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جهـت،   کند. از ایـن ایفا میحمل و نقل به عنوان یک عامل بسیار مهم در میزان رشد و توسعه نقش بسزایی 
ترین عوامل تحول اقتصاد جهان در هنگام انقالب صنعتی در کشورهاي پیشرو در حرکت به سمت آهن از مهمراه

هـاي آزاد، برخـورداري از بنـدر اقیانوسـی و     توسعه است. کشور ایران بـه دلیـل وسـعت زیـاد، دسترسـی بـه آب      
راه ریلـی دنیـا و البتـه دسترسـی بـه بـازار بـزرگ ترانزیـت ریلـی          راستراتژیک چابهار، قرار گرفتن در مسیر چها

آهن، توان بسیار باالیی دارد. با توجه به اهمیت حمل و نقل کشورهاي آسیاي میانه در جابجایی کاالها توسط راه
ریلی، در این پژوهش سعی بر این است که در ابتدا پراکندگی جغرافیایی شبکه ریلی بررسـی شـده و سـپس بـا     

بندي واحدهاي شبکه ریلی پرداخته شود؛ بنابراین با استفاده از ایـن تکنیـک   به رتبه VIKORستفاده از تکنیک ا
ن پـژوهش، بـه لحـاظ ماهیـت اکتشـافی      آهن مشخص شود. ایدر این پژوهش جایگاه و نوع کارایی واحدهاي راه

آهـن جمهـوري   استفاده توسط راه هاي مورداي است. در این پژوهش از شاخصتحلیلی و به لحاط هدف، توسعه
ها عبارتند از طول خطوط اصلی، تعداد پرسـنل،  نامۀ آماري استفاده شده است. این شاخصاسالمی ایران در سال

شده، تن کیلومتر بار مرزي، تناژ بار ناخالص کل، تـن کیلـومتر   تعداد مسافر، نفر کیلومتر مسافر، تناژ بار بارگیري
هاي بارگیري، درآمد بار داخلی، درآمد ترانزیت، درآمد بار وارده و صادره. نتایج بیانگر است بار ناخالص، تعداد واگن

هـا بـا توجـه بـه     صورت مشترك است. طبق یافتهکه برترین نواحی ریلی در کشور واحدهاي تهران و خراسان به 
اسـت و   اول (خراسان) برابر بـا صـفر  در گزینۀ  Q و مقدار  394/0در گزینۀ دوم (تهران) برابر با   Qکه مقدار این

نیز بهتـرین رتبـه را داشـته باشـد، کـه       Rو  Sبیشتر است، گزینۀ اول باید از نظر  066/0تفاضل این دو از مقدار 
و بهترین رتبه را ندارد؛ بنابراین گزینۀ یک و دو (واحـد خراسـان     Sو Rهاي نظر شاخص گزینۀ اول (خراسان) از 
 Qگردد. به دلیل باالتر بـودن میـانگین مقـدار    عنوان بهترین گزینه معرفی میمشترك بهواحد تهران ) به صورت 

  کلی سیستم حمل و نقل ریلی در کشور وضعیت مناسبی ندارد. طوربه 5/0) از 668/0(
  

  ونقلآهن، ویکور، حملشبکه ریلی، واحدهاي راه :کلیدي هايواژه
  

  1بیان مسئله
از آنجــا کــه حمــل و نقــل در مکــان یــا در بســتر  

افتـد و مکانهـاي متفـاوت را بـه هـم      جغرافیا اتفاق می
ــی ــد م ــابراین  پیون ــایی دارد. بن ــت جغرافی ــد ماهی ده

هاي حمل و نقـل،  شناسایی مزایاي نسبی هر یک از راه
                                                             

   rmajidi@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

ي حمـل و  هـا مکان یابی انها، ترکیب و تناسب سیستم
هـاي  نقل با شرایط جغرافیایی و البتـه معرفـی توانـایی   

اقتصـادي، جـزء اساسـی     این شریانهاي حیـات بخـش  
ریزي و مدیریت مطلوب ترین راهکارها در زمینه برنامه

هاي اقتصادي در . چرخۀ فعالیتشوندفضا محسوب می
طیف گستردة خود هرگز بـدون مبادلـۀ کـاال و مـواد،     
جابجایی محصوالت، مخابرات و اطالعات میسر نیست. 
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ــین    ــۀ ب ــل، رابط ــل و نق ــات و حم ــت ارتباط در حقیق
مذکور است. در سه سیستم اقتصاد جهـانی،  هاي بخش

ترین متغیر بـه حسـاب   ملی و محلی، حمل و نقل مهم
اي بدون توسل بـه شـبکۀ   آید. هیچ اقتصاد پیشرفتهمی

حمل و نقل مدرن قادر به ادامۀ فعالیت نیست. تمـامی  
ــود در      ــتی موج ــواحی معیش ــا ن ــنتی و ی ــع س جوام

ــه  کشــورهاي در ــه گون ــزوحــال توســعه، ب اي اي در ان
منـدي از خطـوط ناحیـه اي و    جغرافیایی در مورد بهره

برند. این امر به نوبـۀ خـود پیشـرفت    جهانی به سر می
 (تـوالیی،  سازدربط را محدود میکشورها و مناطق ذي

1375 :23-19  .(  
حمـل و نقـل را از جملـه     هاياقتصاددانان فعالیت

ي اساسی و زیربنایی رشد اقتصـادي و الزمـۀ   هافعالیت
تواند آورند. حمل و نقل میل جامعه به حساب میتحو

عالوه بر ایجاد امکانـات بـراي توزیـع صـحیح و سـریع      
تولیدات داخلی کشور، زمینۀ افزایش تولیدات را فراهم 

رسد که در هر کند؛ در شرایط کنونی چنین به نظر می
کشوري با هر وضعیت اقتصادي، تولید و حمـل و نقـل   

المللی نیـز حمـل و   از بعد بین الزم و ملزوم یکدیگرند.
تواند کوششی ملـی را در مسـیر دسـتیابی بـه     نقل می

تولیدات مناسب و افزایش صادرات بـا موفقیـت قـرین    
بنـابراین نقـش   ). 95: 1392 (پهلوانی و همکاران، سازد

و اهمیت اقتصادي، اجتماعی و سیاسـی حمـل و نقـل    
تـرین  زیربناییباعث شده که این بخش از خدمات جزء 

  خدمات هر کشور قرارگیرد.
عنـوان یـک   در عصر حاضر از حمـل و نقـل نـه بـه    

عنـوان بسـتر و   واسطه براي مبادالت تجـاري بلکـه بـه   
هـاي اقتصـادي و دروازة ارتباطـات    سنگ بناي جهـش 

کننـد،  فرهنگی در میان ملل مختلف یـاد مـی   -تجاري
هــاي کــالن عنــوان یکــی از شــاخصحمــل و نقــل بــه

رود و سـهمی کـه   ادي در هر کشور به شـمار مـی  اقتص
بخش حمل و نقل در تولید ناخـالص داخلـی بـه خـود     

دهد، بیـانگر اهمیـت آن در کـل اقتصـاد     اختصاص می
از تولیـد ناخـالص    %5/8کشور است. در ایـران حـدود   

بــه  %12-%15اخلــی و در کشــورهاي صــنعتی بــین د
برخـی اقتصـاددانان   د. بخش حمل و نقل اختصاص دار

اقتصــادي کشــورهاي  انــد کــه جهــشبــر ایــن عقیــده

هـاي صـحیح حمـل و    یافته به دلیل اتخاذ روشتوسعه
نقلی بوده و اهمیت حمل و نقل تا بدان حد اسـت کـه   
متخصصان و محققان اقتصاد، حمل و نقـل را زیربنـاي   

حمل و نقل (نگاهی به  نمایندتوسعۀ کشورها تلقی می
اســـتفاده از  همچنــین  ).2 :1386اي، مســافر جــاده  

هاي حمل و نقل جهت افزایش نقـش حمـل و   ظرفیت
نقل در تولید ناخالص داخلی، عالوه بر داشتن موقعیت 

ریـزان  جغرافیایی مناسب، بسـتگی بـه توانـایی برنامـه    
ــراري دیپلماســی   ــی و دولتمــردان کشــور در برق داخل

  د.خارجی دار
طور طبیعی ارزش افزودة بخش حمل و نقـل بـه   به

قابــل تــوجهی کــه بــر عرضــه و تقاضــاي علــت تــأثیر 
هـاي  محصوالت خود بخش حمل و نقل و سایر بخـش 

ــه ــژه بخــشاقتصــادي ب ــاي کشــاورزي، صــنعت،  وی ه
ساختمان، گردشگري و همچنین تجارت خارجی دارد، 

روز هـر نـوع        1GDPاي درنقش عمـده  ایفـا کـرده و بـ
مسئله در بخش حمل و نقل، مجموعه اقتصاد کشور را 

  ).6: 1384بیضایی، ( کنده میدچار مسئل
هـا بـه   همچنین کیفیت و گستردگی زیـر سـاخت  

هاي متعدد تأثیر زیادي بر رشد اقتصادي گذاشته روش
دهـد؛ بنـابراین   و فقر و نابرابري درآمدي را کاهش مـی 

یافتـه، از  یک زیرساخت حمل و نقل و ارتباطات توسعه
یافتـه  توسـعه جمله شرایط الزم براي توانایی جوامع کم

هـاي اقتصـادي اسـت    براي اتصـال بـه مراکـز فعالیـت    
ــاران( ــینی و همک ــه ).125 :1391 ،حس ــه ب طورخالص

هاي حمل و نقل و نحوة تاثیرگذاري آن را امنیت شبکه
  :صورت زیر بیان نمودتوان بهبر رشد اقتصادي می

ــودن شــبکه  ــد ب ــش  کارآم ــل نق ــاي حمــل و نق ه
ختلـف دارد.  هـاي م استراتژیک در توسعۀ متوازن بخش

هـاي  هـاي ترابـري، فرصـت   قدرت و سرعت در شـبکه 
اي گذاري منطقهبیشتري براي توسعه و افزایش سرمایه

آورد. همچنین هزینۀ حمل و نقـل پـایین   به وجود می
ناشی از توسعۀ بخـش حمـل و نقـل، باعـث انباشـت و      

کـه   حـالی  شـود در هـاي اقتصـادي مـی   تمرکز فعالیت
هـاي  باعث پراکندگی فعالیت نقل، هزینۀ باالي حمل و

گـردد. در نتیجـه توسـعۀ بخـش حمـل و      اقتصادي می
                                                             
1. Gross Domestic Product 
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که چه انـدازه باعـث تمرکـز شـود،     نقل، با توجه به این
ــی ــد   م ــذار باش ــادي تاثیرگ ــعۀ اقتص ــد روي توس  توان

  .1)499: 2009تاکاهاشی، (
وجـود یـک سیســتم حمـل و نقــل مناسـب بــراي     

ل و نقـل  کارکرد صحیح اقتصاد الزم و دسترسی به حم
مناسب یـک ضـرورت بـراي توسـعه اقتصـادي در هـر       

گرفته در سطح جهان نشان کشور است. مطالعات انجام
دهد که حمل و نقل با هموارکردن سـطح مبادلـه و   می

تجارت، موجبات رشد را هم در سـطح ملـی و هـم در    
کنـد. حمـل و نقـل اثـر بسـیار      سطح جهانی فراهم می

تصـادي ماننـد سـطح    شگرفی را بر متغیرهاي کـالن اق 
گـذارد و از  اشتغال، تولید، سرمایه گذاري و غیـره مـی  

رو جهت داشتن اقتصادي پویا و تولید مناسب بایـد  این
هاي حمل و نقل سرمایه گذاري کافی وجـود  در زمینه
 همچنـــین )1: 1391 کهـــن،فـــالح( باشـــد داشـــته
ریــزان بایـد درپـی ایـن باشـند کـه در الگـوي        برنامـه

خـــدمات و نحــوة توزیــع آنهــا، چــه مقــدار  مکانیــابی 
هـایی از جامعـه   نابرابري به وجود آمــده و چـه گـروه   

از  ).137: 1397نصــیري، ( انــدبیشـتر محـــروم شـــده 
هاي حمل و نقل، حمل و نقـل ریلـی بـه    سیستم میان

هـایی همچـون ایمنـی مطلـوب، مصـرف      سبب ویژگی
 انرژي و آلودگی کمتر، اهمیـت خاصـی دارد. ایجـاد   کم

کرویدورهاي ریلی و اتصال آن به کشورهاي همسایه و 
هـاي اسـتراتژیک اقتصـادي    بنادر ایران بخشی از برنامه

هاي نهـایی آن،  است که دستیابی و استفاده از ظرفیت
 زاده،ابراهیم( داشت سهم زیادي در توسعۀ ملی خواهد

کشور ایران به لحاظ شکل خـاص شـبکه   ). 112:1389
آهـن ترکیـه،   در مرز رازي به راه ریلی خود و اتصال ان

آهن جمهـوري آذربایجـان، در مـرز    در مرز جلفا به راه
آهن ترکمنستان، در بندر امیـر آبـاد بـه    سرخس به راه

کشورهاي حوزة دریاي خزر، در بنادر چابهار، عبـاس و  
المللـی، پـل ارتبـاطی    هاي آزاد بـین خمینی به آبامام

 شـود یغـرب  محسـوب مـ    -جنـوب و شـرق    -شمال 
  ).2: 1389 ،نصرازادانی و عباسی(

خصـوص نقـش   با توجه به اهمیت حمل و نقل و به
یافتـه،  حمل و نقل ریلی در توسعۀ کشـورهاي توسـعه  

                                                             
1. Takahashi 

میزان اهمیت این ناوگان در مبادالت اقتصـادي جهـان   
ــه ــت  ب ــژه کشــورهاي محصــور در خشــکی و موقعی وی

استراتژیک ایران در بـین کشـورهاي آسـیاي میانـه از     
 طرف و کشورهاي اروپـاي شـرقی در طـرف دیگـر    یک

(قرارگیري ایران بر سـر چهـار راه ریلـی دنیـا)، صـرفه      
هـاي حمـل و نقـل و    هـاي اقتصـادي در هزینـه   جویی

مصرف سوخت، ایمنی این نوع حمل و نقل نسـبت بـه   
ویژه موقعیت ایران در ترانزیت ریلی، اي و بهحمل جاده

ــران   ــی در ای ــبکه ریل ــعۀ ش ــرورت توس ــخص   ض مش
که هرگونه اقدامی جهت توسعه اینگردد. با توجه بهمی

و رشد، بدون مطالعات مقدماتی و شناخت ابعـاد قابـل   
توسعه، ممکن است با شکست مواجه شود، صرف غیـر  

نتیجـۀ مناسـب   هدفمند هزینه، زمان و تخصص و عدم
هاي کشـور خواهـد شـد؛    منجر به از بین رفتن سرمایه

شبکه ریلی کشور، در ابتداي امر  بنابراین جهت توسعۀ
بایست جایگاه هر یـک از نـواحی مشـخص شـود و     می

هاي هر یک مورد سنجش قرار گیـرد؛ بنـابراین   توانایی
تواند گویاي کـارایی  بندي نواحی در این زمینه میرتبه

آهن کشور باشد، سپس توسعۀ متناسـب هـر   نواحی راه
، جهـت  یک از نواحی کـارا، بـا توجـه بـه نـوع کـارایی      

هاي حمل و نقلی و ریلی امري ضروري بـه  ریزيبرنامه
  رسد. نظر می

  
  مبانی نظري 

هاي یافتگی رابطه مستقیمی با شبکهامروزه، توسعه
ارتباطی دارد که توزیع مناسـب آن در سـطح منـاطق،    

 -اجتمــاعیطــور خــاص عــدالت عــدالت فضــایی و بــه
ــه همــراه خواهــد  (ساســانپور و  تداشــ اقتصــادي را ب

عنـوان یکـی از   حمـل و نقـل بـه   . )1: 1397همکاران، 
از طریـق جابجـایی    عوامل تاثیرگذار بر رونق اقتصادي،

هاي امکـان دسترسـی را بـه رفـاه و     زمینه بار و مسافر،
دهد؛ بنابراین در فرایند رشد تسهیالت ملی افزایش می

و توســعۀ اقتصــادي اثرگــذار اســت. در ادبیــات رشــد  
و اهمیت زیربنایی بخش حمـل   اقتصادي همواره منافع

و نقل مورد توجه قرار داشـته اسـت. در قـرن نـوزدهم     
گـذاري در بخـش حمـل و نقـل نظیـر توسـعۀ       سرمایه
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آهـن، اقتصـاد منـاطق مختلـف جهـان را      راه ها وجاده
  ).1-2: 1391انگیزان و همتی، (دل متحول ساخت

امــروزه نیــز توجــه بــه ایــن امــر موجــب افــزایش  
بـه تبـع آن توسـعۀ ایـن بخـش مهـم       گذاري و سرمایه

شود و همگام با رشد پایـدار تولیـد و   صنعتی کشور می
تجارت جهانی و تغییرات مهمی که بازرگـانی ملـی بـا    

اسـت.   تمایل به توسعۀ صادرات غیر نفتی درپی داشته
عنـوان زیـر   شناخت ساختار اقتصادي حمل و نقـل بـه  

 یابــدسـاخت عمـدة تجــارت و بازرگـانی ضــرورت مـی    
 نیـز از  الملـل بـین  تجارت جنبۀ از ).3 :1385 یقینی،(

 نقـل، باعـث   و حمـل  هـاي هزینـه  در تفاوت طرف یک
 المللیبین بازرهاي در کشورها رقابتی قدرت در تفاوت

 نقـل  و حمل در گذاريسرمایه دبگر طرف از و شودمی
 را تجاري هاينقل، فرصت و حمل هايهزینه کاهش با

ــاگیز، ( دهــدمــی افــزایش بنــابراین،  ؛1)1171: 1999ب
هـاي  سـازي فعالیـت  دلیل آسـان توسعۀ حمل و نقل به

تر مسافر و بار موجبات تولیدي و امکان جابجایی آسان
تر شدن توزیـع  اي و متعادلکاهش نابرابري بین منطقه

ــی   ــراهم م ــورها را ف ــد در کش ــات  درآم ــازد. تحقیق س
ایـن  آمده در کشور ما در این زمینـه نیـز مؤیـد    عملبه

حقیقت است که رشد اقتصادي ناشی از توسعۀ حمل و 
نقل موجب کاهش نابرابري درآمـدي بـین خانوارهـاي    

، شریفی بـه نقـل از مهرگـان   ( گرددمناطق مختلف می
1390 :211  .(  

 در نقل و حمل نقش که گفت توانمی ترتیببدین
 شـزایـاف تـجه هاوقـــمش ادـایج و اقتصادي توسعۀ
 بـین  نزدیکـی  رابطۀ .است انکار غیرقابل گذاريسرمایه

 وجـود  اقتصادي هايفعالیت سطح و نقل و حمل حجم
 و حمـل  خـدمات  و امکانـات  مقایسۀ کهطوريدارد، به

 کشـورهاي  در اقتصادي توسعۀ مختلف مراحل در نقل
: 1985اون، ( کنـد مـی  تأییـد  رابطـه را  این نیز مختلف

حمل و نقل ویژه از این روبخش حمل و نقل به. 2)180
ــژه ــهریلــی جایگــاه وی ــزياي در برنام ــی و ری هــاي مل

خصـوص برنامـه ریـزي آمـایش سـرزمین بـه خـود        به
  شود:ها اشاره میاختصاص داده که در زیر  به آن

                                                             
1. Bougheas 
2. Owen 

 ویژهبه جهان و منطقه کشورهاي با همکاري و تعامل -
 آفرینـی نقش تقویت با اسالمی -ایرانی تمدن حوزة

 در کشـور  امنیتـی  و فرهنگـی سیاسی، اقتصـادي،  
  مشترك. یا ملی منافع تأمین جهت

 شـریانی  و ارتبـاطی  راههـاي  و ریلـی  شـبکۀ  تقویت -
 مـرور  و عبـور  مرکـز  بـه  کشـور  تبـدیل  و سرزمین

 نیـز  و مسـافر  و کـاال  ترانزیـت  بـراي  منطقه هوایی
 گـازو  و نفـت ( انـرژي  مبادلـه  مرکزیت نقش ایفاي
 امنیـت  حفـظ  منظور به منطقه در مخابرات و )برق

  .ملی منافع و
ــب - ــارکت جل ــورهاي مش ــه کش ــی،  در منطق طراح

 هايزمینه در مشترك هايفعالیت و گذاريسرمایه
 جهــت در زیربنــایی و اقتصــادي ویــژهبــه مختلــف

  ايمنطقه مشترك منافع تأمین
 مستعد جزایر و شهرها، بنادرکالن از تعدادي انتخاب -

 ارتباطی پیشرفتۀ خدمات به هاتجهیز آن و کشور
 پیشنهادات( فراملی نقش پذیرش براي اطالعاتی و

: 1393 ،ششم برنامۀ کلی هايسیاست تدوین براي
122( .   

آمــایش ســرزمین در چــارچوب اصــول مصــوب، از 
طریق افزایش کـارایی و بـازدهی اقتصـادي، گسـترش     
عدالت اجتماعی، رفـع فقـر و محرومیـت و بـر قـراري      

رداري از سطح معقول توسعه و تعادل و توازن در برخو
رفاه در نقاط و مناطق جغرافیایی، ایجاد نظـام کـاربري   
اراضی در متناسب با اهـداف توسـعه متعـادل و حفـظ     
محیط زیسـت، ایجـاد و تحکـیم پیونـدهاي اقتصـادي      

ــه ــرون منطق ــأثیرات اي و هماهنــگدرون و ب ســازي ت
هـاي  هـاي بخشـی و سیاسـت   فضایی مکـانی سیاسـت  

اي عمـل  و محورهـاي خـاص بـه گونـه     توسعۀ مناطق
کند که بتواند اهداف چشم انداز بلندمـدت توسـعۀ   می

 کشور و مدیریت یکپارچـه سـرزمینی را محقـق سـازد    
  ).190:1390(پوراصغر و ویسی،

 هـاي سیاسـت  و ساله بیست اندازچشم اهداف سند
در  1404 افـق  در ایـران  اسـالمی  جمهـوري  نظام کلی

  .ارتباط با حمل و نقل
 یـک  هر سهم تنظیم و نقل و حمل جامع نظام ایجاد -

 نقـل  و حمـل  بـه  دادنالویـت   بـا  آن هايبخش از
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 و اقتصــادي جهــات، مالحظــات توجــه بــا و ریلــی
 -انــرژي مصــرف شــدت کــاهش -امنیتــی دفــاعی
 -ایمنـی  افـزایش  -محیطـی  زیست آلودگی کاهش

 و هـا سـاخت  زیـر  بـین  تناسـب  و تعـادل  برقراري
  .تقاضا و ناوبري تجهیزات و ناوگان

 طریـق  از عـالی  سطح به رسیدن تا وريبهره افزایش -
مدیریت  و نقل و حمل هايروش بهبود و پیشرفت
 .اطالعات و انسانی و منابع

نکاتی  به توجه با نقل و حمل شبکۀ اصالح و توسعه - 
 آمـایش  محورهـا،  توسـعۀ  بـه  ايشبکه نگرش مثل

 ملی، سودآوريامنیتی،  دفاعی سرزمین، مالحظات

  .کشور و تقاضا ترانزیتی موقعیت
 و داخلـی  هـاي سـرمایه  جـذب  زمینـۀ  کـردن  فراهم -

 پوشـش  گسترش و مردم مشارکت جلب و خارجی
  .بخش این هايفعالیت همۀ در بیمه

ــه دســتیابی - ــهم ب ــازار از بیشــتر س ــل ب ــل و حم  نق
  ).12-43 :1390 بابایی،( المللیبین

اهـداف آمـایش    قابل ذکر اسـت کـه بـا توجـه بـه     
ویـژه  سرزمین، کمبود منابع در زمینۀ حمل و نقـل بـه  

حمل و نقل ریلی مانع بسیار بزرگی بر سـر راه توسـعۀ   
ــین    ــت؛ همچنـ ــور اسـ ــل کشـ ــل و نقـ ــش حمـ بخـ

هـاي گونـاگون در کشـور بیـانگر اقـدامات      بنـدي سطح
در موارد گوناگون اسـت؛ لـیکن   مقدماتی جهت توسعه 

(حمل و نقـل   ژوهشعدم سطح بندي در زمینۀ مورد پ
ریلی) بیانگر عدم توجۀ محققین به این بخش زیربنایی 

ویـژه  و بسیار مهم است. در خصوص حمل و نقـل و بـه  
حمل و نقل ریلی مطالعاتی در نقاط مختلف دنیا انجام 
شده است، ایـن مطالعـات در کشـور ایـران بیشـتر بـر       

هــاي فنــی حمــل و نقــل اشــاره کــرده اســت و جنبــه
اقتصادي مورد اقبال قـرار نگرفتـه اسـت. در    هاي جنبه

جـام   هـاي ان این پژوهش به معرفـی بعضـی از پـژوهش   
   پردازیم.شده در داخل و خارج کشور می

با بررسی و تجربه دو شـهر   1)2010لو و همکاران (
هنگ کنگ و نیویورك در زمینـۀ گسـترش رویکـرد و    
حمل و نقل ریلی سنگین و با تحلیل عوامـل مـؤثر بـر    

ایش مسافران حمل و نقل همگانی در ایـن دو شـهر   افز
                                                             
1. Loo and others 

رسند که ترکیب مناسب چهـار عامـل   به این نتیجه می
هــاي ایســتگاه حمــل و نقــل، کــاربري زمــین، ویژگــی

هاي جمعیتـی، اقتصـادي و اجتمـاعی و رقابـت     ویژگی
هاي حمل و نقل، در تغییر میـزان مسـافران   بین شیوه

  حمل و نقل همگانی مؤثر است.
ــران ــیم ( عم ــق و ک ــا   2)2003الح ــی ب در پژوهش

استفاده از دو روش تخمین متغیرهاي ابزاري و ضرایب 
ــان    ــی میـ ــۀ علـ ــی، رابطـ ــادفی ترکیبـ ــت و تصـ ثابـ

گــذاري  دولتــی را در بخــش حمــل و نقــل و  ســرمایه
 15هـاي  ارتباطات و رشد اقتصادي بـا اسـتفاده از داده  

ق اند، نتایج این تحقیتوسعه آزمون کردهکشور در حال
گذاري دولتی در بخش حمـل  دهد که سرمایهنشان می

ــد اقتصــادي    ــت گرنجــري رش ــات عل ــل و ارتباط و نق
  تشخیص داد شده است.

 سـرمایه  پیوسـته  ارتبـاط  3)1993(ربلـو   و استرلی
ــذاري  رشــد بــا را ارتباطــات و نقــل و حمــل در گ

 داتـمشاه پژوهش این در .اندکرده بررسی صاديــاقت
 دهه هفتاد و در کشور108 عمومی يهاگذاري سرمایه

 1970-1988دوره  دهـه هشـتاد طـی    کشـور در  119
تقیـق،   ایـن  نتـایج  برخـی  براسـاس  .است شده بررسی
 بـا  ارتباطـات  و نقـل  و حمـل  بخش در گذاري سرمایه
 مستمر و مثبت طوربه 66/0تا  59/0همیشگی  ضریب

  .است بوده ارتباط در اقتصادي رشد با
 عنــوان بـا  4)1999( رامیـرز  توسـط  دیگـر  مطالعـۀ 

 روي آن اثـر  و نقـل  و حمـل  سـاختار  تحلیـل  و تجزیه
 ایـن  .اسـت  رسـیده  انجـام  کلمبیا بـه  اقتصادي توسعۀ
  :دهدمی پاسخ پرسش سه به مطالعه

 حمـل  هزینۀ کاهش اثر که است این پرسش اولین
 ایـن  پاسـخ  چیسـت؟ بـراي   کلمبیـا  اقتصـاد  بـر  نقل و

 .شــودمــی زده تخمــین اجتمــاعی انــدازپــس پرســش،
 عامـل  یک آهنراه ساختار آیا که است این دوم پرسش

 خـود  مـدل  از اسـتفاده  بـا  .اسـت  بیسـتم  قرن در مؤثر
 پرسـش  .شـود می آزمایش فرضیه این برداريرگرسیون

 و حمل بناهاي زیر گسترش براي آیا که است این سوم
 داد؟ بـراي  کـاهش  را نقـل  و حمل هزینۀ توانمی نقل

                                                             
2. Emranulhaqe and kim 
3. Esterly and rebelo 
4. Ramirez 
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 بـه  نیـاز  مـا  نقـل  و حمـل  هايهزینه تغییرات تخمین
 آن توسـط  داریـم، کـه   قیمتـی  تقاضاي کشش تخمین

 محاسـبه  آهـن راه کاالهـاي  حمـل  اجتمـاعی  اندازپس
  .گرددمی

 پیسـارن  تانکول جیوا توسط شده انجام مطالعۀ در
 نقل و حمل صنعت توسعۀ رابطۀ خصوص در 1)2010(
 بـراي  امریکـا  ایالـت  چهل و هشت در اقتصادي رشد و

 بـه  تلفیقـی  ايداره روش به و 1984-1997مدت  طی
 که دهدمی نشان پژوهش این نتایج. است رسیده انجام
 ایالـت  در هـا بزرگـراه  توسـعۀ  سر ریـز  و خارجی اثرات

 متفـاوت  ایالـت  کـار  بـازار  وضعیت بهبود باعث متحده
 بـه  را ايکارخانـه  صـنایع  رونـق  و بـازار  توسعۀ و شده

  .است داشته همراه
ــگ  ــان تون ــاران جی ــی از  ،2)2010( و همک تحلیل

زنجیرة حمل و نقلی بین چین و آلمـان بـا اسـتفاده از    
ترین پارامترها براي اند. مهمارائه کرده SWOTتکنیک 

انتخــاب روش حمــل و نقــل در ایــن تحقیــق هزینــه،  
سرعت، اطمینان در زمان ترانزیت، مشخصـۀ کاالهـا و   

  دهی است.سرویس
  

  روش شناسی تحقیق
اي و بـه لحـاظ   این پژوهش به لحاظ هدف توسـعه 

ماهیت توصیفی و تحلیلی است. در این تحقیـق بـراي   
هــاي اکتشــافی هــاي تحقیــق از روشآوري دادهجمــع

طـور کلـی در دو   هـا بـه  استفاده شده است. ایـن روش 
  :شوند که عبارتند ازبندي میطبقۀ کلی دسته

صـورت   اي: بخشـی از مطالعـات بـه   مطالعات کتابخانه
هــاي اي بــوده اســت، کــه طــی آن شــاخص کتابخانــه

آهــن جمهــوري گانــه معرفــی شــده توســط راهدوازده
نامۀ آماري حمل و نقل ریلـی در  اسالمی ایران در سال

  این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفتند.
نامه و تأیید آن توسـط چنـد تـن از    با تهیۀ پرسش

می ایـران،  آهن جمهـوري اسـال  صاحب نظران حوزة راه
نامه نمـوده  این متخصصین مبادرت به پر کردن پرسش

گانه به ایـن شـکل   هاي دوازدهو وزن هر یک از شاخص

                                                             
1. Jiwattanakul paisarn 
2. Jian tong and others 

استخراج شده و در فرایند پژوهش مورد اسـتفاده قـرار   
کنندگان در پژوهش است. انتخاب مشارکتشده گرفته

کیفی با هدف دستیابی به بیشترین اطالعات در مـورد  
شـود؛ بنـابراین در ایـن    بررسی انجـام مـی  پدیدة مورد 

ــه  ــژوهش نمون ــه  پ ــه نمون ــد ک ــري هدفمن ــري گی گی
غیراحتمالی و هدفدار است مورد استفاده قـرار گرفتـه   

  است.
گیــري ویکــور یــک روش تصــمیم: Vikor3تکنیــک 

گیري گسسته چندمعیاره براي حل یک مسئلۀ تصمیم
 با معیارهاي نامتناسب، واحدهاي اندازه گیري مختلـف 
و متعارض است که توسـط اپروکویـک و تزنـگ ایجـاد     

 ،امیــري بــه نقــل از اپروکویــک و تزنــگشــده اســت (
بندي و انتخـاب  ). تکنیک ویکور روي دسته171:1386

هـاي  ها تمرکـز داشـته و جـواب   از یک مجموعه گزینه
سازشی را براي یک مسئله با معیارهاي متضاد تعیـین  

م گیرنـدگان را  که قـادر اسـت تصـمی   طوريکند، بهمی
براي دستیابی به یـک تصـمیم نهـایی یـاري دهـد. در      
اینجا جواب سازشی نزدیکترین جواب موجه به جـواب  

یـک توافـق متقابـل     ال است که کلمۀ سـازش بـه  ایده
). 449:  2004 اپروکویـک و تزنـگ،  گـردد ( اطالق مـی 

هـاي تصـمیم گیـري    تفاوت اصلی این مـدل بـا مـدل   
این است کـه بـر خـالف آن     ايسلسله مراتبی یا شبکه

ها، در این مدل مقایسات زوجـی بـین معیارهـا و    مدل
گیرد و هر گزینه مسـتقال توسـط   ها صورت نمیگزینه

گـردد( اپروکویـک و   یک معیار سنجیده و ارزیـابی مـی  
). درواقع در این پژوهش از تکنیک 517: 2007تزنگ، 

ویکور، به دلیل محاسنی همچون تمرکـز بـر جوابهـاي    
شی و راهنمایی در انتخاب یـک تصـمیم مشـترك    ساز

ها بـه صـورت مسـتقل    نهایی، همچنین سنجش گزینه
  توسط یک معیار مشخص استفاده گردید. 

توافقی است که توسـط   MADMویکور یک روش 
تواند یک اپریکوویچ و تزنگ توسعه یافت. این روش می

مقدار بیشینه مطلوبیت گروهـی بـراي اکثریـت و یـک     
ر انفـرادي را بـراي مخالفـت فـراهم نمایـد.      کمینه تأثی

  هاي ذیل است:مراحل این روش شامل گام

                                                             
3. Vikor  (Vlse  kriterjumska  optimizaija  
kompromisno  resenje) 
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در ایـن قسـمت بـا اسـتفاده از      تشکیل ماتریس: -1
 مـاتریس  دهـیم هاي خام یک ماتریس تشکیل میداده

 بـراي  آلترناتیوهـا  همـۀ  ارزیـابی  بـه  توجـه  بـا  تصمیم
  شود.تشکیل می مختلف معیارهاي

 mکنـیم  فرض مـی  شده:نرمالمحاسبۀ مقادیر  -2
i xبه عنوان iهاي مختلف معیار داریم. گزینه nگزینه و 

م اj رتبـه جنبــه   ix  انـد. بــراي گزینـه  مشـخص شـده   
ها مشخص شده است و براي سایر گزینه  i jxعنوان  به

اســت. بــراي   mارزش و مقــدار  ijxنیــز همینطــور.  
 مقیاس کردن مـاتریس تصـمیم در روش مـذکور از   بی

-که این کار در فرمول شودمیخطی استفاده  1نرمالیزه
 هاي محاسبتی روش مورد مطالعه انجام خواهـد فرمول

  شد.

  )1(رابطه 

 
 

 
 بـراي  بایـد  معیارهـا  اوزان: معیارهـا  وزن تعیین -3

  . باشد شده محاسبه هاآن روابط اهمیت بیان
بهتـرین و  : تعیین بهتـرین و بـدترین مقـدار    -4

مقـادیر در هـر معیـار را شناسـایی     بدترین هر یـک از  
  نامیم.می  j-fو  *jfترتیب کنیم و بهمی

F j*= Max Fi j, I=1,2,….m 
F j - = Min Fi j, j=1,2,….n              

  آل مثبت براي معیارحل ایدهبهترین راهf*j جایی که  
i j و j-f آل منفی براي معیار حل ایدهبدترین راهij.  

هم پیوند بزنیم یک ترکیب بهینه  را به f*jاگر تمامی 
خواهیم داشت که بیشترین امتیاز را خواهد داد که در 

  نیز همینطور است. j-fمورد  
این : آلهااز راه حل ایدهمحاسبۀ فاصلۀ گزینه -5

آل و حل ایدهمرحله محاسبۀ فاصلۀ هر گزینه از راه
رزش نهایی بر اساس ها براي اسپس حاصل جمع آن

  :روابط ذیل است
  )2(رابطه 

 
                                                             
1. Normalization 

از راه حل  iبیانگر نسبت فاصلۀ گزینۀ ام  I Sجایی که
بیانگر نسبت  iRآل مثبت (بهترین ترکیب) و ایده

آل منفی (بدترین حل ایدهام از راه  iگزینه فاصله
و بدترین  iSاست. برترین رتبه براساس ارزش  ترکیب)

 عبارت دیگر آید. بهدست میبه i R رتبه براساس ارزش
iS و iR ترتیب همان به*I L   1 وiL  نهایت در و بی

 روش الپی متریک هستند.
این مقدار براي هر یک از :  iQ محاسبۀ مقدار - 6

  :شودمیآنها به صورت زیر تعریف 
  )3(رابطه 

푄푗 = 푣.
Sj − S ∗
푆 − _푆 ∗ +

(1 − 푣).
Rj − R ∗
푅− ∗  

  = ∗
_ ∗

آل منفی حل ایدهبیانگر نسبت فاصله از راه
ام و به عبارت دیگر موافقت اکثریت براي  iگزینه 
  ام است. i نسبت 

  = ∗
_ ∗

آل منفـی  حل ایدهبیانگر نسبت فاصله از راه 
ام  iام و به عبـارت دیگـر مخـالف بـا نسـبت        iگزینه 

باشد  0,5بزرگتر از  vاست؛ بنابراین هنگامی که مقدار 
ــی  i Qشــاخص  ــق م ــه اکثریــت مواف شــود و منجــر ب

 i Qشـاخص   شودمی 0,5که مقدار آن کمتر از هنگامی
 بیانگر نگرش منفی اکثریت است. به طـور کلـی وقتـی   

اســت بیــانگر نگــرش تــوافقی     0,5برابــر  vمقــدار 
  متخصصان ارزیابی است.

در :  iQ ها بر اساس مقادیربندي گزینهرتبه - 7
شده در گام قبل، محاسبهاین مرحله بر اساس مقادیر 

 نماییمگیري میبندي کرده و تصمیمها را رتبهگزینه
 ).89-91 :1391(صفایی قادیکالئی و همکاران، 
) زمانی محقق Qiبهترین جواب سازشی (با کمترین 

 خواهد شد که دو شرط زیر برقرار شوند :
Q(A(2))-Q(A(1)) ≥	DQ 
DQ=1 /n-1 

 Q ،(2)Aبنـدي براسـاس معیـار    که: از نظر رتبهطوريبه
  ،اي در موقعیت یا جایگاه دوم استگزینه

(1)A   بهترین گزینه با کمترین مقدار برايQ، 
n هاي موجود.تعداد گزینه  
گزینـه  : گیـري شرط ثبات پذیرش در تصمیم -8
(1)A   باید همچنین بهتـرین رتبـه را در S   یـاR   داشـته

گیري پایدار ، این جواب سازشی در فرایند تصمیمباشد

* *

* *
1

; max
n

i ij i ij
j i j iii i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 
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باشد، اسـتراتژي مـاکزیمم   ˃ 5/0که اگر طورياست، به
مطلوبیت گروهی را به همراه داشته و توافق عمومی یـا  

 و 5/0 ترتیـب شود کـه بـه  م توافق زمانی حاصل میعد
  باشد. ˂0,5

اگر یکی از شروط باال برقرار نشود، آنگاه یک مجموعـه  
  شوندجوابهاي سازشی به صورت زیر پیشنهاد می 

  A(1) و A  (2)هاياگر تنها شرط دوم برقرار نشد گزینه - 1

 A،(2) A (1)هـاي اگـر شـرط اول برقـرار نشـد، گزینـه      - 2

،…،(n) A،  
ام اسـت کـه     Nاي در موقعیتگزینه  A(n)که طوريبه

در مـورد آن صـادق    DQ (1)Q(A-)(N)Q(A ≤ (رابطـۀ  
  ).169 -168: 1391(اختیاري، است

  
  هاي پژوهشیافته

آهن که در ایران احـداث گردیـد، در   اولین خط راه
متر  8700آهن تهران به ري به طول م راه 1886سال 

آهن شمسی مقدمات راه 1304بود از آن تاریخ تا سال 
سراسري فراهم گردید. پس از دو سال که مقدمات امر 
فراهم گردید، عملیـات سـاختمانی از شـمال و جنـوب     

خـط   .م 1317در سـال   شروع و یازده سال بعد یعنـی 

 آهــنهرااتصــال یافــت.  شــمال و جنــوب بــه یکــدیگر
سراسري ایران از بندرگز در جنوب شرقی دریاي خـزر  

هاي داخلی بـه  شروع شد و پس از گذشتن از سرزمین
سمت بندر خرمشـهر و بنـدر امـام دریـاي خـزر را بـه       

 1394طـول   آهـن بـه  خلیج فارس وصل کرد. ایـن راه 
متر اسـت و در طـول آن   میلی 1435کیلومتر و عرض 

). 7-4: 1392 جبرائیـل اوغلـی،  ایستگاه دائر است (نود 
پس از آن خطوط جدید یکی پس از دیگري به شـبکۀ  

آهـن کشـور بـه نـواحی     ریلی کشور اضافه شـدند و راه 
بندي شدند که هر یـک از ایـن نـواحی    مختلف تقسیم

شـوند کـه واحـدهاي    زیر نظر یک ادارة کـل اداره مـی  
مذکور از واحدهاي سیاسی داخلی کشور مثل اسـتانها  

آهـن  کننـد و ممکـن اسـت یـک واحـد راه     تبعیت نمی
شامل بخشهایی از یک اسـتان بـا بخشـهایی از اسـتان     
مجاور باشد. واحدهاي مورد مطالعـه در ایـن پـژوهش،    

آهن جمهوري اسالمی ایران شانزده نواحی از نواحی راه
دادن جهـت نشـان  ). در ایـن پـژوهش   1است (جـدول  
هـاي  بندي هر یک از ایـن نـواحی، داده  اهمیت و سطح

هاي مهم و اثرگـذار توسـط   مربوطه با توجه به شاخص
هوري اسالمی ایـران معرفـی   آهن جمسالنامۀ آماري راه

  .شده است
  

  آهنواحدهاي راه: 1جدول 
 طول خطوط واحد مرکز واحد واحد
 673 اهواز جنوب
 156 درود لرستان
 288 اراك اراك
 790 تهران تهران
 400 ساري شمال

 660 زنجان شمال غرب
 805 مشهد خراسان

 1071 شاهرود شمال شرق
 718 تبریز آذربایجان
 861 اصفهان اصفهان

 689 یزد یزد
 685 کرمان کرمان

 228 زاهدان جنوب شرق
 1529 بندرعباس هرمزگان

 947 طبس شرق
 484 شیراز فارس

  آهن جمهوري اسالمی ایرانمنبع: راه
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  شبکه ریلی کشور  :1نقشۀ 

  
در این پژوهش پس از اشـاره بـه چگـونگی توزیـع       

جغرافیایی شبکۀ ریلی کشور و اشاره بـه اهمیـت ایـن    
 شبکه، سعی در معرفی نواحی فاقد شبکه ریلـی اسـت،  

آهن در توسعۀ اقتصادي، بـا  سپس با توجه به نقش راه
بنـدي نـواحی داراي   استفاده از تکنیک ویکور به سـطح 

شود. تا واحدهاي کارا و برتر شبکۀ آهن پرداخته میراه
ریلی پس از معرفی تقویت شوند یا توسعه بیشتري در 

ها یابند و نواحی فاقـد راه آهـن نیـز    راستاي توانمندي
شوند و با توجه به اصول آمـایش سـرزمین و   شناسایی 

هاي موجود در هر منطقـه، همـۀ ایـن منـاطق در     توان
  الویت توسعۀ شبکه ریلی قرار گیرند. 

آهن بیانگر این موضوع اسـت کـه   شبکۀ موجود راه  
ــزي آهــن موجــود در کشــور، از قســمت راه ــاي مرک ه

شده و به شکل محورهایی از مرکز بـه اطـراف    منشعب
فاصله گرفته است، بسیاري از نواحی مهم و مرزي فاقد 

طورکـه در  باشـند. همـان  سیستم حمل و نقل ریلی می
، شـود مـی ) مشـاهده  1نقشه شبکۀ ریلی(نقشۀ شماره 

هاي خراسان شمالی و جنوبی در شرق کشور بـه  استان
حالی اسـت کـه    شبکۀ ریلی دسترسی ندارند و این در

کننـدة کریـدور   وجود راه آهن در این دو استان تکمیل

جنوب است، در اهمیت این کریدور باید ذکـر   -شمال 
تـرین مسـیر جهـت ترانزیـت     شود که این مسیر کوتاه

تـرین بـازار   کاالهاي کشورهاي آسیاي میانه کـه مهـم  
باشــد؛ همچنــین ترانزیــت ریلــی کشــور هســتند، مــی

ل و کهکیلویـه نیـز فاقـد شـبکه     هاي چهار محـا استان
ها نیز به عنوان کریدور جنوب ریلی هستند، این استان

به مرکز و شرق به غرب کشور در اتصال به شبکۀ ریلی 
آفرینی در توسعۀ بیشـتر کشـور خواهنـد    قادر به نقش

ایالم، کرمانشاه، هاي غربی کشور (بود؛ همچنین استان
در کریـدور   همدان، و کردستان) با وجود اهمیتـی کـه  

غربی کشور دارند، به شبکه ریلی دسترسی ندارنـد. در  
شمال غرب کشور نیز اسـتان اردبیـل بـه عنـوان یـک      
استان مـرزي و قابلیـت دسترسـی بـه دروازة ورودي و     
خروجی جهت صـادرات و واردات، فاقـد شـبکه ریلـی     

هـاي  هـا و فرصـت  است، ناگفته نماند که عالوه بر توان
هاي گردشـگري هریـک از   ه توانبایست بذکر شده می

ها نیز توجـه خاصـی مبـذول شـود. از آنجـا کـه       استان
توسعۀ متـوازن و عـدالت سـرزمینی از اصـول آمـایش      

ویـژه مسـتعد   سرزمین است، وصل مناطق مختلف و به
تواند به توسعۀ اقتصادي مناطق و کل کشور منجـر  می
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شود؛ همچنین افـزایش تجـارت داخلـی و خـارجی در     
  هاي ارتباطی خواهد بود.یش شبکهگرو افزا

هـاي  گیري از سیستمامروزه در دنیا به واسطۀ بهره
نوین عالئم و ارتباطات شـاهد تسـهیل در امـر رفـت و     

طـور ایمنـی آنهـا    آمد قطارها، افزایش سرعت و همـین 
باشیم و بـه جـرأت مـی تـوانیم مـدعی شـویم کـه        می

تکنولوژي صنعت حمل و نقل ریلی بـا سـرعت بسـیار    
رود. ایـن  شدن پیش میزیاد رو به سوي پست مدرنیزه

است که امکانات مـا در بخـش حمـل و نقـل      در حالی
الزم ریلی در حد و اندازة استانداردهاي جهانی نیسـت،  

به ذکر است، جایگاه ایـران بـر سـر چهـار راه ترانزیـت      
) موقعیت منحصـر بـه فـردي را در    2ریلی دنیا، (نقشه 

 دهد. سـهم رانزیت ریلی قرار میاختیار حمل و نقل و ت
 عـدم  دهنـدة نشـان  ترانزیـت  از کـل  ریلی کم ترانزیت

 و مهـم  و حسـاس  منـاطق  در ریلی شبکۀ دهیپوشش
 ناوگـان  بـودن فرسـوده  و ریلـی  ناوگان ضعف همچنین

 مناسب دهیپوشش و ناوگان تجهیز عدم. است موجود
ــه فرصــت خواهدشــد باعــث ــت ب ــل ترانزی عنــوان عام

بسـیار مهـم درآمـد، در دنیـاي امـروز در       شدةشناخته
  شود.  داده منطقه قرار موازي کشورهاي اختیار

 از تـر قـوي  ایران بسـیار  کشور که دارد جا بنابراین،
 صـورت نماید، در غیر این عمل منطقه کشورهاي سایر

 توانـد دارد، مـی  ایـران  بـه  شبیه موقعیتی که پاکستان
باشـد؛ همچنـین    ایران در آینده براي سرسختی رقیب

تنها بندر اقیانوسـی کشـور، بنـدر چابهـار بـه      با اتصال 
ترین مسیر در کشور بـراي کاالهـاي   شبکه ریلی، کوتاه

ترانزیتی کشورهاي آسـیاي میانـه کـه بـازار ترانزیتـی      
مناسبی براي کشور است شکل خواهد گرفت و رقیـب  
این بندر که بندر کراچی در پاکستان اسـت بـه دلیـل    

تر و ایمنی بیشتر ایران، کمتر مـورد اقبـال   مسیر کوتاه
بازارهاي ترانزیتی منطقه قرار خواهد گرفـت؛ بنـابراین   
دیدگاه فراملی به شبکه ریلی، اتصال نقاط اسـتراتژیک  
به شبکه ریلـی و اتصـال ایـن شـبکه بـه شـبکه ریلـی        
ــال    ــه دنب ــابی مناســب ب ــایه و بازاری کشــورهاي همس

هاي منطقه و سـعی  برقراري روابط دیپلماتیک با کشور
ــراي کشــور    ــد ب ــی جدی ــاي ترانزیت ــزایش بازاره در اف

هاي بسیار مناسبی را در این زمینه در اختیار ما فرصت
  داد. قرار خواهد

  

  
  ایران ترانزیتی موقعیت : 2 نقشه
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ــه  ــت رتب ــتا جه ــن راس ــواحی داراي در ای ــدي ن بن
 هـاي معرفـی  تعداد دوازده شاخص از شـاخص آهن، راه

آهـن جمهـوري اسـالمی ایـران مـورد      شده توسـط راه 
نامه و تأییـد  استفاده قرار گرفته است و با تهیه پرسش

آهـن  نظـران حـوزة راه  آن توسط چنـد تـن از صـاحب   
جمهوري اسالمی ایران، ایـن متخصصـین مبـادرت بـه     

نامه نموده و وزن هر شـاخص بـه ایـن    پرکردن پرسش

شکل استخراج شده و در فرایند پژوهش مورد استفاده 
 شد.  قرار گرفته

اي هـــا بـــا روش کتابخانـــهدر ایــن مرحلـــه داده 
ی   هـا کـامالً بـه   شده و چون دادهگردآوري صـورت کمـ

انـد  هـاي خـام شـده   بودند مستقیم وارد مـاتریس داده 
گیري شـانزده الترنـاتیو   در ماتریس تصمیم ).2(جدول 

).4(گزینه) و دوازده معیار وجود دارد (فایـل پیوسـت   
  

  هاي خامماتریس داده: 2جدول 
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  211  1491  74846  39833  1544  1495  896  2219  905  1854  497  427  جنوب
  0  0  10057  8486  2158  10577  900  464  434  1616  198  156  لرستان
  0  8189  234172  20436  4431  26625  1366  1122  1358  680  334  288  اراك
  0  23811  2763896  30817  6111  48926  1207  1368  5591  8197  778  790  تهران
  255863  38  89632  3665  1054  1148  409  206  313  944  535  400  شمال

  1768  11814  5406  3236  2233  11455  429  169  773  1785  454  534  شمالغرب
  374363  235889  312571  35035  4737  2644  795  1975  5324  6905  888  731  خراسان

  0  46769  67421  10616  6860  18234  615  607  503  1204  494  1071  شمالشرق
  35774  34377  85891  20263  576  6014  183  708  685  1103  518  468  اذربایجان
  0  27807  647453  29839  7320  45259  3946  1724  601  860  542  620  اصفهان

  0  7048  1838363  181331  7612  87534  4241  13660  384  610  602  689  یزد
  0  18107  38845  4913  392  2325  60  260  289  318  173  551  کرمان

  0  291  457  76  0  0  15  3  85  63  83  328  جنوبشرق
  104844  754  1386283  114543  9665  33701  5361  7446  656  566  878  1220  هرمزگان

  0  31019  399825  34583  4251  19887  2098  2163  183  226  269  947  شرق
  0  3896  0  1924  202  562  45  126  80  85  80  484  فارس

  1392منبع : آمارنامۀ حمل و نقل ریلی در سال 
  

  ها: وزن هر یک از شاخص3جدول 
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  092/0  096/0  092/0  088/0  076/0  072/0  076/0  084/0  084/0  084/0  06/0  088/0  وزن
  

 1سـازي نرمال گیريماتریس تصمیم پس از تشکیل
اسـت.  این ماتریس از طریق فرمول مربوطه انجام شـده 

نکتۀ مهم که در اینجا باید اشاره شود این است که، در 
                                                             
1. Normalization 

این پژوش هیچ شاخص منفی وجود نـدارد. سـپس در   
مرحلۀ بعد براي بیان اهمیت نسبی معیارها الزم اسـت  

  ).  3که وزن نسبی معیارها تعیین شود (جدول 
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در روش تحقیـق بـه آن    پس از انجام مراحلی کـه 
که بیانگر امتیاز نهایی هر گزینه   Qاشاره گردید، مقدار

شود. این مقدار است توسط شاخص ویکور محاسبه می
) است که هر چه عدد بـه  0-1عددي بین صفر تا یک (

آمده در این مرحله به صفر نزدیکتر باشـد بیـانگر   دست
 مطلوبیت گزینۀ مورد نظر و هر چـه بـه یـک نزدیکتـر    

بنـدي  رتبـه  باشد بیانگر ضعف گزینه مورد نظـر اسـت.  
که کمتـرین ارزش در بـاالترین   شد، طوري Qبراساس 

ترین سطح قرار گرفتند؛ رتبه و باالترین ارزش در پایین
کنـد واحـد   بیـان مـی   5طور که جـدول شـماره   همان

خراسان در بهترین وضعیت و واحد لرستان در بدترین 
  ).3پیوست نقشه وضعیت قرار دارند (فایل 

  

  
  )Qآهن ایران بر اساس شاخص ویکور (بندي نواحی راهرتبه :3نقشۀ 

  
آمـده شـروط   اکنون با توجـه بـه نتـایج بـه دسـت     

  :گیرندصورت زیر مورد آزمون قرار میبه
  :  شرط اول

 )4(رابطه 
Q(A(2))-Q(A(1)) ≥	DQ 
DQ=1 /n-1 

هاي اول و دوم ترتیب گزینهبه  A(2)و   A(1)که در آن  
	= I , DQ هستند و  

( )
تعداد آلترناتیوها است. طبق 

و  0,394فرمول با توجه به این که گزینۀ دوم برابر بـا   
 است، تفاضل ایـن دو برابـر بـا     گزینۀ اول برابر با صفر

بیشتر اسـت؛ بنـابراین    0,066بوده که از مقدار  0,394
 گردد.شرط اول تأیید می

 Rو  Sدر این شرط گزینۀ اول باید از نظر  :شرط دوم
نیز بهترین رتبه را داشته باشد، که گزینـۀ اول (واحـد   

اسـت، از   Qخراسان) که بهترین گزینه از نظر شاخص 
نـدارد؛  هـم بهتـرین رتبـه را     S و Rهـاي  نظر شـاخص 

 2و  1گـردد و گزینـه   بنـابراین شـرط دوم تأئیـد نمـی    
) بـه صـورت مشـترك    (واحد خراسـان و واحـد تهـران   

گردد، البته به دلیـل  عنوان بهترین گزینه معرفی میبه
ــدار   ــانگین مقـ ــودن میـ ــاالتر بـ  0,5) از Q )0,668بـ

کلی سیستم حمل و نقل ریلی در کشور وضعیت طوربه
  مناسبی ندارد.
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  بندي نهاییو تبه  Qمحاسبۀ مقدار :4جدول 
S R Q واحد رتبه 

/ / /   جنوب
/ / /   لرستان
/ / /   اراك
/ / /   تهران
/ / /   شمال
/ / /   غربشمال
/ /    خراسان
/ / /   شرقشمال
/ / /   آذربایجان
/ / /   اصفهان
/ / /   یزد
/ / /   کرمان
/ / /   جنوبشرق
     هرمزگان
     شرق
     فارس

    
خراسـان و   آهنراه واحد ویکور مدل نتایج براساس

 خـود  به ایران آهنراه نواحی بین در را یک رتبۀ تهران
اند. واحد خراسان با طول خطوط نسـبتاً  داده اختصاص

آهـن  زیاد و بیشترین تعـداد پرسـنل، بعـد از واحـد راه    
ــی  ــداد مســافر را جابجــا م ــد، تهــران بیشــترین تع کن

همچنین در شاخص نفـر کیلـومتر نیـز جایگـاه اول را     
واحد در جابجایی بـار نیـز   دارد. قابل ذکر است که این 

عملکرد مناسبی را داراسـت، در در آمـد بـار صـادره و     
ــت را    ــام نخس ــور مق ــت در کش ــد ترانزی وارده و درآم

شـده و  هاي بارگیري داراست، همچنین در تعداد واگن
-واحد در رتبۀ چهارم قـرار مـی   این در آمد بار داخلی،

بـر داشـتن طـول    آهـن تهـران عـالوه    گیرد. واحـد راه 
زیاد در جابجـایی مسـافر    خطوط و تعداد پرسنل نسبتا

رتبۀ نخست را داراست؛ همچنین در جابجـایی مسـافر   
گیـرد، بیشـترین   کیلومتر بعد از واحد خراسان قرار می

کند و در داخلی کسب می بار درآمد را از نظر جابجایی
شــاخص تنــاژ بــار ناخــالص بعــد از واحــد یــزد اســت؛ 

ر ناخـالص نیـز در جایگـاه    همچنین در تن کیلومتر بـا 
گیرد. هر دو واحـد تهـران و خراسـان    مناسبی قرار می

هاي مذکور از مادرشـهرهاي  عالوه بر برتري در شاخص
شــوند و بزرگتــرین قطــب ملــی کشــور محســوب مــی

ــتند،  ــور هس ــی کش ــه    جمعیت ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
ــور      ــاي کش ــرین بازاره ــی از بزرگت ــهرهاي مل مادرش

در حمل بار نیـز عملکـرد   گردند؛ بنابراین محسوب می
ویژه واحد خراسـان کـه بـا توجـه بـه      مناسبی دارند به

داشتن دروازة سرخس میزان بـار صـادرات و واردات و   
میزان درآمد ترانزیت قابل توجهی را به خود اختصاص 

دهـد؛ همچنـین شـهر مشـهد بـه عنـوان پایتخـت        می
مذهبی هر ساله پذیراي گردشگران زیـادي اسـت کـه    

آهـن بـه عنـوان ایمـن     این گردشگران از راهبسیاري از 
  کنند.ترین راه حمل و نقل استفاده می

آهن یزد نیز در این تکنیک جایگاه بعـدي  واحد راه
دهـد. ایـن واحـد در تنـاژ بـار      را به خود اختصاص می

هـاي  بارگیري شـده ،تنـاژ بـار ناخـالص، تعـداد واگـن      
-قرار مـی شده و درآمد بار داخلی در رتبۀ اول بارگیري

 بـه  نزدیکی که شود ذکر باید یزد واحد مورد در گیرد،
سبب داشتن رتبۀ برتـر در   واحد این در مختلف معادن

همچنـین ایـن واحـد در     هاي ذکر شده اسـت؛ شاخص
جابجایی بار مرزي و تن کیلـومتر بـار ناخـالص بعـد از     
هرمزگان در رتبۀ دوم قرار دارد. رتبۀ سـوم متعلـق بـه    

رمزگان است. ایـن واحـد بـا بیشـترین     آهن هواحد راه
طول خطوط در تن کیلومتر بار ناخالص و تن کیلـومتر  
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دهـد،  بار مـرزي رتبـه اول را بـه خـود اختصـاص مـی      
شـده و  همچنین در تعداد پرسـنل، تنـاژ بـار بـارگیري    

شده بعد از یزد در جایگاه دوم هاي بارگیريتعداد واگن
لـی و درآمـد   گیـرد. در میـزان درآمـد بـار داخ    قرار می

ترانزیت رتبۀ سوم را داراسـت و در جابجـایی تنـاژ بـار     
ناخــالص در مقــام چهــارم قــرار دارد. داشــتن جایگــاه 

هاي ذکرشـده مـدیون اتصـال ایـن     مناسب در شاخص
هاي آزاد و دروازة اصـلی تجـارت در ایـران    واحد به آب

همچنین شایسته است که بـا اتصـال محورهـاي     است.
بـرداري بهینـه در زمینـه    ریلی بهـره دار به شبکه الویت
ر کشور مورد استفاده قـرار  ونقل ریلی و ترکیبی دحمل

  ).4نقشه گیرند (
   

  
  هاي احداث شبکه ریلیاولویت: 4نقشه 

 )آهن جمهوري اسالمی ایرانمنبع : راه(
  

  گیرينتیجه
یـافتگی،  هـاي توسـعه  تـرین شـاخص  یکـی از مهـم  

احداث راههاي مواصالتی اعـم از شـبکۀ حمـل و نقـل     
اي ایمــن و مناســب، بــراي دسترســی و ریلــی و جــاده

ارتباط با سایر مراکز مهم کشور است. به گفتۀ بسیاري 
از کارشناسان تأثیر این عامل بر رشد و گسترش سـایر  

و زمینه سـاز توسـعه از    عوامل توسعه انکارناپذیر است
. توزیع مناسب شبکه حمل و نقـل  جهات مختلف است

کنند. با نگاهی در تحقق این مهم نقش بسزایی ایفا می
) متوجـه خـواهیم   1به شبکه ریلی کشور(نقشه شـماره 

ــع مناســبی    شــد کــه شــبکه ریلــی در کشــور از توزی

برخوردار نیست و متناسب با موقعیت استراتژیک ایران 
ترانزیـت ریلـی، توزیـع شـبکه ریلـی توجیـه        در زمینه

طور که پیشتر اشاره شد ایران بر اقتصادي ندارد. همان
ــا تکمیــل   ــی دنیــا قــرار گرفتــه و ب ســر چهــار راه ریل
محورهاي ریلی شرق و غرب کشور و اتصال بنادر مهـم  
کشور از جمله تنها بندر اقیانوسـی کشـور چابهـار، بـه     

صـادي ترانزیـت را   شبکه ریلی می توان فرصت مهم اقت
بندي نواحی ریلـی و  در اختیار گرفت؛ همچنین با ربته

مشخص شدن نواحی کارا می توان متناسب با کـارایی  
ویژه هر واحد ریلـی توسـعه بـراي آینـده آن واحـد را      

آمـده واحـد   دسـت با توجه به نتایج به ریزي کرد.برنامه
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تهـران بـه صـورت    آهن خراسـان و واحـد راه آهـن    راه
عنوان بهترین گزینه معرفی می گردد. واحد به مشترك

ــرار آهــن یــزد و هرمزگــان در رتبــهراه هــاي بعــدي ق
 Qگیرند، البته به دلیل باالتر بودن میـانگین مقـدار   می

طورکلی سیستم حمل و نقـل ریلـی   به 5/0 ) از668/0(
  در کشور وضعیت مناسبی ندارد.

توسعه بنابراین با توجه به اصول آمایش سرزمین و   
الت سـرزمین، شایسـته   متوازن، همچنین برقراري عـد 

هاي شبکه ریلـی در دسـتور کـار    است که، نقشۀ الویت
توسعۀ این نوع حمل و نقل قرار گیرد و با اتصال کیلـه  

هـاي کشـور بـه شـبکۀ ریلـی بـه اهـداف        مراکز استان
آمایش سرزمین جامع عمل پوشـیده شـود. محورهـاي    

دار(نقشه شماره الویت شرق و غرب در نقشۀ محورهاي
آهـن جمهـوري اسـالمی ایـران تهیـه      ) که توسط راه4

گردیده است، مورد عنایـت خـاص واقـع شـود. محـور      
دار اهمیت بسیار زیادي شرق در نقشۀ محورهاي الویت

دارد، این محور تنها بندر اقیانوسی کشور، بندر چابهـار  
ــابراین    ا ر ــرد؛ بن ــد ک ــل خواه ــی متص ــبکه ریل ــه ش ب

رین مسیر بـراي کاالهـاي ترانزیتـی کشـورهاي     تکوتاه
آسیاي میانه، که بـازار ترانزیتـی ریلـی مناسـبی بـراي      
کشور است، شکل خواهد گرفـت، همچنـین شـهرهاي    

هاي شرقی کشور طی این اقـدام  مهم و بندري و استان
به شبکه ریلی متصل خواهند شد. با توجه بـه اهمیـت   

ر این زمینـه،  شبکه ریلی و موقعیت استراتژیک ایران د
هاي کشور، ها و فرصتتوسعۀ متناسب با توجه به توان

وري و تبدیل کریدور کاغـذي بـه کریـدور    فرصت بهره
ــارراهی    ــت چه ــتفاده از موقعی ــت اس ــی و درنهای واقع
ترانزیت ریلی را در اختیار ایران قرار خواهد داد. ناگفته 

هـا و عـدم تکمیـل    نماند که به علـت تحمیـل تحـریم   
و تطبیـق یکسـان عـرض ریـل در ایـران بـا        کریدورها

کشورهاي شـمالی سـبب شـده اسـت کـه کشـورهاي       
(کشـور   موازي منطقـه بـا مـوقعیتی مشـابه بـه ایـران      

پاکستان با بندر اقیانوسی کراچـی) در حـال سـبقت از    
ایران در زمینۀ ترانزیت ریلی با تمام مزایاي اقتصـادي،  

کمیـل  تجاري و سیاسی باشند. در غرب کشور نیز بـا ت 
هاي غربی نیز به شبکه کریدور غربی کشور کلیه استان

ریلی متصل شده و از مزایاي این سیستم حمل و نقـل  

شد؛ همچنین در این نقشه شـهرهاي   مند خواهندبهره
اي در نقاط مرزي نیز، به خطوط و شبکه مهم و حاشیه

شــد و شــبکه ریلــی در کشــور  ریلــی وصــل خواهنــد
اط مورد نظر و مهم را تحت صورت متعادل تمامی نقبه

 پوشش قرار خواهد داد.
    

  پیشنهادها
توسعۀ شبکه ریلی کشور در محور شرق کشـور در   -1

جنـوب و توسـعه    -جهت تکمیـل کریـدور شـمال   
  محور غرب کشور

ویـژه تنهـا بنـدر    اتصال بنادر مهم به شبکه ریلی به -2
تـرین مسـیر   اقیانوسی کشور بندر چابهار که کوتاه

آسـیاي میانـه محسـوب    ترانزیت براي کشـورهاي  
 .شودمی

هاي کشور به شبکه ریلی حتـی  اتصال مراکز استان -3
زمانی که صرفه اقتصادي به دنبال نداشته باشـد و  
فقط بنا به اصول آمایشی، دسترسی بـه امکانـات و   

 عدالت سرزمینی و توسعۀ متوازن
ــزایش تجــارت    -4 ــاطق مســتعد جهــت اف اتصــال من

ي اصـلی ورودي و خروجـی بـه    هادروازهخارجی و 
 شبکه ریلی 

ویـژه منـاطق   اي و بـه اتصال مناطق پرحادثۀ جـاده  -5
 فاقد فرودگاه به شبکه ریلی
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