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چکیده
یک سیستی ح ل

ونق ریلی درونشیری سیستی ی سی

ر در کن یک ر ا درر در یت ر هر مشخص و در متسی بسن مبد و

مقصید مشیخص دیدد میرند .در ین مدرلع  ،د ا ب طی لی مدلی جر
سی  .برسن سیري روشی س
ر ه

ر بوسسل کن بر یین جو ب م کن بی

برسن سیري سیست ح ل

ونق ریلی درونشری شد

یک متئل بر دوج ب هدف دعسسن شد و سدهر موجود،

بر دو بع و رو بط ریرضیی مشیخص شید ند ،دعسسن میشیود .متئل برسن د ر

یک دربع هدف و ل رالً چندین سد س

ر

مج وعرً خصوصسرت سست ح مورد نظی ر در بی میگسیند .در ین پژوهش یک مدل ریرضی خدی عدد صحسح ب منظور برسن ن ودن
دعد د و گنهر دخصیسص یرت

ب چررر خط م یو در شیری دری ن ر بر سی درد ي نیا تر ر  winQSBل شد  ،پسشنررد شد س .

هدف ین مقرل ررهش هرین هر دع سی ت و بیق مصییتی و گنهر در شبک
تی د ب سی درد ي ین نو سیستی ح ل
مدل پسشینررد

م یو ،ر ئ یک مدل بینرم ریر شد در جر

دشویق

ونق و در ر س ر کن ررهش دی تسک و کلودگی هو در رالن شری دری ن س  .بی

ريیربی

ب د وضع موجود بر ن ری مدل پسشنررد مقریت شد س  .ن ری نشرن د د ند مدل پسشنررد ب طور م وسط برعث

ررهش  33درصد هرین هر و رد شد در مدل (هرین بیق مصیتی و هرین دع سی ت و گنهر) در یک مر میشود.

واژههای کلیدی :برنامهریزی خطی عدد صحیح  ،تخصیص بهینه واگن ،سیستم حملونقل ،هزینهی واگنها.
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تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگنها بر کاهش هزینه حملو نقل در شبکه متروی تهران
غیرممکن شده و اقتصاد کشور بیش از این دچار رکود میشود.

 .1مقدمه

در نتیجااه لزوم برنااامااهریزی در بخش حماالونقاال عمومی
بخش حملونقل به دلیل اهمیت ویژه و جایگاه مهمی که در

بخصااوس ساایسااتم حملونقل ریلی درونشااهری به وضااو

اقتصااد جوامع بشری دارد ،یکی از شاخصهای توسعهیافتگی

احساس میشود .از جمله مواردی که میتواند ضرورت اجرا و

کشورها محسوب میشود و پیشرفت و توسعه آن نقش مهمی

به ثمر نشاستن تحقی حاضر را توجیه کند عبارت است اینکه

در ایجاد تحول در سااایر بخشهای صاانعتی ،کشاااورزی و

میتوان با تخصااایص بهینه تعداد واگنها و جلوگیری از اعزام

تولیدی ایفا میکند تا جائیکه امروزه بیشااتر اندیشاامندان و

یاک قطار با تعداد واگن مشاااخص در بازههای زمانی تعریف

صااح نظران عرصاهی اقتصاادی ،رشاد و توسعه همه جانبه

شااده در تمام ساااعات پیک و غیرپیک تقاضااا از بساایاری از

کشورها را مشروط به توسعه بخش حملونقل میدادند و این

هزیناههاا از جملاه هزیناهی انرژی مصااارفی ،تعمیرات و .....

صاانعت را به عنوان محور فعالیتهای اساااساای و زیربنایی و

جلوگیری نمود .از طرف دیگر پاسااخگویی به موقع احتیاجات

الزمه تحول به حسااب میآورند .عالوه برآن سهم حملونقل

حملونقل مسااافر میتواند موج

در اقتصاااد ملی نیز انکارناپذیر اساات ،زیرا که هر واحد رشااد

خطوط ریلی شاود و از بسایاری مزایای استفاده از این سیستم

اقتصاادی در کشورها مستلزم  9/0الی  1واحد رشد در بخش

حملونقل مانند کاهش ترافیک ،آلودگی و تصااادفات بهره مند

حملونقل است [یحییآبادی و اکبران .]9911 ،امروزه با توجه

شااد .از دیگر اهداف پژوهش ارائه راهکارهایی جهت اسااتفاده

به افزایش بسیار زیاد هزینههای توسعه شبکههای خیابانی برای

پژوهشااگران و برنامهریزان اقتصااادی ،عمرانی ،شااهرداری و

اساتفاده از وساایل نقلیه شاخصای و پیامدهای منفی وسیع آن،

شارکت بهرهبرداری راهآهن شاهری اساات .در پژوهش حاضر

توسااعه ساایسااتمهای حملونقل همگانی به عنوان یک راهحل

سایستم حملونقل ریلی درونشهری شهر تهران با وجود چهار

اصاولی برای شاهرهای بزرگ محسوب میشود .در بسیاری از

خط فعال بررسی شده است و اطالعات الزم برای مدلسازی و

شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت ،عالوه بر اتوبوس،

انجام پژوهش از شاارکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه برای

از سیستمهای دیگری از جمله سیستمهای حملونقل ریلی نیز

ساااال  9910جمعآوری شاااده اسااات .هزینه تعمیرات و بر

اساتفاده میشاود .این سیستمها برای نیل به اهداف متفاوتی از

مصاارفی واگنها با هم برابر اساات همینین هزینهها برای یک

جمله افزایش راحتی و امنیت سفر ،کاهش آلودگی هوا و حفظ

ساااعت کاری در نظر گرفته شااده اساات .ورفیت واگنها در

محیط زیست ،کاهش زمان سفر و حل مشکالت ترافیک ناشی

خطوط مختلف برابر و به اندازه  980نفر مساااافر ایساااتاده و

از تردد وسااایل نقلیه شااخصاای ایجاد میشااوند [نورالهی و

نشاساته میباشاد .همینین فر

برکپور.]9911 ،

بر این است که توزیع تعداد

واگنهای تخصیص یافته به هر خط در بازههای زمانی مختلف
با توجه با تقاضای مسافران بهینه نیست.

در حال حاضاار مترو تهران ،روزانه جمعیتی بالغ بر سااه
میلیون نفر را جابجا میکند که اگر این افراد بخواهند بهجای

در اداماه این پژوهش ابتادا ادبیاات نظری مرور و به طور

اساتفاده از مترو از خودرو شاخصای یا از وسایل نقلیه عمومی
استفاده کنند ،تهران که قط

تشااوی آنها به اسااتفاده از

مختصر شرحی از دیگر مطالعات صورت گرفته در این حوزه و

اصلی اقتصادی کشور است دچار

جنباه نوآوری پژوهش آورده می شاااود .سااادا در ادامه ،به

چنان ترافیکی میشود که اکثر مردم تمام وقت خود را در پشت

وضعیت شبکه حملونقل ریلی درونشهری تهران (مترو) اشاره

ترافیکهای شاادید میگذرانند و حضااور بموقع در محل کار
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رقیه نظری ا علی اکبر عرب مازار ا رسام مشرفی
کاهش هزینهها ،توسعه اقتصادی ،افزایش

شاده و با تشریح مدل و نتای آن ،به پیشنهاداتی که در راستای

اطمینان کافی ،موج

نتای بدست آمده از تحقی ارائه شده است ،پرداخته میشود.

نرخ اشتيال و افزایش کیفیت زندگی شهری خواهد شد.
[سجادینژاد و حسنناینی .]9910 ،همینین ارزش زمانی که

 .2مرور ادبیات تحقیق

افراد برای رفت و آمد به محل کار تلف میکنند میتواند در
بهرهوری انرژی ،سرمایهگذاری شود که طب

حملونقل عمومی شامل سیستمی است که در آن یک وسیله

مطالعه وینا و

مشااخص در ایسااتگاههای مشااخص و در مساایری بین مبد و

ماچادو در ریودوژانیرو ،9ارزش ارزی آن در حدود  90/1میلیارد

مقصاد مشخص تردد میکند .حملونقل عمومی با ویژگیهای

دالر در سال  1591بوده است که معادل  8/9درصد تولید

اجتماعی ،اقتصاااادی ،زیسااات محیطی ،جيرافیایی و جمعیتی

ناخالص داخلی 1در منطقه بوده است [اسدی و موحدی کلیبر،

ارتباط دارد [پریزادی و دیگران .]9915،سااایساااتم حملونقل

 .]9911در سال های اخیر ،گسترش سریع شهر باعث ایجاد نیاز

عمومی انواع مختلفی دارد که عبارتند از" .9 :سیستم حملونقل

بیشتر به ساخت و ساز مترو شده است .از آنجایی که مراکز

عمومی ترانزیت :عبارت اساات از ساایسااتمی که دارای مبد و

شهری اغل

با جریان روزانه تعداد زیادی از مردم روبرو می-

مقصااد معین اساات و در زمان معین به جابهجایی مسااافران

شوند ،سیستم حملونقل مناس

مایپردازد .اتوبوسهااای منظم ،اتوبوسهااایی کااه در طول

شعاع حمل و نقل در سطح شهر را گسترش دهد ،همینین فشار

مساایرهای ثابت بر اساااس جدول زمانی ثابت کار میکنند.

ترافیک را در مرکز شهر کاهش دهد و به طور قابل توجهی در

اتوبوسهای سااریعالساایر ،اتوبوسهایی ( )BRTنیمه سااریع،

دسترس بودن حملونقل عمومی در مرکز شهر را بهبود بخشد

قطار سابک شهری (مترو) ،تراموا ،مونوریل ،سیستمهای سریع

[سان و دیگران .]1591 ،بنابراین امروزه باا توجاه باه شارایط

ریلی ،اتوبوس سریعالسیر ترانزیت در زمره سیستم حملونقل

اقتصاادی– اجتمااعی و زیساتمحیطی کالنشهرها ،هرگونه

عمومی قرار میگیرنااد .1 .سااایساااتم حماالونقاال عمومی

مدیریت درست در برنامهریزی و سرمایهگذاری برای توسعه و

پاراترانزیت :این سیستم بر خالف سیستم ترانزیت دارای مبد

گسترش سیستمهای حملونقل عمومی ،تاثیر بسزایی در حمل-

و مقصاد ثابت و مشاخص نیست و همینین زمان جابهجایی

ونقل شهرها و به تباع آن حال مشکالت ناشی از ترافیک و

مساافران این ساایسااتم نیز ثابت و از پیش تعیین شااده نیساات.

آلودگی زیسات محیطای خواهاد داشت .در صورت عملکرد

روشهای متنوع حملونقل پاراترانزیت عبارتند از :تاکسااای،

مناس

سیستم حملونقل عمومی ،عالوه بر رضایتمندی بیشاتر

تاکساای گردشاای دربسااتی ،تاکساای تلفنی ،تاکساای فرودگاه،

کااربران ایان سیساتمهاا ،بخاش عمدهای از استفاده کنندگان

تاکسای خطی ،تاکسای ساعت اوج ،ون ،مسافرکشها ،اتوبوس

حملونقال شخصای نیاز باه آن جذب خواهند شد ،و بدین

های اجارهای ،خودرو اشتراکی ،ونهای اشتراکی ،مینی بوسها

وسیله بار ترافیکی موجود در شبکه و عوار

منفای ناشای از

[کااکااوناد و جباری ,”]9919 ،در این تحقی تمرکز بر روی

آن کااهش خواهاد یافات [حیدری اناری و شجاعی.]9911 ،

ریلی به طور موثر میتواند

مترو تهران با متوساط جابهجایی روزانه بیش از سه میلیون

حملونقل ریلی درون شهری (مترو) میباشد.

مسافر ،حملونقلی پاک است که در عین سرعت هزینه کمی را

هرچقدر که سیستم حمل و نقل شهری ناکارآمدتر باشد،

برای مسافران بههمراه دارد .حملونقلی پاک و ایمن که به رغم

تمایل افراد به استفاده از وسایل نقلیه شخصی افزایش یافته و در

همه مشااکالتی که بر ساار راه گسااترش خطوطاش وجود دارد

نتیجه مدیریت امور شهری دشوارتر و در برخی موارد مختل

همواره باهعنوان بهترین راهحل برای کاهش ترافیک و آلودگی

میشود .به طور مشخص ثابت شده است که گسترش حملونقل

هوای کالنشاهر تهران مطر بوده اسات [شاارکت بهرهبرداری

عمومی و استفاده از سیستم های حملونقلی کارا و دارای قابلیت
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تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگنها بر کاهش هزینه حملو نقل در شبکه متروی تهران
تهران و حومه .]9910 ،برخی از مزایای حملونقل ریلی نسبت

یک مدل بهینه خطی برای خطوط متروی شهری در شهر تهران

به دیگر انواع حملونقل عبارتند از :کاهش مصااارف انرژی،

طراحی شاااود کاه ضااامن حاداقل نمودن هزینهی واگنهای

کاااهاش آالیناادههااای زیساااات محیطی ،ترافیااک ،تلطیف

اختصاااس یافته به هر خط ،تعداد بهینه واگنها را در ساااعات

محیطزیست و ایمنی باال [نیکوکار و دیگران .]9910 ،علیرغم

اوج تقاضا و دیگر ساعات تعیین گردد.

مزایای بیان شااده سااهم این ساایسااتم در جابهجایی های درون

مترو یک نوع محرک جهش در حملونقل عمومی اساات

شاهری تهران در سال  19حدود  91/1درصد بوده در حالی که

یعنی سایساتم ریلی مشو استفاده از سایر مدهای حملونقل

این سهم برای جابهجایی با اتوبوس و مینیبوس ،تاکسی و ون
به ترتی

عمومی اسات .مترو نیاز اصلی جامعه ماست که در آینده جزء

 15و  19/8درصاااد اسااات .همینین طب آمار مرکز

مطالبات و حقو قطعی مردم شااهرها خواهد شااد .بنابراین

کنترل ترافیک تهران ،تعداد افرادی که بر اثر تصادفات رانندگی

عالوه بر افزایش آمار جابجایی میبایست اثربخشی و جذابیت

در ساطح شهر تهران در سال  19دچار خسارت ،جر و فوت
شااده اند به ترتی

خادمات آن نیز مورد توجه قرار گیرد .پرداخت  10میلیارد

 9915 ،10181و  15نفر بوده اساات که با

یارانه برای مصرف روزانه بنزین که حدود  99برابر کل بودجه

توساعه حملونقل ریلی می توان تا حدودی از این آمار کاست

حملونقل ریلی کشااور اساات قابل باور و پذیرفتنی نیساات،

[شرکت کنترل ترافیک تهران.]9919 ،

اینکه پنجاه و یک در صااد این بنزین در ترافیک تهران هدر

بهینهسااازی روشاای اساات که بوساایله آن بهترین جواب

میرود ،مشااکالت زیساات محیطی و تهدید سااالمتی افراد،

ممکن برای یک مسئله با توجه به هدف تعیین شده و قیدهای

خسااارت و تلفات ناشاای از تصااادفات و زمان تلف شااده

موجود ،که همه با توابع و روابط ریاضاای مشااخص شاادهاند،

جنبههای دیگر تردد در کالن شاهرهاست که باید کمی شده و

تعیین میشااود .مساائله بهینه دارای یک تابع هدف و احتماالً

به این عدد اضافه شود [رحمتینژاد و خورشیدوند. ]9911 ،

چندین قید میباشد که مجموعاً خصوصیات سیستم مورد نظر

با توجه به حجم هزینههای صااارف شاااده در سااایساااتم

را در بر میگیرناد [مختااری مطل و شاااریفیان .]9911 ،از

حملونقل کشور در این پژوهش سعی شده است با بهینهسازی

روشهای دیگری که در بررساای موضااوعات میتوان نام برد:

تخصاایص واگنهای مسااافربری و باال بردن کیفیت اسااتفاده از

اقتصااادساانجی ،شاابیهسااازی و الگوریتمهای ابتکاری پیشاارفته

مترو درصاااد قابل توجهی از هزینهها (هزینه بر مصااارفی و

بهینهساااازی به عنوان روش حل تقریبی مانند الگوریتم ژنتیک،

هزینه تعمیرات واگنها) را کاهش داد .همینین با تأمین بهموقع

شابیهساازی تبرید و جستجوی ممنوع هستند .از بین ابزارهای

تقاضاای مساافران در جهت تشوی از خطوط ریلی به مزایایی

موجود برای مدلسااازی ،روشهای تحقی در عملیات و از بین

همیون کاهش ترافیک ،آلودگی و تصادفات نائل آمد.

آنهاا برنااماهریزی ریاااضااای از اولویات باااالیی در انتخاااب

 1-2وضعیت شبکه ریلی درونشهری تهران

برخوردارند .علت این اسات که روشهای برنامهریزی ریاضی
ماانناد برناامهریزی خطی و عدد صاااحیح به جوابهای بهینه

امکان انجام سفرهای درونشهری و ارتباط حومه با مرکز تهران

منتهی میشود و نرمافزارهای مربوط مانند  winQSBبه خوبی

با سااارعت مناسااا  ،تردد دقی و ایمن با فناوری باال ،کاهش

توساااعااه داده شاااده انااد [طراوتی .]9915 ،از جملااه فنون

آلودهکنندههای زیساتمحیطی ،ایجاد و گسترش فرهنگ نظم و

بهینهساازی ،برنامهریزی خطی است در این پژوهش سعی شده

انضاباط با توجه به ارزش واالی وقت در زندگی ،ایجاد فضای

اساات با اسااتفاده از این مدل و حل آن با نرم افزار winQSB

اجتماعی آرام و آساوده ،بهینهساازی حملونقل شهری ،کاهش
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رقیه نظری ا علی اکبر عرب مازار ا رسام مشرفی
اتالف وقت شااهروندان و کاهش تصااادفات رانندگی ،از جمله

8

خط 1

11

1

خط 9

91

95

خط 1

11

اجتماعی و محیط زیستی ناشی از معضل ترافیک دارد .براساس

99

خط 0

19

آماار و اطالعاات شااارکت متروی تهران سااافر با مترو باعث

91

تعداد ایستگاه های کل مترو

15

99

صرفه جویی ساالنه مصرف بنزین و

1891

مزیتهای کیفی بکارگیری مترو است .مترو به عنوان پاکترین،
سااالمترین ،سااریعترین ،ایمنترین و به طور کلی کارآمدترین
شابکه حملونقل ،نقش انکارناپذیری در حل مسائل اقتصادی،

صاارفهجویی ساااالنه  905میلیارد تومان در مصاارف سااوخت
میشود که البته در کنار آن آلودگی هوا و خسارات ناشی از آن

گازوئیل ناشی از جابجایی با مترو (میلیارد

نیز کاهش مییابد .روزانه حدود سااه میلیون ساافر در تهران با

تومان)

مترو انجام میشااود که به ازای هر ساافر حدود  1دهم لیتر در
مصااارف ساااوخت و  11دقیقه در اتالف وقت صااارفهجویی
میشااود .در حال حاضاار شااابکه متروی تهران دارای  1خط
درونشاهری و یک خط برون شهری فعال میباشد .در جدول

91

طول کل خطوط -کیلومتر

901

90

وضعیت ناوگان فعال -عدد

918

91

کل جابجایی انجام شده از ابتدای بهره-

0/1

ذیل خالصااه ای از عملکرد خطوط متروی تهران آمده اساات

برداری(میلیارد سفر)

[شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه.]9910 ،

منبع( :شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه)1931 ،

جدول  .1خالصه ای از عملکرد خطوط متروی تهران
ردیف

شرح

9

کل سفرهای انجام شده (میلیون سفر)

 2-2پیشینه تحقیق

مقدار

تا کنون مطالعات خوبی در زمینه بهینهساازی انجام شااده است

ساالنه

که به مهمترین آنها اشاره میشود.

119

یقینی ،علیمحمادیاان و کریمی در مقاالاهای تحت عنوان

سهم جابجایی هر یک از خطوط از کل جابجایی (میلیون سفر)

"بهینهسازی برنامهریزی خطوط مسافری در راهآهن" یک روش

1

خط 9

199

پایه الگوریتم ایجاد ستون و یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

9

خط 1

918

برای حل مساائله برنامهریزی خطوط مسااافری پیشاانهاد شااده

1

خط 9

1

0

خط 1

919

محدودیتهای تقاضا ،ورفیت ایجاد شده توسط خطوط و حد

1

خط 0

15

باالی تعداد اعزام قطار روی هر کمان شبکه است .نتای بدست

اسات .مدل برنامهریزی خطوط مساافری مورد استفاده در این
مقاله ،دارای تابع هدف بیشاینهسازی تعداد مسافرین مستقیم با

آمده نشاندهنده کارایی و دقت باالی روشهای حل پیشنهادی

وضعیت فیزیکی شبکه خطوط بهره برداری شده (طول مسیر) –

است [یقینی ،علیمحمدیان و کریمی.]9911 ،

کیلومتر
1

خط 9

یقینی و همکااران در مقاالهای تحت عنوان "تخصااایص

11

لکوموتیو و زماانبنادی قطاارهاای بااری در راهآهن ایران"،
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تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگنها بر کاهش هزینه حملو نقل در شبکه متروی تهران
تخصااایص و زمانبندی در دو فاز انجام دادهاند .در فاز اول،

و باا زمان ورود دینامیک که قادر به برنامهریزی همزمان چند

تخصایص لوکوموتیو به رامهای موجود با استفاده از الگوریتم

پایانه در یک بندر است ،پیشنهاد شده است .برای ارزیابی مدل

ژنتیاک صاااورت گرفته اسااات .در فاز دوم ،بهترین برنامه

پیشاانهادی ابتدا نتای وضااع موجود عملیات تخلیه و بارگیری

تخصاایص لوکوموتیو که در فاز یک بهدساات آمده ،در نظر

بندر شهیدرجایی با نتای حاصل از مدل پیشنهادی مقایسه شده

گرفته شاده و یک حد پایین برای زمان رسیدن قطارهای باری

اسات .نتای نشان دادهاند مدل پیشنهادی بهطور متوسط باعث

به مقصادشان محاسبه میشود .سدا مجدداً با استفاده از یک

کاهش  05درصاادی مقدار تأخیر خروج کشااتیها در بندر

الگوریتم ژنتیک دیگر ،زمانبندی قطارهای باری انجام میشااود

کانتینری میشااود .به منظور ارزیابی مدل ارائه شااده در این

[یقینی و دیگران.]9911 ،

پژوهش ،در یک آزمایش دیگر ،به مقایسااه این مدل با مدل
گساساته پیشانهادی موجود در ادبیات موضاوع پرداخته شده

نعیمی ،شاورورزی و طالعی در مقال "بهینهسازی سیستم

اسات .نتای نشان دادهاند مدل پیشنهادی میتواند مقدار تأخیر

حملونقل ادارات با خوشهبندی به روش  kمیانگین و ترکی

خروج کشاتیها را به مقدار فراوانی در مقایسه با مدل گسسته

الگوریتم ذخیره 9و جستجوی ممنوع" ،یکی از راههای کاهش

مذکور کاهش دهد .در نتیجه بندر مورد نظر میتواند با افزایش

حجم ترافیاک و میزان مصااارف ساااوخات ،اساااتفاده از

جل

ساارویاهای حملونقل برای کارکنان ادارات و شاارکتهای

رضاایت شرکتهای کشتیرانی در رقابت با بنادر نزدیک

خود ،موف تر عمل نموده و بهرهوری و ساااوددهی باالتری

بزرگ و کارخانههاسات .برنامهریزی و تخصیص خودروها به

داشته باشد [داداشی ،شیخاالسالمی و باباییتیرکالمی.]9911 ،

کارکنان ساااازمانها و تعیین مسااایرهای جمعآوری آنها از
مساائل اصالی این پژوهش است .هدف اصلی این مقاله ارائه

اهوجا و همکاران 1در مقالهای تحت عنوان حل مشااکالت

روشای برای تجزیه این مسائله به چند مسئله تک هدفه و نیز

برنامهریزی لوکوموتیو واقعی یک روش ریاضاای با اسااتفاده از

ارائه روشاای جدید برای مساایریابی اساات .بنابراین در این

تجزیه مسااأله بر مبنای برنامهریزی عدد صااحیح و یک مقیاس

میانگین بهبود یافته ،مساائله مورد تحقی تبدیل به چند مساائله

همساااایگی خیلی بزرگ ،برای کمدااانی راهآهن آمریکااایی،0

تک هدفه گردیده و ساادا با تلفی الگوریتم  kمقاله ابتدا با

پیشانهاد کردند .زمان مورد نیاز برای حل مسااله در حدود 95

اساااتفاده از الگوریتم ذخیره و الگوریتم جساااتجوی ممنوع،

دقیقه بود .آنها توانستند با مدل ارائه شده از  9191لوکوموتیو

کوتاهترین مساایر محاساابه میگردد .نتای نشااان میدهد که

اسااتفاده شااده توسااط شاارکت ،در حدود  155لوکوموتیو

اسااتفاده از تلفی الگوریتم ذخیره و جسااتجوی ممنوع ،نتای

صرفهجویی نمایند .این روش در مقایسه با عملیات ،که توسط

بهتری نساابت به اسااتفاده از الگوریتم جسااتجوی ممنوع به

شاارکت اسااتفاده میشااده ،هزینه قابل توجهی را کاهش داد

تنهایی دارد و الگوریتم تلفیقی سارعت بیشاتری در رسیدن به

[اهوجا و دیگران.]1550 ،

پاسخ نهایی دارد [نعیمی ،شورورزی و طالعی.]9911 ،

کو و نیکولز 1در مقاله ،یک روش مدلسازی ریاضی برای

داداشااای ،شااایخاالساااالمی و باابااییتیرکالمی در مقال

بهبود استفاده از لوکوموتیو در یک راهآهن باربری ،مدلی برای

"برنامهریزی تخصاایص اسااکله در پایانه کانتینری بندر شااهید

یک شرکت کلمبیایی ارائه کردند ،مشکل این شرکت در مورد

رجایی" از روشهای بهینهیابی در صااانعت حملونقل دریایی

هزینه حملونقل سبک بود و در مدل ارایه شده سعی شد تا با

استفاده نمودهاند .در این پژوهش یک مدل ریاضی خطی عدد

ارایه فرمولی ،هزینه جابهجاییهای سااابک به کمترین میزان

صااحیح مختلط به منظور برنامهریزی پهلوگاه با رویکرد مرک
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رقیه نظری ا علی اکبر عرب مازار ا رسام مشرفی
خود برساد .این مدل مبتنی بر برنامهریزی عدد صحیح مختلط

به معرفی متيیرها و پارامترهای مدل و ساادا مدل ارائه شااده

خطی بود [کو و نیکولز.]1551 ،

پرداخته میشود.

کاساااییانی ،کاپرار و تو  1در پژوهش خود تحت عنوان

 1-9معرفی مجموعههای بکار رفته در مدل

یک الگوریتم سااریع اکتشااافی برای مساائله تخصاایص یک رام

 .9خطوط فعال در سایستم حملونقل ریلی درونشهری تهران

قطار ،مشاکل بهینهساازی راهآهن را به عنوان مسئله تخصیص

i=1,2,3,4

یک رام قطار مورد مطالعه قرار دادند .آنها در این مقاله بیان

 .1ساعات اوج  j=1,2و ساعات غیر اوج k=1, 2

کرده اند یک رام قطار شااامل قطار با موتور و مجموعهای از

 .9دوره مورد مطالعه (بهمن ماه t =)10

واگنهاا با صاااندلیهای مساااافری اسااات .با وجود نیاز به
مجموعهای از سافرهای به موقع قطار با ورفیت مشخص برای

 2-9پارامترها

مسااافران و از طرفی یک رام قطار با داشااتن تعداد مشااخصاای

جدول  .2پارامترهای مساله

صندلی ورفیت ثابتی دارد احتماال مشکلی در تخصیص یک رام
قطار به هر سافر وجود داشته باشد و شاید یک ترکی

بهینه از

رام های قطار احتیاج باشااد .بنابراین یک الگوریتم اکتشااافی با
حل یک مدل برنامهریزی صحیح خطی به دست آمده و راهحل

پارامتر

تعریف

dij

ورفیت عرضه در خط  iدر بازه زمانی اوج

eik

واحد
j

ورفیت عرضه در خط  iدر بازه زمانی غیراوج
k

بهینه را در ساااعات پیک روز به ارميان آورده اساات .عملکرد
الگوریتم اکتشااافی به صااورت محاسااباتی در نمونههای واقعی

aij

تقاضا خط  iدر ساعات اوج

واگن
واگن
واگن

j

bik

تقاضا خط  iدر ساعات غیر اوج

k

واگن

C1

شااده ،نتای با روشهای موجود از ادبیات مقایسااه شاادهاند و

هزینه تعمیرات هر واگن در دوره

t

ریال

C2

هزینه بر مصرفی هر واگن در دوره

نشاان داده شده که روش جدید میتواند راهحلهایی با کیفیت

Ai

حداقل تعداد واگنهای الزم برای هر خط

خوب را در کوتاهترین زمان ممکن بهدساات آورد [کاسااییانی،

Bi

حداکثر واگنهای موجود در هر خط

ثبت شااده توسااط یک اپراتور قطار ایتالیایی منطقهای ارزیابی

کاپرار و تو .]1591 ،

ریال

t

i

i

واگن
واگن

منبع( :یافته های تحقیق)

 .9مدلسازی ریاضی
 9-9متغیرهای تصمیم

این پژوهش از نظر هادف ،کاربردی و از لحا روش پژوهش
توصاایفی اساات .مدل با فرضاایات و اهداف و محدودیتهای
دنیای واقعی و اطالعات و ارقام و دادههای خطوط 1 ،9 ،1 ،9
در تمامی ایسااتگاههای فعال در این مساایرها برای بهمن ماه در

 :Xijواگن اختصاس یافته به خط  iدر بازه زمانی

j

 :Xikواگن اختصاس یافته به خط  iدر بازه زمانی

k

 4-9ارائه مدل پیشنهادی

سااال  10که از شاارکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه اخذ
شاده سااخته شاده است .در این بخش ،به ارائه مدلی پرداخته
شده است که تعداد واگنهای بهینه در سیستم حملونقل ریلی
درونشاااهری تهران باا هادف حاداقلکردن هزینهها به روش
برنامهریزی خطی مدلساازی شده است .به این منظور در ادامه
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تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگنها بر کاهش هزینه حملو نقل در شبکه متروی تهران
2

تابع هدف:

4

کل قطار های اعزام شده

𝑗𝑖𝑥) 𝑀𝑖𝑛. 𝑍 = ∑ ∑(𝑐1 + 𝑐2

()9

4

تعداد واگن قطارها در

+ ∑ ∑(𝑐1
𝑖=1 𝑘=1

واگن های عرضه شده
2

𝑖 = 1,2,3,4

()1

𝑗=1
2

()9

𝑘𝑖𝑒 ≤ 𝑘𝑖𝑥 ∑

𝑖 = 1,2,3,4

در رابطه ( )1محدودیت ورفیت عرضااه واگنها در خط i
در بازه زمانی ( jسااعات اوج) در نظر گرفتهشاادهاست .در هر

𝑗𝑖𝑎 ≥ 𝑗𝑖𝑥 ∑

خط با توجه به بازه زمانی تعریف شده برای اعزام هر رام قطار

𝑗=1
2

()0

𝑖 = 1,2,3,4

تعداد مشخصی واگن را میتوان اختصاس داد .ساعات اوج بر

𝑘𝑖𝑏 ≥ 𝑘𝑖𝑥 ∑

اسااس درصاد استفاده شده از ورفیت واگن تعریف شدهاست.

𝑘=1

()1

𝑖 = 1,2,3,4

𝑖𝐴 ≥ 𝑘𝑖𝑥 𝑥𝑖𝑗 ,

()1

𝑖 = 1,2,3,4

𝑖𝐵 ≤ 𝑘𝑖𝑥 𝑥𝑖𝑗 ,

در این تحقی زماانی که بیشاااتر از  05درصاااد ورفیت واگن
اسااتفاده شااده ساااعات اوج در نظر شااده در این راسااتا برای

𝑥𝑖𝑗 , 𝑥𝑖𝑘 ≥ 0

()8

81

950

18

15

منبع( :یافته های تحقیق)

𝑘=1
2

()1

1

در هر ساعت(عدد)

𝑗𝑖𝑑 ≤ 𝑗𝑖𝑥 ∑

𝑖 = 1,2,3,4

1

1

1

هر خط(عدد)

𝑘𝑖𝑥) + 𝑐2
محدودیت ها:

90

در یک ساعت (رام)

𝑖=1 𝑗=1
2

91

1

95

 j=1,2به ترتی

 05تا  10درصد و  10تا  955درصد ورفیت

واگن استفاده شدهاست .در رابطه ( )9محدودیت ورفیت عرضه
واگنها در خط  iدر بازه زمانی ( kسااااعات غیراوج) در نظر

 1-9پارامترها ،تابع هدف و محدودیتها

گرفته شاده است .ساعات غیر اوج نیز را زمانهایی که کمتر از

 eik( .9و :)dijورفیات عرضاااه در خط  iدر بازههای  jو : k

 05درصد ورفیت واگن استفاده شده تعریف شده است .در این

ورفیت عرضه واگنها در هر خط بر اساس برنامه تعریف شده

مدل برای ساعات غیر اوج  k=1,2که به ترتی

مهندسین مترو مشخص شده مثال برای خط یک بازه زمانی پن

کمتر از  10و

بین  10تا  05درصد ورفیت هر واگن استفاده گردیدهاست.

دقیقه یکبار برای اعزام قطار تعریف شاااده اسااات و با وجود

 aij( .1و )bikتقاضا خط  iدر ساعات اوج و غیراوج :بر اساس

قطارهای هفت واگنه ،در هر سااااعت  81واگن مشااايول بکار

اطالعات دریافتی از شرکت بهرهبرداری مترو تهران و مشخص

هستند .میزان عرضه خطوط در جدول  9ارائه شده است.

بودن میانگین تعداد افراد ورودی از گیت به هر خط در بازههای
جدول  . 9محاسبه عرضه هر خط در هر ساعت

یک ساااعته شااروع ساااعت کار تا پایان اتمام ساااعت کاری و

خطوط

یک

دو

سه

چهار

بازه زمانی اعزام قطار

هر 0

هر 1

هر 90

هر 1

دقیقه

دقیقه

دقیقه

دقیقه

یکبار

یکبار

یکبار

یکبار

مشخص بودن ورفیت هر واگن میتوان تقاضای هر خط را در
بازههای اوج و غیراوج بر حس

واگن تعیین نمود .با توجه به

اطالعات موجود متوسط تقاضا در روزهای مختلف در بازههای
تعریف شده تقریبا یکسان میباشد.
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رقیه نظری ا علی اکبر عرب مازار ا رسام مشرفی
هدف مسااله ،بهینهسازی هزینههای مصرفی واگنها است؛

با بررسااای دادههای جمعآوری شاااده از تقاضاااا افراد در
ماههای مختلف از ساااال این نتیجه حاصااال شاااد که الگوی

در این رسااله هزینههای در نظر گرفته شااده شامل :هزینه بر

تقاضاای ماهانه یک الگوی ثابت و غیر تصادفی میباشد و بازه

مصرفی و هزینه تعمیرات واگنها است.

زمانی ساعات اوج و غیر اوج به علت یکی بودن شروع و اتمام

( )C1هزینااه تعمیرات هر واگن در بهمن مااه ساااال :10

سااعاتکاری افراد ،در ماههای مختلف ثابت اساات .با توجه به

هزینه تعمیرات خود شاامل چهار هزینه :هزینه تعمیر اساااسی،

اینکه هدف اصاالی رساااله مینیمم ساااختن هزینهها در شاابکه

هزیناه تعمیر ساااالیانه ،هزینه تعمیر جاری و هزینه تعمیر ویژه

حملونقل ریلی درونشاااهری اسااات ،تخصااایص تعداد بهینه

است.

واگنهاا و جلوگیری از اختصااااس یاک رام قطار هفتواگنه

"تعمیر اساسی :تعمیراتی است که پا از زمان مشخص یا

میتواناد بخش بزرگی از این هزیناه را کاهش دهد .رابطه ()1
محدودیت برآوردن تقاضای مسافران در خط  iدر بازه زمانی j

کیلومتراژ معینی براسااس اساتانداردهای کارخانه سازنده روی

را نشاان دادهاست که تعداد واگنهای اختصاصی نباید کمتر از

وساایله نقلیه ریلی انجام شااده اساات .تعمیر سااالیانه :بازدید و

تقاضااا باشااد با وجود این محدودیت ضاامن برآوردن به موقع

تعمیراتی اسات که هر سااله بر روی قسامتهای مشخصی از

تقاضای مسافران و تشوی آنها برای استفاده از این نوع سیستم

وساایله نقلیه ریلی انجام گردیدهاساات .تعمیر جاری :بازدید،

حمالونقال میتوان باه یکی دیگر از اهداف تحقی که کاهش

تعمیر و ساارویساای اساات که به طور معمول روزانه و یا در

آلودگی و ترافیک است ،نایل آمد aij .با توجه به میزان تقاضای

صورت خرابی وسایل در مبادی حرکت روی وسیله نقلیه ریلی

هر خط در باازههاای زماانی مختلف و ورفیت هر واگن برای

صاورت پذیرفتهاست .تعمیر ویژه :تعمیراتی است که خارج از

واگنهای مورد نیاز مشخص شده است .در

برنامه زمانبندی شده به طور اضطراری روی وسیله نقلیه ریلی

مسافران بر حس

صورت گرفتهاست [سالنامه آماری شرکت رجا,”]9911 ،

رابطه ( )0محدودیت برآوردن تقاضااای مسااافران در خط  iدر
بازه زمانی  kدر نظر گرفته شده است.

بر اساااس اطالعات دریافتی از شاارکت بهرهبرداری متروی

 C1( .9و  :)C2در این تحقی هدف حداقلسازی هزینه واگن-

تهران و حومه هزینه خرید هر واگن در سال  18 ،9910میلیارد

های اختصاس یافته به خطوط ریلی ( )i=1,2,3,4در شبکه

ریال بوده و با در نظر گرفتن  95درصد ارزش خرید ناوگان به

متروی تهران است .بهطوریکه هزینههای سیستم حملونقل

عنوان هزینه ساالنه تعمیرات ،به طور متوسط سالی  1میلیارد و

ریلی درونشهری تهران کمینه گردد .در واقع هدف اصلی آن

 855میلیون ریال هزینه تعمیرات واگنها اساات و هزینه تعمیر

است ،ساعاتی که میزان عرضه بیشتر از تقاضاست را بهینه کرد

هر واگن برای هر سااعت کاری به طور متوسط  115115ریال

تا از اختصاس واگنهای اضافی به خطوط جلوگیری شود و

میباشد.

بتوان هزینهها را کاهش داد" .هزینههای ثابت شامل هزینههایی

( )C2هزینه بر مصارفی هر واگن در بهمن ماه سال  :10بر

هستند که در صورت استفاده و یا استفاده نکردن از واگنها در

مصرفی هر واگن ،برقی است که توسط مولد بر  ،مولد بخار و

نظر گرفتهشدهاند ،به عنوان مثال هزینه خرید در طول دوره

تراکشان هر واگن مصارف شادهاسات" .تراکشن :این سیستم

برنامهریزی ،جزو هزینههای ثابت محسوب شدهاست و هزینه-

جهت تأمین نیروی حرکتی و ترمزی قطار مورد اساااتفاده قرار

های عملیاتی ،هزینههایی هستند که در صورت استفاده از واگن

گرفته اسات .هر واگن دارای چهار تراکشان است .مولد بخار:

باید پرداخت شوند .مانند هزینه بر مصرفی و هزینه تعمیرات

وسیله نقلیه ریلی که در فصل ساارما از طریا سیساتم تولیاد

واگنها [هاله ،بخشی و حسینی,”]9919 ،

بخااار ،گرمایش داخال واگنهای مسافری را تأمین کردهاست.
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تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگنها بر کاهش هزینه حملو نقل در شبکه متروی تهران
مولد بر  :وسیله نقلیه ریلی که نیروی الکتریساااایته مورد نیاز

نشاااان داده که در هر سااااعت باید تعداد واگنها مقادیر مثبت

واگنهاا را تاأمین مینماایاد .از این مولد برای راه اندازی

باشند.

دستگاههای گرمایش ،سرمایش ،روشنایی و  ...استفاده شدهاست

با توجه به مدل پیشانهادی و نحوه محاسبه پارامترها ،مدل

[سالنامه آماری شرکت رجا,”]9911 ،

مورد نظر با برنامه  winQSBحل شاااده اسااات که خروجی
برنااماه ماذکور تعداد بهینه واگنها در خطوط  9 ،1 ،9و  1در

بر اساس اطالعات دریافتی از شرکت متروی تهران و حومه

بازههای اوج و غیراوج ( Xijو )Xikرا مشخص مینماید.

کل بر مصااارفی بهمن ماه ساااال  10خطوط فعال مترو برابر
 99111589کیلو وات سااعت بودهاسات که  95درصد از این

 .4یافتههای تحقیق

بر صارف روشنایی ایستگاهها و بر مصرفی پلههای برقی و
آساانسورها میشود و  15درصد مربوط به حرکت ،روشنایی و

 1-4نتایج خروجی مدل

راهاندازی سایساتمهای گرمایش و سرمایش واگنها شدهاست

نتای بدست آمده از خروجی برنامه  winQSBدر شکل

که توساط تراکشنها ،مولد بر و مولد بخار هر واگن مصرف

 9 ،1 ،9و  1نشاان داده شده است .بر اساس نتای بدست آمده

گردیدهاست .کل قطارهای سیستم  959رام قطار  1واگنه است

فرضاایه پژوهش تایید شااده و تعداد واگنهای بهینه در جهت

در نتیجه بر مصاارفی هر واگن به طور متوسااط برابر  11کیلو

حداقلکردن هزینههای تابع هدف به صورت زیر میباشد:

وات سااعت و تعرفه بر مصارفی برای شرکت متروی تهران
طب تعرفه بر بخش کشاااورزی محاساابه میشااود .در نتیجه

 .9تعاداد واگنهاای اختصااااس یافته به خط یک در بازه

میانگین هزینه بر مصرفی ساعتی هر واگن برابر  99905ریال

زمانی ( k =1بازه غیراوج که  10درصد از ورفیت قطار استفاده

برای هر کیلو وات ساعت بودهاست.

میشود از ساعات  0تا  1صبح و  11تا  )19زمانی که بین صفر
تا  10درصاااد قطار مورد اساااتفاده قرار میگیرد در صاااورت

 Ai(.1و :)Biرابطاه ( )1به حداقل تعداد واگنهای الزم برای

بکارگیری قطارهای  9واگنه در دو ساعت کاری (  k=1ساعت

هر خط در هر بازه زمانی اشاره کرده است که بر اساس حداقل

غیراوج) و بر اساس بازه زمانی  0دقیقه تعریف شده برای اعزام

تقاضاا در این خطوط تعریف شدهاست .در این مدل مقدار Ai

در این خط ،بجای استفاده از  81واگن از  91واگن در بازههای

به عنوان حداقل واگن الزم برای هر خط تعریف شده است که

یک ساعته استفاده شده و به اندازه  11واگن در مصرف واگنها

از اختصااااس هماهی واگنهاا به یک بازهی زمانی در جهت

صرفه جویی میشود .با توجه به اینکه هر واگن به طور میانگین

کاهش هزینهها جلوگیری شااود .از طرفی با فعال بودن خط در

برای هر ساااعت به اندازهی  109815ریال (شااامل هزینه بر

ساعات کاری مترو میتوان نیاز مسافران را تأمین کرد و به یکی

مصاارفی و هزینه تعمیرات واگن) هزینه دارد ،با صاارفهجویی

دیگر از اهداف تحقی که تشاااوی به اساااتفاده از حملونقل

واگنها به اندازه  11واگن 01991585 ،ریال در هر ساااعت در

عمومی اساات دسااتیافت .در رابطه ( Bi )1به حداکثر تعداد

هزینهها صرفهجویی میشود .همینین در بازه زمانی  k=2در

واگنهایی را که میتوان به هر سااااعت کاری اختصااااس داد

صورت بکارگیری قطارهای  9واگنه در مجموع از  91واگن به

اشااره نمودهاسات ،در هر خط مترو تعداد خاصی واگن وجود

جای  81واگن استفاده میشود و به اندازه  18واگن صرفهجویی

دارد که نمیتوان بیشاتر از این تعداد را به  Xijو Xikاختصاس

میشود که در مجموع  11518515ریال در یک بازه یک ساعته

داد .در رابطه ( )8محدودیتهای فنی روی متيیرهای تصمیم را

از هزینه ها کاساته میشاود .به طور مشابه برای بازه زمانی که
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رقیه نظری ا علی اکبر عرب مازار ا رسام مشرفی
بین  05تا  10و  10تا  955درصاد ورفیت قطار اسااتفاده شده
از قطارهای  1و  8واگنه اساااتفاده نمود .در

8

10
4

بازه زمانی که بجای اساااتفاده از قطار  1واگنه از قطار  8واگنه
اساااتفاده میشاااود هزینهها افزایش مییابد ولی میزان افزایش

3

1

5
0

بازه زمانی بازه زمانی بازه زمانی بازه زمانی
k=1
k=2
j=1
j=2

خیلی کمتر از کاهشاای اساات که در سااایر بازهها در هزینهها
داشتهایم و در مجموع کل هزینه در این خط کاهش مییابد .در

تعداد بهینه واگن ها

میتوان باه ترتی

خط یک

شکل  .1تعداد بهینه واگنها در خط یک

مجموع در این خط در طول یاک روز کاری در یک خط رفت
بجای اساتفاده از  9091واگن از  9151واگن استفاده میشود و

خط دو
5
1

 .1تعاداد واگنهاای بهیناه برای خط  1در بازههای زمانی

2

بازه زمانی بازه زمانی بازه زمانی بازه زمانی
k=1
k=2
j=1
j=2

 k=1برابر  1واگن ،در باازه زمانی  k=2برابر  9واگن ،در بازه
زماانی  j=1برابر  0واگن و در بازهزمانی  j=2برابر  9واگن

تعداد بهینه واگن ها

 958واگن صرفهجویی میشود.

3

6
4
2
0

شکل  .2تعداد بهینه واگنها در خط دو

اسااات .باا توجاه باه اینکاه بازه اعزام قطار هر  1دقیقه یکبار
میباااشاااد در مجموع از بکااارگیری  800واگن در طول 98
سااعتکاری صارفهجویی شاده است و باعث کاهش هزینه به
مقدار  111810105ریال بصورت روزانه میشود.
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 .9تعاداد واگنهاای بهیناه برای خط  9در بازههای زمانی

1

5
0

بازه زمانی بازه زمانی بازه زمانی بازه زمانی
k=1
k=2
j=1
j=2

 k=1برابر  9واگن ،در باازه زمانی  k=2برابر  1واگن ،در بازه

تعداد بهینه واگن ها

12

15

زمااانی  j=1برابر  91واگن و در بااازه زمااانی  j=2برابر 1
شکل  .9تعداد بهینه واگنها در خط سه

واگن است .با توجه به اینکه بازه اعزام قطار هر  90دقیقه یکبار
میباااشااااد در مجموع بااه اناادازه  951واگن در طول 98

خط چهار

سااااعتکاری صااارفهجویی و باعث کاهش هزینهها به اندازه
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 .1تعاداد واگنهاای بهیناه برای خط  1در بازههای زمانی

1

5
0

بازه زمانی بازه زمانی بازه زمانی بازه زمانی
k=1
k=2
j=1
j=2

 k=1برابر  9واگن ،در باازه زمانی  k=2برابر  1واگن ،در بازه
زمانی  j=1برابر  1واگن و در بازه زمانی  j=2برابر  0واگن

تعداد بهینه واگن ها

 18911015ریال به صورت روزانه میشود.

5

10

شکل  .4تعداد بهینه واگنها در خط چهار

اسااات .باا توجاه باه اینکاه بازه اعزام قطار هر  1دقیقه یکبار

باا توجاه باه اطالعات دریافتی از شااارکت متروی تهران

میباااشااااد در مجموع بااه اناادازه  195واگن در طول 98
سااااعتکاری صااارفهجویی و باعث کاهش هزینهها به اندازه

طراحی خطوط مترو و جانمایی ایسااتگاههای آن بر مبنای طر

 919991155ریال به صورت روزانه شده است.

جامع شااهرسااازی تهران و مراکز جمعیتی و مسااافرپذیر انجام
شدهاست .بر این مبنا ایستگاههای مترو و طول سکوی آنها نیز
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طراحیهای متفاوتی دارند .اما در حال حاضر از همان قطارهای

نتای حاصال از برنامه  winQSBنشان میدهد برای ضرای

 1واگنه در تمام خطوط اسااتفاده میشااود .بر اساااس آنیه در

 X31 ،X23 ،X21 ،X11و  X41در تاابع هدف حدود باال و پایینی

نتای مدل ارائه شااد میتوان برای سااایر خطوط نیز قطارهای

(  Allowable Max. Cو  )Allowable Min. Cوجود

مختلف با واگنهای مختلف را تعریف نمود.

دارد که در خارج از آنها تعداد بهینه واگنها تيییر خواهد کرد.
برای متيیرهای ذکر شده این حدود بین صفر تا  109815است،

بر اسااااس اطالعات دریافتی از مهندساااین شااارکت مترو

باه این معنی کاه اگر هزیناه یاک سااااعت کاری هر واگن از

مجموع هزینههای ذکر شاااده در مدل (مجموع هزینههای بر

 109815ریال بیشتر شود از تعداد واگن کمتری در این ساعات

مصااارفی و هزینااه تعمیرات واگنهااا) برای بهمن ماااه 9910

استفاده میشود.

برابر 111101/501میلیون ریال میباشااد در حالی که در برنامه
 winQSBحداقل هزینهها (مقدار بهینه تابع هدف) برای بهمن

برای متيیرهااای  X42 ،X34 ،X32 ،X24 ،X22 ،X14 ،X12و X44

ماه برابر  910511/89میلیون ریال است و برای یک روز کاری

این محدوده بین  109815تا بینهایت میباشد .به این معنی که

برابر  0055/811میلیون ریال اسات و این نشاان میدهد که در

اگر هزینه هر واگن در یک ساعت کمتر از  109815ریال شود

صاااورت بکاارگیری جوابهای بهینه بدساااتآمده این مدل،

تعداد بیشتری واگن به این متيیرها در تابع هدف اختصای داده

میتوان در این ماااه  11199/111میلیون ریااال در هزینااههااا

میشاااود .همینین برای متيیرهااای  X33 ،X13و  X43این

صرفهجویی نمود.

محدوده بین منفی بینهایت تا  109815میباشاااد به این معنی
که اگر هزینه یک واگن در یک ساااعت کاری از  109815ریال

 2-4آنالیز حساسیت مدل

بیشاتر شود تعداد کمتری واگن به این ساعات کاری اختصاس

تحلیل حساسیت عبارتست از تحلیل و بررسی چگونگی تيییر

داده میشاااود ،همینین منفی بینهاایات بودن حد پایین بدین

پارامترهای یک مدل برنامهریزی خطی و ارزیابی تأثیر آن در

معنی اسااات که هر قدر هم این هزینه کاهش یابد تعداد بهینه

تابع تا

این واگنهاا زیااد نخواهد شاااد و این به دلیل محدودیتهای

جواب بهینه .تحلیل حساسیت نشان میدهد که ضرای

چه میزان میتوانند افزایش یا کاهش یابند بدون این که پایه
بهینه مسئله عو

لحا شده در مدل میباشد.

شود.

 2-2-4تجزیه و تحلیل قیمت سایهای محدودیتها

تحلیل حساسیت شامل دو بخش است ،یکی مربوط به ضرای

قیمت سایهای مقداری است که اگر سمت راست محدودیت

تابع هدف و دیگری مربوط به محدودیتها ،که در هر کدام به

(که با نماد  RHSمشخص شده است) ،یک واحد اضافه شود

تفکیک مقدار واقعی و مقادیر کاهش و افزایش قید شده است.

به آن اندازه جواب بهینه ،بهبود مییابد .نتای بدست آمده نشان

آنالیز حسااسایت مقادیر سمت راست به این مفهوم است که

میدهد تابع هدف ،بیشترین حساسیت را به تيییر میزان عدد

این مقادیر تا چه حد امکان افزایش یا کاهش برایشااان وجود

محدودیت تقاضا را دارد به نحوی که یک واحد افزایش در مقدار

دارد بدون این که قیمتهای سااایهای 8به دساات آمده را تيییر

محدودیت تقاضا (نیاز به تعداد واگن های بیشتر در هر خط)

دهند .تيییر در قیمت ساااایهای باعث تيییر در جواب بهینه

 109815ریال در بهبود هزینهها در تابع هدف موثر بوده است و

خواهد شد [اسدی و دیگران.]9919،

سایر محدودیتها که دارای قیمتهای سایهای صفر هستند

 1-2-4تجزیه و تحلیل حساسیت ضرایب تابع هدف

بیشتر بر روی تعیین تعداد بهینه واگنها موثر بوده و در تيییر
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مقدار بهینه تابع هدف تاثیری ندارد به بیان دیگر در این

هزینهها ارائه شدهاست .که با استفاده از نرمافزار  winQSBبه

محدودیتها بیش از حداقل نیاز هر خط به واگن ،در بازههای

حل مدل پیشنهادی پرداخته شده است.

کاری تعریف شده واگن اختصاس داده شده است .به طور مثال

پا از ارائه مدل میتوان مدل را با تعداد مختلفی از قطارها

در محدودیتهای مربوط به عرضه که مقدار قیمتهای سایهای

(تعداد واگنهای مختلف) که در سااااعات مختلف تقاضاااا به

صفر است به این معنی است که میزان عرضهای که در هر خط

شااابکه ریلی وارد میشاااوند ،تحلیل نمود .در ادامه نیز میزان

وجود دارد بیش از نیاز هر خط به تعداد بهینه واگنها میباشد.

کااهش در هزینهها (بر مصااارفی و هزینه تعمیرات واگنها)

در واقع این بیانگر این مسأله است که با اضافه کردن به عدد

مورد بررساای قرار گرفت نتای مدل پیشاانهادی نشااان دادهاند،

سمت راست این محدودیتها ( )RHSدر جواب بهینه تيییری

مدل پیشااانهادی به طور متوساااط باعث کاهش  99درصااادی

به وجود نخواهد آمد.

هزینهها در طول یک ماه میشاااود .در نتیجه شااارکت متروی

 .1نتیجهگیری

تهران میتواناد باا بکاارگیری این مدل ،هزینهها را کاهشداده،
موف تر عمل نموده و بهرهوری باالتری داشااته باشااد .عالوه بر

گساترش شاهرها ،باعث افزایش تقاضاای سفر در ساعات اوج

آن در این پژوهش به تعداد سافر انجام شده در ساعات اوج و

کار و تحصایل شااده اسات .پاسااخگویی به نیاز ساافر جمعیت

غیراوج توجه شده است که باعث میشود تخصیص واگنها بر

شهرهای بزرگ ،از عهده وسایل نقلیه غیرجمعی ساخته نیست.

مبنای نیاز مسافران انجام گیرد و به دنبال پاسخگویی به تقاضای

بنابراین ،روی آوردن به ساامت اسااتفاده از انواع ساایسااتمهای

سفر باشد.

حملونقل عمومی ،جهت جابجایی مردم در شاااهرها ،امری
بدیهی و اجتنابناپذیر است .این سیستمها برای نیل به اهداف

پژوهشگران آتی در این زمینه میتوانند مدل پیشنهادی ارائه

متفاوتی از جمله افزایش راحتی و امنیت سفر ،کاهش آ لودگی

شااده در این پژوهش را برای سااایر خطوط مترو و خطوط در

هوا و حفظ محیطزیسات ،کاهش زمان ساافر و حل مشااکالت

دست احدا

و همین طور برای سایر خطوط حملونقل مانند

ترافیکی ناشی از تردد وسایل نقلیه شخصی ایجاد میشوند.

خطوط اتوبوسرانی و تاکساایرانی و انواع حملونقل هوایی و
دریایی بکار گیرند .عالوه بر آن در مدل ارائه شااده نیز میتوان

هدف در مسئله مورد مطالعه تعیین تعداد بهینه ناوگان است،

از برخی محدودیت دیگر نیز بر مبنای مطالعه موردی اساااتفاده

به طوری که اهداف سیستم مانند هزینه کمینه گردد .از مهمترین

نمود.

ویژگیها در حل مساائله جهت رساایدن به جوابهای بهینه در
جریان واگنها در شاابکه اساات که ضاامن کاهش هزینهها نیاز

 .6پینوشتها

مساافران در سااعات اوج و غیراوج تقاضا تأمین گردد و افراد

1. Rio de Janeiro

جاامعاه باه اساااتفاده از حملونقل ریلی به جای اساااتفاده از

2. Region's Gross Domestic Product
)(GDP

خودروهای شاخصای تشاوی شاوند .با عملی شدن این طر
عالوه بر کاهش هزینهها در سااایساااتم حملونقل ریلی و ارائه

3. Saving

خدمات بهتر از طرف شارکت مترو ،میزان تصادفات و آلودگی

4. Ahuja, Liu, Orlin, Sharma, and
Shughart

هوا نیز کاهش مییابد .بدین منظور یک مدل برنامه ریزیخطی
عدد صاااحیح جهت بهینه نمودن واگنها در راساااتای کاهش

5. CSX
6. Kuo and Nicholls
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7. Cacchiani, Caprara and Toth

 -ساااجاادینژاد ،الف و حسااانناینی ،ع" )9910( .طراحی

8. Shadow price

سامانههای عملیاتی در سیستم اتوبوسرانی به منظور ساماندهی
حملونقل مسافر درونشهری" ،فصلنامه تحقیقات جيرافیایی،

 .7مراجع

سال سی و یکم ،شماره چهارم ،س.19-15 .

 -اسدی ،ر ،.ملکینژاد . ،و فتاحی ،الف (" )9919بهینهسازی

 -طراوتی ،الهه ( " )9915تحلیل اثر بهینه سااازی شاابکه توزیع

کاربری اراضاای بر اساااس منابع آب مصاارفی با اسااتفاده ار

کاال بر کاهش هزینه حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت توزیع

برنامهریزی خطی (مطالعه موردی :شااهرسااتان یزد)" ،فصاالنامه

و پخش بهپخش)" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده اقتصاد

مدیریت آب در مناط خشک ،جلد یک ،شماره دو ،س-99 .

و علوم سیاسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،شهر تهران.

.11

 -کااکااوناد ،الف .و جباری ،س" )9919( .ارزیابی پایداری

 -اسادی ،ش .و موحدی کلیبر ،ر" )9911( .نقش استراتژیک

سااایساااتمهای حملونقل عمومی درونشاااهری" ،یازدهمین

توساعه پایدار و رفتار فردی بر سااختار حملونقل" ،فصلنامه

کنفرانا مهندسی حملونقل و ترافیک ایران ،س.91-9 .

علمی تخصصی معماری سبز ،سال سوم ،شماره نه ،س-999 .

 -مختاری مطل  ،پ .و شاااریفان" )9911( . ،تعیین الگوی

.991

کشاات بهینه محصااوالت زراعی با نرم افزار ( Lingoمطالعه

 -پریزادی ،ط ،.مرصااوصاای ،ن ،.شااعاع برآبادی ،ع ،.حسااینی

موردی :منطقه حنا-سااامیرم)" ،اولین همایش ملی چالش های

امینی . ،و شهریاری ،م" )9915( .تحلیل میزان گرایش اقشار

منابع آب و کشااورزی ،اصفهان ،انجمن ملی آبیاری و زهکشی

مختلف اجتماع به اساتفاده از سیستم حملونقل عمومی پا از

ایران ،دانشاگاه آزاد اساالمی واحد خوراساگان بهمن ماه سال

اجرای طر هدفمندی یارانهها" ،مدیریت شااهری ،شماره ،18

 ،9911س.1-9 .

س.911-999 .

 -شرکت حمل و نقل ریلی رجا (" )9911آشنایی با تعاریف و

 -حیادری انااری ،ع .و شاااجاعی ،الف" )9911( .رتبهبندی

اصاطالحات راهآهن" ،ساالنامه آماری شرکت حملونقل ریلی

مدهای مختلف حملونقل مسافری درونشهری به کمک روش

رجا.

تاپسیا" ،پژوهشنامه حمل و نقل ،شماره  ،01س.911-901 .

 -شارکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه ()9910

 -داداشی ،ع .شیخ االسالمی ،ع .و بابایی تیرکالیی ،ع)9911( .

"مترو تهران از نگاه آمار و ارقام" ،سااایت شاارکت بهرهبرداری

"برنامهریزی تخصاایص اسااکله در پایانه کانتینری بندر شااهید

راهآهن شهری تهران و حومه) metro.tehran.ir( :

رجایی" ،نشاریه صنعت حمل و نقل دریایی ،سال دوم ،شماره

-معاونت و سازمان حملونااقاال و ترافیک شهرداری تهران،

 ،9س.11-19 .

( .)9919گزیده آمار و اطالعات حملونقل شهری تهران .سایت

 -رحمتی نژاد ،م .و خورشیدوند ،س (" )9911افزایش قابلیت

سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران

ساایسااتم حمل و نقل ریلی شااهری" ،پانزدهمین همایش بین

)www.trafficcontrol.tehran.ir( :-

المللی حمل و نقل ریلی ،مهر ماه  ،9911س.99-9 .

 نعیمی ،الف ،.شاااورورزی . ،و طالعی ،م" )9911( .بهینهساازی سایستم حمل و نقل ادارات با خوشه بندی به روش k
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رقیه نظری ا علی اکبر عرب مازار ا رسام مشرفی
میانگین و ترکی

الگوریتم  savingو جساااتجوی ممنوع"،

المللی مهندساای صاانایع و مدیریت تولید ،زمسااتان ،جلد ،11
شماره  ،1س.059-111 .

فصالنامه مهندسای حمل و نقل  ،ساال هفتم  ،شاماره چهارم ،
تابستان  ،9910س.118-110 .

 -یقینی ،م ،.غفرانی ،ف ،.اسااامی زاده ،م .و میرباااقری ،الف.

 -نورالهی . ،و برکدور ،ن" )9911( .ارزیاابی آثاار احدا

(" )9911تخصاایص لکوموتیو و زمانبندی قطارهای باری در

سایساتم ریلی درون -شهری بر کیفیت محیط شهری؛ مطالعه

راهآهن ایران" ،مهندسی حمل و نقل ،پاییز ،شماره  ،9س-10 .

موردی :خط یک قطارشاهری مشهد" ،فصلنامه مهندسی حمل

.991

و نقل ،سال پنجم ،شماره سوم ،س.191-919 .

- Ahuja, R. K., Liu, J., Orlin, J. B., Sharma, D.,
and Shughart, L. A. (2005) “Solving real-life
locomotive
scheduling
problems.
Transportation Science”, vol. 39, No. 4, pp.
503-517.

 نیکوکار ،الف ،.ناط  ،ت .و غریبی ،ج" )9910( .بهینهساازیمصرف انرژی در حملونقل ریلی شهری (مطالعه موردی :مترو
تهران)" ،فصالنامه علمی -پژوهشای اقتصاد و مدیریت شهری،

)- Cacchiani, V., Caprara, A. and Toth, P. (2012
“A fast heuristic algorithm for the train unit
assignment problem. In OASIcs-OpenAccess
Series in Informatics”, Schloss DagstuhlLeibniz-Zentrum fuer Informatik, Vol. 25, pp.
1-9.

شماره هجدهم ،س.10-01 .
 هاله . ،بخشای . ،و حسینی ،ر" )9919( .تخصیص بهینهلوکوموتیوهاا باه قطاارهاای برنامه ریزی شاااده در راهآهن
جمهوری اساالمی ایران" ،فصلنامه مهندسی حمل و نقل ،سال

- Kuo, C. C. and Nicholls, G. M. (2007) “A
mathematical modeling approach to improving
locomotive utilization at afreight railroad
“, Omega, Vol. 35, No. 5, pp. 472-485.

سوم ،شماره اول ،س.11 -91 .
 یاحاییآبااادی ،الف .و اکبران ،ف" )9911( .تحلیل تاثیرزیرساختهای صنعت حملونقل بر رشد اقتصادی در ایران

- Sun, H., Wang, Y. and Li, Q. (2016) “The
impact of subway lines on residential property
values in Tianjin: An empirical study based on
hedonic pricing model”, Discrete Dynamics in
Nature and Society, vol. 2016, pp. 1-10.

 ،"9915-9909کنفرانا بینالمللی دستآوردهای نوین
پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد ،تهران ،موسااسااه آموزش
عالی نیکان ،س.90-9 .
 یقینی ،م ،.علی محمادیان ،ع .و کریمی ،م" )9911( .بهینهساازی برنامه ریزی خطوط مساافری در راه آهن" ،نشریه بین
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تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگنها بر کاهش هزینه حملو نقل در شبکه متروی تهران
علیاکبر عربمازار ،درجه کارشناسی مدیریت بازرگانی را در سال  9901از مدرسه عالی بازرگانی تهران
و درجه کارشناسی ارشد پژوهش عملیاتی و کارشناسی ارشد اقتصاد را درسال  9901از دانشگاه ایالتی
میشیگان اخذ نمود .وی در سال  9911موف به کس

درجه دکتری در رشته علم سیستم ها از همان دانشگاه

شد .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان مباحث مرتبط با کاربرد روش سیستمی و مدل های  ORدر
مسایل اقتصادی بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادی در دانشگاه شهید بهشتی است.

رسام مشرفی ،درجه کارشناسی در رشته اقتصاد نظری زا در سال  9911از دانشگاه مازندران و درجه
کارشناسی ارشد در رشته برنامهریزی سیستمهای اقتصادی را در سال  9989از دانشگاه شهید بهشتی اخذ
نمود و در سال  9981موف به کس

درجه دکتری در اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی گردید .زمینه های

پژوهشی مورد عالقه ایشان مباحث مرتبط به شبیه سازی سیستمهای اقتصادی پیییده در حوزه اقتصاد
انرژی ،اقتصاد حمل نقل ،بنادر و سیستمهای لجستیکی ،اقتصاد کالن و اقتصاد مالی بوده و در حال حاضر
عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با زمینه
تخصصی اقتصاد انرژی ،اقتصاد حمل و نقل و دینامیک سیستمی است.

رقیه نظری ،درجه کارشناسی در رشته اقتصاد نظری در سال  9981از دانشگاه بوعلی سینا همدان و درجه
کارشناسی ارشد در رشته برنامهریزی سیستمهای اقتصادی را در سال  9911از دانشگاه شهید بهشتی تهران
اخذ نمود .زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان مباحث مرتبط به اقتصاد حملونقل ،اقتصاد انرژی و کاربرد
بهینهسازی در سیستمهای اقتصادی با استفاده از روشهای برنامهریزی ریاضی است.

فصلنامه مهندسی حملونقل /سال یازدهم /شماره سوم/بهار 9911

755

