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چکیده
پلها با هر شکل سازهای که طراحی شوند و با هر نوع مصالحی که ساخته شوند ،دیر یا زود آثار فرسودگی در آنها ظاهر
میشود لیکن در نوع و میزان این فرسودگیها و روند گسترش آنها عوامل متعددی مانند شرایط جوی ،وقوع سیل یا زلزله،
افزایش بار بیش از میزان طراحی ،کیفیت طراحی و اجرا و نوع مصالح تاثیرگذار هستند که تمامی این عوامل چنانچه مورد توجه
و رسیدگی قرار نگیرند منجر به کاهش عمر مفید سازه خواهند شد .بنابراین رسیدگی به پلها و تعمیر و نگهداری به موقع
آنها ،موجب افزایش عمر مفید پلها میگردد .در این تحقیق پلهای استان مازندران از لحاظ خرابی با دیدگاه تعمیر و نگهداری
مطالعه شده و وضعیت خرابی و نقصهای هر یک از این پلها و همچنین وضعیت این پلها در برابر عواملی همچون بار ترافیکی
و دیگر متغیرهای موثر مورد بررسی قرار گرفته است .پس از انجام بازدیدهای میدانی و جمعآوری نتایج مورد نیاز ،ابتدا پلها
براساس معیارهای ارزیابی نقص ،با استفاده از روش تمیم گیری چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده و سپس
براساس سطح بودجه در دسترس ،اقدامات اصالحی بر روی هر پل مشخص شد .به این منظور ابتدا یک مدل برنامه ریزی
ریاضی خطی ارائه شده و سپس به منظور حل مسئله ابعاد باال یک الگوریتم فراابتکاری ژنتیک برای پیدا کردن اقدامات اصالحی
بهینه در نرم افزار  MATLABپیاده سازی و توسعه داده شد؛ نتایج نشان می دهد که الگوریتم ژنتیک پیشنهادی عملکرد مناسبی
در حل مسئله داشته است .به منظور بررسی صحت الگوریتم پیشنهادی ،چندین سطح بودجه در نظر گرفته شده و روند
تغییرات میزان اقدامات اصالحی مورد ارزیابی قرار گرفته است .مشخص گردید که با افزایش سطح بودجه ،میزان اثر بخشی
از طریق افزایش تعداد اصالحات با هزینه بیشتر ،افزایش می یابد.

واژههای كلیدی :تعمیر و نگهداری پل ،خرابی ،هزینه تعمیر و نگهداری و الگوریتم ژنتیک
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تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط ....
بهینهسازی شبکه سیستم ،مورد نیاز هستند .]Sobanjo,2004

 .5مقدمه
در بین زیر ساختهای بزرگراهها ،پلها نقش مهمی در برقراری
ارتبااطاات دارند و یکی از مهمترین شااااهر های ترافیکی به
خصاو

در کالنشهرها هستند .به آسانی میتوان دریافت که

خرابی شادید سااازهای و یا تخریب یک پل بخصااو

پلهای

بزرگراهی ،چه آثار زیانباری برای مدیریت کالنِ اساااتان در پی
خواهد داشات .در ضامن ،با توجه به ترافیک کالن شهرها ،در
صااورت بروز چنین مشااکالتی ،امکان انجام مناسااب عملیات
تعمیراتی ،بسااایاار ساااخت و محدود میگردد .از دیگر ساااو
سارمایهگذاری اولیه برای سااختن آنها بسایار سنگین است ،اما
اگر ظرفیات تحمال باار آنها کاهش یابد و یا فرو ریزند ،هزینه
الزم برای بازسازی آنها به مراتب بیش از هزینه ساخت خواهد
بود .طبق نظر پتروساااکی در مورد پالهاا ،پالهاا نیز به مانند
سالمتی انسانها وقتی به ضرورت وجود آنها پی برده میشود که
آناهااا از دساااات رفاتااهانااد  .]Petroski,1995بانااابراین
سایاساتگذاران نیز وقتی متوجه پلها میشوند که اکثر آنها از
لحاظ ساازهای دچار مشکل شدهاند .به تمام فعالیتها در طول
عمر پل از سااخت و ساز تا جایگزینی (تعوی)) جهت تممین
ایمنی و عملکرد الزم پالها ،مدیریت پل میگویند ،عمدهترین
مشاکلی که ادارات راه و ترابری در شاهرساتانهای کشور با آن
مواجه هستند ،این است که هزینه نگهداری و تعمیر پلها ،بیش
از بودجه تخصااایا داده شاااده به آنها اسااات .تعویق فعالیت
نگهداری و عدم اولویتبندی اعتبار تخصاایا داده شااده به
پروژههای تعمیر پل ،تنها باعث بدتر شادن این وضااع میشود،
زیرا اگر خرابی پل به حدی برساااد که برای تحمل بعاااای از
وساایل نقلیه مناساب نباشاد ،پل از نظر سازهای معیوب بوده و
فااقد ایمنی اسااات .پل هنگامی از نظر عملکردی ناکارآمد به
شاامار میآید که برای سااارویا دادن به انوار ترافیک عبوری
مناساااب نباشاااد ..با در نظر گرفتن افزایش هزینههای تعمیر و
نگهداری پلها از یک دوره تا دوره بعد و برای بهرهوری مناسب،
نگهداری پلها در شرایط متعارف فیزیکی و احیانا" بازسازی و
جایگزینی ،نیاز به یک استراتژی جهت تعمیر و نگهداری منظم
پلهای در دسات بهرهبرداری دارد ،تا مشکل اصلی که مسئولین
تعمیرات و نگهاداری پلهاا با آن مواجه هساااتند ،یعنی بودجه
اجرایی (بودجه در دساااترك) که معموالم کمتر از بودجه مورد
نیاز کلیه تعمیرات پلها است ،بطور مناسب به پروژهها اختصا
یااباد .در نتیجه ،به منظور کمینه کردن اتالف ساااود ،مدلهای
022

یکی از دالیلی که مدیریت پل در این قساامت مطرش شااد ،این
اسااات کاه بخش عمادهای از مدیریت پل ،مربوط به تعمیر و
نگهداری پلها است .تعویق فعالیت نگهداری و نبود اولویت
بندی اعتبار تخصاایا داده شااده به پروژههای تعمیر پل ،تنها
باعث بدتر شاادن این وضااع میشااود .اگر خرابی پل به حدی
برساد که برای تحمل بعای از وسایل نقلیه مناسب نباشد ،پل
از نظر ساازهای معیوب بوده و فاقد ایمنی است .پل هنگامی از
نظر عملکردی ناکارا به حساب می آید که برای سرویا دادن
به انوار ترافیک عبوری مناساب نباشاد .این امرممکن است به
دلیل عرض یا ارتفار آزاد ناکافی پل و یا امتداد نامناسب مسیر
پل و جاده باشاااد  .]Jones, 2002در ادامه مطالعات انجام
گرفته در این حوزه در سالیان اخیر ارائه شده است.
اورساااسااای و فرانگوپول ( )0277با مطالعه بر روی پل
ِ
ویسکانسین ،تمرکز خود را بر روی اطالعات  SHMگذاشته و
چگونگی بهینهساااازی اقدامات تعمیر و نگهداری در شااارایط
محدودیت بودجه که براساااك این اطالعات انجام میشااود را
مورد بررساای قرار دادند .هدف این مقاله اسااتفاده از دادههای
 SHMدر تجزیهوتحلیل هزینهی چرخهی زندگی پل در جهت
تعیین استراتژیهای تعمیر و نگهداری بهینه بر مبنای نظارت بر
این دادهها اساات که برای نشااان دادن این منفعت اسااتفاده از
اطالعاات  SHMدر گزینههای مورد مطالعه ،اساااتراتژیهای
بهیناه باا و بادون در نظر گرفتن نتاای نظاارت تعیین شااادند
.]Orcessi and Frangopol, 2011
تاانای یااناای و همکاارانش ( )0270باا تحقیقی جاادیاد در
چاارچوب رو هاای بهیناهساااازی ازدحاام رات چندهدفه
( 7)MOPSOو شااابیاهساااازی موناتکارلو ( )MCSجهت
مدلکردن عدم قطعیت و اجرا بر روی یک پلتفرم محاساابات
موازی با اساتفاده از سه الگوی برنامهنویسی ،Master-slave
 Islandو  Diffusionجهت توزیع محاساابات در سااراساار
پردازنادهها و کنترل ارتباط بین پردازندهها به انجام برنامهریزی
تعمیر و نگهداری پلها پرداختند .این بهینهسازی شبیهسازیشده
چناد هادفاه برای تبادل بین مقادیر مورد انتظار هزینه تعمیر و
نگهداری و مقادیر عملکرد ارائه شااده و اعتبار آن از طریق یک
گزینه عملی مورد بررساای قرار گرفته اساات .نتای این تحقیق
حکایت از این دارد که چارچوب پیشانهادی بسیار انعطافپذیر
اسااات .همننین پلتفرم محاسااابات موازی ،مقیاكپذیری و
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محمدجواد طاهری امیری ،فرشیدرضا حقیقی ،علی رحمانی فیروزجائی ،میالد همتیان ،مائده جواهری بارفروشی
بهرهوری بسااایاری دارد که این ویژگی ،کلیدی برای بکارگیری
در حال مساااائلی با مقیاك بزر

مثل در نظرگرفتن دهها پل

نگهاداری شااابکاه بزرگی از هزاران پل که در طول دورههای
متعدد رو به زوال رفتهاند ،بپردازد .]Hu et al. 2015

بهصاورت همزمان اسات .در انتها عنوان شاده است که قدرت

ژانی و وانی ( )0271مساائله اولویتبندی نگهداری و

محاسااباتی قالب ارائهشااده میتواند از پیشاارفتهای سااریع در

تعمیرات شاابکه پل را تحت شاارایط محدودیت بودجه مورد

تکنولوژی پردازندههای چندهسااتهای بهرهمند شااود Tung

بررساای قرار دادند .به این منظور از رو های تحلیل شاابکه،

.]Yang et al. 2012

اصول ساختاری قابلیت اعتماد و الگوریتمهای فراابتکاری برای

ژو و لیو هم با تحقیقی ( )0279و در نظر گرفتن معیارهایی

یکپارچهسازی پارامترهایی مانند نرخ ظرفیت پل ،شرایط .میزان

چون شاخاهای عملکرد ،عمر سرویادهی و هزینه تعمیر و

ترافیک و مکان پلها اساتفاده شده است .در این راستا دادههای

نگهداری چرخه عمر پلها به بررساای بهینهسااازی اسااتراتژی

مربوط به  762پل با اسااتفاده از شاابیهساازی مونت کارلو تولید

تعمیر و نگهاداری پالهایی با شااااهتیرهای بتنآرمه پرداختند.

شاده و مورد ارزیابی قرار گرفته است .عملکرد شبکه برحسب

بهینهسااازی برنامه تعمیر و نگهداری چرخه عمر پلهای رو به

زمان سافر بین تمام جفت مبدا-مقصد ممکن در شبکه ارزیابی

زوال در این مقاله بهعنوان یک مسئله چندهدفه فرموله شده که

شده است].[Zhang and Wang, 2017

توسااط رو  NSGA0و نخبهگرایی نامغلوب 9بهبود مییابد و

عباداهزاده و همکااران ( )7934باه اولویتبندی پلها از

شاخا وضعیت ،شاخا قابلیت اطمینان ،عمر سرویادهی و

نظر نیازشاان به تعمیر و نگهداری و انتخاب استراتژی تعمیر و

هزیناه تعمیر و نگهاداری چرخه عمر بهعنوان چهار تابع هدف

نگهداری بهینه پلها بر مبنای الگوریتم تصمیمگیری چندمعیاره

بهصاورت جداگانه در نظر گرفته شادهاسات .نتای نشانگر این

و مدل برنامهریزی ریاضاای پرداختند .آنها ابتدا عوامل مؤثر در

اسات که بهطورکلی مدل بهینهساازی چندهدفه پیشنهادشده در

ایمنی کاربران ،عملکرد و ساارعت خرابی پلها را شااناسااایی و

این مقاله میتواند رابطه بین عملکرد پل ،طول عمر و هزینه را

ساااپا با فرآیند تحلیل سااالساااله مراتبی فازی این عوامل را

در نظر بگیرد و استراتژی تعمیر و نگهداری بهدستآمده از این

وزندهی و با اسااتفاده از اوزان به دسااتآمده ،ارزیابی  79پل

میتواند ساازهای با بهترین عملکرد و بیشترین طول عمر

اساتان مازندران نسبت به هریک از عوامل مذکور و رو های

رو

4

بر پاایه هزینه تعمیر و نگهداری چرخه عمر ( )LCMCکمتر

مقیاك ترتیبی ،فوریت پلهای مورد نظر را از نظر نیازشاااان به

 NSGAاین پتانسیل

تعمیر و نگهاداری بدسااات آوردند .همننین با ارائه یک مدل

را دارد کااه برای پیااداکردن راهحاالهااای جااایگزین جهاات

برنامهریزی ریاضای با هدف بیشاینهسازی مطلوبیت با توجه به

تصمیمگیری در بخشهای مختلف مدیریت پل بکارگیری شود

شااااخا اولویت هر پل ،مقدار بودجه در دساااترك ،هزینه و

.]Zhu and Liu, 2013

اثربخشاای رو های درمان ،رو های تعمیر و نگهداری بهینه

ایجاد کند .همننین معلوم شاد که رو

هو و همکارانش ( ،)0272چگونگی پیداکردن طرش بهینهی

برای هر پل تعیین شااده اساات [ Abdollahzadeh et al.

تعمیر و نگهاداری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای شااابکهای از

]2013
با توجه به اینکه ،ارگانهای دولتی به منظور تامین بودجه

پلهای رو به وخامت در مقیاك بزر

را مورد بررساای قرار

دادند که هدف آن به حداقلرسااااندن اختاللی به نام مساااافت
اضاافی سافر ( ، 2)VMTناشای از شکست بالقوهی پل (بسته
شاادن پل) توسااط ساانجش هزینه واقعی کاربر و برنامهریزی
بلنادمدت تحت محدودیت بودجه هسااات .از نتای این مقاله
میتوان به این مورد اشاره کرد که هزینههای کلی کاربران بهطور
مستقیم توسط افزایش زمان و مسافت سفر اندازهگیری میشود
کاه این دو فااکتور مرتبطترین معیاار در مقایساااه با تحقیقات
گذشته است؛ بنابراین باید عنوان کرد که رو

ارائه شده بسیار

کارآمد بوده و قادر اسااات به بهینهساااازی فعالیتهای تعمیر و

مورد نیاز تعمیر و نگهداری پلها با مشاکل مواجه اند ،و معموال
بودجاه محادودی برای این منظور در اختیاار دارند و با بودجه
محادود خود میخواهناد تعمیرات بهیناه را برای پالها انجام
دهند ،ضااارورت بررسااای تعمیرات و نگهداری پلها در حالت
محدودیت بودجه احسااك میشاود .بررسای تحقیقات گذشته
نشان داده است که این موضور مورد بررسی قرار نگرفته است،
از اینرو ،در این مطالعه ،به بررساای پلهای اسااتان مازندران از
نظر نیااز به تعمیر و نگهداری با بودجه محدود پرداخته شاااده
اسات .با توجه به تعداد زیاد پلهای استان و همننین سن زیاد
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تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط ....
این پلها ،نحوه تخصیا بودجه به این پلها به نحوی که بتوان

ضااعیفتر از بین میروند و موجودات قویتر باقی میمانند.

به باالترین ساط اثربخشی رسید ،از اهمیت بسزایی برخوردار

الگوریتمهاای ژنتیاک ،که بر مبنای ایده تکامل در طبیعت عمل

است .برای این منظور مدل ریاضی مورد نظر مسئله ایجاده شده

مینمایند ،بر روی جمعیتی از راهحلهای بالقوه به جسااتجوی

و باا اساااتفااده از الگوریتم بهیناهساااازی ژنتیک در نرم افراز

راهحل نهایی میپردازند .در هر نسااال ،بهترینهای آن نسااال

 MATLABبرنامهنویسی شده است.

انتخااب میشاااوناد و پا از زاد و ولاد ،مجموعه جدیدی از
فرزنادان را تولیاد میکنند .در این فرآیند ،افراد مناسااابتر ،با

 .2روششناسی

احتمال بیشاتری در نسلهای بعدی باقی خواهند ماند .در آغاز
الگوریتم ،تغدادی از افراد (جمعیت اولیه) به صاورت تصااادفی

 5-2روش تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP

ساااخته شااده و تابع هدف برای تک تک آنها ارزیابی میشااود.

این تکنیک برای اولین بار از سوی توماك ال ساعتی در سال

اگر شرط رسیدن به جواب برقرار نباشد ،نسل بعدی با انتخاب

 7392مطرش شااد .این تکنیک بر مبنای مقایسااههای زوجی بنا

والدین براساك میزان برازندگیشان تولید میشود و فرزندان با

نهاده شاده که امکان فرموله کردن مساائل را به صورت سلسله

احتمال ثابتی دچار جهش میشاااوند .ساااپا میزان برازندگی

مراتبی فراهم میکند و نیز میزان ساااازگاری یا ناساااازگاری

فرزندان جدید ،محاساابه شااده و جمعیت جدید از جایگزینی

تصمیم را نشان میدهد] .[Oraee, 2009روشی است که در

فرزندان با والدین ایجاد میشااود و این فرآیند تا برقرار شاادن

پینیده به بخشهای کوچکتر تجزیه میشااود،

در

آن یک رو

شاارط خاتمه تکرار میشااود .عمدهترین مزایای این رو

سپا این اجزا در یک ساختار سلسله مراتبی قرار میگیرند .در

مقایسااه با رو های متداول عبارتند از :جسااتجوی موازی در

براساااك قااااوتهای هنی و با توجه به اهمیت هر

عوض جستجوی ترتیبی ،عدم نیاز به هرگونه اطالعات ،کمکی

داده میشااود و معیارهایی که

حل مسامله ،قطعی نبودن الگوریتم ،پیادهسازی آسان

این رو

معیار ،مقادیر عددی اختصااا

نظیر رو

بیشاترین اهمیت را دارند ،مشاخا میشود .به عبارت دیگر،

و رسیدن به چند گزینه مطلوب ،این الگوریتم در مسائل متنوعی

ترتیاب اولویت معیارها تعیین می شاااود [Shams and

تصویر و

] .Ghasemipour, 2011کاربردهای این رو

تاکنون در

نظیر بهینهساازی ،شاناسایی و کنترل سیستم ،پرداز
مسااائل ترکیبی ،تعیین توپولوژی و آموز

شاابکههای عصاابی

بساایاری از زمینههای علمی به اثبات رساایده اساات .روشاای

مصانوعی و سایستمهای مبتنی بر تصمیم و قاعده بکار میرود.

مناسااب برای تجزیه و تحلیل مسااائل پینیده اساات و اجازه

در این تحقیق ،از این الگوریتم بااه منظور تخصااایا بهینااه

میدهد که در فرایندهای تصاامیمگیری ،قااااوتهای هنی

اقدامات اصالحی پلها استفاده شده است .جهت معرفی بیشتر و

تصاامیم گیرنده در کنار ساااختار معیارهای تمثیرگذار در نظر

اطالعااات از نحوه بهینااه یااابی در الگوریتم ژنتیااک ،مرجع

گرفته شوند در واقع  AHPکمک کرده تا ساختار یک سیستم

 ]Sivanandam and Deepa, 2008پیشنهاد میگردد.

و محیط آن به گونهای که اثر متقابل اجزا در خود دارد ،درک
شود و احتمال خطا را کاهش داده و نیز در این رو

میتوان

 5-2-2نقاط قوت استفاده از الگوریتم ژنتیک

تعداد زیادی از عوامل را دخالت داد و با اساااتفاده از نظر

اولین و مهمترین نقطه قوّت این الگوریتمها این اسااات که

کارشناسی وزن هر عامل را به دست آورد.

الگوریتمهاای ژنتیاک اتا موازیاند .اکثر الگوریتمهای دیگر
موازی نیستند و فقط میتوانند فاای مسمله مورد نظر را در یک

 2-2الگوریتم ژنتیک

جهت در یک لحظه جسااتجو کنند و اگر راهحل پیدا شااده یک

الگوریتم ژنتیااک ،یکی از رو هااای ابتکاااری در مساااملااه

جواب بهینه محلی باشااد و یا زیر مجموعهای از جواب اصاالی

بهینهسااازی اساات که ریشااه آن از قانون بقای اصاال  6نشاامت

باشااد ،باید تمام کارهایی که تا به حال انجام شااده را کنار

میگیرد و در واقع این الگوریتم ،یک شاابیهسااازی مجازی از

گذاشااات و دوباره از اول شااارور کرد .از آنجایی که ،GA

نظریه تکامل تدریجی داروین اسااات که میگوید :موجودات

چندین نقطه شرور دارد ،در یک لحظه میتواند فاای مسمله را
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محمدجواد طاهری امیری ،فرشیدرضا حقیقی ،علی رحمانی فیروزجائی ،میالد همتیان ،مائده جواهری بارفروشی
از چند جهت مختلف جسااتجو کند .اگر یکی به نتیجه نرس اید،

در هر نقطه از الگوریتم کامال احتمالی بوده و براساااك قطعیت

سااایر راهها ادامه مییابند و منابع بیشااتری در اختیارشااان قرار

صااورت نمیپذیرد .این امر از مزایای مهم این رو

بوده و از

میگیرد .یکی دیگر از مزایای الگوریتم ،این اسااات که آنها

افتادن ساایسااتم در کمینه محلی جلوگیری مینماید .البته میزان

میتوانند چندین پارامتر را همزمان تغییر دهند .بسااایاری از

احتمال به گونهای اساات که احتمال حرکت به ساامت مساامله

مسااائل واقعی نمیتوانند محدود به یک ویژگی شااوند تا آن

بیشتر از احتمال حرکت آن به سمت مخالف جواب میباشد.

ویژگی ماکزیمم شااود و باید چند جانبه در نظر گرفته شااوند.

 -79تنها مالک ارزشاایابی و ساانجش میزان شااایسااتگی هر

 GAدر حل این گونه مسااائل بساایار مفیدند ،و در حقیقت

راهحل توساط الگوریتمهای ژنتیک ،مقدار تابع شایستگی آن در

قابلیت موازی کار کردن آنها این خاصیت را به آنها میبخشد و

فاااای کروموزومها ساات و نه معیارهای مورد نظر در سااط

ممکن اسات برای یک مسمله  0یا چند راهحل پیدا شود ،که هر

فاای راهحلها.

به جواب رسایدهاند .از

 -74این الگوریتم بیشااتر در مسااائل بهینهسااازی و امثال آن

کدام با در نظرگرفتن یک پارامتر خا

جمله مزایای دیگر این الگوریتم میتوان به موارد زیر اشاااره

بکار میرود .الگوریتم ژنتیک ،قدرت خود را در حل مسااائل

کرد:

پینیدهای که رو های مبتنی بر مشااتق ،معموال در حل آنها

 -7با متغیرهای پیوسته و گسسته میتواند عمل بهینهسازی را

دچار اشکال شده و روی مینیممهای محلی هم گرا میگردند,
نشااان داده اساات .از الگوریتم ژنتیک در زمینه بهینهسااازی

انجام دهد.
 -0نیازی به محاسبه مشتق توابع ندارد.

مصارف انرژی ساختمانها استفادههای متعددی شده است که

 -9بطور همزمان میتواند تمامی ناحیه جساتجو شونده وسیع

عمدتا به منظور یافتن اندازه بهینه سیستمها یا نحوه کنترل آنها

تابع هزینه را جستجو کند.

بوده است.

 -4قادر به بهینهسازی مسائل با تعداد متغیرهای زیاد میباشد.

با توجه به نقاط قوت و مزایای بسیار زیاد این الگوریتم ،در این
تحقیق از الگوریتم ژنتیک استفاده خواهد شد.

 -2قابل اجرا از طریق کامپیوترهای موازی است.
 -6توابع هزینهای که بساایار پینیده باشااند نیز از این طریق
قابل بهینهساازی میباشند و الگوریتم در اکسترمم محلی به دام
نمیافتد.
 -1قادر اساات تا چند جواب بهینه را بطور همزمان به دساات
آورد نه فقط یک جواب.
 -9الگوریتمهاای ژنتیاک بر روی مجموعاهای از راهحلها
اعمال میشوند و نه بر روی یک راهحل خا

.

 -3قادر اسات تا متغیرها را کدبندی نموده و بهینهسازی را با

 .9مدلسازی مسأله
برای حل مساله مذکور به منظور بیشینه سازی مطلوبیت (نسبت
عمر باه هزیناه) باا در نظر گرفتن محادودیات بودجه ،در این
پژوهش به ارائه یک مدل برنامهریزی ریاضااای پرداخته شاااده
اساات.اندیاها و نمادگذاری بهکار رفته در این مدل به شاارش
زیر است:

متغیرهای کدبندی شاده انجام دهد .کدبندی ،سرعت همگرایی
الگوریتم را افزایش میدهد.
 -72الگوریتم ،توانایی کار کردن با دادههای عددی تولید ش اده
و دادههای تجربی را عالوه بر توابع تحلیلی دارد.
 -77فرآیند ارائه شااده توسااط الگوریتمهای ژنتیک ،بر روی
فاااایی از مجموعه نمایندگان یا همان فاااای کروموزومها
اعمال میگردد و نه بر روی خود فاای راهحلها.

 5-0اندیسها
 jاندیا مربوط به هر پل () j = 1, … , n
 Kاندیا مربوط به رو

 Kjانادیا مربوط باه مجموعهای از درمانهای امکانپذیر برای
پل j
 Aاندیا مربوط به گروهی از پلهاست که به تعمیر نیاز دارند.

 -70الگوریتمهاای ژنتیک ،از قوانین انتقالی احتمالی به جای
قوانین انتقالی قطعی اسااتفاده میکنند ،بدین معنا که حرکت آن

درمان

 2-0پارامترها
 djشاخا اولویت مربوط به هر پل بر اساك نقا آن
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تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط ....
 ajkنسبت عمر به هزینه (اثربخشی) مربوط به استفاده از رو
درمان kام برای پل jام
 Cjkهزینه استفاده از رو

در این بخش اطالعاات مورد نیاز مدل از مطالعه موردی انجام

درمان  kام برای پل  jام

گرفته اساتخرا شده است .در این بخش ،با توجه به ضرورت

 Bمیزان بودجه در دسترك است.

بررساای مدیریت پل با اسااتفاده از رو های مورد اسااتفاده در
مادیریت ریساااک و رو های تصااامیمگیری چند معیاره به

 0-0تابع هدف و متغیرهای مسئله
 yjkبرابر  7اساات اگر رو

درمان  kام برای پل  jام انتخاب

گردد و در غیر اینصورت صفر است.

Subject to

شاریانهای حیاتی و عمر باالی اکثر پلهای موجود در مسیرهای

( )9

y

jk

( )2

k  k  j 

رودهای متعدد در مسایر جاده سااحلی ،این استان دارای تعداد



max imise   d j a jk y jk 
 j  A K K  j 


( )0

( )4

مازندران پرداخته شده است .با توجه به عبور محورهای ارتباط

زیادی پل می باشاد .با توجه به اهمیت سرویا دهی بی وقفه

y jk  B

j  A

شاناسایی و اولویتبندی ریسکهای موجود در پلها در استان
دهنده اساااتان مازندران با مرکز از منطقه کوهساااتانی و وجود

 ytotalتعداد کل درمانهایی که انجام میشود.
( )7

 .4جمعآوری دادهها

jk

  c
j  A K K j

ytotal  

jA KK  j 

1
j  A

jk

 y

KK j

y jk  0 / 1

این مدل با هدف بیشاااینهساااازی ارز

برنامه تعمیر و

نگهداری ارائه شده بر حسب میزان هزینه و اثربخشی اصالحات
و تعاداد مواردی کاه تحت برنامه تعمیر و نگهداری قرار دارند
است .منظور از اثربخشی در مدل پیشنهادی ،نسبت دوام تعمیر
به میزان هزینه انجام گرفته برای آن تعمیر است.
با توجه به محدودیتهای مدل ،رابطه ( )0نشااااندهندهی
محدودیت بودجه در دسااترك اساات ،رابطه ( )9بیان کنندهی
تعداد کل پلهایی اسااات که مورد تعمیر قرار میگیرند و رابطه
( )4تاااامین میکند که برای هر نقا تنها یک رو

درمانی

مورد استفاده قرار میگیرد.
این مدل به ارائه یک برنامه تعمیر و نگهداری بر اسااااك
شاخا اولویت مربوط به هر پل و با در نظر گرفتن محدودیت
بودجه در دساترك به منظور بیشااینه نمودن اثربخشی درمان و
تعداد پلهایی که تحت درمان قرار میگیرند میپردازد.
این ماادل در نرمافزار  MATLABبااا اساااتفاااده از الگوریتم
بهینهساازی ژنتیک پیادهساازی شده و نتای آن در بخش بعدی

استان ،استفاده از یک سیستم مدیریت و نگهداری پلها حیاتی به
نظر می رساد .به همین منظور در راساتای انجام پروژه سیستم
مدیریت و نگهداری پلها در ایران ،برداشت اطالعات مربوط به
پلهای اسااتان مازندران آغاز گردید .در مرحله اول سااعی شااده
اسات تا پلهای با اهمیت باالتر برداشاات شااده و تحت سیستم
مادیریاات پاال ارزیااابی گردد .از این رو اطالعاات مربوط بااه
شاناسنامه فنی ،بازرسی عمومی و بازرسی اصلی پلهای با دهانه
بیشاتر از 02متر با انجام برداشت های میدانی جمع آوری شده
اسااات ،کاه در نهایت تعداد  776پل از پلهای این اساااتان در
محورهای مختلف از جمله محور آمل-امامزادههاشم ،قائمشهر-
فیروزکوه ،ساااری-گرگان ،تنکابن-رامساار و  ...مورد بررساای
قرارگرفته اسات .سپا اولویت بندی پل ها براساك معیارهایی
شااامل بار ترافیکی ،خصااوصاایات بسااتر رودخانه ،نقاهای
موجود و سااان پالها انجام گرفت .جدول  7نتای اعمال وزن
معیاارهاا برای چند پل را بطور نمونه نشاااان میدهد .در این
بخش وزن معیاارهاا و زیرمعیارها با اساااتفاده از رو

تحلیل

سالساله مراتبی  AHPمحاسابه شده است .پا از آنکه نتای
اعمال وزنها برای پلهای مختلف مشخا شد ،پلها براساك
وزن مرتب و از زیاد به کم اولویت بندی شاادهاند .بدلیل تعداد
زیااد پالهاا  1پل که از بیشاااترین اهمیت و آخرین پل که از
کمترین اهمیت برخوردارند ،در جدول  0نشان داده شدهاند.

ارائه میشود.
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جدول  .5نتایج اعمال وزنها برای پلهای مختلف
ردیف

نام پل

معیار :بار ترافیکی

معیار :خصوصیات بستر

معیار :سن پل

معیار :نقاهای موجود

رودخانه
وزن معیار

نهایی

وزن زیر

وزن

وزن زیر

وزن

وزن زیر

شدت

معیار

معیار

معیار

معیار

معیار

خرابی

5

پل تاالر7

2/06902

2/994

2/779

2/173

2/4292

2/7

2/2

2/022

2/2

2/212

2/2

2/799

2/2

2/242

2/9

2/729

2/1

2

پل

2/06902

2/994

2/779

2/097

2/4292

2/7

2/9

2/790

2/9

2/242

2/2

2/729

2/2

2/7

2/9

پل تجن

2/022

2/9

0

2/212

2/2

2/242

2/2

2/729

2/9

2/7

2/2

2/242

2/2

2/729

2/2

ورسک

2/06902

0

4

پل

2/06902

2/994

2/479

2/779

-

وزن

2/4292

2/097

2/4292

-

گزنک 7

جدول  .2نتایج حاصل از اولویتبندی پلها
رتبه

نام پل

اوزان

5

پل تاالر7

2/4974

2

پل تاالر0

2/4974

0

پل وانا

2/9326

4

پل طالع 7

2/9211

1

تیلورسر شمالی

2/9794

0

تیلورسر جنوبی

2/9794

0

پل السم

2/9797

...

...

...

550

پل روگذر کمربندی بهشهر

2/7227

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی022 )93:

وزن معیار

وزن زیر
معیار

2/76202

2/76202

2/76202

2/76202

2/967

2/967

2/040

2/931

2/4974

2/0409

2/0431

2/0499

تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط ....
پا از اولویات بنادی پلها ،برآورد هزینه مربوط به تعمیر هر

 .1طراحی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
در این تحقیق از رو

یک از پلها با توجه به نور خرابی محاساابه گردید .جدول 9

الگوریتم ژنتیاک به منظور تخصااایا

نشاااان دهنده میزان هزینه برآورد شاااده برای هر یک از پلها

بهینه اقدامات اصاااالحی برای پلها با توجه به بودجه محدود

میباشااد .در این جدول عالوه بر هزینه ،ساان هر پل و متعاقب

اساااتفاده شاااده اسااات .پا از حل مسااائله با مقادیر مختلف

آن نسابت عمر به هزینه هر یک از آنها محاسبه و گزار

پاارامترهای الگوریتم ژنتیک ،جمعیت اولیه برابر با  22و تعداد

شده

اسااات .بدلیل تعداد زیاد پلها تنها اطالعات مربوط به چند پل

تکرارها برابر با  722در نظر گرفته شده است .همننین در نسل

در جدول  9نشان داده شده است.

جدید ،تعداد فرزند حاصل از تقاطع و جهش به ترتیب برابر 12

مطابق جدول  9هزینه تعمیر هر خرابی از حاصاالااارب

و  92درصاد جمعیت اولیه میباشاد .با توجه به ماهیت مسئله،

میزان خرابی در هزیناه واحاد تعمیر در احتمال تحقق کامل آن

یک جواب شامل  776کروموزم و به تعداد پلهای مورد مطالعه

تعمیر بدست میآید .به عنوان مثال ،هزینه تعمیر قلوهشدگی در

میباشاد .هر کروموزم از  3ژن تشاکیل شده که نشان دهنده 3

پال گزناک  7باا احتماال تحقق  %92و هزینه واحد  422هزار

تعمیر مختلف است .هر کروموزم شامل مقادیری از  2و  7است

ریال با میزان خرابی  70متر مربع برابر  4232هزار ریال خواهد

که مقدار یک به معنی انتخاب آن تعمیر برای آن پل است .اگر

شد.

تعمیری برای یک پل اساتفاده نشاود ،مقدار ابتدایی صاافر برای

پا از جمع آوری دادههای مورد نیاز ،مسئله پیشنهادی در

ژن متنااظر آن تعمیر در نظر گرفتاه میشاااود .شاااکال  7یک

نرم افزار  MATLABپیاده سازی شده و نتای آن در بخش 6

کروموزوم مربوط به یک جواب را نشاااان میدهد .با توجه به

ارائه شده است.

شاکل  7پن تعمیر شماره  2 ،4 ،9 ،0و  3برای این پل در نظر
گرفته شده است.

جدول  .0نتایج حاصل از هزینهها و اثر بخشی هر پل
ردیف

نام پل

نور خرابی

7

درجه

میزان

ضعف

خرابی

واحد

هزینه واحد

احتمال تحقق

هزینه هر

(هزار ریال)

کامل تعمیر

خرابی

اثربخشی

(درصد)

(هزار ریال)

تعمیرات

میزان

نسبت
اثربخشی به

خرابی برای

هزینه ()ajk

هر پل

(سال)

(هزار ریال)

گزنک

قلوه شدگی

متوسط

70

مترمربع

422

%58

4232

9

2/22262

5

ترک خوردگی

زیاد

4

مترطول

692

%58

0716

9

2/2274

فرسودگی سط

زیاد

7222

مترمربع

612

%08

629222

9

2/222222

خرابی درز انقطار

زیاد

92

مترطول

99222

%08

7206222

2

2/222222

فرسودگی سط

زیاد

7422

مترمربع

612

%08

944022

2

2/222226

خرابی درز انقطار

زیاد

42

مترطول

99222

%08

7969222

6

2/222224

قلوه شدگی

زیاد

7

مترمکعب

442222

%08

479222

4

2/22227

فرسودگی سط

زیاد

122

مترمربع

612

%08

400722

4

2/22227

خرابی درز انقطار

زیاد

02

مترطول

99222

%08

694222

2

2/222221

خرابی درز انقطار

زیاد

42

مترطول

99222

%08

7969222

6

2/222224

0

بایجان

9

وانا

4

دریا سر

هزینه کل

5001000

2252233
5124533

5000333

5
2

دریا سر

خرابی درز انقطار

زیاد

42

مترطول

99222

%08

7969222

6

2/222224

5000333

2
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هر یک

پا از اینکه جمعیت اولیه تولید شد ،تابع براز

از آنها محاسبه گردید .در این مطالعه تابع هدف مسئله به عنوان

اثربخشااای باا افزایش تعاداد تکرارها روند صاااعودی به خود
میگیرد.

تابع هدف در نظر گرفته شده است .پا از محاسبه تابع براز ،
جمعیت برتر (دارای مقدار تابع هدف بیشااتر در این مسئله) به
نسل بعد راه مییابند و مابقی جمعیت براساك دو عملگر تقاطع
چرخ رولت

و جهش تولید میشاااوند .در این مطالعه از رو

برای عملگر تقاطع اسااتفاده شااده اساات .به این ترتیب که ابتدا
جوابها از خوب به بد مرتب شاده  ،سپا عددی به تصادف
انتخاب شاده و هر یک از جواب ها براساك وزن شان انتخاب
میگردد .براین اسااااك دو جواب انتخاب شاااده و باهم عمل
تقاطع را انجام میدهند .نحوه تقاطع به این ترتیب است که یک
کروموزوم از یاک والاد جای خود را با یک کروموزوم از والد

شکل  .2میزان اثربخشی در هر تکرار با توجه به محدودیت بودجه

دیگر جابجا میکند .به این منظور ابتدا دو عدد تصااادفی از بین

یک میلیاردی

 7تا تعداد پل ها تولید شده سپا این دو کورموزوم در دو والد
با یکدیگر جابجا میشاااوند .در ادامه به منظور ایجاد جهش در
الگوریتم ژنتیک پیشانهادی ،ابتدا یک جواب به تصادف انتخاب
شااده سااپا چند کروموزوم از آن به تصااادف انتخاب شااده و
کروموزومهای دیگری جای آنها تولید میگردند .به این ترتیب
مابقی جمعیت تولید شااده و این روند تکرار میشااود تا شاارط
توقف که در این مطالعه تعداد تکرار است ،ارضا گردد.
1

8

8

1

1

1

8

1

8

شکل  .5كروموزوم الگوریتم پیشنهادی

شکل  .0میزان اثربخشی در هر تکرار با توجه به محدودیت بودجه
یک و نیم میلیاردی

 .0نتایج محاسباتی
مسئله پیشنهادی با توجه به محدودیت بودجه مختلف حل شده
و نتای آن در جدول  4گزار

شااده اساات .میزان اثربخشاای،

میزان هزینه و تعداد اصااالحات انجام گرفته به ازای هر بودجه
پیشنهادی ارائه شده است .عالوه بر این ،تعداد هر یک از انوار
اصاالحات نیز بیان شده است .مشاهده میشود که در هر سط
بودجه ،مدل پیشاانهادی سااعی در حداکثرسااازی اثربخشاای به
واسطه افزایش تعداد اصالحات داشته است.
شکل  0تا  6حداکثر و متوسط میزان اثربخشی مسئله را با
توجه به محدودیت بودجههای مختلف نشااان میدهد .با توجه

شکل  .4میزان اثربخشی در هر تکرار با توجه به محدودیت بودجه

باه ماهیت الگوریتم ارائه شاااده مشااااهده میشاااود که میزان

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دهم /شماره دوم/زمستان ( /7931پیاپی021 )93:

دو میلیاردی

تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط ....
جدول  .4نتایج بدست آمده با توجه به در نظر گرفتن محدودیتهای بودجه متفاوت
محدودیت

تابع هدف(میزان

بودجه

اثربخشی)

میزان هزینه

مجموع

زمان حل

اصالحات

تعداد دفعات انتخاب شده از هر اصالح به ازای تمام پلها
7

0

9

4

2

6

1

9

3

 7میلیارد

797714030/9

3196321/4

740

7/92716

96

9

97

2

94

4

73

4

7

 7/2میلیارد

797714920/7

74196691/9

722

2/302960

47

3

90

6

92

4

71

2

7

 0میلیارد

797714929/27

73997777

729

2/907410

42

3

92

6

99

2

73

2

7

 7/2میلیارد

797714970/9

04639193

721

2/169494

22

72

06

6

96

4

02

9

0

 9میلیارد

797714976

03027239/2

769

2/166039

24

77

97

4

92

4

00

2

0

شکل  .1میزان اثربخشی در هر تکرار با توجه به محدودیت بودجه
دو و نیم میلیاردی

شکل  .0تغییرات میزان اثربخشی براساس محدودیت بودجه

شااکل  ، 9تعداد مجموعه اصااالحات را براساااك محدودیت
بودجه نشااان میدهد .مشاااهده میگردد .هر چه میزان بودجه
افزایش پیدا میکند ،مجمور اصاااالحات نیز بیشاااتر میشاااود.
مشاخا اسات که با افزایش ساط بودجه تصمیمگیرنده حق
انتخاب بیشاتری جهت تعمیرات بیشتر و البته اساسیتر دارد از
اینرو با انجام تعمیرات بیشاتر ساعی در افزایش میزان اثربخشی
خواهد داشت .هرچند افزایش بودجه ،تاثیر چشمگیری بر میزان
شکل  .0میزان اثربخشی در هر تکرار با توجه به محدودیت بودجه

اثربخشای و حتی با بدبینی بر تعداد مجمور اصالحات نداشته،

سه میلیاردی

اما شااکل  3نحوه اثرگذاری بودجه بر تصاامیمگیری را نشااان

شااکل  1میزان اثربخشاای را براساااك محدودیت بودجه

میدهد ،به نحویکه با افزایش بودجه ،تعداد اصاااالحات مربوط

نشان میدهد .مشاهده میگردد هر چه میزان بودجه افزایش پیدا

به تعمیری که بیشااترین هزینه را داشااته ،به طور چشاامگیری

میکند ،میزان اثربخشای نیز بیشاتر میشود که این امر ناشی از

افزایش یافته اسااات .همانطور که مشااااهده میگردد ،زمانیکه

تخصایا بودجه بیشاتر به پلها جهت تعمیرات اساااسیتر و با

بودجه برابر یک میلیارد باشد ،تعداد اصالحات مربوط به تعمیر

هزینه بیشتر میباشد ،بدیهی است که هرچقدر تعمیرات اساسی

نور اول برابر با  96اسااات ،در حالیکه این مقدار برای بودجه

بیشاتری انجام شاود ،تاثیر چشمگیرتری بر اثربخشی حاصل از

سااه میلیاردی برابر با  24اساات .با توجه به اطالعات موجود،

تعمیرات خواهد داشت.

تعمیر نور اول بیشترین هزینه را در بین تعمیرات دارد.
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افزایش مییااباد .با توجه به خروجیهای بدسااات آمده ،مدل
پیشانهادی قابلیت مشخا نمودن تعداد تعمیرات مهم براساك
بودجه در دساااترك را دارد .این امر به مدیران ساااازمانها در
جهت تعیین نور و تعداد تعمیرات که منجر به اثربخشاای بیشتر
با بودجه محدود میشوند ،کمک میکند.

 .0نتیجه گیری
در این مطالعه ،مساائله بهینه سااازی اقدامات اصااالحی پلها با
شکل  .0تغییرات تعداد تعمیرات با توجه به میزان بودجه

توجه به بودجه محدود بررسای شده است .به این منظور ابتدا،
خرابیهای مربوط به پلها از طریق بازدید میدانی مشخا شده
و پلها بر اسااك معیارهایی همنون بار ترافیکی ،خصوصیات
بسااتر رودخانه ،نقاهای موجود و ساان پلها ،اولویت بندی
شاادند .سااپا به منظور انتخاب بهینه اقدامات اصااالحی ،یک
الگوریتم فراابتکاری ژنتیک توساااعه داده شاااد .در این مطالعه،
پلهای اساتان مازندران به عنوان مطالعه موردی بررسی گردید.
نتای  ،حاکی از عملکرد مناسااب الگوریتم ژنتیک پیشاانهادی در
پیدا کردن اقدامات اصاااالحی مناساااب با توجه به محدودیت
بودجه است .پا از بررسی هزینه تعمیر و نگهداری با توجه به

شکل  .3مقایسه تعداد تعمیرات نسبت به بودجه یک و سه

خرابیهای موجود در هر پل ،مشاااخا گردید .مجمور هزینه

میلیاردی

تعمیرات مربوط به کل پلها برابر  49094602واحد پولی شده
اسات و پلهای بایجان ،گزنک ،وانا و دریاسر به عنوان پرهزینه
ترین پلها شناخته شده اند .همننین پا از حل مدل پیشنهادی
با اسااتفاده از الگوریتم بهینه سااازی ژنتیک میزان اثربخشاای و
تعاداد اصاااالحاات انجام گرفته با توجه به ساااط بودجه در
دساترك بدست آمده است .مشاهده گردید که با افزایش سط
بودجه میزان اثر بخشی و تعداد کل اصالحات بخصو

تعداد

اصالحات مربوط به تعمیر با هزینه بیشتر افزایش یافته است.

 .9پی نوشتها
1

.Multi Objective Particle Swarm Optimization
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
3
Controlled Elitism
4
Life cycle Maintenance Cost
5
Vehicle-Miles Traveled
6
Survival of the Fittest
2

شکل  .53تغییرات تعداد اصالح نسبت به بودجه

شاکل  72تعداد اصالحات مربوط به هر یک از تعمیرات
را با توجه به تغییر بودجه نشااان میدهد .مشاااهده میشااود ،با
توجه به افزایش بودجه ،تعداد اصاااالحات نیز به طور نسااابی
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محمدجواد طاهری امیری ،فرشیدرضا حقیقی ،علی رحمانی فیروزجائی ،میالد همتیان ،مائده جواهری بارفروشی
محمدجواد طاهری امیری ،درجه کارشناسی در رشته عمران-عمران را در سال  7993از موسسه آموز
عالی طبری بابل و درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران-مهندسی و مدیریت ساخت را در سال  7930از
موسسه آموز

عالی طبری بابل اخذ نمود و در حال حاضر دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت

در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان مباحث مربوط به نگهداری
و تعمیرات پلها ،زمانبندی پروژهها و استفاده از مسائل بهینهسازی در حوزههای مختلف رشته مهندسی و
مدیریت ساخت است.
فرشیدرضا حقیقی ،درجه کارشناسی در رشته عمران-عمران را در سال  7992از دانشگاه مازندران و درجه
کارشناسی ارشد در رشته عمران-برنامهریزی و حمل و نقل را در سال  7990از دانشگاه علم و صنعت
ایران اخذ نمود .در سال  7932موفق به کسب درجه دکتری در رشته عمران-برنامهریزی و حمل و نقل از
دانشگاه علم و صنعت ایران گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مباحث مربوط به ایمنی ترافیک،
سیستمهای هوشمند ترافیک ،بهینهسازی در مسائل برنامهریزی ترافیک و نگهداری و تعمیرات پلها بوده و
در حال حاضر عاو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است.
علی رحمانی فیروزجایی ،درجه کارشناسی در رشته عمران-عمران را در سال  7914از دانشگاه تبریز و
درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران-سازههای هیدرولیکی را در سال  7919از دانشگاه شهید باهنر کرمان
اخذ نمود .در سال 7993موفق به کسب درجه دکتری در رشته عمران-مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی
از دانشگاه علم و صنعت ایران گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مباحث مرتبط با مکانیک
سیاالت محاسباتی و بهینهسازی با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری در مسائل مهندسی بوده و در حال
حاضر عاو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است.
میالد همتیان ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع را در سال  7993از دانشگاه علوم و فنون مازندران
و درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع را در سال  7937از دانشگاه صنعتی اصفهان اخذ نمود و در حال
حاضر دانشجوی دکتری صنایع در دانشگاه علوم و فنون مازندران است .زمینه های پژوهشی مورد عالقه
ایشان مباحث مرتبط با مدیریت پروژه ،زنجیره تامین و الگوریتمهای فراابتکاری است.
مائده جواهری بارفروشی ،درجه کارشناسی در رشته عمران-عمران را در سال  7932از موسسه آموز
عالی طبری بابل و درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران-مهندسی و مدیریت ساخت را در سال  7934از
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری اخذ نمود و در حال حاضر دانشجوی دکتری عمران-مهندسی و مدیریت
ساخت در دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراک است .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان مباحث مرتبط با
آسیبپذیری و مدیریت بحران شهری پا از وقور زلزله و روشهای تصمیمگیری چند معیاره است
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