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چکیده
با توجه به وجود مزيت رقابتي بين سيستم هاي حملونقل ،افزايش رضايت مشتريان عامل مهمي در جذب آنها به اين سيستمهاست.
از سويي يک روش مفيد جهت افزايش جذابيت سفرهاي ريلي ،احداث ايستگاههاي جديد است .مکانيابي ايستگاه ها در شبکه هاي ريلي
يک مسااهه یيیيده و زمانبر اسات .هذا اساتفاده از مد رياضاي به مورور انتباب مکان مواسب جهت احداث ايستگاه ها بسيار کارآمد
خواهد بود ،از سااوي ديگر ،داده ها در دنياي واقعي داراي عدم قطعيت مي باشااد و مکان يابي ايسااتگاه ها در مطيف فازي با در نرر
گرفتن عادم قطعيات بااع

افزايش قابليت اطميوان در ارائه ي نتايج خواهد بود .مد هاي بهيوه ساااازي اساااتوار با درنرر گرفتن

یارامترهاي غيرقطعي جواب هاي موجه و بهيوه توهيد مي کود هذا در اين یژوهش به مدهسازي مکان يابي ايستگاه ها در مطيف فازي با
وارد نمودن عدم قطعيت در داده هاي مسااهه یرداخته ايم و با اساتفاده از مد بهيوه ساازي استوار با رويکردي واقگ گرايانه مد را
حل کرديم .در ادامه يک مطاهعه ي موردي برروي داده هاي واقعي قطار شهري مشهد اجرا و نتايج حاصل از حل مد در فضاي فازي
با جواب ها در فضاي قطعي مقايسه شده که بيانگر بهبود قابل توجهي در جواب ها مي باشد.

واژه های کلیدی :بهینه سازی استوار ،عدم قطعیت ،مدلسازی ،مکان یابی
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.1

جهت بهینه کردن مکان استقرار خطوط با هدف بیشینه نمودن

مقدمه

جمعیت تحت پوشش در شبکهی حمل و نقل سریع انجام شده

سیستم حملونقل عمومی یکی از رویکردهای موجود برای کاهش

است ].[Bruno and Gendreau. 2002

ازدحام ترافیک در مناطق شهری است .سیستمهایی نظیر مترو و یا

مارین و همکارش در سال  0441برروی خطوط سریعالسیر با

قطارهای سبک یکی از روشهای ارتباطی ممکن هستند که از

رویکرد بهینه نمودن مکان خطوط و ایستگاهها مطالعهای توسط به

طریق سرویسهای تغذیهکننده نظیر اتوبوسها در مناطق شهری و

منظور مدلسازی مسئله شبکه ریلی انجام دادند[Marin and .

یا حومهی شهری با یکدیگر ارتباط دارند .تصمیمگیری برای

] .Garcia-Rodenas. 2009الپورته و همکاران در سال 0448

توسعهی سیستم حملونقل ریلی با توجه به زمینهای موجود و

به یکپارچه نمودن گامهای مدل برنامهریزی حملونقل شامل

مکانهای شدنی برای احداث ایستگاهها نشات می گیرند.

جذب و تولید سفر ،توزیع سفر ،انتخاب مد و توازن ترافیک

فاکتورهایی نظیر کاربران و جمعیت و نقاط پر تردد در تشخیص

پرداخته اند] .[Laporte et al. 2007این دو پژوهشگر در سال

مسیر مناسب ریلی و مکان مناسب جهت احداث ایستگاهها در نظر

 04433انواع مدلهای مطالعه شده در شبکه های سریع بررسی

گرفته میشوند.بنابراین توسعه و ایجاد سیستم حمل و نقل ریلی

کردند ] .[Laporte et. al. 2011تاناکا و فروتا در سال 0434

در جهت رضایت مشتریان منجر به کاهش ترافیک و افزایش

به مکانیابی تعدادی از تسهیالت مشخص بروی شبکه ،جهت

تقاضای این سیستمها شده و یکی از راهکارهای مناسب آن،

بیشینه کردن جریان مسافران در برخورد با این تسهیالت

احداث ایستگاههای جدید در شبکهی ریلی است .در نظر گرفتن

پرداختند] .[Tanaka and Furuta. 2010پنج و همکاران در

عوامل موثر بر رضایت مشتریان نظیر افزایش قابلیت دسترسی آنها

سال  0433به مکان یابی تجهیزات تشخیص خرابی با هدف

به این سیستم ها منجر به افزایش تقاضا شده و تعدیل زمان سیر

تضمین سالمت واگنهای در حال عبور در طول خط پرداختند .دو

آنها و افزایش جمعیت پوشش داده شده توسط شبکهی ریلی برای

مدل بیان شده در این مطالعه شامل مدل پوشش و حل یک مسالهk-

باال بردن کارایی شبکه ،از نکاتی است که باید با احداث

 medianاست .الگویتم های حل مدل شامل جستجوی حریصانه

ایستگاههای جدید به آنها دست یافت .در سال  0431مطالعه ای به

و روش الگرانژ و الگوریتم جابهجایی یکییکی 3است .جهت

منظور بهینه نمودن مکان خطوط و ایستگاه ها ارائه شد و مکان

بررسی مدل ،مطالعهای موردی با استفاده از دادههای دنیای واقعی

ایستگاه ها با جستجوی خطوط راه آهن پیدا می شود .روش ارائه

استفاده شده است ] .[Peng, Li and Ouyang. 2011مطالعه

شده در این مطالعه شامل مناطق کوهستانی و با انجام مطالعه ی

ی دیگری در سال  0441توسط یانگ و همکاران به منظور نصب

موردی برروی یک منطقه ی کوهستانی در دنیای واقعی بررسی

تجهیزات تشخیص خرابی کنار خط با هدف بیشینه نمودن سود

شده است ] .[Pu. Zhang. Wang and Xiong. 2019در

بازرسی مورد انتظار ،انجام و مدل ارائه شده در مساله با روش

سال  0404مساله طراحی خطوط ریلی به صورت چند هدفه شامل

الگرانژ حل شد ]. [Ouyang. et al. 2009

اهداف اقتصادی و محیطی مدلسازی شده است .در این مطالعه دو

مساله مکان یابی برای مدهای مختلف حمل و نقلی حائز اهمیت

شاخص کمی برای اندازه گیری تاثیرات زیست محیطی به منظور

است و مکان یابی ایستگاه های دوچرخه با ارائه مدل ریاضی و با

ارائه ی تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک ارائه شده است

اهداف حداقل نمودن تعداد ایستگاه ها و بیشینه نمودن فواصل میان

] .[Zhang et al. 2020مطالعهای در سال 0440در شهر میالن

ایستگاه در سال 0438مورد مطالعه قرار گرفت[Tavakoli .
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]moghadam et al. 2017
آقایی و همکاران به ارائه مدل ریاضی به منظور مکان یابی مراکز

نیز انجام گردید .مساله ذکر شده در این مقاله  NPHardبوده
است ] .[Hamacher et al. 2001در سال  0431مدل ریاضی

امداد موقت و مسیریابی پویای وسایل نقلیه امداد هوایی با هدف

چند هدفه جهت بهینه نمودن مکان ایستگاه ها در شبکه های ریلی

ارسال نمودن کاالهای امدادی به مناطق آسیب دیده در شرایط

به منظور بیشینه نمودن زمان سفر ذخیره شده و جمعیت تحت

بحران پرداختند ].[Aghaee et al. 2017

پوشش در شبکه ارائه شد که به منظور بررسی اعتبار مدل ،مطالعه

اهمیت مکان یابی ایستگاه و تاثیر آن بر سطح رضایت مشتریان

ی موردی بروی متروی شهر مشهد انجام شد [Yaghini and

موضوعی است که در سال  0438مورد بررسی قرار گرفت و با

] .Jafari. 2015در همین راستا در مطالعه ای دیگر و با ارائه

استفاده از شاخص های ارزیابی کیفیت به مطالعه جانمایی ایستگاه

یک مدل نوین به مدلسازی مساله مکان یابی ایستگاه های ریلی

ها و مطالعه ی موردی بروی ایستگاه مترو علم و صنعت پرداختند

ببروی متروی شهر تهران پرداخته شد ]H. Yaghini M .2019

].[Haghi et al. 2018
مساله مکان یابی هاب در شبکه های حمل و نقل چند وجهی با

.[Jafari,
در تمامی مطالعات قبلی به مدلسازی مساله در فضای قطعی پراخته

نظر گرفتن تاخیرات و با استفاده از الگوریتم ترکیبی جستجوی

شد حال آنکه در واقعیت پارامترهای مساله به صورت قطعی نمی

هماسیگی متغیر -شبیه سازی تبریدی مورد مطالعه قرار گرفت

باشد و جهت افزایش اعتبار مدل و تطابق با واقعیت ،ضروری است

. A.M. 2019]،J. Safargholi،[Behnamian

عدم قطعیت در مدل وارد گردد .لذا در این مطالعه به یافتن مکان

این مساله به منظور انتخاب مکان مناسب به منظور ساخت مدارس

های بهینه در حالت فازی و با درنظر گرفتن عدم قطعیت پرداخته

وتخصیص دانش آموزان در سطح شهر به این مدارس با استفاده از

شده است .الزم به ذکر است که مساله مکانیابی ایستگاههاNP-

مسیرهای بهینه حمل و نقلی مطالعه دیگری است که توسط شیری

 hardبوده ] .[Schobel et al. 2009به خصوص در حالتیکه

پور در سال  0431مورد بررسی قرار گرفت [Shiripoor S.

فواصل به صورت اقلیدسی در نظر گرفته شود [Soyster.

].2019

].1973

در مطالعه ی دیگری توسط گروب و همکاران به مکان یابی

.2

بیان مساله

ایستگاههای جدید در شبکه حملونقل موجود شامل مکانیابی

 1-2مدل ریاضی

ایستگاههای راهآهن در خطوط ریلی و یا ایستگاههای اتوبوس در
طول مسیرهای اتوبوس با دو تابع هدف پرداخته شد [Groß. et

متغیرها و پارامترهایی که برای مدل سازی مساله برای مکان یابی

].al. 2008

ایستگاه ها در شبکه های ریلی در زیر نشان داده شده است

در مطالعه ای توسط همچر و همکاران برروی شبکه موجود ریلی

].[Yaghini and Jafari. 2015

و با هدف افزایش جذابیت سفر به مکانیابی ایستگاهها به صورت

 1-1-2اندیس های مدل

پیوسته 0انجام شد .دو مدل بررسی شده در این مطالعه شامل مدل

 : iبیانگر نقاط کاربری یا همان بخشبندی نواحی ترافیکی است.

قابلیت دسترسی مسافران و مدل زمان سفر می باشد که در هیچیک

 : jنشاندهنده مکان ایستگاه جدید (نقاط کاندید) است .نقاط

از این دو به مدلسازی ریاضی اشارهای نشده و حل در قالب

کاندید نقاطی هستند که با توجه به مطالعات اولیه و کارشناسانه

الگوریتم ژنتیک می باشد و برروی بزرگترین شبکهی ریلی آلمان

برای گسترش شبکهی ریلی در نظر گرفته شدهاند و تمامیاین
نقاط در مجموعه ی  Jنگهداری شدهاند.
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 :kبیانگر ایستگاه موجود در سطح (مختصهی دو بعدی) است.

ایستگاه جدید  jام پوشانده میشود یا خیر.

تمامی ایستگاههایی که در خطوط فعلی در حال بهرهبرداری هستند

yj

در مجموعه ی  Kنگهداری میشوند و هریک از اندیس های k

مکان  jاحداث شود یا خیر.

یکی از این نقاط را نشان میدهد.

مدلسازی مساله در ادامه ارائه شده است:

() 3

max z1= pi tij xij   s j c j y j

() 0

max z2   pi xij

jJ

ایستگاههای شبکه را برای کل کاربران نواحی ترافیکی بیشینه
میکند.

iI jJ

)1

در قسمت دوم همان تابع هدف مجموع زمان توقف قطار در

1

i  I ,j  J

() 4

x

بیشینهسازی است بنابراین استفاده از ضریب منفی در قسمت دوم

ij

N

i  I , j  J

s.t.

ایستگاههای جدید کمینه میشود( .با توجه به اینکه تابع هدف اول

این تابع هدف ،نشان دهنده کمینه کردن این بخش از تابع هدف

jJ

است) .پس به طور کلی تابع هدف ( )3به بهینه نمودن مدل زمان

xij  y j

() 1
() 1

قسمت اول تابع هدف ( )3مجموع کاهش زمان سیر تا رسیدن به

iI jJ

i  I

 :متغیری باینری است و بیان میکند که آیا ایستگاه جدید در

j

در شبکه میپردازد ،که این زمان شامل زمان سیر کاهش یافته تا

y

ایستگاههای شبکه در صورت احداث ایستگاههای جدید و نیز زمان

jJ

توقف مسافران در ایستگاههای احداث شده است.
تابع هدف ( )0بیان می کند که جمعیت پوشش داده شده بیشینه

}y j , xij {0,1

شود.مدلسازی مساله به گونهای است که با احداث ایستگاههای
 2-1-2پارامترهای مساله

جدید بتوان زمان رسیدن مشتریان به ایستگاهها را کاهش داد.

 Piجمعیت موجود در هر کاربری (ناحیه ی ترافیکی) را نشان می

همچنین مسافرانی که در قطار نشستهاند زمان تلف شده کمتری

دهد .هریک از نواحی ترافیکی با استتتفاده از مختصتتات مرکز آن

داشته باشند از سویی میخواهیم احداث ایستگاهها در مکانهایی

ناحیه نشتان داده شتده استت که مختصات مرکز ناحیهی ترافیکی

باشد که بیشترین جمعیت را پوشش دهد .بنابراین  Piرا در متغیر

نماینده مختصهی آن ناحیه میباشد.

تخصیص مربوطه ضرب کردهایم متغیر تخصیص نشان دهنده این

 Tijزمان کاهش یافته ) (Reduced Timeبرای ستیر مشتری از

است که ناحیه ی ترافیکی i

کاربری i

از ایستگاه  jاستفاده میکند و یا خیر.

ام تا رسیدن به ایستگاه  jام را نشان میدهد.

در صورتی این مقدار یک است که ایستگاه جدید در آن مکان

 Sjنشاندهنده توقف ) (Stopدر هر ایستگاه جدید است( .تاخیر

احداث شده باشد .محدودیت ( )1بیان می کند که مجموع کل

ایستگاههای مختلف ،متفاوت فرض شده است).

ایستگاههایی که یک ناحیه ی ترافیکی را تحت پوشش قرار می

) (Cjجمعیتی استتت که بصورت متوسط از ایستگاه  jام عبور

دهد حداکثر برابر یک است.

می کند(Crossing people) .

وجود این محدودیت تضمین کننده این شرط است که مقدار Pi

 3-1-2متغیرهای تصمیم

در تابع هدف حداکثر یکبار محاسبه شود.

 : xijمتغیری باینری است که نشان میدهد کاربری  iام توسط

محدودیت ( )4تضمین میکند در صورتی جمعیت موجود در یک
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ناحیه ترافیکی می تواند از ایستگاه جدید استفاده کند که ،آن

دو دسته تقسیم می شود .3 :در نظرگرفتن عدم قطعیت در مدل به

ایستگاه در مکان  jاحداث شده باشد.

طوریکه با توجه به نظر تصمیم گیرنده در محدودیت ها با توابع

محدودیت ( )1حداکثر تعداد ایستگاههای جدید برای احداث را

هدف انعطاف دیده شود .0 .داده ها دارای عدم قطعیت باشد که

نشان می دهد.

ناشی از تصادفی بودن پارامتر مربوطه باشد (مانند پرتاپ تاس) ،و

محدودیتهای ( )1باینری بودن متغیرهای مساله را نشان می دهد.

با امکان پیش بینی دقیق پارامتر ممکن نباشد( 1مانند پیش بینی



تقاضا در آینده) ]. [Mula. Poler and Garcia. 2006

فواصتتل محاستتبه شتتده بین نقاط کاربری

(نواحی ترافیکی) تا ایستتتگاهها همگی به صتتورت اقلیدستتی

برای مدنظر قراردادن عدم قطعیت در داده های مساله با توجه به

است.

نوع مدل و روش مورد استفاده رویکردهای متفاوتی استفاده می



جهتت محتاستتتبته فاصتتتله هر کاربری تا

شود به عنوان نمونه در مطالعه توسط جعفری و همکاران در سال

ایستگاه های موجود از حداقل فاصله استفاده شده است .به این

 0404برای درنظر گرفتن عدم قطعیت در داده های مساله در

معنا که افراد ترجیح می دهند از نزدیک ترین ایستتتتگاه جهت

سیستم های ایمنی از درخت خطای فازی با مطالعه موردی بروی

سوار شدن در قطار استفاده کنند.

سیستم ترمز قطار استفاده شده است[Jafari et al. 2020].

شایان ذکر است که در دنیای واقعی پارامترها به صورت دقیق و

با توجه به مدل مساله و وجود عدم قطعیت در پارامترهای ورودی

ثابت در نظر گرفته نمی شود .لذا به منظور افزایش دقت مدل و

مدل؛ بهترین رویکرد برای حل آن استفاده از رویکرد بهینه سازی

استفاده از آن در دنیای واقعی مدل را در محیط فازی و با وارد

استوار می باشد .در سال  3181برای حل مسائل برنامه ریزی خطی

نمودن عدم قطعیت حل نموده ایم و جواب ها را با حالت قطعی

غیر دقیق از یک رویکرد برنامه ریزی بدبینانه استفاده شد

و دقیق مقایسه نموده ایم.

] .[Soyster. 1973یک روش برنامه ریزی استوار منعطف تر در
سال  3111براساس برنامه ریزی تصادفی سناریو محور توسط

 2-2مدل سازی در شرایط عدم قطعیت
وجود عدم قطعیت در داده های ورودی هر مساله باعث شده است

 Mulvey et al.مطرح گردید که تغییرات گسترده ای در ادبیات

که محاسبه سطح تمامیت ایمنی در سیستمها همراه با عدم قطعیت

موضوع ایجاد کرد [Mulvey. Vanderbei and Zenios.

همراه شود ].[Jafari et al.2016

 .[1995پیشوایی و همکاران در سال  0430به توسعه ی کاربرد

مسائل دنیای واقعی دارای عدم قطعیت هستند که در مسئله مکان

منطق استواری در فضای برنامه ریزی امکانی پرداختند

یابی ایستگاه ها پارامترهایی مانند جمعیت موجود در نقاط مبادی

] .[Pishvaee and Razmi. 2012در ادامه به تشریح فرم کلی

که به عنوان نقاط تقاضا در نظر گرفته می شوند دارای عدم قطعیت

مدل برنامه ریزی استوار خواهیم پرداخت:

هستند .عالوه بر آن ،جمعیت عبوری از هر ایستگاه و میزان تاخیر
در هر ایستگاه از جمله پارامترهایی هستند که در دنیای واقعی
دارای عدم قطعیت هستند و به صورت دقیق نمی توان پیش بینی
کرد .لذا به منظور افزایش دقت و تطابق با دنیای واقعی پارامتر های
درنظر گرفته شده در مدل با عدم قطعیت و به صورت فازی درنظر
گرفته شده است .در ادبیات فازی در سال  0448عدم قطعیت به
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حسین صفری ،هستی جعفری

Min z  f y  cx

Min E  z   E  f  y  E  c  x

s.t .

 ,

Ax  d ,
Bx  0,

() 8

() 8

 ,

Sx  N y ,



Bx  0,



Nec Sx  N y
T x  1,

T x  1,

0, 1 ,





s.t. Nec Ax  d

y  0, 1 , x  0

y 

x  0
فرض کنید مدل ساده مساله طراحی شبکه زنجیره تامین پاسخگو

این نکته قابل توجه است که تابع هدف و مجموعه ی محدودیت

به فرم زیر باشد:

های اول و سوم دارای پارامترهای غیر قطعی هستند در حالیکه

که در آن  f ، c ، dبه ترتیب هزینه های ثابت بازگشایی ،هزینه

سایر محدودیت ها همگی قطعی می باشند .براساس مطالعات ذیل

های متغیر حمل و نقل و تولید و تقاضاها می باشد .ضرایب

مدل قطعی مساله باال به فرم ذیل خواهد بود [Dubois and

ماتریس محدودیت ها هستند با توجه به اینکه نحوه ی برخورد با

].Prade.1998

Min E  z  

تابع هدف دوم Tو A،B،N،Sماتریس دقیقا مشابه تابع هدف اول
است ،لذا آن را حذف کرده ایم .برای مدلسازی در شرایط عدم

y

() 1

قطعیت پارامترهای مربوطه با چهار نقطه ی اصلی نشان داده می-


 x




شود .به عنوان نمونه     1 , 2 , 3 , 4 در صورتی که

2  3

عدد ذوزنقه ای به عدد مثلثی تبدیل می شود.

 f1  f 2  f3  f  4 


4


 c1  c 2  c3  c 4


4

s.t.

()34

Ax  1    d3  d 4 ,

()33

Bx  0,

()30
()31

Sx  1   N 2  N1  y,
T x  1,

()34

y  0, 1 , x  0.

در فرمول مساله باال محدودیت های دارای عدم قطعیت باید سطح
شکل  .1توزیع احتمالی ذوزتقه ای پارامتر فازی 

حداقل اطمینان را برآورده کنند.

   

براساس توضیحات ارائه شده مدل برنامه ریزی پایه ای محدودیت

 1-2-2مدل برنامه ریزی استوار واقع گرایانه )(RPP

های شانسی ) (BPCCPبه صورت ذیل خواهد بود.

تصمیم استوار ،تصمیمی است که در مقابل عدم قطعیت محیط
مقاومت می کند و دارای حداقل نوسان می باشد .در وضعیت
استوار شدنی بودن جواب همواره برای تمامی حالت پارامترهای
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مکان یابی ایستگاه های ریلی با درنظر گرفتن عدم قطعیت با استفاده از رویکرد مبتنی بر بهینه سازی استوار
دارای عدم قطعیت شدنی است و در استواری بهینگی جواب برای

] .[Pan and Nagi. 2010با توجه به انعطاف پذیری بیشتر

تمام حاالت پارامترهای دارای عدم قطعیت نزدیک به بهینه می

رویکرد واقع گرایانه و با توجه به نزدیک بودن جواب ها با واقعیت،

باشد .روشهای بهینه سازی استوار شامل سه رویکرد اصلی ،بدینانه

لذا با استفاده از این رویکرد به حل مدل خواهیم پرداخت.

سخت ،4رویکرد بدبینانه نرم 1و واقع گرا 1می باشد که رویکرد

مدل برنامه ریزی استوار واقع گرایانه دارای سه بخش است

بدبینانه سخت نضمین می کند که جواب به ازای تمامی مقادیر

بطوریکه مدلهای دسته اول و دوم 8آن دارای عملکرد مشابهی

ممکن برای پارامترهای دارای عدم قطعیت شدنی باقی بماند و

هستند و آنها راه حل های مشابهی را برای داده های اسمی تولید

درصدد حداقل کردن بدترین مقدار تابع هدف می باشد [Ben-

می کنند .مدل سوم این برنامهریزی دارای حداقل انحراف نسبت

] .Tal and El-Ghaoui. 2009رویکرد بدبینانه ،نسخه ی

به دو مدل دیگر است ،لذا در این مطالعه از مدل سوم 8برای

منعطف تر از رویکرد برنامه ریزی استوار بدبینانه سخت می باشد

مدلسازی مساله استفاده کرده ایم [Pishvaee and Razmi.

در این رویکرد بدترین مقدار تابع هدف را حداقل کرده ولی

].2012

محدودیت ها در بدترین حالت خود نمی باشند [Bertsimas

 3-2مدل برنامه ریزی استوار واقع گرایانه

] .and Sim. 2004رویکرد واقع گرایانه ،برخالف رویکردهای

در اینجا مدل اصلی مساله را با استفاده از برنامه ریزی واقع گرایانه

بدبینانه ،نقص جزیی بعضی از محدودیت ها را مجاز می داند و به

استوار بیان می کنیم.

دنبال جواب استوار نسبی براساس ترجیحات تصمیم گیرنده است
 pi1  pi 2  pi 3  pi 4 
 tij xij
4
jJ 


z1= 


 y j


()31

max

iI

 s1 j  s2 j  s3 j  s4 j  c1 j  c2 j  c3 j  c4 j


4
4
jJ 


  

   pi1  tij xij     1    N 2  N1  N1 
iI jJ

   s1 j  c1 j  y j
jJ

 pi1  pi 2  pi 3  pi 4 
 xij
4

jJ 

max z2   

()31

x

ij

jJ

xij  y j

i  I , j  J

()38

 N1

()31

2

 y  1    N
j

jJ

i  I ,j  J

()04

.3

1

i  I

()38

iI

مطالعه موردی
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} y j ,xij { 0,1

حسین صفری ،هستی جعفری
در این مطالعه به منظور بررسی روش ارائه شده و مقایسه آن با

6

2.29E+09

41

جواب ها در فضای قطعی از شبکه ارائه شده در مقاله یقینی و

7

2.13E+09

44

جعفری ( )0431استفاده کردیم تا بتوان کیفیت روش ارائه شده را

مختصات مراکز مکان های ترافیکی و مختصات ایستگاهها قطعی

در مقایسه با حل مدل در دنیای واقعی بسنجیم .شبکه شهر مشهد

می باشند که جمعیت عبوری از هر ایستگاه ،زمان توقف قطار در

دارای  011ناحیه ی ترافیکی و  11ایستگاه (اعم از ایستگاههای

هر ایستگاه ،جمعیت موجود در هریک از مراکز ترافیکی و حداکثر

کاندید و موجود) است ] .[Yaghini and Jafari. 2015نمایی

تعداد ایستگاه ها جهت احداث دارای عدم قطعیت هستند .تعداد

از گرهها و نواحی ترافیکی در شکل زیر نشان داده شده است .در

 11ایستگاه منطبق بر گره های شبکه است که از این تعداد 38

این شکل نقاط آبی رنگ مکان ایستگاهها و نقاط طوسی رنگ مکان

ایستگاه مربوط به خط یک مشهد بوده که هم اکنون درحال بهره

مراکز نواحی ترافیکی (بخشبندی) را نشان می دهد.

برداری است ] [Yaghini and Jafari. 2015که در مدل ،این
ایستگاهها بهعنوان ایستگاههای موجود در نظر گرفته شدهاند.
اطالعات سایر ایستگاهها مربوط به خطوط مصوب میباشد که هم
اکنون به مرحله ی بهره برداری نرسیدهاند.
خاطر نشان می گردد مکان ایستگاه های کاندید باتوجه به نظر
خبرگان ریلی و بررسی همه جنبه این نقاط از منظر تملک ،استقرار
شهری از نظر همسایگان ،بررسی های فنی و  ....توسط متخصصین
شرکت مترو انجام شده است که از بین این نقاط بهترین مکان ها
با حل مدل و با درنظرگرفتن شاخص های بیان شده در مدل تعیین
می گردد.

 1-3نتایج محاسباتی و مقایسه آن با مطالعات قبلی
پس از توسعه ی مدل مساله با درنظرعدم قطعیت در مدل و

شکل  .2ناحیه های ترافیکی شهر مشهد [Yaghini and Jafari.

پارامترهای مساله به تجزیه و تحلیل نتایج محاسباتی می پردازیم.

]2015

لذا با استفاده از داده های ارائه شده در مقاله یقینی و جعفری

جدول  .1نتایج ارائه شده در مطالعه ی یقینی و جعفری ( )2112و

( )0431به حل مدل در محیط فازی با درنظر گرفتن عدم قطعیت

حل مدل در محیط فازی ][Yaghini and Jafari. 2015

ردیف

مقدار تابع هدف اول

تعداد ایستگاه ها در

خواهیم پرداخت و نتایج محاسباتی حاصل از حل مدل در نرم افزار
 GAMSبا نتایج ارائه در مقاله مذکور مقایسه شده اند .حداکثر

در مطالعه ی یقینی و

مطالعه یقینی و

جعفری ()2112

جعفری ()2112

شعاع پوششی در مساله  844متر درنظر گرفته شده است.همانطور

1

2.10E+09

41

که در جدول شماره  3مالحظه می شود مقدار تابع هدف و تعداد

2

2.02E+09

40

بهینه ایستگاه جهت احداث در هردو روش ارائه شده است.

3

1.99E+09

44

4

2.42E+09

همان طور که از نتایج حل مدل با استفاده از مدل استوار مشاهده

10

2

2.05E+09

43

می شود جواب های بدست آمده در مقایسه با حل مدل با داده
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مکان یابی ایستگاه های ریلی با درنظر گرفتن عدم قطعیت با استفاده از رویکرد مبتنی بر بهینه سازی استوار
های قطعی بهبود قابل مالحظه ای پیدا کرده است ،بطوریکه رنج

شود .نتایج حاصل از حل مدل بروی داده های قطاری شهری مشهد

اعداد تابع هدف افزایش چشمگیری داشته است ،به عالوه جواب

و مقایسه آن با حل مدل در فضای قطعی نشان دهنده کارایی استفاده

های بهینه دارای ثبات بوده و دارای اختالف کمی از یکدیگر می

از رویکرد فازی در این مساله و بهبود قابل مالحظه ای در نتایج

باشند .از نتایج حاصله مشخص است بهترین جواب با متوسط

می باشد.

تعداد  01ایستگاه (عدد فازی  )04،01،14دارای مقدار تابع هدف

.2

 7.149147E+09می باشد این درحالی است که تعدا بهینه

One interchange heuristic
Continues stop location problem
Epistemic uncertainty
Hard worst-case approach
Soft worst case approach
Realistic approach
RPP-I، RPP-II
RPP-III

ایستگاه ها با حل مدل در فضای قطعی  2.42E+09با ساخت 10
ایستگاه می باشد .لذا با در نظر گرفتن عدم قطعیت در پارامترهای
مساله با احداث تعداد ایستگاه کمتر می توان به جواب های بهتری
دست یافت و نتایج تقراب بیشتری با دنیای واقعی دارد.

.4

پی نوشت ها

نتیجه گیری

.6

روشهای رایج تعیین مکان مناسب برای احداث ایستگاهها بسیار

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

مراجع

وقت گیر بوده و نیازمند صرف هزینه های گزاف برای تیم نیروی

 -آقایی ،محمد ،علینقیان ،مهدی و صباغ ،محمد سعید ()3118

انسانی است .عالوه بر این تعیین آنها براساس مبانی تصمیمگیری

"مکان یابی مراکز امداد موقت و مسیریابی پویای وسایل نقلیه امداد
هوایی در شرایط بحران" ،فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل

بوده ،لذا در بسیاری از حاالت تصمیم گیری با تعدد ایستگاهها

و نقل ،سال نهم ،شماره  ،4تابستان  ،3111ص .131-148

بسیار دشوار بوده و با توجه به عدم اطمینان در پیش بینی دقیق
بسیاری از داده ها اغلب تعیین بهترین حاالت امکان پذیر نخواهد
بود .لذا در این مطالعه به مدلسازی مکان یابی ایستگاه با درنظر

 -توکلی مقدم ،رضا ،توکلی ،محمد مهدی وجابری ،محمد ()3118

گرفتن عدم قطعیت داده ها با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار

" مدلسازی ریاضی دو هدفه برای مکانیابی ایستگاههای دوچرخه

به دلیل انعطاف پذیری قابل توجه آن در مقابل عدم قطعیت

با در نظر گرفتن تعداد سفر – مطالعه موردی" فصلنامه علمی

پرداختهایم و با استفاده از رویکرد استواری بهینگی به صورت واقع

پژوهشی مهندسی حمل و نقل ،سال نهم ،شماره  ،4تابستان ،3118

گرایانه به منظور دست یابی به جواب هایی موجه و نزدیک به

ص .481-411

بهینه ،آن را مدلسازی و حل کردیم .داده های ورودی جهت مطالعه
موردی از داده های مربوط به قطار شهری مشهد استفاده شده است

 -جعفری ،هستی ،صندیدزاده ،قصیری ،کیوان ،قوی بازو ،امیر.

که به عنوان نقاط کاندید و با درنظر گرفتن موارد حائز اهمیت

(" .)3111بررسی سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای

جهت استقرار (اعم از امکان استقرار ایستگاه در آن مکان ،تملک

فازی (مطالعه موردی در صنعت ریلی(" فصلنامه علمی پژوهشی

زمین ،مطالعات فنی و  ) ...قبال توسط متخصصین ریلی و شهری

مهندسی حمل و نقل ،سال هشتم ،شماره  ،1زمستان  ،3111ص

انجام شده است و از بین این نقاط ،بهترین مکان به عنوان نقاط

.188-183

بهینه با استفاده از شاخص های درنظر گرفته در مدل تعیین می
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حسین صفری ،هستی جعفری
حسین صفری ،درجه کارشناسی در رشته مدیریت صنعتی را در سال  3184از دانشگاه خلیج فارس بوشهر
و درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی -تحقیق در عملیات را در سال  3183از دانشگاه تهران
اخذ نمود .در سال  3188موفق به کسب درجه دکتری در رشته مدیریت صنعتی -تولید و عملیات از دانشگاه
تهران گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان تصمیم گیری چند معیاره فازی ،مدلسازی فازی ،مدیریت
کیفیت ،برنامه ریزی استراتژیک و زنجیره تامین است .و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استاد در
دانشگاه تهران است.
هستی جعفری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی حمل و تقل ریلی را در سال 3114از دانشگاه علم و
صنعت و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی حمل و نقل ریلی در سال  3110را از دانشگاه علم و
صنعت اخذ نمود .او ،در حال حاضر دانشجوی دکتری در رشته مدیریت صنعتی در دانشگاه تهران است.
زمینه های پژوهشی مورد عالقه مدلسازی ریاضی ،مدلسازی فازی ،بهینه سازی و ایمنی است.
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