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  تحليل ظرفيت كاربرد روش رسم گراف جهت 

  كارخانجات فوالد خوزستانداخل ونقل ريلي  حملشبکه 
  

  )۱(آهن، مهندسين مشاور طرح نوانديشان کارشناس راه، نيت فهيمه خوش

  )۲(صنعت و علمآهن، دانشگاه  دانشکده مهندسي راهمدرس ، آهن کارشناس ارشد راهخسرو آذري، 

  )۳(مهندسين مشاور طرح نوانديشان ل،ونق ريزي حمل برنامه  و  ارشد مهندسيکارشناس،زاده روزبه محقق

  

  f_khoshniyat@rail.iust.ac.ir:  ، پست الکترونيکي۰۲۱-۸۸۳۳۴۰۱۰:  و نمابرتلفن )۱(

  khosroazari@yahoo.co.uk: ، پست الکترونيکي۰۲۱-۸۸۳۳۴۰۱۰: تلفن و نمابر )۲(

  mohaghegh@tna-co.com:، پست الکترونيکي۰۲۱-۸۸۳۳۴۰۱۰: تلفن و نمابر )۳(

  

  چكيده

هاي  معرفي روش  پس از، در اين مقاله.هاي متفاوتي وجود دارد  روش،قل ريلينو  حملهاي براي تحليل ظرفيت شبکه

نتايج حاصل از  هاي کاربرد و   زمينهقرار گرفته وبررسي بيشتر ، روش رسم گراف مورد آنها و کاربرد هر يک از مختلف

زيادي را نسبتاً  نوعي مدلسازي در مقياس كوچك است كه جزئيات ، در واقع،اين روش. شود مي معرفیکاربرد آن 

 مطالعه به عنوان در گام بعد،. دده نمودار نشان ميدر قالب اشغال و آزادسازي خطوط را  و شرايط واقعي دادهپوشش 

شركت و اين با توجه به توسعه . گيرد مورد بررسي قرار ميونقل ريلي داخل شرکت فوالد خوزستان  حمل شبکه، موردي

شبكه ظرفيت  و تحليل ، بررسي۱۳۸۸ ميليون تن در سال ۲/۴ به ۱۳۸۳ ميليون تن در سال ۱/۲افزايش توليد آن از 

 از روش ،در اين مقاله. ضروري استاين شركت  افزايش توليد پذيري  امكانمربوطه برايهاي   قابليتونقل ريلي و حمل

شده و استفاده به عنوان مطالعه موردي ونقل ريلي شركت فوالد خوزستان   شبكه حمل ظرفيت  جهت تحليلرسم گراف

  .شوند ميت تعيين ، تعداد قطارها و خطوط مورد نياز در ماهيچه قبول و اعزام اين شركبه وسيله آن

  

  ونقل ريلي  حمل، رسم گراف، تحليل ظرفيت:ها هواژکليد 

mailto:f_khoshniyat@rail.iust.ac.ir
mailto:khosroazari@yahoo.co.uk
mailto:mohaghegh@tna-co.com


 

   مقدمه -۱
هاي خاص آن از اهميت و جايگاه  هاي حمل كاالست كه به علت ويژگي ترين شيوه ونقل ريلي يكي از مناسب حمل

ايمني بسيار توان به  يونقل ريلي م هاي مهم حمل از جمله ويژگي. المللي برخوردار است اي در سطح ملي و بين ويژه
ونقل، امكان حمل بار با تناژ باال در يك مسير رفت و برگشت، آلودگي كمتر  هاي حمل باالي آن در مقايسه با ساير شيوه

پيشرفته  ، همچنين. بودن، مصرف كمتر سوخت و انرژي و استهالك كمتر آن اشاره نمود ، مقرون به صرفهمحيط زيست
 توسعه ، و بنابراينشود محسوب ميهاي توسعه يك كشور  خطوط ريلي از جمله شاخص ونقل و هاي حمل شيوهبودن 

استفاده  ،باشد باال ميبسيار خطوط ريلي هاي احداث  هزينهاز آنجا كه  .آهن كشور از اهميت بسزايي برخوردار است راه
هاي مناسب جهت تحليل  وشرشناسايي  ،به همين دليل. بهينه از ظرفيت خطوط ريلي موجود در اولويت قرار دارد

هاي   از اجزاي الينفك و مهم در تحليل،)بدون نياز به احداث خطوط جديد (استفاده بهينه از ظرفيت موجود و ظرفيت
 كه از آن جمله ،هاي گوناگوني وجود دارد ونقل ريلي روش براي تحليل ظرفيت شبكه حمل. رود ميونقلي به شمار  حمل

اتحاديه ( UIC1 و روش محاسباتي هاي ، تئوري صف، رسم گراف، روشسازي شبيه/كههاي مدل شب روشتوان به  مي
   .]۱،۸،۹[ اشاره نمود )ها آهن المللي راه بين

شود و به عنوان  ونقل ريلي پرداخته مي بررسي روش رسم گراف جهت تحليل ظرفيت شبكه حملبه در اين مقاله، 
با توجه به توسعه اين . گيرد والد خوزستان مورد بررسي قرار ميونقل ريلي داخل شركت ف مطالعه موردي، شبكه حمل

، بررسي ظرفيت شبكه ۱۳۸۸ ميليون تن در سال ۲/۴ به ۱۳۸۳ ميليون تن در سال ۱/۲شركت و افزايش توليد آن از 
ايش هاي افز هاي اين سيستم براي افق طرح توسعه و پيشنهاد طرح براي شناسايي كمبودها و گلوگاهونقل ريلي  حمل

موجود براي تحليل ظرفيت هاي  روش ابتدا ين شكل است كه دره اساختار مقاله حاضر ب. ظرفيت سيستم ضروري است
گرفته و سپس، از روش رسم گراف جهت تحليل ظرفيت شبكه ريلي داخل شركت فوالد خوزستان مورد بررسي قرار 

هاي الزم صورت گرفته و تعداد  بيني ، پيشظرفيتتحليل نتايج به دست آمده از با توجه به در ادامه، . شود استفاده مي
   . گردند گيري و پيشنهادات ارائه مي در انتها نيز نتيجه. شوند قطارها و خطوط تعيين مي

  
  هاي موجود تحليل ظرفيت روش -۲

به ونقل ريلي و ويژگي و كاربردهاي هر يك  هاي حمل هاي موجود تحليل ظرفيت شبكه در اين بخش، به ارائه روش
هاي اصلي در اين زمينه مدل  يكي از روش. شوند اختصار پرداخته شده و تجربيات ساير كشورها در اين زمينه مرور مي

 شبكه ريلي مورد نظر شامل تعداد خطوط، ،افزارهاي تخصصي با استفاده از نرم، روشاين در  . استسازي شبيه/شبكه
پارامترهايي مانند سرعت حركت قطارها، مدت زمان توقف در ايستگاه با توجه به ها مدلسازي شده و  ها و بالك ايستگاه

 مانند ،اطالعات مورد نياز در مورد شبكه و شدهسازي  شبكه مذكور شبيه ،(Headway)و سرفاصله زماني حركت قطارها 
العات زيادي داشته ها و اط دادهنياز به  اين روش ، به طور كلي.شوند ميها مشخص   گلوگاه وتعداد زوج قطارهاي روزانه

برخوردار است بااليي نسبتاً دقت از  ،آهن سراسري  مانند شبكه راه،هاي زياد هاي بزرگ با تعداد ايستگاه شبكه درو 
زمانبندي  از اين روش براي زمانبندي حركت قطارها در كشور هلند، اتريش و انگلستان و همچنين در برنامه  .]۱۰[

 وضعيتبه وابسته هر مدل كارايي از آنجا كه ]. ۱۱،۱۲[ استفاده شده است3 و ونكوور2حركت قطارها در بنادر تاكوما
سازي بوده و از اين  به اطالعات الزم، اين روش كه يك نوع شبيههاي ورودي آن است، در صورت عدم دسترسي  داده

  . جهت نيازمند اطالعات فراواني است، از كارايي بااليي برخوردار نخواهد بود
 سازي شبيهروش قبلي، نوعي  مشابهروش اين .  بكارگيري تئوري صف است،ح ديگر براي تحليل ظرفيتروش مطر

 در ،به طور مثال ،دهد  از وضعيت شبكه به دست ميمطلوبياين روش نتايج . باشد مبناي آن تئوري صف ميكه بوده 

                                                
1 Union Internationale des Chemins de fer: Union of Railways 
2 Tacoma  
3 Vancuover 



 

 بااما براي زمانبندي حركت قطارها . ست از اين روش استفاده شده ا1 هاگو براي ارزيابي ظرفيت ايستگاهكشور هلند 
  . ]۱۵،۱۶،۱۷، ۱۳،۱۴[نمود استفاده هاي ديگر  بايد از روشبيشترجزئيات 

 جزئيات زيادي مورد توجه قرار گرفته و شرايط واقعي  است كه در آن،روش رسم گرافهاي مطرح،  از ديگر روش
سازي ترسيمي بوده و به طور كلي در صورت   نوعي شبيهاين روش در واقع. گيرد موجود در هر ايستگاه مد نظر قرار مي

زمان ورود و خروج قطارها به خطوط و زمان ، اين روشدر ]. ۱[باشد محدود بودن شبكه، از دقت بااليي برخوردار مي
 مشخص بودن جزئيات حركت ،از ملزومات استفاده از اين روش. گردد اشغال هر خط به صورت يك نمودار رسم مي

توان با توجه به تعداد   در اين روش مي،همچنين. باشد ها و مدت زمان اشغال هر خط در ايستگاه مي ر ايستگاهقطارها د
و  كردهتعداد زوج قطارهاي قابل پذيرش در ايستگاه را مشخص  ، قطارها خطوط موجود در هر ايستگاه و نحوه حركت

  . بنابراين ظرفيت بالك را تعيين نمود
 و با توجه به تناژ حمل بار   تعداد قطارهاي روزانه با استفاده از فرمول، تحليل ظرفيتمحاسباتيهاي  در روش

ساليانه و با پارامترهايي مانند وزن ناخالص قطار، ضريب نوسان بار و نسبت بار خالص قطار به وزن ناخالص آن محاسبه 
در نظر گرفتن زمان استفاده از فرمول و با  با  تعداد خطوط مورد نياز براي قبول و اعزام قطارها نيز،همچنين. گردد مي

با توجه . آيد ايستگاه، بدست مي ورود دو قطار متوالي به فاصله زماني تقريبيتوسط قطار و ايستگاه متوسط اشغال خط 
 ف و رسم گراسازي در مقايسه با مدلاين روش  و تقريبي بودن پارامترهاي مربوط به آن، روابط مورد استفادهبه سادگي 

  . ]۱،۱۸[باشد برخوردار مي دقت كمترياز 
 مورد  پارامترهاي مختلفي،در اين روش.  روشي براي محاسبه ظرفيت خطوط ارائه شده است، نيزUIC 406در كد 

و صحت استفاده از آن آهن كشور تعيين  با توجه به شرايط راه پارامترهااين با انجام مطالعاتي بايد ابتدا   كهباشد مينياز 
حقيقاتي را در اين زمينه انجام داده  ت۲۰۰۵در سال آهن ملي سوئد   اداره راه،به طور مثال .]۲۱،۲۰،۱۹[ گرددمشخص

سازي، اين نتايج را با يكديگر مقايسه و روش   و شبيهUICآهن سوئد با روش  و با تحليل ظرفيت بخشي از شبكه راه
UICونقل ريلي خود از  ور اتريش نيز براي تحليل شبكه حمل كش. را براي استفاده در كشور سوئد بررسي نموده است

  . ]۱۲[كند  استفاده ميUIC 406روش 
  
  تحليل ظرفيت شبكه ريلي داخل شركت فوالد خوزستانكاربرد روش رسم گراف جهت  -۳

 در اين بخش به مطالعه موردي شركت فوالد خوزستان پرداخته ،هاي مختلف تحليل ظرفيت پس از بررسي روش
شود و در  كارخانه تشريح گرديده و سپس روش مناسب براي تحليل ظرفيت آن انتخاب مي بتدا شرايط فعليا. شود مي

  .گردد يج حاصل از اين تحليل و تعداد خطوط و لكوموتيوهاي مورد نياز براي سال افق طرح ارائه مياانتها نيز نت
آهن سراسري كشور   است كه در مسير راهترين كارخانجات فوالدسازي كشور شركت فوالد خوزستان يكي از بزرگ 

و ) بلوم، بيلت و اسلب(و محصوالت ) سنگ آهن(مواد اوليه حمل  سهم قابل توجهي از در اين شركت، .داردنيز قرار 
 ۱۳۸۳در سال در حمل مواد، آهن  سهم راه. پذيرد همچنين جابجايي داخلي كارخانه، توسط سيستم ريلي صورت مي

هاي اين شركت سهم سيستم ريلي بايد   در حاليكه طبق برنامه،بوده است)  ميليون تن۲۶/۳رابر با ب( درصد ۶۰برابر با 
از جمله مسائل مهم در بررسي وضعيت سيستم ريلي شركت  .]۳،۲ [باشد)  ميليون تن۴/۴برابر با ( درصد ۸۱ حدود

 و مشخص توسط سيستم ريليار حمل ببراي بيني شده  فوالد خوزستان، بررسي علل عدم دستيابي به مقدار پيش
بايست به بررسي عوامل مؤثر در ميزان  به اين منظور، مي. آهن در حمل مواد است نمودن راهكارهاي افزايش ظرفيت راه

برداري از  مورد استفاده، نحوه كنترل و بهره) واگن برگردان( ناوگان ريلي، تعداد و نوع تيپلر وضعيتمانند ظرفيت، 
 وجود مشكالت شبكه ريلي اطراف شركت فوالد  و در شبكه  و گلوگاههر منطقه، وجود تنگناشبكه، تعداد خطوط 

  . خوزستان پرداخت

                                                
1 Hague  



 

به عنوان )  اين شركتسال افق طرح توسعه (۱۳۸۸   مورد نظر براي حمل ريلي در سالدر اين مطالعه، ميزان تناژ
 و لكوموتيو تعداد خطوطشامل  بار ميزانن ظرفيت براي حمل ايتأمين شود و ملزومات  ورودي در نظر گرفته مي

با استفاده از ، ۱۳۸۸حمل ريلي در سال تناژ هاي مختلف،  پس از سناريوسازي .گردد  تعيين ميماهيچه قبول و اعزام
با توجه . ]۴[اي به دست آمده است و با فرض ثابت ماندن نسبت حمل ريلي به حمل جادهسازي عملكرد كارخانه  شبيه

 در مقايسه با روش رسم گراف و محاسباتيهاي  استفاده از روشمطالعه، نظر در اين مورد ريلي دن شبكه به محدود بو
  مورد روش رسم گراف،شركت فوالد خوزستانآهن   از اين رو براي تحليل ظرفيت شبكه راهتقريبي بوده و ،مدلسازي
 سازي  شبيه ، جايگزين)رسم گراف( دستي سازيمدل ،كوچك بودن شبكهبه دليل قابل ذكر است . گيرد قرار مياستفاده 

  . شده استكامپيوتري 
روز  گردد كه در آن محور افقي نمايانگر ساعات شبانه گرافي رسم ميبر اساس عملكرد سيستم ريلي، در اين روش، 

روز  بانهاشغال هر يك از خطوط در ساعات مختلف ش. باشد دهنده خطوط ماهيچه قبول و اعزام مي و محور عمودي نشان
 در صورتي كه قطاري بدون آنكه عمليات مانوري خاصي بر روي آن صورت  وشود ميتوسط خطوط افقي نشان داده 

 در محور عمودي زمان قابل ذكر است .شود گيرد در خط متوقف باشد، اين مرحله به صورت عالمت ضربدر مشخص مي
  . گردد ها نيز مشخص مي استفاده از لكوموتيو

 با توجه ،سپس. تعيين شوداشغال هر خط ابتدا الزم است نحوه حركت قطارها در خطوط و زمان اف، براي رسم گر
 قبول و اعزام تعداد گردد و تعداد خطوط الزم براي به تعداد قطارهاي ورودي و خروجي، گراف حركت قطارها ترسيم مي

 يك ، خط۶چه قبول و اعزام شامل  يك ماهي،در حال حاضر. آيد روز بدست مي مشخصي قطار در طول يك شبانه
 در آنهاموقعيت  در اين شبكه وجود دارد كهها   دستگاه تيپلر مخصوص تخليه واگن۲ و خط ۸ماهيچه مانوري شامل 

 سوال اساسي در مطالعه حاضر اين است كه آيا اين سيستم براي سال افق طرح .]۵[استنشان داده شده ) ۱(شكل 
هاي بعدي، با استفاده از روش رسم گراف، ميزان  باشد يا خير، در بخش  ميتوسعه، پاسخگوي نيازهاي شركت

  . شود كمبودهاي اين سيستم شناسايي و تعيين مي
  

  
  شركت فوالد خوزستان موقعيت خطوط ريلي). ۱(شكل 

  
   تعداد قطارهاي وروديبرآورد  -۳-۱

قطارهاي ورودي با توجه به تناژ مورد نظر بدست آمده و سپس با در تعداد بايد  ابتدا ،براي تحليل ظرفيت خطوط
تعداد . ها در خطوط و همچنين نحوه عملكرد تيپلرها، گراف رسم گردد نظر گرفتن جزئيات مانور و حركت واگن

د قطارهايي كه تعدا، )۱(از رابطه . آيد رابطه زير  بدست ميو تناژ مواد اوليه و محصوالت قطارهاي ورودي با استفاده از 
   :]۶[محاسبه است شوند، قابل  از نظر تئوري جهت حمل بار بايد به ايستگاه وارد 
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 خطوط تيپلرها



 

، )تن( وزن ناخالص قطار q، )تن(بيني شده ساالنه   بار پيشG تعداد قطارهاي با بار مورد نياز در روز، N ،كه در آن
δ ضريب نوسان بار و λطبق گزارش عملكرد شركت فوالد خوزستان.  نسبت بار خالص قطار به وزن ناخالص آن است 

]. ۳[بوده است ميليون تن ۳/۲  باسال برابراين ، در )G(، حمل ريلي مواد اوليه مورد نياز شركت فوالد ۱۳۸۳در سال 
 واگن، ۷۶بر با وزن ناخالص قطاري با  وزن ناخالص قطار براو تن ۸۰براي يك واگن چهار محوره برابر ) q(وزن ناخالص 
 به آمار ماهانه  با توجهكه قابل محاسبه است )۲(از رابطه  ،)δ(ضريب نوسان بار .  تن خواهد بود۶۰۸۰يعني برابر با 

  ]. ۷[آيد   بدست مي۲/۱حمل بار در اين شركت، برابر با 
  

δ   )۲(                                      2/1=                                             =  
  

براي قطارهاي متشكل از . ها دارد ، بستگي به تعداد محورهاي واگنλنسبت وزن خالص به وزن ناخالص قطار،

3 برابر با λهاي چهار محوره با بار،  واگن
  . گردد  منظور مي2

  
  مدت زمان اشغال خطوط قبول و اعزام توسط قطارهابرآورد  -۳-۲

نحوه ورود . شوددر محاسبه مدت زمان اشغال خطوط توسط قطارها، ابتدا بايد زمان ورود و خروج هر قطار مشخص 
مي به آهن جمهوري اسال قطارها به اين صورت است كه قطارهاي شركت فوالد خوزستان توسط لكوموتيو راه

خط شركت فوالد خوزستان از اين ايستگاه . ندشو وارد مي) ايستگاه مياندشت(والد به شركت فترين ايستگاه  نزديك
د خوزستان توسط لكوموتيوهاي شركت انجام ها از اين ايستگاه به داخل شركت فوال انتقال واگنگردد و  منشعب مي

شود  فرض ميبر اساس مشاهدات باشد،  ا توجه به شرايط متفاوت مياز آنجا كه زمان ورود و خروج قطارها ب. پذيرد مي
همانطور .  شودايستگاه مياندشت وارد دقيقه صبح آغاز شده و در هر ساعت يك قطار به ۸:۱۵ورود قطارها از ساعت كه 

از . گيرد  لكوموتيوهاي شركت فوالد صورت ميايستگاه مياندشت تا شركت فوالد توسطحركت قطارها از كه گفته شد، 
 يعني يك قطار شامل ،گيرد آنجا كه توان اين لكوموتيوها پايين است، عمليات انتقال هر قطار در دو مرحله صورت مي

  . شود  واگني به شركت فوالد وارد مي۳۸ واگن به صورت دو قطار ۷۶
اي خروج هر قطار از خط و پس از ورود قطارها به ماهيچه قبول و اعزام، عمليات انجام گرفته و زمان مورد نياز بر

قطار پس از حركت از : به شرح زير استو براي سال افق طرح ) ۲(مطابق با گراف رسم شده در شكل آزادسازي خط 
 دقيقه زمان نيز براي جدا كردن ۵. شود  دقيقه به شركت فوالد وارد مي۱۰ و پس از گذشت حدود ايستگاه مياندشت

شود كه در همين مدت نيز ترمزها آزاد   دقيقه زمان صرف كنترل بارنامه مي۳۰، پس از آن. لكوموتيو مورد نياز است
 دقيقه زمان ۱۰ در حدود نيزها از خطوط قبول و اعزام به خط تيپلر  مانور واگن. شود شده و قطار براي تخليه آماده مي

تيپلرها قابليت تخليه . شود خط آزاد ميبنابراين، يك ساعت پس از ورود اولين قطار به خط قبول و اعزام، اين . نياز دارد
 دقيقه ۱۹۵دو، شماره  دقيقه و در تيپلر ۳۴۵يك، شماره تخليه اين تعداد واگن در تيپلر . دارندرا  نوبت واگن در هر ۳۸

در شود كه  فرض مي  به اين صورتآهن جمهوري اسالمي برنامه حركت قطارها در راهاوج،  زماندر . انجامد به طول مي
بنابراين، يك ساعت پس از ورود اولين قطار، قطار دوم وارد شده و به خط تيپلر . شود   ساعت يك قطار اعزامهر يك

، هستنددو خط تيپلر اشغال هر شود و از آنجا كه  پس از گذشت يك ساعت ديگر، قطار سوم وارد مي. شود دوم وارد مي
ها به دنباله مانوري رفته و تشكيل  س از اتمام كار تيپلر، واگنپ. ماند در يكي از خطوط قبول و اعزام در انتظار باقي مي

قبول و  (A دقيقه زمان الزم است و قطار خالي به يكي از خطوط ماهيچه ۶۰براي اين كار در حدود . دهند قطار مي
ز دارد و قطار ها از خط تيپلر در حدود يك ساعت زمان نيا خروج واگن. شود  وارد شده و خط دوم نيز اشغال مي ،)اعزام

يابد و پس از پايان كار  برنامه زماني به همين ترتيب ادامه مي. تواند به خط تيپلر وارد گردد بعدي پس از يك ساعت مي
هر كه در ارسال قطارها نيز فرض شده است . شود هاي خالي تشكيل و براي اعزام آماده مي تيپلرها، قطار حاوي واگن

 باشد، اما به دليل برنامه  آماده اعزام )قبول و اعزام(A  عت پس از ورود به ماهيچهيك ساپس از تخليه بار و قطار 
با در نظر گرفتن . ماند  ساعت در انتظار باقي مي۵ در حدود ،آهن جمهوري اسالمي زمانبندي حركت قطارها در راه 

 حداكثر بار ماهانه

 ر ماهانهميانگين با



 

وط در نظر گرفته شده است و تعداد  در واقع ترافيك بااليي براي خط،فاصله زماني يك ساعت بين ورود دو قطار متوالي
  .]۵ [آيد ماكزيمم خطوط مورد نياز بدست مي

  
   سال افق طرحبيني براي پيش -۳-۳

وضعيت سيستم ريلي شركت فوالد خوزستان در سال افق طرح وابسته به پارامترهاي مختلفي است كه از آن جمله 
هاي توسعه ريلي محورهاي  ، ميزان پيشرفت طرحگذاري در سيستم ريلي داخل و خارج شركت توان به ميزان سرمايه مي

از نظر تعداد خطوط، تعداد واگن، تعداد (شهر اهواز و ميزان امكانات موجود در كارخانه در سال افق طرح از خارج 
توان سناريوهاي متفاوتي را براي   مي، اساس مقادير مختلف هر يك از پارامترهاي فوقبر. اشاره نمود...) لكوموتيو و 

هاي حمل ريلي شركت فوالد خوزستان، عملكرد سيستم  در اين مطالعه بر اساس برنامه. ستم ريلي در نظر گرفتسي
 ميليون تن مواد اوليه و محصوالت از طريق سيستم ريلي خواهد بود كه ۶حدود ) ۱۳۸۸(ريلي در سال افق طرح 

 تحقق چنين رشدي، احتياج به افزايش مسلما براي. ]۵[را داراست)  درصد۸/۱۲ساالنه  (درصد ۸۲رشدي معادل 
ونقل  با جزئيات بيشتري ميزان بار جابجا شده و سهم حمل) ۱(جدول . باشد ظرفيت خطوط و ناوگان حمل ريلي مي

  .ارائه شده است) ۲( در شكل و، گراف حركت قطارها رسم اين جدولبا استفاده از اطالعات  .دهد ريلي را نشان مي
  

  ۱۳۸۸ قابل حمل توسط سيستم ريلي در سال سهم و تناژ). ۱(جدول 
 كل محصوالت اسلب بلوم بيلت مواد اوليه قراضه سنگ آهن شرح مواد

 ١٠،٤٠٢ ٣،٢٠٠ ١،٥٠٠ ٥٠٠ ١،٢٠٠ ٧،٢٠٢ ٥٩٩ ٦،٦٠٣ )هزار تن(كل تناژ مورد نياز 

 ۵۸ ۴۸ ۸۶ ۱۲ ۶۳ ۷ ۶۹ )درصد(سهم سيستم ريلي 

 ٦،٠٠٨ ١،٥٣٧ ١،٣٣٤ ٢٠٣ ٤،٥٦٩ ٤١ ٤،٥٢٨ )هزار تن(عملكرد سيستم ريلي 
  

توان ملزومات تحقق طرح توسعه را از  كه براي سال افق طرح محاسبه شده است، مي، )۲(شكل   با توجه به گراف
تعداد زوج قطارهاي روزانه، خطوط بر اساس اين گراف، . ونقل ريلي داخل شركت برآورد كرد نظر امكانات شبكه حمل

   :به شرح زير قابل استخراج است ۱۳۸۸لكوموتيوهاي اين ماهيچه در برنامه سال ماهيچه قبول و اعزام و تعداد 
  خط در ماهيچه قبول و اعزام۹تعداد  -
  احداث يك دستگاه تيپلر جديد -
  دستگاه لكوموتيو براي فعاليت در ماهيچه قبول و اعزام۲تعداد  -
 ۷۶ قطار ۲ مواد اوليه و - واگني۷۶ر  قطا۴برابر با  - واگني ۳۸ قطار ۸( زوج قطار ۶قبول و اعزام روزانه  -

 ) حامل محصوالتواگني 
 
  گيري و پيشنهادات نتيجه -۳-۴

ونقل ريلي، از جمله مدل شبكه،  هاي حمل هاي مختلف تحليل ظرفيت شبكه در اين مقاله، پس از معرفي روش
 در ،اين روش. رفتتر قرار گ ، رسم گراف مورد بررسي دقيقUICهاي محاسباتي و روش  تئوري صف، رسم گراف، روش

 نوعي مدلسازي در مقياس كوچك است كه جزئيات نسبتاً زيادي را پوشش داده و شرايط واقعي اشغال و ،واقع
در اين مقاله، كاربرد اين روش جهت تحليل ظرفيت شبكه . دهد آزادسازي خطوط را در قالب نمودار نشان مي

ها و اطالعات الزم،  پس از گردآوري داده. بررسي قرار گرفتونقل ريلي كارخانجات فوالد خوزستان مورد بحث و  حمل
بر اساس نتايج اين تحليل، ملزومات تحقق طرح توسعه شامل . گراف مربوطه براي سال افق طرح تهيه و ترسيم شد

  . باشد  خط جديد، خريد يك دستگاه تيپلر و خريد يك دستگاه لكوموتيو مي۳احداث 
جهت تحليل ظرفيت شبكه ريلي شركت فوالد هاي فوق نيز  شود كه ساير روش  ميدر ادامه اين مطالعه، پيشنهاد

توان جهت افزايش دقت و  همچنين، مي. مورد استفاده قرار گرفته و نتايج آنها با يكديگر مقايسه شوندخوزستان، 
نمود و تعامل سازي  مدلسازي، ساير واحدهاي شركت فوالد خوزستان را نيز با استفاده از روش رسم گراف شبيه

  . همزمان اين واحدها را در يك مدل يكپارچه در نظر گرفت
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  ۱۳۸۸تناژ حمل بار در سال گراف حركت قطارها مطابق با ). ۲(شكل 



 

  قدرداني
است » ستانونقل محيطي كارخانجات فوالد خوز ريزي و مديريت حمل برنامه«اين مطالعه بخشي از فاز اول پروژه 

وسيله از  بدين. كه در شركت مهندسين مشاور طرح نوانديشان و با مديريت آقاي دكتر اميررضا ممدوحي به انجام رسيد
همچنين، از . شود ساير پرسنل و مديريت محترم شركت نيز كه ما را در انجام اين مطالعات ياري دادند، سپاسگزاري مي

، مهندس شريفيعبدالمجيد ، مهندس خياطعليرضا خصوص آقايان مهندس  به ،شركت فوالد خوزستانپرسنل محترم 
هرچه بيشتر ايشان باعث غناي مداوم پور كه همكاري و پشتيباني  دارابجهانگير احمديان و مهندس محمدطاهر 

  .شود تقدير و تشكر ميصميمانه مطالعات بوده است، 
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