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  چکیده

پذیر است که تقاضاي موردنیاز آن وجود داشته  ونقل سریع نظیر مترو در کریدورهایی توجیه ایجاد خطوط حمل

یک از مسیرها وجود نداشته  خود در هیچ خودي شهرها چنین تقاضایی ممکن است به که در کالن باشد و ازآنجایی

کننده نقش مکمل  خطوط تغذیه. استفاده شودکننده  ز خطوط تغذیهاالزم است براي تأمین تقاضاي موردنیاز  باشد،

دارند که عالوه بر ایجاد دسترسی بهتر به این خطوط باعث پوشش بیشتر  ونقل همگانی سریع را خطوط حمل

تعداد  استفاده از کننده و اي از خطوط تغذیه با انتخاب مناسب مجموعه. شوند ونقل همگانی می هاي حمل سیستم

ونقل همگانی، با کاهش زمان دسترسی مسافران به  توان ضمن تکمیل پوشش حمل خط می در هر وسیله مناسب

 ارائه در این مطالعه به. ونقل همگانی کاهش داد اده از حملخطوط همگانی سریع زمان سفر مسافران را در استف

 یران اتوبوسخطوط  يپیشنهادز مدل ا استفاده با پرداخته شده وکننده  طراحی خطوط تغذیه براي یمدل

 ارائهدر این پژوهش سعی شده مدلی  .شده است طراحی ،واقعی شبکهیک  عنوان بهشبکه شهر اصفهان،  کننده یهتغذ

کننده  کننده، امکان طراحی خطوط تغذیه شود که ضمن سرعت باال در حل دقیق مدل براي طراحی خطوط تغذیه

اجازه داشتن  شده ارائه مدلهمچنین در  .سریع وجود داشته باشد ونقل حملی با بیش از یک خط یها شبکهبراي 

  .گره یا کمان مشترك در مسیرهاي انتخاب شده وجود دارد
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  مقدمه و کلیات-1

 رشد سفرها مشکالتی را براي شهرها به وجود آورده. ، تقاضا براي سفر رو به افزایش استشهرهابا افزایش جمعیت 

از این  هایی مثالتصادفات رانندگی و افزایش ها  انتشار آالینده گسترش اي، روند افزایشی تولید گازهاي گلخانه .است

و کاهش ترافیک  جایی مسافر در شهرها جابهغالباً مسئله  در بین مشکالت ناشی از افزایش سفرها. هستندمشکالت 

 50 طول در شده گفتهدر راستاي حل مشکالت  شهري ونقل حملمطالعات  .بوده و هست موردتوجهبیشتر  شهري

برافزایش  ونقل حمل مطالعاتاصلی  تأکید ،شروع این مطالعاتاولیه  هاي دهه در ،است یافته گسترشسال گذشته 

، ازآن پسمطالعات  .ظرفیت براي پاسخگویی به روند افزایش تقاضاي سفر با وسایل نقلیه موتوري استوار بوده است

تصور عموم به کاهش  برخالفشهري  هاي خیابانبر توسعه ظرفیت معابر، نشان داد تعریض  تأکیداز  ها نگرانی پی در

 دهد میروي شهرهاي مختلف دنیا نشان  ]1[1989 1و کنت ورسی مطالعه نیومن. انجامد نمیحجم و شدت ترافیک 

بیشتر باشد به  شهري درون ونقل حملبه  یافته تخصیصو مقدار فضاي  اي جاده هاي زیرساختکه هر چه میزان 

مباحث مربوط به  رو ازاین .آلودگی بیشتر خواهد شد تولید مصرف بنزین و ،همان اندازه میزان استفاده از اتومبیل

بر  ونقل حملتوسعه  کنند پژوهشگران سعی میامروزه، . ]2[است شده مطرحشهري  ونقل حملتوسعه پایدار در 

ه ک-  ی، اجتماعياقتصاد هاي فعالیتو توسعه  هاشهر درت یگسترش جمع باوجودکه  ارائه دهندی یمبناي الگو

 يپاسخگو مطلوبی نحو، به یکل ترافکشهرها همچنان بدون بروز مش -زا هستند یکعتاً از عوامل ترافیطب

دار باقی یو پا نشدهروبرو ل کمش اب ونقل حملستم یس ها فعالیتن یا گسترش باد و نباش انمسافر هاي جابجایی

براي جامعه دارد،  کمتري ي هزینه، که همگانی ونقل حملرا به استفاده از  مسافرانبتوان  که درصورتی. ]10[بماند

 .پایدار گام برداشته شده است ي توسعهسوق داد در راستاي 

  

  طرح مسئله-2

 باقابلیتهاي سریع  شویق مسافران به استفاده از سیستمتبا رشد شهرهاي بزرگ و افزایش سفرهاي شهري، 

در همین راستا باال . است قرارگرفته ونقل حمل ریزان برنامه بسیاري از موردتوجهاز مسافران  باالییحجم  جایی جابه

ان را به استفاده از این سیستم در رقابت با تمایل مسافر تواند میهمگانی  ونقل حملبردن مطلوبیت سیستم 

افزایش  هاي سیاستیکی از . استفاده از خودروي شخصی شود رویه بیو مانع از رشد  افزایش داده خودروي شخصی

خطوط . سریع و راحت مسافران است جایی جابه راه از بردن سطح سرویس همگانی باال ونقل حملمطلوبیت 

را دارا هستند، این حجم باالیی از مسافران  جایی جابهقابلیت  3نظیر مترو و اتوبوس تندرو 2سریع ونقل حمل

                                                           
1Newman & Kenworthy  
2 Rapid Transit Network 
3 Bus Rapid Transit 
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 کنندگان استفادهمطلوبیت باالیی براي و ، کنند می جا جابهمسافران را با سرعت زیاد و قابلیت اطمینان باال  ها سیستم

  .کنند میایجاد 

 معموالًزیرا  ،اقتصادي وجود ندارد ازنظر هایی سیستمبزرگ امکان ایجاد چنین  شهرهايدر بسیاري از نواحی 

 ونقل حملایجاد خطوط  ،هاست آنمسافر  جایی جابهها بسیار کمتر از ظرفیت  جمعیت تحت پوشش این سیستم

چنین  کافی از وري بهرهبراي  ،پذیر است که تقاضاي موردنیاز آن وجود داشته باشد کریدورهایی توجیهسریع در 

تقاضاي  که اینبرابر شود و یا  تقریباً تقاضاها با  که ظرفیت این سیستمکم باشد  قدري بههایی یا باید تواتر  سیستم

 ي سرفاصله افزایش نیست زیرا ونقل حملبرنامه ریزان  موردنظرچندان حالت اول . را به نحوي باال برد ها سیستماین 

مربوط ها  به افزایش ناحیه تحت پوشش این سیستمحالت دوم به نحوي  .دهد میمطلوبیت سیستم را کاهش  زمانی

 هاي اتوبوسنظیر  کننده تغذیهسریع از خطوط  ونقل حملسیستم  موردنیازتقاضاي  تأمین، یعنی براي شود می

سریع نقش مکمل را ایفا  ونقل حملافزایش سطح دسترسی به خطوط  راه ازاین خطوط . شود استفاده 1کننده تغذیه

  .شود میهمگانی در سطح شهر  ونقل حمل بیشترو باعث پوشش  ندنک می

دسترسی  باعث افزایشسریع،  ونقل حملهماهنگ با خطوط  کننده تغذیهاز خطوط  اي مجموعهانتخاب مناسب 

هر خواهد در سطح شهمگانی  ونقل حملمطلوبیت سیستم افزایش  درنتیجهو  ها آنزمان سفر و کاهش ران مساف

 .ونقل سریع پرداخته خواهد شد هاي حمل کننده براي سیستم سازي خطوط تغذیه در این مطالعه به مدل .شد

  

  اهداف پژوهش-3

، کنند میاستفاده  سریع با ظرفیت باال نظیر مترو و اتوبوس تندرو ونقل حمل هاي سیستمکه از  شهرهایی کالندر 

و یکپارچه  کاراانی همگ ونقل حملیک شبکه  ایجاد بارا همگانی  ونقل حمل هاي سیستماستفاده از  تمایل به توان می

حذف خطوط مشابه و  راه ازانتقال  ي هزینهباعث کاهش  تواند میعمومی  ونقل حملیکپارچگی شبکه  .داد افزایش

عالوه بر  دهی سرویسبا بهبود در کیفیت  همچنین .شودخط در هر قطعه  ترین مناسب کارگیري بهو  ها همپوشانی

 صورت در کننده تغذیهخطوط  ها سیستمدر این  .کرد تر کوتاه توان می زمان سفر را نیز ،دسترسی هاي هزینهکاهش 

 ونقل حملیر خط از یکمینه کردن زمان انتقال و تغ منظور به بندي زماندر و هماهنگی  ها ناحیهپوشش مناسب 

  .مهمی ایفا کند نقش تواند میاصلی به خطوط تغذیه و برعکس 

توسط  ها ناحیهو پوشش بیشتر  کاهش زمان سفر مسافران هدف بامنسجم و هماهنگ،  کننده تغذیه یک شبکه ایجاد

 جا جابه با صرف زمان کمتريو  راحتی بهتا مسافران بتوانند  کند میشرایطی را فراهم  همگانی ونقل حملشبکه 

ونقل  به سیستم حمل ها آنو انتقال  مسافراندسترسی  ي هزینهبا نزدیک شدن به این هدف ضمن کاهش . شوند

                                                           
1 Feeder Bus 



 

3 

 

افزایش درامد سیستم  ضمن وهمگانی کرده  ونقل حملحجم زیادي از سفرهاي شخصی را جذب  توانیم می سریع

  .همگانی شلوغی معابر را نیز کاهش دهیم ونقل حمل

 ونقل حمل ي شبکهبراي  کننده تغذیه از خطوط اي شبکهطراحی ارائه مدلی کاربردي براي هدف از این پژوهش 

منسجم و هماهنگ از خطوط  اي شبکهبا طراحی  .سیستم است افزایش دسترسی به این منظور بهسریع 

کاهش  راه ازهمچنین شود،  میفراهم سریع  ونقل حملسیستم  برايامکان دسترسی نواحی بیشتري  ،کننده تغذیه

و باعث جذب شده براي مسافران بیشتر  همگانی ونقل حملسیستم مطلوبیت  ،دسترسی و زمان سفر هاي هزینه

 .شود میشخصی به این سیستم  سفرهاياز تعداد بیشتري 

  

  مطالعات پیشین مروري بر-4

 یران اتوبوستر شبکه  طراحی بهتر و منسجم راه ازونقل همگانی جهت بهبود شبکه  مطالعه و بررسی عملکرد حمل

  .ونقل است کننده موردتوجه بسیاري از برنامه ریزان حمل تغذیه

در مقاله خود به ارائه  ها آن. مدل شد ]3[1989در سال  1کوآه و پرل بار توسط کننده، اولین طراحی شبکه تغذیه

هاي مسافر  تواتر خطوط باهدف کمینه کردن هزینه تعیین کننده خط ریلی و ریاضی براي طراحی شبکه تغذیه مدلی

  .آن را حل کردند 2یابندهفراروش یک بردار پرداختند و با استفاده از  و بهره

ها شامل  این روش. ارائه کردند) 1989(و پرل  کوآهسه روش ابتکاري براي حل مدل  ]4[1998 3مارتین و پاتو

ها در مقاله خود به این نتیجه رسیدند که روش  آن. بود 6جستجوي ممنوعه و 5محلی جستجوي 4الگوریتم سازنده

  .کننده است حل مسائل شبکه تغذیه ي نهیدرزمهاي ابتکاري مفید  جستجوي ممنوعه یکی از روش

کننده را موردمطالعه  بندي بین شبکه ریلی و اتوبوس تغذیه یکپارچگی زمان ]5[ 2006شریواستاو و دهینگرا در سال 

بندي بهینه  محققین از یک الگوریتم مسیریابی ابتکاري براي ساخت شبکه استفاده کردند و سپس زمان. قراردادند

  .گردد د انجام میشو شده و ثابت فرض می بندي خط ریلی از قبل تعیین که زمان کننده درحالی براي شبکه تغذیه

با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و یک روش  کننده تغذیهطراحی شبکه  ]6[) 2007(اوماهونی  واستاویشر

را طراحی  کننده تغذیهدر این مقاله الگوریتم ژنتیک ابتدا مسیرهاي شبکه . ابتکاري ثانویه را موردمطالعه قراردادند

  .ها به خطوط ریلی را پوشش دهد کند تقاضاي تمام ایستگاه ی میکند، سپس یک الگوریتم ابتکاري سع می

                                                           
1 Kuah & Perl 
2 Meta Heuristic method 
3 Martins & Pato, 
4 Construtive Algorithm 
5 Local Search Heuristic 
6 Tabu Search (TS) 
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توسط  شده ارائهدادند در مدل  ارائه کننده یهتغذمدلی را براي طراحی خطوط  ]7[ 2010شریعت و غالمی در سال 

گره  55با  يا شبکهمدل را بر روي . مورد استفاده قرار گرفت کننده یهتغذدو وسیله ون و اتوبوس در خطوط  ها آن

 .حل کردند

  

  مدل ارائهو  مسئلهشرح -5

کننده از  پذیر و انتخاب خطوط تغذیه خطوط امکان دیتول شیپدر این پژوهش رویکرد پرداختن به مسئله بر اساس 

، مرحله اول شود میبنابراین حل مسئله در دو مرحله جداگانه انجام . همزمان با تخصیص ناوگان است ها آنبین 

حداکثر افزایش طول از طول (بودن بر اساس سه محدودیت پایانه، طول مجاز و مستقیم  قبول قابلتولید خطوط 

قبول، انتخاب طریقه و تخصیص  کننده از بین خطوط قابل است و مرحله دوم انتخاب خطوط تغذیه) مسیر ترین کوتاه

  .ناوگان است

و موجود است و باید با در نظر گرفتن تقاضاي  شده یطراحونقل سریع از قبل  شبکه خطوط حمل شود یمفرض 

، زمان سفر شود یمفرض . کننده طراحی شود ونقل سریع، خطوط تغذیه ي شبکه به هر یک از خطوط حملها گره

 شود میمچنین فرض ه. کننده قابل برآورد است عنوان خط تغذیه مستقل از انتخاب شدن یا نشدن به ها کمان

بنابراین، محدودیت بودجه در مدل . در آن شبکه است ازیموردني هر شبکه تابعی از تعداد اتوبوس ها نهیهز

  .ي شودبند فرمولي در دسترس ها اتوبوستعداد  بر اساس تواند یمپیشنهادي 

  :زیر ارائه شود صورت بهي این مدل بند فرمول
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  :که وقتی

P :کننده هیتغذشبکه خطوط اتوبوس  يو نامزد برا قبول قابل يرهایمس مجموعه، i :هاي شبکه است، برچسب گره 

d :در مسیر  شده دادهمسافر پوشش : ��ونقل سریع، خطوط حملp،��
ي که شامل ا شده انتخابتعداد مسیرهاي : �

��هستند منهاي یک، dبراي رسیدن به مقصد  iگره 
: ���،dونقل سریع  براي رسیدن به خط حمل iتقاضاي گره : �

در غیر این صورت  1انتخاب شود  f تخصیص اتوبوس بر مبناي گزینهبا  pاگر مسیر : متغیر دوتایی که مقدار آن

حداکثر تعداد : � ،f در گزینهتعداد اتوبوس : ��قبول براي ساخت خطوط تغذیه، حداکثر تعداد مسیرهاي قابل: �،0

���دسترس، اتوبوس در
به  pشده  توسط مسیر انتخاب iي  گرهي است که اگر ساز سادهیک متغیر کمکی براي : �

���،0در غیر این صورت  1وصل شود  dخط 
 dونقل سریع  به خط حمل pدر مسیر  iي  گره پارامتر دوتایی که اگر: �

تعداد : �� اشغال اتوبوس، یبضرحداکثر : � ظرفیت مسافر در اتوبوس،: �،0در غیر این صورت  1وصل شود 

: �� و یرمسمتوسط زمان توقف در ابتدا و انتهاي : � متوسط زمان توقف در ایستگاه،: � ،pمسیر  در ها یستگاها

  .pزمان سفر در مسیر 

باعث ) 2(محدودیت . دارد شده دادهتابع هدف مسئله است و سعی در بیشینه کردن مسافران پوشش ) 1(رابطه 

حداکثر تعداد مسیرهاي ) 3(محدودیت . انتخاب شود هاي ممکن که براي هر مسیر فقط یکی از تواتر حرکت شود یم

هاي در  شده را به تعداد اتوبوس هاي انتخاب تعداد اتوبوس) 4(محدودیت . کند میمحدود  kشده را به  انتخاب

. کند میشده را مشخص  هاي موجود در هر مسیر انتخاب گره) 5(دودیت مح. کند میمحدود ) بودجه(، Bدسترس، 

تخصیص اتوبوس به مسیر ) 7(در محدودیت . کند میدر هر مسیر را محاسبه  شده دادهمسافر پوشش ) 6(محدودیت 

 جهت) 8(محدودیت . دهد انجام می ها ستگاهیاي آن در ها توقفبر اساس تقاضاي آن مسیر، زمان حرکت وسیله و 

  .کند میاستفاده شده در مدل را تعریف  یرهايمتغ) 9(و رابطه  است �Eمشخص کردن مقدار
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  قبول مسئله یافتن مجموعه مسیرهاي قابل-6

به  در فرآیند طراحی شبکه همگانیسه رویکرد متفاوت براي تولید خطوط  ونقل همگانی طراحی شبکه حمل در

در فرایند طراحی شبکه  ها آنتولید مجموعه خطوط و اصالح  پیش. 2تولید مجموعه خطوط  پیش. 1. خورد یمچشم 

  .تولید خطوط در فرآیند طراحی شبکه. 3

مجموعه خطوط در ابتداي فرایند حل، مورداستفاده قرارگرفته  دیتول شیدر این مطالعه رویکرد اول، مبتنی بر پ

عنوان  بهکننده  خطوط تغذیه براي طراحینامزد  مسیرهايکه مجموعه  بودفرض بر این ، شده ارائه در مدل. است

عملی در توسعه  يها تیمحدودبراي حل مسائل واقعی، این رویکرد با توجه به . شده است ورودي به مدل داده

 روشدر . رسد یمتولید خطوط مناسب به نظر  گیري از قضاوت کارشناسی در مرحله پیش خطوط و امکان بهره

ي رینظرگو با در  اند شده مشخص استفاده در شبکه قابل يها کمان، مجموعه شود میشده در این پژوهش فرض  ارائه

عنوان  ي از مسیرها که قابلیت استفاده بها مجموعهتعدادي محدودیت، از بین تمام مسیرهاي ممکن در شبکه، 

به مدل طراحی شبکه  کننده هیتغذبراي طراحی خطوط عنوان مسیرهاي نامزد  را دارند به کننده هیتغذخطوط 

کننده را با هدف رسیدن به بیشترین پوشش مسافران در  خطوط تغذیه ها آنشود تا از بین  کننده داده می تغذیه

  :از اند عبارتها  محدودیت .شبکه انتخاب کند

 محدودیت طول خطوط 

خیلی خطوط . برداري این است که طول خطوط باید در محدوده اجرایی قرار گیرد بهره يها تیمحدودیکی از 

خطوط خیلی کوتاه کارایی زیادي . شوند یمبا مشکالتی مواجه هر دو ازنظر اجرایی  خیلی کوتاه یا طوالنی و

 ازحد شیبخطی در مقابل اگر . صورت مستقیم پوشش دهند زیادي را به يسفرها توانند ینم معموالًندارند و 

به دلیل طول بیشتر و پتانسیل بیشتر براي (طوالنی باشد به دلیل بیشتر شدن احتمال بروز اتفاقات در مسیر 

 بر اساسکه  ،خط حداقلاز طرف دیگر تواتر . شود میتر  ریزي زمانی آن سخت برنامه) بروز رخدادهاي تصادفی

ترتیب هزینه ناوگان بیشتري به خط  این هم شود و بهباید در طول بیشتري فرا ،شود یمتعیین قطعه بحرانی 

با توجه به ابعاد شبکه بر اساس قضاوت کارشناسی  مقادیر حداکثر و حداقل طول مجاز خطوط. گردد یمتحمیل 

  .شود یمفرض 

 خطوطمستقیم بودن  محدودیت  

تر  تر باشد، این خط غیرمستقیم آن طوالنی يها انهیپامسیر بین  ترین کوتاههرچقدر طول مسیر یک خط نسبت به 

ابتدا و انتها انحراف زیادي از خط  هاي پایانهبین  ها آنمستقیم هستند و مسیر  معموالً رانی اتوبوسخطوط . است

تواند به اندازه ضریبی از طول  شود طول هر مسیر بین دو گره حداکثر می در این محدودیت فرض می .مستقیم ندارد

  .مسیر بین آن دو گره باشد ترین کوتاه
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 محدودیت پایانه 

توان  ونقل سریع است، می هاي حمل کننده که رساندن مسافران به ایستگاه با توجه به هدف از طراحی خطوط تغذیه

ونقل سریع است بایستی امکان  گفت از بین تمام مسیرهاي شبکه فقط آن مسیرهایی که انتهایشان ایستگاه حمل

  .باشند انتخاب شدن داشته
  

  قبول الگوریتم پیشنهادي براي مسئله یافتن مسیرهاي قابل-7

را رعایت کنند پیشنهاد شده  شده گفتهمحدودیت  3در این بخش جهت یافتن مسیرهایی که هر  شده ارائهالگوریتم 

یک پایانه ابتدایی و گره دیگر از  عنوان بهشبکه  يها گرهاین الگوریتم در هر تکرار، براي هر گره دلخواه از کل . است

. کند میرا تولید  قبول قابلیک پایانه انتهایی مسیرهاي  عنوان بهسریع،  ونقل حملایستگاهی  يها گرهمجموعه 

این الگوریتم در  ،سریع باشند ونقل حملگره ایستگاهی  8گره از  2گره باشد که  8مثال، اگر شبکه داراي  عنوان به

سیر روش جستجو به این شکل است که در یک م. کند میرا تولید  قبول قابلهاي مختلف بار تکرار مسیر 14

مسیر ذخیره و کمان بعد از آن گره را از  بریده عنوان بهرا  گره قبل از آن ،مسیر را بریده ها گرهدر  یکی یکی قبول قابل

مسیر  قصد را یافته و با نام ادامهمسیر تا م ترین کوتاه، سپس از آن گره کند میشبکه حذف  يها کمانمجموعه 

سپس مسیر جدیدي را با چسباندن بریده مسیر و ادامه مسیر تولید و شرایط مربوط به طول و . کند میذخیره 

  .کند میمستقیم بودن را بررسی 

  :لگوریتم به شرح زیر استاصلی این ا يها گام

  فرض کنید،

[n] : مشخص ي شبکه استها گرهي آن حداکثر به اندازه ها هیدرایک بردار که تعداد  صورت بهبرچسب مسیر، که ،

: [�]NL ،[n]هاي بررسی نشده در مسیر با برچسب  مجموعه کمان: [�]V ،[n]مسیر با برچسب : [�]A .شود می

بریده مسیر با : [�]S ،[n]مسیر با برچسب  يها گرهشمارنده : [�]m ،[n]ممنوعه با برچسب  هاي کمانمجموعه 

  .حداکثر طول مجاز هر مسیر در شبکه: ���� و [n]ادامه مسیر با برچسب : [�]C ،[n]برچسب 

مقدار . اجرا کنید ها گرهمسیرهاي بین همه  ترین کوتاهالگوریتم تکمیل شده فلوید وارشال را براي یافتن : 0گام 

 dبه پایانه  iي هر گره سپس برا. [0,0,…,0] = [n]را مشخص کنید و قرار دهید ) ����(حداکثر طول مسیر 

  . ي زیر را انجام دهیدها گام

، طول مسیر )[�,…,�,�]�(بزنید  nرا برچسب  dبه پایانه  iمسیر از گره  ترین کوتاه، [1,0,…,0] = [n]قرار دهید  :1گام

�[�] )L(�[�])( برابر با  ��. فاصله محاسبه کنید ترین کوتاه، را با استفاده از ماتریس(� + �) × قرار  ([�]�)�

  .1 = [�]�بنامید و قرار دهید  [�]�را  [�]�هاي مسیر  مجموعه کمان. دهید

  .بنامید [�]�ام را [�]�ام مسیر بریده، بریده مسیر از ابتداي مسیر تا گره [�]�از گره  [�]�مسیر ) الف: 2گام

 [�]��حذف کرده و در یک مجموعه با نام  [�]�را از مجموعه  [�]�ام مسیر 1+[�]�ام و [�]�کمان بین گره ) ب
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  .قرار دهید

را محاسبه کرده  [�]��هاي مجموعه  بدون عبور از کمان dتا مقصد  [�]�ام مسیر [�]�مسیر از گره  ترین کوتاه) پ

. بروید 4موجود نبود به گام dتا مقصد  [�]�ام مسیر [�]�اگر مسیري بین گره . بنامید [�]�ادامه مسیر  آن راو 

 ترین کوتاهمسیرها که از الگوریتم فلوید وارشال تولید شده،  ترین کوتاهالزم به ذکر است که با استفاده از مجموعه (

  )در اختیار است،  dتا مقصد  [�]�ام مسیر [�]�ي مجاور گره ها گرهمسیر از تمام 

  . را محاسبه کنید ([�]�)L)( [�]�را محاسبه کنید، طول ادامه مسیر ) ([�]�)L( [�]�طول بریده مسیر  :3گام

  : ، آنگاه L(�[�])+ L (�[�]) < max) ��و ����(اگر 

تبدیل کنید و مسیر حاصل از چسباندن بریده مسیر و ادامه مسیر با  1را به  [n]اولین درایه صفر برچسب ) الف

  .بنامید [�]�) [�]�+[�]�(قبل از تغییر را  [n]برچسب 

  . قبول اضافه کنید از مقدار کمینه بیشتر باشد به مجموعه مسیرهاي قابل [�]�چنانچه طول ) ب

جدید را نیز  [�]�و  [�]��قرار دهید و  [�]�قبل از تغییر را در مجموعه  [n]با برچسب  [�]�ي مسیر ها کمان) پ

  .بروید 2قبل از تغییر قرار داده و به گام  [n]با  [�]�و  [�]�� برابر با

  .ادامه دهید صورت نیادر غیر 

یک واحد اضافه کرده و  [n]به آخرین درایه غیر صفر  صورت نیابروید، در غیر  5، تهی باشد به گام[�]�اگر : 4گام

قرار داده، سپس کمان بین گره  [�]�و  [�]��، [�]�قبل از تغییر را در  [n]با برچسب  [�]�و  [�]��، [�]�مقادیر 

قبل از تغییر را از مجموعه جدید  [n]با برچسب  [�]�قبل از تغییر از مسیر  [n]ام با برچسب 1+[�]�ام و [�]�

 2قبل از تغییر قرار داده و به گام [n]با برچسب  1+[�]�جدید را برابر با  [n]با برچسب  [�]�حذف کنید و  [�]��

  .بروید

  .را برابر صفر قرار دهید [n]آخرین درایه غیر صفر : 5گام

با  [�]�و  [�]��، [�]�،[�]�یک واحد اضافه کرده، مقادیر  [n]، تهی است پایان، وگرنه به آخرین درایه [�]�اگر 

ام و [�]�قرار بدهید و همچنین کمان بین گره  [�]�و  [�]��، [�]�،[�]�قبل از تغییر را در  [n]برچسب 

  .برگردید 2، به گام[�]�= 1+[�]�حذف کنید و سپس قرار دهید  [�]��را از مجموعه  [�]�ام  از مسیر 1+[�]�

  

  نگوینحل شبکه -8

ونقل سریع از  فرض شد که یک خط حمل) 1(با توجه به شکل . مرحله اول یافتن مسیرهاي قابل قبول است

طول کمان را نشان  ها کماناعداد روي . و این دو گره ایستگاه اصلی این خط هستند کند میعبور  8و  2هاي  گره

 .است 1مسیر  ترین کوتاهو حداکثر ضریب افزایش طول از  60و  10دهند، فرض شد طول مجاز بین  می
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 نگوینشبکه  :)1(شکل

  

و مقصد وجود دارد که با استفاده از الگوریتم یافتن مسیرهاي  مبدأمسیر بین هر  5924 ،)1(در شبکه شکل

مسیر  422 بوده، انتهاي مسیر در محدوده طول مجاز c++ ،1859 افزار نرمآن در محیط  سازي یادهپو  قبول قابل

 3مسیر هر  5924از  مسیر 101 یتدرنها. را دارند مسیر محدودیت مستقیم بودن 564و  است 8و  2 هاي یستگاها

  .کنند محدودیت را ارضا می

ونقل سریع  به خط حمل ها گرهتقاضاي و تخصیص ناوگان در مرحله دوم فرض شد  کننده تغذیهبراي طراحی خطوط 

اتوبوس در نظر  9مسافر، و بودجه در دسترس  30کننده اتوبوس با ظرفیت  وسیله تغذیه. است) 1(جدول مطابق 

دقیقه و زمان  2، زمان توقف اتوبوس ابتدا و انتهاي مسیر 1/1همچنین حداکثر ضریب اشغال اتوبوس . گرفته شد

کننده ندارند،  هایی که تقاضایی براي استفاده از تغذیه ثانیه فرض گردید، فرض شده در گره 30 ها ستگاهیاتوقف در 

را مقداري ) k(کننده  قبول جهت ساخت خطوط تغذیه در حل شبکه حداکثر تعداد مسیر قابل. شود ینم توقفی انجام

  .بزرگ فرض کرده تا به نوعی این محدودیت حذف شود
  

  ونقل سریع هاي شبکه فرضی به خط حمل تقاضاي گره :)1(جدول

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 شماره گره

 94 84 0 111 99 0 0 110 95 123 120 0 133 تقاضا

  

مسافر را پوشش دادند، مشخصات  436آمد که  به دست کننده تغذیهخط  GAMS، 3 افزار نرمپس از حل مدل در 

  .آورده شده است) 2(در جدول  ها آن

  کننده مشخصات خطوط تغذیه :)2(جدول

  ها گره  تعداد اتوبوس  شماره مسیر
  طول مسیر

  )دقیقه(
  جاشده جابهمسافر   ها ستگاهیاتعداد 

1  3  3-11 -2  17  2  120  

2  2  10-11-2  15  2  111  

3  4  5-6-7-8  13  3  205  
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خط  4مسافر توسط  962اتوبوس و حل مدل تمام تقاضاي موجود یعنی  30در صورت افزایش بودجه به 

  .نشان داده شده است) 3(مشخصات این چهار خط در جدول . شود کننده پوشش داده می تغذیه
  

  کننده با پوشش تمام مسافران شبکه مشخصات شبکه تغذیه :)3(جدول

  شماره مسیر
تعداد 

  اتوبوس
  ها گره

طول مسیر 

  )دقیقه(
  جاشده جابهمسافر   ها ستگاهیاتعداد 

1  6  9-10 -11 -2  25  3  210  

2  7  13-3 -11 -2  28  3  214  

3  8  1-12 -8  29  3  217  

4  9  4-5 -6-7 -8  22  4  328  

  

ونقل سریع یک شبکه بزرگ با استفاده از روش  کننده خطوط حمل طراحی شبکه تغذیه یسنج امکانجهت آزمایش 

فرضیات  .اي واقعی با ابعاد بزرگ شبکه شهر اصفهان انتخاب شد پیشنهادي و بررسی توانایی مدل براي حل شبکه

 :از اند عبارتاصلی براي طراحی 

 .شده است هاي آن داده و گره ها کماناي به همراه اطالعات  شبکه معابر پیوسته  •

  .ماتریس تقاضاي همگانی بین نقاط شبکه موجود است •

  .شده است داده BRTیا  LRTونقل همگانی اصلی مانند مترو،  شبکه خطوط حمل •

  .شده است مناسب، پوشا انجامسریع ونقل همگانی  طراحی خطوط حمل •

  .گیرد رت نمیکننده مطلوب نبوده و صو جایی مسافران بین خطوط تغذیه جابه •

  . سریع براي آن در نظر گرفته شد ونقل حملخط  6گره است و  2770کمان و  7917شبکه شهر اصفهان داراي 

  :مرحله اصلی دارد 5در شبکه شهر اصفهان  کننده تغذیهطراحی خطوط 

سریع  ونقل حملخط  6) 3(شکل . هستند ونقل سریع تقسیم شبکه به مناطقی که محصور به خطوط حمل: 1مرحله

 .منطقه تقسیم کرده است 15که شبکه را به  دهد یمرا نشان 

  .1آمده از مرحله دست تعیین پارامترهاي مدل براي هریک از مناطق به: 2مرحله

در این مرحله براي . ونقل سریع تبدیل جدول تقاضاي کل شبکه به زیرجدول تقاضاي هر گره به خط حمل: 3مرحله

شود که مقدار تقاضاي هر نقطه تولید و جذب سفر  تعریف می يریتأثاصلی، ناحیه  يها ستگاهیاو هر منطقه  يها گره

براي یافتن . یابد آن گره یا ایستگاه اصلی قرار داشته باشد، به گره یا ایستگاه اصلی انتقال می ریتأثکه در ناحیه 

) 2(شکل . کند میرا تعیین  ها آنأثیر مرز ناحیه ت ها آنخط واصل بین  عمودمنصف، بین هر دو نقطه ریتأثناحیه 

  .دهد یمشماتیک نتیجه این فرآیند را براي سه ایستگاه فرضی نشان  صورت به
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ي همگانی اصلیها ستگاهیانحوه تعیین نواحی تأثیر  :)2(شکل   

  

  .قبول ساخت مسیرهاي قابل: 4مرحله

  .هر یک از مناطق براي کننده هاي حاصل و طراحی شبکه خطوط تغذیه حل زیر شبکه: 5مرحله

خطوط (خط  35طراحی گردید، و در مجموع شهر اصفهان  کننده تغذیهشبکه خطوط  شده ارائهبا استفاده از مدل 

ثبت شده ) 4(اطالعات این خطوط در جدول معرفی گردید کننده تغذیهخطوط  عنوان به)) 3(در شکل  نیچ نقطه

  .است

  
شهر اصفهان کننده هیتغذشبکه خطوط  :)3(شکل   
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  شهر اصفهانطراحی شده براي  کننده هیتغذمشخصات خطوط  :)4(جدول 

شماره خط 

کننده تغذیه  

سرفاصله 

)دقیقه(  

طول خط 

)کیلومتر(  

تعداد 

 اتوبوس
 تابع هدف

شماره 

 منطقه

تعداد 

اصلی ایستگاه  

تعداد خطوط 

 اصلی

1 1/6 2/3 8 
1440 11 6 2 2 2/9 2/95 5 

3 2/3 2/65 6 
4 1/4 2/52 10 

2140 12 6 3 5 1/9 2/49 7 
6 1/9 3/13 8 
7 1/4 2/44 9 

2815 13 7 2 
8 1/3 2/49 10 
9 2 2/14 6 
10 1/5 2/53 9 
11 1/3 2/15 9 

1563 3 7 4 
12 1/1 2/2 11 
13 1/2 2/6 11 

1608 4 7 4 
14 1/5 2/57 9 
15 2/2 2/18 6 

2386 14 8 3 16 1/5 2/01 8 
17 1/2 2/45 11 
18 1/8 3/6 9 

624 10 8 3 
19 3/5 5/17 6 
20 1/1 2/35 12 

2457 2 9 4 
21 1/5 2/09 8 
22 2 2/08 6 

2064 1 8 4 23 1/2 2/84 12 
24 1/7 2/17 7 
25 1/4 2/07 9 

2518 15 7 3 26 1/1 3/13 14 
27 2/3 2/55 6 
28 1/4 2/77 10 

1563 6 10 4 
29 1/6 2/21 8 
30 1/6 2/61 9 

1646 5 8 3 
31 1/2 2/44 11 
32 2/1 2/63 6 

1261 8 4 3 
33 2 2/94 7 
34 1/1 2/97 14 

1937 7 8 3 
35 2 2/09 6 
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  و پیشنهاد يریگ جهینت-9

ی همگان ونقل حمل ستمیس کسریع با فرض وجود ی ونقل حمل کننده هیتغذی شبکه خطوط طراحمطالعه به  نیا

 شود که ضمن سرعت باال در حل دقیق مدل ارائهدر این پژوهش سعی شده مدلی . پردازد یمفعال در شهر  عیسر

با بیش از یک خط  يها شبکهبراي  کننده تغذیه، امکان طراحی شبکه خطوط کننده تغذیهخطوط براي طراحی 

خطوط اجازه داشتن گره مشترك یا کمان مشترك  شده ارائه مدلدر جود داشته باشد همچنین وسریع  ونقل حمل

 .در مسیرهاي انتخاب شده وجود دارد

یی در ها نمونهي برا تواند یم شده ارائهنشان داد که مدل  کننده مثال موردي طراحی خطوط تغذیهاطالعات حاصل از 

  .ی به کار برده شودخوب بهی واقعابعاد 

با توجه به تنوع مسئله و فرضیات مختلف صورت گرفته براي فرموله کردن و حل مدل، ادامه این مطالعه در 

  :  به موارد زیر اشاره کرد توان یم ها نهیزماین  ازجمله. است ریپذ امکاني متنوعی ها نهیزم

  .کننده هیتغذبراي استفاده از خطوط  ها گرهآوردن تقاضاي  به دستي ها روشمطالعه بر روي 

ي متفاوت جهت ها قهیطربا توجه به  درواقع که یدرحالثابت است،  ها گرهدر این مطالعه فرض شد که تقاضاي 

با  کننده هیتغذبر روي طراحی خطوط  تواند یممطالعات آتی . متفاوت باشد تواند یمرسیدن به مقصد، میزان تقاضا 

  .باشد ها گره ریپذ انعطافتقاضاي 

ي باشد که تمام تقاضاي مسیر ا گونه بهفرض بر این است که تخصیص ناوگان باید  شده ارائهي ها مدلدر  نیهمچن

تعداد اندکی تقاضاي پوشش داده نشده به تعداد ناوگان یک  پوشش داده شود، به همین دلیل ممکن است به خاطر

الزام به پوشش تمام تقاضاي در مدل  با ایجاد تغییراتی توان یم. انتخاب نشود يواحد اضافه شود و یا حتی مسیر

  .مسیر را حذف کرد

 ندهیآتواند پیشنهاد دیگري براي مطالعات  می ها کمانو زمان سفر  ها گرهي عدم قطعیت در مورد تقاضاي رینظرگدر 

  .باشد

 قلون حملروي مسافران در شبکه در نظر گرفته نشده، اما در واقعیت ممکن است مسافران  در این پژوهش پیاده

در مطالعات آینده  تواند یمتوجه به این موضوع . همگانی کل یا قسمتی از سفر خود را به صورت پیاده طی کنند

 . مورد نظر قرار گیرد

ارائه شده طراحی خطوط بر اساس تقاضاي یک طرفه از مراکز تولید سفر به خطوط همگانی انجام  يها مدلدر 

شود، طراحی خطوط به صورت رفت و برگشت و مقایسه آن با خطوطی که فقط براساس تقاضاي رفت یا برگشت  می

  .تواند پیشنهادي براي مطالعات آینده باشد شود می طراحی می
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Abstract 

Encouraging passengers in order to use public transportation facilities is one of the goals 
of transportation planners. The most effective way to increase the market share of public 
transportation is enhancing its Level of Service via faster and more comfortable 
transportation in comparison with private vehicles. Exploitation of rapid transportation 
lines (Subway, BRT, and etc.) is justifiable in corridors in which the demand exceeds a 
minimum value. While in most of metropolitans such demand may not be present 
inadvertently in any of corridors, generating the needed demand and increasing the 
accessibility to public transportation is possible using feeder lines like feeder buses. In 
fact, feeder networks play a complementary role for rapid public transit lines and they 
increase accessibility and coverage of these rapid public transit networks. Selecting the 
proper set of feeder bus lines from the candidate routes and using appropriate number of 
buses in each line not only completes the coverage of public transportation network, but 
also decreases the delay of passengers using public transportation via reducing the 
access time of passengers to public transportation facilities. In this study, modeling and 
solving of the problem of designing feeder networks for rapid transit systems will be 
discussed. 
 
Keywords: Feeder desing, routing, public transportation, network designing. 

 


