ارزیابی زیر ساختهای حمل و نقل چنذ وجهی مرتبط با برنامه ریسی بلنذ مذت  ،مطالعه موردی بنذر شهیذ رجایی
صابر ستایشی ، 1رضا مهذوی2
چکیذه
اػتشاتظي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذٚرٟي ثٙٔ ٝؾٛس حُٕ يىؼش ٜوبال اص ٔجذأ ثٔ ٝملذ سا ثب اػتفبد ٜاص حذالُ د ٚسٚؽ حُٕ ٘ ٚمُ ثاب وشاياٚ ٝاحاذ  ٚلبثّيا
اعٕيٙبٖ ٔتٙبػت ٔغشح ٔي ٌشدد  .ػيؼتٓ حُٕ ٘ٚمُ چٙذ ٚرٟي يه ػيؼتٓ وبسا ثٛد ٚ ٜحشو وبال سا ثشاػبع يه ثش٘بٔ ٝسيضي دلياك ٕٞ ٚابٍٙٞي وبٔاُ
فٛأُ ٔشتجظ ث ٝا٘زبْ ٔي سػب٘ذ  .دس ايٗ ٔمبِٔ ٝذٞبي حُٕ ٘ ٚمُ دسيبيي ،تشان ٚسيّي تـشيح  ٚثب ثشسػي  ٚاسصيبثي ٔغبِقبت ٌزؿت ٝدس استجبط ثب حُٕ ٘ ٚمُ
چٙذ ٚرٟي  ٚثب تٛر ٝث ٝتٛػق ٝالتلبد والٖ وـٛس دس ػبِٟبي آيٙذ ٜثغٛس ٔؼتمُ  ٚدس لبِت يه وشيذٚس فٕذ ٜا٘تمبَ وبال اص وـٛسٞبي ٕٞزاٛاس اسصيابثي ٔاي
ؿٛد  .ػشف ثخـيذٖ ث ٝا٘تمبَ  ٚحُٕ ٘ ٚمُ وبال ثب ا٘زبْ ػيؼتٓ ٞبي يىپبسچ ٝػبصي دس ثٙبدس وب٘تيٙشي ثب تٟي ٝيه ثش٘بٔ ٝثب افٕبَ آٔبسٞابي ٔغبِقابتي اص
ثٙذس ؿٟيذ سربيي ؿجي ٝػبصي ٔي ٌشدد.
وّٕبت وّيذي:حُٕ ٘ ٚمُ تشويجي،وشيذٚس ؿٕبَ-رٛٙة،ثٙذس ؿٟيذ سربيي،وبٔيٞ ٖٛبي ٔحٛع ٝاي تشٔيٙبَ
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مقذمه
أشٚص ٜكٙق حُٕ ٘ ٚمُ يىي اص پشػٛدتشيٗ  ٚتبحيش ٌزاستشيٗ كٙبيـ  ٚدس التلبد رٟب٘ي اص ٕٟٔتشيٗ سٚؿٟبي وؼت دسآٔذ وـٛسٞب ٔحؼٛة ٔي ؿٛد.
ػشصٔيٗ پٟٙبٚس ايشاٖ ث ٝدِيُ ٔٛلقي رغشافيبيي ثشتش خٛد دس ٔٙغم ٚ ٝلشاس ٌشفتٗ دس ٔيبٖ آػيبيي ؿشلي،ؿج ٝلبسٙٞ ٜذ  ٚاسٚپب  ٚدػتشػي حذٚد  4000ويّأٛتش
ٔشص آثٟبي آص اد اص عشيك خّيذ ٕٞيـ ٝفبسع  ٚدسيبي فٕبٖ اص أتيبصات ثبِم ٚ ٜٛأتيبص ٚيظ ٜاي ثشخٛسداس اػ  ٚث ٝفٛٙاٖ يىي اص وـٛسٞبي داساي پتب٘ؼيُ ثبال دس
حُٕ ٘ ٚمُ ثيٗ إِّّي ؿٙبختٔ ٝي ؿٛد.ثغٛسيى ٝاص ٔزٕٛؿ ػ ٝوشيذٚس تشا٘ضيتي ثضسي د٘يب د ٚوشيذٚس ؿٕبَ ث ٝرٛٙة  ٚؿشق ث ٝغشة اص ايشاٖ ٔي ٌزسد .ثب فقبَ
تش ؿذٖ وشيذٚس ؿٕبَ ث ٝرٛٙة ايشاٖ ثٔ ٝشوض حمُ يىي اص ٕٟٔتشيٗ ٔزشاٞبي حُٕ ٘ ٚمُ ثيٗ إِّّي تجذيُ ٔاي ؿاٛد اياٗ ٟٔآ فاال ٜٚثاش افاضايؾ إٞيا
ساٞجشدي ايشاٖ دس ٔجبدالت تزبسي  ٚالتلبدي ٔٙغم ٝاي  ٚثيٗ إِّّي ٔٛرت وؼت دسآٔذٞبي اسصي ٘بؿي اص خذٔبت حٕاُ ٘ ٚمُ،ايزابد اؿاتغبَ  ٚفقابَ ؿاذٖ
٘ؾبٟٔبي خذٔبتي حُٕ ٘ ٚمُ دس عٔ َٛؼيش اص ثٙبدس رٛٙثي تب ثٙبدس ؿٕبِي ٔي ؿٛد.ث ٝعٛس ٔخبَ اٌش ػبال٘ 00 ٝدسكذ وُ ٔجابدالت آػايب  ٚاسٚپاب اص اياٗ ٔؼايش
ا٘زبْ ٌيشد اسصؽ آٖ دٚيؼ ٔيّيبسد دالس ٔي ؿٛد و ٝايشاٖ ػبال٘ٔ ٝي تٛا٘ذ  2اِي ٔ 3يّيبسد دالس دسآٔذ اسصي ٘بؿي اص خذٔبت تشا٘ضيتاي وؼات وٙاذ اياٗ ٟٔآ
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رذاي اصثٟش ٜثشداسي ايشاٖ اص ايٗ ساٌ ٜزس ثشاي كبدسات ٔٛاد  ٚوبالٞبي داخّي ث ٝوـٛسٞبي آػيبيي  ٚاسٚپبيي اػ .پغ ثشاي دػتيبثي ث ٝاياٗ پيـاشف ثبياذ ثاب
ايزبد صيش ػبختٟبي ٔٙبػت ٕٞ ٚبٍٙٞي ثيـتش ثيٗ اسٌبٟ٘ب ،ث ٝوبسٌيشي تىِٛٛٙطي ٘ٛيٗ ٕٞب٘ٙذ حُٕ ٘ ٚمُ تشويجي،ايزبد تشٔيٙبَ  ٚپبيب٘ٞ ٝبي واب٘تيٙشي  ٚعاشح
ٞبيي ر ٟتٛػق ٝثٙبدس ٔ ٟٓوـٛس الذاْ ث ٝثشعشف ٕ٘ٛدٖ ٔٛا٘ـ  ٚثٟشٌ ٜيشي اص تٕبٔي ؽشفيتٟبي خٛدٚ،ضقي حُٕ ٘ ٚمُ سا ثاٌ٘ٛ ٝا ٝاي ٔتحإ٘ َٛابييٓ تاب
دسآٔذٞبي حبكّ ٝحتي اص دسآٔذ ٘فتي  ٓٞفشاتش سٚد.ايٗ ٔؼئّ ٝاص ر ٟايٙى ٝتٛاٖ وـٛس سا دس فشك ٝسلبث ثايٗ إِّّاي ٕٞ ٚیٙايٗ ايزابد فشكاتٟبي ؿاغّي ٚ
دسآٔذي افضايؾ ٔي دٞذ،ثؼيبس داساي إٞي  ٚاحش اػ [0].
اهذاف کریذور شمال-جنوب
 تٛػقٙٔ ٝبػجبت حُٕ ٘ ٚمّي ثٙٔ ٝؾٛس ػبٔب٘ذٞي حُٕ ٘ ٚمُ وبال ٔ ٚؼبفش دس وشيذٚس حُٕ ٘ ٚمُ ثيٗ إِّّي ؿٕبَ-رٛٙة
 افضايؾ دػتشػي عشفٟبي ٔتقٟذ ايٗ ٔٛافمتٙبٔ ٝث ٝثبصاسٞبي رٟب٘ي اص عشيك تؼٟيالت حُٕ ٘ ٚمُ سيّي،ربد ٜاي،دسيبيي ٛٞ ٚايي.
ٔ ؼبفذت دس ر ٟافضايؾ حزٓ حُٕ ٘ ٚمُ ثيٗ إِّّي وبال ٔ ٚؼبفش.
 تبٔيٗ أٙي ػفش،ايٕٙي ٔحٕٛالت ٕٞ ٚیٙيٗ حفؼ ٔحيظ صيؼ ثش اػبع اػتب٘ذاسدٞبي ثيٗ إِّّي.
ٕٞ ب ًٙٞػبصي ػيبػ ٞبي حُٕ ٘ ٚمُ ٕٞ ٚیٙيٗ پي سيضي لٛا٘يٗ ٔ ٚمشسات ٔٛسد ٘يبص حُٕ ٘ ٚمُ ثشاي ارشاي ايٗ ٔٛافمتٙبٔ.ٝ
ثب تٛر ٝث ٝفجٛس وشيذٚس ؿٕبَ-رٛٙة اص ثٙذس ؿٟيذ سربيي ٕٞ ٚیٙيٗ ٘مؾ ث ٝػضاي ايٗ وشيذٚس دس وبٞؾ ٚاثؼتٍي وـٛسٞبي آػايبيي ثا ٝوب٘ابَ ػا ٛض ٚ
وٛتب ٜتش ؿذٖ ٔؼيش اص عشيك فجٛس وبال اص ايٗ ٔؼيش ،ثشاي ثٟشٚ ٜسي اص ايٗ ثٙذس  ٚحضٛس احش ثخؾ دس فشك ٝرٟب٘ي،عشح تٛػق ٝثٙذس ؿٟيذ سرابيي دس د ٚفابص دس
حبَ ارشا اػ أب ٘ىت ٟٓٔ ٝاسػبَ وبال پغ اس تخّي ٝدس ايٗ ثٙذس اػ و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝـىالت،دس ايٗ تحميك الذاْ ث ٝؿجي ٝػبصي عشاحي تشٔيٙبَ سيّاي رٟا
حُٕ وبال ث ٝثيش ٚ ٖٚيب ث ٝداخُ ثٙذس ؿذ ٜاػ [2].
شبیه سازی ترمینال ریلی در بنذر شهیذ رجایی
تشٔيٙبِٟبي سيّي دس ثٙبدس وب٘تيٙشي ٘مؾ ٕٟٔي سا دس ا٘تمبَ وب٘تيٙشٞب ثيٗ ٚاٌٗ ٞبي سيّي  ٚتشٔيٙبِٟبي ثٙذس وب٘تيٙشي ايفب ٔي وٙٙاذ.دس اياٗ لؼإ اص
تحميك ث ٝعشاحي تشٔيٙبَ سيّي ٔي پشداصيٓ و ٝثٙٔ ٝؾٛس احذاث دس ثٙذس ؿٟيذ سربيي ثش٘بٔ ٝسيضي ؿذ ٜاػ  .يه فشآيٙذ عشاحاي وا ٝؿابُٔ ٔحبػاج ٝآٔابسي ٚ
ٔغبِق ٝؿجي ٝػبصي ثٛد،پيـٟٙبد ٌشديذ .پبسأتشٞبي عشاحي ؿبُٔ تقذاد ثب٘ذٞبي فجٛسي،تقذاد رشحميُ ٞب  ٚتقذاد رشيبٖ ٞبي تشافيه دس دس ٖٚتشٔيٙبَ سيّي ثٛد.ثٝ
دِيُ آ٘ى ٝثٙذس ؿٟيذ سربيي دس ٔؼيش وشيذس ؿٕبَ ث ٝرٛٙة لشاس داسد،حُٕ ٘ ٚمُ سيّي دس ايٗ ثٙذس ٔ ٟٓتش اص لجُ خٛاٞذ ؿذ .ثؼيبسي اص ايٗ ثٙبدس وب٘تيٙشي ػقي
دس وؼتشؽ ٔحٛع ٝثٙذس داس٘ذ ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝتشٔيٙبَ ٞبي سيّي رذيذ دس ٔحٛع ٝثٙذس احذاث ٔي ؿ٘ٛذ .ثٙبثشايٗ،فّٕيبت ٔٛحش تشٔيٙبَ سيّي  ٚعشح ثٟيٙا ٝؿاذٜ
تشٔيٙبَ سيّي ٔٛضٛؿ ٔ ٟٓتشي ٌشديذ.ثب ايٗ ٚرٛد،تحميمبت ا٘ذوي دس ٔٛسد تشٔيٙبَ ٞبي سيّي ا٘زبْ ؿاذ ٜاػا .ايٗ تحمياك ثا ٝثحاج دس ٔاٛسد سٚؽ عشاحاي
تشٔيٙبَ ٞبي سيّي ثب اػتفبد ٜاص تىٙيه ؿجي ٝػبصي پشداخت ٚ ٝعشح فشٔٞ َٛبي فذدي ر ٟتخٕيٗ پبسأتشٞبي عشح تشٔيٙبَ ٞبي سيّي ٔمبيؼٔ ٝي وٙذ.
فراینذ و نکات طراحی ترمینال های ریلی
ايٗ تحميك ٔؼب ُ عشاحي د ٚتشٔيٙبَ سيّي و ٝلشاس اػ دس ثٙذس ؿٟيذ سربيي احذاث ؿ٘ٛذ سا ٔٛسد ثشسػي لشاس ٔي دٞذ ٕٞ ٚیٙيٗ ٔؼب ُ ٔشثاٛط ثاٝ
عشاحي  ٚفّٕيبت سا و ٝدس ٔغبِقٛٔ ٝسد ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاسا ٔ ٝي وٙذ.دٛٔ ٚضٛؿ ٔٔ ٟٓشثٛط ث ٝعشاحي تقييٗ تقذاد ٔؼيشٞبي ا٘تمبَ  ٚتقذاد رشحميُ ٞب ٔي ثبؿاذ ٚ

ػٛٔ ٝضٛؿ ٔ ٟٓفّٕيبتي فجبستٙذ اص:تقييٗ رشيبٖ ٞبي  YTsدس تشٔيٙبَ ٞبي فّٕيبتي ٞ YTب  ٚرشحميُ ٞب،ثش٘بٔٞ ٝبي فّٕيبتي ر ٟلغبسٞب .و ٝاص عشح وّي
آٖ دس ؿىُ ٕ٘ 0بيؾ داد ٜؿذ ٜاػ .

ؿىُ -0فشآيٙذ عشح تشٔيٙبَ سيّي][4
أب دٔ ٚؼئّ ٝدس اخز تلٕيٓ ٚرٛد داسد.يىي ايٙى ٝچ ٝتقذاد تشٔيٙبَ سيّي ثبيذ ػبخت ٝؿ٘ٛذ  ٚديٍش ايٙى ٝثبيذ وزب ٚالـ ؿ٘ٛذ.دس ايٗ تحميك فاشم ٔاي
وٙيٓ و ٝد ٚتشٔيٙبَ سيّي ٚرٛد داؿت ٝو ٝثيٗ چٟبس ٔحٛع ٝوب٘تيٙشي ٔٚحٛع ٝداخّي لشاس داس٘ذ.تٛاٖ فّٕيبتي وّي تشٔيٙبَ سيّي 430،000 TEUدس ٞش ػابَ
فشم ؿذ ٜاػ .ايٗ تشٔيٙبِٟبي سيّي ثبيذ وب٘تيٙشٞب سا اص چٟبس ٔحٛع ٝوب٘تيٙشي تخّي ٝيب ثبسٌيشي وٙٙذ.ايٗ د ٚتشٔيٙبَ سيّي ث ٝتشتيت،تشٔيٙبَ سيّي  ٚ Aتشٔيٙبَ
سيّي ٔ Bي ٘بٔيٓ.تشٔيٙبَ ٞبي سيّي  Bٚ Aثب يه ٔؼيش حشو ث ٝيىذيٍش ٔتلُ ٔي ؿ٘ٛذ.چٙيٗ پزيشفت ٝؿذ و ٝثٔ ٝحٛعٞ ٝابي واب٘تيٙشي  CٚB،Aتٛػاظ
تشٔيٙبَ سيّي ٔ ٚ، Aحٛع ٝوب٘تيٙشي  Dتٛػظ تشٔيٙبَ سيّي  Bػشٚيغ داد ٜؿٛدٔ.غبثك ثب ايٗ اختلبف 280،000 TEU،ثا ٝتشٔيٙابَ سيّاي TEU ٚ A
 040،000ث ٝتشٔيٙبَ سيّي  Bاختلبف ٔي دٞيٓ ٚ.دس ادأ ٝثٔ ٝؼئّ ٝعشح تشٔيٙبَ سيّي ٔ Aاي پشداصيٓ.پبسأتشٞابي ٟٔآ عشح،تقاذاد ٔؼايشٞبي ا٘تمابَ ٚ
رشحميُ ٞب ٔي ثبؿذ.ايٗ د ٚپبسأتش سا ٕٞ ٚیٙيٗ تقذاد ٔؼيشٞبي ا٘تمبَ  ٚرشحميُ ٞب سا ٔي تٛاٖ ثب اػتفبد ٜاص فشٔٞ َٛبي فذدي  ٚپايؾ اص ػابختٗ ٔاذَ ؿاجيٝ
ػبصي تخٕيٗ صد ٚ ٜثشآٚسد ٕ٘ٛد.پبسأتشٞبي حبث ٚ ٚسٚدي ٞب ثشاي تقييٗ پبسأتشٞبي عشح تشٔيٙبَ سيّي  Aدس رذ٘ ٚ 0 َٚتابيذ عشاحاي تشٔيٙابَ سيّاي  Aدس
رذ٘ 2 َٚـبٖ داد ٜؿذ ٜاػ [3].
رذ -0 َٚپبسأتشٞبي حبث (ٚسٚدي ٞب) ثشاي تقييٗ پبسأتش ٞبي عشاحي[5] A

رذ٘ -2َٚتبيذ عشاحي تشٔيٙبَ سيّي[5] A

شبیه سازی
اثتذا ،يه لغبس ث ٝتشٔيٙبَ سيّي ٚاسد ؿذ ٚ ٜػپغ ٞش  YTؿشٚؿ ث ٝحشو اص تشٔيٙبَ وب٘تيٙشي خٛد ،ث ٝتشٔيٙبَ سيّي اختلبف يبفتٔ ٝاي وٙاذ.چٙيٗ
فشم ؿذ ٜو ٝتٕبٔي ٞ YTب ٍٙٞبٔي و ٝؿجي ٝػبصي ؿشٚؿ ٔي ؿٛدٛٔ،رٛد ٔي ثبؿٙذ.رشحميُ ٞبي سيّي دس ٞاش تشٔيٙابَ سيّاي داساي لاب٘ ٖٛفّٕىاشدي ٔاي
ثبؿٙذو ٝلب٘ ٖٛػيش يه ر ٟتي ٘بٔيذٔ ٜي ؿٛد و ٝدس آٖ،رشحميُ دس ٔؼيشي يىؼبٖ حشو ٔاي وٙاذ.صٔب٘ي وا ٝديٍاش ٞايی وابٔي٘ٛي دس رٟا ٔؼايش ٔٛراٛد
٘جبؿذ،رشحميُ رٔ ٟؼيش خٛد سا تغييش ٔي دٞذ.صٔبٖ ٚسٚد لغبسٞب ثغٛس ٘ب ٔٙؾٓ ثب اػتفبد ٜاص تٛصيـ ٔخّخي ايزبد ٔي ؿٛد.يه ٔؼيش رذاٌب٘ ٝاص تشٔيٙابَ سيّايٚ A
تشٔيٙبَ سيّي Bفجٛس ٔي وٙذ ثٙبثشايٗ،يه لغبس ثبيذ پغ اص اتٕبْ ثبسٌيشي/تخّي ٝدس تشٔيٙبَ سيّي اص ٕٞبٖ ٔؼيش ثبصٌشدد.فال ٜٚثش ايٗ تٕبٔي اپشاتٛسٞاب ثأ ٝاذت
 20ػبف دس سٚص دس ٞش تشٔيٙبَ سيّي وبس ٔي وٙٙذٕٞ.یٙيٗ،فشم ثشايٗ ؿذ و ٝچبسچٛة صٔب٘ي اسا  ٝؿٛد و ٝدس ع َٛآٖ لغبسٞب ٔزبص ث ٝفجٛس اص ٔؼايش اكاّي
ثبؿٙذ.حذاوخش دأ ٝٙايٗ چبسچٛة صٔب٘ي  20ػبف ٔي ثبؿذ.لغبسٞبيي و ٝپغ اص پبيبٖ ايٗ صٔبٖ ٚاسد ٔي ؿذ٘ذ،ثبيذ تب آغبص آٖ چبسچٛة صٔب٘ي دس سٚص ثقاذ ٔٙتؾاش
ثٕب٘ٙذٕٞ.یٙيٗ،لغبسي و ٝفّٕيبت ا٘تمبَ سا ث ٝپبيبٖ سػب٘يذٕ٘ ٜي تٛا٘ذ اص تشٔيٙبَ سيّي خبسد ؿٛد ٍٔش ايٙى ٝدس چبسچٛة ايٗ صٔابٖ ثخٛاٞاذ حشوا وٙاذ.صٔب٘ي
وٚ YTٝاسدٔ YPي ؿٛد٘(،مغ ٝا٘تمبَ)د ٚاتفبق ٔي افتذ.اٌش  TPخبِي ثبؿذٚ YT،اسدٔ TPي ؿٛد.ثب ايٗ ٚرٛد،صٔب٘ي وٕ٘ YT ٝي تٛا٘اذ ٚاسد TPؿاٛد،ثذ٘جبَ
ربيٍب ٜپبسويٍٙي دس ٔزبٚست ٔ TPي ثبؿذ.اٌش ربيٍب ٜپبسويٚ ًٙرٛد داؿت ٝثبؿذ YT،دس آ٘زب ٔتٛلف ؿذ ٚ ٜتب صٔب٘ي و ٝاربصٚ ٜسٚد ث TP ٝكبدس ؿٛد دس آ٘زاب
ٔٙتؾش ٔي ٔب٘ذ [6].اٌش ٞيی پبسويٍٙي دس ٔزبٚست ٘ TPجبؿذ،آٍ٘ب YT ٜدس خظ حشو ٔ YTتٛلف ٔي ؿٛد.ايٗ ٚضقي ٔٛرت ثاشٚص تاشاوٓ دس خاظ حشوا
ٔ YTتٛلف ؿذٔ ٜي ؿٛد.ثب ٚرٛد ايٗ تشاوٓ ٞب فّٕىشد تشٔيٙبَ سيّي وبٞؾ ٔي يبثذ.ثٙبثشايٗ رشيبٖٞ YTب ٔٛضٛؿ ٕٟٔي دس فّٕيبت تشٔيٙبَ ٞبي سيّاي ٔاي
ثبؿذ.ثٙبثشايٗ ػٛ٘ ٝؿ ساٞىبس رشيبٖ  YTپيـٟٙبد ٔي ؿٛد:رشيب٘بت اختلبف يبفت ٝثٞ ٝش تشٔيٙبَ وب٘تيٙش(رشيبٖ اختلبف يبفت،)ٝرشيبٖ ٞبيي و ٝثغاٛس ا٘تخابثي
ثٞ ٝش تشٔيٙبَ وب٘تيٙش اختلبف يبفت ٝا٘ذ(رشيبٖ ا٘تخبثي)،رشيبٖ ٞبي تشويجي ثٚ ٝػيّ ٝرشيبٖ ٞبي اختلابف يبفتا ٚ ٝا٘تخبثي(رشيابٖ تشويجي).ػاپغ فّٕيابت
رشحميُ سيّي ٔٛسد تحّيُ لشاس ٌشف .چٙيٗ فشم ٔي ؿٛد و ٝرشحميُ ٞب وبس ا٘تمبَ سا دس تشتيت فضبيٙذٔ ٜؼبف حشو اص ٔحُ رشحميُ ثٔ ٝحُ وبس دس رٟا
حشو رشحميُ د٘جبَ ٔي وٙٙذ.اٌش ٞيی YTدس تشٔيٙبَ ٘جبؿذ رشحميُ وب٘تيٙشٞبي خبِي سا اص ٚاٌٗ ٞب ثٔ ٝحذٚدٛٔ ٜلتي دس ع َٛصٔبٖ ثيىبسي ٔٙتمُ ٔي وٙذ .دس
ؿىُ  2ديبٌشاْ وّي ر ٟؿجي ٝػبصي تشٔيٙبَ سيّي ديذٔ ٜي ؿٛد[7].

ؿىُ -2ديبٌشاْ ر ٟؿجي ٝػبصي تشٔيٙبَ سيّي ][7
ارزیابی سناریوهای شبیه سازی
د ٚثش٘بٔٔ ٝتفبٚت سا دس ٔٛسد صٔبٖ ٞبي فّٕيبت تشٔيٙبَ ٞبي سيّي دس ٞش سٚص فشم ٔي ٕ٘بييٓ.اِٚيٗ ثش٘بٔ ٝچٙيٗ فشم ٔي وٙذ و ٝلغبسٞب ٔي تٛا٘ٙاذ
دس ٔؼيشي دس چبسچٛة صٔب٘ي  20ػبفت ٝدس ٞش سٚص حشو وٙٙذ و٘ ٝؼجتبً غيش ٚالقي اػ .اٌش ٔٛرٛد ثٛدٖ ٔحذٚدٔ ٜؼيش ر ٟلغبسٞب ث ٝتشٔيٙبَ سيّاي دس٘ؾاش
ٌشفت ٝؿٛد،آٍ٘ب ٜثش٘بٔ ٝد ْٚو ٝدس آٖ،ع َٛچبسچٛة صٔب٘ي رٚ ٟسٚد لغبسٞب وٕتش اص  20ػبف دس ٞش سٚص ٔي ثبؿذٔ.ب دٔٚايٗ ػاٙبسي ٛسا ثاشاي تخٕايٗ تقاذاد
ٔؼيشٞبي الصْ حُٕ ث ٝوبس ٔي ثشيٓ.ػٙبسيٞٛبي ٌ٘ٛبٌ ٖٛديٍشي ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ فٛأُ فٛق اِزوش ر ٟتخٕيٗ پبسأتشٞبي عاشح،دس راذ 3 َٚپيـاٟٙبد ٔاي
ؿٛد.ػٙبسيٞٛبي  CٚB،Aثشاي ٔمبيؼ ٝػٛ٘ ٝؿ اص رشيبٖ ٞبي  YTث ٝوبس ٔي س٘ٚذ.ػٙبسيٞٛبي  Eٚ Dثشاي آصٔبيؾ تبحيش تقذاد رشحميُ ٞبي سيّي ث ٝوابس ٔاي
س٘ٚذ.ػٙبسيٞٛبي HٚG،Fثشاي اسصيبثي تبحيش تقذاد ٔؼيشٞبي حُٕ ثش فّٕىشد ػيؼتٓ ث ٝوبس ٔي س٘ٚذ.
رذ٘ -3َٚتبيذ پبسأتش ٞب دس ػٙبسيٞ ٛبي ٔختّف

مقایسه سناریوهای() A، B،Cبا جریان های متفاوت YT
ٞذف اص ايٗ آصٔبيؾٔ،مبيؼ ٝفّٕىشدٞبي ػٛ٘ ٝؿ رشيبٖ ٔ YTي ثبؿذ٘.تبيذ ؿجي ٝػبصي دس ؿىُ ٘ 3ـابٖ داد ٜؿاذ ٜاػا .دس ػاٙبسيٛي ،Aتاشاوٓ
صيبدي ايزبد ؿذ.ايٗ تشاوٓ ٞب ٔٙتٟي ث ٝافضايؾ ٔتٛػظ صٔبٖ حشو ٌ YTشديذ.دس ػٙبسيٛي ،Bتشاوٓ ا٘ذوي ايزبد ؿذ.ثب ايٗ ٚرٛد،تٕبٔي ٞ YTب اص عشيك يه
دسٚاصٚ ٜاسد تشٔيٙبَ لغبس ؿذ٘ذ.ثٕٞ ٝيٗ دِيُ،خظ ا٘تؾبسي عٛال٘ي دس رّٛي دسٚاص ٜثاٚ ٝراٛد ٔاي آياذ.ايٗ تشاوٓٔ،تٛػاظ صٔابٖ حشوا  YTسا افاضايؾ ٔاي
دٞذ.ػٙبسيٛي  Cتشاوٓ ا٘ذوي سا دس دس ٖٚتشٔيٙبَ  ٚا٘تؾبس وٛتبٞي سا دس رّٛي دسٚاص٘ ٜـبٖ ٔي دٞذ.

ؿىُ ٔ -2تٛػظ صٔبٖ ػفش ثشاي  ( YTثش حؼت ػبف ) ][8
مقایسه سناریوی( )E،Dبا تعذاد مختلف جرثقیل ها
ايٗ لؼٕ ث ٝاسصيبثي تبحيشات تقذاد رشحميُ ٞبي سيّي ثش فّٕىشد ػيؼتٓ ٔي پشداصد٘.تبيذ ؿجي ٝػبصي ؿىُ ٞبي ٘ 5 ٚ 4ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػ .دس اياٗ
ٕ٘ٛداسٞبٔ،ب دسيبفتيٓ و ٝرشحميُ دس ػٙبسيٛي  Eداساي ثبس وبسي ثيـتش  ٚاؿغبَ سيُ ثيـتشي ٘ؼج ث ٝػٙبسيٛي ٔ Dي ثبؿذ.ايٗ ٘تبيذ ٘ـبٖ داد وا٘ ٝلات چٙاذ
رشحميُ ثبفج تذاخُ ٔيبٖ رشحميُ ٞب ٔي ؿٛد.ايٗ تذاخُ ثبس وبسي رشحميُ ٞبي سيّي سا افضايؾ ٔي داد[0].

ؿىُ -4ثبس وبسي رشحميّٟبي سيّي ثشاي تقذاد وبٔئ ٖٛختّف (ثٟش ٜثشداسي اص رشحميّٟبي سيّي ثش حؼت دسكذ) ][8

ؿىُ -5ضشيت اؿتغبَ رثشاي تقذاد تشٔيٙبِٟبي سيّي ٔتفبٚت (ضشيت اؿتغبَ ثش حؼت دسكذ) ][4
-9مقایسه سناریوهای( ) F، G،Hبا تعذاد مختلف مسیر
ايٗ لؼٕ ث ٝاسصيبثي تبحيشات تقذاد ٔؼيشٞبي حُٕ ثش فّٕىشد ػيؼتٓ ٔي پشداصد٘.تبيذ ؿجي ٝػبصي دس ؿىُ ٘ 6ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػ .دس اياٗ ٕ٘ٛداسٔ،اب
دسيبفتيٓ و ٝتقذاد ا٘تمبَ ٞبيي و ٝا٘زبْ ٘ـذ ٜثٛد٘ذ،دس ػٙبسيٛي  Fوٕتش اص  ٕٝٞثٛد.ايٗ ثذاٖ ٔقٙي ثٛد و ٝثب احذاث ٔؼايشٞبي ا٘تمابَ ثيـاتش،تقذاد وب٘تيٙشٞابي
حُٕ ؿذ ٜافضايؾ ٔي يبثذ.ثب ايٗ ٚرٛد،اختالف دس تقذاد وب٘تيٙشٞبي حُٕ  ٚا٘تمبَ ثؼيبس ٌشاٖ ٔي ثبؿذ،ػٙبسيٛي  Gث٘ ٝؾش ساٞىبسي فّٕي تشي ٔي سػذ[0].

ؿىُ -6تقذاد ا٘تمبَ ٘بتٕبْ ثشاي تقذاد ٔؼيشٞبي ٔتفبٚت (تقذاد وب٘تيٙشٞبي ثبليٕب٘ذ ٜثش حؼت [8] )TEU
نتیجه گیری

دس پبيبٖ تشٔيٙبَ ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜدس ؿىُ  7ث ٝفٛٙاٖ عشح ٟ٘بيي ر ٟثٟجٛد حُٕ ٘ ٚمُ اص عشيك حُٕ ٘ ٚمُ تشويجي دس ثٙذس ؿٟيذ سربيي پيـاٟٙبد
ٔي ٌشدد٘.مـ ٝوّي تشٔيٙبَ سيّي  Aدس ؿىُ ٘ 7ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػ .تشٔيٙبَ سيّي ٔ Aتـىُ اص دٙٔ ٚغم ٝفّٕيبتي ٔي ثبؿذ .يه ٔٙغم ٝفّٕيبتي ث ٝػٛي خظ
داخّي  ٚديٍش ٔحذٚد ٜفّٕيبتي دس أتذاد ثٙذس وب٘تيٙشي ٚالـ ؿذ ٜاػ .دس ؿىُ،يه ٔؼيش حشو دس ٔيب٘ ٝتشٔيٙبَ ايزبد ؿذ ٜاػا .ايٗ ٔؼايش حشوا تشٔيٙابَ
سيّي ٚ Aتشٔيٙبَ سيّي Bسا ث ٝيىذيٍش پي٘ٛذ داد ٚ ٜثشاي فجٛس لغبسٞب اص تشٔيٙبَ ٞب ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔي ٌيشد ٚ.يه ٔؼيش ا٘تؾبس دس ػإ خاظ داخّاي ايزابد
ؿذ ٜاػ .دس تشٔيٙبَ سيّي ، Aپٙذ ٔؼيش ا٘تمبَ ايزبد ؿذ ٜاػ .ػٔ ٝؼيش ا٘تمبَ دس ػٛي ثٙذس وب٘تيٙشي  ٚدٔ ٚؼيش ا٘تمبَ دس ر ٟخظ داخّي ٚالاـ ؿاذ ٜا٘اذ.دس
لؼٕ عشاحي،ػٔ ٝؼيش عشاحي ؿذ.ثب ايٗ ٚرٛدٔ،ب دٔ ٚؼيش ا٘تمبَ ديٍش سا ثب تٛر ٝث ٝسؿذ احتٕبِي حُٕ ٘ ٚمُ دس تشٔيٙبَ ٞابي سيّاي دس آيٙاذ ٜثش٘بٔا ٝسياضي
ٕ٘ٛديٓ.د ٚدسٚاص ٜثشاي ٚسٚد ٞ YTب ٚرٛد داسد.خغٛط  YTپيشأٔ ٖٛحذٚد ٜفّٕيبت ايزبد ؿذ٘ذ.

ؿىُ٘ -7مـ ٝتشٔيٙبَ سيّي A
ارائه پیشنهاد جهت تحقیقات در آینذه
دس صيش دٌ ٚضي ٝٙثشاي تحميمبت آيٙذٔ ٜقشفي ٔي ٌشدد.
اِف)ػبخ ؿجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ تشويجي و ٝدس ثٙبدس آغبص ؿذ ٚ ٜوبالٞب سا وٕٞ ٝبٖ وب٘تيٙشٞب ٞؼتٙذ اص عشيك تشٔيٙبَ ٞبي ايٙتشٔذيبَ ث ٝدػ ٔـاتشيبٖ سػاب٘ذٚ ٜ
و ب٘تيٙشٞبي خبِي سا رٕـ آٚسي وشد ٚ ٜث ٝثٙبدس ا٘تمبَ ٔي دٙٞذ  ٚايٗ پشٚػ ٝتىشاس ٔي ٌشدد.و ٝدس ؿىُ ٘ 8ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػ .دس ايٗ ػايىُ آ٘یا ٝوأٟ ٝآ
اػ وبٞؾ ٞضي ٝٙاص عشيك ا٘تخبة ٔذ ٔ ٚؼيش حُٕ ٘ ٚمّي ٔٙبػت اػ .

ؿىُ -8ؿجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ اص ثٙبدس ث ٝػٕ ٔـتشيبٖ ][3
ة)ث ٝاػتخٙبي ثٙذس أبْ خٕيٙي ثمي ٝثٙبدس  ٚثبالخق ثٙذس ؿٟيذ سربيي ثشاي حُٕ ٘ ٚمُ وبال اص ػيؼتٓ غيش ٔؼتميٓ اػتفبدٔ ٜي وٙٙذ ثذيٗ ٔضٕ ٖٛو ٝوب٘تيٙشٞب
ثٚ ٝػيّ ٝرشحميّٟب اص وـتي تخّي ٚ ٝثبس وبٔيٟ٘ٛبي ٔحٛعٔ ٝيٍشدد ػپغ ثٔ ٝحٛع ٝوب٘تيٙشي سفت ٚ ٝتخّئ ٝي ؿٛد دس ايٙزب ثشاي ثيش ٖٚسفتٗ وب٘تيٙش اص تشٔيٙبَ
 ٚسػيذٖ ث ٝدػ ٔـتشي دٚثبس ٜاص ٔحٛع ٝتشٔيٙبَ فّٕيبت ثبسٌيشي سٚي وبٔي ٖٛيب لغبس ا٘زبْ ؿذ ٚ ٜوب٘تيٙش اص تشٔيٙبَ ثيشٔ ٖٚاي سٚد ثاشاي ا٘زابْ فّٕيابت
ثبسٌيشي ٕٞيٗ ػيىُ ثلٛست ثشفىغ ارشاء ٔي ؿٛد.عجك تقشفٞ ٝبي افالْ ؿذ ٜاص ػٛي ػبصٔبٖ ثٙبدس  ٚوـتيشا٘ي تقشف ٝدس صٔبٖ تخّي ٝث ٝتفىيه ٞش فّٕيبت
ؿبُٔ  :تخّي ٝاص وـتي(،)50%حُٕ ثٔ ٝحٛع،)20%(ٝتخّي ٚ ٝكفبفي دس ٔحٛع ٚ)05%(ٝثبسٌيشي  ٚكفبفي سٚي ٚػيّ٘ ٝمّي ٝثشاي خشٚد اص ثٙذس(ٔ)05%ي ثبؿاذ
ٕٞ ٚیٙيٗ تقشفٞ ٝب ر ٟثبسٌيشي ث ٝتفىياه فّٕيابت ؿابُٔ:تخّي ٚ ٝثابسٌيشي دس،)05%( CYثابسٌيشي  ٚكافبفي ثاٚ ٝػايّ ٝحٕاُ(،)05%حٕاُ ثا ٝپابي
وـتي(ٔ) 50%ي ثبؿذ.حبَ ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِت فٛق ٔي تٛاٖ ػيؼتٕي عشاحي وشد ٔٔ ٝؼتميٕبً ثتٛاٖ اص وـتي ثبس سا تخّي ٚ ٝثش سٚي وبٔيٟ٘ٛب ياب لغابس ٌزاؿا ٚ
وب٘تيٙش سا ثذ ٖٚا٘جبس دس ٔحٛع ٝث ٝػٕ ٔملذ ٟ٘بيي ثشد  ٚيب ثشف ىغ ثذ ٖٚا٘جبس وشدٖ،آٖ سا دس ر ٟثبسٌيشي ث ٝوـتي ثشدِ.ازا فاال ٜٚثاش كاشف ٝراٛيي 50
دسكذي دس ٞضيٞ ٝٙب،اص ٞضي ٝٙا٘جبسداسي  ٚرشيٕ ٝث ٝدِيُ ٔب٘ذٖ ثيؾ اص حذ وب٘تيٙش دس ا٘جبس رٌّٛيشي ؿذٕٞ ٚ ٜیٙايٗ ٔحِٕٛا ٝصٚدتاش ثا ٝدػا ٔـاتشي ٔاي
سػذ.ثبيذ تٛر ٝداؿ دس ايٗ ساثغ ٝثبيذ ثشآٚس د ؿٛد آيب اضبف ٝوشدٖ ايٗ ػيؼتٓ اص ِحبػ ٞضيٞ ٝٙبي ايزبد صيشػبخ ٔٙبػت اػ .ثبيذ أىب٘بت ٔ ٚحاذٚديتٟب سا دس
٘ؾش ٌشف ٕٞ ٚیٙيٗ ثشآٚسد ا٘زبْ ٌيشد آيب ايٗ س٘ٚذ ثش ػشف تخّي ٚ ٝثبسٌيشي تبحيش ٔي ٌزاسد  ٚيب خيش ٚ.اٌش تبحيش ٔيٍزاسد ث ٝچٔ ٝياضاٖ اػا ٔ ٚاب ثبياذ چاٝ
ٞضي ٝٙاي ثبث دٔٛساط ثپشداصيٓ  ٚدس وُ آيب ػيؼتٓ ٔمش ٖٚث ٝكشف ٝاػ يب خيش؟][3
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