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  چكيده

 اعتماد رفتن بين از. دارد زيادي بسيار معنوي و مادي هايهزينه كه است ريلي نقل و حمل هاي سيستم مشكالت مهمترين از يكي تاخير

 تنها... و سوخت اتالف مسافران، به خسارت پرداخت ديزل، استهالك خطه، يك سيستم در شدن مسدود مسافران، وقت اتالف مسافران،

 ايران در اي مطالعه هيچ تاكنون قطارها تاخير يابي هزينه زمينه در. باشد مي ريلي نقل و حمل سيستم به شده وارد هاي هزينه از بخشي

 كه شود مي تحميل هزينه تومان ميلياردها ساالنه قطارها تاخير علت به نيز ايران اسالمي جمهوري آهن راه شركت در. است نشده انجام

 كه داشت تاخيرها به نسبت بهتري درك و حساسيت توان مي زماني همچنين. نيست محاسبه قابل و مشخص آن ميزان حاضر حال در

 هاي عامل زير و عوامل تمامي ابتدا در شود مي سعي تحقيق اين در لذا. باشد محاسبه قابل و مشخص سيستم به شده تحميل زيان ميزان

 آورده شماتيك مدلي در ها آن ارتباطات با همراه تاخير هاي عامل زير و عوامل تمام بندي دسته و تفكيك سپس و شده شناسايي تاخير

 آهن راه مسافري قطارهاي در تاخير هاي عامل از كدام هر كه خسارتي ميزان دقيق، و علمي يابي هزينه از استفاده با آن از پس و شود

 ميزان نمود، بندي رتبه را مختلف عوامل توان مي يابي هزينه اين از استفاده با كه گردد مشخص نمايند، مي وارد ايران اسالمي جمهوري

  تاخيرها انواع به نسبت كه حساسيتي به توجه با و كرد بررسي را مختلف زماني هاي بازه در آهن راه شركت به شده وارد خسارت

  .نمود تالش گذاري سرمايه بهينه مديريت همچنين و تاخيرها رفع و كاهش بهبود، جهت در آيد مي وجود به

  

 ايران اسالمي جمهوري آهن راه مسافري، قطارهاي تاخير، يابي هزينه تاخير، :كليدي هايواژه

  مقدمه-1

 ها آن از تعدادي كه است زيادي بسيار عوامل شامل قطارها تاخير

 قابل غير صورت به ها آن از تعدادي و سيستماتيك صورت به

 وجود به تاخيرهاي مواقع اكثر در. باشدمي اتفاقي و بيني پيش

 وجود به تاخير كه نحوي به گيرند مي خود به افزايشي حالت آمده

 اكثر. شود مي مسير ادامه در تر بيش تاخيرهاي موجب اوليه آمده

 بيني پيش به قطارها تاخير موضوع پيرامون شده انجام مطالعات

 شده معطوف آنها شدن حادث زمان تخمين و تاخيرها ميزان

 ميزان به نسبت بهتري درك توان مي زماني كه حالي در است

 كه زياني ميزان بتوان كه داشت تاخير هاي عامل از يك هر اهميت

 تاخيرها. نمود گيرياندازه را نمايدمي وارد سيستم به عامل هر

 خدمات دهنده ارايه شركت براي كه مالي  هاي زيان بر عالوه

 Markovich et)  . شوند مي نيز مسافران نارضايتي باعث دارند

al.   2015(  . جهت ريزي برنامه و تاخيرها ميزان رساندن حداقل به 

 براي اساسي  و مهم بسيار اهداف از همواره آنها مديريت

 به توجه با. باشد مي ريلي خدمات دهنده ارايه هاي شركت

 بر موثر مختلف عوامل  يابي هزينه تاخيرها، مالي فراوان زيانهاي



 1401، تابستان 111، سال بيستم، دوره دوم، شماره فصلنامه علمي جاده

 

110 

 

 بستري دقيق، هايگزارش و اطالعات ارايه ضمن قطارها تاخير

 و تاخيرها رساندن حداقل به براي  بهينه ريزيبرنامه جهت

 براي را امكان اين و سازد مي فراهم را ها آن از ناشي هاي هزينه

 و تاخيرها هزينه كاهش جهت در تا سازد مي فراهم  ريزها برنامه

 و رويكرد سازمان دسترس در بودجه براي ريزي برنامه

 Hansen and)  2008(  باشند داشته موثرتري و بهتر ريزي برنامه 

Pachl,  مهم بسيار هدف دو ريلي نقل و حمل هاي سيستم در 

 قابليت افزايش ها آن از يكي كه دارد وجود وري بهره بهبود جهت

 رساني خدمت هاي هزينه كاهش ديگري و است اطمينان و اعتماد

 بهبود و ارزيابي به بايد مناسب وري بهره به رسيدن براي. باشد مي

 انتظار مورد هاي هزينه از مناسبي آگاهي و پرداخت عامل دو اين

 اطمينان و اعتماد قابليت. داشت توقعات سطح و رساني خدمت

 نقل و حمل هاي سيستم در موفقيت بر موثر بسيار اصلي عامل

 Barron( دارد بستگي متنوعي و زياد بسيار عوامل كه است انبوه

et al. 2013( .تاخيرها، ميزان مقصد، به رسيدن زمان مثال براي 

 عوامل از...  و شدن پياده و سوار جهت مسافران انتظار زمان

 دهي پاسخ و اعتماد جلب و مسافران رضايت جلب در مهم بسيار

  ). ,1995Carey and Kwieciński( است آنها توقعات به

 

 پيشينه تحقيق -2

 ريزي برنامه و نقل و حمل در تاخير ميزان رساندن حداقل به    

 بسيار و عالي اهداف  جزو همواره ها آن مديريت و كاهش جهت

 و ريلي خدمات دهنده ارايه هاي شركت براي موثر و مهم

 Markovich et)   است  بوده كالن سطح در لجستيك مديريت

al.,2015)   تاخير موجب تواند مي متعددي و مختلف عوامل 

 در قطارها تمامي براي عوامل اين از بسياري. شود قطارها

 به توجه با ديگر عوامل از بسياري و است يكسان دنيا سرتاسر

 تواند مي كشور هر... و فرهنگي هوايي، و آب اقتصادي، شرايط

 آهن راه شركت در آي بي سيستم به استناد با. باشد متفاوت

 براي آمده وجود به تاخيرهاي تمام ايران اسالمي جمهوري

 هر. است اصلي عامل11 از يكي به مربوط  مسافربري قطارهاي

 هاي عامل زير از ناشي) كاري هاي حوزه( اصلي عوامل از يك

 كند مي بزرگ بسيار را مسئله ابعاد  كه هستند متنوعي و زياد بسيار

 را عوامل دقيق ارزيابي و بندي دسته تفكيك، شناسايي، به نياز و

 آي بي سيستم اي هفته هاي گزارش به توجه با  .سازد مي  ضروري

 حمل سيستم  در تاخير دقيقه هزار چهل اي هفته ميانگين، طور به

 زيادي بسيار هايهزينه تاخيرها اين كه دارد وجود قطارها نقل و

. نمايد مي تحميل ايران اسالمي  جمهوري آهن راه شركت به را

 به تاخيرها علت به كه كالني بسيار هزينه و تاخيرها زياد اهميت

 است بديهي شود مي وارد ايران اسالمي جمهوري آهن راه  شركت

 ميزان محاسبه  جهت در دقيقي يابي هزينه گونه هيچ تاكنون وليكن

 و است نگرفته صورت تاخيرها از ناشي شده وارد مالي خسارات

 در ريلي صنعت كه زيادي بسيار  هاي هزينه به نسبت حساسيتي

 اين هدف  لذا. است نيامده وجود به است ها آن تحمل حال

 رسم و شناسايي براي شماتيك مدلي ايجاد ابتدا در تحقيق

 موثر مختلف هاي حوزه  هاي زيرعامل و ها عامل تمامي ارتباطات

 صورتي به ها آن يابي هزينه سپس و باشد مي قطارها تاخير بر

 يا ها عامل از كدام هر گردد  مشخص كه شود مي انجام

 جمهوري آهن راه شركت به هزينه مقدار چه تاخير، هاي زيرعامل

  .كنند مي  وارد ايران اسالمي

  

  پژوهش ضرورت و اهميت -3
در  مسافري قطارهاي داده پايگاه به استناد با ايران كشور در) 1

 ميليون دو حدود ساليانه  ايران اسالمي جمهوري آهن راه شركت

 تاكنون كه است حالي در اين و دارند تاخير دقيقه هزار يكصد و

 از كدام هر نمايد مشخص كه دقيقي و علمي  يابي هزينه گونه هيچ

 شركت به را خسارتي ميزان چه تاخير هاي عامل زير يا ها عامل

 عبارت به يا نمايند، مي تحميل ايران اسالمي جمهوري آهن راه 

 به مالي ضرر مقدار چه قطار يك تاخير و توقف دقيقه هر تر ساده

 راه شركت در) 2. است نگرفته صورت نمايد، مي وارد مجموعه 

 طور به كه است بسياري هاي سال ايران اسالمي جمهوري آهن

 سطوح باالترين در گراف عالي جلسات عنوان با اي جلسه هفتگي

 يابي هزينه تاكنون كه اين به توجه با ليكن. شود مي انجام مديريتي

 براي مناسبي مالي حساسيت است، نشده انجام قطارها تاخير براي

 و است نشده ايجاد ملي هاي سرمايه به وارده كالن ضرر اين

 وجود تاخيرها كالن هزينه با مقابله براي نيز مدوني ريزي برنامه

 هر اهميت ميزان به نسبت بهتري درك توان مي زماني زيرا. ندارد

 عامل هر كه زياني ميزان بتوان كه داشت تاخير هاي عامل از يك

 اگر ديگر عبارت به. نمود گيرياندازه را نمايد مي وارد سيستم به
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 مجموعه به قطارها تاخير از ناشي شده وارد خسارت ميزان

 به منجر تواند مي جلسات اين باشد شده محاسبه و مشخص

 مناسب بودجه تخصيص براي مدوني و دقيق عملياتي ريزي برنامه

 در عملياتي و متنوع راهكارهاي بكارگيري و ها عامل تاثير ميزان با

 تحقيق اين انجام لذا. شود تاخيرها حذف و كاهش جهت

 تاخير به نسبت را ايران آهن راه ارشد مديران حسايت تواند مي

 جمهوري آهن راه شركت در قطارها تاخير) 3.دهد افزايش قطارها

 كه اين به توجه با. باشد مي اصلي عامل11 از ناشي ايران اسالمي

 تشكيل متعددي هاي عامل زير از اصلي هاي عامل  از يك هر

 و است شده بزرگ بسيار  تاخيرها يابي هزينه مسئله ابعاد اند، شده

 تفكيك، شناسايي، به منوط تاخيرها موثر و دقيق علمي، بررسي

 باشدمي ها عامل زير از كدام هر يابي هزينه  و ارزيابي بندي، دسته

 جمهوري آهن راه شركت در اي مطالعه زمينه اين در كنون تا كه

 حاضر حال در نتيجه در. است نگرفته صورت ايران اسالمي 

 و بندي دسته  تفكيك، شناسايي، براي جامع بررسي يك ضرورت

 ضرورت و اهميت قطارها تاخير بر موثر عوامل كليه يابي هزينه

 پيدا ايران اسالمي جمهوري  آهن راه شركت براي ناپذيري وصف

 توجه جهت در مناسبي بستر تواند مي ارزيابي اين كه است كرده

  .آورد فراهم را اصطالحي  اقدامات به تر بيش

 مقايسه و پژوهش اين دستاوردهاي كيفيت شدن مشخص براي

 مي مطرح زير سواالت آن، اهداف  با دستاوردها انطباق ميزان

   :باشد

 به تاخير عامل هر كه اي هزينه ميزان پروژه اين انجام با آيا) الف

 مشخص نمايدمي تحميل ايران اسالمي جمهوري آهن راه شركت

  گردد؟ مي

 در ساليانه و ماهيانه هفتگي، صورت به كه اي هزينه مجموع) ب

  تحميل ايران اسالمي جمهوري آهن راه شركت به تاخيرها اثر

  است؟ چقدر شود،مي

 مديران حساسيت سبب تواند مي قطارها تاخير يابي هزينه آيا) پ

 .شود ها تاخير به نسبت ايران اسالمي جمهوري آهن راه رتبه عالي

 به ريلي نقل و حمل صنعت در يابي هزينه به مربوط مطالعه اولين

 هلند دلف دانشگاه آهن راه مهندسي دانشكده در 1997 سال

 منافع بررسي و يابي هزينه به  زوتمن تحقيق آن در كه گردد برمي

 آهن راه خطوط نگهداري و تعميرات و طراحي

 مبناي بر زوتمن تحقيق اساس). Zoeteman,2004(پرداخت

  درآمد و هزينه تكنيك از استفاده با و) LLC( عمر چرخه هزينه

 كارگري، هاي هزينه زوتمن مدل هاي ورودي. گرفت شكل

 مدل هاي خروجي و بود... و پولي بهره نرخ تخريب، هاي هزينه

 درصدي و ها ساختمان هزينه نگهداري، و تعمير هاي هزينه وي

 اطالعات آوري جمع براي او. بود پنهان هاي هزينه عنوان به هم

 توسط كه  گيري از تصميم پشتيباني سيستم و  داده منبع يك از

 براي وي كه. نمود استفاده ميشد هدايت و كنترل انساني نيروي

 بار تناژ  باري، قطارهاي براي ريلي هاي قسمت ترين مهم شناسايي

 شناسايي از پس. گرفت نظر در را مسير هر از يافته انتقال

 زير ايجاد نياز صورت در و تجهيز هزينه زوتمن مسيرها ترين مهم

 بعد مرحله در. نمود محاسبه را منطقه آن در بهتر هاي ساخت

 با و كرد محاسبه را تجهيزات ساليانه نگهداري هزينه زوتمن

 بازسازي و تجهيز ارزيابي به درآمد و هزينه تكنيك از استفاده

 زمينه در تحقيق اولين صورت اين به و پرداخت ها زيرساخت

 بازسازي و ايجاد در گذاري سرمايه ارزيابي و يابي هزينه

 زمينه در. )Zoeteman,2004( گرفت صورت ها زيرساخت

 كه است گرفته صورت مطالعه دو تنها قطارها تاخير يابي هزينه

 كشور در مسافربري قطارهاي تاخير يابي هزينه به مربوط يكي

 قطارهاي تاخير يابي هزينه به مربوط ديگري و است انگلستان

 & .Corman) (Mengدشو مي شمالي آمريكاي در باري

Zhou,2014. تاخير يابي هزينه براي گرفته صورت مطالعه تنها 

 سال در انگلستان مميزي دفتر به مربوط مسافربري، قطارهاي

 ارايه در تاخير كاهش مطالعه اين از هدف شود، مي ميالدي 2006

 حوادث و وقايع بهتر كردن مديريت با ريلي مسافربري خدمات

 مميزي دفتري در ميالدي2006 سال در مطالعه اين. است بوده

 مطالعه و بررسي سال دو از پس آن نتايج و شد شروع انگلستان

 شد مشخص مطالعه اين در. گرديد منتشر ميالدي 2008 سال در

 دقيقه ميليون چهارده مجموعا كشور اين مسافربري قطارهاي

 يك از بيش خسارتي و اند داشته ميالدي 2006 سال در تاخير

 National Edit( است شده وارد كشور اين به پوند ميليارد

Office,2008 .(اين در گرفته صورت محاسبات اساس بر 

 73 بر بالغ اي هزينه ميانگين طور به تاخير دقيقه هر بازاي مطالعه

 كشور اين اقتصاد به مسافران رفته دست از زمان علت به پوند

 ارزيابي فرض بر شده انجام محاسبات اساس. شود مي وارد صدمه

 طرح يك آمدن با كه صورت بدين است، بوده جديد هاي طرح
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 مقدار اين و شود مي جويي صرفه مردم زمان در مقدار چه جديد

 اين از كه شخصي هر كه شود مي ضرب پولي ارزش در

 زمان تا بپردازد را مبلغ آن بايد نمايد استفاده جديد تكنولوژي

 به مسافران محاسبات انجام براي. شود تر كوتاه دقيقه يك آن سفر

 ارزش باالترين داراي( پراهميت مشاغل مسافران اصلي دسته سه

 و ساير كم و متوسط اهميت با مشاغل مسافران ،)جامعه در زماني

 آماري جامعه با هايي نمونه طبق سپس و شدند تقسيم مسافران

 مسافربري قطارهاي در ها گروه از يك هر حضور ميزان متناسب،

 از استفاده با مرحله اين از پس گرديد، مشخص انگلستان كشور

 ميزان  داخلي ناخالص توليد افت ضريب داري خزانه اطالعات

 طور به و مشخص، مسافري هاي گروه از يك هر زمان ارزش

 در انگلستان كشور اقتصاد به شده وارد خسارت ميزان ميانگين

 مشخص مسافربري قطارهاي تاخير دقيقه هر ازاي

 شرح كه همانطور). National Edit Office, 2008(گرديد

 نرخ اساس بر را قطارها تاخير هزينه صرفا تحقيق اين شد داده

 به شده وارد هاي هزينه و انگلستان كشور داخلي ناخالص توليد

 دهنده نشان كه محاسباتي و كند مي بيان كشور اين اقتصاد كل

 را باشد ريلي نقل و حمل هاي شركت به شده تحميل هزينه ميزان

 ساختن هدفمند به دهي جهت آن هدف و دهد نمي نشان

 تنها در .است ريلي نقل و حمل هاي شركت به دولتي هاي كمك

 صورت باري قطارهاي تاخير يابي هزينه زمينه در كه اي مطالعه

 آمريكاي در 2015 سال در همكارانش و لووت است، گرفته

 عملكرد تاثير تحت بسياري نفعان ذي كه اين بر تاكيد با شمالي

 ريلي، نقل و حمل هاي شركت دارند، قرار باري قطارهاي

 نفعان ذي ترين مهم را مردم عموم سپس و باربري هاي شركت

 در ها آن). Lovett et al. 2015( نمودند معرفي باري قطارهاي

 و) منظم( روتين عوامل اصلي دسته دو تاخير، عوامل بندي تقسيم

 ها گروه از يك هر كه كردند معرفي را) نامنظم( روتين غير عوامل

 شرايط تحت و باشند داشته را خود خاص تاثيرات توانند مي

 عادي شرايط در روتين عوامل ها آن عقيده به. دهند رخ خاصي

 مشترك مسيرهاي ،پرسنل تغييرات از اند عبارت و دهند مي رخ

 عوامل .سرعتي هاي محدوديت و شده خريداري بليط نوع ،ريلي

 مانند ندارد وجود ها آن وقوع انتظار كه هستند عواملي روتين غير

 و زياد بسيار هاي پيچيدگي به توجه با... . و ها خرابي تصادفات،

 تاخير هزينه محاسبات براي ها آن تاخير، هاي عامل باالي تنوع

 شدند تر كلي بندي دسته يك از استفاده مجبور به باري قطارهاي

 بر  باري قطارهاي تاخير هاي هزينه بندي دسته: 5 شكل در كه

.  است شده داده نمايش) 2015( همكاران و لووت نظر اساس

Lovett,and et al 2015((. همكاران و لووت )عوامل) 2015 

 بررسي با را) آهن راه هاي هزينه( اول دسته با مرتبط

 در و عرفيم  (Schafer,2008)و  (Dingler,2010)تحقيقات

 اين از كدام هر هزينه نمودن مشخص به تحقيقات اين ادامه

 كه كردند مشخص و پرداختند شمالي امريكاي آهن راه در عوامل

 مقدار چه ها عامل از كدام هر قطار يك تاخير ساعت يك ازاي در

 شيوه همين به ها آن. كنند مي متحمل سيستم به مالي هزينه

 موجودي و) قطار در كاالها ماندن( نگهداري با مرتبط هاي هزينه

 فاسد امكان كاالها از بسياري كه اين دادن قرار نظر مد با كاالها

 زمان در بايستي اينكه يا و) نگهداري خاصي شرايط( دارند شدن

 به خساراتي بايد صورت اين غير در و برسند مقصد به معيني

 سيستمي هاي داده مبناي بر را شود پرداخت بارها صاحبان

. كردند مشخص را تاخير دقيقه هر هزينه ميانگين و بررسي،

 زيست هاي آالينده به توجه با نيز عمومي هاي هزينه محاسبه

 ،امريكا ارزيابي و تحليل و تجزيه دفتر به استناد با لووت محيطي

 هزينه محاسبه به (USDOT, 2014) درآمد و هزينه سند و

 در. پرداختند تاخير ساعت هر قبال در باري قطارهاي آاليندگي

 مطالعه و محاسبه به) 2015( همكاران و لووت تحقيق اين ادامه

 نتيجه اين به و پرداختند متفاوت  مسافت با مسير سه در موردي

 با مسيرهايي براي عملياتي هاي هزينه شيب متوسط كه رسيدند

 ساعت هر براي دالر 814 معادل و يكسان متفاوت هاي مسافت

 و تأخير به توجه با عملياتي هزينه تغيير: 6 شكل در كه است

  .است شده داده نمايش) Lovett et al, 2015( مسير طول
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  )2015( همكاران و لووت نظر اساس بر  باري قطارهاي تاخير هايهزينه بندي دسته .1 شكل

 

  )Lovett et al. 2015( مسير طول و تأخير به توجه با عملياتي هزينه تغيير .2شكل
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 براي عملياتي هاي هزينه شيب ها آن عقيده به اينكه وجود با

 بودن تجمعي به توجه با اما است، برابر كوتاه و طوالني مسيرهاي

 مسيرهاي از  بيش تر طوالني مسيرهاي تاخير هاي هزينه ها، هزينه

 مسافت سه در تاخير  هزينه محاسبه به آنان نهايت در. است  كوتاه

  .پرداختند بلند و متوسط كوتاه،

   (Lovett et al. 2015) مختلف هاي مسافت در باري قطارهاي تاخير هزينه .1 جدول

  هزينه  مسافت

دالر 6434  كيلومتر 805  

دالر 6586  كيلومتر 2012  

دالر 6826  كيلومتر 3219  

  

 پيرامون شده انجام مطالعات و تحقيقات اكثر مطالعه اين از غير

 جهت در موجود هاي پتانسيل و تاخير بيني پيش به قطارها تاخير

 نحوه محدود و كم بسيار مطالعاتي در و پردازدمي تاخيرها كاهش

 قرار نظر مد تاخيرها كاهش جهت منابع تخصيص و زمانبدي

 تاخير اهميت به بردن پي و درك براي نكته ترين مهم .است گرفته

 قطارها تاخير از ناشي هاي هزينه و خسارات از آگاهي قطارها،

 وجود به تاخير دقيقه هر كه خسارتي ميزان يافتن براي كه است

 و پرداخت تاخير عوامل دقيق و جامع بررسي به بايد آورد مي

 بررسي را ها آن مالي تبعات و تاخير مختلف عوامل ارتباط نحوه

  ). Markovich et al, 2015( نمود

 عوامل يابي هزينه تاخيرها، مالي فراوان هاي زيان به توجه با   

 گزارش و اطالعات هيارا ضمن قطارها تاخير بر موثر مختلف

 حداقل به براي بهينه ريزيبرنامه جهت بستري دقيق، هاي

 تا سازد مي فراهم را هاآن از ناشي هاي هزينه و تاخيرها رساندن

 در بودجه براي ريزي برنامه و تاخيرها هزينه كاهش جهت در

 باشند داشته بهتري ريزي برنامه و رويكرد سازمان دسترس

)Hansen and Goverde, 2010 .(  

  

  پژوهش نوع و روش -4
 تاخير از ناشي كه هايي هزينه ابتدا كاربردي پژوهش اين در

 بررسي شود مي تحميل. ا.ا.ج آهن راه شركت به و است قطارها

 هاي عامل زير عوامل، شماتيك مدلي ارايه با سپس و گردد مي

   .شود مي انجام قطارها تاخير يابي هزينه و شوند مي مشخص تاخير

  

  اطالعات و هاداده تحليل روش و گردآوري شيوه

 اطالعات از مطالعاتي پيشينه پيرامون اطالعات آوري جمع براي  

 شده منتشر معتبر مقاالت و اطالعاتي داده هاي پايگاه اي، كتابخانه

 آوري جمع براي. است شده استفاده معتبر المللي بين هاي مجله در

 آهن راه كل ادارات هاي داده و مستند اطالعات از نيز ها داده

 استفاده) تاخير واملع بر موثر كل ادارات( ايران اسالمي جمهوري

 آهن راه شركت آي بي سيستم از زمينه اين در همچنين. است شده

 سپس .شد دريافت قطارها تاخير پيرامون زيادي اطالعات ا.ا.ج

 با و گرفته قرار بررسي و تحليل مورد شده آوريگرد هايداده

 ايجاد شماتيك مدلي دارند يكديگر با كه ارتباطي به توجه

 بوده قطارها تاخير بر پارامترها اثرگذاري بيانگر مدل اين. گردد مي

 هاي هزينه بر تاخير هاي عامل زير و عوامل تاثير و ارتباط بيانگر و

 و تحليل ديدگاه از. باشد مي. ا.ا.ج آهن راه شركت به شده تحميل

 جهت معلولي و علت هاي حلقه مدل اين نيز ها سيستم ارزيابي

 اين ارايه از پس. كند مي ايجاد را تاخير بر موثر عوامل ارزيابي

 قطارها تاخير يابي هزينه با مرتبط پارامترهاي و مستندات مدل،

  .شود مي ارايه قطارها تاخير يابي هزينه جهت رياضي مدلي و ارايه

  

  قطارها تاخير بر موثر عوامل

 به زير عامل يازده. ا.ا.ج آهن راه شركت در 1394 سال از   

  : شدند گرفته نظر در قطارها تاخير بر موثر اصلي عوامل عنوان

 خدمات با مرتبط عوامل. 2 ،  حركت و سير با مرتبط عوامل.1

 با مرتبط عوامل. 4 ،  عالئم و ارتباط با مرتبط عوامل .3 ،  مسافري

 عوامل. 6 ، كشش خود و سالن با مرتبط عوامل. 5  كشش نيروي
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  .8 ،  برنامه از خارج نماز با مرتبط عوامل. 7، ابنيه و خط با مرتبط

  ها واگن با مرتبط عوامل

 عوامل. ATC ، 11  با مرتبط عوامل. 10 ،  سانحه با مرتبط عوامل. 9 

  .متفرقه

 

  قطارها تاخيربر موثر عوامل مدل
 شده تهيه Vensim PLE افزار نرم از استفاده با كه مدل اين در   

 قطارهاي تاخير بر موثر هاي عامل زير و ها عامل تمام است

 داده نمايش يكديگر با ها آن پيوستگي و ارتباط نحوه با مسافري

  . است شده

  

  .ا.ا.ج آهن راه شركت در قطارها تاخير بر موثر هاي عامل زير و هاعامل .3 شكل
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   قطارها تاخير از ناشي. ا.ا.ج آهن راه شركت به هزينه كننده تحميل عوامل

 هاي هزينه افتد مي اتفاق تاخير ريلي نقل و حمل حوزه در وقتي
 تحميل خدمات دهنده ارايه هاي شركت و جامعه به مختلف

 اي محاسبه قابل هاي هزينه محاسبه هدف تحقيق اين در. شود مي
 آهن راه شركت به مسافري قطارهاي تاخير اثر در كه است

 عواملي بررسي از لذا و شود مي تحميل ايران اسالمي جمهوري
 شركت اعتبار كاهش مسافران، رفته دست از زمان هزينه مانند
 به توجه با. شود مي نظر صرف... و خدمات دهنده ارايه

 تاخير علت به كه هايي هزينه عمده گرفته صورت هاي بررسي
 ايران اسالمي جمهوري آهن  راه شركت به مسافري قطارهاي

  .اشدب مي زير شرح به شودمي تحميل
  ،  رفته هدر سوخت هزينه.2، قطار پرسنل كاري اضافه هزينه. 1
 مبلغ دريافت عدم .4، مسافران به خسارت پرداخت هزينه .3

 .5، مسافربري هاي شركت ساير به لوكوموتيو اجاره بابت مازاد
) مسافري-باري( ظرفيت فرصت هزينه .6، ديزل استهالك هزينه
  شبكه

  قطارها پرسنل كاري اضافه هزينه
 اصلي دسته چهار به توان مي را قطار داخل پرسنل كلي طور به

 دوم دسته در قطار، رئيس اول دسته در. نمود تقسيم
 چهارم دسته در و فني ماموران سوم دسته در لوكوموتيوران،

 لوكوموتيوران قطار، رئيس كاري اضافه. گيرند مي قرار مهمانداران
 كيلومتر اساس بر) برق مامور و فني مامور( فني ماموران و

 توقف يا تاخير ساعت يك هر كه صورت اين به شود مي محاسبه
 سه از كدام هر براي و شود مي محاسبه كيلومتر شصت معادل
 به گيرد مي تعلق كيلومتر هر بازاي مشخصي مبلغ مذكور دسته

 قطار، رئيس براي ريال......  مبلغ كيلومتر هر قبال در كه نحوي
 ريال...........  مبلغ و يكم پايه لوكوموتيوران براي ريال 900 مبلغ
 1 بازاي يعني. شود مي پرداخت و محاسبه برق و فني مامور براي

. گيرد مي تعلق 1 پايه لوكوموتيوران به ريال 54000 تاخير ساعت
 كاري اضافه عنوان به مبلغي تاخيرها براي حاضر حال در همچنين

  .شود نمي گرفته نظر در مهمانداران براي

  رفته هدر سوخت هزينه
 لوكوموتيو سوخت مصرف قطارها تاخير و توقف زمان در   

 ميزان كه رود مي هدر به سوخت زيادي مقدار و دارد ادامه
  .باشد متفاوت تواند مي زير موارد به توجه با مصرفي سوخت

  )هوا و آب( محيط شرايط) الف
  )سير بار و سرعت پروفيل( قطار راهبري نحوه) ب
  مسير عرضي و طولي پروفيل) پ

  ناوگان فرسودگي و سالمت وضعيت) ت
  مصرفي سوخت كيفيت) ث
  لكوموتيوها كشش نيروي ميزان) ج
  توقف و سير زمان مدت) چ
 رفته هدر سوخت ميزان آوردن بدست براي مطالعه اين در   

 كه محور هر در مصرفي سوخت ميانگين توقف، دقيقه هر بازاي
 با سپس و محاسبه است الذكر فوق موارد تمام دربرگيرنده خود

 ميزان) توقف بدون( سفر زمان مدت ميانگين بر شدن تقسيم
 محور مثال براي .آيد مي بدست دقيقه هر بازاي مصرفي سوخت

 اينكه به توجه با است، مسافت كيلومتر 926 داراي مشهد- تهران
 11 الي 9 حدود مسير پيمودن كند، حركت سرعتي چه با قطار

 با مسافري هاي قطار معمول حالت در. برد مي زمان ساعت
 و كنند مي حركت ساعت بر كيلومتر 120 الي 100 سرعت

 ساعت بر كيلومتر 160 سرعت با مسير اين جديدتر قطارهاي
 زمان در ساعت 2 حدود كاهش شاهد سبب كه كنند مي حركت

 محدود حاضر حال در قطارها اين تعداد متاسفانه كه شود مي سفر
 براي زيمنس لكوموتيوهاي از اكثرا حاضر حال در. باشد مي

 مصرف ميزان و شود مي استفاده كشور در مسافري قطارهاي
 با زيمنس لكوموتيوهاي براي مشهد-تهران مسير در سوخت

 3400 الي 2800 بين سوخت مصرف هاي شاخص ميزان به توجه
 سوخت مصرف ميانگين شد مدعي توان مي نتيجه در باشد مي ليتر

 سفر زمان احتساب با كه است مشهد- تهران مسير در ليتر 3100
 گازوييل ليتر 5,7 دقيقه هر در مسير نمودن طي براي دقيقه 540

 .شود مي مصرف دقيقه هر در

  مسافران به خسارت پرداخت هزينه
 مبحث در كه نمود بندي دسته مختلفي اشكال به توان مي را تاخير
 اوليه تاخيرهاي بندي دسته از مسافران به خسارت پرداخت هزينه

) مسير طول در قطار تاخير( ثانويه تاخيرهاي و) مبدا از تاخير(
 شرح ادامه در آن پرداخت و محاسبه نحوه و است شده استفاده

  .است شده داده
    مبدا از تاخير
 .باشد ساعت يك از كمتر مبدا از تاخير اگر: اول حالت) الف
 با وليكن است نشده گرفته نظر در خسارتي موضوع اين براي
 در و شود مي جمع مسير طول در احتمالي تاخيرهاي ساير

  .است تاثيرگذار قطار نهايي تاخير مجموع
 .باشد ساعت يك از تر بيش مبدا از تاخير اگر: دوم حالت) الف
 در مسافرها باشد ساعت يك از بيشتر مبدا از قطار تاخير اگر
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 لغو را خود سفر قطار حركت از قبل توانند مي تمايل صورت
 دريافت ايستگاه از را بليط بابت پرداختي مبلغ كل و نمايند
 آمده پيش تاخير وجود با سفر به مند عالقه اگر همچنين. نمايند
 رسيدن زمان تا قطار نهايي تاخير به وجود به مبدا از تاخير باشند،

 قطار رئيس كه است ذكر به الزم. شد خواهد اضافه مقصد به
 حركت مبادي در تاخير ميزان دقيق اعالم و تائيد مسئول مسافري

 صورت نياز مورد اقدامات كل اداره به اعالم از پس تا باشدمي
  .پذيرد

  

  ثانويه تاخير
 تجاوز مشخصي زمان از قطار تاخير زمان مجموع چنانچه   

 به موظف مسافري ريلي نقل و حمل شركت يا آهن راه نمايد
 پرداخت مرز: 2 جدول با مطابق مسافران به خسارت پرداخت
 كه نحوي به باشد مي) www.raja.ir( محور هر براي خسارت

 ٪50 بايست مي نمايد عبور ٪50 مرز ستون از تاخير مجموع اگر
 ستون از اگر و شود بازگردانده مسافر به شده خريداري بليط مبلغ
 بابت مسافر پرداختي مبلغ كل بايست مي نمايد عبور ٪100 مرز
 از خسارت مبلغ است بذكر الزم. شود بازگردانده وي به بليط
 آهن راه شركت يعني شود مي پرداخت لكوموتيو ملبغ تهاتر محل
 هاي شركت لكوموتيو اجاره هزينه از را شده وارد خسارت هزينه
 به را خسارت هزينه مسافري شركت و كاسته مسافري مالك

 از ناشي خسارت پرداخت مقوله در. كند مي پرداخت مسافران
 شرح ادامه در كه دارد وجود نيز ديگري موارد مسافران به تاخير
 در ها آن لحاظ امكان عدم به توجه با وليكن است شده داده

 در .شود مي گرفته ناديده محاسبات در قطارها تاخير يابي هزينه
 مترقبه غير موارد و حوادث از ناشي تاخير موارد كه صورتي

 صورت در .شد نخواهد پرداخت مسافران به خسارتي هيچ باشد،
 مبدا از قطار اعزام امكان كه قطار فني مشكل يا و خط مسدودي

 مسافرين، و نباشد ميسر مقصد تا راه بين از مسير ادامه يا و
 درصد پنجاه شوند جابجا اتوبوس بوسيله را مسير از بخشي

 وسيله تامين هزينه و شده مسترد مسافرين به بليط بهاي) 50%(
 به ديده، خسارت مسافرين جابجايي منظور به جايگزين، نقليه
 ريلي نقل و حمل شركت يا آهن راه شركت( تاخير عامل عهده

 كه معين زمان از بيش تاخير صورت در .بود خواهد) مسافري
 سه زماني فاصله رعايت با( قطار از مسافر ماندن جا به منجر

 مقرر زمان و مقصد به اول قطار ورود مقرر زمان بين ساعت
 زماني فاصله رعايت با( بعدي نقليه وسيله يا ،)دوم قطار حركت

 وسيله حركت زمان و قطار حركت مقرر زمان بين ساعت چهار

 هزينه شود، شب در اقامت به منجر تاخير اين و شود) نقليه دوم
 و. ا.ا.ج آهن راه شركت( تاخير ايجاد عامل عهده به غذا و اقامت

 كه صورتي در .باشد مي) مسافري ريلي نقل و حمل شركت يا
 عبور تاخير خسارت پرداخت به منجر زمان مرز از مسافري قطار
 هشت هاي ساعت از قبل مقصد به آن اي برنامه ورود و نمايد
 ورود صورت در قطار اين باشد، شب بيست و عصر سيزده صبح،
 و عصر سيزده صبح، هشت هاي ساعت از پس مقصد به واقعي
 رايگان پذيرايي وعده يك مشمول ترتيب به باشد) شب( بيست

 مبلغ دريافت عدم هزينه .شد خواهد) شام يا ناهار يا صبحانه(
 در مسافربري هاي شركت ساير به لوكوموتيو اجاره بابت مازاد

 جمهوري آهن راه شركت ديزل واگذاري قراردادهاي كلي حالت
 دسته دو به مسافربري قطارهاي مالك هاي شركت با ايران اسالمي

 سيري قراردادهاي .شوند مي تقسيم درصدي و سيري قراردادهاي

 مسافري قطار ظرفيت كه اين از فارغ سيري قراردادهاي در
 ميزان باشد، قطار ظرفيت از كمتر مسافر داراي يا شود تكميل

. شود مي محاسبه سير تعداد اساس بر تنها و است ثابت ديزل بهاي
 مسير آن خاص شرايط به توجه با مسير هر براي مبلغ اين

  .است متفاوت

   

  درصدي قراردادهاي

 به توجه با. ا.ا.ج آهن راه شركت درصدي قراردادهاي در 

 مبناي بر فروش سهم از درصدي مسافري شركت قراردادهاي

 مدت در قراردادها اين عموماً. كند مي دريافت را پايه بليط بهاي

 و مسير نوع به توجه با و شوند مي منعقد ساله 30 و 15 ،9 ،10

 حال در .گردد مي توافق و تعيين فروش درصد قرارداد، انعقاد

 فروش سهم درصد دو و بيست قرارداد مانند قراردادهايي حاضر

 سهم درصد سي داراي ديزل بهاي بيشترين وليكن دارد وجود

 دريافت عدم هزينه محاسبه براي تحقيق اين در .است فروش

 مسافربري، هاي شركت ساير به لوكوموتيو اجاره بابت مازاد مبلغ

 شده، منعقد قراردادهاي نوع از فارغ قطار هر بازاي مسير هر در

 هر بهاي سپس و شود مي محاسبه در ديزل اجاره بهاي متوسط

 ذكر به الزم .گردد مي مشخص مسير آن در ديزل اجاره دقيقه

 هاي واگن به لوكوموتيو تخصيص زمان از ديزل بهاي است

 به قطار رسيدن زمان تا حركت مبدا سكوي در مسافري شركت

 و شود مي محاسبه مقصد ايستگاه دپو به اعزام و انفصال و مقصد

 شبكه كل قطارهاي برق درصد هشتاد حدود كه اين به توجه با
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 قبل نيم و ساعت يك ديزل حضور لذا شود مي تامين ديزل توسط

 زمان در موضوع اين به توجه با. باشد مي الزامي قطار حركت از

 بابت اي هزينه وليكن باشد مي مشغول ديزل آمده پيش تاخيرهاي

  .شود نمي پرداخت. ا.ا.ج آهن راه شركت به آن

 در. ا.ا.ج آهن راه شركت از آمده بدست اطالعات به توجه با  

 ريال 000/000/8حدوداً سير ساعت هر بهاي سيري قراردادهاي

 كه است مشهد-تهران مسير براي قرارداد  مبلغ ميانگين باشد مي

 در. باشد مي سير هر ازاي به ريال 000/000/72 آن مبلغ

 سهم درصد 30 با ديزل بهاي بيشترين درصدي قراردادهاي

 . باشد مي ريال 150000000 پيك زمان در كه باشد مي فروش

 نيز فروش سهم درصد 22,5 به توان مي ديگر قراردادهاي انواع از

 ريال 135000000 آن مبلغ متوسط طور به كه نمود اشاره

 از بيش گرفته صورت برآورد و بررسي به توجه با. شود مي

 باشد مي سيري قراردادهاي آهن راه شركت قراردادهاي درصد70

 قرار سيري قراردادهاي تحقيق اين در محاسبات مبناي لذا

 به لكوموتيو تخصيص زمان از ديزل بهاي محاسبات، در .گيرد مي

 رسيدن زمان تا حركت مبدا سكوي در مسافري شركت هاي واگن

 محاسبه مقصد ايستگاه دپو به اعزام و انفصال و مقصد به قطار

 توسط شبكه كل قطارهاي برق درصد 80 حدود زيرا شود مي

 و ساعت يك ديزل حضور علت همين به و گردد مي تامين ديزل

 يابي هزينه محاسبات در. است الزامي قطار حركت از قبل نيم

 دليلي هر به اگر كه است اين اهميت داراي نكته قطارها تاخير

 و توقف مسير در...  و خط ترافيك عالئم، خط، خرابي از اعم

 داراي كشش نيروي براي زمان اين باشد، داشته وجود تاخيري

  آهن راه شركت به آن بابت اي هزينه عمال ولي .است هزينه

 تاخير دقيقه هر هزينه محاسبه براي حال. شود نمي پرداخت

 به سفر زمان ميانگين بر را كوموتيوول كرايه بايست مي لكوموتيو،

  ) قطار حركت از قبل ديزل حضور زمان( دقيقه 90 عالوه

  .نمود تقسيم

  

  ديزل استهالك هزينه

 باشد مي مشغول شبكه در نيز تاخير زمان در ديزل كه همانطور  

 مازاد هزينه دريافت عدم و سوخت مصرف مانند هايي هزينه و

 شركت به مسافربري هاي شركت ساير از لوكوموتيو اجاره بابت

 موضوع اين در نيز ديگري هزينه نمايد مي تحميل. ا.ا.ج آهن راه

 تحقيق اين در. است ديزل استهالك هزينه آن كه است نهفته

 به شود مي محاسبه مستقيم خطي روش به ديزل استهالك هزينه

 كاسته آن اسقاط ارزش از ديزل خريد شده تمام بهاي كه نحوي

  .گردد مي ديزل مفيد عمر بر تقسيم و شده

  

  شبكه) مسافري-باري( ظرفيت فرصت هزينه

 الخصوص علي شبكه از استفاده فرصت قطار تاخير اثر در   

 اين به اصطالحا كه رود مي دست از بار نقل و حمل جهت

. شود مي گفته شبكه ظرفيت فرصت هزينه رفته، دست از فرصت

 هر براي بايد و است متفاوت مختلف محورهاي در فرصت هزينه

 محاسبات اين در. گردد محاسبه مجزا طور به هزينه اين محور

 حاصل درآمد و شده جا به جا بار تناژ مبناي بر موجود اطالعات

 محور پنج زمينه اين در .باشدمي محور آن در بار جايي به جا از

 شرح به كه است شده گرفته نظر در اصلي محورهاي عنوان به

  .باشدمي زير

  : اول محور
  خراسان – شرق شمال – تهران:  خراسان

  : دوم محور
  تبريز – غرب شمال – تهران:  آذربايجان

  : سوم محور
  كرمان - يزد – اصفهان – قم – تهران:  شرق
  : چهارم محور

  شرق جنوب – كرمان – يزد – اصفهان – قم – تهران:  شرق جنوب
  : پنجم محور

  هرمزگان -  يزد – قم -  تهران:  جنوب



 1401، تابستان 111، سال بيستم، دوره دوم، شماره فصلنامه علمي جاده

 

119 

 

  : ششم محور
  جنوب -  زاگرس – لرستان – اراك – قم – تهران: غرب جنوب

 قطار اينكه به توجه با سپس و شود مي محاسبه محور آن خاص شرايط به توجه با محور در تاخير و توقف هزينه پژوهش اين محاسبات در
 اطالعات و موجود سوابق بررسي به توجه با همچنين. شود مي محاسبه منطقه آن براي شبكه فرصت هزينه است نموده مسدود را محور كدام

 29 اين كه گردد نمي اجرايي درصد 29 حدود شود مي اجرايي قطارها برنامه درصد71 ميانگين طور به حركت و سير كل اداره از آمده بدست
  :باشد مي زير عوامل از ناشي درصد

  ناحيه ريزي برنامه عدم) ج، بارگيري و تخليه مشكالت) ث، خط مسدودي) ت، ديزل نداشتن) پ، بار نبود) ب، واگن نداشتن) الف
 عوامل اين ميانگين طور به كه باشد قطارها ساير تاخير و توقف از ناشي تواند مي خط مسدودي و ديزل نداشتن عمده طور به فوق موارد در
) 0,29*0,27( درصد8 شد مدعي توان مي نتيجه در. شودمي ظرفيت فرصت رفتن دست از و برنامه اجراي عدم سبب مواقع درصد27 در

  .رود مي هدر قطارها تاخير يا توقف علت به شبكه ناخالص ظرفيت

  مدل پارامترهاي و متغيرها

Z  :قطارها تاخير هزينه مجموع  

X1  :پرسنل كاري اضافه هزينه مجموع  

X2  :رفته هدر سوخت هزينه مجموع  

X3  :مسافران به خسارت پرداخت هزينه مجموع  

X4  :مسافربري هاي شركت ساير به لوكوموتيو اجاره بابت مازاد مبلغ دريافت عدم هزينه  

X5  :ديزل استهالك هزينه  

X6  :شبكه) مسافري-باري(ظرفيت فرصت هزينه  

X11  :دقيقه هر بازاي قطار رييس دستمزد هزينه  

X12  :دقيقه هر بازاي لوكوموتيوران دستمزد هزينه  

X13  :دقيقه هر بازاي قطار فني مامورين دستمزد هزينه  

X14  :دقيقه هر بازاي مهمانداران دستمزد هزينه  

X21  :مدنظر محور در مصرفي سوخت ميزان ميانگين  

X22  :مدنظر محور در سفر زمان ميانگين  

X31  :باشد مسافر توسط شده خريداري بليط مبلغ ٪100 يا ٪50 تواند مي مبلغ اين( مسافر هر بازاي پرداختي خسارت مبلغ(.  

T  :تاخير زمان مدت  

G  :گازوييل ليتر هر قيمت  

Q  :مدنظر محور قطار هر در مسافران تعداد ميانگين  

 a :مسير از دقيقه هر بازاي ديزل اجاره هزينه متوسط  

 c :ديزل خريد شده تمام بهاي  

s  :اسقاط ارزش  

n  :ديزل مفيد عمر  

b  :مدنظر محور در كاال حمل از حاصل درآمد  

e  :ديزل نبود يا مسير مسدودي از ناشي رفته دست از ظرفيت درصد متوسط  

f  :ساليانه دسترس در زمان  

Y  :ديزل اجاره هزينه متوسط  
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t  :سفر زمان متوسط  

: v50شده خريداري بليط مبلغ درصد  

V' : .مبلغ بليط خريداري شده كه به مشتري بازگردانده مي شود  

W :  درصدي50حد زماني پرداخت غرامت  

W' : يدرصد100پرداخت غرامت  يحد زمان 

  تاخيرهايابي مدل هزينه

� = �� + �� + �� + �� + �	 + �
																																																																						(1) 

�� = (��� + ��� + ��� + ���) ∗ �																																																																							(2) 

��� ����
���

� ∗ � ∗ �																																																																																																							(3)       

������ ∗ �																																																																																																																	(4) 

���� ∗ �																																																																																																																						(5) 
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� −  
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		� = .′											� > 0′																																																																																												(10) 
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) به عنوان تابع هدف بيانگر مجموع هزينه تاخير قطارها 1معادله (

) بيانگر مجموع هزينه اضافه كاري پرسنل به 2معادله ( مي باشد.
) بيانگر هزينه سوخت هدر 3معادله ( باشد.ر قطار ميعلت تاخي

) متوسط غرامت 4معادله ( باشد.رفته به علت تاخير قطار مي
) هزينه عدم 5معادله ( پرداختي به مسافران به علت تاخير است.

هاي دريافت مبلغ مازاد بابت اجاره لوكوموتيو به ساير شركت
) هزينه 6معادله ( مسافربري با توجه به ميزان تاخير است.

استهالك ديزل به ازاي هر دقيقه است كه به روش خطي مستقيم 
است كه حاصل از بهاي تمام شده منحي قيمت اسقاط تقسيم بر 

 ظرفيت فرصت هزينه) 7( معادله عمر مفيد ديزل است.

 سبب قطار تاخير كه است مفهوم اين به شبكه) مسافري-باري(

 از بار حمل فرصت و شود يم ديزل رسيدن دير يا خط مسدودي
 بار حمل از حاصل هزينه اين محاسبه براي. شود مي گرفته شبكه

 و شود مي دسترس در زماني ظرفيت بر تقسيم نظر مد محور در
 ارزش چقدر محور آن در شبكه ارزش دقيقه هر كه دهدمي نشان
 بابت مازاد مبلغ دريافت عدم هزينه محاسبه) 8( معادله .دارد

 حضور لحاظ با مسافربري هايشركت ساير به لوكوموتيو اجاره
 بيانگر) 11و 10،9( معادالت .است حركت از قبل دقيقه 90 ديزل
  .است مسافران به غرامت پرداختي حد
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   مسئله هايداده
 براي گرديد تشريح سوم فصل و مسئله تعريف در كه همانطور   
 هايداده كه است شده تعريف اصلي هزينه شش پژوهش اين

 مدل از استفاده با هاهزينه محاسبه به كمك زير شده آوري جمع

 كه است پرسنل كاري اضافه هزينه: 2 جدول. كند مي شده اراده
ميزان مصرف . 3جدول. باشدمي يكسان محورها تمام پرسنل براي

  دهد.را نشان مي سوخت براي محورهاي مختلف

 هزينه اضافه كاري پرسنل .2جدول 

 هزينه اضافه كاري

  مامور فني و مهمانداران  لوكوموتيوران  رئيس قطار

 شودهزينه اي پرداخت نمي  تومان بازاي هر ساعت5400  

  ميزان مصرف سوخت براي محورهاي مختلف. 3جدول

 نام محور

  مصرف سوخت

  مصرف سوخت  ميانگين زمان سفر

  ليتر3100  دقيقه540  مشهد –تهران 

  ليتر2900  دقيقه420  تبريز –تهران 

  ليتر3500  دقيقه540  كرمان –تهران 

  ليتر5900  دقيقه870  زاهدان -تهران 

  ليتر6030  قيقه780  بندر عباس -تهران 

  ليتر3000  دقيقه480  اهواز -تهران 

  

 و دهدمي نشان را آن مفيد عمر همراه به ديزل قيمت 4 جدول
 اسقاط ارزش شده حاصل اطالعات طبق كه است بذكر الزم

 بابت پرداختي خسارت 5 جدول .باشدمي كل قيمت درصد20
  .دهدمي نشان را محور هر براي تاخير

  قيمت ديزل به همراه عمر مفيد آن .4جدول

 ديزل

  عمر مفيد  قيمت ديزل

ميليون يورو4,5  سال30 
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 خسارت پرداختي بابت تاخير براي هر محور .5جدول 

 نام مسير

  خسارت به مسافران

  درصدي100مرز خسارت   درصدي50مرزخسارت   ميانگين قيمت بليط

  دقيقه360  دقيقه180  ريال1000000  مشهد –تهران 

  دقيقه300  دقيقه150  ريال700000  تبريز –تهران 

  دقيقه360  دقيقه180  ريال1500000  كرمان –تهران 

  دقيقه480 دقيقه240  ريال 1930000   زاهدان –تهران 

  دقيقه480 دقيقه240 ريال 2200000   بندر عباس - تهران 

  دقيقه360  دقيقه180 ريال 1450000  اهواز –تهران 

 هزينه اجاره لوكوموتيو .6جدول 

  قيمت تمام شده لوكوموتيو  متوسط زمان سير (ساعت)  طول مسير (كيلومتر) مسير

  ريال72000000  9  926  مشهد –تهران 

  ريال56000000  7  736  تبريز –تهران 

  ريال72000000  9  938  كرمان –تهران 

  ريال116000000 14,5  1487  زاهدان –تهران 

  ريال104000000 13  1321  بندر عباس - تهران 

  ريال64000000  8 815  اهواز –تهران 

 تناژ بايد مشهد – تهران مسير فرصت هزينه محاسبه براي

 را محورها درآمد ميزان همچنين و مسير اين در شده بارگيري

 سال در خراسان محور در شده بارگيري تناژ ميزان. نمود محاسبه

 در بار اين از حاصل آمد در و است بوده 2165829 معادل1397

   نتيجه در و ريال است ميليون 3208416 معادل خراسان محور

 شده درآمدزايي ريال ميليون 1,4 بار هرتن ازاي به گفت توانمي

 و است شده حمل بار تن 356940 شرق شمال محور در. است

 نتيجه در كه است شده ريال ميليون 164406 آن از حاصل درآمد

 محور در. است شده حاصل بار تن هر ازاي به ريال ميليون 0,46

 از حاصل درآمد و است شده انجام بارگيري تن 1884212 تهران

 محور اين درآمد نتيجه در كه است شده ريال ميليون 778166 آن

   توجه با. است شده ريال ميليون 0,41 بار تن هر ازاي به

 كلي مدلي ارايه پژوهش اين از هدف اينكه و فوق اطالعات به

 كدام در نيست مشخص و است مسير هر در محاسبه براي

 در برابر توقف احتمال فرض با شود متوقف قطار مسير از قسمت

 بار تناژ مجموع بر مسير اين درآمد مجموع تقسيم با محور هر

 اين در بار حمل تن هر درآمد ميانگين مسير اين در شده حمل

 محاسبه:  7 جدول .باشد مي) ريال942000( آيدمي بدست مسير
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 و سير كل اداره( مشهد -  تهران مسير در شبكه فرصت هزينه

  .دهدمي نمايش را) اموال و مالي كل اداره حركت،

 

 تبريز - تهران مسير در شبكه فرصت هزينه محاسبه  8 جدول

  .دهدمي نشان را) اموال و مالي كل اداره حركت، و سير كل اداره(

  

 مشهد (اداره كل سير و حركت،اداره كل مالي و اموال) - محاسبه هزينه فرصت شبكه در مسير تهران  .7جدول 

  تناژ بار بارگيري شده  شرح
درآمد كل حمل بار 

  (ميليون ريال)

درآمد هر تن حمل بار 

  (ميليون ريال)

ميانگين كل (ميليون 

  ريال)

  1,4  3208416  2165829  محور خراسان

0,942  
  0,46  164406  356940  محور شمال شرق

  0,41  778166  1884212  محور تهران

  -----  4150988  4406981  مجموع

  

 و اموال) يو حركت،اداره كل مال ري(اداره كل س تبريز - تهران  ريفرصت شبكه در مس نهيمحاسبه هز .8جدول 

  تناژ بار بارگيري شده  شرح
حمل بار  درآمد كل

  (ميليون ريال)

درآمد هر تن حمل بار 

  (ميليون ريال)

ميانگين كل (ميليون 

  ريال)

  0,46  630136  1364455  محور آذربايجان

0,297  
  0,06  106697  1843727  محور شمال غرب

  0,41  778166  1884212  محور تهران

  ----  1514999  5092394  مجموع

  

 كرمان - تهران مسير در شبكه فرصت هزينه محاسبه 9 جدول

. دهدمي نشان را) اموال و مالي كل اداره حركت، و سير كل اداره(

   مبلغ به توجه با مسير اين در شبكه فرصت هزينه محاسبه براي

  

 طول كه نكته اين داشتن نظر مد و قم محور در بارنامه كم بسيار

 كوتاه بسيار مسير اين محورهاي ساير به نسبت قم محور مسير

 و شده حذف محاسبات از قم محور كل ميانگين گرفتن در است

  .است شده لحاظ محورها ساير ميانگين صرفا
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 و اموال) ياداره كل مال و حركت، ري(اداره كل س كرمان - تهران  ريفرصت شبكه در مس نهيمحاسبه هز .9جدول 

  تناژ بار بارگيري شده  شرح
كل حمل بار درآمد 

  (ميليون ريال)

درآمد هر تن حمل بار 

  (ميليون ريال)

  ميانگين كل 

  (ميليون ريال)

  0,28  390185  1400333  محور كرمان

0,288  

  1,85  3260303  17675902  محور يزد

  0,73  2747386  3780963  محور اصفهان

  0,14  39696  286626  محور قم

  0,41  778166  1884212  محور تهران

  ----  7215736  25028036  مجموع

 و اموال) يو حركت،اداره كل مال ري(اداره كل س زاهدان - تهران  ريفرصت شبكه در مس نهيمحاسبه هز .10جدول 

  تناژ بار بارگيري شده  شرح
درآمد كل حمل بار 

  (ميليون ريال)

درآمد هر تن حمل بار 

  (ميليون ريال)

  ميانگين كل 

  (ميليون ريال)

  1,9  130506  68538  شرقمحور جنوب 

0,293  

  0,28  390185  1400333  محور كرمان

  0,18  3260303  17675902  محور يزد

  0,73  2747386  3780963  محور اصفهان

  0,14  39696  286626  محور قم

  0,41  778166  1884212  محور تهران

  ----  7346242  25096574  مجموع
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 و اموال) ياداره كل مال و حركت، ري(اداره كل س بندرعباس - تهران  ريفرصت شبكه در مس نهيمحاسبه هز .11جدول 

  تناژ بار بارگيري شده  شرح
درآمد كل حمل بار 

  (ميليون ريال)

درآمد هر تن حمل بار 

  (ميليون ريال)

  ميانگين كل 

  (ميليون ريال)

  0,43  3203963  7516456  محور هرمزگان

0,266  

  0,18  3260303  17675902  محور يزد

  0,14  39696  286626  محور قم

  0,41  778166  1884212  محور تهران

  ----  7282128  27363196  مجموع

 و اموال) ياداره كل مال و حركت، ري(اداره كل س اهواز - تهران  ريفرصت شبكه در مس نهيمحاسبه هز .12جدول 

  تناژ بار بارگيري شده  شرح
درآمد كل حمل بار 

  ريال)(ميليون 

درآمد هر تن حمل بار 

  (ميليون ريال)

  ميانگين كل 

  (ميليون ريال)

  0,41  1501062  3636338  محور جنوب

0,38  

  0,16  49983  312389  محور زاگرس

  0,17  47183  269899  محور لرستان

  0,36  331940  914530  محور اراك

 0,14  39696  286626  محور قم

  0,41  778166  1884212  محور تهران

  ----  2748030  7303994  مجموع

  

  مختلف محورهاي در تاخير هزينه مقايسه و مدل حل
. شودمي استفاده اكسل افزار نرم از مدل حل و مدلسازي براي 

 زمان مدت نمودن وارد با كه است صورتي به محاسبات نحوه

 و شده انجام محاسبات تمام قطار، اعزامي محور انتخاب و توقف

 ابتدا محاسبات اين در. شودمي محاسبه تاخير هزينه مجموع

 توقف كه نكته اين لحاظ با مسير هر براي تاخير دقيقه يك هزينه

 مسيرها و شودمي محاسبه است افتاده اتفاق مسير قسمت كدام در

. گيرند مي قرار مقايسه مورد يكديگر با مختلف محورهاي و

 به خسارت هزينه شامل ايدقيقه يك زمان كه است بديهي

 و تاخير زمان مدت به توجه با هزينه اين و شودنمي مسافران

   لحاظ محاسبات در زماني 4,2 بند در شده ذكر اطالعات

 بررسي با .باشد مجاز حد از بيشتر تاخير زمان مدت كه گرددمي

 هزينه كه است استنتاج قابل سادگي به مختلف عوامل هزينه
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 علي زا هزينه عامل ترينمهم شبكه رفته دست از فرصت

 از درآمد آن از بعد و باشدمي تردد پر مسيرهاي در الخصوص

 آهن راه شركت به را هزينه ترينبيش لوكوموتيو اجاره رفته دست

 عامل دو اين از پس و نمايدمي تحميل ايران اسالمي جمهوري

 تحميل ا.ج.ر شركت به را هزينه ترينبيش ديزل استهالك هزينه

 به اصفهان سپس و هرمزگان خراسان، يزد، محورهاي .كند مي

 مسدودي گونه هر و باشندمي شبكه ارزش بيشترين داراي ترتيب

 جمهوري آهنراه به را هزينه ترينبيش مذكور محورهاي در مسير

 و پرسنل كاري اضافه هزينه. نمايدمي تحميل ايران اسالمي

 تمامي براي قطار توقف مدت در ديزل استهالك هزينه همچنين

 يكسان تقريبا نيز سوخت هزينه و است يكسان و ثابت مسيرها

 اينكه به توجه با نيز تيوولوكوم اجاره هزينه پيرامون .باشد مي

   است بوده پيمايش طول اساس بر محاسبات ابتدايي مبناي

 لوكوموتيو اجاره بابت رفته دست از درآمد كه شد مدعي توانمي

 فوق موارد به توجه با .است يكسان تقريباً مختلف مسيرهاي در

 هزينه شد مدعي توانمي شده انجام محاسبات بررسي و الذكر

 پرداخت نقطه تا ثابت شيب با يكنواخت تابع از قطارها تاخير

 نقطه اين در كند،مي حركت مسافران به درصدي پنجاه خسارت

 و است جهش يك داراي شده سپري تاخير ميزان به توجه با

   افزايش به شروع يكنواخت شيب با هاهزينه مجدداً سپس

  .كندمي

  

  گيرينتيجه - 5

 و پژوهش اين براي شده گرفته نظر در هاي پرسش به توجه با   

 علمي پژوهش اين انجام شده، تعيين پيش از اهداف همچنين

  :است داشته همراه به را زير نتايج

 شدن مشخص بر عالوه گرفته صورت يابيهزينه به توجه با) الف

 از ناشي هاي هزينه و خسارات ترين مهم تاخير، دقيقه هر هزينه

 كه دهدمي نشان موضوع اين كه گرديد مشخص قطارها تاخير

 اهميت از موضوعات كدام بر تر بيش تمركز و گذاري سرمايه

  .است برخوردار تري بيش

 معادل دقيقه هر ازاي به تاخير هزينه حداقل اينكه به توجه با) ب

 تومان 73893 مبلغ دقيقه هر تاخير هزينه حداكثر و تومان 23555

 آهن راه آي بي سيستم در موجود مستندات به توجه با و است

 و ساعت 18000 ساليانه تاخير متوسط ايران اسالمي جمهوري

 توانمي نتيجه در باشدمي ساعت 925 ساليانه توقفات متوسط

 ميليارد 80 حداكثر تومان، ميليارد25 حداقل ساليانه شد مدعي

 راه شركت به هزينه تومان ميليارد 53 ميانگين طور به و تومان

  .شود مي تحميل. ا.ا.ج آهن

 زا هزينه عامل ترين مهم شبكه رفته دست از فرصت هزينه) پ

 درآمد آن از بعد و باشدمي تردد پر مسيرهاي در الخصوص علي

 راه شركت به را هزينه ترينبيش لوكوموتيو اجاره رفته دست از

 دو اين از پس و نمايد مي تحميل ايران اسالمي جمهوري آهن

 راه شركت به را هزينه ترين بيش ديزل استهالك هزينه عامل،

 بذكر الزم شبكه فرصت هزينه پيرامون. كندمي تحميل ا.ا.ج آهن

 به اصفهان سپس و هرمزگان خراسان، يزد، محورهاي كه است

 گونه هر و باشندمي شبكه ارزش ترينبيش داراي ترتيب

 راه به را هزينه ترينبيش مذكور محورهاي در مسير مسدودي

  .نمايد مي تحميل ايران اسالمي جمهوري آهن

 مهم شبكه ظرفيت فرصت هزينه كه موضوع اين به توجه با) ت

 شركت به را خسارت ترين بيش و باشد مي زا هزينه عامل ترين

 ساخت زير كه شد مدعي توانمي نمايد مي تحميل. ا.ا.ج آهن راه

 با و دارد قطارها تاخير هزينه كاهش در اساسي بسيار نقشي ها

 محورها آن در كه تردد پر مسيرهاي در تر بيش گذاري سرمايه

 از توجهي قابل ميزان به توانمي است زياد بسيار شبكه ارزش

  .كرد پيشگيري سرمايه رفت هدر

 را تاخيرها هزينه آني محاسبه قابليت مدل اينكه به توجه با) ج

 به شده وارد هزينه تاخيرها و توقفات تمامي براي توان مي دارد

 جهت نقاط ترين اساسي حتي و نمود محاسبه را آهن راه شركت

  .بخشيد بهبود و كرده شناسايي را گذاري سرمايه

 سپس و هرمزگان خراسان، يزد، محورهاي اينكه به توجه با

 هر و باشندمي شبكه ارزش ترين بيش داراي ترتيب به اصفهان

 به را هزينه ترينبيش مذكور محورهاي در مسير مسدودي گونه

 بهبود با توان مي نمايدمي تحميل ايران اسالمي جمهوري آهن راه

 تك مسيرهاي كردن دوالينه و مذكور مسيرهاي در هاساخت زير

 اين در معنوي و مادي هايسرمايه زياد بسيار رفت هدر از الينه

 عالوه كه شد مدعي توان مي كار با اين و نمود جلوگيري مسيرها

 به نيز عوامل ساير شبكه ظرفيت فرصت اصلي هزينه كاهش بر

  .يابدمي كاهش محسوسي نحو
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 كشش عوامل با مرتبط موضوعات اينكه به توجه با ديگر طرف از

 با توانمي نمايدمي ايجاد را تاخيرها ترينبيش حركت، و سير و

 نگهداري و تعمير همچنين و هدفمندتر و تربيش گذاري سرمايه

 به و قطارها تاخير توانمي ديزل حوزه در الخصوص علي بهتر

 آحاد و آهنراه شركت به كه معنوي و مادي هايهزينه آن دنبال

  . داد كاهش را شودمي تحميل جامعه

  :پرداخت زير موارد به توان مي آتي هايپژوهش براي

 قطعات هزينه بررسي شامل قطارها توقف جزئيات بررسي-

  .شوندمي مصرف توقف اثر در كه مصرفي

 گذاري سرمايه با سرمايه بازگشت نرخ و پذيري توجيه بررسي-

  قطارها تاخير كاهش جهت مختلف محورهاي در

  .شودمي تحميل جامعه آحاد به كه قطارها تاخير هزينه بررسي-
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ABSTRACT 
Delay is one of the most important problems of railway transportation systems, which has a lot of 

material and spiritual costs. Loss of passenger trust, waste of passengers' time, blockage in the one-

lane system, depreciation of diesel, compensation to passengers, loss of fuel, etc. are just some of 

the costs incurred in the rail transportation system. No studies have been conducted in Iran on the 

cost of train delays. In the railway company of the Islamic Republic of Iran, billions of Tomans are 
imposed annually due to train delays, the amount of which are currently unknown and cannot be 

calculated. It is also possible to have a better sensitivity and understanding of delays when the 

amount of damage imposed on the system is clear and measurable. Therefore, in this research, first 
all the factors and sub-factors of delay are identified and then the separation and classification of all 

factors and sub-factors of delay along with their relationships are given in a schematic model and 

then using scientific and accurate costing, the amount of damage Each of the factors of delay in the 

passenger trains of the railways of the Islamic Republic of Iran, it should be specified that using 

this costing can be ranked different factors, the amount of damage to the railway company in 

different time periods and with Attention to the sensitivity that arises to the types of delays in order 

to improve, reduce and eliminate delays, as well as optimal investment management. 
 

Keywords: Delay, Delay Costing, Passenger Trains, Railways of the Islamic Republic of 

Iran 


