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چکیده
پیشرفتها در علوم ارتباطات و فنّاوری اطالعات ،فرصتهای بسیاری برای افزایش همکاری بین نهادهای زنجیره تأمین فراهم آورده
است .این موضوع بهنوبه خود ،منجر به فهم این مسئله شده است که تأمینکنندگان ،مصرفکنندگان و حتی رقیبان میتوانند در
لجستیک همکاری کنند .در این تحقیق ،بر اساس نظریه بازیهای همکارانه ،یک مدل برنامهریزی عدد صحیح به منظور بررسی همکاری
میان حامالن ریل و جاده مبتنی بر تئوری بازیهای همکارانه در قالب مدل متمرکز همکاری ارائه شده است .یک مکانیزم برای مدیریت
روابط متقابل حامالن از طریق تخصیص صرفهجوییهای حاصل از ائتالف پیشنهاد شده است ،همچنین در این راستا از راهحلهایی برای
تخصیص هزینه به هر حامل استفاده شد و با بکارگیری ایدههایی از برنامهریزی آرمانی ،مدلی ریاضی برای تعیین چگونگی اجرای این
تخصیص پیشنهاد شده است .بر اساس نتایج آزمایشات عددی ،مشاهده میشود که صرفهجویی های قابل مالحظهای در هزینههای
حامالن ریلی و جاده حاصل شده است.

کلمات کلیدی
حملونقل چندوجهی ،لجستیک مشارکتی ،نظریه بازیها ،تخصیص هزینه ،برنامهریزی آرمانی

Abstract:
Advances in communication and information technology science, provided opportunities to increase
collaboration between supply chain institutions. This in turn, leads to understanding this issue that suppliers,
customers and even competitors can cooperate in logistics. In this study, according to cooperative game theory, a
mixed integer mathematical programming model as centralized model in order to investigate the collaboration
between the rail and road carriers, is presented. A mechanism to manage the cooperation of carriers, through the
allocation of alliance profits resulting from coalition is proposed. Also in this regard, solutions are used to allocate
costs to each carrier and Using the ideas of goal programming, a mathematical model is proposed to determine how
this allocation is implemented. Based on the results of numerical experiments, it is observed that considerable
savings in costs of rail and road carriers have been achieved.
Keywords: multimodal transportation, collaborative logistics, game theory, cost allocation, goal programming.

 -1مقدمه
برنامهریزی و اجرای لجستیک کارا میتواند مزایای رقابتی را برای
نهادهای متفاوت زنجیره تأمین فراهم کند .بعالوه ،همکاری در
لجستیک بر مبنای تبادل اطالعات بهعنوان یکی از ابزارهای کاهش
اثر منفی اثر شالقی که بهعنوان افزایشدهنده نوسانات تقاضا به
سمت سطوح باالیی زنجیره تأمین شناخته میشود ،شناختهشده
است] .[1عوامل درگیر در زنجیره تأمین برای بهبود فرآیند
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حملونقل ،تالش برای بهینهسازی زمان سفر و ظرفیت بارگیری
مورداستفاده همکاری میکنند .نهادهای زنجیره تأمین همچنین
ممکن است بهمنظور افزایش پاسخگویی و کاهش هزینههای
نگهداری موجودی همکاری کنند .در این موارد ،آنها اطالعات تقاضا
و مصرف را بهموقع و با استفاده از رویکردهای متفاوت برای ترکیب
کارای فعالیتهایشان به اشتراک میگذارند ].[2
رقابت شدید در بازار جهانی ،معرفی محصوالت با طول عمر کوتاه،
افزایش هزینه کارگر و سوخت ،سختگیرانهتر شدن قوانین
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حملونقل و انتظار باالی مشتریان منجر به کاهش حاشیه سود
شرکتهای باربری و حمل شده است].[3
1
سابقاً ،سازمانهای حملونقل که غالباً حامل نامیده میشوند ،به
پتانسیلهای درونی خود برای کاهش هزینهها و افزایش سوددهی
متکی بودند .اگرچه ،بیشتر شرکتها موقعیت بهبود کارایی از طریق
بهینهسازی فرآیندها و بهکارگیری فنّاوریهای جدید را
ازدستدادهاند .بهمنظور بقا در چنین محیط پررقابتی و نیز افزایش
عملکرد و کارایی ،فرستندهها و شرکتهای حملونقل کاال موظف به
تمرکز بر همکاری شدهاند که باعث ایجاد فرصتهایی برای
صرفهجویی در هزینه میشوند .سازمانهای حمل کاال دریافتهاند که
باید بر روابط متقابل سودمند و قدرتمندتر سرمایهگذاری کرد ].[4
در صنعت حملونقل شرکتها برای طراحی شبکه خدمت
همکارانه ائتالفهایی 2را تشکیل میدهند .آنها داراییهای اطالعاتی
و فیزیکی خود را به اشتراک گذاشته و از آن برای بهرهگیری بهتر از
ظرفیت یالهای شبکه و مسیریابی تقاضا در شبکه استفاده میبرند.
شبکههای همکارانه به شرکتهای حملونقل برای بهبود بهرهبرداری
از دارایی ،تقسیم هزینههای سرمایه ،دستیابی به اقتصاد به مقیاس و
کشف بازارهای جدید کمک میکنند ].[5

 -2مرور ادبیات
پیشرفتها در علوم ارتباطات و فنّاوری اطالعات ،فرصتهای
بسیاری برای افزایش همکاری بین نهادهای زنجیره تأمین فراهم
آورده است .این موضوع بهنوبه خود ،منجر به فهم این مسئله شده
است که تأمینکنندگان ،مصرفکنندگان و حتی رقیبان میتوانند در
لجستیک همکاری کنند] .[2همکاری عمودی 3موضوع طیف وسیعی
از تحقیقات بوده است] .[6در مقایسه ،ادبیات همکاری افقی در
لجستیک و حملونقل شامل غنای کمتری است .کرویجسن و
همکاران تأثیر همکاری برای یک ائتالف کلی را بررسی کردند و با
استفاده از یک مطالعه موردی صرفهجویی در هزینهها را از  5تا 15
درصد و حتی باالتر ،نشان دادند .کرویجسن و سالمن یک شبکه
حملونقل با چندین حملکننده و مشتری را در نظر گرفتند .تقاضاها
نشاندهنده محمولههایی هستند که از یک مرکز توزیع به مکان
مشتری جابجا میشوند .هدف تحقیق ،مقایسه هزینه حملونقل
حامالن بهصورت تکی با هزینههای کلی حملونقل در سیستمی که
سفارشات به اشتراک گذاشتهشده انجام میشود ،است .برای حل

مسئله مسیریابی مشترک تقاضاها ترکیبشده و یک مسئله مسیریابی
فرمولبندی میشود .این مسئله از طریق روشهای فرا ابتکاری حل
شد ،نتایج نشان داد که مسیریابی مشترک منجر به کاهش %7.3
ناوگان موردنیاز و سطح کلی هزینهها میشود[ .]7در یک تحقیق
توسط کرویجسن و همکاران ،یک چارچوب بر مبنای  VRPبا پنجره
زمانی برای مشخص کردن ارزش ترکیبی همکاری افقی حامالن از
طریق برنامهریزی مشترک ،تعریف شد .باهدف استفاده از مسیریابی
وسایل نقلیه ،سیستم حامالن به یک شبکه توزیع متشکل از گرههایی
تبدیل شد .هر گره نشاندهنده مکان تحویل و یک گره در مرکز
نشاندهنده مرکز توزیع .هر دو گره باکمان هایی که نشاندهنده
فاصله اقلیدسی است متصلاند .زمانهای سفر که با این مسافتها
متناسباند برای مشخص کردن ارزش ترکیبی استفاده میشوند .این
مسئله با رویکرد ابتکاری حل شد[ .]8یک مدل یکپارچهسازی برای
مسیریابی کانتینرها و جابجایی کانتینرهای خالی در یک شبکه
چندوجهی توسط اررا بررسی شد .مسئله بهعنوان یک مدل جریان
شبکه قطعی در یک شبکه زمانی 4فرمولبندی شد .یک مطالعه
محاسباتی نشان داد که مدیریت یکپارچه کانتینر میتواند بهطور
قابلتوجهی سبب کاهش هزینههای جابجایی کانتینرهای خالی
شود].[9
همچنین داهل و دریگز مسئله به اشتراکگذاری سفارشها در
شبکه همکارانه از حامالن مستقل را به عنوان MDPDPTW
فرمولبندی کردند .ازآنجاییکه حامالن در نظر گرفتهشده در این
تحقیق فقط سفارشهای سریع را انجام میدهند ،لذا حملکنندگان
در محیطی پویا که در آن هیچ مجموعهی ثابتی از تقاضاها وجود
ندارند عمل میکنند .بر مبنای یک مطالعه شبیهسازی با استفاده از
داده های واقعی از پنجاه حامل پیشتاز در اروپا نشان داده شد تا 13
درصد کاهش هزینه امکانپذیر است[. ]10
لیو مسئله برنامهریزی مسیریابی مشترک در همکاری حامالن را
از دیدگاه متفاوتی بررسی کرد .بهجای مدلسازی بهصورت مسئله
مسیریابی مرسوم ) (VRPا این مسئله را بهعنوان یک مسئله
مسیریابی چند انباره با کمانهای دارای ظرفیت با بارهای کامیون
کامل (MDCARPFTLS) 5فرمولبندی شد.
مسئله مسیریابی کمان (ARP)6حالت متفاوتی از VRPاست که
در آن وسایل نقلیه محدود به جابجایی بر کمانهای مشخص هستند
(بهجای مالقات گرههای مشخص در مسئله VRPمعمول) .یک مسئله
4
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Time-Expanded
multi-depot capacitated arc routing problem with full truckload
6 Arc routing problem
5
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مسیریابی کمان با ظرفیت ) ، (CARPشناخت مجموعهای از مسیرها
برای کمینه سازی هزینه با در نظر گرفتن این مالحظات که هر
کمان موردنیاز توسط یک وسیله نقلیه سرویسدهی میشود و هر
مسیر از انبار شروع و به انبار ختم میشود و کل تقاضاهای تأمینشده
در یک مسیر از ظرفیت وسیله نقلیه تجاوز نکند را بررسی میکند .به
دلیل اینکه مسئله برنامهریزی مسیر مشترک در نظر گرفتهشده
متشکل از چندین حملکننده با بار کامیون کامل است ،مدل چند
انباره آن برای تعیین تورهایی برای وسایل نقلیه متفاوت تعریف
میشود تا تقاضاها تأمین و هزینه کل کمینه شود.
برای حل این مسئله یک رویه ابتکاری دو مرحله ای پیشنهاد
شد .در مرحله اول ،مجموعه از چرخهها برای پوشش مسیرها
تولیدشده و در مرحله دوم مسیرها و تورهای وسایل نقلیه بر مبنای
چرخههای بهدستآمده در مرحله قبل ساخته میشوند .با استفاده از
تکنیکهای جستوجوی محلی جواب اولیه بهبود داده شد .لیو و
همکاران عملکرد این روش ابتکاری را برای مسئله نمونه تحلیل
کردند .نتایج نشان داد که رویه حل پایدار بوده و جوابهایی باکیفیت
باال در زمانهای قابلقبول به دست میآید[. ]11
در مقابل تحقیقات قبلی که کل شبکه حملونقل حامل را برای
همکاری در نظر میگرفت ،بیلی 7و همکاران به اشتراکگذاری
تقاضاها برای مسیرهای برگشت شرکتهای همراه را در نظر گرفتند.
نویسندگان امکان کاهش برگشتهای خالی یک حامل را با اضافه
کردن تقاضاهای شرکتهای همکار به جابجاییهای برگشتی بررسی
کردند .ازآنجاییکه جابجاییهای برگشتی و خالی به انبار قسمت
مهمی از فاکتور هزینه را تشکیل میدهند همکاری بار در قسمت
برگشت میتواند بهطور قابلتوجهی کارایی و سوددهی حامل را
افزایش دهد.
دو مدل بهینهسازی برای یافتن موقعیتهایی که در آن
مسیریابی مجدد حملونقلهای خالی برگشتی منجر به کاهش هزینه
میشود ،توسعه داده شد .در مدل اول که بهعنوان برنامهریزی عدد
صحیح فرمولبندی شد ،هر کامیون در مسیر برگشت حداکثر
تقاضای یکی از همکاران را برآورده میکند،که با یک روش ابتکاری
حل شد .مدل دوم به سبب انجام تقاضا از چندین حملکننده توسط
یک کامیون در مسیر برگشت پیچیدهتر است .این مدل بهعنوان یک
مسئله عدد صحیح مختلط فرمولبندی و با استفاده از روشهای
ابتکاری حل شد .محاسبات انجامشده در این مدل نشان داد که
همکاری دربار ممکن است به کاهش 13تا 28درصدی هزینههای
برگشتی شود]. [12
Bailey
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در مسئله اشتراک تقاضا بر پایه حراج هر حامل ،ابتدا این مسئله
که کدام تقاضا با بکار بردن روشهای بهینهسازی میتواند در حالت
کارایی ازنظر هزینه انجام شود ،بررسی میشود .سپس تقاضاها با
بهکارگیری مکانیزم های حراج به اشتراک گذاشته میشوند.
بعنوان مثال ،سانگ 8و رگان 9در سال  2004یک مکانیزم
تخصیص تقاضا بر پایه مزایده برای حامالن با اندازه کوچک و متوسط
ارائه دادند .زمانی که یک حملکننده یک سفارش جدید دریافت
میکند  ،ابتدا مجموعهای از مسیرهای بهینه در نظر گرفته میشود تا
مشخص شود که آیا تامین این تقاضا از طرف حوزه حملکننده
بهصرفه است یا خیر؛ اگرنه  ،شرکت یک قیمت رزرو 10برای تقاضا
مشخص کرده و سپس شریکان خود را برای ارائه پیشنهادات برای
تامین تقاضا آگاه میسازد .قیمت رزرو بیشینه ارزشی است که
حمل کننده مایل است تا برای انجام تقاضا به یکی از شرکا پرداخت
کند .دیگر حامالن نیز تکنیکهای بهینهسازی مشابه ای را انجام
میدهند .در پایان  ،حاملی که تقاضا را ارائه داده بود پیشنهادها را با
قیمت رزرو خود مقایسه کرده و کمترین پیشنهاد را در صورت
رضایتبخش بودن انتخاب میکند].[13

 -3مدلسازی ریاضی
انگیززه اصزلی در تشزکیل ائزتالف میزان حزامالن اطمینزان آنهزا از
سودآوری در ائتالف نسبت به حالت تأمین تقاضزا بهصزورت انفزرادی
است .مسیریابی مشترک تقاضاهای ادغامی از اعضای ائزتالف باهزدف
کاهش هزینهها ،یکی از روشهای دستیابی به این مهم است .نظر به
اینکه در مسئله پیش رو مسئله همکاری بین حزامالن جزاده و ریزل
مورد بررسی قرار میگیزرد ،در مزدل متمرکزز ،عزالوه بزر مسزیریابی
کاالها ،بالک بندی واگنها و تخصیص بالکها بزه قطارهزای موجزود
نیز فرمولبندی میشود.
مجموعهها
=𝑁
𝑁1 ∪ 𝑁2 ∪ 𝑁3
𝑅 = 𝑅1 ⋃𝑅2

T
S

𝐴

مجموعه گرهها شامل  𝑁1ترمینال جاده 𝑁2 ،ترمینال
ریلی و  𝑁3ترمینال چندوجهی
مجموعه حمل کنندگان شامل  𝑅1حمزل کننزدگان
جاده ای و  𝑅2حمل کنندگان ریلی
مجموعه ائتالف ها
مجموعه سرویسها
مجموعه لینک های فیزیکی ریلی
8
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𝑇𝑆
𝑆𝑇′
𝑇𝐵
)𝑖( 𝐵𝑇+
)𝑖( 𝐵𝑇−
)𝑖( 𝐴+
)𝑖( 𝐴−

مجموعه سرویس ها در ائتالف 𝑇 در شیوه جاده
مجموعه سرویس ها در ائتالف 𝑇 در شیوه ریل
مجموعه بالک ها در ائتالف 𝑇
مجموعه بالک های خارج شونده از گره i
مجموعه بالک های وارد شونده از گره i
مجموعه بردارهای فیزیکی خارج شونده از گره i
مجموعه بردارهای فیزیکی وارد شونده از گره i

پارامترها
هزینه جریان هر واحد کانتینر بر روی لینک 𝐴∈ 𝑎

𝑎𝑐
𝑖𝑟ℎ
𝑖𝑎ℎ
𝑖𝑚ℎ
𝑠𝑎𝐹
𝑖ℎ
𝑓

𝑏𝑐

𝑘𝑑
𝑎𝑢
𝑖𝑙
𝑖𝑏
𝑠𝑎𝑈

هزینززه جابجززایی هززر واحززد محمولززه (کززانتینر) در
ترمینال جادهای واقع در گره 𝑖∈𝑁1
هزینززه جابجززایی هززر واحززد محمولززه(کانتینر) در
ترمینال ریلی واقع در گره 𝑖∈𝑁2
هزینه جابجایی هر واحد محموله(کانتینر)در ترمینال
چندوجهی واقع در گره 𝑖∈𝑁3
𝑠
عبور قطار  𝑠 ∈ 𝑆𝑇′بر لینک 𝐴 ∈ 𝑎 𝐹𝑎 ∈ {0,1} ،
هزینه طبقهبندی هر کانتینر در گره 𝑖∈𝑁2∪𝑁3
هزینه ثابت جریان هر بالک 𝑇𝐵 ∈ 𝑏
تعداد کانتینر در محموله 𝑘
ظرفیت هر لینک 𝑎 ∈𝐴⋃S
ظرفیت جابجایی در گره ( 𝑖∈𝑁2∪𝑁3تعداد کانتینر)
ظرفیت بالکینگ در گره ∈ 𝑖𝑁2∪𝑁3
ظرفیت قطار  𝑠 ∈ 𝑆𝑇′بر روی لینک 𝐴 ∈ 𝑎

مجموعه متغیرها
𝑘𝑏𝑥
𝑘𝑠𝑦
𝑏𝑧
𝑠
𝑏𝑎𝐸

𝑏𝑋

تعداد کانتینرهای محموله  kکه بر روی لینزک ∈ 𝑏

𝑇𝐵 جابجا میشوند.
تعداد کانتینرهای محموله  kکه بر روی لینزک ∈ 𝑠
𝑇𝑆 جابجا میشوند.
مقدار  1اگر بالک 𝑇𝐵 ∈ 𝑏 تشزکیل شزود ،در غیزر
اینصورت صفر.
مقدار  1اگر بالک 𝑇𝐵 ∈ 𝑏 به 𝐴 ∈ 𝑎از قطزار ∈ 𝑠
 𝑆𝑇′تخصیص یابد و در غیر اینصورت صفر.
تعداد واگن(کانتینر)های بالک 𝑇𝐵 ∈ 𝑏 .

مدل ریاضی
()1
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𝑀𝑖𝑛 ∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁1 ∑𝑠∈𝑆 + (𝑖) ℎ𝑟𝑖 𝑦𝑠𝑘 +
𝑇
∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁2 ∑𝑏∈𝐵+ (𝑖) ℎ𝑎𝑖 𝑥𝑏𝑘 +
𝑇
∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁3 ℎ𝑚𝑖 ( ∑𝑗∈𝐵+ (𝑖) 𝑥𝑖𝑗𝑘 + ∑𝑗∈𝑆 +(𝑖) 𝑦𝑖𝑗𝑘 ) +
𝑇
𝑇
𝑠
𝑏𝑎𝐸 𝑠𝑐 𝑇𝐵∈𝑏∑ ∑𝑘∈𝐾 ∑𝑠∈𝑆𝑇 𝑐𝑠 𝑦𝑠𝑘 + ∑𝑎∈𝐴 ∑𝑠∈𝑆 ′
𝑋𝑏 +
𝑇

∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁2⋃𝑁3 ∑𝑏∈𝐵+ (𝑖) ℎ𝑖 𝑥𝑏𝑘 + ∑𝑏∈𝐵 𝑐𝑏𝑓 𝑧𝑏 +
𝑇

()2

()3
()4
()5
()6
()7

()8
()9
()10
()11
()12

𝑠𝜔 𝑓𝑠𝑐 𝑇𝑆∪ ∑𝑠∈𝑆 ′
𝑇

∑𝑏∈𝐵+ (𝑖) 𝑥𝑏𝑘 + ∑𝑠∈S+(𝑖) 𝑦𝑠𝑘 − ∑𝑏∈𝐵𝑇−(𝑖) 𝑥𝑏𝑘 −
𝑇
T
= 𝑘𝑠𝑦 )𝑖( ∑𝑠∈S−T
𝑑𝑘 ,
)𝑘(𝑂 ∈ 𝑖 ‚𝐾 ∈ 𝑘∀
{−𝑑 𝑘 ,
)𝑘(𝐷 ∈ 𝑖 ‚𝐾 ∈ 𝑘∀
0,
})𝑘(𝐷 ‚)𝑘(𝑂{ ⧵ 𝑁 ∈ 𝑖 ‚𝐾 ∈ 𝑘∀
𝑠𝑢 ≤ 𝑘𝑠𝑦 𝐾∈𝑘∑
𝑇𝑆 ∈ 𝑠∀
𝑏𝑧 𝑏𝑢 ≤ 𝑘𝑏𝑥 𝐾∈𝑘∑
𝑇𝐵 ∈ 𝑏∀
𝑖𝑏 ≤ 𝑏𝑧 )𝑖( ∑𝑏∈𝐵+
∀𝑖 ∈ 𝑁2 ∪ 𝑁3
𝑇

∀𝑖 ∈ 𝑁2 ∪ 𝑁3

𝑖𝑙 ≤ 𝑘𝑏𝑥 )𝑖( ∑𝑘∈𝐾 ∑𝑏∈𝐵𝑇−

𝑠
𝑠
𝑏𝑎𝐸 )𝑖(∑𝑠∈𝑆 ′+(𝑖) ∑𝑎∈A+
𝑏𝑎𝐸 )𝑖(− ∑𝑠∈𝑆𝑇′+(𝑖) ∑𝑎∈A−
=
𝑇
𝑧𝑏 ,
)𝑏(𝑂 = 𝑖‚ 𝑇𝐵 ∈ 𝑏 ∀
∀𝑏 ∈ 𝐵𝑇 ‚𝑖 = 𝐷(𝑏) ‚ ∀𝑖 ∈ 𝑁2 ∪ 𝑁3
{ −𝑧𝑏 ,
})𝑏(𝐷 ‚)𝑏(𝑂{ ⧵ 𝑁 ∈ 𝑖 ‚ 𝑇𝐵 ∈ 𝑏∀ 0,

𝑇𝐵 ∈ 𝑏∀
∀𝑎 ∈ 𝐴‚∀𝑠 ∈ 𝑆𝑇′
𝑇𝑆 ∈ 𝑠∀ ‚𝐾 ∈ 𝑘∀
𝑇𝐵 ∈ 𝑏∀‚𝐾 ∈ 𝑘∀
𝑇𝐵 ∈ 𝑏∀ ‚ 𝑇𝑆 ∈ 𝑠∀ ‚𝐴

𝑘𝑏𝑥 𝐾∈𝑘∑

𝑏𝑋 =
𝑠
𝑠𝑎𝐹 𝑠𝑎𝑈 ≤ 𝑏𝑋 𝑏𝑎𝐸 𝑇𝐵∈𝑏∑
𝑦𝑠𝑘 ≥ 0
𝑥𝑏𝑘 ≥ 0
𝑠
𝑏𝑎𝐸 ‚ 𝑏𝑧
∈ 𝑎∀ ‚ }∈ {0‚1

در مدل باال ،تابع هدف ،رابطه ( ،)1به کمینهسازی هزینهها
اختصاص دارد که در آن عبارت اول هزینه جابجایی کاال در
ترمینال جادهای ،عبارت دوم هزینه جابجایی در ترمینال ریلی و
عبارت سوم این هزینه را در ترمینالهای چندوجهی نشان
میدهد .عبارتهای چهارم و پنجم به محاسبه هزینه جریان
کاال بر روی لینک جادهای و ریلی اختصاص دارد .عبارت ششم
هزینه طبقهبندی کاال در ایستگاه ریلی را نشان داده و عبارت
پایانی هزینه ثابت تشکیل بالک است .محدودیت ( )2تعادل
جریان را نشان میدهد .رابطه ( )3مربوط به محدودیت ظرفیت
در لینکهای جادهای است .محدودیت ( )4نشان میدهد که
تنها در صورت ساختهشدن کمان ،محموله میتواند بر آن
جریان یابد و جریان کل بر آن لینک باید کمتر یا مساوی
ظرفیت لینک موردنظر باشد .محدودیت ( )5محدودکننده
تعداد بالک ساختهشده در هر گره و محدودیت ( )6تعداد
کانتینر جابجا شده در هر گره را محدود میکند .محدودیت ()7
نشاندهنده تعادل جریان بالکها در شبکه است .محدودیت
( )8تعداد واگن در یک بالک و محدودیت ( )9محدودیت
ظرفیت قطارها بر روی هر لینک است .همچنین محدودیتهای
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( )10و ( )11متغیرهای تعداد کانتینر در شیوههای ریل و جاده
که نامنفی و عددصحیح هستند و محدودیت ( )12متغیرهای
صفرو یک ایجاد و تخصیص بالکها را نشان میدهند.
 -4تخصیص هزینه
بعد از بدست آوردن هزینه حاصل از مدل متمرکز از ارزش
شپلی برای تخصیص این هزینه استفاده می شود .دالیل اصلی
انتخاب ارزش شپلی عبارتاند از( :الف) یکتایی که با انتخاب
فقط یک بردار نسبت ،این راهحل یک اطمینان روانی به
بازیکنان میدهد که هیچ تخصیص مفروض بهتری نادیده
گرفته نشده است؛ (ب) سهولت اجرا که یک مزیت اصلی ارزش
شپلی نسبت به راهحلهای دیگر در اجرای آن است .این
میتواند دلیل استفاده متداول از ارزش شپلی در ادبیات
بازیهای همکارانه در بسیاری از حوزههای اقتصاد و علوم
مدیریت باشد؛ (ج) بیطرفی که این مورد یکی از ویژگیهای
مورد درخواست همه شرکتکنندگان در مسئله تقسیم است.
درواقع راهحلی که یک روش غیرمنصفانه به نظر آید به
احتمالزیاد از طرف بازیکنان رد میشود[.]15
بهمنظور اعمال این تخصیص به حامالن ،مقادیر هزینه
اختصاصیافته حاصل از ارزش شپلی بهعنوان عددی معین برای
هدف (هزینه) در نظر گرفتهشدهاند .برنامهریزی آرمانی با آرمان
قرار دادن این عدد معین و سپس جستجو برای کمینهسازی
مجموع انحرافات از آن بکار گرفتهشده است .همچنین برای
ترغیب حامالن به رعایت آن ،هر حامل موظف است بابت
جابجایی کاالی خود توسط حامالن دیگر هزینهای را پرداخت
نماید؛ بنابراین مدل آرمانی بهطور مشخص به این صورت است
که مسیریابی کاالها برای هر حامل انفرادی که در آن آرمان،
مقادیر شپلی بهعنوان هزینه هستند .در این مدل،
محدودیتهای هزینه که در آن هزینه انفرادی هر حامل شامل
جابجایی کاالی خود و انتقال آن در ترمینال (همانطور که در
مدل متمرکز ذکر شد) بعالوه هزینه حمل بار توسط دیگر
حامالن ،با در نظر گرفتن درآمد ناشی از حمل کاالی دیگر
همکاران ،برابر با ارزش شپلی و متغیرهای انحراف است .دیگر
محدودیتها مرتبط با تعادل تقاضا ،بالکینگ و تعادل هستند.
در ادامه مجموعه ،پارامتر و متغیرهای اضافهشده نسبت به مدل
قبلی معرفیشدهاند.
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مجموعهها
𝐾1

مجموعه محمولهها به مبدأ  oو مقصد  dو حملکننده 1
مجموعه محمولهها به مبدأ  oو مقصد  dو حملکننده 2

𝐾2

پارامتر
𝑟𝜑 ارزش شپلی حامل 𝑟
متغیرها
𝑟 𝑑+انحراف مثبت از مقدار هدف
𝑟 𝑑−انحراف منفی از مقدار هدف
𝑟 𝑠1پرداختی جانبی حامل جاده به ریل
𝑟 𝑠1پرداختی جانبی حامل ریل به جاده

مدل ریاضی
2

()13

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑑𝑟+ + 𝑑𝑟−
𝑟=1

()14

()15

∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁1 ∑𝑠∈S+ (𝑖) ℎ𝑟𝑖 𝑦𝑠𝑘 +
T
∑𝑘∈𝐾1 ∑𝑖∈𝑁3 ℎ𝑚𝑖 ( ∑𝑗∈𝐵+ (𝑖) 𝑥𝑖𝑗𝑘 + ∑𝑗∈S+(𝑖) 𝑦𝑖𝑗𝑘 ) +
𝑇
T
∑𝑘∈𝐾 ∑𝑠∈𝑆𝑇 𝑐𝑠 𝑦𝑠𝑘 − ∑𝑠∈𝑆𝑇 ∑𝑘∈𝑘2 𝑠1𝑠 𝑦𝑠𝑘 +
∑𝑏∈𝐵 ∑𝑘∈𝑘1 𝑠2𝑏 𝑥𝑏𝑘 = 𝜑1 + 𝑑1+ − 𝑑1−
∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁2 ∑𝑏∈𝐵+ (𝑖) ℎ𝑎𝑖 𝑥𝑏𝑘 +
𝑇
∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁3 ℎ𝑚𝑖 ( ∑𝑗∈𝐵+ (𝑖) 𝑥𝑖𝑗𝑘 + ∑𝑗∈S+(𝑖) 𝑦𝑖𝑗𝑘 ) +
𝑇
T
𝑠
𝑏𝑎𝐸 𝑠𝑐 𝑇𝐵∈𝑏∑ ∑𝑎∈𝐴 ∑𝑠∈𝑆 ′
𝑋
+
𝑏
𝑇
∑𝑘∈𝐾 ∑𝑖∈𝑁2⋃𝑁3 ∑𝑏∈𝐵+ (𝑖) ℎ𝑖 𝑥𝑏𝑘 + ∑𝑏∈𝐵 𝑐𝑏𝑓 𝑧𝑏 +
𝑇

()16

∑𝑠∈𝑆 ′ ∪𝑆𝑇 𝑐𝑠𝑓 𝜔𝑠 − ∑𝑏∈𝐵 ∑𝑘∈𝑘1 𝑠2𝑏 𝑥𝑏𝑘 +
𝑇
∑𝑠∈𝑆𝑇 ∑𝑘∈𝑘2 𝑠1𝑠 𝑦𝑠𝑘 = 𝜑2 + 𝑑2+ − 𝑑2−
∑𝑏∈𝐵+ (𝑖) 𝑥𝑏𝑘 + ∑𝑠∈S+ (𝑖) 𝑦𝑠𝑘 − ∑𝑏∈𝐵+ (𝑖) 𝑥𝑏𝑘 −
𝑇
T
𝑇
= 𝑘𝑠𝑦 )𝑖(∑𝑠∈S+
T

)𝑘(𝑂 ∈ 𝑖 ‚ ∀𝑘 ∈ 𝐾1
)𝑘(𝐷 ∈ 𝑖 ‚ ∀𝑘 ∈ 𝐾1
})𝑘(𝐷 ‚)𝑘(𝑂{ ⧵ 𝑁 ∈ 𝑖 ‚ ∀𝑘 ∈ 𝐾1

()17

𝑘𝑠𝑦 ∑ ∑ 𝑥𝑏𝑘 + ∑ 𝑦𝑠𝑘 − ∑ 𝑥𝑏𝑘 −
𝑠∈S+
)𝑖( T

)𝑖( 𝑏∈𝐵𝑇+

𝑠∈S+
)𝑖( T

)𝑘(𝑂 ∈ 𝑖 ‚ ∀𝑘 ∈ 𝐾2
)𝑘(𝐷 ∈ 𝑖 ‚ ∀𝑘 ∈ 𝐾2
})𝑘(𝐷 ‚)𝑘(𝑂{ ⧵ 𝑁 ∈ 𝑖 ‚ ∀𝑘 ∈ 𝐾2

()18

𝑘𝑑
𝑘 𝑑{−
0
)𝑖( 𝑏∈𝐵𝑇+
𝑘

𝑑
𝑘 𝑑= {−
0

𝑅 ∈ 𝑟∀ ‚𝑑𝑟+ ‚ 𝑑𝑟− ‚ sr ≥ 0

و همه روابط ()3تا ()12

در این مدل ،تابع هدف (رابطه ( ))13کمینهسازی انحرافات
از مقادیر شپلی است .رابطه ( )14هزینههای مربوط به حامل
جاده ای است .در آن عبارت اول هزینه انتقال کاال در ترمینال
جادهای ،عبارت دوم هزینه جابجایی کاالی متعلق به حامل
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جاده ای در ترمینال چندوجهی و عبارت سوم هزینه جریان کاال
در شیوه جاده است .چهارمین عبارت درآمد حامل جادهای
بابت حمل کاالی متعلق به حملکننده ریلی و عبارت پنجم
هزینه پرداختی توسط حامل جادهای به ریلی در عوض
جابجایی کاالی آن است .همچنین رابطه ( )15هزینههای
مربوط به اپراتور ریلی را نشان میدهد .محدودیت ( )16تعادل
تقاضا در مورد کاالهای مربوط به حامل جاده و محدودیت ()17
این تعادل را در مورد حامل ریلی نشان میدهد محدودیت
( )18متغیرهای پیوسته و نامنفی انحرافات مثبت و منفی و
پرداختیها را نشان میدهد .همانطور که دیده میشود وجود
عباراتی همچون 𝑏𝑘𝑥  ∑𝑏∈𝐵 ∑𝑘∈𝑘1 𝑠2bو 𝑠𝑘𝑦  ∑𝑠∈𝑆𝑇 ∑𝑘∈𝑘2 𝑠1sکه
در آنها دو متغیر در هم ضرب شدهاند ،مدل را غیرخطی کرده
است .لم و قضایای زیر که نشان میدهند این مدل بهصورت
خطی حل میشود .در اینجا به دلیل محدودیت صفحات مقاله
از ذکر اثبات آنها صرفنظر میشود و خواننده عالقهمند به مرجع
[ ]16ارجاع داده میشود.
لم :جریانهای بهینه مدل متمرکز ،در مدل آرمانی شدنی

قضیه :به ازای جریانهای بهینه مدل متمرکز ،درمدل آرمانی
≥ 0, sr ≥ 0

0, 𝑑−
𝑟

+ 𝑑−
𝑟 = 0

≥

𝑑+
𝑟

𝑟∑2𝑟=1 𝑑+

وجود دارند طوریکه

.

قضیه :مقادیر بهدستآمده در تقسیم سود (مقادیر شپلی) در
هسته بازی همکارانه این تحقیق قرار دارند.
 -5نتایج محاسباتی
به منظور به دست آوردن یک درک تجربی از همکاری ،مسائل
عددی در سه دسته کوچک ،متوسط و نسبتا بزرگ (برحسب تعداد
گرههای شبکه و تعداد تقاضاها) برای بررسی صرفهجویی هزینه و
طریقه تخصیص هزینه طراحی شدهاند .نتایج حاصل از حل این
مسائل را در میتوان مشاهده کرد .با بررسی این نتایج ،به این
جمعبندی میتوان رسید که همکاری بین حامالن ریلی و جادهای
باعث صرفهجویی قابل توجهی برای هر دو طرف همکاری میشود.
عالوهبراین ،زمان حل کلیه مسائل در یک لپتاب شخصی با سیستم
عامل ویندوز  ،7پردازشگر  Core i5 2.4 GHzو حافظه رم 4 GIG
کمتر از  2دقیقه بوده است که قابلیت حل مسائل در اندازههای
واقعی را برای مدلها و روشهای این تحقیق نشان میدهد.

هستند.
جدول : 1نتایج حل مسائل آزمایشی بازی همکارانه بین حامالن ریلی و جادهای
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هزینه حالت انفرادی

تعداد گره
جاده/ریلی /چندوجهی

تعداد
تقاضا

اپراتور جاده

اپراتور ریل

کل هزینه حالت
همکارانه

هزینه حالت همکارانه

صرفهجویی
ائتالف

اپراتور جاده

اپراتور ریل

2/2/3
2/3/3
2/3/5

10
12
10

6560
6360
5045

7990
9015
8340

13600
14700
12295

950
675
1090

6085
6360
5045

7515
9015
8340

>1
>1
>1

4/2/6

19

12030

12300

22475

1855

11102.5

11372.5

>1

5/2/8

20

13930

14100

26355

1675

13930

14100

>1

6/2/10
7/2/13
7/3/15
10/4/16

22
29
38
40

14450
2320
34700
27860

17400
19150
30050
28200

30325
39685
61555
52710

1525
2685
3195
3350

14450
21877.5
34700
26185

17400
18707.5
30050
26585

>1
>1
>1
>1

10/4/18
12/4/20
12/4/24
14/4/36
14/4/46
14/6/56

40
43
46
62
80
92

28900
28900
37370
78310
65805
144680

28200
33500
29950
27350
27350
27350

53750
59250
63200
94670
84965
149985

2800
3150
4120
10990
8190
22045

28900
27325
35310
78310
61710
144680

28200
31925
27890
27350
23255
27350

>1
2
2
112
66
110
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 نتیجهگیری-6
اهمیت فزاینده لجستیک بینالمللی بسیاری از شرکتها را
مجبور به درنظرگرفتن حملونقل چندوجهی بهمنظور کاهش
 با توجه به اینکه اغلب موانع برای.هزینههای لجستیکی کرده است
اجرای حملونقل چندوجهی مرتبط با عدم هماهنگی در بخشهای
 نیاز به سازوکاری بهمنظور تسهیل اجرای این نوع از،مختلف است
 در همین راستا یک مدل ریاضی خطی.حملونقل احساس میشود
عددصحیح بهمنظور مسیریابی همکارانه تقاضاهای ادغامشده از
حامالن جادهای و ریلی بر پایه تئوری بازیهای همکارانه فرمولبندی
 در بحث همکاری میان حامالن مباحث مربوط به تخصیص.شد
.هزینهها و صرفهجوییهای حاصل از همکاری بسیار حیاتی است
 مقادیر هزینه اختصاصیافته،بهمنظور اعمال این تخصیص به حامل
حاصل از ارزش شپلی بهعنوان مقداری معین برای هدف (هزینه) در
 برنامهریزی آرمانی با آرمان قرار دادن این مقدار.نظر گرفتهشدهاند
معین و سپس جستجو برای کمینهسازی مجموع انحرافات از آن بکار
 هر، همچنین برای ترغیب حامالن به رعایت آن.گرفتهشده است
حامل موظف است بابت جابجایی کاالی خود توسط دیگر حامالن
 در ادامه با.هزینهای را بهعنوان پرداخت جانبی پرداخت نماید
استفاده از قضایا و روابط نشان داده شد که جوابهای بهینه مدل
متمرکز بخشی از جوابهای بهینه مدل آرمانی بوده و با مشخص
بودن این دست از متغیرها مدل آرمانی به یک مدل خطی تبدیل و
 نتایج حاصل از حل مسائل عددی از.در زمان قابلقبول حل میشود
قابلیت مدلها و روش حل این تحقیق در مسائل با مقیاس واقعی
 در تحقیقات آتی میتوان مسائل طراحی شبکه.پشتیبانی میکند
 همکاری بیش از دو حامل در بخشهای جادهای و،سرویسهای ریلی
.ریلی را بهعنوان تعمیمی از تحقیق جاری را مورد پژوهش قرارداد
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