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مطالعة موردی مدل مکانیابی هاب سلسلهمراتبی با درنظرگرفتن چند مود
حملونقل و حداکثر تأخیر مجاز در شبکة پستی ایران
*2

فیروزه کاوه ،1جعفر رزمی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدة مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران
 .2استاد دانشکدة مهندسی صنایع ،پردی دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران


(تاریخ دریافت  93/09/16ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  94/02/11ـ تاریخ تصویب )94/10/07

چکیده
در این پژوهش ،مسئلة مکانیابی هاب سلسلهمراتبی با درنظرگرفتن چند مود حمشونلش و حداکثر تأخیر مجاز بررسی شده است .ایـن مطالعـه
در شبکة پست ویژة ایران و با درنظرگرفتن حداکثر دو روز تأخیر در تحویش کاا و در حالتی که دو نوع هاب زمینی و فرودگاه وجود دارد انجام
گرفته است .مسئلة مورد نظر نوعی از مسائش مکانیابی و تخصیص یگانه برای جمعآوری ،انتلال و توزیع مرسوات پستی است .تمام هابهـای
مورد بررسی هرفیت محدود داشتهاند و عالوهبراین بهازای هر روز تخطی از حداکثر تأخیر مجاز در تحویش کاا جریمـهای درنظـر گرفتـه شـده
است .هدک راهبردی از بررسی این مدل تعیین مکان بهینة نلاط هاب زمینی و فرودگاه و تخصیص مسیرها بـه ایـن دو نـوع هـاب اسـت .ایـن
تخصیص بهگونهای صورت میگیرد که کمترین تأخیر در تحویش کاا رخ دهد و همینطور هزینههای کلـی سیسـتم بهینـه شـود .مـدل مـورد
بررسی برنامهریزی عدد صحیح مختل خطی است .درنهایت ،مطالعة موردی بهمنظور پیادهسازی مدل در قسمتی از شبکة پستی ایـران انجـام
گرفته و تحلیش حساسیت روی پارامترهای مهم مدل از طریق نرمافزار  GAMSصورت پذیرفته است.

واژههایکلیدی :تخصیص یگانه ،هرفیت محدود هاب ،مسئله مکانیابی ،سلسله مراتبی هـاب ،مسـئله مکـانیـابی
هاب.

مقدمه
1

تسهیالت هاب در بسیاری از شـبکههـای توزیـع از جملـه
خطوط هوایی ،شبکههای حمش ونلش کاا ،شبکههای پستی،
شبکههای مخابراتی و ...بهکار میرود .هابهـا عبـارتانـد از
مراکز جمعآوری ،سازماندهی و توزیع که بـا هـدک ارتبـاط
میانی و غیرمستلیم میان دو نلطـه اسـتفاده مـیشـوند .در
یک مسئلة مکانیـابی هـاب ،هـدک یـافتن مکـان مناسـب
هابها و تخصیص نلاط تلاضا به آنها بهمنظـور فرسـتادن
جریان از مبدأ به ملصد بهگونهای است کـه هزینـة فراینـد
جمعآوری ،مسیریابی و پخـش بهینـه شـود ] .[1تخصـیص
نلاط تلاضا به هابها به دو صورت تکی و چندگانه صـورت
می گیرد .در تخصیص تکی 2از هر مبدأ میتوان فل با یک
3
هاب ارتباط برقرار کرد ،درحالیکه در تخصـیص چندگانـه
این فرض وجود ندارد .اگر بـین نلـاط هـاب سلسـلهمراتـب
وجود داشته باشد (برای مثال هاب کوچک ،هاب متوسـ و
* نویسندة مسئول :تلفن88021067 :

4

هاب بزرگ) ،به آن مسئلة مکانیابی هـاب سلسـلهمراتبـی
گفته میشود.
در این مطالعه ،شبکة پست ویـژة ایـران در قالـب یـک
شبکة هاب سلسلهمراتبی سه سطحی بررسی شده است که
در آن مرسوات پستی از مبدأهای خود جمعآوری میشود
و با عبور از شهرهای واسطه بهعنوان هاب با حداکثر دو روز
تأخیر ،در ملصدهای خود توزیع می شـود .در ایـن مسـئله،
هدک بهینهسازی هزینة حمشونلش و تأسی هابها اسـت.
در این شبکه ،نلاط تلاضا بـا تخصـیص یگانـه و بـهواسـطة
ارتباطات زمینی به هاب زمینـی متصـش مـیشـوند .اگـر از
ملصد ارتباطی زمینی با هاب زمینی وجود داشته باشـد ،از
طریق همان ارتباط ،کاا به ملصد فرستاده میشود .در غیر
ایــنصــورت کــاا از طریــق ارتبــاط زمینــی (جــادههــا) بــه
نزدیکترین هاب فرودگاه فرستاده میشود و از طریق هـاب
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فرودگاه توس خطوط هوایی بـه فرودگـاه مرکـزی ارسـال
می شود .اگر از هاب فرودگاه مرکزی بـه هـاب زمینـی ،کـه
ملصد به آن متصش است ،ارتباط مسـتلیمی وجـود داشـته
باشد ،مرسوات از طریق ارتبـاط زمینـی بـه هـاب زمینـی
ارسال میشود و از آنجا از طریق ارتباطات زمینی به سـمت
ملاصد مورد نظـر فرسـتاده مـیشـود .در غیـر ایـنصـورت
مرسوات از طریق یک ارتباط هوایی به نزدیکتـرین هـاب
فرودگاه منتلش مـی شـود و از آنجـا از طریـق یـک ارتبـاط
زمینی به ملصد مورد نظر مـیرسـد .اگـر دو هـاب زمینـی
همجوار باشـند و از هریـک ارتبـاط زمینـی بـه یـک هـاب
فرودگاه وجود داشته باشد ،میتوانیم یک ارتباط زمینی بین
آن دو هاب زمینی ایجاد کنیم ،زیرا اگر دو هاب زمینـی بـه
یک هـاب فرودگـاه متصـش شـوند آن دو هـاب زمینـی بـه
یکدیگر نزدیک انـد و ممکـن اسـت زمـان انتلـال از طریـق
ارتباط زمینی در بازة تعهد ما باشد و چـون هزینـة ارتبـاط
زمینی کمتر از هزینة ارتباط هوایی است ،ملرون بهصرفهتر
است که کاا از طریق هـاب زمینـی منتلـش شـود .در ایـن
پـژوهش فـرض مـیشـود وسـیلة نللیـة مـورد اســتفاده در
ارتباطات زمینی کامیون و در ارتباطات هوایی هواپیما است.
زمان انتلال مرسوات از طریق یک ارتباط هـوایی کمتـر از
انتلال از طریق ارتباطی زمینی است ،اما هزینة احداث یـک
ارتباط هوایی بیشتر از هزینة احـداث یـک ارتبـاط زمینـی
است .با توجه به اینکه هزینههای ارسال از راههای مختلـف
بهمنظور انتلال کاا در زمان تعهدشده ممکن است گرانتـر

از هزینة جریمة دیرکـرد باشـد ،حـداکثر دو روز تـأخیر در
رساندن کااها به ملصد ،مجاز درنظـر گرفتـه شـده اسـت.
درواقع ،شرکت پستی بهمنظور افـزایش رضـایت مشـتریان،
خود را متعهد به تحویـش مرسـوات پسـتی در بـازة زمـانی
ویژهای میداند ،ولی برای کاهش هزینههـا ،حـداکثر دو روز
تأخیر از بازة تعهدشده را مجاز میداند و برای جلـوگیری از
تأخیرهــای غیرمجــاز جریمــهای را نیــز درنظــر م ـیگیــرد.
بهاینترتیب ،شرکت ضمن تالش بهمنظور رساندن بـهموقـع
کااها ،هزینههای سیستم را نیز بهینه میکند .در پـژوهش
حاضر فرض بر این است که هاب فرودگاه مرکزی حتماً باید
تأسی شود .درضمن ،هرفیت همة هابها محـدود درنظـر
گرفته شده است .در شکش  ،1نمایی از شبکة مورد بررسـی
برای در بهتر ارتباطات آورده میشود.
ضرورت پیاده سازی این سیسـتم بـهدلیـش هزینـههـای
گزاک حمشونلش است که برای تحویش بـهموقـع محصـوات
پستی در شبکه ایجاد میشود .درواقع ،اگر تسهیالت هاب و
تخصیص مبدأها و ملصدها به آنها بهصورت بهینه نباشـد،
شرکت بهمنظور ارسال و توزیـع محصـوات مـورد تلاضـای
مشتریان متحمش هزینههای سنگینی میشود.
در دنیای رقابتی امروز زمان تحویش کااها به مشـتریان
از فاکتورهای اساسی رضایت مشتریان محسوب میشود؛ به
همین علت باید شبکه بهگونـهای طراحـی شـود کـه در آن
کمترین هزینة حمش ونلش به منظور رساندن کـاا از مبـدأها
به ملاصد با کمترین دیرکرد در تحویش ایجاد شود.

نلاط تلاضا
هاب زمینی
هاب فرودگاه مرکزی
هاب فرودگاه
ارتباط زمینی
ارتباط هوایی

شکل  .1نمای کلی استقرار هابها و نحوة ارتباط آنها با یکدیگر

مطالعة موردی مدل مکانیابی هاب سلسلهمراتبی با درنظرگرفتن چند مود حمشونلش و ...

مروری بر ادبیات موضوع
مکانیابی هاب کاربرد لجستیکی گستردهای دارد .به همین
دلیش ،محللان زیادی از جهات مختلف مسـائش مکـانیـابی
هاب را بررسی کردهاند.
اوکلی ( )1987اولین پژوهشها را در حوزة مکـانیـابی
هاب منتشر کرد .برایناسـاس ،در سـالهـای اخیـر انتشـار
تحلیق ها رشد شایان تـوجهی داشـته اسـت .مسـائش هـاب
سلسلهمراتبی از جمله موضوعات جدید مورد بررسی در این
زمینه است .کنتراس ( )2015در یک تحلیق مروری مسائش
مکان یابی هاب را از دیدگاه طراحـی شـبکه ،خصوصـیات و
فرضیاتی بررسی کرده است که در تحلیلـات اخیـر بیشـتر
مورد توجه بوده است ] .[2با توجه به اینکـه موضـوع مـورد
بررسی در این پژوهش ،مکانیابی هاب سلسلهمراتبی است،
بررســیهــای انجــامگرفتــه روی کارهــای منتشرشــده در
سالهای اخیر مرتب با مسائش مکـانیـابی هـاب در حالـت
سلسلهمراتبی صورت گرفته است.

مدلهای مکان یابی هراب سلسرلهمراتبری برا
ظرفیت نامحدود
تکســـریا و همکـــاران ( )2008یـــک مـــدل مکـــانیـــابی
سلســلهمراتب ـی را در حالــت گسســته بــرای برنامــهریــزی
تسهیالت عمومی ارائه کردند .اهداک اصـلی ایـن پـژوهش،
ماکزیممسازی دسترسی در تابع هـدک بـا سـطوح مختلـف
تلاضا در شبکة تسهیالت تودرتویی اسـت .محـدودیتهـای
این مسئله ماکزیمم سازی هرفیت است .شبکة مورد بررسی
در این پژوهش دارای تخصیص یگانه است ].[3
یامان ( )2009یک مدل هاب سلسلهمراتبـی را در سـه
سطح بررسی کرد .در مدل وی بااترین سـطح شـامش یـک
شــبکة ارتبــاطی کامــش اســت کــه یــک هــاب مرکــزی را
دربرمی گیـرد .سـطح دوم و سـوم یـک شـبکة سـتارهای را
تشکیش میدهند که هابهای باقیمانده را به هـاب مرکـزی
متصش میکنند .در این مدل که در فضای قطعی و با فـرض
چندمحصولی توسعه داده شده است ،هدک مینـیمم سـازی
هزینة مسیریابی و مکانیابی نلاط هاب است .همچنین ،وی
سطح خدمت را در قالب محدودیت حداکثر زمان مجـاز در
مدل خود لحاظ کرده است ].[4
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داوری و همکاران در سال  2012مسئلة مکانیابی هاب
سلسله مراتبی را با تلاضای غیرقطعی و جریـان فـازی بـین
نودها در حالت تکمحصولی و در یک شبکة هاب میانـه بـا
تخصیص تکی در سه سطح سلسلهمراتب بررسی کـردهانـد.
مدل شامش چهار هاب غیرمرکـزی ،چهـار هـاب مرکـزی و
شش گره تلاضا در حالت قطعـی اسـت .مسـئله بـهصـورت
فازی با یک الگـوریتم ترکیبـی مـدلسـازی و درنهایـت بـا
برنامهنویسی  CPLEXحش شده است ].[5
آامور و همکاران ( )2012برای نخستینبار مـدلی سـه
سطحی و تکهدفه را در فضـای گسسـته بـا درنظرگـرفتن
مسئلة پوشش بررسی کردند .این مدل شـامش هفـت هـاب
غیرمرکزی در سـطح اول ،سـه هـاب غیرمرکـزی میانـه در
سطح دوم و یک هاب مرکزی اسـت .در ایـن مـدل دو نـوع
هاب و دو نوع ارتباط زمینی و هوایی وجود دارد .همچنـین،
مدل مذکور با درنظرگرفتن زمان نلش و انتلال بین گـرههـا،
زمان خدمتدهی به مشتریان را تضمین میکند ].[6
یامــان و همکــاران ( )2012یــک شــبکة دو ســطحی
ستارهای را با درنظرگرفتن مالحظات کیفیت سروی دهـی
بررسی کردهاند p .هاب بهعنوان تعداد هابهای مـورد نیـاز
انتخاب میشود و این هابها به هاب مرکزی با یک ارتبـاط
مستلیم متصش میشوند .در این پژوهش دو حالـت بررسـی
شــده اســت :حالــت اول ایجــاد  pهــاب مرکــزی بــا شــبکة
ستارهای است که هدک از آن کمینهکردن طـول بلنـدترین
مسیر است و حالت دوم تشکیش یک شبکة ستارهای -pهاب
میانی با هدک کمینهکردن هزینههای مسیریابی است ].[7
مارتین دوسا و همکاران ( )2013مسئلة مکانیابی شبکة
هاب درختی را با استفاده از الگوریتم تجزیة بندرز بهبودیافته
بررسی کردند .با توجـه بـه پیچیـدگیهـای حـش مـدلهـای
مکانیابی هاب درختی ،الگوریتم بندرز با اسـتفاده از مسـئلة
آزادسازی اگرانژ برای حش مدل بهکار رفته است ].[8
فیگــوئیردو و همکــاران ( )2014یــک مــدل دوســطحی
مکانیابی هاب را برای حمشونلش هوایی برزیش ارائه کردنـد.
این پژوهش در دو فاز بررسی شده است :فاز اول  pهـاب را
بهعنوان فرودگاههای منطلهای انتخاب میکند و در فاز دوم
با درنظرگرفتن این هابها یـک مسـئلة مکـانیـابی را بـا q
هاب حش میکند ][9
فراهــانی و همکــاران ( )2014مــدل مکــانیــابی هــاب
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سلسلهمراتبی با حـداکثر پوشـش را بـا فـرض امکـان ایجـاد
اختالل در تسهیالت معرفی کردند .بهکارگیری این فـرض در
مسئلة سنتی مکانیابی هاب موجب ایجاد مسئلة مکانیابی با
قابلیت اطمینان میشود .آنها مدل ارائهشـده را بـا الگـوریتم
ترکیبی کولونی زنبور عسش 5حش کردند ].[10

مدلهای هاب سلسلهمراتبی با ظرفیت محدود
سومادسن و ارسن ( )2007یـک شـبکة دو سـطحی را بـا
فرض اینکه هر سطح یک شبکة کامش را تشـکیش مـیدهـد
بررسی کردند .بـا توجـه بـه اینکـه روش آزادسـازی خطـی
روشــی تلریبـاً ضــعیف اســت ،در ایــن مــدل فرمــولبنــدی
براساس مجموعة خوشهبندی و تولیـد سـتونی توسـعه داده
شده است .زیرمسأله های این مـدل بـا تولیـد سـتونی و بـا
برخی از مسائش کوادراتیک کولهپشتی حـش شـدهانـد .روش
توسعه دادهشدة آنها توانایی حش مسائش با بیش از  25نـود
را دارد .مدل بررسیشده از سوی آنهـا شـامش چهـار هـاب
مرکزی و هشت گره تلاضاسـت کـه در فضـای قطعـی و بـا
فرض چندمحصولی حش شده است ].[1
ســاهین و ســورال ( )2007در یــک تحلیــق مــروری،
مدلهای مکانیابی سلسلهمراتبی را بررسی کردند .آنها در
این تحلیق ابتدا تسهیالت سلسله مراتبی را براساس الگـوی
جریان ،سطح دسترسی به خدمات و سـطح سلسـلهمراتـب
دستهبندی کردهاند و سس مدلهای مختل عدد صحیح و
راهحشهای مربوط به آنها را بررسی کردهاند ].[11
لین و چن ( )2008شبکة تعمیمیافتة هاب و اسسو را
بهمنظور حداقشکردن هزینـههـای جریـان و بـا اسـتفاده از
الگوریتم شمارش ضـمنی در حالـت چندمحصـولی بـه کـار
بردند ].[12
چن ( )2010روشی ابتکـاری را بـا هـدک حـش مسـئلة
برنامهریزی عملیات با زمان قطعـی ارائـه داد .بـا توجـه بـه
پیچیدگی تعیین نوع وسایش حمـش ونلـش ،بـا درنظرگـرفتن
مسیریابی و برنامهریزی همزمان ،وی با اسـتفاده از مفـاهیم
الگوریتم جست وجوی ممنوعه نوع وسیلة نللیه و مسیریابی
را تعیین کرده است .مثال مـورد بررسـی در ایـن ملالـه بـا
استفاده از اطالعات موجود در تایوان حش شده اسـت .روش
ارائــهشــده الزامـاً بــه جــواب بهینــه نمـیرســد ،امــا جــواب
قابشقبولی نزدیک بهینه ارائه میدهد ].[13
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آید ( )2011مسئلة طراحی شبکة توزیع را برای انتلـال
جادهای بررسی کرد و مدل بهینهسازی آن را ارائـه داد .وی
در مدل خود وسایش حمش ونلـش را متفـاوت و دارای حجـم
محدود به ازای سطوح ارتباط درنظر گرفت .هدک راهبردی
در مدل وی ،تعیین محش ،اندازه و ارتباط بین کارگـاههـای
شکشگیری بهگونهای است که هزینههای حمش ونلش بهینـه
شود ].[14
سندر و کلوزن ( )2011در بررسی خود بهدنبـال ایجـاد
مدل جدید مکانیابی هـاب بـرای طراحـی شـبکة ترافیـک
واگنی با سه سطح سلسلهمراتب و بـا درنظرگـرفتن فضـای
حــش گسســته و حــداقشکــردن هزینــههــای عملیــاتی و
حمش ونلش بوده اند .هدک راهبردی در حش این مدل تعیـین
ساختار شـبکه و درنتیجـه هزینـه و کـارایی شـبکه اسـت.
همچنین ،آنها برای کـاهش پیچیـدگی مـدل تسـتهـایی
انجام دادهاند .مـدل از طریـق نـرمافـزار  GAMSو بـا روش
 CPLEXحش شده است ].[15
چی و همکاران ( )2011ارتبـاط بـین وقـوع رخـدادهای
مخرب و کمکهای انساندوستانه را در یک مسئلة مکانیابی
تسهیالت ترکیبی با سطوح متغیر و با فرض حـداقش حـداکثر
شعاع ،هرفیت محدود و حداقش هاب بررسی کردند .آنهـا بـا
دو روش به بهبود الگوریتم ژنتیک پرداختند ].[16
منظـــور آل اجـــداد و همکـــاران ( )2012مشـــکالت
مسیریابی وسایش نللیـه و مکـانیـابی تسـهیالت را یکـی از
مســائش مهــم لجســتیکی دانســتند و مشــکالت مســیریابی
سلسلهمراتبی با فاصلة اقلیدسی را بررسی کردند ].[17
شو و لین ( )2012مدل برنامهریزی سلسله مراتبی هاب
را برای پیکربندی شبکة لجستیک جهانی ارائه کردند .مدل
آنها شامش سه سطح است و ریسک فعالیتهای بحرانی نیز
در آن لحاظ شـده اسـت .روش معرفـیشـده کـه براسـاس
برنامهریزی عدد صحیح و روشهـای تحلیـش خوشـهبنـدی
سلسلهمراتبی است ،تعداد و مکـان مـورد نظـر تسـهیالت و
دامنة سروی را تعیین میکند ].[18
صبوری و همکاران ( )2013شبکههـای سلسـلهمراتبـی
دوایهای را با شبکههای قابشدسترس و شـبکة مرکـزی بـه
هم مرتب درنظر گرفتهاند .دو روش حش ابتکـاری ترکیبـی
برای حش این مدل اسـتفاده شـده اسـت .ایـن الگـوریتمهـا
میتوانند جواب بهینه را بهراحتی بهدست آورند و راهحلی با
کیفیت مناسب ارائه دهند ].[19
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ریرسون و همکاران ( )2013بهدنبال گسترش مدلهای

شود ،زیرا استفاده از مدل های هاب سلسله مراتبی نسبت به

مسائش مکان یابی سلسله مراتبی در شبکة خطـوط هـوایی و

مدلهای هاب سنتی به واقعیت نزدیکتر است .با توجه بـه

متریک عملیـاتی در مسـیریابی همـراه بـا

خألهای ذکرشده ،در این بررسی مدلی جـامع بـا رفـع ایـن

قابلیت دسترسی بودهاند .آنهـا از ایـن مـدل توسـعهیافتـه

خألها ارائه میشود .درکش ،نوآوریهای این مدل عبارتانـد

به منظور ارزیابی خطوط هوایی بهعنوان هاب ،قبش و بعـد از

از:

یکسارچه سازی استفاده کردند و دریافتند هابهـا در شـبکة

 .1درنظرگرفتن هرفیت هاب بهصورت محـدود در شـبکة

هوایی در بیش از سه درخت قـرار مـیگیرنـد و همچنـین،

سه سطحی هاب سلسلهمراتبی برای هر دو نـوع هـاب

توجه به فرکان

فرکــان

پــرواز یــک متغیــر کلیــدی در تعریــف هــاب

سلسلهمراتبی است ].[20

زمینی و هاب فرودگاه.
 .2درنظرگرفتن حـداکثر دو روز تـأخیر مجـاز در تحویـش
کااها که به ازای هر ساعت تخطـی از حـداکثر تـأخیر

ترکستانی ( )2013مدل احتمالی مکانیابی هـاب را بـا

مجاز جریمهای اعمال میشود.

تخصیص سلسلهمراتبـی و تلاضـای محـدود بررسـی کـرده
است .در این مدل که روی شبکة پستی ایران انجام گرفتـه

 .3درنظرگرفتن دو نوع هاب و لینک هوایی و زمینـی کـه

است ،هرفیت هاب ها و ارتباطات به صورت غیرقطعی درنظر

وسیلة مورد استفاده بر لینـک هـای هـوایی هواپیمـا و

گرفته شده است .این مدل شامش هفـت سـطح و سـه نـوع

وسیلة مورد استفاده بر لینکهای زمینی کامیون است.

هاب اسـت و بـا سـه نـوع کـاای مختلـف بررسـی شـده و

درادامه ،خالصهای از تحلیلات از سال  2007تـا سـال
 2015در جدول  1میآید.

بهصورت سناریویی حش شده است ].[21
کریمی و همکاران ( )2014یک مسئلة مکانیابی هـاب
سلسلهمراتبی با تخصیص یگانه را با فرض هرفیت محدود و

مدل ریاضی پیشنهادی

پوشش تلاضا بررسی کردهاند .همچنین ،آنهـا گزینـههـای

در این قسمت مدل ریاضی مربـوط بـه شـبکة پسـت ویـژه

تعدیشکنندهای را با توجه به روند افزایشی تلاضـا مـد نظـر

بررسی شده است .با توجه به توضیحات در قسمت ملدمـه،

قرار دادهاند ] .[22همچنین ادیبی و رزمـی ( )2015مـدلی

فرضیات مدل به شرح زیر است:

تحت شرای عدم قطعیت بـرای انتخـاب بهتـرین سیسـتم

-

مدل شامش سه سطح است :سطح اول شامش گرههـای

هاب در شبکة هوایی ایران ارائه دادند  ]23و در مطالعهای

هاب زمینی ،سطح دوم شامش گره هابهای فرودگاه و

دیگر نیز رزمی و رحمننیا ( )2013مدل انتخاب هاب را بـر

سطح سوم شامش هاب فرودگاه مرکزی.

مبنای هرفیت محدود و تضمین سطح سروی

ارائـه شـده

-

تأخیر در تحویش کاا مجاز و بهانـدازة حـداکثر دو روز
درنظر گرفته شده است که بهازای هر ساعت تخطی از

ارائه دادند .]24

حداکثر تأخیر مجاز جریمهای اعمال میشود.

همانطورکه در ادبیات موضوع مشاهده میشود ،تاکنون
تحلیلات زیادی در زمینة دخیشکردن زمان رساندن کاا به

-

هابها هرفیتی محدود دارند.

مشتری و همچنین درنظرگرفتن تأخیر مجاز در شبکة هاب

-

هاب مرکزی حتماً باید تأسی

سلسلهمراتبی انجام نگرفته است .همچنین ،در شبکة پستی

 -درصورتیکه دو هـاب زمینـی بـه یـک هـاب فرودگـاه

در بین سطوح مختلـف سلسـله مراتـب وجـود دارد (یعنـی

مشابه متصش شـود ،آنگـاه مـیتـوان بـین آن دو یـک

هابهای موجود در شـهرها ،هـابهـای کوچـک محسـوب

ارتباط زمینی ایجاد کرد.

میشوند و هابهای موجود در پایتخت هاب بزرگ محسوب
می شوند و از لحاظ سلسلهمراتب در یک سطح قرار ندارند)؛
بنابراین بهتر است این سلسله مراتـب در بررسـی هـا لحـاظ

شود.

درادامه ،اندی هـا ،پارامترهـا ،متغیرهـا و مـدل سـازی
ریاضی این مسئله بررسی میشود.
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جدول  .1خالصهای از تحقیقات انجامگرفته در زمینة هاب سلسلهمراتبی از سال  2007تا سال 2015
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Fu 'o

یسها 
اند 
D

مجموعة نلاط تلاضا
مجموعة نلاط ممکـن بـرای هـابهـای زمینـی و
فرودگاه
مجموعة نلاط ممکن برای هابهای فرودگاه
نلطة مربوط به هاب فرودگاه مرکزی
تعداد هابهایی که باید ساخته شود
حجم انتلال از نود  iبه )i,jєD( j
زمان سفر از نود  iبه  jبا کامیون
زمان سفر از نود  iبه  jبا هواپیما

H D

A H
O A
P
Wij
tij

t ijp

g ijO
rj

rO

rj


پارامترها 

α

mj

زمان سفر برای کامیونها با ضریب تخفیـف α
کم میشود
زمان بارگذاری در هاب فرودگاه j
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اگر نلطة تلاضا  iبه هاب (زمینـی یـا فرودگـاه) j

تخصیص یابد  1و در غیر اینصورت 0
اگر هاب (فرودگاه یا زمینی) در نلطـة  jتأسـی
شود  1و در غیر اینصورت 0
اگر هاب زمینی  jبه فرودگاه  lتخصیص یابـد  1و
در غیر اینصورت 0
اگر هاب فرودگاه در نلطة  jمسـتلر شـود  1و در
غیر اینصورت 0
اگر یک ارتباط زمینی از هاب زمینـی  jبـه هـاب
زمینی  kوجود داشته باشد و  kو  jهر دو به هاب
فرودگــاه مشــابه  lمتصــش باشــند  1و در غیــر
اینصورت 0
جریانی که از  iنشئت میگیرد و از هاب  jبه هاب
 kبا اسـتفاده از کـامیون منتلـش مـی شـود (اگـر
حداقش یکی از هابهای  kو  jهاب زمینی باشند)
طوانی ترین زمانی که برای تحویش کـاا از هـاب
فرودگاه مرکزی به همة هاب ها و گره های تلاضـا
نیاز است
متغیری که زمانی ملدار یک میگیرد کـه تـأخیر
از میزان تأخیر مجاز بیشتر شود
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متغیری که زمانی ملدار یک میگیـرد کـه زمـان
انتلال از تأخیر مجاز تجاوز نکند
جریانی که از  iنشئت میگیرد و از فرودگـاه  jبـا
هواپیما به سمت فرودگاه هاب مرکزی میرود
کوتاهترین زمـانی کـه یـک کـامیون یـا هواپیمـا
ممکن است از هاب  jبه طرک سایر هابهـا طـی
کند
کوتاهترین زمانی که کامیونها از گرههای تلاضا و
هابهای زمینی و هواپیماها از فرودگاهها به هاب
فرودگاه مرکزی میرسند
طوانی تـرین زمـانی کـه بـرای تحویـش کـاا بـه
گرههای تلاضایی که به هاب زمینی  jمتصـشانـد
نیاز است
زمان بارگذاری در هاب فرودگاه مرکزی
زمانی که به مشتری برای رسیدن کاا تضمین
شده است
میزان تأخیر مجاز
هزینة انتلال واحد کاا از  iєDبـه  jєHتوسـ
کامیون اگر یکی از گرهها غیر هـاب و دیگـری
هاب زمینی (یا فرودگاه) باشد
هزینة انتلال واحد کاا از  jєHبـه  kєHتوسـ
کامیون اگر حداقش یکی از دو گره هاب زمینـی
باشند
هزینة انتلال واحد کاا از هاب فرودگاه }jєA/{j
به هاب فرودگاه مرکزی  Oاز طریق هواپیما
هزینة انتلال واحد کاا از هاب فرودگاه مرکزی
 Oبه هاب فرودگاه } jєA/{jاز طریق هواپیما
هزینة ثابت برپایی یک ارتباط زمینی بین نـود
غیــر هــاب  iєDو هــاب زمینــی (یــا هــاب
فرودگاه) jєH
هزینة ثابت برپایی یک ارتباط زمینـی بـین دو
هاب  jєHو  kєHاگر حـداقش یکـی از دو گـره
هاب زمینی باشند
هزینة ثابت برپایی یک ارتباط هوایی بین هاب
فرودگاه و هاب فرودگاه مرکزی
هزینة ثابت احداث یک هاب زمینی
هزینة ثابت احداث یک هاب فرودگاه
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مطالعة موردی مدل مکانیابی هاب سلسلهمراتبی با درنظرگرفتن چند مود حمشونلش و ...

تلاضا و هابها را نشان میدهد .عبارت دوم ،هزینـة انتلـال
زمینی بین دو هاب زمینی (یا یک هاب زمینی با یک هـاب
فرودگاه) را نشان میدهد .عبارت سوم بیانگر هزینـة نلـش و
انتلال از طریق ارتباط هوایی است .عبارت چهارم ،پـنجم و
ششم به ترتیب بیانگر هزینة ایجـاد ارتباطـات زمینـی بـین
نلاط تلاضا و هاب زمینی ،هزینة ایجاد ارتباط زمینـی بـین
دو هاب زمینی (یا یک هاب زمینی با یک هاب فرودگـاه) و
هزینة ایجاد ارتبـاط هـوایی بـین دو هـاب فرودگـاه اسـت.
عبارت هفتم و هشتم نشانگر هزینـة ایجـاد هـاب زمینـی و
هاب هوایی است .و عبـارت آخـر بیـانگر جریمـة تخطـی از
تأخیر مجاز است.
معادلة  2بیان میکند از هر گره تلاضـا فلـ بـه یـک
هاب ممکن است تخصیصی وجود داشته باشـد .محـدودیت
 3بیان می کند اگر یک نـود تلاضـا بـه یـک نـود مشـخص
تخصیص یابد ،آن نود باید هاب باشـد .محـدودیت  4بیـان
میکند هر هـاب دقیلـاً بـه یـک هـاب فرودگـاه تخصـیص
مییابد .در محدودیت  ،5اگر یک هاب به یک هاب فرودگاه
تخصیص یابد ،آن هاب فرودگاه بایـد تأسـی شـده باشـد.
محدودیت  6بیان می کند تعداد هابهایی که مـیخـواهیم
تأسی کنیم  Pتا است .محدودیت  7نشان میدهـد هـاب
مرکزی باید حتماً تأسی شود .در محدودیت  8و  9نلش و
انتلال بین هابها و هابهای فرودگاه تأسی شده نیازمنـد
استفاده از کـامیون اسـت .در محـدودیت  10و  11ممکـن
است یک ارتبـاط مسـتلیم کـامیونی بـین دو هـاب وجـود
داشته باشد ،البته فل درصورتیکه ایـن دو هـاب  jو  kبـه
یک هاب مشابه  lمتصش باشند .محـدودیتهـای  13 ،12و
 14برقراری تعادل را در هابهای زمینی ،فرودگـاه و هـاب
مرکزی تضمین می کنند .محـدودیت  15اطمینـان حاصـش
میکنـد جریـانی کـه از کـامیون اسـتفاده مـیکنـد ،فلـ
م ـیتوانــد از ارتبــاط کــامیونی تأس ـی شــده عبــور کنــد.
محــدودیت  16تضــمین م ـیکنــد جریــانی کــه از هواپیمــا
استفاده میکند ،فل از طریق ارتباطات هوایی جریان پیـدا
میکند .ایدة اصلی محدودیتهای  17تا  22این اسـت کـه
یک کامیون یا یک هواپیما که از یک هـاب عبـور مـیکنـد
بایــد بــرای رســیدن هم ـة جریــانهــای در راه صــبر کنــد.
محدودیت  17تضمین می کند هاب فرودگاه مرکـزی صـبر
میکند تا همة تلاضاهای تخصیصیافته به آن برسند سس

319

حرکت کند .محدودیت  18بیان میکند هاب مرکزی صـبر
میکند کامیونها و هواپیماهایی که از همة نودها مـیآینـد
برسند .محدودیت  19بیانگر طوانیترین زمـان مـورد نیـاز
برای رساندن کاا از هر هاب به نودهای تلاضایی اسـت کـه
به آن تخصیص یافتهاند .محدودیت  20طوانیتـرین زمـان
مورد نیاز برای رساندن کاا از هاب فرودگاه مرکزی به همة
هابها و نودهای تلاضا را تعیـین مـیکنـد .محـدودیت 21
بیان می کند کاای منتلش شده که از طریق ارتباط مستلیم
کامیونی بین نودهای هاب انتلال مییابد ،نبایـد بیشـتر از f
واحد زمانی نسبت به زمان تضمین شده به مشـتری تـأخیر
داشته باشـد .محـدودیت  22بیـان مـی کنـد تـأخیر بـرای
رساندن کاا از مبدأ به ملصد که از هـاب فرودگـاه مرکـزی
عبــور مــیکنــد نبایــد بیشــتر از  fواحــد زمــانی باشــد.
محــدودیتهــای  23تــا  25بیــانگر محــدودیت هرفیــت
هاب های زمینی ،فرودگاه و مرکـزی اسـت .محـدودیت 26
بیان میکند متغیر  Fuoفلـ زمـانی ملـدار مـیگیـرد کـه
میزان تأخیر شبکه از میزان تأخیر مجاز بیشتر شده باشد و
ملدار آن بهاندازة ملدار تخطی از میزان تأخیر مجـاز باشـد.
محــدودیتهــای  27تــا  30دامنــة متغیرهــا را مشــخص
میکنند.

مطالعة موردی
همانطورکه در قسمتهای قبش اشاره شد ،مدل ارائهشده از
نوع برنامهریزی عدد صحیح مختل خطی 6است .این مـدل
از طریــق نــرمافــزار ( )GAMSنســخة  24.0.1و بــا روش
 CPLEXحش شده است .سس بـا تغییـر تعـداد هـابهـا،
ملدار زمان تعهدشده و میزان تأخیر مجاز ،حساسیت مـدل
نسبت به این پارامترها تحلیش شده است .مدل شامش هشت
نلطة تلاضا و پنج نلطة باللوه برای هـاب زمینـی ،دو نلطـة
باللوه برای هاب فرودگـاه و یـک هـاب مرکـزی (پایتخـت)
است .بهمنظور کوچککردن فضای حش مـدل ،شـهرهایی از
هر استان با توجه به جمعیت آنها ،نمایندة همة شـهرهای
استان درنظر گرفتـه شـده اسـت .شـهرهای مـورد بررسـی
عبارتاند از :پایتخت تهران ،استان سمنان ،استان مازندران،
شاهرود ،اهیجان ،رشت ،طالش ،و شهر سـمنان .داده هـای
مورد استفاده در این مدل براساس دادههای میدانی ،سـایت
آماری کشور و براساس آخرین قیمـتهـای روز اسـت و بـا
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توجه به سـایز مسـئله و مفروضـات آن تغییـرات ازم داده
شده است .با توجه به مشخصبودن فاصلة بین شهرها ،زمان
مورد انتظار بین دو نلطـة تلاضـا بـا درنظرگـرفتن متوسـ
سرعت کامیونها ( 60کیلومتر بر سـاعت) کـه متناسـب بـا
جــادههــای شــمالی ایــران اســت و ســرعت هواپیمــا (700
کیلومتر بر ساعت) بهدست آمده است .میزان تلاضای روزانه
بین نودها در جدول  4میآید .زمان بارگیری در فرودگاههـا
نیم ساعت و در فرودگـاه هـاب مرکـزی دو سـاعت درنظـر
گرفته شده است.
هزینة احداث یک راه زمینی  700واحد پـولی و هزینـة
یک خ هوایی  3500واحد درنظر گرفتهشده است .ضریب
تخفیف  ،0/9تـأخیر مجـاز دو روز ،جریمـة دیرکـرد 1100
واحد پولی ،زمان تعهدشده به منظور تحویش یک روز ،هزینة
ثابت تأسی هـابهـای زمینـی  100000و هزینـة ثابـت
تأسی هاب مرکزی  270000واحـد پـولی درنظـر گرفتـه
شده است .هزینة نلـش و انتلـال بـین فرودگـاه مازنـدران-
پایتخت 1120 ،و استان سـمنان -پایتخـت 9720 ،درنظـر
گرفتــه شــده اســت .ســایر دادههــای مــورد اســتفاده در
جدولهای  5و  6مشاهده میشود .مکانهـای نـامزد بـرای
هابها به شرح زیر است:


هابهایزمینی:سمنان ،اهیجان ،طالش و رشت




هابهایفرودگاه:استانسمنان و مازندران




هابمرکزی:تهران

شبکة حاصش از حش با استفاده از دادههـای یادشـده بـا
درنظرگرفتن سه هاب زمینی ،دو هاب فرودگاه ،یـک هـاب
مرکزی و هشت نلطة تلاضا در شکش  2آورده میشود.

به مشتری و میزان زمان مجاز تأخیر سنجیده شده است.
همانطور که در جـدول  3مشـخص اسـت ،بـا کـاهش
زمان تعهدشده بـه مشـتری هزینـة کلـی سیسـتم افـزایش
مییابد ،زیرا با کاهش زمان تعهدشـده ،بـهمنظـور رسـاندن
بهموقع مرسوات پستی از مبادی به ملاصد بایـد از وسـایش
نللیة پرسرعتتر استفاده کـر؛ بنـابراین ،بـا افـزایش سـطح
خدمت ،هابها و ارتباطات هـوایی بیشـتری بایـد تأسـی
شود که بهدلیش باابودن هزینة این تأسیسـات هزینـههـای
کلی سیستم افزایشمـییابـد .همچنـین ،همـانطورکـه از
جدول  3مشخص است ،با افزایش میزان تأخیر مجاز در هر
سطح از زمان تعهدشده ،هزینة کلی سیستم کاهش مییابد.

شکل  .2شبکة حاصل از ایجاد سه هاب زمینی،
دو هاب فرودگاه ،یک هاب مرکزی و هشت نقطة تقاضا


هزینةبهینةحاصلازحلمدل :
7475241.28

تحلیل حساسیت
برای پیداکردن پارامترهـای مـؤثر بـر جـواب ،مـدل در 21
ســناریوی مختلــف حــش شــده اســت .نتــایج هــر حــش در
جدولهای  2و  3آورده میشود .در جدول  ،2مدل با تغییر
تعداد هابهای زمینـی و فرودگـاه حـش شـده و هـابهـای
انتخاب شده در هر حش همراه با هزینة بهینه مشخص شـده
است .در جدول  ،3حساسیت مدل با تغییر زمان تعهدشـده

24

22

20

18

هزینة کلی

8800000
8600000
8400000
8200000
8000000
7800000
7600000
7400000
7200000
7000000
6800000
16

میزان تأخیر مجاز

شکل  .3نمودار میزان تأثیر تأخیر مجاز بر هزینة کلی سیستم در
شبکهای با زمان تعهدشدة هشت ساعت
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جدول  .3تغییر زمان تعهدشده و تأخیر مجاز

سناریو

زمانتعهدشده

تأخیرمجاز

هزینه

حالت پایه

24

48

7475241/28

9

12

24

7475241/28

10
11
12

10

20
22
24

7691711/469
7475241/28
7475241/28

13
14
15
16

9

18
20
22
24

8126973/242
7836798/726
7546624/211
7475241/28

17
18
19
20
21

8

16
18
20
22
24

8562235/016
8272060/5
7981885/984
7691711/469
7475241/28

جدول  .4میزان تقاضا بین نودهای مختلف
Wij

i1

i2

i3

i4

i5

i6

i7

i8

j1

0
93/52
92/94
14/39
98/60
92/18
30/85
10/30

64/69
0
55/22
10/49
59/40
54/65
21/43
62/71

64/27
56/68
0
89/00
59/83
55/85
18/98
62/61

19/61
19/59
19/59
0
19/60
19/59
19/95
19/61

14/35
12/81
12/74
18/26
0
12/64
39/94
14/02

11/29
99/21
98/57
16/05
10/49
0
33/98
10/99

29/90
29/43
29/41
80/71
29/62
29/38
0
52/34

21/51
21/40
21/39
34/22
21/45
21/38
23/45
0

j2
j3
j4
j5
j6
j7
j8

جدول  .5هزینة انتقال از نودهای غیر هاب به هاب از طریق یک ارتباط زمینی
Cih

رشت

اهیجان

طالش

سمنان

شاهرود

i1

0
1176
1780/8
5460
6869/6
9362
6384
9559/2

868
0
1872/4
6559/6
6760
8632
5332
6944

1102/4
1570/4
0
4482/4
6608
11536
7103/2
6832/8

11893/2
11744/8
13780
5003/2
3308/8
0
4536/8
212

13366/8
14194
15604
7745/6
4000
4000
6504/8
3440/4

i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8
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جدول  .6فاصلة بین نقاط
dij

i1

i2

i3

i4

i5

i6

i7

i8

j1

0
42
114
368
425
681
267
252

42
0
74
343
567
642
229
221

114
74
0
497
531
605
235
239

368
343
497
0
70
106
325
335

425
567
531
70
0
151
529
369

681
642
605
106
151
0
431
444

267
229
235
325
529
431
0
4

263
221
239
335
369
444
4
0

j2
j3
j4
j5
j6
j7
j8

علت کاهش هزینة کلی سیستم با افزایش میزان تأخیر
مجاز این است که با افزایش میزان تـأخیر مجـاز مـیتـوان
بهجای استفاده از وسایش پرسرعت گرانقیمت نظیر هواپیما
از خطوط زمینی و کامیونهای بیشتری اسـتفاده کـرد کـه
زمان انتلال بیشتر ولی هزینة کمتری دارند .شکش  3نمودار
کاهشی هزینه را برحسب میزان تـأخیر مجـاز بـرای زمـان
تعهدشدة هشت سـاعت نشـان مـیدهـد .همـان طورکـه از
نمودار مشخص است ،مدل نسبت به افـزایش تـأخیر مجـاز
بسیار حساس است و با تغییر این پارامتر هزینهها به شـکش
قابشمالحظهای تغییر میکنند.

نتیجهگیری و پیشنهادهای آتی
در این پژوهش ،مسئلة مکانیـابی هـاب سلسـلهمراتبـی بـا
حداکثر تأخیر مجاز در شـبکة پسـتی ایـران بررسـی شـده
است .مدل مورد بررسی در  21سناریوی مختلف حـش شـد
که نتایج آن نشان میدهد درنظرگرفتن تأخیر مجاز موجب
کاهش هزینههای بهینة سیستم میشود؛ بنابراین ،با وجـود
درنظرگرفتن جریمه برای تأخیر ،با لحاظکردن تأخیر مجاز،

در هزینة کلی سیستم صرفه جویی چشمگیری رخ می دهد،
زیــرا هزینــة اســتفاده از وســایش پرســرعت ماننــد هواپیمــا
به منظور رساندن کـاا در بـازة زمـانی تعهدشـده بیشـتر از
هزینة جریمة تأخیر است .براساس نتایج ،هزینـة حاصـش از
حش مدل با درنظرگرفتن حـداکثر تـأخیر مجـاز نسـبت بـه
هزینة حاصش از حش بـدون درنظـرگفتن ایـن فـرض بسـیار
کاهش مییابد .با توجه به اینکه در همة مدلهـای پیشـین
تأخیر غیرمجاز بوده است ،با درنظرگرفتن این امکان نهتنهـا
مدل به واقعیت نزدیکتر مـی شـود (زیـرا درعمـش همـواره
ملداری تأخیر نسبت به زمان تعهدشده در برخی مـوارد رخ
میدهد) ،بلکه درصورتیکـه وجـود تـأخیر موجـب کـاهش
چشمگیری در هزینه ها شود بهتر است آن را لحـاظ کنـیم.
درنتیجه ،این مدل از لحاظ مدیریتی برتـری بیشـتری دارد.
در مطالعات آتی میتوان با درنظرگرفتن فرض چنـدکاایی،
عدم قطعیـت در پارامترهـا و بـا اسـتفاده از الگـوریتمهـای
ابتکاری و فرا ابتکاری برای حش در سایزهای بزرگتر ،مـدل
ارائهشده را توسعه داد.
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واژههای انگلیسی بهترتیب استفاده در متن
1. Hub Facilities
2. Single Allocation (SA)
3. Multiple Allocation (MA)
4. Hierarchical Hub Location Problem (HHLP)
5. Hybrid Artificial Bee Colony (HABC) algorithm
6. Mixed Integer Linear Programming (MILP)

