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خالصه
حمل و نقل مواد خطرناک یکی از مباحث بسيار مهم و مؤثر در
برنامهریزی حملونقل بار بوده که در برگيرنده مخاطرات متعدد برای
محيطهای فيزیکی و اجتماعی است؛ بهطوری که این مخاطرات به
یکی از نگرانیهای عمده برنامهریزان حملونقل تبدیل شده است و
هرگونه اقدام و مالحظاتی که بتواند این مخاطرات را کاهش دهد حائز
اهميت است .در این پژوهش به مطالعه مسئله مسيریابی و مکانیابی
مواد خطرناک توسط حمل و نقل چندوجهی متشکل از ریل و جاده
پرداخته می شود که نه تنها ازدحام در فضاهای چند حالته را در نظر
می گيرد بلکه ظرفيت تجهيزات مناسب را مشخص می کند .در این
دسته از مسائل ،عالوه بر مبحث هزینه که توسط حامالن حمل و نقل
حائز اهميت است تمرکز متوليان به ریسک نيز معطوف است ،که در
اینجا ریسک ازدحام یک بخش قابل توجه از ریسک شبکه است.
بنابراین در این پژوهش ،یک مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحيح
مختلط دو هدفه جهت یافتن همزمان مکان بهينه پایانه های انتقال و
مسيرهای بهينه جا به جایی مواد خطرناک ارائه شده است.

مجموعه ها

متغیرهای تصمیم

کلمات کلیدی :حمل و نقل چندوجهی ،ازدحام ،مواد خطرناک،
مکانیابی-مسيریابی.

پارامترها

مقدمه
مواد خطرناک شامل مواردی مانند مواد منفجره ... ،علی رغم کاربرد-
های زیاد این مواد در صنایع مختلف ،می توانند برای محيط زیست و
سالمت انسانها بسيار مضر باشند؛ کاهش اثرات منفی بالقوه حمل و
نقل مواد خطرناک موضوع بسيار کليدی است که جوامع ،دولتتهتا،
توليدکننده ها و شرکتهای باربری مواد خطرناک با آن مواجه هستند
[  .[1حمل و نقل چندوجهی ،که به عنوان حمل کاالها با مجموعه ای
از حداقل دو شيوه مختلف تعریف شده است ،همچنان بخش غالبی از
صنعت حمل و نقل است [2] .به واسطه استفاده از دو یا چتنتد نتوع
شيوه حمل و نقل در جا به جایی این دسته مواد ،نياز به استفتاده از
یکسری تجهيزات و تسهيالت ویژه در پایانه های مشتترک کته بته
منظور تعویض مدل حمل و نقل و در نتيجه آن نوع وسيله نتقتلتيته
استفاده خواهد شد ،وجود داشته که بایستی این پایانه ها در متکتان
مناسبی قرار گيرند .هر یک از شيوه های حمل و نقل به سبب ویژگی
های خاص خود ،نقش مهمی را در جا به جایی کاال ایفا متیکتنتنتد.
مدل سازی مکان یابی و مسيریابی مواد خطرناک توسط حمل و نقتل
چند وجهی به طور قابل توجهی متفاوت از حالت تک وجهتی استت.
بدین منظور مسئله مورد مطالعه در این تحقيق ،مستيتریتابتی متواد
خطرناک در طول شبکه با استفاده از حمل و نقل چتنتدوجتهتی و
همچنين مکان یابی احداث و تجهيز نمودن ترمينال های انتقتال بته
منظور جا به جایی مواد بين دو شيوه ی حمل و نقل ریلی و جاده ای
تعریف خواهد شد که کليه این تصميمات با تتوجته بته ظترفتيتت
تجهيزات و همچنين تاثير ازدحام گرفته خواهند شد .الزم بته ککتر
است که ازدحام در ترمينال می تواند بر جریان ترافيک در کل شبکته
مربوطه تاثير بگذارد .و بنابراین مشخص می کتنتد کته تتجتمتيتع
کانتينرهای مواد خطرناک میتواند پتانسيل حوادث را برای متنتاطتق
اطراف افزایش دهد .از این رو ،نياز به ایجاد چارچوبی تحليلتی استت
که موضوع ازدحام را در زنجيره چندوجهی ،خصوصا در ترمينال ها در
نظر بگيرد .انجام این کار نه تنها درک بهتر از تبادل نهایی را تسهيتل
می کند ،بلکه به تصميمات ظرفيت تجهيزات مناسب کمک می کند.

مواد و روشها
مدل ریاضی زیر به منظور توصيف مسئله که شامل مجموعه ها،
پارامترها و متغيرهای مسئله است به صورت زیر توصيف می شود.

می دهد .محدودیت 5تعداد مسيرهای چندوجهی نوع خاص بوسيتلته
کل تعداد کانتينرهایی مشخص می شود که باید بين دو تترمتيتنتال
شلوغ منتقل شوند .محدودیت  6برابری تعداد زنجيره های بين پایانته
ای با تعداد محموله های ارسالی که دریافت کننده آن را قترار استت
تحویل بگيرد ،برابر است .محدودیت 7مربوط به مکانيابی پایانه هتای
مقصد است .این سه محدودیت نشان می دهد که تعداد محدودی از
پایانه های مقصد ،بهينه خواهند بود و انتخاب خواهند شتد .ضتمتن
اینکه برای هر محموله نيز یک پایانه در مقصد به عنوان پایانه بهينته
انتخاب خواهد شد .محدودیت  8تضمين می کند که محموله ها قبل
از زمان های تحویل مشخص شده به دریافت کتنتنتده متی رستد.
محدودیت 9تاکيد می کند که اگر تجهيزات بارگيری و نتگتهتداری
محموله در دسترس باشد ،درخواست ارسالی به پایانه مقصتد امضتاء
می شود .محدودیت 11نشان می دهد که برای سيستم هتای صتف
شرایط پایدار وجود دارد و این پایداری؛ سيستم های صف شبتکته از
پایانه ارسالی تا پایانه ورودی را تقویت می کند .محدودیت 11ارزیابی
متغيرهای شاخص ميان مدلی در زنجيره ارسال-تحویل را مد نتظتر
قرار داده تا با استفاده از اطالعات این محدودیت ها بتواند امکان پذیر
بودن زنجيره ها را ارزیابی نماید .محدودیت  12هم نامتنتفتی بتودن
متغيرها را نشان می دهد .در این محدودیت به این نکته اشاره شتده
است که هر محموله خارج شده از پایانه jیا به پایانه مقصد  kمی رسد
یا به پایانه دیگری خواهد رفت.
مثال عددی :به منظور نمایش کارایی مدل ارائه شده ی ک نمود

مدل بهينه سازی مسئله مورد بررسی به صورت زیر می باشد:

از مسئله در نرم افزار گمز کد و حل شده است .دو فرستتنتده و دو
دریافت کننده در مدل در نظر گرفته شده است .در هر کدام از پایانته
ها تعدادی تجهيزات به منظور حمل کانتينر ها از کاميون به قطار در
نظر گرفته شده است .که نرخ ورود کانتينر ها از فترایتنتد پتواستون
تبعيت می کند و نرخ خدمت دهی به کانتينر ها از توزیتع نتمتایتی.
جدول زیر هزینه و ریسک مربوط به هر قسمت را که توسط حل مدل
بدست آمده است را نشان می دهد.
 =2،713،5,2ریلی  =7،177،3,7حمل ریلی
 =,،1,7،376بارگیری  =13،,3,،2,,بارگیری
 =2،,67،652ازدحام  =37،,,6،666خرید تجهیزات
 =5،257،362مربوط به پایانه ها  =,،522،357مکان پایانه ها
 =37،776،77,جمع ریسک ها  =,1،1,7،,66جمع هزینه ها

بحث و نتیجه گیری

تابع هدف اول که هزینه های مربوط به بارگيری ،حمتل و نتقتل و
باراندازی یک محموله مواد خطرناک یا عادی و هزینه مربوط به پایانه
های در دسترس را که مکانيابی شده است را حداقل می سازد .تتابتع
هدف دوم؛ ریسک مربوط به فعاليت های پایانه مبداء ،مسير جتا بته
جایی و حمل و نقل و پایانه مقصد را حداقل می کتنتد .متجتمتوعته
محدودیت های سوم؛ برابر بودن ظرفيت محمتولته هتای عتادی و
خطرناک را برای محموله ورودی و ارسالی در هر دو مسير ریتلتی و
جاده ای را نشان می دهد .محدودیت 4مربوط بته بترابتری متيتزان
تقاضای محموله با ميزان محموله عادی و خطرناک ارسالی را نشتان

در این پژوهش یک مسئله بهينه سازی دو هدفه را به منظور برنتامته
ریزی حمل و نقل چند وجهی مواد خطرناک که شامل کاميون و ریل
است ارائه دادیم با توجه به ظرفيت تجهيزات ترمينال و ازدحتام بته
ارائه مدلی به منظور مسيریابی حمل این مواد خطرناک و همچنتيتن
تعيين مکان های ترمينال به عنوان نقطه انتقال از مسير راه به مسيتر
ریل پرداختيم .از طریق آزمایشات محاسباتی نتيجه می گيریتم کته
ازدحام در ترمينال یک منبع غير قابل چشم پوشی ریسک عمتومتی
است و اگر ترمينال ها به مراکز پرجمعيت نزدیک باشند ،این ازدحتام
منبع مهمی است .همچنين ریسک ازدحام ترمينال متی تتوانتد بتا
استفاده از انواع معيارها کاهش یابد.
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