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  آهن ايران مدل بالكينگ و تحليل آن در راه
  

  *آهن جمهوري اسالمي ايران   الملل، راه زاده، كارشناس اداره كل امور بين ساناز عظيم
  **حامد پوريوسف، مدير گروه روسازي، مهندسين مشاور مترا 

  sazimzadeh@techemail.com :، پست الكترونيك021-5123889: تلفن*
  pouryousef@metraconsult.ir: ، پست الكترونيك021-6967857: ، نمابر021-6499645: تلفن**

 
  

  قاي دكتر قصيري، خانم مهندس قاسمپور  و آقاي مهندس بهمنيآ ازخود،  اين مدل جا دارد مراتب قدرداني و سپاس و تحليلبررسيدر (
  ).شان ابراز گردد  بابت كمك و راهنماييهاي ارزنده

 
 

  چكيده
) از مبدا تا مقصد(اصلي داخلي، جابجايي و انتقال كاالها از طريق ايستگاههاي مشخص شده در مسير هاي  آهن در راه

بندي شده و در قطارهاي  ها مجدداً تفكيك و طبقه در اين ايستگاهها به هنگام افزايش نقل و انتقال كاالها محموله. شود انجام مي
بندي مجدد باعث افزايش  ها و تاخير ناشي از آن، هر بار بالك د محمولهبندي مجد دليل بالكبه . شوند اعزامي قرار داده مي

در اين مقاله، ضمن معرفي يكي از مدلهاي مرسوم در زمينه بالكينگ قطار، نحوه استفاده و تغييرات مورد نياز . شود ها مي هزينه
رد بحث قرار گرفته و در نهايت ضمن تحليل بندر امام خميني مو-آهن ايران در محور قم  اين مدل به هنگام تطبيق آن با راه

  . شود نتايج آن به ارائه پيشنهاداتي جهت رفع گلوگاههاي اين محور پرداخته مي
  بندي محموالت تشكيل قطار، بالكينگ، ايستگاه تشكيالتي، طبقه: ها كليد واژه

  
   مقدمه _1

طرح چندين محموله با هم طبق اين . شود  شناخته ميRBPآهن تحت عنوان  مساله بالكينگ در راه
بندي شده تا بصورت يك بالك ارسال شوند، مبدا و مقصد تمام كاالهايي كه در يك بالك قرار  گروه
در مساله بالكينگ، همانند طراحي يك شبكه، ايستگاههاي تشكيالتي . باشد  يكسان  ممكن استگيرند، مي

البته الزم به . شوند بوسيله كمانها مشخص مي) بالك(ها و مسير حدفاصل دو ايستگاه تشكيالتي  بوسيله گره
يادآوري است كه در اين مدل شبكه فيزيكي خطوط همان كمانها بوده و مسيرها، تركيبي از كمانهاي 

اي با همان تعداد گره ولي با كمانهاي بيشتري نسبت به  بنابراين شبكه مسيرهاي مدل، شبكه. باشد مختلف مي
 [3]. اشدب شبكه فيزيكي خطوط ريلي مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

   ،Harry N.Newton ، Cynthia Barnhartمدل مورد بحث، مدلي است كه توسط 
Pamela H. Vanceتحت عنوان Constructing Railroad Blocking Plans to Minimize Costs" "  در

  [2]. ، ارائه شده است1998سال 
  :در اين مدل، پارامترها

G = (N,A)هاي  هآهن با مجموعه گر  ، گراف شبكه راهN و كمانهاي Aاست  .  
Aa∈ :  انديس كمان وni∈ :  انديس گره  
K : بايست ارسال شوند هايي كه در افق زماني موردنظر در شبكه مي مجموعه محموله.  

Vk :  حجم محمولهk ها شامل واحدهاي ثابت مانند تعداد واگن( ام(  
Orig (a) : مان مبدا كAa∈  
Dest (a) :  مقصد كمانAa∈  

Q (k) :  مجموعه مسيرهاي مجاز براي ارسال محمولهkام   
ua :  ظرفيت كمانa  

B(i) :  تعداد كمانهايي كه از گرهiشوند  شروع مي .  
V(i) : بندي در گره  حجم تعداد واگن قابل طبقهi ام   
PCk

q : اي ارسال يك واحد از محموله هزينه برk ام بر روي مسير )(kQq∈  
Q : شود مجموعه مسيرهاي شبكه كه تمامي مسيرهاي از مبدا به مقصد را شامل مي  
ac :  هزينه هر واحد جريان بر روي كمانa 
  
q
aδ :  
  
  

  :بارتند ازگيري مدل ع متغيرهاي تصميم
k

qf : درصدي از حجم كااليk ام كه بر روي مسير qشود  ام ارسال مي .  
  

ay :  
  
  
  

   شرح مدل _2
   :مجموعه محدوديتهاي مدل به همراه تابع هدف آن عبارتند از

 

  . باشدq روي مسير a ، اگر كمان 1
  ، در غير اين صورت0

  . براي ارسال محموله انتخاب شودa ، اگر كمان 1
  در غير اين صورت ، 0
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  در مورد تابع هدف مدل، با درنظر گرفتن دو استراتژي كلي در تنظيم و تشكيل قطارها، يعني 
  )  مقصد_مبدأ(ها بطور مستقيم و محموله اعزام قطارها -
  تنظيم و تشكيل كمترين تعداد قطار،-

ها، پارامتر  هاي سير قطار در هر بالك و هزينه تنظيم و تشكيل قطار در ايستگاه و با در نظر گرفتن هزينه
  :هزينه در تابع هدف به شكل زير تغيير يافته است

RcPC k
q

q
aaAa

k
q ∆+Σ=

∈
δ  

k
q∆ :هاي تشكيالتي كه محموله حداكثر تعداد ايستگاهkبا عبور از مسير q جهت رسيدن از مبدأ به ، 

  .بايد در آن تنظيم و تشكيل گردد مقصد مي
R : ،هزينه مورد نياز جهت عمليات مانور و تنظيم و تشكيل قطار و يا بالك در ايستگاه به ازاء هر تن بار

  .اشدب مي
  :شرح محدوديتهاي مدل نيز به طور خالصه عبارت است از

كنند بايد از ظرفيت   عبور ميaهايي كه از كمان  كند كه حجم كل محموله بيان مي): 2(محدوديت
  .كمان، كوچكتر يا حداكثر با آن برابر باشند

مختلف ارسال  ام كه از مسيرهاي kكند كه در نهايت، مجموع حجم كاالي   بيان مي): 3(محدوديت
  .شود، برابر يك خواهد بود مي

  .محدوديت تعداد كمان انتخابي بر اساس بيشترين كمان خارج شده از هر گره): 4(محدوديت
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  .حجم مجموع نسبتهاي مختلف كليه بالكها را با ظرفيت هر ايستگاه بررسي ميكند): 5(محدوديت
شود كه تمام كمانهاي روي مسير،   ميكند كه وقتي از يك مسير، استفاده بيان مي): 6( محدوديت

  [2]. رسيم انتخاب شده  و عمالً با استفاده از اين محدوديت، مسيرها محدود شده و زودتر به جواب مي
  
   اجراي مدل-3

 كه ه قم در نظر گرفته شد_براي اجراي مدل مورد نظر و بررسي و تحليل نتايج، محور بندرامام خميني 
شوند وكاهش  توان به باال بودن ميزان تقاضاي بار، تنوع بارهايي كه حمل مي ر، مياز داليل انتخاب اين محو

  .اشاره كرد قابل توجه ظرفيت در قسمتي از محور
هاي تشكيالتي بندر امام، مياندشت، اهواز، انديمشك، درود، اراك و قم  اين محور، شامل ايستگاه

باشد و تنها بار گندم در  ت كه اين ايستگاه، تشكيالتي نمي در مورد ايستگاه ساقه، شايان ذكر اس ]1[ .باشد مي
لذا باالجبار اين ايستگاه نيز به عنوان يك گره . شود اين ايستگاه تخليه شده و مستقيماً به خط سيلو، منتقل مي

  .بندي بالك آن صفر در نظر گرفته شده است قهبدر مدل مفروض ولي ظرفيت ط
  :محور به شرح زير استفرضيات ما براي حل مدل، در اين 

بايستي مسير رفت و برگشت هر كمان از يكديگر  با توجه به ساخت مدل، مي: تركيب گره و كمانها-
به ) 1(  بر اين اساس نماي واقعي محور به صورت شكل.تفكيك گردد تا به فرم استاندارد مدل تبديل شود

  .فرم استاندارد تبديل گرديد
  

  
  ندر امام و تبديل آن به ساختار مدلب-نماي شبكه ريلي قم :1شكل

  
-B(i) : شوند و با توجه به شكل استاندارد مدل، اين  تعداد كمانهايي است كه از هر گره، شروع مي

  . مقدار يك استH و  Aهاي ابتدايي و انتهايي  و براي گره2 دارمق B،C،D،E،F،Gهاي پارامتر براي گره
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-V(i) : در گره بندي  حجم تعداد واگن قابل طبقهi ام است كه با توجه به طول خطوط تنظيم و تشكيل 
 ]1[شود  اي كه در اين محور، حمل مي ها براساس نوع محموله بندي انواع واگن بالك در هر ايستگاه و تقسيم

  :ها، نتايج زير بدست آمد هاي ميانگين وزني طول و ظرفيت بارگيري واگن و با استفاده از مبدل
  

 Lm :ها                                                                                          گنطول متوسط وا
i

i

ii
i

V

vL
Lm

∑
∑

=  

 Li : طول هر واگن مخصوص محموله نوعi  
 Vi : تناژ محموله نوعi  

 Sm :ها                                                ظرفيت متوسط بارگيري واگن                         
i

i

ii
i

V

vS
Sm

∑
∑

=  

 Si : ظرفيت بارگيري مخصوص محموله نوعi 

 Vi : تناژ محموله نوعi  
  

  بندر امام-مشخصات ظرفيت ايستگاههاي محور قم  :1جدول

 گره
مجموع طول مفيد خطوط تنظيم و تشكيل 

  (m)قطار 
هاي قابل  متوسط تعداد واگن
  پارك

متوسط محموله قابل تنظيم و تشكيل 
  )تن(در ايستگاه

A 6920  471  26498  
B 4500  306  17215  
C 6600  449  25260  
D 6200  364  20020  
E 7500  510  28692  
F 1750  119  6694  
G -  -  -  
H 10800  735  41315  
  

اساس درصد جريان ظرفيت كمانها نيز با توجه به تفكيك مسير رفت و برگشت به صورت ظرفيت كمان بر
  ترافيك جاري در مسير رفت و برگشت محاسبه گرديد كه اين درصد براي مسير رفت

  ]1[ .بدست آمده است% 29) بندرامام-قم( و براي مسير برگشت% 71) قم-بندرامام(
و )  قم_بندرامام (ريزي يك روزه در نظر گرفته شده و ميزان بارهاي رفت الزم به ذكر است كه افق برنامه

   :باشد به شرح زير مي) بندرامام-قم(بارهاي برگشت
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  )ساليانه(بارهاي رفت     :  6065000تن    
  )ساليانه(بارهاي برگشت     :  2232000تن    

هاي مورد بحث بودند، با توجه به محل  هايي غير از ايستگاه در مواردي كه مبادي يا مقاصد بارها، ايستگاه
  .جازي براي آنها در نظر گرفته شده استها، مبادي و مقاصد م ايستگاه

 نوع كاال 23هاي اين محور با توجه به مبادي و مقاصدشان و بدون دقت به نوع محموله به  همچنين محموله
  ]1[ .بندي شده كه ميزان بار نيز با توجه به افق يك روزه برنامه تعيين گرديده است دسته

. بندي شده است  مسير مجزا تقسيم35ها به   مبدأ و مقصد محمولهكليه مسيرهاي مجاز اين محور نيز با توجه به
 مسير A-Eباشد كه مسير   ميD-E   و A-E ، B-E  ،C-E  شامل مسيرهاي A-E   مقصد-به طور مثال مبدا

هاي مدل مورد استفاده قرار  گلوگاه مقصد بوده و ساير مسيرها با كاهش يكي از كمانها و جهت بررسي-مبدأ
 مقصد مناسبترين مسير براي هر محموله -ر واقع با توجه به شبكه خطوط اين محور، مسير مبداد. گيرد مي
  .باشد مي

-هاي مانور و تنظيم و تشكيل قطار در محور بندرامام الزم به ذكر است، با در نظر گرفتن مجموع هزينه
شود  ريال به ازاء يك تن محموله مي 13742 ميليون تن بار ساليانه اين محور، اين هزينه برابر 5/8قم و با فرض 

توانيم هزينه سر به سر سير قطار و يا تنظيم و تشكيل  و با مقايسه اين هزينه و هزينه سير هر تن كيلومتر بار، مي
  : آن را پيدا كنيم

 118*L=13742               L=116km                            
  .ر در كمان استهزينه سير يك تن كيلومتر با:  ريال118

 از مسير km 116در واقع حساسيت تنظيم و تشكيل بالك در ايستگاه، برابر سير همان بار در طول 
  .است

  
    تحليل نتايج مدل-4

يابيم كه نتايج آن با  به جواب بهينه دست مي) Unlimitedنسخه  (Lingoافزار  پس از حل مدل توسط نرم
  .به شرح ذيل است) 2(توجه به شكل 

  هاي  شود كه كليه كمان ، مشاهده مي yaبررسي اولين نوع متغير مدل يعنيبا 
هاي فيزيكي اين محور  اين بدان معني است كه كليه بالك. اند اين مدل مقدار يك گرفته يعني انتخاب شده

با توجه به اينكه مسير انتخاب شده، بصورت . گيرد هاي مختلف، مورد استفاده قرار مي جهت سير محموله
  .هاي فيزيكي اين محور، كامالً منطقي است باشد لذا انتخاب كليه بالك طي ميخ

k هاي متغير دوم اين مدل يعني در بررسي جواب
qfهاي آن  شود كه در مسير رفت، كليه محموله  مشاهده مي

اين در حالي است كه . اند  و اولويت اول مسير خود را انتخاب كرده بصورت يكسره و عبوري سير داده شده
 از 23و19هاي   از اولويت اول مسير خود استفاده كرده؛ محموله22و20هاي  در مسير برگشت، صرفا محموله
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از % 75و % 11 به ترتيب 21 و 18هاي  مسيرهاي غير از اولويت اول خود استفاده كرده و البته محموله
مقصد - مسير مبدا2در شكل . ي بعدي عبور داده ميشودها حجمشان از مسير اولويت اول و مابقي از اولويت

دليل اين .  به صورت برجسته نمايش داده شده است21و18هاي    با رنگ آبي و محموله23و19هاي  محموله
هاي  ها توانايي سير از مسير با اولويت اول خود را نداشته باشد، بواسطه كمبود ظرفيت امر كه برخي محموله

با نگاهي به ظرفيت كمانها و ايستگاههاي مدل مشاهده ميشود كه ظرفيت . باشد ي مسير ميها كمان و ايستگاه
 ها از اين كمان ميباشد، از ساير كمانها   كه اتفاقا بيشترين تعداد سير محموله(D-E)دورود -كمان انديمشك

 . داراي كمترين ظرفيت ميباشد(F)كمتر بوده و در ميان ايستگاهها نيز ايستگاه اراك

  

  
  هاي مدل به تفكيك نماي بالكينگ محموله: 2شكل 

  
  گيري و پيشنهاد  نتيجه-5 

در . باشد مقصد  مي-ها با توجه به خطي بودن اين شبكه، مسير مبدأ بهترين شكل، براي سير قطارها و محموله
 بدليل بندرامام را-ها توانايي سير مستقيم محور قم شود برخي محموله اين مدل همانگونه كه مشاهده مي

لذا جهت حصول به . درود و همچنين كمبود ظرفيت ايستگاه اراك نداشتند-كمبود ظرفيت محور انديمشك
هاي رفت و برگشت در اين محور، طرح توسعه ايستگاه اراك به اضافه افزايش ظرفيت  سير مستقيم محموله
هيوريستيك ميزان ظرفيت بر اين اساس و با استفاده از روشهاي . باشد درود ضروري مي-محور انديمشك
 تن  بدست آمده است كه با توجه به ظرفيت متوسط 8894مقصد كليه قطارها -جهت سير مبدا ايستگاه اراك

 متر 2450 متر براي آن، ميزان خطوط پاركينگ مورد نياز اين ايستگاه 7/14 تن هر واگن و طول متوسط 3/56
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  متري در 350 خط2متري، افزايش 1750 گرفته شده  برآورد ميگردد كه با عنايت به ميزان فعلي در نظر
  .گردد ايستگاه اراك پيشنهاد مي

 درود با عنايت به زمان سير رفت و برگشت قطارهاي باري در _در ارتباط با افزايش ظرفيت محور انديمشك 
 دقيقه 53باالرود داراي مجموع زمان سير -شود كه بالك مازو حد فاصل ايستگاههاي اين محور مشاهده مي
 لذا جهت افزايش ظرفيت اين محور ميبايد به كمك يكي  ]4[ .ميباشد كه بيشترين زمان سير محسوب ميگردد

از روشهاي افزايش سرعت سير، بهبود مشخصات هندسي بالك، تراك بندي و يا افزايش تناژ قطارهاي اين 
يوريستيك ميتوان نتيجه گرفت كه در با استفاده از روشهاي ه. محور نسبت به افزايش ظرفيت آن اقدام نمود

 تن ميباشد، كليه 4005 تن از مقدار فعلي آن كه 5104صورت افزايش ظرفيت بالك در مسير رفت به مقدار 
اين افزايش با توجه به رابطه معكوس ميان . مقصد سير خواهند نمود-هاي اين محور به صورت مبدا محموله

 3بنابراين به دليل كاهش  . دقيقه ميباشد50سير رفت و برگشت  به مظرفيت و زمان ، مستلزم كاهش زمان سير 
  .اي زمان سير نسبت به وضعيت موجود، افزايش سرعت قطارها در طول اين بالك پيشنهاد ميگردد دقيقه

 .هاي اين مسير را بصورت مستقيم اعزام نمود لذا ميتوان با انجام توامان هر دو راهكار فوق تمامي محموله
 با استفاده از نتايج اين مدل ميتوان تعداد بهينه قطارهاي رفت و برگشت را با توجه به خصوصيات همچنين

  .هندسي مسير و توان كششي مورد نياز برآورد نمود
  
  
   مراجع-6

بيني تعداد واگن،  نقل بار و پيش ريزي حمل و برنامه“ قرباني، محمدرضا، - ملك محمد، حسين-مهري، محمد ]1[
آهن جمهوري اسالمي ايران،  ، راه”1382واگن انتهايي مورد نياز و بار عبوري محورهاي مختلف در سال لكوموتيو، 
 .1382برداري و سير و حركت، اداره كل سير و حركت،  معاونت بهره

[2] Harry N.Newton and Cynthia Barnhart and Pamela H.Vance, Construction Railroad Blocking 
Plans to Minimize Cost, Transportation Science, VOL.32, November 1998. 

       [3] Cynthia Barnhart and Jin, Railroad Blocking: A Network Design Application, Operation                                        
       Research, Vol 48, No. 4, July-August 2000, PP-602-614. 

برداري و سير و  آهن جمهوري اسالمي ايران، معاونت بهره  راهبندر امام،- گراف حركت قطارها در محور قم]4[
  .1382 مركز كنترل مركزي ترافيك، حركت، 
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