
طراحی شبكه تغذیه کننده خطوط حمل  و نقل سریع

بیژن ابوعلیزاده بهبهانی1، یوسف شفاهی2

1-دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل  و نقل، دانشگاه صنعتی شریف
2-استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چكیده

ایجاد خطوط حمل  و نقل سریع نظیر مترو در کریدورهایی توجیه پذیر است که تقاضای موردنیاز آن وجود داشته باشد و ازآنجایی که در 
کالن شهرها چنین تقاضایی ممکن است به خودی خود در هیچ یک از مسیرها وجود نداشته باشد، الزم است برای تأمین تقاضای موردنیاز از 
خطوط تغذیه کننده استفاده شود. خطوط تغذیه کننده نقش مکمل خطوط حمل  و نقل همگانی سریع را دارند که عالوه بر ایجاد دسترسی 
بهتر به این خطوط باعث پوشش بیشتر سیستم های حمل  و نقل همگانی می شوند. با انتخاب مناسب مجموعه ای از خطوط تغذیه کننده و 
استفاده از تعداد مناسب وسیله در هر خط می توان ضمن تکمیل پوشش حمل  و نقل همگانی، با کاهش زمان دسترسی مسافران به خطوط 
برای طراحی خطوط  ارائه مدلی  به  این مطالعه  داد. در  نقل همگانی کاهش  و  از حمل   استفاده  را در  همگانی سریع زمان سفر مسافران 
تغذیه کننده پرداخته شده و با استفاده از مدل پیشنهادی خطوط اتوبوس رانی تغذیه کننده شبکه شهر اصفهان، به عنوان یک شبکه واقعی، 
طراحی شده است. در این پژوهش سعی شده مدلی ارائه شود که ضمن سرعت باال در حل دقیق مدل برای طراحی خطوط تغذیه کننده، 
امکان طراحی خطوط تغذیه کننده برای شبکه هایی با بیش از یک خط حمل  و نقل سریع وجود داشته باشد. همچنین در مدل ارائه شده اجازه 

داشتن گره یا کمان مشترک در مسیرهای انتخاب شده وجود دارد.

واژگان کلیدی: خطوط تغذیه کننده اتوبوس رانی، حمل  و نقل همگانی، مسیریابی.

مقدمه و کلیات

با افزایش جمعیت شهرها، تقاضا برای سفر رو به افزایش است. 
رشد سفرها مشکالتی را برای شهرها به وجود آورده است. روند 
افزایشی تولید گازهای گلخانه ای، گسترش انتشار آالینده ها و 
افزایش تصادفات رانندگی مثال هایی از این مشکالت هستند. 
در بین مشکالت ناشی از افزایش سفرها غالباً مسئله جابه جایی 
موردتوجه  بیشتر  شهری  ترافیک  کاهش  و  شهرها  در  مسافر 
حل  راستای  در  شهری  نقل  و  حمل   مطالعات  هست.  و  بوده 
گسترش یافته  گذشته  سال   ٥0 طول  در  گفته شده  مشکالت 
اصلی  تأکید  مطالعات،  این  شروع  اولیه  دهه های  در  است، 
به  پاسخگویی  برای  ظرفیت  برافزایش  نقل  و  حمل   مطالعات 
روند افزایش تقاضای سفر با وسایل نقلیه موتوری استوار بوده 
توسعه  بر  تأکید  از  نگرانی ها  پی  در  پس ازآن،  مطالعات  است. 
برخالف  شهری  خیابان های  تعریض  داد  نشان  معابر،  ظرفیت 
تصور عموم به کاهش حجم و شدت ترافیک نمی انجامد. مطالعه 

دنیا  مختلف  شهرهای  روی   ]1[1٩٨٩ ورسی1  کنت  و  نیومن 
نشان می دهد که هر چه میزان زیرساخت های جاده ای و مقدار 
فضای تخصیص یافته به حمل  و نقل درون شهری بیشتر باشد 
به همان اندازه میزان استفاده از اتومبیل، مصرف بنزین و تولید 
توسعه  به  مربوط  مباحث  ازاین رو  شد.  خواهد  بیشتر  آلودگی 
امروزه،  است]2[.  مطرح شده  شهری  نقل  و  حمل   در  پایدار 
پژوهشگران سعی می کنند توسعه حمل  و نقل بر مبنای الگویی 
توسعه  و  شهرها  در  جمعیت  گسترش  باوجود  که  دهند  ارائه 
از عوامل ترافیک  فعالیت های اقتصادی، اجتماعی -که طبیعتاً 
زا هستند- شهرها همچنان بدون بروز مشکل ترافیک، به نحو 
مطلوبی پاسخگوی جابجایی های مسافران باشند و با گسترش 
این فعالیت ها سیستم حمل  و نقل با مشکل روبرو نشده و پایدار 
از  استفاده  به  را  مسافران  بتوان  درصورتی که  بماند]10[.  باقی 
دارد،  برای جامعه  هزینه ی کمتری  که  نقل همگانی،  و  حمل  

سوق داد در راستای توسعه ی پایدار گام برداشته شده است.

1 Newman & Kenworthy 
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طرح مسئله

تشویق  شهری،  سفرهای  افزایش  و  بزرگ  شهرهای  رشد  با 
باقابلیت جابه جایی  از سیستم های سریع  استفاده  به  مسافران 
حجم باالیی از مسافران موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان حمل  
مطلوبیت  بردن  باال  راستا  همین  در  است.  قرارگرفته  نقل  و 
به  را  مسافران  تمایل  می تواند  همگانی  نقل  و  حمل   سیستم 
استفاده از این سیستم در رقابت با خودروی شخصی افزایش 
داده و مانع از رشد بی رویه استفاده از خودروی شخصی شود. 
یکی از سیاست های افزایش مطلوبیت حمل  و نقل همگانی باال 
بردن سطح سرویس از راه جابه جایی سریع و راحت مسافران 
است. خطوط حمل  و نقل سریع1 نظیر مترو و اتوبوس تندرو2 
قابلیت جابه جایی حجم باالیی از مسافران را دارا هستند، این 
باال  اطمینان  قابلیت  و  زیاد  سرعت  با  را  مسافران  سیستم ها 
استفاده کنندگان  برای  باالیی  مطلوبیت  و  می کنند،  جابه جا 

ایجاد می کنند.

چنین  ایجاد  امکان  بزرگ  شهرهای  نواحی  از  بسیاری  در 
سیستم هایی ازنظر اقتصادی وجود ندارد، زیرا معموالً جمعیت 
تحت پوشش این سیستم ها بسیار کمتر از ظرفیت جابه جایی 
مسافر آن هاست، ایجاد خطوط حمل  و نقل سریع در کریدورهایی 
باشد،  داشته  وجود  آن  موردنیاز  تقاضای  که  است  توجیه پذیر 
برای بهره وری کافی از چنین سیستم هایی یا باید تواتر به قدری 
کم باشد که ظرفیت این سیستم ها با تقاضا تقریباً برابر شود و 
یا این که تقاضای این سیستم ها را به نحوی باال برد. حالت اول 
چندان موردنظر برنامه ریزان حمل  و نقل نیست زیرا افزایش 
سرفاصله ی زمانی مطلوبیت سیستم را کاهش می دهد. حالت 
دوم به نحوی به افزایش ناحیه تحت پوشش این سیستم ها مربوط 
می شود، یعنی برای تأمین تقاضای موردنیاز سیستم حمل  و نقل 
تغذیه کننده3  اتوبوس های  نظیر  تغذیه کننده  خطوط  از  سریع 
به  دسترسی  سطح  افزایش  راه  از  خطوط  این  شود.  استفاده 
خطوط حمل  و نقل سریع نقش مکمل را ایفا می کنند و باعث 
می شود. شهر  سطح  در  همگانی  نقل  و  حمل   بیشتر  پوشش 

انتخاب مناسب مجموعه ای از خطوط تغذیه کننده هماهنگ با 
خطوط حمل  و نقل سریع، باعث افزایش دسترسی مسافران و 
افزایش مطلوبیت سیستم  درنتیجه  و  آن ها  زمان سفر  کاهش 
حمل  و نقل همگانی در سطح شهر خواهد شد. در این مطالعه 
و  حمل   سیستم های  برای  تغذیه کننده  خطوط  مدل سازی  به 

نقل سریع پرداخته خواهد شد.

1  Rapid Transit Network
2  Bus Rapid Transit
3  Feeder Bus

اهداف پژوهش

سریع  نقل  و  حمل   سیستم های  از  که  کالن شهرهایی  در 
می کنند،  استفاده  تندرو  اتوبوس  و  مترو  نظیر  باال  ظرفیت  با 
می توان تمایل به استفاده از سیستم های حمل  و نقل همگانی 
یکپارچه  و  کارا  همگانی  نقل  و  حمل   شبکه  یک  ایجاد  با  را 
می تواند  عمومی  نقل  و  حمل   شبکه  یکپارچگی  داد.  افزایش 
و  مشابه  خطوط  حذف  راه  از  انتقال  هزینه ی  کاهش  باعث 
همپوشانی ها و به کارگیری مناسب ترین خط در هر قطعه شود. 
کاهش  بر  عالوه  سرویس دهی  کیفیت  در  بهبود  با  همچنین 
هزینه های دسترسی، زمان سفر را نیز می توان کوتاه تر کرد. در 
تغذیه کننده در صورت پوشش مناسب  این سیستم ها خطوط 
ناحیه ها و هماهنگی در زمان بندی به منظور کمینه کردن زمان 
و  تغذیه  به خطوط  اصلی  نقل  و  از حمل   تغییر خط  و  انتقال 

برعکس می تواند نقش مهمی ایفا کند.

هدف  با  هماهنگ،  و  منسجم  تغذیه کننده  شبکه  یک  ایجاد 
توسط  ناحیه ها  بیشتر  پوشش  و  مسافران  سفر  زمان  کاهش 
شبکه حمل  و نقل همگانی شرایطی را فراهم می کند تا مسافران 
بتوانند به راحتی و با صرف زمان کمتری جابه جا شوند. با نزدیک 
این هدف ضمن کاهش هزینه ی دسترسی مسافران  به  شدن 
نقل سریع می توانیم حجم  و  به سیستم حمل   آن ها  انتقال  و 
زیادی از سفرهای شخصی را جذب حمل  و نقل همگانی کرده 
شلوغی  همگانی  نقل  و  حمل   سیستم  درامد  افزایش  و ضمن 

معابر را نیز کاهش دهیم.

هدف از این پژوهش ارائه مدلی کاربردی برای طراحی شبکه ای 
از خطوط تغذیه کننده برای شبکه ی حمل  و نقل سریع به منظور 
شبکه ای  طراحی  با  است.  سیستم  این  به  دسترسی  افزایش 
دسترسی  امکان  تغذیه کننده،  خطوط  از  هماهنگ  و  منسجم 
نواحی بیشتری برای سیستم حمل  و نقل سریع فراهم می شود، 
سفر،  زمان  و  دسترسی  هزینه های  کاهش  راه  از  همچنین 
بیشتر  مسافران  برای  همگانی  نقل  و  مطلوبیت سیستم حمل  
شده و باعث جذب تعداد بیشتری از سفرهای شخصی به این 

سیستم می شود.

مروری بر مطالعات پیشین

مطالعه و بررسی عملکرد حمل  و نقل همگانی جهت بهبود شبکه 
از راه طراحی بهتر و منسجم تر شبکه اتوبوس رانی تغذیه کننده 

موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان حمل  و نقل است.

در  پرل٤  و  توسط کوآه  اولین بار  تغذیه کننده،  شبکه  طراحی 

4  Kuah & Perl
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مدلی  ارائه  به  خود  مقاله  در  آن ها  شد.  مدل   ]3[1٩٨٩ سال 
و تعیین  ریلی  خط  تغذیه کننده  شبکه  طراحی  برای  ریاضی 
تواتر خطوط باهدف کمینه کردن هزینه های مسافر و بهره بردار 
پرداختند و با استفاده از یک روش فرایابنده1 آن را حل کردند.

مدل  حل  برای  ابتکاری  روش  سه   ]٤[1٩٩٨ پاتو2  و  مارتین 
الگوریتم  ارائه کردند. این روش ها شامل  کوآه و پرل )1٩٨٩( 
سازنده3 جستجوی محلی٤ و جستجوی ممنوعه٥ بود. آن ها در 
مقاله خود به این نتیجه رسیدند که روش جستجوی ممنوعه 
ابتکاری مفید درزمینه ی حل مسائل شبکه  یکی از روش های 

تغذیه کننده است.

شریواستاو و دهینگرا در سال 200٦ ]٥[ یکپارچگی زمان بندی 
بین شبکه ریلی و اتوبوس تغذیه کننده را موردمطالعه قراردادند. 
ساخت  برای  ابتکاری  مسیریابی  الگوریتم  یک  از  محققین 
شبکه  برای  بهینه  زمان بندی  سپس  و  کردند  استفاده  شبکه 
تغذیه کننده درحالی که زمان بندی خط ریلی از قبل تعیین شده 

و ثابت فرض می شود انجام می گردد.

شریواستاو اوماهونی )2007( ]٦[ طراحی شبکه تغذیه کننده با 
استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و یک روش ابتکاری ثانویه 
ابتدا  ژنتیک  الگوریتم  مقاله  این  در  قراردادند.  موردمطالعه  را 
یک  سپس  می کند،  طراحی  را  تغذیه کننده  شبکه  مسیرهای 
به  ایستگاه ها  تمام  تقاضای  می کند  سعی  ابتکاری  الگوریتم 

خطوط ریلی را پوشش دهد.

طراحی  برای  را  مدلی   ]7[  2010 سال  در  غالمی  و  شریعت 
خطوط تغذیه کننده ارائه دادند در مدل ارائه شده توسط آن ها 
دو وسیله ون و اتوبوس در خطوط تغذیه کننده مورد استفاده 

قرار گرفت. مدل را بر روی شبکه ای با ٥٥ گره حل کردند.

شرح مسئله و ارائه مدل

در این پژوهش رویکرد پرداختن به مسئله بر اساس پیش تولید 
خطوط امکان پذیر و انتخاب خطوط تغذیه کننده از بین آن ها 
در  مسئله  حل  بنابراین  است.  ناوگان  تخصیص  با  همزمان 
خطوط  تولید  اول  مرحله  می شود،  انجام  جداگانه  مرحله  دو 
قابل قبول بر اساس سه محدودیت پایانه، طول مجاز و مستقیم 
است  مسیر(  کوتاه ترین  طول  از  طول  افزایش  )حداکثر  بودن 
خطوط  بین  از  تغذیه کننده  خطوط  انتخاب  دوم  مرحله  و 
1  Meta Heuristic method
2  Martins & Pato,
3  Construtive Algorithm
4  Local Search Heuristic
5  Tabu Search (TS)

قابل قبول، انتخاب طریقه و تخصیص ناوگان است.

قبل  از  سریع  نقل  و  حمل   خطوط  شبکه  می شود  فرض 
تقاضای  گرفتن  نظر  در  با  باید  و  است  موجود  و  طراحی شده 
گره های شبکه به هر یک از خطوط حمل  و نقل سریع، خطوط 
کمان ها  سفر  زمان  می شود،  فرض  شود.  طراحی  تغذیه کننده 
تغذیه کننده  خط  به عنوان  نشدن  یا  شدن  انتخاب  از  مستقل 
قابل برآورد است. همچنین فرض می شود هزینه های هر شبکه 
بنابراین،  است.  آن شبکه  در  موردنیاز  اتوبوس  تعداد  از  تابعی 
محدودیت بودجه در مدل پیشنهادی می تواند بر اساس تعداد 

اتوبوس های در دسترس فرمول بندی شود.
فرمول بندی این مدل به صورت زیر ارائه شود:

i i
p d dp

d i
maximize z G E X= −∑ ∑∑  S.t   )1(

 pffY  ≤∑ 1   p∀ )2(

   pfp fY  K≤∑ ∑ )3(

  pf fp fY  F B≤∑ ∑ )٤(

i i
pd pf pdfW Y   = δ∑   i, p,d∀  )٥(

i i
p d pdid

G X  W= ∑∑   p∀  )٦(

( )pf f p p p
f

Y  F  c G U nρ ≥ + α + β∑ 2   p∀  )7(

i i i
pd d pd

p p
W M E W

 
− − − + ≤∑ ∑  
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i
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i
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 E integer,    G  

=
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0
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وقتی که:
اتوبوس  خطوط  شبکه  برای  نامزد  و  قابل قبول  مسیرهای  مجموعه   :P
نقل  و  حمل   خطوط   :d است،  شبکه  گره های  برچسب   :i تغذیه کننده، 
مسیرهای  تعداد   : i

dE ،p مسیر  در  داده شده  پوشش  مسافر   : pG سریع،
منهای  هستند   d مقصد  به  رسیدن  برای   i گره  شامل  که  انتخاب شده ای 
،d سریع  نقل  و  حمل   خط  به  رسیدن  برای   i گره  تقاضای   : i

dX یک،
بر  اتوبوس  تخصیص  با   p مسیر  اگر  آن:  مقدار  که  دوتایی  متغیر   : pfY

. : حداکثر تعداد  K مبنای گزینه f انتخاب شود 1 در غیر این صورت 0،
: تعداد اتوبوس د گزینه  fF مسیرهای قابل قبول برای ساخت خطوط تغذیه،
برای  کمکی  متغیر  یک   : i

pdW دسترس، در  اتوبوس  تعداد  fحداکثر  B

ساده سازی است که اگر گره ی i توسط مسیر انتخاب شده p به خط d وصل 
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 i پارامتر دوتایی که اگر گره ی :δ 
i
pdä شود 1 در غیر این صورت 0، 

در مسیر p به خط حمل  و نقل سریع d وصل شود 1 در غیر 
این صورت c،0: ظرفیت مسافر در اتوبوس، ρ: حداکثر ضریب 
: تعداد ایستگاه ها در مسیر α ،p: متوسط  pn اتوبوس،  اشغال 
زمان توقف در ایستگاه،β: متوسط زمان توقف در ابتدا و انتهای 

.p زمان سفر در مسیر : pU مسیر و 

کردن  بیشینه  در  سعی  و  است  مسئله  هدف  تابع   )1( رابطه 
باعث می شود  مسافران پوشش داده شده دارد. محدودیت )2( 
که برای هر مسیر فقط یکی از تواتر حرکت های ممکن انتخاب 
انتخاب شده  مسیرهای  تعداد  حداکثر   )3( محدودیت  شود. 
اتوبوس های  تعداد   )٤( محدودیت  می کند.  محدود   k به  را 
اتوبوس های در دسترس، B، )بودجه(  انتخاب شده را به تعداد 
هر مسیر  در  موجود  گره های   )٥( محدود می کند. محدودیت 
انتخاب شده را مشخص می کند. محدودیت )٦( مسافر پوشش 
 )7( در محدودیت  را محاسبه می کند.  در هر مسیر  داده شده 
زمان  تقاضای آن مسیر،  اساس  بر  به مسیر  اتوبوس  تخصیص 
می دهد.  انجام  ایستگاه ها  در  آن  توقف های  و  وسیله  حرکت 
محدودیت )٨( جهت مشخص کردن مقدارEi است و رابطه )٩( 

متغیرهای استفاده شده در مدل را تعریف می کند.

مسئله یافتن مجموعه مسیرهای قابل قبول

متفاوت  رویکرد  سه  همگانی  نقل  و  حمل   شبکه  طراحی  در 
برای تولید خطوط در فرآیند طراحی شبکه همگانی به چشم 
می خورد. 1. پیش تولید مجموعه خطوط 2. پیش تولید مجموعه 
خطوط و اصالح آن ها در فرایند طراحی شبکه 3. تولید خطوط 

در فرآیند طراحی شبکه.
مجموعه  پیش تولید  بر  مبتنی  اول،  رویکرد  مطالعه  این  در 
است.  قرارگرفته  مورداستفاده  حل،  فرایند  ابتدای  در  خطوط 
مسیرهای  مجموعه  که  بود  این  بر  فرض  ارائه شده،  مدل  در 
نامزد برای طراحی خطوط تغذیه کننده به عنوان ورودی به مدل 
توجه  با  رویکرد  این  واقعی،  مسائل  برای حل  است.  داده شده 
به محدودیت های عملی در توسعه خطوط و امکان بهره گیری 
از قضاوت کارشناسی در مرحله پیش تولید خطوط مناسب به 
نظر می رسد. در روش ارائه شده در این پژوهش فرض می شود، 
مجموعه کمان های قابل استفاده در شبکه مشخص شده اند و با 
در نظرگیری تعدادی محدودیت، از بین تمام مسیرهای ممکن 
به عنوان  استفاده  قابلیت  از مسیرها که  در شبکه، مجموعه ای 
برای  نامزد  مسیرهای  به عنوان  دارند  را  تغذیه کننده  خطوط 
طراحی خطوط تغذیه کننده به مدل طراحی شبکه تغذیه کننده 

هدف  با  را  تغذیه کننده  خطوط  آن ها  بین  از  تا  می شود  داده 
کند.  انتخاب  شبکه  در  مسافران  پوشش  بیشترین  به  رسیدن 

محدودیت ها عبارت اند از:

 • محدودیت طول خطوط

یکی از محدودیت های بهره برداری این است که طول خطوط 
باید در محدوده اجرایی قرار گیرد. خطوط خیلی طوالنی و یا 
خیلی کوتاه هر دو ازنظر اجرایی با مشکالتی مواجه می شوند. 
نمی توانند  خطوط خیلی کوتاه کارایی زیادی ندارند و معموالً 
مقابل  به صورت مستقیم پوشش دهند. در  را  زیادی  سفرهای 
اگر خطی بیش ازحد طوالنی باشد به دلیل بیشتر شدن احتمال 
بروز اتفاقات در مسیر )به دلیل طول بیشتر و پتانسیل بیشتر 
برای بروز رخدادهای تصادفی( برنامه ریزی زمانی آن سخت تر 
اساس قطعه  بر  تواتر حداقل خط، که  از طرف دیگر  می شود. 
و  شود  فراهم  بیشتری  طول  در  باید  می شود،  تعیین  بحرانی 
می گردد.  تحمیل  خط  به  بیشتری  ناوگان  هزینه  به این ترتیب 
ابعاد  به  توجه  با  مجاز خطوط  و حداقل طول  مقادیر حداکثر 

شبکه بر اساس قضاوت کارشناسی فرض می شود.

 • محدودیت مستقیم بودن خطوط

هرچقدر طول مسیر یک خط نسبت به کوتاه ترین مسیر بین 
است.  غیرمستقیم تر  خط  این  باشد،  طوالنی تر  آن  پایانه های 
خطوط اتوبوس رانی معموالً مستقیم هستند و مسیر آن ها بین 
ندارد.  مستقیم  خط  از  زیادی  انحراف  انتها  و  ابتدا  پایانه های 
دو گره  بین  این محدودیت فرض می شود طول هر مسیر  در 
حداکثر می تواند به اندازه ضریبی از طول کوتاه ترین مسیر بین 

آن دو گره باشد.

 • محدودیت پایانه

رساندن  که  تغذیه کننده  خطوط  طراحی  از  هدف  به  توجه  با 
مسافران به ایستگاه های حمل  و نقل سریع است، می توان گفت 
از بین تمام مسیرهای شبکه فقط آن مسیرهایی که انتهایشان 
ایستگاه حمل  و نقل سریع است بایستی امکان انتخاب شدن 

داشته باشند.

الگوریتم پیشنهادی برای مسئله یافتن مسیرهای قابل قبول

که  مسیرهایی  یافتن  جهت  بخش  این  در  ارائه شده  الگوریتم 
هر 3 محدودیت گفته شده را رعایت کنند پیشنهاد شده است. 
این الگوریتم در هر تکرار، برای هر گره دلخواه از کل گره های 
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مجموعه  از  دیگر  گره  و  ابتدایی  پایانه  یک  به عنوان  شبکه 
پایانه  یک  به عنوان  سریع،  نقل  و  حمل   ایستگاهی  گره های 
انتهایی مسیرهای قابل قبول را تولید می کند. به عنوان مثال، اگر 
شبکه دارای ٨ گره باشد که 2 گره از ٨ گره ایستگاهی حمل  
تکرار مسیرهای  بار  الگوریتم در 1٤  این  باشند،  نقل سریع  و 
مختلف قابل قبول را تولید می کند. روش جستجو به این شکل 
است که در یک مسیر قابل قبول یکی یکی در گره ها مسیر را 
بریده، قبل از آن گره را به عنوان بریده مسیر ذخیره و کمان بعد 
از آن گره را از مجموعه کمان های شبکه حذف می کند، سپس 
از آن گره کوتاه ترین مسیر تا مقصد را یافته و با نام ادامه مسیر 
ذخیره می کند. سپس مسیر جدیدی را با چسباندن بریده مسیر 
و ادامه مسیر تولید و شرایط مربوط به طول و مستقیم بودن 

را بررسی می کند.

گام های اصلی این الگوریتم به شرح زیر است:

فرض کنید،

[n]: برچسب مسیر، که به صورت یک بردار که تعداد درایه های 
می شود.  مشخص  است،  شبکه  گره های  اندازه  به  حداکثر  آن 
کمان های  مجموعه   : [ ]nV  ،[n] برچسب  با  مسیر   : [ ]nA

مجموعه   : [ ]nNL  ،[n] برچسب  با  مسیر  در  نشده  بررسی 
: شمارنده گره های  [ ]nm  ،[n] برچسب  با  کمان های ممنوعه 
 ،[n] برچسب  با  مسیر  بریده   : [ ]nS  ،[n] برچسب  با  مسیر 
: حداکثر طول   . maxL [n] و  با برچسب  ادامه مسیر   : [ ]nC

مجاز هر مسیر در شبکه.

یافتن  برای  را  وارشال  فلوید  شده  تکمیل  الگوریتم   :0 گام 
کوتاه ترین مسیرهای بین همه گره ها اجرا کنید. مقدار حداکثر 
 [n] = دهید  قرار  و  کنید  مشخص  را   ) maxL ( مسیر  طول 
[0,…,0,0]. سپس برای هر گره i به پایانه d گام های زیر را 

انجام دهید. 

 i کوتاه ترین مسیر از گره ، [ ] ]n  ,[ , ,= …1 0 0 گام1: قرار دهید 
  [ ]nA (، طول مسیر  [ ], , ,A …10 0 به پایانه d را برچسب n بزنید )
)L(، را با استفاده از ماتریس کوتاه ترین فاصله محاسبه  [ ]nA )(
دهید. مجموعه  قرار    ( ) [ ]( )nL A+ α ×1 با  برابر   aL کنید. 
. [ ]nm .  بنامید و قرار دهید  1 =  [ ]nV ]  را  ]nA کمان های مسیر 

] ام مسیر بریده، بریده  ]nm ] از گره  ]nA گام2: الف( مسیر 
.  بنامید. [ ]nS ] ام را  ]nm مسیر از ابتدای مسیر تا گره 

]  را از  ]nA ] 1+ام مسیر  ]nm ] ام و  ]nm ب( کمان بین گره 
  [ ]nNL .  حذف کرده و در یک مجموعه با نام  [ ]nV مجموعه 

قرار دهید.

]  تا مقصد  ]nA ] ام مسیر ]nm  پ( کوتاه ترین مسیر از گره 
] را محاسبه کرده  ]nNL d بدون عبور از کمان های مجموعه 
 [ ]nm ] بنامید. اگر مسیری بین گره  ]nC و آن را ادامه مسیر 
]  تا مقصد d موجود نبود به گام٤ بروید. )الزم  ]nA ام مسیر 
به ذکر است که با استفاده از مجموعه کوتاه ترین مسیرها که 
از الگوریتم فلوید وارشال تولید شده، کوتاه ترین مسیر از تمام 
]  تا مق d  در اختیار  ]nA ] ام مسیر  ]nm گره های مجاور گره 

است،(

)L محاسبه کنید، طول  [ ]nS )(  [ ]nS گام3: طول بریده مسیر 
)L) را محاسبه کنید.  [ ]nC )(  [ ]nC ادامه مسیر 

)L، آنگاه:  [ ]nS +L ( [ ]nC )< max ) aL maxL  و اگر )

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

.  بنامید. [ ]nA  ) [ ]nS + [ ]nC قبل از تغییر را )

مجموعه  به  بد  بیشتر  کمینه  مقدار  از    [ ]nA طول  بچنانچه 
مسیرهای قابل قبول اضافه کنید. 

در  را  اییر  قبل   [n] برچسب  با    [ ]nC مسیر  کمان های  پ( 
نیز  را  ] جدید  ]nm و   [ ]nNL و  قرار دهید    [ ]nV مجموعه 
به  و  قرار داده  تغییر  از  [n] قبل  با   [ ]nm و   [ ]nNL با  برابر 

گام 2 بروید.

در این صورت ادامه دهید.

به  صورت  این  غیر  در  بروید،  گام٥  به  باشد  تهی   ، [ ]nV اگر 
مقادیر  و  کرده  اضافه  واحد  یک   [n] صفر  غیر  درایه  آخرین 
]  با برچسب [n] قبل از تغییر را در  ]nA ] و  ]nNL  ، [ ]nV

بین گره  قرار داده، سپس کمان    [ ]nA و    [ ]nNL  ،  [ ]nV

]  با  ]nA ] 1+ام با برچسب [n] قبل از تغییر  ]nm ] ام و  ]nm

] حذف  ]nNL برچسب [n] قبل از تغییر را از مجموعه جدید 
 [n] جدید را برابر 1+ با برچسب [n] با برچسب [ ]nm کنید و 

قبل از تغییر قرار داده و به گام2 بروید.
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آخرین درایه غیر صفر ]n[ را برابر صفر ندهید، تهی است پایان، 

، [ ]nV مقادیر  کرده،  اضافه  واحد  یک   ]n[ د  آخرین  وگرنه 

را در  تغییر  از  با برچسب ]n[ قبل   [ ]nA و   [ ]nNL  ، [ ]nm

] قرار بدهید و همچنین کمان  ]nA ] و  ]nNL  ، [ ]nm ، [ ]nV

] را از مجموعه  ]nA +1ام  از مسیر  [ ]nm ام و  [ ]nm بین گره 

به   ، [ ]nm  =1+ [ ]nm داد  قرار  و سپس  کنید  ] حذف  ]nNL

گام2 برگردید.

حل شبكه نگوین

مرحله اول یافتن مسیرهای قابل قبول است. با توجه به شکل 
)1( فرض شد که یک خط حمل  و نقل سریع از گره های 2 و 
٨ عبور می کند و این دو گره ایستگاه اصلی این خط هستند. 
شد  فرض  می دهند،  نشان  را  کمان  طول  کمان ها  روی  اعداد 
از  طول  افزایش  ضریب  حداکثر  و   ٦0 و   10 بین  مجاز  طول 

کوتاه ترین مسیر 1 است.

شکل)1(: شبکه نگوین

در شبکه شکل)1(، ٥٩2٤ مسیر بین هر مبدأ و مقصد وجود 
قابل قبول  مسیرهای  یافتن  الگوریتم  از  استفاده  با  که  دارد 
در  مسیر   1٨٥٩  ،c++ نرم افزار  محیط  در  آن  پیاده سازی  و 
محدوده طول مجاز بوده، انتهای ٤22 مسیر ایستگاه های 2 و ٨ 
است و ٥٦٤ مسیر محدودیت مستقیم بودن را دارند. درنهایت 

101 مسیر از ٥٩2٤ مسیر هر 3 محدودیت را ارضا می کنند.

در  ناوگان  تخصیص  و  تغذیه کننده  خطوط  طراحی  برای 
نقل  و  حمل   خط  به  گره ها  تقاضای  شد  فرض  دوم  مرحله 
با  اتوبوس  تغذیه کننده  وسیله  است.   )1( مطابق جدول  سریع 

جدول)1(: تقاضای گره های شبکه فرضی به خط حمل  و نقل سریع

شماره گره 1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 10 11 12 13

تقاضا 133 0 120 123 ٩٥ 110 0 0 ٩٩ 111 0 ٨٤ ٩٤

جدول)2(: مشخصات خطوط تغذیه کننده

طول مسیر گره هاتعداد اتوبوسشماره مسیر
(دقیقه(

تعداد 
ایستگاه ها

مسافر 
جابه جاشده

132-11-3172120
222-11-101٥2111
3٤٨-7-٥-٦13320٥

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

تعداد شماره مسیر
اتوبوس

طول مسیر گره ها
(دقیقه(

مسافر تعداد ایستگاه ها
جابه جاشده

1٦2-11-10-٩2٥3210
272-11-3-132٨321٤
3٨٨-12-12٩3217
٤٩٨-7-٤-٥-٦22٤32٨
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نظر  در  اتوبوس   ٩ دسترس  در  بودجه  و  مسافر،   30 ظرفیت 
گرفته شد. همچنین حداکثر ضریب اشغال اتوبوس 1/1، زمان 
انتهای مسیر 2 دقیقه و زمان توقف در  ابتدا و  اتوبوس  توقف 
ایستگاه ها 30 ثانیه فرض گردید، فرض شده در گره هایی که 
انجام  توقفی  ندارند،  تغذیه کننده  از  استفاده  برای  تقاضایی 
قابل قبول جهت  نمی شود. در حل شبکه حداکثر تعداد مسیر 
ساخت خطوط تغذیه کننده )k( را مقداری بزرگ فرض کرده تا 

به نوعی این محدودیت حذف شود.

پس از حل مدل در نرم افزار GAMS، 3 خط تغذیه کننده به 
دست آمد که ٤3٦ مسافر را پوشش دادند، مشخصات آن ها در 

جدول )2( آورده شده است.

تمام  مدل  حل  و  اتوبوس   30 به  بودجه  افزایش  صورت  در 
تغذیه کننده  توسط ٤ خط  یعنی ٩٦2 مسافر  تقاضای موجود 
پوشش داده می شود. مشخصات این چهار خط در جدول )3( 

نشان داده شده است.

جهت آزمایش امکان سنجی طراحی شبکه تغذیه کننده خطوط 
روش  از  استفاده  با  بزرگ  شبکه  یک  سریع  نقل  و  حمل  
پیشنهادی و بررسی توانایی مدل برای حل شبکه ای واقعی با 
ابعاد بزرگ شبکه شهر اصفهان انتخاب شد. فرضیات اصلی برای 

طراحی عبارت اند از:

 •  شبکه معابر پیوسته ای به همراه اطالعات کمان ها و گره های 
آن داده شده است.

 • ماتریس تقاضای همگانی بین نقاط شبکه موجود است.

 LRT ،شبکه خطوط حمل  و نقل همگانی اصلی مانند مترو • 
یا BRT داده شده است.

پوشا  مناسب،  نقل همگانی سریع  و  طراحی خطوط حمل    •  
انجام شده است.

 • جابه جایی مسافران بین خطوط تغذیه کننده مطلوب نبوده 
و صورت نمی گیرد.

شبکه شهر اصفهان دارای 7٩17 کمان و 2770 گره است و ٦ 
خط حمل  و نقل سریع برای آن در نظر گرفته شد. 

طراحی خطوط تغذیه کننده در شبکه شهر اصفهان ٥ مرحله 
اصلی دارد:

مرحله1: تقسیم شبکه به مناطقی که محصور به خطوط حمل  و 
نقل سریع هستند. شکل )3( ٦ خط حمل  و نقل سریع را نشان 

می دهد که شبکه را به 1٥ منطقه تقسیم کرده است.

مناطق  از  هریک  برای  مدل  پارامترهای  تعیین  مرحله2: 
به دست آمده از مرحله1.

مرحله3: تبدیل جدول تقاضای کل شبکه به زیرجدول تقاضای 
هر گره به خط حمل  و نقل سریع. در این مرحله برای گره های 
هر منطقه و ایستگاه های اصلی، ناحیه تأثیری تعریف می شود 
ناحیه  در  که  و جذب سفر  تولید  نقطه  هر  تقاضای  مقدار  که 
یا  گره  به  باشد،  داشته  قرار  اصلی  ایستگاه  یا  گره  آن  تأثیر 
ایستگاه اصلی انتقال می یابد. برای یافتن ناحیه تأثیر، بین هر 
تأثیر  ناحیه  مرز  آن ها  بین  واصل  خط  عمودمنصف  نقطه  دو 
آن ها را تعیین می کند. شکل )2( به صورت شماتیک نتیجه این 

فرآیند را برای سه ایستگاه فرضی نشان می دهد.

شکل )2(: نحوه تعیین نواحی تأثیر ایستگاه های همگانی اصلی

مرحله٤: ساخت مسیرهای قابل قبول.

خطوط  شبکه  طراحی  و  حاصل  شبکه های  زیر  حل  مرحله٥: 
تغذیه کننده برای هر یک از مناطق.

شهر  تغذیه کننده  خطوط  شبکه  ارائه شده  مدل  از  استفاده  با 
)خطوط  خط   3٥ مجموع  در  و  گردید،  طراحی  اصفهان 
نقطه چین در شکل )3(( به عنوان خطوط تغذیه کننده معرفی 

گردید اطالعات این خطوط در جدول)٤( ثبت شده است.

نتیجه گیری و پیشنهاد

   این مطالعه به طراحی شبکه خطوط تغذیه کننده حمل  و نقل 
سریع با فرض وجود یک سیستم حمل  و نقل همگانی سریع فعال 
در شهر می پردازد. در این پژوهش سعی شده مدلی ارائه شود 
که ضمن سرعت باال در حل دقیق مدل برای طراحی خطوط 
برای  تغذیه کننده  خطوط  شبکه  طراحی  امکان  تغذیه کننده، 
شبکه های با بیش از یک خط حمل  و نقل سریع وجود داشته 
باشد همچنین در مدل ارائه شده اجازه داشتن گره مشترک یا 
کمان مشترک خطوط در مسیرهای انتخاب شده وجود دارد.
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جدول )٤(: مشخصات خطوط تغذیه کننده طراحی شده برای شهر اصفهان

شماره خط 
تغذیه کننده

سرفاصله 
(دقیقه(

طول خط 
(کیلومتر(

تعداد 
اتوبوس

تابع هدف 
شماره 
منطقه

تعداد 
ایستگاه اصلی

تعداد خطوط 
اصلی

11/٦2/3٨
1٤٤011٦2 22/٩2/٩٥٥

32/32/٦٥٦
٤1/٤2/٥210

21٤012٦3 ٥1/٩2/٤٩7
٦1/٩3/13٨
71/٤2/٤٤٩

2٨1٥1372
٨1/32/٤٩10
٩22/1٤٦
101/٥2/٥3٩
111/32/1٥٩

1٥٦337٤
121/12/211
131/22/٦11

1٦0٨٤7٤
1٤1/٥2/٥7٩
1٥2/22/1٨٦

23٨٦1٤٨3 1٦1/٥2/01٨
171/22/٤٥11
1٨1/٨3/٦٩

٦2٤10٨3
1٩3/٥٥/17٦
201/12/3٥12

2٤٥72٩٤
211/٥2/0٩٨
2222/0٨٦

20٦٤1٨٤ 231/22/٨٤12
2٤1/72/177
2٥1/٤2/07٩

2٥1٨1٥73 2٦1/13/131٤
272/32/٥٥٦
2٨1/٤2/7710

1٥٦3٦10٤
2٩1/٦2/21٨
301/٦2/٦1٩

1٦٤٦٥٨3
311/22/٤٤11
322/12/٦3٦

12٦1٨٤3
3322/٩٤7
3٤1/12/٩71٤

1٩377٨3
3٥22/0٩٦
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ک
سی ترافی

صلنامه علمی مهند
 ف

شماره 71
ستان 1396 / 

سال هفدهم /  زم

موردی  مثال  تغذیه کننده  طراحی خطوط  از  حاصل  اطالعات 
نشان داد که مدل ارائه شده می تواند برای نمونه هایی در ابعاد 

واقعی به خوبی به کار برده شود.

با توجه به تنوع مسئله و فرضیات مختلف صورت گرفته برای 
زمینه های  در  مطالعه  این  ادامه  مدل،  حل  و  کردن  فرموله 
متنوعی امکان پذیر است. ازجمله این زمینه ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:  

مطالعه بر روی روش های به دست آوردن تقاضای گره ها برای 
استفاده از خطوط تغذیه کننده.

در این مطالعه فرض شد که تقاضای گره ها ثابت است، درحالی که 
درواقع با توجه به طریقه های متفاوت جهت رسیدن به مقصد، 
میزان تقاضا می تواند متفاوت باشد. مطالعات آتی می تواند بر روی 
طراحی خطوط تغذیه کننده با تقاضای انعطاف پذیر گره ها باشد.

همچنین در مدل های ارائه شده فرض بر این است که تخصیص 
ناوگان باید به گونه ای باشد که تمام تقاضای مسیر پوشش داده 
شود، به همین دلیل ممکن است به خاطر تعداد اندکی تقاضای 
پوشش داده نشده به تعداد ناوگان یک واحد اضافه شود و یا 
حتی مسیری انتخاب نشود. می توان با ایجاد تغییراتی در مدل 

الزام به پوشش تمام تقاضای مسیر را حذف کرد.

در نظرگیری عدم قطعیت در مورد تقاضای گره ها و زمان سفر 

کمان ها می تواند پیشنهاد دیگری برای مطالعات آینده باشد.

   در این پژوهش پیاده روی مسافران در شبکه در نظر گرفته 
نشده، اما در واقعیت ممکن است مسافران حمل  و نقل همگانی 
کل یا قسمتی از سفر خود را به صورت پیاده طی کنند. توجه 
به این موضوع می تواند در مطالعات آینده مورد نظر قرار گیرد. 

   در مدل های ارائه شده طراحی خطوط بر اساس تقاضای یک 
می شود،  انجام  همگانی  خطوط  به  سفر  تولید  مراکز  از  طرفه 
با  آن  مقایسه  و  برگشت  و  رفت  صورت  به  خطوط  طراحی 
طراحی  برگشت  یا  رفت  تقاضای  براساس  فقط  که  خطوطی 

می شود می تواند پیشنهادی برای مطالعات آینده باشد.
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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 min-
imum 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 cov-
erage 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.


