943

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال پنجم ،شمارۀ  ،4زمستان  ،2931صفحۀ  943تا 963

کاربرد نرمافزار  NETWORK 2000براي بهینهسازي هزینههاي حملونقل با کامیون از طرحهاي
جنگلداري شمال ایران به کارخانههاي صنایع چوب
مریم اتحادي ابري ،1باریس مجنونیان  ،2وودام چونگ 3و احسان عبدي

4

 2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جنگل ،دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
 1استاد گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
 9دانشيار گروه مدیریت جنگل دانشکدۀ جنگلداری و حفاظت ،دانشگاه مونتانا
 4استادیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت2933/22/6 :؛ تاریخ پذیرش)2932/9/14 :

چکیده
حملونقل ثانویه از جنگل به یارد کارخانه ،از مؤلفههای اساسی هزینه در توليد چوب در مناطق مختلف جهان است.
کوچکترین افزایش بازدهی ،بهطور معنیداری هزینهها را کاهش میدهد .با بهينهسازی و انتخاب مسيرهای مناسب
در عمليات حمل چوب از مراکز توليد ،یعنی طرحهای جنگلداری به کارخانههای صنایع چوب و کاغذ ،میتوان ضمن
کاهش هزینهها ،بازده توليد و ارزش افزوده فرآوردهها را نيز افزایش داد .هدف از این تحقيق ،یافتن مسيرهای مناسب
حمل چوب توسط مجریان طرحهای جنگلداری بهسمت کارخانهها و واحدهای صنایع چوب و کاغذ و حداقلسازی
هزینههای حملونقل ثانویه است .بهمنظور تعيين هزینههای حملونقل ثانویه ،در مجموع 46 ،طرح جنگلداری واقع
در چهار ادارۀ کل گلستان ،ساری ،نوشهر و گيالن و  93کارخانۀ صنایع چوب و کاغذ با استفاده از نرمافزار
 NETWORK 2000بررسی شد .نتایج نشان داد که با فرض اینکه هر طرح جنگلداری بتواند به هر کدام از صنایع
چوب و کاغذ ،چوب حمل کند ،در مجموع  2631مسير برای حملونقل چوب وجود خواهد داشت که کمترین هزینه،
2633ریال بر مترمکعب و بيشترین هزینه 699633 ،ریال بر مترمکعب است .با استفاده از نرمافزار،NETWORK 2000
 959مسير از بين  2631مسير ،بهعنوان مسيرهای بهينه (کمترین هزینۀ حملونقل) معرفی شد .نرمافزار برای هر
طرح جنگلداری هشت مسير تعيين کرده است که هر مسير ،به یکی از کارخانههای موجود در هشت صنعت فعال در
صنایع چوب وکاغذ ختم میشود یعنی بهکمک نرمافزار هر طرح جنگلداری میتواند یکی از کارخانههای موجود در
هشت صنعت فرآوردههای چوبی را انتخاب کند .در نهایت با داشتن هزینههای کل برای هر یک از این هشت مسير،
تنها یک مسير به عنوان بهترین مسير انتخاب میشود.
واژههاااي کدیاادي بهينهههسههازی ،حمههلونقههل ثانویههه ،طههرح جنگههلداری ،کارخانههههههای چههوب و کاغههذ،
نرمافزار .NETWORK 2000
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مقدمه و هدف
بهرهبرداری جنگل شامل مؤلفههای قطع و تبهدیل
چوب ،کشهيدن و جمهعآوری چهوب در کنهاره جهاده،
بارگيری فرآوردهها و حملونقل چوب است .بنابر آمار،
بيش از  63درصد کل هزینه های مربوط به جنگهل در
قسمت بهرهبرداری صرف می شهود ،کهه ایهن عهدد در
ایران به بيش از ایهن مقهدار ههم مهیرسهد .سهنگينی
فوقالعادۀ هزینهها ،دليهل مهوجهی بهر برنامههریهزی و
مدیریت کار و ماشينآالت اسهت (مجنونيهان.)2963 ،
آخرین مرحله از عمليات بهرهبرداری ،حملونقل چوب
است که در نتيجۀ آن فهرآوردهههای چهوبی از داخهل
جنگل به خارج یا به محل مصرف میرسند .در بعضهی
کشورها ،عمليات خروج چوب با استفاده از کاميون یها
راهآهن جنگلی یا مسيرهای آبی (رودخانههها) صهورت
میگيرد ولی در ایران برای ایهنکهار اغلهب از کهاميون
اسههتفاده مههیشههود ،زی هرا گزینههۀ خههطآهههن بهههعلههت
کوهستانی بودن (محدودیت شيب در خطآهن) و نيهز
احتياج به بارانهدازی و بهارگيری و انبهارداری متعهدد،
منطقی نيست (ساریخانی .)2937 ،اقتصادی (،)2973
بهها بررسههی شههبکه حمههلونقههل محصههوالت و تعيههين
ماشههينآالت مناسههب در جنگههل تحقيقههاتی واز در
مازندران ،نتيجه گرفت که با تهراکم طهولی  21/3متهر
در هکتار راه و درصد شبکهبندی  63درصهد بههدليهل
شيب زیاد منطقه ،شهبکهبنهدی در وضهعيت مناسهبی
نيسههت و از شههبکهبنههدی فرعههی بههرای تکميههل راهههها
استفاده کرد و با این حساب ،تراکم طولی راه به 23/5
متر در هکتار رسيدGhafarian & Sobhani (2007) .
مدلی برای تصميمگيری در مهورد حهذف شهاخهههای
غيرضهروری بخهش نهمخانهه بها اسهتفاده از نهرمافهزار
 NETWORK 2000بهمنظور بهحداقل رساندن هزینۀ
کل استفاده کردند و هدفشان طراحی شبکۀ جهاده بها
استفاده از برنامهریزیها و الگوریتمههای ریاضهی بهود.
جورغالمی و همکاران ( )2933درزمينۀ برنامههریهزی
شبکۀ جهادۀ جنگلهی بها در نظهر گهرفتن هزینههههای
جادهسازی و بهرهبرداری تحقيقی انجام دادند که یهک
روش تصههميمسههازی در مههورد طههرحریههزی عمليههات
بهرهبرداری با استفاده از نرمافزار NETWORK 2000

است.
) Arian et al. (2007مطالعههههای در مهههورد
کارخانههای توليدکننهدۀ محصهوالت چهوبی در ایهران
داشههتند و همچنههين اطالعههاتی دربههارۀ صههنایع مهههم
مصرفکنندۀ محصوالت چوبی به همراه ظرفيت توليد
و مکان استقرارشان عرضه داشتند و بيهان کردنهد کهه
این کارخانهها بهدليل کمبود عرضه موادخهام از تمهام
ظرفيتشان استفاده نمیکنند ،این مسئله برای صهنایع
تختهالیه و روکش که به مواد خام بيشتری نيازمندند،
جدیتر است Murpy (2003) .در تحقيق خود دربهارۀ
کاهش تعداد کاميونها در جاده از طریق بهينهسهازی
برنامهریزی حملونقل جنگل ،یک مدل خطی صهفر و
یک را برای برنامهریزی حملونقل جادههایی که برای
کاميونها استفاده میشد ،طراحی کرد .ایهن مهدل در
جنگلهای نيوزیلند استفاده شهدGronalt & Hirsch .
) (2006در مقالۀ خود دربارۀ موضوع مسيریابی وسيلۀ
نقليههۀ حمههل چههوبآالت و فورموالسههيون و راه حههل
2
اکتشافی ،یک مهدل فورموالسهيون بهه نهام TTVRP
توصيف کرده است .هدف این تحقيق ،کاسهتن فاصهلۀ
حرکههت کههاميونهههای خههالی اسههت همچنههين بههه
استانداردهای وزن نيز توجه شده است.
) Flisberg & Liden (2007در تحقيقشههان بههه
مسئله عمومی مسيریابی توجه کردند و بيهان داشهتند
بههرای تصههميمگيههری مسهيرهههای روزانهۀ حمههلونقههل
کاميونها در جنگل ،باید مواردی مثل مکان برداشهت
و مقصد تخليۀ بار ،توليدات متعهدد ،زمهانههای چنهد
پریودی ،تغيير رانندهها ،دپوههای متعهدد و ...در نظهر
گرفته شود Bredstorm & Ronnqvist (2007) .یهک
مدل برنامهریزی ریاضی را طراحی کردنهد کهه شهامل
ترکيب جادههای کاميونرو و مشکالت برنامههریهزی و
اضهههافه کهههردن محهههدودیتههههای مهههوقتی اسهههت.
محههدودیتهههای مههوقتی سههبب همزمههانی مالقههات
مشتریها با وسایل نقليه میشود .آنها همچنين یهک
مدل ذهنی بهينه برای حل مشکالت واقعهی پيشهنهاد

1. Timber Transport Vehicle Routing Problem
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دادنههد Marshall (2005) .مههدل تئههوری بهينهههای را
معرفی کهرد کهه هزینهه هها در آن حهداقل بهود ،ولهی
بهدليل فرضيههای مدل که معمهوالا در جنگهل پهيش
نمهههههیآینهههههد ،کهههههاربرد چنهههههدانی نيافهههههت.
) Shen & Sessions (1989یهک مهدل برنامههریهزی
شههبکهای را در ایههاالت متحههده توسههعه دادنههد کههه
هزینه های حملونقهل را در حهالتی کهه برنامههریهزی
کاميونها از کارخانه انجام میگيرد ،کاهش میدههد.
) Dodd (1990و ) Murphy (1990یههههک مههههدل
برنامههههریهههزی صهههحيو صهههفر و یهههک را بهههرای
شهههرکتههههای جنگهههل نيوزیلنهههد تهيهههه کردنهههد.
) Weintraub et al. (1996یههک مههدل ذهنههی،2
 ،ASICAMرا برای جنگلهای شيلی توسعه دادند که
البته در جنگل ههای جنهوب آفریقها ههم کهاربرد دارد.
)Carlgern et al. (2000) ،Ronnqvis et al. (1998
چند راه حل را برای برنامهریزی کهاميونهها در سهو د
معرفههی کردنههد .نههرمافههزار  NETWORK 2000کههه
( Chung & Sessions (2003آنرا توسهعه دادهانهد،
بههمنظهور حهل مسهها لی شهامل محصهوالت متفههاوت،
مقاصد مختلف (کارخانهها) و دورههای زمانی متفهاوت
طراحی شده است و میتواند هزینههای ثابت و متغيهر
حملونقهل را بهينههسهازی کنهد .ایهن نهرمافهزار سهه
الگوریتم متفاوت برای حل مسا ل حملونقل را فهراهم
می کند کهه یکهی از ایهن الگهوریتم هها ،تکنيهک ههای
کوتههاهتههرین مسههير 1و اسههاد دو نههرمافههزار دیگههر،
الگوریتم های احتمال 9است .هزینههههای حمهلونقهل
چوب آالت ،بخش بزرگی از هزینۀ بهرهبرداری چوب را
تشکيل می دهد .پراکنش نامناسب کارخانه های صنایع
چوب بهعنوان مراکهز مصهرف فهرآورده ههای چهوبی و
همچنين فاصلۀ زیاد کارخانهه هها و واحهدهای صهنایع
چوب ،از مراکز توليد چوب از یک طرف سبب افهزایش
هزینههای حملونقل فرآوردههای چوبی از طهرحههای
جنگلداری به مراکز مصرف و از طهرف دیگهر موجهب

1. Heuristic
2. Shortest path algorithm
3. Simulated annealing and great deluge
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انحصار در بازار مصرف فرآوردهههای چهوبی مهیشهود.
حمل گردهبينهها از دپو به محل تبدیل در صهنایع یها
سایر مقصدهای نهایی ،بخهش بزرگهی از هزینههههای
فرآوردههای چوبی را تشکيل میدهد .بنابراین عمليات
حمل گردهبينه باید طوری برنامهریزی و اجرا شود که
هزینههای حمل به مقصد نههایی بهه حهداقل برسهد و
فههرآوردهههها را تهها حههد امکههان بههدون از دسههت رفههتن
معنیدار حجم یها کهاهش کيفيهت بهه مقصهد نههایی
تحویل دهد .در این تحقيق ،با توجهه بهه ایهن ههدف،
مسيرهای بهينۀ حملونقل با حداقل هزینه حملونقل
ثانویه تعيين خواهد شد .شایان ذکر است که با توجهه
به اینکه در کشور ما هزینۀ سوخت تاکنون با پرداخت
یارانههای سنگين ،پایين نگه داشته مهیشهد ،موضهوع
حملونقل جاده ای سهم مهمی از هزینه های توليهد را
در بر نمیگرفت ،ولی با اجرای قانون حذف یارانهه هها،
همچون سایر کشهورها ،ایهن موضهوع اهميهت زیهادی
مییابد و افزایش بهرهوری و کاهش هزینهههها ،محهور
اصلی برنامهریزی در این بخش خواهد بود .این تحقيق
گامی کوچهک در راسهتای افهزایش بههرهوری در ایهن
زمينه است .با افزایش هزینههای سوخت در آینده که
پيشبينیپذیر است ،ضرورت پرداختن به این موضهوع
در آینده بيشتر خواهد شد.
مواد و روشها
 -منطقۀ مورد بررسي

این تحقيق در طرحهای جنگلداری شمال ایران
بهعنوان محل توليد فرآوردههای چوبی و کارخانههای
صنایع چوب و کاغذ به عنوان محل مصرف فرآوردههای
چوبی انجام گرفته است .این طرحهای جنگلداری در
چهار ادارۀ کل گلستان ،ساری ،نوشهر و گيالن قرار
دارند که در هرکدام از آنها ،بهترتيب  3 ،24 ،21و22
مجری طرح جنگلداری به فعاليت مشغولند که در
جدول  2نشان داده شدهاند و در مجموع  46طرح
جنگلداری را تشکيل میدهند .کارخانههای صنایع
چوب در مجموع  93کارخانه است که در هشت صنعت
نئوپان ،فيبر ،MDF ،کاغذ ،چوببری ،پارکت ،روکش و
تختهالیه فعاليت میکنند (جدول .)1
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جدول  -2نام و موقعيت طرحهای جنگلداری تحت بررسی
ردیف

حوزه اداره کل

مجریان طرح

عالمت اختصاری

نام شهر

کاتين و هيزم (مترمکعب)

گرده بينه (مترمکعب)

2
1
9
4
5
6
7
3
3
23
22
21
29
24
25
26
27
23
23
13
12
11
19
14
15
16
17
13
13
93
92
91
99
94
95
96
97
93
93
43
42
41
49
44
45
46

گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
گلستان
ساری
ساری
ساری
ساری
ساری
ساری
ساری
ساری
ساری
ساری
ساری
ساری
ساری
ساری
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
نوشهر
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن
گيالن

تعاونی مهدی
تعاونی ایثار
تعاونی انصار
شرکت شموشک
شرکت مالشک
شرکت بهارمونا
نئوپان  11بهمن
آریا توسکا
شرکت ونگستر
موسسۀ سيدالشهدا
شرکت ایستای سبز
شرکت سرخدار
شرکت نکاچوب
فریم سنگده
تعاونی کوال
تعاونی مزده نقيب ده
تعاونی آذر رود
تعاونی کارسنگ رود
تعاونی لفور ولوپی
سوردار انارستان
شرکت جنگلهای قدد
چند منظورۀ خليل بهشهر
چوب و کاغذ مازندران
تهيۀ و توزیع راهآهن شيرگاه
دانشگاه مازندران
ذغالسنگ البرز مرکزی
شرکت تعاونی بنشکی
شرکت تعاونی صفارود
شرکت ایران چوب
کشت و صنعت طوبی
شرکت آستان قدد رضوی
شرکت خالربن
شرکت پيوند هراز
دانشکدۀ کرج
دانشکدۀ تربيت مدرد
سهامی جنگل شفارود
بهرهبرداری ليل
بهرهبرداری آستارا چای
اميرالمؤمنين
تعاونی نارون
بهرهبرداری قيصرکوه
بهرهبرداری ملکرود
بهرهبرداری نرماش
شرکت خاص راشسران
احيا جنگل آستانه
فيبر حسنرود

GOL1
GOL2
GOL3
GOL4
GOL5
GOL6
GOL7
GOL8
GOL9
GOL10
GOL11
GOL12
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
GI1
GI2
GI3
GI4
GI5
GI6
GI7
GI8
GI9
GI10
GI11

گرگان
علی آباد
آزادشهر
گرگان
گرگان
لوه
بهشهر
لوه
علی آباد
آزادشهر
لوه
علی آباد
نکا
سوادکوه
ساری کياسر
ساری کياسر
سواد کوه
سواد کوه
سواد کوه
چمستان نور
کالردشت
بهشهر
ساری
سواد کوه
مازندران
سواد کوه
رامسر
رامسر
نوشهر
نوشهر
کالردشت
کالردشت
تنکابن
نوشهر
رویان
چوکا
چوکا
آستارا
رشت
رودبار
چوکا
چوکا
کالچای
بيجار قزوین
املش
رودبار

24533
9596
2133
9923
4222
7413
1135
24973
4333
93779
21642
3537
61234
12332
2365
2524
7563
4327
4343
21543
3694
9277
215313
3743
2563
4674
24343
4353
26993
91436
99273
3362
22429
2423
2659
54213
9773
9363
5963
9612
9326
24333
9642
3191
6346
2274

2355
93
232
43
533
2332
397
1457
3
4393
9123
2339
74914
13937
516
2973
2471
332
1555
1533
9433
2637
63157
6339
2563
557
9671
2193
7196
24317
21243
5771
7261
2539
2699
51362
3
365
3
462
195
1442
729
1996
1332
261
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جدول  -1نام و موقعيت کارخانههای محصوالت چوبی شمال ایران
ردیف

نوع صنعت

نام صنعت

عالمت اختصاری

نام شهر

2
1
9
4
5
6
7
3
3
23
22
21
29
24
25
26
27
23
23
13
12
11
19
14
15
16
17
13
13
93
92
91
99
94
95
96
97
93

نئوپان
نئوپان
نئوپان
نئوپان
نئوپان
نئوپان
نئوپان
نئوپان
نئوپان
نئوپان
نئوپان
فيبر
فيبر

چوب شمال
شهيد باهنر
شموشک
تختۀ فشردۀ شمال
نکا چوب
نئوپان  11بهمن
آمل روکش
نئوپان فومنات
پویا چوب
تخته فشردۀ ممتاز
نوپان صومعهسرا
فيبر ایران
فيبر بابلسر
MDFچوب خزر
پارد MDF
آرین سينا MDF
چوکا
مازندران
نکا چوب
فریم
اشباع تراورد
صنایع چوب اسالم
راش بينه
آمل روکش
بابل روکش
بنياد پارکت کشوری
پارکت پارفيکا
روکش چوبی
بابل روکش
روکش روستا
آمل روکش
راش بينه
خزر روکش
صنایع چوب رشت
نکا چوب
روکش چوبی ایران
ایران چوب
آمل روکش

PBM1

گنبد
گرگان
گرگان
قا مشهر
نکا
بهشهر
آمل
فومن
سواد کوه
گرکان
صومعه سرا
بندر انزلی زیبا کنار
بابلسر
چمستان نور
تنکابن
ساری
چوکا
مازندران
نکا
فریم
شيرکاه
اسالم
گرگان
آمل
بابل
کرج
شهریار
فيروز کوه
بابل
تهران
آمل
گرگان
آمل
رشت
نکا
قزوین
نور
آمل

MDF
MDF
MDF

کاغذ
کاغذ
چوببری
چوببری
چوببری
چوببری
چوببری
چوببری
چوببری
پارکت
پارکت
روکش
روکش
روکش
روکش
روکش
روکش
تختهالیه
تختهالیه
تختهالیه
تختهالیه
تختهالیه

PBM2
PBM3
PBM4
PBM5
PBM6
PBM7
PBM8
PBM9
PBM10
PBM11
FBM1
FBM2
MDF1
MDF2
MDF3
PM1
PM2
WSM1
WSM2
WSM3
WSM4
WSM5
WSM6
WSM7
PAM1
PAM2
PAM3
VIM1
VIM2
VIM3
VIM4
VIM5
PWM1
PWM2
PWM3
PWM4
PWM5

کاتين و هيزم
(مترمکعب)

53933
3953
13533
67533
93937
16633
9623
21533
13559
32519
7933
5133
21361
219333
1375
1133
93964
33333

گردهبينه
(مترمکعب)

46366
265333
536
9433
21433
413
9333
2333
4933
1333
953
9533
993
2133
2933
933
2333
233
1665
53
773
713
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همۀ طهرحههای جنگهلداری (بهه جهز سهه طهرح
جنگههلداری شههرکت بهههرهبههرداری ليههل ،شههرکت
اميرالمؤمنين و شرکت ونگستر که گهردهبينهه توليهد
نمیکنند و فقط به  26کارخانه که فقط کاتين و هيزم
مصرف میکنند ،میتوانند فرآوردههای چوبی را ارسال
کننههد) هههم گههردهبينههه و هههم کههاتين و هيههزم توليههد
میکنند ،بنابراین مهیتواننهد بهه تمهام کارخانههههای
موجود ،فرآوردههای چوبی را ارسال کنند.

برای یافتن بهترین و کم هزینهترین مسير با
استفاده از نرمافزار  ،Network 2000به دادههای
شبکۀ جاده نياز است که شامل دو نوع دادۀ  saleو
 linkاست.

 -بررسي مسافتها و هزینههاي حملونقل چوب

 -روش سااااخ ط  Link Dataباااراي برناماااۀ

باایط طاارحهاااي جنگاالداري و کارخانااههاااي
مصرفکنندة چوب

در این تحقيق حملونقل چوب از دپو جنگل به
کارخانههای مصرفی صورت میگيرد و وسيلۀ حمل-
ونقل نيز کاميون درنظر گرفته شده است .با در دست
داشتن موقعيت قرار گرفتن طرحهای جنگلداری و
موقعيت جغرافيایی آنها روی نقشه ،بهعنوان مبدأ
مسير حملونقل و در دست داشتن مکان قرار گرفتن
کارخانههای مصرفکنندۀ فرآوردههای چوبی ،بهعنوان
مقصد حملونقل ،مسافت بين هر کدام از  46طرح
جنگلداری به  93کارخانه موجود بهدست آمده است.
برای بهدست آوردن هزینههای حملونقل و با
توجه به اینکه این هزینهها با مسافت رابطه مستقيم
دارند ،با داشتن مسافت بين طرحهای جنگلداری و
کارخانههای مصرفکنندۀ چوب و داشتن هزینۀ
حملونقل چوب به ازای هر مترمکعب در کيلومتر،
این هزینهها بهدست میآید .هزینۀ حملونقل چوب
با کاميون (شرکت حملونقل چوب اميرکبير مازندران
سال  )33در جنگلهای شمال ایران به طور متوسط
 333ریال به ازای مترمکعب در هر کيلومتر محاسبه

شده است و با ضرب این قيمت در مسافتها ،هزینۀ
حملونقل بهدست میآید.
 -نرمافزار NETWORK 2000

Network 2000

هر لينک شامل  From Nodeو  To Nodeاست،
به همراه هزینههای حملونقل برای هر لينک که این
هزینۀ حملونقل شامل دو نوع هزینۀ ثابت و متغير
است (شکل  .)2در واقع هر طرح جنگلداری بهعنوان
مبدأ مسير حملونقل یک  Entry Nodeاست و
کارخانههای صنایع چوب که مقصد مسير هستند ،به-
عنوان  Destination Nodeتلقی میشوند.
 روش سااااخ ط  Sale Dataباااراي برناماااۀNetwork 2000

 Sale Dataشامل  ،Entry Nodeکه همان
طرحهای جنگلداری است و  ،Destinationکه همان
کارخانههای صنایع چوب و حجم چوب بر حسب
مترمکعب و همچنين سال برداشت چوب است .منظور
از سال برداشت این است که اگر برداشت در همان
سال انجام گرفته باشد ،سال صفر و اگر در سال قبل
برداشت صورت گرفته باشد ،سال اول و اگر دو سال
قبل برداشت صورت گرفته باشد ،سال دو در ستون
مربوط به سال برداشت قرار میگيرد (شکل .)1
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شکل  -2محيط نرمافزار  Network 2000برای وارد کردن دادههای ارتباطی یا

شکل  -1محيط نرمافزار  Network 2000برای وارد کردن دادههای فروش یا

ن ایج
 -خروجي دادههاي NETWORK 2000

خروجی نرمافزار  NETWORK 2000شهامل سهه
فایل استRoutes, Links, Sales :
هر کدام از این سه فایهل بها اسهتفاده از دادهههای
موجود در قسمت  Sale Dataو  Link Dataبههدسهت
آمدند و هر سه فایهل بهرای تجزیههوتحليهل خروجهی
نرمافزار الزمند.

-ن

Link Data

Sale Data

ایج فایل Routes

فایل  Routesنشهاندهنهدۀ بهتهرین مسهير حمهل
فرآوردههای چوبی از هر طرح جنگلداری به هر کهدام
از کارخانههای موجود در هشت صنعت نئوپهان ،فيبهر،
 ،MDFکاغذ ،چوببری ،پارکت ،روکهش و تختههالیهه
است .در واقع این فایل برای هر طرح جنگلداری (بهه
جز سه طرح جنگهلداری  GOL9, G2, G4کهه فقهط
سه مسير دارند) ،هشت مسير ایجاد مهیکنهد کهه ههر
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یک از این مسيرهها از طهرح جنگهلداری مهورد نظهر
شروع و به یکی از کارخانههای موجود در ایهن هشهت
صنعت ختم میشود .تمام طرح ههای جنگهلداری بهه
جز سه طهرح جنگهلداری کهه بها عالمهت اختصهاری
( GOL9, G2, G4گردهبينه توليد نمهیکننهد) نشهان
داده شدهاند ،گردهبينه ،کاتين و هيزم توليد مهیکننهد
و چون کارخانههای موجود با توجه به صنعتی کهه در
آن کار میکنند ،گردهبينه یها کهاتين و هيهزم مصهرف
میکنند ،همۀ طرحهای جنگلداری میتوانند به همهۀ
کارخانهها ،فرآوردهههای چهوبی ارسهال کننهد و تنهها
عامل محدودکننده ،مسافت بين طرحهای جنگلداری
و کارخانههاست .بهعبارت دیگر ،هزینههای حملونقل
تعيينکنندۀ بهترین مسير حمل فهرآوردهههای چهوبی
است.
-ن

ایج فایل Sales

در این فایل ،همان مسيرهایی که در فایل Routes

آمههده ،آورده شههده اسههت ،در واقههع بههرای هههر طههرح
جنگلداری ،هشهت مسهير پيشهنهاد شهده اسهت کهه
کمترین هزینه حملونقهل را دارد .تنهها تفهاوت فایهل
 Salesبا فایل  Routesاین اسهت کهه در فایهل Sales
یک ستون دیگر شامل هزینههههای کهل (هزینههههای
ثابت و هزینههای متغير) هم وجود دارد .در واقع ایهن
فایل امکان میدهد که از بين هشت مسيری که بهرای
هر طرح جنگلداری بهعنوان مسيرههای بهينهه آورده
شده ،بهترین مسير بر اساد هزینهۀ کهل کهه در ایهن
فایل آمده است ،انتخاب شود .بها داشهتن هزینههههای
حمههلونقههل بههرای هههر لينههک ،و بهها توجههه بههه مسههير
موردنظر ،هزینههای لينکهای مورد نظر در هر مسهير
بهدست میآیند و با هم جمع میشوند و سهس عهدد
بهدست آمهده در حجهم چهوب موجهود در ههر طهرح
جنگلداری ضرب میشود تا هزینۀ کل برای هر مسير
بهدست آید .در واقع برای بهدست آوردن هزینههههای
کل حملونقل ،حجم محصوالت طرحهای جنگلداری
مورد نظر قرار میگيرد و برای اینکه تنهها یهک مسهير

برای هر طرح جنگلداری از بين هشت مسير موجهود
انتخاب شود ،هزینهۀ کهل ایهن هشهت مسهير بها ههم
مقایسه میشود و مسير کم هزینهتر بهعنهوان بهتهرین
مسير از طرح جنگلداری مورد نظر انتخاب میشود.
در ادامه بهترین مسير و مسير بهينهه ،ههم از نظهر
کمترین هزینۀ حملونقل و هم از نظهر حجهم چهوب،
برای هر طرح جنگلداری آورده شهده اسهت .در واقهع
برای هر طرح جنگلداری ،یک کارخانۀ صهنایع چهوب
پيشنهاد شده که هم از هزینۀ حملونقل و هم از نظهر
مقدار چوب مورد نظر ،مناسبترین گزینه برای ارسال
توليدات چوبی است.
 به ریط و مناسبتریط کارخانه براي طرحهاايجنگلداري حوزة ادارة کل گدس ان

در ایههن ادارۀ کههل  21طههرح جنگههلداری فعاليههت
میکنند .از ميان همهۀ ایهن طهرحههای جنگهلداری،
بهترین کارخانه ،کارخانۀ راشبينه گرگان است ،به جز
طههرح جنگههلداری ونگسههتر ( )GOL9کههه بههرای آن،
کارخانۀ نئوپان شههيد بهاهنر ،بهتهرین کارخانهه بهرای
حمل چوب محسوب میشود.
 به ریط و مناسبتریط کارخانه براي طرحهاايجنگلداري حوزة ادارة کل ساري

در این ادارۀ کل 24 ،طرح جنگلداری بهه فعاليهت
مشغولند که برای طرح جنگلداری نکا چوب ،کارخانۀ
نکا چوب ،برای طرحهای جنگهلداری خليهل بهشههر،
تعههاونی کههوال تعههاونی ،مههزده نقيههب ده و دانشههگاه
مازنههدران ،کارخانههۀ بابههل روکههش ،مشههغولند .بههرای
طرحهای جنگلداری البهرز مرکهزی ،کهار سهنگرود،
لفورولوپی و فریم ،کارخانهۀ چهوببهری فهریم و بهرای
طرحههای جنگهلداری شهرکت جنگهلههای قهدد و
تعاونی سهوردار انارسهتان ،کارخانهۀ تختههالیهه ایهران
چههوب ،و بههرای طههرح جنگههلداری راه آهههن شههيرگاه
کارخانههه چههوببههری شههيرگههاه در اولویههت ارسههال
فرآوردههای چوبی قرار دارند.
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 به ریط و مناسبتریط کارخانه براي طرحهاايجنگل داري حوزة ادارة کل نوشهر

در ایههن ادارۀ کههل ،نههه طههرح جنگلههداری فعاليههت
میکنند که برای طرح جنگلداری شهرکت بنشهکی و
طرح جنگهلداری شهرکت صهفارود ،کارخانهۀ صهنایع
چوب رشت و برای بقيه طهرحههای جنگهلداری ایهن
اداره کل از قبيل شرکت ایران چهوب ،کشهتوصهنعت
شمال ،آستان قدد رضوی ،شرکت خالربهن ،شهرکت
پيوند هراز ،جنگل آموزشهی خيهرود (دانشهکدۀ منهابع
طبيعی کرج) و دانشکدۀ تربيت مدرد ،کارخانۀ تخته
الیه ایران چوب نور در اولویت برای ارسال چهوبآالت
قرار میگيرند.
 به ریط و مناسبتریط کارخانه براي طرحهاايجنگلداري حوزة ادارة کل گیالن

در این ادارۀ کهل 22 ،طهرح جنگهلداری فعاليهت
میکننهد کهه بهرای طهرحههای جنگهلداری شهرکت
صفارود ،شهرکت جنگهلداری صهفارود ،شهرکت فيبهر
حسنرود و شهرکت بههرهبهرداری قيصهرکوه ،کارخانهۀ
صنایع چوب اسالم ،برای طرحهای جنگلداری تعاونی
آستارا چای ،تعهاونی نهارون ،تعهاونی نرمهاش ،شهرکت
جنگههل آسههتانه و شههرکت خههاص راشسههتان ،کارخانههه
صنایع چوب رشت ،بهرای طهرح جنگهلداری شهرکت
بهرهبرداری ملکرود کارخانۀ چوب و کاغذ چوکا و برای
شرکت بهرهبهرداری ليهل کارخانهۀ فيبهر ایهران ،بهرای
تعاونی اميرالمؤمنين کارخانه پهارد MDFدر اولویهت
فرستادن چوبآالت قرار میگيرند.
بحث
در صنایع جنگل ،حملونقهل ثانویهه از جنگهل بهه
یارد کارخانه ،از مؤلفههههای اساسهی هزینهه در توليهد
چوب است و کاميون های حمل چهوب ،نشهانۀ هزینهۀ
مشهود برای فعاليت های جنگلداری صنعتی هسهتند.
بنابراین در سراسر جهان صنایع جنگل عالقهۀ زیهادی
بهه روشههای کهاری جدیهد ،سيسهتمههای پشههتيبان
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تصميمگيری و ساخت تجهيزات دارند که در نهایت به
کاهش هزینه های کلهی حمهلونقهل و کهاهش تعهداد
کاميون ها در جاده منجر میشود .طی چند دهۀ اخير،
روشهای زیاد و پراهميتی ابهداع شهده اسهت کهه بهه
فرآیند تصميمگيری کمک شایانی مهیکننهد .یکهی از
این روشها ،استفاده از نرمافهزار NETWORK 2000
است که در مواردی که چندین مسير حمل با هزینهها
و حجمهای متفهاوت چهوب وجهود داشهته باشهد ،بهه
تصميمگيری برای انتخاب بهينههتهرین مسهير کمهک
میکند.
با فرض توانایی ههر  49طهرح جنگهلداری شهمال
کشور برای ارسال چوب بهه ههر کهدام از  93کارخانهۀ
صنایع چوب ،در مجموع  2631مسير برای حملونقل
چوب وجود دارد کهه در بهين آنهها کمتهرین هزینهه
 2633ریال بر مترمکعب و بيشترین هزینهه 699633
ریههال بههر متههرمکعههب اسههت .بهها اسههتفاده از نههرمافههزار
 NETWORK 2000در مجمهوع  959مسهير از بهين
 2631مسير انتخاب شد که برای هر طرح جنگلداری
(به جز سهه طهرح جنگهلداری  GOL9, G2, G4کهه
فقط به  26کارخانه میتوانند چوب بفرسهتند) هشهت
کارخانه که از نظر هزینۀ حملونقل بهينهاند ،مشخص
شدند که در ایهن صهورت بيشهترین هزینهه 933333
ریال بر مترمکعب است و  159633ریال بر مترمکعب
در هزینهها صرفهجویی شده است که همهانطهور کهه
) Macdonald et al. (2004بيان میکند بها کمتهرین
افههزایش بههازدهی در حمههلونقههل ،هزینهههههها بهههطههور
چشمگيری کاهش مییابد و همچنين با تعيين هزینهۀ
کل حملونقل (با در نظهر گهرفتن مقهدار محصهوالت
طرحهای جنگلداری) هر یهک از ایهن هشهت مسهير،
امکان انتخاب تنها یک مسير برای ههر طهرح جنگهل-
داری به عنوان مسير بهينه از نظر هزینهۀ حمهلونقهل
بهوجود میآید.
این تحقيق نيز همانند تحقيق )Arian et al. (2007
به بررسی کارخانهههای مصهرفکننهدۀ فهرآوردهههای
چوبی پرداخته اسهت ،بها ایهن تفهاوت کهه در تحقيهق
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) Arian et al. (2007تنهها تعهدادی از کارخانهههها و
صنایع مهم مصرفکنندۀ چوب بههمراه مقدار مصهرف
چوبآالت و مکان قرارگيری آنها بررسی شهده اسهت،
ولی در این تحقيق همۀ کارخانهههای مصهرف کننهدۀ
فههرآوردههههای چههوبی کههه از محصههوالت طههرحهههای
جنگلداری شمال استفاده میکنند ،بهههمهراه مقهدار
مصرف و محل قرارگيری آنها بررسی شده است .نقدی
( )2939در مورد حملونقل ثانویه ،هم مسافت حمهل
و هم حجم بار طرحهای جنگلداری را در نقش متغير
در نظر گرفته است ،با این تفاوت که وسهيلۀ حمهل در
ایههن تحقيههق کههاميون اسههت ولههی در تحقيههق نقههدی
( )2939تریلی در نظر گرفته شده است.
) Ghafarian & Sobhani (2007در زمينههۀ بههه
حداقل رساندن و بهينهسازی هزینههای حملونقل بها
اسههتفاده از نههرمافههزار  NETWORK 2000تحقيههق
کردند ،با این تفهاوت کهه در تحقيهق آنهها ،ههدف از
کاهش هزینۀ حملونقل ،طراحی شهبکۀ جهادۀ بهينهه
است ،در صورتیکه ههدف ایهن تحقيهق ،پيهدا کهردن
بهترین مسير حمل فرآوردههای چوبی برای طرحهای
جنگههلداری اسههت .مههدل خطههی صههفر و یههک کههه
) Murphy (2003آن را برای برنامهریزی حمهلونقهل
با کاميون طراحی کرده ،فقهط در مهواردی در سهطوح
کوچههک و متوسههط کههاربرد دارد و بههرای عمليههات در
مقياد وسيع و پيچيدهتر کاربرد ندارد ،درصهورتیکهه
نرمافزار  NETWORK 2000در مهواردی کهه سهطو،
وسيعتر و منطقۀ عمليات ،گستردهتر است نيز کهاربرد
دارد.
در تحقيق ) Gronalt & Hirsch (2006در زمينهۀ
مسيریابی حملونقل چوبآالت ،استانداردههای وزن و
کاهش حرکت کاميونهای خالی در نظر گرفتهه شهده
اسهت .در تحقيهق ) ،Flisberg & Liden (2007بهرای
تصميمسازی حملونقل مواردی مثهل تغييهر راننهدههها،
دپوهای متعدد و زمانهای مختلف در نظهر گرفتهه شهده

است کهه در ایهن تحقيهق ،ایهن مهوارد بهرای مسهيریابی
حملونقل بررسی نشده و فقط مبهدأ مسهير (طهرحههای
جنگلداری) ،مقصد مسير (کارخانههههای مصهرفکننهدۀ
فرآوردههای چوب) و حجم چوبآالت در نظر گرفته شده
اسههت .هرچنههدBredstorm & Ronnqvist (2007) ،
مدلی بهرای برنامههریهزی طراحهی کردنهد کهه ماننهد
نرمافزار  NETWORK 2000بهر اسهاد هزینههههای
حداقل بود ،به دليهل فرضهيهههای آن کهه در جنگهل
وجههود نداشههت کههاربرد چنههدانی نداشههت .نههرمافههزار
 NETWORK 2000تنها ظرفيت توليدات طهرحههای
جنگلداری را مدنظر قرار میدهد ولی نمیتوانهد ههم
ظرفيت کارخانهههها و ههم طهرحههای جنگهلداری را
همزمان در نظر بگيرد و این یکهی از محهدودیتههای
این نرمافزار است البته این نرمافزار ،بههطهور دایهم در
حال گسترش و برطرف کردن این محهدودیتهاسهت.
استفاده از این سيستمها کهه در ایهران اولهين تجربهه
تلقی میشود ،در جهان هم بهعنوان یهک روش نهو در
حال توسعه است و این تحقيق بهعنوان اولين گهام در
بومیسازی یکی از این روشههای نهوین بهينههسهازی
حملونقل و کاهش هزینهها ،قهدم کهوچکی برداشهته
است و میتوانهد شهروعی بهرای تحقيقهات بيشهتر در
آینده باشد تا بتوان با استفاده از ترکيب این نرمافزار و
نههرمافههزارههها و مههدلهههای دیگههر ،رابط هۀ بههين مقههدار
فرآوردههای طرحها و ظرفيت کارخانهها را همزمان در
نظر گرفت و یا موارد و محدودیتهای دیگر را نيز وارد
نرمافزار کرد .شایان ذکر است بها توجهه بهه اینکهه در
ایران هزینۀ سوخت تا بهحال بها پرداخهت یارانههههای
سنگين ،پایين نگه داشته میشد ،موضوع حمهلونقهل
جادهای ،سهم چندانی از هزینههههای توليهد را شهامل
نمهیشهد ،ولهی در صهورت اجهرای قهانون هدفمنههدی
یارانهها همچون دیگر کشهورها ،ایهن موضهوع اهميهت
زیههادی خواهههد یافههت و افههزایش بهههرهوری و کههاهش
هزینهها ،سياست اصلی در این بخش خواهد بود.
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Abstract
Forest operations consist of all technical and administrative processes to develop technical
structures and facilities. Transportation, is the stage where there is greatest potential for
savings, is the subject of this research. The transportation of logs is performed in two stages;
transport from forest to road sides and transport from road sides to terminals or customers
(such as sawmills and pulp mills). The transportation of logs is very costly with a high
percentage, in the range of 15 to 20%, of the cost of timber. From the public’s perspective,
logging trucks are perhaps the most visible sign of forest industries. The problem of planning
the transportation from forest road sides to customers is complex. The goal of the
transportation planning is to construct schedules for the trucks, such that all customer
demands are satisfied on time with minimum trucking costs. From the forest industry’s
perspective, transporting logs from the forest to the mill is becoming the largest single
component of wood supply costs for many suppliers around the world. Since transportation
costs make up a large proportion of the overall costs, even small increases in efficiency can
significantly reduce costs. There is, therefore, considerable interest by forest industries
worldwide in new work procedures, decision support systems that can lead to reductions in
overall transport costs and numbers of trucks on the road. This research objective is to
develop transportation plan to minimize haul costs and determine the cost of secondary
transportation from forest management to mills. This study has been carried out in forest
management in Hyrcanian forest and mill that consume wood products in north of Iran. In
order to determine the total cost of secondary transportation at total 46 forest managements
and 38 mills are considered and are investigated by using NETWORK2000. The results show
that if all forest managements can send their products (logs, pulpwood, fuelwood, and swanlumber) to all mills there are 1748 routes for wood transportation that among them minimum
cost is 1600 Rial/m3 and maximum cost is 633600 Rial/m3. With use of NETWORK 2000, in
total 368 routes chosen among 1748 routes as optimal cost routes. In this case maximum cost
is 380000 Rial/m3 and in this case 253600 Rial/m3 is saved and economized in transport costs.
Keywords: Forest management plan, NETWORK 2000, Optimization, Secondary forest
transportation, Wood industry.
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