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  چكیده
ارائه  ی حمل و نقلگذاری در شبکهریزی و مدیریت سرمایهای برای برنامهدر این مقاله، یک مدل ریاضی دومرحله

ریزی ی اول، با مشاهده شرایط واقعی در یک شرکت حمل و نقل بین المللی، یک مدل ریاضی برای برنامهدر مرحله شود.می
نقلیه در نقاط عرضه و یافته با در نظر گرفتن قابلیت شستشو وسایلحمل و نقل توسعه یافته است، در این مدل ریاضی توسعه

پذیر شده است. تصمیم در مل کاالهای ناسازگار در مسیرهای پی در پی امکانای برای این عملیات، حتقاضا و اختصاص هزینه
ریزی است. این مدل به صورت مستقل ی برنامهاین مرحله، شناسایی مسیر بهینه برای هریک از وسایل نقلیه در طی یک دوره

 مرحله دوم، با استفاده از سود شود. دریریزی اجرا می برنامهو با توجه به مقدار تقاضا و عرضه تخمین زده شده در هر دوره
 ی انتخاب پرتفولیوریزی محاسبه شده است، مسالهی اول و برای یک افق برنامهمتناظر با هریک از وسایل نقلیه که در مرحله

میانگین ای است که میزان ی نقلیهتصمیم در این مرحله انتخاب وسیله ،شوداجرا و حل می گذاریسرمایه در جهت مدیریت
در  ریزی داشته باشد و در کنار آن میزان نوسان سوددهی در این افق، کم باشد.بازده سود باالیی، در طی یک افق برنامه

ریزی حمل و نقل هایی انجام شده و نتایج حاصل از حل یک مثال عددی با نتایج حل یک مدل برنامهنهایت، تحلیل حساسیت
  ی روش پیشنهادی در صنعت حمل و نقل را نشان می دهد.کالسیک مقایسه شده است که کارای
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 مقدمه -1
حمل و نقل توسعه ریزی ی اول، با مشاهده شرایط واقعی در یک شرکت حمل و نقل بین المللی، یک مدل ریاضی برای برنامهدر مرحله

ای برای این نقلیه در نقاط عرضه و تقاضا و اختصاص هزینهیافته با در نظر گرفتن قابلیت شستشو وسایلیافته است، در این مدل ریاضی توسعه
ی هریک از پذیر شده است. تصمیم در این مرحله، شناسایی مسیر بهینه براعملیات، حمل کاالهای ناسازگار در مسیرهای پی در پی امکان

ی ریزی است. این مدل به صورت مستقل و با توجه به مقدار تقاضا و عرضه تخمین زده شده در هر دورهی برنامهوسایل نقلیه در طی یک دوره
باشد ی حمل و نقل که شامل یافتن الگوی بهینه حمل کاالها از نقاط مبدا به نقاط مقصد میریزی شبکهبرنامه شود.ریزی اجرا میبرنامه

کل خدمات را به مشتریان ارائه های مختلف به بهترین شای است که با شناسایی ترکیب مناسب محصوالت و درنظر گرفتن هزینهگونهبه
ای که برای به دست گونهبه ،شودریزی و میزان تقاضای هر دوره انجام میی برنامهریزی در این مرحله و با ازای هر دورهکند. این برنامهمی

ریزی حمل و نقل در این مرحله چندین بار ریزی الزم است که مدل مربوط به برنامهآوردن سود حاصل از وسایل نقلیه برای یک افق برنامه
 حل شود.اجرا و 
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فق ادر  سوداوری وسایل نقلیهسال برخی از وسایل نقلیه خود را به مزایده گذاشته و با توجه به میزان  چندپس از گذشت  این سازمان
 کهای گونهبه ،دقیق استریزی برنامه نیازمند این سازمان از آن جهت، آیدبرخی وسایل نقلیه بر می فروش یا بعدی در جهت خرید ریزیبرنامه

 کم در روند ریزی و در کنار آن میزان نوسان، در طی یک افق برنامهباالترین میانگین بازده سود با انتخاب بهترین ترکیب از وسایل نقلیه،
 .ریزی به دست آیدبرنامه سوددهی در این افق

آید، ریزی به دست میها و میزان سودی که به تفکیک هر کامیون در یک افق برنامهبا درنظرگرفتن هزینهی دوم، از این جهت در مرحله 
 د. به عبارت دیگر مدل پرتفولیو که در فاز دوم اجراگیری شرکت حمل و نقل انجام میی دوم، فرایند انتخاب سبدی از وسایل نقلیهدر مرحله

رین ریزی، سعی دارد به انتخاب بهتمحاسبه شده برای هر ماشین و نوسان الگوی سوددهی در افق برنامه شود، با توجه به میزان سودمی
 ترکیب از وسایل نقلیه بپردازد.

 موضوع اتیادب -2
ریزی منابع مربوط به حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته شبکه حمل و نقل و برنامهدر این قسمت، ادبیات تحقیق مرتبط با طراحی   

کاال و ... شناخته  ی مسیریابی وسایل حمل کننده با ظرفیت محدود، به عنوان رایج ترین مساله برای مدیریت توزیع غذا، سوخت،است. مساله
به نقاط تقاضا به خدمت گرفته  هاها از نقاط عرضه و تحویل آنمحموله، وسایل نقلیه متعدد برای برداشت این مسالهشده است. در 

بندی شده است، دارای یک پایانه است که برای قرارگیری فرمول 1882در سال  [ و2]بر اساس آنچه در مرجع  . این مساله[1]شوندمی
 .[2]رفته شده استکنند درنظر گای از وسایل نقلیه یکسان که کاالهای سازگاری را حمل میمجموعه

بار در یک کمان قرار گیرد و ی نقلیه مجاز است که دقیقا یکی مسیریابی وسایل حمل کننده با ظرفیت محدود هر وسیلهدر مساله
ایانه باز کند و در نهایت به همان پی مرکزی شروع به حرکت میی نقلیه از یک پایانهخدمات را به مشتریان ارائه کند. در این مساله، هر وسیله

گردد. این مساله، بدون ی نقلیه نیز رعایت میشود در حالی که ظرفیت هر وسیلهی سفر حداقل میگردد. در این مساله، میزان هزینهمی
نیز های دیگری ی نقلیه خواهد داشت با این تفاوت که برنامه ریزیی مسیریابی وسیلهی نقلیه، شباهت به مسالهمحدودیت ظرفیت برای وسیله

 . [0] همزمان انجام می شود
های مختلفی را به اند و ویژگیی مسیریابی وسایل حمل کننده با ظرفیت محدود پرداختهی مسالهتاکنون مقاالت قابل توجهی به توسعه

 . [5,4]ه استی حمل و نقل تعریف شدی شرایط واقعی در شبکهها با مشاهدهاند. الزم به ذکر است که تمامی این ویژگیآن افزوده
توان به موارد زیر اند میی مسیریابی بودههای حمل و نقل به دنبال توسعه مسالهاز جمله مقاالتی که با الهام از شرایط واقعی در شرکت

 اشاره کرد.
ها ارائه ظرفیت آنهای متفاوت و حداکثر کردن استفاده از مدلی دوهدفه مبنی بر حداقل کردن هزینه های مربوط به ناوگان [0]در مرجع 

ی بهینه برای وسایل نقلیه متفاوت و مقدار هزینه [7]شده است. این مدل برای مدیریت سیستم جمع آوری زباله پیشنهاد شده است. در مرجع 
ی سیلهتوان چندین وشود که برای برآورده شدن شدن تقاضا در یک گره میای محاسبه میمسافت طی شده توسط هر وسیله نقلیه به گونه

ریزی ها در پایانه در نظر گرفته شده است. این مقاله یک مدل برنامهی حمل و نقل برای کامیون[ یک مساله9در مرجع ]نقلیه اختصاص داد. 
خطی دو هدفه را درنظر گرفته است که هدف اول آن حداقل کردن کل مسافت طی شده توسط هر کامیون است و تابع هدف دوم، حداقل 

های مربوط به کانتینرها مانند: چندین ناوگان، چندین محصول [ با مشاهده ویژگی8در مرجع ] عملیات مربوط به هر کامیون است. کردن زمان
ی حمل و نقل یکپارچه پرداخته است. در ی یک مسالهها در کره جنوبی به توسعهی زمانی در صنایع حمل و نقلی کامیونهمگن و پنجره

ی هایی که هر ماشین در هر دورههایی نظیر حداکثر تعداد کمانی زمانی و محدودیتسازی با در نظر گرفتن پنجره[ چند مدل13مرجع ]
های حمل و ریزی خطی تخصیص وسایل نقلیه با کاربرد در شرکتی برنامهیک مساله [11]در مرجع تواند بپیماید ارائه شده است. زمانی می

 .شودپیمایند تعیین میهایی که با ظرفیت پر و خالی مسیرها را میاین مقاله تعداد ماشیننقل برزیل  ارائه شده است. در 
های استراتژیک حمل و نقل به منظور بهبود ی برنامههای حمل و نقل و ارائهها در شرکت[ به اهمیت مدیریت ناوگان12در مرجع ]

ها در هایی چون نگهداری ناوگانکننده( استراتژیاده موثر از منابع)وسایل حملکند. در این مقاله به منظور استفسوداوری سازمان اشاره می



 
 

ی وسایل نقلیه و در نهایت های شرکت حمل و نقل دیگر و اجارهپایانه به منظور براورده کردن تقاضاها،  پاسخگویی به تقاضاهای و سفارش
 ریزی مشترک، اشاره شده است.سازی یک برنامهرده و پیادههای حمل و نقل همتبادل با شرکت

ریزی شود توسعه و برنامهی هر سهم تعریف میی نقلیه که معموال بر اساس میانگین بازده سرمایهعالوه بر بررسی کارایی هر وسیله
کارایی هر ، ی سبد سهامدر تئوری انتخاب بهینه. [10]های حمل و نقل با آن مواجه هستندمدیریت ریسک از مسائل کلیدی است که شرکت

هایی که مستلزم شود. ارزیابی داراییگیری میسهم با توجه به میزان میانگین بازده سرمایه و واریانس سود هر سهم در طی سری زمانی اندازه
شاخص ریسک با 1852در در سال [ 14]های مطالعات اخیر است.  در مرجع هایی با ریسک باال هستند، یکی از مهمترین بخشگذاریسرمایه

 .  شده است ، تعریفواریانس که اساسا امید ریاضی مربع انحراف از بازده مورد انتظار یک دارایی است
سازی این مقاله ی اول مدلدیده نشده است که در مرحلهن حمل کاالهای ناسازگار گرفته ساختار مربوط به درنظر گرفتدر مطالعات صورت

حمل و نقل مورد مطالعه، هرچند سال یکبار با توجه به تغییرات تقاضا و مستهلک شدن وسایل  درنظرگرفته شده است. از طرف دیگر شرکت
وسایل نقلیه درنظر گرفته  یریزی دقیق برای مدیریت هزینهاین مقاله یک برنامه م ی دوگذارند. از این رو در مرحلهها را به مزایده می، آننقلیه

 شود.می

 یافتههای توسعهمدل -3
 شود.یافته در هریک از مراحل پرداخته میهای توسعهبخش به معرفی هریک از مدل در این

    تعیین الگوی سود وسایل نقلیه در شرکت حمل و نقل -3-1
ریزی که در های برنامهبه تعداد دوره 1ی حمل و نقل را با اجرا کردن مدل ریاضی ریز شرکت حمل و نقل، فاز اول از طراحی شبکهرنامهب

  .کنددهند، شروع میریزی مشخص را تشکیل مییک افق برنامهنهایت 
 فرضیات:

 ی ی ناسازگار باید یک هزینهی متوالی دو محصول ناسازگار را حمل کند، به هنگام بارگیری محمولهدر صورتی که یک ماشین در دو دوره
 سازگار خواهد بود. ی ناشستشو را در نظر بگیرد و پس از عملیات شستشو قادر به بارگیری محموله

 تواند به گره دیگری برود یا اینکه به پایانه باز گردد.ی بار حتما باید گره را ترک کند حال میهر ماشین پس از تخلیه 
 ها:اندیس

   ,a b: ی پایانه.های مربوط به بارگیری و تخلیه به عالوهاندیس مربوط به مکان 
 ,i j: های مربوط به بارگیری و تخلیهاندیس مربوط به مکان. 

 L :.اندیس برای پایانه 

 ,o p :شود )نوع روغن(اندیس مربوط به نوع کاالیی که حمل می. 

 k : نقلیه که برای حمل و نقل مورد استفاده واقع می شوداندیس برای انواع وسایل. 

 t :ریزی حمل و نقل.اندیس برای دوره های برنامه  

 :پارامترها   

 a,b,k
cost :ی ارسال کامیونهزینهk یاز نقطهa بهb به ازای هر واحد محصول بارگذاری شده بر روی ماشین،k. 

 k
co: ی ماشینی شستشوهزینهk.  این هزینه زمانی( شود که ماشینمیلحاظkهای در دوره)متوالی محصول ناسازگار را حمل کند 

 k
sv: ی نگهداری و تعمیرات ماشینهزینهk واحد از مسافت. 2333به ازای هر 

 k
poی سوخت ماشین: هزینهk .به ازای هر واحد از مسافت 

 
, ,j o t

D : میزان تقاضای مقصدj ی نوع ام برای محمولهo ی زمانیدر دورهt . 



 
 

 
, ,i o t

S  :ی مبدامیزان عرضهi ام برای محصول نوعo زمانی یدر دورهt . 

 
o,pc  : ای به معنای ناسازگار بودن دو محصول است و مقدار صفر به معن 1ماتریس ناسازگاری مربوط به محصوالت. )در این ماتریس مقدار

 (سازگار بودن دو نوع محصول روغن است

a,b
distance:   میزان مسافت بین نقاط,a b  . 

       :متغیر های تصمیم 

 
, , , ,i j k o t

y :حجمی از روغن نوعo سفارش مقصد(j که در دوره ) ی زمانیt  از مبداi به مقصدj توسط ماشینk شود. ارسال می 
 

a,b, , ,o k t
x زمانی که ماشین: این متغیرk ی زمانیدر دورهt  بارگیری محصولبرایo مبدا ازa  مقصدبهb 1 فرستاده می شود مقدار 

 . 3میگیرد، در غیر این صورت 
 

, , ,i o k t
 :زمانی که ماشینk ی زمانیدر دورهt محصولo را در مکانi  3میگیرد، در غیر این صورت  1تخلیه کرده است مقدار. 

 
,k t

 :زمانی که ماشینk ی زمانیدر دورهt  3میگیرد، در غیر این صورت  1محصول ناسازگاری را حمل کند مقدار. 

 k
totaldist: کل مسافتی که ماشینk پیمایدمی. 

 : 1مدل ریاضی

 شود.ریزی اجرا و حل میی برنامهاین مدل ریاضی به ازای هر دوره
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i j k o t o k t k t

i j k o tx              

-سازی، ارسال وسایل حملهای فعالدهند، در این عبارات تابع هزینه شامل مجموع هزینهرا شرح می 1تابع هدف مدل ریاضی  5تا  1ی رابطه
دودیت مربوط به تقاضا و منابع ترتیب محبه  7و  0ی ی سوخت وسایل حمل کننده است. رابطهکننده، شستشو، نگهداری و تعمیرات و هزینه

ی هایی است که در هر دورهبرای باالنس بودن گره درنظر گرفته شده است به این صورت که ماشین 9ی دهد. رابطهدر دسترس را تشکیل می
ی زمانی اشین در هر دورهکند که هر متاکید می 8ی رابطهی بعدی از آن گره باید خارج شوند. شوند و در دورهزمانی به گره خاص وارد می

گیرد در مقدار مثبت می yشوند که هر زمانی که متغیر به ترتیب باعث می 11و  13ی حداکثر باید در یک کمان حضور داشته باشد. رابطه
به شرکت حمل و نقل  jی تقاضانقطهفرستاده شود و پس از آن از  iکنندهی قبل یک ماشین از شرکت حمل و نقل به نقطه عرضهدوره

ی شود. رابطهوارد شود فعال   jای به گره خاصاز هر نقطه oکه کاالزمانی شوند،  متغیر باعث می  10و  12ی بازگردانده شود. رابطه
 15ی در تابع هدف فعال شود.  رابطه kی ماشینی شستشوکاالی ناسازگار در دو مسیر متوالی هزینهشود که در صورت حملباعث می 14

 دهند.نوع متغیرهای تصمیم را نشان می 17و  10کند. محدودیت مقدار کل مسافت طی شده توسط هر ماشین را محاسبه می

 تعیین ترکیب وسایل نقلیه برای یک افق زمانی -3-2
ی وسایل ی اول که به تفکیک هر ماشین محاسبه شده است، تعداد بهینهدر این مرحله با استفاده از مقادیر سود به دست آمده در مرحله

ی ای زمانی مختلف از یک پدیدهشود که در واحدهی سبد سهام، فرض میآید. در تئوری انتخاب بهینهنقلیه برای افق زمانی به دست می
شود. سپس در هریک از این واحدهای زمانی ارزش چند شاخص باهمدیگر مقایسه شود. با استفاده از برداری میاقتصادی و یا یک بازار نمونه

 سک براورده شود. توان بودجه محدود سازمان را به نحوی بین وسایل نقلیه تقسیم کرد که بیشترین بازده و کمترین ریاین تئوری می
 ها:اندیس

 t:  برداری از قیمت یا ارزش وسایل نقلیه.های نمونهاندیس مربوط به زمان 

 i.اندیس مربوط به وسایل نقلیه : 

 ها:پارامتر 

 i
نوعی ی نقلیه: مقدار بازده حاصل از وسیلهi. 

 i
ی نوعی نقلیه: انحراف معیار حاصل از وسیلهi. 

 
ij

ی نوع: کواریانس بین وسیلهi ی نوع ی نقلیهو وسیلهj. 

  .ماتریس کواریانس : 



 
 

 متغیر تصمیم:

 i
w:  ی نوعی نقلیهدرصدی از بودجه که به وسیلهi یابد.اختصاص می 

 :2مدل ریاضی 

ی زمانی دارای نوسان است سود وسایل نقلیه در هر دورهها و گیری درواقع از آنجایی که تقاضا و به تبع آن هزینهاین مرحله از تصمیم
اضا قطعی نیست برای اعمال شود اما از آنجایی که تقدرنظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر تقاضا معلوم باشد مدل دوم حذف می

 ی دوم استفاده شده است.واریانس در مرحلهریزی تصادفی از مدل میانگینبرنامه
 

(19) max  T
i i

i

w w     

(18) 
2min  T

i j ij
i j

w w w w     

(23) 1
i

i

w   

(21) 0     iw i  

 
-که شاخصی برای اندازه-مقدار واریانس 18ی کند. در رابطهمقدار میانگین بازده سود حاصل از وسایل نقلیه را محاسبه می 19ی رابطه

گذاری درنظر ای که برای سرمایهمقدار کل بودجه 23ی شود. رابطهمحاسبه می -مقدار ریسک حاصل از انتخاب وسایل نقلیه هستگیری 
 دهد.نوع متغیر تصمیم را نشان می 21ی گیرد و رابطهواحد درنظر می 1گرفته شده است را 

 حساسیت  تحلیل -4
 و ریزی حمل و نقل با استفاده از سبد وسایل نقلیه پیشنهادشده پیشنهادشده جهت برنامهای مرحلهدودر تحلیل حساسیت پیش رو، مدل 

شود که استفاده از مقایسه شده است. در این تحلیل حساسیت مشاهده می برای یک مثال عددی حل و حمل و نقل کالسیک ریزیبرنامه مدل
 .کندیری میهای سازمان جلوگاز هزینهیافته به میزان زیادی مدل توسعه

شود و سود حاصل تعیین الگوی سود وسایل نقلیه در شرکت حمل و نقل اجرا میی اول این مقاله برای در مرحله یافتهدر ابتدا مدل توسعه
نقل  وآید. از سوی دیگر الگوی سود وسایل نقلیه در شرکت حمل و نقل با استفاده از مدل حمل از هر ماشین در انتهای هر دوره به دست می

های مقادیر سود حاصل از هر یک ماشین کالسیک به دست آمده است.
1
k و 

2
k و

3
k مدل یکپارچههای به ازای اجرا و حل هر یک از مدل-

( مشخص است سود به دست آمده 1همانطور که در شکل )قابل مقایسه است. ( 1و حمل و نقل کالسیک در شکل ) ای دوهدفهی چند مرحله
هایبرای ماشین

1
k و

3
k ها در مدل حمل و شده برای همین ماشینیافته حمل و نقل بیشتر و کمتر از سود محاسبهبه ترتیب در مدل توسعه

های مربوط به وسایل ی هزینهجانبه همهی اول این مقاله، به صورت همهیافته حمل و نقل در مرحلهدل توسعهنقل کالسیک است چراکه م
های مربوط به ماشینگیرد و از آنجایی که هزینهنقلیه را درنظر می

3
k های ماشینبه نسبت هزینه

1
k کمتر استفاده شده از آن  ،بیشتر است

 است و لذا سود متناظر با این ماشین نسبت به سود به دست آمده در مدل حمل و نقل کالسیک کمتر است.
هایی که واریانس ماشینبا استفاده از مدل پرتفلیو  میانگینشود. ی وسایل نقلیه پرداخته میوضعیت سوددهدر مرحله دوم به آنالیز 
وسانات کمتری بوده است انتخاب ها در انتهای هر سال دارای نری داشته و از طرف دیگر میزان سود دهی آنمیانگین بازده سوددهی بیشت



 
 

ساله وزن پیشنهاد شده برای هریک از وسایل نقلیه در سبد  13در مثال جاری با توجه به جدول سود وسایل نقلیه در سری زمانی  شود.می
 قابل مشاهده است. (1) سهام به دست آمده است که در جدول

ریزی حمل و نقل با همدیگر پیشنهادشده و مدل برنامه ایمرحلههای تحمیل شده به سازمان با استفاده از مدل دو در نهایت مقادیر هزینه
مامی داشتن وسایل نقلیه در تی نقلیه با فرض ثابت نگه شود. در مدل حمل و نقل کالسیک مقادیر سود حاصل از هر وسیلهمقایسه می

ای بین سود حقیقی به شود.. آنالیز مقایسهمحاسبه می اجرای تصمیم مبنی بر انتخاب پرتفلیو وسایل نقلیه، ریزی و عدمهای افق برنامهدوره
( 2شکل )قابل مشاهده است. همانطور که در  (2)ریزی حمل و نقل کالسیک و مدل پیشنهاد شده در شکل دست آمده توسط دو مدل برنامه

وسایل نقلیه در طی افق  انتخاب پرتفلیوهای مبنی تصمیم است، با استفاده از مدل حمل و نقل کالسیک و بدون اجرایی کردن مشخص
 .شودهای بسیار زیادی به سازمان تحمیل میساله هزینه 13ریزی برنامه

 (:  مقادیر وزن به دست آمده برای وسایل نقلیه در سبد سهام بهینه1) جدول

3
k  

2
k  

1
k  

 

وسایل نقلیه در سبد سهام وزن 11.0 11.0 1100  

 

 
 

هریک از وسایل ای بین مقادیر سود محاسبه شده برای (: آنالیز مقایسه1شکل)
ریزی حمل مدل برنامهی اول و یافته در مرحلهدر مدل حمل و نقل توسعهنقلیه 

 و نقل کالسیک

ریزی حمل ای بین سود به دست آمده با استفاده از مدل برنامهآنالیز مقایسه -(2شکل)
 یافتهریزی حمل و نقل توسعهای برنامهو نقل کالسیک و مدل دو مرحله

 

 گیرینتیجه -5
 

ی اول وسایل نقلیه ارائه شده است. این مدل در مرحلهاب پرتفلیو ریزی حمل و نقل و انتخبرای برنامهای در این مطالعه یک مدل دومرحله
ی دوم با توجه است. در مرحله ...های حمل و نقل، شستشو، ی مسیر برای هریک از وسایل نقلیه با توجه به هزینهبهینه به دنبال یافتن الگوی

ی اول محاسبه شده مدل ارائه شده در مرحلهریزی و با استفاده از ی یک افق برنامهبه سود محاسبه شده برای هریک از وسایل نقلیه که برا
نقلیه حداکثر شده و میزان ریسک حاصل از در این مرحله میانگین بازده حاصل از سود وسایل. پردازدی میاست به انتخاب سبد بهینه

یافته با مدل هریک از مراحل درنظر گرفته شده مدل توسعهی کارایی به منظور ارزیابی رفتار مدل و مشاهده شود.گذاری حداقل میرمایهس
یافته به لحاظ ریزی حمل و نقل توسعهرفت استفاده از مدل برنامهار میمقایسه شده است و همانطور که انتظریزی حمل و نقل کالسیک برنامه

 هزینه به نفع سازمان خواهد بود. 
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