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کمینه کردن انتشار گاز دی اکسید کربن در برنامهریزی تعمیر و نگهداری شبکه بزرگمقیاس
رویههای راه
حامد ناصری ،الهه صفری قلعه کلی ،سینا محمدزاده سالیانی ،فريدون مقدس نژاد* ،امیر گلرو
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران

خالصه :انتخاب استراتژی درست تعمیر و نگهداری راه ها با در نظر گرفتن ترافیک ،شرایط و نوع عملکرد راه ها ،یک
موضوع مهم برای همه ی بزرگراه ها می باشد .امروزه ،مراکز راهداری برای تعمیر و نگهداری بزرگراه ها با شبکه های

بزرگمقیاس روبه رو گردیده اند .مدیریت شبکه با مقیاس بزرگ ،پیچیدگی های مخصوص به خود را دارد که یکی از

راهکارها برای حل مدل های بهینه سازی ،الگوریتم های فراابتکاری میباشد .هرچه ابعاد مسأله بزرگتر گردد ،عملکرد
الگوریتم های فراابتکاری ارتقا می یابد .یکی از الگوریتم هایی که به تازگی توسعه داده  شده  است ،الگوریتم چرخه آب
می باشد که برای یافتن روشهای تعمیر و نگهداری بهینه در این مقاله استفاده گردیده  است .در این مقاله ،مسأله به دو
روش بهینه سازی تکتابعهدفه و چندتابعهدفه حل شده است .در حل مسأله به روش تکتابعهدفه ،هدف نزدیک کردن

مقدار شاخص ناهمواری بین المللی قطعات به مقدار ایده آل و در روش چندتابعهدفه ،هدف عالوه بر نزدیک کردن مقدار
شاخص ناهمواری بین المللی به سطح ایده آل ،کمینه کردن مقدار دیاکسید کربن آزاد شده نیز می باشد .در این مدل
بهینه سازی ،عالوه بر شرایط عملکردی معمول و محدودیتهای بودجه ها ،یک محدودیت مهم دیگر نیز لحاظ شده است

تاریخچه داوری:
دریافت1398/10/12:
بازنگری1399/03/11 :
پذیرش1399/04/14 :
ارائه آنالین1399/04/23 :
کلمات کليدي:

الگوریتم چرخه آب

سیستم مدیریت روسازی

شبکه بزرگمقیاس
محیط زیست

که در آن تغییرات هزینه های کل تعمیر و نگهداری ساالنه نباید از یک محدوده از پیش تعیین شده تجاوز کند .مطالعه
ی موردی این مقاله ،یک شبکه واقعی راه شامل  79قطعه می باشد .نتایج حاکی از آن است که الگوریتم چرخه آب ،در

یافتن روش تعمیر و نگهداری بهینه ،عملکرد خوبی را از خود نشان داده است .به عنوان نتیجه ،مدل چندتابعهدفه 47/2%

میزان انتشار گاز دی اکسید کربن را کاهش می دهد .همچنین واریانس مقدار کمینه و بیشینه بودجه در دوره ی تحلیل

کمتر از  %20می باشد.

 -1مقدمه

مدیریت روسازی ،کمک کردن به مسئوالن و تصمیم گیران جهت

در جوامع پیشرفته ،زیرساخت های حمل و نقلی یک نقش اساسی
را در اقتصاد و جابهجایی انسان و کاال بازی میکنند [ .]1روند رو به

تصمیم گیری درباره نوع روش تعمیر و نگهداری در زمان مناسب
میباشد [.]4

افزایش و توسعه شبکه های راه ،منجر به افزایش مسئولیت در برابر

هرچه تعداد وسایل نقلیه در راهها بیشتر میشود ،افزایش جریان

1

ترافیک در شبکه بزرگراه ها ،باعث ایجاد نرخ زوال سریع روسازی

( )PMSیک روند استراتژیک و سیستماتیک برای نگهداری و بهبود

میگردد [ .]5بعد از ساخت یک سیستم روسازی ،خرابی به دلیل

بخشیدن به وضعیت شبکه راهها میباشد [ .]3هدف اصلی سیستم

بارگذاری های ترافیکی و شرایط آب و هوایی و افزایش ناهمواری

1

سطح راه و غیره اتفاق میافتد [ .]6بودجه موجود برای نگهداری

نگهداری این زیرساختها میشود [ .]2سیستم مدیریت روسازی

Pavement Management System

* نویسنده عهدهدار مکاتباتmoghadas@aut.ac.ir :

1

روسازی اغلب محدود است که منجر به خرابی سریع شبکه راه
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میشود .روش های تعمیر و نگهداری روسازی راه ها به سه دسته

مقایسه ی عملکرد الگوریتم های مختلف ابتکاری و فراابتکاری

نقسیم میشوند :روش های نگهداری پیشگیرانه ،نگهداری و بهسازی

نیز در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است [.]13 ,12

[.]7

به عنوان مثال ،الگوریتم بهینهسازی تراکم ذرات )pso( 1جواب های

الگوریتم ژنتیک به طور گسترده برای حل برنامهریزی تعمیر و

بهتری از الگوریتم ژنتیک ارائه میدهد [ .]12همچنین الگوریتم

نگهداری راه در مقیاس بزرگ استفاده شده است .حافظ و همکاران

بهینهسازی تراکم ذرات از لحاظ سرعت همگرایی و حل مسائل

( )2018درباره شرایط راه های با حجم پایین تحقیق کردند .با کمک

بهینهسازی چندهدفه عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک دارد

الگوریتم ژنتیک ،رویکرد نگهداری راه برای یک شبکه در مقیاس

[.]13 ,12

بزرگ شامل  85قطعه طراحی شده است .در این پژوهش ،تئوری ارائه

احمد و همکاران ( )2018یک الگوریتم جدید فراابتکاری را

شده این است که الگوریتم ژنتیک به عنوان یک الگوریتم فراابتکاری

توسعه دادند که الگوریتم تراکم ذرات چندتابعهدفهی احتماالتی

برای حل مسأله بهینهسازی در مقیاس بزرگ عملکرد مناسبی دارد

نامیده میشود و یک نسخه جدید الگوریتم بهینهسازی تراکم ذرات

[.]8

میباشد .در این تحقیق ،طرح بهینه نگهداری و بازسازی روسازیهای

خاوندی خیاوی و محمدی ( )2018یک مدل مسأله بهینهسازی

انعطاف پذیر تعیین میکند که کدام یک هزینه نگهداری و اهداف

جبری برای سیستم مدیریت روسازی راه در سطح شبکه ،شامل 17

شرایط روسازی را ارضا میکند .مسأله مورد مطالعه شامل  5قطعه

قطعه معرفی کردند .هدف این پژوهش کاهش هزینه های عملیات های

میباشد و نتیجهها نشان دادند که الگوریتم بهینهسازی تراکم ذرات

تعمیر و نگهداری ،هزینه های تحمیل شده به استفاده کنندگان راه

یک الگوریتم سریع است که میتواند به جوابهای برجستهای برسد

و افزایش ارزش باقی مانده روسازیها در سال آخر دوره طراحی

[.]14

میباشد .الگوریتم ( NSGAΙΙالگوریتم ژنتیک مبتنی بر بهینهسازی

بهینهسازی بازسازی روسازی یک نوع دیگر از مسائل میباشد

چندهدفه) برای یافتن راه حل بهینه مدل استفاده شده و نتیجهها

که میتواند با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری حل شود .الگوریتم

حاکی از آن است که این الگوریتم توانایی حل مسائل بهینهسازی

کلونی زنبورهای عسل مصنوعی یک الگوریتم فراابتکاری است که

غیرخطی پیچیده را دارد [.]9

برای تعیین ضخامت روکش در مسأله بهینهسازی بازسازی رویه

همچنین الگوریتم ژنتیک برای یافتن جواب بهینه مسائل

با مالحظه محدودیتهای اقتصادی ،دسترسی منابع و مالحظات

چندتابعهدفه شامل حداکثر کردن کیفیت روسازی و حداقل کردن

مهندسی استفاده شده است .نتایج حاصله از این الگوریتم با نتایج

هزینههای عملیات های تعمیر و نگهداری به طور همزمان استفاده

تحقیقات سایر محققین که در مقاالت دیگر منتشرشده بودند ،مقایسه

شده است .این مسأله برای دستیابی به این اهداف در سطح شبکه

گردید و این مقایسه نشان میدهد که الگوریتم کلونی زنبورهای عسل

طراحی شده است که شامل  10قطعه میشود .با تحلیل نتایج این

مصنوعی به عنوان یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسائل بهینهسازی

مسأله میتوان تأیید کرد که الگوریتم ژنتیک به عنوان یک الگوریتم

روسازی راه جوابهای خوبی ارائه میدهد [.]15

فراابتکاری قادر به یافتن جواب مناسب برای مسائل بهینهسازی

اثرات اقتصادی و زیستمحیطی نیز روی نگهداری سالیانه روسازی

میباشد .جواب های این پژوهش شامل یک مجموعه از جبهه جواب

قابل اغماض نیستند [ .]16بخش حمل و نقل دومین منبع بزرگ

میباشد که هیچ یک از آنها توسط جواب دیگر مغلوب نمیگردد
[ .]10ترکیب سیستم مدیریت روسازی و سیستم مدیریت ایمنی
ترافیک میتواند در الگوریتم ژنتیک لحاظ شود .ساها و سبیاتی
( )2018از الگوریتم ژنتیک برای ارتقای شرایط راه های روسازی شده
در شبکه و کاهش نرخ ترافیک در این روسازیها استفاده کردند
[.]11

انتشار گازهای گلخانهای است [ .]7تقریباً  %30از آالیندههای جهانی
هوا و  %25مصرف سوخت فسیلی در دنیا مربوط به صنایع حمل و نقل
و روسازی میباشد [ .]17از این رو تحلیل آالیندههای زیستمحیطی
در برنامهریزی تعمیر و نگهداری شبکههای راه از اهمیت بسزایی
برخوردارند.
Particle Swarm Optimization
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در مقاله تورس ماکی و همکاران ( ،)2018هدف اصلی ،تحلیل

روسازی ملموس میباشد .همچنین اثرات مخرب زیستمحیطی

اثرات زیستمحیطی و بودجه در دسترس در طراحی استراتژیهای

شامل گازهای گلخانهای که یکی از پارامترهای مهم در توسعه پایدار

تعمیر و نگهداری میباشند .در ابتدا ،این مقاله مروری بر روشهای

میباشد به شکل گسترده مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.

تعمیر و نگهداری موجود دارد .سپس عملیات تعمیر و نگهداری با

در این مقاله ،به حل یک شبکه بزرگمقیاس حاوی  79قطعه ،با

مالحظه سطوح ظرفیت بودجه و ارزیابی تکنیکی ،اقتصادی و

استفاده از الگوریتم چرخهآب که یک الگوریتم فراابتکاری جدید و

زیستمحیطی بهینهسازی میشود .مطالعه موردی روی شبکه روسازی

قدرتمند میباشد ،پرداخته میشود .همچنین برای حل این شبکه

شهری در چایل 1انجام گردید .نتیجه نشان داده است که افزایش 2

مسائل زیستمحیطی نیز در نظر گرفته شده و مقدار دیاکسید

درصدی در مقدار بودجه نگهداری روسازی راه ،باعث اتخاذ تصمیمهای

کربن آزا د شده برای هر رویکرد ذکر گردیده است .در نهایت ،برای

عاقالنه تری در زمینه کاهش آالیندگیهای محیط زیست شده است.

سنجش عملکرد معرفی شده ،نتایج حاصله از این روش با روش سنتی

مانند بازیافت سرد درجا و تعمیر تمام عمق دالها که انتشار گازهای

برنامهریزی تعمیر و نگهداری راه مقایسه میگردد .به عالوه ،در مسأله

گلخانهای در آنها کمتر از راهکارهای دیگر میباشد [.]18

بهینهسازی ،با ارائه و معرفی یک محدودیت جدید قابلیت پیادهسازی

در مقاله چان و همکاران ( ،)2011از راهکارهای تعمیر و نگهداری

برنامه تعمیر و نگهداری افزایش مییابد .بر اساس این محدودیت،

پیشگیرانه روسازی راهها کمک گرفته شده است .در این پژوهش ،عملکرد

اختالف هزینه تعمیر و نگهداری شبکه در دوره تحلیل باید کمتر از

روسازی با مقایسهی مصرف انرژی و آزاد شدن گازهای گلخانهای برای

یک سطح مشخص باشد.

رویکردهای مختلف پیشگیرانه در مقایسه با روشهای بهسازی و بازسازی
کمیسازی شدهاند .این مقاله فواید روشهای پیشگیرانه نگهداری روسازی

 -2متدولوژی

را با مالحظه عمر خدمت دهی و محاسبه مصرف انرژی هر کدام از

در این پژوهش ،هدف تعیین روشهای تعمیر و نگهداری

راهکارها و مقدار گاز گلخانهای آزا د شده برای هر سال خدمت رسانی را

مناسب برای یک شبکه راه با مقیاس بزرگ است .در ابتدا تعدادی از

نشان میدهد .نتایج حاکی از آن است که رویکردهای پیشگیرانه روسازی

عملیاتهای تعمیر و نگهداری مناسب تعیینشده و سپس برای هر

یک کاهش عمده را در استفاده از انرژی و گازهای گلخانهای آزا د شده در

قطعه با توجه به اهداف پیش رو انتخاب میگردند .برای تخصیص هر

مقایسه با رویکردهای بازسازی و بهسازی دارد [.]19

عملیات تعمیر و نگهداری به هر قطعه ،دو هدف کمینه بودن اثرات

در مقاله گیوستوزی و همکاران ( ،)2012یک روش ابتکاری برای

زیستمحیطی در انجام عملیات و مقدار کاهش در شاخص ناهمواری

ارزیابی اثر زیستمحیطی روشهای نگهداری پیشگیرانه را توضیح

بینالمللی با کمترین هزینه ممکن معیار در نظر گرفته می شوند.

میدهد .این مقاله ،این فعالیتها را به عملکرد و هزینه در طول عمر

برای دستیابی بهاین اهداف از الگوریتم چرخهآب استفاده شده است

خدمت دهی روسازی از طریق یک "هزینهی چرخهی عمر ،عملکرد

که یک الگوریتم فراابتکاری قوی میباشد .در این بخش ،ابتدا شاخص

و تحلیل زیستمحیطی" چند مشخصهای مربوط میکند .نتایج نشان

ناهمواری بین المللی ) (IRIبه عنوان شاخص عملکردی این پژوهش

میدهند که چگونه این روش میتواند باعث ارتقای روش مدیریت

انتخاب می شود .همچنین ،محدودیتهایی در جهت کاهش شاخص

روسازی با اجرای روشهای مؤثر بر انرژی باشد [.]20

ناهمواری بین المللی و محدود کردن هزینه های تعمیر و نگهداری،

با توجه به مقاالت ذکر شده در باال ،در زمینه سیستم مدیریت

برای مدل ذکر گردیده است .سپس مدل بهینه سازی ،براساس

روسازی کارهای خوبی انجام گردیده ،اما حل یک شبکه حاوی قطعات

روش های تک تابع هدفه و چندتابع هدفه انجام شده و مدلسازی

زیاد (بزرگ مقیاس) کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در حل بیشتر

ریاضیاتی توضیح داده شده و در نهایت الگوریتم استفادهشده در این

شبکههای روسازی ،از الگوریتمهای قدیمیتر استفاده شده است و

پژوهش معرفی گردیده است.

فقدان استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری جدید در حوزه مدیریت
Chile

1

 -2-1شاخص ناهمواریبینالمللی ()IRI
1
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𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,

𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,

𝑖𝑖

 3187تا 3200
،1400
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼صفحه 𝑖𝑖

ناهمواری روسازی یک ویژگی مهم روسازی است ،زیرا نه تنها
روی کیفیت حرکت ،بلکه روی هزینههای نگهداری و هزینههای

𝑦𝑦𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,

𝑖𝑖

𝑥𝑥

𝑛𝑛

𝑥𝑥

𝑖𝑖 در زمان 𝑥𝑥 است 𝑛𝑛 .تعداد کل قطعات و 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 سطح ایدهآل

سازمان راهداری و
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼المللی میباشد که
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖بین
ناهمواری
شاخص
توسط𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛
𝑖𝑖
𝑥𝑥

استفادهکنندگان اثر میگذارد .امروزه ناهمواری با استفاده از میزان

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼جاد𝑖𝑖های
نقل
حمل و
تنظیم شده است [𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑇𝑇 .]25
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

عملکردی حاضر ) ،(PSRضریب عملکردی حاضر ) (PSIو عدد
حل شد .در این
مسأله𝑇𝑇 با
سپس
استفاده از بهینهسازی دو هدفه𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑖𝑖
ناهمواری سطح یا شاخص ناهمواری بینالمللی سنجیده میشود
ناهمواری بینالمللی و
روش𝑇𝑇 ،هدف
همزمان مقدار شاخص𝑦𝑦𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴کاهش𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑖𝑖

[ .]21شاخص ناهمواریبینالمللی به طور گسترده برای تعیین هموار
روش ،از رابطه ()1
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 گاز دی
آالیندگیهای
اکسیدکربن میباشد .در این 𝑦𝑦
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑇𝑇

بودن روسازی استفاده میشود [.]6

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑦𝑦

شاخص ناهمواری بینالمللی یک شاخص عملکردی است که
𝑦𝑦𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
()2
به ناهمواری راهها مربوط میشود .همچنین یک مدل ریاضی برای
ارزیابی کیفیت جادهها و پروفیل راه هاست [ .]22ثابت شده است

که یک ارتباط خوب بین شاخص ناهمواری بینالمللی و خرابیهای

𝑦𝑦

گردید.
صورت توامان به عنوان توابع هدف استفاده
و ( )2به
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑦𝑦

𝑦𝑦

𝑦𝑦𝑖𝑖,

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀∑ =min Z
𝑦𝑦 CO2
i =1

𝑦𝑦 𝑦𝑦𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑖𝑖,

𝑦𝑦𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

یکی از اهداف سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ،کاهش

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖,
𝑦𝑦

مقدار میانگین شاخص ناهمواری بینالمللی در سطح شبکه میباشد
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑦𝑦𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑦𝑦
[ .]25برای اعمال این محدودیت ،رابطه ( )3به صورت زیر تعریف

روسازی وجود دارد [.]23

𝑦𝑦𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
شده است:
مقدار زیاد شاخص ناهمواریبینالمللی منجر به ناراحتی استفاده

کننده از راه ،هزینههای بیشتر وسیله نقلیه و افزایش زمان سفر
میشود [ .]24بنابراین شاخص ناهمواری بینالمللی یک شاخص

()3

عملکردی با ارزش برای ارزیابی خرابیهای شبکه و برای پیشبینی
روشهای تعمیر و نگهداری قطعات روسازی راه است.

 }∀y ∈ {1, 2,..., x

n

≤ Ideal ,

IRI i , y × Areai
i =1
AreaT

∑

که در آن  IRI i , yنشانهی ناهمواری در قطعه  iو زمان y
میباشد Areai .و  AreaTمساحت قطعه و مساحت کل شبکه
میباشند.

 -2-2مدل ریاضی مسأله
این مسأله با دو نوع تابع هدف متفاوت شامل بهینهسازی
تکهدفه (کمینه کردن شاخص ناهمواری بینالمللی) و بهینهسازی
چند هدفه (کمینه کردن شاخص ناهمواریبینالمللی و اثرات مخرب
زیستمحیطی) حل و سپس مقایسه میگردند .در بهینهسازی
تکتابعهدفه ،هدف بهبود شرایط راه تحت بودجهای مشخص در نظر
گرفته شده است .در این مسأله هدف این است که در سال آخر
شاخص ناهمواری بینالمللی هر یک از قطعات به یک سطح ایدهآل
نزدیک گردند .از این رو ،تابع هدف مطابق رابطه ( )1تنظیم گردید .در
این رابطه ،شاخص ناهمواریبینالمللی هر یک از قطعات در آخرین
سال دورهی تحلیل از سطح ایدهآل کم شده و به توان دو میرسند.
توان دو در این رابطه سبب تمایل بیشتر مدل به کاهش فاصله تا
سطح ایدهآل میگردد.
()1

n

یکی دیگر از محدودیتهای مهم در بهینهسازی تعمیر و نگهداری
قطعات راه ها ،محدود کردن پارامترها به بازه قابل قبول آنها میباشد.
بر اساس نتایج قبلی ،مقدار کمینه شاخص ناهمواری بینالمللی به
دست میآید و در نتیجه مقدار  IRIهر قطعه باید بزرگتر از این
مقدار باشد.
(∀y ∈ {1, 2,..., x} , ∀i ∈ {1, 2,..., n}  )4

IRI i , y ≥ IRI min ,

همچنین مقدار هزینه تعمیر و نگهداری شبکه در هر سال باید از
بودجه آن در همان سال کمتر باشد.
()5



}∀y ∈ {1, 2,..., x

∑ i =1 Costi, y ≤ Budget y ,
n

در این فرمول Budget y ،بودجه اختصاص یافته برای تعمیر
 min Z= ∑ i =1 ( IRI i , x − IRI ideal ) 2
n

در این فرمول 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑦𝑦 ،بیانگر شاخص ناهمواریبینالمللی قطعه
𝑖𝑖

𝑥𝑥

𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
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و نگهداری شبکهی راه در سال  yو  Costi , yهزینهی تعمیر و
نگهداری شبکه راهها در قطعه  iو سال  yمیباشد.
با توجه به نزدیک بودن مقادیر بودجه در سالهای متمادی ،اگر
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مقدار بیشینه و کمینه هزینههای تعمیر و نگهداری در یک دوره 5

هوشمند در ناحیه شدنی ،به دنبال بهترین جواب میگردد [.]27

ساله با هم تفاوت زیادی داشته باشد ،نشاندهنده منطقی نبودن مدل

هدف این الگوریتم ،تعیین جواب بهینه یا نزدیک به بهینه برای مسأله

است .در این مقاله ،محدودیتی برای حل این مسأله تعیین شده است

میباشد .الگوریتم چرخهآب از چرخهآب در طبیعت و جریان رودخانهها

که این مشکل را برطرف میکند .محدودیت اعمالی این است که

و پیوستن آنها به دریا الهام میگیرد [ ]28و توسط هادی اسکندر

تفاضل هزینه بیشینه و کمینه تعمیر و نگهداری در دوره  5ساله در

طراحی شده است [ .]29این الگوریتم ،همهی دادهها را به عنوان

شبکه ،باید کمتر از  A%هزینه بیشینه تعمیر و نگهداری باشد.

قطرات آب در نظر میگیرد .سپس ،دادهها بر اساس مقدار صالحیت

}∀y ∈ {1, 2,..., x

()6

maxCost y − min Cost y ≤ A × maxCost y ,
}∀y ∈ {1, 2,..., x

در این فرمول MaxCost y ،و  minCost yمقدار بیشینه و
کمینه بودجه ساالنه در دوره تحلیل میباشد .در این فرمول ،مقدار A
برابر  %20میباشد .نتیجهی به دست آمده با استفاده از این محدودیت
به منطقی تر شدن مدل کمک شایانی کرده است و قابلیت پیادهسازی
دارد.

بر اساس تابع هدف مسأله طبقه بندی میشوند .سپس بهترین داده از
لحاظ مقدار تابع هدف به عنوان دریا در نظر گرفته میشود .عالوه بر

maxCost y − min Cost y ≤ A × maxCost y ,

آن ،دادههای بعدی از لحاظ عملکرد (دادههای خوب) به رودخانهها و

دادههای دیگر به نهرها اختصاص داده میشوند .در هر تکرار الگوریتم،
نهرها به سمت رودخانهها و از آنجا به سمت دریا جاری میشوند.
به عبارت دیگر ،نهرها و رودخانهها به سمت مناطقی میروند که به
دریا نزدیک ترند؛ در واقع هدف یافتن مناطقی بهتر در ناحیه شدنی
میباشد [ .]30در هر تکرار ،منطقه دریا و رودخانهها به روزرسانی
میشود و زمانی که فاصلهی رودخانهها و نهرها یا رودخانهها و دریا
کمتر از مقدار مشخصی شود ،پدیده تبخیر رخ میدهد و باران میبارد.

 -2-3الگوریتم مورد استفاده
مسائل بهینهسازی گسسته (عدد صحیح) با تعداد گزینههای
انتخابی زیاد و متغیرهای تصمیم فراوان ،زیر مجموعهی مسائل ان-
پی سخت میباشند و با استفاده از روشهای ریاضیاتی قطعی ،شامل
روشهای عددی و تحلیلی قابل حل نمیباشند [ .]26از این رو ،مسأله
برنامهریزی تعمیر و نگهداری راهها در شبکههای بزرگ مقیاس ،یک
مسأله ان-پی سخت میباشد؛ زیرا انواع مختلفی از عملیاتهای
ترمیمیبرای هر قطعه در هر سال میتواند انتخاب شوند .همچنین،
تعداد قطعات در سطح شبکههای بزرگمقیاس بسیار زیاد میباشند.
در این پژوهش ،هدف معرفی یک سری راهکار برای شبکهی راههای
کشور ایران در یک دورهی زمانی طوالنی میباشد و به دلیل پیچیدگی
این مسأله ،الگوریتم چرخهی آب (WCA) 1برای یافتن جواب این
مسأله استفاده میشود .الگوریتمهای فراابتکاری ،الگوریتمهای بسیار
مفید و قدرتمند میباشند که برای حل مسائل عدد صحیح با پیچیدگی
محاسباتی باال طراحی شدهاند و در حل مسائل مختلف مهندسی مورد
استفاده قرار گرفته اند .بررسی مقاالت در حوزههای مختلف مهندسی
عمران نشان از عملکرد بسیار خوب این الگوریتمها دارد.
الگوریتم چرخهآب ،یک الگوریتم فراابتکاری است که به طور
Water Cycle Algorithm

1

سپس بارش (داده)های جدید باران و دادههای قدیمیبر اساس تابع
هدف مقایسه شده ،بدترین دادهها حذف گردیده و بهترین دادهها
از لحاظ عملکرد باقی خواهند ماند [ .]31در این تحقیق ،الگوریتم
چرخهآب در نرمافزار مطلب نسخهی -2019الف کد نویسی گردید
[ ]30و برای تعیین مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتم عملیات
کالیبراسیون انجام گردید.
 -3مطالعه موردی
برای تحلیل شرایط شبکه راه ها ،از راههای شریانی که شامل
آزادراهها و بزرگراههای استان تهران میباشد ،استفاده شده است.
دادههای این مسأله شامل  79قطعه با طول و مساحت متفاوت از شبکه
راهها میباشد و هدف کاهش میزان شاخص ناهمواری بینالمللی و
آالینده گاز دیاکسیدکربن میباشد .طبق اهداف سازمان راهداری و
حمل و نقل جادهای ،شاخص ناهمواری بینالمللی میانگین شبکه
در همه سالها نباید از  3/5کمتر باشد [ .]25به عالوه ،هدف اصلی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کاهش شاخص ناهمواری
بینالمللی قطعات و رساندن آنها به مقدار  2/2میباشد [ .]25لذا،
سطح ایدهآل شاخص ناهمواری بینالمللی برای قطعات راه  2/2در

1
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عملیات و مقدار دیاکسید کربن آزاد شده
جدول  :1انواع عملیات تعمیر و نگهداری راهها و مقادیر کاهش در مقدار شاخص ناهمواری ،هزینه
در هر مترمربع
Table
M&R
activities
their
corresponding
drop,
مقادیرunit
andوcost,
تعمیر2وCO
emission.
شده در هر
کربن1.آزا د
اکسید
 andو مقداردی
عملیات
هزینه
IRIشاخص ناهمواری،
مقدار
کاهش در
unitراهها
نگهداری
جدول  .1انواع عملیات
مترمربع
Table 1. M&R activities and their corresponding IRI drop, unit cost, and unit CO2 emission.

مرجع
][33
][10
][10
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مقدار دیاکسید کربن آزاد
شده در هر مترمربع
(کیلوگرم/مترمربع)
0
0/11
0/4
0/91

][30

4/5

][10, 30

][10

13/11

][10

مرجع
][33
][71
][71
][71

کاهش در مقدار
شاخص ناهمواری
(متر/کیلومتر)

مرجع
][33
][10
][10
][10

هزینه در هر
مترمربع سطح
(دالر/مترمربع)

0
0/72
0/27
1/44

0
1/00
4/9
73/32

7/7

42/44

][34, 35

 3سانتی متر

03/29

][34, 35

عملیات تعمیر و نگهداری
هیچ اقدامی
آببندی ترک
تراشه آسفالتی
روکش و آسیاب داغ
مخلوط آسفالتی داغ و آسیاب شده
به ضخامت  2/5سانتیمتر
مخلوط آسفالتی داغ و آسیاب شده
به ضخامت  10سانتیمتر

نظر گرفته شد .همچنین ،با بررسی دادههای گذشته مشخص گردید

مورد استفاده قرار گرفت که در جدول  1نشان داده شده است .در

شاخص ناهمواری بینالمللی حداقلی در راههای قدیمی به ندرت

مورد بعضی از قطعات راه ها ،به دلیل شرایط قابل قبول قطعه ،نیازی

کمتر از  1/5میباشد .لذا شاخص ناهمواری بینالمللی قطعات در

به هیچ یک از اقدامات زیر نمیباشد .به همین دلیل یکی از راهکارهای

مدل باید بزرگتر از  1/5باشد و این محدودیت در این مدل لحاظ

تعمیر و نگهداری که در جدول  1ذکر شده است" ،هیچ اقدامیانجام

شده است .شاخص ناهمواریبینالمللی این  79قطعه در شبکه مورد

نشود" است .با انتخاب این راهکار ،هیچ هزینهای پرداخت نمیشود و

بررسی در بازه 2 /09و  6/14گزارش شده است.

همچنین هیچ تغییری در مقدار شاخص ناهمواریبینالمللی مشاهده

نگهداری روسازی و تعمیر آن در بیشتر موارد اکثر بودجه

نخواهد شد .به عالوه ،در صورت انتخاب این گزینه مقدار انتشار گاز

سازمانهای راهداری را به خود اختصاص میدهد [ .]32بر اساس

دیاکسید کربن صفر میباشد .در جدول زیر ،انواع عملیاتهای تعمیر

عملیاتهای تعمیر نگهداری گزارششده در سالهای گذشته بر روی

و نگهداری ،کاهش در مقدار شاخص ناهمواریبینالمللی ،هزینه اجرا

قطعات موجود در این شبکه و قیمت هر یک از عملیاتهای تعمیر

و همچنین مقداردیاکسید کربن منتشر شده نشان داده شده است.

و نگهداری مذکور در مقاالت معتبر بینالمللی ،بودجه سالیانه تعمیر

هر کدام از عملیاتهای تعمیر و نگهداری موجب کاهش مقدار

و نگهداری و بازسازی این راهها حدود  12میلیون و  200هزار دالر

مشخص در شاخص ناهمواری بینالمللی میگردد .این مقدار کاهش

تخمین زده شده است .دوره تحلیل  5سال و در این مدت زمان،

در عملیاتهای تعمیر و نگهداری گوناگون متفاوت اند .در جدول ،1

تغییرات قابل قبول بودجه حداکثر میتواند  %20باشد .به عبارت دیگر

مقدار کاهش در مقدار شاخص ناهمواریبینالمللی در اثر راهکارهای

مقدار کمینه بودجه در دوره تحلیل نباید از  0/8بیشینه مقدار بودجه

مختلف تعمیر و نگهداری ،بیان شده است .با توجه بهاینکه تعمیر و

در این بازهی زمانی کمتر باشد .بر اساس نتایج تحقیقات پیشین ،نرخ

نگهداری روسازی در بیشتر موارد اکثر بودجه سازمانهای راهداری را

زوال  0/05در نظر گرفته شده است.

مصرف میکند ،هزینه هر کدام از راهکارهای تعمیر و نگهداری یکی
از عوامل مهم در انتخاب آنها میباشد [ .]32در این جدول هزینه
راهکارها بر اساس دالر در هر متر مربع بیان شده است .هزینههای

 -3-1عملیاتهای تعمیر و نگهداری راهها
برای حل این مسأله 6 ،مورد عملیات تعمیر و نگهداری مرسوم

سالیانه راهکارها ،مجموع هزینههای واحد راهکارها در هر سال بر

که برای تعمیر و نگهداری راههای شریانی مورد استفاده قرار میگیرد

اساس مساحت قطعات تعمیر شده در هر سال محاسبه میگردد.
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شکل  .1هزینه تعمیر و نگهداری شبکه در سالهای مختلف دوره تحلیل با دو روش بهینهسازی تک هدفه و چند هدفه
شکل  :1هزینه تعمیر و نگهداری شبکه در سالهای مختلف دوره تحلیل با دو روش بهینهسازی تک هدفه و چند هدفه
Fig. 1. Pavement M&R costs in the analysis period presented by multi-objective and single-objective approaches
Fig. 1. Pavement M&R costs in the analysis period presented by multi-objective and single-objective
approaches

واضح است که هزینههای سالیانه راهکارها باید از بودجه اختصاص

احتماالً به دلیل پیچیدگیهای محاسباتی در این مدل نسبت به

یافته در سال کمتر باشد .همچنین در جدول زیر ،اثرات منفی

بهینهسازی تکهدفه میباشد .برای محاسبه سرعت اجرای الگوریتم

زیستمحیطی در قالب مقدار کیلوگرم گازدیاکسید کربن آزا د شده

چرخهآب ،زمان متوسط اجرا در یک سیستم core i7-6700 HQ

در هر متر مربع بیان شده است.

با  16گیگابیت رم و سی پی یو  2/4گیگاهرتز محاسبه گردیده است.

 -4نتایج و بحث

مختلف حل شده است .در شکل  1هزینه تعمیر و نگهداری شبکه بر

همانگونه که قب ً
ال اشاره گردید ،مسأله  2بار با توابع هدف

همانطور که قب ً
ال اشاره شده است ،الگوریتم استفاده شده در

حسب دالر در  5سال نشان داده شده و با هم مقایسه میگردند .در

این مسأله الگوریتم چرخهی آب میباشد .این الگوریتم برای ارتقای

مسأله با  2تابع هدف ،هزینه به مراتب کمتری مشاهده میشود .در

شرایط شبکه و هر قطعه از راه استفاده شده است .برای دستیابی به

روش بهینهسازی تکتابعهدفه ،هزینه در دوره  5ساله تحلیل 52/7

این اهداف ،ابتدا مدل بهینهسازی طراحی شده و سپس در نرمافزار

میلیون دالر و در روش بهینهسازی چندهدفه 38/9 ،میلیون دالر

مطلب نسخه -2019الف اجرا گردید .بعد از انتخاب پارامترهای

برآورد گردیدهاند .مقدار هزینه در دوره  5ساله تحلیل ،با استفاده از

الگوریتم و عملیات کالیبراسیون ،هر مدل (تابع هدف)  5بار اجرا شد

روش تکتابعهدفه 1/5 ،برابر هزینه با استفاده از روش چندتابعهدفه

و در هر بار اجرا  5000بار تکرار گردید.

میباشد .همچنین از نتایج حاصله میتوان دریافت که در روش

زمان اجرای الگوریتم نیز یکی از فاکتورهای مهم برای ارزیابی

تکهدفه حدود  %15و در روش چندهدفه  %40از بودجه اختصاص

عملکرد الگوریتم میباشد .زیرا بر روی همگرایی جوابها تأثیر

یافته در  5سال را میتوان ذخیره نمود .با توجه به شکل  ،1در روش

میگذارد .مرتبه همگرایی یکی از پارامترهای مهم برای مسائل

بهینهسازی تکهدفه هزینههای تعمیر و نگهداری در  5سال ،تقریباً

بهینهسازی میباشد که در این مسأله زمان اجرا به عنوان مرتبه

حالت نزولی دارد .اما در روش بهینهسازی چندهدفه ،هزینهها در 4

همگرایی در نظر گرفته شد .نتایج این الگوریتم نشاندهنده سریع

سال اول نزدیک به هم بوده و در سال پنجم ،مقداری بیشتر دارد .با

بودن آن است که میتواند مسأله ان-پی سخت را برای بهینهسازی

توجه به محدودیت ذکر شده در باال ،قابل مشاهده است که در هر دو

تکهدفه در  618/67ثانیه و برای بهینهسازی چندهدفه در 668/63

مدل ،هزینه سالیانه تعمیر و نگهداری شبکه کمتر از بودجه سالیانه

ثانیه حل کند .بیشتر بودن زمان اجرا در بهینهسازی چندهدفه،

آن میباشد ( 12میلیون و  200هزار دالر).
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شکل  .2میانگین شاخص ناهمواری بینالمللی شبکه در سالهای مختلف دوره تحلیل با دو روش بهینهسازی تکهدفه و چندهدفه
شکل  :2میانگین شاخص ناهمواری بینالمللی شبکه در سالهای مختلف دوره تحلیل با دو روش بهینهسازی تکهدفه و چندهدفه
Fig. 2. The network’s IRI in the analysis period presented by multi-objective and single-objective approaches
Fig. 2. The network’s IRI in the analysis period presented by multi-objective and single-objective approaches

شکل  .3گازدیاکسید کربن منتش ر شده در سالهای مختلف دوره تحلیل با دو روش بهینهسازی تکهدفه و چندهدفه
سازیinتکهدفه و
periodدو روش
presentedتحلیل با
byمختلف دوره
multi-objectiveهای
 andمنتشر شده در سال
 single-objectiveکربن
approachesشکل  :3گاز دیاکسید
هدفهFig. 3. Total
چندCO
emission
بهینهthe
analysis
2
Fig. 3. Total CO2 emission in the analysis period presented by multi-objective and single-objective approaches

یکی دیگر از اهداف مهم در حل این مسأله ،کمینه کردن مقدار
شاخص ناهمواریبینالمللی میانگین شبکه میباشد .همانطور که در
محدودیتها ذکر گردید ،حداکثر مقدار شاخص ناهمواریبینالمللی
در کشور ما میتواند  3/5باشد .با توجه به شکل  ،2در هر دو مدل این
محدودیت رعایت گردیده و جوابهای حاصله مطابق اهداف سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای میباشد .همچنین در این شکل،
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مقدار میانگین شاخص ناهمواریبینالمللی میانگین شبکه به مدت 5
سال حاصل از دو مدل نشان داده شده است .همانطور که در شکل
 2مشخص است ،میانگین شاخص ناهمواریبینالمللی در دورهی 5
ساله تحلیل ،حدود  %30کاهش یافته است .همچنین ،در مقایسه
بهینهسازی تکهدفه و چندهدفه ،مشخص است که بهینهسازی
تکهدفه شاخص ناهمواری بینالمللی بهتری را از خود به نمایش
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شکل  .4مقدار استفاده شده از هر کدام از عملیاتهای تعمیر نگهداری با دو روش بهینهسازی؛ الف) تکهدفه و ب) چند هدفه
هدفه
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Fig. 4. The percentage of each M&R activities selected by a) single-objective modeling b) multi-objective
modeling

گذاشته است ،اما این اختالف عملکرد بسیار اندک میباشد .در این

در حل این مسأله ،انتشار گاز دیاکسید کربن در اثر هر یک از

شکل مشخص است که اگر برای برنامهریزی شبکه بزرگمقیاس از

عملیاتهای تعمیر و نگهداری میباشد .در شکل  ،3مقدار انتشار

مدل بهینهسازی استفاده گردد ،مقدار میانگین شاخص ناهمواری

گاز دیاکسید کربن بر حسب کیلوگرم در دوره  5ساله تحلیل ،با

بینالمللی به طور یکنواخت کاهش پیدا میکند.

استفاده از  2تابع هدف مختلف تکهدفه و چندهدفه مشخص شده

امروزه مسائل زیستمحیطی به یکی از مهم ترین دغدغههای

است .همانگونه که پیشتر ذکر شد ،هدف کمینه کردن مقدار گاز

جوامع بشری تبدیل شده است .در نتیجه یکی از مهم ترین عوامل

دیاکسید کربن منتشر شده میباشد .با توجه به شکل مشخص
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است که در بهینهسازی چندهدفه مقدار گاز دیاکسید کربن آزاد

نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده توسط سایر محققین نیز

شده به مراتب کمتر از بهینهسازی تکهدفه میباشد .در بهینهسازی

یکسان میباشد [.]37 ,22

تکهدفه ،در مجموع  5سال دوره تحلیل ،حدود  10/6میلیون
کیلوگرم دیاکسید کربن آزاد میکند .در حالی که در بهینهسازی

 -5نتیجهگیری

چندهدفه ،این مقدار به  5/6میلیون کیلوگرم میرسد .همچنین در

این مقاله ،یک مدل برنامهریزی تعمیر نگهداری روسازی معرفی

تمام دوره  5ساله تحلیل ،گازدیاکسید کربن منتشر شده با استفاده

میکند که به وسیله یک الگوریتم بهینهسازی فراابتکاری نوین برای

از روش بهینهسازی تکهدفه به مراتب کمتر از مقدار گازدیاکسید

یافتن جواب حل شده است .الگوریتم مورد استفاده در اینجا ،الگوریتم

کربن منتشر شده با استفاده از روش چندهدفه میباشد .همچنین در

چرخهآب میباشد .به دلیل اینکه ،برنامهریزی تعمیر و نگهداری راه،

شکل  3مشخص است که مقادیردیاکسید کربن آزاد شده در روش

یک مسأله ان-پی سخت است ،حل با استفاده از روشهای دقیق برای

تکهدفه روند خاصی را طی نمیکند ولی در روش چندهدفه تقریباً

شبکههای با مقیاس بزرگ امکان پذیر نمیباشد .نتایج دست یافته

سیر صعودی دارد .همچنین ،بیشترین مقدار گازدیاکسید کربن در

بر روی این شبکه راهها (شامل  79قطعه) نشان میدهد که الگوریتم

روش تکهدفه در سال اول و در روش چندهدفه در سال پنجم دوره

پیشنهادی برای برنامهریزی تعمیر و نگهداری روسازی بزرگمقیاس

تحلیل منتشر میگردند.

عملکرد ایدهآلی دارد .نتایج زیر از این مقاله برداشت میگردد:

برای مقایسه نهایی دو مدل ،تعداد تکرار هر کدام از عملیاتهای
تعمیر و نگهداری در هر سال محاسبه گردید و سپس درصد هر
کدام از راهکارها در سالهای مختلف محاسبه گردیده است.
همانگونه که مشهود است ،در هر دو روش بهینهسازی تکهدفه،
بیشتر مقاطع نیازی به اقدام خاصی برای تعمیر و نگهداری ندارند .در
روش تکهدفه  %38و در روش چندهدفه  %31مقاطع بدون تعمیر و
نگهداری در نظر گرفته شدهاند .با توجه به شکل  ،4رویکرد "آببندی
ترک" پس از رویکرد "هیچ اقدامی انجام ندهید" بیشترین تعداد
را در بین گزینهها دارد و در هر دو روش حدود  %30از مقاطع با
استفاده از عملیات "آب بندی ترک" تعمیر شدهاند .همانگونه که در
شکل  4مشاهده میشود ،هرچه هزینه عملیات تعمیر نگهداری باالتر
میرود ،درصد استفاده از راهکارها کمتر شده است؛ چنانکه "مخلوط
آسفالتی داغ آسیابشده به ضخامت  10سانتیمتر" در هر دو روش
بهینهسازی تکهدفه و چندهدفه %1 ،کل عملیات تعمیر نگهداری
را شامل میشود .بیشترین اختالف بین مقادیر رویکردها در دو
روش بهینهسازی تکهدفه و چندهدفه ،در مقدار استفاده از "تراشه
آسفالتی" میباشد .مقدار استفاده از تراشه آسفالتی در بهینهسازی
چندهدفه  %30میباشد ،در حالی که در روش تکهدفه مقدار  %19از
کل تعمیر نگهداری را شامل میشود .در نهایت ،میتوان به این نتیجه
دست یافت که عملیات تعمیر نگهداری با هزینههای کمتر ،بیشتر از
تعمیر و نگهداریهای سنگین باعث بهبود شرایط روسازی میشوند.
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·

با در نظر گرفتن مقدار بودجهی اختصاص یافته برای تعمیر

و نگهداری هر سال ،نوسانات بودجه به طور قابل مالحظهای کاهش
پیدا کرده و اختالف مقدار بیشینه و کمینه بودجه اختصاص یافته
کمتر از %20 شده است ،که باعث ایجاد منطقی تر شدن مدل میشود
و نتایج قابلیت اجرایی پیدا میکند .همچنین بودجهی اختصاص داده
شده برای تعمیر و نگهداری این شبکه در طی  5سال  61میلیون دالر
تخمین زده شده است که در برنامهریزی تکهدفه به طور تقریبی
 %15و در دوهدفه  %40از بودجه ذخیره گردیده است.
·

میانگین شاخص ناهمواریبینالمللی در شبکه در سال اول

 3/4میباشد .این مقدار به طور یکنواخت کاهش پیدا میکند و در
 5سال آینده در بهینهسازی تکهدفه به ترتیب به ،2/7 ،2/9 ،3/17
 2/2 ،2/5و در دو هدفه به ترتیب به  2/5 ،2/72 ،2/96 ،3/14و 2/26
کاهش پیدا میکند .لذا میتوان گفت که میانگین شاخص ناهمواری
بینالمللی در دورهی  5ساله حدود  %30کاهش مییابد.
·

در بهینهسازی تکهدفه ،مقادیر دیاکسید کربن منتشر

شده در سالهای اول تا پنجم به ترتیب 2/08 ،2/1 ،1/86 ،2/07 ،2/5
میلیون کیلوگرم و در بهینهسازی چندهدفه ،1/17 ،1/09 ،0/92
 1/4 ،1/05میلیون کیلوگرم میباشد .در بهینهسازی تکهدفه ،در
مجموع  5سال دوره تحلیل ،حدود  10/6میلیون کیلوگرمدیاکسید
کربن آزاد میکند .در حالی که در بهینهسازی چندهدفه ،این مقدار به
 5/6میلیون کیلوگرم میرسد .در نتیجه ،مقدار دیاکسید کربن آزاد
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