
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  
ي

لم
 ع

يه
شر

ن
- 

 عل
ي

هش
ژو

پ
ره 

ما
 ش

م،
شش

ره 
دو

ي، 
دار

 بر
شه

 نق
ون

 فن
م و

و
3

ند
سف

، ا
 

اه 
م

93
15

  

 

 

س
ا

 

با استفاده از سيستم اطالعات مکاني  رانيا يليشبکه ر تيظرف نييتع
(GIS) 

 2وفايي نژاد رضاي، عل1بهرام مرادي سلوشي

 مهوري اسالمي ايرانآهن جهدفتر آمار و فناوري اطالعات را -هاي اطالعات مکاني سیستم گروهکارشناس ارشد  9
b_moradi5971@yahoo.com 

 دانشگاه شهید بهشتي -ه مهندسي عمران، آب و محیط زيست دانشکد - کیژئوتکن و ازهس يمهندساستاديار گروه  2
a_vafaei@sbu.ac.ir 

 (9315 آبان ، تاريخ تصويب9315 تیر )تاريخ دريافت 

 چکيده

 در ريلي سیستم يک ظرفیت و توانايي که است شدهلیتشک عملیات و تجهیزات از يامجموعه تعامل از ريليونقل حمل سیستم

ها آن شناخت و مهم آن برمؤثر  عوامل کلیه تغییرات نحوه تحلیل و ظرفیت محاسبه منظور بدين. کنديم تعیین را مسافر و بارونقل حمل

 و شبکه نوع به توجه با که دارد وجود ظرفیت محاسبه براي مختلفي يها. روشدارد ريلي شبکه يبرداربهره سطح ارتقاء در شاياني کمک

صورت به استفاده تنوع داراي ريلي شبکه نکهيا لیبه دل ران،يا کشور در حاضر حال در که گرفت بهرهها آن از توانيم آن از هاستفاد نحوه

( Scott رابطه) است مشهور عملي ظرفیت رابطه به کهآهن راه ظرفیت محاسبه روش از است،( مسافري و باري) ترکیبي يا و مسافري باري،

 يهايتوانمند از تیظرف محاسبه يبرا که است اين ،رديپذيم صورت بار اولین براي که حاضر تحقیق هدف نه،یزم اين در .شوديم استفاده

 شبکه عملیاتي ظرفیتي وضعیت وب، تحت يمکان اطالعات ستمیس کي يسازادهیپ و يطراح با و جسته بهره يمکان اطالعات هايستمیس

که به  ديگرد يطراح مبنا GIS يطیمح منظور نيبد. دينما نییتع متداول يهاروشبه نسبت رشتیب ييکارا با و نينو صورتي به را ريلي

و ضمن مشاهده وضعیت فعلي متصل شده  پايگاه سیر و حرکت ازجملهآهن جمهوري اسالمي ايران هاي مختلف شرکت راهپايگاه داده

هاي ظرفیتي شبکه ريلي مطرح ظرفیت شبکه و همچنین رفع گلوگاه باال بردن، ي براي استفاده از ظرفیت خاليهايراهکار ،ظرفیتي شبکه

 جهت مديريتي يریگمیتصم بهبود باعث بلکهباعث افزايش سرعت و دقت محاسبه ظرفیت شبکه شد،  تنهانهاز اين شیوه،  استفادهکند. مي

 ياسالم يجمهورآهن راه شرکت براي رآمدد کسب و متقاضي يهاشرکت به ظرفیت اين فروشمنظور به شبکه خالي ظرفیت از استفاده

 ريلي شبکه در مسافر و بار صاحبان تقاضاي براي يمناسب قراردادهاي توانمي سال، يا فصل هر شروع از قبل که جايي د تايگرد زین رانيا

 .نمود منعقد

حت وبسرويس ت گراف، دادهپايگاه  ريلي، شبکه ظرفیت ،(GISمکاني ) اطالعات سیستم واژگان کليدي:

                                                           
 رابط نويسنده 
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 مقدمه -1

، احداث خطوط جديد بخش عظیمي آهنراهدر شبکه 

، لذا بايد سعي شود تا از خطوط ردیگيبرمرا در  هانهيهزاز 

جويي قابل يد تا صرفهآعملبهي مناسب برداربهرهموجود 

در تحقیق ها صورت پذيرد. براين اساس، توجهي در هزينه

که براي ي مختلف تعیین ظرفیت هاروشسعي شده حاضر 

نوع عملکرد شبکه ريلي ايران مناسب هستند، بررسي شده 

براي تعیین  اکنونهمو سپس براساس آنها، روشي که 

 صورتبهشود، يمظرفیت در شبکه ريلي ايران استفاده 

 مبنا و برخط بهبود داده شود. مکانیزه، مکان

 شود،مي شناخته ظرفیت عنوانبه آنچهدر اين راستا، 

 از مشخصي تعداد دادن عبور در مسیر يک ناييتوا اصل در

که در اين تحقیق به آن  ظرفیتي .است ونقلحمل وسیله

 است ظرفیتييا به عبارتي  عملي ظرفیتشود، پرداخته مي

که قبل  شودمي حاصل برداريبهره واقعي شرايط تحت که

از پرداختن به آن، الزم است به چند اصطالح و تشريح زير 

 عنايت شود.

ها آهنراه الملليبین هياتحاد در ريلي شبکه کي

(UIC )وسیلهبه که است گره ايمجموعه شامل 

 نیز خط آن به که اندشده مرتبط هم به پیوند، ايمجموعه

 .[9] شودمي گفته

ي اتصالي نقطهيک  صرفاًشکل يک گره  نيترسادهدر 

از يک خط به خطي ديگر  توانديماست که در آن قطار 

که در  دهنديمرا تشکیل  هاستگاهيا هاگرهبرخي از  برود.

عملیات سبقت، تالقي يا تغییر جهت قطارها انجام  هاآن

 .]9[ ردیگيم

ي از خطوط و امجموعهي است که امحوطهايستگاه 

و ساختمان اداري و مسکوني و  وستهیپهمبهي هاسوزن

یم در آن قرار دارد و محل توقف تنظ و مسافرسکوهاي بار 

قبول اعزام عملیات مانور و سبقت و تالقي قطارها و ساير 

و همچنین در آن امور مربوط به قبول  استنقلیه ريلي  طيوسا

 .]2[ ردیگيمتحويل بار و توشه سوار و پیاده شدن مسافر انجام 

 بالك قرار دارند. خطپارهدر دو طرف  هاستگاهيا معموالً

 آهنراه طوطخ در جدايي دونقطه بین فاصلهبالك 

 نقاط. گیرد قرار آن در تواند،مي ناوگان يک فقط که است

 راهنما، هايچراغ ها،ايستگاه شامل دنتوانمي جدايي

 بالك ديگرعبارتبه يا .دنباش...  و اضطراري هايايستگاه

 فاصله تنظیم براي که مجاور ايستگاه دو بین است خطي

 باهم طارق دو که شودمي مشخص قطارها مسیر زماني

 .]3[ باشند بالك يک در ندارند اجازه

 که همبهمتصل واگنو چند  لوکوموتیو مجموعقطار به 

 .]3[ شودفته ميگ کننديم حرکت مشخص مسیر يک در

 و مبدأ بین سرهم پشت خطوط و هاگره مجموع نیز، مسیر

 .]9[باشد مي مشخص مقصد

 در شبکه ريلي براي محاسبه ظرفیت نیاز به مشخص 

 .و يک مقصد براي تعیین ظرفیت داريم مبدأشدن يک 

 n-1باشد آنگاه  شدهلیتشکايستگاه  nاز اگر يک مسیر 

بالك در مسیر داريم که براي تعیین ظرفیت بايد ظرفیت 

تک تک بالکها را بدست آورده و ظرفیت بالك بحراني را 

 به عنوان ظرفیت مسیر در نظر بگیريم.

 
 (زنجان - مسیر قزوين)و ايستگاهها بالکها نمايي از  -9شکل

ايستگاه  99 ،در مسیر  قزوين زنجان (9مطابق شکل )

ها که همان گره چشمه و ... وجود داردبا نامهاي قزوين، سیاه

مسیر  ايندر . همجنین براساس تعاريف مطرح شده، هستند

بالك آنها عبارتند از که نامهاي وجود دارد بالك  91

 . .تاکستان و .. - الك سیاه چشمهب ،سیاه چشمه -قزوين

 داراي که است بالکي بحراني، بالكدر اين زمینه، 

 به بحراني، بالك شناسايي براي .است سیر زمان بیشترين

 قطارهاي سیر زمان مجموع که شوديم عمل صورت اين

 مسیر، يهابالك از يک هر دروبرگشت رفت مسیرهاي

 بالكعنوان به سیر زمان نيتربزرگ و گرديده محاسبه

 بحراني بالك شناسايي از پس. گردديم انتخاب بحراني

 4[ گردديم محاسبه بحراني بالك اين براي ظرفیت مسیر،

 ظرفیت محاسبه هاي روشاي از ، مقايسه9جدول  .]5 و

 دهد. را نشان مي آهن راه در

، مشاهده 9گونه که در جدولدر اين راستا و همان

توان مي راآهن در راه ظرفیت همحاسب يهاروششود، مي

و  سازيینهبه ،پارامتريک ،سازيیهشبدسته  چهار به

 .نمود بنديتقسیمتحلیل 
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سازي تقلید عملیات يک فرآيند يا یهشبروش  در

 دهندهنشانزمان است و  باگذشتسیستم در دنیاي واقعي 

رفتار پوياي يک سیستم با حرکت از يک حالت به حالت 

سازي یهشبي هاروششده است. يفتعرديگر طبق قوانین 

کنند که تا حد زيادي به واقعیت نزديک يم مدلي را فراهم

یل نیاز به اطالعات جزئي به دل اين روش .]6[ دنباشيم

 ديويسمقاومت  ،شیب و فراز مقاومت نظیر مقاومت قطار،

 نگرديد.واقع استفاده در تحقیق حاضر مورد .. .و

 در توانيم را خط يک ظرفیت پارامتريکدرروش 

 میانگین نمودار اين. کرد بیان اتیرتأخ زمان نمودار قالب

 نشان قطارها تعداد از تابعيصورت به را قطار هر تایرتأخ

سازي یهشباين روش در حقیقت خروجي روش  .دهديم

 ،به همین دلیل .باشدالگو مي افزارنرمزمند ارائه بوده و نیا

 اجرا به عنوان گزينه مناسباين روش در تحقیق حاضر 

 انتخاب نگرديد.

 جدول آوردنبه دست  سازي هدفینهبه درروش

 از استفاده با که است بهینه قطارهاي حرکت يبندزمان

 قطارها تعداد حداکثر محاسبه به رياضي، يهامدل

 يبندزمان مسئله با تنگاتنگي ارتباط بنابراين و پردازنديم

نیز نیاز به برنامه اولیه قطار  اين روش .ددار قطارها حرکت

اصالح جدول  منظوربهو مشخصات کامل قطارها 

و از آنجا  ي و ماکزيمم کردن قطار خروجي داشت،بندزمان

براي اجراي اين  ،نموديمهزينه و زمان زيادي را طلب  که

 انتخاب نگرديد.تحقیق، 

تحلیلي بر اساس روابط محاسباتي و با  روش راما د

ي خط و برنامه حرکت قطارها به محاسبه هادادهاستفاده از 

؛ که اين روش، به عنوان روش ]7[شود يمظرفیت پرداخته 

مناسب اجراي تحقیق انتخاب گرديد. انتخاب ياد شده به اين 

پايگاه داده گراف با  دلیل بود که در اين روش، با دسترسي به

طراحي سرويس تحت وب، نیاز مجموعه در کمترين زمان با 

 شد.يمشده مرتفع یینتعتوجه به اهداف 

از روش تحلیلي و با استفاده از  نیز، آهن ايراندر راه

-ظرفیت مسیرهاي شبکه ريلي محاسبه مي Scottرابطه 

 ،بالك هر در قطار ریس زمان يمبنا بر Scott رابطه شود.

در اين راستا و در حال حاضر،  .کنديم محاسبه را تیظرف

 ،گیردصورت مي به صورت دستي که براي محاسبه ظرفیت

 پايگاه دادهاطالعات سیر و حرکتي مسیرهاي مختلف را از 

بالك  ،و حرکت به محیط اکسل وارد کرده و اپراتورها سیر

  کنند.بحراني را تشخیص داده و ظرفیت را محاسبه مي

خروجي  ،شودروش که اکنون استفاده مياين ر د

بصورت آفالين در يک جدول اکسل ذخیره شده و براي 

يا  Paint افزارنرم در محیط گرافیکي ظرفیت نمايش

Photoshop  ، با رنگهاي مختلف  ،عکس شبکه ريلي يروبر

هاي کل شبکه و گلوگاه ظرفیت و با نوشتن عدد ظرفیتي،

 .دهندمي را نمايش

 هبدر صورت نیاز  ،بر بودنعالوه بر زمان وش فوقردر 

تمامي مراحل بايستي نیروي انساني ، تغییر اطالعات اولیه

خطاي نیروي انساني  ،حتي در برخي موارد .را بازبیني کند

-مينادرست که باعث بروز نتايج  شودوارد محاسبات مي

در نمايش اطالعات بصورت گرافیکي و  اين روش شود.

 دارد. نامناسبيتوانمندي پايین و  ،نیز نقشه مبنا

تحقیق حاضر صورت  ،شده يادبراي رفع مشکالت لذا 

اينکار  و شدهحداقل اپراتوري کار پذيرفت که براساس آن، 

کاهش چشمگیر خطاهاي نیز باعث افزايش سرعت و 

گیري از با بهرهشود. عالوه بر اين، تحقیق حاضر انساني مي

صال به پايگاه داده سیر و در ات هاي تحت وبسرويس

را براي محاسبه دقت باالتري  ،و پايگاه داده مکاني حرکتي

هاي زماني روز، دوره در ظرفیت همه بالکهاي يک مسیر

و در بستر نقشه ارائه نموده و ظرفیت را و سال  فصل ماه،

 .دهدمبنا ارائه ميبه صورت مکان

به با امکان اتصال اطالعات ظرفیتي  ديگر، از طرف

هاي سیستم يتوانمنداز  همچنین با استفادهو نقشه ريلي 

 آهن راه در ظرفیت محاسبه هاي روش مقايسه -9جدول

 معیار تحلیلي روش سازيبهینه روش پارامتريک روش سازيشبیه روش

 کم ورودي کم متوسط متوسط - کم زياد

 دقت متوسط متوسط متوسط باال

 کاربرد استراتژيک تحلیل زمانبندي جدول طراحي استراتژيک تحلیل زمانبندي جدول سنجي اعتبار

 هزينه کم متوسط باال -متوسط باال

 سازي مدل آسان سخت نسبتا متوسط سخت
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ا بي از ظرفیت موجود شبکه برداربهره ،اطالعات مکاني

قبل از  جايي که اگر تا پذيرد،کارايي بیشتري صورت مي

وضعیت عملکرد ظرفیتي شبکه در سال  ،شروع سال

يزي معتبري براي ربرنامهتوان يم ،گذشته مشخص باشد

صورت داد ي مختلف هاشرکتمشخصي بار از  حمل میزان

را به مقاصد خود  موردنظربارهاي  قبولقابلي هازمانو در 

ماندن ظرفیت در  استفاده بالبدين ترتیب از  کرد وحمل 

 .نمودجلوگیري  ،شبکه

-براي ظرفیتتاکنون در تحقیقاتي که در اين راستا، 

 تعیین بهترين روش برايتنها  پذيرفته،سنجي صورت 

هاي شبکه و يا افزايش ظرفیت در گلوگاهمحاسبه ظرفیت 

عنوان مثال براي محور لرستان به  اند.مدنظر واقع شدهريلي 

 ،UIC4059 فرمول( نشان دادکه 9337) ونددال ،باري استکه 

 فرمول با مقايسه در را واقعیتي به ترنزديک و بهتر نتايج

 .] 3[ نمايدمي ارائه آهنراه

 مدل از استفاده با( 9311) رانيقیني و همکا

 يسازمدل به ييکاال چند انيجر يمبنا بر سازيینهبه

 مدلي براي محاسبه ظرفیت و تولید و پرداخته يلير شبکه

در  زمانهم صورتبهي حرکت قطارها بندزمانجدول 

 .] 1[ند اارائه نموده آهنراهشبکه 

-( نحوه تعیین نقاط فشرده9319يقیني و همکاران )

را مورد  ايران آهنراه درازي برنامه حرکت قطارها س

مطالعه موردي ظرفیت  عنوانبه ايشان .اندبررسي قرار داده

محاسبه و را مشهد  -و بهینه در مسیر تهرانشده استفاده

 .] 91[اند نموده ارائهرا  آمدهدستبهنتايج 

 ظرفیت تعیین تلفیقي روش ( به ارائه9319عراقي )

در اين مقاله  .اندپرداختهريلي  ونقلحملسیستم  در خط

 UIC4062و   UIC405روشمدلي بر اساس تلفیق 

 .] 99[ است شدهارائه

( روشي براي بررسي 9319يقیني و همکاران )

ي ريلي هااهگگلوراهکارهاي مناسب جهت افزايش ظرفیت 

جديد  يسازنهیبه مدل. در اين مطالعه، يک اندنمودهارائه 

                                                           
 تعیین و يعبور يقطارها انواع بنديدسته با UIC405روش  در 9

 واقع هايبالك تعداد نمودن منظور و قطارها نیانگیم زماني هسرفاصل

شده و  محاسبه معادل کیتراف براساس قطار تیظرف ر،یمس در

 خروجي آن تعداد قطار روزانه است.

 و کیتراف براساس UIC405 روش همانند زین UIC406روش  در 2

 تعیین اشغال درصد مبناي بر را ظرفیت نیانگیم ،زماني سرفاصله

 .و خروجي آن درصد اشغالي است نمايدمي

 يلير شبکه يسازمدلجهت  ييکاال چند انيجر يمبنا بر

ات شبکه هاي مدل، خصوصیيورود که شده استارائه

 .] 92[ريلي و نوع قطارها هستند 

که براي اولین بار صورت پذيرفته،  تحقیق حاضر اما در

گرفته که تاکنون مدنظر واقع مسائلي مورد توجه قرار 

که در  قع شدهاند. در اين راستا، روشي مورد استفاده وانشده

هاي روش تحلیلي براي امکان استفاده از کلیه رابطهآن 

هاي از طريق سرويسدر آن، و  شتهمحاسبه ظرفیت وجود دا

يا مسیر  کرده،توان يک مسیر را انتخاب تحت وب مي

هاي ظرفیت را به روشدر آن و  هرا تعريف نمود يجديد

و نقشه روي کرده و خروجي را در و مقايسه مختلف محاسبه 

 بصورت گرافیکي نمايش داد.

 اجرامتدولوژي  -2

 در مسافر و بار حمل ظرفیت و قابلیتدر تحقیق حاضر، 

 حرکت مسیر در مختلف پارامترهاي از تابعي ريلي شبکه يک

 زيرساخت، شامل پارامترها اينکه در نظر گرفته شده  ناوگان

 هايداده ،زيرساخت بخش در شود.مي ترافیک و ناوگان

 بخش در ،گرفته قرار موردتوجه هاايستگاه و هابالك مکاني

 ترافیک بخش در و مسافري و باري قطارهاي انواع ناوگان

 .اندواقع شده موردتوجه گراف و قطارها حرکت بنديزمان

 مراحل محاسبه ظرفيت -2-1

 گیردمرحله زير مدنظر قرار مي 4براي محاسبه ظرفیت، 

 محاسبه ظرفیت  انتخاب روش 

 متشکل از يک يا چند بالكاب مسیرانتخ ، 

 (بازه ماه، )روز، انتخاب تاريخ 

 نظیر زمان مسدودي و... ورود پارامترهاي ثابت 

زمان  ،سیر و حرکت پايگاه دادهبا اتصال به  ،سپس

سیر در کلیه بالکهاي مسیر مشخص شده و با توجه به 

 ،روش محاسبه ظرفیت براي تک تک بالکهاي مسیر

 ،با تعیین بالك بحراني سپسگردد. ظرفیت محاسبه مي

 شود. ظرفیت مسیر مشخص مي

 هادادهتحليل  و يهتجز -3

تمام آهن جمهوري اسالمي ايران، در شرکت راه

 صورتبهي به ظرفیت مرتبط هستند نوعبهاطالعاتي که 

توصیفي و در قالب جداول پايگاه داده موجود بوده و 
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پايگاه  بهاند که دهشيطراحدر اين شرکت يي افزارهانرم

را یاز مديران موردن يهاگزارشو  شدهداده موجود متصل 

کنند که تحقیق حاضر قصد دارد تا يماستخراج  هاآناز 

براي تعیین ظرفیت در شبکه ريلي  اکنونهمروشي که 

مبنا و مکانیزه، مکان صورتبهشود را، يمايران استفاده 

 برخط بهبود دهد.

اي که در بحث ترين پايگاه دادهياصلدر اين زمینه، 

پايگاه داده سیر و حرکت  ظرفیت با آن سر و کار داريم،

آرايش  ،(3شکل ) که جداول تشکیل قطار( 2 شکل)است 

حرکت قطار و جداول بالکها و ايستگاهها  ،(4شکل ) قطار

 در آن وجود دارد.

 
 رکتسیر و ح روابط بین جداول در پايگاه دادهاي از نمونه -2شکل

 

 
 پايگاه داده سیر و حرکت در ول تشکیل قطاراجداي از نمونه -3شکل

 
 در پايگاه داده سیر و حرکت ول آرايش قطاراجداي از نمونه -4شکل

 به اطالعات اين وب، تحت سرويس طريق از تحقیق اين در

 گرديد. منتسب هستند، مکاني عوارض که ريلي شبکه هايبالك

 در داده ورود بخش در خطا کمترين شاهد بروز حالت اين در

 محاسبات به ورودي دادهاي بودن مکانیزه علت به سامانه

، امکان نمايش اطالعات عالوه بر اين .خواهیم بود ظرفیت

وجود خواهد اطالعات مکاني شبکه ريلي ظرفیتي شبکه در کنار 

با را اطالعات ظرفیتي شبکه توان داشت و براين اساس مي

، 5)اشکال  در روي نقشه نمايش دادمشخص  ايسمبلهو  هارنگ

نمايش گرافیکي ياد شده، اين امکان را به مديران  .(7 و 6

که بتوانند از ظرفیت موجود به بهترين شکل  دهديممجموعه 

استفاده کرده و راهکارهايي براي باال بردن ظرفیت و رفع 

 .تعیین نمايند GISي ظرفیتي شبکه در محیط هاگلوگاه

 
 بر روي نقشه وضعیت مسافري شبکهنمايش  -5شکل

 
 بر روي نقشه شبکه باري وضعیتنمايش  -6شکل

 
 بر روي نقشه شبکه ظرفیتي وضعیتنمايش  -7شکل 
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اتصال پايگاه داده سیر و حرکت به مزاياي  از ديگر
پويايي آن در تعريف نقشه با استفاده از سرويس تحت وب، 

ترتیب که از روي  . بديناستمسیر براي محاسبه ظرفیت 
ي بین آن مشخص هاستگاهياو مقصد و تمامي  مبدأنقشه، 

خود را از روي  موردنظرمسیر  توانيمي راحتبهبوده و 
 نقشه انتخاب کرده و در پايگاه داده ذخیره نمود.

يي هابالكتمامي اطالعات از آنجائیکه  از طرف ديگر، 
طارهايي از اينکه چه ق ازنظر ،دهنديمکه مسیر را تشکیل 

در  قدر است،چاز آنها  هرکدامآن عبور کرده و زمان سیر 
تعريف امکان  و نیزسیر و حرکت وجود دارد  پايگاه داده

و  GISي موجود در هابالكو  هاستگاهياکد مشترك بین 
 ي موجود در پايگاه داده سیر و حرکتهاستگاهياو  هابالك

نقشه و پايگاه  ديگري را بینتوان ارتباط مي ،وجود دارد
با  ،ارتباطاين بعد از برقراري  .برقرار نمودسیر و حرکت 

بالك بحراني را توان مي ،توجه به زمان سیر هر بالك
از اين زمان براي آنگاه  نمود،تشخیص داده و ذخیره 

 . کردي مختلف استفاده هاروشمحاسبه ظرفیت به 
با  ،مسیربا توجه به مکاني بودن عالوه بر موارد ياد شده، 

سیر و  پايگاه داده انتخاب آن از روي نقشه و اتصال آن به
 قطار تعداد ،قطار خصوصیاتمرتبط با اطالعات  ،حرکت
 در برگشت و رفت سیر زمانو  قطار سرعت ،(3شکل ) عبوري
 .آن بر روي نقشه قابل ارائه خواهد بود ریتأخ داليل بالك و

 
 مبناصورت مکانب قطارهاي عبوري يک مسیرنمايش  -3شکل

براي يك مسير انتخاابي   ظرفيت محاسبه -3-1

 نقشه ياز رو

در اين حالت عالوه براينکه مسیرهايي که قطار از آنها  
براي تحلیلهاي ظرفیتي  ،باشندعبور کرده مشخص مي

مسیر  از آنجائیکه .توان مسیر جديدي را تعريف نمودمي
ابراين بن ،شودتعريف شده از تعدادي بالك تشکیل مي

هر بالکي روي  رباطالعات مورد نیاز براي محاسبه ظرفیت 
 UIC405(، 1شکل) آهن ايرانمشخص بوده و به روش راه

ظرفیت تک تک بالکها  (99شکل) UIC406 و (91شکل)
کها به عنوان محاسبه شده و ظرفیت يکي از اين بال

همان بالك  ،شود که اين بالكظرفیت مسیر شناخته مي
ترين زمان سیر را نیز ن مسیر است که طوالنيبحراني در آ

 باشد.دارا مي

 
 ايران در يک مسیر آهنراهمحاسبه ظرفیت به روش  -1شکل

 
 مسیر يک در UIC405 روش به ظرفیت محاسبه -91شکل

 
 مسیر يک در UIC406 روش به ظرفیت محاسبه -99شکل
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باراي مساير    ظرفيات باييااناده  تحليل  -3-2

 قشهانتخابي در روي ن

 و ترافیک عبوريظرفیت باقیمانده در حقیقت تفاضل 

تعداد ( که از روي آن 92شکل) است عملکرديظرفیت 
  قطار باقیمانده و تناژ استفاده نشده نیز قابل استخراج است.

 
 مسیر يک در UIC405 روش به باقیمانده ظرفیت محاسبه -92شکل

 دو پارامتر درصد اشغالي خطوط و نسبتبراين اساس، 
 (. 94و  93)اشکال  دنباشقابل تعیین مينیز ترافیک به ظرفیت 

 
 درصد اشغالي خطوطتعیین  -93شکل

 
 نسبت ترافیک به ظرفیتتعیین  -94شکل

 هايشنهادپنتايج و  -4

 ازشبکه ريلي ايران  تیظرف محاسبه يبرااين تحقیق، 

 يسازادهیپ و يطراح با و جسته بهره GIS يهايتوانمند

و اتصال آن به پايگاه  وب تحت يمکان اطالعات ستمیس کي

 وضعیت آهن جمهوري اسالمي ايران، داده سیر و حرکت راه

 با ومبنا مکان صورتي به را ريلي شبکه عملیاتي ظرفیتي

 . ودنم نییتع متداول يهاروشبه نسبت شتریب ييکارا

براي  آهنراهاز ظرفیت عملکردي ، تحقیقاين در 

 ظرفیت موجود، لحاظ ازريلي  بررسي وضعیت شبکه

و  هاگلوگاه باقیمانده، ظرفیت ،استفاده مورد ظرفیت

تعهد تقاضا به  منظوربهاستفاده بهینه از شبکه موجود 

براي اولین بار در يک اين تحقیق  .شد استفادهصاحبان بار 

امکان  ،و بر روي نقشه شبکه ريلي ايران مبنا GISمحیط 

بدون ورود  آهنراهلکردي محاسبه و نمايش ظرفیت عم

 .فراهم نمودرا  اطالعاتدستي 

سامانه مکان مبناي  درعالوه بر موارد ياد شده، 

 ايستگاه ايجاد باتوان به سئواالتي مانند: ميشده،  پیشنهاد

 چه ظرفیتي وضعیت بسته يهاستگاهيا بازگشايي يا

 سه ،دوخطه ،جديد خطوط احداث با ؛کرد خواهد تغییري

چه تغییري  ظرفیت ،موجود خطوط کردن بیشتر يا و خطه

 ،بالك چند به بالك يک شکستن و تراکبندي ؛خواهد کرد

 نقشه يرو درداشته و چگونه  ظرفیت روي بر يریتأثچه 

 پارامترهاي از استفاده با؛است يریگمیتصم ومشاهده  قابل

 راهکار و کرده يتغییر چهها گلوگاه محل ظرفیت افزايش

 شبکه تغییر يا و موجود شبکه باد بود؛ چه خواه آن حذف

 چگونهو يا  د؛شمند بهره بار يهاچشمه از توانيچگونه م

ونقل حمل از شبکه ظرفیت از بهینه استفاده برايتوان مي

 .نمود، پاسخ داد استفاده ترکیبي

هاي انجام شده در تحقیق حاضر و جهت ادامه فعالیت

 حاضر تحقیق ،ققینساير محشود توسعه آنها، پیشنهاد مي

سازي پیاده، (SDI)هاي مکاني در بستر زيرساخت داده را

گذاري، تعامل مکاني اشتراكبه قابلیتدين ترتیب ب نمايند.

هاي تحقیق حاضر گرايي بیشتري به خروجيو سرويس

تر باعث افزايش کارايي و کاربردي ،اينکار شده واضافه 

  اضر خواهد شد.هاي انجام شده در تحقیق حشدن فعالیت
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آهن جمهوري اسالمي ايران که در انجام اين تحقیق راه
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