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غالمعلی شفابخش *1و فاطمه شاهحسینی

چکیده

اطالعات مقاله

بخش حمل و نقلل بیتلینی سلهم زز مرلند دو آلندورده بنلزی و نتل گلاز رز بله دل د
زدیراص میدهد .زآلززیش مرلند سل د بله هملنزه بلاهش بهلنهوری زنلنیی و بدلدیل
زنللنیی بللا اللایااا آللنزوز  ،دسللی هللای ردللنز ناپللرینی بلله م للی زیسلل و ب سللاه
زقیرللادی -زریمللا ی بتلل ر وزرد دورده زسلل  .للیوه بللن زیلل  ،زآللززیش قیملل زنلل ز
س د و سهمیهبندی زیل آلندورده هلا ،ب رله بله زیل بخلش رز النوری سلادیه زسل .
در زیلل مقا لله رنیللا بنزآیلل دلل ری م لل ر گنمسللار -سللمنا بلله نلل ز مها الله
مل ردی بللا زسللیتاده زز شللدیهسللازی بللا نللن زآللززر  CORSIMم ل رد بنرسللی قللنزر گنآیلله
زس  .سپس با بغییلن در زملل هندسلی م ل ر ،بغییلنزا مرلند سل د بنرسلی شلده
زس ل  .بختللی زز زطی للاا هندسللی و بنزآیحللی م ل ر م ل رد مها الله زز طنی ل پیمللایش
مسللین و بندزشلل میللدزنی بلله دسلل دمللده زسلل  .بللنزی ز یدارسللنجی نیللای مرللند
س د نلن زآلززر مل رد زسلیتاده نیلز  ،دملارگینی میلدزنی زنجلا شلده زسل بله نتلا -
دهنللده زدللیید نللاایز مقللادین وزقاللی و نیللای نللن زآللززر مللیباشللد .نیللای حازللل زز
بغیینزا زمل هندسلی نتلا ملیدهلد بغییلن هلمزملا در شلی و حلرد قل هلای
مسللین بیتللینی بللا ین رز در بللاهش مرللند سلل د د دروهللا و در نییجلله بللاهش
د دگی م ی زیس رز د زهد دزش .

واژگان كلیدي:
حمل و نقل،
مرند س د ،
زمل هندسی،
نن زآززر .CORSIM

زآللززیش مرللند سل د در میللادی زسل زیللنز حنبل

 -1مقدمه
در درلل ص بللا ین زمللل هندسللی بللن میللزز مرللند

د دروهللا در زیلل نقللاا بللا بللاهش سللن

س د  ،میبل ز بله ب قیل ال هانسل سل  3زشلاره

دوباره سلن

نم د [ .]1در زیل مها اله بله بنرسلی بلا ین پارزمینهلای

زی ب قی نتا میدهلد زآلززیش شلاا قل

مخیللله هندسللی عشللاا ق ل
عنللنج رنیللا بنزآیلل

هللای مسللینت و بنزآیحللی

دلل ریت بللن زنآیلل و میللزز

و زآللززیش

و انلدی بلار ب قله هملنزه زسل  .نیلای
هلا ملی-

ب زنللد با للز زآللززیش مرللند سل د گللندد .هللمانللی
بلللا رآی درزلللد د دروهلللای سلللنیی در رنیلللا

مرللند سلل د د دروهللا و نللنج زنیتللار د ینللدههللای

بنزآیلل

هلل ز پندزدیلله شللده زسلل  .یحللی زز مسللایلی بلله در

مرللند س ل د و زنیتللار د ینللدههللا مللیش ل د .مقا لله

م للی هللای شللهنی مللیب زنللد م رلل نینزنللی باشللد

دلل ری میللدز  ،با للز زآللززیش اتللمگیللن
4

مرب ر بلا زسلیتاده زز نلن زآلززر  VISSIMزنجلا شلده
زسلل  .ب قیلل دییللن در زیلل زمینلله ب سلل م سسلله

ن یسنده مسئ لshafabakhsh@semnan.ac.ir :

* .پس ز حینونی
 .1دزنتیار ،دزنتحده مهندسی منز  ،دزنتیاه سمنا
 .2دزنشدم دیه بارشناسی زرشد رزه و بنزبنی

3. Cho Honest Sone

4. Verkehr In Städten Simulationsmodell (German For Traffic In
)Cities -Simulation Model
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بحن یی رویلال 5سل دد زنجلا شلده زسل [ .]2در زیل

بنرسللی بادینهللای بنین للی در بقاطاللاا آلل

زشللدا

بقلاط رز بلا زسلیتاده

ب قی ل بلله م اسللده میللزز مرللند س ل د پندزدیلله

پندزدیهزند .د هلا رنیلا بنزآیل

شده زس  .زز رملله زملل با ینگلرزر بلن میلزز مرلند

زز نللن زآللززر  CORSIMشللدیهسللازی بللندهزنللد [.]4

س د ملیبل ز بله سل وسلیلهنقلیله ،والای م بل ر

زسللیتاده زز نللن زآللززر  CORSIMبللنزی شللدیهسللازی و

د ل درو ،شللنزی ده و ه ل زیی و آتللار ه ل ز و هللمانللی

ب لیللل رنیللا بنزآیلل

شلللنزی هندسلللی مسلللین زشلللاره بلللند .در مقیلللا

م لدود زنجللا گنآیله زسل  .زز رملله ب قیقللاا زل را

مابنوسللح پی  ،میللزز بللل مرللند س ل د د ل درو رز

گنآیه ملیبل ز بله مها الهزی در زمینله بهینلهسلازی و

مسلللین

در شللدحههللای درو شللهنی

ملللیبل ل ز بلللا زسلللیتاده زز مااد للله  1در یل ل
متخص ،م اسده نم د.
1

)Ei   VKTl .f c .BER i (vl ,c
l

c

بهدلل د رنیللا بنزآیلل

در بتلل ر مللا نیللز در ملل زرد

زشللاره بللند بلله ب سل منرل ر حللاریحسللینل و میل م
شللنیتیا زنجللا شللده زسلل  .در زیلل پلل وهش رنیللا
بنزآیلل

میللدز زللنا در بهللنز شللدیهسللازی شللده

دل درو l ،شلادص منبل ا بله هللن

زسل ل [ .]5نم نللله دییلللنی زز ب قیقلللاا زیتلللا بلللا

می سلل بمللامی

همحلللاری دقلللای پلللا روشللل در درللل ص ب لیلللل

د دروهللا بنزبللن زس ل  Ei ،بللل مرللند س ل د VKTl ،

بنزآیحللی شللدحههللای درو شللهنی م رلل د زسلل [.]6

مسللاآ طللی شللده بللن حسلل بیللل مین fc ،اللنی

هلمانلی حسل روزیخل زه و بهنللا زمینلی در ب قیقللی

در زیل رزبهله  cنل

قهالله زز مسللین بلله در د سللن

بر ل یب بللنزی زن ل ز مخیللله د دروهللا و )BERi (vl,c

نللنج پایلله زنیتللار د ینللده منب ل ا بلله هللن ی ل
د دروهاسلل  .هللمانللی در مقیللا

زز زن ل ز

میحنوسللح پی

دییللن بللا زسللیتاده زز نللن زآللززر آل  ،رنیللا بنزآی ل

در

بقاطاللاا بللدو اللنزب رز شللدیهسللازی نملل دهزنللد [.]7
بمامی مها الاا آل

در م لدوده شلهنی و بلا مسلاآ

مللیب ل ز زز مللدلهللای مایدللنی ماننللد ،MOBILE6

ب باه زنجا گنآیه زس .

 VTM ،CMEMو یللا  VSPزسللیتاده نملل د .یحللی

زمنوزه بخش حمل و نقل بله نل ز یحلی زز بخلشهلای

دییللن زز ب قیقللاا زنجللا شللده بلله بنرسللی بللا ین شللی

ززلی بنزی رشلد و ب سلاه بتل رها و زز زینسلاد هلای

در میللزز مرللند سل د و زنیتللار د ینللدههللای  HCو

ب ساهیاآییی بنشمنده ملیشل د .هلمانلی زیل بخلش

 COپندزدیلله زسلل [ .]3در زیلل مقا لله سللای شللده

بیتینی سهم زز مرند آلندوردههلای نتیلی رز بله دل د

زسل بللا ز یل یی بللنزی بلله دسل دورد مقللادین مللرب ر
به دس

بیاید .در زی مها اله ،زآلززیش شلی

ملیب زنلد

زدیراص ملیدهلد .سل د

در وسلایلنقلیله بله نل ز

با ی مرنآی م رد زسیتاده قنزر میگیند.

با للز زآللززیش مرللند سلل د و زآللززیش نللنج زنیتللار

بخللش حمللل و نقللل مللدبار مرللندبننللده دو آللندورده

د یندههلای  HCو  COگلندد بله گ نلهزی بله هلن %1

بنزی و نت گاز میباشد [.]8

زآززیش شلی با لز زآلززیش  HCبله میلزز  0/04گلن

بنابنزی با ب رله بله زهمیل

در هللن مایللل و زآللززیش  COبلله میللزز  3گللن در هللن

زمینلله بللاهش مرللند سلل د د زرزشللمند د زهللد

مایل میگندد.

ب د.

در زمینلله بللاربند نللن زآللززر  CORSIMنیللز مها اللابی

 -2متدلوژي تحقیق

م ر د زسل  .دقایلا بلیم و بنح هلال 6در مها الهزی بله
5. Royal
6. Sang-Ock Kim & R.F. Benekohal
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یحللی زز مهللمبللنی زبززرهللای ب لیلللی در مهندسللی
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بللامپی بنی زسلل  .در بنرسللی سیسللیمهللای بنزآیحللی،
مللده د یللل زرر ی ل زسللیتاده زز شللدیهسللازی نسللد
به دیین رو های ب لیلی داربند زز [:]9

زربدلاطی و دسینسلی بله شلن بتل ر ملیباشلد .زز د -

 -2شتاآی

رللایی بلله سللا نه بنزآیل

 -3ز یدار مدلها

قابللل بل رهی زز زیل م ل ر

د ر میبنلد و هلمانلی در زیلا باهیلل ماننلد نل روز

ب د دماری نیای

بنزآی ل

 -5بغیینزا رنیا و شنزی بنزآیحی.
در زیلل ب قیلل زز نللن زآللززر  CORSIMبللنزی شللدیه-
سازی زسیتاده شده زسل  .زیل نلن زآلززر ،زز رملله نلن -
زآززرهای شلدیهسلاز بنزآیحلی زسل

بله قلادر زسل

رزه-

هللای شللنیانی شللهنی رز بلله بملل

قسللم

 NETSIMبللا دززدرزههللا بللا بملل

 FRESIMبلتیلل

TRAF-

نمایللد CORSIM .یحللی زز ماللدود بننامللههللایی زسلل
به زمحا ب لیلل زرلززم منتلند شلنیا هلا و دززدرزههلا رز
به ب لیلگلن دزده و شلدیهسلازی یل

سیسلیم باملل رز

میسن میسازد.
در زی ب قی بنزی رم دوری زطی اا به ن ز دزدههای
ورودی و بختللی زز متخرللاا مسللین زز بازدیللد میللدزنی
زسیتاده شلده زسل  .هلمانلی بلنزی زطمینلا زز نیلای
دنورللی نللن زآللززر در در ل ص میللزز مرللند س ل د
د دروهللا ،میللزز مرللند سلل د د دروهللا در م لل ر
م ردنظن بنرسی گندیده و سپس با نیای دنورلی میلزز
مرند سل د

م ل ل ر گنمسلللار -سلللمنا بللله طلل ل  104بیلل ل مین
بختللی زز مسللین بهللنز بلله متللهد مللیباشللد بلله رزه

 -1وزق بینی

 -4م

 -1-3معرفی محور گرمسار -سمنان

د دروهلای حازلل زز نلن زآلززر مقایسله

گندیده زس .

د ل ری زز زیلل م ل ر سللنیی و بسللیار زیللاد

میباشد ،بنلابنزی بنرسلی بلا ین پارزمینهلای هندسلی و
بنزآیحللی بللن میللزز مرللند سلل د زیلل م لل ر بلله
منظل ل ر بلللاهش متلللحیا ناشلللی زز مرلللند بلللا ی
سل ل د زز رملللله د ل ل دگیهلللای م لللی زیسلللیی زز
زهمی بهسززیی بند ردزر میباشد.
م ر گنمسلار -سلمنا یل

مسلین اهلار دهله زسل

بله در هللن رهل دزرزی دو دل مللیباشللد .زیل مسللین
به رلز بالدزد م لدودی زز نقلاا رلدز شلده بلا دهل ا
گلللند

بللله اللل دو طنآللله )TWLTL( 7زسللل .

بنابنزی با زلندنظلن زز زیل نقلاا م لدود ،زیل مسلین
رز به زل را مسلین اهلار دهله رلدز شلده بلا دهل ا
گند

به ا طدقهبندی میش د.

هللمانللی زز نظللن شللی زی ل مسللین در رده مسللینهای
هملل زر قللنزر مللیگیللند .ز دیلله در بخللشهللایی زز د
شللی هللای دللاص دیللده مللیشل د .زمللا زز د رللایی بلله
زی شی هلا در طل ل نلاایز زبتلا ملیزآیلد ،بله د یلل
طلل ل بللم زیلل شللی هللا در نظللن گنآیلله نتللده و در
نییجلله بللل مسللین بلله ز ل را هم ل زر در نظللن گنآیلله

 -3اعتبارسنجی نرمافزار CORSIM
در زی ل قسللم زبیللدز مانآللی م ل ر م ل ردنظن ز ل را
گنآیلله و متخرللاا هندسللی مسللین زرزدلله شللده زس ل .

حلسهلای هل زیی

میش د .در شلحل  ،1مسلین ب سل
نتا دزده شده زس [.]10
 -2-3نتایج برداشت میدانی از محور

سپس شدیهسلازی م ل ر مل ردنظن بلا زطی لاا منبل ا
به ننج رنیلا بنزآیل

دل ری ،زنجلا شلده و در پایلا

بلله منهلل ر بنرسللی شللنزی بنزآیحللی نیللاز بلله دزشللی
در م ل ر مل ردنظن و

مقایسه نیلای دنورلی شلدیهسلازی بلا نیلای بندزشل

زطی لاا دقیل زز رنیلا بنزآیل

میدزنی ز را گنآیه زس .

متخراا مسلین دل ر رنیلا ملیباشلد .بلدی منظل ر
7. Two Way Left- Two Lanes
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ز زسلل زطی للاا رملل دوری گللندد .یحللی زز رو -

دمللارگینیهللا در مقللاط مخیللله سللال زنجللا گنآیلله

هللای نسللدیار دقیلل رملل دوری زطی للاا ،متللاهده و

زسلل بللا بیلل ز بلله مللابزیمم حجللم دلل ری زز م لل ر

زندززهگینی میلدزنی زسل  .در زیل ب قیل بلنزی رمل -

دسلل یاآلل  .هللمانللی سللای شللده زسلل بللن طدلل

دوری زطی للللاا بلللله نلللل ز دزدههللللای ورودی و

زطی للاا رملل دوری شللده زز طنیلل سلل ز ا زنجللا

متخرللاا مسللین زز بازدیللد میللدزنی زسللیتاده شللده

شلللده زز پللللیس رزهللل ر ،دملللارگینی در سلللا اا زو

زسلل  .بللدی منظلل ر بللل مسللین ملل رد پیمللایش قللنزر

بنزآی

گنآیلله و متخرللاا د دلل گندیللد .بللنزی هللن الله

 1دورده شده زس .

دقی ل بللن ب ل د زطی للاا ،پیمللایش مسللین بلله دآاللاا

هللمانللی متخرللاا هندسللی مسللین نیللز در رللدول 2

ز را گنآیله زسل  .هلمانلی حجلم بنزآیل
زز مسللین بلله زلل را میللدزنی شللمار
دمللارگینی بلله ز ل را شللمار
بتحیلل

دل ری

و زب بلل

تو

س ل زری زنجللا شللده زس ل و در نهای ل مللابزیمم حجللم
سللا یی بلله نلل ز دزدههللای ورودی نللن زآللززر در نظللن
گنآیه شده زس .

زرزده شده زس .

شللده زسلل .

در هللن  15دقیقلله و بلله

وسللایلنقلیلله سللنیی عبللامی

زنجا شل د .نم نلهزی زز دملارگینیهلا در رلدول

ردول  -1دمارگینی حجم بنزآی
1391/12/26
باریخ1391/12/26 :
سا

سا

د ری زز مسین در
م ر گنمسار-

شنو :
17:00

س زری شخری
و وزن

سمنا
بامی
زب ب

و

مجم

17:15-17:00

450

42

492

17:30-17:15

424

52

476

17:45-17:30

410

57

467

18:00-17:45

362

53

415

1646

201

1847

مجم

شحل  -1بل مسین زز زبیدز با زنیها []10
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ردول  -2متخراا هندسی قهااا مسین ب
شماره ین

بیل مینزی

ط ل عمینت

مها اه

درزد شی عو شاا ق

نن زآلززر  CORSIMپلس زز ب لیلل مسلین شلدیهسلازی
ت

شللده ،میللزز مرللند سلل د در هللن ینلل

و میللزز

1

6-0

6000

1

مرللند س ل د بللل مسللین رز بللن زسللا

2

10-6

4000

-2

دمنیحایی زرزدله ملیدهلد .زیل نلن زآلززر بلن زسلا

3

11-10

1000

3

وزحللد گللا

ملحللند و سللهب بللاردیی ،د دروهللای س ل زری رز بلله دو

4

13-11

2000

 -1عشاا ق

 275 :مینت

5

15-13

2000

 -2عشاا ق

 450 :مینت

6

18-15

3000

7

20-18

2000

8

32-20

12000

-1

9

35-32

3000

2

10

42-35

7000

-1

11

45-42

3000

-3

میزان مصرف

12

47-45

2000

3

سوخت

13

48-47

1000

-4

نوع خودرو

14

51-48

3000

3

س زری بی 1

1520

15

52-51

1000

-5

س زری بی 2

3230

16

53-52

1000

5

بامی

بی 3

990

3750

17

56-53

3000

3

بامی

بی 4

570

2160

18

58-56

2000

-4

بامی

بی 5

550

بامی

بی 6

130

19

60-58

2000

4

د دروهای

20

63-60

3000

-1

بتنی ی بی 7

21

68-63

5000

3

22

72-68

4000

23

75-72

3000

2

24

77-75

2000

-2

25

78-77

1000

-1
 -2عشاا ق

باللدزد م لل ر و زنآیلل بللاربنی،

بللامی هللا رز بلله اهللار دسللیه و د دروهللای بتنی للی رز
دسیه بقسلیم ملیبنلد .میلزز مرلند هلن گلنوه

زز زیلل وسللایلنقلیلله در شللنزی م رلل د مسللین بلله
بتحی

در ردول  3دورده شده زس .

ردول  -3میزز مرند س د د دروها در شنزی م ر د

 600 :مینت

 -1عشاا ق

دسللیه ،بللن زسللا
به ی

 225 :مینت

 6عشاا ق

نل

برحسب

مجموع

گالن

(گالن

آمریکایی

آمریکایی)
4750

2240

بر حسب

مجموع

لیتر

(لیتر)

5745
1225

2080

17970

8490

500
0

0

0

0

 -3-3شبیهسازي جریاان ترافیاب بزرگاراه باا نارم-
افزار CORSIM

در زیلل قسللم بللا زسللیتاده زز نللن زآللززر ،CORSIM
 375 :مینت

مسین گنمسلار -سلمنا بله در طدقله مسلینهای بلنو

26

80-78

2000

3

شللهنی قللنزر مللیگیللند ،شللدیه سللازی شللده و نیللای

27

81-80

1000

-1

ب لیللل زرزدلله شللده زس ل  .سللپس بللا بغییللن در زمللل

28

88-81

7000

-3

و باللدزد دهل ا دل ری،

29

91-88

3000

5

30

93-91

2000

-1

31

99-93

6000

-2

32

104-99

5000

-1

مجله مدل سازی در مهندسی
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رزدیللاا منبلل ا بلله متخرللاا قهاللاا در رللدول 2

د دروهللای بنزینللی زرزدلله شللده در زیلل پللنویه ،میللزز

دورده شللده زسلل  .دزدههللای ورودی نللن زآللززر نیللز در

مرللند سلل د د دروهللای ب یللد دزدللل بلله زلل را

ردول  4دورده شده زس .

می سلل  6/7ییللن در هللن  100بیللل مین و  6ییللن در
هللن  100بیل ل مین بللنزی د دروهللای وزردزبللی مللیباشللد

ردول  -4دزدههای ورودی نن زآززر به منظ ر شدیهسازی م ر
نوع داده

مقدار ورودي

بادزد ده ا د ری

2

ط ل و شی

ین ها

حجم بنزآی

د ری

رنیا دززد

سن

رویه

ن

ط ل دوره زمانی
شادص ن

وسیلهنقلیه و زن ز
رزننده

پارزمین بغیین د
ب زی بنزآی

در زی مسین بیش زز مقلادین کبلن شلده ملیباشلد .بلنزی
زطمینللا یللاآی زز زیلل مسللا ه ،دمللارگینی در سللهب

 1847وسیلهنقلیه در سا

وسللیای بللنزی رسللید بلله نیللای دقیقللی در درلل ص

عردول 1ت
11

زیلل مسلللا ه زلل را گنآیلله زسلل  .بلللنزی بندزشلل

 96بیل مین بن سا
دستا

دور عبنبلندیت

در ز ربی به بله نظلن ملیرسلد میلزز مرلند سل د

زز ردول 2

درزد وسایلنقلیه سنیی

زطی للاا میللدزنی در زی ل در ل ص ،پنسللشنامللههللایی

دت

بهیلله شللده و در زدییللار  384رزننللده قللنزر گنآیله زسل .

 1درزد

زز بی نم نههلا  216مل رد منبل ا بله زنل ز د دروهلای

 1سا

سلل زری و  168ملل رد منبلل ا بلله زنلل ز د دروهللای

مقادین پیشآنض بننامه

سنیی ز م زز بلامی

مقادین پیشآنض بننامه

بی ده ا

[.]11

و زب بل

هلا ملیباشلد .نم نلهزی

زز زی پنسشنامهها در ردول  5دورده شده زس .

مقادین پیشآنض بننامه

نم نللهگیللنی زنجللا شللده متللخص گندیللد

بللن زسللا

می س ل مرللند س ل د د دروهللای س ل زری در م ل ر
 -4-3مقایسه نتاایج نارمافازار  CORSIMباا نتاایج

انی در م رد بامی ها و زب بل

برداشت میدانی

بللنزی زطمینللا زز نیللای دنورللی نللن زآللززر در درل ص
میللزز مرللند س ل د د دروهللا بایسللیی ز یدارسللنجی
زلل را گیللند .بللنزی ز یدارسللنجی ،بایسللیی میللزز
مرللند سلل د د دروهللا در م لل ر ملل ردنظن بنرسللی
گندد و سپس نیلای دنورلی منبل ا بله میلزز مرلند
سلل د د دروهللا زز نللن زآللززر بللا زیلل نیللای مقایسلله
ش د.
پللنویهزی ب لل

نلل ز زطی للاا حملللونقللل و زنللنیی

بتلل ر در سللال  1388ب سلل شللنب بهینللهسللازی
مرللند سل د زل را گنآیلله زسل بلله در آرللل  4و
 5د بلله بنرسللی مرللند س ل د د دروهللای سللد

و

سللنیی ب یللد دزدللل و وزردزبللی پندزدیلله شللده زس ل .
بللن زسللا

م ردنظن  10ییلن در هلن  100بیلل مین ملیباشلد .هلم-

رللدزول مایللار و بللازهبنللدی مرللند س ل د

مجله مدل سازی در مهندسی

هلا زیل میلزز بنزبلن

بللا  30ییللن بللنزی وسللایلنقلی له سللنیی ردیللد بللا 50
یین بنزی وسایلنقلیه سلنیی قلدیمی میغیلن زسل

بله

مللیبلل ز بلله طلل ر میللانیی میللزز مرللند سلل د
بامی هلا رز بنزبلن بلا  40ییلن در هلن  100بیلل مین در
نظن گنآ .
بن زسا
و بللامی

رلدول  1بالدزد د دروهلا بله بتحیل

سل زری

م رلل د مللیباشللد عباللدزد  1646سلل زری و

 201بلللامی ت .هلللمانلللی طدل ل رلللدول  4میلللزز
مرللند سل د سل زری و بللامی

در ط ل ل م ل ر بلله

 104بیلل مین ملیباشلد ،م رل د زسل  .بلا مقایسله زیل
مقادین میزز دق نن زآززر قابل بنرسی میباشد.
بللن زیلل زسللا

میللزز مرللند د دروهللای سلل زری

 17118یین به دس میدیلد بله زیل مقلدزر بلن زسلا
نیللای نللن زآللززر  17970ییللن مللیباشللد بلله حللابی زز
سال سیزدهم ،شماره  ،42پاییز 1394
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زدللیید  5درزللدی مللیباشللد .هللمانللی در ملل رد

دس

بله زبیلدز شلی

می دیلد .بلدی بنبیل

قهاله 22

بللامی هللا و زب بلل

هللا میللزز مرللند  8362ییللن

مسللین بلله  6درزللد زسلل بلله  5درزللد بللاهش دزده

زس ل بلله بللن زسللا

م اسللداا نللن زآللززر زی ل مقللدزر

شللده و بللا شللدیهسللازی مجللدد مقللادین مرللند س ل د
و زب بلل

 8490ییللن بلله دسلل دمللده زسلل بلله نتللا دهنللده

منبلل ا بلله د دروهللای سلل زری و بللامی

زدییآللی بمیللن زز  2درزللد زسلل  .بنللابنزی مللیبلل ز

بنزی شنزی ردید بله دسل ملیدیلد .نیلای زیل بغییلن

گت ل م اسللداا شللدیهسللازی نللن زآللززر زز دق ل نسللدیار

در ردیلله دو رللدول  6دورده شللده زسلل  .در منحللله

با یی نسد به شنزی م ر د مسین بند ردزر زس .

باللد شللی قهاللاا بیتللین زز  4درزللد بلله  4درزللد
بللاهش دزده شللده و نیللای حازللل زز زی ل بغییللنزا بلله
دس میدید .بله هملی زل را در منزحلل بالد شلی -

ردول  -5نم نهزی زز پنسشنامه میزز مرند س د
ن

ری

د درو

پنزدو

سمند

ها بلاهش دزده شلده و بلا شلدیهسلازی نیلای بله دسل

میللزز مرللند سلل د
8

دلللل درو در هللللن 100

17

می دید .زیل رونلد بلا بلاهش شلی همله قهالاا بله 1

8/5

درزللد زدزملله دزده مللیش ل د .نیللای بلله دس ل دمللده در

بیل مین ع یینت
مددز– مقرد

بهنز -

بهنز -

گنمسار-

سمنا

متهد

سمنا

دزرد

دزرد

دزرد

89

90

91

والللای مااینللله آنلللی
د درو
سال ساد د درو

ردیه  2با  6ردول  6دورده شده زس .
 -2-4قوس

همللا گ نلله بلله در رللدول  2متللخص شللده زسلل
قهاللللاا  22 ،7 ،5 ،4و  25دزرزی قلللل

 -4آنالیز حساسایت مصارف ساوخت نسابت

بغیینزا زی قسم

در سله منحلله ز ملال ملیشل د .در

منحللله زول شللاا قلل

به عوامل هندسی مسیر

هسللللیند.

هللای بللا شللاا بمیللن زز 400

مین به  400میلن زآلززیش دزده ملیشل د .م قایل قهاله

در زی ل بخللش ز للنزا بغییللن در شللنزی هندسللی آالللی

 22حللرد ق ل

مسللین بللن روی میللزز مرللند سلل د وسللایلنقلیلله

همللنزه مللیبنللد .بلله همللی

زی ل قهالله رز بللا هزینللههللای آللنزوز
ل ل در منحللله دو هملله

مسلین بنرسللی شللده زسل  .بللدی بنبیل بله بللا ز مللال

ق

بغییللنزا در شللنزی هندسللی مسللین ،مسللین مجللددزر

منحللله باللد بمللامی قل

شللدیهسللازی شللده و نیللای بللا زسللیتاده زز نللن زآللززر بلله

م قای ل محللانی مسللین زمحللا حللرد زی ل ق ل

دسل دمللده زسل  .در پایللا بللا ب لیللل نیللای  ،رزهحللل-

می دهد .در هلن منحلله مسلین بلا شلنزی ردیلد شلدیه-

های مناسل در رهل بهینلهسلازی مرلند سل د در

سازی شده و نیلای بله دسل ملیدیلد .نیلای در ردیله

مسللین گنمسللار -سللمنا زرزدلله شللده زسلل  .در زیلل

 7با  9ردول  6دورده شده زس .

مها اه سه املل هندسلی مسلین شلامل شلی  ،قل

ها بله ییلن زز قل

قهاله  22حلرد ملیشل د .در
هللای مسللین حللرد مللیشل د.
هللا رز

و

بادزد ده ا د ری م رد بنرسی قنزر گنآیه زس .
 -1-4تغییر شیب

 -3-4تغییر در تعداد خطوط عبوري

در زیلل بخللش در دو منحللله باللدزد دهلل ا دلل ری

بللا بللاهش منحللله بلله منحللله شللی قهاللاا ،مسللین

مسللین زآللززیش دزده مللیشلل د .باللدزد دهلل ا دلل ری

مجددزر شدیهسلازی شلده و نیلای زز طنیل نلن زآلززر بله

د ل ر زسلل  .زبیللدز

مجله مدل سازی در مهندسی

آالللی مسللین در هللن رهلل  2دلل
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باللدزد دهل ا بلله  3و در منحللله باللد بلله  4دل

دل ر

در منحله باد همه ق

قهاه  22حرد

ها به یین زز ق

زآززیش دزده میشل د و م ل ر بلا شلنزی ردیلد شلدیه-

شده و شی های  4درزلد و بیتلین بله  2درزلد بلاهش

سللازی مللیشلل د .نیللای در ردیلله  10و  11رللدول 6

دزده میش د .نیای هن منحله در ردیه  12و  13ردول 6

دورده شللده زسلل  .بایسللیی در نظللن دزشلل زآللززیش

دورده شده زس .

بادزد دهل ا هزینله سلنیینی در بلن دزرد و مقلنو بله
زنآه نمیباشد.

 -5-4نمودارهاي حساسیت

در شحلهلای  2بلا  ،5نم دزرهلای منبل ا بله حساسلی

 -4-4تغییر در شیب و قوس

بغیین همزما در شی و ق

مرند س د نسلد بله بغییلنزا پارزمینهلای هندسلی
قهاه زز مسین دسا بن

مسین نتا دزده شده زسل  .در بملامی نم دزرهلا ،م ل ر

ی

و بم هزینهبن زز زآززیش بادزد ده ا دل ری ملیباشلد،

م دی نتا دهنده مرند س د د دروها ع ییلنت و هلن

بنابنزی در زی قسم ز نزا بهد د همزما شی و قل
های با شاا بمیلن زز

بنرسی میش د .در منحله زول ق

 500مین حرد و شی قهااا بیتین زز  5درزد عقهااا

ی

زز ز دزد م ر زآقی نتا دهنده بغیینزا ز ملال شلده

در شنزی م ر د هندسی مسین میباشد به در بخلش -4
 1با  4-4ب ایب دزده شده زس .

 22 ،16 ،15و 25ت به  2درزد باهش دزده میش د.
ردول  -6درزد با ینزا بغیین شنزی هندسی مسین بن میزز مرند س د
ردیه

س د س زری

درزد

ع یینت

بغیین

 -1شنزی م ر د مسین

17970

س د بامی
ع یینت

زب ب

درزد
بغیین

8490

 -2باهش شی قهاه  22زز  6درزد به  5درزد

17930

-0/3

9110

7/3

 -3باهش شی های بیتین زز  4درزد به  4درزد

18060

0/5

9180

8/2

 -4باهش شی های بیتین زز  3درزد به 3

17220

-4/2

9320

9/8

 -5باهش شی های بیتین زز  2درزد به  2درزد

17380

-3/3

8930

5/1

17680

-1/6

8030

-5/4

17860

-0/6

8770

3/3

14510

-19/3

7490

-11/8

13450

-25/2

7550

-11/1

 -10زآززیش بادزد ده ا د ری به  3د

16950

-5/7

8950

5/4

 -11زآززیش بادزد ده ا د ری به  4د

16870

-6/1

9130

7/5

14060

-21/8

7720

-9/1

13870

-22/8

7350

-13/5

 -6باهش شی های بیتین زز  1درزد به  1درزد عشی همه قهااا
مسین  1درزدت
 -7زآززیش شاا ق
 -8حرد ق

های مسین به یین زز ق
 -9حرد ق

 -12حرد ق

های مسین به  400مین
قهاه 22

های مسین

های با شاا بمین زز  500مین و باهش شی های  5و
 6درزد به  2درزد

 -13حرد ق

های با شاا بمین زز  500مین و باهش شی های  4و
 5و  6درزد به  2درزد.
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شتابخش و شاهحسینی

حساسی

مرند س د د دروهای س زری نسد به
بغیینزا شی
18200

مرند س د ع یینت

17700
17200
16700
2درزد 3درزد 4درزد 5درزد شی  %6پایه

حساسی

مرند س د د دروهای سنیی نسد به
بغیینزا شی
9500

8500
8000
7500

مرند س د ع یینت

9000

7000
2درزد 3درزد 4درزد 5درزد شی %6

پایه

شحل  -2نم دزرهای حساسی مرند س د نسد به بغیینزا شی

همللا گ نلله بلله متللاهده مللیشلل د در م لل ر ملل رد

زآللززیش باللدزد دهلل ا دلل ری در م لل ر ملل ردنظن

مها الله در درلل ص بغییللنزا شللی  ،بللاهش بمللامی

با ز بلاهش اتلمگیلن مرلند سل د

ملیگلندد زملا

شللی هللای بیتللین زز  3درزللد بلله  3درزللد بللا بنی

زی نحیله نیلز قابلل ب رله زسل بله زآلززیش دهل ا زز

نقش رز در باهش مرند س د دزشیه زس .
بلا ورل د زآلززیش شلاا قل

هلای مسلین در منحلله 7

باز زآززیش مرلند سل د متلاهده ملیشل د و زیل در
حللا ی زسل بلله حللرد قل
سد

هللا با للز بللاهش مرللند

میگندد .بلا ب رله بله ب پل گنزآی منهقله و زیل

نحیلله بلله حللرد قلل

3د

د ری بله  4دل با لز بتلاوا اتلمگیلنی در

مرند س د

نملیگلندد ،بنلابنزی بلا ب رله بله زینحله

زآللززیش باللدزد دهلل ا بللا هزینللههللای آنزوزنللی زسلل
پیتنهاد ملیگلندد زآلززیش دهل ا بله  3دل م لدود
گندد.

قهالله  22بللا هزینلله آنزوزنللی

بللا ب رلله بلله رللدول  6و شللحل  5متللاهده مللیشلل د

همللنزه د زهللد ب ل د ،بهیللنی پیتللنهاد در زی ل منحللله،

هللای مسللین

حللرد بمللامی ق ل

هللای مسللین بلله ییللن زز قهالله 22

عمنحله 8ت میباشد.

بغییللنزا هللمزمللا در حللرد بمللامی قل

بلله ییللن زز قهالله  22و بغییللنزا در شللی مللیب زنللد
بیتللینی بللا ین رز در بللاهش مرللند سلل د دزشللیه
باشد.
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حساسی

مرند س د د دروهای س زری نسد به بغیینزا
ق سها

15000
10000
5000
0
حرد ق سها به حرد ق سها شاا ق سهای
مسین400 :مین
یین زز 22

حساسی

مرند س د ع یینت

20000

پایه

مرند س د د دروهای سنیی نسد به بغیینزا
ق سها
یین
9000

8000
7500
7000
6500
حرد ق سها به
یین زز 22

حرد ق سها

شاا ق سهای
مسین400 :مین

پایه

شحل  -3نم دزرهای حساسی مرند س د نسد به بغیینزا در ق

حساسی مرند س د د دروهای س زری
نسد به بغیینزا بادزد ده ا د ری

17500
17000
16500
16000
4د

د ری 3د

د ری

پایه

حساسی مرند س د د دروهای سنیی
نسد به بغیینزا بادزد ده ا د ری
9500

مرند س د ع یینت

18000

های مسین

9000
8500
8000
4د

د ری

3د

د ری

مرند س د ع یینت

18500

مرند س د ع یینت

8500

پایه

شحل  -4نم دزرهای حساسی مرند س د نسد به بغیینزا بادزد ده ا د ری

مجله مدل سازی در مهندسی

سال سیزدهم ،شماره  ،42پاییز 1394

63

شتابخش و شاهحسینی

حساسی

مرند س د د دروهای س زری نسد به بغیینزا در شی و
ق مسین

15000
10000
5000

مرند س د ع یینت

20000

0
حرد ق سها به یین زز  22حرد ق سهای با شاا
 500مین و شی %2
و شی %2

حساسی

پایه

مرند س د د دروهای سنیی نسد به بغیینزا در شی و
ق مسین
8500
8000
7500
7000

مرند س د ع یینت

9000

6500
حذف قوسها به غیر از حذف قوسهای با شعاع
 22و شیب %2

پایه

 500متر و شیب %2

شحل  -5نم دزرهای حساسی مرند س د نسد به بغیینزا همزما در شی و ق

 -5نتیجهگیري
در مها الله م لل ر ملل ردنظن ،بللا ب رللله بللله شلللنزی
هندسللی مسللین ،بللاهش شللی بللا  3درزللد مللیب زنللد
مرللند س ل د رز در حا ل بهینلله قللنزر دهللد .حللرد
ق های مسین نیز یحلی زز گزینلههلایی زسل بله ملی-
ب زند در باهش مرلند سل د با ینگلرزر باشلد بله بلا
ب ره بله هزینلهبلن بل د حلرد قل قهاله  ،22بهیلن
زسلل زیلل قلل در مسللین حللرد نتلل د .هللمانللی
زآللززیش دهلل ا بللا  3دلل دلل ری مللیب زنللد بللا 25
درزللد با للز بللاهش مرللند سلل د در د دروهللای

های مسین

س زری گندد به قابلل ب رله زسل  .هلمانلی بلا ب رله
بلله شللنزی رغنزآیللایی مسللین م ل ردنظن زمحللا زآللززیش
ده ا بلا زلند هزینله نله انلدز بلا یی ورل د دزرد.
نیللای حازللل زز شللدیهسللازی در م لل ر ملل رد مها الله
نتا میدهلد بله بغییلنزا هلمزملا در شلی و قل
با للز بللاهش اتللمگیللن مرللند سلل د در بمللامی
د دروهللای مسللین مللیگللندد بلله مللیب زنللد بلله ن ل ز
گزینللهزی بللنزی ززللیحاا مسللین ملل رد زسللیتاده قللنزر
بییند.
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