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لبسٍى - اسائِ هذل ثشًبهِ سیضی ًگْذاسی خطَط سیلی ٍ تؼییي سٍؽ ثْیٌِ دس ثالن دسٍد

صیش ثٌب ٍ تأػیؼبت، سٍؿْبی ثْیٌِ ًگْذاسی ٍ تؼویشات : هحَس همبلِ

 1ػیّذ فشؿبد ّبؿوی سهَاًی

 2 ًَیذ سهب اثشاّیوی یىتب

 چىیذُ

دس ایي همبلِ هذل ثشًبهِ سیضی تؼویش ٍ ًگْذاسی اسائِ ؿذُ وِ  لبدس ثِ تؼییي فؼبلیت ًگْذاسی 

هْوتشیي . وبسآهذ ٍ ثْیٌِ اص هیبى ػولیبت صیش وَثی، تؼَین تشاٍسع ٍ تؼَین سیل هی ثبؿذ

اّویت ایي هَهَع . خلَكیبت هذل اسائِ ؿذُ ػذم ٍاثؼتگی آى ثِ فشاٍاًی دادُ ّبی ثجت ؿذُ اػت

دس آًدبػت وِ اوثش ػیؼتن ّبی هَخَد ثشای یه ؿجىِ سیلی ٍ اخضای خط خبكی طشاحی ؿذُ اًذ ٍ وبسثشد 

ػالٍُ ثش ایي دس هذل اسائِ . كحیح آًْب هحذٍد ثِ اطالػبتی اػت وِ اص آى ؿجىِ ثِ دػت آهذُ اػت

ؿذُ دس ایي تحمیك تبثیش ّوضهبى چٌذ تبثغ ًگْذاسی ثش ّضیٌِ ول هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت وِ ثب 

تَخِ ثِ آى هی تَاى ػطَح هٌبػت اًدبم فؼبلیت تؼویش ٍ ًگْذاسی سا ثشحؼت ؿشایط هختلف خشاثی 

لبسٍى اص هحَس - ثب ثِ وبس گیشی هذل اسائِ ؿذُ خْت ثشسػی ّضیٌِ ًگْذاسی دس ثالن دسٍد. تؼییي ًوَد

اَّاص هالحظِ گشدیذ وِ ثب ثِ وبسگیشی حذ ثْیٌِ خْت اًدبم ػولیبت تؼویش ٍ ًگْذاسی هی تَاى دس - اسان

. كشفِ خَیی ًوَد% 60 دسكذ ٍ دس ّضیٌِ ّبی ػولیبت ؿجىِ ثِ هیضاى 6ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی ثِ هیضاى 

ولوبت ولیذی 

هذل ثشًبهِ سیضی، تؼویش ٍ ًگْذاسی، صیشوَثی، تؼَین تشاٍسع، ػطح ًگْذاسی 

 همذهِ- 1

ٍیظگیْبی . ؿجىِ ّبی سیلی دس آهشیىبی ؿوبلی ٍ اسٍپب سٍؽ ّبی هختلف ثشًبهْشیضی ًگْذاسی سا ایدبد ًوَدُ اًذ

 :اكلی ّش هذل ثشًبهْشیضی ًگْذاسی خط ؿبهل هَاسد صیش اػت

هذل صٍال خط ثبیذ افضایؾ ثبسگزاسی . [1]هذل صٍال خط وِ ثشای پیـجیٌی ٍهؼیت آتی خط اػتفبدُ هیـَد (1)

[. 2]ًبؿی اص اًذسوٌؾ ؿشایط خشاثی خط سا سٍی هؤلفْْبی دیگش خط دس ًظش ثگیشد

                                                 
 09121303782کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، شرکت مهندسين مشاور مترا، 1

 09125214938کارشناس خط و سازههاي ريلي، دانشگاه علم و صنعت ايران،  2
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-ؿیَُ. تَاثغ اسصیبثی حذ خشاثی وِ ثشای تؼییي حذٍد ٍهؼیت ثشای ّش یه اص هَدّبی خشاثی اػتفبدُ هیـَد (2)

. ّبی ًگْذاسی خط اغلت فمط اص چٌذ تبثغ هحذٍداػتفبدُ هیىٌٌذ ٍ دیگش هَدّبی خشاثی خط سا ًبدیذُ هیگیشًذ

ثِ طَس ولی ایي وبس . ثشًبهْشیضی فؼبلیت ًگْذاسی ثشای تؼییي ثْتشیي فؼبلیت ثِ هٌظَس ثْجَد ٍهؼیت خط (3)

[. 5]ٍ  [4] اًدبم گشدیذُ اػت MARPAS[ 3]  ٍECOTRACKتَػط ػیؼتن ّبی تخللی هثل 

ایي هذلْب . ثْیٌْؼبصی هٌبثغ ًگْذاسی وِ ثش اػبع دادّْبی ٍسٍدی هٌبثغ هَخَد ٍ هحذٍد ًگْذاسی اػت (4)

 .اغلت ٍهؼیت خط سا ثِ دادّْبی ػولىشد خط هثل هلشف ػَخت لىَهَتیَ ٍ تأخیشّبی لطبس هشتجط هی وٌٌذ

اوثش ػیؼتن ّبی هَخَد ثشًبهْشیضی ًگْذاسی تَػط ؿجىِ هـخق سیلی ٍ ثشای یه ّوبى ؿجىِ طشاحی وشدُ 

ایي . اػت ٍ چَى اص دادّْبی آى خط ثخلَف اػتفبدُ ؿذُ اػت، دس ًتیدِ ٍاثؼتِ ثِ ّوبى ؿجىِ سیلی اػت

هذلْبی تدشثی ثب ایي فشم هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ وِ سٍؿْبی ًگْذاسی خبكی پیشٍی ؿذُ، یب ایٌىِ اخضای 

یه سٍیىشد تدشثی صهبًی هٌدش ثِ ایدبد هذل دلیك هی گشدد وِ توبم . خبكی دس خط هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشًذ

هذلْبی پیـشٍ ثشًبهْشیضی ًگْذاسی، ػیؼتن ّبی تخللی ٍاثؼتِ . [4]هَلفِ ّبی هوىي سا دس ًظش گشفتِ ثبؿذ

-هذلْبی ثشًبهْشیضی ًگْذاسی، كشفِ. ثِ دادّْبی ٍهؼیت تبسیخی خط یب ایدبد ؿذُ اص ایي ًَع دادّْب ّؼتٌذ

ثب تَخِ ثِ ایي هطبلت .  دسكذ سا ثشای ؿجىِ ّبی سیلی هختلف دس اخشا ًـبى دادّبًذ10 تب 5خَییْبی ّضیٌْبی 

لزا ثب .  [6]هٌْذػبى ثِ یه هذل ًگْذاسی وِ اص ػیؼتن سیلی ٍ سٍؿْبی ػولیبتی آى هؼتمل ثبؿذ احتیبج داسًذ

تَخِ ثِ توبیل هتَلیبى ؿجىِ سیلی وـَس ثشای وویٌِ ًوَدى ّضیٌْْبی ًگْذاسی خطَط ثب تَخِ ثِ حفظ 

اػتبًذاسدّبی ایوٌی ٍ ثْشُ ثشداسی هطلَة، دس ایي همبلِ هذلی اسائِ گشدیذُ اػت وِ ثِ هٌظَس ثشًبهْشیضی 

-ایي هذل تأثیش ؿشایط خشاثی خط آّي ٍ فؼبلیت ًگْذاسی هشثَط سا ؿجیْؼبصی هی. ًگْذاسی خط ایدبد ؿذُ اػت

. وٌذ

 هـخلِ هذل- 2

ایي هذل . هذل ثشًبهْشیضی ًگْذاسی خط، ّضیٌْْبی اخشا ٍ ًگْذاسی خط سا سٍی یه حلمِ ؿجیْؼبصی هیىٌٌذ

-ّوچٌیي لبدس ثِ هحبػجِ ّضیٌْْبی ًگْذاسی خط ٍ ّضیٌِ ّبی ؿجىِ ٍلتی ؿشایط تشافیه یب خط تغییش وٌٌذ هی

ایي هذل ٍهؼیت ثِ دػت آهذُ خط اص یه هذل صٍال خط  سا ثِ تأخیشّبی لطبس ٍ دیگش ّضیٌْْبی ػولیبتی . ثبؿذ

 .ؿجىِ هشتجط هی ًوبیذ

ػولیبت  ًگْذاسی ٍ خشاثی خط ثبیذ ثش اػبع لطؼبت خذاگبًِ خط ثبؿذ، وِ ایي خط داسای ػبختبس، اًحٌب، ثبالػت، 

دس ّش ثخؾ، لَع، تشاًـِ . ثٌبثشایي خط اص چٌذ لطؼِ ػبختِ هیـَد. ػبثگشیذ ٍ ؿشایط صّىـی یىؼبى هی ثبؿذ

-ٍ پل ثِ كَست خذاگبًِ هذلؼبصی خَاّذ ؿذ، دس حبلی وِ ّوگی لؼوتی اص طَل خط اكلی دس ًظش گشفتِ هی

. ؿًَذ
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 ػبختبس هذل-2-1

ایي هذل خشاثی پیؾ سًٍذُ ٍ ػولیبت ًگْذاسی كَست پزیشفتِ سٍی یه ثخؾ خط سا ؿجیْؼبصی وشدُ ٍ ّضیٌْْبی 

 :ایي ؿجیْؼبصی  ؿبهل چْبس صیش هذل هی ثبؿذ وِ ػجبستٌذ اص. هشثَط سا ثش حؼت ػجَس تشافیه ؿجیِ ػبصی هی وٌذ

  هذل خشاثی(ITDM) وِ ؿشایط خذیذ خط سا ثشای ّش فبكلِ هتَالی تشافیه هحبػجِ هیىٌذ؛ ، 

 صیش هذل ّضیٌْْبی ػولیبتی ؿجىِ، وِ تأخیشّبی لطبس ٍ ّضیٌْْبی تأخیش سا هحبػجِ هیىٌذ؛ 

  صیش هذل ًگْذاسی ثشًبهْشیضی ًـذُ، دػتِ تشاٍسػْبی هؼیَة سا هحبػجِ هیىٌذ وِ ًیبصهٌذ تؼَین

 ّؼتٌذ؛

  صیش هذل ًگْذاسی ثشًبهْشیضی ؿذُ وِ فؼبلیت ًگْذاسی هَسد ًیبص سا هـخق هیىٌذ ٍ ؿشایط خط سا پغ

 . اص ًگْذاسی ثِ سٍص سػبًی هیىٌذ

.  ًـبى دادُ هیـَد1 ػبختبس هذل دس ؿىل 

 

 

 

 
                     ؿشایط خط       ّضیٌِ ّب                                   

            
                                                                        ؿشایط خط                    

 
 ّضیٌِ ّب                         

 
                                                                                                                          ّضیٌِ ّب                            ؿشایط خط

 

 
 

 TMPMػبختبس صیش هذل . 1ؿىل 
 

 صیش هذل خشاثی خط- 2-2

 دادههاي ورودي

 خرابي خط

 نگهداري برنامهريزي شده

 عمليات شبکه نگهداري برنامهريزي نشده

 نتايج
 هزينهها و شرايط خط
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ITDMایي هؼئلِ .  اص ػیؼتن سیلی هؼتمل اػت ٍ ثشای وبسثشد ًیبصهٌذ اطالػبت دلیك اص ٍهؼیت خط ًیؼت

 هذل خشاثی خط هٌبػت ثشای اػتفبدُ دس هذل ثبؿذ چَى تٌبػت خَثی ثب ایي ّذف داسد ITDMثبػث هیـَد 

ٍ  [2] داسای ػِ صیش هذل اػت ITDM. وِ هذل ثب حذالل ٍهؼیت خط ٍ دادّْبی وٌتشل فؼبلیت ثِ اخشا دس آیذ

[7 :]

 

صیش هذل ثبالػت ٍ ػبثگشیذ - 2-2-1

صٍال ثبالػت ٍ ػبثگشیذ هشثَط ثِ ًـؼت ًؼجی اػت، وِ ثِ ؿبخق هْن ًبّوَاسی خط هٌتْی هیـَد ٍ  

ًبّوَاسی خط ثب تشافیه افضایؾ هییبثذ ٍ تحت تأثیش سفتبس . هؼبدل تغییش هىبى خط اص خط هجٌبی هؼتمین اػت

[. 8] اػت1هؼبدلِ تؼییي ًبّوَاسی خط هطبثك هؼبدلِ . اخضای خط اػت

هؼبدلِ 

(1 )
Lvv S 15.0min)0(0  

 0v ٍ ًبّوَاسی همطغ طَلی خط
min)0(v ٍ اًحشاف هؼیبس استفبع خط دلیمبً پغ اص تثجیت خط LS هیبًگیي 

. توبهی هَاسد  ثش حؼت هیلیوتش اػت. ًـؼت خط اػت وِ حبكل خوغ ًـؼت توبم صیش الیِ ّبػت

 

صیش هذل ػبیؾ خط - 2-2-2

ثب ٍخَد ایي، سٍؽ ػٌگضًی سیل . خشاثی سیل سا اص هذتْب پیؾ تَػط ػبییذگی ٍ خؼتگی هؼشفی ؿذُ اػت

-هؼبیت ثؼیبسی سا لجل اص ایٌىِ ایي هؼبیت ثِ اًذاصُ وبفی ًوبیبى ؿًَذ وِ لبثل پیـجیٌی ثبؿٌذ ثشطشف هی

فشم هیـَد وِ ػٌگضًی هؼبیت خؼتگی سا .  تحلیل سا فمط ثشای ػبییذگی سیل اًدبم هیذّذITDM. ػبصد

[.  7]ثشطشف هیؼبصد ٍ ػبییذگی دس هٌطمِ توبع سیل ٍ چشخ اص ًَع ػبییذگی تغییش ؿىل ثبؿذ

 

 

صیش هذل تشاٍسع - 2-2-3

ایي فشم ٍخَد داسد وِ ّش چشخِ اػتبًذاسد ؿذُ . ؿشایط تٌؾ دس تشاٍسع چَثی هشثَط ثِ ػوش تشاٍسع اػت

ثٌبثشایي، تؼَین ول تشاٍسع دس یه ثخؾ هؼیي طی هذت . ثبسگزاسی چشخ ثبػث آػیت ثشاثش ثِ تشاٍسع هیـَد

صهبى هؼیي هتٌبػت ثب تؼذاد ول چشخْْبی اػتبًذاسد ؿذُ ثبسگزاسی چشخ سٍی ّوبى ثخؾ خط ٍ طی ّوبى 

ػِ . ایي هذل ثشای ثبسّبی هحَسی هتغیش ٍ ؿشایط هحیطی هختلف لبثل وبسثشد اػت. [7]هذت صهبى اػت
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هىبًیؼن اكلی پَػیذگی تشاٍسع چَثی یؼٌی ؿىبف دس اًتْب، ػبییذگی ٍ پَػیذگی لبسچی ٍ هىبًیؼن تشن 

 .ثشای تشاٍسػْبی ثتٌی هذلؼبصی هیـًَذ

 داسای ػِ ؿبخق اكلی خشاثی خط اػت وِ ػجبستٌذ اص ًبّوَاسی خط، وِ ثِ هؼٌی ًـؼت ITDMثٌبثشایي 

ًبّوَاس ػبختبس خط ثب تشافیه اػت؛ ػبییذگی سیل، وِ ثِ هؼٌی ػبییذگی ًبؿی اص ػجَس تشافیه ٍ ػولیبت ػٌگ 

صًی اػت؛ ٍ دسكذ تشاٍسػْبی هؼیَة، وِ ثِ هؼٌی تؼذاد تشاٍسػْبیی اػت وِ ًوی تَاًٌذ هْبس خبًجی یب هْبس 

 .ػشم خط سا تبهیي ًوبیٌذ

دادُ . صیش هذلْبی ًگْذاسی ثشًبهْشیضی ؿذُ ٍ ثشًبهْشیضی ًـذُ، صهبًجٌذی ػولیبت ًگْذاسی سا تؼییي هیىٌٌذ

دیگش . (یؼٌی خضئیبت سیل، تشاٍسع ٍ ثبالػت ٍ ٌّذػِ خط) ػوذتبً دادُ طشاحی ػبختبس خط اػت، ITDMٍسٍدی 

یؼٌی ًَع )ٍ دادُ هحیطی،  (یؼٌی ثبس هحَسی، ػشػت ٍ حدن ػبالًِ)ٍسٍدی ّب ؿبهل دادُ تشافیه ػبالًِ 

. اػت (ػبثگشیذ، ٍهؼیت صّىـی، تغییش دهب ٍ هیبًگیي ثبسؽ

 

 ّضیٌْْبی ػولیبتی ؿجىِ- 2-3

تأخیشّبی لطبس . ثِ ؿشایط خط صٍال یبفتِ ثش اػبع تأخیشّبی لطبس ًؼجت هیذّذ ایي هذل ّضیٌْْبی ػولیبتی سا

هذل هحذٍدیتْبی ػشػتی سا تحویل هیىٌذ وِ ثش اػبع . ًتیدِ هحذٍدیتْبی ػشػت هشثَط ثِ ایوٌی اػت

ثب ٍخَد ایي، تأثیشات دیٌبهیىی ٍ . هؼوَالً ػطَح ًبّوَاسی خط ثب ػشػت ًؼجت ػىغ داسد. ًبّوَاسی خط اػت

تأثیشات دیٌبهیىی ًتیدِ . هحذٍدیتْبی اػتبتیىی خط ٍ ٍػبیط ًملیِ سیلی ایي ساثطِ سا تغییش خَاٌّذ داد

استؼبؿبت ّبسهًَیه اػت، دس حبلی وِ تأثیشات اػتبتیىی، ؿبهل پبیذاسی ٍ هحذٍدیت ّبی پیچـی ػبصُ خط ٍ 

 .ٍػبیط ًملیِ سیلی اػت

هحبػجِ تأخیشّبی لطبس ؿبهل تأخیش طی ؿتبة ٍ تشهض وشدى دس صهبى ٍسٍد ثِ ٍ یب خشٍج اص هحذٍدُ وبّؾ ػشػت 

 تأخیشّبی 3دس هؼبدلِ .  تأخیش لطبس هحبػجِ ؿذُ اػت2دس هؼبدلِ . ٍ صهبى اص دػت سفتِ دس وبّؾ ػشػت اػت

لطبس سا اص صهبى تشهض وشدى ٍلتی هحذٍدیت ػشػت لطؼِ ثؼذی ووتش اص هحذٍدیت لطؼِ فؼلی اػت هحبػجِ 

.  ؿذُ اػت

هؼبدلِ 

(2 )
)

11
(

stst

sst
vvR

TD   

stTDٍ تأخیش لطبس s ٍ ِهؼبفت دس اهتذاد لطؼstvٍ حذاوثش ػشػتstvRػشػت هحذٍد اػت . 
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t ٍ هیبًگیي ؿتبة لطبس g ٍ ؿتبة ًبؿی اص گشاًؾ s ػشػت ًْبیی ثشای لطؼِ sٍ stvfؿیت لطبس دس لطؼِ  

. ایي هحذٍدیت ػشػت ثشای لطؼِ ثؼذی خط اػت. اػت

 

 ؿتبثْبی لطبس- 2-3-1

ػشػت فؼلی .  دادُ هیـَد4تأخیش لطبس دس هؼبدلِ . تأخیشّبی ًبؿی اص ؿتبة سا ثبیذ طجك هذل ؿجیْؼبصی وشد

 استجبط 5هؼبدلِ . لطبس ثب افضایؾ دس اًشطی خٌجـی تبهیي ؿذُ تَػط ًیشٍی هؤثش ثِ ًؼجت ٍصى ؿتبة هیگیشد

 ًیشٍی هؤثش ثِ ًؼجت 6ثیي ػشػت لطبس ٍ ًیشٍی هؤثش لطبس ثِ ًؼجت ٍصى سا اسائِ هیذّذ، دس حبلی وِ هؼبدلِ 

 .ٍصى لطبس دس لطؼِ خط سا اسائِ هیذّذ

هؼبدلِ 

(4 )
 

st

st
v

tv
TD

)(
1 

)(tvػشػت فؼلی لطبس ثِ ػٌَاى تبثغ صهبى اػت .

هؼبدلِ 

(5 )
2

1

2 )
2

1
(2 vv st  

vػشػت فؼلی لطبس اػت .

هؼبدلِ 

(6 )
gvstst   

st ًِیشٍی هؤثش لىَهَتیَ ثِ ًؼجت ٍصى ثشای لطؼs ػشٍیغ ٍ t ٍ لطبس t ًیشٍی لىَهَتیَ لطبس ّب ثِ ًؼجت

. ٍصى اػت

هوىي اػت لطبس ًتَاًذ ثِ حذ ػشػت لطؼِ ؿتبة ثگیشد ٍ لجل اص آى هدجَس ؿَد ثشای لطؼِ ثؼذی خط تشهض 

.   دادُ هیـَد7طَل خط هَسد ًیبص ثشای تشهض وشدى طجك هؼبدلِ . وٌذ

هؼبدلِ 

(7 )2

)()( st

st

st
c

vftv

g

vftv 








 

sفبكلِ تشهض ثحشاًی اػت .

 

 طَل لطبس- 2-3-2
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هحذٍدیتْبی ػشػت ثشای ول طَل . دس  ایي هذل فشم ؿذُ اػت وِ طَل لطبس وؼشی اص طَل لطؼِ خط اػت

دس ػول، ایي هحذٍدیت فمط هشثَط ثِ حذاوثش همبدیش . لطؼِ ثش اػبع هیبًگیي ًبّوَاسی لطؼِ خط ثىبس هیشٍد

. ًبّوَاسی اػت وِ احتوبالً دس وؼش وَچىی اص طَل لطؼِ اػت
  

 ًگْذاسی ثشًبهْشیضی ًـذُ- 2-4

هـىالت ػشم خط وِ هشثَط ثِ تشاٍسع ّبی هؼیَة اػت، ػولیبت ؿجىِ سا دس خطش خبسج ؿذى لطبس اص خط لشاس 

هحذٍدیتْبی ػشػت وبسآهذی هحذٍدی دس وبّؾ ایي خطشّب داسد چَى ًیشٍّبی اػتبتیه دس ایدبد . هیذّذ

ثٌبثشایي، ٍلتی اػَخبج سیل یب دػتْْبی تشاٍسع هؼیَة ثشٍص . ًیشٍّبی گؼتشؽ دٌّذُ ػشم خط هَثش هی ثبؿٌذ

فبكلِ صهبًی تىشاس دس . هی یبثذ، اص حذٍد ػشػت ثؼیبس هحذٍد اػتفبدُ هیـَد ٍ ثالفبكلِ تؼویشات اًدبم هیـَد

همبیؼِ ثب فبكلِ صهبًی وَتبُ ثیي ؿٌبػبیی دػتْْبی غیش ایوي تشاٍسع ٍ تؼویش آًْب صیبد اػت، ثٌبثشایي ایي 

 .تؼویشات هثل ًگْذاسی ثشًبهْشیضی ًـذُ فَسی دس هذل اػت

ؿجیْؼبصیْبی تـىیل دػتِ تشاٍسع اًدبم ؿذُ اػت تب هؼبدالت پیـگَیبًِ ثشای تؼویش دػتْْبی تشاٍسع 

 دس ثشاثش تخشیت تشاٍسع تلبدفی ؿجیْؼبصی ؿذُ آصهبیؾ ؿذ تب 8دس اثتذا هؼبدلِ . [10]هؼیَة تذٍیي ؿَد

. ثشآٍسد دسػتی اص تؼذاد دػتِ تشاٍسػْب اص سٍی دسكذ ول تشاٍسػْبی هؼیَة ثِ دػت آیذ

هؼبدلِ 

(8 )
n

ddn   )1( 

 n ِاحتوبل دػت n ٍ تشاٍسع خشاثی هتَالی dاحتوبل خشاثی یه تشاٍسع اػت. 

آصهبیـْبی ؿجیْؼبصی دیگش، تأثیش خشاثی تـذیذ یبفتِ سٍی تَصیغ دػتِ ثب دس ًظش گشفتي تشاٍسػْبی هدبٍس 

هؼلَم گشدیذ وِ تفبٍت ثیي خشاثی تـذیذ یبفتِ . (تخشیت فؼبل تشاٍسع)تشاٍسػْبی خشاة سا اسصیبثی وشدًذ، 

 ثِ ػٌَاى ًؼخِ اكالح ؿذُ هؼبدلِ 9هؼبدلِ . فؼبل ؿجیْؼبصی ؿذُ دس همبیؼِ ثب خشاثی تلبدفی ون ثَدُ اػت

 . تذٍیي ؿذ تب پیـجیٌی دسػتتشی ثشای تخشیت فؼبل تشاٍسع ثذّذ8

هؼبدلِ 

(9 )
2)()1(

n

apdn   

 n ٍ احتوبل دػتِ تشاٍسع خشاة هتَالی 
p ٍ احتوبل خشاثی هؼوَلی یه تشاٍسع  a احتوبل خشاثی فؼبل

paخشاثی فؼبل % 50یه تشاٍسع، یؼٌی ثشای    5.1 ٍdاحتوبل خشاثی یه تشاٍسع اػت  .

- ّوبٌّگی ثیـتشی ثشای خشاثی فؼبل ؿجیْؼبصی ؿذُ هی9 ًـبى دادُ هیـَد، هؼبدلِ 1ّوبًطَس وِ دس ًوَداس 

اص ایي ًمطِ، هؼبدلِ خشاثی . ( تشاٍسع هؼیَة4000)ثشػذ % 40دّذ تب ایٌىِ دسكذ تشاٍسػْبی هؼیَة ثِ 
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تلمی هیـَد وِ .  ثشای اًذاصّْبی ثضسگتش دػتِ هؼتجشتش اػت9هؼبدلِ .  هٌطمی تش اػت8تلبدفی اٍلیِ هؼبدلِ 

 هؼبدلِ هٌبػجتشی ثشای پیـجیٌی حبكل خوغ دػتِ تشاٍسػْبی هؼیَة اص سٍی دسكذ تشاٍسػْبی 8هؼبدلِ 

. هؼیَة اػت

 
 ]8[تؼذاد دػتِ تشاٍسع ّبی هؼیَة - 1ًوَداس 

 ًگْذاسی ثشًبهِ سیضی ؿذُ- 2-5

ثِ . دس ایي هذل تأثیش ػِ ػولیبت ًگْذاسی صیشوَثی، تشاٍسػگزاسی هدذد ٍ سیلگزاسی هدذد ؿجیْؼبصی ؿذُ اػت

-وبس گیشی ایي فؼبلیتْبی ًگْذاسی ثش اػبع حذٍد تؼشیف ؿذُ ٍهؼیت خط دس ؿبخلْبی اكلی هذل ؿجیِ

تؼَین تشاٍسع ثش اػبع حذٍد دسكذ . صیشوَثی ثش اػبع حذٍد ًبّوَاسی خط كَست هی گیشد. ػبصی ؿذُ اػت

 .تشاٍسػْبی هؼیَة كَست هی گیش ٍ تؼَین سیل ثش اػبع دسكذ ػبییذگی كَست هی پزیشد

ایي هذل تأخیشّبی لطبس هشثَط . دس ایي هذل فشم ؿذُ اػت وِ فمط یه فؼبلیت اكلی ًگْذاسی كَست پزیشد

ثِ فؼبلیتْبی ًگْذاسی خط سا هحبػجِ ًویىٌذ، چَى هحذٍدیتْبی هَلت ػشػت وِ ثِ وبس ًگْذاسی هشثَط 

-ایي هذل فمط اهىبى تشاٍسع. هیـًَذ ثش حؼت فَاكل تشافیىی وِ دس حبل حبهش اػتفبدُ هیـَد ًبچیض اػت

صیش هذل ًگْذاسی . گزاسی هدذد وبهل تشاٍسػْبی هؼیَة تحت ًگْذاسی تشاٍسػگزاسی هدذد سا فشاّن هیؼبصد

-اهىبى تشاٍسػگزاسی هدذد ثب تؼَین سیل ٍ صیشوَثی ثب تؼَین سیل ٍ تشاٍسػگزاسی هدذد ّش دٍ سا فشاّن هی

ثب ٍخَد ایي، فشم هیـَد وِ ًبّوَاسی خط وِ پغ اص ایي ػولیبت ثِ ٍخَد هیآیذ ثشای ػولیبت صیشوَثی . ػبصد

ایي صیش هذل فشم هیىٌذ وِ ّیچ ؿىبف یب تشوی دس تشاٍسع وِ ًبؿی اص ػولیبت . هؼوَلی یىؼبى اػت

. صیشوَثی اػت ثِ ٍخَد ًوی آیذ

 

تعداد تراورس 

معيوب  

تعداد دسته 

هاي معيوب  
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 تبثیش پزیشی  هذل اص پبساهتش ّبی ثْشُ ثشداسی- 2-6

چبلـی وِ دس هذلْبی ؿجیْؼبصی ٍخَد داسد سػیذى ثِ تؼبدل دسػت ثیي پیچیذگی هذل ٍ صهبى پشداصؽ ثشای 

هذلْبی ؿجیْؼبصی فی ًفؼِ فمط تمشیت ّؼتٌذ ٍ كحت آًْب ثِ تؼذاد چشخْْبی تىشاسی . ؿجیْؼبصی اػت

هالحظِ ؿذ صیش هذل تأخیش لطبس ًؼجت ثِ ػطَح ًؼجی . هَسد اػتفبدُ ٍ كحت دادُ ّبی ٍسٍدی ثؼتگی داسد

صیش هذل تأخیش ٍاثؼتگی لَی ثِ ؿتبة ٍ ؿیت . ػشػت لطبس ٍ تٌظیوبت هحذٍدیت ػشػت ثؼیبس حؼبع اػت

صیش هذل ًگْذاسی ثشًبهْشیضی . خط سا ٍلتی طَل لطؼبت ثِ طَس هتَػط ووتش اص یه ویلَهتش اػت ًـبى هی دّذ

ثب ٍخَد ایي، تأثیش ثش سٍی ًتبیح ّضیٌِ ای هذل ثِ . ًـذُ ثِ تؼذاد دػتِ تشاٍسع هؼیَة ٍاثؼتگی صیبدی داسد

صیش هذل ًگْذاسی ثِ تؼبهل ثیي . تفبٍت ّضیٌِ ثیي ػولیبت تؼَین تشاٍسع ٍ تؼویش دػتِ تشاٍسع ثؼتگی داسد

هیضاى تخشیت تشاٍسػْب ثِ ثبسگزاسی چشخ ثؼیبس . ػیبػت ّبی تؼَین تشاٍسع ٍ صیشوَثی ثؼیبس ٍاثؼتِ اػت

دس ًتیدِ، هحذٍدیتْبی ػشػت لطبس ٍ وبسثشد صیشوَثی هیتَاًذ تأثیش چـوگیشی سٍی هیضاى تخشیت . ٍاثؼتِ اػت

.  تشاٍسػْب داؿتِ ثبؿذ

 

 وبسثشد هذل- 3

هٌطمِ هَسد .  ویلَهتش اػت ثىبس گشفتِ ؿذُ اػت495 اَّاص وِ طَل آى –ایي هذل ثشای ثخـی اص هحَس اسان 

 هتش هی 11196 ٍالغ ؿذُ ٍ طَل آى 478+050 ٍ 466+854 لبسٍى حذ فبكل ویلَهتشّبی –ثشسػی ثالن دسٍد 

 تَػط هذل اسائِ 1385 ٍ 1382هذل ّضیٌِ ّبی تؼویش ٍ ًگْذاسی ثالن هزوَس دس دٍ همطغ صهبًی ػبلْبی . ثبؿذ

. ًتبیح، ساّىبسّبی ًگْذاسی وبسآهذ ثشای دٍ همطغ صهبًی سا ًـبى هیذٌّذ. ؿذُ هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت

 ٍ ]9[ساّىبس ًگْذاسی وبسآهذ طجك ػبختبس تغییش دادُ ؿذُ خط، حدن تشافیه ٍ ثبسّبی هحَسی لبثل تغییش اػت

]10[ .

 

 1382تؼویش ٍ ًگْذاسی دس ػبل  - 3-1

 سیض ّضیٌْْبی 2ًوَداس .  ّضیٌْْبی ػولیبت صیشوَثی ثش حؼت ًبّوَاسی خط ًـبى دادُ ؿذُ اػت2دس ًوَداس 

اص ًوَداس . ًبؿی اص تأخیشّبی لطبس، ّضیٌْْبی اٍلیِ اخشای ًگْذاسی ثشًبهْشیضی ؿذُ لطؼِ سا ًـبى هیذّذ

فَایذ صیشوَثی دس وبّؾ .  هیلیوتشی خط همشٍى ثِ كشفْتش اػت6/4هـخق هی ؿَد وِ صیش وَثی دس ًبّوَاسی 

ثب تَخِ ثِ . ثبسّبی دیٌبهیىی چشخ ٍوبّؾ ّضیٌْْبی تؼَین تشاٍسع، ّضیٌْْبی صیشوَثی سا تَخیِ هی ًوبیذ

ؿىل هالحظِ هی ؿَد وِ ثب اتخبر حذ هؼیي ثشای اًدبم ػولیبت صیش وَثی هی تَاى ّضیٌِ ًگْذاسی ٍ ػولیبت 

. وبّؾ داد% 61ؿجىِ سا ثِ هیضاى 
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ّضیٌِ ػولیبت صیشوَثی   - 2ًوَداس 

 

 3دس ًوَداس .  ّضیٌِ ّبی ػولیبت تؼَین تشاٍسع ثش حؼت دسكذ خشاثی تشاٍسع ًـبى دادُ ؿذُ اػت3دس ًوَداس 

ثب . ّضیٌِ ثْیٌِ هذ ًظش هذل اػت%  5/5ٍ % 4ًـبى دادُ ؿذُ اػت وِ ّضیٌِ تؼَین تشاٍسع دس خشاثی ّبی 

خشاثی، هی تَاى % 5.5یب % 4تَخِ ثِ ؿىل هالحظِ هی ؿَد وِ ثب تؼَین تشاٍسع ّب دس صهبى سػیذى ثِ حذ 

. وبّؾ داد% 58ّضیٌِ ًگْذاسی ٍ ػولیبت ؿجىِ سا ثِ هیضاى 
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ّضیٌِ ػولیبت تؼَین تشاٍسع - 3ًوَداس 

ٍ تؼییي سٍؽ ًگْذاسی ثْیٌِ 1385تؼویش ٍ ًگْذاسی دس ػبل  - 3-2
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 ّضیٌِ ّبی تؼویش ٍ ًگْذاسی خط هَسد ثشسػی ثش حؼت ػطَح هختلف ًگْذاسی ًـبى دادُ ؿذُ 4دس ًوَداس 

 ػطح 1ثب تَخِ ثِ خذٍل .  اسائِ ؿذُ اػت1تَهیحبت هشثَط ثِ ّش وذام اص ػطَح ًگْذاسی دس خذٍل . اػت

تشاٍسػْب % 25 ػبدُ تشیي سٍؽ ًگْذاسی اػت وِ هطبثك آى تؼَین تشاٍسع ّب تب صهبًی وِ  5ًگْذاسی 

.  هیلیوتش ثیـتش ؿذُ ثبؿذ كَست ًوی پزیشد18هؼیَة ؿذُ ثبؿٌذ ٍ ًبّوَاسی خط اص 
 

 هـخلبت ػطَح تؼویش ٍ ًگْذاسی.1خذٍل

 5 4 3 2 1ػطح ًگْذاسی 

 6 9 12 15 18( mmًبّوَاسی خط ثِ  )صیش وَثی

 25 20 15 10 5  (دس كذ تشاٍسع هؼیَة)تؼَین تشاٍسع 
 

تأخیشّبی لطبس دس ّضیٌْْبی ػولیبتی ولی .  ػَهیي ػطح ًگْذاسی ووتشیي ّضیٌِ سا داسد4ثب تَخِ ثِ ًوَداس 

.  هیلیوتش اػت هالحظِ ًوی ؿَد12ثب ٍخَد ایي، ّیچ ّضیٌِ تأخیشی تب صهبًیىِ ًبّوَاسی خط صیش . ثشخؼتِ اػت

همذاس ثبالی ّضیٌِ تأخیشّبی لطبس ًبؿی اص . ایي اهش ثِ ایي ػلت اػت وِ ػشػت لطبس دس اص لجل هحذٍد ؿذُ ثَد

. ّضیٌْْبی ثبالی فشكت اص دػت سفتْبی اػت وِ تأخیشّب ایدبد هی وٌٌذ
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ّضیٌِ تؼویش ٍ ًگْذاسی ثشحؼت ػطَح هختلف  . 4ًوَداس 

 

ایي ًتبیح ثیبًگش تفبٍت .  ّضیٌِ ّبی ػولیبت صیش وَثی ثب تَخِ ثِ ًبّوَاسی خط ًـبى دادُ ؿذُ اػت5دس ًوَداس 

 هـخق اػت وِ صیشوَثی 5ثب تَخِ ثِ ًوَداس . اًذن دس ّضیٌْْبی ػولیبتی ػطَح هختلف صیش وَثی هی ثبؿٌذ

 ٍ 9ثب ٍخَد ایي، تفبٍت ووی ثیي ّیٌِ  صیش وَثی دس ًبّوَاسی ّبی .  هیلیوتشی خط وبسا اػت5/10دس ًبّوَاسی 
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ثب تَخِ ثِ ایي ؿىل هالحظِ هی ؿَد وِ ثب اتخبر حذ .  هیلیوتشی ثب تَخِ ثِ ؿشایط یىؼبى تشاٍسع ٍخَد داسد12

. وبّؾ داد% 6هطلَة خْت اًدبم ػولیبت صیش وَثی هی تَاى ّضیٌِ سا ثِ هیضاى 
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ّضیٌِ ػولیبت صیشوَثی . 5ًوَداس 

خوغ ثٌذی ٍ اسائِ پیـٌْبد -  4

هذل ثشًبهِ سیضی تؼویش ٍ ًگْذاسی اسائِ ؿذُ دس ایي همبلِ ثب ؿجیِ ػبصی ؿشایط خشاثی خط، ّضیٌْْب سا ثِ 

ػولیبت ًگْذاسی وبسآهذ ثِ اطالػبت تشافیىی . فؼبلیتْبی ًگْذاسی ٍ ّضیٌْْبی ػولیبتی ؿجىِ ًؼجت هیذّذ

یؼٌی خضئیبت سیل، تشاٍسع ٍ ثبالػت، ؿىل خط، ثبس هحَسی، ػشػت لطبس، حدن ػبالًِ، )ٍ هـخلبت خط 

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی خط وِ اص هذل . ٍاثؼتِ اػت (ٍهؼیت صّىـی، تغییش دهب ٍ هیبًگیي ثبسؽ

. اػتخشاج ؿذُ دس حذ هطلَثی ّضیٌِ ّبی ػولیبتی حمیمی خط سا ثیبى هی وٌذ هی تَاى دلت هذل سا تلذیك ًوَد

هذل ثشًبهِ سیضی هزوَس لبدس ثِ تؼییي فؼبلیت ًگْذاسی وبسآهذ ٍ ثْیٌِ اص هیبى ػولیبت صیش وَثی، تؼَین 

هْوتشیي خلَكیبت هذل ًگْذاسی خطَط اسائِ ؿذُ ػذم ٍاثؼتگی آى ثِ . تشاٍسع ٍ تؼَین سیل هی ثبؿذ

اّویت ایي هَهَع دس آًدبػت وِ اوثش ػیؼتن ّبی هَخَد ثشای یه ؿجىِ . فشاٍاًی دادُ ّبی ثجت ؿذُ اػت

سیلی ٍ اخضای خط خبكی طشاحی ؿذُ اًذ ٍ وبسثشد كحیح آًْب هحذٍد ثِ اطالػبتی اػت وِ اص آى ؿجىِ ثِ دػت 

ػالٍُ ثش ایي دس هذل اسائِ ؿذُ دس ایي تحمیك تبثیش ّوضهبى چٌذ تبثغ ًگْذاسی ثش ّضیٌِ ول هَسد . آهذُ اػت

ثشسػی لشاس گشفتِ اػت وِ ثب تَخِ ثِ آى هی تَاى ػطَح هٌبػت اًدبم فؼبلیت تؼویش ٍ ًگْذاسی سا ثشحؼت دس 

. كذ تشاٍسع هؼیَة ٍ ًبّوَاسی خط تؼییي ًوَد
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 لبسٍى هی ثبؿذ هالحظِ هی ؿَد – ثب تَخِ ثِ ًتبیح اسائِ ؿذُ وِ هشثَط ثِ وبسثشد هذل اسائِ ؿذُ دس ثالن دسٍد 

 5وِ ثب ثِ وبسگیشی حذ هطلَة خْت اًدبم ػولیبت تؼویش ٍ ًگْذاسی هی تَاى دس ّضیٌِ ّبی ًگْذاسی ثِ هیضاى 

ّوچٌیي هالحظِ گشدیذ وِ ػطح . كشفِ خَیی ًوَد% 60 دسكذ ٍ دس ّضیٌِ ّبی ػولیبت ؿجىِ ثِ هیضاى 10تب 

 هی ثبؿذ وِ طی آى دس هیضاى 3هطلَة اًدبم ػولیبت ًگْذاسی دس ثالن هزوَس هشثَط ثِ  ػطح ًگْذاسی 

. تشاٍسع ّب ػولیبت صیشوَثی ٍ تؼَین تشاٍسع كَست هی پزیشد% 15هیلیوتشی خط ٍ خشاثی 12ًبّوَاسی 

ثب ایي ٍخَد خْت دػت یبثی ثِ هذل ّبی ثشًبهِ سیضی دلیك تش ثِ هٌظَس اتخبر سٍؽ كحیح تؼویش ٍ ًگْذاسی 

خطَط سیلی دس وـَس ًیبص اػت تب هطبلؼبت گؼتشدُ تشی دس صهیٌِ خؼتگی ٍ تخشیت تشاٍسع ّب ٍ ّوچٌیي 

هحبػجبت هشثَط ثِ تؼذاد گشٍُ تشاٍسع ّبی هؼیَة وِ ػبهل هْن گؼتشؽ خشاثی دس اخضای خط ٍ دس ًْبیت 

. صٍال خط اػت كَست پزیشد

هشاخغ -  5 

،هشوض آهَصؽ ػبلی ػلوی "همذهِ ای ثش هذیشیت ًگْذاسی ٍ تؼویش خطَط ساُ اّي"،(1384)،.راوشی،ج ]1[
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