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 چکیده
تماد و اع تياز قبيل سرعت، راحتي، ایمني و قابل یيارهايونقل یكي از نيازهای اساسي كشور است. معحمل یهارساختیتوسعه ز

قل ونتوسط مسافرین و صاحبان كاال جهت انتخاب حمل هاستميمهم ارزیابي س یهاونقل از شاخصسيستم حمل یكاربهآماده

ونقل روزافزون حمل یو تقاضا دیناوگان و احداث خطوط جد دیخر یبرا یگذارهیسرما یالبا نهی. با توجه به هزاستمناسب 

 است. تيحائز اهم اريبس ،يلیر یهاتياز ظرف نهياستفاده به ،يلیر

ر ب رگذاريتأث یهامؤلفه يلیمختلف ر یهاو مصاحبه با خبرگان در حوزه يدانيمطالعات م ات،يمقاله ابتدا با مرور ادب نیا در

و  يو حركت، بازرگان ريزیرساخت، ناوگان، س یهادر حوزهها مؤلفه نیشده است. امختلف استخراج یهادر بخش یوربهره

ان كارشناسان و خبرگ انيو در م شدهنیمؤثر تدو یهاو مؤلفه ارهايبر اساس مع یامهشده است. پرسشنامشخص يانسان یروين

 فيتوص ع،یكرونباخ، نرمال بودن توز یآلفا ،یآمار یهاها آزمونپرسشنامه یآوراست. پس از جمع دهیگرد عیصنعت توز نیا

 دهیشده اثبات گردمطرح یهاهيفرض ي( درستt مونجامعه )آز نيانگيشده و با استفاده از آزمون فرض مها انجامداده یآمار

 یهااز متد يخط صيبا كاربرد روش تخص يلیناوگان ر تياز ظرف نهيعوامل مؤثر بر استفاده به یبندتیاولو تاًیاست. نها

 شده است.ارائه ارهيچند مع یريگميتصم
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 . مقدمه1

اقتصللاد بوده و نقش  يهاسللتون نيتریاز اصللل یكيونقل حمل

عنوان به زيآهن نجوامع دارد. راه داريدر توسللعه پا یمهم اريبسلل

در  ياژهيو گاهيونقل جامهم در صللنعت حمل رسللاختيز کي

خللا   يهلا یژگيكلا  و مسلللافر دارد. در كنلار و   يیجلابالا  

شقوق  انيدر م یليونقل رحمل ريچشمگ يهاتيكشلورمان مز 

 ،یمنيونقللل از جهللت متحاللاا اقتصللللادي، احمللل گريد

ونقل از حمل وهيش نيموجب شلده كه ا  رهيو غ یطيمحسلت يز

و  یكل يهااسلللتيدر سللل تياولو نيو با تر ديتأك نيشلللتريب

 یالمللنيممتاز ب تيتوسللعه، برخوردار باشللد. موقع  يهابرنامه

 ياهجاد وانحناهناار س تيوضع ،یتيونقل ترانزبراي حمل رانيا

مصلللرن انردي در  يبا  زانيخسلللارا به جامعه، م ليو تحم

از  یكيعنوان بلله یليونقللل رونقللل و نقش حملللبخش حمللل

 ینمعد عيصللنا ژهيوبه عيصللنا نيتأم رهيدر زنا دييعناصللر كل

ونقل كتن ناام بر حمل گذاراناسللتيسلل ديازجمله عوامل تأك

 دهدینشللان م گذشللته يها. تاربه دههروندیبه شللمار م یلير

با  از خدماا  یمنيمناسلللب و ا نله يعموم مردم بله عللت هز  

ودن ب یناكاف ليبه دل یاند، ولاسلللتق ال نموده یليونقل رحملل 

و وسعت كشور،  تينس ت به جمع رانيآهن اشل كه خطو  راه 

ونقل بار و مسللافر، آهن از حملك راهاند اريسلهم بسلل  نيهمچن

صورا نگرفته است.  یلير ونقلحمل گاهيدر جا یرشلد مناس  

و درواقع از  شودیآهن مطرح مكه در ساخت راه یمسلئله مهم 

 درراه آهن يگذارهيموانع مهم گسترش ش كه است مسئله سرما

 يآهن است. براراه يیبنا ريز يهاپروده عيسر يو عدم سودآور

 یجان  سلللاايو تأسللل یفرع ،یشللل كه خطو  اصلللل الاد يا

ه است. با توج ازيبا  ن يیپرحام و با توان اجرا يگذارهيسلرما 

آهن همواره با دولت، گسلللترش راه یمنابع مال تيبله محلدود  

 ترشيآهن بخدماا راه شيافزا اهيمواجه است و درنت يیتنگناها

 .است ريپذامكان يیكارآ شيبه ود و افزا قياز طر

عوامللل  یليونقللل رموجود در حملل  يهلا یدگيل چيپ ليل دل هبل 

 ،یفن يهاحركت، خط، سلللازه يزيرازجملله برنلامه   يمتعلدد 

رد در عملك يو امكاناا اقتصاد طيو شرا یانسان يرويناوگان، ن

و واگن از  وي. ناوگان حمل متشللكل از لكوموتهسللتندآن مؤثر 

 هصلللنعلت اسلللت و بخش عمد  نيدر ا يديل اركلان مهم و كل 

آهن در ارت ا  با راه تيموفق یاتياهدان و عوامل ح ت،يملأمور 

به  یلي. ناوگان راسللتو حركت ناوگان  ريسلل يحوزه كاركرد

ر به شللما ياهياز منابع بزرگ سللرما یكيآن،  يبا  متيق ليدل

ها در آن ريتأث زانيرابطه شلللناخت عوامل و م ني. در همرودیم

و  رسللدیبه نار م يضللرور داز امكاناا موجو نهياسللتداده به

ونقل مناسب در حوزه حمل ماايمنار به اتخاذ تصلم  تواندیم

 گردد. یلير

 شدهانجاممبانی نظری و مروری بر مطالعات . 2
انداز افق چشللم  يدر راسللتا شللدهنيتدو يهااهدان و برنامه

كشلللور  یلياز انتاار معنادار ناام از بخش ر تيل حكلا  یهمگ

در هر دو حوزه بار و  یلياسلت. تمركز بر رشلد سللهم بخش ر  

كه تحقق آن منو  به در نار  سلللتياز اهدان ا یكيمسلللافر 

 :استمتداوا  ريگرفتن دو مس

بر  یمتك یليونقلل ر ( فراهم نمودن بسلللتر منللاسلللب حملل 7

 یو اصتحاا درون بخش هايتوانمند

دهللا و بروز اسلللتعللدا يبرا ی( فراهم نمودن بسلللتر رقللابت2

 یبر اصتحاا برون بخش یمتك یليبخش ر يهايتوانمند

حوزه مطرح اسللت مسئله  نيكه در ا یمسلالل  نيتراز مهم یكي

 هنيو امكاناا موجود به علت هز هارساختياز ز نهياسلتداده به 

 .تاس ديناوگان جد نيو تأم رساختيو توسعه ز ااديا نيسنگ

هاي مسيست نيعنوان يكی از مؤثرترونقل ريلی، بهحمل صلنعت 

 يافتهينهاي ريلی توسعهش كه یشده است، ولونقل شناختهحمل

و  یباشلللند. رحمانقديمی، سللل ب ناكارآمدي اين صلللنعت می

خود راه مواجهله با روند افزايش سلللريع   قين در تحقكلارآ هم

 صللنعت به سللمت  نيونقل ريلی را حركت اتقاضللا در حمل

هاي ريلی باهدن افزايش سرعت و سليسلتم   يهوشلمند سلاز  

در پژوهش خود به بررسی تاارب  شلان ي. ادانندیكارايی با  م

ونقل ريلی هاي ت ديل حملروش ينهيكشللورهاي پيشللرو درزم

ونقل هوشمند، با رويكرد كارايی و به ود صنعت به سيستم حمل

 به يک یقديمي اند. ت ديل شللل كهونقلل ريلی پرداختله  حملل 

وري، السير در جهت افزايش بهرهي مدرن، كارا و سلريع شل كه 

هلا، يكالارچگی عملياا و   كلاهش زملان توقد در ايسلللتگلاه   

زي ريهمگام با برنامه شده،نيي تضمهمچنين بازگشلت سرمايه 

 ،ی]رحمان است شانيا قيي فضايی كشور، از اهدان تحقتوسعه

 [.7932فر،  ینيو مع انيزارع

 تيرفظ ديتعر یلير رساختياستداده بهتر از ز يگام برا نياول

در ع ور دادن تعداد  ريمسلل کي يیتوانا ت،ي. ظرفاسللتشلل كه 

مختلد  يهاونقل اسللت كه در روشحمل لهيوسلل یمشللخصلل
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 ياواده تي. ظرفشودیمختلد محاس ه م يهاونقل به گونهحمل

 و طين شللراييتع ازمنديو ن سللتين يريگاندازهمشللخو و قابل

 يدشوار لياسلت. دل  شلده نييتع طيمحاسل اا بر اسلاش شلرا   

 تيظرف ياسلللت كه بر رو يیتعداد پارامترها ت،يل ظرف ديتعر

 یليونقل رشلللوند، در حمل يريگاندازه ديو با گذارندیم ريتأث

گان و ناو رسللاخت،يبه ز یشلل كه بسللتگ تيگدت ظرف توانیم

شلللامل عوامل  ركدامحركت قطارها دارد كه ه يبندبرنامه زمان

ها بر نآ يبندتيو اولو يیكه شلناسا  هسلتند  یفراوان رگذاريتأث

در  .اسللت يیبا  تياهم يدارا یلير تياز ظرف نهياسللتداده به

به بررسی مسئله تعيين توالی اعزام و همچنين  نيمحقق یپژوهش

برنامه توقد قطارها در جهت حداكثر اسلتداده از ظرفيت ش كه  

 دأ م ستگاهيباهدن تعيين ترتيب اعزام قطارها از ا ودريلی موج

قطارها در راسلللتاي حداقل  ياو همچنين مكلان توقد برنلامه  

 يبلا كملک الگوريتم فرا ابتكار   يبنلد سلللازي طول افق زملان 

 اندر،يو ك ی ياند ]ناجستاوي تصادفی تطابقی حريصانه پرداخته

7937.] 

عتماد، راحتی، از ق يلل سلللرعت، ايمنی و قابليت ا  يیارهلا يل مع

مهم  يهاونقل از شللاخوسلليسللتم حمل يكاربهو آماده متيق

توسط مسافرين و صاح ان كا  جهت انتخاب  هاستميارزيابی س

ها و شاخو نيو دستيابی به ا اسلت ونقل مناسلب  روش حمل

و  نگهداريجلب نار مشللتريان مسللتلزم داشللتن برنامه جامع   

و  رل مستمر بر عملكرددر ش كه ريلی و ناارا و كنت راايتعم

در مقاله خود به  ،ی. نصللرآزاداناسللتوضللعيت موجود شلل كه 

بررسللی نقش نگهداري و تعميراا خطو  بر راندمان صللنعت 

 نگهداري و تعميراا رديگیم اهيونقل ريلی پرداخته و نتحمل

يت ظرفيت مسير با جذاب دظموقع و مؤثر نقش به سزايی در حبه

و  يبرداربهره يهانهيهش هزونقل ريلی و كاسللليسلللتم حمل

 یهمچنين افزايش ايمنی سلير و حركت ناوگان دارد ]نصرآزادان 

7932.] 

ونقل ريلی، نياز به افزايش ظرفيت در روزافزون حمل تقاضللاي

نموده اسلللت. به همين مناور  ريزناپذيريلی را گر يهاگلوگلاه 

تمهيداا  زم، مشلكل ظرفيتی اين مسيرهاي   يريكارگبايد با به

كان ارد -بادرود ريبامطالعه مسلل یقيريلی برطرن شللود. در تحق

با اسلللتداده از  یلير يرهايمسللل تيظرف شيافزا يراهكلارهلا  

ه ب تيقرارگرفته و با عنا یموردبررسللل يسلللازنهيبه يهاروش

ظرفيت مسليرهاي ريلی به پارامترهاي زيرساخت، ناوگان   نكهيا

 يزسانهيمدل به کيمطالعه  نيوابسلته است در ا  يبرداررهو به

مسلللير ريلی و  يسلللازبر م ناي جريان چند كا يی براي مدل

 ،یيو تمنا يیكوين ،ینيقي] اسلللتشلللده محاسللل ه ظرفيت اراله

7937 .] 

خطو  « آهنراه تيمسللالل مربو  به ظرف»در مقاله  ن،يكال مک

 ينموده اسلللت كه برا ديچهارراه توصللل کيآهن را مانند راه

مربو  به  مسالل یستيونقل باو بهتر در حمل شترينقش ب يدايا

 بندايطور همزمان به ود به تيظرف يهاخدماا و چالش تيديك

اراله  يیهاحلراه ديو توسللعه با قيو معتقد اسللت جامعه تحق

اجرا باشلللند قابل نهيسلللرعلت و بلا حلداقل هز   دهنلد كله بله   

حل كردن راه دايموجود پ یمال يهاتيدبا محدو گريدع ارابله 

]مک  اسلللت یاتيح تيظرف شيافزا يبرا نله يهزموقع و كمبله 

 [.2777 ن،يكال

عه توس يهاطرح يبندتيو اولو یابيارز» نامهانيدر پا ،يآقاباقر

 يهللابللا اسلللتدللاده از روش رانيآهن ج.ا.اراه یليشللل كلله ر

با توجه به گسلللترش روزافزون  «ارهيل چنلد مع  يريگميتصلللم

 تيبه اهم یونقلحمل يهارسلللاختيدر توسلللعه ز هاتيفعلال 

د چن يريگميحل مسالل تصم يمد براكارآ يهااسلتداده از مدل 

 يبرا یسللتميسلل يكرديفراهم آوردن رو يپرداخته و برا ارهيمع

ا ر ياشللل كه ليروش تحل ار،يمع نيبلا چند  هلا تيل اولو نييتع

با  يادر مطالعه ني[. همچن7937 ،ي]آقاباقر كنلد یم شلللنهلاد يپ

 يزيردر برنامه ياشللل كه ليتحل يبندتيل كلاربرد اولو »عنوان 

 نيبه ا نيمحقق «ونقللمنلابع در حم  ويتخصللل يبرا یآرملان 

 يبوده و دارا ارهيرا كه چند مع يیهامسلللئله دند،يرسللل اله ينت

اجرا و ازنار منابع قابل هستند هانهيو گز ارهايمع نيب یوابسلتگ 

 ،یعيو شد یحل كرد ]خاك ی يروش ترك نيبا ا توانیهسلتند م 

7937 .] 

از  یكيموضلللوش مشلللخو اسلللت   اايكه از ادب گونههملان 

نقل ودر مسالل مربو  به حمل يريگميتصم يكه برا يیهاروش

 رهايچند مع يريگميتصم يهااز آن اسلتداده كرد، روش  توانیم

ر ها بكه الگوريتم آن ارهيچند مع يريگميتصم يهااسلت. روش 

و  دكرمنطق رياضلللی بناشلللده و سلللازگاري زيادي با نحوه ت 

فرايندهاي ذهنی انسلان دارند، كارايی با يی داشته و استداده از  

 را حل كرده است.  يريگميها بسياري از مشكتا تصمآن

چند معياره،  يريگميتصلللم يهلا روش يريكلارگ بله  ۀنل يزم در

با  ياشلده اسلت. سينو و كو، در مطالعه  مطالعاا زيادي اناام

چند معياره، كيديت خدماا  يريگميتصم يهااسلتداده از روش 

 یباياقيانوش آرام و آسيا را ارز یالمللنيفرودگاه ب 71مسافرتی 
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مدهوم بهينه يابی، يک شاخو  زها ابتدا با اسلتداده ا اند. آنكرده

را  كنندهخدماتی بر اسلللاش ترجيحاا مصلللرن كلی عملكرد

مشلللخو كرده و سلللاع بلا تعيين معيارهاي كيديتی خدماا  

خدماا فرودگاهی  يبندمسلللافرتی بله ارزيابی عملكرد و رت ه 

 [.2779اند ]سينو و كو، پرداخته

 يهاتيمناور ارزيلابی عملكرد دو پايانه با موقع تحقيقی بله  در

شللده است معياره اسللتدادهچند  يريگميمختلد از روش تصلم 

با اسللتداده از روش  گريد یقي([. در تحق2771ن )كارآ]ليو و هم

در  يريگمياز تصم  انيپشلت  سلتم يسل  ارهيچند مع يريگميتصلم 

. است قرارگرفته یاناام موردبررس يونقل شلهر حمل تيريمد

آب و  طيشللرا ر،يمسلل يايشللامل جاراف قيتحق نيا يارهايمع

متوسللط زمان سللدر و  ،يیجاباا تيظرف ک،يحام تراف ،يیهوا

با استداده  ا،ي[. توزكا2773 ا،يو فلور وي]بانس اسلت تعداد توقد 

به  يازف یمرات سلسه ليتحل ارهيچند مع يريگمياز روش تصلم 

ونقل پرداخته حمل يهابر روش یطيمحسللتياثراا ز یبررسلل

 ليسروصدا، پتانس يارهايبا استداده از مع قيتحق نياسلت. در ا 

مناره نامطلوب،  وحش،ااياثراا بر ح ،یكاهش نشلللر آلودگ

 یبه بررسلل یفصللل طيو شللرا تيامن ،ياسللتداده از منابع انرد

 یو چندوجه يیايدر ،ياجلاده  ،یليونقلل ر حملل  يهلا نله يگز

 [.2773 ا،يشده است ]توزكاپرداخته

از روش  يريگرا بللا بهره یخود اثر عواملل روان  قيدر تحق اتو،

ونقل حمل يهانهيدر انتخلاب گز  ارهيل چنلد مع  يريگميتصلللم

مقاله  نيكله در ا  يیارهلا يل قرار داده اسلللت. مع یموردبررسللل

عوامل  ،یاجتماع ياند شللامل هناارهامورداسللتداده قرارگرفته

تحرك  زانيو م طيشلللرا ،يعوامللل اقتصللللاد ،یتيل جلملعل   

 یابيبه ارز يگريد قي[. در تحق2772]اتو،  است كنندگاناستداده

ل ونقاتوبوش و حمل سلللهيو مقا تيترانز ديرنامه جدب يیكارآ

ه ك يیارهايشده است. معپرداخته كايآمر يدر مناطق شلهر  یلير

 نهياجرا، هز نهياند شلللامل هزمدنار قرارگرفته یابيل ارز نيدر ا

دامنه پوشلللش  ل،يهر ما يازا بهتعداد مسلللافر  ه،ينقل لهيوسللل

 نللهيهز ،يیجللاباللا تيللظرف ش،يو آسللللا یخللدمللاا، راحت

اعتماد، تعداد  تيسللرعت و قابل ،يريپذانعطان ها،رسللاختيز

 هر مسافر و تعداد يو هوا، فضا به ازا یصوت یآلودگ سلتگاه، يا

 [.2777 تمن،يو ل ي]هنر استراه  يهاش كه

به نام مدل  یخود با اراله مدل قيدر تحق ان،يل ديل و سلللع ربلد يم

مختلد  يهاهلا، توانايی اناام مقايسلللاا بين روش ارزش راه

كردند. با  الاد يرا ا يااعم از هوايی، ريلی و جلاده  یونقلحملل 

مدل اقداماا مديريتی مانند تشلخيو نقا  ضعد و قوا   نيا

اه اناام اقداماا يشللده و درنت ريپذونقل امكاندر شلل كه حمل

مناسلللب جهت به ود شلللرايط، توزيع بهينه جريان ترافيكی در 

 یونقلمختلد حمل يهاشل كه، تخصيو بهينه منابع بين روش 

و  ربدي]م گرددیها، هموار مو مسللليريابی بهينه در شللل كه راه

 [.7921 ان،يديسع

 «یليونقللل ردر حمللل يورشلللاخو بهره نييتع»مقللاللله  در

 يبرا یمختلد يهاها و شللاخوشللده اسللت كه روش اشللاره

وجود دارد كه در سللطوح مختلد  يوربهره یابيسللناش و ارز

ر . دشودیها استداده منعت و سازمان از آنصل  ،یمل ،یالمللنيب

 يبرا يیهاونقل، شلللاخوخا  به حمل یمطالعه، با نگاه نيا

 دهشیمعرف یليونقل ردر سطح كتن حمل يوربهره يريگاندازه

هر كشور را  گاهيجا يوربهره يهاشلاخو  يبنداسلت. با رت ه 

 نيو اسللتداده از ا يگذارهيسللرما زانيم نيشللده كه م مشللخو

اظ كشورها به لح يبندرده نييتع ،يینها اهياست و نت هاهيسرما

ها در دو سللال از آن ناسللباسللتداده م زانيموجود و م يربنايز

 [.7932و شربتداران،  ي]منام، محمد است 2771و  2771

اسلللتداده  يعوامل مؤثر بر خواب ناوگان و راهكارها»مقاله  در

 اريبا توجه به وجود تعداد بسلل نيمحقق «هينقل طياز وسللا نهيبه

ونقل بهره در سللاختار حمل ناوگان بدون اسللتداده و كم  ياديز

عوامل مؤثر بر خواب ناوگان  یكشللور، درصللدد بررسلل  يكا 

بار،  سلللر کي لونقتحت عنوان حمل رانيا يونقل كا حملل 

 یو جان  یاضلللاف يهانهينقل مضلللاعد و بالط ع هز و حمل

عوامل مؤثر بر خواب ناوگان  يیاسلللامترتب بر آن بوده و شلللن

جهت  یاتيبرنامه عمل نيو تدو یونقل كا  را موجب آگاهحمل

 [.7937و صدا تاج،  ی]سلطان دانندیبه ود م

ونقل كه توسللط حمل يهاشللده در تمامی حوزهاناام قاايتحق

چند عامل را در  اي کيصورا گرفته است،  نياز محقق کيهر 

شللل كلله را بر اسلللاش آن   يورو بهره يیكللارآنار گرفتلله و 

صلللورا جامع عواملل به  هيل انلد و كل قرار داده یموردبررسللل

 یيشللناسا قيتحق نيقرار نگرفته اسلت. هدن از ا  یموردبررسل 

از امكاناا  نهيو اسلللتداده به يوربهره شيعواملل مؤثر در افزا 

عوامل بر اسلللاش روش  يبندتيو اولو یليموجود صلللنعت ر

و  داايعوامل و اتخاذ تمه نيا يیسااست. شنا یخط ويتخص

آهن به شللركت راه یانيكمک شللا تواندی زم م يهايزيربرنامه

 داشته باشد. داز منابع موجود خو يبرداردر جهت به ود بهره
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 و ياجاده سللتميبا سلل سللهيدر مقا یليونقل رحمل ژهيو گاهيجا

 داريابا توسعه پ يتطابق و سازگار نيشلتر يو دارا بودن ب يیهوا

به  شلللرفتهيپ ياز علل مهم توجه مادد كشلللورها یكيجامعه، 

در طول سه دهه گذشته بوده است. عدم  یليونقل رسامانه حمل

اسللتداده از  ها،تدول ياز سللو ازيموردن یاختصللا  منابع مال

از  یكيعنوان را به یبخش خصلللوصللل تيريو مد هيسلللرملا 

ها سال موردتوجه قرار داده اسلت. پع از  نيگزيجا يراهكارها

ه از دست نيا ياجاده ستميبه ندع س یليونقل ركاهش سهم حمل

اهدان و  ،یلير سللتميكشللورها با توجه به منافع درازمدا سلل 

از حمل كا ها و مسللافر  یليارتقا سللهم ر يبرا يیهاتيمأمور

 اند.كرده ديتعر

 ه،يروس كا،يآمر رينا يدر كشورها یليونقل رحمل يبار بخش

ونقل بار دارد. را از حمل یسللهم نسلل تاب خوب  ايو اسللترال نيچ

ونقلل بار دارد،  از حملل  يدرصلللد 1937سلللهم  نيآهن چراه

 9ونقل بار فقط در حمل رانيا یليونقل رسهم حمل كهیدرحال

 لومترمربعيهر ك يازامتر خط آهن به  139با  راني. ااستدرصد 

 سلللتها آهنراه نيترملانلده  از عقلب  یكي يمسلللاحلت دارا 

 يقايمتر، آفر 19متر، داپن  39شاخو در آلمان  نيا كهیدرحال

متر است. با  7739متر و در تونع  7732 هيمتر، ترك 7931 یجنوب

 977در كشلللور )حدود  یليتوجله به روند توسلللعه خطو  ر 

كه به  كشلللدیسلللال طول م 777ک به يدر سلللال( نزد لومتريك

بلله . در شلللاخو طول خط ميآهن آلمللان برسلللراه يموجود

خط  لومتريك 779 رانيندر در ا ونيليمکيهر  يبه ازا ت،يل جمع

 797داپن  لومتر،يك 177شاخو در آلمان  نيآهن وجود دارد، ا

و در  لومتريك 727 هيترك لومتر،يك 127 یجنوب يقايآفر لومتر،يك

 [.7939 ،ی]ناد است لومتريك 277تونع 

 . روش تحقیق3
آهن در مصلللوب راه يهابلا توجله بله عدم تحقق كامل برنامه   

سعه گسترش و تو اديز اريبس نهيبه هز تيگذشته و عنا يهاسال

انداز موردنار و محقق شدن به چشلم  دنيسلازمان، جهت رسل  

از  هنيو اسلللتداده به يورمقاله عوامل مؤثر بر بهره نيها، ابرنامه

 .دهدیقرار م یموجود را موردبررس يهاتيظرف

مصلللاح ه با خ رگان و  یشلللده و طمرور مطلالعلاا اناام   بلا 

 ميمستق انيو مناطق كه در جر يناران اداراا كل ستادصاحب

 یقرار دارنلد و بررسللل  یليونقلل ر حملل  يزيرامور و برنلامله  

مختلد، عوامل و  يهامعضلتا و مشلكتا موجود در حوزه  

 آهنهاز نللاوگللان موجود در را يبردارمؤثر بر بهره يهللامؤلدلله

 يهابه بخش يوربهره شي. عوامل مؤثر در افزاديگرد يیشناسا

و  )تخصو، تعداد یانسان يرويها(، نو تعرفه ني)قوان یبازرگان

 یكيعتلم الكتر ،یو فرع ی)خطو  اصل رساختي(، زیپراكندگ

و  ريو واگن(، سللل وي(، ناوگان )لكوموتيادار يهاو سلللاختمان

 شدند. يبندمي( تقسيربرداو بهره يزيرحركت )برنامه

 

در مرور  شللدهیتوجه به عوامل ذكرشللده در مقا ا بررسلل  با

 آمار و یدر مدارك و مستنداا و بررس یدانيو مطالعه م اايادب

اطتعاا موجود در سللازمان و با در نار گرفتن دو اصللل عدم 

 يجلسللاا مختلد با تعداد یعوامل، ط تيو جامع یهماوشللان

 نيدوسللؤال ت 91مشللتمل بر  ياناران پرسللشللنامهاز صللاحب

پرسشنامه حذن  يیايپا یسؤال در مرحله بررس 1. تعداد ديگرد

 قرار گرفت. یسؤال موردبررس 97 تابيو نها دهيگرد
 

صلدت مشترك داشته باشند   کيكه حداقل  يیواحدها ماموعه

ع ارا  زين ي. نمونه آماردهندیم ليرا تشلللك يجامعه آمار کي

 ايقسللمت، گروه  کيها كه از از نشللانه يااسللت از ماموعه

ماموعه  نيا كهيطوربه شلللود،یتر انتخاب مبزرگ ياجلامعه 

 ،یك]خا شدتر باجامعه بزرگ ايآن قسمت، گروه  اايديمعرن ك

حام نمونلله  نييپركللاربرد در تع يهللااز روش یكي[. 7923

 :شودیمحاس ه م ريصورا زفرمول كوكران است كه به
 

𝑛 =

𝑧2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
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𝑧2𝑝𝑞
𝑑2
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از  زين qو  p يجاحام جلامعله اسلللت، بله    Nفرمول  نيدر ا

 ي. در سطح خطاميكنیاسلتداده م  731 یعنيها حداكثر مقدار آن

 .است 9321برابر  𝑧2و  7371برابر  dمقدار  1%

 يمسلللتقر در اداراا مركز یندر از كارشلللناسلللان فن 11 تعداد

. ط ق دهندیم ليپژوهش را تشلللك نيا يآهن، جلامعه آمار راه

 99ندر به دسلللت آمد، از  99فرمول كوكران تعداد نمونه برابر 

 ديگرد يآورعدد جمع 19كارشناسان  انيم شدهعيپرسشنامه توز

رقابل استداده بود يها به علت مخدوش بودن غعدد از آن 9 یول

ه ( مورداستداد%27 یبازگشت زانيپرسشنامه )م 17تعداد  تابيو نها

بر اسللاش  شللدهنيپرسللشلنامه تدو  يیقرار گرفت. سلناش روا 

. اسللت دهيناران رسللنخ گان و صللاحب دييمحتوا بوده و به تأ

كرون اخ  يپرسلللشلللنامه از روش آلدا يیايل سلللناش پلا  يبرا

 شده است.استداده
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 محاسبه مقدار آلفای كرونباخ 3-1
 91پرسلشنامه )  17آمده از دسلت اطتعاا به يبندپع از جمع

مقدار  SPSSافزار و ورود اطتعاا در نرم شدهعيسلؤال( توز 

 .ديمحاس ه گرد کيكرون اخ ط ق جداول شماره  يآلدا

 97 ياز سلللؤا ا برا يكرون اخ با حذن تعداد يمقلدار آلدا 

جدول شماره دو كه در  ابديیم شيافزا %27به  ماندهیسؤال باق

 .شده استداده نشان

 هاداده عینرمال بودن توز 3-2
با  هر پرسشنامه و يها براپاسخ نيانگيمقاله با محاس ه م نيدر ا

 يهاداده عيفرض صدر نرمال بودن توز spssافزار استداده از نرم

 رنوناسللمي –ها با آزمون كلموگرون حاصللل از پرسللشللنامه 

 قرارگرفته است. یموردبررس

 

 . محاسبه آلفای كرونباخ1جدول 

 
 محاسبه آلفای كرونباخ .2جدول 
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 هادادهآزمون نرمال بودن توزیع  .3جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test                                                            

 mean 
N 50 

Normal Parametersa,b 
Mean 3.6700 

Std. Deviation .31148 

Most Extreme Differences 
Absolute .077 
Positive .067 

Negative -.077 
Kolmogorov-Smirnov Z .544 

Asymp. Sig. (2-tailed) .929 
a. Test distribution is Normal.                                     
b. Calculated from data. 

 

 ميصمت اريآزمون و با توجه به مقدار مع نيحاصل از ا جيط ق نتا

ر رد فرض صد يبرا یليكه دل ميريگیم اهياسلت نت  73323كه 

 اندآمدهدسلللتنرملال به  عيتوز کيل هلا از  وجود نلدارد و داده 

 .(9)جدول 

 توصیف آماری متغیرهای تحقیق 3-3
ناوگان در جدول شماره چهار  تيظرف اريو انحران مع نيانگيم

 دهشيیشناسا يهامؤلده يرگذاريكه تأث ا 7397و  9391 بيبه ترت

 ري. بر اسللاش سللادهدیرا نشللان م تياز ظرف نهيبر اسللتداده به

 یو بازرگان نيشتريو حركت ب رياطتعاا مندرج در جدول، س

 .اندنمره را به دست آورده نيكمتر

 توصیف آماری متغیرها .4جدول 

 یپژوهش اتیفرض 3-4
ر عوامل مؤثر ب یمناور بررسللبه قيتحق نيكه در ا يیهاهيفرضلل

ل موارد اند شامشدهناوگان در نار گرفته تياز ظرف نهياستداده به

 :هستند ريز

از  نهيو حركت بر اسللتداده به رسللي با مرت ط عوامل :7 هيفرضلل

 ناوگان مؤثر است. تيظرف

 تيرفاز ظ نهيبر اسلتداده به  بازرگانی با مرت ط عوامل :2 هيفرضل 

 ناوگان مؤثر است.

 تياز ظرف نهبهي اسللتداده بر ناوگان با مرت ط عوامل: 9 هيفرضلل

 ناوگان مؤثر است.

 تيظرف از نهيبر استداده به هابني و خط با مرت ط عوامل :1 هيفرض

 ناوگان مؤثر است.

از  هنيبر اسللتداده به یانسللان يروني با مرت ط عوامل :1 هيفرضلل

 ناوگان مؤثر است. تيظرف

 

 

 

 

 

 

 
نیروی 

 انسانی

خط و 

 ابنیه
 ناوگان

و  یرس

 حركت
 بازرگانی

 

ظرفیت 

 ناوگان

 9391 93139 93211 93979 93911 9392 ميانگين

 17 17 17 17 17 17 تعداد

 739771 731197 739211 731931 731279 731112 انحران معيار
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 آزمون فرض آماری میانگین جامعه .5جدول 

    One-Sample Test                                                                                             

 

Test Value = 0 

t df Sig.(2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference Lower Upper 

h1 55.794 49 .000 3.4960 3.370 3.622 
h2 70.759 49 .000 3.8567 3.747 3.966 

h3 54.417 49 .000 3.6133 3.480 3.747 

h4 61.675 49 .000 3.6743 3.555 3.794 

h5 56.842 49 .000 3.6800 3.550 3.810 

 

ناوگان، خط و ابنيه و نيروي انسلانی در استداده از ظرفيت بهينه  

اطتعاا خام و استخراج  يپع از گردآورناوگان موثر هستند. 

هت ج یدياطتعاا، ابتدا از آمار توص ليوتحلهيتاز يها، براآن

 يرهايمربو  به متا يآمار يهاشلللاخو نييها و تعداده ميتنا

رمال ن يبرا یاز آمار اسللتن اط نيبهره گرفته شللد. همچن قيتحق

 دادهاستپژوهش  يهاهيفرض ليوتحلهيها و تازداده عيبودن توز

مؤثر بر  يهاعوامل و مؤلده يبنلد رت له  يبرا تيل شلللد، درنهلا 

 يريگميتصللم يهاناوگان در پژوهش حاضللر از روش تيظرف

وش مسئله، ر طيكه با توجه به شرا شودیاسلتداده م  ارهيچند مع

 شده است.هماهنو انتخاب رگروهياز ز یخط ويتخص

 ،یفن هي)خط آهن، ابن رساختيز یآهن از سله بخش اسلاسل   راه

 یلير هيللنقل طي(، وسللللارهيارت للاطللاا و غ ،یكيعتلم الكتر

 و ريو سللل ی)بلازرگلان   يبردار( و بهرهرهيواگن و غ و،ي)لكوموت

 يهااسلت. در جدول شماره شش مؤلده  شلده ليحركت( تشلك 

 ،یگانبازر يهادر بخش یليناوگان ر تيمؤثر بر استداده از ظرف

مندرج در  یانسان يرويو ن رسلاخت يو حركت، ناوگان، ز ريسل 

 پرسشنامه آورده شده است.

ها كردن داده زهيپرسشنامه و پع از نرمال يهابا اسلتداده از داده 

مدل  نيجهت تدو ،1به صللورا جدول  يريگميتصلم  عيماتر

 آمده است.دستبه یاضير

 ويروش مدل تخصللل یج ران يسلللازمدل يهااز روش یكي

 نيشللده اسللت. بداراله ريآن در ز یاسللت كه مدل عموم یخط

مقاله به كار  نيكه در ا کيصلللدر و  يسلللازروش مدل بيترت

 کيمدروض از  يهانهياسلللت كه در آن گز نيشلللده، چنگرفته

 يبندها از هر شاخو موجود رت هآن ازاايمسلئله برحسب امت 

پروسلله ج ران  کي قياز طر هانهيگز يیشللده و سللاع رت ه نها

ها مشلللخو شلللاخو نيت اد ا ممكن در ب يبله ازا  یخط

 خواهد شد.

ز ا کيدر هر  هانهياز گز کيهر تيفن با استداده از اولو نيدر ا

 ميدست خواه کيصلدر و   يزيرمدل برنامه کيها به شلاخو 

. افتيدسلللت توانیم هانهيگز تيو از حل مدل به اولو افتيل 

كه منار به استداده  یخط ويروش تخصل  يهایژگيازجمله و

 اشاره نمود: ريز ردبه موا توانیمقاله شده م نياز آن در ا

 سللاده موجب  يبندرت ه کيروش با اسللتداده از  نيا

و از محاسللل اا  دهيها گردشلللاخو نيت ادل در ب

 .زديپرهیم دهيچيپ

 يهللااشيللمق يسلللازكسلللانيبلله  ازيللروش ن نيا 

ز هر ا تواننلد یهلا م نلدارد و شلللاخو  يريگانلدازه 

 باشند. اشيمق

  عيبه اطتعاا وسللل يازيكله ن روش فوق بلدون آن 

 بودن رادار است. یداشته باشد ج ران

 سلللؤا ا  ليوتحلهيتاز يبرا توانیروش فوق را م

پرسللشللنامه( بكار   کي)از  يارت ه اشيموجود از مق

 برد.

 هم به  ارهيچند مع يريگميتصلللم گريد يهاکيل تكن

 يصورا همزمان برابه هانهيها و هم به گزشلاخو 

در  كهیدارند درصلللورت اجيانالام محاسللل اا احت 

 توانیم هللانللهيبللدون وجود گز یخط ويتخصللل

نمود ]اصللارپور،  يبندها و عوامل را رت هشللاخو

7937.] 
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 یلیناوگان ر تیاز ظرف نهیمؤثر بر استفاده به یهاو مؤلفه ارهایمع .6جدول 

 هدف معیار اصلی مؤلفه زیر معیار 

X1  هاارانهي يهدفمندسازنرخ تعرفه حمل بار ناشی از 
 جذب بار،

 تعرفه

 

 بازرگانی

ت ناوگان
عوامل مؤثر بر استداده بهينه از ظرفي

 

X2  یالمللنيبي هاميتحركاهش بار ترانزيت ناشی از 

X3  ي باريهاواگناز  چندمناورهاستداده 

X4 ي حمل بارهاتعرفهي تشويقی تخديد در حق دسترسی به ش كه و هااستيس 

X5  وجود خطو  فرعی و امكان تحويل درب به درب كا 
X6  خطو  در تخصيو لكوموتيو باكتشرعايت تناسب توان كششی ديزل 

 يزيربرنامه

 حمل
 سير و حركت

X7  مقرراااجراي ( حمل كا هاي خطرناكSMGS) 
X8 افزايش تعداد قطار مسافري 

X9  هاواگنافزايش ميانگين سرعت سير بازرگانی و كاهش زمان سير 

X10  ياحومهقطارهاي  عنوانبه شاباستداده از ريل 

X11   سيستم لكوترول()استداده از قطارهاي طويل و تناد با 

X12  حمل بارهاي متنوش و عدم امكان هاواگنمحدوديت نوش 

 لكوموتيو،

 واگن

 

 ناوگان

X13 واگذاري تعميراا لكوموتيو و واگن به بخش خصوصی 

X14 )كم ود قطعاا )عدم امكان وارداا و عدم توانايی در توليد داخلی 

X15 ي ايمنی و رفاهی لكوموتيوهاي موجودهاستميسي سازنهيبه 

X16  قطارهاي مسافريي ويژه حمل وهايلكوموتخريد 

X17 ي متداواهايتكنولودبا  استداده از لكوموتيوها 

X18  ي مكانيزه تخليه و بارگيريهاستميسوجود 

 خط،

 ،ساايتأس

 عتلم

 

 زيرساخت

 

X19   و اولويت سير قطارهاي مسافري آهنراهتک خطه بودن اكثر خطو 

X20  اناام عملياا بازسازي و بهسازي خطو 

X21 در دپوها جهت تعميراا لكوموتيو وجود امكاناا و فضاي مناسب 

X22  ي تعميراا لكوموتيو در مناطق خا  )تهران، كرج، بافق(دپوهاعدم تمركز 

X23 با توجه به فرسودگی ناوگان هارساختيزي پيشرفته در اوراستداده از فن 
X24 ي كنترل اتوماتيکهاستميسي كامل اندازراه (ATC, CTC) 
X25 اهميت نيروي انسانی متخصو در بخش تعميراا واگن و لكوموتيو 

 تخصو،

 آموزش،

 قوانين

 

 نيروي انسانی

X26  ي كتن سازمانهااستيسي از سازآگاهو كاركنان آموزش مستمر 

X27 ي مالک لكوموتيوهاشركتنيروي متخصو از طرن  نيتأم 

X28  ي مسئولينريپذسکيري فنی در جهت با  بردن هادستورالعملتايير مقرراا و 

X29  و محتاطانه رانهيگسختاجراي فرايندها بر اساش مقرراا 

X30  خاطی بدون توجه به د يل بروز خطا نيمأموربرخورد قاطع و بدون اغماض با 

 

 گیری نرمالیزهیمتصمماتریس  .7جدول 

 معیار اصلی رتبه
5 4 3 2 1 

 بازرگانی 73279 73732 73273 73717 73211

 حركت و ريس 73211 73271 73729 73717 73729

 ناوگان 73799 73731 73739 73979 73211

 زيرساخت 73221 73271 73277 73719 73777

 نيروي انسانی 73799 73731 7277 73213 73997
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شللده با توجه به اسللتداده از مقاله عتوه بر موارد اشللاره نيدر ا

ها فقط شاخو نكهياطتعاا و ا يآورپرسلشلنامه جهت جمع  

ها شللاخو نيو به علت ارت ا  موجود ب هسللتنددر دسللترش 

 .رسدیمناسب به نار م یخط وياستداده از روش تخص

مسلللئله  يبرا ريز یاتيفوق مدل عمل حاايبر اسلللاش توضللل

و  ريمتا 21ناراا با  يبندبرحسب جمع يیرت ه نها ويتخصل 

 هاشاخو یابيآن به ارز قيشد كه از طر نيتدو تيمحدود 77

 .افتي ميها دست خواهآن يبندو رت ه
Max Z= 0.2h11+ 0.19h12+ 0.22h13+ 0.15h14+ 
0.25h15+ 0.24h21+ 0.22h22+ 0.18h23+ 0.14h24+ 
0.03h25+ 0.16h31+ 0.2h32+ 0.2h33+ 0.3h34+ 
0.26h35+ 0.23h41+ 0.2h42+ 0.2h43+ 0.15h44+ 
0.11h45+ 0.17h51+ 0.19h52+ 0.2h53+ 0.26h54+ 
0.36h55 

S.t: 
h11+h12+h13+h14+h15=1 
h21+h22+h23+h24+h25=1 
h31+h32+h33+h34+h35=1 
h41+h42+h43+h44+h45=1 
h51+h52+h53+h54+h55=1 
h11+h21+h31+h41+h51 =1 
h12+h22+h32+h42+h52 =1 
h13+h23+h33+h43+h53 =1 
h14+h24+h34+h44+h54 =1 
h15+h25+h35+h45 +h55=1 

hik صدر يا يک است 

ام به k یصلليرت ه تخصلل انگريب ikh ميتصللم ريمدل متا نيدر ا

مدل با كمک  نيام اسللت. پع از حل اi یشلاخو موردبررسلل 

 .ديحاصل گرد ريز جينتا نگويافزار لنرم

 معیارهای اصلیبندی یتاولو .8جدول 

 1 1 9 2 7 رتبه

 21h 42h 13h 34h 55h ریمتغ

 شاخص

 یاصل

و  ريس

 حركت

 يروين ناوگان یبازرگان رساختيز

 یانسان

 مدل جینتا لیتحل و هیتجز .4
 نيا هب رگذاريشاخو تأث نيعنوان اولو حركت به ريانتخاب سل 

 ديماموعه با توجه به ساختار و شرح وظا نيعلت است كه ا

 یمنيو حدظ ا يراه ر ،یهماهنگ ،يزيربرنامه یمتول ،یسللازمان

عنوان هها بقسللمت ريبر سللا يرگذاريتأث نيشللتريشلل كه و با ب

نقش  يدايناوگان ا تياز ظرف نهيعامل در اسلللتداده به نيمؤثرتر

در برنامه حركت قطارها،  رااييتا یتملام  ني. همچنديل نملا یم

زمان ار، سللرعت و مدا(، نوش قطيو مسلافر  يتعداد قطار )بار

ت معاون يهارشاخهينار زبا اعمال یستيبا یاعزام يقطارها ريس

امر نشلللانگر  نيكه ا رديو حركت اناام گ ريو سللل يبرداربهره

ت. از شلل كه اس يبردارن عامل بر نحوه بهرهيا ريتأث یگسلتردگ 

حوزه در سرعت  نيا يزيراسلت نحوه عملكرد و برنامه  یهيبد

 یبازرگان ريسللرعت سلل نيانگيم ،يو مسللافر يناوگان بار ريسلل

از  يبرداربهره نيخطو  در ح يو نگهدار ريآهن، نحوه تعمراه

به دپوها و  بيجهت رفع ع يريتعم يوهايهلا، اعزام لكوموت آن

 يهارساختيامكاناا و ز یاز تمام نهيطور ختصه استداده بهبه

 گريدانيبها دارد. بهحوزه ريسا انيرا در م ريتأث نيشتريموجود ب

ها و عملكرد نامطلوب بخش یدر صورا تحقق اهدان در تمام

شده نشان اقداماا اناام یتمام نديو حركت، برآ ريدر حوزه سل 

 حيصح يزيربا برنامه كهیدارد درحال یليونقل راز كاهش حمل

و عملكرد  يمدكارآنا یاز آثار مند توانیو حركلت م  ريدر سللل

 كاست. گريد يهاوزهنامطلوب ح

و  ريبعد از س رگذاريعامل تأث نيعنوان دومبه رساختيز انتخاب

ه ك یحوزه بوده و تا زمان نيبودن ا يیربناياز ز یحركت ناشللل

 کياز  نهيقادر به استداده به مينداشته باش كارآبسلتر مناسلب و   

و  متيقصنعت گران کيآهن اصلو ب  بود. راه ميصلنعت نخواه 

خطو ،  يو نگهدار ريتعم د،ياحداث خطو  جد. است دهيچيپ

مناسب به صاح ان  یدهعيخط، سرو زهيمكان آ انيماش ديخر

از  رهيو غ يريو بارگ هيتخل يبار و مسلللافر، احداث سلللكوها

رد و عملك هستند هيهستند كه بر عهده حوزه خط و ابن یديوظا

در  یفراوان راايموارد تأث نياز ا کيل غلط در هر  ايل  حيصلللح

و  ريبر تعم یفراوان دي. در حال حاضللر تأكاردد یليونقل رحمل

جهت  یدرپیپ يهايخطو  وجود دارد، لذا مسللدود ينگهدار

 یميو قد یو فرسودگ سلو کيخطو  از  يو بهسلاز  يبازسلاز 

در تناد و  تيمحدود الاد يكشلللور و ا یليبودن اكثر خطو  ر

سرعت  نيانگيباعث كاهش م گريد يسلرعت حمل بار از سلو  

كا  به  دنيشلدن زمان رس  یاسلت. طو ن  هشلد  یبازرگان ريسل 

نان آ حيو ترج انيمشتر تيمقصلد در بلندمدا باعث عدم رضا 

در بخش  يورحمل كا  با جاده شده و باعث كاهش بهره يبرا

لم عت سللاا،يتأسلل ه،يو تخل يريبارگ ي. سللكوهاگرددیم یلير

ارند د یليشلل كه ر يروبهره زانيدر م يیبسللزا راايتأث زيو... ن

 ياسلتانداردساز  ا،يروز دن يهاياسلتداده از تكنولود  كهيطورهب
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نمودن مراحل مختلد اناام كار قطعاب باعث  زهيو مكان ندهايفرا

اسللت كه اسللتداده از  ذكرانيخواهد شللد. شللا يوربهره شيافزا

ونقل و حمل نديدر كلل فرا  یسلللتيبلا  ايل روز دن يهلا يفنلاور 

 کي يبعدو تک اقون ياجرا رايصلورا كامل اجرا شوند ز به

لكه ب گرددینم يوربهره شيتنها باعث به ود و افزانله  يفنلاور 

 .شودیم زين يیكارآباعث عدم 

 یانناوگان، بازرگ تياز ظرف نهيعامل مؤثر در استداده به نيسلوم 

 یلداخ گاهيبخش و جا نيا تياهم انگريكه ب اسللت یابيو بازار

. ستاش كه  يوردر با  بردن بهره یليونقل رحمل یالمللنيو ب

 -شلللمللال  یالمللنيب دوريللبللا قرار گرفتن در كر رانيآهن اراه

 يآزاد و با توجه به حام با  يهابه آب یجنوب و دسللترسلل 

شورها و ك ريبا سا افتهي تازه استقتل يم اد ا كا  در كشورها

 يیبا  ليپتانس يآزاد، دارا يهابه آب یترسدسل  يها براآن ازين

به بندرها  یشمال ياز مرزها تيدر جذب محمو ا جهت ترانز

ناسب م يكه با بسترساز است هيهمسا يكشورها ريو سا یجنوب

 .شودیم ايبين كشورهاي همسايه مه یالمللنيو تقويت روابط ب

. آهن استراه يكسب درآمد برا یاز اركان اساس یكي یابيبازار

از شلل كه  یبار در مناطق يهاتتش در جهت كشللد چشللمه 

ونقل دارند درروند رو به رشد حمل ینييپا يورآهن كه بهرهراه

منطقه  79دارد. در حال حاضر از ماموش  يیبه سلزا  ريتأث یلير

حمل  يهلا انله يل امعلادن فعلال، پل    يمنطقله دارا  3موجود فقط 

در  گريمنطقه د 1و  هسللتند عياها و صللنكارخانه ،یندت عاناايم

ارتقاء قدرا  رونيقرار دارند ازا نييو عملكرد پلا  يركود كلار 

ونقل و توسعه جذب بار در سطح شلقوق حمل  ريرقابت با سلا 

 تيظرف تا بتوان از رديقرار گ یابيدر دستور كار بازار ديش كه با

در  دياست احداث خطو  جد ذكراني. شلا بردكل شل كه بهره  

 طول شيباعث افزا هسللتندبار  يهاكه فاقد چشللمه يیرهايمسلل

در  یبازده مال چيه كهیمرت ط شللده درحال يهانهيخطو  و هز

در كل شللل كه  يورامر خود باعث كاهش بهره نيبرنلدارد و ا 

 .گرددیم یلير

 يهادر سال ويلكوموت ياديتعداد ز ديخر ليناوگان به دل بخش

قرارگرفتلله  يوربر بهره يرگلذار يچهللارم تللأث تيل در اولو رياخ

 هشديداريخر يوهايعدم تناسب كامل لكوموت حالنياسلت، باا 

ناوگان  یفرسللودگ نيو همچن رسللاختيو ز یمياقل طيبا شللرا

از  نهيبه استداده در یمند ري(، كماكان تأثوي)واگن و لكوموت یلير

كشللش نشللانگر   يروين نييپا يورناوگان را دارد. بهره تيظرف

موجود دچار توقد  يوهلا يكله لكوموت  اسلللتموضلللوش  نيا

ن ودن بار، نامتناسلللب بودن تناد بار با  ليل نلاخواسلللتله بله د    

ناهمگن موجود، كم ود مأمور، عدم امكان اعزام  يوهلا يلكوموت

اند. و ... شلللده يمسلللافر يقطارها اديبه علت ازد يقطلار بار 

ه از مختلد ك يو فرازها بيدرش ويحداكثر توان كشش لكوموت

 یدر صللورت گرددیناوگان اعتم م یو مهندسلل یطرن دفتر فن

 زانيم حيمحقق خواهد شللد كه عتوه بر ناارا بر نحوه صللح 

ا، هواگن يريبارگ نيبار در حاز اضلللافه يريو جلوگ يريبلارگ 

 هيللن وده و بللا توجلله بلله كل یفرسلللودگ چللارد زين ويلكوموت

از  يبرداراقدام به بهره دكننده،يتول يهاشللركت یفن يپارامترها

 يقطارها ليآن گردد. با در نار گرفتن عوامل متعدد در تشلللك

 يروينلاوگان كه منار به خروج ن  یخراب يو آملار بلا    يبلار 

 شللودیم داريمهم پد نيا گردد،یونقل مكشللش از چرخه حمل

 وهايحمل لكوموتدر تناد قابل ديدر صلللورا لحلاظ تخد  هكل 

 داد. شيرا افزا يوربهره توانیم

 زيآهن ن. در راهاستهر سازمان  هيسرما نيتربزرگ یانسان منابع

برخوردار است. بدون  يیبا  تيمتخصو از اهم یانسان يروين

به اهدان  توانینم ازيموردن یانسللان يروهاين تيآموزش و ترب

 يولودتكن يهاشرفتيو با توجه به پ افتيسازمان دست یاصل

 اهگيبه جا دنيرس يبرا یليونقل رروز شلدن صنعت حمل و به

 يبها یانسلللان يرويبه آموزش ن ديعرصللله با نيمناسلللب در ا

بلكلله  سلللتين نللهيتنهللا هزداده شلللود. آموزش نلله يشلللتريب

 یصورا مضاعد به سوددهبه ندهياست كه در آ يگذارهيسرما

 .ديخواهد رس

كه  گونههمان تيهمپنام ا گاهيدر جا یانسان يرويگرفتن ن قرار

 کيو كتس یسلنت  لياشلاره شلد به دل   زين رسلاخت يدر بخش ز

 نيبلا توجله به لزوم گذر از ا   ی. ولاسلللت رانيآهن ابودن راه

 ليوسلللا ن،يآموزش نو يهاسلللتميمرحلله، اسلللتدلاده از سللل  

از دانش  يدمنبهره ،یمراكز آموزش یتوسعه فن ،یآموزشل كمک

 ،ياندازبا نحوه راه يیجهت آشلللنا شلللرفتهيپ يهلا آهنراه یفن

 يهاسلللتميونقل و سلللناوگان حمل يو نگهدار ريعملكرد، تعم

ت و حرك ريس يهاو دستورالعمل نيبا قوان يیآشنا رسلاخت، يز

 برهيو هوشمند با تك زهيمكان يهاستمياسلتداده از سل   نيو همچن

 يروهاين یابياسلللتعلداد  و نشيجهلت گز  یعلم يپلارامترهلا  

اولين شللاخو  عنوانبهكت .اسللت ريناپذاجتناب دالورود،يجد

كه اين ماموعه با توجه به ساختار  استعلت  ينا بهيرگذار تأث

يزي، هماهنگی، راه ري ربرنامهو شرح وظايد سازمانی، متولی 

 هاسمتقيرگذاري بر ساير تأثو حدظ ايمنی ش كه و با بيشترين 
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ظرفيت ناوگان  مؤثرترين علاملل در اسلللتداده بهينه از   عنوانبله 

نمايد. همچنين تمامی تاييراا در برنامه حركت یمايداي نقش 

قطارها، تعداد قطار )باري و مسلللافري(، نوش قطار، سلللرعت و 

 ناراعمالسلللير قطلارهلاي اعزامی بلايسلللتی بلا      زملان ملدا 

 ي و سير و حركت اناام گيردبرداربهرههاي معاونت يرشلاخه ز

ي بردارهرهبر اين عامل بر نحوه يتأثكه اين امر نشانگر گستردگی 

يزي اين ربرنامه. بديهی اسللت نحوه عملكرد و اسللتاز شلل كه 

حوزه در سلرعت سير ناوگان باري و مسافري، ميانگين سرعت  

، نحوه تعمير و نگهداري خطو  در حين آهنراهسللير بازرگانی 

، اعزام لكوموتيوهللاي تعميري جهللت رفع هللاآني از برداربهره

ختصه استداده بهينه از تمامی امكاناا  طوربهها و عيب به دپو

 هاوزهحير را در ميان ساير تأثهاي موجود بيشترين يرساختزو 

 ها ودر صورا تحقق اهدان در تمامی بخش ديگربياندارد. به

عملكرد نللامطلوب در حوزه سلللير و حركللت، برآينللد تمللامی 

دارد ونقل ريلی شلللده نشلللان از كاهش حملاقلداملاا اناام  

 توان ازريزي صللحيح در سللير و حركت میكه با برنامهدرحالی

هلاي ديگر  ملدي و عملكرد نلامطلوب حوزه  كلارآ آثلار مندی نللا 

 كاست.

 يرگذار بعد از سير وتأثدومين عامل  عنوانبهانتخاب زيرساخت 

حركت ناشلللی از زيربنايی بودن اين حوزه بوده و تا زمانی كه 

نداشته باشيم قادر به استداده بهينه از يک  كارآبسلتر مناسلب و   

يمت و قگراناصلو ب يک صنعت   آهنراهصلنعت نخواهيم بود.  

. احداث خطو  جديد، تعمير و نگهداري خطو ، استپيچيده 

دهی مناسب به صاح ان يعسروآ ا مكانيزه خط، ينماشخريد 

بار و مسلللافر، احداث سلللكوهاي تخليه و بارگيري و غيره از 

رد و عملك هستنددی هستند كه بر عهده حوزه خط و ابنيه وظاي

يراا فراوانی در تأثصلللحيح يلا غلط در هر يلک از اين موارد   

يد فراوانی بر تعمير و تأكريلی دارد. در حال حاضللر  ونقلحمل

درپی جهت یپهاي يمسللدودنگهداري خطو  وجود دارد، لذا 

ديمی سلو و فرسودگی و ق بازسلازي و بهسلازي خطو  از يک  

بودن اكثر خطو  ريلی كشلللور و ايالاد محدوديت در تناد و  

سلرعت حمل بار از سلوي ديگر باعث كاهش ميانگين سرعت   

سلير بازرگانی شلده اسلت. طو نی شلدن زمان رسيدن كا  به     

باعث عدم رضايت مشتريان و ترجيح آنان  بلندمدامقصلد در  

ر بخش ي دوربهرهبراي حمل كا  با جاده شده و باعث كاهش 

م و يساا، عتلتأسگردد. سلكوهاي بارگيري و تخليه،  یمريلی 

ي شللل كه ريلی دارند وربهرهيراا بسلللزايی در ميزان تأث... نيز 

 ياسلتانداردساز هاي روز دنيا، يتكنولودكه اسلتداده از  يطوربه

فرايندها و مكانيزه نمودن مراحل مختلد اناام كار قطعاب باعث 

ذكر اسللت كه اسللتداده از يانشللاشللد.  ي خواهدوربهرهافزايش 

و  ونقلحملهلاي روز دنيلا بلايسلللتی در كلل فرايند     ياورنل ف

ي يک بعدتکكامل اجرا شوند زيرا اجراي ناقو و  صلورا به

كه گردد بلینمي وربهرهباعث به ود و افزايش  تنهانله ي فنلاور 

 شود.یميی نيز كارآباعث عدم 

 یرگانباز ناوگان، تيظرف از نهيبه استداده در مؤثر عامل نيسلوم 

 یلداخ گاهيجا و بخش نيا تياهم انگريب كه اسللت یابيبازار و

. ستا ش كه وريبهره بردن با  در یلير ونقلحمل المللیبين و

 -شلللمللال  المللیينآهن ايران بللا قرار گرفتن در كريللدور براه

آزاد و با توجه به حام با ي  يهاجنوب و دسللترسللی به آب 

رها و با ساير كشو يافته م اد ا كا  در كشورهاي تازه استقتل

آزاد، داراي پتانسيل با يی  يهاها براي دسلترسی به آب نياز آن

در جذب محمو ا جهت ترانزيت از مرزهاي شمالی به بندرها 

ناسب م يكه با بسترساز استجنوبی و ساير كشورهاي همسايه 

 شود.یا ميبين كشورهاي همسايه مه المللیينو تقويت روابط ب

 .است آهنراه يبرا درآمد كسب یاساس اركان از یكي یابيبازار

از شلل كه  مناطقی در بار هايچشللمه كشللد جهت در تتش

 ونقلحمل رشد به رو درروند دارند ینييپا وريبهره كه آهنراه

 منطقه 79 ماموش از حاضر حال در. دارد يیسلزا  به تأثير یلير

 حمل هايپايانه فعلال،  معلادن  يدارا منطقله  3 فقط موجود

 در گريد منطقه 1 و هسللتند عيصللنا و هاكارخانه ،یندت عاناايم

 قدرا ءارتقا روازاين دارند قرار نييپا عملكرد و يكار ركود

 سطح در بار جذب توسعه و ونقلحمل شلقوق  ريسلا  با رقابت

 تيظرف زا بتوان تا رديگ قرار یابيبازار كار دستور در ديبا ش كه

 در ديجد خطو  احداث است ذكرشلايان . برد بهره شل كه  كل

 طول شيافزا باعث هسللتند بار هايچشللمه فاقد كه يیرهايمسلل

 در یمال بازده چيه كهدرحالی شللده مرت ط هايهزينه و خطو 

 شلل كه كل در وريبهره كاهش باعث خود امر نيا و برندارد

 .گرددمی یلير

 يهاسال در ويلكوموت ياديز تعداد ديخر ليدل به ناوگان بخش

 قرارگرفته يوربهرهي بر رگلذار يتلأث در اولويلت چهلارم    رياخ

 هشديداريخر يوهايلكوموت كامل تناسب عدم حالنيباا اسلت، 

 ناوگان یفرسللودگ نيهمچن و رسللاختيز و یمياقل طيشللرا با

 از نهيبه استداده در یمند ريتأث كماكان ،(ويلكوموت و واگن) یلير

 رنشللانگ شللشك يروين ي پايينوربهره .دارد را ناوگان تيظرف
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 توقد دچار موجود يوهايلكوموت كه اسلللت موضلللوش نيا

 اب بار تناد بودن نامتناسلللب بار، ن ودن ليد  به ناخواسلللته

 اعزام امكان عدم مأمور، كم ود موجود، ناهمگني وهايلكوموت

. اندشلللده...  وي مسلللافري قطارها اديازد علت بهي بار قطار

 از هك مختلد يفرازها و بيدرش ويلكوموت كشش توان حداكثر

 یصللورت در گرددیم اعتم ناوگانی مهندسلل وی فن دفتر طرن

 زانيم حيصللح نحوه بر ناارا بر عتوه كه شللد خواهد محقق

 ا،هواگن يريبارگ نيح در باراضللافه از يريجلوگ و يريبارگ

 هيكل به توجلله بللا و ن وده یفرسلللودگ دچلار  زين ويلكوموت

 از يبرداربهره به اقدام دكننده،يتول يهاشللركت یفن يپارامترها

 يقطارها ليتشللك در متعدد عوامل گرفتن نار در با. گردد آن

 يروين خروج به منار كه ناوگان یخراب يبا  آمار و يبار

 شللودیم داريپد مهم نيا گردد،یم ونقلحمل چرخه از كشللش

 وهايلكوموت حملقابل تناد در ديتخد لحاظ صلللورا در كه

 داد. شيافزا را يوربهره توانیم

 زين آهنراه در. است سازمان هر هيسرما نيتربزرگ یانسان نابعم

 .اسللت برخوردار بسلياري  تياهم از متخصلو  یانسلان  يروين

 هب توانینم ازيموردن یانسللان يروهاين تيترب و آموزش بدون

 يهاشللرفتيپ به توجه با و افتيدسللت سلازمان  یاصلل  اهدان

 دنيرس يبرا یلير ونقلحمل صنعت شلدن  روزبه و يتكنولود

 یانسان يروين آموزش به ديبا عرصه نيا در مناسلب  گاهيجا به

 بلكه سللتين نهيهز تنهانه آموزش. شللود داده يشللتريب يبها

 یسودده به مضاعد صورابه ندهيآ در كه است يگذارهيسرما

 .ديرس خواهد

 كه گونههمان تياهم پنام گاهيجا در یانسان يروين گرفتن قرار

 کيكتس و یسلنت  ليدل به شلد  اشلاره  زين رسلاخت يز بخش در

 نيا از گذر لزوم به توجه با یول. اسلللت رانيا آهنراه بودن

 ليوسلللا ن،ينو آموزش يهاسلللتميسللل از اسلللتداده مرحله،

 دانش از يمندبهره ،یآموزش مراكز یفن توسعه ،یآموزشل كمک

 ،ياندازراه نحوه با يیآشللنا جهت شللرفتهيپ يهاآهنراه یفن

 يهاسللتميسلل و ونقلحمل ناوگان ينگهدار و ريتعم عملكرد،

 تحرك و ريس يهادستورالعمل و نيقوان با يیآشنا رسلاخت، يز

 برهيتك با هوشمند و زهيمكان يهاستميسل  از اسلتداده  نيهمچن و

 يروهاين یابياسلللتعداد و نشيگز جهت یعلم يپلارامترهلا  

 .است ريناپذاجتناب دالورود،يجد
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 آشكار يامر داريونقل در توسعه پادر عصلر حاضر نقش حمل 

بخش  ري. سلللهم چشلللمگگرددیمحسلللوب م ريو انكلارنلاپذ  

از ارت ا   تيكشلللورها حكا یناخالو مل ديونقل در تولحمل

ل ونقبا بخش حمل ياقتصلللاد يهابخش ريز یتنگلاتنو تمام 

و  ياجاده ،يیهوا ،يیايونقلل اعم از در حملل  يهلا دارد. بخش

و انتقال كا  و مسللافر دارند. در   يیدر جاباا ینقش مهم یلير

و  یمنيشللده، اتمام متيخدماا مناسللب، ق يعرصلله اقتصللاد

ونقل هسلللتند. لرقابت انواش حم یاصلللل يهاسلللرعت مؤلده

 ونقلنوش حمل نيترصلللرفهعنوان مقرون بهبه یليونقل رحملل 

 مصرن مسافر،ازجمله حمل ان وه كا  و  يانكاررقابليغ يايمزا

با  يسلللازگار ،يكتن انرد يیجوكمتر سلللوخلت و صلللرفله  

ونقل انواش حمل ريبا  دارد كه آن را از سا یمنيا سلت، يزطيمح

 .سازدیم زيمتما

جهت توسلللعه  يگذارهيسلللرما نهيبله با  بودن هز بلا توجله   

 شيافزا تيبازگشت بودن آن و اهم ريو ناوگان و د رسلاخت يز

 ،یليونقل رموجود در حمل يهاتيبا اسللتداده از ظرف يوربهره

 تياز ظرف نهيعوامل مؤثر در اسللتداده به يیمقاله به شللناسللا نيا

ان نياز ت ناوگاز ظرفي بهينهپرداخته اسلت. استداده   یليناوگان ر

د، در دار يوربهره شيبرافزا رگذاريتأث يهابه شناسايی شاخو

شلللده در مقللا ا اين مقلاللله بللا در نار گرفتن عوامللل مطرح 

مطالعاا ميدانی و مصللاح ه با  اا،يدر مرور ادب شللدهیبررسلل

عوامل مؤثر اوليه  ،یليناران صلللنعلت ر نخ گلان و صلللاحلب  

اسان كارشن نيپرسلشنامه ب  عيو توز ينو با تدو شلده يیشلناسلا  

 .ديگرد يآورجمع هياول يهاداده

فقط  دتوانیم نكهيبا توجه به ا یخط وياستداده از روش تخص

تحت  یاضللير يسللازها اقدام به مدلبا گرفتن رت ه شللاخو

كه به  دهدیامكان را م نيا دينملا  یخط يزيربرنلامله   يفضلللا

 ريغ و موضوعاا افتهيدست هایدر نارسنا نهيبه يريگميتصم

د شللو ليتحل توانسللتیفقط م يآمار يكه ق تب در فضللا یكم

رار ق یابي نهيمورد به زين اايل در عمل قيتحق ياكنون در فضلللا

 .رديگ

ها با استداده از روش داده یاضل ير يسلاز حاصلل از مدل  جينتا

ه و حركت ب ريامر بود كه حوزه سلل نيا انگريب یخط ويتخصلل

 نيبخش مؤثرتر نيعملكرد ا راايبودن تأث یعللت فرا بخشللل 

 گريناوگان موجود اسللت. د  تياز ظرف نهيعامل در اسللتداده به

 رسلللاخت،يز بيبه ترت يرگلذار يتلأث  زانيعواملل برحسلللب م 
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 يهاهافتي. بر اساش هسلتند   یانسلان  يرويناوگان و ن ،یبازرگان

عوامل مؤثر  يبندتياولو جينتا شلللودیم هيمقلالله توصللل   نيا

ر موجود، د يهاتياز ظرف نهيو اسلللتداده به يوربهره شيبرافزا

از  کيمنابع به هر ويكتن سازمان و تخص يهايگذاراستيس

مختلد،  يارهايكلاركرد مع  درتعلادل   الاد يمناور اعواملل بله  

و تتش در  رديهر عامل موردتوجه قرار گ تيمتناسلللب با اولو

 هيموجود از اهلدان عال  يهلا به ود گلوگلاه  ايل جهلت حلذن   

 سازمان باشد.

ز با استداده ا كرديرو نيا یآت يهادر پژوهش گرددیم شلنهاد يپ

از  با اسلللتداده ايو  ارهيچند مع يريگميتصلللم يهاکيتكن گريد

 يارهايمؤثر بر مع يهامؤلده ليبه تحل افتهيتوسلللعه يمنطق فاز

 مي( تعمهانهي)شللاخو و گز ميتصللم يهانهيعنوان گزبه یاصللل

 .ابدي

 . مراجع6

هاي چند گيرييمتصم»( 7937) محمدجواداصار پور،  -

 ، انتشاراا دانشگاه تهران، چاپ دهم«معياره

 

 بندييتارزيابی و اولو»( 7937آقاباقري، مصطدی ) -

آهن ج.ا.ايران با استداده از توسعه ش كه ريلی راه يهاطرح

نامه، دانشگاه علم يانپا، «چند معياره گيرييمهاي تصمروش

 آهنراهنشكده و صنعت، دا

 

( 7929جعدري صميمی، احمد و طهرانچيان، منصور ) -

هاي پولی و مالی بهينه بر ياستسبررسی اثراا »

هاي عمده اقتصاد كتن در ايران كاربردي از ناريه شاخو

بستان ، تاشماره  ،«، ماله تحقيقاا اقتصادي«كنترل بهينه

7929. 

 

روش تحقيق با رويكرد »( 7923خاكی، غتمرضا ) -

، انتشاراا مركز تحقيقاا علمی كشور، «نامه نويسیيانپا

 چاپ ششم

 

( 7937يعی، سيد مات ی )شدی منصور و عل خاكی، -

آرمانی  يزيربرنامهي در اش كهبندي تحليل يتاولوكاربرد »

پژوهشنامه ، «ونقلحملبراي تخصيو منابع در 

 . 737-711،   ، سال نهم، شماره دومونقلحمل

( 7932رحمانی، امير، زارعيان، شهديه و معينی فر، فاطمه ) -

يزي رامهبرنالسير بر يعسرريلی  ونقلحملير سيستم تأث»

ی المللينب، سيزدهمين كندرانع «توسعه فضاي كشور

 و ترافيک ونقلحملمهندسی 

 

بر  مؤثرعوامل »( 7937صداتاج عليرضا ) ويرج ا ،سلطانی -

خواب ناوگان و راهكارهاي استداده بهينه از وسايط 

، سالنامه «آلودگی يک حرفه، عوارض خوابونقلحمل

 هاي كشوريانهپا

 

، تهران، نشر «ونقلاقتصاد حمل( »7919محمودي، علی ) -

 اقتصاد نو.

 

( 7932منام، سعيد، محمدي، علی و شربتداران، حميد ) -

، سومين «ريلی ونقلحملي در وربهرهتعيين شاخو »

، آهناهرالمللی اخير در مهندسی ينبهاي يشرفتپكندرانع 

 ايران، تهران، دانشگاه علم و صنعت

 

اراله مدل ارزش ( »7921) ماشااهللميربد، امير و سعيديان،  -

، هدتمين «GISو كاربرد آن در  AHPبر روش يهتكبا  هاراه

 المللی مهندسی عمرانينبكندرانع 

 

تعيين توالی »( 7937حسين و كياندر، فريدون ) ناي ی، عرفان -

به كمک  دوخطهاعزام و برنامه توقد قطارها در مسيرهاي 

، «هي جستاوي تصادفی تطابقی حريصانفرا ابتكارالگوريتم 

 .، دوره نهم، شماره سومونقلحملپژوهشنامه 

 

ي بخش مسافري در هاچالش( »7939نادی، اسماعيل ) -

المللی ينب، شانزدهمين همايش «ياحومهريلی و  ونقلحمل

 ريلی ونقلحمل

 

بررسی نقش نگهداري و »( 7932نصرآزادانی، مسعود ) -

، هشتمين كندرانع «ريلی ونقلحملتعميراا بر راندمان 

 ملی نگهداري و تعميراا 



 نژاد، رقيه يگانهمهدي نخعی
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و  ينقش نگهدار یبررسلل( »7932مسللعود ) ،ینصللرآزادان -

 كندرانع نيهشلللتم «یليونقل ربر راندمان حمل راايتعم

  راايو تعم ينگهدار یمل

 

( 7937محمد ) ،يیو تمنا مانينر ،يیكويمسللعود، ن ،ینيقي -

 تيظرف شيافزا يراهكارها یجهت بررسلل یاراله روشلل»

همراه  يسلللازنهيبا اسلللتداده از روش به یلير يرهايمسللل

 پژوهشلللنامه «اردكان –بادرود  ريمسللل يبلامطالعه مورد 

 .719-713 . ، اول شماره هشتم، دوره ونقل،حمل
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از دانشگاه يزد، درجه  7921مهدي نخعی نژاد، درجه كارشلناسلی در رشلته مهندسلی صلنايع را در سلال       

از دانشگاه تربيت مدرش اخذ نمود. در سال  7921كارشلناسلی ارشلد در رشته مهندسی صنايع را در سال    

هاي در رشلته مهندسلی صنايع از دانشگاه تربيت مدرش گرديد. زمينه   موفق به كسلب درجه دكتري  7932

هاي صللنعتی )مكانيابی(، زمان ندي و تئوري توالی عملياا، پژوهشللی مورد عتقه ايشللان طراحی سلليسللتم

 گيري با معيارهاي چندگانه و مديريت و كنترلسللازي، تصللميم هاي ابتكاري و فرابتكاري در بهينهالگوريتم

 .استدانشگاه علم و هنر يزد  با مرت ه استاديار در و در حال حاضر عضو هياا علمی بودهپروده 

 

 

كارشناشی  درجهو  پيام نور اروميه از دانشگاه 7929را در سالآمار  رقيه يگانه، درجه كارشلناسلی در رشته  

دانشگاه علم و هنر اخذ نمود. زمينه پژوهشی مورد از  7931را در سلال   ارشلد در رشلته مهندسلی صلنايع    

 .استريزي در صنعت حمل و نقل ريلی گيري با معيارهاي چندگانه و برنامهعتقه ايشان تصميم

 

 

 


