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 چکیده:

سازی بیهش سیستمی وجود داشته باشد اتقریبا هر ج های مختلف دارد.نههای بسیاری در زمیکه امروزه کاربردسازی یکی از علومی است شبیه

زیم پرداهای خدماتی رفاهی بین راهی میسازی در ساخت و راه اندازی مجتمعود. در این مقاله به کاربرد شبیهش تواند در آنجا به کار بردهمی

پردازیم. با توجه های مدل میده و سپس به تحلیل خروجیطراحی کر هامجتمعمدلی برای این  ARENAو در ادامه با استفاده از نرم افزار 

هایی از موجود در بازدهی این چنین پروژه هایای خدماتی رفاهی بین راهی و ریسکهاالی مورد نیاز برای احداث مجتمعبه سرمایه اولیه ب

 ،نهگذاری در این زمیکنیم تا پیش از سرمایهخدماتی رفاهی میهای معسازی مجتبرای شبیهنظر اقتصادی، در این مقاله اقدام به طرح مدلی 

یک  با استفاده از خروجی این مدلکسب کند و در نهایت  ی آنهاها و درآمدی از آینده احتمالی پروژه، هزینهگذار اطالعات بیشترسرمایه

گذار با دید بازتر و خیال مسیر پروژه سرمایها روشن شدن ب .ودمحاسبات آماری آماده شمبنای  رح توجیهی منطقی و قابل اعتماد برط

ی همچون صنعت حمل و صنعت مهم گذاری در اً این تحقیق به حل مشکالت موجود سرمایهگذارد و مطمئنتری در این راه قدم میراحت

 نیز می تواند کمک شایانی کند. نقل
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 مقدمه .1

شبیه سازی به معنای طراحی و ایجاد مدلی است از یک سیستم 

واقعی که بتواند ویژگی های مهم و مورد بررسی سیستم را در 

استفاده از این مدل این امکان فراهم می شود  خود جای دهد، با

که رفتار سیستم مورد بررسی را در شرایط مختلف ارزیابی کرده 

البته میزان خطای موجود  .و نتایج را با میزانی خطا برآورد کنیم

در نتایج بدست آمده از مدل شبیه سازی به شدت به داده های 

. در این مقاله ابتدا مورد استفاده در طراحی مدل وابسته می باشد

به معرفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و اهمیت آن ها 

می پردازیم، سپس داده های اساسی مورد نیاز برای مدل شبیه 

سازی را معرفی کرده و در نهایت به معرفی مدل طراحی شده به 

 تفکیک درجه مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی می پردازیم.

 

معرفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در  .2

 کشور 

ساالنه میلیون ها مسافر و صدها هزار وسیله نقلیه در شبکه راه 

های کشور رفت و آمد می کنند، بدیهی است انبوه مسافران و 

رانندگان اتوبوس ها و کامیون ها به مکان هایی نیاز دارند تا 

 سفر استفاده نمایند. بتوانند از خدمات مورد نیاز در طول مسیر

توسعه صنعت حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده ای و 

گسترش فناوری های ساخت وسایل نقلیه و تنوع راه های 

ارتباطی، موضوع ارائه خدمات در طول راه را با توجه به افزایش 

سطح انتظارات مسافران و رانندگان بسیار دگرگون نموده و لزوم 

ا بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته و ایجاد اماکنی مناسب ر

زمینه ایجاد مکان های خدمات رفاهی مناسب برای توقف 

اتومبیل ها، اتوبوس های مسافربری و کامیون ها طبق معیار های 

 .استاندارد جهانی افزایش داده است

رفاهی پیشرفته در جاده ها  ایجاد زنجیره مجتمع های خدماتی

ز کشورهای توسعه یافته به شمار امروزه یکی از شاخص های بار

می رود. این که مسافران در بین راه دغدغه ای نداشته باشند و 

پس از طی مسافت های مشخص مکانی هایی آبرومند پذیرای 

آن ها باشند، از ضرورت های سفر در جاده ها به شمار می رود 

سرمایه گذاری برای توسعه خدمات رفاهی بین راهی در دنیای 

ربه ای سود آور است که از تجارت های بزرگ دنیا به امروز تج

 شمار می رود.

را  اهداف مورد نظر در احداث مجتمع های خدماتی بین راهی

 برشمرد: ذیلمی توان به قرار 

 
 

 

 

فراهم کردن آسایش بیشتر رانندگان ومسافران با ارائه  .1

 هادر جادهخدمات متمرکز و مناسب 

ها خدماتی در طول جاده هایواحد جلوگیری از پراکندگی .2

 وتمرکز آنها در یک مکان

 گان ومسافران به خدمات مورد نیازدسترسی سریع رانند .3

ای و افزایش تدریجی ضریب کاهش میزان تصادفات جاده .4

 هاایمنی جاده

 اهش اتالف وقت رانندگان ومسافرانک .5

 یکی و روان ساختن ترافیکهای ترافکاهش مزاحمت .6

رای اقامه نماز و گسترش مناسب ب سازی امکاناتفراهم .7

 فرهنگ آن

صورت شبکه ه توریستی و زیارتی ب ،ایارائه اطالعات جاده .8

 سراسری 

 های توریستی و تفریحی درکشور تقویت جاذبه .9

 ایجاد بستری مناسب جهت اشتغالزایی .01
 

درجه  4مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در کشور ما دارای 

شامل یک واحد بانک،  می باشد و 1اشند که بهترین درجه می ب

یک واحد پست، اورژانش و بسیاری بخش های دیگر می باشد. 

فرض کنید یک سرمایه گذار قصد احداث یک مجتمع خدماتی 

دارد، این سرمایه گذار  xرا در محور  4رفاهی بین راهی درجه 

چگونه می تواند تصمیم گیری کند که چه مساحتی را از میان 

ر مربع انتخاب کند، چگونه می تواند اطمینان مت 255تا  85

حاصل کند که مساحتی که انتخاب می کند کافی است و در 

آینده با کمبود فضا روبرو نمی شود؟ و یا چگونه می تواند مانع 

ساخت فضای اضافی شود؟ در حالیکه هر متر مربع مساحت 

رستوران هزینه بسیار زیادی بر سرمایه گذار تحمیل می کند 

ل اگر این فضا اضافی باشد و بازدهی نیز نداشته باشد منجر به حا

در حال حاضر در کشور ما متضرر شدن سرمایه گذار می شود. 

هایی برای ساخت مجتمع نین، استاندارد ها و دستور العملقوا

های خدماتی رفاهی بین راهی وجود دارد، که بر مسائلی مثل 

های مختلف بخشبخش های مورد نیاز مجتمع، مساحت 

های مالی و تسهیالتی تمع، مکان های ساخت مجتمع و بحثمج

مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی نظارت دارند. برای مثال 

به دستور العمل بخش ها و مساحت بخش های مختلف مجتمع 

آمده  1که در جدول  4رفاهی بین راهی درجه  های خدماتی

 .است توجه فرمائید
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های خدماتی مجتمعهای مختلف نیاز بخش وردمساحت م -1جدول

 رفاهی

 بخش مساحت مورد نیاز)متر مربع(

 سرویس بهداشتی ۰۱۱

 نمازخانه ۵۷

 جایگاه سوخت ۰۷۱۱تا  ۰۱۱

 خدمات خودرویی ۰۱۱تا  ۰۱

 رستوران ۰۷۷تا  ۵۷

 فروشگاه ۰۷تا  ۰۱

 فضای اداری و خوابگاه کارکنان ۰۷۱تا  ۰۱۱

 اولیهواحد کمک های  ۷۱تا  ۰۷

 پارکینگ ۰۱۱۱تا  ۰۰۱۱

 امکانات تفریحی ۰۷۱۱تا  ۰۷۱

 خیابان های داخل محوطه ۰۰۱۱تا  ۰۷۱۱

 فضای سبز ۵۱۱۱تا  ۰۱۱۱

 تاسیسات ۰۱۱تا  ۰۱

 واحد اطالع رسانی و هوا شناسی ۰۱تا  ۰۷

 سوئیت و محل های اقامتی ۰۷۱تا  ۰۱۱

 

برای کل کشور تنظیم شده است  حال باید توجه کرد این ابالغیه

ویژگی های در حالیکه هر یک از استان های کشور ما شرایط و 

برای تصمیم گیری نیازمند ابزاری  متفاوتی دارند و مطمئنا

هستیم که با در نظر گرفتن شرایط هر محل بتواند ما را یاری 

متر مربع فضای رستوران در  222رساند. برای مثال ممکن است 

فهان نه تنها کافی نباشد بلکه نیازمند فضای بیشتری استان اص

متر  122باشیم اما برای ساخت همین مجتمع در استان یزد 

 مربع رستوران نیز بیش از حد نیاز باشد.

در این مقاله فرض بر آن است که محل ساخت مجتمع خدماتی 

 یعنی ی در محور مورد نظر مشخص شده است.رفاهی بین راه

ارد مقوله مکان یابی مجتمع خدماتی رفاهی بین در این مقاله و

راهی نمی شویم. با وجود اینکه در زمینه مکان یابی تحقیقاتی 

نیز انجام شده است اما در مقاله ای دیگر تحت عنوان مکانیابی 

مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی به ارائه الگوریتمی برای 

بیشتر به  ینجایابی این مجتمع ها خواهیم پرداخت. در امکان 

های مدل شبیه سازی  شبیه سازی و استفاده از خروجی

پردازیم که از اهمیت خاصی برخوردار است و تا کنون مورد می

 بررسی قرار نگرفته است.

 

 

 

برای شبیه سازی یک سیستم ابتدا باید دو عنصر اصلی سیستم 

 در اینجاکنیم، یعنی ورودی و خروجی سیستم. را مشخص 

ورودی و خروجی های مدل مسافران می باشند، که پس از وارد 

شدن به مجتمع از خدماتی بهره مند شده و در نهایت مجتمع را 

ترک می کنند. پس اصلی ترین داده مورد نیاز برای شبیه سازی 

مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی داده های مربوط به عبور و 

 مرور مسافران در محور مورد نظر است.

 

و مرور مسافران از  رآورد داده های مربوط به عبورب .3

 محور مورد بررسی

با توجه به اینکه عبور مرور در روزهای مختلف سال از یک محور 

متغیر بوده و با توجه به اینکه هدف ما بدست آوردن تقریب های 

مناسب و نسبی برای سال می باشد پس باید یک نمودار میانگین 

بدست آوریم، یعنی متوسط تردد روزانه برای تمام روزهای سال 

 در سال را با استفاده از روش های آماری برآورد کنیم.

خوشبختانه داده های مربوط به عبور و مرور به تفکیک ساعات 

روز برای هریک از روز های سال برای تقریبا تمام محور های 

 کشور موجود است.

        سال هر ماه روز مختلف از  4دریافت داده های مربوط به  با 

روز کاری باشد و یک  3ام( بطوریکه  28ام 22ام 15ام 7) مثال 

سری داده در  48روز تعطیل برای تمام ماه های سال، در نهایت 

 36تای آن نماینده روزهای تعطیل سال و  12اختیار ماست که 

تای دیگر نماینده روز های کاری سال می باشند. با فرض اینکه 

روز تعطیل باشد یعنی وزن  62وز سال بطور متوسط ر 365از هر 

میانگین با گرفتن  365/62با  باشدروز های تعطیل در سال برابر 

سری داده موجود با توجه به وزن محاسبه شده برای  48وزنی از 

( و وزن محاسبه شده برای روز های /.1643روز های تعطیل )

سری داده  48میانگین وزنی از /.( می توان یک 8357کاری )

گرفت و در نهایت به یک سری داده مربوط به عبور مرور محور 

 به تفکیک ساعات روز رسید.

حال می توانیم این داده ها را میانگین عبور مرور برای روز های 

 در نهایت نموداری سال به تفکیک ساعات روز در نظر بگیریم. 1

 ،قیمحور اف حاصل می شود که در آن 1نمودار شکل مانند 

ساعات روز را نشان می دهد و محور عمودی تعداد وسیله نقلیه 

 .دهدنشان می کننده از مسیر مورد نظر راعبور
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 تعداد وسیله نقلیه عبوری از مسیر در ساعات مختلف  -1شکل

 

می توان ورود مسافران  Arenaبا توجه به قابلیت های نرم افزار 

تعریف نمود که در بخش نرم  1شکل به محور را دقیقا مطابق 

هم شامل خودروهای  1جدول داده های  افزار به آن می پردازیم.

اما با توجه به اینکه نسبت خودرو های  سنگین.و هم است سبک 

سبک و سنگین برای هر محور مشخص است می توان تعداد 

رآورد کرد. خودرو های عبوری را به تفکیک سبک و سنگین ب

 توجه کنید: 2 برای مثال به جدول

 های سنگین از مسیرنمونه درصد عبور ماشین -2جدول
درصد فعال 

 بودن

 نام استان کد محور نام محور

122 y 453522 X 

درصد وسایل 

 نقلیه سنگین

تعداد وسایل 

 نقلیه سنگین

تعداد وسایل 

 نقلیه

ظرفیت در 

 ساعت

14 69167 493776 1222 

 

عبور و مرور مسافران به اصلی ترین ورودی مدل شبیه سازی که 

 به داده دیگری نیاز داریم حاالفکیک ساعات روز بود بدست آمد. ت

ماشین در  122که از اهمیت باالیی برخوردار است. فرض کنید 

ساعت از محور مورد بررسی عبور می کند حال برای ما مهم  1

خودرو وارد مجتمع خدماتی  122است بدانیم چند خودرو از این 

ترکیب با داده قبلی می شوند. در حقیقت این داده با  ارفاهی م

می تواند داده اصلی و نهایی مورد نظر ما را فراهم کند یعنی 

 شوند.وارد مجتمع می میزان مسافر عبوری که

 

برآورد نسبت مسافران عبوری از محور که وارد .  4

 مجتمع خدماتی رفاهی می شوند

 : راه وجود دارد 3برای برآورد این نسبت 

ی رفاهی استفاده از داده های مربوط به مجتمع های خدمات .1

 به این مثال  موضوع . برای درک بهترموجود و مشغول به کار

 

توجه کنید. فرض کنید ما قصد احداث یک مجتمع خدماتی 

را داریم که واقع در استان  رفاهی در محور اصفهان به شهررضا

اصفهان است، حال مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی دیگری در 

محور اصفهان نائین وجود دارد با توجه به اینکه میزان عبور و 

محور را داریم و می توانیم نسبت ورود مسافر به  2مرور هر 

اصفهان نائین را بدست آوریم،  مجتمع خدماتی رفاهی محور

سبت ورود مسافر به مجتمع خدماتی رفاهی محور توانیم نمی

اصفهان شهر رضا را برآورد کنیم. برآورد دقیقی نخواهد بود اما 

 مناسب است.

راه دوم برآورد نسبت براساس بخش های مجتمع خدماتی  .2

رفاهی بین راهی می باشد، یعنی برای مثال قصد احداث مجتمع 

توانیم ؛ میاریمصفا شهر را د -خدماتی رفاهی در محور شیراز 

نسبت ورود مسافران به بهترین رستوران موجود در این مسیر را 

جایگاه  1بوفه و  1بدست آوریم، همچنین این نسبت را برای 

سوخت در مسیر بدست آوریم، سپس با توجه به اهمیت هر یک 

از بخش ها می توان به آن ها وزن داد و در نهایت یک میانگین 

آوریم، با توجه به اینکه این نسب وزنی برای نسبت بدست 

محاسبه شده محدود به بخش های مالی مجتمع می شود و بخش 

های خدماتی در آن دخالت داده نشده اند در یک ضریب تعدیل 

آن را ضرب می کنیم ، زیرا عالوه بر رستوران، بوفه و با جایگاه 

سوخت مسافران برای استفاده از سرویس بهداشتی، نماز خانه ، 

تراحت و غیره وارد مجتمع نیز می شوند. به مثال زیر توجه اس

با فاکتور /. 28کنید: نسبت ورود مسافر به بوفه در یک مسیر 

و  2/. با فاکتور وزنی 23رستوران نسبت ورود مسافر به ، 1وزنی 

می  3با فاکتور وزنی  /.12جایگاه سوخت  نسبت ورود مسافر به

. با در نظر گرفتن ضریب ت/. اس283 نیز باشد. میانگین وزنی

نسبت ورود مسافر به مجتمع خدماتی رفاهی ما  3/1تعدیل 

 می باشد. درصد 79/12

راه سوم برآورد نسبت براساس استاندارد های خارجی و  .3

ارد برای مثال استاند انجام شده سایر کشور ها می باشد. تحقیقات

)استاندارد مربوط به کشور  ASHTOترافیک و حمل و نقل 

آمریکا( این نسبت را ارائه می دهد. می توانیم با در نظر گرفتن 

( یک نسبت تقریبی برای کشورمان 1ضریب تعدیلی )کوچکتر از 

محاسبه کنیم. با توجه به تفاوت فرهنگی دو کشور و استفاده 

بیشتر از مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی در آمریکا و نوپا 

 هایی مثل اصفهاننیم برای شهرنعت در ایران می توابودن این ص

برای استان هایی مثل کرمان، و  /.8و شیراز ضریب تعدیلی معادل 
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یکی از عوامل در نظر بگیریم.  /.65یزد و زاهدان ضریبی معادل 

 اصلی خطا در این مدل شبیه سازی از همین نسبت نشات 

 

باشد و هنوز توجه به اینکه این صنعت نو پا میگیرد، یا می

اده از مجتمع های خدماتی رفاهی در میان مردم کشورمان استف

 . امید استرایج نشده است برآورد این نسبت با خطا همراه است

والن زمینه رشد این صنعت فراهم گردد و با با همت بیشتر مسئ

بتوانیم نه تنها  ،حمایت از محققین و فراهم کردن زمینه مناسب

 ندارد بومی برای مجتمعاستارا بلکه یک این چنین نسبت هایی 

زیرا با توجه به  اتی رفاهی در کشورمان آماده کنیمهای خدم

تفاوت فرهنگی و اعتقادی مردم کشور ما با سایر کشور ها به 

خصوص کشور های غربی، الگو گیری و استفاده از متد ها و روش 

 های آنان نمی تواند نتیجه مناسبی در کشورمان داشته باشد.

توجه داشت به مرور این صنعت در کشور رشد خواهد البته باید 

کرد و می توان انتظار داشت این نسبت برای کشورمان به صورت 

بومی محاسبه شود و در اختیار فعاالن این صنعت قرار گیرد. با 

در اختیار داشتن یک نسبت با دقت باال، دقت شبیه سازی نیز 

 این مجتمع هاباال خواهد رفت و پیش بینی و بررسی وضع آتی 

 ساده تر خواهد شد.

برای شبیه سازی یک سیستم به فرضیات زیادی نیاز داریم تا 

بتوانیم مدل شبیه سازی را تا جایی که امکان دارد به سیستم 

این فرضیات در بخش بعد ارائه خواهند  حقیقی نزدیک کنیم.

  شد.

فرضیات مدل شبیه سازی مجتمع های خدماتی رفاهی 

 بین راهی :

توجه به اینکه برخی از داده ها در اختیار نبود به ناچار به  با

به موارد زیر  .صورت بدبینانه آن ها را برآورد منطقی کرده ایم

 توجه کنید:

تعداد سرنشینان وسایل نقلیه به طور متوسط به صورت  .1

 فرض شده است: 3جدول 

 های سنگین از مسیرنمونه درصد عبور ماشین -3جدول
تعداد 

 سرنشینان

 احتمال نوع وسیله نقلیه

 % 52 خودرو سواری و ماشین سنگین 1

 % 32 خودرو سواری و ماشین سنگین 2

 %12 خودرو سواری 3

 % 4 خودرو سواری 4

 % 3 خودرو سواری 5

 %3 اتوبوس با مسافر 25

 

با توجه به اینکه این پروژه یکبار در استان کرمان به صورت 

 آزمایشی انجام شده است و با توجه به اینکه محور مورد 

 

تا مسافرتی همانطور که بررسی بیشتر محوری باربری بود 

ن کم در نظر گرفته شده کنید تعداد سرنشینامشاهده می

ود شتعداد سرنشینان وسایل نقلیه کمتر فرض است.)هرچه 

 (.فرض بدبینانه تر خواهد بود

بخانم  % 15مسافران آقا و  % 85ر این است که فرض ب .2

)این فرض تاثیر زیادی بر روی مدل و مسائل مالی باشند می

با توجه به اطالعات دریافتی از پلیس راه محور مورد  .(.ندارد

آقایان بوده اند اما این داده از مسافران  %85بررسی حدودا 

 یقی ندارد.مبنای دق
دقیقه طول می کشد تا مسافران وسیله  3به طور متوسط  .3

)مثال خودرو  نقلیه خود را ترک کرده و وارد مجتمع شوند.

های سواری صرف پارک کردن ماشین خود می شوند یا 

مسافران اتوبوس کمی طول می کشد تا بیدار شده و وارد 

 (.مجتمع شوند
مسافران به محض ورود به  % 72فرض شده به طور متوسط  .4

 % 32کنند و  از سرویس های بهداشتی استفاده میمجتمع 

 مستقیما به سراغ بخش های دیگر مجتمع می روند.
مسافرانی که وارد سرویس بهداشتی می شوند به تفکیک  .5

جنسیت مدت زمانی در سرویس بهداشتی می مانند. آقایان 

دقیقه از سرویس بهداشتی  7دقیقه و بانوان  4به طور متوسط 

 استفاده می کنند.
مسافرانی که وارد سرویس بهداشتی شده اند پس از  % 62 .6

ند. کناقدام به وضو گرفتن برای نماز میاستفاده از سرویس 

دقیقه هر فرد برای گرفتن وضو سپری می  8به طور متوسط 

ترک می  دیگر پس از استفاده از سرویس آن را % 42کند. 

 کنند.
افرادی که وضو گرفته اند پس از ترک سرویس بهداشتی به  .7

 15نمازخانه رفته و نماز می خوانند. به طور متوسط بانوان 

دقیقه صرف نماز خواندن می کنند. سپس  17دقیقه و آقایان 

 به سراغ بخش های دیگر مجتمع می روند.
لی احتمامدت زمانی که افراد صرف استفاده از بوفه می کنند  .8

دقیقه پیروی  12و  7،  4بوده و از توزیع مثلثی با پارامترهای 

دقیقه در بوفه هستند تا  7می کند.)یعنی به طور متوسط 

 خدمت بگیرند و بوفه را ترک کنند (
از کل مسافران که وارد رستوران شده اند، ابتدا به طور  % 25 .9

 غدقیقه صرف انتخاب غذا می کنند. سپس به سرا 3متوسط 

را پرداخت کنند، مدت صندوق رفته تا سفارش دهند و هزینه 
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زمان خدمت دهی صندوق دار به مسافران از توزیع مثلثی با 

دقیقه پیروی می کند . )یعنی به طور  3و  2، 1پارامترهای 

دقیقه (. مدت زمان انتظار مسافران برای غذا و  2متوسط 

 د.دقیقه طول می کش 22صرف آن نیز به طور متوسط 
مدت زمانی که هر ماشین صرف بنزین زدن می کند از توزیع  .12

 دقیقه پیروی می کند. 6و  5 4مثلثی با پارامترهای 
مدت زمانی که هر ماشین پس از بنزین زدن صرف پرداخت  .11

پول و خروج از پمپ بنزین می کنند نیز از توزیع مثلثی با 

 دقیقه پیروی می کند. 2.5و 2 1پارامترهای 

ال برای داده هایی در نظر گرفته شد که تاثیر زیادی مفروضات با

روی خروجی شبیه سازی نداشتند و با روش منطقی و یا از طریق 

 پرسش از صنف های مربوطه برآورد شده اند.

مفروضات استفاده شده در این مدل بسیار زیاد می باشند و موارد 

دند. ی شباال تنها برای آشنایی خواننده با نحوه عملکرد مدل معرف

با توجه به اینکه طراحی این مدل و اجرای آن فراتر از کالم یک 

مقاله می باشد. هدف این مقاله تنها معرفی این روش در این 

صنعت می باشد به همین دلیل از پرداختن به جزئیات تا حد 

 امکان پرهیز می شود.
سایر داده که مهم بودند پیشتر با روش های آماری و علمی برآورد 

 دند.ش

شاید این سوال برای شما مطرح شود که مدت زمانی که یک 

مسافر در سرویس بهداشتی سپری می کند چه اهمیتی در مدل 

شبیه سازی دارد. این چنین سواالتی تا انتهای این مقاله زیاد 

برای شما پیش خواهد آمد شاید با پاسخ دادن به این سوال دید 

ف زمان خدمت دهی به الزم به شما داده شود. طبق تئوری ص

یک ورودی مهم است، زمانی که تعداد مراجعه کنندگان زیاد 

شود با استفاده از این زمان خدمت دهی است که در تئوری صف 

می توانیم تعداد ایستگاه بهینه خدمت دهی را برآورد کنیم و 

در مورد سرویس  زمان انتظار ورودی را به حداقل برسانیم.

صادق است، اگر تعداد واحد های سرویس بهداشتی نیز این امر 

بهداشتی مجتمع شما کم باشد مسافرانی که وارد شده اند و قصد 

ن ایرند باید در صف در انتظار بمانند. استفاده از سرویس را دا

انتظار می تواند از نظر روانی تاثیر بسیار زیادی روی دید مسافر 

لند مدت نسبت به مجتمع خدماتی رفاهی شما بگذارد و در ب

ثابت شده است بر درآمد شما تاثیر می گذارد بنا براین موضوع 

بسیار مهمی است و تاثیر زیادی بر رضایت مسافر از مجتمع شما 

دارد و از طرف دیگر اگر ظرفیت سرویس بهداشتی شما بیش از 

حد نیاز باشد عالوه بر هزینه اضافی و فضایی که شما صرف آن 

اید بابت تمیز کردن آن ها بصورت کرده اید، هزینه بیشتری ب

ثابت پرداخت کنید. اکثر مجتمع های خدماتی رفاهی موجود در 

کشور ما سرویس های بهداشتی بیش از نیاز دارند اما این تعداد 

زیاد مانع از تمیز نگه داشتن دائم سرویس ها می شود، این امر 

یز مآن قدر اهمیت دارد که مقاالت بسیاری در زمینه بهداشت و ت

نگه داشتن سرویس های بهداشتی و تاثیر آن بر رضایت مشتریان 

دارد حتی استاندارد های مربوط به مجتمع های خدماتی رفاهی 

بین راهی نیز هر کدام فصل ها و بخش هایی را به این موضوع 

هر  داختصاص می دهند. بنابراین فرضیاتی که در باال مطرح ش

ی( اهمیت دارند و باید در نظر روانکدام از جنبه ای)اقتصادی یا 

گرفته شوند، اما مقادیر کمی و توزیع های احتمالی که برای آن 

ها در نظر گرفته شده اکثرا از طریق برآورد منطقی بوده و پایه و 

اساس جمع آوری نداشته است، با پذیرفته شدن این روش و 

بکارگیری آن به مرور می توان برای تمام داده های مورد نیاز 

 منابع قابل قبول پیدا کرد و خطاهای تقریب را کاهش داد.

 

 و مدل شبیه سازی ARENAمعرفی نرم افزار  .5

پس از کامل شدن داده های مورد نیاز و مفروضات می توان مدل 

شبیه سازی را تعریف نمود . خوشبختانه با پیشرفت نرم افزار 

های کامپیوتری می توان مدل سازی و اجرای مدل را با استفاده 

از نرم افزار های موجود انجام داد. یکی از نرم افزارهایی که در 

بسیاری در سیستم های گسسته زمینه شبیه سازی کاربردهای 

می باشد. این نرم افزار با دارا بودن  Arenaپیشامد دارد نرم افزار 

ماژول های از پیش آماده شده کار را برای کاربر بسیار آسان 

دارای یک تحلیل گر ورودی و یک تحلیل  Arena نموده است.

گر خروجی می باشد . کاربر می تواند با استفاده از تحلیل گر 

ورودی داده های خام را مشاهده کند . تحلیل گر خروجی نیز 

برای مشاهده و تجزیه و تحلیل داده های شبیه سازی می باشد 

سیک شرکت مایکروسافت ، ویژوال بیArena نرم افزار . همچنین

دهد تا از اطالعات نرم بانی می کند و به کاربر اجازه میرا پشتی

استفاده کند یا خروجی  elExc  افزارهای کاربردی دیگر مانند

 .را به این نرم افزارها منتقل کند Arena  های

طراحی شده است برای یک مجتمع  مدلی که در این تحقیق

بیشتر می باشد که  4خدماتی رفاهی بین راهی درجه 

آن را معرفی نمودیم. در  هایدستورالعمل بخش ها و مساحت

 زیر مدل طراحی شده را به اختصار معرفی می کنیم.

ه که در اینجا وسایل نقلی به مدل شبیه سازیابتدا باید نرخ ورود 

ین میانگد را مشخص کنیم . در ابتدا و در نهایت مسافران هستن

نرخ تردد سالیانه را برآورد کردیم. حال نمودار برآورد شده به 

کنیم و در تعریف می Arenaت را برای نرم افزار تفکیک ساع

 : آیددر می 2شکل به صورت   Arenaنهایت ورودی نرم افزار 



 
 

 7 

 
 افزارتوزیع ورودی نرم -2شکل

 

همانطور که مشاهده می کنید نمودار باال همان نمودار میانگینی 

است که در ابتدای مقاله برآورد کردیم، فقط در اینجا برای نرم 

ن را تعریف نموده ایم. پس از مشخص کردن ورودی مدل افزار آ

ر د ،و تعریف ماژول های مورد نیاز برای تعریف مدل شبیه سازی

 نهایت مدل حاصل می شود.

زی شده در حین اجرا تهیه شده از مدل شبیه سا 3شکل تصویر 

 در ادامه توضیحات از روی تصویر انجام می شود.است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بخش اول مسیر جاده را نشان می دهد مدل از سمت چپ آغاز 

شده و به سمت راست در حرکت است. برای مثال در تصویر 

وسیله  134وسیله نقلیه از محور عبور کرده اند و  1247 ،3شکل 

نقلیه وارد مجتمع خدماتی رفاهی ما شده اند و مابقی از محور 

 عبور کرده بدون اینکه وارد مجتمع شوند.

خش دوم جایگاه سوخت مجتمع را نشان می دهد ، همانطور ب

وسیله نقلیه وارد شده به مجتمع  134که مشاهده می کنید از 

وسیله نقلیه وارد جایگاه سوخت شده اند و از آن استفاده  32

کرده اند. به علت وجود تعداد زیاد ماژول در شبیه سازی بخش 

مدل قرار داده ایم  جایگاه سوخت همه ماژول ها را درون یک زیر

 ماژول دیده می شود(. 1)به همین علت تنها با ظاهر 

سرنشین  256وسیله نقلیه ای که وارد مجتمع شده اند  134

سر نشین پس از پارک وسیله نقلیه خود  256داشته اند یعنی 

 یعنی پارکینگ وارد مجتمع شده اند. 7در بخش 

شود که  مربوط به سرویس های بهداشتی مجتمع می 3بخش 

نفر وارد سرویس  116همانطور که مشاهده می شود مجموعا 

 های بهداشتی شده اند.

مربوط به نمازخانه مجتمع خدماتی رفاهی می شود،  4بخش 

نفر از بانوان  26نفر از آقایان و  42همانطور که مشاهده می کنید 

 از نمازخانه مجتمع استفاده کرده اند .

مجتمع می باشد. همانطور که  نیز مربوط به رستوران 5بخش 

نفر وارد شده به  256نفر از مجنموع  33مشاهده می کنید 

 مجتمع از رستوران مجتمع استفاده کرده اند.

نیز به علت زیاد بودن ماژول ها در زیر مدل  5و  3،4بخش های 

 قرار گرفته اند.

 256مربوط به فروشگاه مجتمع می شود، که از مجموع  6بخش 

نفر از فروشگاه مجتمع استفاده کرده  59ده به مجتمع نفر وارد ش

 اند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه شبیه سازی شد 24تا  16برای ساعات بین  مدل ارائه شده

ه در باال آورده شده ساعت. اعدادی ک 8یعنی برای حدود  .است

ساعت را نشان می دهد، اما این نرم افزار این  8 بود مجموع

قابلیت را دارد که در هر زمان بتوان تعداد نفر موجود در هر بخش 

را مشخص کرد، و یا در جاهایی که صف تشکیل می شود بتوان 

طوالنی ترین صف و یا میانگین زمان انتظار افراد یا میانگین زمان 

کرد. هر کدام از این بیکاری اپراتور خدمت دهنده را مشخص 

موارد نام برده کاربرد های فراوانی دارند. برای مثال شما چگونه 

می توانید مشخص کنید که برای فروشگاه مجتمع خود به چند 

فروشنده نیاز دارید؟ اگر تعداد فروشنده ها زیاد باشد زمان 

 سازی شدهمدل شبیه -3شکل
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بیکاری آن ها باال رفته و هزینه بیشتری برای آن ها باید بپردازید 

گر تعداد آن ها را کمتر از حد نیاز انتخاب کنید باعث طوالنی و ا

شدن زمان انتظار مشتری در صف می شوید که منجر به نا 

ساعت شما  24رضایتی مشتری می شود، با اجرای مدل باال برای 

می توانید دقیقا مشخص کنید که به چند فروشنده نیاز دارید تا 

 باشند و هم صف طوالنی هم متوسط زمان بیکاری باالیی نداشته

تشکیل نشود. در ادامه به سایر کاربرد های مدل شبیه سازی 

 طراحی شده می پردازیم.

 

 خروجی های مدل شبیه سازی )نتایج(تحلیل .6

ساعت نرم افزار یک گزارش کامل از  24پس از اجرای مدل برای 

مانند موارد زیر قرار  مدل به ما می دهد، در این گزارش مواردی

 دارند:

  روز کامل( از  1ساعت ) 24تعداد وسایل نقلیه ای که در

 جایگاه سوخت مجتمع استفاده کرده اند.

  ساعت از رستوران مجتمع استفاده  24تعداد افرادی که در

 کرده اند.

  ساعت از فروشگاه مجتمع استفاده  24تعداد افرادی که در

 کرده اند.

  ساعت از سرویس های بهداشتی  24در تعداد افرادی که

 مجتمع استفاده کرده اند )به تفکیک جنسیت(.

  ساعت از نمازخانه مجتمع استفاده  24تعداد افرادی که در

 کرده اند)به تفکیک جنسیت(.

 .متوسط زمانی که افراد در صف فروشگاه معطل شده اند 

  متوسط زمانی که افراد در صف سفارش غذا در رستوران

 معطل شده اند.

  بیشترین تعداد افرادی که همزمان از رستوران مجتمع

 استفاده کرده اند.

  متوسط زمانی که افراد در صف جایگاه سوخت معطل شده

 اند.

  بیشترین تعداد افرادی که همزمان وارد سرویس بهداشتی

 شده اند) به تفکیک جنسیت(.

مدلی که در این مقاله شرح داده شد ساده ترین مجتمع خدماتی  

رفاهی بین راهی بود، تا خواننده با کلیت موضوع آشنا شده و آن 

را درک کند اما این روش را می توان برای هر گونه مجتمع 

خدماتی رفاهی با هر تعداد بخش و ویژگی پیاده نمود و آن را 

د حجم اطالعاتی است که باید شبیه سازی کرد، تنها تفاوت موجو

 مورد پردازش قرار گیرد.

از هریک از خروجی های نام برده استفاده های زیادی می توان 

کرد، که مثال هایی از آن را پیشتر متذکر شدیم ودیگر روی آن 

بحث نمی کنیم. اما اصلی ترین بهره ای که از خروجی های این 

 یر خالصه می شود :مورد ز 2مدل شبیه سازی می توان برد در 

در برآورد و تخمین درآمد سالیانه مجتمع خدماتی رفاهی  .1

 بین راهی:

ترین ل از ساخت و طرح های توجیهی اصلیدر بحث مشاوره قب

بخشی که مورد توجه سرمایه گذار می باشد بخش های مربوط 

 MARRبه در آمد هاست که در نهایت نیز به سود مجتمع و 

با استفاده از خروجی های مدل شبیه پروژه منتهی می شود. 

سازی حال ما می دانیم که در هر روز از سال که مجتمع مشغول 

به کار است چه تعداد مشتری به طور متوسط از هریک از بخش 

های مجتمع استفاده می کند. پس کافیست ما میزان هزینه 

متوسط هریک از بخش ها را مشخص کنیم تا میزان درآمد آن 

 ردد. به مثال زیر توجه کنید.بخش مشخص گ

با استفاده از داده های بدست آمده از صنف رستوران ها بین جاده 

ای در یکی از استان های کشور هزینه متوسط هر مشتری که 

تومان اعالم  8222حدود  1391وارد رستوران می شود در سال 

 شده است.

روز  رفرض کنید با استفاده از خروجی نرم افزار شبیه سازی در ه

نفر از رستوران مجتمع استفاده کرده  68از سال به طور متوسط 

روز کاری( به  352اند. بنابر این درآمد سالیانه مجتمع )با فرض 

 بدست می آید: (1رابطه )صورت 

 

  68*  352*  8222= 192422222(         تومان1)     

رد برآوبه همین ترتیب درآمد سایر بخش های مجتمع را می توان 

البته درست است که این برآورد به هیچ وجه دقیق نیست  کرد.

اما تقریبی از واقعیت دارد و یا حداقل چند مبنا و دلیل علمی را 

 در پشت خود دارد و یک دید به سرمایه گذار می دهد.

در بسیاری از طرح های توجیهی در زمینه مجتمع های خدماتی 

 نه به صورت زیر است :رفاهی بین راهی شیوه درآمد سالیا

میلیون تومان و با فرض  1با فرض درآمد روزانه رستوران معادل 

تومان  352222222روز درآمد سالیانه رستوران  352سال کاری 

 برآورد می شود!

اگر با طرح های توجیهی سروکار داشته باشید حتما با این قبیل 

. سرمایه گذار زمانی که این طرح را موارد برخورد داشته اید

مشاهده می کند کامال از غیر علمی بودن مطلع شده و دیگر به 

این چنین گزارش هایی اعتماد نمی کند در نتیجه دیگر جرات 

 سرمایه گذاری را نیز پیدا نمی کند 

زیرا هیچ دیدی از آینده سرمایه خود ندارد. نتیجه این چنین 

ع خدماتی رفاهی بین راهی در یکی مجوز ساخت مجتم 52امری 

از استان های کشور است که هیچ کدام از آن ها پس از گذشت 
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پیشرفت فیزیکی نداشته اند، با  % 32سال بیش از  3حداقل 

 وجود تسهیالت مناسب و حمایت های دولت از این صنعت !

 برآورد مساحت بخش های مختلف مجتمع : .2

سازی می توان ساعت با استفاده از خروجی های مدل شبیه 

شلوغی یا همان زمانی که بیشترین تعداد مشتری در یک بخش 

وجود دارد را مشخص کرد، برای مثال در مدل باال بیشترین تعداد 

مسافرانی که همزمان در رستوران حضور دارند برای مثال از 

نفر بدست می آید، حال با توجه به  18گزارش های مدل 

دارد و یا تجربه صنف های مربوطه می استاندارد هایی که وجود 

توان یک مساحت مناسب در نظر گرفت البته باید مساحت در 

قدار ماین میزان باشد زیرا این عدد یک  نظر گرفته شده بیشتر از

میانگین می باشد، از طرف دیگر گفته می شود میزان تردد هر 

افزایش  % 12( هر سال به میزان حدود ADTمحور در کشور )

یابد بنابراین باید در برآورد مساحت ها این موضوع را نیز در می 

 نظر گرفت.

البته از خروجی های مدل شبیه سازی در بسیاری موارد دیگر 

مورد باال تنها موارد اصلی تر و مهم تر  2می توان استفاده کرد و 

بودند. برای مثال در برآورد تعداد کارکنان مورد نیاز بخش ها که 

د نیز می توان از خروجی مدل شبیه سازی پیشتر بحث ش

ا استفاده از برآورد درآمد های مجتمع و مساحت باستفاده کرد. 

بخش های مختلف که به طور مستقیم برآورد هزینه های اولیه 

ساخت را بدنبال دارد می توان اقدام به تهیه طرح توجیهی 

 کرد. MARRمناسبی برای مشاوره به سرمایه گذار و محاسبه 

همانطور که مشاهده کردید طراحی و اجرای اینچنین مدلی قبل 

از اقدام به ساخت یا سرمایه گذاری در مجتمع های خدماتی 

رفاهی بین راهی می تواند بسیار مفید باشد، از طرف دیگر نیازمند 

 هزینه یا زمان باالیی نیز نمی باشد.

ط به از این روش و الگوریتم نه تنها در طرح های توجیهی مربو

مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی بلکه برای صنایع مشابه 

 دیگر با کمی تغییر نیز می توان استفاده کرد.

 

. نتایج7  

استفاده از شبیه سازی در هر زمینه ای که اجرای آن نیازمند 

سرمایه باال باشد می تواند مفید واقع شود و دید مناسبی برای 

ا توجه به پیشرفت متد ها و تصمیم گیری ارائه کند، همچنین ب

نرم افزار های شبیه سازی طراحی و اجرای مدل های شبیه سازی 

نسبتا ساده بوده و نیازمند هزینه های باالیی نیست همچنین با 

توجه به اینکه پشتوانه آماری دارد از دقت مناسبی برخوردار می 

 باشد.
 

. منابع8  

  .سازی ، شبیه1382بنکس، جری. کارسن، جان

های گسسته پیشامد. ترجمه هاشم محلوجی، سیستم

 تهران، مؤسسه انتشارات علمی، دانشگاه صنعتی شریف

  .سازی عملیات ، آموزش شبیه1391انتظامی، شهروز

 . تهران، انتشارات ناقوس.Arena 13.5با 

  مجتمع های دستورالعمل ها و قوانین مربوط به

 خدماتی رفاهی بین راهی

  راهسازی آئین نامهASHTO (American 

Association of State Highway and 

Transportation Officials) 

 
 


