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 چكيذه

ٖو٘آ يول   دس دٗ دٛٚ ي اخيش ػيؼتِ ٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ مبٕتيٖشي ثب سؿذ فضايٖذٙ اي سٗ ثٚ سٗ ث٘دٙ إذ. ائ حقيقت اْٛيت حٌْ ٗ ٕقٌ مبٕتيٖشي سا ثٚ ػ

خـني سٗؿٔ ّي مٖذ. ثٖبثشائ ْٛ٘اسٙ يل ٕيبص اػبػي ثشاي اػتفبدٙ ثٜيٖٚ اص تدٜيضات ٗ اّنبٕبت  ٕقؾ اػبػي اص تشّيٖبً ٛبي مبٕتيٖشي ثشاي استجبى ّيبٓ دسيب ٗ

ٌ ٗ ٕقوٌ ٗ إجوبسؽ   دس ثٖبدس ٗخ٘د داسد. ثب ت٘خٚ ثٚ ػبختبس پيچيذٙ ي ثٖبدس مبٕتيٖشي، ائ ّقبٍٚ يل ّذً ؿجيٚ ػبصي سا ثٚ ّٖظو٘س ّقبيؼوٚ ي دٗ اػوتشاتظي حْو    

بٕتيٖشي اسائٚ ّي مٖذ. ثشاي ائ ّٖظ٘س اص ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي ثٚ ػٖ٘آ يل ّؼيبس ِّٜ ثشاي اسصيبثي ػَْنوشد ثٖوذس موبٕتيٖشي ؿوٜيذ     مبٕتيٖشٛب دس يل تشّيٖبً م

رخيشٙ ػوبصي   ٕجبسؽ ثشايسخبيي ثٜشٙ ىشفتٚ ايِ. ثب تحَيٌ ٕتبيح ٕـبٓ دادٙ خ٘اٛذ ؿذ مٚ اػتفبدٙ اص اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد ثٚ خبي اػتفبدٙ اص ػيؼتِ مٖٕ٘ي ا

 دس كذ افضايؾ دٛذ. 41مبٕتيٖشٛب يل اثش ّؼٖب داس ثش سٗي ّؼيبس ػَْنشد ثٖذس خ٘اٛذ داؿت ٗ ّي ت٘إذ ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبس ىيشي سا ثٚ ّيضآ 
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 هقذهه

ٌ، خوبدٙ دس ثوبصاس   سٕٗذ سٗ ثٚ سؿذ اػتفبدٙ اص مبٕتيٖش دس ػيؼتِ ٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ چٖذ ٗخٜي ّيبٓ دسيوب، سيو  سؿذ فضايٖذٙ حٌْ ٗ ٕقٌ مبٕتيٖشي دسيبيي ٗ 

ذيشآ اسؿذ تشّيٖبً ٛبي مبٕتيٖشي سا ثب چبٍؾ ٛبيي دس خل٘ف افضايؾ تقبهب، ؿشايي سقبثتي، ػشّبيٚ ىزاسي ٛبي خذيذ، ىؼتشؽ فؼبٍيت ٛبي تدبست خٜبٕي، ّ

 4دٙ اص سٗؽ ٛبي خذيذ ثشاي إدبُ ػَْيبت اثش ثخؾ چٚ دس خـني ٗ چٚ دس اػنَٚ، ثٚ ٗخ٘د آٗسدٙ اػت. ائ افضايؾ اػتفبدٙ اص مبٕتيٖش ثوٚ  ثٚ سٗص ٗ ٕيبص ثٚ اػتفب

ش حْوٌ ٗ  ( خبيي مٚ ائ سؿذ ثشاي ػبي0داؿتٚ ثبؿذ ) 0101دس كذ تب ػبً  41( ٗ پيؾ ثيٖي ّي ؿ٘د ائ افضايؾ ٕشخي ثشاثش ثب 4دس كذ دس ػبً سػيذٙ ) 6تب 

 دسكذ پيؾ ثيٖي ؿذٙ اػت. 0ٕقٌ ٛبي دسيبيي تٖٜب 

ثٖذس ّؼشٗف دٕيوب   51ثٖذس مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخبيي ثٚ ػٖ٘آ ثضسىتشئ ثٖذس مبٕتيٖشي ايشآ، دس خٖ٘ة مـ٘س ٗ دس دٛبٕٚ تٖيٚ ٛشّض قشاس داسد مٚ ثبثيؾ اص 

ػَْيبت مبٕتيٖشي  TEU 0411111، قبدسٕذ تب ػبالٕٚ TEU 435111اسي ثيؾ اص ائ ثٖذس ثب ظشفيت ٕيٜذ 0ٗ  4داساي استجبى تدبسي اػت. تشّيٖبً ٛبي 

سؿوبت خٜوبٕي توبثيش    إدبُ دٖٛذ. ػَْنشد ثٖذس مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخبيي ٕـبٓ دٖٛذٙ ي سؿذ ائ ثٖذس دس ػبً ٛبي اخيش اػت ثٚ ً٘سي مٚ دس استقبء ستجٚ آٓ دس ىضا
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دس ستجوٚ   0141ػَْيبت مبٕتيٖشي دس ػوبً   TEU 0261111ؼتجش خٜبٕي، ثٖذس مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخبيي ثب قبثٌ تبَّي ىزاؿتٚ اػت. ٌّبثق آّبس ٛبي ٕـشيبت ّ
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، ْٛبٕٖوذ  ّشٗس تحقيقبت ىزؿتٚ ٕـبٓ ّي دٛذ مٚ ثيـتش آٓ ٛب اص تئ٘سي كف ثٚ ػٖ٘آ يل اثضاس ثشاي تخْئ ػَْنشد ثٖبدس مبٕتيٖشي اػتفبدٙ مشدٙ إوذ 

(. ثشاي ّثبً امثش ٌّبٍؼبت تٖٜب اص يل كف ٗاحوذ ثوشاي   2ّب ثيـتش آٓ ٛب اص فشم ٛبي ػبدٙ ػبصي ثشاي ّذً ػبصي دٕيبي ٗاقؼي اػتفبدٙ مشدٙ إذ )(. ا1م٘صآ)

سا افضايؾ دادٙ ٗ ّذً ػبصي ػَْيبت داخَي اػتفبدٙ مشدٕذ دس حبٍي مٚ دس يل ثٖذس ٗاقؼي تؼذاد صيبدي اص ؿجنٚ ٛبي كف ٗخ٘د داسد مٚ پيچيذىي  ّؼبئٌ ثٖذسي 

( ٕتيدٚ ىشفت مٚ سٗؽ ؿجيٚ ػبصي يل ىضيٖٚ اثشثخؾ ثشاي تحَيٌ 3اص ت٘آ سٗؽ ٛبيي حٌ تئ٘سي ؿجيٚ تئ٘سي كف ثشاي حٌ ّؼبئٌ ّي مبٛذ. ٗٓ ي٘ٓ يبٓ)

إدبُ ٌّبٍؼبت ىزؿتٚ ايدوبد موشدٙ   ػيؼتِ ٛبي ّ٘خ٘د دس ثٖبدس مبٕتيٖشي اػت. دس مٖبس اْٛيت سٗؽ ٛبي حٌ ّؼبئٌ ثٖذسي، ًجقٚ ثٖذي ّؼبئٌ تٖ٘ع صيبدي دس 

(، ٌّبٍؼٚ حبهش يل ّؼئَٚ اػتشاتظي اص ٕ٘ع ثشٕبّٚ سيضي ٗ ّشتجي ثب صيش ػيؼتِ حْوٌ ٗ ٕقوٌ ٗ إجوبسؽ دس يول ثٖوذس      4اػت. ٌّبثق ًجقٚ ثٖذي اسائٚ ؿذٙ دس )

ٛبي إجبسؽ مبٕتيٖشٛب دس ثَ٘ك ٛب ٌّبثق ّـخلبت  مبٕتيٖشي اػت. ّذيشيت ػَْيبت ّحً٘ٚ إجبسؽ ؿبٌّ ّؼبئٌ تلْيِ ىيشي ّختَفي اػت: ًشاحي ػيبػت

بي ٕيٜذاسي ّ٘قت مبٕتيٖشٛب )ػبيض، ٗصٓ، ّقلذ، ٗاسداتي ث٘دٓ، كبدساتي ث٘دٓ ٗ ...(، ّؼئَٚ تخليق، ّؼيشٛبي حشمتي ٗ ثشٕبّٚ سيضي خشثقيٌ ٛب، ًشاحي فوبٛ

ػيؼتِ ؿجيٚ ػبصي ىشافيني ثشاي ؿجيٚ ػبصي فوبي ٕيوٚ داسي ّ٘قوت دس مٖوبس    ( يل ّتذٍٗ٘طي ثش پبيٚ ي 5(. چٕ٘و ٗ ْٛنبسآ )4ثشاي مبٕتيٖشٛبي كبدساتي)

(. ٗيغ ٗ ْٛنبسإؾ اػتفبدٙ اص 6اػنَٚ اسائٚ مشدٕذ. ٛذف ائ ّتذٍٗ٘طي افضايؾ اػتفبدٙ اص ظشفيت تدٜيضات حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ مبٛؾ صّبٓ ثبسىزاسي مبٕتيٖشٛبػت )

خـني اسائٚ مشدٕذ ثٚ ً٘سي مٚ فشآيٖذ ّي ت٘إذ ثٚ ك٘ست دٗ صيش فشآيٖذ خذا ؿ٘د: تخَيوٚ ٗ إتقوبً. يول    فوبي ّحً٘ٚ إجبسؽ سا ثشاي إتقبً ّدضا دس اػنٚ ٗ 

سي ؿذٕذ. ٍوي ٗ  ثشٕبّٚ سيضي ػذد كحيح تؼذاد مْيٖٚ ٕبٗىبٓ حٌْ ٗ ٕقٌ سا تؼيئ ّي مٖذ. ْٛچٖئ دس ائ تحقيق ٕتبيح تدشثي ثٚ ٗػيَٚ ؿجيٚ ػبصي كحٚ ىزا

( يول ّوذً ثوشاي    40يق فوبي إجبس سا دس يل ثٖذس ٗاػي ثب ٛذف مبٛؾ تشافيل دس ثٖذس ّ٘سد ثشسػي قشاس دادٕذ. ٍوي ٗ ٛؼو٘ )  ( ّؼئَٚ تخل44ْٛنبسإؾ )

ٗ ّؼبٍٚ سا ثب يل  ّؼبٍٚ ّشتت ػبصي ّدذد مبٕتيٖشٛب  ثٚ ّٖظ٘س ثٜشٙ ثشداسي ّٖبػت اص فوبي ّحً٘ٚ ثٖذس مبٕتيٖشي ٗ ػشػت ثخـيذٓ ثٚ ػَْيبت ثبسىزاسي اسائٚ

 سيتِ ٛي٘سػتيل حٌ مشدٕذ. اٍي٘

ّي ت٘آ ىفت مْتش ٌَّجي يبفت ّي ؿ٘د مٚ ٕتبيح اسائٚ ؿذٙ ي خ٘د   ثب ت٘خٚ ثٚ ّشٗس ّختلش ٌّبٍؼبت دس خل٘ف ثٜيٖٚ ػبصي ّؼبئٌ ثٖبدس مبٕتيٖشي،

ؿذ. دس ائ ّقبٍٚ ػؼي مشدٙ ايِ يل ّذً ػّْ٘ي ثوشاي  سا ثب دادٙ ٛبي حبكٌ اص ّؼبٍٚ ٗاقؼي ّ٘سد ّقبيؼٚ قشاس دادٙ ثبؿذ ٗ دس ٗاقغ ّؼبٍٚ سا ّؼتجش ػبصي مشدٙ ثب

     ّ ٖظو٘س ػوٖدؾ   تْبّي صيش ػيؼتِ ٛبي ّ٘خ٘د دس ثٖذس مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخبيي ثٚ ّٖظ٘س ايدبد دسخٚ ي ّٖبػجي اص ينپبسچيي ّيوبٓ صٕديوشٙ توبّئ دس ثٖوذس ثوٚ 

2ػَْنشد آٓ اسائٚ مٖيِ. اػتفبدٙ اص ٕشُ افضاس ؿجيٚ ػبصي 
ED ّ حيي ىشافيني ٗ ػٚ ثؼذي آٓ دس مٖبس اّنبٕبت إيْيـٔ ػبصي ثبػث ؿذ توب دسخوٚ   ٗ ثٜشٙ ىيشي اص

ؼنغ ٗ صيوش  ي ّ٘سد قجٍ٘ي اص كحت ّذً ػبختٚ ؿذٙ مؼت ؿ٘د. دس ّذً اسائٚ ؿذٙ ػٚ صيش ػيؼتِ مـتي ثٚ اػنَٚ، إتقبً اص اػنَٚ ثوٚ ّحً٘وٚ إجوبسؽ ٗ ثوبٍ    

بسچيي ّيبٓ اخضاي حٌْ ٗ ٕقٌ مبٕتيٖش دسٗٓ يل تشّيٖبً مبٕتيٖشي سا فشاِٛ ّي مٖذ. ٕنتٚ قبثٌ تبّوٌ  ػيؼتِ إجبسؽ ٗخ٘د داسٕذ مٚ دسخٚ ي قبثٌ قجٍ٘ي اص ينپ

ت آٓ دييش دس ٌّبٍؼٚ حبهش دس ٕظش ىشفتٔ خضئيبت ّـخلٚ ٛبي فٖي تدٜيضات حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ دس ٕظش ىيشي حبالت تلبدفي دس ؿوبخق ٛوبي خشاثوي ٗ تؼْيوشا    

 ذٙ ٕـذٙ اػت.ٛبػت مٚ تب مٖ٘ٓ دس ّظبٍؼبت قجَي دي

إٜٓبػوت.  ٛذف اص اسائٚ ائ ّقبٍٚ ايدبد يل ّذً اص ثٖذس مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخبيي ثٚ ّٖظ٘س اسصيبثي ػَْنشد ثٖوذس دس دٗ اػوتشاتظي ّختَوف ٗ ّقبيؼوٚ ي     

٘ست ّ٘قت دس فوبيي ٕضديول ثوٚ   اػتشاتظي اًٗ ػيؼتِ إجبسؽ حبً حبهش ّي ثبؿذ ٗ اػتشاتظي دُٗ ّذً پيـٖٜبدي ّب اػت مٚ مبٕتيٖشٛب سا پغ اص تخَيٚ ثٚ ك

دس  فبدٙ موشدٙ ايوِ.  اػنَٚ ثٚ ٕبُ ّبسؿبٍيٖو يبسد ٕيٚ داسي ّي مٖذ. ثشاي ائ ّٖظ٘س ّب اص ّؼيبس ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبس ىيشي ثٚ ػٖ٘آ يل ؿوبخق ّٜوِ دس ثٖوذس اػوت    

ّي ؿ٘د. دس قؼْت چٜبسُ خشٗخي ؿوجيٚ ػوبصي ثوشاي    قؼْت دُٗ ؿشح ّختلشي اص ّؼبٍٚ ّ٘سد ثحث اسائٚ ّي ؿ٘د. دس قؼْت ػُ٘ فشآيٖذ ّذً ػبصي تـشيح 

 ّقبيؼٚ دٗ اػتشاتظي ثٚ مبس ىشفتٚ ّي ؿ٘د ٗ دس ٕٜبيت دس قؼْت پٖدِ ٕتبيح مبسىضاسؽ ّي ؿ٘د.
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دادٙ ؿٕ٘ذ. ائ خذّت  ّحَي اػت مٚ مـتي ٛب ّي ت٘إٖذ دس مٖبس اػنَٚ ٛبي إٜٓب پَٜ٘ دٛي ٗ ث٘ػيَٚ ي ىٖتشي مشئ ٛب  3يل تشّيٖبً مبٕتيٖشي

ٖ٘آ يل ّحً٘ٚ خذّت دٛي ؿبٌّ تخَيٚ مبٕتيٖش اص سٗي مـتي ٗ يب ثبسىزاسي مبٕتيٖش ثش سٗي مـتي ّي ثبؿذ. ْٛچٖئ تشّيٖبً ٛبي مبٕتيٖشي ّي ت٘إٖذ ثٚ ػ

ّـتشي دس آٓ ثبقي ثْبٕٖذ. ثٖبثشائ ي إجبسؽ ّ٘قت تَقي ؿٕ٘ذ ثٚ ً٘سي مٚ مبٕتيٖشٛب ّي ت٘إٖذ اص ٍحظٚ تخَيٚ ؿذٓ اص سٗي مـتي تب ٍحظٚ تح٘يٌ ثٚ 

َيٚ مبٕتيٖشٛب اص مبٕتيٖشٛبي تخَيٚ ؿذٙ ث٘ػيَٚ ي ىٖتشي مشئ ٛب ّي ثبيؼت ثٚ فوبي ّٖبػجي دس ّحً٘ٚ إجبسؽ ّٖتقٌ ؿٕ٘ذ.  ثشاي إدبُ ائ مبس، پغ اص تخ

بسؽ ّٖتقٌ مٖٖذ. ثب دس ٕظش ىيشي ائ ٕنتٚ مٚ مبٕتيٖش تخَيٚ ؿذٙ سٗي مـتي ثش سٗي مبّي٘ٓ ٛبيي ثبس ىزاسي ّي ؿٕ٘ذ تب مبّي٘ٓ ٛب آٓ ٛب سا ثٚ ّحً٘ٚ إج

جبسؽ ّي سػٖذ ٗاسداتي، يخچبٍي، تشإـيپ يب خبٍي اػت ّي ثبيؼت ثٚ ثَ٘ك دس ٕظش ىشفتٚ ؿذٙ دس ّحً٘ٚ ّٖتقٌ ؿ٘د. ثٚ ّحن ايٖنٚ مبّي٘ٓ ٛب ثٚ ّحً٘ٚ إ

تيٖشٛب اص سٗي مبّي٘ٓ ٛب مشدٙ ٗ آٓ ٛب سا دس ّحٌ ٛبي ّخل٘ف دس ثَ٘ك ٛب خبييزاسي ّي تدٜيضات دييشي ثٚ ٕبُ خشثقيٌ ٛبي چشخ داس ؿشٗع ثٚ تخَيٚ مبٕ

ًٚ إجبسؽ ثٚ ّٖظ٘س مٖٖذ. ْٛبٌٕ٘س مٚ قجالً ٕيض رمش ؿذ يل مبٕتيٖش ّي ت٘إذ اص يل ػبػت تب چٖذئ سٗص دس ّحً٘ٚ إجبسؽ ٕيٚ داؿتٚ ؿ٘د ٗ پغ اص آٓ اص ّح٘

سٗي مـتي خبسج ّي ؿ٘د. مبٕتيٖشٛبي تشإـيپي إٜٓبيي ٛؼتٖذ مٚ اص سٗي مـتي ٛبي ثضسىتش دس ثٖذس تخَيٚ ؿذٙ تب ثشاي ثبس تح٘يٌ ثٚ ّـتشي ٗ يب ثبس ىيشي ثش 

ثٖذس خ٘اٖٛذ  ىزاسي ّدذد سٗي مـتي ٛبيي مٚ قلذ داسٕذ ثٚ ثٖبدس داخٌ مـ٘س يب ف٘اكٌ ٕضديل ّٖتقٌ ؿٕ٘ذ، آّبدٙ ؿٕ٘ذ. ائ مبٕتيٖشٛب ثٚ ك٘ست ّ٘قت دس

 ٖبثشائ مبٕتيٖشٛبي تشإـيپ ٗ مبٕتيٖشٛبي كبدساتي ، مبٕتيٖشٛبيي ٛؼتٖذ مٚ ت٘ػي تشّيٖبً ثش سٗي مـتي ٛب ثبس ىزاسي ّي ؿٕ٘ذ.ّبٕذ. ث

ٛوش  ٛوش ػوبػت ثوشاي    ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي يني اص يني اص ّْٜتشئ ّؼيبس ٛبي ػَْنشد ثٖبدس مبٕتيٖشي ّي ثبؿذ. ائ ؿبخق ٕشخ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي مبٕتيٖشٛب دس 

 مـتي اػت. قجٌ اص تخَيٚ ٛش مـتي دس اػنَٚ ، ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي ثشاي ٛش مـتي ثٚ ك٘ست صيش ّحبػجٚ ّي ؿ٘د:

 3.2ًً٘ مـتي* 
= 

ٕووشُ تخَيووٚ ٗ ثووبسىيشي) خبثدووبيي دس 

 00 ػبػت(

ٖٛذٙ ي تؼذاد اػتبٕذاسد تخَيوٚ ٗ ثوبسىيشي دس ٛوش    ائ ّؼبدٍٚ استجبًي ثئ ًً٘ مـتي ٗ دٗ ػذد ثبثت ّي ثبؿذ. ّقذاس ثذػت آّذٙ اص ائ ساثٌٚ ٕـبٓ د

ثٖبثشائ افضايؾ ائ ؿبخق ثٚ  ػبػت ثشاي يل مـتي ّـخق اػت. مبٛؾ ّقذاس ائ ؿبخق ثشاي ّذيشآ ثٖبدس مبٕتيٖشي ٛضيٖٚ ٛبيي سا دس ثش خ٘اٛذ داؿت، 

إتخبة اػتشاتظي ّٖبػت ثشاي رخيشٙ ػبصي مبٕتيٖشٛب دس ّحً٘وٚ إجوبسؽ ٗ   ثيـتشئ ّقذاس ّْنٖٚ اص اٍٗئ اٛذاف ٌّبٍؼبت ثٖبدس مبٕتيٖشي اػت. دس ائ خل٘ف 

 اػتفبدٙ ثٜيٖٚ اص تدٜيضات ّي ت٘إذ ػِٜ ػْذٙ اي سا دس افضايؾ ائ ؿبخق داؿتٚ ثبؿذ. 

يٖش ّوي ت٘إوذ ينوي اص    ّؼبٍٚ اص إٓدب آغبص ّي ؿ٘د مٚ يل مـتي ٗاسد ثٖذس ؿذٙ ٗ قلذ داسد تؼذادي اص مبٕتيٖشٛبي خ٘د سا تخَيٚ مٖذ. ٛش مبٕت

ٕبُ ّبسؿوبٍيٖو   ائ دٗ ّؼيش سا ًي مٖذ: إتقبً ّؼتقيِ اص اػنَٚ ثٚ ّحً٘ٚ اص قجٌ تؼيئ ؿذٙ دس إجبس ٗ يب اثتذا إتقبً ثٚ يل ّحً٘ٚ إجبسؽ ّ٘قت ثٚ

ذ. ثٖبثشائ ّب دس ائ ّقبٍٚ قلذ داسيِ تب ائ يبسد ٗ ػپغ إتقبً ثٚ ّحً٘ٚ إجبسؽ اص پيؾ تؼيئ ؿذٙ. ٌّبثق ثب ائ دٗ ّؼيش دٗ ّؼبٍٚ ث٘خ٘د خ٘اٛذ آّ

يي ّوي  دٗ ّؼيش سا مٚ ّٖدش ثٚ دٗ اػتشاتظي إجبسؽ ّي ؿٕ٘ذ ّ٘سد ّقبيؼٚ قشاس دٛيِ. اػتشاتظي اًٗ ػيبػت حبً حبهش دس ثٖذس مبٕتيٖشي ؿوٜيذ سخوب  
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ٕـوبٓ دادٙ   4ئ ؿذٙ ٛش مبٕتيٖش ّٖتقٌ ّي مٖذ مٚ دس ؿونٌ  ثبؿذ مٚ مبٕتيٖشٛب سا پغ اص تخَيٚ اص سٗي مـتي ّؼتقيْبً ثٚ ّحً٘ٚ إجبسؽ اص پيؾ تؼي

  ٕضديني اػنَٚ ايدبد خ٘اٛذ ؿذ.ؿذٙ اػت ٗ ّؼبٍٚ دُٗ اػتشاتظي پيـٖٜبدي ائ ّقبٍٚ ّي ثبؿذ مٚ دسآٓ فوبيي ثٚ ٕبُ إجبس ّ٘قت دس 

 : اػتشاتظي إجبسؽ ٗ إتقبً ّؼتقيِ مبٕتيٖشٛب اص اػنَٚ ثٚ ّحً٘ٚ إجبسؽ  4ؿنٌ 

  

 : اػتشاتظي پيـٖٜبدي ثشاي إتقبً ّ٘قت مبٕتيٖشٛب ثٚ فوبي ّبسؿبٍيٖو يبسد0 ؿنٌ

ايؤ  فوب ّؼئٍ٘يت ٕيٜذاسي ّ٘قت مبٕتيٖشٛب سا ثشػٜذٙ داؿتٚ ٗ پغ اص ّذتي مبٕتيٖشٛب اص ائ فوب ثٚ ّحً٘ٚ ي إجبسؽ اكَي ّٖتقٌ خ٘اٖٛذ ؿوذ.  ائ 

ؽ ثٖذس مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخبيي ثشاػبع ٕ٘ع مبٕتيٖشٛب تقؼيِ ثٖذي ؿذٙ اػوت  ٗ ٛوش موبٕتيٖش دس    دس حبً حبهش ّحً٘ٚ إجبس ّـخق اػت. 0اػتشاتظي دس ؿنٌ 

ّذً پيـٖٜبد ؿذٙ فوبي اختلبف دادٙ ؿذٙ ثٚ آٓ قشاس ّي ىيشد. ثٖبثشائ مبٕتيٖشٛبي سػيذٙ ثٚ ثٖذس ّقلذ ّـخلي سا دس ّحً٘ٚ إجبسؽ خ٘اٖٛذ داؿت. اّب دس 

ِ ثٚ ّحً٘ٚ إجبسؽ ّٖتقٌ ؿذٙ ٗ ثشخي ٕيض اثتذا ثٚ ّبسؿبٍيٖو يبسد اسػبً ّي ؿٕ٘ذ تب پغ اص ت٘قف م٘توبٙ ّدوذد ثوٚ ّقلوذ     ثشخي اص مبٕتيٖشٛب ثٚ ك٘ست ّؼتقي

يچ موبٕتيٖشي  اكَي دس ّحً٘ٚ إجبسؽ ّٖتقٌ ؿٕ٘ذ. مبٕتيٖشٛب دس فوبي ّبسؿبٍيٖو يبسد ثٚ ك٘ست تلبدفي چيذٙ ّي ؿٕ٘ذ، ثٖبثشائ ٛيچ فوبي ّـخلي ثشاي ٛ

مٚ ّدذداً  يشٙ ٕـذٙ اػت. پغ اص إٓنٚ ائ مبٕتيٖشٛب دس فوبي ّبسؿبٍيٖو يبسد چيذٙ ؿذٕذ ٗ ٗهؼيت مبّي٘ٓ ٛب ثٚ حبٍت ثينبس دسآّذ، ٕ٘ثت آٓ ّي سػذاص قجٌ رخ

 مبٕتيٖشٛب ثش سٗي مبّي٘ٓ ٛب ثبسىيشي ؿذٙ ٗ ثٚ ّقلذ اكَي دس ّحً٘ٚ إجبسؽ ّٖتقٌ ؿٕ٘ذ. 

تؼذاد ثبسىيشي ٗ تخَيٚ ْٕي ت٘إذ اثش ثخؾ ثبؿذ ثٚ ائ دٍيٌ مٚ ثشاي ٛش مبٕتيٖشي مٚ ثٚ ائ فوب ّٖتقوٌ ّوي    اٍجتٚ اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد اص ّٖظش

مبٕتيٖشٛب ي ّٖتقٌ ؿ٘د ّي ثبيؼت يل تخَيٚ ٗ يل ثبسىيشي اهبفٚ إدبُ داد اّب ثٚ ٛش حبً داساي ّضيت ٛبي دييشي ّي ثبؿذ. ثٚ ػٖ٘آ ّثبً اصإٓدب مٚ تْبّي 

ٗ ؿذٙ ثٚ ّبسؿب صّوبٕي   ٍيٖو يبسد ثب ينذييش ثٚ ك٘ست يندب إجبسؽ ّي ؿٕ٘ذ، يل خشثقيٌ چشخ داس ّي ت٘إذ ثشاي ثبسىزاسي ٗ ثبس ثشداسي اص ائ فوب مبفي ثبؿوذ 

باليي اص تفنيول  ثشاي إتقبً مبٕتيٖش دس ثئ صيش ثَ٘ك ٛبي فوبي ّبسؿبٍيٖو يبسد اص ًشف خشثقيٌ چشخ داس كشف ْٕي ؿ٘د. ثٚ ػجبست دييش صّبٕي موٚ دسخوٚ ثو   

إجبسؽ مبٛؾ ّي  چيذّبٓ مبٕتيٖشٛب دس ثئ صيش ثَ٘ك ٛبي يل ّحً٘ٚ إجبسؽ ٗخ٘د داؿتٚ ثبؿذ، ّيضآ ثٜشٙ ثشداسي اص خشثقيٌ ٛب چٚ دس اػنَٚ ٗ چٚ دس فوبي

ئ خبكيت دس اػتشاتظي مٖٕ٘ي ثٖذس ٗخو٘د داسد  يبثذ صيشا پشامٖذىي دس چيذّبٓ ّٖدش ثٚ كشف صّبٓ صيبدي ثشاي إتقبً ثٚ ٕقبى ّختَف ّحً٘ٚ إجبسؽ ّي ؿ٘د. ا

 دٜيضات ثٖذس ؿ٘د. ٗ ّب قلذ داسيِ تب ثب ايدبد فوبي ّبسؿبٍيٖو يبسد تْشمضي دس چيذّبٓ اٍٗيٚ مبٕتيٖشٛب ايدبد مٖيِ تب ّٖدش ثٚ افضايؾ ثٜشٙ ثشداسي اص ت
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ي ّبسؿبٍيٖو يبسد سا ت٘هيح دٛيِ. ػبختبس ّذً، دادٙ ٛبي ٗسٗدي ، دٗسٙ ىوشُ ؿوذٓ   دس ائ ثخؾ قلذ داسيِ تب خضئيبت ّذً ايدبد ؿذٙ ثشاي اػتشاتظ

 ّذً ٗ ثشسػي كحت ّذً دس ائ قؼْت ؿشح دادٙ ّي ؿٕ٘ذ. 

 ساختار هذل 

ػوٚ صيوش ػيؼوتِ    ػبختبس ّذً ؿجيٚ ػبصي ّبسؿبٍيٖو يبسد اص ػٚ صيش ّدْ٘ػٚ تـنيٌ ؿذٙ اػت مٚ ّٖبثغ ٗسٗدي ثٚ ثذٕٚ اكَي ّذً سا فشاِٛ ّي مٖذ. ائ 

( ثشاي اػتشاتظي مٖٕ٘ي ثٖذس مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخوبيي اسائوٚ ؿوذٙ اػوت. دس     4دقيقبً ّـبثٚ ػٚ صيش ػيؼتْي اػت مٚ دس ّذً ػبختٚ ؿذٙ ت٘ػي ػظيْي ٗ قٖجشي )

تٍ٘يوذ ّوي    4. مبٕتيٖشٛب دس صيوش ػيؼوتِ   حقيقت ّٖبثغ ٗسٗدي ثشاي دٗ اػتشاتظي ينؼبٓ اػت، ثٖبثشائ ػٚ صيش ػيؼتِ دس دٗ اػتشاتظي دقيقبً ّـبثٚ ينذييش اػت

آٗسي ؿذٙ تٍ٘يذ ؿذٙ ٗ ثش سٗي مـتي ٛب قشاس  ؿٕ٘ذ. دس ائ صيش ػيؼتِ مبٕتيٖشٛب ثب ت٘خٚ ثٚ اثؼبد ، ٕ٘ع حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ ّحت٘ي دٗسٓ إٜٓب ثب ت٘حٚ ثٚ دادٙ ٛبي خْغ

ٕشخ ٗسٗد مـتي ٛب اص يل تبثغ ت٘صيغ ْٕبيي پيشٗي ّوي مٖوذ موٚ اص تحَيوٌ دادٙ     ٗاسد ثٖذس ّي ؿٕ٘ذ.  0ّي ىيشٕذ. پغ اص آٓ مـتي ٛب ٗاسد اص ًشيق صيش ػيؼتِ 

مـتي ٛب ٗاسد ٍٖيشىبٙ ّي ؿٕ٘ذ ٗ ّٖتظش خ٘اٖٛذ ّبٕذ تب پغ اص فشاِٛ ؿوذٓ ؿوشايي ٗسٗد ثوٚ اػونَٚ      0ٛبي تبسيخي ثذػت آّذٙ اػت. دس ٕٜبيت دس صيش ػيؼتِ 

 ( ّـبٛذٙ مٖيذ. 4صيش ػيؼتِ سا ّي ت٘إيذ دس ) ٗاسد ثذٕٚ اكَي ّذً ؿٕ٘ذ. خضئيبت ثيـتشي اص ائ ػٚ

 بذًه اصلي هذل 

تدٜيضات ّ٘سد ٕيبص ثشاي ائ ّٖظ٘س، خبثٚ خبيي مبٕتيٖشٛب اص اػنَٚ ثٚ ّحً٘ٚ إجوبسؽ ٗ ثوبٍؼنغ ٗ     دس ثذٕٚ اكَي ّذً، سٗؽ تخَيٚ ٗ ثبس ىيشي مـتي ٛب ،

يٖو يبسد سا ت٘هيح خ٘اٛيِ داد.  ْٛچٖئ تفبٗت اكَي ّبثئ ػيؼتِ إجوبسؽ مٖوٕ٘ي ٗ ػيؼوتِ    فشآيٖذ رخيشٙ ػبصي مبٕتيٖشٛب دس ّحً٘ٚ إجبسؽ ٗ فوبي ّبسؿبٍ

 إجبسؽ دس ّبسؿبٍيٖو يبسد دس ائ قؼْت ّـخق خ٘اٛذ ؿذ.  

ؽ دس فوبٛبي اص پيؾ ٕـبٓ ّي دٛذ، دس ػيؼتِ إجبسؽ مٖٕ٘ي مبٕتيٖشٛب دس اػنَٚ تخَيٚ ّي ؿٕ٘ذ ٗ پغ اص إتقبً ّؼتقيِ ثٚ ّحً٘ٚ إجبس 0ْٛبٌٕ٘س مٚ ؿنٌ 

ٖشٛبي كوبدساتي موٚ ثوٚ    تؼيئ ؿذٙ إجبس ّي ؿٕ٘ذ ٗ تب صّبٕي مٚ قلذ تشك تشّيٖبً سا داؿتٚ ثبؿٖذ دس ائ فوب إجبس ّي ؿٕ٘ذ. ْٛچٖئ مبٕتيٖشٛبي خبٍي ٗ مبٕتي

شي ثش سٗي مـتي دس ّحً٘ٚ إجوبسؽ ثوبقي خ٘اٖٛوذ    ّٖظ٘س ثبسىيشي ثش سٗي مـتي ٛب دس ثَ٘ك ٛبي ّـخق ؿذٙ دس ّحً٘ٚ إجبسؽ قشاس داسٕذ، تب ٍحظٚ ثبس ىي

 ّبٕذ.

ٗخ٘د داسد. ائ فوب ّبسؿبٍيٖو يبسد ٕبّيذٙ ّي ؿ٘د. فوبي ّبسؿبٍيٖو يبسد ثٚ مبٕتيٖشٛوبي ٗاسداتوي اختلوبف     0يل فوبي إجبسؽ اهبفٚ ثش ؿنٌ  1دس ؿنٌ 

َيٚ اص سٗي مـتي ثٚ ائ فوب ّٖتقٌ ّي ؿٕ٘ذ ٗ ّبثقي مبٕتيٖشٛب پوغ اص تخَيوٚ ثوٚ    دادٙ ّي ؿ٘د. ثٖبثشائ مبٕتيٖشٛبي ٗاسداتي ثٚ ّٖظ٘س إجبسؽ ّ٘قت پغ اص تخ

اتي قوشاس ىشفتوٚ دس   ك٘ست ّؼتقيِ ثٚ ّحً٘ٚ إجبسؽ ّٖتقٌ ّي ؿٕ٘ذ. پغ اص إٓنٚ خشثقيٌ ٛب ي چشخ داس ٗ مبّي٘ٓ ٛب ثينبس ؿٕ٘ذ، ثشاي إتقبً مبٕتيٖشٛبي ٗاسد

سا اص ائ فوب ثٚ ّحً٘ٚ اكَي إجبسؽ ّٖتقٌ ّي مٖٖذ. دس ػيؼتِ إجبسؽ ّبسؿبٍيٖو يبسد ٕح٘ٙ ي ثبسىيشي مبّي٘ٓ ٛب  ّبسؿبٍيٖو يبسد فشاخ٘إي ؿذٙ ٗ مبٕتيٖشٛب

 ثش سٗي مـتي ٛب ْٛبٕٖذ سٗؿي اػت مٚ دس ػيؼتِ حبً حبهش ثٖذس ٗخ٘د داسد.



 

 : ثذٕٚ اكَي ّذً ػيؼتِ إجبسؽ مٖٕ٘ي دس ثٖذس مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخبيي0ؿنٌ 

 اكَي ّذً اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد : ثذ1ٕٚؿنٌ

 جوع آٍري داده ها 

خْوغ آٗسي ؿوذ ٗ    0144ٗ  0141دادٙ ٛبي ّ٘سد ٕيبص ثشاي ايدبد ّذً اص ّيبٓ ّؼتٖذات ٗ اًالػبت رخيشٙ ؿذٙ ثٖذس مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخبيي دس ػبً ٛبي 

تيٖشي ؿٜيذ سخبيي ث٘د مٚ ؿبٌّ صّبٓ ٛبي ٗسٗد، صّبٓ پَٜ٘ ىيشي، ّذت صّوبٓ  مـتي ثٚ ثٖذس مبٕ 602ّ٘سد تحَيٌ قشاس ىشفت. ائ داد ٛب ّشث٘ى ثٚ ٗسٗد تؼذاد 

ًً٘ مـتي ٗ صّبٓ خشٗج مـتي اص ثٖذس ّوي ثبؿوذ. ّوبثقي اًالػوبت دس ساثٌوٚ ثوب        إدبُ ػَْيبت، تؼذاد مبٕتيٖشٛب ي تخَيٚ ؿذٙ ٗ ثبسىيشي ؿذٙ ثش سٗي مـتي، 

آٗسي ؿذٙ ٗ إدبُ تحَيٌ ٛبي آّبسي، اص ٕوشُ   بؿذ. ثشاي ثذػت آٗسدٓ ت٘اثغ آّبسي ّٖبػت اص دادٙ ٛبي خْغتدٜيضات ّ٘سد اػتفبدٙ دس ثٖذس ٗ ّحً٘ٚ إجبسؽ ّي ث



ثب تحَيٌ دادٙ ٛبي تبسيخي ّـخق ؿذ مٚ ٕ٘ع ٗ إذاصٙ مبٕتيٖشٛب اص يل تبثغ ت٘صيوغ تدشثوي پيوشٗي ّوي مٖٖوذ. ْٛچٖوئ        اػتفبدٙ مشدٙ ايِ.  Easy Fitافضاس 

تي ٛب ثٚ ثٖذس ٗ اػتفبدٙ اص آصّ٘ٓ مبي ّشثغ ٕـبٓ داد مٚ ت٘صيغ صّبٓ ثئ ٗسٗد دٗ مـتي ّت٘اٍي اص يل تبثغ ت٘صيغ ْٕوبيي ثوب ّت٘ػوي    تحَيٌ صّبٓ ٛبي ٗسٗد مـ

 ػبػت پيشٗي ّي مٖذ. 6.14

تيش سا ثشاي تخَيوٚ  دػتٚ تقؼيِ ّي مٖذ. ٛش مـتي تؼذاد ّـخلي مبٕ 42ثشاي ًً٘ مـتي ٛب ٕيض يل تبثغ ت٘صيغ تدشثي ثذػت اٗسديِ مٚ ًً٘ سا ثٚ 

يل توبثغ ت٘صيوغ تدشثوي     ثب خ٘د ثٚ ثٖذس آٗسدٙ ٗ تؼذاد ّـخلي ٕيض ثشاي ثبسىيشي دس ٕظش ّي ىيشد. تؼذاد مبٕتيٖشٛب ي ّ٘سد ٕظش ثشاي تخَيٚ ٗ ثبسىيشي ٕيض داساي

، تؼذاد خبثٚ خبيي ٛبيي مٚ يل ىٖتشي موشئ إدوبُ ّوي    ثب ت٘خٚ ثٚ خْغ آٗسي دادٙ اص ػَْيبت ػيؼتِ ٗاقؼي دس ثٖذس ثذػت آّذٙ اص دادٙ ٛبي تبسيخي ّي ثبؿذ.

ّي ثبؿذ. اص ًشف دييش صّبٓ إدبُ ٛوش خبثوٚ خوبيي ت٘ػوي ىٖتوشي       2.23خبثٚ خبيي دس ػبػت ٗ إحشاف اػتبٕذاسد  04دٛذ داساي تبثغ ت٘صيغ ٕشّبً ثب ّيبٕيئ 

 . داسد 16.53ثبٕيٚ ٗ  451.50مشئ يل تبثغ ت٘صيغ ٍ٘ه ٕشّبً ثب پبساّتشٛبي 

ثٖذس مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخبيي ٗ دس ٕظش ىشفتٔ ايٖنٚ صّبٓ إتظبس قجٌ اص تؼْيش ثشاي ىٖتشي موشئ   4ىٖتشي مشئ ّ٘خ٘د دس تشّيٖبً ؿْبسٙ  41ثب تحَيٌ 

جي ثب ّيبٕيئ صّبٓ ثئ دٗ ثشاي ٛش ىٖتشي مشئ اص يل تبثغ ت٘صيغ تدشثي اػتفبدٙ ّي مٖذ، ؿبخق ّشت  5ثشاثش ثب كفش اػت، ٗ ْٛچٖئ ّيبٕيئ صّبٓ تؼْيش 4ٛب

 ثشاي تْبّي ىٖتشي مشئ ٛب اص ت٘صيغ ٗيجً٘ پيشٗي خ٘اٛذ مشد. 6خشاثي

 

 : چيذّبٓ ثَ٘ك ٛب دس ػيؼتِ حبً حبهش ثٖذس2ؿنٌ 

غ ٕشّوبً ثوب   ٌّبثق ثب ّـخلبت فٖي خشثقيٌ ٛبي چشخ داس، ّذت صّبٓ خذّت دٛي ثشاي تخَيٚ يب ثبسىيشي ت٘ػي ائ تدٜيضات ثشاثش ثب يل تبثغ ت٘صي

خشچقيٌ چشخ داس دس ّحً٘ٚ إجبسؽ حو٘س خ٘اٖٛذ داؿت مٚ ثشاي ٛش ثَ٘ك دس ّحً٘وٚ   14ّي ثبؿذ. تؼذاد  45.60ثبٕيٚ ٗ إحشاف اػتبٕذاسد  51.02ّيبٕيئ 

                                                           
4
 MTBR 

5
 MTTR 

6
 MTTF 



ٛوب دس ّوذً پيـوٖٜبدي     إجبسؽ يل خشثقيٌ چشخ داس اختلبف دادٙ ؿذٙ اػت. ػجل چيذّبٓ ثَ٘ك ٛب دس ّحً٘ٚ إجبسؽ ػيؼتِ حبً حبهش ٗ چيذّبٓ ثَو٘ك 

  3ٗ  2ّبسؿبٍيٖو يبسد ثٚ تشتيت دس ؿنٌ ٛبي 

 : چيذّبٓ ثَ٘ك ٛب دس اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد3ؿنٌ 

موٚ دس ػيؼوتِ    ْٕبيؾ دادٙ ؿذٙ اػت. دس ٗاقغ دس ّذً پيـٖٜبدي ّبسؿبٍيٖو يبسد فوبي ثَ٘ك ٛبي يل ، دٗ، ػٚ ٗ چٜبس سا ثٚ ّبسؿبٍيٖو يبسد اختلبف داديِ

مبّي٘ٓ ّؼوئٍ٘يت   21ّي ثبؿذ. دس دٗ اػتشاتظي ّ٘سد ٌّبٍؼٚ تؼذاد  TEU 0211ثَ٘ك حذٗد  1ش ثٚ مبٕتيٖشٛبي خبٍي تؼَق داسد. ظشفيت إجبسؽ ائ حبً حبه

 02بي تشّيٖوبً  ثيـتشئ ػشػت ّدبص ثشاي حشمت مبّي٘ٓ ٛب دس فوو  حٌْ ٗ ٕقٌ مبٕتيٖشٛب ثئ اػنَٚ، إجبس ٗ فوبي ّبسؿبٍيٖو يبسد سا ثٚ ػٜذٙ خ٘اٖٛذ داؿت.

 ٕـبٓ دادٙ ؿذٙ اػت. 3ٗ  2ميبّٗتش دس ػبػت ّي ثبؿذ. ّؼيش ٛبي حشمتي مبّي٘ٓ ٛب ٗ يل ًشفٚ يب دٗ ًشفٚ ث٘دٓ إٜٓب دس ؿنٌ ٛبي 

 دٍره گرم شذى هذل 

ّْنٔ اػت ثشاي تحَيٌ ّٖبػوت  ثٖبثشائ دادٙ ٛبي خشٗخي حبكٌ اص آٓ   دس اثتذاي اخشاي ّذً ؿجيٚ ػبصي، ّذً خبٍي اص ٛشىٕ٘ٚ ّ٘خ٘دي ٗ مبٕتيٖش اػت،

ِ اص حبٍت ٕبپبيذاس ٕجبؿٖذ. ثشاي خَ٘ىيشي اص ائ ّؼبٍٚ يل دٗسٙ صّبٕي ثب ػٖ٘آ ّذت صّبٓ ىشُ ؿذٓ ّذً دس ٕظش ىشفتٚ ّي ؿ٘د. ائ دٗسٙ ّذت صّبٓ ىزس ػيؼت

( 42٘د داسد. دس ايؤ ٌّبٍؼوٚ ّوب اص سٗؽ ٍٗوؾ )    ثٚ حبٍت پبيذاس ٗ ثذٗٓ ٕ٘ػبٓ اػت. سٗؽ ٛبي ّتؼذدي ثشاي ّـخق مشدٓ ّذت صّبٓ ىشُ ؿوذٓ ّوذً ٗخو   

بخق إذاصٙ ىيوشي  اػتفبدٙ مشدٙ ايِ. ائ سٗؽ ثش پبيٚ تنشاس دس دٗسٙ ٛبي صّبٕي ّتفبٗت اص ؿجيٚ ػبصي ٗ تشػيِ يل ْٕ٘داس ىشافيني اص ّيبٕيئ ّتحشك يل ؿ

خبسج ؿذٙ اص ثٖذس دس ًً٘ ّذت يل ٛفتٚ اػت. ٌّبثق ٕتبيح، ّقذاس ّؼيبس ثوشاي   اػت٘اس اػت. ّؼيبس إذاصٙ ىيشي مٚ دس ايٖدب اػتفبدٙ ؿذٙ اػت، تؼذاد مـتي ٛبي

ثبس تنشاس ّذً ؿجيٚ ػبصي حبكٌ ؿذٙ ث٘د. دس ٕٜبيت ثب تشػيِ ْٕ٘داس ىشافيني اص ّيبٕيئ ّتحشك ائ ّؼيبس  41ٛفتٚ ثذػت آّذ مٚ ائ ّقذاس دس ٛشٛفتٚ اص  02

ٛفتٚ سا ثوٚ ػٖو٘آ ّوذت     40بصي ثٚ حبٍت پبيذاس خ٘د سػيذٙ ، ثٖبثشائ ثشاي إدبُ تحَيٌ ٛبي آّبسي ّي ت٘آ ٛفتٚ ّذً ؿجيٚ ػ 40ٕـبٓ دادٙ ؿذ مٚ پغ اص 

 ْٕ٘داس ّذت صّبٓ ىشُ ؿذٓ ّذً ؿجيٚ ػبصي سا ٕـبٓ ّي دٛذ. 4صّبٓ ىشُ ؿذٓ ّذً دس ٕظش ىشفت. ؿنٌ 

 
 : ْٕ٘داس دٗسٙ ي ىشُ ؿذٓ ّذ4ًؿنٌ 

 صحت هذل شبيه سازي 

نٚ ّذً ؿجيٚ ػبصي اسائٚ ؿذٙ دس دس يل ّحيي ىشافيني ػبختٚ ؿذٙ اػت ٗ ْٛچٖئ ٕشُ افضاس ؿجيٚ ػبصي اثضاس ّتٖ٘ػي ثشاي ايدبد إيْيـؤ  ثب ت٘خٚ ثٚ ايٖ

اي ّبسؿبٍيٖو ؿذٙ ثش ٗ ًشاحي ػٚ ثؼذي دس اختيبس ّذً ػبص قشاس ّي دٛذ، ّذً اص دسخٚ ثباليي اص ٍحبٍ كحت ػَْنشد داسا ّي ثبؿذ. اّب اص إٓدب مٚ ّذً پيـٖٜبد

يِ دادٙ ٛوبي ػيؼوتِ   يبسد، يل اػتشاتظي خذيذ دس ثٖذس ث٘دٙ ٗ تب مٖ٘ٓ ثٚ ك٘ست اخشايي إدبُ ٕـذٙ اػت، ثبس خ٘س ّٖبػجي اص ائ اػتشاتظي ٕذاؿتٚ ٗ ْٕوي تو٘إ  

ٔ ّذً ػبختٚ ؿذٙ ٗ ػيؼتِ ٗاقؼي ّبسؿبٍيٖو يبسد ثٚ ٗاقؼي سا خْغ آٗسي مشدٙ تب دس ّقبيؼبت آّبسي ّ٘سد اػتفبدٙ قشاس دٛيِ. ثٖبثشائ إدبُ ّقبيؼٚ آّبسي ّب ثي

 ّٖظ٘س إدبُ ّؼتجش ػبصي ّذً اّنبٓ پزيش ٕج٘دٙ ٗ ثٚ فشآيٖذ كحٚ ىزاسي ّذً امتفب ّي مٖيِ.

 ًتايج آزهايشات 



آصّبيـبت ثشاي ّقبيؼٚ دٗ ىضيٖٚ صيوش   دس ائ ثخؾ قلذ داسيِ تب ثب إدبُ آصّبيـبت ّٖبػت ثٚ تحَيٌ اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد ثپشداصيِ. ثٖبثشائ اص ًشاحي

 اػتفبدٙ ّي مٖيِ:

 : ػيؼتِ إجبسؽ مٖٕ٘ي ثشاي إتقبً ّؼتقيِ مبٕتيٖشٛب ثٚ ّحً٘ٚ إجبسؽ4ىضيٖٚ  -

 : اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد ثشاي رخيشٙ ػبصي ّ٘قت مبٕتيٖشٛب ٗ إتقبً ّدذد إٜٓب ثٚ ّحً٘ٚ إجبسؽ0ىضيٖٚ  -

ّذً ؿجيٚ ػبصي سا اخشا مشدٙ ٗ ٕتبيح خشٗخي سا ثجت مشديِ. ْٛچٖئ اص ّؼيبس ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي ثٚ ّٖظ٘س ّقبيؼٚ  ؿذ، ت٘هيح دادٙ  0ٌّبثق إٓچٚ دس قؼْت 

تيِ ( ٗ ثب اػتفبدٙ اص سٗؽ چبٕو ، ٕتيدٚ ىوشف 42دٗ اػتشاتظي اػتفبدٙ مشديِ. دس قذُ اًٗ تؼذاد تنشاس ٛبي ّ٘سد ٕيبص ثشاي اخشاي ّذً سا تؼيئ ّي مٖيِ. ٌّبيق )

 ثبس اخشا ثشاي إدبُ ؿجيٚ ػبصي امتفب ّي مٖذ. 41مٚ تؼذاد 

 پغ اص آٓ آصّبيـبت سا ٌّبثق ّـخلبت صيش ثشاي اخشاي ّذً ّبسؿبٍيٖو يبسد إدبُ داديِ:

 ّذت صّبٓ اخشاي ٛش آصّبيؾ يل ػبً دس ٕظش ىشفتٚ ؿذ. -

 تنشاس ّؼئ ىشديذ. 41تؼذاد تنشاس ثشاي ٛش آصّبيؾ  -

 ٛفتٚ ّي ثبؿذ. 40ذً ٕيض ّذت صّبٓ ىشُ ؿذٓ ّ -

 آٗسدٙ ؿذٙ اػت: 4ٕتبيح خشٗخي آصّبيـبت دس خذًٗ 

 : ًتايج خرٍجي از آزهايشات براي هذل هارشاليٌگ يارد1جذٍل 

 41 6 5 4 3 2 1 0 0 4 شواره اجراي شبيه سازي

هياًگيي ًرم تخليه ٍ 

)جابه جايي در بارگيري 

 ساعت(

20.40 21.50 23.16 24.34 30.23 24.01 20.56 26.34 25.55 30.44 

ٛوب سا دس  ْٛچٖئ ّب ّؼيبس ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي سا ثشاي ػيؼتِ مٖٕ٘ي إجبسؽ اص دادٙ ٛبي تبسيخي خْوغ آٗسي موشديِ. ثٖوبثشائ دٗ ّدْ٘ػوٚ اص دادٙ     

حبً حبهش دس ثٖذس مبٕتيٖشي ؿوٜيذ سخوبيي خْوغ    ؿبخق ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي ّي ثبؿذ مٚ اص ػيؼتِ ٗاقؼي ٗ  062اختيبس داسيِ. ّدْ٘ػٚ اًٗ اص دادٙ ٛب ؿبٌّ 

ثٚ ّٖظ٘س ّقبيؼٚ دٗ اػتشاتظي ّب  ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي ّي ثبؿذ مٚ ّشتجي ثب اخشاي ّذً ؿجيٚ ػبصي اػت. 41آٗسي ؿذٙ اػت ٗ ّدْ٘ػٚ دُٗ اص دادٙ ٛب ؿبٌّ 

حبٍت اص ػذُ تـبثٚ ٗاسيبٕغ ٛب ّيبٓ دٗ ّدْ٘ػٚ اص دادٙ ٛب سا دس ٕظش ّي ىيشد.  ( اػتفبدٙ مشديِ. ائ ديذىبٙ ثذتشي42ٔاص ديذىبٙ فبكَٚ اًْيٖبٓ ٍٗؾ ٌّبثق ثب )

ػتشٗايت ّي ثبؿذ. پغ اص ّحبػجٚ ّيبٕيئ ٗ إحشاف اػتبٕذاسد ثشاي ٛش يل اص ّدْ٘ػٚ دادٙ ٛوب، ّوي    -اص اػْيت  tديذىبٙ فبكَٚ اًْيٖبٓ ٍٗؾ ثش پبيٚ آصّ٘ٓ 

 ػتشٗايت ٗ ثٚ ؿنٌ صيش ّحبػجٚ مٖيِ:-تفبدٙ اص سٗؽ اػْيتثبيؼت تخْئ صٕٖذٙ ي دسخٚ آصادي سا ثب اػ

     
[
  
 

  
 
  
 

  
]
 

[
  
 

  
]
 

    
 
[
  
 

  
]
 

    

 

 خبيينٚ :

d.f.  دسخٚ آصادي = 

S1
2
 = ٗاسيبٕغ ْٕٕ٘ٚ ّدْ٘ػٚ اًٗ اص دادٙ ٛب  

S2
 ٕٚ ّدْ٘ػٚ دُٗ اص دادٙ ٛب= ٗاسيبٕغ ْٕ٘ 2

n1  إذاصٙ ْٕٕ٘ٚ ّدْ٘ػٚ اًٗ اص دادٙ ٛب = 

n2 إذاصٙ ْٕٕ٘ٚ ّدْ٘ػٚ اًٗ اص دادٙ ٛب = 



ػتشٗايت، دسخٚ آصادي ّحبػجٚ ؿذٙ ثب ائ سٗؽ ػذدي كحيح ٕخ٘اٛذ ث٘د. ثٖبثشائ ّوي ثبيؼوت دسخوٚ آصادي تخْوئ صدٙ ؿوذٙ سا ثوٚ        –ٌّبثق آصّ٘ٓ اػْيت 

 يح م٘چنتش اص آٓ ىشد مٖيِ. حبً ّي ت٘آ فبكَٚ اًْيٖبٓ ٍٗؾ سا ثب اػتفبدٙ اص فشًّ٘ صيش ّحبػجٚ ْٕ٘د:ٕضديل تشئ ػذد كح

 ̅1- ̅2              √
  
 

  
 
  
 

  
 

 خبيينٚ:

 = ّيبٕيئ تؼذاد تنشاسٛبي ىضيٖٚ اًٗ  1̅ 

 اًٗ = ّيبٕيئ تؼذاد تنشاسٛبي ىضيٖٚ  2̅ 

t   ّقذاس تبثغ ت٘صيغ =t  ٗ ٙ1ثشاي دسخٚ آصادي ّحبػجٚ ؿذ-α/2 

ثيـيٖٚ  ثٚ ائ ؿنٌ ّؼبدٍٚ ثبال فبكَٚ ٍٗؾ سا دس دس يل ػٌح اص اًْيٖبٓ ّـخق ّي مٖذ. ائ ّؼبدٍٚ سا ٕٜبيتبً ّي ت٘آ ثٚ ك٘ست يل ثبصٙ ي داسٙ ي مْيٖٚ ٗ 

 ]مْيٖٚ ، ثيـيٖٚ[ ٕـبٓ داد: 

ٓ دس ثش داسٕذٙ ي ّقذاس كفش ثبؿذ، اختالف ّؼٖب داسي ّيبٓ دٗ ىضيٖٚ ٌّشح ؿذٙ ٗخ٘د ٕذاسد. ثٚ ً٘س ػنغ، اىش فبكوَٚ اًْيٖوبٓ   اىش ائ فبكَٚ اًْيٖب

 ّقذاس كفش سا پ٘ؿؾ ٕذٛذ، اختالف آّبسي ّؼٖب داسي ثئ دٗ ىضيٖٚ ٗخ٘د خ٘اٛذ داؿت.

ثشاثوش ثوب    αٕـبٓ دادٙ ؿذٙ اػت، ثشاي ّحبػوجٚ فبكوَٚ اًْيٖوبٓ دس ػوٌح      0يٖٚ دس خذًٗ ّيبٕيئ ٗ إحشاف اػتبٕذاسد ّؼيبس ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبس ىيشي ثشاي دٗ ىض

، فبكوَٚ  0آّذٙ اػت. ْٛچٖئ ٌّوبثق ّحبػوجبت إدوبُ ؿوذٙ دس خوذًٗ       0، اثتذا اص تخْئ صٕٖذٙ ي دسخٚ آصادي اػتفبدٙ مشديِ مٚ ّقذاس آٓ دس خذًٗ 1.12

 اًْيٖبٓ ثذػت آّذٙ ثٚ ؿنٌ صيش ّي ثبؿذ:

[-10.43, -4.35] 
داسي ّوي  اص ٍحبٍ آّبسي داساي اختالف ّؼٖوب ائ فبكَٚ اًْيٖبٓ دس ثشداسٕذٙ ي ّقذاس كفش ْٕي ثبؿذ، ثٖبثشائ ّب ّي ت٘إيِ ٕتيدٚ ثييشيِ مٚ دٗ ىضيٖٚ 

مٚ ْٛبٓ  4ّقبثٌ ائ ؿبخق ثشاي ىضيٖٚ ث٘دٙ ٗ دس  24.52ثبؿٖذ. اّب اص إٓدب مٚ ّقذاس ّيبٕيئ ؿبخق ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي ثشاي ّبسؿبٍيٖو يبسد داساي ّقذاس 

سا پيـٖٜبد ْٕ٘د. ثذئ ّؼٖوي موٚ اخوشاي ّبسؿوبٍيٖو يوبدس دس ثٖوذس        0اػت، دس ؿشايي ينؼبٓ ّي ت٘آ ىضيٖٚ  21.13ػيؼتِ إجبسؽ مٖٕ٘ي ثٖذس اػت ثشاثش ثب 

 مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخبيي ثٚ افضايؾ ّؼيبس ٕشُ تخَيٚ  ٗ ثبسىيشي مْل خ٘اٛذ ْٕ٘د.

 حبػجبت فبكَٚ اًْيٖبٓ ٍٗؾ ثشاي ؿبخق ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي: 0ّخذًٗ 

 ٗاسيبٕغ ّيبٕيئ ىضيٖٚ
تؼذاد ْٕٕ٘وٚ  

n 

 062 142.54 21.13 : ػيؼتِ إجبسؽ حبً حبهش دس ثٖذس4

 41 44.41 24.52 : اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد0

d.f 04.61 

 d.f 04ّقذاس ىشد ؿذٙ ي 

-1ادي ٗ دسخووٚ آص 04 ثووشاي tّقووذاس تووبثغ ت٘صيووغ 

α/2=0.025 
0.110 

 فبكَٚ اًْيٖبٓ ٍٗؾ

مْتوووووشئ 

 ّقذاس
41.10-  

ثيـووووتشئ 

 ّقذاس
1.02- 



سا اسائٚ ّي مٖيِ. دس ٗاقغ ائ خذًٗ تؼذادي اص ّقبيؼبت ّيبٓ ٕتبيح آصّبيـبت اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد ٗ  0حبً ثشاي إدبُ تحَيٌ ٛبي ثيـتش، خذًٗ 

 41.4ي ىزاسد. ْٛبٌٕ٘س مٚ دس ثبال ٕيض رمش ؿذ، ثب دس ٕظش ىشفتٔ ػٌش اًٗ ائ خذًٗ، ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبس ىيشي يل سؿذ ثشاثش ػيؼتِ إجبسؽ مٖٕ٘ي سا ثٚ ْٕبيؾ ّ

  ٕيض ديذٙ ّوي ؿو٘د،   0دسكذ دس اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد خ٘اٛذ داؿت. ائ افضايؾ ثٚ ّؼٖبي افضايؾ خذّت سػبٕي ثٚ مـتي ٛب ّي ثبؿذ. ْٛبٌٕ٘س مٚ دس ػٌش 

 ػبػت دس اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد مبٛؾ پيذا ّي مٖذ. 42.52ػبػت دس ػيؼتِ مٖٕ٘ي ثٚ ّقذاس  44.20ٕيئ صّبٓ ػَْيبت ثش سٗي ٛش مـتي اص ّقذاس ّيب

ٛوبي   خذًٗ آّذٙ اػت، ٖٛيبّينٚ اص اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد اػتفبدٙ ّي مٖيِ، ّي ت٘إيِ يول افوضايؾ دس تؼوذاد مـوتي     0ٌّبثق ثب إٓچٚ دس ػٌش 

ئوٚ مٖويِ. دس ٕتيدوٚ    خبسج ؿذٙ اص ثٖذس دس ًً٘ يل ػبً ّـبٛذٙ مٖيِ. ثٚ ػجبست دييش، ّب ّي ت٘إيِ خذّبت ثيـتشي ثٚ مـتي ثب اػتفبدٙ اص ّبسؿبٍيٖو يوبسد اسا 

 مـتي خ٘اٛذ سػيذ. 644مبٛؾ صّبٓ ػَْيبت ثش سٗي ٛش مـتي ٗ افضايؾ ػشػت خذّت دٛي، تؼذاد مـتي ٛبي خبسج ؿذٙ اص ثٖذس دس ًً٘ ينؼبً ثٚ ػذد 

 : ّقبيؼبت ّيبٓ ػَْنشد ػيؼتِ إجبسؽ مٖٕ٘ي ٗ اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد0خذًٗ 

 سديف ؿبخق ػَْنشدي ّيبٕيئ خشٗخي ّذً ؿجيٚ ػبصي ػيؼتِ مٖٕ٘ي

 4 ّيبٕيئ ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي )خبثٚ خبيي دس ػبػت( 24.52 21.13

يل مـتي )ػبػت(ّيبٕيئ صّبٓ ػَْيبت ثش سٗي  42.52 44.20  0 

 0 تؼذاد مـتي ٛبي خذّت دادٙ ؿذٙ دس يل ػبً 644 602

 1 صّبٓ مٌ ػَْيبت ثش سٗي مـتي ٛب دس يل ػبً) ػبػت( 42061.02 43061.22

سا توشك  ثشاي تحَيٌ ائ حبالت ثبيذ ىفت ٖٛيبّينٚ ٕشخ خذّت دٛي ثٚ مـتي ٛب افضايؾ پيذا ّي مٖذ، تؼذاد ّـتشيبٕي مٚ خذّت ىشفتوٚ ٗ ػيؼوتِ   

 ّي مٖٖذ افضايؾ خ٘اٛذ يبفت ٗ ائ ثٚ ّؼٖبي افضايؾ ػٌح خذّت دٛي ثٚ ّـتشيبٓ ّي ثبؿذ. 

ّبسؿبٍيٖو يوبسد ًوي    ثب ايدبد يل فوبي إجبس ّ٘قت ٕضديل اػنَٚ، مبّي٘ٓ ٛب ّؼبفت م٘تبٙ تشي سا ثشاي إتقبً مبٕتيٖشٛبي تخَيٚ ؿذٙ اص مـتي ٛب اص اػنَٚ ثٚ

س ائ ّؼيش مبٛؾ ّي يبثذ، ثٖبثشائ ىٖتشي مشئ ٛب صّبٓ مْتشي سا دس إتظبس سػيذٓ مبّي٘ٓ ٛب ثٚ اػنَٚ كشف ّي مٖٖذ ٗ ائ دقيقوبً  ّي مٖٖذ ٗ صّبٓ إتقبً د

بسىيشي ؿوذٙ  تخَيوٚ ٗ ثو  ثٚ ائ ّؼٖب ػت مٚ ىٖتشي مشئ ٛب صّبٓ ثيـتشي سا ثشاي إدبُ ػَْيبت تخَيٚ ٗ ثبس ىيشي دس اختيبس داسٕذ، ثٖبثشائ تؼوذاد مبٕتيٖشٛوبي   

 ت٘ػي ىٖتشي مشئ ٛب افضايؾ پيذا ّي مٖذ ٗ دس پي آٓ ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي افضايؾ خ٘اٛذ يبفت.

افضايؾ پيذا مشدٙ  644ثٚ  602خذًٗ آّذٙ اػت، ثب ٗخ٘د ايٖنٚ تؼذاد مـتي ٛبي خذّت دٛي ؿذٙ دس ًً٘ ينؼبً اص ّقذاس  1ْٛبٌٕ٘س مٚ دس سديف 

مـتي ٛب ثب مبٛؾ سٗ ثٚ سٗ ؿذٙ اػت ٗ ائ مبٛؾ صّبٓ ػَْيبت، فشكت ثبٍق٘ٙ ّٖبػجي سا ثشاي ىؼتشؽ حدِ ػَْيبت تخَيوٚ  إذ، اّب صّبٓ مٌ خذّت دٛي ثٚ 

 ٗ ثبسىيشي دس ثٖذس ايدبد ّي مٖذ.

ٚ     602دس ػيؼتِ حبً حبهش دس ثٖذس تؼذاد ثب فشم ايٖنٚ تؼذاد مـتي ٛبي خذّت دادٙ ؿذٙ ٛوش   مـتي دس يل ػبً، ّيبٕيئ صّوبٓ خوذّت دٛوي ثو

خبثٚ خبيي  504111خبثٚ خبيي دس ػبػت ثبؿذ، ظشفيت تخَيٚ ٗ ثبس ىيشي تؼذاد  21.13ػبػت ٗ ٕشخ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي ثشاي ٛش مـتي  44.20مـتي ثشاثش ثب 

مٖٖوذٙ ي سؿوذ   خبثوٚ خوبيي دس ػوبً خ٘اٛوذ سػويذ موٚ ّـوخق         561111دس ػبً خ٘اٛذ ؿذ. اص ًشف دييش، ثب إدبُ ّبسؿبٍيٖو يبسد ائ ظشفيت ثٚ ّقذاس 

 دسكذي دس حدِ ػَْيبت تخَيٚ ٗ ثبسىيشي خ٘اٛذ ث٘د.4.30

 ًتيجه گيري 

 ٗ دس ٕظوش   دس ائ ّقبٍٚ ّب يل ّذً ؿجيٚ ػبصي ثشاي اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد ثش پبيٚ ي ينپبسچٚ ػبصي صيش ػيؼتِ ٛبي ثٖذس مبٕتيٖشي ؿٜيذ سخوبيي 

ِ. ثب تحَيٌ ٕتبيح خشٗخي اص ّذً ؿجيٚ ػبصي ٗ دس ٕظش ىيشي ؿبخق ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي ثٚ ػٖ٘آ ىيشي ّـخلٚ ٛبي خضئي تدٜيضات حٌْ ٗ ٕقٌ اسائٚ مشدي

  ّ ٖبػوت توشي   يل ّؼيبس ػَْنشدي ثٖذس، ٕـبٓ دادٙ ؿذ مٚ ثنبس ىيشي ّبسؿبٍيٖو يبسد ّي ت٘إذ ٕؼجت ثٚ ػيؼتِ ّ٘سد اػتفبدٙ مٖٕ٘ي ؿبخلٚ ٛوبي ػَْنوشدي 

ػشػت ثخـي ثٚ إدبُ ػَْيبت تخَيٚ ٗ ثبسىيشي دس مٖبس اػنَٚ ظشفيت ٗ حدِ ائ ػَْيبت سا ٕيض دسًً٘ ينؼبً افضايؾ دٛذ.  داؿتٚ ثبؿذ. صيشا ّي ت٘إذ دس مٖبس



ٕتبيح آصّبيـبت  ائ افضايؾ ػَْنشد دس ثٖذس ٖٛيبّي قبثٌ تبٌّ اػت مٚ ايدبد فوبي ّبسؿبٍيٖو يبسد ٕيبصي ثٚ ػشّبيٚ ىزاسي دس ثخؾ تدٜيضات ٕخ٘اٛذ داؿت.

دسكذ خ٘اٛذ داؿت مٚ ّي ت٘إذ حدِ ػَْيوبت تخَيوٚ ٗثوبسىيشي سا توب      41.4ٕـبٓ داد مٚ ٕشُ تخَيٚ ٗ ثبسىيشي دس اػتشاتظي ّبسؿبٍيٖو يبسد افضايؾ حذٗد ٕيض 

 دسكذ دس يل ػبً افضايؾ دٛذ. 4.30
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