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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،ارائه روشی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی در شبکههای ریلی است .بر مبنای
اطالعات سیرگاههای شبکه ریلی و ماتریس تقاضای مبادی-مقاصد ،فرآیند تخصیص بار در شبکه با استفاده از دو رویکرد متفاوت
انجام میگردد :در رویکرد اول ،الگوریتمی تحت عنوان «تخصیص جزئی بار با لحاظ ظرفیت شبکه» ارائهشده است .این الگوریتم
باهدف شناسایی سیرگاههای بحرانی (گلوگاههای ظرفیتی) شبکه ریلی پیشنهاد میشود .رویکرد دوم ،باهدف تعیین اهمیت
نسبی گلوگاههای ظرفیتی و اولویتبندی رفع آنها پیشنهادشده است .در این رویکرد ،از روش تخصیص همهیاهیچ (بدون
لحاظ ظرفیت سیرگاهها) جهت تعیین جریان بار در محورهای مختلف شبکه ریلی استفاده میگردد .بهمنظور اولویتبندی
گلوگاههای ظرفیتی ،شاخصی تحت عنوان «شدت گلوگاهی» ارائهشده است .این شاخص نشانگر پتانسیل مسیرهای دربرگیرنده
سیرگاهها ،برای عبور تقاضای بار مبادی-مقاصد مختلف است .جهت ارزیابی روش پیشنهادی در پژوهش حاضر ،شبکه ریلی
ایران موردبررس ی قرار گرفت .کلیه اطالعات تقاضا و ظرفیت شبکه جمعآوری شدند و با استفاده از روش پیشنهادی ،گلوگاههای
ظرفیتی شناسایی و اولویتبندی گردیدند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که رفع  01گلوگاه اولویتدار شبکه ریلی کشور،
میتواند منجر به افزایش تقاضای جذبشده به شبکه ریلی به میزان  4/7میلیون تن گردد.

واژههای كلیدی :تخصیص جزئی بار ،تخصیص همهیاهیچ ،تقاضای بالقوه ریلی ،شبکه ریلی ،گلوگاه ظرفیتی.
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ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی....
تخصنیص تعادل کاربر استفاده نمودهاند .الگوریتم استفادهشده،

 .1مقدمه

تخصنیص مبتنی بر مسیر در نظر گرفته شد و بر مبنای تقاضای

صنننعت حملونقل بهعنوان زیربنای توسننعه پایدار ،از طریق

بار در حملونقل ریلی و جادهای بر اسننناس نرمافزار FAF

جابهجایی بار ،پیوند ناگسننسننتنی بین عوامل مختلف رشنند و

انجام گردیده اسننت ] .[Uddin and Huynh, 2015مایا و

توسننعه را فراهم میکند .ازاینرو ،بایسننتی برنامههای توسننعه

کایتو از یک مدل بهینهسننازی بهمنظور تخصننیص بار در شننبکه

حملونقل بار و نیازهای حملونقل ریلی بهصننورت توامان در

ریلی اسنتفاده نمودهاند .مدل بهینهسازی بر اساس حساسیت به

نظر گرفته شننوند تا ضننمن ت ننمین منافع طرفین از هزینههای

پارامترهای هزینه و کاهش مصننر

احتمالی ناشننی از سننیاسننتگذاریهای یکجانبه تا حد امکان

 CO2در واگنهنای بناری انجام گردید .مدلسنننازی بهمنظور

ازجمله موارد بسنننترسنننازی دراینباره بوده که در دو بخش

بهینهسنننازی شنننبکه ریلی در دو سنننط منطقهای و ملی انجام

قابلتفکیک اسننت .در بخش اول تأمین منابع مالی و مشننارکت

گردید ] .[Maia and Couto, 2013تخصنننیص جزئی بار

در سننرمایهگذاری و توسننعه سننختافزاری زیرسنناختهای

یکی از روشهای مورداسنتفاده در شنبکه معابر شهری و ریلی

حملونقل ریلی (توسننعه ناوگان و خطوط ریلی) و در بخش

اسنننت .درروش تخصنننیص جزئی بار ،کل بار یک زوج مبدا-

دوم مشننارکت در توسننعه نرمافزاری و بهبود بهرهوری فرآیند

مقصد به چند جزء بار تقسیم میشود .سپس تخصیص هر جزء

حملونقل ریلی (رفع گلوگاههای ظرفیتی و کاهش زمان دوره

بار بر اسننناس کوتاهترین مسنننیر بین آن مبدا و مقصننند انجام

گنردش واگنن هننا) قرار دارد [Marinov and Viegas,

میگردد .اولین تالشهای مهم جهت بهبود روش تخصنننیص

].2011

جزئی ترافیک توسط مارتین و مانهیم انجام گردید .تکنیکهای

رفع

مورداسننتفاده تا آن زمان بیشننتر بر اسنناس روش تخصننیص

گلوگاههای ظرفیتی در شنننبکه ریلی میگردد .ولی متدولوژی

همهیاهیچ پایهریزی شده بود ].[Ferland, 1975

دقیقی برای شننناسننایی و اولویتبندی جامع پروژههای مختلف

درروش تخصیص جزئی بار ،زمان سفر هریک از لینکهای

در سننط شننبکه ریلی وجود ندارد [Shafiepour et al.

شنننبکنه تنابعی از حجم ترافینک موجود در آن لینک اسنننت.

] .2017بهمنظور شنناسنایی گلوگاههای ظرفیتی شبکه ریلی در

بهعبارتدیگر ،این روش تخصیص با توجه به تأخیر ،کوتاهترین

ابتدا زم اسننت فرآیند تخصننیص بار در شننبکه ریلی بررسننی

مسننیر بین مبادی-مقاصنند را در هر مرحله شننناسننایی میکند.

گردد و پسازآن با ارائه یک الگوریتم ،گلوگاههای شننبکه ریلی

] .[Kato et al, 2010] ،[Landex, 2008در این روش از

شناسایی گردند.

تابع تأخیر-حجم  )VDF( 1اسننتفاده میشننود .از تابع VDF
بهمنظور محاسنبه زمان سفر لینکها با توجه به حجم تخصیص

 1-1تخصیص بار ریلی

دادهشده استفاده میگردد .تابع پایهی تأخیر-حجم مطابق رابطه

مسنئله تخصیص ترافیک در مرحله چهارم مدلسازی پیشبینی

( )7تعریف میگردد.

سنفر در برنامهریزی حملونقل شنهری شننامل پیشبینی جریان

()7

ترافیک در شنبکه حملونقل اسنت مسئله تخصیص ترافیک در
یک شبکه حملونقل بهطورکلی عبارت است از تعیین چگونگی

ظنرفنیننت و  fتننابنعنی وابسنننتننه بننه وضنننعیننت موجود

روشهای مختلفی در طی زمان جهت تخصیص ترافیک توسعه

اسنت .[Jastrzebski, 2000].یکی از شناختهشدهترین توابع

دادهشدهاند .ازجمله این روشها میتوان به تخصیص همهیاهیچ
 ،7تخصنننیص جزئی بار  ،2تخصنننیص تعادل کاربر
4

9

𝑣
) ( 𝑓 × 𝑡(𝑣) = 𝑡0
𝐶

در رابطننه ( 𝑡0 ،)7نرخ جریننان آزاد V ،حجم ترافیننکC ،

توزیع تقاضننای زوجهای مبدا-مقصنند بین مسننیرهای موجود.

تخصیص تعادلی احتمالی کاربر

 CO2در نظر گرفته شنند.

بهینهسننازی مدل با در نظر گرفتن دو پارامتر هزینه و مصننر

پرهیز شود .در این راستا تأمین ناوگان و خطوط ریلی موردنیاز

در حال حاضنننر سنننا نه میلیاردها تومان صنننر

1

تأخیر-حجم  7 BPRاسننت ، .در رابطه ( )2تابع تأخیر-حجم

(،)UE

 BPRنشان دادهشده است ].[Leong, 2016

( ،)SUEتخصیص بر پایهی

()2

بهینهسازی سیستم  )SO( 1اشاره نمود .یودین و هاینچ بهمنظور

𝛽 𝑣
) ] [ 𝛼 𝑇𝑓 = 𝑇0 × (1 +
𝐶

تخصنننیص بار در شنننبکه بزرگمقیاس راه و راهآهن از روش
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محمود شفیعپور ،محمد تمنایی ،سید مهدی ابطحی
بررسی تخصیص بار در شبکه معابر شهری نشان داد که پارامتر

ریلی در نظر گرفتهشنده ،تأخیر ناشی از سبقت و تالقی قطارها

اصلی در تخصیص شبکه معابر شهری ،زمان سفر در لینکهای

نیز در نظر گرفتهشنده است ].[Mahmassani at al, 2007

شبکه است .درروش تخصیص جزئی ،با افزایش حجم ترافیک،

در این پژوهش ،از مدل انتخاب طریقه حمل بین سننیستم ریلی

زمنان سنننفر لیننکها طی گامهای مختلف تخصنننیص بهطور

و جادهای استفادهشده است [Transportation Research

تدریجی افزایش مییابد .بااینحال ،در شنننبکه راهآهن ،ظرفیت

] .Isfahan University of Technology, 2015بهمنظور

لینکهای شبکه (سیرگاههای شبکه) اهمیت ویژهای پیدا خواهد

انجام تخصنننیص بار در شنننبکه معابر ،نرمافزارهای گوناگونی

نمود .در شننبکه ریلی معمو ز زمان سننفر عبور از مسننیرها برای

مورداسنننتفنناده قرار میگیرننند کننه از آن جملننه میتوان بننه

یک نوع قطار مشخص تقریباز ثابت است.

نرمافزارهای  VISSIM ،TransCAD ،Emmeاشاره نمود.

این مسنننئله ،به دلیل وجود قوانین مربوط به قبول و اعزام

به دلیل نحوه عملکرد قطارها در شبکه ریلی ،ظرفیت سیرگاهها،

قطارها اسنننت که مطابق آن ح نننور بیش از یک قطار در یک

نقش ایستگاهها و  ...تخصیص در شبکه حملونقل ریلی تفاوت

سنننیرگناه مجنناز نیسنننت [Islamic Republic of Iran

زیادی با تخصننیص در شننبکه معابر دارد .ازجمله نرمافزارهای

] .Railway, 2013ازایننن رو ،درروش تخصنننیص جزئی

باقابلیت تخصننیص بار در شننبکه ریلی میتوان به VISUM

مورداسنتفاده در پژوهش حاضنر بهجای تعیین زمان سنفر با در

 FAF ،Cargoو  TRANS-TOOLSاشاره نمود .نرمافزار

نظر گرفتن توابع  ،VDFینک الگوریتم ابتکناری جهت فرآیند

 VISUM Cargoبنهعنوان ابزاری مفیند برای بهیننهسنننازی

تخصنیص بار با توجه به ظرفیت سیرگاههای شبکه پیشنهادشده

حملونقل بار در شبکه ریلی کاربرد دارد [Friedrich at al,

اسنننت .برای تخصنننیص در برنامهریزی حملونقل ،روشها و

] .2003نرمافزار  FAFقنابلینت مندلسنننازی جریان کا در

الگوریتمهننای مختلفی توسنننعننه داده شنننده اننند .روشهننا و

سنیستم حملونقلی مانند جاده ،راهآهن ،دریا ،هوایی و خطوط

الگوریتمهای توسنننعه دادهشنننده بهمنظور ،شنننناسنننایی و رفع

لوله را دارد [Center for Transportation Analysis,

مشنکالت شنبکههای حملونقل توسعه دادهشدهاند .شبکههای

] .2015نرمافزار  ،TRANS_TOOLSامکنان مدلسنننازی

با تعداد متناهی از گرهها و

شبکه حملونقل بار ریلی و شبکه راه آهن مسافری و تخصیص

کمنانها مدلسنننازی میشنننوند .گرههای گرا  ،تسنننهیالت

بار و مسننافر را بهصننورت مجزا فراهم مینماید[Hansen, .

حملونقل و کمانها ارتباط بین تسهیالت را مشخص مینمایند.

] .2007پس از انجام فرآیند تخصنننیص بار در شنننبکه ریلی،

در یک شننبکه حملونقل مسننیریابی وسننایل نقلیه با توجه به

بایستی گلوگاههای شبکه ریلی شناسایی گردند.

حملونقل معمو ز بهصننورت گرا

تقاضنای موجود انجام میشنود .رسیدن به مسیریابی بهینه برای

گلوگاه شدن در شبکه ریلی زمانی اتفاق میافتد که تقاضای

هرینک از وسنننایل نقلیه با توجه به پارامترهایی از قبیل هزینه،

ریلی موجود از ظرفیت در دسترس زیرساختهای شبکه بیشتر

کمترین زمان تلفشده ،استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود

باشد ] .[Tamannaei et al. 2016زیرساخت ریلی میتواند

امکانپذیر است .وینبرک بر اساس مدل چندوجهی از گونههای

تعنداد واگن ،لوکوموتیو ،سنننیسنننتم عالئم ارتبنناطی ،ظرفیننت

حملونقل جادهای ،ریلی و دریایی به بررسنننی انرژی ،مباح

سنننیرگاههای شنننبکه باشننند .بهعبارتدیگر ،محدودیت تعداد

زیسننتمحیطی و اقتصننادی در حملونقل بار پرداخت .در مدل

لوکوموتیو در یک ایسنننتگاه میتواند مانع جابهجایی تقاضنننای

پیشنننهادی ،تقاضننای بین مبادی-مقاصنند مختلف میتواند بر

موجود بین مبادی و مقاصنند شننبکه گردد [Drewello and

اسنناس پارامترهای زمان سننفر ،هزینه بهرهبرداری و آ یندههای

] Günther, 2012هننالزهی ،گلوگنناه ظرفیتی را بر اسننناس

زیسننننت محیطی بین گونننههننای مختلف جننابننه جننا گردد.

محاسنبه بیشترین تعداد قطار باری عبوری از یک محور در یک

] .[Winebrake et al. 2008مهمسننانی به شننبیهسننازی

روز تعریف نمود].[Holzhey, 2011

تخصننیص دینامیکی در یک شننبکه حملونقل بار پرداخت .در

بررسنیهای روتنگاتر در شنبکه ریلی نشنان داد که در نظر

مدل پیشنننهادی ،تقاضننای حملونقل بار بر اسنناس مسننیر با

گرفتن ظرفینت تئوری بهمنظور شنننناسنننایی گلوگاههای ریلی

کمترین هزیننه در بین گوننههنای مختلف حمل ونقل (کامیون،

نیسنت و اسنتفاده از سنط سنرویس از دقت بیشتری

کشنتی ،قطار) در نظر گرفته شد .در محاسبهی زمان سفر شبکه
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مناسن

ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی....
جهنت شنننننناسنننایی گلوگنناههننای ظرفیتی برخوردار اسنننت

مدلهای انتخاب گسننسننته  77امکان شننناسننایی عوامل مؤثر

].[Rothengatter, 1996

برافزایش تقاضنای بار در حملونقل ریلی نسننبت به جادهای را

در این پژوهش ،بننهمنظور شنننننناسنننایی گلوگنناه ظرفیتی،

فراهم می کنند .این مدلها بیانگر ارتباط یک متغیر گسنننسنننته

تخصننیص همهیاهیچ و تخصننیص پیشنننهادی پژوهش انجام

(تصننمیم به انتخاب گونه حمل) با یک یا چند متغیر توص نیفگر

گردیند و گلوگناههنای ظرفیتی بنا توجه به حجم بار عبوری و

(تعرفه ،زمان سننفر ،وزن و حجم بار ،نوع کا و  )...مؤثر بر آن

ظرفیت سننیرگاههای شننبکه شننناسنناییشنندهاند .تعیین اهمیت

متغیر گسننسننته اسننت ] .[Mahdavi, 2014ترجی فردی

گلوگاههای ظرفیتی نسننبت به یکدیگر بر اسنناس یک شنناخص

صنناحبان بار نسننبت به هرگونه حمل بار ،با معیار مطلوبیت
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بیان میشنود .فرض اسناسی مدلهای انتخاب گسسته آن است

اولوینتبندی گلوگاه های ظرفیتی در شنننبکه ریلی مشنننخص

که صنناح

بار هنگامیکه با مسننئله انتخاب شننیوه حمل بار از

گردیدند.

بین دو حالت ریلی و جادهای مواجه میشود ،گونهای را انتخاب

 2-1نوآوری های پژوهش

مینمناید که بیشنننترین مطلوبیت را از آن دریافت کند .سنننهم

نوآوریهای این پژوهش در موارد زیر خالصه میگردند:

هریک از گونهها از طریق تابع احتمال لوجیت برآورد میگردد:
𝑖𝑣

𝑒
1
()9
=
𝑗𝑣
𝑒+
𝑗𝑣1 + 𝑒 𝑣𝑖−
در رابطه ( ، 𝑝𝑖 )9احتمال انتخاب گزینهی 𝑖 و 𝑖𝑣 𝑒 و

الف) ارائه روند تخصننیص تحت عنوان «تخصننیص جزئی

𝑖𝑣 𝑒

بار شبکه ریلی با لحاظ ظرفیت».
ب) ارائه شننناخص «شننندت گلوگاهی» جهت ارزیابی و

بنه ترتی

مقایسه میزان تقاضای بالقوه ریلی در گلوگاههای ظرفیتی

= 𝑖𝑝

𝑗𝑣 𝑒،

توابع مطلوبیت گونههای حمل ونقل  iو  jهسنننتند.

صناحبان بار گونهای را انتخاب مینمایند که بیشترین مطلوبیت

ج) اولوینت بنندی گلوگناههای ظرفیتی جهت انجام اعمال

را از آن درینافنت میکنند .هریک از گونههای حملونقل برای

راهکارهای افزایش ظرفیت بر اساس مفهوم «گلوگاه بنیادی».

ینک صننناحن

در بخش دوم ،مبانی نظری پژوهش در سه زیر بخش مجزا

بنار مشنننخص میتواند بهصنننورت تابعی از

ویژگیهای متغیرهای توصنیفگر مؤثر و مشخصات مورد انتظار

موردبررسنننی قرارگرفتنه اسنننت .در بخش سنننوم متدولوژی

صاحبان بار باشد ].[Ortuzar and Willumsen, 2011

پیشننننهنادی پژوهش حناضنننر جهنت ارائه رویکرد جامع در
اولویت بندی رفع گلوگاه های ظرفیتی شنننبکه های ریلی ارائه

 2-2ظرفیت خطوط ریلی

گردیده است .در بخش چهارم بهعنوان مطالعه موردی پژوهش،

ظرفیت ،توانایی یک مسننیر در عبور دادن تعداد مشننخصننی از

شنننبکه راهآهن ایران موردبررسنننی قرارگرفته اسنننت و نتای

وسننیله حملونقلی در یک بازه زمانی مشننخص اسننت که در

اولوینتبنندی راهکنارهنای افزایش ظرفینت گلوگاههای ریلی

روشهای مختلف حملونقلی به روشهای متفاوتی محاسنننبه

کشنننور آورده شنننده اسنننت .در بخش پنجم ،جمع بننندی و

میشوند .با توجه به عوامل تأثیرگذار در ظرفیت ،میتوان گفت

نتیجهگیری انجامشده است.

ظرفیت شننبکه راهآهن به خصننوصننیات زیرسنناخت ،ناوگان و

 .2مبانی نظری پژوهش

برنامه زمانبندی حرکت قطارها بسننتگی دارد [Landex and

در بخش مبانی نظری پژوهش ،مدلسازی انتخاب طریقه حمل

].Kaas, 2006

بین سنیستم ریلی و جادهای موردبررسی قرار میگیرد .پسازآن

محاسنبه ظرفیت در زیرساختهای ریلی برای برنامهریزی،

روش محناسنننبنه ظرفینت و راهکارهای افزایش ظرفیت مورد

مدیریت و بهرهبرداری از سیستمهای ریلی ضروری است .پس

تجزی نه وتحلی نل قرار می گیرننند .در بخش آخر ،روش هننای

از تجربه و تحلیل ظرفیت سیرگاههای شبکه میتوان امکانپذیر

تخصیص استفادهشده در پژوهش موردبررسی قرار میگیرند.

بودن برننامه ریزی در عملیات اعزام قطارها بدون نیاز به اعمال
راهکارهای افزایش ظرفیت در مسیرهای شبکه ریلی را بررسی
نمود ] .[Wendler, 2007روشهنای تجزیهوتحلیل ظرفیت

 1-2برآورد تقاضا در سیستم حملونقل ریلی

خط در راهآهن به سننه روش نموداری ،تحلیلی و شننبیهسننازی
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حرکت قطار

راهکارهای مختلفی برای افزایش ظرفیت در سننیسننتم ریلی

اسنننتفناده میگردنند .درروش نموداری از گرا

اسنننتفناده میگردد .روش تحلیلی بر پایهی محاسنننبه دادههای

وجود دارد .با اعمال راهکار افزایش ظرفیت ،سننرفاصننله اعزام

حاصننل از ویژگیهای زیرسنناخت شننبکه و جدول زمانبندی

قطنارها کاهشیافته و درنتیجهی ظرفیت سنننیرگاههای شنننبکه

اسنتوار است .همننین ،روشهای تحلیلی متفاوتی مانند روش

افزایش می یابد .برخی از راهکارهای افزایش ظرفیت عبارتاند

اسنکات  ،79روش آمریکایی ،روش اشتاین بک ،روش  UICو

از :دوخطه سنازی ،تراکبندی ،برقی سنازی ،بازگشایی ایستگاه

 ...جهت محاسننبه ظرفیت وجود دارند .مدلهای شننبیهسننازی

بسنننتنه ،افزایش بنارمحوری و اعزام قطار طویل [Khadem-

بسنننینار دقیقاند؛ بااینحال ،اسنننتفاده از آنها نیازمند دادهها و

].Sameni et al. 2010

محناسنننبنات کنامپیوتری فراوان میبناشنننند ]،[Pal, 2000
][Yaghini, 2011
اتحادیه بینالمللی راهآهنها ( )UICروشننی را برای محاسننبه
ظرفیت ارائه میکند که با تکیهبر زمان سیر ،زمان زم برای اخذ
مجوز و زمان آزادسننازی بالک اقدام به اسننتخراج چهار نوع
سرفاصله (هدوی) کرده است ] .[Abril et al. 2007محاسبه
سنرفاصنله به چهار حالت رفت-رفت ( ،)aaبرگشت-برگشت
( ،)bbرفت-برگشنت ( )abو برگشت-رفت ( ،)baامکانپذیر
اسنننت .در شنننکل  ،7وضنننعیت چهار حالت جهت محاسنننبه
سرفاصله بین هر دو قطار نشان دادهشده است.
محاسننبه سننرفاصننله در حالت وجود یا عدم وجود برنامه
زمانبندی متفاوت خواهد بود .میانگین سننرفاصننله قطارها در
حنالت وجود برنامه زمانبندی از حالت زیر به دسنننت میآید
].[UIC Code 405, 1996
) 𝑗𝑖𝑓𝑡 × 𝑗𝑖𝑛(∑
𝑗𝑖𝑛 ∑

()4

= 𝑚𝑓𝑡

از قطارها با سنرعت سنیر تقریباز یکسنان 𝑛𝑖𝑗 ،تعداد سنرفاصله
قطارها 𝑡𝑓𝑖𝑗 ،زمان سنننرفاصنننله بین دو گروه از قطارها 𝑚𝑓𝑡،
بهعنوان میانگین سرفاصله محاسبه میگردد به کمک 𝑚𝑓𝑡 و 𝑟𝑡

هدوی واقعی و کمترین هدوی

قابلقبول) ،ظرفیت ( 𝐶) در یک بازه زمانی مشننخص
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(𝑇) از

رابطه زیر به دست میآید ].[UIC Code 405, 1996
()1

در هنگام محاسننبه ظرفیت راهآهن و تأخیر تجزیهوتحلیل
اغلن

محندود بنه یک خط راهآهن تک و یا بخش از شنننبکه

اسننت .بااینحال ،یک تغییر در هریک از قسننمتهای شننبکه
میتوانند بخشهای دیگر شنننبکه را تحت تأثیر قرار دهد .این
تأثیر حتی میتواند در بخشهایی دور از تغییرات اعمالشننده ،
روی میدهد .این اثرات به دلیل مسیرهای حرکت قطارها روی
دهد .مسیر حرکت قطارها معمو ز طو نی بوده و حرکت قطارها
بنه نوع و اولوینت قطارهای موجود در شنننبکه و وجود امکان
عملیات سننبقت و تالقی وابسننتگی دارد [.]Landex, 2007
بهمنظور آنالیز دقیق وضنعیت موجود و محاسبه تغییرات پس از
اجرای راهکارهای مختلف افزایش ظرفیت ،زم است عملیات
تخصیص بار صورت گیرد .در پژوهش حاضر ،تخصیص به دو

در رابطه  4با در نظر گرفتن  iو  jبهعنوان نماینده گروهی

بنهعنوان زمنان حائل (اختال

 3-2تخصیص تناژ بار شبکه ریلی

𝑇
𝑟𝑡 𝑡𝑓𝑚 +

=C

صورت انجام میپذیرد :تخصیص همهیاهیچ و تخصیص جزئی
بار با لحاظ ظرفیت .درروش تخصنننیص همهیاهیچ (،)AON
عملیات تخصنیص ،صرفاز بر اساس یافتن کوتاهترین مسیر برای
یک زوج مبدا-مقصند و بدون در نظر گرفتن ظرفیت سیرگاهها
صورت میگیرد تا بتوان وضعیت شبکه ریلی را در حالت عدم
وجود گلوگاههای ظرفیتی شننبکه مشنناهده و تناژ بار قابلحمل
هریک از سیرگاههای مسیر را شناسایی نمود .در این روش ،در
حالتی که حجم عبوری از یک سنیرگاه از ظرفیت سیرگاه فراتر
میرود ،روش تخصننیص همهیاهیچ سننیرگاه مذکور را مسنندود
نمیکند ].[Kato et al. 2010] ،[Yan-Bing et al. 2014
روش تخصننیص جزئی بر اسنناس یافتن کوتاهترین مسننیر برای
یک زوج مبدا-مقصننند و با در نظر گرفتن ظرفیت سنننیرگاهها
صنننورت میگیرد .در این روش در حالتی که حجم عبوری از
یک سننیرگاه از ظرفیت سننیرگاه فراتر میرود ،سننیرگاه مذکور
مسندود میگردد و تناژ بار بهصورت جذب نشده باقی خواهد

شکل  .1محاسبه  4حالت سرفاصله دو قطار
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ماند.

ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی....

 .3متدولوژی پیشنهادی پژوهش
روند متدولوژی پژوهش شننامل ارائه الگوریتم مورداسننتفاده در
فرایند تخصیص جزئی بار شبکه ریلی است .پسازآن ،فرضیات
مورداسنتفاده در شناسایی گلوگاههای ریلی بررسی میگردند و
در ادامه الگوریتم پیشننننهادی جهت یافتن راهکار بهینه افزایش
ظرفیت آورده شده است.

 1-3الگوریتم پیشنهادی تخصیص در پژوهش حاضر
در پژوهش حنناضنننر ،یننک الگوریتم ابتکنناری جهننت فرآیننند
تخصننیص بار پیشنننهادشننده اسننت .در این الگوریتم ،فرآیند
تخصننیص جزئی بار با لحاظ ظرفیت سننیرگاههای شننبکه ریلی
صنورت میپذیرد .این روش تحت عنوان «تخصیص جزئی بار
با لحاظ ظرفیت  »)CIA( 71نامگذاری میگردد .در هر تکرار از
این روش ،برای هر زوج مبدا-مقصد ،کوتاهترین مسیر شناسایی
میگردد و واحد جزء بار ،به مسیر یافت شده تخصیص مییابد.
پس از تخصنیص بار جزئی کلیه مبادی -مقاصد ،مجموع حجم
بار عبوری از هریک از سنیرگاههای شبکه ریلی با ظرفیت آنها

شکل  .2نمودار الگوریتم پیشنهادی فرآیند تخصیص در پژوهش

مقایسننه میشننود و در صننورت رسننیدن بار عبوری به ظرفیت،

حاضر

سنیرگاه موردنظر مسدود میگردد .سپس در تکرار بعدی ،برای

بر مبنای شننناخصهای حجم به ظرفیت ( 𝐶 ،)𝑣 ⁄در دو فرآیند

هر زوج مبدا-مقصند ،کوتاهترین مسنیر بهروزرسانی میشود و

تخصنیص گلوگاههای ظرفیتی شنبکه ریلی شناسایی گردید .در

واحدهای جزء بار از شبکه عبور داده میشوند .این فرآیند برای

شننکل  ،9متدولوژی پیشنننهادی جهت شننناسننایی گلوگاههای

هر زوج مبدا-مقصند تا اتمام کامل تقاضنای آن یا انسنداد کلیه

ظرفیتی شبکه ریلی ارائهشده است.

مسیرهای مربوط به آن ادامه مییابد .الگوریتم پیشنهادی فرآیند
تخصیص  CIAدر شکل  2آورده شده است.
در ادامه ،بر اساس تخصیص  CIAو تخصیص همهیاهیچ،
وضنعیت سنیرگاههای شنبکه ریلی در  4دسته کلی تقسیمبندی
گردیند و گلوگناههننای ظرفیتی شنننبکنه ریلی بر این اسننناس
اولویتبندی شدهاند.

 2-3شناسایی گلوگاههای شبکه ریلی با استفاده از
تخصیص پیشنهادی  CIAو تخصیص همهیاهیچ
بهمنظور شننناسننایی گلوگاههای ریلی جزئی بار با لحاظ ظرفیت
( )CIAو تخصنننیص همهیاهیچ بر روی شنننبکه فعلی راهآهن
اعمال گردید.
شکل  .3متدلوژی پیشنهادی شناسایی گلوگاههای ظرفیتی شبکه
ریلی
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بهمنظور اولویتبندی راهکارهای افزایش ظرفیت بایسنننتی
وضعیت سیرگاهها در تخصیص جزئی با لحاظ ظرفیت ()CIA

هریننک از گلوگنناههننای ظرفیتی شنننبکننه ریلی دریکی از
دستهبندیهای حالت الف ،ب و ج قرار میگیرند.

و همهیاهیچ مشننخص گردد .ازاینرو ،وضننعیت سننیرگاههای
شننبکه با توجه به دو نوع فرآیند تخصننیص دریکی از  4حالت

 3-3اولویت بندی گلوگاه های ریلی :مفاهیم «شدت

زیر قابل دستهبندی است.

گلوگاهی» و «گلوگاه بنیادی»

الف) نسنننبنت حجم بنه ظرفینت در حنالت تخصنننیص
همهیاهیچ ،بیش از  7شننود ولی در حالت تخصننیص  CIAبا
لحنناظ ظرفیننت ،کمتر از  7شنننود کننه در این حننالننت ،وجود
گلوگناههای ظرفیتی غیر از سنننیرگاه موردنظر باع

کاهش بار

عبوری از سیرگاه شده است.
ب) نسبت حجم به ظرفیت در حالت تخصیص همهیاهیچ،
بیشنتر از  7شود و در حالت تخصیص  CIAبا لحاظ ظرفیت،
برابر با  7شنود :در این حالت ،سیرگاه بهعنوان گلوگاه شناسایی
میگردد.
ج) نسبت حجم به ظرفیت در حالت تخصیص همهیاهیچ،

گلوگاههای ظرفیتی شنبکه ریلی بر اساس تخصیص جزئی
بار با لحاظ ظرفیت ( )CIAشنننناسنننایی میگردند .بااینحال،
امکنان اولویتبندی گلوگاهها از طریق نتای تخصنننیص CIA
وجود ندارد؛ زیرا در این روش تخصننیص ،با رسیدن حجم بار
عبوری بننه ظرفیننت ،سنننیرگنناه موردنظر مسنننندود میگردد.
بهعبارتدیگر ،نمیتوان ادعا نمود که اگر دو سیرگاه شبکه ریلی
در تخصیص  CIAدارای نسبت  v/Cبرابر با یک باشند ،لزوماز
از اهمیت و اولویت یکسننانی نیز برخوردار هسننتند؛ زیرا میزان
تقاضای ریلی بالقوه جهت عبور از مسیرهای دربرگیرندهی این
دو سنیرگاه ،ممکن است تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند.

کمتر از  7شود ولی در حالت تخصیص  CIAبا لحاظ ظرفیت،

میزان تقاضننای ریلی بالقوه در هریک از سننیرگاههای شننبکه بر

برابر با  7شننود .در این حالت ،وجود سننیرگاههایی یا شنندت

اسناس نتای حاصنل از تخصیص همهیاهیچ تعیین میگردد .با

گلوگاهی با  ،سنب

انسنداد سنریع مسیرهای موازی در شبکه

شدهاند که منجر به افزایش مطلوبیت استفاده از سیرگاه موردنظر
شده است.
د) هر دو کمتر از  :7سنننیرگاه فاقد هرگونه اولویت جهت
افزایش ظرفیت است.
در شنکل  ،4وضعیت سیرگاههای مسیر ارائه گردیده است.
گلوگاههای ظرفیتی شننبکه ریلی پس از انجام فرآیند تخصننیص
همهیاهیچ و تخصیص  ،CIAشناسایی میگردند.

توجه به نکته مذکور ،شاخصی تحت عنوان «شدت گلوگاهی»
( )BIبناهند
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شنبکههای ریلی ارائه میگردد .شندت گلوگاهی در دو سیرگاه
بحرانی (با  v/Cبرابر با یک) میتواند با یکدیگر متفاوت باشد.
این شاخص برای هریک از سیرگاههای شبکه ریلی ،به موقعیت
آن سننیرگاه ،تعدد مسننیرهای دربرگیرندهی آن سننیرگاه و میزان
تقاضننای زوج مبدا-مقصنندهای گذرنده از آن سننیرگاه وابسننته
اسنت و نشنانگر پتانسیل مسیرهای دربرگیرنده آن سیرگاه برای
عبور تقاضناهای مبادی-مقاصد مختلف است .شدت گلوگاهی
هر سیرگاه ،بر اساس رابطه  4محاسبه میگردد:

()4

(𝑣 ⁄𝐶 )𝐴𝑂𝑁 ≤ 1 → 𝐵𝐼𝑖 = 0
{
(𝑣 ⁄𝐶 )𝐴𝑂𝑁 > 1 → 𝐵𝐼𝑖 = (𝑣 ⁄𝐶 )𝐴𝑂𝑁 − 1

کننه در آن 𝐵𝐼𝑖 ،شنننندت گلوگنناهی سنننیرگنناه  iام و

𝑁𝑂𝐴) 𝐶 (𝑣 ⁄نسنننبت حجم به ظرفیت در حالت تخصنننیص
همهیاهیچ است .با توجه به رابطه ( )9شاخص شدت گلوگاهی

در یک سنیرگاه با نسبت 𝑁𝑂𝐴) 𝐶 (𝑣 ⁄کمتر از  7برابر با صفر
شکل  .4تقسیمبندی سیرگاههای شبکه ریلی بر اساس نسبت حجم
به ظرفیت
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اسنت و در سایر سیرگاهها ،برابر با مابهالتفاوت نسبت مذکور با
یک است

ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی....
در این شننبکه فرضننیات زیر در نظر گرفتهشننده اسننت :کل

با تعریف شاخص شدت گلوگاهی ،امکان سنجش پتانسیل

تقاضای ریلی شبکه 1888 :واحد

جذب بار و تعیین اولویت افزایش ظرفیت در سیرگاههای شبکه

تقاضنای بالقوه قابلعبور از مسیر شماره :)ABCDEF( 7

ریلی فراهم میگردد .بهمنظور مقایسه و ارزیابی شدت گلوگاهی

 7888واحد ( %28کل تقاضا)

سنننیرگنناههننای بحرانی شنننبکننه ریلی ،مفهومی تحننت عنوان
«گلوگاههای بنیادی» 71در پژوهش حاضر ارائه میگردد .گلوگاه

تقاضای بالقوه قابلعبور از مسیر شماره :)ABGHEF( 2
 4888واحد %08( ،کل تقاضا)

بنیادی ،به گلوگاههای ظرفیتی شبکه اطالق میشود که از شدت
گلوگاهی قابل توجهی برخوردار هسنننتند و افزایش ظرفیت در

با توجه به نتای تخصیص همهیاهیچ میتوان گفت که برای

آنها ،نسننبت به سننایر سننیرگاهها اولویت با تری دارد .ویژگی

 %08کل تقاضنا ،مطلوبیت حمل بار از مسنیر شماره  2بیشتر از

خاص گلوگاه های بنیادی آن است که بدون افزایش ظرفیت در

مطلوبیت حمل بار از مسنیر شماره  7بوده است .این مطلوبیت

آنها ،امکان افزایش قابلتوجه تقاضننای جذبشننده (حتی در

بنه این معناسنننت که در صنننورت رفع هر دو گلوگاه ظرفیتی

صورت اعمال راهکارهای افزایش ظرفیت در سایر سیرگاههای

(CDو ،)GHتمایل جذب بار به مسنیر شماره  2بیشتر خواهد

بحرانی) وجود ننندارد .بننه عبننارت دیگر ،گلوگنناههننای بنیننادی،

بود .مطلوبیت حمل بار از یک مسیر ،تابع متغیرهایی مانند زمان

سنیرگاههایی از شبکه ریلی هستند که بهطور همزمان ،واجد دو

سیر ،تعرفه دسترسی و  ...است و رابطه مستقیم با هزینه استفاده

ویژگی هستند:

از مسننیر دارد .از طرفی ،نتای تخصننیص همهیاهیچ بر اسنناس

الف) نسبت حجم به ظرفیت آنها در تخصیص  CIAبرابر

یافتن کمهزینهترین مسننیر حمل بار (کوتاهترین مسننیر ممکن)
بین هریک از زوج مبدا -مقصدهای شبکه ریلی است .ازاینرو،

با  7است.
ب) شننناخص شننندت گلوگاهی ( )BIآنها مقدار بزرگی

میتوان نتای تخصیص همهیاهیچ (مقدار بار بالقوه قابلعبور از

اسننت (پتانسننیل با یی برای عبور تقاضنناهای مبادی-مقاصنند

یک مسیر) را معر

مطلوبیت حمل بار در هریک از مسیرهای

مختلف دارند).

شبکه دانست .مطلوبیت عبور یک واحد بار از سیرگاههای CD
و  ، GHبه ترتی

برای تبیین بهتر مفهوم گلوگناه بنینادی ،ینک مثنال با ابعاد
کوچک ذکر میگردد .شکل  ،1شبکهای فرضی متشکل از هشت

𝐷𝐶𝑈 و 𝐻𝐺𝑈 نامگذاری میشننوند .با توجه

به توضننیحات فوق ،میتوان گفت که مطلوبیت عبور یک واحد

بنار  GHاز بیشنننتر از  CDاسنننت ( 𝐻𝐺𝑈 < 𝐷𝐶𝑈) .کننل

سنیرگاه را نشان می دهد .در این شبکه ،پس از انجام تخصیص

 ،CIAنسننبت حجم به ظرفیت در هر دو سننیرگاه  CDو 𝐻𝐺

مطلوبیت عبور بار از دو گلوگاه مذکور ،در حالت پایه (شنننکل

برابر  7شده است .در با ی هر سیرگاه ،دو عدد در داخل پرانتز

 )1برابر است با:

ذکرشدهاند که مربوط به تخصیص  CIAمیباشند .اعداد سمت
چن

و راسنننت ،بنه ترتی

بیانگر حجم بار عبوری و ظرفیت

()1

سنننیرگاه هسنننتند .عدد مرقوم در پایین هر سنننیرگاه ،میزان بار

𝐻𝐺𝑈𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 500𝑈𝐶𝐷 + 500

افزایش ظرفیت گلوگاههای شبکه فرضی مذکور ،بایستی به

عبوری در فرآیند تخصنننیص همهیاهیچ (بار بالقوه قابلعبور از

نحوی انجام شنود که کل مطلوبیت عبور بار ( 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝑈) بیشینه

سیرگاه ،با فرض ظرفیت نامحدود) را نشان میدهد.

گردد .بنهعبنارتدیگر ،سننننناریوهنایی جهت افزایش ظرفیت،
بایسننتی اولویت داشننته که افزایش بیشننتری در 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝑈 ایجاد
نمایند .در ادامه ،دو سناریو جهت افزایش ظرفیت شبکه فرضی
شکل  ،1ارائهشدهاند:
سننننناریوی  :7افزایش ظرفیت  CDبه میزان  188واحد و
افزایش ظرفیت  GHبه میزان  188واحد.
سنننناریوی  :2عدم افزایش ظرفیت  CDو افزایش ظرفیت

شکل  .5شبکه فرضی جهت تبیین گلوگاه بنیادی

 GHبه میزان  7888واحد.
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محمود شفیعپور ،محمد تمنایی ،سید مهدی ابطحی
سناریوی 7

 .4مطالعه موردی :شبکه راهآهن جمهوری
اسالمی ایران
در پژوهش حاضنر ،ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و
رفع گلوگاههای ظرفیتی در شننبکههای ریلی ایران موردبررسننی

سناریوی 2

قرارگرفته است .جهت دستیابی به ماتریس تقاضای شبکه ریلی
و جادهای ،اطالعات بارنامههای جادهای و اطالعات اداره سیر و
حرکنت راهآهن اخنذ گردیند .بر اسننناس این اطالعات ،نحوه
جابجایی انواع مختلف کا ها در سیستم جادهای و ریلی کشور
شنناسنایی شد .مدلسازی تقاضای بار ریلی بر اساس اطالعات
اخنذشنننده از بنارنامههای ریلی و جادهای و سنننایر متغیرهای
شنناساییشده در انتخاب وسیله بین ریل و جاده در قال

شکل  .6سناریوهای افزایش ظرفیت گلوگاههای ریلی در شبکه
فرضی جهت تبیین گلوگاه بنیادی

همانطور که در شننکل  1مشننخص اسننت به دلیل وجود

مدل

لوجینت دوگناننه وزندار ،مندلسنننازی گردیند .ماتریسهای
تشنکیلشده شامل ماتریس تقاضای بار ریلی ،ماتریس تقاضای
بار جادهای و ماتریس تقاضای مجموع بار جادهای و ریلی برای
سال  7939هستند.

تقاضنای بالقوه بار در هریک از دو مسیر ریلی شبکه فرضی ،با

بنه منظور ارتبناط بین ظرفینت محورهنا و تقاضنننای بار،

افزایش ظرفیت در هردو سننناریوی  7و  2بخشننی از تقاضننای

محورهای عبوری قطارها بین مبادی و مقاصد مشخصشدهاند.

بالقوه امکان عبور پیدا میکند و درنتیجه ،در سیرگاههای  CDو

با توجه به برنامههای توسعه آتی صنایع ،معادن ،کشاورزی و ...

 GHمجدداز نسننبت 𝐶 𝑣 ⁄برابر  7میگردد .بااینحال ،با توجه

و با لحاظ چشمههای جدید انواع بار ،ماتریس تقاضای بار ریلی

به شکل  1و میزان مطلوبیت عبور یک واحد بار از سیرگاههای

برای سنننال  7930محناسنننبه گردیدند[Transportation .

 CDو  GHمشنننخص میگردد کنه میزان کنل مطلوبیت در

Research Center of Isfahan University of
].Technology, 2015

سناریوی دوم افزایش ظرفیت بیشتر از سناریوی اول است:
()1

1
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝑈
𝐻𝐺𝑈= 1000𝑈𝐶𝐷 + 1000
2
𝐻𝐺𝑈{ 𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 500𝑈𝐶𝐷 + 1500
1
2
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝑈 → 𝐻𝐺𝑈 < 𝐷𝐶𝑈
𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝑈 <

مطلوبیت حمل بار در هریک از سنیرگاههای بحرانی شبکه
ریلی ،نمایانگر میزان تقاضنای بالقوه موجود در آن مسننیر است
که با رفع گلوگاه ظرفیتی امکان عبور تقاضای بالقوه ریلی فراهم
میگردد .تقاضنای بالقوه ریلی در هریک از سیرگاههای بحرانی
شننبکه ،ارتباط مسننتقیمی با شنناخص شنندت گلوگاهی در آن
سننیرگاه دارد .ازاینرو ،در ادامه پژوهش حاضنننر اولویتبندی
گلوگاههای شننبکه ریلی بر اسنناس شنناخص شنندت گلوگاهی
انجام میگیرد.

بر اسناس تقسنیمبندی انجامشنده در مطالعات اداره سیر و
حرکت راهآهن ج.ا.ا ،شبکه راهآهن ایران به  19محور تقسیمشده
اسنت .در پژوهش حاضنر ،با توجه به این تقسنیمبندی و نیز با
لحاظ ماتریس تقاضنای ریلی سال  ،7930مبادی-مقاصد مهم و
انشنعاب خطوط ،شبکه ریلی ایران به  09محور تقسیم گردیده
اسنننت .هریننک از این محورهننا از یننک یننا چننند سنننیرگنناه
تشنکیلشندهاند .برای محاسنبه ظرفیت سیرگاههای شبکه ،ابتدا
معناین

و مزاینای هریک از روشهای محاسنننبه ظرفیت طی

مصنناحبه با کارشننناسننان احصننا شنند و درنهایت ،از روش
 ،UIC405جهت محاسنبه ظرفیت سنیرگاههای شنبکه استفاده
گننردینند [Transportation Research Center of
] .Isfahan University of Technology, 2016برای
محاسنبه ظرفیت در سنال  7930رشد سالیانه مسافر در هرسال
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ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی....
سنننپس سنننیرگاه هایی از شنننبکه ریلی که دارای عملکرد

در نظر گرفته شند و ظرفیت حمل بار سننیرگاههای شبکه بروز

گلوگاهی هسنتند بر اساس نتای حاصل از دو حالت تخصیص

رسانی گردید.
بنندین منظور ،اطالعننات ترافیننک قطننارهننای بنناری و نیز

شننناسننایی گردید .بررسننی وضننعیت سننیرگاههای ریلی ایران

اطالعات رشند قطارهای مسنافری تا سنال  ،7930مورداستفاده

مشخص کرد که  44سیرگاه بحرانی (گلوگاه ظرفیتی) در شبکه

قرار گرفتند .سنننپس عملیات شنننناسنننایی گلوگاهها برای کلیه

ریلی ایران وجود دارد .در ادامننه ،بننه منظور بررسنننی اهمیننت

سیرگاههای شبکه ریلی ایران (شامل  484سیرگاه) انجام گردید.

گلوگاههای ظرفیتی ،یکی از محورهای شنبکه ریلی انتخابشده

بهمنظور شنننناسنننایی گلوگاههای ظرفیتی در شنننبکه ریلی

و نتنای اعمال راهکارهای افزایش ظرفیت بر روی گلوگاههای

ماتریس تقاضننای سننال  7930و شننبکه راهآهن ایران در سننال

ظرفیتی آن ،در شکل  0ارائه میگردند.

 7930بهعنوان ورودی مسنننئله در نظر گرفته شننند .وضنننعیت

در محور محمندیه-اراک 4 ،سنننیرگاه با ایجاد گلوگاه ظرفیتی،

خطوط شنبکه راهآهن بدون در نظر گرفتن سناریوهای احداث

امکنان عبور حمنلونقنل بنار را بنا مشنننکنل ایجناد میکننند.

خطوط ریلی جدید تا سنال  7930فرض گردید .سپس با توجه

سنیرگاههای (سناقه-باغیک) ،سیرگاه (راهگرد-نانگرد) ،سیرگاه

به ماتریس تقاضنای ریلی ،تخصیص جزئی بار با لحاظ ظرفیت

(نانگرد-مشنک آباد) و سیرگاه (محمدیه-ساقه) دارای عملکرد

( )CIAو تخصیص همهیاهیچ ( )AONانجام پذیرفت.

گلوگاهی هستند.

در این پژوهش ،جهت تخصنننیص بار در شنننبکه ریلی از
نرمافزار تخصنننیص ریلی بار  FARSاسنننتفاده گردید .در این
نرمافزار ،از روشهنایی تحنت عنوان «تخصنننیص جزئی بار با
لحاظ ظرفیت  »)CIA( 11و تخصننیص همهیاهیچ
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()AON

اسنتفادهشده است .بهمنظور اعتبارسنجی نرمافزار تخصیص بار،
نتای حجم مشاهدهشده از اطالعات اداره سیر و حرکت راهآهن
و حجم حاصننل از نرمافزار تخصننیص بار به ازای سننیرگاههای
شنننبکننه ریلی در شنننکننل  1نشننننان داده شننننده اسننننت
[Transportation Research Center, Isfahan
].University of Technology, 2016
بر اساس نتای دو حالت تخصیص ،کلیه سیرگاههای شبکه
دریکی از حالتهای الف ،ب ،ج و د (مربوط به شکل  )4افراز
گردیدند.
شکل  .8موقعیت محور محمدیه-اراک در شبکه راهآهن ایران

شکل  .7نمودار حجم مشاهدهشده نسبت به حجم حاصل از

شکل  .9وضعیت مسیر محمدیه تا سمنگان پس از اعمال راهکارها

تخصیص سیرگاههای خطوط ریلی

در سیرگاه ( 559راهگرد-نانگرد)

901
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محمود شفیعپور ،محمد تمنایی ،سید مهدی ابطحی
بنااین حنال ،نتنای اعمنال راهکارهای افزایش ظرفیت بر روی
هریک از گلوگاههای ظرفیتی محور محمدیه-اراک نشان داد که
در سنننه گلوگناه ظرفیتی ،اعمنال راهکنارهای افزایش ظرفیت
بازگشنایی ایستگاه و دوخطه سازی سه گلوگاه ظرفیتی نتوانسته
اسنت تقاضنای جذبشده ریلی را افزایش دهد و تنها توانسته
است وضعیت سیرگاه موردنظر را بهبود دهد .در شکل  3نتای
اعمال راهکارهای افزایش ظرفیت در سنیرگاه (راهگرد-نانگرد)
نشان دادهشده است.
در سنننیرگاه ( 113راهگرد-نانگرد) راهکار افزایش ظرفیت
اعمال گردیده اسننت .بااینحال ،تقاضننای ریلی جذب نشننده
اسننت .این در حالی اسننت که نتای تخصننیص همهیاهیچ در
سنیرگاه راهگرد-نانگرد نشناندهنده وجود تقاضای بالقوه ریلی

شکل  .11گلوگاههای ظرفیتی و گلوگاههای بنیادی شبکه ریلی
ایران در سال 1398

در این سننیرگاه اسننت که به دلیل مشننکالت ظرفیتی در دیگر
سیرگاههای شبکه ریلی نتوانسته است تقاضای جذبشده ریلی
را افزایش دهد .با اعمال راهکار افزایش ظرفیت در سیرگاه 111
(سناقه-باغیک) تقاضای جذبشده ریلی افزایشیافته است .در
شننکل  ،78نتای اعمال راهکارهای افزایش ظرفیت در سننیرگاه
( 111ساقه-باغیک) نشان دادهشده است.
اعمال راهکار افزایش ظرفیت در سنننیرگاه ( 111سننناقه-
باغیک) عالوه بر رفع مشنکل ظرفیتی سیرگاه موردنظر ،توانسته
اسننت بخشننی از تقاضننای بار ریلی را جذب نماید و حجم بار
عبوری در سنننیرگناههای محور محمدیه-اراک را افزایش دهد.
ازاینرو ،یکسننان نبودن درجه اهمیت گلوگاههای ظرفیتی منجر
به اسننتفاده از شنناخص شنندت گلوگاهی بهمنظور اولویتبندی
گلوگاههای ظرفیتی در سیرگاههای شبکه گردید.

بررسننی این شنناخص مشننخص کرد که از بین  44گلوگاه
ظرفیتی در شبکه ریلی ایران 78 ،گلوگاه بنیادی وجود دارد؛ که
جذب تقاضنننای بار در شنننبکه ریلی منوط به رفع مشنننکالت
ظرفیتی در آنهناسنننت .در شنننکل  ،77پراکندگی گلوگاههای
ظرفیتی و گلوگاههای بنیادی شبکه ریلی نشان دادهشده است.
پراکندگی گلوگاههای ظرفیتی و گلوگاههای بنیادی شنننبکه
ریلی در شنکل  ،77نشنان داده شند .گلوگاههای بنیادی ،شبکه
ریلی از درجهی اهمیت یکسانی برخوردار نیستند .در جدول ،7
وضنعیت گلوگاههای بنیادی بر اساس شاخص شدت گلوگاهی
ارائه گردیده است.
در جندول  ،2گلوگاههای بنیادی شنننبکه ریلی بر اسننناس
شننناخص شننندت گلوگناهی اولوینتبندی گردیدند .افزایش
تقاضای جذبشده در شبکه ریلی با توجه به گلوگاههای بنیادی
شنننبکنه ریلی امکنان پنذیر اسنننت .ازاین رو ،در هریک از 78
گلوگناههنای بنینادی یک راهکار افزایش ظرفیت اعمال گردید
نتای حاصنل از تخصنیص  ،CIAنشان داد که افزایش ظرفیت
اعمالشده در  78گلوگاه بنیادی شبکه ریلی ایران توانسته است
میزان تقاضنننای جذبشنننده ریلی را به میزان 4/1 ،میلیون تن

شکل  .11وضعیت مسیر محمدیه تا سمنگان پس از اعمال
راهکارها در سیرگاه ( 556ساقه-باغیک)
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افزایش دهد .نتای حاصننل از تخصننیص جزئی بار در شننبکه
ریلی قبل و بعد از اعمال راهکارهای افزایش ظرفیت در جدول
 ،2ارائه گردیده است.

ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی....
داده شنننده اسنننت .برطر

جدول  .1اولویتبندی گلوگاههای بنیادی شبکه ریلی ایران در

گلوگناههنای ظرفیتی شنننبکنه ریلی مانع از افزایش تقاضنننای

سال 1398
نام سیرگاه

نام محور

گلوگاهی

مربوطه

𝐯
) (
𝐀𝐈𝐂 𝐂

دهنار -کاشان

محمدیه -کاشان

7

2/90

7/90

شوراب -دهنار

محمدیه -کاشان

7

2/23

7/23

یزد -نظرآباد

میبد -بافق

7

2/21

7/21

باغیک -ساقه

محمدیه -اراک

7

2/77

7/77

بادرود -مازو

مازو -اندیمشک

7

7/30

8/30

رباط پشت بادام-

رباط پشت بادام

شهید منتظر

 -کال زرد

7

7/02

8/02

7

7/10

8/10

7

7/1

8/1

7

7/27

8/27

7

7/2

8/2

مانی -اضطراری
21
فیروزه -اصفهان
خوشوم -نی باد
تزرج -چاه تر

آب نیل-
سیستان
اردکان-
چادرملو
انشعاب -گل
گهر

جذبشننندهی ریلی به بیش از  4/1میلیون تن گردیده اسنننت.

شدت

𝐯
) (
𝐀𝐍𝐀 𝐂

بافق -سی زیر

نشننندن کمبود ظرفیننت در دیگر

ازاینرو ،بهمنظور افزایش تقاضننای جذبشننده ریلی بایسننتی

گلوگاهی

راهکننارهننای افزایش ظرفیننت بننه ترتی ن

()BI

اولویننت در دیگر

گلوگاههای ظرفیتی شبکه اعمال گردد.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
سننیسننتم حملونقل ریلی به د یل مختلف ازجمله :قابلیت
حمل بار انبوه در مسننیرهای طو نی ،صننرفهجویی در مصننر
انرژی ،اسنتهالک کمتر نسبت به حملونقل جادهای ،سرعتبا
در تخلیه و بارگیری و کاهش آلودگی محیطزیسنننت از اهمیت
خاصنننی در بین گونههای حملونقل برخوردار اسنننت .مزایای
حملونقل لزوم توجه به توسنعه متوازن شننبکه ریلی کشور در
کنار رشد صنایع ،معادن و  ...را یادآور میگردد.
توسننعه صنننعت حملونقل ریلی از طریق توسننعه ناوگان،
احداث خطوط ریلی جدید و بهبود بهرهوری خطوط امکانپذیر
اسنننت .رفع گلوگناههنای ظرفیتی و کاهش زمان دوره گردش
واگنهنا ازجملنه راهکنارهای افزایش مطلوبیت حمل ریلی بار
بهحسناب می آیند .هد

پژوهش حاضر ،ارائه رویکردی نوین

جهت شنناسایی گلوگاههای ظرفیتی شبکه ریلی و اولویتبندی
رفع آنهاسننت .تا حد امکان از ظرفیت سننیرگاههای موجود به

جدول  .2اعمال راهکار افزایش ظرفیت در گلوگاههای بنیادی

نحو تأثیرگذارتری اسنتفاده گردد .ازاینرو ،ماتریس تقاضای بار

شبکه ریلی ایران

ریلی برای سنننال  7930و شنننبکنه راهآهن ایران بدون در نظر

نتایج تخصیص

CIA

قبل از اعمال

بعد از اعمال

راهکار افزایش

راهکار

گرفتن پروژههنای احنداث زیرسننناخت ریلی تا سنننال 7930
بهعنوان ورودی مسنننئله در نظر گرفته شننندند .برای محاسنننبه
ظرفیت سیرگاههای شبکه ،پس از بررسی مزایا و معای

ظرفیت
تقاضای ریلی کل

11/201

از روشهنای محناسنننبنه ظرفیت ،از روش  ،UIC405جهت

11/201

محاسبه ظرفیت سیرگاههای شبکه استفاده گردید.

(میلیون تن)
تقاضای جذبشده ریلی

48/02

عملیات شنناسنایی گلوگاههای ریلی برای کلیه سیرگاههای

41/1

شبکه ریلی ایران (شامل  484سیرگاه) بر اساس نتای حاصل از

(میلیون تن)
نسبت تقاضای ریلی

8/190

هریک

دو حالت تخصیص انجام گردید .در هریک از محورهای شبکه

8/029

ریلی ،گلوگاههای ظرفیتی شننناسایی گردید و براساس شاخص

جذبشده به تقاضای کل

شدت گلوگاهی و نسبت حجم به ظرفیت در تخصیص همه یا

در جدول  ،2میزان تقاضنننای جذبشننندهی ریلی پس از

هیچ و تخصیص جزئی با لحاظ ظرفیت ،گلوگاه های بنیادی در

اعمال راهکارهای افزایش ظرفیت در گلوگاههای بنیادی نشننان

هریک از محورهای ریلی شنناسنایی شند .بررسی این شاخص

900
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محمود شفیعپور ،محمد تمنایی ،سید مهدی ابطحی
مشخص کرد که در شبکه ریلی ایران 78 ،گلوگاه بنیادی وجود

 -پژوهشننکده حملونقل .دانشننگاه صنننعتی اصننفهان ()7931

دارد .بر اساس اولویتبندی گلوگاههای بنیادی در هریک از 78

"تحلیل تقاضنننای حملونقل بار و ظرفیت محورهای اصنننلی

گلوگناههنای بنیادی یک راهکار افزایش ظرفیت اعمال گردید.

شبکه راهآهن کشور گزارش مرکز تحقیقات راهآهن " ،گزارش

نتای حاصنل از تخصنیص  ،CIAنشان داد که افزایش ظرفیت

پروژه ،مرحله پنجم ،ص.72 - 77 .

اعمالشده در  78گلوگاه بنیادی شبکه ریلی ایران توانسته است
میزان تقاضنننای جذبشنننده ریلی را به میزان 4/1 ،میلیون تن

-تمنایی ،محمد ،نیکو ،نریمان و یقینی ،مسعود (" )7937برنامه

افزایش دهند .جهت مطالعات آتی پیشننننهاد میشنننود پس از

ریزی عملیات حملونقل ریلی" ،ایران ،انتشنارات دانشگاه علم

مشخص شدن سیرگاههای بحرانی شبکه ریلی ،نوع راهکارهای

و صنعت ایران .نوبت چاپ دوم ،صفحه .01-12

افزایش ظرفینت (دوخطه سنننازی ،تراکبندی ،برقی سنننازی،
بازگشنایی ایسنتگاه و  )...موردبررسی قرارگرفته و تأثیر اعمال

-شن نرکت راهآهن جمهوری اسنننالمی ایران (" )7932مقررات

با

عمومی سنننیر و حرکت راهآهن" ،ایران ،تهران ،اداره کل روابط

راهکنارهنای افزایش ظرفیت بهصنننورت منفرد و در ترکی
یکدیگر بر روی شبکه ریلی بررسی گردد.

عمومی راهاهن جمهوری اسنالمی ایران ،کمیسنون عالی سوان
راهآهن.

 .6پی نوشتها
)1. All or nothing (AON
2. Incremental assignment
3. User equilibrium assignment
4. Stochastic user equilibrium assignment
5. System optimum assignment
6. Freight Analysis Framework
7. Volume Delay Function
8. Bureau of Public Roads
9. Freight Assignment in Railway System
10. Dijkstra
11. Discrete choice model
12. .Utility
13. Scott method
14. Time Window
)15. Capacity-based Incremental (CIA
16. Bottleneck Intensity
17. Fundamental Bottleneck
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ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی و رفع گلوگاههای ظرفیتی....

محمود شنفیع پور ،درجه کارشنناسنی در رشته مهندسی راهآهن-خطوط را در سال  7932از دانشگاه اصفهان و
درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران -راه و ترابری را در سال  7931از دانشگاه صنعتی اصفهان اخذ
نمود .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان ،تحلیل شبکه های حملونقل ریلی با رویکرد طراحی و بهرهبرداری
است.
محمد تمنایی ،درجه کارشنناسنی در رشته مهندسی عمران-سازه را در سال  7901از دانشگاه صنعتی اصفهان و
درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ترابری را در سال  7903از دانشگاه صنعتی اصفهان اخذ نمود .در
سننال  7939موفق به کسنن

درجه دکتری در رشننته مهندسننی راه و ترابری از دانشننگاه تربیت مدرس گردید.

زمینههای پژوهشنی مورد عالقه ایشان ،طراحی شبکههای حملونقل ،برنامهریزی حملونقل ریلی ،بهینهسازی و
کاربرد نظریه بازی در حملونقل بوده و در حال حاضر ع و هیات علمی با مرتبه استادیاری در دانشگاه صنعتی
اصفهان است.
سنید مهدی ابطحی ،درجه کارشنناسنی در رشنته مهندسنی راه و ساختمان را در سال  7911از دانشگاه شیراز و
درجه کارشنناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ترابری را در سال  7918از دانشگاه علم و صنعت اخذ نمود .در
سنال  7908موفق به کس

درجه دکتری در رشته مهندسی راه و ترابری از دانشگاه علم و صنعت گردید .زمینه

های پژوهشنی مورد عالقه ایشان ،اصالح رفتار قیر ،روسازی آسفالتی و سیستم های ریلی سریع بوده و در حال
حاضر ع و هیات علمی با مرتبه دانشیاری در دانشگاه صنعتی اصفهان است.
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