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 پوشش زمانيمراتبي با ارائه مساله چند هدفه مکانيابي ميانه محور سلسله

 
  
  
  

  

 
 

 
 

 چکيده 
-مساله ميانه محور سلسله مراتبی به ايجاد مسيرهاي موجود بين سطوح مختلف و انتخاب مکان محورها در سطوح سلسله

مورد را  تاسيس يا مسيريابی ايیهزينه هدفيک ا با مطالعه در اين بخش ديده شد که کارهاي گذشته تنهپردازد، مراتب می
-د تاثير موثري در تصميمنتوانمی ،خود گذاريسرمايهبا توجه به ابعاد  هاهزينهاز اين  هر يک . در حالی کهاندقرار دادهبررسی 

محور ي شبکه گيري جهت ساخت و ايجاد مسيرهااين مقاله دو هدف موثر بر تصميم د، درنگيري ايجاد شبکه داشته باش
توجه به شرايط مساله رسيدن به يک تصميم خوب با  همچنين در راستايتعريف و مدل آنها ارائه شده است. سلسله مراتبی 

همچنين با ارزيابی نتايج حاصله توانايی  و گرديدهاستفاده اهداف يکپارچه سازي  براياز تکنيک برنامه ريزي آرمانی فازي 
نقش تأثير گذار دو هدف در کنار هم بر هزينة کلی و جايگاه محورهاي  ۀقل ترکيه نشان دهندشبکه حمل و ن در ايجادمدل 

 سطوح مختلف است.
 

 مکانيابی محور، سلسله مراتبی، برنامه ريزي آرمانی فازي، بهينه سازي چند هدفه. هاي كليدي: واژه
 
 

 مقدمه  -1
پردازد. در يک ه تسهيالت محور استقرا يافته، میهاي تقاضا ب مسائل مکانيابی محور به يافتن مکان محورها و تخصيص گره

محور را انتخاب کرده و هر يک از نقاط تقاضا  Pتک تخصيصی از ميان نقاط بالقوه براي محور شدن تعداد  1ميانه محور -Pمساله 
يا حداقل نمودن هزينه سيريابی مدهد. و اهداف آنها در جهت کاهش هزينه )نقاط غير محور( را دقيقاً به يک محور تخصيص می

اين  هستند. متصل محورها بطور مستقيم به يکديگرو  آن از قبل تعيينعدد(  P)هاي محور تعداد گرهباشد. تاسيس محورها می
 مساله داراي فضاي حل گسسته و محدود بوده. کاربرد آن در دو حوزه کلی حمل و نقل و ارتباطات از راه دور خالصه گرديده است.

را محور ارائه  3محور -Pساله مکانيابی م هاي مسافربري هوايی، مدل رياضیولين فردي بود که با مطالعه شبکه( ا1987) 2کلیاُ
ارائه کرده و در  5ميانه محور -Pاولين فرموالسيون رياضی را براي مساله تک تخصيصی  (1994) 4لپکم در ادامه اين کار .]1[داد

 .]2[گره ، يک  مدل  خطی  ارائه  نمود  N محور  در  يک  شبکه  با  p، براي حل مسأله  جايابی  1994در سال  تکامل کار خود 
يک فرموالسيون عدد صحيح مختلط جديد براي  ، (1994کمپل ) توسط ( بر اساس مدل خطی ارائه شده1996) 6کاپف-اسکرين
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سيون خطی عدد صحيح متفاوت ديگري براي حل مسائل ( فرموال1996) 7. ارنست و کريشنامورتی]3[اين مسئله ارائه کردند
ها و متغيرهاي کمتري نياز داشت. همچنين نشان داده شد که چگونه پست استراليا از مقادير بزرگتر ارائه نمودند که به محدوديت

و آلومور  2002سال  در  کمپلبراي مطالعه بيشتر کارهاي  .]4[دکنبکه جمع آوري و توزيع استفاده میبراي ش αمختلف تخفيف  
ساختار سلسله مراتبی سه سطحی  ]7[( 2006) 9. در ادامه اين تحقيقات الماستاس]5,6[شودپيشنهاد می 2008در سال  8و کارا

او مساله را بر روي سيستم هاي تحويل بار هوايی و خطوط زمينی با هدف  .را در شبکه تحويل بار کشور ترکيه مشاهده نمود
( اين مدل را با دو تغيير ارائه داد، تغيير اول در 2009) 10مدل و حل نمود. پس از آن يامان ،ه تاسيس محورهاحداقل نمودن هزين

( نام SA-H-HMتخصيصی)مراتبی تکنظر گرفتن هدف هزينه مسيريابی بجاي هزينه تاسيس و با نام مساله ميانه محور سلسله
 از ويژگی هاي .]8[بودن محورهاي سطح اول در ازاي حالت ستاره اي قبلی دوم ايجاد ارتباط شبکه کامل بي و تغيير گذاري کرد

دهند. در اين شبکه رائه میتر را نيز ااين شبکه ساختار تودرتويی بوده، بدين معنا که تسهيالت سطوح باال خدمات سطوح پايين
ور روبرو گردد. مسير هاي حرکت به صورت مراتبی جريان تقاضا از مبداء به مقصد، در مسير خود ممکن است با چهار محسلسله

مقصد و اگر به دو  -محور -هاي زير امکان پذير است. اگر نقاط مبداء به يک محور يکسان مرتبط باشند مسير حرکت بصورت مبداء
-مقصد شکل می -محور مقصد -ر مرکزيمحو -محور مبداء -محور متفاوت و يک محور مرکزي يکسان متصل باشند بصورت مبداء

 -تواند به شکل مبداءدهد، ساختار فوق مینيز ارائه میتر)دوم( را گيرد. اما از آنجا که محور مرکزي، خدمات محور سطح پايين
مقصد انجام گيرد.  در حالت آخر اگر مبداء و مقصد به  -محور مرکزي -محور مبداء -مقصد و يا مبداء -محور مقصد -محور مرکزي

محور مرکزي  -محور مرکزي مبداء -محور مبداء -يص يافته باشند، مسير ها به اشکال مبداءمحورهاي مرکزي متفاوتی تخص
-مقصد و سه حالت ديگر که ناشی از ويژگی تودرتويی هستند با حذف يک يا دو محور سطح دوم اتفاق می -محور مقصد -مقصد

ي مرکزي است که در تعارض با روند هزينه ثابت تاسيس با افزايش تعداد محورهامسيريابی از نتايج کار يامان کاهش هزينه  د.نافت
محورها است. از طرفی محورهاي مرکزي با توجه به ابعاد خدماتی که دارند، مسلماً داراي هزينه تاسيس چند برابري نسبت به 

ه ثابت تاسيس محورهاي سطح دوم هستند، پس براي جلوگيري از تمايل مدل يامان به سمت افزايش محورهاي مرکزي بايد هزين
 .در مدل اعمال نمودمحورها را 

گيري نهايی جهت ساخت شبکه بوده و همچنين تاثير دو تابع هدف بر تصميم در به تصوير کشيدن سهم ما در مقاله حاضر
گرايش مدل به  از جلوگيري تاسيس و مسيريابی و هايبين هزينه ايجاد تعادل راستايدر  SA-H-HMهدفه  چندايجاد مدل 

با و در آخر  ( استFGP)11يکپارچه سازي اين دو هدف از رويکرد برنامه ريزي آرمانی فازيبخش بعدي . يک هدف است سمت
شبکه حمل و  روي . نتايج حاصل از اطالعات بدست آمده در اجراي مدل، بربه اثبات رسيده استارزيابی نتايج حاصله، توانايی مدل 

ساختار باشد. گذار دو هدف در کنار هم بر هزينة کلی و جايگاه محورهاي مرکزي مینقش مهم و تأثير  دةنقل ترکيه نشان دهن
گردد. يکپارچه سازي ميانه سلسله مراتبی ارائه می -Pمدل دو هدفه  2: در بخش بصورت زير سازمان دهی گرديده استکلی مقاله 

-گيرد و نتيجهو مورد بحث و بررسی قرار می نجامنتايج محاسباتی ا 4گيرد. در بخش صورت می 3در بخش  FGPاهداف توسط 
 ارائه شده است. 5گيري در بخش 

 
 SA-H-HMفرموالسيون برنامه ريزي عدد صحيح مختلط براي مساله دو هدفه  -2

 گردد. در بازنگري انجام شده بره با متغيرهاي سه مشخصه ارائه میدر اين بخش مدل برنامه ريزي عدد صحيح مختلط مسال
خورد. پس از آن به چشم می درجه دوم 1-0با مدل   (1987)  کلیمحور کالسيک با ويژگی تک تخصيصی، کار اُ -P روي مساله
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( انجام شده، آنها مدل هايی خطی 1996کاپف )-( و اسکرين1994در جهت خطی سازي و حل بهتر مدل کارهايی توسط کمپل)
چند کااليی با  ( مدل جريان1996مه ارنست و کريشنامورتی )مشخصه هستند. در ادا -4ارائه کردند که داراي متغيرهاي 

 2009اي خلق کردند که از هر مبداء يک کاالي مشخص در مسير شبکه به جريان در خواهد آمد. در سال مشخصه 3متغيرهاي 
و هدفه اي با . حال مدل د]8[يابی شکل گرفته استبا هدف حداقل کردن هزينه مسيراي مشخصه -3مدلی بر مبناي متغيرهاي 

و به محور مرکزي  متغيرهاي تخصيصی بر مبناي جريان حرکت در هر سلسله مراتب يعنی حرکت از گره تقاضا به محور سطح دوم
گيرد و اهداف آن به ترتيب در راستاي حداقل سازي هزينه مسيريابی و هزينه ثابت تاسيس محورها است. سطح اول شکل می

مجموعه نقاط بالقوه براي تاسيس   IHنشانگر مجموعه نقاط مورد بررسی، Iاند: يف شدهادهاي مساله بصورت زير تعرنم
به ترتيب تعداد CPو  HP.هستند 1اي تاسيس محورهاي مرکزي سطح مجموعه نقاط بالقوه بر HCو  2محورهاي سطح 

به  Iiنشان دهنده ميزان مراودات از گره  irFکنند. ايجاد شوند را مشخص می حورها و محورهاي مرکزي که بايدم
براي  0iiFجريان از يک گره به خودش برابر صفر خواهد بود. پس در مدل فرض شده که  ،. به طور منطقیاست Rrگره

jiijخواهد بود. در مدل  Ijبه  Iiيک واحد جريان از گره مسيريابی هزينه  ijCبرقرار باشد.  Iiتمامی  CC   براي
نه هاي تخفيف هزيبه ترتيب ضريب Cو  H. استبرقرار  Iiبراي همه 0iiCو همچنين  jوiتمامی جفت گره هاي 

 Hjبه محور  Iiرتی که گره در صو .استبا يکديگر  و محورهاي سطح باال هاي مرکزيتاسيس مسير بين محورها و محور
در غير اين صورت برابر با صفر  1برابر است با  ijlxتخصيص داده شده باشد، آنگاه متغيير   Clبه محور مرکزي   jو محور 

w خواهد بود.
i

jl دد بين محور ميزان ترHj  و محور مرکزيCl،  ناشی از گرهIi باشد. به عنوان مبدأ يا مقصد می

v
i

k l  نشان دهنده، ميزان مراودات عبوري از محور مرکزيCk به محور مرکزي}{\ kCl  ناشی شده از گرهIi  بعنوان
 (2001) 12ايبري و (1996) کريشنامورتیارنست و هاي ارتباطی، از ايدهميزان تردد بر روي خطوط  بةباشد. براي محاسمبدأ می

 گردد؛مدل پيشنهادي به صورت ذيل ارائه می استفاده شده است.
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(10) }{\,0 jClHjxljl  

(11) ClHjIiw jl
i  ,,0 

(12) }{\,,0 kClCkIiv kl
i  

(13) ClHjIixijl  ,,}1,0{ 

 
 4هياي يابيد. محيدوديتکنند،که هر گره تقاضا به يک محور و يک محور مرکزي  تخصيص ميیتضمين می  3هاي محدوديت

  lباييد محيوري متصيل بيه محيور مرکيزي   jآنگاه گره  ،متصل باشد lو محور مرکزي   jبه محور  iبيانگر اين مطلب اند، که اگر گره 
حتماً محور مرکزي گيردد.   lتخصيص داده شده باشد، آنگاه  lبه محور مرکزي   jگر گره د که انشومنجر می 5هاي باشد. محدوديت

اين قيود آميده  7و  6هاي هاي گردند، که در محدوديتمشخص می CPو  HPهاي مرکزي به ترتيب توسط تعداد محورها و محور
بيه  iوصل شده باشد، آنگاه عبور و ميرور از گيره  lري متصل باشد که خود آن هم به محور مرکزي به محو iاست. در صورتی که گره 

وصيل  lبه محور مرکيزي  iکنند. اگر گره اند و گره را ترک میزي متصل شدهسمت گره هايی خواهد بود که به ساير محور هاي مرک
رونيد. ايين جريانيات در متصل بيوده و بيه سيمت گيره ميی lر مرکزي به گره هايی خواهد بود که به محو iنباشد رفت و آمد از گره 

jlميزان  11و  9هاي در نظر گرفته شده است. در محدوديت 8هاي محدوديت
iw گيردد. با استفاده از متغيرها تخصيص تعيين می

نشيان  2اسيت . فرميول شيماره کيل يريابی مسي نشان دهندة هزينيه 1ت. فرمول شماره اس LPدر جهت ترميم  10هاي محدوديت
 باشد.هاي مرکزي سطح اول میهاي سطح دوم و محورهاي ثابت تاسيس محوردهندة مجموع هزينه

حيد بياالي ايين قييود از  شيود.ميیتعريف  زمان تحويل براي مسئلهحد باالي  ،پوشش زمانی براي تحميلهاي محدوديت حال
jiijباشد،  Ijبه  Iiزمان عبور از گره   ijtپيش تعيين خواهد شد. اگر  tt   ،0همچنيينخواهد بودiit . زميان حرکيت

تير و وييژه نقلييه پيشيرفته تواند کوتاه تر گردد، چرا که از وسيله هاي بين محور ها و محور هاي مرکزي  و بين دو محور مرکزي می
 ايين پارامترهيا بيين صيفر و ييک بيوده و. ارزش گييردانجام می Cو  Hفاکتورهاي تخفيف  شود، اين کار توسطاي استفاده می

CH   وان متغييرهاي زير را تعريف کرد. اگيرتمی ]9[( 2004) 13واگنر ۀبسط داده شد ۀاست. با استفاده از ايدCl  ،lD̂ 
-ميی lبيه گيره  l هاي تقاضا و محورهاي تخصيص يافته به محور مرکزيگره هاي ناشی ازدهنده زمانی است که تمامی جريان نشان

را به سيمت مقصيد  l  ،lهاي تقاضا و محورهاي متصل به آنها به محورهاي مرکزي رهزمانی که وسايل نقليه به مقصد گ lDرسند. و 
  :نمود فراهم به صورت زيررا براي مساله  با مقدار زمانی معينتوان حد باالي تحويل بار کنند. با اين متغييرها میترک می
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(15) CkClxtDD kkkklCkl  ,ˆ  
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در  ،متصيل اسيت lر مرکيزي  که آن هم به محو jمتصل باشد، مستقيماً به يک گره محوري  lبه محور مرکزي  iدر صورتی که 

 l ۀبيه نقيط lزمانی که تمامی ترددها از گره هاي مورد تقاضا و محور هاي متصل به محور مرکزي   14 ۀ. در شماربود ارتباط خواهد
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نشان دهنده ميزان زمان تردد جريان، بين دو هاب مرکزي اسيت. همچنيين در  15 ۀفرمول شمار شوند، محدود شده است.ختم می
\}{و  Clکيييه صيييورتی  lCkرابطيييه ،kl DD ˆ متغيرهييياي  16 ۀهميييواره بييير قيييرار اسيييت. در شيييمار ،m  وl  در

  jlmjHmD روند. اين فرمول ها با يکديگر ترکيب بکار می  jlmjHkmCkD̂ را تشيکيل ميی-
klCjlmjHkmCعادله مثلثی : دهند. در صورت وجود نا م   تيوان نتيجيه گييري کيرد کيه از اينجا میlD 

ll 15 ۀباشد، در شمار lkو Clاست. اگر  DD ˆ  است. يعنی وسايل نقليه بايد بيراي تيردد در مبيدأ منتظير بماننيد. ايين
 و ترک آن به سمت گره ها هستند. lبراي رسيدن به   lبدأها همان گره هاي مورد تقاضا و محور هاي متصل به محور مرکزي  م
 
  FGP يکپارچه سازي اهداف توسط -3

  16، ايگنيزو(1972) 15ارائه گرديد و توسعه بيشتر بوسيله لی ]10[ 14برنامه ريزي آرمانی اولين بار بوسيله کوپر و کارنز
تا حد کنند دهند و سعی میی قرار میصورت گرفته است. تصميم گيرندگان براي اهداف خود سطوح تمايل قابل قبول ،(1985)

دست يابند. هدف برنامه ريزي آرمانی حداقل نمودن انحرافات ما بين اهداف بدست آمده و سطوح تمايل قابل قبول  امکان به آنها
گيرنده قادر ورت قطعی و دقيق مشخص شده اند، نتيجه اينکه تصميمي آرمانی اهداف به صدر فرموالسيون مرسوم برنامه ريز .است

گيري تعيين کند. در حقيقت ممکن است بسياري از سطوح تمايل غير قادير اهداف را براي مسائل تصميماست به طور دقيق م
وجود داشته باشند.  "در حدود "و يا  "اساساً کوچکتر "، "تا حدودي بزرگتر "دقيق و مبهم  در مسائل تصميم گيري همچون 

باشد. اگر سطح تمايل غير دقيق براي هر دگان از ذات اهداف مورد بررسی میناشی از درک مبهم تصميم گيرن kgهدف مبهم  
زمانيکه سطح  X گردد. مجموعه جواب رنامه ريزي آرمانی فازي تبديل میهدف بيان گردد مساله برنامه ريزي آرمانی به مساله ب

 آيد.میام  قرار می دهيم  براي مساله برنامه ريزي آرمانی فازي بدست  kرا براي هدف  kgتمايل 

(18) nkgxfgxf kxkx ,...,2,1)<)((>)(
~~

 

  

MAXIمدل برنامه ريزي آرمانی با استفاده از رويکرد   MI N گردد:میبيان  ذيلبصورت  ]11 [ 17ارائه شده توسط  زيمرمن 

(19)  

(20)  

(21)  

  .يک متغير پيوسته افزايشی است))(( xfkk
  تابع عضويت هدفk گردد:  ام بصورت زير تعريف می 
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kl  وku  به ترتيب حدود پايين و باال براي آرمانk  هستندام. FGP   تکنيکی است که تا بحال به طور گسترده براي حل
مسائل تصميم گيري چند هدفه و چند معياره کاربرد داشته که براي کسب اطالعات بيشتر در جهت کاربردي بودن اين روش در 

برنامه ريزي فازي را براي حل مسائل  ]11[ اولين بار زيمرمن .گرددپيشنهاد می و رومرو مسائل برنامه ريزي آرمانی دو کار تاميز
 مدل ابتدايی برنامه ريزي آرمانی فازي و رويه حل آن را ارائه کرد. ]12[ نهاد نمود.  ناراسيمهانبرنامه ريزي خطی چند هدفه پيش

جهت حل مدل انتخاب گرديد. در  FGPدر اين کار نيز با توجه به ابهام در جواب نهايی مدل در زمان حل با يک هدف، روش 
 گيرد.هاي ترکيه انجام میوي دادهبر رهاي مدل بخش بعد محاسبات به همراه تجزيه و تحليل خروجی

 

 نتايج محاسباتي -4
فواصل،  ،شهر با هزينه تاسيس محور در هر شهر 81گردد. اطالعات مربوط به کيه استفاده میهاي تردر اين روش از داده

به مسيريابی هاي ، فواصل همان هزينه2009ن در سال . که در اين کار همچون کار يامااستزمان سفر بين هر دو شهر مراودات، 
ترتيب همان  هاي مرکزي، بهاط بالقوه جهت تاسيس محور و محورشهر پرجمعيت و نيز نق 30شهر   81اند و از بين حساب آمده

تمام نقاط مورد بررسی  2، انتخاب گرديده است. در شکل با بيشترين جمعيت شهر 10شهر داراي مراکز حمل بار و از بين آنها، 17
 شده است مشخص و مربع هاي مرکزي، به ترتيب با دايرهو نقاط بالقوه تاسيس محور و محورترکيه نشان داده شده در نقشه کشور 

 
 : شمايي از نقشه تركيه متشکل از نقاط مورد بررسي2شکل 

 
 گيرد.مورد بررسی قرار می ،گردندهايی که منفرد در مدل اعمال میدر ادامه ميزان تغييرات توابع هدف در حالت .

 
 كل :مسيريابي تأثير تعداد محورهاي مركزي بر هزينه هاي تاسيس و  -4-1

ها با توجه به تعداد معين محورهاي مرکزي، مساله در دو بخش حل گرديد، که در هر اجرا جهت بررسی روند حرکت هزينه
. همچنين ميزان ثابت فرض گرديد 7تا  1ز اجرا ا 7و محورهاي مرکزي در  7تنها يک هدف در نظر گرفته شد، تعداد محورها برابر 

β  0.9با در نظر گرفتنH  0.8وC  1,....,{در تمام حاالت{ HC pp  در سختگيرانه ترين حالت بدست آمده، سپس
شده  محاسبهتايی  240و  120هاي ايشمتوسط اين اعداد محاسبه و براي داشتن جواب در حاالت مختلف اين مقدار با افز

HCهاي بنابر قاعده .]8[است    وHC    1,....,{مقادير ضرايب تخفيف در تمامی محاسبات براي{ HC pp   به
 0.9 هايحالت HH  { 0.8و  0.9و}  CC   مقادير هزينه تاسيس و  1ول فته شده است. جددر نظر گر

 و  دهد. با توجه به جدول، هزينه تاسيس با افزايش تعداد محورهاي مرکزي داراي روند رو به افزايش استمیرا نشان مسيريابی 
 

 و ضرايب تخفيف β ، CPمقادير مختلف  و  HP =7 : ميزان توابع هدف براي1جدول 
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PC 

زينه تاسيس كله هزينه مسيريابي كل  

β = ∞ 1920 1800 ∞ 1920 1800 

(0.9،0.9،0.9،0.9) 1 29032861012.00 31730805388.70 31730800000.00 2831.47 3673.07 3673.07 

 

 

2 28944274322.60 29409714394.40 3061370041.00 3573.47 4362.26 4362.26 

3 27916847828.80 288365255883.10 29386142705.70 4462.60 5104.26 5104.26 

4 27318514402.80 28385450262.60 28512157215.54 5393.91 5993.40 5993.40 

5 26827276059.10 27511206952.10 28146617004.80 6373.30 6924.71 6924.71 

6 26183970478.00 26690152540.00 27153635672.30 7528.40 7904.09 7904.09 

7 25814139793.00 26220424323.60 26511400000.00 9097.33 9097.33 9097.33 

(0.9،0.8،0.9،0.8) 1 29032861012.00 31730805388.70 31730805388.70 2831.47 3673.07 3673.07 

 

 

2 28359343682.60 28636220142.20 29081127209.70 3573.47 4362.26 4362.26 

3 27091874861.40 .6028023728211  28090530510.10 4462.60 5104.26 5104.26 

4 26122191262.00 26381400000.00 26824956589.90 5393.91 59993.40 59993.40 

5 25234752294.40 25544006319.20 25871490396.70 6373.30 6924.71 6924.71 

6 24542462733.20 24832596855.60 25026766902.90 7528.40 7904.09 7904.09 

7 23992650009.00 24218602753.80 24350375875.20 9097.33 9097.33 9097.33 

 
براي  ديگر هزينه مسيريابی داراي روندي کاهشی است، اين تغييرات نشانگر وجود، روندي تعارضی بين اين دو هدف است.درسوي 

ايی معکوس بين دو هدف در هنگام صديق کننده وجود رابطهگردد، آنها به شکل واضحی تدرک بهتر، نمودارهاي دوبعدي ارائه می
 تغييرات هزينه تاسيس 1اند، نمودار رسم گرديده CP و βمحورهاي مرکزي هستند، اين نمودارها با توجه به تغييرات  تغيير تعداد

 
هزينه ثابت تاسيس كل 

)0.9،0.9(
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 (0.9و 0.9و ضرايب تخفيف)  PH، β  ،PC = 7: تغييرات هزينه تاسيس با توجه به1نمودار 

 
),,,(به ازاي مقاديررا  CHCH  (0.9،0.9،0.9،0.9و همچنين )  تغييرات هزينه مسيريابی را به ازاي مقادير  2نمودار
),,,( CHCH  (0.9،0.9،0.9،0.9نشان می ).حال با توجه به رابطه عکس اين دو هدف، ضرورت در نظر  دهند

لذا در قسمت بعد با تحميل اهداف به مدل و يکپارچه  يابد.اهميت می يش از پيش، ب SA-TH-HMگرفتن هر دوي آنها در مدل 
 گيرد.مدل حل و نتايج مورد بررسی قرار می FGPتوسط  سازي آنها

 

),,,( CHch 
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هزينه مسير يابي كل
)0.9،0.9(
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 (0.9و 0.9و ضرايب تخفيف)  PH ،β  ،PC = 7با توجه به مسيريابي: تغييرات هزينه 2نمودار 

 
سيس و مسيريابي در مکان محورها و محورهاي مركزي و تعداد محورهاي تا تأثير همزمان توابع هدف هزينه -4-2

 مركزي:
حالت  ( به7تعداد محورهاي مرکزي )محدوديت  ، و تغيير محدوديتFGPپس از يکپارچه سازي اهداف توسط 




Cl
Hlll Px، 

محدوديت تعداد محورهاي مرکزي، به اين  انجام شده است. دليل تغيير ها( α)و ضرايب تخفيف βمحاسبات با مقادير متفاوت 
در خالف جهت هم بوده و از سوي با فرض ثابت بودن آن،  انتخاب بهينه اين  CPخاطر است که ابتداً تغييرات دو هدف با افزايش 

مد، که در جداول تعداد و ايجاد توازن در هر دو هزينه امکان پذير نخواهد بود، فلذا پس از تحميل اين تغيير نتايجی جالبی بدست آ
  شدهپس از يکپارچه سازي محاسبه ها  αو  β  ،CPميزان توابع هدف براي مقادير مختلف  2آورده شده است. در جدول  3و  2

 
 و ضرايب تخفيف پس از يکپارچه سازي β ، CP مقادير مختلفو  HP= 7: ميزان توابع هدف براي 2جدول

 

 
β λ هزينه تاسيس هزينه مسيريابي 

(0.9،0.9،0.9،0.9) ∞ 0.807 29032900000 3985.56 

 
1920 0.754 29733500000 5107.70 

1800 0.694 30588000000 5661.62 

(0.9،0.8،0.9،0.8) ∞ 0.764 27714800000 4523.04 

 
1920 0.725 28704100000 5278.70 

1800 0.72 28778400000 5566.29 

( 0.8 ،0.8 ،0.8،0.8 ) ∞ 0.817 70725000002  3769.906 

 
1920 0.779 27232700000 5000.205 

1800 0.776 27302800000 5171.045 
 

 
هزينه  ،ها αدر تمام حاالت هر دو هدف جهتی افزايشی داشته و از طرف ديگر با کاهش  βها و کاهش  α است. با ثابت فرض کردن

که علت يابد، مشخص افزايش و سپس کاهش میاسيس با روندي نااما هزينه ت .کاهشی دارد يروندهاي مختلف βمسيريابی در 
هاي آورند. نتيجه جالب اينکه هزينهد میها چنين شرايطی را بوجو αآنها تحت تاثير  هستند.هاي پوشش کلی زمانی محدوديت

هاي د و جالب تر اينکه هزينهخورم میچش به ي در آنهادار، همگرايی معنا هستند 0.8مسيريابی در حالتی که تمامی ضرايب برابر 
تر در مکان اند. نتايج قابل مالحضهتاسيس که وابستگی مستقيمی به ضرايب ندارند بهترين مقدار را در اين حالت کسب کرده

ها  αو  β ،CP  مقادير مختلف و HP= 7براي مکان محورها و محورهاي مرکزي  3محورها و محورهاي مرکزي است، در جدول 
 در  16و  1در تمامی حاالت، نقاط  34و  6کنند، اما نقاط رچه سازي آورده شده، مکان محورها در هر حالت تغيير میاز يکپا پس

),,,( CHch 
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 و ضرايب تخفيف پس از يکپارچه سازي β ، CPمقادير مختلفو  HP= 7براي : مکان محورها و محورهاي مركزي 3جدول

 

 

 

β محورها محورهاي مركزي 

(0.9،0.9،0.9،0.9) ∞ 6 55 ،44 ،34 ،25 ،6 ،3 ،1  

  

  

1920 21 ،6  55 ،35 ،34 ،21 ،16 ،6 ،1  

1800 35 ،6 ،1  35 ،34 ،21 ،16 ،6 ،3 ،1  

(0.9،0.8،0.9،0.8) ∞ 35 ،34 ،6  38 ،35 ،34 ،20 ،16 ،7 ،6  

 
1920 6 ،1  65 ،55 ،34 ،16 ،6 ،3 ،1  

1800 35 ،6 ،1  65 ،35 ،34 ،16 ،7 ،6 ،1  

(0.8،0.8،0.8،0.8)  ∞ 6 55 ،44 ،34 ،16 ،6 ،3 ،1  

  
  

1920 6 ،1  55 ،35 ،34 ،21 ،16 ،6 ،1  

1800 6 ،1  61 ،34 ،21 ،16 ،6 ،3 ،1  

 
هزينه تاسيس كل پس از يکپارچه سازي
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 و ضرايب تخفيف  β: تغييرات هزينه تاسيس با توجه به 5نمودار 

 
حاالت بعنوان  %60در  1قطه در تمامی حاالت و بعد از آن ن 6ديگر نقطه از طرف  شوند،میانتخاب  حاالت به عنوان محور 90%

گردد محور مرکزي انتخاب می است، تنها يک  β ∞=محور مرکزي تعيين گرديدند. در زمانی که تمامی ضرايب برابر يکديگراند و 
محور مرکزي انتخاب  2است تنها   β  =1920رو به افزايش خواهد بود. در زمانی که   1800به سمت   βو تعداد آنها با حرکت 

باشد، در حالی که اگر تنها هدف مسيريابی در عدد می 3مرکزي ايجاد شده  دد. جالب ترين نتيجه اين بيشترين تعداد محورگرمی
بنابراين در نظر گرفتن دو هدف بايکديگر از انحرافات جدي  رسيد،می 7شد اين تعداد به حداکثر خود يعنی نظر گرفته می
دهند، با توجه به ها نشان می αو  β هزينه تاسيس و مسيريابی را با توجه به تغييرات  روند 6و  5کند. نمودارهاي جلوگيري می

اند، ها برابر αتوان نتيجه گرفت، هنگامی که شود، همچنين میديده می βهمگرايی و نزديکی مقادير در هر خط راس  5نمودار 
 6هستند، که اين موضوع در نمودار  0.8يب همگی برابر ترين خط مربوط به زمانی است که ضراروند منظمی را داراست. پايين

در يک رنج ثابت حرکت کرده و همگرايی قابل  βبراي هزينه مسيريابی نيز صادق بوده و بعالوه اين هزينه در سه حالت متفاوت 
ان تحويل کاال هر دو هاي زماست. در هر دويی اين نمودارها يک مطلب بسيار واضح است که محدوديت ايجاد نموده توجه در خود

 هاي نهايی ارائه خواهد شد.. پس از بررسی نتايج محاسباتی در بخش بعد استنتاجدهندهزينه را افزايش می
 

),,,( CHch 
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هزينه مسيريابي كل پس از يکپارچه سازي
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 و ضرايب تخفيف  β: تغييرات هزينه تاسيس با توجه به 6نمودار 

 
 گيرينتيجه -5

براي مدل در  ترديدي کلی با فراهم نمودن و ه شدبراي حل مسئله ارائ FGPقاله مدلی چند هدفه معرفی و تکنيک در اين م
تر تعداد معين محورهاي سطح دوم، مساله به مکان و تعداد مناسبنظر گرفتن  و درهاي ايجاد شبکه هزينهميان توازن جهت 

وثر خواهد ها و تعداد محورهاي مرکزي بسيار مافزايش هزينه هاي زمانی دردوديتمحمحورهاي سطح باال دست يافت. همچنين 
بهينه هاي از تکنيکو طراحی مراتب سلسله هايمحوربراي فيت ظردر نظر گرفتن  مدل جديدي باتوان براي مطالعات آتی میبود. 
  .ديگري استفاده نمود ساز
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