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چکیده 1
امروزه با جهانیشدن زنجیرههای تأمین ،استفاده از سیستمهای حملونقل کارآمد برای توزیع کاالها
میتواند تأثیر زیادی بر کاهش هزینههای لجستیکی و افزایش رضایتمندی مشتریان بگذارد .در این
راستا مراکز لجستیک بار عالوه بر اینکه زیرساختهای موردنیاز برای انتقال جریان بار از جاده به شبکه
ریلی را فراهم میکنند ،نقش بسزایی در کاهش هزینههای کل حملونقل با استفاده از اقتصاد در مقیاس
و ایجاد ارزشافزوده برای کاالهای خام دارند .ازاینرو در این پژوهش با توجه به عدم قطعیت موجود در
تقاضاها و هزینه های حملونقل ،یک مدل ریاضی استوار برای طراحی شبکه حملونقل ترکیبی بار با
استفاده از دو روش حملونقل ریل و جاده در سطح ملّی ارائه شده است .در مدل احتمالی مبتنی بر
سناریوی ارائهشده ،دو هدف موردتوجه قرار گرفته است؛ هدف نخست بر حداقلکردن هزینهها و هدف
دوم از دیدگاه کاهش ریسک تصمیمگیری بر حداقلکردن حداکثر تأسف سناریوهای محتمل در چارچوب
برنامهریزی استوار متمرکز است .در ادامه ،برای نمایش اعتبار مدل ارائه شده و کارایی آن ،حملونقل
ترکیبی سیمان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .خروجیها نشان میدهد که توسعه تعدادی از
ایستگاههای راهآهن در کشور و انتقال حجم قابلتوجهی از سیمان حملشده از جاده به شبکه ریلی،
موجب کاهش قیمت این محصول استراتژیک میشود.
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.1مقدمه 

امروزه با توجه به تنوع محصوالت و افزایش قدرت انتخاب مشتریان ،کسبوکارها برای
ماندن در فضای رقابتی موجود بهدنبال بهبود مزیتهای رقابتی سیستم خود هستند .در چنین
شرایطی عالوه بر کاهش هزینهها و بهبود کیفیت خدمات و محصوالت ارائهشده ،شناسایی دقیق
تقاضاهای مشتریان و پاسخگویی به آنها در حداقل زمان ممکن به یکی مهمترین دغدغههای
کسبوکارها تبدیل شده است؛ بنابراین بهرهمندی از یک سیستم توزیع کاالی کارآمد میتواند در
میزان موفقیت تولیدکنندگان نقش کلیدی داشته باشد .سیستمهای حملونقل مورداستفاده در
شبکههای توزیع کاالها که درصد باالیی از هزینههای لجستیکی را دربرمیگیرد ( 30تا 60
درصد) ]23و ،[21میتواند بر کاهش هزینههای کل سیستم و افزایش رضایتمندی مشتریان تأثیر
زیادی بگذارد ] .[9سیستم حملونقل جادهای که امروزه سهم قابلتوجهی از حملونقل کاالها در
بیشتر کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است ،ضمن حمل سریع کاالها و قابلیت
دسترسی به مبادی و مقاصد نهایی بار و انعطافپذیری باال در انتخاب مسیرهای حمل کاال ،برای
حملونقل کاال در فواصل کوتاه (تا متوسط) مناسب است؛ درحالیکه شبکه حملونقل ریلیضمن
اینکه بهترین گزینه برای حمل بارهای حجیم و در فواصل طوالنی شناخته شده است ،بهدلیل
محدودیتهای زیرساختی امکان حمل درببهدرب کاالها (از مبادی به مقاصد نهایی) را ندارد
].[27
گزارشهای منتشرشده توسط «اتحادیه اروپا» در سال  2017نشان میدهد که  25درصد
آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای حملونقل از طریق روش حملونقل جادهای و در
نتیجه حرکت وسایل نقلیه سنگین است و همین امر موجب تصویب قوانین متعددی در این
کشورها شده که مهمترین هدف آنها کاهش حجم بار جابهجاشده توسط جادهها و انتقال آنها
به روشهای سازگار با محیطزیست است تا از گرمشدن کره زمین جلوگیری کنند و میزان انتشار
گاز  CO2ناشی از فعالیتهای حملونقل را به حداقل ممکن برسانند ] .[20طبق این قانون یکی
از اهداف اتحادیه اروپا انتقال  30درصد از کل حجم کاالهای حملشده از طریق جاده به
روشهای سازگار با محیطزیست ،از جمله حملونقل ریلی است.
در دهه اخیر برای بهرهمندی از مزایای هر دو روش حملونقل جادهای و ریلی ،تمایل به
استفاده از سیستم حملونقل ترکیبی ریل و جاده افزایش یافته است؛ بهطوریکه در سال ،2012
 10درصد حجم کاالهای جابهجاشده در آمریکا توسط این روش حملونقل انجام شده است و
طبق برنامهریزیهای صورتگرفته این رقم تا سال  2040باید به  35درصد افزایش مییابد
] .[11حملونقل ترکیبی یعنی حمل کاالها با استفاده از واحدهای استانداردی مانند کانتینر و از
طریق دو یا چند روش حملونقل ،به شرطی که هیچگونه عملیاتی روی خود کاالها در طی
فرآیند تعویض روش حملونقل در پایانههای چندوجهی صورت نگیرد ] .[20با توجه به محبوبیت
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این روش حملونقل در چند سال اخیر و افزایش حجم تقاضای حمل بار از طریق حملونقل
ترکیبی ،تأمین زیرساختهای موردنیاز برای حفظ کیفیت در ارائه خدماتی با قابلیت اطمینان باال
و تحویل بهموقع کاالها ،خود زمینه ایجاد چالشهای جدیدی را فراهم کرده است .هابهای
شبکه حملونقل ترکیبی بهعنوان نقاطی که عملیات تعویض روش حملونقل در آنجا انجام
میشود ،یکی از مهمترین اجزای یک شبکه حملونقل ترکیبی محسوب میشود که یکی از
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد اینهابهای چندوجهی (پایانهها) مکانیابی صحیح آنها
است که یکی از تصمیمهای اتخاذشده در سطح استراتژیک برای شبکه حملونقل ترکیبی
بهشمار میرود ].[24
با توجه به نکات گفتهشده ،هدف اصلی این پژوهش ارائه یک مدل برنامهریزی احتمالی
مبتنی بر سناریو برای طراحی شبکه حملونقل چندوجهی بار از طریق ریل و جاده است .در
سطح اول مدل از میان نقاط بالقوه برای احداث پایانههای چندوجهی ،نقاط بهینه برای استقرار
تسهیالت مربوط به تعویض روش حملونقل کاال بین ریل و جاده ،انتخاب میشود و در سطح
دوم در مورد تخصیص جریان بار در شبکه تصمیمگیری میشود .با توجه به اینکه تعداد کمی از
مطالعات صورتگرفته در این حوزه ،کاربرد مدلسازی استوار را در طراحی شبکه حملونقل
ترکیبی بررسی کردهاند ،در این پژوهش از رویکرد برنامهریزی استوار برای برخورد با منابع
ایجادکننده عدمقطعیت ،شامل تقاضاهای حمل بار و هزینههای مختلف یک زنجیره حملونقل
ترکیبی ،استفاده شده است؛ بنابراین نوآوریهای اصلی این پژوهش عبارتاند از:
ـ در این مطالعه عالوه بر مکانیابی مراکز استقرار هابهای چندوجهی در مورد تخصیص جریان
بار به دو روش مستقیم جادهای و حملونقل ترکیبی ریل و جاده تصمیمگیری میشود؛
ـ تقاضاهای مشتریان و هزینههای مختلف یک زنجیره حملونقل ترکیبی ریل و جاده شامل
هزینهی حملونقل جادهای ،ریلی و هزینه عملیات تعویض روش حملونقل با توجه به ماهیت
استراتژیک و بلندمدت طراحی شبکه حملونقل ترکیبی دارای عدمقطعیت است؛
ـ از مدل ارائهشده در این پژوهش در یک مطالعه موردی واقعی در کشور ایران استفاده شده
است؛
ـ با توجه به دسترسی به دادههای تاریخی تقاضای حمل بار مطالعهشده در کشور از برنامهریزی
احتمالی مبتنی بر سناریو استفاده شده است؛
ـ عالوه بر حداقلکردن امید ریاضی هزینههای ناشی از سناریوهای مختلف ،در این پژوهش
هدف دوم بر حداقلکردن حداکثر تأسف نسبی تمرکز کرده است که یکی از روشهای
برنامهریزی استوار بدبینانه محسوب میشود.
ـ تعیین سطوح مختلف ظرفیت برای احداث پایانههای چندوجهی باعث میشود ،با توجه به
هزینههای قابلتوجه استقرار تسهیالت چندوجهی در نقاط بالقوه ،در صورت انتخابشدن نقطه
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موردنظر بهعنوان مکان بهینه ،ظرفیت آن برای توسعه بهاندازه موردنیاز با توجه به حجم تقاضاها
انتخاب شود.
ادامه پژوهش حاضر بدین ترتیب سازمان یافته است .در بخش دوم مروری بر مبانی نظری
موضوع صورت میگیرد .در بخش سوم به تعریف مسئله و بیان مفروضات ،ارائه مدل قطعی و در
ادامه مدل برنامهریزی احتمالی مبتنی بر سناریوی طراحی شبکه حملونقل ترکیبی ریل و جاده
پرداخته میشود .در بخش چهارم نتایج مدل تحلیل و بررسی میشود .بخش پنجم به ارائه
توصیههای مدیریتی و نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها اختصاص مییابد.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

مدلسازیهای انجامشده در حوزه سیستمهای حملونقل ترکیبی را میتوان در سه بخش
موردمطالعه قرار داد :استراتژیک؛ تاکتیکال و عملیاتی ] .[26تصمیمگیری برای مسائل بلندمدت و
استراتژیک در این حوزه شامل مکانیابی تسهیالت و زیرساختهای شبکه و طراحی و توسعه
شبکه حملونقل ترکیبی است ،تصمیمگیری تاکتیکال و میانمدت به طراحی شبکه خدمات
ارائهشده میپردازد که یکی از مهمترین آنها تخصیص مسیر به مبادی و مقاصد مشخص بار و
تعیین فراوانی خدمات ارائهشده در هر مسیر است .در تصمیمگیری عملیاتی نیز زمانبندی
خدمات ،برنامهریزی خدمه و تخصیص سایر منابع به فعالیتهای یک زنجیره حملونقل ترکیبی
مهمترین مسائلی هستند که باید در مورد آنها تصمیمگیری شود ] .[6نخستین بار مکانیابی
پایانههای چندوجهی در یک شبکه حملونقل ترکیبی ریل و جاده توسط آرنولد ( )2001انجام شد
که در این مطالعه ضمن تعیین مکان بهینه برای احداث پایانههای چندوجهی بدون درنظرگرفتن
ظرفیت برای آنها ،در مورد روش حمل کاالها و تخصیص آنها به شبکه تصمیمگیری شد .در
این مطالعه امکان حمل کاالها از دو طریق مستقیم جادهای و ترکیبی ریل و جاده موردبررسی
قرار گرفت ].[3
در مدل ارائهشده توسط ایشفق و همکاران ( )2011ضمن مکانیابی پایانهها و تخصیص
جریان بار به شبکه ،برای حمل کاالها بین پایانهها یک پنجره زمانی تعریف شد .در پژوهشهای
اشارهشده هیچگونه عدمقطعیتی در پارامترهای ورودی مسئله ،در نظر گرفته نشده است؛ در حالی
که عدمقطعیت یکی از ویژگیهای ذاتی تصمیمگیری در دنیای واقعی است که امروزه در
حوزههای کاربردی بسیاری موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است .در تصمیمهای استراتژیک و
بلندمدت در حوزه طراحی شبکه حملونقل مانند مکانیابی پایانههای چندوجهی در یک شبکه
حملونقل ترکیبی پارامترهای ورودی مسئله از جمله تقاضاها و هزینههای حملونقل با عدم
قطعیت همراه هستند ] .[15در پژوهش لی و همکاران ( )2017به طراحی شبکه حملونقل
ترکیبی ریل و جاده با درنظرگرفتن عدمقطعیت در تقاضاهای حملونقل پرداخته شده و با توسعه
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یک مدل دوسطحی احتمالی مبتنی بر سناریو در مورد مکانیابی پایانههای چندوجهی و
تخصیص جریان بار به شبکه تصمیمگیری شده است ] .[18در مدل ارائهشده توسط فتوحی و
همکاران ( )2017عالوه بر عدمقطعیت در تقاضاها و هزینههای حملونقل ،احتمال بروز اختالل
در شبکه و بهدنبال آن عدمقطعیت در ظرفیت پاسخگویی تسهیالت موردمطالعه قرار گرفته است.
در این پژوهش از رویکرد برنامهریزی احتمالی مبتنی بر سناریو استفاده شده است ] .[10این
مطالعه در پژوهش فتوحی و همکاران ( )2018توسعه داده شده و مسئله طراحی شبکه حملونقل
ترکیبی در چند دوره زمانی موردبررسی قرار گرفته است و در تابع هدف حداقلکردن امید ریاضی
هزینههای شبکه ناشی از سناریوهای مختلف بررسی شده است ].[11
بیشتر پژوهشهای انجامشده در حوزه طراحی شبکههای حملونقل ترکیبی با تمرکز بر یک
تابع هدف مدل خود را توسعه دادهاند .از این تعداد نیز درصد قابلتوجهی به حداقلکردن
هزینههای اقتصادی و عملیاتی فرآیند حملونقل پرداختهاند .در پژوهش لی و همکاران ()2017
هدف حداقلکردن هزینههای ساخت پایانههای چندوجهی و هزینههای حملونقل کاالها از مبدأ
تا مقصد نهایی است و امکان حمل مستقیم کاالها از مبدأ تا مقصد وجود ندارد ؛درحالیکه در
پژوهش وانگ و همکاران ( )2018عالوه بر امکان حمل کاالها توسط سیستم حملونقل
ترکیبی ،حملونقل مستقیم توسط جادهای نیز بررسی شده است .این دو پژوهش به طراحی
شبکه حملونقل ترکیبی با توپولوژی هاب و اسپوک پرداختهاند [.]27 ،18
در پژوهش قانه ایزابادی و همکاران ( )2016با توسعه مدلی مبتنی بر مسیر ،عالوه بر
مکانیابی پایانههای چندوجهی ،به تخصیص مسیر کاالها در شبکه با استفاده از سه روش
حملونقل پرداخته شده است ] .[13در پژوهش موسترت و همکاران ( )2017توابع هدف مدل،
حداقلسازی هزینهها و کاهش اثرات زیستمحیطی ناشی از فرآیندهای حملونقل کاالها در
شبکه هستند .مقدار اثرات مخرب زیستمحیطی براساس میزان کربندی اکسید منتشرشده از
وسایل حملونقل محاسبه میشود .میزان کربندیاکسید نیز برحسب مسافت پیموده شده
محاسبه میشود .در این پژوهش ،تصمیمات مدل مکانیابی پایانههای چندوجهی ،میزان بار
حملشده توسط سیستم حملونقل ترکیبی ریل و جاده ،حملونقل ترکیبی رودخانه و جاده و
همچنین شبکه حملونقل مستقیم جادهای هستند ].[20
با توجه به مهمترین ویژگیهای پژوهشهای انجامشده در حوزه طراحی شبکه حملونقل
ترکیبی که در جدول  ،1نشان داده شده است ،در پژوهشهای پیشین در این حوزه ،به مدلسازی
طراحی شبکه حملونقل ترکیبی با درنظرگرفتن چند سطح ظرفیت برای پایانههای ترکیبی توجه
نشده است؛ درصورتیکه با توجه به هزینههای قابلتوجه احداث پایانههای چندوجهی ،این امر
میتواند تأثیر زیادی بر کاهش هزینههای سرمایهگذاری اولیه برای طراحی شبکه حملونقل
ترکیبی داشته باشد .نکته قابلتوجه دیگر این است که در این مطالعه استواری مدل با توجه به
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عدمقطعیت در پارامترهای مسئله با تابع هدف دوم سنجیده شده است .درنهایت اینکه بیشتر
پژوهشهای انجامشده در این حوزه ،امکان حمل مستقیم بار توسط حملونقل جادهای را در کنار
حملونقل ترکیبی نادیده گرفتهاند؛ درحالیکه در این مطالعه ،مدل ارائهشده با توجه به دو تابع
هدف  .1حداقلکردن هزینههای اقتصادی طراحی شبکه و  .2استواری مدل که بهنوعی میزان
ریسکپذیری تصمیمگیرنده را نیز موردسنجش و ارزیابی قرار میدهد ،در مورد نحوه تخصیص
جریان بار بین شبکه حملونقل جادهای و ترکیبی ،تصمیم بهینه را اتخاذ میکند.
جدول  .1برخی ویژگیهای مهم پژوهشهای انجامشده در حوزه طراحی شبکه حملونقل ترکیبی و مکانیابی هاب
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روششناسيپژوهش 

.3

امروزه حملونقل ترکیبی کاالها با استفاده از روشهای حملونقل ریلی و جادهای یکی از
روشهای مناسب حمل کاال محسوب میشود؛ زیرا استفاده از این سیستم حملونقل امکان
بهرهمندی از مزایای روشهای حملونقل تشکیلدهنده این سیستم را فراهم میکند .حملونقل
ریلی برای حمل کاالهای حجیم در مسافتهای طوالنی مناسب است و حملونقل جادهای برای
حمل کاالها در فواصل کوتاه توصیه میشود .مسئله موردبررسی در این مطالعه ،طراحی شبکه
برای حملونقل ترکیبی سیمان در کشور ایران است که در حال حاضر بخش قابلتوجهی از آن
توسط شبکه حملونقل جادهای حمل میشود و هدف این پژوهش ،ارائه یک راهحل جامع برای
انتقال حجم سیمان حملشده توسط جاده به بخش حملونقل ریلی است؛ بنابراین در این
پژوهش هدف اصلی ،توسعه یک مدل ریاضی است که در مرحله نخست به مکانیابی پایانههای
چندوجهی از بین ایستگاههای تشکیالتی شبکه ریلی کشور ایران پرداخته است که این
ایستگاههای بالقوه ،با توجه به تعداد خطوط آنها و امکان توسعه آنها در آینده ،ظرفیت
تبدیلشدن به پایانههای چندوجهی را دارند .در مرحله دوم نیز سیمان حملشده بین تعدادی از
مبادی و مقاصد کشور ،به شبکه تخصیص مییابد.
با توجه به عدمدسترسی همه مراکز تولید و مصرف سیمان به شبکه ریلی ،بهترین راهکار
برای انتقال این حجم از بار به شبکه ریلی ،بهرهگیری از سیستم حملونقل ترکیبی ریل و جاده
است .در این پژوهش ،هدف طراحی شبکه حملونقل ترکیبی از دید تصمیمگیران و مدیرانی
است که عالوه بر اینکه بهدنبال مکانیابی پایانههای چندوجهی بار برای ارائه خدمات انتقال بار
بین روشهای حملونقل ریلی و جادهای هستند ،باید در مورد نحوه تخصیص جریان بار سیمان
بین مبادی و مقاصد مشخصشده نیز برنامهریزی کنند تا درنهایت حمل کاالها عالوه بر روش
حملونقل مستقیم از طریق جاده ،با استفاده از حملونقل ترکیبی از طریق شبکه ریلی کشور
امکانپذیر و اقتصادی باشد.
در این پژوهش ،فرآیند حملونقل ترکیبی کاالها همانطور که در شکل  ،1نیز مشخص شده
است از سه قسمت اصلی تشکیل میشود .1 :خدمات جمعآوری کاالها از طریق حملونقل
جادهای در ابتدای زنجیره حملونقل؛  .2حملونقل کاال در حجم باال و مسافت طوالنی بین دو
پایانه حملونقل ترکیبی؛  .3خدمات تحویل کاالها از طریق حملونقل جادهای در انتهای زنجیره
حملونقل.
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شکل  .1زنجیره حملونقل چندوجهی بار از طریق سیستم ریل و جاده

اجرای فرآیند حملونقل ترکیبی در هابهای چندوجهی یا پایانههای ترکیبی معموالً به دو
روش انجام میشود :در روش اول کاالها توسط روش حملونقل جادهای به هابهای چندوجهی
مبدأ انتقال مییابد و سپس کانتینرهای حامل کاالها یا تریلرها از کامیونها یا تریلیهای کِشنده
تریلرها جدا میشود و پس از تشکیل قطار به سفر خود تا پایانه چندوجهی مقصد ادامه میدهند.
در پایانه چندوجهی مقصد ،کانتینرها از قطارها به کامیون منتقل شده و تا مقصد نهایی منتقل
میشود .این روش حمل در کشورهای اروپایی از اهمیت ویژهای برخوردار است .در حالت دوم
کامیونها و کِشندههای تریلر پس از ورود به پایانه مبدأ روی واگنهای مخصوص حمل کامیون
قرار میگیرند و به همراه راننده خود تا پایانه چندوجهی مقصد حمل میشوند .در پایانه مقصد
کاالها باقی مسیر تا مقصد نهایی خود توسط همان کامیونها و از طریق روش حملونقل
جادهای طی میکنند ] .[27در این پژوهش با مبناقراردادن روش اول ،فرض شده است برای
حمل سیمان ،نخست از کانتینر استفاده میشود و دوم در هابهای چندوجهی فقط کانتینرها بین
روشهای حملونقل جادهای و ریلی جابهجا میشوند.
مسئله طراحی شبکه یکی از تصمیمهایی است که در سطح استراتژیک بررسی میشود که
نتایج این تصمیمگیری در بلندمدت تأثیرگذار است و از طرفی اجرای آن نیز به زمان زیادی نیاز
دارد ][1؛ بنابراین مقادیر بسیاری از پارامترهای تأثیرگذار در نتایج را نمیتوان در مرحله
تصمیمگیری بهصورت قطعی مشخص کرد .با توجه به دالیل ذکرشده ،هدف اصلی این پژوهش
طراحی شبکه حملونقل ترکیبی ریل و جاده با درنظرگرفتن عدمقطعیت در پارامترهای تقاضا و
هزینههای مختلف یک زنجیره حملونقل ترکیبی است.
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مفروضات استفادهشده در مدلسازی مسئله بهصورت زیر است :
ـ در سیستم حملونقل چندوجهی ،عملیات جمعآوری بار از ارسالکنندگان کاال و تحویل کاالها
به دریافتکنندگان آنها از طریق سیستم حملونقل جادهای انجام میشود؛
ـ انتقال جریان بار بین هابهای چندوجهی از طریق سیستم حملونقل ریلی انجام میشود؛
ـ واحد حملکننده کاال در هر دو روش حملونقل ریلی و جادهای ،کانتینر در نظر گرفته شده
است؛
ـ جریان بار میتواند در مسیر خود از پایانههای چندوجهی متعددی عبور کند؛ درحالیکه فقط در
دو پایانه تعویض روش حملونقل انجام میشود؛
ـ ایستگاههای بالقوه برای تبدیلشدن به پایانههای چندوجهی از قبل مشخص است و تعداد
پایانههایی که باید مکانیابی شوند از قبل مشخص نشده است؛
ـ امکان حمل کاالها بین مبادی و مقاصد به دو شکل امکانپذیر است .1 :ارسال مستقیم از
طریق حملونقل جادهای و  .2از طریق حملونقل ترکیبی ریل و جاده؛
ـ تقاضاهای حمل ،هزینه حمل هر تُن بار از طریق جاده و ریل و هزینه عملیات تعویض روش
حملونقل در هر پایانه یا هابهای چندوجهی با عدمقطعیت همراه است و بر مبنای دادههای
تاریخی موجود سناریوهای گسستهای تعریف شده و از برنامهریزی احتمالی مبتنی بر سناریو
استفاده شده است؛
ـ برای توسعه ایستگاههای تشکیالتی راهآهن سطوح ظرفیتی در نظر گرفته شده است که مدل با
توجه به حجم جریان بار ورودی و خروجی از هابها بهترین گزینه را انتخاب میکند .

مدلسازیرياضي.همانطور که پیش از این نیز بیان شد مکانیابی پایانههای چندوجهی از

میان ایستگاههای تشکیالتی راهآهن و بهدنبال آن تخصیص جریان بار به شبکه ،مهمترین
تصمیمهای طراحی شبکه حملونقل ترکیبی ریل و جاده هستند؛ همچنین با توجه به
عدمقطعیت در تقاضاهای مشتریان موردمطالعه که میتواند در نتیجه تغییرات هزینههای
حملونقل در شبکه ایجاد شود ،تعداد محدودی سناریوی ممکن تولید شده است؛ بنابراین با توجه
به هزینههای ثابت و قابلتوجه استقرار تسهیالت تعویض روش حملونقل در ایستگاههای
راهآهن بالقوه ،با درنظرگرفتن امکان انتخاب بین سطوح مختلف ظرفیت ،شبکه حملونقل
ترکیبی ریل و جاده طراحی میشود.
هاومجموعهها 


انديس
 :iمبادی ارسالکننده کاالها 

 :mمقاصد دریافتکننده کاالها
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 :j,kپایانههای مبدأ و مقصد برای تعویض روش حملونقل 

 :lسطح ظرفیت پایانههای بالقوه
 :Nمجموعه نقاط شامل مبدأ ـ مقصد تقاضاها 𝑁 ∈ )𝑚 (𝑖,
 :Hمجموعه نقاط بالقوه برای احداث پایانه
 :Lمجموعه سطوح ظرفیت تعریفشده برای احداث پایانه در نقاط بالقوه )𝐿 ∈ 𝑙(

پارامترها 
𝑚𝑖𝐷
𝑚𝑖𝑑
𝑘𝑗𝑠
𝑗𝑖𝑔
𝑚𝑘𝑝
𝑙𝑗𝐹
𝑚𝑖𝑏
𝑘𝑗𝑐
𝑗𝑎
𝑗𝑖𝛼
𝑚𝑘𝛽
𝑙𝑗𝑎𝐶

تقاضای بار بین دو نقطه مبدأ  iو مقصد ( mبرحسب تُن)
فاصله بین دو نقطه مبدأ  iو مقصد  mبرای حملونقل مستقیم جادهای (برحسب
کیلومتر)
فاصله بین دو پایانه مبدأ  jو مقصد  kبرای حملونقل ریلی (برحسب کیلومتر)
فاصله مبادی بار (ارسالکنندگان کاال) تا پایانه مبدأ (برحسب کیلومتر)
فاصله پایانههای مقصد تا مقاصد بار (دریافتکنندگان کاال) (برحسب کیلومتر)
هزینه احداث پایانه در نقطه  jبا سطح ظرفیت l
هزینه حمل یک تُن بار بهاندازه یک کیلومتر با جاده از نقطه مبدأ  iبه مقصد m
هزینه حمل یک تُن بار بهاندازه یک کیلومتر با راهآهن از پایانه مبدأ  jبه پایانه
مقصد k
هزینه عملیات تعویض روش حملونقل برای هر تُن بار در پایانه چندوجهی j
هزینه حمل یک تُن بار بهاندازه یک کیلومتر با جاده از نقطه مبدأ (ارسالکننده) i
به پایانه مبدأ j
هزینه حمل یک تُن بار بهاندازه یک کیلومتر با جاده از پایانه مقصد  kبه مقصد
نهایی کاال در نقطه m
ظرفیت پایانه چندوجهی  jدر سطح l


متغیرهایتصمیم
𝑙𝑗𝑌

𝑚𝑖𝑊
𝑖
𝑘𝑗𝑋

متغیر تصمیم صفر و یک برای احداث پایانه چندوجهی در نقطه  jبا سطح ظرفیت
lام
حجم بار جابهجاشده بهصورت مستقیم از طریق جاده بین دو نقطه  iو m
حجم کاالی حمل شده بین مبدأ  iو مقصد  mکه در دو پایانه  jو  kتغییر روش
میدهد
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𝑖
𝑚𝑘𝑄
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حجم کاالی حملشده بین مبدأ  iو مقصد  mبا پایانه مقصد k

با توجه به نمادهای معرفیشده در باال ،مدل توسعهدادهشده برای مسئله طراحی شبکه
حملونقل چندوجهی در حالت قطعی به شکل زیر تعریف شده است:
𝑚𝑖𝑊 𝑚𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑏 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑗𝑙 𝑌𝑗𝑙 +
𝑚

𝑖

= 𝑧 𝑛𝑖𝑀

𝑙 𝐻∈𝑗

𝑖
𝑘𝑗𝑋) 𝑗𝑎 + ∑ ∑ ∑(𝑔𝑖𝑗 𝛼𝑖𝑗 +

()1

𝑘

𝑖

𝑗

𝑖
𝑘𝑗𝑋 𝑘𝑗𝑐 𝑘𝑗𝑠 ∑ ∑ ∑ +
𝑘

𝑖

𝑗

𝑖
𝑚𝑘𝑄) 𝑘𝑎 + ∑ ∑ ∑(𝑝𝑘𝑚 𝛽𝑘𝑚 +
𝑚

()2
()3
()4
()5

𝑁 ∈ 𝑚 ∀𝑖,

𝑘

𝑚

𝑗

𝑚

𝑚

𝑘

𝑙

𝑖
𝑘𝑗𝑋 ∑
𝑘 ≤ ∑ 𝑌𝑘𝑙 ∑ 𝐷𝑖𝑚 , ∀𝑖,
𝑚

𝑗

𝑙

𝑖
𝑖
𝑘𝑗𝑋 ∑
𝑚𝑘𝑄 ∑ =
𝑘 , ∀𝑖,
𝑚

𝑗

𝑖
𝑘𝑗𝑋 ∑ ∑
𝑗∀ ≤ ∑ 𝐶𝑎𝑗𝑙 𝑌𝑗𝑙 ,
𝑙

𝑖

𝑘

𝑖
𝑚𝑘𝑄 ∑ ∑
𝑘∀ ≤ ∑ 𝐶𝑎𝑘𝑙 𝑌𝑘𝑙 ,
𝑙

𝑚

𝑖

𝑖
𝑘𝑗𝑋
𝑘 = 𝑗 𝑓𝑖 = 0, ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑗, 𝑘 ∈ 𝐻,

𝐻 ∈ 𝑗∀

()10
()11

𝐷𝑖𝑚 = 𝑊𝑖𝑚 +

𝑖
𝑘𝑗𝑋 ∑
𝑗 ≤ ∑ 𝑌𝑗𝑙 ∑ 𝐷𝑖𝑚 , ∀𝑖,

()7

()9

𝑖
𝑚𝑘𝑄 ∑
,
𝑘

𝑖
𝑘𝑗𝑋 ∑ ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑚 = ∑ 𝑊𝑖𝑚 +
𝑖∀ ,

()6

()8

𝑘

𝑖

∑ 𝑌𝑗𝑙 ≤ 1,
𝑙

𝑙 ∀𝑖, 𝑗, 𝑘,

𝑖
𝑖
𝑘𝑗𝑋
𝑚𝑘𝑄 ,
≥ 0 , 𝑌𝑗𝑙 ∈ {0.1} ,
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تابع هدف  ،1شامل هزینههای استقرار تجهیزات تعویض روش حملونقل در ایستگاهها و
هزینههای عملیاتی حملونقل است .محدودیتهای  2و  ،3نشان میدهد که تقاضای حمل بار
توسط شرکت ارائهدهنده خدمات لجستیکی میتواند به یکی از روشهای حمل مستقیم جادهای
یا حملونقل ترکیبی پاسخ داده شود .محدودیتهای  4و  ،5تضمین میکند که بیش از نیاز
مشتریان ،جریان بار به شبکه اختصاص نیابد؛ حتی اگر ظرفیت داشته باشد .محدودیت ،6
برقرارکننده تعادل جریان بار در پایانههای چندوجهی است .محدودیتهای  7و  ،8تضمین
میکند که جریان اختصاصدادهشده به شبکه متناسب با سطح ظرفیت اسمی انتخابشده برای
احداث پایانههای جدید صورت بگیرد .محدودیت  ،9تضمین میکند که برای حمل ترکیبی
کاالها حتماً باید دو پایانه متفاوت در مسیر برای تعویض روش حملونقل انتخاب شود.
محدودیت  ،10تضمین میکند که پایانههای جدید حداکثر با یک سطح ظرفیت احداث شوند.
محدودیت  11نیز نوع متغیرهای مدل را که غیرمنفی و صفر و یک هستند ،مشخص میکند.
دلسازیمسئلهدرحالتعدمقطعیت .عدمقطعیت در طراحی شبکههای لجستیکی در دو
م 
دسته طبقهبندی میشود .1 :عدمقطعیت در پارامترهای معمول کسبوکار ،مانند نوسانهایی که
در تقاضاها یا تأمین تقاضاها اتفاق میافتد و  .2عدمقطعیت بهدلیل اختاللهایی که میتواند در
شبکه رخ دهد .وقوع این اختاللها احتمال کمی دارد ولی آثار قابلتوجهی بر عملکرد شبکه دارد.
منابع ایجادکننده این اختاللها میتوانند حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله یا منابع انسانی مانند
جنگ و حمله تروریستی باشند .از دستهبندیهای دیگری که در حوزه عدمقطعیت انجام شده
است ،طبقهبندی عدمقطعیت در دو بخش  .1عدم قطعیت در دادههای ورودی مسئله و .2
انعطاف در محدودیتها و اهداف تعریف شده در مسئله را میتوان نام برد .
عدمقطعیت در دادههای ورودی مسئله نیز خود به دو بخش تقسیم میشود .1 :عدمقطعیت
تصادفی که بهدلیل ماهیت تصادفی پارامترهای مسئله است و معموالً برای حل این نوع مسائل
از رویکرد برنامهریزی تصادفی استفاده میشود و  .2عدمقطعیت شناختی که از فقدان دانش در
حوزه موردمطالعه ریشه میگیرد که دلیل این فقدان دانش و مبهمبودن ذاتی مسئله موردمطالعه
یا عدمدسترسی به دادههای کافی برای تعیین مقدار پارامترهای مسئله در آینده است .در این نوع
مسائل از رویکردهای برنامهریزی احتمالی و فازی استفاده میشود.
منبع ایجادکننده عدمقطعیت در این مطالعه موردی ،عدمقطعیت در دادههای ورودی مسئله
شامل تقاضاهای حمل سیمان بین کارخانههای تولیدکننده سیمان و مقاصد مختلف در کشور و
هزینههای مختلف فرآیند حملونقل ترکیبی شامل هزینه حملونقل جادهای ،هزینه حملونقل
ریلی و هزینه تعویض روش حملونقل در پایانهها است؛ بنابراین با توجه به دسترسی به دادههای
تاریخی پارامترهای دارای عدمقطعیت ،در این مطالعه از رویکرد برنامهریزی تصادفی مبتنی بر
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سناریو استفاده شده است .همانطور که پیش از این نیز بیان شد ،یک مدل دوسطحی استوار به
این منظور توسعه داده شده است .در سطح نخست ،تعداد و مکان بهینه استقرار پایانههای
چندوجهی مشخص میشود و در سطح دوم جریان بهینه بار به شبکه تخصیص داده میشود؛
بنابراین تابع هدف اول در این مدل ،امید ریاضی هزینههای مختلف عملیاتی و سرمایهگذاری
اولیه در سناریوهای تعریفشده را شامل میشود؛ همچنین مجموعه  Sشامل سناریوهای
تولیدشده با توجه به پارامترهای دارای عدمقطعیت تقاضا و هزینه حملونقل است .سه سناریوی
خوشبینانه ،محتمل و بدبینانه اعضای این مجموعه را تشکیل دادهاند .در سناریوی خوشبینانه
فرض بر این است که با افزایش هزینه حملونقل ،با توجه به افزایش نیاز شهرهای مختلف
کشور به سیمان ،تقاضای حملونقل آن نیز در کشور افزایش مییابد .در سناریوی محتمل با
افزایش این هزینهها تقاضا ثابت میماند و در سناریوی بدبینانه این تقاضا کاهش مییابد .با توجه
به عدمقطعیت موجود در تقاضاها و هزینههای حملونقل ،در این مطالعه عالوه بر امید ریاضی
هزینههای احداث پایانههای چندوجهی و هزینههای حملونقل که شامل متغیرهای سطح اول و
سطح دوم برنامهریزی احتمالی مبتنی بر سناریو است ،در تابع هدف دوم از شاخص تأسف نسبی
استفاده شده که توسط  Kouvelisو همکاران ( )2013ارائه شد است ] .[17استفاده از این
شاخص بهویژه در مسائل استراتژیک طراحی شبکه که از برنامهریزی مختلط عدد صحیح
) (MILPبرای مدلسازی مسئله استفاده میشود ،موجب میشود که نقاط بهینه مسئله برای
مکانیابی تسهیالت از استواری باالتری برخوردار باشد ] .[4همانطور که در معادله  ،12نشان
داده شده است ،شاخص تأسف مطلق درحقیقت تفاوت مقدار تابع هدف مسئله قطعی در هر
∗
 𝑍𝑆1و تابع هدف بهدستآمده در مدل احتمالی مبتنی بر سناریو  𝑍𝑆1را نشان میدهد.
سناریو
() 12

∗
𝑅𝑆 = 𝑍𝑆1 − 𝑍𝑆1

در این مطالعه در تابع هدف دوم ارائهشده در مدل غیرقطعی که مطابق با معادله  ،13تعریف
شده است ،مدل بهدنبال حداقلکردن حداکثر تأسف مطلق هر سناریو نسبت به مقدار بهینه مدل
قطعی با دادههای مربوط به همان سناریو است (تأسف نسبی) .درواقع میتوان چنین در نظر
گرفت که این تابع هدف بهدنبال حداقلکردن ریسک ناشی از شرایط عدمقطعیت در فرآیند
تصمیمگیری خواهد بود.
() 13

𝑆𝑅
∗
𝑍𝑆1

= 𝑅𝑆′
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در ادامه ،مدل استوار توسعهدادهشده برای مدل اسمی ارائهشده در قسمت قبل ارائه شده است:
𝑚𝑖𝑠𝑊 𝑚𝑖𝑑 𝑚𝑖𝑠̃𝑏( 𝑠𝑎𝑝 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝐹𝑗𝑙 𝑌𝑗𝑙 +
𝑠

𝑚

𝑙

𝑖

= 𝑀𝑖𝑛 𝑍1

𝑗

𝑖
𝑘𝑗𝑠𝑋) 𝑗𝑠̃𝑎 + ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑝𝑎𝑠 (𝛼̃𝑠𝑖𝑚 𝑔𝑖𝑗 +

()14

𝑠

𝑗

𝑘

𝑖

𝑖
𝑘𝑗𝑠𝑋 𝑘𝑗𝑠 𝑘𝑗𝑠̃𝑐 𝑠𝑎𝑝 ∑ ∑ ∑ +
𝑗

𝑘

𝑖

𝑖
𝑚𝑘𝑠𝑄) 𝑘𝑠̃𝑎 + ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑝𝑎𝑠 (𝛽̃𝑠𝑘𝑚 𝑝𝑘𝑚 +
𝑠

𝑘

𝑚

𝑀𝑖𝑛 𝑍2 = 𝑀𝑖𝑛 max 𝑅𝑆′

()15
()16
()17
()18
()19
()20
()21
()22
()23
()24
()25



𝑖
𝑆

𝑖
𝑚𝑘𝑠𝑄 ∑ 𝐷𝑠𝑖𝑚 = 𝑊𝑠𝑖𝑚 +
𝑆 ∈ 𝑠∀ , ∀𝑖, 𝑚 ∈ 𝑁,
𝑘
𝑖
𝑘𝑗𝑠𝑋 ∑ ∑ ∑ 𝐷𝑠𝑖𝑚 = ∑ 𝑊𝑠𝑖𝑚 +
, ∀𝑖, 𝑚 ∈ 𝑁, ∀𝑠 ∈ S
𝑘

𝑗

𝑚

𝑚

𝑖
𝑘𝑗𝑠𝑋 ∑
≤ ∑ 𝑌𝑗𝑙 ∑ 𝐷𝑠𝑖𝑚 , ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑗 ∈ 𝐻, ∀𝑠 ∈ S
𝑚

𝑘

𝑙

𝑖
𝑘𝑗𝑠𝑋 ∑
𝑆 ∈ 𝑠∀ ≤ ∑ 𝑌𝑘𝑙 ∑ 𝐷𝑠𝑖𝑚 , ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝐻,
𝑚

𝑗

𝑙

𝑖
𝑖
𝑘𝑗𝑠𝑋 ∑
𝑚𝑘𝑠𝑄 ∑ =
𝑆 ∈ 𝑠∀ , ∀𝑖 ∈ 𝑁, ∀𝑘 ∈ 𝐻,
𝑗

𝑚

𝑖
𝑘𝑗𝑠𝑋 ∑ ∑
𝑠 ≤ ∑ 𝐶𝑎𝑗𝑙 𝑌𝑗𝑙 , ∀𝑗,
𝑙

𝑖

𝑘

𝑖
𝑘𝑗𝑠𝑋 ∑ ∑
𝑠 ≤ ∑ 𝐶𝑎𝑗𝑙 𝑌𝑗𝑙 , ∀𝑗,
𝑙

𝑖

𝑘

𝑖
𝑘𝑗𝑠𝑋
𝑘 = 𝑗∀ = 0,

𝐻 ∈ 𝑗 ∀ ∑ 𝑌𝑗𝑙 ≤ 1,
𝑙
𝑖
𝑖
𝑘𝑗𝑠𝑋
𝑚𝑘𝑠𝑄 ,
𝑙 ≥ 0 , 𝑌𝑗𝑙 ∈ {0.1} , ∀𝑖, 𝑗, 𝑘,
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هاويافتههایپژوهش 


تحلیلداده
.4

برای نمایش صحت کارکرد مدل ارائهشده در این بخش با دریافت دادههای مربوط به حجم
سیمان حملشده در کشور در سال  ،1396طراحی شبکه حملونقل ترکیبی سیمان در کشور
ایران بهعنوان مطالعه موردی موردبررسی قرار گرفته است .در حال حاضر حجم قابلتوجهی از
سیمان حملشده در انواع و کیفیتهای مختلف در کشور از طریق سیستم حملونقل جادهای
جابهجا میشود که در این مطالعه صرفنظر از انواع مختلف سیمان ،حجم سیمان جابهجاشده
میان  9شهر بهعنوان مبدأ و کارخانه تولیدی سیمان 8 ،مصرفکننده و  12ایستگاه تشکیالتی
راهآهن در کشور با توجه به تعداد خطوط مانوری و امکان توسعه آنها در آینده بهعنوان نقاط
کاندید برای توسعه و استقرار تجهیزات حملونقل ترکیبی انتخاب شدهاند .شهرهایی که مبادی و
مقاصد بار را تشکیل میدهند ،در شکل  2و ایستگاههای تشکیالتی راهآهن که بهعنوان نقاط
بالقوه برای تبدیلشدن به هابهای چندوجهی انتخاب شدهاند ،در شکل  ،3مشخص شده است.
مدلهای ریاضی ارائهشده در نرمافزار بهینهسازی  CPLEXکدنویسی شده و توسط همین
نرمافزار حل شده است .تمامی آزمایشهای موردنیاز روی یک رایانه پنجهستهای با  4گیگابایت
حافظه )رم) اجرا شدهاند.

مبادی
مقاصد
شکل  .2مراکز تولید و مصرف سیمان
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شکل  .3ایستگاههای بالقوه برای احداث

با توجه به عدمقطعیت در تقاضاها و هزینهی حملونقل ،در این پژوهش از برنامهریزی
احتمالی مبتنی بر سناریو استفاده شده است .سه سناریو بررسیشده در این مسئله در جدول ،2
ارائه شده است.
جدول  .2نتایج مدلهای قطعی و احتمالی مبتنی بر سناریو
سناريوها 

احتمال
وقوع 

0/5
1
0/4
2
0/1
3
متوسط هزینههای عملیاتی در مدل
قطعی برای سه سناریو

هزينههایعملیاتي(دهمیلیونتومان) 

مدل احتمالی مبتنی
بر سناریو

مدل قطعی
127 /958
219 /108
129 /177

174 /007
164 / 54



تحلیل نتايج حل مدل غیرقطعي با تابع هدف اول .سناریوی اول بهعنوان محتملترین
سناریو در نظر گرفته شده و دادههای مورداستفاده در این سناریو بهعنوان دادههای اسمی در مدل
قطعی بررسی شده است .با توجه به جدول  ،2پس از حل مدل توسعه دادهشده با تابع هدف اول
که شامل هزینههای ثابت توسعه ایستگاههای تشکیالتی منتخب و هزینههای حملونقل سیمان
است ،مقدار بهینه تابع هدف در مدل احتمالی دوسطحی نسبت به متوسط هزینههای عملیاتی در
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سه سناریو در مدل قطعی به میزان  94/67میلیون تومان بیشتر است .با توجه به عدمقطعیت در
دادههای تقاضا و هزینههای حملونقل این تفاوت ارزش اطالعات کامل در این مطالعه موردی را
بهخوبی نشان میدهد .اضافهکردن تسهیالت در مسائل طراحی شبکههای لجستیکی با صرف
هزینه و زمان قابلتوجهی همراه است .در این مطالعه طراحی شبکه حملونقل ترکیبی سیمان در
کشور بهعنوان یک تصمیم استراتژیک ،نیازمند صرف هزینه زیادی برای توسعه ایستگاههای
تشکیالتی و تبدیلشدن آنها به پایانههای چندوجهی خواهد بود؛ بنابراین تغییر مکان پایانههای
چندوجهی در یک بازه زمانی کوتاه در عمل نشدنی است؛ درحالیکه تغییر جریان تخصیصیافته
به شبکه بهعنوان یک تصمیم تاکتیکال و میانمدت از انعطاف بیشتری برخوردار است.
در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد مدلهای قطعی و احتمالی توسعه دادهشده تحت هر
سناریو ،ابتدا هر دو مدل قطعی و احتمالی توسط نرمافزار  CPLEX 12.6حل شدهاند؛ سپس با
توجه به اینکه جریان بار بین تسهیالت مختلف در شبکه (متغیرهای پیوسته در مدل) در طول
زمان میتوانند بهروز شوند ،نتایج حاصل از مدل قطعی و احتمالی برای هر سناریو موردبررسی
قرار گرفت است .در این ارزیابی متغیرهای صفر و یک که بهمعنای توسعه یا عدمتوسعه
ایستگاههای تشکیالتی راهآهن برای تبدیلشدن به هابهای چندوجهی هستند ،پس از طراحی
ساختار شبکه در عمل قابلتغییر نیستند و از طرفی بدیهی است که مدل قطعی در هر سناریو
تسهیالت مستقرشده در ایستگاهها و ظرفیت آنها را بهگونهای تعیین میکند که پاسخگوی
تقاضاهای همان سناریو باشد .با توجه به نکات ذکرشده در این قسمت میتوان عملکرد مدلهای
قطعی و احتمالی را همانند جدول  ،3ارزیابی کرد.
با فرض اینکه در این مطالعه از مدل احتمالی مبتنی بر سناریو استفاده نشود و شبکه بر
مبنای تقاضاهای سناریوی اول که محتملترین سناریو است طراحی شود 4 ،ایستگاه تشکیالتی
از میان  12ایستگاه بالقوه برای توسعه انتخاب میشود .در این شبکه طراحیشده در صورت وقوع
هر یک از سناریوهای دوم و سوم در آینده هزینههای عملیاتی حملونقل سیمان نسبت به مدل
احتمالی بیشتر خواهد بود؛ بنابراین با توجه به نتایج گردآوریشده در جدول  ،3در مطالعه
انجامشده با ابعادی کوچک نسبت به کل تعداد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان سیمان و حجم
سیمان حملشده در کل کشور ،استفاده از مدل احتمالی مبتنی بر سناریو موجب 11180000
تومان صرفهجویی در هزینههای اولیه توسعه ایستگاهها و هزینههای عملیاتی حملونقل سیمان
میشود.
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جدول  .3نتایج حاصل از ارزشهای ایجادشده توسط مدل احتمالی مبتنی بر سناریو
هزينههایعملیاتي(دهمیلیونتومان) 

سناريوها 
2
3

مدل قطعی (طراحیشده بر
مبنای سناریوی اول)
220 / 235
131 / 671

مدل احتمالی
مبتنی بر سناریو
219 / 31
130 / 36

ارزشايجادشدهتوسطمدل
احتماليمبتنيبرسناريو
(دهمیلیونتومان) 
0/925
1/311

متوسطارزشايجادشدهتوسطمدلاحتماليمبتنيبرسناريو 1 / 118:


تحلیلنتايجحاصلازحلمدلغیرقطعيبادوتابعهدف.در این بخش ،هدف ارائه نتایج
حاصل از بررسی مدل دو هدفه در حالت احتمالی است .شکل  ،4نمودار رسمشده برای مرز
پارتوی دو هدف توسعهدادهشده در این مطالعه را نشان میدهد .همانطور که پیش از این نیز
بیان شد در مدل احتمالی هدف اول حداقلکردن امید ریاضی هزینههای عملیاتی طراحی شبکه
حملونقل ترکیبی سیمان و هدف دوم حداقلکردن حداکثر تأسف سناریوهای تعریفشده در مدل
احتمالی را نشان میدهد .در این نمودار مقدار متناظر این دو تابع هدف در  8نقطه بهترتیب از
حالت حداقل حداکثر تأسف نسبی تا حداقل امید ریاضی هزینههای عملیاتی ارائه شده است.
نمودار پارتو نشان میدهد که با توجه به عدمقطعیت در تقاضای سالیانه سیمان و هزینههای
حملونقل آن در کشور ،تمرکز بر متوسط هزینههای عملیاتی حملونقل و سرمایهگذاری اولیه
برای استقرار تجهیزات تعویض روش حملونقل در سناریوهای مختلف موجب افزایش تأسف
بدترین سناریو در مدل احتمالی میشود.
بدیهی است که منظور از بدترین سناریو در مدل احتمالی ،حالتی است که میزان تابع هدف
هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری اولیه در مدل احتمالی نسبت به بررسی جداگانه آن سناریو در
مدل قطعی بیشترین مقدار است و با حرکت از سمت راست نمودار به سمت چپ که با کاهش
حداکثر تأسف نسبی همراه است ،استواری مدل بیشتر میشود و در مقابل برای این استواری،
تصمیمگیرنده متحمل هزینه بیشتری نیز خواهد شد .
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65

60

55

50

45

امید ریاضی هزینهها (صد هزارتومان)

174457
174407
174357
174307
174257
174207
174157
174107
174057
174007
40

 ×1000حداکثر تاسف نسبی (صد هزارتومان)
شکل  .4نمودار پارتوی رسمشده برای مدل دوهدفه

با توجه به نمودار رسمشده در شکل  4و عدمقطعیت در تصمیمگیری ،هر چه تصمیمگیرنده
در زمان تصمیمگیری ریسک باالتری را بپذیرد ،هزینه سرمایهگذاری اولیه برای توسعه شبکه
حملونقل ترکیبی ،کمتر خواهد شد .منظور از ریسک ،حداکثر تفاوت هزینه تخمینزدهشده در
مرحله برنامهریزی با آنچه در واقعیت و آینده رخ میدهد (سناریو) ،است.
برای مثال ،اگر تصمیمگیرنده بپذیرد که تفاوت هزینه تخمینزدهشده و واقعیت کمتر از
 4500000باشد ،هزینهای که برای سرمایهگذاری اختصاص میدهد ،بین  17330700000و
 17445700000خواهد بود.
هر چه ریسک پذیرفتهشده افزایش یابد و تصمیمگیرنده برای تفاوت هزینههای تخمین
زدهشده و هزینه واقعی در آینده مقدار بیشتری را بپذیرد ،هزینه سرمایهگذاری اولیه کاهش
مییابد .در حالت کلی بهازای  100هزار تومان کاهش در متوسط هزینهها ،تصمیمگیرنده با توجه
به شرایط عدمقطعیتی که در ماهیت مسئله و تقاضای حمل سیمان در کشور وجود دارد ،ریسکی
به ارزش  26میلیون را میپذیرد.
شکلهای  5و  ،6نشان میدهند تعداد نقاطی که از میان ایستگاههای تشکیالتی انتخاب
میشود (صرفنظر از ظرفیت انتخابشده) تا با استقرار تسهیالت مربوطه به هابهای چندوجهی
شبکه حملونقل ترکیبی تبدیل شوند ،در مدل احتمالی توسعهدادهشده با درنظرگرفتن هر یک از
اهداف بهصورت جداگانه متفاوت است .در حالت اول از  12ایستگاه بالقوه 6 ،ایستگاه و در حالت
دوم  8ایستگاه برای توسعه و تبدیلشدن به هابهای چندوجهی انتخابشده است؛ بنابراین
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میتوان نتیجه گرفت که دلیل افزایش امید ریاضی هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری اولیه در
حالت دوم تعداد بیشتر ایستگاههایی است که باید برای افزایش استواری مدل توسعه یابند.

شکل  .5ایستگاههای انتخابشده در حل مدل با تابع هدف اول

شکل  .6ایستگاههای انتخابشده در حل مدل با تابع هدف دوم
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جهیزاتدرايستگاههایتشکیالتي.تحلیل

تحلیلحساسیترویهزينهثابتاستقرارت
حساسیت روی این پارامتر و تأثیر آن بر میزان سیمان حملشده توسط سیستم حملونقل ترکیبی
ریل و جاده در شکل  ،7نشان داده شده است .کاهش این هزینه سرمایهگذاری اولیه هم در مدل
احتمالی و هم در مدل قطعی (با دادههای اسمی) باعث افزایش حجم سیمان حملشده توسط
سیستم حملونقل ترکیبی شده است؛ البته شیب این افزایش در مدل احتمالی نسبت به مدل
قطعی بیشتر است؛ بنابراین سرمایه اولیه موردنیاز برای توسعه ایستگاهها از یک سو و اهمیت
استواری مدل توسعهدادهشده با توجه به عدمقطعیت در پارامترهای تقاضا و هزینه از سوی دیگر
موجب میشود که پیشبینی دقیق ظرفیت ایستگاهی که بهعنوان هاب چندوجهی انتخاب شده
است ،تأثیر قابلتوجهی بر کاهش هزینههای سرمایهگذاری اولیه و بهدنبال آن افزایش حجم
سیمان حملشده در شبکه حملونقل بگذارد .

600
500
400
300
200
100
0
90

70

30

50

10

تناژ سیمان حمل شده توسط حملونقل ترکیبی

700

درصد کاهش هزینه ثابت
مدل قطعی

مدل احتمالی

شکل  .7تأثیر کاهش هزینه ثابت توسعه ایستگاهها روی تناژ سیمان حملشده در شبکه


توصیههایمديريتي.در حال حاضر توزیع و حملونقل حجم قابلتوجهی از تقاضای سیمان در

داخل کشور توسط کامیونها و از طریق شبکه جادهای کشور انجام میشود .دلیل این امر وجود
برخی نگرشها در میان فعاالن حوزه حملونقل جادهای ،رانندگان و شرکتهای حملونقلی
است که هر نوع افزایش در سهم حملونقل ریلی موجب کاهش سهم حملونقل ناوگان جادهای
و بدترشدن شرایط فعالیت فعاالن این بخش شده و بهطور خالصه به ضرر آنها قلمداد میشود.
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این در حالی است که تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد با ایجاد شرایطی نهتنها میتوان
به وضعیت اقتصادی فعاالن این بخش و شاخصهای اقتصادی حوزه حملونقل را بهبود داد؛
بلکه میتوان آالیندگی ،مصرف سوخت و میزان تصادفات و سوانح رانندگی را نیز کاهش داد و
شرایط بهتری از نظر ایمنی جادهها داشت .این شرایط از طریق ایجاد هابهای لجستیکی
ترکیبی و حمل بارها از جمله سیمان که از لحاظ حجم جابهجاشده توسط شبکه جادهای کشور در
سال  1396رتبه اول را به خود اختصاص داده است ،بهصورت ترکیبی ریل و جاده به وجود
خواهد آمد .در این مطالعه با توجه به ماهیت بلندمدت و استراتژیک طراحی شبکه حملونقل
ترکیبی و عدمقطعیت موجود در پارامترهای تقاضا و هزینههای حملونقل در بلندمدت ،به
مدلسازی استوار مسئله طراحی شبکه حملونقل ترکیبی ریل و جاده پرداخته شده است؛ ضمن
اینکه با توجه به امکان حمل مستقیم سیمان با جاده در کنار حملونقل ترکیبی ،این امکان
فراهم شده است که مدل با توجه به حجم سیمان جابهجاشده و فاصله موجود در شبکه ،به
تخصیص جریان بار با حداکثر صرفه اقتصادی بپردازد.
هزینههای باالی توسعه حملونقل ترکیبی از یک سو و استواری مدل برای حداقلکردن
ریسکهای ناشی از تصمیمگیری در شرایط عدمقطعیت از سوی دیگر موجب میشود که
برقراری تعادل بین این دو عامل ،تأثیر زیادی بر سهم حملونقل ترکیبی از کل سیمان حملشده
در کشور بگذارد .درنهایت توصیه میشود با توجه به اینکه در حال حاضر هزینه حمل هر تُن بار
از طریق روش حملونقل جادهای با توجه به مسافت میان مبدأ تا مقصد سیمان محاسبه میشود،
برای افزایش سهم حملونقل ریلی ،هزینههای این روش حملونقل نیز با توجه به حجم بار
جابهجاشده و مسافت مبادی و مقاصد بار متغیر باشد .این سیاستگذاری میتواند تأثیر بسزایی در
بهرهبرداری از اقتصاد به مقیاس و حجم سیمان جابهجاشده توسط شبکه ریلی کشور بگذارد.
یجهگیریوپیشنهادها
.5نت 

در این پژوهش برای برخورد با عدمقطعیت در طراحی شبکه حملونقل ،ترکیبی از روش
مدلسازی احتمالی با رویکرد تولید سناریو استفاده شده است .همانطور که در فرآیند تحلیل
حساسیت مدل نیز بیان شد ،با توجه به تأثیر قابلتوجهی که هزینههای ثابت احداث پایانههای
چندوجهی در هزینههای کل طراحی شبکه حملونقل ترکیبی دارد ،تعریف سطوح مختلف
ظرفیت برای احداث پایانهها در شرایط عدمقطعیت در تقاضاهای حمل بار ،میتواند تا حد
قابلتوجهی از اختصاص منابع مالی بیش از حد موردنیاز به زیرساختهای شبکه جلوگیری کند.
همچنین نتایج مدل غیرقطعی نشان میدهد که این مدل میتواند با افزایش اندکی در هزینههای
کل طراحی شبکه حملونقل ترکیبی ،عدمقطعیت در دادههای مسئله را پوشش دهد.
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بر اساس دستاوردهای این پژوهش پیشنهادهای بسیاری برای مدیران مربوطه و متخصصان
این حوزه ،با توجه به جنبههای مختلف این نوع مسئله میتوان مطرح کرد که در اینجا مهمترین
موارد ذکر میشود:
ـ در این مطالعه طراحی شبکه حملونقل ترکیبی با توجه به خطوط ریلی موجود در کشور بررسی
شد و به همین دلیل عدماتصال کارخانههای تولیدکننده سیمان به شبکه ریلی تا حد قابلتوجهی
روی سهم حجم بار انتقالیافته به روش حملونقل ریلی تأثیر گذاشت؛ بنابراین بررسی توسعه
خطوط ریلی در کنار پایانههای چندوجهی میتواند تأثیر زیادی در افزایش سهم روش حملونقل
ریلی داشته باشد؛
ـ با توجه به محدودیتهایی که در بودجه دردسترس برای توسعه شبکه حملونقل ترکیبی وجود
دارد ،درنظرگرفتن این محدودیت میتواند به واقعیترشدن مدل کمک کند؛
ـ با توجه بهاحتمال وقوع اختالل در پایانههای چندوجهی و شبکه ریلی و عدمقطعیت در ظرفیت
دردسترس آنها بررسی عدمقطعیت در ظرفیت دردسترس تسهیالت شبکه حملونقل ،تأثیر
قابلتوجهی بر تصمیمهای بلندمدت و میانمدت برنامهریزی حمل بار در شبکه حملونقل
میگذارد.
ـ اگرچه در این پژوهش به تأثیری که ابعاد مسئله میتواند بر زمان حل مدل بگذارد ،اشارهای
نشد ،ارائه روشهای حل دقیق یا تقریبی یکی از نیازهای اساسی مدلهای ارائهشده در این حوزه
برای مسائلی با ابعاد واقعی خواهد بود.
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