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  متحرك محور یابی محور متحرك با در نظر گرفتن استهالك تسهیالت بررسی مسئله مکان
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 دانشگاه شاهد ،یمهندس یدانشکده فن ع،یصنا یدپارتمان مهندس

 

  خالصه
 

اف مسائل کل، از اهد نهیکردن هز نهیبه محورها به منظور کم انیمشتر صیمحورها و تخص یابی همواره مکان 
 هاي دوره یتقاضا ط رییدر صورت تغ شود یفرض م ،ایپو کیکالسمحور  یابی در مسائل مکان. محور بوده است یابی مکان

که . وجود دارد یمحور قبلو غیر فعال شدن دیمحور جدامکان تاسیس  ان،یشتربه منظور ارائه خدمت به م ،مختلف یزمان
و  باشند یم ییجابجا تیقابل يمتحرك دارا التیتسه. کند یم تحمیلمدل را به  يادیز نهیمحور هز بیو تخر سیتاس

از سوي دیگر انتقال تسهیالت متحرك یاعث  .شوند شده منتقل نییتع شیمشخص به مکان از پ یدر دوره زمان توانند یم
تسهیالت فراهم آوري  شود که این تسهیالت مستهلک شوند و امکان دارد پس از استفاده مکرر از این تسهیالت نیاز به می

. شود یپرداخته ماستهالك تسهیالت محور  نهیمحور متحرك با درنظر گرفتن هز یابی مقاله به مکان نیدر ا .جدیدي باشد
نسبت  يشنهادیکه مدل پ دهند یم اننش يعدد هاي مثال .استفاده شده است يعدد هاي به عنوان مثال AP هاي از داده

  .باشد یبرخوردار م يشتریب ییاز کارا کیبه مدل کالس
 

 محور متحرك، استهالك ایپو يمحور متحرك، تقاضا ،یابیمکان: کلمات کلیدي
 
 
  مقدمه  .1

. بزرگ است يها شرکت کیبلند مدت و استراتژ هاي يریگ میعمدتا از تصم التیتسه یابی در مورد مکان يریگ میتصم
در  طیمح طیشرا یواقع يایدر دن. مبحث شده است نیبه ا ژهیو تیباعث اهم التیتسه یابی مکانمربوط به  يباال هنیهز

 يها در دوره... و  سیتاس نهیانتقال، مقدار هز نهیها، مقدار هز گره يابه عنوان مثال تقاض. کند یم رییمختلف تغ يها دوره
یا را به دو دسته تقسیم بندي یابی پو توان رویکردهاي مقابله با تغییرات محیط در مسائل مکان می .ستیمتفاوت الزاما برابر ن

در . کنند توانند یم یابی نمکا میتصم يهارییمتغبا توجه به تغییرات شرایط محیط در هر دوره،  ،اول رویکرددر . ]1[کرد 
هاي  شود که تا حدودي پاسخگوي تغییرات محیط در دوره ذ میدوره اول به نحوي اتخا در یابیمکان يدوم، استراتژ رویکرد

  .مانند یم بتثا هاي بعد طول دوره زمانی آینده باشد و در
 نیاول يمتحرك برا التیتسه. که تسهیالت متحرك نام دارند از قابلیت جابجایی برخوردارند التیاز تسه يگرینوع د

محور  یابی مکان مسئله متحرك در التیتفاده از تسهمقاله به نحوه اس نیدر ا. شد یمعرف ]2[بار توسط هالپر و راقاوان 
متحرك  التیتسه شود، یساختار شبکه م رییتقاضا باعث تغ راتییکه تغ ین نوع مسائل، زمانیدر ا. شود یپرداخته م

 هتوجه داشت ک دالبته بای .گردد ینم سیتاس يدیجد لیتسه، بنابراین الزاما شوندمنتقل  يگرید محور به نقاطتوانند  می
در دنیاي واقعی انتقال تسهیالت باعث مستهلک  .گردد یاستفاده م یمخصوص زیربنايمتحرك از  التیانتقال تسه يبرا

                                                 
  نوسینده مسئول *

   Bashiri.m@Gmail.com: پست الکترونیکی
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 يامر التیتسه بیاز روند تخر يریجلوگشود و  شود و با افزایش تعداد انتقاالت این استهالك بیشتر می ها می شدن آن
یابی محور متحرك با درنظر گرفتن استهالك تسهیالت پیشنهاد شده  در این مقاله یک مسئله مکان. است ریاجتناب ناپذ

  :باشد مفروضات این مدل به صورت زیر می. است
  .استراتژي تک تخصیص گره به محور در نظر گرفته شده است) 1
  .است Pتعداد محورها از پیش تعیین شده و برابر با ) 2
  .شبکه محور کامل است) 3
  . هاي زمانی بعد قابل استفاده است شود و در دوره محور در دوره اول تاسیس می زیربناي انتقال تسهیالت) 4
در دوره بعد به نقاط  توانند اگر زیربناي انتقال تسهیالت محور بین نقاط تاسیس شده باشد، تسهیالت محور می) 5
  . منتقل شوند، در غیر این صورت باید تسهیل محور جدید تاسیس شود دیگري
  .  شوند هاي زمانی آینده مستهلک می حور در صورت انتقال به نقاط دیگر در دورهتسهیالت م) 6

در . ، مدل پیشنهادي معرفی خواهد شد3در بخش . پردازیم به مرور ادبیات موضوع می ،2در ادامه مقاله، در بخش 
  .پردازیم ، نتایج محاسباتی ارائه خواهد شد و در بخش آخر به نتیجه گیري می4بخش 

  
 اتیمرور ادب  .2

 شود یگرفته م میاول تصم رویکرددر . اند یابی تسهیالت پویا برخورد کرده محققان تا کنون به دو روش با مسائل مکان
بسته بودن  ایدوره درمورد باز و  يدوم، در ابتدا رویکرددر  اما شود، رفعالیغ ایو  سیتاس یلیکه در کدام دوره تسه

و  سینودیمالچر .بسته هستند ایها همانند دوره اول باز و  دوره یدر تمام التیتسه نیو ا شود یم يریگ میتصم التیتسه
و دانگ  یدر زمینه مسئله زنجیره تامین، ل [6]و همکاران  و هینوجوسا ]5[و همکاران  لریم ،]4[، ملو و همکاران ]3[ نیم
. اول استفاده کردند با رویکرداز مدلسازي  صیو تخص یابی مکان ئلهدر زمینه  مس [9]و قادري  [8]ماهار و همکاران  ،]7[

 یابی دو مدل مکان ]11[ تیو هال نیجواکو. دوم را ارائه داده است با رویکرد التیتسه یابی مسئله مکان ]10[ارلنکوتر 
که در  یکرد درصورت سیتاس يدیجد لیتسه توان یدر مدل اول، در هر دوره م. را درنظر گرفتند ایپو يبا تقاضا التیتسه

 انیپوریتقیابی محور پویا،  همچنین در زمینه مسئله مکان .مانند یم یباق یدر مکان ثابت یمدل دوم آنها در طول دوره زمان
  . اول پرداختند با رویکردیابی  به ارائه مسئله مکان ]13[هورهامر و  ]12[و همکاران 
مطالعات انجام  یدر تمام. اند پرداخته ایپو طیدر مح التیمجدد تسه سیو تاس سیارائه شده به تاس يها مدل اکثر

 يبرا دکریرو کی نیحال، ا نیبا ا. شود یم لیبه مدل تحم يادیز نهیمقدار هز التیمجدد تسه سیو تاس سیشده با تاس
  .است ایپو طیمقابله با مح

متحرك ارائه  التیتسه یابیریمس يبرا یها مدل آن. شد یمعرف ]2[بار توسط هالپر و راقاوان  نیمتحرك اول التیتسه
که در نقاط بالقوه  یمتحرک التیتسه. حداکثر گردد یبرآورده شده توسط نقاط تقاضا در طول افق زمان يدادند تا تقاضا

ها زمان حمل و نقل  آن. نقاط تقاضا منتقل گردند نیب س،یتاس یاضاف نهیاعمال هزبدون  توانند یاند م شده یابیجا
به  ]14[و همکاران  یل. را حداکثر کردند التیتسه نیشده توسط ا نیتام يمتحرك را درنظر گرفتند و تقاضا التیتسه
 یبه بررس ]15[گودن و سورال . پرداختند یتصادف يمتحرك با تقاضا لیتسه یو زمان سنج یابیریله مسئمس یبررس

 يمتحرك رو التیکه تسه يبه طور. پرداختند يمطالعه مورد کیدر  لیساخت ر يمتحرك برا التیتسه یابی مسئله مکان
هالپر  .دندکر نییتع ،يمطالعه مورد یلیمتحرك را در شبکه ر التیتسه نهیآنها تعداد، نوع و مکان به. شدند یمنتقل م لیر

  . یابی تسهیل متحرك ارائه دادند یک الگوریتم جستجوي محلی براي حل مسئله مکان ]16[و همکاران 
به طور مشخص استفاده از تسهیالت متحرك به عنوان رویکردي مناسب براي گریز از هزینه باالي احداث تسهیالت 

یابی تسهیالت متحرك صورت  ، مطالعات کمی در زمینه مسائل مکانهبررسی صورت گرفتبا توجه به اما، . آید بشمار می
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با توجه به . شود همچنین انتقال تسهیالت متحرك باعث استهالك این تسهیالت و اعمال هزینه استهالك می. گرفته است
نظر گرفته یابی تسهیالت متحرك به تازگی معرفی شده است، تا کنون استهالك تسهیالت متحرك در اینکه مسئله مکان

بنابراین ما در . یابی محور استفاده نشده است از تسهیل متحرك در مسئله مکاندر مطالعات گذشته همچنین . نشده است
  . کنیم یابی تسهیالت محور متحرك با در نظر گرفتن استهالك ارائه می کانریاضی در مورد م دلیک ماین مقاله 

  
 مدل پیشنهادي  .3

  . شوند معرفی می ها ي آندي به همراه متغییرها و پارامترهادر این بخش مدل پیشنها
  

   :هامجموعه
 هامجموعه گره i={1, 2, …, I}  

 مجموعه دوره زمانی t={1, 2, …, T}  
  

 :پارامترها
 نرخ تخفیف a  

 .تعداد از قبل تعیین شده محور که در هر دوره باید تاسیس گردد p 
 U  .نرخ افزایش استهالك تسهیالت

 iC  .هزینه استهالك تسهیالت

,  .باید منتقل گردد tدر دوره j به گره  iمقدار جریانی که از گره 
t

i jW 
 . tدر دوره  kنقطه  به iواحد هزینه حمل و نقل جریان از نقله  , ,1t i kC  

 . lبه نقطه  kجهت انتقال تسهیل محور از نقطه ) ریل(هزینه تاسیس زیربنا ,2k lC 
 . tدر دوره  kهزینه ثابت تاسیس محور  ,1t kF 

 . tدر دوره  kطه به نق iهزینه انتقال تسهیل محور متحرك از نقطه  , ,2t i kF 
  

 :متغییرهاي تصمیم
به خود  0گیرد، در غیر این صورت مقدار می 1تخصیص یابد مقدار  kبه محور  iگره  tاگر در دوره 
آن تاسیس گردد،  منتقل و یا در kمحوري به نقطه   tهمچنین در صورتی که در دوره . دهداختصاص می

,
t
k kX   گیردمی 1مقدار. 

,
t
i kX   

 .گیردمی 1به عنوان یک محور ثابت عمل کند مقدار  kگره  tاگر در دوره  1t
kZ  

 .گیردمی 1منتقل شود، مقدار  kبه نقطه  iمحوري از نقطه  tاگر در دوره  ,2t
i kZ 

 .محوري تاسیس گردد kدر محل  tگیرد که در دوره می 1در صورتی مقدار  t
kY e 

 .عبور کند tدر  دوره  lو  kاز بین محورهاي  jو  iگیرد که جریان بین گره می 1در صورتی مقدار 
, , ,1t

i k l jY 
 .گیردمی 1تاسیس گردد مقدار  lو  kبین نقاط ) ریل(اگر زیربناي انتقال ,k lR 

محور  در دو دوره متوالی kگیرد که گره می 1در صورتی مقدار . ک متغییر مجازي صفر و یک استی
  .باشد

  , 1
 2 t t
kY  

t .  tدر دوره  iمیزان استهالك تسهیل 
iF 
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, , , ,1   , , , , ,t t
i k l j j lY X t i k l j  )11(  

, 11 2  , ,t t t t
k k kY e Z Y t k   )12(  
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k k kZ Z Y t k    )13(  
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   )16(  
0  ,   1t
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,+U Z2   ,   1t t t

i i i jF F i t    )18(  

 ,     ,   , , ,   ,,   1 ,   2 ,   1  ,    ,     0,1 ,  ~ Integer Variable, , , , ,  t t t t t t
i k k k i i k l j k k l iX Z Z Y Y e R F t i k l j )19(  
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انتقال  نهیهز ،محورها سیتاس نهیهز ربنا،یز سیتاس نهیهز ان،یحمل و نقل جر نهیکل شامل هز نهیهز، )1(تابع هدف 
 يمحور چیکه در دوره اول ه دنکن یم انی، ب)19(و ) 2(�ای�تیمحدود .کند یم نهیرا کم و هزینه استهالك محورها محورها

 ایو  سیتاس يمحور توان یم ،یهر دوره زمان رکه در هر گره و د ندنک یم نی، تضم)19(و ) 3( تیمحدود. شود یمنتقل نم
گره به عنوان محور درنظر  pتعداد  دیبا یدر هر دوره زمان کند یم انی، ب)4( تیحدودم. به آن منتقل کرد گریاز گره د

 يستراتژ، ا)19(و ) 6( تیمحدود. تنها به محور باز شده ارائه شده است ههر گر صی، جهت تخص)5( تیمحدود. گرفته شود
از  tدر دوره  تواند یمحور م لیتسه کی یدر صورت کند یم انی، ب)7( تیمحدود. کند یم انیگره و محور را ب گانهی صیتخص
 نی، تضم)19(و ) 8( تیمحدود. وجود داشته باشد يمحور لیتسه kمنتقل شود که در دوره قبل در گره  iبه گره  kگره 

. شده باشد سینقاط تاس نیمورد نظر ب يربنایمنتقل شود که ز lو  kنقاط  نیب تواند یم يمحور یکه در صورت کنند یم
، )15(-)12( تیمحدود. کند یم نیرا مع کند یعبور م lو  k يکه از محورها jو  i گره نیب ری، مس)11(-)9( تیمحدود

 ایو  سیمحور را تاس توان یهر دوره م درکه  کنند یم نی، تضم)19(و ) 16( تیمحدود. باشد یمحور م سینشان دهنده تاس
. شود ی به تسهیالت محور وارد نمیاستهالک 1دوره کند که در  بیان می) 17(محدودیت  .منتقل کرد گریاز نقاط د

مقدار استهالك وارده به تسهیالت محور متحرك در صورت انتقال این تسهیالت به نقاط دیگر در ) 18(محدودیت 
  .کند یم نییرا تع میتصم يرهایینوع متغ) 19( تیمحدود .کند هاي زمانی دیگر را محاسبه می دوره

  
 نتایج محاسباتی  .4

یابی محور پویا ارائه شده توسط کنتراس و همکاران  این بخش ابتدا به مقایسه مدل پیشنهادي اول با مدل مکاندر 
حل  APهاي  هاي مختلف برگرفته از داده را در مثال و مدل کالسیک براي این منظور مدل پیشنهادي. پردازیم می ]17[

'از AP5#T4براي مثال  و در ادامه .کنیم می  i iC C  بجايiC استفاده کرده و  دهیم را به تدریج افزایش می. 
یابی  مدل پیشنهادي و مدل مکان حل نشان دهنده نتایج 1جدول  .استفاده شده است Gamsها از نرم افزار  براي حل مدل

نتایج افزایش تدریجی هزینه استهالك را  1و شکل  2جدول  .دهد را نمایش می هاي مختلف براي مثال ور کالسیکمح
  .دهد نمایش می

  
 یابی محور کالسیک مدل مکانمقایسه مدل پیشنهادي اول و  - 1جدول 

  مقدار تابع هدف مدل کالسیک  مقدار تابع هدف مدل پیشنهادي  شماره مثال
AP5#T2 84732  85840  
AP7#T2 81390        90211  
AP10#T2  89517  95432  
AP15#T2  74599  80541  
AP5#T4 87159.5  90221  
AP7#T4 88706 91526  
AP10#T4  104064.5  152416  

  
  
  



  ٦

 بررسی افزایش هزینه استهالك تسهیالت محور - 2جدول 
λ مقدار تابع هدف مدل پیشنهادي مقدار تابع هدف مدل کالسیک 
0 90221 87159.5 

1 90221 87482 

3 90221 87953 

5 90221 88318 

7 90221 88663 

9 90221 88893 

11 90221 89103 

13 90221 89313 

15 90221 89523 

17 90221 89733 

19 90221 89943 

21 90221 90221 

  
  

 
  روند افزایش هزینه استهالك تسهیالت محور - 1شکل 

  
تابع هدف هاي بررسی شده، مدل پیشنهادي از مقدار  شود، در تمامی مثال مشاهده می 1که در جدول  همانطور

تقال یابی محور کالسیک به قابلیت ان نیابی محور کالسیک برخوردار است، چون مدل مکا ننسبت به مدل مکاکمتري 
شود که با  مشاهده می 1و شکل  2ل همچنین در جدو .کند توجهی نمیو امکان استهالك تسهیالت متحرك  تسهیالت

یابی محور کالسیک  تابع هدف مدل پیشنهادي نزدیک به مدل مکان محور، مقدار افزایش هزینه استهالك تسهیالت
یابی محور کالسیک  شود، تا جایی که وقتی هزینه استهالك تسهیالت بسیار باال باشد مدل پیشنهادي مانند مدل مکان می

   .برخوردار استنسبت به مدل کالسیک توان گفت مدل پیشنهادي از کارایی بیشتري  ن میبنابرای .کند عمل می



  ٧

یابی محور کالسیک تایید شده  کارایی مدل پیشنهادي نسبت به مدل مکان 2و جدول  1در جدول  با توجه به اینکه
مدل پیشنهادي را با درنظر گرفتن استهالك  براي این منظور،. پردازیم میاست، در ادامه به تحلیل پارامتر مدل پیشنهادي 

'ازحل کرده و  به طور جداگانه و بدون درنظر گرفتن استهالك  i iC C  بجايiC  در مثالAP5#T4  استفاده
  .نرخ افزایش هزینه استهالك تسهیالت است . کنیم می

  
 تاثیر افزایش هزینه استهالك – 3ل جدو

   بدون درنظر گرفتن مقدار تابع هدف مدل پیشنهادي
  استهالك

با درنظر گرفتن مقدار تابع هدف مدل پیشنهادي 
  استهالك

0  87159.5  87159.5  
10  90384.5  88998  
20  93609.5  90048  
30  96834.5  91098  
40  100059.5  92148  
50  103284.5  93198  

  
 وقتی نرخ افزایش هزینه استهالك تسهیالت برابر با صفر است هزینه مدل پیشنهادي  شود که مشاهده می 3در جدول 

با افزایش هزینه استهالك تسهیالت،  برابر است، امادر حالت درنظر گرفتن استهالك و بدون درنظر گرفتن استهالك با هم 
با درنظر به مقدار بیشتري نسبت به مدل پیشنهادي  درنظر گرفتن استهالك تسهیالت محور بدونهزینه مدل پیشنهادي 

باشد که مدل پیشنهادي به  این امر نشان دهنده این موضوع می. یابد افزایش میگرفتن هزینه استهالك تسهیالت محور 
هاي پیشنهادي براي  نهایت مدلدر . باشد می تر مناسبمنظور کمینه کردن هزینه کل از جمله استهالك تسهیالت 

  .اند ارائه شده 4و نتایج در جدول   شده APهاي  داده
  

 هاي عددي نتایج حل مثال – 4جدول 

بدون مقدار تابع هدف مدل پیشنهادي   شماره مثال
  درنظر گرفتن هزینه تسهیالت

با مقدار تابع هدف مدل پیشنهادي 
  درنظر گرفتن هزینه تسهیالت

AP5#T2 101232  95415  
AP7#T2 101640  92619  
AP10#T2  109767  101789  
AP15#T2  124745  110526  
AP5#T4 119409.5  98448  
AP7#T4 116456 103027  
AP10#T4  142362  121965  

  
  
  
  



  ٨

 نتیجه گیري  .5

 پیشنهادي در دو حالت درنظر گرفتن استهالك مدل. یابی محور متحرك ارائه شد براي مکان یمدلدر این مقاله 
تسهیالت محور و بدون درنظر گرفتن استهالك تسهیالت محور حل شد و همچنین کارایی مدل پیشنهادي با مدل 

محور  التیانتقال تسه تیتوجه به قابل لیمحور متحرك بدل یابی مدل مکان. یابی محور پویاي کالسیک مقایسه شد مکان
که  يدر موارد يشنهادیپ لدم. برخوردار باشد کیکالس ایمحور پو یابینسبت به مدل مکان يشتریب ییاز کارا تواند یم

بنابراین اگر در مواردي که با  .دکاربرد دار و هزینه انتقال این تسهیالت پایین است محور قابل انتقال هستند التیتسه
دل پیشنهادي تسهیالت محوري مانند ساختمان که قابل انتقال نیستند یا هزینه انتقال باالیی دارند سروکار داریم از م

 نیا يکاربردهامراکز پست از  یابی مکان .کند یابی محور پویا عمل می استفاده کنیم، این مدل پیشنهادي مانند مدل مکان
  .مدل است
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