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انتخاب متناسب سازه مونوریل در تاثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در

 شرایط مختلف ساخت

 
1حسین قربانی دوالما

 ،2دکتر جبارعلی ذاکری، *

،  رشته حمل و نقل دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری ارومیهو مدرس  راه و ترابری-کارشناس ارشد مهندسی عمران -1
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 ZAKERI@IUST.AC.IRراه و راه آهن، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، -دکتری مهندسی عمران -2

 

 
 

 

 

 :چكیده
انتخاب مشخصات ساخت برای یک سیستم حمل و نقل برای ساختگاه های مختلف بسیار مهم است. چراکه ایده ال ها و شاخصه ها از 

ی به مکان دیگر متفاوت بوده و درجه اهمیتشان نسبت به یکدیگر تغییر می کند. مونوریل یک سیستم حمل و نقل ریلی با متغیرهای مکان

ساختی فراوان است و از لحاظ مختلفی می تواند از محیط و شرایط حاکم تاثیر بپذیرد. مشخصه های مختلفی همانند مسائل اقتصادی، 

اخت، منابع موجود و روانی هرکدام به نوبه خود می تواند تاثیر بسزایی در انتخاب نوع سازه مونوریل داشته باشد اجتماعی، زمانی، بصری، س

که برآیند نهایی آن در عملکرد این سیستم تاثیر گذار است. با توجه به موارد ذکر شده و با وجود متغیرهای مختلف منطقه ای و 

گویی برای ساخت تبعیت کند تا در عین برآورد عملکرد نهایی مورد نظر برای هر منطقه با در نظر ای، سازه این سیستم از چه ال فرامنطقه

گرفتن فرصت ها و محدودیت ها، از دوباره کاری مهندسین طراح برای بدست آوردن مقدار متناسب جلوگیری نموده و از یک رویه واحد 

قه می تواند وجود داشته باشد از جمله مسائل مالی، اقلیم، موقعیت های مختلفی برای یک منط ها و محدودیت پیروی کند. فرصت

 .جغرافیایی، موقعیت استراتژیک، قدرت ساخت، فرهنگ حاکم و سیستم های دیگر حمل و نل موجود
 

 متغیرهای منطقه ای و فرا منطقه ای ؛محدودیت و فرصت ها ؛سازه متناسب ؛مونوریل کلیدی: های واژه

 

 

 :مقدمه  -1
از نیازهای اولیه و مهم هر جامعه بشری به شمار می آید که با پیشرفت روزافزون بشر و ترقیی در سیطوح مختلیف     حمل و نقل

تر می شود. ساخت سیستم های مختلف حمل و نقیل دارای هزینیه میالی و جیانبی      زندگی اهمیت حمل و نقل هر روز پر رنگ

ساخت یک سیسیتم حمیل و نقیل دارد. از ایین بیین بیرای ییک         غیرمالی می باشد که تاثیر مستقیم بر انتخاب شدن یا نشدن

سیستم انتخاب شده، هزینه های مالی و غیر مالی و نیز محدودیت ها و فرصت ها باعث تغییر بسزایی در سیازه و نحیوه اجیرای    

میی باشید تیا    آن می شود. در این بین یکی از مسائل مهم، انتخاب سیستم و تغییر متناسب با شیرایط موجیود و عوامیل میوثر     

بهترین نتیجه و عملکرد را برای منطقه داشته باشد. از این بین باید موارد تاثیرگیذار انتخیاب گشیته و تیاثیر تغیییر در شیرایط       

 ابل پیش بینی گسترش یابد.مختلف بررسی گردیده و نتیجه آن به تمامی شرایط مشابه و ق
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 :تعریف مونوریل -2

 (.1831حرکت می کند و برای حمل و نقل مسافر یا بار استفاده می شود)شایق ، مونوریل قطاری است که بر روی یک ریل 

مونوریل ، ریل تکی است که به عنوان مسیر برای مسافر یا حمل کاال استفاده می شود. در بیشتر موارد ریل در ارتفاع قرار دارد. 

 .(Diraby , Wang , 2003)اجرا شود     ولی مونوریل می تواند در سطح هموار ، زیر هموار یا تونل های زیرزمینی 

 :سازه ای فرضیات تحلیل و طراحی -3

آیین نامه های معتبر داخلی و بین المللی مورد تایید مراجع ذیصالح می تواند مورد استفاده باشد، ولی شیر  اساسیی انتخیاب    

 یکی از آیین نامه ها برای طراحی می باشد.

 ده شده است.برای طراحی استفا SAP2000از نرم افزار 

 واگن های شرکت هیتاچی در سه نوع کوچک و متوسط و بزرگ، نمونه ها را تشکیل می دهند.

حالت های مختلفی برای ساخت سازه در نظر گرفته شده است که عبارتند از: تعداد خطو  در یک مسیر، تعداد واگین متصیل   

ی مختلف تیرها(، فونداسیون بیا شیمع و بیدون شیمع و     به هم، ارتفاع های مختلف ستون ها، فواصل مختلف ستون ها)طول ها

 نوع ظرفیت ازدهام مسافر. 4تعداد 

 متدولوژی انتخاب طول و ارتفاع مناسب: -4

مسائل سازه ای یا اقتصادی یا اجتماعی ویا غیره نمی تواند به تنهایی شر  کافی برای انتخاب سازه را ایجاب نمایند چراکه با 

 ز مسائل و نادیده گرفتن مسائل دیگر، نمی توان در همه زمینه ها نیازها را تامین کرد. در نظر    گرفتن صرف هریک ا

تصمیم گیری برای انتخاب حالت مناسب یک سیستم حمل و نقل دارای پارامترهای گوناگونی است که بسته به نوع آن 

ها  یارهای مختلفی است که تنها یکی از آنتواند متغیر باشد. انتخاب ابعاد و گزینه مناسب برای مونوریل نیز دارای مع می

توانند متفاوت با یکدیگر باشند. در  باشد. هریک از معیارها دارای اهمیت خاصی هستند که می هزینه و مصالح مصرفی می

شود که برای تکمیل شدن و تبدیل به فرمول عاری از خطا نیاز به  به عنوان متدولوژی و نحوه عمل ارائه می اینجا روشی

های متفاوتی  های مرتبط را دارد که پارامترهای آن در طی زمان وزن صرف زمان و استعالم از خبرگان این رشته و رشته

یار به آن ضریب اهمیت و یا درواقع وزنی داده شده است که تواند به خود بگیرد. برای تاثیر میزان اهمیت هر مع می

ها انتخاب  به پارامترهای متفاوت متغیرها در برابر معیارهای گوناگون وزن داد و از بین آن :توان به صورت زیر اقدام کرد می

 هر معیار داده شود(. مناسب را برگزید. )مثال به ارتفاع ستون یک ضریب اهمیت و به طول تیر یک ضریب اهمیت دیگر در

 معیارهایی در نظر گرفته شده: -5

i. :هزینه ساخت 

آید. هرچه مصالح مصرفی و به طور کلی هزینه ساخت  از میزان مصالح مصرفی و هزینه هر یک از مصالج بدست می

 نسبت به مسافر حمل شده کم باشد، بهتر است.
 :1فرمول 
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ii. :قدرت پیمانکار 

د تیر و ستون کوچکتر باشد و نیاز به ماشین آالت کمتر و با ظرفیت کمتری باشد، تر و ابعا هرچه ساخت و ساز آسان

 تعداد پیمانکاران زیادی قادر به انجام کار خواهند بود.
 :2فرمول 

 

iii. :ترافیک برخوردی 

ابعاد با توجه به سیستم مونوریل و قرار گرفتن آن در ارتفاع، تنها موردی که در میزان تداخل با ترافیک تاثیر دارد 

 ستون قرار گرفته در معبر است که تداخل مستقیم با ترافیک عبوری دارد.
 :8فرمول 

 

iv. :زیبایی 

ها و  یکی دیگر از عوامل موثر در انتخاب گزینه مناسب، زیبایی آن است که به ارتفاع ستون و فاصله مابین ستون

 تعداد مسیر حرکت و مساحت مقطع ستون بستگی دارد. 

 باالتر باشد مسیر زیباتر به نظر میرسد. هرچه ارتفاع ستون

 رسد. ها افزایش یابد مسیر زیباتر به نظر می هرچه فاصله مابین ستون 

 رسد. هرچه تعداد مسیر کم باشد از لحاظ منظر شهری بهتر به نظر می

 رسد. بدیهی است که با ابعاد کوچکتر مقاطع زیباتر به نظر می
 :4فرمول 

 

v. :ساخت ایستگاه 

ثیرگذار در این مورد ارتفاع ستون و تعداد مسیر است که با افزایش هردو مورد هزینه ساخت ایستگاه مونوریل افزایش عوامل تا

 می یابد.
 :5فرمول 

 

vi. :حمل مسافر 

تعداد مسیر و نوع قطار تاثیر عمده در این مورد را دارند که هرچه تعداد مسیر بیشتر باشد و نیز هرچه تعداد واگن 

 یک قطار بیشتر باشد، میزان حمل مسافر بیشتر خواهد بود. متصل به هم در
 :6فرمول 
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vii. :دسترسی به ایستگاه 

یکی از عوامل موثر در انتخاب گزینه مناسب دسترسی به ایستگاه است که به ارتفاع ستون بستگی دارد و هرچه 

و کودکان همراه با والدین و افراد تر به خصوص برای افراد پیر  ارتفاع بیشتر باشد، دسترسی به ایستگاه کمتر )مشکل

 بیمار( خواهد بود.
 :1فرمول 

 

viii. رسانی در مواقع ضروری: کمک 

تر خواهد بود. همچنین  رسانی در مواقع ضروری مشکل هرچه ارتفاع ستون بیشتر باشد، دسترسی به مسیر برای کمک

توان قطار  اتالف وقت مسافران میبا افزایش تعداد مسیر )دو مسیر( برای تسریع در کمک رسانی و جلوگیری از 

 دیگری با استفاده از مسیر دیگر به محل فرستاد تا مسافران ادامه مسیر را با آن ادامه دهند.
 :3فرمول 

 

 : معیارها و وزن هریک از معیارهای موثر در انتخاب گزینه مناسب 1جدول 

 وزن معیار

 11 هزینه

 4 قدرت پیمانکار

 3 تداخل با ترافیک 

باییزی  5 

 4 ساخت ایستگاه

 3 حمل مسافر

 8 دسترسی

 5 کمک رسانی

در منطقه مورد بررسی می باشد که با نظر متخصصین می تواند برای  اعداد جدول فوق براساس اهمیت هریک از معیارها

 شرایط زمانی و مکانی مختلف، تغییر یابد.

 نتیجه گیری: -6

وضوع هستند که باید از طریق پایش محلی، استعالم و توجه به شرایط مناطق مختلف، دارای ضرایب متفاوت برای یک م

 موجود تعیین و درفرمول ها تاثیر داده شود و در نهایت ابعاد متناسب انتخاب گردد.

 منابع و مراجع:  -7

مه کارشناسی ارشد، ، پایان نامطالعه و طراحی موردی سازه مونوریل در سیستم حمل و نقل ریلی درون شهریقربانی دوالما،ح. [ 1]

 .1832دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر، 

 .1831، دانشگاه علم و صنعت ایران ،پایان نامه کارشناسی ،.بررسی سیستمهای خطو  و زیربنای شبکه مونوریل در دنیا. شایق،و[ 2]

[8 ]  Diraby ,El., Wang, 2003, Constructability Analysis of Monorail Project, CIV.1278F.  


