
 

 

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


براي تعييه ظرفيت در شبکٍ ريلي   GISBaseاستفادٌ از ورم افسار 

 ايران

 
 علي اصغر آل شيخ، محمًد رضا كي مىش بُرام مرادي سلًشي،

 ؿشمت ساُ آّي ج.ا.ا GISسئيغ گشٍُ ، ػوشاى ساُ ٍ تشاثشي، مبسؿٌبػي اسؿذ. 1

_moradi5971@yahoo.comb 
 ًَس بميداًـگبُ پ ،يهٌْذػ يػوشاى داًـنذُ فٌ يگشٍُ هٌْذػ بسیاػتبد. 2

drkeymanesh@yahoo.com 
 ػضَ ّيئت ػلوي داًـگبُ كٌؼتي خَاجِ ًليشالذیي عَػي، اػتبد. 3

alesheikh@kntu.ac.ir 

... ٍ 

 

 

 چکيدٌ 

 سٍص كَست ثِ گؼتشدگي، ٍ ػَْلت دقت، ػشػت، چَى ّبیي ٍیظگي دليل ثِ اعالػبتي، هنبًيضُ ّبي ػيؼتن
ذ. سٍیبسٍیي ثب حجن ٍػيغ اعالػبت گيشً هي قشاس ّب ؿشمت ٍ ّب ػبصهبى ّب، ٍصاستخبًِ اػتفبدٓ ٍ تَجِ هَسد افضًٍي

 اسگبى سٍص ّش دیگش ػَي اص اعالػبت تجبدل ثبالي ػشػت ثِ ًيبص ثب ّوشاُ  گزاسي، اص یل ػَ ٍ لضٍم ثِ اؿتشاك

. دس مٌذ هي اعالػبت هذیشیت ّبي ػيؼتن ثشاي هنبًيضُ ّبي حل ساُ ثشسػي ٍ عشح ثِ ًبگضیش سا ثيـتشي ّبي
 ( پبػخي ثِ ًيبص اػبػي اػتفبدGeospatial Information Systemsُبت هنبًي )اعالػ ّبي ایي ساػتب، ػيؼتن

 گًَِ يای گزاسي اؿتشاك ثِ ٍ ثبصیبثي ػبصي، رخيشُ تٌگٌبّبي سفغ دس حلي  ساُ ٍ هنبًي اعالػبت اص مٌٌذگبى

 . ّؼتٌذ اعالػبت
ػيؼتن حول ًٍقل سیلي اص تؼبهل هجوَػِ اي اص تجْيضات ٍ ػوليبت تـنيل ؿذُ اػت مِ تَاًبیي ٍ ظشفيت یل 

ثذیي هٌظَس هحبػجِ ظشفيت ٍ تحليل ًحَُ تغييشات  .ػيؼتن سیلي دس حول ًٍقل ثبس ٍ هؼبفش سا تؼييي هي مٌذ

سٍؿْبي ل ؿبیبًي دس استقبء ػغح ثْشُ ثشداسي ؿجنِ سیلي داد .مليِ ػَاهل هَحش ثش آى هْن ٍ ؿٌبخت آًْب مو
هختلفي ثشاي هحبػجِ ظشفيت ٍجَد داسد مِ ثب تَجِ ثِ ًَع ؿجنِ ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص آى هي تَاى اص آًْب ثْشُ 

ٍ  گشفت ثب تَجِ ثِ ایٌنِ ؿجنِ سیلي ایشاى داساي تٌَع ًَع اػتفبدُ ثِ كَست ثبسي ،هؼبفشي ٍ یب تشميجي)ثبسي

هؼبفشي( هي ثبؿذ دس حبل حبضش اص سٍؽ هحبػجِ ظشفيت ساُ آّي ایشاى مِ ثِ ساثغِ ظشفيت ػولي هـَْس 
دس ایي تحقيق مِ ثشاي اٍليي ثبس پيـٌْبد گشدیذُ ّذف ایي اػت مِ  .اػت)ساثغِ اػنبت( اػتفبدُ هي ؿَد

ب ثيغ ػيش ٍ حشمت ٍ ثذٍى ٍسٍد ثتَاًين ٍضؼيت ظشفيتي ػوليبتي ؿجنِ سیلي سا ثب اػتفبدُ اص اتلبل ثِ دیت

دػتي دادُ دس یل ػبهبًِ هنبًي  ثلَست گشافيني ًوبیؾ دادُ ٍ ضوي هـبّذُ ٍضؼيت فؼلي ظشفيتي ؿجنِ 
ساّنبسي ثشاي اػتفبدُ اص ظشفيت خبلي ٍ ّوچٌيي پيـٌْبداتي ثشاي ثبالثشدى ظشفيت قؼوتْبیي اص ؿجنِ ٍ 

 .ًوبیين ّوچٌيي سفغ گلَگبّْبي ظشفيتي ؿجنِ سیلي هغشح

 
 

 . ًشم افضاس،پبیگبُ دادُ گشاف،ظشفيت ؿجنِ سیلي ،(GISػيؼتن اعالػبت جغشافيبیي) :َاي كليدي ياشٌ
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 مقدمٍ -1
ظشفيت دس حول ًٍقل سیلي ػبختبسي هتفبٍت ثب ػبیش سٍؽ ّبي حول ٍ ًقل ثهِ خلهَف حوهل ًٍقهل     

ایي پبساهتشّب ثؼتِ ثِ ًهَع   .شدُ ّؼتٌذجبدُ اي داسد پبساهتشّبي هَحش دس ظشفيت حول ًٍقل سیلي ثؼيبس گؼت

هؼيش اص لحبػ ٌّذػِ هؼيش تب تنٌَلَطي ّبي ثِ مبسثشدُ ؿذُ دس ثْشُ ثشداسي آى هبًٌهذ ًهَع ػيؼهتن ػالئهن     

 ثنبسسفتِ دس آًْب تغييشهي مٌذ.

قبثليت ٍ ظشفيت حول ثبس ٍ هؼبفش دس یل ؿجنِ سیلي تهبثؼي اص پبساهتشّهبي هختلهر دس هؼهيش حشمهت      

ػت ایي پبساهتشّب ؿبهل خلَكيبت هؼيش ) هبًٌذ ؿهيت ٍ فهشاص ، قهَع ، ػيؼهتن ػالئهن النتشینهي       ًبٍگبى ا

اص جولِ ػشػت لنَهَتيَ ، ٍصى ، ًَع  ،هحذٍدیتْبي ػشػت دس هؼيش، ٍجَد تًَل ٍ غيشُ ٍ ٍیظگي ّبي ًبٍگبى )

) هبًٌذ ػيؼتن تخليهِ  ًيشٍي مـؾ ، ًَع  ٍاگي ّب ٍ غيشُ ( اص ٍیظگي ّبي ٍ خلَكيبت ػوليبت دس ایؼتگبُ 

ٍ ثبسگيشي هحَعِ ّبي گشٍُ ثٌذي تـنيل قغبس ٍ تجْيضات ایؼتگبُ ( ٍ ًيض ًحهَُ ثْهشُ ثهشداسي ٍ صهبًجٌهذي     

هبًٌذ ػشػت ػيش ،ًَع قغبسّبي ؿجنِ (ٍ هَاسدي ًظيش ػبخت ٍ یب ثبصگـبیي ایؼهتگبُ   حشمت دس ؿجنِ سیلي )

ؿجنِ سیلي سا تؼشیر هي مٌذ ٍ تحليل آًْب ًقبط ٍ گشُ ٍ یب تشامجٌذي اػت. هجوَػِ ػَاهل هزمَسظشفيت یل 

تشجوِ ؿذُ ٍجهَد   uicّبي ثْشُ ثشداسي اس ؿجنِ سا ًـبى خَاّذ داد. سٍؿْبي هحبػجِ ظشفيت ٍ فيؾ ّبي 

داسد مِ ثشاي هحبػجِ ظشفيت هي تَاى اص آًْب اػتفبدُ ًوَد ٍلي ػوال مليِ تحقيقبت ٍ پشٍطُ ّهبیي مهِ ثهشاي    

ثِ كَست ػوليهبتي اػهتفبدُ گشدیهذُ     موتشساُ آّي پيـٌْبد ؿذُ دس حذ تحقيقبت ثَد ٍ هحبػجِ ظشفيت دس 

لزا ّذف ایي اػت مِ ثتَاًين ٍضؼيت ظشفيتي ػوليبتي ؿجنِ سیلي سا دس یل ػهبهبًِ هنهبًي  ثلهَست     .اػت

ى ظشفيهت  گشافيني ًوبیؾ دادُ ٍ ساّنبسي ثشاي اػتفبدُ اص ظشفيت خبلي ٍ ّوچٌيي پيـٌْبداتي ثشاي ثبالثشد

 . قؼوتْبیي اص ؿجنِ ٍ ّوچٌيي سفغ گلَگبّْبي ظشفيتي ؿجنِ سیلي هغشح ًوبیين

 

 هؼئلِثيبى  -2

ٍ تؼيهيي   ثب سٍؽ ساُ آّي ایهشاى  هحبػجِ ظشفيت دس گؼتشدُ ؿجنِ سیلي هنبًيضُ مشدى  ایي هغبلؼبت ثب ّذف

سٍؿْبي هختلر وي ثشسػي ض ثذیي هٌظَس اثتذا  .اًجبم هي ؿَد GISBaseدس یل هحيظ  گلَگبُ ّبي آى 

سٍؿي مِ دس ساُ آّي ایشاى ثلَست دػتي ثشاي هحبػجِ ظشفيت اػتفبدُ ههي   هحبػجِ ظشفيت ٍ صهبى ػٌجي 

  ٍثشاي اٍليي ثبس ًوبیؾ دادُ هي ؿَد.  GISؿَد هنبًيضُ ؿذُ ٍ ثلَست گشافيني دس هحيظ ًقـِ ٍ 

 

 
 

 

 

 

 .ٍضؼيت تشافيل هؼبفشي ؿجن1ِؿنل .ٍضؼيت تشافيل ثبسي ؿجن2ِؿنل
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 اّذاف -3

 ييهي ٍ تؼ ينه يًقـهِ ثلهَست گشاف   يثش سٍ ؾیٍ ًوب يبتيٍ ػول يثلَست هحبػجبت يلیؿجنِ س تيظشف يييتؼ

 يپبساهتشّهب  شييثتَاى ثب تغ ٌذُیدس آّوچٌيي ٍ  هي ثبؿذ. يخبل يتْبيٍ اهنبى اػتفبدُ اص ظشف يثحشاً يثالمْب

 شيتبح يیآًال لَست،دٍ خغِ مشدى ٍ... ثتَاى ث ي،تشامجٌذ ؼتگبُیا یيثبصگـب شيخغَط ًظ تيگزاس ثش ظشف شيتبح

 .اًجبم داد يثٌذ تیٍ الَ يشيگ نيهـبّذُ ًوَد ٍ تلوسا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميمفاه -4
، ؿبهل ینؼشي گشُ اػت مِ ثَػيلِ ینؼشي پيًَذ ثِ ّن UICؿجنِ سیلي: یل ؿجنِ سیلي دس اكغالح  1-4

 .هشتجظ ؿذُ اًذ  

 ًذ.هؼيش: هجوَع گشُ ّب ٍ خغَط پـت ػشّن ثيي هجذاء ٍ هقلذ هـخق، هؼيش ًبهيذُ هي ؿَ 2-4

ایؼتگبُ: ایؼتگبُ هحَعِ اي اػت مِ هجوَػِ اي اص خغَط ٍ ػَصًْبي ثِ ّن پيَػتِ ٍ ػبختوبى اداسي  3-4

ٍ هؼنًَي ٍ ػنَّبي ثبس ٍهؼبفش دس آى قشاس داسد ٍ هحل تَقر تٌظين قجَل اػضام ػوليهبت ههبًَس ٍ ػهجقت ٍ    

س هشثَط ثِ قجهَل تحَیهل ثهبس ٍ تَؿهِ     تالقي قغبسّب ٍ ػبیش ٍػبئظ ًقليِ سیلي هي ثبؿذ ٍ ّوچٌيي دس آى اهَ

 ػَاس ٍ پيبدُ ؿذى هؼبفش اًجبم  هي گيشد .

ثالك: فبكلِ ثيي دٍ ًقغِ جذایي دس خغَط ساُ آّي مِ فقظ یل ًبٍگبى ههي تَاًهذ، دس آى قهشاس گيهشد،      4-4

 .ٍ ... ثبؿذثالك ًبم داسد. ًقبط جذایي هي تَاًذ ؿبهل ایؼتگبُ ّب، چشاؽ ّبي ساٌّوب، ایؼتگبُ ّبي اضغشاسي 

ثِ ػجبست دیگش ثالك خغي اػت ثيي دٍ ایؼتگبُ هجبٍس مِ ثشاي تٌظين فبكلِ صهبًي هؼهيش قغبسّهب هـهخق    

 .هي ؿَد مِ دٍ قغبس ثب ّن اجبصُ ًذاسًذ دس یل ثالك ثبؿٌذ

گشاف حشمت قغبس ّب: ًوبیؾ حشمت قغبس ّب سا ثش سٍي دٍ هحَس هختلبت ًوهَداس حشمهت قغبسّهب ههي      5-4

َس افقي آى صهبى هي ثبؿذ مِ ػجبست اص یل سٍص ؿوؼي اػت ٍ هحَس قبئن مِ ثِ هؼهبفت اختلهبف   ًبهٌذ. هح

 ى هي دّذ.یبفتِ، ایؼتگبّْبي ٍاقغ دس هؼيش خظ ثيي هجذا ٍ هقلذ سا ًؼجت ثِ اختالف هؼبفت ًـب

 دادى َسػجه  دس هؼهيش  یل تَاًبیي اكل دس ؿَد  ظشفيت دس ساُ آّي: آًچِ ثِ ػٌَاى ظشفيت  ؿٌبختِ هي 6-4

ِ  ًقلهي  ٍ حوهل  هختلهر  ّبي سٍؽ دس مِ اػت ًقل ٍ حول ٍػيلِ اص هـخلي تؼذاد ِ  ثه  هختلهر  ّهبي  گًَه

 . گشدد هي هحبػجِ

 94. ًقـِ ًؼجت تقبضب ثِ ظشفيت دس ػبل 4ؿنل  . ًقـِ تَػؼِ خغَط ساُ آّي3ؿنل
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ثهَدُ ٍ اعالػهبت گهشاف حشمهت قغهبس دس ایهي        SQLServerدیتب ثيغ ػيش ٍ حشمت: ایهي دیتهبثيغ    7-4

ٍ جذاٍل پبیهِ ؿهبهل ًبحيهِ     غبسٍ ؿبهل جذاٍل تـنيل قغبس ،حشمت قغبس،آسایؾ ق دیتبثيغ رخيشُ هي ؿَد

 اًَاع قغبس هي ثبؿذ.ٍ ،ایؼتگبُ،ثالك

 

 محاسبٍ ظرفيت بٍ ريش راٌ آَه ايران: -5

ِ  ػهيشگبّي  اثتذا سٍؽ، ایي خظ دس ّش ظشفيت تؼييي جْت  آى دس ثشگـهت  ٍ سفهت  ّهبي صههبى  هجوهَع  مه

 تالقهي  ٌّگهبم  قغبسّهب  خشٍج ٍ ٍسٍد ثيي ًيبص هَسد ػبدي صهبى ػپغ ٍ تؼييي ؿذُ ثبؿذ،هي هقذاس ثيـتشیي

 ػجَس قبثل قغبسّبي صٍج تؼذاد خظ، ػولي ساثغِ اص اػتفبدُ ثب هزمَس، صهبى تؼييي دٍ اص هي گشدد. پغ تؼييي

هحبػجِ هي گشدد. ثذیي تشتيت تؼذاد صٍج قغبسّبیي مهِ دس یهل ؿهجبًِ سٍص اص هؼهيش ههي       سٍص ؿجبًِ یل دس

 تَاًٌذ ػجَس ًوبیٌذ، ظشفيت ًبهيذُ هي ؿَد.

 تؼييي ظشفيت دس ؿجنِ سیلي ایشاى: -1-5

 هـهَْس  ػولهي  ظشفيهت  ساثغِ ًبم ثِ ساثغِ ّبي صیش مِ اص خظ ظشفيت تؼييي هٌظَس ثِ ایشاى سیلي ؿجنِ دس

  هي ؿَد. ثشاي خغَط دٍ جْتِ ٍ تل جْتِ اػتفبدُ اػت،

 

خغَط دٍجْتِ )تهل  

 خغِ(

 

 

 خغَط تل جْتِ )دٍ خغِ(

 

 : آى دس مِ

Nc :( تؼذاد) ثبسي بسّبيقغ صٍج ظشفيت 

T: ایؼتگبُ، دٍ ثيي ثشگـت ٍ سفت ػيش ثيـيٌِ صهبى ػشفبكلِ صهبًي ثيي قغبسّب، هذت 

I: دس حبلت دٍخغِ، تل جْتِ. ػشفبكلِ صهبًي ثيي قغبسّب 

n :(ػبػت) سٍص عَل دس خظ هؼذٍدي ػبػت هيضاى. 

Np :سٍصاًِ هؼبفشي قغبس صٍج تؼذاد. 

NG :اًِ ًظيش دسصیي.قغبس ػوليبتي سٍص صٍج تؼذاد 

 .ضشیت تؼذیل قغبسّبي هؼبفشثشي  

 .ضشیت تؼذیل قغبسّبي ػوليبت  

ٍ دس حبلت  ثشگـت -سفتدس ساثغِ ساُ آّي ایشاى ػشفبكلِ صهبًي ثيي قغبسّب دس حبلت تل خغِ ثِ كَست 

 سفت دس ًظش گشفتِ هي ؿَد. دس ایي حبلت : -سفتدٍخغِ ثِ كَست 

T=t1+t2+c1+c2 

 : صهبى سفت قغبس دس ػيشگبُ. 

1

1440 60
×0.85C p G

n
N N N

T
 

  
     
 

1

1440 60
×0.9C p G

n
N N N

I
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 : صهبى ثشگـت قغبس دس ػيشگبُ. 

 اي ) هبًٌذ صهبى تالقي ّب یب صهبى اًتظبس ثشاي اخز هجَص ٍسٍد ثِ ػيشگبُ(.: صهبى ّبي حبؿيِ

 اسصیبثي ًتبیج -4-4

ظشفيت ساُ آّي ایشاى ثشاي هحبػجِ ظشفيت دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت، دس هذل ثشاي هقبیؼِ ًتبیج، ؿشایغي مِ 

ٍاسد گشدیذُ اػت. ثش اػبع صهبى ػيش اسائِ ؿذُ دس ّش ػيشگبُ ثب تَجِ ثِ ّش ػيشگبُ ظشفيت ػيشگبُ هحبػجِ 

 گشدیذ. هـخلبت هؼيشّب ٍ ًتبیج هذل دس جذٍل صیش ًـبى دادُ ؿذُ اػت.

 هحبػجِ ًوًَِ:

 دػٌشعصهبى دس  1211

 ضشیت 1885

 ضشیت هؼبفشي 1815

 هجوَع صهبى ػيش سفت ٍ ثشگـت 99

 صٍج قغبس هؼبفشي 684

 سٍؽ ساُ آّي ایشاى 3

 هقبیؼِ ًتبیج دس هؼيش ًوًَِ -7جذٍل

 وتايج مدل *89ظرفيت سال  سرعت متًسط مجمًع زمان سير رفت ي برگشت طًل سيرگاٌ سيرگاٌ
درصددد 

 اختالف

 10 تپِ ػفيذ تْشاى
    

 

 18 آپشیي تپِ ػفيذ
    

 

 1 44 44 46 54 21 ساثظ هلني آپشیي

 1 54 54 43 44 16 مشج ساثظ هلني

 1 29 29 49 41 17 مشداى مشج

 1 31 31 53 38 17 ّـتگشد مشداى

 1 32 32 55 37 17 آثيل ّـتگشد

 1 33 33 56 36 17 صیبساى آثيل

 1 31 31 56 38 18 مٌْذط صیبساى
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 وتايج مدل *89ظرفيت سال  سرعت متًسط مجمًع زمان سير رفت ي برگشت طًل سيرگاٌ سيرگاٌ
درصددد 

 اختالف

 1 26 26 45 45 17 قضٍیي مٌْذط

 1 27 27 44 43 16 ػيبُ چـوِ قضٍیي

 1 30 30 48 40 16 تبمؼتبى ػيبُ چـوِ

 1 33 33 53 36 16 ػيبُ ثبؽ تبمؼتبى

 1 31 31 50 38 16 قشٍُ ػيبُ ثبؽ

 1 33 33 56 36 17 خشم دسُ قشٍُ

 1 28 28 51 42 18 صسیي دط خشم دسُ

 1 31 31 50 38 16 پيشصاغِ صسیي دط

 1 29 29 58 41 20 ػلغبًيِ شصاغِپي

 1 32 32 55 37 17 ثٌبة ػلغبًيِ

 1 30 30 51 40 17 صًجبى ثٌبة

 گشٍُ هغبلؼبت ٍ ثشًبهِ سیضي حول ٍ ًقل اداسُ مل ػيش ٍ حشمت *

 هقبیؼِ ًتبیج -8جذٍل

ظشفيهههت ثهههِ صٍج  

 قغبس ثبسي

صٍج قغههههبس 

 هؼبفشي

ظشفيت ثهِ صٍج  

 قغبس

صههههههههبى 

 هؼذٍدي

ٍ هجوَع صهبى سفهت  

 ثشگـت )دقيقِ(
 ًبم ثالك

 ثبدسٍد صٍاسُ 99 240 12.0 6.4 3

 صٍاسُ ػٌگي 99 240 12.0 6.4 3

 ػٌگي ًبیيي 102 240 11.0 6.4 3

 ًبیيي ػيبُ مَُ 103 240 11.0 6.4 3

 ػيبُ مَُ اسدمبى 97 240 12.0 6.4 3

 هقبیؼِ ًتبیج -9جذٍل
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 GISBaseطراحي ي تًليد ورم افسار  -6

ضش، ًشم افضاسّبي هختلفي دس صهيٌِ ساُ آّي اسائِ ؿذُ اًهذ. ایهي ًهشم افضاسّهب، ثخـهي ثهِ اسصیهبثي        دس حبل حب

ٍ  VISION ،RailSys ،MTSؿههجيِ ػههبصي ّوههِ هٌظههَسُ هبًٌههذ  ثههِتؼههذادي ظشفيههت پشداختههِ اًههذ ٍ 

OpenTrack قشاس هي گيشًذاػتفبدُ هَسد ، مِ ّش یل اص آًْب ثِ عَس گؼتشدُ اي. 

 SQLاص  ٍ دس ثحهج پبیگهبُ دادُ   Arcgis Server 10دس ثخهؾ ػهشٍیغ ًقـهِ اص    ي ؿذُ ًشم افضاس عشاح

Server 2008R2   دس ثشاي ثشًبهِ ًَیؼي ػوت مبسثش ،اص ثيي گضیٌِ ّبي هَجَد هحلهَل ٍSilverLight 

 .هي ثبؿذ #Cاًتخبة گشدیذُ ٍ صثبى تَػؼِ آى  Microsoftؿشمت 

 

 خالكِ اي اص هٌَ ثبسّبي ًشم افضاس -1-6

ثب تَجِ ثِ تَضيحبت گفتِ ؿذُ ثبال ثغَس ملي ًشم افضاس اص چْبس هٌَ ثبس تـنيل ؿذُ اػت مِ ثغَس جوغ ثٌذي 

 ؿذُ ؿبهل هَاسد صیش هي ثبؿذ:

اثضاس ػوَهي: دس ایي هٌَ ثبس ایؼتگبّْبي ّش هؼيش ٍ اهنبى تؼشیر هؼيش جذیذ اهنبى پشیٌت گهشفتي   -1-1-6

 .خشٍج اص ػيؼتن ٍجَد داسداص ًقـِ ٍ اهنبى تؼشیر مبسثشاى ٍ 

 .ثشسػي تشافيل ػجَسي: دس ایي هٌَ ثبس اص دیتب ثيغ ػيش ٍ حشمت اعالػبت صیش ٍامـي هي ؿَد -1-6 -2

 ...(ٍ قغبس عَل تشهض، ٍصى،فـبس تـنيل، ػبػت قغبس، ؿوبسُ قغبس، ًَع)هؼيش ّش دس قغبس خلَكيبت •

 .ثبؿذ هي تؼذاد ٍ ًَع حؼت ثش آى ٍجيخش مِ ًَع حؼت ثش ٍ ملي كَست ثِ ػجَسي قغبس تؼذاد •

 .ثبؿذ هي هؼيش آى ثالمْبي دس ثشگـت ٍ سفت ػيش صهبى ٍ ػشػت ؿبهل :قغبس ػشػت •

 حؼهت  ثهش  ٍ ملهي  كَست ثِ ػيش صهبى هحبػجِ •

 صهبى ٍ ،تبسیخ قغبس ،ؿوبسُ قغبس ًَع ؿبهل مِ: ًَع

 ثبؿذ هي ػيش

 قغهبس،  ًهَع  هؼهيش،  ًهبم  ؿهبهل  مِ: تبخيش دالیل •

 خهشٍج،  ٍ ٍسٍد صههبى  ایؼهتگبُ،  ًبم تـنيل، ػبػت

 .ثبؿذ هي تبخيش ػلت تبخيش، صهبى

: ایهي هٌهَ ؿهبهل    هٌَي هحبػجِ ظشفيت -3-1-6

 :هَاسد صیش اػت

 ساُ آّي ایشاىسٍؽ ) ػجَسي قغبس تؼذاد ثشآٍسد

Uic 405/406) 

 ساُ آّي ایشاىسٍؽ ) تٌبطػجَسي ثشآٍسد

Uic405) 

 uic406سٍؽ  ثْيٌِ ظشفيت ثشآٍسد

 هحبػجِ ظشفيت ثبقيوبًذُ -4-1-6

 ،ساُ آّي ایشاىسٍؽ ) ثبقيوبًذُ قغبس تؼذاد

Uic405) 

 ،ساُ آّي ایشاىسٍؽ ) ًـذُ اػتفبدُ تٌبط

Uic) 

 ي ًشم افضاسقبثليتْبي ػوَه 5ؿنل .

 .هحبػجِ ظشفيت ثِ سٍؽ ساُ آّي ایشاى 6ؿنل 
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 خغَط اؿغبلي دسكذ

 تظشفي ثِ تشافيل ًؼجت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتايج ي پيشىُادات -7 

اص ظشفيت ػولنشدي ساُ آّي ثشاي ثشسػي ( GISدس ایي هقبلِ ثب اػتفبدُ اص قبثليتْبي ػيؼتن ّبي هنبى هجٌب )

ٍضؼيت ؿجنِ سیلي اص لحبػ ظشفيت هَجَد ،ظشفيت هَسد اػتفبدُ،ظشفيت ثبقيوبًذُ،گلَگبُ ّب ٍ اػتفبدُ 

ثْيٌِ اص ؿجنِ هَجَد ثِ هٌظَس تؼْذ تقبضب ثِ كبحجبى ثبس اػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ ثشاي اٍليي ثبس دس یل هحيظ 

GIS ایشاى اهنبى هحبػجِ ٍ ًوبیؾ ظشفيت ػولنشدي ساُ آّي ثذٍى  اي ٍ ثش سٍي ًقـِ ؿجنِ سیلي

مَچنتشیي ٍسٍد اعالػبت ٍ ثب اػتفبدُ اص اتلبل هؼتقين ثِ دادُ ّبي ػيؼتن ّبي ػيش ٍ حشمتي هَجَد دس 

ٍ ّوچٌيي ًَع  ساُ آّي ٍجَد داؿتِ ٍ ثب سٍؿْبي هَجَد دس دًيب ظشفيت قبثل هحبػجِ ٍ هقبیؼِ هي ثبؿذ.

اسائِ سٍینشدي جذیذ ثِ هَضَع هحبػجِ ظشفيت ثب ًگبُ هنبًي ي هقبلِ اػتفبدُ ؿذُ ؿبهل آٍسي مِ دس ای

هؼتقين ثِ پبیگبُ دادُ ّبي هَسد   اتلبلثب بى هحبػجِ ظشفيت ػوليبتي ساُ آّي ثذٍى ٍسٍد دادُ ،اهن

د آهذُ ثَجَ اي GISاهنبى ًوبیؾ ٍضؼيت ظشفيتي ٍ گلَگبّي ؿجنِ سیلي ثش سٍي ًقـِ ثب الیِ ّبي ،ًظش

 . اػت

 

 وتيجٍ گيري  -8

اهنبى گؼتشؽ ػبهبًِ عشاحي ؿذُ ثشاي پيؾ ثيٌي دس ًشم افضاس عشاحي ؿذُ ػالٍُ ثش دیذ گشافيني  

ایجبد ایؼتگبُ یب ثبصگـبیي ایؼتگبّْبي ثؼتِ  ثب ًظيش .ٍجَد داسد تبحيش پبساهتشّبي افضایؾ ظشفيت خظَط

خغَط جذیذ یب دٍ خغِ ٍ ػِ خغِ ٍ یب ثيـتش ثب احذاث  ،ٍضؼيت ظشفيتي چِ تغييشي خَاّذ مشد

تشامجٌذي ٍ ؿنؼتي یل ثالك ثِ چٌذ ثالك ٍ  ،مشدى خغَط هَجَد تبحيش ثش سٍي ظشفيت چگًَِ اػت

ثب اػتفبدُ اص پبساهتشّبي افضایؾ  ،دس سٍي ًقـِ قبثل هـبّذُ ٍ تلوين گيشي اػت تبحيش ثش سٍي ظشفيت

ثب ؿجنِ هَجَد ٍ یب تغييش ؿجنِ  ،نبس حزف آى چيؼتظشفيت هحل گلَگبّْب چِ تغييش مشدُ ٍ ساّ

چگًَِ ثشاي اػتفبدُ ثْيٌِ اص ظشفيت ؿجنِ اص حول  ،چنًَِ هي تَاًين اص چـوِ ّبي ثبس ثْشُ هٌذ ؿَین

 ثشقشاس گشدد. چگًَِ  AVL ,   ٍRFIDاتلبل ایي ػبهبًِ ثب ػبهبًِ ّبي  ،ٍ ًقل تشميجي اػتفبدُ مٌين

 ًؼجت تشافيل ثِ ظشفيت. 8ؿنل  ظ ثِ سٍؽ ساُ آّي ایشاى هحبػجِ تٌب. 7ؿنل 
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 فُزست مىابع

 ع برای مطالعه بيشتر:منابع و مراج

ي سيز ي حزکت  یسماوبىد" (1389( )تزجمٍ) راٌ آَه یداوشکدٌ مُىدس یمسعًد ي اوجمه علم ی،يقيى .1

 قائد. ی، اوتشارات پيشزي فىاير"در راٌ آَه

آن، مُىدسیيه مشیاير    َای گلًگاٌ تعييه ي کشًر ريلی شبکٍ بارگذاری افشار وزم شىاخت، تُيٍ فاس مطالعات.2

 .1389ان راٌ ي راٌ آَه، تدبيزگز

 1389.ويکً وزيمان،تجشيٍ ي تحليل ريشُای محاسبٍ ظزفيت در راٌ آَه،سيميىار کارشىاسی ارشد،3
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