  9 9 25/0  

44/3 9  شيراز– اصفهان  9 1 9/2  2/4  21/0  

23/3  تبريز– ميانه  1 46/1  94/7  1 27/5  15/0  

83/2  غربمحور  9 62/3  76/6  29/3  6/2  24/0  

07/1 1 زاهدان-كرمان  63/7  9 33/2  1 14/0  

  
 6جدول . باشد نحوه محاسبه مقدار عددي ساير شاخصهاي كمي براي هر طرح نيز مشابه شاخص اجتماعي مي

ده از روش                  نمايد كه با استفا وزن هريك از معيارها را  نسبت به يكديگر مشخص مي
)AHP(مقدار هر كدام از معيارها را براي هر 7جدول . اند آهن ايران محاسبه شده ونظرات كارشناسان راه 

  .]7[اند دهد كه اين مقادير نيز از گزارشات توجيه فني و اقتصادي طرحها استخراج شده طرح نشان مي
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  وزن معيارهاي اقتصادي :6 جدول 

 اوزنه معيارها

24/0  بار  تقاضاي   

17/0  بازگشت سرمايهنرخ   

15/0  رشد بارنرخ   

098/0 مقصد  - مبدأ اقتصاد   

073/0  مسافرتقاضاي   

07/0  احداثمدت   

054/0  مسير طول   

04/0  رشد مسافرنرخ   

038/0  پيشرفت فيزيكي  

  
.  محاسبه شده است7خر جدول  در نهايت مقدار عددي حاصل از شاخصهاي كمي براي هر طرح دررديف آ

مطابق با اين جدول اولويت . امتياز حاصله پس از تأثير وزن معيارها و نهايتاً نرمال كردن آنها حاصل شده است
  :باشد طرحها از نظر شاخصهاي كمي بصورت زير مي

   محور غرب-5 شيراز، – اصفهان -4 تبريز، – ميانه -3 زاهدان، – كرمان -2 بافق، –مشهد  -1
  
  مشخصات معيارهاي اقتصادي طرحها  :7جدول

 زاهدان-كرمان محورغرب تبريز-ميانهشيراز-اصفهان بافق-مشهد معيارها

6/0 3 9  بار  تقاضاي   1/1  5/4  

3/3 بازگشت سرمايهنرخ   9/2  9 7/1  7/8  

3/8  رشد بارنرخ   9 7/6  9 5/4  

4/5 9مقصد  - مبدأ اقتصاد   6/3  9 9 

5/7 9  مسافرتقاضاي   7/8  5/5  6 

5/4  احداثمدت   9 2/7  2/3  6/3  

5/4 7  مسير طول   4/1  3/5  9 

34/3  رشد مسافرنرخ   1/5  8/3  1/5  9 

6/0 9  پيشرفت فيزيكي  8/1  22/0  6 

28/0 )نرمال شده( امتياز  17/0  2/0  14/0  22/0  
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.  شده استجهت تركيب عدد شاخص اجتماعي و عدد شاخص اقتصادي از روش تركيب وزني استفاده
 :باشد شكل كلي مدل بصورت زير مي

)1                                                                                                                                (P=aE+bS   
 بيانگر Sاقتصادي،  بيانگر مقدار عددي شاخص E بيانگر مقدارعددي اولويت هر طرح، Pكه در اين رابطه 

 و 85/0 در مدل برابر aمقدار . باشند  وزن هر يك از شاخصها ميb و aمقدار عددي شاخص اجتماعي و 
 اهميت، اثر خود را در 15/0به عبارتي شاخص اجتماعي با .  در نظر گرفته شده است15/0 برابر bمقدار 

در اولويت بندي ) 85/0( سهم باالتري آهن وارد نموده و شاخص اقتصادي با اولويت بندي طرحهاي راه
  .باشد  مي8 طرح مورد مطالعه بصورت جدول 5 براي هر يك از Pمقدار . باشد طرحهاي راه آهن مؤثر مي

  
  امتياز نهايي هر يك از طرحها  : 8جدول 

  زاهدان-كرمان محورغرب  تبريز-ميانه  شيراز-اصفهان  بافق-مشهد طرحها

 p(   27/0 18/0 19/0 15/0 21/0(امتياز
  

  :باشد  مطابق با اين جدول اولويت طرحها به صورت زير مي
   محور غرب-5 شيراز، – اصفهان -4 تبريز، – ميانه -3 زاهدان، – كرمان -2 بافق، – مشهد -1

  
  نتيجه گيري  -4

اولويت بندي طرحهاي راه آهن نيازمند در نظرگيري عوامل متعددي است كه در نظر گيري تمامي عوامل 
باشد كه  روش تحليل سلسله مراتبي روشي ساده و كارا مي. باشد ورت همزمان به سادگي امكان پذير نميبص

با توجه به سادگي و كارايي اين . قادر است تأثير هر عامل را با وزن مربوطه در اولويت بندي لحاظ نمايد
  .گردد روش ، استفاده از آن توصيه مي

   
  مراجع  -5
   "1382اعتبار طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي در سال  " ترابري دفتر امور راه و ]1[

[2] Martino, J.R.; "Technical Forcasting for decision making",Elsevier, New Yourk, 1972 

[3] David J. De Marle; Value Planning. PP. 297-320 

 1382، "درآمدي بر مباني مهندسي ارزش" احراري، حميد]4[

  1379، دانشگاه صنعتي اميركبير، "AHPفرآيند تحليل سلسله مراتبي "  قدسي پور، سيد حسن، ]5 [

  1370، "شاخصهاي توسعه شهري " وزارت مسكن و شهرسازي ]6[

  ، "گزارشات توجيه فني و اقتصادي محورهاي مختلف راه آهن") مترا(  مهندسين مشاور توسعه راه اهن ايران ]7[
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