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چکیده
حملونقل مواد خطرناک برخالف مواد دیگر به واسطه داشتن مخاطرات متعدد ،از جنبههای مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد
توجه ویژهی شرکتهای حملونقل و برنامهریزان حملونقل قرار دارد .در تحقیق پیشرو ،به بررسی و مطالعه مسأله مکانیابی و
مسیریابی مواد خطرناک توسط حملونقل چندوجهی متشکل از ریل و جاده پرداخته خواهد شد .در این دسته از مسائل ،عالوه بر جنبه
اقتصادی یا هزینه که توسط حامالن حملونقل حائز اهمیت است ،تمرکز متولیان و مقامات دولتی معموالً برجنبه اجتماعی یا توزیع
متوازن و عادالنه ریسک معطوف بوده است .از اینرو ،مسائل مطرح شده در این حوزه از حملونقل دارای اهداف چندگانه و غالباً
متناقض از جنس هزینه و ریسک هستند .به همین منظور در این پژوهش ،یک مدل برنامهریزی ریاضی عدد صحیح مختلط سههدفه
مبتنی به یال و باتوجه به اهداف کمینهسازی هزینهها ،کمینهسازی بیشینه ریسک یالها و کمینهسازی بیشینه ریسک پایانههای انتقال
جهت یافتن همزمان مکان بهینهی پایانههای چندوجهی و مسیرهای بهینه جابجایی مواد خطرناک ارائه میشود .به منظور حل مدل از
رویکرد محدودیت اپسیلون بهبودیافته که از لحاظ سرعت و کارآیی نسبت به نسخه سنتی آن برتری قابلمالحظهای دارد ،استفاده
خواهد شد .از آنجاییکه مدل مطرح شده دارای تعداد بسیار زیادی بهینه پارتویی است و انتخاب بهترین جواب از میان این مجموعه
جوابها برای تصمیمگیرنده مشکل است؛ بنابراین ،مجموعهای از شاخصهای عملکردی متشکل از شاخصهای توزیع متوازن ریسک
داخل شبکه برای انتخاب جواب مناسبتر ارائه میشود .تجزیه و تحلیلهایی صورت گرفته بر روی مسائل نمونه با ابعاد مختلف ،نشان
از برتری مدل ارائه شده از جنبهی توزیع متوازن و عادالنه ریسک نسبت به مدلهای مرسوم در شبکههای حملونقل دوجهی ریل و
جاده دارد.

واژههای کلیدی :توزیع ریسک ،حملونقل چندوجهی ،مکانیابی-مسیریابی ،جابجایی مواد خطرناک.
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عبدالسالم قادری ،مهدیه معقولی

 .2مرور ادبیات

 .1مقدمه
مواد خطرناک شامل مواردی مانند مواد منفجره ،قابلل اشلتعال،

از آنجاکه حملونقل مواد خطرناک غالباا توسط حملونقل

اکسیدکننده ،رادیواکتیو و گازهای سمی است .امروزه بلا توجله

تک وجهی انجام میشود ،تمرکز اغلب مطالعات نیز معطوف به

به نگرانیهای زیستمحیطی و اجتماعی ،مسأله حملونقل مواد

این حوزه بوده و تنها تعداد محدودی از مطالعات به مسأله

خطرناک مورد توجه بسیاری از محققان این حوزه قلرار گرفتله

مکانیابی پایانههای انتقال و مسیریابی مواد خطرناک توسط

است .تمرکز زیاد بر این بخش ،بیشتر به دلیل ریسک زیسلت-

حملونقل چندوجهی پرداختهاند .استوورز و پالکار مدلی

محیطلی و اجتمللاعی حاصللل از انتقللال مللواد خطرنللاک اسلت

تکهدفه به منرور کمینهسازی ریسک ناشی از تصمیمات

] .[Ardjmand et al. 2015بررسی تحقیقات پیشین نشلان

مکانیابی و حملونقل را توسعه دادند .در تحقیق مذکور،

داد که حملونقل مواد خطرناک بیشتر از طریق جلاده صلورت

ریسک را بهعنوان جمعیت در معرض پسماندهای خطرناک

گرفته و فقط تعداد محدودی از آنها توسلط شلیوههلای دیگلر

اندازهگیری نمودند که مطابق با این ارزیابی ،بایستی از جابجایی

حملونقل مانند ریل انجام شده اسلت] .[Verma, 2009بلا

در مناطق پر جمعیت اجتناب شود

[Stowers and

این حال میتوان با بهرهگیری از مزیتهای شیوههلای مختلل

] .Palekar, 1993ژاکوب

حملونقل از ترکیب این وجوه نیز در جابجایی مواد خطرنلاک

منرور بهینهسازی همزمان تصمیمات مکانیابی و مسیریابی

در طول شبکه حملونقل استفاده نمود.

عملیات دفع ،ذخیرهسازی و حملونقل پسماندهای خطرناک

و وارمردام یک مدل ریاضی به

در تحقیق پیشرو ،فرض خواهد شد جابجایی محمولههای

ارائه نمودند .آنها در مدل خود ترکیب خطی از هزینههای کل

خطرناک از طریق شبکه حملونقل چندوجهی متشکل از ریلل

(نصبوراهاندازی و حملونقل) و ریسک کل (حملونقل،

و جاده انجام می شود .در شلبکه دو وجهلی مفلروض ،ریلل و

ذخیرهسازی و دفع پسماندهای خطرناک) در زمان را به حداقل

جاده تنها در مکانی بهنام پایانههای چندوجهی (انتقال) بله هلم

رساندند و از روش شمارش کامل برای حل مدل استفاده
[Jacobs and

متصل شده و عملیات انتقال مواد از کامیون به قطار و بلرعک

کردند

ممکن است صورت پذیرد .معملو ا مکلانهلای کاندیلد بلرای

] .Warmerdam, 1994کورنت و راتیک یک روش برنامه-

پایانههای انتقال توسط حامالن /7فرسلتندگان کلا  2بلر اسلا

ریزی چندهدفه به منرور ایجاد گزینههای کارآمد برای مسألهی

ایمنی ،امنیت ،هزینه و قابلیت استفاده تعیین ملیشلود و مکلان

مکانیابی تسهیالت و حملونقل مواد خطرناک را پیشنهاد

پایانههای انتقال ملیتوانلد تلأریر قابلل تلوجهی بلر تصلمیمات

نمودند .رویکرد پیشنهادی آنها ،اهداف مربوط به هزینه،

مسیریابی و در نتیجه بر روی کل هزینه و ریسلک حمللونقلل

ریسک و توزیع متوازن ریسک را در نرر میگیرد .مدل مذکور

داشته باشد .جابجایی کا های خطرناک از دو جنبهی اقتصلادی

شامل پنج هدف :کمینهسازی ریسک کل حملونقل مواد

و اجتماعی بسیار حائز اهمیت بلوده بله طلوریکله علالوه بلر

خطرناک ،کمینهسازی ریسک کل مرتبط با مکانیابی تسهیالت

مباحث کمینه نمودن هزینههای حملونقل ،نحوه توزیع عاد نه

مواد خطرناک ،کمینهسازی بیشینه ریسک حملونقل برای هر

ریسک یکی از نگرانیهای کلیدی است که میتواند مورد توجه

فرد ،کمینهسازی بیشینه ریسک تسهیالت برای هر فرد و کمینه-

مسئو ن و شرکتهای حملونقلی قرارگیرد .توجله نکلردن بله

سازی هزینههای کل عملیاتی ،حملونقل و تسهیالت

این مقوله ،قطعاا بر روی مبحث عدالت اجتماعی اررگذار بوده و

است].[Current and Ratick, 1995

ممکن است نارضایتیهای اجتماعی را به دنبال داشته باشلد .در

کپپانرا و همکاران مسأله مکانیابی تسهیالت گسسته و

این تحقیق ،مسأله جابجایی مواد خطرناک توسلط حمللونقلل

مسیریابی فعالیتهای مضر را بررسی کردند و به منرور حل

چندوجهی بررسی میشود .در مسأله مذکور ،به طلور همزملان

مدل ،روش آزادسازی گرانژ را برای تجزیه مسأله به دو زیر

تصمیمات مرتبط با مکانیابی پایانههای چندوجهی و مسیریابی

مسأله مکانیابی و مسیریابی ب کار بردند و آنها را با روش

محمولهها در شبکه بلا در نررگیلری مباحلث هزینله و توزیلع

شاخه و کران حل نمودند .تسهیالت مضر به عنوان مثال مکان-

عاد نه ریسک ،پرداخته میشود.

های زباله ،کارخانجات صنعتی شیمیایی ،شبکههای منبع برق،
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مسأله مکانیابی پایانههای انتقال و مسیریابی مواد خطرناک
راکتورهای هستهای و غیره هستند که سبب میشود افراد و

منرور تولید مجموعهی از مسیرها برای جابجایی محمولههای

محیطزیست در معرض آنها قرار گیرند .مدل مسأله مکانیابی

مواد خطرناک را ارائه نمودند .هدف ،تعیین مجموعه مسیرهایی

تسهیالت و مسیریابی فعالیتهای مضر به صورت حداقل

است که ریسک کل سفر را کمینه و آن را به صورت عاد نه در

هزینه جریان شبکه ظرفیتدار فرمولبندی شد .در تحقیق

میان مناطق جغرافیایی شامل شبکه حملونقل ،توزیع نماید

مذکور ،تابع هدف مسأله مکانیابی و مسیریابی تسهیالت مضر

] .[Gopalan et al. 1990کاروتنیوت و همکاران مسأله

به صورت کمینهسازی هزینه ایجاد تسهیالت و حملونقل

تولید مسیرهایی با حداقل ریسک مربوط به حملونقل جادهای

بررسی گردید [Cappanera, Gallo and Maffioli,

مواد خطرناک بین یک مبداء-مقصد منطقهی مفروض را بررسی

].2003

کردند .مسأله اصلی انتخاب مسیرهایی است که ریسک کل

سامانلیوگلو یک مدل چندهدفه عدد صحیح مختلط برای

محمولههای مواد خطرناک را با در نررگرفتن توزیع عاد نه

تصمیمات مکانیابی -مسیریابی مواد خطرناک صنعتی پیشنهاد

ریسک برای جمعیت ،کمینه کند .این مسأله به صورت ریاضی

نمودند .توابع هدف بررسی شده در مدل ریاضی

فرمولبندی و دو الگوریتم ابتکاری برای حل آن پیشنهاد شد

شامل :کمینهسازی هزینه کل ،شامل هزینه حملونقل مواد

].[Carotenuto, Giordani and Ricciardelli, 2007
بیانکو و همکاران فرض نمودند ،هدف مقامات دولتی

خطرناک و باقیمانده پسماندها و هزینه رابت ایجاد مراکز
عملیات ،دفع و بازیافت؛ کمینهسازی ریسک کل حملونقل
مربوط به جمعیت در معرض مسیر حملونقل مواد خطرناک و
باقیماندههای پسماند و همچنین کمینهسازی ریسک کل
جمعیت پیرامون مراکز دفع و عملیات بود .[Samanlioglu,

محلی و منطقهای کنترل حملونقل مواد خطرناک با اعمال
محدودیت بر میزان عبور مواد خطرناک بر روی یالهای شبکه
است .به طور خاص ،هدف مقامات منطقهای 9کمینهسازی
ریسک حملونقل در کل شبکه است ،در حالی که هدف
مقامات محلی 4کمینهسازی ریسک در منطقه حوزههای قضایی

]2013
اردجمند و همکاران مدلی به منرور مکانیابی محل

خود با در نرر گرفتن شرط توزیع عاد نه ریسک بود .آنها

تسهیالت و مسیریابی مواد را پیشنهاد کردند و مسأله را به-

فرمو سیون برنامهریزی دو سطحی خطی را با توجه به کمینه-

صورت تکمحصولی و تک دورهای در نرر گرفتند .هدف

نمودن ریسک کل و توزیع متوازن ریسک ارائه نمودند .برای

مدل ،کمینهسازی هزینه و ریسک ایجاد تسهیالت ،حملونقل

حل مدل دو سطحی ،سطح دوم را با بهکارگیری شرایط بهینه

محمولهها و مکانهای دفع بود .در این تحقیق ،از الگوریتم

کاروش-کاهن-تاکر 7در سطح یک ،ادغام و مسأله را به یک

ژنتیک برای حل مسأله استفاده شد [Ardjmand et al.

مدل برنامهریزی خطی تک سطحی تبدیل و حل نمودند .عالوه

].2015
زی و همکاران مسأله مکانیابی و مسیریابی مواد خطرناک

بر این ،از آنجاکه حل بهینه مدل دو سطحی دشوار بود یک

توسط حملونقل چندوجهی را مدلسازی کردند و مکان
پایانههای انتقال یعنی نقاطی که در آن شیوههای حملونقل

الگوریتم ابتکاری برای مدل دو سطحی ارائه شد [Bianco,

].Caramia and Giordani, 2009

کانگ و همکاران مسأله حملونقل مواد خطرناک را
6

میتواند تغییر کند را تعیین نمودند .در مقاله مذکور ،مسألهی

براسا

مطرح شده باتوجه به کمینهسازی مجموع هزینه و ریسک

مدل خود را برای مسأله سفرهای چندگانه با چند نوع ماده

(کمینهسازی ریسک کل یال ،هزینه کل یال ،هزینههای عملیاتی

خطرناک به کار بردند؛ این مدل با برآورده نمودن محدودیت-

و سرمایهای پایانههای انتقال و ریسک کل در فرایند انتقال) در

های توزیع عاد نه ،نسبت به یافتن مسیرهاییکه مقدار ارزش

قالب یک مدل تکهدفه فرموله شد] .[Xie et al. 2012در

در معرض ریسک را کمینه کند ،اقدام مینماید [Kang, Batta

مطالعهای دیگر ،جیانگ و همکاران مدلی دوهدفه جهت

].and Kwon, 2014

حملونقل مواد خطرناک توسط دو شیوهی ریل و جاده را
پیشنهاد دادند .تابع هدف این مقاله ،کمینهسازی هزینه و ریسک
کل بود] .[Jiang et al. 2014گوپا ن و همکاران مدلی به

مدل ارزش در معرض ریسک پیشنهاد نمودند .آنها

توکلی مقدم و همکاران مدل جدیدی به منرور مسیریابی
وسائط نقلیه به منرور کمینهکردن ریسک حملونقل مواد
خطرناک توسعه دادهاند .در مدل آنها سعی شده است ،در
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عبدالسالم قادری ،مهدیه معقولی
مسیریابی وسائط نقلیه ،عالوه بر کمینهکردن هزینههای

در سال  2551متوسط مسافت حملونقل هر محموله مواد

حملونقل ،کاهش ریسک مسیر نیز مورد توجه قرار گیرد و

خطرناک توسط حالت تکوجهی برابر با  67مایل ( 757

زمانبندی مناسبی برای خدمتدهی وسائط نقلیه به مشتریان

کیلومتر) بوده که این مسافت در حملونقل چندوجهی 543

ارائه شود تا هزینههای نیروی انسانی کمینه شود و امکان

مایل ( 7966کیلومتر) بوده است؛ ارقام مذکور نشان میدهد که

برنامهریزی بهتری برای مسیریابی و توزیع مواد خطرناک به-

حملونقل چندوجهی نقش بسزایی در حملونقل مواد

وجود آید .به منرور حل مدل ارائه شده روش فراابتکاری

خطرناک به ویژه برای محمولههایی با مسافتهای طو نی ایفاء

 NSGA-IIپیشنهاد شد [Tavakoli Moghadam et al.

میکند.

] .1390صفارزاده و همکاران مسیرهای حمل مواد خطرناک را
براسا

ریسک آنها مورد ارزیابی قرار دادهاند .در تحقیق

مذکور ،مسیر مورد استفاده به قطعات مختل

تفکیک شده و

ریسک آنها شامل کمیسازی دو مولفه احتمال وقوع و
پیامدهای وقوع است .این کمیسازی با استفاده از مقایسات
زوجی

در

قطعات

مختل

صورت

گرفته

است

] .[Saffarzadeh et al. 1394اخیراا ،جلیلیبال و همکاران
یک مدل ریاضی چندهدفه برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه
جهت حمل مواد سوختی با در نرر گرفتن پنجره زمانی و
عوامل زیست محیطی ارائه نمودهاند .در این مدل عالوه بر
کمینه کردن هزینه ها و کاهش ریسک ،اررات زیست محیطی
نیز مدنرر بوده و برای حل مدل از الگوریتمهای فراابتکاری
استفاده شده است].[Jalili Bal et al., 1390
بررسی و مطالعه پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع نشان داد،
عالوه بر مباحث کمینهسازی ریسک و هزینه کل که مورد توجه
اغلب محققان این حوزه بوده است ،توزیع متوازن ریسک نیز
در برخی از مطالعات به آن توجه ویژهای شده است .از طرفی
باتوجه به ماهیت چندهدفه بودن جابجایی محمولههای

یکی از مسائل اصلی برنامهریزی محمولههای مواد
خطرناک مسیریابی این محمولهها است که شامل انتخاب
بهترین مسیر از بین مسیرهای جفت مبادی و مقاصد است.
نگرانی اصلی مقامات دولتی ،کنترل ریسک ناشی از حملونقل
مواد خطرناک بر انسان و محیطزیست است .عالوه بر کمینه-
سازی ریسک کل ،توجه اغلب مقامات دولتی بر ترویج
یکنواختی در توزیع ریسک در طول شبکه است .عدم توزیع
عاد نه ریسک میتواند منجر به نارضایتیهای اجتماعی در
جامعه گردد .بنابراین ،در برنامهریزی جابجایی محمولههای
خطرناک ،مسأله اصلی پیدا کردن مسیرهایی است به نحویکه
ریسک منصفانه در هر منطقهای که در آن شبکه حملونقل
تعبیه شده است ،به صورت یکنواخت گسترش یابد [Bianco,
] Caramia and Giordani, 2009بنابراین ،افزایش
تقاضای حملونقل مواد خطرناک توسط شیوهی چندوجهی از
یک طرف و کمبود مطالعات صورت گرفته در زمینه مکانیابی
و مسیریابی مواد خطرناک با حملونقل چندوجهی از طرفی
دیگر ،مستلزم تحقیقات بیشتری است.

خطرناک که غالباا در تناقض با یکدیگر نیز هستند ،مسائل این

مدلهای مکانیابی و مسیریابی ارائه شده موجود در ادبیات

حوزه به صورت مدلهای چندهدفه فرموله شدهاند .به عالوه،

توجه کمی به استفاده از مدلهای چندوجهی در جابجایی

علیرغم مزیتهای حملونقل چندوجهی ،در تحقیقات گذشته

کا های خطرناک داشتهاند .بنابراین هدف از تحقیق پیشرو

توجه کمتری به این شیوه از حملونقل در جابجایی

مطالعه و بررسی مسأله مکانیابی پایانههای چندوجهی و

محمولههای خطرناک صورت گرفته است .بررسیهای صورت

حملونقل موادخطرناک با استفاده از شبکهی دو وجهی متشکل

گرفته بر روی میزان جریان کا ی جابجا شده در سال 2552

از ریل و جاده و باتوجه به مباحث هزینه و توزیع متوازن

در ایا ت متحده ،نشان داد که  7581میلیون تن مواد خطرناک

ریسک است .زم ذکر است ،مدل ارائه شده قابلیت کاربرد در

توسط حملونقل چندوجهی انتقال یافتند [Xie el al.

هر شبکهی دو وجهی متشکل از ریل و جاده را دارد تا از

] .2012با این حال ،در سال  2551این مقدار به  777میلیون

مزیّتهای دو نوع شیوه حملونقل در جابجایی کا های

تن رسید که نشان از روند روبهرشد استفاده از حملونقل

خطرناک استفاده نموده و به صورت متوازن ریسک ناشی از

چندوجهی به منرور جابجایی مواد خطرناک میدهد .همچنین،

جابجایی این محمولهها را بین مراکز جمعیتی توزیع نماید .به
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صورت اجمالی ،نوآوریهای تحقیق پیشرو در مقایسه با

نیازمندیهای جامعه به مواد خطرناک در مراکز جمعیتی و

ادبیات موضوع که برخی از خالءهای موجود در این حوزه را

صنعتی ،جابجایی این مواد را بین نقاط عرضه و تقاضا

پوشش خواهد داد را میتوان به صورت زیر برشمرد:

اجتنابناپذیر نموده است .مسأله مورد مطالعه در این تحقیق،

 ارائه یک مدل ریاضی سه هدفه برنامهریزی خطی عدد

مسیریابی این مواد در طول شبکه با استفاده از حملونقل

صحیح مختلط مبتنی بر یال برای مسئله

مکانیابی-

مسیریابی مواد خطرناک با تمرکز به مبحث توزیع متوازن
ریسک .به این منرور ،عالوه بر کمینهسازی هزینهها،
کمینهسازی بیشینه ریسک خطوط و پایانههای انتقال نیز
در مدل به عنوان هدفهای جداگانه در نرر گرفته
شدهاند .در ادبیات جابجایی مواد خطرناک ،توابع هدف از
نوع کمینهسازی بیشینه ) (minmaxبه منرور توزیع
متوازن ریسک استفاده شدهاند .عالوه براین در تحقیق
پیشرو ،جابجایی چند نوع ماده خطرناک با اررات متفاوت
بررسی شده و محدودیت بودجه نیز به منرور فعّالسازی
پایانههای انتقال در نرر گرفته شده است.
 ارائه الگوریتم محدودیت اپسیلون بهبودیافته به عنوان
رویکردی کارآ جهت حل مدل ریاضی و یافتن جواب-
های بهینه پارتویی
 پیشنهاد یکسری شاخص عملکردی به منرور مقایسه
جوابهای بهینهی پارتویی یافته شده باتوجه به
شاخصهای توزیع ریسک
 ارائه الگوریتم شناسایی مسیرهای شبکه به منرور محاسبه
شاخصهای توزیع ریسک مسیر جابجایی محمولهها
سایر بخشهای مقاله به صورت زیر تهیه گردیده است .در
بخش سوم ،مسأله مورد بررسی تشریح شده و یک مدل ریاضی
سه هدفه برای آن ارائه گردید .رویکرد حل مسئله در بند
چهارم گزارش مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش پنجم
مقاله ،شاخصهای عملکردی مدل ارائه شده به منرور انتخاب
یک جواب از بین تعداد زیاد بهینه پارتویی آورده شده و
الگوریتم شناسایی مسیرهای شبکه نیز به منرور محاسبه
شاخص ریسک مسیرهای شبکه ارائه شد .نتایج محاسباتی و
جمعبندی مقاله نیز موضوعات بعدی مقاله را تشکیل خواهد
داد.

 .3تعریف مسأله

چندوجهی و همچنین مکانیابی احداث و تجهیز نمودن
پایانههای انتقال به منرور جابجایی مواد بین دو شیوه
حملونقل ریلی و جادهای تعری

خواهد شد؛ کلیه تصمیمات

مسأله با توجه به مباحث هزینه و توزیع عاد نه ریسک گرفته
خواهند شد .شبکه مورد مطالعه در این مسأله توسط یک گراف
) ،G=(N,Eکه } 𝑅𝐻𝑁  N={𝑁𝐻 , 𝑁𝑅 ,مجموعهای از گرهها
و } 𝑅𝐸  E={𝐸𝐻 ,مجموعهای از یالها است ،توصی

شده

است .مجموعه گرهها شامل سه زیرمجموعه NH :مجموعه
گرههای جاده NR ،مجموعه گرههای ریل NHR ،گرههایی که
در آن خطوط ریل به جاده اتصال مییابد(مجموعه بالقوه پایانه-
های انتقال) است .ازآنجاکه پایانههای انتقال مواد خطرناک
نیازمند تجهیزات خاص و اپراتورهای آموزش دیده هستند ،تنها
گرههای پایانه انتقال در صورت در دستر

بودن برای انتقال

مواد خطرناک ممکن است انتخاب شوند و هیچ فعالیت انتقالی
در گرههای ریل و جاده صورت نمیپذیرد؛ همچنین ،در مرحله
برنامهریزی ،تمام گرههای پایانه انتقال میتوانند به عنوان
مکانهای کاندید برای پایانههای انتقال مواد خطرناک در نرر
گرفته شوند.

 1-3مفروضات مسأله
مفروضات مورد نرر مسأله بهشرح زیر است:
 پارامترهای مسأله به صورت ایستا در نرر گرفته شده
است.
 شبکه حملونقل چندوجهی به صورت ریل و جاده است.
 پایانههای انتقال و خطوط شبکه دارای محدودیت ظرفیت
است.
 امکان استفاده از همه مسیرها در دو جهت رفت و
برگشت وجود دارد.
 ریسک جابجایی مواد خطرناک از مسیر بین دو گره در
جهت رفت با جهت برگشت برابر است.
 مبادی و مقاصد چندگانه و چند نوع کا ی خطرناک در
نرر گرفته شده است.
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عبدالسالم قادری ،مهدیه معقولی
 ریسک حملونقل براسا

ریسک جمعیتی تعری

شده

𝑐
𝑐
𝑖 :𝜃2متغیرهای کمکی باینری به منرور خطیسازی مدل.
𝑖,𝜃1

حال باتوجه به عالئم فوق ،مدل ریاضی مبتنی بر یال مسأله

است.

مورد مطالعه به صورت زیر فرموله شده است:

 2-3مدل ریاضی

𝒚𝒄 𝒚𝒄

در این بخش مدل ریاضی مسأله ارائه میشود .عالئمی کله

(𝒎𝒊𝒏 ∑ ∑ ∑ 𝒏𝒄 𝑿𝒊𝒋 𝒍𝒊𝒋 )7
𝒀∈𝒚 𝑬∈)𝒋𝒄∈𝑪 (𝒊,

𝒊𝝏 𝒄𝒎𝒓 𝒊𝒄𝑻 𝒄𝒏 ∑ ∑ +

برای نمایش این مدل ریاضی استفاده شده است به شرح زیرند:

𝑪∈𝒄 𝑹𝑯𝑵∈𝒊

 1-2-3مجموعههای مدل
𝑁
𝐸
𝐶
𝑌

مجموعه گرههای شبکه{𝑁𝐻 , 𝑁𝑅 , 𝑁𝐻𝑅 } ⊂ 𝑁 ،
مجموعه یالهای شبکه{𝐸𝐻 , 𝐸𝑅 } ⊂ 𝐸 ،
مجموعه محمولهها (مبداء-مقصد-نوع کا )𝑐 ∈ 𝐶 ،

𝑖𝑒
𝑗𝑖𝛾

ظرفیت یال ( )i,jمتعلق به مُد y

)𝑐(𝑜 = 𝑖 +1
𝑤 𝑜.
{0
𝑖 ∀,
)𝑐(𝑑 = 𝑖 −1
𝑐 ∈ 𝑁,
𝐶∈
𝑐𝑖𝑇
𝑦𝑐

𝑘𝑖𝑋 ∑ | =

هزینه جابجایی محموله  cبلر روی یلال ( )i,jتوسلط

𝐻𝐸∈)𝑘(𝑖,

شیوهی حملونقل y

𝑦𝑐

𝑐𝑖𝑟
𝑗𝑖𝑙𝑟

ریسک محموله  cبر روی یال ( )i,jمتعلق به مُد y

𝑏

𝑦𝑐

= 𝑖𝑘𝑋 ∑ ∑ −

() 7

ریسک محموله  cبر روی پایانه انتقال کاندید i

𝑦𝑐

𝑌∈𝑦 𝐸∈)𝑘(𝑖,

تقاضای محموله c

) 𝑐(𝑑 گره مقصد محموله c
𝑦𝑐

𝑘𝑖𝑋 ∑ ∑

𝑌∈𝑦 𝐸∈)𝑖(𝑘,

)𝑐(𝑜 گره مبداء محموله c
𝑗𝑖𝑙

𝑦𝑐

() 4

هزینههای سرمایهای پایانه انتقال کاندید i

𝑖𝛿
𝑐𝑛

𝑚𝑖𝑛 max
𝑐𝑛 𝑐 𝑟 ∑
𝑖 𝐶∈𝑐 𝑅𝐻𝑁∈𝑖

𝑠. 𝑡:

هزینه تخلیه و بارگیری در پایانه انتقال کاندید i
ظرفیت پایانه انتقال کاندید i

𝑦

() 9

𝑐𝑖𝑇

𝑗<𝑖∶𝐸∈)𝑗(𝑖,

نوع شیوهی حملونقل شامل جلاده ( )7و راهآهلن (، )2

𝑌∈𝑦
 2-2-3پارامترهای مدل
𝑖𝜕

𝑦𝑐
) 𝑦𝑐 𝑋 𝑦𝑐 𝑙𝑟 )2𝑋( 𝑐𝑦 +
𝑗𝑖𝑙𝑟( 𝑐𝑛 𝑌∈𝑦∑ 𝐶∈𝑐∑
𝑗𝑖
𝑖𝑗 𝑖𝑗

max

− ∑ 𝑋𝑘𝑖 |,
𝐻𝐸∈)𝑖(𝑘,

𝑖 ∶ 𝑅𝐻𝑁 ∈ 𝑖 ∀
𝑦 ≠ 𝑜(𝑐)& 𝑑(𝑐), 𝑐 ∈ 𝐶,
=1

حداکثر بودجه پایانههای انتقال
() 6

 3-2-3متغیرهای تصمیم مدل
توسط شیوهی حملونقل y

() 1

𝑖𝑍 :متغیر مکانیابی است؛ اگر نقطهی کاندید  iبه عنوان پایانه
انتقال انتخاب شود یک ،در غیراینصورت صفر است

شده و خارج شده محموله  cبه یال ()i,j

() 5

()75

𝑐𝑗𝑖𝑃  :متغیر کمکی باینری به منرور کنترل نمودن جریان وارد

𝑦𝑐
𝑗𝑖𝑋 𝑐𝑛 ∑
𝐶∈𝑐

𝑦
𝑗𝑖𝛾

≤

𝑌 ∈ 𝑦∈ 𝐸,

() 3

 : 𝑞1بیشینه ریسک یالهای شبکه

𝐶∈𝑐

𝑖𝑍 𝑖𝛿 ≤

)𝑗 , ∀ (𝑖,

 : Ticنسبتی از محموله  cمنتقل شده از طریق پایانه انتقال  iاز

مُد حملونقل ریل به جاده یا برعک

𝑖𝑐𝑇 𝑐𝑛 ∑
𝑅𝐻𝑁 ∈ 𝑖 ∀ ,

cy

 :X ijنسبتی از محموله  cجابجاشده بر روی یال ( )i,jو

 : 𝑞2بیشینه ریسک پایانههای انتقال

𝑛𝑖𝑚

()77

𝑏 ≤ 𝑖𝑍 𝑖𝑒 ∑
𝑅𝐻𝑁∈𝑖
𝑦𝑐
≤ 𝑗𝑖𝑋

∈ )𝑗 𝑃𝑖𝑗𝑐 ,∀ (𝑖,
𝑌 ∈ 𝑦 𝐸 , 𝑐 ∈ 𝐶,
𝑦𝑐
𝑐𝑗𝑖𝑃 𝑋𝑗𝑖 ≤ 1 −
∈ 𝑦 ,∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 , 𝑐 ∈ 𝐶,
𝑌
𝑐𝑗𝑖𝑃
}∈ {0,1
)𝑗 , ∀ (𝑖,
𝐶 ∈ 𝑐∈ 𝐸 ,
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()72

()79
()74

𝑦𝑐

0 ≤ 𝑋𝑖𝑗 ≤ 1
∈ 𝑦 ,∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 , 𝑐 ∈ 𝐶,
𝑌
0 ≤ 𝑇𝑖𝑐 ≤ 1
𝐶 ∈ 𝑐 ,∀ 𝑖 ∈ 𝑁𝐻𝑅 ,
}𝑍𝑖 ∈ {0,1
𝑅𝐻𝑁 ∈ 𝑖 ∀,

مدل ارائه شده فوق ،یک مدل برنامهریزی سه هدفه عدد
صحیح مختلط بوده که توابع هدف ( )2و ( )9و همچنین
مجموعه محدودیتهای ( )7بایستی با استفاده از تکنیکهای
مرسوم خطیسازی به خطی تبدیل شوند .در این مدل ،تابع
هدف ( ،)7مجموع هزینههای جابجایی محمولهها توسط ریل و
جاده ،هزینه تخلیه و بارگیری در پایانههای انتقال ،تابع هدف
( )2بیشینه ریسک خطوط شبکه و تابع هدف ( )9بیشینه
ریسک پایانههای انتقال را کمینه مینماید.
رابطه ( ،)4محدودیتهای تعادل جریان شبکه بوده و
تعادل جریان برای کلیه گرههای شبکه و برای محمولههای
مختل

را تضمین مینماید .به این معنی که اختالف مابین

میزان کا ی خارج شده و وارد شده توسط ریل و جاده از
گرههای مبداء و مقصد به ترتیب برابر با  +7و  -7بوده و برای
گرههای میانی این مقدار برابر با صفر است .رابطه ( ،)7نشانگر
نسبت محمولهی  cمنتقل شده از یک وجه حملونقل به وجه
دیگر آن (از ریل به جاده و برعک ) توسط پایانه انتقال  iبوده

و با متغیر  Tciنشان داده شده است .وجود قدرمطلق در این
رابطه به معنی خالص جریان انتقالی بین مُدهای حملونقل بوده
و به راحتی قابل خطیسازی است .بدیهی است ،عدم
مقدارگیری این متغیر برای یک محموله مشخص نشانگر عدم
انتقال محموله موردنرر است .همچنین ،در این رابطه میتوان
مقدار  yرا با  2جایگزین نموده و به جای خطوط جادهای از
خطوط ریلی در شبکه استفاده نمود .چنانچه مشخص است از

متغیر  Tciبه منرور محاسبه ریسک پایانه انتقال  iاستفاده شده و
این موضوع در تابع هدف سوم نشان داده شده است.
همچنین رابطه ( )6بیان کننده این موضوع است تنها در
صورت انتخاب یک گره به عنوان مکان کاندید ،حداکثر به
اندازه ظرفیت آن گره میتوان محمولههای مختل

را بین وجوه

حملونقل جابجا نمود .رابطه ( )1محدودیت ظرفیت یال بوده

تعداد محدودی از محمولههای مواد خطرناک میتواند جابجا
شوند .رابطه ( )5محدویت بودجه برای پایانههای انتقال کاندید
را بیان مینماید .روابط ( )3و ( )75تضمین میکند که اگر
محموله  cتوسط یکی از شیوههای ریل یا جاده از طریق یال
) (i,jجابجا گردد ،دیگر محموله مذکور در خالف جهت
جابجا نمیگردد .به این معنی که اگر محمولهای از یک یال
توسط یکی از مُدهای حملونقل منتقل شود ،امکان برگشت از
همان یال توسط هیچکدام از مُدهای حملونقل برای آن
محموله مقدور نباشد .این وضعیت ممکن است به واسطه توابع
در نرر گرفته شده توزیع ریسک در شبکه اتفاق بیفتد و
محدودیتهای مذکور از این حالت ممانعت خواهند نمود.
روابط ()77تا ( )74مرتبط با متغیرهای تصمیم مدل هستند.
در مدل ارائه شده همانند آنچه در برخی از مقا ت مرتبط با
این زمینه بدان پرداخته شده است] ،[Bianco et al. 2009به
منرور توزیع عاد نه ریسک از توابع هدف کمینهسازی بیشینه
ریسک یال و پایانههای انتقال استفاده شده است .به راحتی
میتوان با تعری

متغیرهای کمکی  q1و  q2به ترتیب به جای

بیشینه ریسک یال و پایانه انتقال ،و تعری

محدودیتهای

( )71و ( ،)75توابع هدف از نوع  minmaxرا در مدل به
صورت زیر وارد نمود .برخالف توابع هدف  minsumکه به
دنبال کمینهسازی ریسک کل شبکه هستند ،توابع هدف
 minmaxسعی در توزیع متوازن ریسک حاصل از محمولهها
در طول شبکه دارند .در توابع هدف  minsumممکن است
یالهایی از شبکه وجود داشته باشند که جمعیت ساکن در
جوار آن یال متحمّل ریسک با یی بشوند؛ از طرفی جمعیت
واقع شده در اطراف برخی دیگر از خطوط شبکه ممکن است
متحمّل هیچگونه ریسکی یا مقدار ناچیزی شوند .بنابراین در
این دسته از توابع ،توزیع نامتوازنی از ریسک بین خطوط شبکه
ممکن است اتفاق بیفتد که زیاد مورد قبول جامعه نیست .با این
حال توابع هدف  minmaxاین مشکل را حل نموده و به
توزیع متوازن و عاد نه ریسک بین افراد قرار گرفته داخل
شبکه کمک مینمایند.
()51
()56
()51

و بیانکننده این موضوع است که بر روی یالهای شبکه تنها
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𝟏𝒒 min
min 𝑞2
𝑦𝑐

𝑦𝑐

𝑦𝑐

𝑦𝑐

∑ ∑ 𝑛𝑐 (𝑟𝑙𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗 + 𝑟𝑙𝑗𝑖 𝑋𝑗𝑖 ) ≤ 𝑞1 ,
𝑌∈𝑦 𝐶∈𝑐

𝑗 < 𝑖∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 :

عبدالسالم قادری ،مهدیه معقولی
()51

𝑅𝐻𝑁 ∈ 𝑖 ∀ ,

∑ 𝑟𝑖𝑐 𝑛𝑐 𝑇𝑖𝑐 ≤ 𝑞2

که در آن 𝜒 ،مجموعه جواب های موجه یا فضلای جلواب

𝐶∈𝑐

مسأله و 𝑥 بردار متغیرهای تصمیم است .همچنلین 𝑓𝑖 (𝑥 ) ،بله

رابطه ( )7مدل نیز به واسطه داشتن عبارت قدرمطلق نیازمند

ازای 𝑖 = 1,2,3بلله ترتیللب نشللانگر توابللع هللدف هزینلله،

خطیسازی است که به صورت زیر خطیسازی شده

کمینهسازی بیشینه ریسک خطلوط شلبکه و پایانلههلای انتقلال

است]:[FICO Xpress Team, 2009

است.

𝒚𝒄

𝒚𝒄

≤ ) 𝒊𝒌𝑿 ∑ 𝟎 ≤ 𝑻𝒄𝒊 − ( ∑ 𝑿𝒊𝒌 −

()73

𝑯𝑬∈)𝒌(𝒊,

𝑯𝑬∈)𝒊(𝒌,

𝟐 × 𝜽𝒄𝟐𝒊 ,
𝟏 = 𝒚 ∀ 𝒊 ∈ 𝑵𝑯𝑹 ∶ 𝒊 ≠ 𝒐(𝒄)& 𝒅(𝒄), 𝒄 ∈ 𝑪,
𝑦𝑐

𝑦𝑐

≤ ) 𝑘𝑖𝑋 ∑ 0 ≤ 𝑇𝑖𝑐 − ( ∑ 𝑋𝑘𝑖 −

()25

𝐻𝐸∈)𝑘(𝑖,

𝐻𝐸∈)𝑖(𝑘,

𝑐
𝑖2 × 𝜃1
,
∀ 𝑖 ∈ 𝑁𝐻𝑅 ∶ 𝑖 ≠ 𝑜(𝑐)& 𝑑(𝑐), 𝑐 ∈ 𝐶, 𝑦 = 1
𝑐
𝑐
𝑖𝜃1
𝑖+ 𝜃2
= 1,
𝐶 ∈ 𝑐 ∀ 𝑖 ∈ 𝑁𝐻𝑅 ∶ 𝑖 ≠ 𝑜(𝑐)& 𝑑(𝑐),

()27

𝐶 ∈ 𝑐 ,∀ 𝑖 ∈ 𝑁𝐻𝑅 ,

()22

𝑐
𝑐
𝑖𝜃1
𝑖, 𝜃2
}∈ {0,1

در این مقاله ،نخست از روش جمع وزنی جهت حل ملدل
استفاده شده است؛ به این صلورت کله بلرای هریلک از توابلع
هدف به ترتیب وزن  w2 ،w1و  w3در نررگرفته شلده و تلابع
هدف جدید بهصورت رابطه ( )24از حاصلجمع توابلع هلدف
در مقادیر وزن متناظر با هر یک بدست آمده است.

𝒙( 𝟐𝒇 𝟐𝒘⃗ )+
𝒙( 𝟑𝒇 𝟑𝒘 ⃗ )+
⃗ ),
𝒙( 𝟏𝒇 𝟏𝒘 𝒏𝒊𝒎
𝝌∈ ⃗
𝒙 ∶ 𝒔. 𝒕.

()24

با این حال ،باتوجه به ایراداتی که روش جملع وزنلی دارد
کمتر از آن جهت حل مسلائل بهینلهسلازی چندهدفله اسلتفاده
خواهد شد و رویکردِ کارآیی جهت حل ایلن دسلته از مسلائل

بنللابراین ،بلله ایللن ترتیللب مسللأله بلله صللورت یللک مللدل

محسوب نخواهد شلد .مشلکالتی از قبیلل تعیلین مقلادیر وزن

برنامهریزی خطی سه هدفه عدد صحیح مختلط فرموله خواهلد

هریک از توابع هدف ،تولید جوابهای مغلوب زیاد ،و یکسلان

شد.

نبودن مقیا

 .4روش حل

مذکور خواهد شد .رویکرد دیگری کله در حلل ایلن دسلته از

توابع هدف منجر به عملکلرد نلامطلوب رویکلرد

بللرخالف مللدلهللای تللکهدفلله بهینللهسللازی ،در مسللائل

مسائل مورد استفاده قلرار گرفتله و بله صلورت دقیلق مسلائل

چندهدفه دستیابی به یک جواب بهینه واحد که به طور همزمان

برنامهریزی چندهدفه را حل خواهلد نملود ،روش محلدودیت

تمام توابع هدف را بهینه نماید امکانپذیر نیست .در این دسلته

اپسیلون است .این رویکرد سعی بر فلائق آملدن بلر مشلکالت

از مسائل به جای یافتن جواب بهینه ،مجموعه جوابهای بهینه

مذکور داشته و بله بهینله سلازی یکلی از توابلع هلدف مسلأله

پارتویی بدست خواهند آمد .جهلت حلل مسلائل بهینلهسلازی

پرداخته به نحویکه سایر توابع هدف به محدودیتهای مسلأله

چندهدفلله رویکردهللای مختلفللی وجللود دارد کلله از آنجمللله

اضافه خواهند شد .از زمان ارائه روش محدودیت اپسلیلون ،در

مللیتللوان بلله روشللهای جمللع وزنللی ،محللدودیت اپسللیلون و

راستای بهبود عملکرد روش در یافتن جواب هلای بهینله مل رر

الگوریتم های ابتکاری اشاره نمود .از طرفی حل مسلائل نمونله

تغییراتی بر روی رویکرد مذکور جهت حل مسائل برنامهریلزی

در ابعاد مختل

نشان داد که حل کننلده ی  CPLEXقلادر بله

حل مسأله مورد بررسی در زمانهای کوتاه است .بنابراین ،حلل

چندهدفه عددصحیح صورت گرفته است.
ماوروتللا

] [Mavrotas, 2009و ماوروتللا

و

] [Mavrotas and Florios, 2013نسلخههلای

بهینه مدل در ابعاد بزرگ نیز توسط  CPLEXامکانپذیر بلوده

فلوریو

و نیازی به ارائه الگوریتم ابتکاری یا فراابتکاری جهت حل مدل

بهبود یافته ( )7و ( )2را جهت حل این دسلته از مسلائل ارائله

وجود ندارد .حال اگر مسأله سه هدفه مورد مطالعله را بله فلرم

نمودند .در ادامه سلعی خواهلد شلد ملروری بلر رویکردهلای

زیر نشان دهیم:

مذکور در حل مسأله ملورد مطالعله انداختله شلود .در تحقیلق

()29

𝒙( 𝟏𝒇( = ) ⃗
𝒙( 𝟐𝒇 ⃗ ),
𝒙( 𝟑𝒇 ⃗ ),
)) ⃗
𝒙(𝒇𝒏𝒊𝒎
𝝌∈ ⃗
𝒙 ∶ 𝒔. 𝒕.

پیشرو مدلهای روش محدودیت اپسیلون سلنتی و بهبودیافتله
به صورت فرم زیر مورد استفاده قرار گرفتهاند:
مدل روش محدودیت اپسیلون

مدل روش
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مسأله مکانیابی پایانههای انتقال و مسیریابی مواد خطرناک
بهبودیافته)(II

⃗ ) + 𝝃(𝒔𝟐 /𝒗𝟐 +
𝒙( 𝟏𝒇 𝒏𝒊𝒎
) 𝟑𝒗𝟏𝟎−𝟏 𝒔𝟑 /
∶ 𝒔. 𝒕.
⃗ ) + 𝒔𝟐 = 𝜺𝟐 ,
𝒙( 𝟐𝒇
⃗ ) + 𝒔𝟑 = 𝜺𝟑 ,
𝒙( 𝟑𝒇
(⃗ ∈ 𝝌 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝟐 , 𝒔𝟑 ≥ 𝟎. )26
𝒙

محدودیت

بهینه مدل با تابع هدف  iو باتوجه به مقدار بهینه تلابع هلدف j

اپسیلون سنتی

است .در جدول موازنه از آنجاکه برخی از مدلهلا باتوجله بله

)(I
) 𝑥( 𝑚𝑖𝑛 𝑓1
∶ 𝑠. 𝑡.
𝑓2 (𝑥 ) ≤ 𝜀2 ,
𝑓3 (𝑥 ) ≤ 𝜀3 ,
𝑥 ∈ 𝜒.
()27

مقدار تابع هدف مدلهای دیگر حل خواهند شد ،ترتیلب حلل
مدلها بایستی رعایت شود .به همین دلیل ،در هر سطر مدلهلا
به ترتیب با توجه به شماره آنها حل میشوند.
نکته دوم قابل توجه ،دستیابی به جوابهای بهینله ملورر و
عدم بررسلی جلوابهلای مغللوب اسلت .شلرط ملورر بلودن
جوابهای بهینه مدل ) (Iاین است که محدودیتهلای ملرتبط

با وجود مزیتهای روش محدودیت اپسیلون سنتی نسلبت

با توابع هدف دوم و سوم به صورت مساوی برقرار گردنلد .در

به روش جمعوزنی توجه به دو نکته زیر حلائز اهمیلت اسلت:

راستای رسیدن به جواب های بهینه م رر ،مدل ) (IIبه صلورت

دامنه تغییرات توابع هدف بر روی مجموعهی جوابهای م رر،

زیر تولید خواهد شد .به ایلن منرلور ،محلدودیت هلای توابلع

و تضمین م رر بودن جوابهلای بله دسلت آملده .بله منرلور

هدف ( )2و ( )9را با اضافه نمودن متغیرهای کمبود به صورت

بکللارگیری مناسللب روش محللدودیت اپسللیلون بایسللتی دامنلله

مساوی تبدیل نموده و با یک ضریب بسلیار کوچلک بله تلابع

تغییرات توابع هدفی که در محدودیتها استفاده خواهنلد شلد

هدف به صورتیکه در مدل ) (IIمشاهده میشود آورده خواهلد

مشخص باشد و محاسبه این مقادیر کار سادهای نیست .در واقع
کران پایین هرکدام از توابع هدف به راحتی بلا اسلتفاده از حلل
مسأله بدون توجه به دو تابع هدف دیگر محاسبه شده و تحلت

شد .در این ملدل ،پارامترهلای)  ، (𝑣2 , 𝑣3دامنله توابلع دوم و
سوم؛ ) (𝑠2 , 𝑠3متغیرهای کمبود محدودیتهای دوم و سوم؛ و
] −3

−6

 .𝜉 ∈ [10 , 10تغییرات داده شده در مدل ،در صورت

عنوان جواب ایدهال 7آن تابع شناخته خواهد شد .با ایلن حلال

وجلللود جلللوابهلللای چندگانللله ،نلللوعی از بهینلللهسلللازی

یافتن کران با ی هر تابع هدف بر روی جوابهای م رر به این

لکسیکوگرافیک بر روی سایر توابع هدف را انجام خواهلد داد

سادگی امکان پذیر نیست (نقاط نادر .)5رایج ترین روش به ایلن
صورت است که دامنه تغییرات از جدول موازنه( 3جدولی که از
بهینهسازی تکهدفه توابع هدف بدست میآید) محاسبه شلود.
در صورت وجود جوابهای بهینه چندگانه تضمینی برای ایلن
که جوابها م رر باشند ،وجود ندارد .به منرور رفع ایلن ابهلام،
ماوروتا

استفاده از بهینهسازی لکسلیکوگرافیک بلرای تولیلد

جللدول موازنلله بللرای هللر تللابع هللدف را پیشللنهاد نمللود
] .[Mavrotas, 2009نحوه محاسبه جدول موازنه در جدول
( )7آورده شللده اسللت .در ایللن جللدول ،در کللل  3مللدل حللل
خواهند شد .مدلهای تک هدفه بر روی قطراصلی آورده شده
و جوابهای بهینه آنها با ∗𝑖𝑧 نشلان داده شلود .جلواب بهینله

].[Mavrotas and Florios, 2013

شبه کد الگوریتم محدودیت اپسیلون استفاده شلده جهلت
حل مسأله مورد مطالعه در شکل  7ارائله شلده اسلت .چنانچله
مشاهده میگلردد ،در فلاز نخسلت بلا اسلتفاده از بهینلهسلازی
لکسیکوگرافیک جدول موازنه تشکیل شلده و نقلاط ایلداهال و
نادر هریک از توابع به دست خواهند آمد .سپ

در فاز دوم که

فاز اصلی الگلوریتم را تشلکیل خواهلد داد ،در هلر تکلرار بلا
تغییردادن مقلادیر پارامترهلای سلمت راسلت محلدودیتهلای
مرتبط با توابع هدف دوم و سوم ،مدل ) (IIحلل خواهلد شلد.
در این فاز تعداد کل مدلهایی که ممکن است حل شوند برابلر
با) (τ2 + 1) × (τ3 + 1خواهد بود.

𝑗

سایر مدلها نیز با 𝑖𝑧 نشان داده شده اسلت کله بیلانگر جلواب

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال نهم /شماره چهارم/تابستان ( /7931پیاپی657 )91:

عبدالسالم قادری ،مهدیه معقولی

جدول  .1جدول موازنه
)⃗
𝒙( 𝟑𝒇

)⃗
𝒙( 𝟐𝒇

)𝑧31 = 𝑚𝑖𝑛 𝑓3 (𝑥 ), 𝑠. 𝑡. ∶ (29
𝜒 ∈ 𝑥 𝑓1 (𝑥 ) = 𝑧1∗ , 𝑓2 (𝑥 ) = 𝑧21 ,

()25

∶ 𝑧32 = 𝑚𝑖𝑛 𝑓3 (𝑥), 𝑠. 𝑡.
𝜒 ∈ 𝑥 𝑓2 (𝑥 ) = 𝑧2∗ ,

()95

∶ 𝑧3∗ = 𝑚𝑖𝑛 𝑓3 (𝑥 ), 𝑠. 𝑡.
𝜒∈𝑥

(𝑧23 = 𝑚𝑖𝑛 𝑓1 (𝑥 ), 𝑠. 𝑡. ∶ )97
𝜒 ∈ 𝑥 𝑓1 (𝑥 ) = 𝑧13 , 𝑓3 (𝑥 ) = 𝑧3∗ ,

()97

()99

∶ 𝑧21 = 𝑚𝑖𝑛 𝑓2 (𝑥 ), 𝑠. 𝑡.
𝜒 ∈ 𝑥 𝑓1 (𝑥 ) = 𝑧1∗ ,

)⃗
𝒙( 𝟏𝒇
()21

∶ 𝑧1∗ = 𝑚𝑖𝑛 𝑓1 (𝑥 ), 𝑠. 𝑡.
𝜒∈𝑥

)⃗
𝒙( 𝟏𝒇

∗
∶ (𝑥 ), 𝑠. 𝑡.
∶ 𝑧12 = 𝑚𝑖𝑛 𝑓1 (𝑥 ), 𝑠. 𝑡.
)92( 𝑧2 = 𝑚𝑖𝑛 𝑓2
∗
2
𝜒∈𝑥
𝜒 ∈ 𝑥 𝑓2 (𝑥 ) = 𝑧2 , 𝑓3 (𝑥 ) = 𝑧3 ,

)⃗
𝒙( 𝟐𝒇

∶ 𝑧13 = 𝑚𝑖𝑛 𝑓1 (𝑥 ), 𝑠. 𝑡.
𝜒 ∈ 𝑥 𝑓3 (𝑥 ) = 𝑧3∗ ,

)⃗
𝒙( 𝟑𝒇

∗𝑧3

∗𝑧2

} 𝑧̅3 = 𝑚𝑎𝑥{𝑧31 , 𝑧32

} 𝑧̅2 = 𝑚𝑎𝑥{𝑧21 , 𝑧23

()94

∗𝑧1
} 𝑧̅1 = 𝑚𝑎𝑥{𝑧12 , 𝑧13

نقاط ایدهال
نقاط نادر

{( 𝑧𝑖∗ , 𝑧̅),
فاز ( :)1تولید کران پایین و کران با ی توابع هدف با استفاده از بهینهسازی لکسیکوگرافیک }𝑖 ∀𝑖 = 1,2,3
 )7-7محاسبه دامنه توابع هدف دوم و سوم𝑣𝑖 = (𝑧̅𝑖 − 𝑧𝑖∗ ), ∀𝑖 = 2,3 ،
 )2-7تقسیم دامنه توابع هدف به 𝑖𝜏 بازه مساوی ( 𝜏𝑖 + 1نقطه) و محاسبه گام کاهشی توابع هدف دوم و سوم،
𝑠𝑡𝑒𝑝𝑖 = 𝑣𝑖 /𝜏𝑖 , ∀𝑖 = 2,3
فاز ( :)2اجرای فرایند زیر و تشکیل مدل ) (IIو حل آن:
 )7-2برای 𝑘 برابر با  5تا :𝜏3
 )7-7-2محاسبه مقدار سمت راست تابع هدف سوم𝜀3 = 𝑧̅3 − 𝑘 ∗ 𝑠𝑡𝑒𝑝3 ،
 )2-7-2برای  jبرابر با  5تا :𝜏2
 )7-2-7-2محاسبه مقدار سمت راست تابع هدف دوم𝜀2 = 𝑧̅2 − 𝑗 ∗ 𝑠𝑡𝑒𝑝2 ،
 )2-2-7-2حل مدل )(II
 )9-2-7-2اگر مدل دارای جواب موجه نیست:


قرار بده  ،𝐾 = 𝐾 + 1برو به گام 7-7-2

 )4-2-7-2اگر مدل دارای جواب موجه است:


محاسبه ضریب عبور( 𝜑 = int(𝑠2 /𝑠𝑡𝑒𝑝2 )،منرور از  intبخش صحیح تقسیم است)



قرار بده 𝜑  ،j = j + 1 +برو به گام 7-2-7-2

فاز ( :)3نمایش جوابهای م رر تولید شده مسأله
شکل  .1شبه کد الگوریتم محدودیت اپسیلون بهبودیافته

 656فصلنامه مهندسی حملونقل /سال نهم /شماره چهارم/تابستان ( /7931پیاپی)91:

مسأله مکانیابی پایانههای انتقال و مسیریابی مواد خطرناک
با این حال ،معمو ا تعداد مدلهای حل شلده در الگلوریتم

است .ذکر این نکته ضروری است که مدل ارائه شده مبتنلی بلر

بسیار کمتر از این تعداد بوده و این موضوع نیز افزایش سرعت

یال بوده و یافتن مسیر جابجلایی هرکلدام از ملواد بله صلورت

الگوریتم را بله هملراه دارد .در صلورتیکله بلرای یلک مقلدار

مستقیم از روی جواب مدل امکلانپلذیر نیسلت .بلا ایلن حلال

مشخص ،𝜀2 ،مدل ) (IIناموجه گردد (گلام  ،)9-2-7-2آنگلاه

می توان از روی جواب یافته شده مسأله و مقادیر محمولله هلای

برای مقادیر کمتر از آن نیز مدل موجه نبوده و دیگر نیلازی بله

جابجللا شللده بللر روی یللالهللای شللبکه ،مسللیرهای جابجللایی

بررسی این مقادیر نخواهد بلود .بله هملین دلیلل در ایلن گلام

محمولههای مختل

را استخراج نملود .در ادامله ایلن تحقیلق،

الگوریتم حلقه داخلی را شکسلته و بله گلام  7-7-2برخواهلد

الگوریتم شناسایی مسیرهای شبکه به این منرور طراحلی شلده

گشت .حال در صورتیکه در هر بار حلل ملدل ،الگلوریتم بله

است .در این تحقیق سه مجموعه و مجموعاا  1شاخص جهلت

جواب موجهی بیانجامد (گام  )4-2-7-2آنگاه مقلدار ضلریب

مقایسه جواب های بهینه ی پارتویی تهیه شده اند کله در جلدول

عبور 𝜑 ،محاسبه شده و در صورتیکه مقدار آن بزرگتلر از یلک

( )2به صورت خالصهوار نشان داده شدهاند.

گردد ،یک پرش به اندازه این مقدار در حل مدلهای فاز -7-2

شاخصهای عمومی ،شامل ریسک و هزینه کل شبکه بوده

 2به وجود خواهد آمد .دلیل آن نیز تولیلد مجلدد جلوابهلای

و همانگونه در روابط ( )25( -)21مشلخص اسلت بله راحتلی

م رر در این تکرارها بوده و تنها تفاوت آن تغییر یلافتن مقلادیر

قابل محاسبهاند .شاخصهای مبتنی بر یالها و پایانههای انتقلال

متغیرهای کمبلود خواهلد شلد .ایلن موضلوع کله در محلدود

با استفاده از ریسک پایانههای انتقال و یالهای شلبکه محاسلبه

اپسیلون سلنتی وجلود نلدارد ،نیلز منجلر بله افلزایش سلرعت

خواهند شد .شاخص بیشینه ریسک یال هلا هملان مقلدار تلابع

الگوریتم شده و نیازی به انجام تکرارهای اضافی نخواهد بود.

هدف دوم (  )𝑞1بلوده کله توسلط ملدل ،مقلادیر کمینله آنهلا
محاسللبه شللده اسللت .مقللدار ریسللک یللال ) (i,jدر صللورت

 .5شاخصهای عملکرد
نتایج محاسباتی انجام شده نشان داد که مسأله مورد مطالعه
دارای تعداد بسیار زیاد بهینه پارتویی است .از طرفی ،انتخاب از
بین مجموعه بسیار زیاد جوابهای بهینه پارتویی کله در آنهلا

جابجایی کا ی  cاز طریق شیوه حملونقل  yبهصورت رابطله
( )49محاسبه میشود:
()49

𝑦

𝑦𝑐

𝑐𝑚𝑟 𝑗𝑖𝑑 𝑗𝑖𝑝𝑜𝑝 𝑦 𝑎 = 𝑗𝑖𝑙𝑟
𝑌 ∈ 𝑦 ,∀ (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 , 𝑐 ∈ 𝐶,

توابع هدف هزینه و ریسلک محاسلبه شلدهانلد ،ممکلن اسلت
همچنین ،ریسک جابجایی کا ی  cاز طریق پایانه انتقال i

گمراهکننده بوده و تصمیم پیچیدهای باشد .بله هملین دلیلل در
تحقیقات پیشین حمللونقلل ملواد خطرنلاک از شلاخصهلای
مختل

به منرور ارزیابی راهحلهای مختل

و نهایتلاا انتخلاب

طبق رابطه ( )44محاسبه میشود:
()44

راهحل مناسبتر استفاده میشود .از آنجلا کله یکلی از اهلداف

𝑐

𝑐𝑖𝑟

𝑚𝑟 𝑖𝑢𝑝𝑜𝑝 𝑖𝑜𝑟𝑝 =
𝐶 ∈ 𝑐 ,∀ 𝑖 ∈ 𝑁𝐻𝑅 ,

𝑦

اصلی این مطالعه ،توزیع عاد نه ریسلک بلین افلراد سلاکن در

در رابطه ( 𝑎 ،)49احتمال وقلوع حادرله وسلیله نقلیله در هلر

منطقه ی جغرافیایی است ،تمرکز بیشتر ،بر روی شلاخص هلایی

بخش (کیلومتر) از شلبکه توسلط مُلد  ، yپارامترهلای 𝑗𝑖𝑝𝑜𝑝

است که میزان توزیع ریسک را اندازه گیلری ملی کننلد .در ایلن

به ترتیب بیانگر جمعیت ساکن اطراف یلال )،(i,j

𝑦
𝑟𝑚𝑐 ،𝑑𝑖𝑗 ،

مقاله ،سه دسته شاخص جهت محاسبه میلزان هزینله جابجلایی

و مسافت یال ( )i,jمربوط به مُد حملونقل  ،yو ضریب تلاریر

محصو ت و ریسک تحمیل شده به هریک از افلراد سلاکن در

انواع مواد خطرناک است .همچنین در رابطه ( ،)44پارامترهلای

منطقه ی جغرافیلایی کله فعالیلت جابجلایی ملواد خطرنلاک در

𝑖𝑜𝑟𝑝 و 𝑖𝑢𝑝𝑜𝑝 به ترتیلب بیلانگر احتملال وقلوع تصلادف و

شبکه ی حمل ونقل آن صورت ملی گیلرد ،ملورد بررسلی قلرار

جمعیت مردم قرار گرفته در معرض ریسلک در اطلراف پایانله

گرفته است .دسته اول ،شاخصهلای عملومی شلامل هزینله و

انتقال  iاست.

ریسک کل شبکه؛ دسته دوم ،شاخص های مبتنی بر میزان کا ی

تعداد افرادی که ممکن اسلت در نتیجله وقلوع تصلادف ملواد

جابجا شده بر روی یالها و پایانه هلای انتقلال؛ و دسلته سلوم،

خطرناک با مشکل مواجه شوند.

شاخصهای مبتنی بر مسلیر جابجلایی هرکلدام از محمولله هلا
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال نهم /شماره چهارم/تابستان ( /7931پیاپی651 )91:

𝑦𝑐
واحدهای 𝑗𝑖𝑙𝑟

و 𝑐𝑖𝑟 تعداد نفر-کا است .یعنلی

عبدالسالم قادری ،مهدیه معقولی
عالوه بر این شاخصها که مقادیر آن به راحتی باتوجله بله
جوابهای مسأله قابل محاسبه است و به صورت کللی مقلادیر

توازن ریسلک محلدود شلده بلهصلورت رابطله ( )47تعریل

′
𝑅𝐻𝑁 به ترتیلب زیرمجموعلهای از
میشود .در این رابطه 𝐸𝑟 ،و

ریسک بالقوه حاصل از جابجایی مواد خطرنلاک را نشلان ملی-

یالها و پایانههای انتقلال شلبکه  ،Gکله متعللق بله مسلیرهای

دهند ،نحوه عملکرد ملدل ارائله شلده در توزیلع ریسلک بلین

انتخابشده هستند و 𝑟𝜇 متوسط ریسک بلرای هلر شلخص در

نواحی جغرافیایی (خطوط شبکه) را منعک

نمیکنند .بنلابراین

میان جمعیت واقع در همسایگی 𝑟𝐸

′
𝑅𝐻𝑁
و

است .هماننلد ،EI

ارائه شاخصهایی که به مبحث محاسبه توزیلع ریسلک داخلل

هر چقدر مقدار  REIکوچکتر باشد ،توزیلع ریسلک بلر روی

شبکه میپردازند از اهمیت ویژهای برخوردار است که در ادامله

جمعیت یالها وپایانلههلای انتقلال متعللق بله مسلیر ملوردنرر

روابط مربوطه ارائه خواهند شد .این شاخصها تحلت عنلاوین

عاد نللهتللر اسللت .جهللت محاسللبه دو شللاخص مللورد بحللث،

شاخص توازن ریسک و شاخص توازن ریسلک محلدود شلده

مقللادیر 𝜇  𝜎𝑖𝑗 ،𝜇𝑟 ،و 𝑖𝛿 طبللق روابللط ( )47تللا ( )45محاسللبه

قبالا در ادبیات این حوزه نامگذاری شده و برای مدل مبتنی بلر

میشوند:

مسیر در شبکهی جلادهای معرفلی شلدهانلد
] .[Carotenuto et al. 2007هلدف از محاسلبه ایلن دو

()47

𝑦𝑐

𝑦𝑐

𝜇 = ( ∑ ∑ ∑ 𝑛𝑐 𝑋𝑖𝑗 𝑟𝑙𝑖𝑗 +
𝑌∈𝑦 𝐶∈𝑐 𝐸∈)𝑗(𝑖,

شاخص ،آگاهی از نحوه توزیع متلوازن و عاد نله ریسلک بلر

∑ ∑ 𝑛𝑐 𝑇𝑖𝑐 𝑟𝑖𝑐 )/

روی جمعیت ساکن در منطقه مسلکونی اسلت کله در معلرض

𝐶∈𝑐 𝑅𝐻𝑁∈𝑖

ریسک جابجایی مواد خطرناک قرار گرفته اند .شلاخص تلوازن

) 𝑖𝑢𝑝𝑜𝑝 ∑ ( ∑ 𝑝𝑜𝑝𝑖𝑗 +
𝐸∈)𝑗(𝑖,

𝑅𝐻𝑁∈𝑖

ریسک به عنوان ضلریب تغییرپلذیری ریسلک بلرای جمعیلت
واقع شده در اطراف یالها و پایانههای انتقال شبکه حملونقلل
به صورت رابطله ( )45تعریل

ملیشلود .در ایلن رابطله𝜇 :

متوسط ریسک برای هر شلخص سلاکن در منطقله جغرافیلایی
اطللراف شللبکه حملللونقللل ) 𝜎𝑖𝑗 ،G=(N,Eو 𝑖𝛿 بلله ترتیللب
متوسط ریسک برای هر شخص در اطراف یال )𝑗  (𝑖,و پایانله

()46

𝑦𝑐

𝑦𝑐

𝜇𝑟 = ( ∑ ∑ ∑ 𝑛𝑐 𝑋𝑖𝑗 𝑟𝑙𝑖𝑗 +
𝑌∈𝑦 𝐶∈𝑐 𝑟𝐸∈)𝑗(𝑖,

انتقال 𝑖 است .هر چقدر مقدار  EIکوچکتر باشد ،یعنلی میلزان

∑ ∑ 𝑛𝑐 𝑇𝑖𝑐 𝑟𝑖𝑐 )/
𝐶∈𝑐 ′
𝑅𝐻𝑁∈𝑖

تغییرپذیری ریسک برای افراد جامعله دارای مقلدار پلایینتلری

) 𝑖𝑢𝑝𝑜𝑝 ∑ ( ∑ 𝑝𝑜𝑝𝑖𝑗 +

است .بنابراین ،مقادیر کمتر این شاخص ،بیانگر توزیع عاد نهتر
ریسک خواهد بود.
زم به ذکر است EI ،با توجه به تمام یالها و پایانلههلای
انتقال محاسبه شده و در واقع متوسط ریسک کلیله افلراد واقلع
شده در اطراف شبکه را محاسلبه ملی نمایلد؛ بلا ایلن حلال ،از

′
𝑅𝐻𝑁∈𝑖

()41

𝑦𝑐

𝑟𝐸∈)𝑗(𝑖,

𝑦𝑐

𝜎𝑖𝑗 = (∑ ∑ 𝑛𝑐 𝑋𝑖𝑗 𝑟𝑙𝑖𝑗 )/𝑝𝑜𝑝𝑖𝑗 ,
𝑌∈𝑦 𝐶∈𝑐

𝐸 ∈ )𝑗 ∀ (𝑖,

()45

𝑅𝐻𝑁 ∈ 𝑖 ∀ 𝛿𝑖 = (∑ 𝑛𝑐 𝑇𝑐𝑖 𝑟𝑐𝑖 )/ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑖 ,
𝐶∈𝑐

آنجایی که در هر راهحل ،ممکن است بسیاری از جمعیت ،دور

شاخص هفتم مبتنی بر مسیر جابجایی محموللههلای خطرنلاک

از یللالهللا و پایانللههللای انتقللال انتخللاب شللده سللاکن باشللند،

است .بدیهی است هر محموله مواد خطرنلاک ممکلن اسلت از

درنررگیری آنها در شاخص مورد بررسی زیاد منطقی بله نرلر

مسیر یا مسیرهای مختلفی استفاده نماید که در مدل ارائله شلده

نرسیده و می تلوان در محاسلبات از آنهلا چشلمپوشلی نملود.

به صورت صریح بدست نمیآید .یک مسیر دنبالهای از یالها و

بنابراین ،شاخص دیگری به نام شاخص توازن ریسک محلدود

گرهها است که ریسک آن از حاصلجمع ریسک تمام یالهلا و

شده را به منرور ارزیابی توزیع عاد نله ریسلک تنهلا بلر روی

پایانههای انتقال انتخاب شده متعلق به مسلیر محمولله محاسلبه

جمعیت یالها وپایانههلای انتقلال متعللق بله حلداقل یکلی از

میشود .زم به ذکر است مدل ریاضی ارائه شده در این تحقیق

شاخص

جهت جابجایی مواد خطرناک مبتنی بر یالهلای شلبکه بلوده و

مسیرهای انتخاب شده ،محاسبه مینماییم .براین اسا
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مسأله مکانیابی پایانههای انتقال و مسیریابی مواد خطرناک
متغیرهای تصمیم جریان حملونقل درآن ،مقدار کا ی جابهجلا

است از طریق مسیرهای مختلفی جابجا شود که شاخص مسلیر

شده را توسط هریک از شیوههای حملونقل بلر روی خطلوط

را با 𝜐 نشان داده ایم .میزان کا ی جابهجا شده  cتوسط ریلل و

شبکه منعک

مینمایند .بنابراین درصورتیکه قرار بر محاسلبه

جاده در طول یالهای شبکه با یکدیگر تجمیع شده و بلا

𝑐𝑗𝑖𝑌𝑋

شاخصی باشد که ریسک مسیر را محاسبه نمایند ،بایستی مسیر

نشان داده شده است .دلیل انجام این کار در واقلع سلادهسلازی

یا مسیرهای جابجایی محموللههلا اسلتخراج شلوند .بله هملین

مسأله بوده و در حقیقت استخراج مسیر جابجایی محمولهها بلا

منرور ،یک الگوریتم جهت شناسایی مسیرهای شلبکه پیشلنهاد

توجه به ریل و جاده مشکل بوده و بعضاا تفکیک ناپذیر است.

شده است که در ادامه توضیحات مربوطه آورده شده است.

𝜐𝑐

در شللکل  2چللارچوب و مراحللل الگللوریتم شناسللایی
مسیرهای شبکه آورده شده است .عالئم و پارامترهلای اسلتفاده

𝑗𝑖𝑃𝑋 مقدار کا ی  cکه از یال ) (i,jتوسط ریل و جلاده و از

طریق مسیر 𝜐 جابهجا میشود را نشان میدهد

شده در این الگوریتم به شرح زیر اسلت .هلر محمولله ممکلن

مجموعه
شاخص

نام
شاخص

عمومی

ماهیت شاخص –
جهت مطلوب

جدول  .2مجموعه شاخصها
فرمول

رابطه

هزینه کل

هزینه – کاهش

()96

𝒚𝒄 𝒚𝒄

ریسک کل

ریسک – کاهش

()91

𝑦𝑐

ریسک کل

ریسک – کاهش

()95

𝒋𝒊𝒍 𝒋𝒊𝑿 𝒄𝒏 ∑ ∑ ∑ = 𝐶𝑇
)(𝒊,𝒋)∈𝑬 𝒄∈𝑪 𝒚∈(1,2

𝑦𝑐

𝑐𝑖𝑟 𝑐𝑖𝑇 𝑐𝑛 ∑ ∑ 𝑇𝑅 = ∑ ∑ ∑ 𝑛𝑐 𝑋𝑖𝑗 𝑟𝑙𝑖𝑗 +
𝐶∈𝑐 𝑅𝐻𝑁∈𝑖

مبتنی بر

یالها

یالها و

بیشینه

پایانههای

ریسک

انتقال

یالها

ریسک – کاهش

()93

𝑛 ∑ ∑ ∑ = 𝑌𝑅𝑇

}𝐸 ∈ )𝑗 , ∀(𝑖,

𝒚𝒄

𝒚𝒄

𝒋𝒊𝒍𝑟 𝒋𝒊𝑿 𝒄𝒏 ∑ ∑{ 𝑥𝑎𝑚 = 𝑌𝑅𝑀
)𝒄∈𝑪 𝒚∈(1,2

متوازن

توازن
ریسک

ریسک  -کاهش
متوازن

توازن

توزیع

ریسک

ریسک  -کاهش

()45

1
| 𝑅𝐻𝑁 ( ∑ (𝜎𝑖𝑗 − 𝜇)2 + ∑ (𝛿𝑖 − 𝜇)2 )/|𝐸 +
√𝜇

()47

𝐼𝐸𝑅
1
| ′
𝑅𝐻𝑁 = √( ∑ (𝜎𝑖𝑗 − 𝜇𝑟 )2 + ∑ (𝛿𝑖 − 𝜇𝑟 )2 )/|𝐸𝑟 +
𝑟𝜇
′

𝑅𝐻𝑁∈𝑖

𝑅𝐻𝑁∈𝑖

محدود
مبتنی بر
مسیر

𝑦𝑐 𝑦𝑐
𝑗𝑖𝑙𝑟 𝑗𝑖𝑋

𝑐

)(𝑖,𝑗)∈𝐸 𝑐∈𝐶 𝑦∈(1,2

توزیع

شده
میانگین
تفاوت
مسیر

)(𝑖,𝑗)∈𝐸 𝑐∈𝐶 𝑦∈(1,2

متوازن
توزیع
ریسک  -افزایش

()42
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= 𝐼𝐸

𝐸∈)𝑗(𝑖,

𝑟𝐸∈)𝑗(𝑖,

)𝑐(𝐼𝐷
|𝑐|

= 𝐼𝐷𝐴

عبدالسالم قادری ،مهدیه معقولی
گام ( :)1استخراج مقادیر متغیرهای تصمیم مسأله و مقداردهی شاخص مسیر𝜐 = 1
گام ( :)2برای هر محموله  cتکرار مراحل زیر:
-

𝑦𝑐𝑗𝑖𝑋 )∑𝑦∈(1,2

تجمیع میزان کا ی جابهجا شده  cتوسط ریل و جاده در طول شبکه،
مقداردهی  𝑚 = 1و

𝑐𝑗𝑖𝑌𝑋

=

𝑐𝑗𝑖𝑌𝑋

= 𝑗𝑖𝑉𝑋؛

تا زمانیکه  𝑚 > 0تکرار مراحل زیر:
𝜐𝑐
𝑗𝑖𝑃𝑋

o

مقداردهی = 0

o

یافتن کمترین مقدار در ماتری

o
o
o

𝑉𝑋 ،یعنی }𝑚 = min{𝑋𝑉𝑖𝑗 ∶ 𝑋𝑉𝑖𝑗 > 0

یافتن یال متناظر با  mیعنی )( (𝑖 ′ , 𝑗′درصورت وجود بیش از یک یال یکی به تصادف انتخاب میشود)
مقداردهی ( 𝑖′′ = 𝑖 ′جهت استفاده در حرکت روبه عقب)

𝜐𝑐

مقداردهی متغیر متناظر با مسیر𝜐 و یال ) 𝑋𝑃𝑖 ′ 𝑗′ = 𝑚 ،(𝑖 ′ , 𝑗′و به روزرسانی 𝑚 𝑋𝑉𝑖 ′ 𝑗 ′ = 𝑋𝑉𝑖 ′ 𝑗 ′ −

حرکت روبه جلو:
o

تا زمانیکه )𝑐(𝑑 ≠  𝑗′تکرار مراحل زیر:




یافتن یالی با کمترین مقدار خروجی از  𝑗′و یافتن گره خروجی جدید یعنی 𝑗′′
به روزرسانی مقادیر جدید ) (𝑖 ′ , 𝑗′به صورت زمانیکه 𝑖 ′ = 𝑗 ′ , 𝑗 ′ = 𝑗′′
𝜐𝑐

به روزرسانی مقادیر 𝑚 =  𝑋𝑃𝑖 ′ 𝑗′و 𝑚 𝑋𝑉𝑖 ′ 𝑗 ′ = 𝑋𝑉𝑖 ′ 𝑗 ′ −

حرکت روبه عقب:
o
o

𝑗 ′ = 𝑖′′
تا زمانیکه )𝑐(𝑜 ≠  𝑗′تکرار مراحل زیر:




یافتن یالی با کمترین مقدار ورودی به  𝑗′و یافتن گره ورودی جدید یعنی 𝑖 ′
𝜐𝑐

به روز رسانی مقادیر 𝑚 =  𝑋𝑃𝑖 ′ 𝑗′و 𝑚 𝑋𝑉𝑖 ′ 𝑗 ′ = 𝑋𝑉𝑖 ′ 𝑗 ′ −
′

′

به روزرسانی مقدار جدید  𝑗′به صورت 𝑖 = 𝑗

𝑉𝑋  ،یعنی }𝑚 = min{𝑋𝑉𝑖𝑗 ∶ 𝑋𝑉𝑖𝑗 > 0

o

یافتن کمترین مقدار در ماتری

o

اگر  𝑚 > 0آنگاه افزایش شاخص مسیر یعنی ( 𝜐 = 𝜐 + 1جهت استخراج مسیر جدید)

گام ( :)3نمایش جوابهای مسأله باتوجه به میزان کا ی جابهجا شده  cدر مسیر 𝜐
شکل  .2الگوریتم شناسایی مسیرهای شبکه
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مسأله مکانیابی پایانههای انتقال و مسیریابی مواد خطرناک
مفهوم تفاوت مسیر بهمنرور تضمین گسترش ریسک عاد نه در

مسللأله مشللابه بللا رویکردهللایی اسللت کلله در مقاللله زی و

نرلر گرفتله شلده اسلت]. [Carotenuto et al., 2007

همکلاران ] [Xie el al., 2012و جیانلگ و همکلاران

چنانچه در ادبیات این حوزه دیده شده ،شاخصهای زیادی بله

] [Jiang et al., 2014استفاده شده است .برخلی از داده

این منرور ارائه شدهاند .در این مقاله ،شاخص میانگین تفلاوت

ها نیز گفتنی است هدف از تولید دادهها در مطالعات اشاره

مسیر معرفی شده که نحوهی محاسبه آن در رابطله ( )99نشلان

شده نزدیکی به مسائل دنیای واقعی بلوده اسلت .در ادامله

داده شده اسلت و میلانگین مقلدار تفلاوت بلین)  (𝑝𝜐𝑐 , 𝑝𝑐′از

مقادیر مختلفی کله بلرای هرکلدام از پارامترهلای محاسلبه

𝜐

مسیرهای انتخاب شده اسلت (𝑝𝜐𝑐 , 𝑝𝑐′ ) .بله ترتیلب نشلانگر
𝜐

′

مسیر υو  υبرای محموله  cهستند .تفاوت بین

مسلیرهای pcυ

شده اند به همراه منبع مورد استفاده شده آورده شده اسلت.
زم به ذکر است در این تحقیق  9نلوع ملاده خطرنلاک بلا
ضلرایب تلأریر 7/2 ،7و 7/9در نرلر گرفتله شلدهانلد .ایلن

و  pcυ′در هللر محموللله بللهصللورت D (pcυ , pc ′ ) = 1 −

ضرایب با توجه به درجه ریسک نوع ماده خطرناک تعیلین

شده که)  S (pcυ , pc ′تشابه بین این دو

میشوند که هر چله درجله ریسلک بیشلتر باشلد ضلریب

υ

) S (pcυ , pc ′تعری
υ

υ

مسللیر اسللت .در ایللن تحقیللق ،تعری ل

تشللابه بللین دو مسللیر

𝑐
 𝑝𝜐′برگرفته از مقاله ارکات و ورتر است که آنهلا تشلابه
𝑐𝜐𝑝 و

را بهعنوان تابعی از طول مشترک یالها بلین دو مسلیر انلدازه-
گیری نمودند ] .[Erkut and Verter, 1998با این حال ،در
این پژوهش طول مشترک یالها بهصورت ریسک مشترک یال-
ها و پایانههای انتقال محاسبه ملیشلوند و از شلاخص تشلابه
)𝐵 ∪ 𝐴(𝐿( ،𝐿(𝐴 ∩ 𝐵)/اشتراک ریسک مسیرها تقسیم بلر

اجتماع آنها) اسلتفاده شلده اسلت؛  𝐾 ′تعلداد مسلیرها در هلر

محموله و 𝑐𝑃 مجموعهی کلیله مسلیرهای کلا ی  cاسلت .در
رابطه ( ،)43مقدار )𝑐(𝐼𝐷 به صورت زیر محاسبه خواهد شد.
𝑪 ∈ 𝒄 ∀,

()43

)) (∑𝒑𝒄 ,𝒑𝒄 ′ ∈𝑷𝒄 𝑫 (𝒑𝝊𝒄 , 𝒑𝒄 ′
𝝊

)𝟐− 𝟏)/

𝝊

𝝊

(𝑲′ (𝑲′

= )𝒄(𝑰𝑫

ضللریب تللأریر پروپللان بیشللتر از بنللزین اسللت .جزئیللات
چگونگی تولید دادههای مسأله در جدول  9نشان داده شده

است .در این جدول ،𝑆 𝑦 ،هزینه جابجایی هلر محمولله در
هر کیلومتر توسط مُد  yاست.
مثالی در مقیا

کوچک با شبکهای متشکل از  74گره75 ،

پایانه انتقال کاندید و  75محموله در نرلر گرفتله شلده کله در
شکل  9نشان داده شده است .کلیله دادههلای مسلأله براسلا
جدول  2تولید شدهاند .در این شلبکه سلعی شلده اسلت کلیله
حا ت ممکن درنرر گرفته شود به طوریکه برخلی از گلرههلا
تنها از طریق بزرگراه به یکدیگر ارتباط دارند (گلره )9؛ ارتبلاط
برخی از گرهها از طریق ریل صورت میگیرد (گره  )7و اغلب
آنها هم از طریق ریل و جاده به یکدیگر متصلاند(گره .)3

 .6نتایج محاسباتی

مثال مذکور با روش جمعوزنی با ضرایب برابر

مدل پیشلنهادی بلا اسلتفاده از نلرمافلزار بهینلهسلازی
 GAMSو

بیشتری بله آن اختصلاص داده ملیشلود .بله عنلوان مثلال

تابع هدف حل شده است ،پ

7
9

برای هر

از حل ملدل از بلین گلرههلای

حلکننلده  CPLEXتوسلط رایانلهای بلا

کاندید ،گرههای  3و  77به عنوان پایانلههلای انتقلال انتخلاب

مشخصلات سلختافلزاری پردازنلده مرکلزی )Intel(R

شدهاند .همانطور که ذکر شد  75محموله در نرلر گرفتله شلده

 9/2 ،Core(TM) i5گیگا هرتزی و حافره  4گیگابایلت

است که در شکل  ،4تنها مسلیرهای بهینله جابجلایی محمولله

بر مبنلای

سوم و دهم به صورت نمونه نشلان داده شلده اسلت .مبلداء و

تعداد گره و محموله حلل شلدهانلد .از آنجاکله در ادبیلات

مقصد کا ی سوم و دهم به ترتیب (  )72،7و (  )5،72اسلت.

موضوع ،مسائل نمونهی مشابهی که بتوان از آنها به عنلوان

کا ی سلوم از یلالهلای ( )3,9( ،)9,2( ،)2,7از طریلق جلاده

الگو در آزمایشلات اسلتفاده نملود وجلود نلدارد؛ در ایلن

منتقل شده و سپ

در گره  3عملیات انتقال صورت گرفتله بله

تحقیق به تولید نمونه های تصلادفی بلرای مسلأله در ابعلاد

این معنی که کا از کامیون به قطار منتقل شده و فراینلد انتقلال

پرداخته شد .با ایلن حلال ،نحلوه تولیلد دادههلای

کا از یال ( )72,3از طریق خطوط ریل تلا رسلیدن بله مقصلد

اجرا شده و مسائل نمونه زیادی در ابعاد مختل

مختل

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال نهم /شماره چهارم/تابستان ( /7931پیاپی677 )91:

عبدالسالم قادری ،مهدیه معقولی
صورت گرفته است .همچنین در محموله دهلم بخشلی از کلا

عالوه بر مثال فوق 4 ،مسأله نمونه در ابعاد  45و  65گرهی

( )5/743از طریللق خطللوط ریلللی ( )72,3و بخشللی دیگللر

و  25و  755کا یی با روش محدودیت اپسیلون بهبود یافته بلا

( )5/577از طریق خطوط جلادهای ( )72,77انتقلال یافتله و در

نقاط شبکه } 𝜏1 , 𝜏2 = {11,21,31حل شده است و جواب

گره  77بخشی از کا ( )5/667از طریق جاده و بخشلی دیگلر

های بهینه پارتویی و مقادیر شاخصهایی که قبالا ذکلر شلد در

( )5/756از طریق ریل جابجا شده و این گره بله عنلوان پایانله

جدول  4نشان داده شده است.

انتقال کاندید انتخاب میشود و مقدار محمولله عبلوری از ایلن
پایانه برابر  5/756است.
جدول  .3جزئیات چگونگی تولید دادههای مسأله
پارامتر

مقدار

مرجع

𝒊𝒆

[]000999,000999

][Jiang et al., 2014

𝒊𝜹

𝑐𝑛 𝐶∈𝑐∑ × []09% , 09%

فرضی

𝒋𝒊𝜸

𝑐𝑛 𝐶∈𝑐∑ × []09% , 09%

فرضی

𝒚

پارامتر
1
𝑗𝑖𝑑
2
𝑗𝑖𝑑
𝑦
𝑗𝑖𝑙

مقدار

مرجع

][09, 099

][Jiang et al., 2014

1
𝑗𝑖𝑑

×][9/0, 1/1
𝑦

فرضی

𝑐𝑚𝑟 × 𝑗𝑖𝑑 × 𝑦 𝑆

فرضی

𝟏𝑺

[]19, 099

فرضی

𝑖𝑜𝑟𝑝

[]9/99910, 9/99900

][Jiang et al., 2014

1/90

][Forkenbrock, 2001

𝑏

) 𝑖𝑒(9/0|𝑁𝐻𝑅 | × Av

فرضی

𝟐𝑺

9/02

][Torrey et al., 2014

𝑗𝑖𝑝𝑜𝑝

[]19999, 099999

فرضی

𝟏𝒂

9/99999900

][Xie et al., 2012

𝑖𝑢𝑝𝑜𝑝

[]109999, 1999999

فرضی

𝟐𝒂

9/99999910

][Xie et al., 2012

𝑖𝜕

[]0-11

فرضی

𝒄𝒏

شکل  . 3نمونهای از شبکه مورد مطالعه

شکل . 4مسیرهای بهینه جابجایی محمولههای  4و11
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مسأله مکانیابی پایانههای انتقال و مسیریابی مواد خطرناک
قابل ذکر است به واسطه پیوسته درنررگرفتن مقادیر متغیرهلای

موضوع استفاده بیشتر از خطوط شبکه در صورت جابجایی

جریان شبکه ،تعداد جوابهای بهینله پلارتویی در ایلن مسلأله

تعداد محمولههای بیشتر است .چنانچه قبالا ذکر شد هرچه این

بسیار زیاد بوده و انتخاب یکی از این جوابها یکی از چالش-

شاخصها کمتر باشد ،نشاندهنده توزیع ریسک مناسبتری

های اساسی برای تصمیمگیرنده اسلت .درصلورتیکله نحلوهی

است .یکی دیگر از شاخصها که بررسی آن قابل توجه است،

توزیع ریسک دغدغهی اصلی مقامات محلی و تصمیمگیرندگان
باشد ،شاخصهای توزیع ریسک ملیتواننلد کملک شلایانی در
راستای انتخاب جواب مطلوب نماید.
نتایج محاسباتی نشان داد با افزایش تعداد نقاط شبکه،
تعداد جوابهای بهینهی پارتویی تولید شده افزایش خواهد

شاخص تفاوت مسیر است که با افزایش محموله مقدار آن نیز
کاهش یافته و در واقع بدتر میشود .دلیل این موضوع نیز
وجود یالهای مشترک بیشتر در مسیرها در صورت جابجایی
محمولههای بیشتر است.

یافت و این موضوع برای زمان حل نیز صادق است .به عنوان
مثال ،در صورتیکه در مسأله نمونه  45-25که متشکل از 45
گره و  25محموله است ،تعداد  77نقطه مرزی (مقادیر 𝜀3 , 𝜀2
در محدودیتهای دوم و سوم) درنررگرفته شود ،آنگاه بایستی
 727مسأله با استفاده از رویکرد محدودیت اپسیلون حل گردد.
با این حال همانطوریکه قبالا نیز بدان پرداخته شد ،به علت
تولید جوابهای بهینهی پارتویی تکراری ،پرشهایی ممکن
است بین مقادیر مختل

  2اتفاق بیفتد که نیازی به حل مسأله

نباشد .به همین دلیل تعداد مدلهای حل شده برابر با  53شده
است .از بین این تعداد جواب یافته شده  4مورد بهینه پارتویی
نبوده و بقیه کالا بهینه پارتویی هستند .حال در صورت افزایش
نقاط شبکه (مرزی) به  27مورد در هر تابع هدف ،بایستی 447
مسأله حل شود .در این حالت نیز تعداد مدل حل شده  956و
جوابهای بهینهی پارتویی  234مورد بوده است .بدیهی است
با افزایش تعداد مدلهای حل شده زمان حل الگوریتم نیز به
تناسب تعداد مدلها افزایش خواهند یافت.
عالوه بر آمارهای مرتبط با تعداد مدلهای حل شده و

 .7عملکرد مدل ارائه شده در توزیع متوازن
ریسک و مقایسه با سایر مدلها
یکی دیگر از تحلیلهای صورت گرفتله ،بررسلی عملکلرد
مدل از لحاظ شاخصهای مختل

با خص شاخصهای توزیع

متوازن ریسک و مقایسه آن با ملدلهلای دیگلر مسلئله تحلت
شرایط و مفروضات دیگر اسلت .نتلایج محاسلبات مربوطله در
جدول  7نشان داده شده است .در ایلن جلداول m1 ،تلا ،m5

نوع مدل را باتوجه به اهداف مختل
زیر تعری

نشان داده و بله صلورت

شدهاند:

 : m1 مدل مسئله با کمینهسازی مجموع هزینه ،بیشینه
ریسک یال و بیشینه ریسک پایانه انتقال ،هر کدام با
7

ضرایب برابر ؛
9

 : m2 مدل تکهدفه با کمینهسازی مجموع هزینههای
حملونقل؛
 : m3 مدل تکهدفه با کمینهسازی بیشینه ریسک یال؛

جوابهای بهینهی پارتویی محاسبه شده ،مقادیر شاخصها

 : m4 یکی از جوابهای بهینه پارتویی از روش

برای کلیه جوابهای بهینهی پارتویی محاسبه شدند .با این

محدودیت اپسیلون بهبود یافته براسا

کمترین مقدار EI

حال از آنجاکه نمایش این شاخصها برای کلیه راهحلهای

؛

بهینه مقدور نبوده ،متوسط این شاخصها در هریک از دادهها

 : m5 مدل تکهدفه با کمینهسازی مجموع ریسک یالها.

نشان داده شده است .همانطوریکه مشاهده میشود ،افزایش

همانطوریکه انترار میرود در کلیه نمونههلای حلل شلده،

نقاط شبکه تأریر چندانی بر روی مقادیر شاخصها نخواهند

مدل  m2با توجه به تابع هدف آن دارای مقدار هزینله کمتلری

گذاشت .با این حال با افزایش تعداد محمولهها در یک شبکه

نسبت به سایر مدلها است .این در حالی است که ایلن مقلدار

مفروض (مثالا  45گرهی) از  25به  755مقادیر شاخصهای
توزیع ریسک ) (EI,REIدارای روند افزایشی است .دلیل این

در مدل  m3بسیار بیشتر بوده و در برخی موارد دوبرابر مقلدار
بهینه مدل  m2است .تابع هلدف ملدل سلوم بله کمینله سلازی
بیشینه ریسک یال می پردازد؛ بنابراین ،انترار می رود مقدار ایلن

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال نهم /شماره چهارم/تابستان ( /7931پیاپی679 )91:

عبدالسالم قادری ،مهدیه معقولی
شاخص در این مدل نیز به مراتب وضعیت مناسب تری نسلبت

از آنجاکه هدف مسئله مورد مطالعه ،توزیع متوازن ریسلک

به سایر مدل ها داشته باشد .نمونه دیگر مقایسله ملدل پلنجم و

است ،بنابراین عملکرد مدل ارائله شلده در ایلن مقالله بایسلتی

سایر مدل ها است .در این مدل ،کمینه سازی مجموع ریسک کل

براسا

سه شاخص  REI ،EIو  ADIنسلبت بله ملدلهلای

یالها مدنرر است بنابراین مقدار این شاخص نسلبت بله سلایر

دیگر سنجیده شود .به این منرور نتایج بهترین جلواب بهینلهی

مدلها بسیار کمتر است.

پارتویی که مقدار  EIآن از بقیله کمتلر اسلت در جلدول  7و
تحت عنوان مدل  m4نشان داده شده است.
جدول  .4نتایج محاسباتی برای مسائل نمونه حل شده
تعداد جواب

تعداد مدل حل

بهینه پارتویی

شده

میانگین ریسک میانگین ریسک

442

0.135

356920.2 1200702.1

0.059

0.077

61748.7

1432018.9

85

89

11

1607

0.143

354308.8 1170519.4

0.056

0.073

60592.0

1417222.0

294

306

21

4132

0.143

354318.6 1161259.8

0.055

0.072

59753.7

1417365.9

622

650

31

زمان حل(ثانیه)

کل

میانگین بیشینه
ریسک یال

کل یال

میانگین هزینه

نقاط شبکه

5705

0.044

1431972.9 3864177.1

0.127

0.162

5535833.2 176858.8

78

84

11

21832

0.046

1422717.7 3858779.8

0.125

0.159

5514813.2 169008.9

266

295

21

46409

0.046

1425075.0 3844637.9

0.123

0.157

5519259.0 169161.6

574

638

31

416

0.144

185717.1 262909.1

0.005

0.011

702595.8 21177.1

119

119

11

1524

0.149

184779.6 262897.5

0.005

0.011

697775.8 21193.2

436

436

21

3469

0.150

184516.0 262766.0

0.005

0.011

696291.2 21199.7

953

953

31

4973

0.026

708800.2 1254790.2

0.068

0.094

3039767.0 46555.8

86

97

11

14872

0.024

707357.3 1243473.0

0.067

0.092

3028695.8 45769.9

301

326

21

23645

0.0241

707320.35 1245672.8

0.067

0.093

3029235.9 45153.72

640

690

31

تعداد محموله-
گره

40-20

40-100

60-20

60-100

جدول  .5نتایج محاسباتی حاالت مختلف مدل برای مسائل نمونه  21-41و 111؛ و  21-61و 111
شاخص ها
زمان حل (ثانیه)

مسیر
میانگین تفاوت

یال-پایانه انتقال
بیشینه ریسک

عمومی

مدل

ریسک کل یال

هزینه

ریسک کل

350704.6

1293849.2

1079133.7

m1

1179181.6

1692723.8

m2

2307521.8

1645933.4

m3

1787360.9

753842.9

m4

1231018.8

1690454.6

m5

4864977.2

4233658.9

m1

4629788.0

4624648.5

m2

8981442.0

6825925.3

m3

2373484.8

m4
m5
m1

REI

EI

7.00

0.104

0.041

0.055

89574.6

4.00

0.064

0.116

0.144

80516.0

304361.7

4.00

0.206

0.061

0.071

22191.0

546254.4

442

0.216

0.015

0.024

41550.5

417652.4

7.00

0.101

0.110

0.142

72116.8

292387.2

19.00

0.033

0.130

0.166

213683.8

1307846.7

32.00

0.018

0.184

0.229

213683.8

1262144.1

60.00

0.036

0.204

0.237

65752.4

2084545.8

5705

0.049

0.057

0.086

178090.2

1735008.3

6868935.7

59.00

0.035

0.422

0.535

186563.6

1144237.5

5175878.3

6614885.2

5.00

0.168

0.005

0.011

23502.6

182555.6

652276.6

200646.7

4.00

0.126

0.006

0.014

23502.6

172524.2

648486.4

270218.2

m2

7.00

0.206

0.025

0.033

18926.2

638046.0

2671979.2

1023567.6

m3

416

0.176

0.004

0.01

20756.8

186621.4

699444.7

264630.7

m4

4.00

0.059

0.076

0.117

23502.6

147725.1

752488.4

794891.4

m5

15.00

0.007

0.020

0.036

60038.9

689140.7

2867680.5

984838.9

m1

13.00

0.000

0.041

0.064

62605.7

659476.6

2850548.8

1212695.8

m2

59.00

0.096

0.217

0.236

25932.8

1408247.2

6642205.5

3765793.5

m3

4973

0.056

0.015

0.028

41045.3

727537.6

2984604.2

974033.4

m4

15.00

0.000

0.265

0.344

41068.6

591172.3

3209244.9

3039955.9

m5

مسیر

یال

تعداد محموله-
گره

40-20

40-100

60-20

60-100
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مسأله مکانیابی پایانههای انتقال و مسیریابی مواد خطرناک
مقایسله مقلادیر شلاخصهلای  EIو  REIدر ملدلهلای

در تحقیللق حاضللر ،بلله مطالعلله و بررسللی مسللأله

نشاندهنده تفاوت نسلبتاا زیلاد جلواب بهینله پلارتویی

مکانیابی-مسیریابی مواد خطرناک توسط حملونقل چند-

حاصل از مدل ارائه شده نسبت بله سلایر ملدلهلا اسلت .ایلن

وجهی ریل  -جاده با درنرر گرفتن مالحرات هزینههلای

مختل

درحالی است که در واقع کمینه سازی این شاخص توسط ملدل
صورت نگرفته و سه هدف دیگر توسط مدل بهینه ملی گردنلد.
با این حال ،نوع توابع هدف درنررگرفته شده که کمینلهسلازی
بیشینه ریسک خطوط و پایانههای انتقلال شلبکهانلد ،منجلر بله
توزیع ریسک متوازن خواهد گردید .عالوه براین ،نتایج مدلهلا
میتواند با مقادیر متوسط شاخصها در کل جلوابهلای بهینله
پارتویی مقایسه شود (جدول  )9که بازهم در کل وضعیت مدل
ارائه شده از سایر مدلها بهتر است .مدلهای دیگر که عملکرد
نزدیکتری نسبت به مدل ارائه شلده دارنلد ،ملدلهلای  m1و
 m3هستند .مدل  m1در واقع همان مدل ارائه شده است و بلا
توجه به اهمیت یکسان توابلع هلدف  7اللی  9نتلایج محاسلبه
شده اند .در ارتباط با مدل  ،m3فقلط تلابع هلدف دوم مطالعله
شده و سایر توابع نادیده گرفته شدهاند .بنابراین این موضوع نیز

جابجایی و توزیع عاد نه ریسک در طول شبکه به طلور
همزمان پرداخته شد .به این منرور یک مدل برنامهریزی سه
هدفلله غیرخطللی عللدد صللحیح مخللتلط ارائلله شللد و باکمللک
تکنیکهای مرسوم ،خطیسازی آن صورت گرفلت .در اهلداف
بررسی شلده ملدل ،جنبلههلای اقتصلادی و اجتملاعی (توزیلع
متوازن ریسک) جابجایی محموللههلای خطرنلاک درنررگرفتله
شده به نحویکه کمینه سازی هزینله جابجلایی و کمینله سلازی
بیشترین ریسک خطوط و یالهای شبکه درنرلر گرفتله شلدند.

نتایج محاسباتی صورت گرفته نشان داد کله دسترسلی بله
جواب های بهینه پلارتویی مسلأله بلا اسلتفاده از رویکلرد
محدودیت اپسیلون بهبودیافته و بهرهگیلری از حللکننلده
 CPLEXدر ابعاد مختل

در زمان کوتاه امکانپذیر است.

منجر به جوابهایی با هزینه بسیار بیشتر خواهند گردید کله در

از طرفی مسأله مورد مطالعله دارای تعلداد بسلیار زیلادی

جداول نیز قابل مشاهده است.

بهینههای پارتویی است و از آنجایی کله انتخلاب بهتلرین

شاخص دیگر مرتبط بلا توزیلع متلوازن ریسلک ،میلانگین

جللواب از میللان جللوابهللای بهینلله پللارتویی بللرای

تفاوت مسیر است .مقدار بیشتر این شاخص نشانگر بهرهگیلری

تصمیمگیرنده مشکل است ،یکسری شلاخص عملکلردی

از مسیرهای متفلاوتتلر جهلت جابجلایی محموللههلای ملواد

برای انتخاب جواب مناسبتر معرفی و ارائه شلده اسلت.

خطرناک است .مقدار این شاخص نیز در مدل ارائه شده بلرای
کلیه مسائل نمونه نسبت به سلایر ملدلهلا بله غیلر از  m3بله
مراتب مقلدار بیشلتری دارد .در مقایسله بلا  m3جلواب بهینله
پارتویی آورده شده در  9نمونه دارای مقدار بیشتری بلوده و در
سه مورد مقدار آن کمتر است .دلیل این موضوع نیز به انتخلاب
جواب بهینه پارتویی برمیگردد کله براسلا

کمتلرین مقلدار

به عالوه ،وضعیت عملکردی مدل پیشنهادی با اسلتفاده از
شاخصهای توزیع ریسک با مدلهای تکهدفله مقایسله
شده است .از بین شاخص های معرفی شده ،سه شلاخص
 REI ،EIو  ،ADIنحللوهی توزیللع ریسللک بللین خطللوط
شبکه را نشان می دهند که مقایسه مقادیر این شلاخص هلا

EIانتخاب شده و نتایج آن در جدول  4نشان داده شلد .علالوه

در مدل های مختل  ،نشان دهنده تفاوت نسبتاا زیاد جواب

براین نتایج أخذ شده از مدل سوم کله باتوجله بله تلابع هلدف

بهینه پارتویی حاصل از مدل ارائه شلده نسلبت بله سلایر

کمینهسازی بیشینه محاسبه شده است نشان میدهلد اسلتفاده از

مدلها است .بنابراین نتایج شاخصها نشان داد ،مدل ارائه

این نوع تابع هدف در مسأله منجر بله توزیلع متلوازن ریسلک

شده عالوه بر کمینهسازی ریسک منجر به توزیلع متلوازن

خواهد گردید .بنابراین ،اسلتفاده از آن در ملدل ارائله شلده بله

ریسک ناشی از جابجایی محمولههای خطرناک بین افلراد

عنوان یکی از توابع هدف که منجر بله توزیلع متلوازن ریسلک

ساکن شده در اطراف شلبکه خواهلد گردیلد .بله منرلور

خواهد شد ،توجیهپذیرخواهد بود.

مطالعه بیشتر مسلأله ،در نررگیلری مبلاحثی نریلر ناوگلان

 .8جمعبندی و نتیجهگیری
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عبدالسالم قادری ،مهدیه معقولی

عبدالسالم قادری ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع را در سال 7932از دانشگاه کردستان و درجه
کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع را در سال  7957از دانشگاه علموصنعت ایران اخذ نمود .در سال
7937موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه دانشگاه علموصنعت ایران گردید.
زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان بهینهسازی و طراحی شبکه زنجیره تأمین بوده و در حال حاضر عضو
هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه کردستان است.

مهدیه معقولی ،درجه کارشناسی در رشته صنایع را در سال  7932از دانشگاه صنعتی مازندران(بابل) و درجه
کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی صنایع در سال  7934از دانشگاه کردستان اخذ نمود.
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