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 چکیده

ریزی و افزایش روز افزون طول خطوط ریلی، حجم جابجایی مسافران، تعداد سوانح ریلی و... همه و همه لزوم وجود سیستمی که قادر به برنامه
بندی اعزام حرکت ریزی و زمانی از مسائل مهم دربرنامهبندی اعزام کارکنان یکسازد. مسئله زمانزمانبندی اعزام حرکت قطارها باشد را آشکار می

آهن است، چرا که مدیریت صحیح نیروی انسانی و استفاده بهینه از کارکنان و نیز مدیریت سازی خطوط راهقطارها و در نهایت فرآیند بهینه
باشد و در این میان ات ارائه شده به مشتریان میآهن و نیز بهبود خدمهای راههای کارکنان از جمله عوامل موثر در کاهش هزینههزینه

آهن ریزی اعزام لکوموتیورانان در راهدهد. در حال حاضر برنامهترین عضو این مجموعه کارکنان را تشکیل میلکوموتیورانان مهمترین و اصلی
این است که جدول زمان کاری مناسبی را جهت شود. هدف اصلی این پژوهش جمهوری اسالمی ایران به روش سنتی و به صورت دستی تولید می

ها نیز کمینه گردد. لذا بدین منظور در ابتدا ای از لکوموتیورانان، هزینه این اعزامکه عالوه بر توزیع عادالنهاعزام لکوموتیورانان  ارائه دهیم به نحوی
در نهایت با استفاده از  وپرداخته مناسب  ریاضی طراحی یک مدلن به آهشرایط کنونی راهها و نیز ها و ابالغیهمقررات، دستورالعملبا توجه به 

  به حل مدل طراحی شده پرداختیم. اابتکاریهای فرروش
 

 ، زمانبندی.1ریزی اعزام لکوموتیورانان، الگوریتمهای فراابتکاریمدلسازی، برنامه: کلمات کلیدی
 
 
 مقدمه 

آهن جمهوری اسالمی ایران بندی اعزام لکوموتیورانان راهائه راهکار جهت بهبود بخشیدن به نحوه زمانمسئله زمانبندی اعزام لکوموتیورانان شامل ار
هر  باشد، در این پژوهش ما به منظور مدلسازی این مسئله در ابتدا با استفاده از فاکتورهای شناسایی شده دخیل در مدل مانند : چیدمان زمانمی

به  2د، و... مدل زمانبندی اعزام لکوموتیورانان را طراحی نموده و در نهایت با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعهفرد، زمان استراحت دوره ای افرا
شهای حل مدل طراحی شده پرداختیم. داشتن محدودیت در تعداد لکوموتیورانان کارآمد و عدم امکان استخدام نیروی کار مفید و نیز استفاده از رو

مدل طراحی شده در دو حوزه زمانبندی فردی و ارائه برنامه کاری بهینه شده و ارائه یک نمونه برنامه کاری با هدف جایگزین  فراابتکاری برای حل
  نمودن برنامه مذکور بجای برنامه هایی که در حال حاضر به  روش سنتی و دستی تهیه می گردد، از جنبه های جدید این پژوهش می باشد.

هن ج.ا.ا. به دلیل گستردگی خطوط راه آهن و نیز مواجه بودن با کمبود لکوموتیوران در سطح کشور و نیز محدودیت در آدر حال حاضر در راه
پذیرد و این بدان معناست که هرناحیه پرسنل خود را در محدوده ناحیه خود اعزام استخدام نیرو، اعزام لکوموتیورانان بصورت مرز به مرز صورت می

شرایط خاص اقدام به اعزام لکوموتیورانان خود به خارج از محدوده جغرافیایی خود می نماید که در اینصورت نحوه محاسبه  نماید و فقط درمی
 ای تبعیت خواهد نمود. حقوق پرسنل اعزامی از قوانین ویژه

ه محل را برای لکوموتیورانان ناحیه تهران کباشد اینست که در این پژوهش ما تنها اعزام مرز به مرز ای که در اینجا حائز اهمیت میاما نکته
ایم و به باشد و به دلیل تعدد قطارهای اعزامی به سمت مشهد تنها با این قطارها اعزام می شوند در نظر گرفتهتهران می ایستگاه مرکزیها اعزام آن

های مرزی در نظر گرفته شده در این پژوهش ق ایستگاهخراسان خواهیم پرداخت، که با توجه به توضیحات فو-بررسی و ارائه مدل در محور تهران
 ریزی اعزام خدمه خطوط ریلی تحقیقات و مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور صورت گرفتهدر خصوص برنامه باشد. سمنان می -تهران 
 است. 

                                                 
1Metaheuristic algorithms 
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کاپرارا و همکارانش  توسط صحیحامه ریزی عدد صورت برنبا توجه به شرایطی که برای راه آهن ایتالیا وجود داشت به  3مسئله زمانبندی خدمه 
براساس آن یک روش ابتکاری جستجو را برای  مطرح  و از طریق ساده سازی مدل ارائه شده و حل آن،  یک حد پایین برای مسئله ایجاد و ] 1[

های پژوهش عملیاتی در عملیاتشان انجام داد. بدین نیکگذاری مناسبی را در زمینه کاربرد تکبهبود به کار گرفتند. شرکت راه آهن هلند سرمایه
تولید وظایف کارآمد و پذیرفتنی را با قدرت باال در برابر انتقال تاخیرهای قطارها توضیح دادند و مدل پوشش  ]2[منظور کرون و فیسکتی 

 ای قدرتمند حل نمودند. ه، آزادسازی الگرانژی و ابتکاری5های پویای تولید ستونخود را با تکنیک 4ای مجموعه
شبکه راه آهن استرالیا را در نظر گرفته و رویکرد پیشنهادی برای شرکت ملی راه آهن استرالیا ارائه دادند. ] 3[در ادامه ارنست و همکاران 

ریزی خدمه رچه فرآیند برنامهها برای یافتن راه حل یکپاگزارش آنها شامل تعیین گروه بیشینه خدمه برای شبکه خدمات بود و یکی از اولین تالش
یک مدل شبکه جریان ارائه نمودند که انتساب خدمه به شرکت راه آهن آمریکا را به صورت جریان ] 4[رود. وایدیاناتان و همکاران به شمار می

 ه مدل شدند.نمود، که در آن انواع متفاوت خدمه به صورت کاالهای متفاوت در این شبکنگاشت می 6چندکاالییخدمه روی شبکه 
بندی کردند و همچنین چندین الگوریتم بسیار کارآمد با استفاده ریزی صحیح روی این شبکه فرمولآنها این مسئله را به صورت مسئله برنامه 

ر گرفت که سرعت به نحوی مورد استفاده قرا چندکاالییسازی توسعه دادند، که در آنها ساختار ویژه مدل شبکه های آزاداز تجزیه مسئله و تکنیک
ترکیبی برای حل مسئله جفت کردن یکپارچه خدمه و مسئله تهیه فهرست  7از یک الگوریتم ژنتیک  ]5[افزایش قابل توجهی یافت. سوای و تگم 

 برد. آنها سه ابتکار  برای حل قواعد محدودکننده در فرآیند الگوریتم ژنتیک پیشنهاد دادند. بهره می
سازی بندی خدمه ارائه نمودند که به یک مسئله بهینهای در خصوص موضوع مسئله زمانمقاله] 6[  که کومار بهونیاجایانتا ماجومدار و آسو

بندی هدفی تبدیل شده و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک با روش تورنمنت حل شد و نتایج تجربی روش پیشنهادی برای مسئله زمانتک
ای با روشی تکاملی و تطبیقی را پیشنهاد دادند که از یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی مقاله ] 7[ شن و همکارانشخدمه هم گزارش گردید. یین دونگ 

نمود. در این الگوریتم ، تطبیق اندازه هر کروموزوم با عملگرهای ترکیب و جهش انجام شده و از بندی انتقال کارکنان استفاده میبرای مسائل زمان
بندی کارکنان در چین را مسئله واقعی زمان 11شد و در نهایت  زپرسازی به کمک یک الگوریتم حریصانه ساده استفاده میهای حذف و بااستراتژی

 گردید. با این روش حل
های ماموریت و را در قالب یک شبکه ابتکاری که دارای کمان ریزی خدمهمسئله برنامه] 8[محمد مهدی سپهری و عباس حاج فتحعلی ها  

و در پایان مسئله کوچک نموده را مورد آزمایش قرار  هنمودریزی عدد صحیح مخلوط فرموله به صورت یک مدل برنامه را های انتقال بودکمان 
ریزی اعزام روسای قطار در یک مدت زمان محدود و با در پژوهشی با موضوع برنامه] 9[محسن پورسعید آقایی و اسماعیل صالحی پروین  د.دادن

ریزی دو هدف اصلی یافتن تعداد حداقل روسای مورد نیاز و برنامه باهایی که در یک محیط واقعی وجود داشت مدلی خطی حدودیتتوجه به م
 نمود.  ارائهرا  د نظراعزام روسای قطار موجود در طول مدت مور

دفه مدل نموده و با استفاده از روش تولید مسئله برنامه ریزی خدمه را به صورت یک مسئله چند ه ] 10[و فریبا فتحی پور  مسعود یقینی
مسعود یقینی، حسن را حل و نتایج حل مسئله در مثال واقعی از مسئله زمانبندی روسای قطار شرکت قطارهای رجا ارائه نمودند.  8ستون مسئله

بهینه و خطوط کاری بهینه تقسیم نموده و  هایبه دو فاز تولید ماموریترا  ریزی خدمهمسئله برنامه ] 11[غالمی مزینان و احمد رستم آبادی 
  سازی از طریق یک مثال ارائه و حل نمودند.جریان، تبدیل و در نهایت روش جدید مدل-ریزی خدمه به مسئله مینیمم هزینهمسئله برنامه

سرویس به سفرهای موجود در ائه آهن با هدف ارریزی کار خدمه راهرا برای برنامهدو فازی مدلی ] 12[مسعود یقینی و سید فرید قنادپور
تمام سفرهای رفت و برگشتی که شروع و  عمقیجدول زمانبندی حرکت قطارها ارائه نمودند که در فاز اول با استفاده از استراتژی جستجوی 

سازی مسئله با استفاده از به مدل هاپوشش مجموعهخاتمه آنها در محل استقرار خدمه بود تعیین می گردید و در فاز دوم با استفاده از مسئله 
ریزی و در نهایت برای تعیین اعتبار مدل پیشنهادی به حل چندین مسئله از مسائلی که توسط بیسلی برای مسئله برنامه هالگوریتم ژنتیک پرداخت

  خدمه مطرح گردیده بود، پرداختند.
آهن ج.ا.ا. با رعایت ه ارائه مدلی جهت اعزام لکوموتیورانان راهبا توجه به اهمیت موضوع مطروحه ما نیز قصد داریم در ادامه این پژوهش ب

  آهن بپردازیم.های واقعی راهمحدودیت
                                                 

3crew scheduling  
4veringoc-Set 

5.column generation 

6Multicommodity network 
7algorithmGenetic  

8column generation 
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 برنامه ريزی اعزام لکوموتیورانان چیست؟
لکوموتیوران باشد به نحوی که با استفاده از کمترین تعداد ی مناسبی از لکوموتیورانان میی اعزام لکوموتیورانان شامل توزیعمسئله برنامه ریز

قطارها انجام شده و هزینه کل عملیات نیز کمینه گردد. در این پژوهش ما قصد دارم که یک برنامه کاری مناسبی را برای  تمامی اعزام
ا بیان نموده و ها رلکوموتیورانان راه آهن جمهوری اسالمی ایران ارائه دهیم. پیش از آن که به ارائه مدل مسئله بپردازیم الزم است که برخی تعریف

 سپس به ارائه مدل و حل آن بپردازیم. 
   (:)ماموريت 1تعريف 

یک در توسط یک لکوموتیوران و برگشتی که از ایستکاه مرکزی آغاز شده و در همان ایستگاه  رفت  هایسفر توالی از ماموریت عبارتست از یک 
 ز کاری یک ماموریت را انجام دهد.هر لکوموتیوران موظف است در هر رو .به پایان میرسدزمان مشخص 

 داریم: پارامترچندین  Iبرای هر ماموریت 
 ماموریت زمان شروع is  :.زمان حرکت از تهران 

 ماموریت زمان پایان ie :.زمان رسیدن به تهران 

   زمان سیرip : باشد.مدت زمانی که لکوموتیوران در حال راندن لکوموتیو می 

 

 

 
 یل شده از سفرهای تشکهاماموریت : 1شکل 

  )برنامه ريزی اعزام لکوموتیورانان(:  2تعريف 
باشد ها برای هر لکوموتیوران مییک توالی از ماموریتیک جدول زمانی کاری قابل اجرا متشکل از  تهیهشامل  ریزی اعزام لکوموتیورانانبرنامه

ها نیز ها پوشش داده شده، هزینه کل عملیات اعزام لکوموتیورانی ماموریتهای شرایط واقعی، تمامبطوریکه عالوه بر رعایت تمام قیود و محدودیت
 و نیاز به کمترین تعداد لکوموتیوران داشته باشیم. گرددکمینه 

 ورودیهای مسئله:
 گیرند عبارتند از:داده هایی که به عنوان ورودی این مسئله مورد استفاده قرار می

  یک جدول زمانیT هایی که توسط هر لکوموتیوران باید انجام شود. شده برای خدمات قطار که شامل لیست ماموریتریزی از پیش برنامه 

 دهند.پرسنل، که همان جمعیت لکوموتیورانان را تشکیل می 

 رانان رعایت شوند.دستورالعمل هایی که بایستی در هنگام تخصیص لکوموتیو مجموعه قوانین و 
ارد که الزم است به این نکته توجه کنیم که به دلیل داشتن سازگاری بیشتر با شرایط واقعی موجود در در اینجا یک نکته حائز اهمیت وجود د

برای مسئله ما ثابت است و این بدان معناست که فاز  T، جدول زمانی و قوانین موجود در اداره کل سیر و حرکت آهن جمهوری اسالمی ایرانراه
های هر لکوموتیورانان خواهد گذاشت، در این پژوهش مورد بررسی تاثیری که بر روی یافتن لیست ماموریت و هاتولید ماموریت تولید جدول زمانی
ما  فوق الذکربا توجه به شرایط  .ها برای هر لکوموتیوران می باشیمو ما در اینجا به دنبال یک توالی مناسب از این ماموریت قرار نخواهد گرفت

قیود عملیاتی مختص به  این مسئله، با این تفاوت کهنمودیم  مدل (TSPگرد )به مسئله فروشنده دورهرا وتیورانان برنامه ریزی اعزام لکوممسئله 
 .استخود را دار

 هاجدول ماموریت: 1جدول 
 تهران ساعت اتمام ماموریت در از تهرانساعت شروع ماموریت  ماموریتنام  ردیف

 16:55 7:20 1ماموریت  1
 16:30 7:40 2ماموریت  2
 19:20 8:00 3ماموریت  3
 20:40 8:20 4ماموریت  4
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 :برنامه ريزی اعزام لکوموتیورانانمدل گرافی 
. هر ماموریت را گذاریمگرافی مناسبی از مسئله را به نمایش می آهن نمایشبا توجه به شرایط و قوانین سیروحرکتی حاکم بر راه در این بخش

می شود  لمتص 2Iبا یک کمان به گره نظیر  1Iدو ماموریت باشند گره نظیر  2Iو  1Iدر نظر گرفته می شود. اگر به عنوان یک گره از این گراف 
ارائه مدلی کمک این گراف به سپس به  باشد. 2Iقادر به انجام مامورت  1Iت یران بعد از اتمام ماموروجه به قوانین موجود یک لکوموتیوهرگاه با ت

کاهش زمان کل اجرای برنامه اعزام می  قسمت هدف در نظر گرفته شده در این .پردازیمایط واقعی حاکم بر مسئله میمناسب با رویکرد پوشش شر
 گردد.ها نیز منجر میباشد که به کاهش هزینه

با زمان الزم مطابق با یک فهرست است و هزینه هر فهرست  Gکنیم بطوریکه هر دور در تعریف می G=( V,E)دار در این مسئله گرافی جهت
ها در آن های مربوط به آن ماموریتباشد و تمامی فهرستمی 1 جدولها گرافی مطابق با ماموریت 2ها مطابق است. در شکل برای انجام ماموریت

 نشان داده شده است. 

 
 1 جدولهای های مرتبط با ماموریتمدل گرافی فهرست: 2شکل 

 .پذیر برای یک لکوموتیوران باشدنمایش می دهد که می تواند مطابق با یک فهرست امکاناز گراف فوق دار تیک دور جه 3در شکل 
 

 
 1جدول های مرتبط با ماموریت پذیرمدل گرافی یک فهرست امکان: 3شکل 

 :برنامه ريزی اعزام لکوموتیوراناننمادهای مدل 
 G :  یک گرافG=(V,E)   باشد بطوریکه شده در باال میتوصیف یورانانبرنامه ریزی اعزام لکوموتکه مرتبط با مسئلهE V V  

 ijC :   برای هر یالE(i,j)  هزینه مرتبطijC باشند.باشد که در این مسئله همان فاصله زمانی مابین دو ماموریت متوالی میمی 

 ijX  :  متغیر دودوییijX :به این ترتیب است 

=  jiX 

 ijF ایی است که در هنگام ساختن ماتریس هزینه به مقدار هزینه هریال : هزینه جریمهE(i,j)  به شرط عدم رعایت قیود عملیاتی مسئله اضافه
 گردد.می
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  :مدل رياضی مسئله 
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گیرند. در این رابطه در صورتی که انتخاب هایی که قوانین توالی را رعایت نموده باشند در فهرست امکان پذیر قرار میدر این مدل تنها  ماموریت
شود و این امر موجب عدم انتخاب یال می افزوده M منجر به عدم رعایت قیود عملیاتی گردد، به آن یک هزینه جریمه سنگین ماموریتیک 

Ei,j)( گردد.می   
ه با مسئله برنامه ریزی اعزام لکوموتیورانان ، چندین قید عملیاتی دارد که ملزم به تعریف قیود عملیاتی هستیم. البته الزم به توضیح است ک

در محیط  ر قواعد خاصی را جهت توالی دو ماموریتتوجه به مواجه بودن با کمبود لکوموتیوران و عدم امکان استخدام نیروی کارآمد در حال حاض
 .گرددرود که در ذیل به آن اشاره میمیبه کار  عملیاتی واقعی

 

 قاعده توالی:

  دو ماموریت متوالیi  وj ساعت باشد.   24زمان استراحت باید حداقل و  از یک فهرست باید یک استراحت بینشان وجود داشته باشد 

(24 ≥ ie – js)    

های استراحت را مشخص کنیم. اکثر این قواعد توالی با مدیریت زمان Gهای ها استفاده کنیم تا شرایط تمامی یالتوانیم از این تعریفما می      
روی تعداد  توان به سادگی با لحاظ کردن هر کدام از قیود عملیاتی، با اعمال محدودیت یاهای پایین ساده را میکران .توانند به هم متصل شوندمی

تر باید این نکته را در نظر حقوق در یک فهرست به دست آورد. برای توصیف دقیق شده، یا روی زمان سیر و زمان باها با ویژگی دادهکل ماموریت
اییم که به صورت نمتوان در فرموالسیون اصلی مدل کرد. پس ساده سازی را بر روی مدل اجرا میداشت که برخی از قیود عملیاتی را به سختی می

 صریح قواعد توالی در نظر گرفته شود.
 

 مراحل حل مسئله تهیه فهرست لکوموتیوران با استفاده از الگوريتم جستجوی ممنوعه:
های باشد، بسیار کاربردی بوده و با ترکیب آن با استراتژیآهن ج.ا.ا میمسئله که بیان کننده شرایط واقعی کنونی راهاین مدل ارائه شده برای 

ما با  های نزدیک به بهینه رسید که در این پژوهش توان در زمانی قابل قبول به راه حلهای فراابتکاری، میهوشمندانه و با استفاده از الگوریتم
 رتند از:که این مراحل عبا این روش حل از مراحلی تشکیل گردیده استاستفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه مدل ارائه شده را حل نمودیم. 

 
 : تولید ماتريس هزينهاولگام 

نماییم.در ابتدا یک ماتریس دو بعدی را در ها تولید شده استفاده میسازی ماموریتهایی که در فاز بهینهدر این گام از ساعات آغاز و پایان ماموریت
یم که تفاضل زمانی مابین زمان رسیدن به مقصد هر نماینظر گرفته و مقادیر هر یک از مولفه های این ماتریس را بدین گونه مقدار دهی می

باشد می ساعت 24را محاسبه نموده و بررسی می نماییم که آیا تفاضل بدست آمده بزرگتر یا مساوی  jاز زمان حرکت از مبدا ماموریت  i ماموریت
کنیم و در غیر اینصورت تفاضل محاسبه شده را ره مییا خیر. در صورت برقراری این شرط عدد تفاضل محاسبه شده را در آن خانه از ماتریس ذخی

آید و در آخرین ماموریت بدست میزمان شروع اولین ماموریت با رسیدن به مقصد یک عدد بزرگ که این عدد از ده برابر نمودن تفاضل زمان با 
د بر روی قطر اصلی صفر می باشد و این بدین دلیل دهیم. کلیه مقادیر موجوجمع نموده و در خانه مربوطه قرار می می باشد 408000اینجا عدد

 است که تفاضل زمانی هر ماموریت با خودش صفر می باشد.
 وم: يافتن همسايگی مناسبگام د

. نماییمدر این مرحله در اولین مرتبه اجرای الگوریتم جستجوی ممنوعه، بصورت تصادفی یک گره از جواب اولیه را به عنوان اولین گره انتخاب می
اب در نظر البته الزم به توضیح است که در دفعات بعدی اجرای این الگوریتم، پاسخ ذخیره شده در آرایه مربوط به جواب اولیه را به عنوان اولین جو
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را انتخاب باشد ام می jباشد یک نقطه همسایگی یعنی گره بعدی که همان ماموریت ام می iگرفته و پس از انتخاب گره اولیه که همان ماموریت 
نماییم. در ادامه هزینه محاسبه شده را با هزینه مسیر اولیه مقایسه نموده و این دو گره را باهم جابجا نموده و هزینه کل مسیر جدید را محاسبه می

نماییم و را انتخاب مینموده و در صورتی که هزینه مسیر جدید بیشتر از هزینه مسیر اولیه باشد و یا برای اولین باری باشد که نقطه همسایگی 
ام بعد از  jباشد و این بدان معناست که انجام ماموریت ماتریس لیست ممنوعه صفر باشد، لذا گره انتخابی همسایه مناسبی نمی (i,j)مقدار مولفه 

سخ تولید شده را به عنوان جواب باشد. در ادامه پاباشد و جواب تولید شده بهینه نمیی مجموع ماموریت ها نمیام موجب کاهش هزینه iماموریت 
دهیم و نماییم و به این ترتیب عملیات جایگزینی را انجام میاولیه قرار داده و هزینه جواب تولید شده را به عنوان هزینه جواب اولیه ذخیره می

 رویم.آنقدر این کار را تکرار می کنیم تا بهترین همسایه را پیدا نموده و به گام بعدی می
 رم: بروز رسانی ماتريس لیست ممنوعهگام چها

ای که نقطه همسایگی خوب انتخاب ی مربوط به آن گرهپس از یافتن بهترین گره همسایه برای یک گره در ماتریس لیست ممنوعه، مقدار مولفه
ها را ها قرار داده و مقدار سایر مولفهماموریتی مقابل آن یا به عبارت دیگر مقدار مولفه قرینه آن را برابر با تعداد باشد و نیز مقدار مولفهشده می

 دهیم.صفر قرار می
 گام پنجم: جايگزينی گره همسايگی مناسب در جواب اولیه

باشد را یافته و پاسخ بدست آمده از در این مرحله با استفاده از ماتریس لیست ممنوعه، یک همسایگی مناسب که همان ماموریت بعدی می
حل ذخیره گردد. لذا جواب بدست آمده را در آرایه مربوط به بهترین راهحل جدید با هزینه کم میت منجر به تولید یک راهجایگزینی این ماموری

نماییم. سپس مجددا به مرحله سوم رفته و اقدام به انتخاب یک نقطه نموده و هزینه محاسبه شده آن را به عنوان بهترین هزینه جایگزین می
 اییم.نمهمسایگی جدید می

 گام ششم: يافتن پاسخ نهايی
ی کمتری برای این فاز مسئله یافت نشود. این الگوریتم تا زمانی ادامه خواهد داشت که حداکثر تعداد تکرار را انجام داده و هیچ پاسخ بهتر با هزینه

 گردد. نهایی مسئله ارائه می در این مرحله راه حل موجود در آرایه بهترین راه حل به عنوان راه حل
 

 نتايج
سازی روش حل ارائه شده پرداختیم و با استفاده از یک مثال واقعی از برنامه اعزام به پیاده #Cدر این پژوهش ما با استفاده از زبان برنامه نویسی 

هایی که باید ز مجموعه ماموریتماموریت واقعی ا 4دهیم. بطور کلی در این قسمت ما آهن ج.ا.ا مدل خود را مورد بررسی قرار میلکوموتیورانان راه
آهن تهران انجام شود را در نظر گرفته و با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه به حل مدل توسط هر لکوموتیوران مستقر در ایستگاه مرکزی راه

مدل توضیح دادیم هزینه اعالم شده در  همانگونه که در هنگام ارائه باشد.قابل مشاهده می 4که نتیجه حاصل از آن در شکلارائه شده  پرداختم 
توسط  هاماموریتکه در مقایسه با مدت زمان تمام باشدتوسط هر لکوموتیوران می هاماموریتتمام زمان الزم برای انجام این راه حل بیانگر مدت 

شد که بیانگر این مطلب است که با استفاده از ثانیه می با 5ماموریت  4زمان حل این مسئله برای  .کاهش یافته است %5هر لکوموتیوران در حدود 
 های نزدیک به بهینه برسیم.در زمانی پذیرفتنی به راه حلاین مدل می توان 

 

 
 با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه برنامه ریزی اعزام لکوموتیورانان : نمایش بهترین دور گراف حاصل از4شکل 
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 د.گردمشاهده می 5 که در شکلگردد ارائه می هاماموریت ترتیب اجراییک لیست متشکل از هر لکوموتیوران ادامه اجرای این مسئله، به ازای  در
و این مسئله بیانگر این  باشدمیها برای تمامی لکوموتیورانان یکسان ترتیب اجرای ماموریتهمانگونه که در برنامه ارائه شده قابل مشاهده می باشد 

 باشد.یک میزان می زمان استراحت و نیز میزان مبلغ دریافتی تمامی لکوموتیورانان به باشد که مدتموضوع می
 

 
 نمایش فهرست حاصل از فاز تهیه فهرست کارکنان با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه: 5شکل 

 بندیگیری و جمعنتیجه
را با رویکرد برقراری عدالت  رودآهن ج.ا.ا به شمار میشرکت راه یهاچالشیز را که یکی ابندی اعزام لکوموتیورانان مسئله زماندر این پژوهش ما 

 بیانگر این مطلب است که نتایج حاصل از این پژوهش .کاری و کسب رضایتمندی لکوموتیورانان مورد بررسی قرار داده و مدلسازی و حل نمودیم
از یک سو بر روی تواند برای تمام لکوموتیورانان مییک برنامه کاری مشخص کاری و مدت زمان استراحت و نیز ارائه  جدول شیفتیکسان بودن 
اش اثرگذار باشد و از سوی در میان خانواده و مندی لکوموتیورانان اعزام شده و همچنین روی وضعیت روانی و اوضاع فرد در خانهمیزان رضایت

در حال  ابتدای این پژوهش بیان نمودیمگردد. همانگونه که در انسان می دیگر موجب کاهش هزینه های شرکت و نیز استفاده بهینه از نیروی
ی صورت گرفته در برروی بر اساس مقایسهشود و های سنتی انجام میآهن به صورت دستی و با روشحاضر تولید لیست اعزام لکوموتیورانان راه

برداری از توان بهبود قایل توجهی در بهرهمی این مدل که گردیدمشخص صورت سنتی)سیستم دستی( با مدل ارائه شده لیست تولید شده به
آهن مرکزی راه هایاکنون در ایستگاهچه که همآن .نمایدنیروی انسانی و بکارگیری عادالنه لکوموتیورانان در اعزام به ماموریت های مختلف  ایجاد 

ا به صورت هفتگی تهیه و یک روز قبل از اجرا قطعی میگردد و این در حالیست که باشد و در بهترین حالت برنامه های میوجود دارد، کامال سلیقه
با اجرایی نمودن . لذا باشدمیتهران  از لکوموتیورانان ایستگاه مرکزی قابل اجرا به ازای هر یکماهیانه یک برنامه اعزام  قادر به ارائه مدل پیشنهادی

های کاری و آزاد هر امکان مدیریت زمان ،در اختیار خود دارند ماهیانهبرنامه کاری مشخص این مدل و با توجه به این مطلب که افراد یک 
لکوموتیوران به خودش واگذار گردیده که امر موجب کاهش غیبت لکوموتیورانان در ساعات کاریشان شده و کمک شایانی جهت رفع مشکل کمبود 

موجب بهبود و اجرای آن  ای به میزان ساعات استراحت لکوموتیورانان شده استه ویژهدر این مدل توج . همچنیننمایدنیروی انسانی ارائه می
گردد و این امر دهد، میای بر روی کاهش سوانح ریلی که به دلیل خطاهای نیروی انسانی رخ میشرایط فیزیکی لکوموتیورانان گردیده و تاثیر عمده

و از سوی دیگر بدلیل کاهش سوانح ریلی تاثیر بسزایی در رونق بخشیدن به صنعت حمل و  موجب افزایش کارایی لکوموتیوران گردیدهاز یک سو 
  نقل ریلی خواهد گذاشت.

 
 تشکر و قدردانی 

نیاز  های مستقر در اداره کل سیروحرکت و همکااران دپاوی مرکازی تهاران و کلیه همکاران گروه اعزاممراتب تشکر و قدرانی خود را از  در پایان
 .نمایممی ابرازتحقیق هایشان در انجام این آهن ج.ا.ا به دلیل همکاریاهبرداری مرکز آموزش و تحقیقات رروه تحقیقات بهرههمکاران گ
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 .1385، 172-163ص پژوهشنامه حمل و نقل، سال سوم، شماره سوم، ‘‘ماموریت و خطوط کاری ،

جریان برای  -مینیمم هزینه تعیین ماموریت های بهینه با استفاده از الگوریتم ’’، آبادی، احمدیقینی، مسعود، غالمی مزینان، حسن و رستم-]10[
 .1388، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، مهندسی راه آهن دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در‘‘ ،مسأله برنامه ریزی خدمه

دومین کنفرانس بین ‘‘ ون،مدلسازی و حل زمانبندی خدمه چند هدفه با استفاده از رویکرد تولید ست ’’یقینی، مسعود و فتحی پور ، فریبا، -]11[
 .1388، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، مهندسی راه آهن المللی پیشرفتهای اخیر در

پژوهشنامه حمل و نقل، سال  ‘‘آهن ،ریزی کار خدمه و پرسنل راهارائه مدلی ابتکاری جهت برنامه ’’یقینی، مسعود و قنادپور ، سید فرید، -]12[
 .1388، 172-163ششم، شماره چهارم، ص

 
 

 
 


