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 چکیده

و  ، افزایش کارایی و حداکثر نمودن ارزش ائتالفو شبکه های حمل و نقل یکی از اهداف سیستم های یکپارچه لجستیکی

برای افزایش کارایی . بین تصمیم گیرندگان با توجه به شاخص قابلیت اطمینان و قابلیت اطمینان زمان سفر می باشد همکاری

. ها در محیط رقابتی اجتناب ناپذیر است در قالب شبکه های همکاری، پرداختن به تئوری بازی متمرکزغیر سیستم های در 

بازی همکارانه، با مشارکت در حداکثر سازی عایدی بازیگران شبکه با توجه به  ،تحقیق بنابراین می توان گفت، هدف اصلی

در دنیای واقعی به علت وجود حالت عدم اطمینان به . باشد مالحظات شاخص قابلیت اطمینان و قابلیت اطمینان زمان سفر می

با مالحظات قابلیت اطمینان و قابلیت  در شبکه، ، میزان جریان ارسالی...دالیل مسائل سیاسی، بالیای طبیعی، زلزله، جنگ و 

بینی در سیستم های غیر بنابراین برای فائق آمدن بر مسائل غیر قابل پیش  .اطمینان زمان سفر، دستخوش تغییرات می گردد

متمرکز، برای تامین کنندگان و بازیگران شبکه، اهمیت دارد با چه ترکیبی و چگونه فعالیت نمایند تا بتوانند عایدی بیشتری را 

. در این تحقیق دو مسئله ریاضی در حالت قطعی و غیر قطعی در نظر گرفته شده استدر همین راستا . نصیب خود نمایند

در  برای صاحبان و بازیگران و احصاء ارزش بازی های همکارانه دو روش نشان دهنده ارزیابی قابلیت اطمینانمقایسه این 

 ل پیشنهادی و اثبات کاربردی بودن، مثالو تصدیق اعتبار مدو بررسی  در ادامه، برای تشریح مدل. باشد می سیستم شبکه

 .ایان نیز نتیجه گیری ارائه می شوددر پ. و تحلیل می گرددارائه  شبکه حمل و نفلعددی در 

 

 .ارزش بازی، زمان سفر بازی همکارانه، تئوری بازی، شبکه، قابلیت اطمینان: کلید واژگان
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 مقدمه

ها، صنایع هوایی، صنایع پتروشیمی،  گیر تکنولوژی در صنایعی مانند صنعت برق و نیروگاه توجه به کیفیت و پیشرفت چشم

همین امر سبب . در یک فضای رقابتی سنگین دنبال می شود... شبکه های حمل و نقل و   صنایع خودرو سازی،صنایع نظامی، 

در . شده است تا سطح انتظارات مصرف کنندگان نسبت به محصوالت تولیدی و یا خدمات ارائه شده تا حد زیادی افزایش یابد

ات مشتریان و خدمت گیرندگان بتواند شرایط مناسب را برای تصمیم این شرایط نمی توان انتظار داشت که صرفاً تامین انتظار

امروزه ضرورت دارد تا نقش عامل مهم دیگری به نام بقاء کیفیت و قابلیت اطمینان . گیرندگان بنگاه های اقتصادی برقرار سازد

ترین اشکال و خرابی، خدمت  به دلیل اینکه با کوچک. به طور جدی در تصمیم گیری های استراتژیک مورد توجه قرار گیرد

امروزه . آید گیرد و هم هزینه بسیار سنگینی به صنعت مورد نظر وارد می قابل ارائه به مشتری تا حد زیادی تحت الشعاع قرار می

در کنار این افزایش خرابی، اکثر صنایع در یک دورنمای کلی در محیط رقابتی مشغول به کار هستند و می بایست همواره 

 .ری، کیفیت و کارایی هزینه های خویش را از طریق نگهداری ارزش و قابلیت اطمینان تجهیزات افزایش دهدو بهره

در سیستم هایی که توسط چند مالک یا چند بازیگر که در مقام تصمیم گیرنده ها هستند، کنترل می شوند، افزایش قابلیت 

یکی از نیازهای اساسی مشتریان با عنایت به پیشرفت  اطمینان و در دسترس بودن سیستم با توجه به مطالب فوق که

در این نوع سیستم ها، هدف حداکثر سازی عایدی . است، از ضروریات می باشد... تکنولوژی و افزایش سطح انتظارات و 

همکارانه در بازی . بازیگران شبکه با توجه به بازی همکارانه، به نحوی که قابلیت اطمینان کل سیستم ماکزیمم شود، می باشد

نیاز طبیعی برای چنین تخصیص این است که . رویکرد تئوری بازیها یک ابزار بسیار مناسب برای تخصیص و هزینه یابی است

پایدار بدان معنی است که هزینه هر شرکت زمانی که با هم همکاری می نمایند کمتر از زمانی است که . آنها پایدار هستند

این احتیاجات . انی که همکاری می کنند هیچ انگیزه ای برای مخالفت با تخصیص هزینه ندارندشرکتها زم. همکاری نمی کنند

سپس شرکت ها باید جهت تخصیص هزینه یکی از . بوسیله یک مفهوم پایدار رویکرد تئوری بازیهای همکارانه ارائه می گردد

 .(Timmer et al, 2013)راههای فردی یا بازی همکارانه را انتخاب کنند

 

های انتقال قدرت، توزیع و  به طور مثال، حداکثر سازی قابلیت اطمینان کل سیستم شبکه در سیستم های تولیدی، سیستم

حمل و نقل، که توسط چند بازیگر هدایت می شود از ضروریات می باشد که باعث می   های نفت و گاز، سیستم های سامانه

با استفاده از روش های ارزیابی و مهندسی قابلیت اطمینان کاراتر دنبال شود شود فضای تصمیم گیری های رقابتی و همکارانه 

برای احصاء مدل های رقابت استفاده از تئوری . نماید و از همه مهمتر عایدی بیشتری را نصیب مالکین یا بازیگران سیستم می

موارد . وری برای بازیگران می باشد زایش بهرهها پیدا کردن استراتژی های مطلوب و اف ایده تئوری بازی. ها الزامی است بازی

هائی است که محیط شرایط تقابلی دارد و استراتژی های یک بازیگر بر روی اعمال  اصلی استفاده از نظریه بازی ها در زمینه

 . طرف های دیگر که تضاد منافع دارند، تاثیر گذار است

ولی در دنبال کردن مطالعه موردی . حقیقات رایج آماری نمی باشداساس تحقیق حاضر تحقیق نظری و بنیادی است و از نوع ت

جهت برآورد قابلیت اطمینان مسیرهای شبکه از آزمون های متناسب پارامتری و نا پارامتری در نیکوئی الگوهای نظری برازش 

 :این تحقیق به عنوان یک تحقیق کاربردی با طرح سوالهای زیر مطرح گردید. استفاده شده است

 ع مدل ریاضی در حالت قطعی و غیر قطعی برای شبکه حمل و نقل لجستیکی چیست؟نو -1

آیا ترکیب استراتژی بازی های همکارانه می تواند ارزش بازی را با توجه به پارامترهای قابلیت اطمینان و قابلیت  -2

 اطمینان زمان سفر بهینه نماید؟
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الگوهای تصمیم گیری در شرایط  تبیین قرار می گیرد و در آنبنیادی  زمره پژوهش تحقیق حاضر به لحاظ عملیاتی در

تعارضی در حضور پدیده قابلیت اطمینان مورد توجه است که دنبال کردن و تبیین آن می تواند به توسعه مبانی نظری 

 . بیانجامد

 

 پیشینه تحقیق

 .برخی مطالعات مهم در زمینه پیشینه تحقیق در ادامه می آید

 بازی با رویکرد بازی همکارانه در شبکه کاربردهای تئوری 

در دنیای . یکی از کاربردهای تئوری بازیها در شبکه در دنیای واقعی را می توان به توزیع خطوط لوله نفت بین کشورها نام برد

 به عنوان مثال، خطوط لوله گاز طبیعی که یک. کنترل می شوند( کشور، شرکت)واقعی شبکه ها اغلب توسط چندین مالک

سیستم بین المللی شبکه یکپارچه را در کشورهای اروپایی تشکیل داده است و هر کشور کنترل قسمت های خاص این شبکه 

  (Reyes, 2005)توزیع را در دست دارد را در حکم بازی همکارانه و استفاده از رویکرد تئوری بازیها در شبکه می باشد 

(Kalai and Zemel, 1982) (Frisk et al,2010). 

ترین مدلها در   شبکه، یکی از کاربردی .استهای مختلفی توسط محققان بررسی و تحقیق شده  شبکه و تئوری شبکه از دیدگاه

ها، برنامه  موجودی برنامه ریزی ریاضی و تحقیق در عملیات است که از جمله می توان به کاربرد شبکه در برنامه ریزی و کنترل 

همچنین می توان . یزی و کنترل پروژه، مکان یابی تسهیالت و بسیاری دیگر از این قبیل اشاره کردریزی تولید، برنامه ر

به کار بست و مدل ...  خطوط هوایی، خطوط ریلی، جاده ها، خطوط لوله و  کاربردهای واقعی شبکه و گراف را در برنامه ریزی

هدف در مساله . ا، موضوع حداکثر جریان در شبکه می باشده یکی از مباحث مهم در شبکه. (Schrijver, 2002)سازی نمود 

 .حداکثر جریان در شبکه، حداکثر مقدار حمل و نقل جریان از گره اولیه به گره ترمینال با توجه به ظرفیت های کمان می باشد

یت و با استفاده از بازی مساله حداکثر جریان را در حالت عدم قطع . (Hafezalkotob and Makui, 2015)حافظ الکتب و ماکوئی 

نکته اساسی در این تحقیق این می باشد که فقط . های همکارانه، در سه حالت بدبینانه، خوشبینانه و واقعی بررسی کرده اند

بل، یک مدل حمل و نقل از مبداء تا مقصد را با پنج . ظرفیت جریان بین گره ها به صورت عدم قطعی در نظر گرفته شده است

و چهار سناریو با استفاده از بازی های همکارانه مجموع صفر و با بهره گیری از برنامه ریزی خطی با رویکرد کمینه مسیر فرضی 

 .(Bell, 1999) نمودن هزینه، بهینه نموده است

 

 

 کاربردهای ترکیبی قابلیت اطمینان، بازی های همکارانه و شبکه 

دو دلیل . ها، بسیار مورد توجه قرار گرفته است در دهه گذشته، قابلیت اطمینان شبکه حمل و نقل و سیستم های توزیع نیروگاه

دلیل اول این می باشد که تجارب حوادثی مانند زلزله کوبه که در کشور ژاپن  در : زیر اهمیت این موضوع را نشان می دهد

محققان را به فکر واداشت که شناسایی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه حمل و نقل به اتفاق افتاد، بسیاری از  1991سال 

عنوان یک عنصر مهم و حیاتی برای نجات مردم و خدمات اورژانسی در حوادث اینچنینی، اقدامی اساسی و حیاتی در شبکه 

ساعد، تصادفات و حوادث جاده ای و حمالت همچنین در موارد ویژه مانند اختالالت آب و هوایی نام. های حمل و نقل می باشد

یعنی افزایش قابلیت اطمینان شبکه های حمل و نقل در موارد و حوادث طبیعی از واجبات می . تروریستی اهمیت بسزایی دارد

دلیل دوم این می باشد که افزایش فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان، منجر به اهمیت سیستم های شبکه ای و . باشد

یعنی برای فعاالن اقتصادی قابلیت اطمینان شبکه های .(Szeto, 2011)طبع افزایش ارزش عملکرد شبکه ها گردیده است بال

 .حمل و نقل و ظرفیت قابلیت اطمینان از اهمیت ویژه ای برخوردار است
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ش روزافزون توجه به کیفیت، بنابراین با افزای. (Amin et al, 2013)قابلیت اطمینان عامل کلیدی برای کیفیت سیستم ها است 

چرا که برای باقی ماندن در شرایط رقابتی، کیفیت . یافتن راهی برای ارتقاء پایائی محصول بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت

 .(Kuo, 2001)محصول و هزینه های مرتبط با آن نقش تعیین کننده ای دارند

یری قابلیت اطمینان با وجود تناقضات در شبکه های حمل و نقل، به منظور بازی همکارانه را برای اندازه گ، (Szeto, 2011)ژتو 

برای . حداقل نمودن هزینه مسیرها و از سوی دیگر، برای به حداکثر رساندن مجموع انتظارات توسط بازیگران را مطرح نمود

بازی غیر همکارانه می تواند منجر های استاکلبرگ و تعادل نش استفاده شده است و تاکید شده است که  بهینه نمودن از روش

 . به حالت بدتر و غیر بهینه گردد

 قابلیت اطمینان زمان سفر

و  باشد خاص زمان یک مساوی یا مقصد کمتر -مبدأ  زوج یک بین سفر زمان که است این احتمال زمان سفر اطمینان قابلیت

بنابراین می توان گفت، قابلیت اطمینان زمان سفر احتمال . پذیرد  انجام شده ای تعیین زمانی بازه مقصد در و مبدأ بین سفر یا

همچنین قابلیت اطمینان زمان سفر احتمال این .(De Jong et al,2015)آن که زمان سفرهای بین دو گره را تحت تاثیر قرار است 

یت اطمینان زمان سفر پارامتری است که قابل.(Taylor et al, 2006)که سفر بین دو گره ها کمتر از مقدار آستانه زمان سفر گردد 

در چند دهه اخیر به طور روز افزون از سوی طراحان مورد توجه و عنایت قرار گرفته است و بررسی ها حاکی از تاثیر این 

 هایاطمینان شبکه  قابلیت زمینه در بسیاری مطالعات کنون تا هرچند. پارامتر بر اختصاص مسیر و انتخاب مسیر کاربران دارد

 معنای به اطمینان زمان سفر قابلیت کلی طور به .نمی گذرد مدت زیادی مطالعات عمر از اما گرفته اند، انجام نقلی و حمل

است  مشخص زمانی بازه و و عملکردی شرایط محیطی تحت آن، نیاز مورد عملکرد کردن در برآورده سیستم یک توانایی

(Høyland and Rausand, 2009) . یک عنوان و کاشیوادانی، به آساکورا توسط 1991 درسال بار اولین سفر، زمان اطمینانقابلیت 

برای  را سفر زمان اطمینان قابلیت مقاله، آن نویسندگان. (Asakura and Masuo, 1991)شد  شبکه مطرح ارزیابی برای معیار

 از تعریفی جدید آساکورا به 1996 درسال. اند کرده معرفی جریان ترافیک روزانه تغییرات تحت و خاص سرویس دهی سطوح

 سفر نسبت زمان از تابعی به صورت شبکه اجزای ظرفیت تنزل نظر گرفتن در با را آن و یافت دست سفر زمان اطمینان قابلیت

 .ظرفیت کامل اجزا تعریف کرد  در حالت سفر زمان به ظرفیت تنزل بروز حالت در

 

 تعریف مساله و مدل سازی

فرض . به طور شماتیک آمده است 1چارچوب اصلی مسئله مورد بررسی در این پژوهش بدین شرح است که در شکل شماره 

توسط بازیگر اول ، گره  b1 و  a1کنید که یک سیستم شبکه توسط سه بازیگر به طور همزمان کنترل می شود، گره های  

همان گونه که اشاره شد در این مدل هدف . سوم کنترل می شود توسط بازیگر b3و  a3توسط بازیگر دوم و  a2   ،b2های 

حداکثر نمودن عایدی بازیگران در کل زنجیره در حالت قطعی و غیر قطعی با بهره گیری از روش های مدل سازی مرسوم در 

 . بازیهای همکارانه است
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 (Todinov, 2013) ( سه بازیگر) مدل شبکه سه مالک -1شکل شماره 

 

)یک مجموعه شبکه با برخی از گره ها و کمان ها به صورت  فرض کنید , , , )N V A O D  کهO   وD  ترتیب مبدا و به

O,مقصد شبکه و به صورت  D V شبکه مزبور از . تعریف شوندn   گره تشکیل شده  و گره ها در مجموعه

{1,2,..., }V n   و کمانها در مجموعه{( , ) / , }A i j i j V  این مقاله با دو نوع شبکه یکی در  .تعریف می شوند

. حالت قطعی و دیگری در حالت غیر قطعی که پارامترهای زمان سفر و قابلیت اطمینان گره ها متغیر می باشند، مواجه است

در نظر گرفته شده و تغییرات زمان % 111در حالت قطعی فرض بر این است که قابلیت اطمینان کل شبکه به صورت کامل و 

مقدار ) در نتیجه، یک شبکه به طور کامل زمانی قابل اعتماد است که در آن ظرفیت. سفر قابل کنترل و پیش بینی می باشد

ولی در حالت غیر قطعی به علت برخی مشکالت مانند . و زمان سفر در طول افق برنامه ریزی ثابت در نظر گرفته است( جربان

ی طبیعی، زلزله، جنگ، آتش سوزی و غیره در دنیای واقعی و عدم ثبات آنها، با کاهش زمان جریان و مقدار جریان مواجه بالیا

. پس در حالت غیر قطعی پارامتر زمان سفر و قابلیت اطمینان گره ها به صورت نسبی در نظر گرفته شده است.  هستیم

 :نظر گرفته شده است همچنین مفروضات زیر برای مساله به صورت زیر در

 .هر بازیگر قادر است دو یا چند اقدام و یا مجموعه ای از اقدامات را انجام دهد .1

 .تصمیم گیری هر بازیگر بر اساس قواعد بازی و دیگر بازیگران تعیین می شود .2

فعالیت وری خود  با توجه به دو فرض عقالنیت و حداکثر نمودن عایدی، بازیگران برای به حداکثر رساندن بازده و بهره .3

 .می نمایند

با بهره گیری از روش های ارزیابی قابلیت اطمینان می توان مطلوبیت درازمدت بیشتری را در بازی های همکارانه  .4

 .جستجو کرد

 

 .د استفاده در این پژوهش در ادامه می آیدپارامترها و متغیرهای مور

 .نمادهای از این مدل ها در زیر آورده شده است. دو مدل ریاضی بر اساس توضیحات ذکر شده در باال است

 

 پارامترها

ijCap : ظرفیت کمان بینi   وj  به قسمی که, ; , 1,2,...,i j V i j n   
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ijT  : زمان سفر بینi   وj  به قسمی که , ; , 1,2,...,i j V i j n  

ijCost  : هزینه حمل و نقل هر واحد از جریان اقالم بینi   وj  به فسمی که, ; , 1,2,...,i j V i j n  

i  : ضریب قابلیت اطمینان گرهi  

ij  : ضریب زمان سفر غیر قطعی بینi   وj  به قسمی که, ; , 1,2,...,i j V i j n   

ijP  : قیمت فروش هر واحد بینi   وj  به قسمی که, ; , 1,2,...,i j V i j n  

 

 متغیرها
D

ijy  : متغیر صفر و یک کمان ها در حالت مدل قطعی بینi   وj  به قسمی که, ; , 1,2,...,i j V i j n  

C

ijy  : متغیر صفر و یک کمان ها در حالت مدل غیر قطعی بینi   وj  به قسمی که, ; , 1,2,...,i j V i j n  

D

ijx  : جریان بینi   وj  در حالت مدل قطعی به قسمی که, ; , 1,2,...,i j V i j n  

C

ijx  : جریان بینi   وj  در حالت مدل غیر قطعی به قسمی که, ; , 1,2,...,i j V i j n  

 

 :در ادامه مدل ریاضی پیشنهادی در حالت مدل قطعی ارائه می گردد

به پیدا نمودن مسیر بهینه در   7تا  2محدودیت . بیان کننده عایدی و یا میزان سود در حالت قطعی می باشد 1رابطه شماره 

محدودیت جریان در شبکه  11محدودیت . محدودیت های ظرفیت می باشد 11تا   8محدودیت . شبکه حمل و نقل می پردازد

 . را نشان می دهد متغیرهای مدل 13و  12محدودیت های . می باشد

 :در ادامه مدل ریاضی پیشنهادی در حالت مدل غیر قطعی ارائه می گردد

  (1) 

Subject To:   

    (2) 

     (3) 

    (4) 

     (5) 

     (6) 

     (7) 

    (8) 

    (9) 

    (10) 

     (11) 

    (12) 

    (13) 
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به علت وجود حالت عدم اطمینان به دالیل مسائل . بیان کننده میزان عایدی در حالت غیرقطعی می باشد 14رابطه شماره 

دربازه عدد صفر و یک، بر ضریب کاهنده  ضریب ... سیساسی، بالیای طبیعی، زلزبه و جنگ و 
ij ijT Cost  تقسیم می شود

 21تا  11محدودیت های . و این عبارت میزان ضریب کاهنده را در حالت غیر قطعی بنا به دالیل فوق الذکر افزایش می دهد

. دنمی باشبه ضریب قابلیت اطمینان گره ها با توجه محدودیت های ظرفیت  23تا   21حدودیت م. توضیح داده شده است

 .نیز توضیح داده شده است  22تا  24محدودیت 

همچنین قابلیت اطمینان زمان سفر و ارزش بازی در ائتالف . با حل دو مدل پیشنهادی مقدار و ارزش تابع هدف بدست می آید

 . های مختلف بازی در شبکه حاصل می شود

 

 مثال عددی

تصدیق اعتبار مدل پیشنهادی و اثبات کاربردی بودن آن و مقایسه نتایج آن از یک مطالعه موردی بهره  به منظور بررسی و

و جدول  2بدین منظور یک شبکه حمل و نقل پیوسته با سه بازیکن و دو گره برای هر یک مطابق شکل شماره . گرفته شد

 .که میزان ارتباطهای آنها را نشان می دهد فرض شده است 1شماره 

 

  (14) 

Subject To:   

   (15) 

    (16) 

    (17) 

     (18) 

     (19) 

     (20) 

    (21) 

    (22) 

    (23) 

     (24) 

    (25) 

    (26) 
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 شکل ارتباطات -2شکل شماره 

نشان داده شده است، تنها برخی از ارتباط های احتمالی مجاز می باشند که به شرایط موجود و  1همانطور که در جدول 

 . محدودیتهای شبکه که توسط تصمیم گیرندگان اتخاذ می شود بستگی دارد
 لینک ارتباطات در مطالعه موردی -1جدول شماره 

  
O 1 2 3 4 5 6 D 

O  - 1 0 1 0 1 0 0 

1  0 - 1 1 1 0 0 0 

2  0 1 - 1 1 0 0 1 

3  0 1 1 - 1 1 1 0 

4  0 1 1 1 - 1 1 1 

5  0 0 0 1 1 - 1 0 

6  0 0 0 1 1 1 - 1 

D  0 0 0 0 0 0 0 - 

 .، میزان قیمت فروش و هزینه با توجه به ارتباطات موجود در نظر گرفته شده است2جدول شماره 

 

 قیمت فروش و هزینه در مطالعه موردی -2جدول شماره 

  
ijP  

 

  O 1 2 3 4 5 6 D  O 1 2 3 4 5 6 D 

O  - 1300 - 1300 - 1300 - -  - 20 - 10 - 40 - - 

1  - - 1000 1800 1800 - - -  - - 20 20 20 - - - 

2  - 1000 - 1000 1300 - - 1100  - 20 - 20 40 - - 40 

3  - 1800 1000 - 1700 1100 1000 -  - 20 20 - 50 10 40 - 

4  - 1800 1300 1700 - 1100 1000 1700  - 20 40 50 - 20 30 10 
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5  - - - 1100 1100 - 1800 -  - - - 10 20 - 30 - 

6  - - - 1000 1000 1800 - 1700  - - - 40 30 30 - 10 

D  - - - - - - - -  - - - - - - - - 

 

 .، زمان سفر و ضریب زمان سفر غیر قطعی ارائه می گردد3در ادامه در جدول شماره 

 
 سفر غیر قطعیزمان سفر و ضریب زمان  -3جدول شماره 

  
 

 
 

  O 1 2 3 4 5 6 D  O 1 2 3 4 5 6 D 
O  - 1 - 3 - 6 - -  - 0.73 - 0.88 - 0.79 - - 
1  - - 4 2 3 - - -  - - 0.85 0.56 0.51 - - - 
2  - 4 - 5 7 - - 1  - 0.85 - 0.76 0.97 - - 0.82 
3  - 2 5 - 3 5 3 -  - 0.56 0.76 - 0.83 0.88 0.69 - 
4  - 3 7 3 - 3 3 3  - 0.51 0.97 0.83 - 0.61 0.91 0.72 
5  - - - 5 3 - 4 -  - - - 0.88 0.61 - 0.66 - 
6  - - - 3 3 4 - 7  - - - 0.69 0.91 0.66 - 0.94 
D  - - - - - - - -  - - - - - - - - 

 .، ضریب قابلیت اطمینان و ظرفیت کمان ها بیان شده است4همچنین در جدول شماره 

 
 

 ضریب قابلیت اطمینان و ظرفیت کمان ها -4جدول شماره 

  
  

 
 

   O 1 2 3 4 5 6 D 
O  1.00  - 1100 - 500 - 800 - - 
1  0.97  - - 900 1600 1600 - - - 
2  0.68  - 900 - 1000 1800 - - 1500 
3  0.70  - 1600 1000 - 1100 1700 2000 - 
4  0.94  - 1600 1800 1100 - 2000 500 800 
5  0.98  - - - 1700 2000 - 1500 - 
6  0.84  - - - 2000 500 1500 - 500 
D  1.00  - - - - - - - - 

 
 . می آید 1، خروجی مدل در شماره iبعد از حل مدل با نرم افزار گمز

 برای حالت قطعی و غیر قطعی نتایج حل مدل -5جدول شماره 

 مسیر بهینه ائتالف 
میزان 

 جریان
 میزان عایدی زمان سفر

(OFV) 

شاخص 

قابلیت 

 اطمینان

قابلیت 

اطمینان 

 زمان سفر

 ارزش بازی

(V{C}) 

 مدل

 قطعی

C={1} O-1-2-D 900 6 2934000    

C={2} O-3-4-D 500 9 2245000    

C={3} O-5-6-D 500 17 2185000    

C={1,2} O-1-3-4-2-D 1100 14 7337000    
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C={1,3} O-1-2-D 900 4 2934000    

C={2,3} O-5-6-4-D 800 16 5472000    

C={1,2,3} O-1-3-6-5-4-2-D 1100 21 9592000    

         

 مدل
 غیرقطعی

C={1} O-1-2-D 612 7.3 1976579 0.674 0.783 1043123 

C={2} O-3-4-D 350 11.19 1555231 0.693 0.757 815875 

C={3} O-5-6-D 500 21.10 1780764 0.815 0.759 1101553 

C={1,2} O-1-3-4-2-D 1034 16.99 6714671 0.915 0.786 4829124 

C={1,3} O-1-2-D 612 4.94 1976579 0.674 0.765 1019143 

C={2,3} O-5-6-4-D 784 21.12 4976797 0.910 0.680 3079641 

C={1,2,3} O-1-3-6-5-4-2-D 1067 28.70 8679834 0.905 0.633 4972373 

 
، همانگونه که انتظار می رفت هم در حالت قطعی و هم در حالت غیر قطعی، بازیهای همکارانه 1شماره با توجه به نتایج جدول 

iباعث افزایش میزان عایدی i(سود )در حالت قطعی، ارزش بازی همان میزان عایدی بازیگران می باشد و با . بازیگران شده است

ولی در حالت غیر . قابلیت اطمینان زمان سفر کارایی نداردتوجه به ثبات در محیط شبکه، شاخص قابلیت اطمینان و شاخص 

قطعی، با توجه به عدم ثبات در محیط شبکه، میزان عایدی بازیگران با توجه به وجود ضریب قابلیت اطمینان و ضریب زمان 

قطعی به حالت محاسبه شاخض قابلیت اطمینان از تقسیم متناظر میزان عایدی در حالت . سفر غیر قطعی، کاهش یافته است

محاسبه قابلیت اطمینان زمان سفر از تقسیم متناظر زمان سفر در حالت غیر قطعی به حالت . غیر قطعی حاصل شده است

همچنین ارزش بازی ائتالف های مختلف در حالت غیر خطی از رابطه . قطعی و کسر میزان افزایش از یک حاصل شده است

 .حاصل شده است 27شماره 

{ } * * ReiV C OFV TravelTime liability     
(JHA and OKONKWO ) 

 

(72) 

 .بنابراین بازیهای همکارانه در حالت غیر قطعی باعث افزایش میزان عایدی و ارزش بازی بازیگران در شبکه شده است

 نتیجه گیری

 :این تحقیق به عنوان یک تحقیق کاربردی با طرح سوالهای زیر مطرح گردید

 حالت قطعی و غیر قطعی برای شبکه حمل و نقل لجستیکی چیست؟ نوع مدل ریاضی در 

  آیا ترکیب استراتژی بازی های همکارانه می تواند ارزش بازی را با توجه به پارامترهای قابلیت اطمینان و قابلیت

 اطمینان زمان سفر بهینه نماید؟

ل و نقل، مدل ریاضی متناسب با شرایط قطعی و همزمان با مطالعات پیشینه تحقیق و انواع روشهای جاری در شبکه های حم

در مدل قطعی فرض بر آن است که شرایط به صورت ایده آل وجود دارد و بازیگران با شرایط . غیر قطعی طراحی و ارائه گردید

. ه استولی مدل غیر قطعی متناسب با دنیای واقعی و در شرایط عدم اطمینان در نظر گرفته شد. عدم اطمینان مواجه نیستند

میزان جریان حمل بین بازیگران ... در این حالت به علت وجود مسائل و مالحظات سیاسی، بالیای طبیعی، زلزله، جنگ و 

 . برای این حالت ضریب قابلیت اطمینان و قابلیت زمان سفر در نظر گرفته شده است. تواند دستخوش تغییرات گردد می

همانطور که . روش با توجه به میزان جریان حمل و کسر هزینه و زمان سفر داردمدل ریاضی سعی در حداکثر نمودن میزان ف

نشان داده می شود، بازیگران برای افزایش کارایی سیستم های لجستیکی در محیط رقابتی، رو به بازیهای  1در جدول شماره 

ی توان نتیجه گرفت، ارزش بازی که ترکیبی بنابراین م. همکارانه می آورند تا میزان عایدی و ارزش بازی خود را افزایش دهند

پس بهترین استراتژی در . از میزان عایدی، قابلیت اطمینان زمان سفر و ضریب قابلیت اطمینان است، رو به افزایش است
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استراتژی در شرایط عدم اطمینان در شبکه های لجستکی، بهره بردن از بازیهای همکارانه برای پیشبرد اهداف سازمانها و 

 .شورها می باشدک
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i
 GAMS 
ii OFV= Object Function Value 
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