
 

 
 

 

 های شبکهقصد از شمارش حجم ترافیک در کمانم-تخمین ماتریس مبدأ

 3، جعفر فتحعلی2حسین قاسم زاده طهرانی، 1سجاد صنعت نگار

  sajad.sanatnegar@gmail.com؛ دانشگاه صنعتی شاهرود، کارشناس ارشد راه و ترابری1
  hoseinghasemzadehtehrani@gmail.com؛ دانشگاه صنعتی شاهرود، استادیار2

  jf_fathali@yahoo.com؛ دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشیار3
 

 چکیده

 از طریق ماتریسها ینا اجستخرا. هستند سفر مقصد-أمبد یتقاضا یهاماتریس ،نقلوحمل ییزربرنامهدر  پایه یهاداده جملهاز 
 یهارو روش یناز ا. ستا دییاز نسانیا وینیرو  هزینه ،قتو فصر ممستلز مسافرین با مقصد-أمبد یهامصاحبه منجاو ا یگیررماآ

 تطالعاا شتندا ستدر د با هاروش یندر ا. نداگرفته ارقر توجه ردمو شبکه حجم تطالعااز ا دهستفاا با تقاضا ماتریس آوردبر
 ،شبکه بهآن  تخصیص که دشو آوردبر تقاضایی ماتریس دشومی سعی ،لیهاو ماتریس یکو  شبکه یهانکما برخی حجم رششما

 مقصد-مبدا سیبرآورد ماتر یبرا. باشد یکدنز لیهاو ماتریس به نمکاا حد تاو  کند تولید زبارا  هانکمادر  هشد همشاهد یهاحجم
 قیتحق نیدر ا. اطالعات وجود دارند نیمربعات و کمتر نیکمتر ،ییدرستنما ممیماکز ،یآنتروپ ممیاز جمله ماکز یگوناگون هایروش
از  ییارهایمع اساسبر  LINGO یابینهبهی افزارشبکه شهر مشهد و با استفاده از نرم برایسفر  سماتری و هاحجم کمان نیتخم

دقت  یبر مبنا کهشمارش شده صورت گرفت  هایو تعداد کمان هیاول سیجمله نوع مدل، روش محاسبه خطا، محل کمان، ماتر
 زنی کمان شمارش تعداد اساس بر. داشت هامدل رینسبت به سا یکمتر یخطا ییدرستنما نیشتریسفر، مدل ب سیماتر نیتخم

و با انتخاب  ابدیینم شیشمارش شده لزوماً دقت افزا هایتعداد کمان شیبه دست آمده مشخص شد که با افزا جیباتوجه به نتا
 .دیرس یبه دقت قابل قبول توانمی  هااز کمان یمحدود دمحل مناسب کمان و تعدا

 .شبکه حمل و نقل ؛سفر یتقاضا تیریمد ؛مقصد -مبدا سیماتر نیتخم کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 تیریکنترل و مد ،یاحطر شهری، زییربه عنوان ابزاری مؤثر و کارا در مباحث برنامه توانیمقصد سفر را م -مبدا سیماتر

العه بوده که در شبکه مورد مط کیتراف انیجر ییاز جابجا یفیو ک یاطالعات کم انگریب سیماتر نیبرشمرد. ا کیتراف

 رییختلف آمارگم هایوهیهای حاصل از شمعمول پردازش داده طور . بهکندیمشخص م یکیتراف ینواح انیسفر را م عیتوز

 سیماتر رییگو شکل هیمنجر به ته هینقل لیوسا یخوانای و پالكکنار جاده هایمصاحبه خانوار، رییهمچون آمارگ

 لحاظ ا چه بهر ییباال هاینهیهز ات،یعمل یخود و گستردگ تیشده به سبب ماه ادیهای . روششودیم سفر مقصد -مبدا

 به دنبال دارند. یانسان رویین رییصرف زمان و چه به لحاظ بکارگ

 سازیبهنگام و نیبه منظور تخم نیگزیهای جادر ابداع روش ادییها و مطالعات زدر سه دهه گذشته تالش نرویا از  

از انواع  ساختاری مناسب رییبکارگ ونقل همراه باهوشمند حمل هایستمیمذکور صورت گرفته است. حضور س سیماتر

 انیات جامع از جربه اطالع یابیدر دست ینقطه عطف توانیم را رهیارتباطات، سنسورها و غ ک،یهای کنترل ترافتکنولوژی

 ونقل دانست.در شبکه حمل کیتراف

در شبکه  هاتمسیس نیمناسب ا بندیکرهیبر پ یبه شدت متک یرساناطالع هایستمیو س کیمؤثر تراف تیریمد عتاًیطب  

 یلیتحم هاینهیزه در کنار کاهش کیتراف انیهای جرروز و کامل از مشخصهبه یبانک اطالعات نیمهم در تأم نیبوده و ا

 .دینمایم فاینقش ارزشمندی را ا
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 مقصد -مبدا سیبرآورد ماتر هایمدل -2

ماکزیمم (، 1978 لنیاطالعات )ونزو ترینکم شامل یکاستاتی مقصد -مبدا تقاضای برآورد برای شده ارائه هایمدل

 سی)اسپا نماییدرستماکزیمم (، 1982و برنستون لنی، ون زو1980 لنیو ونزو المسنی، و1978 المسونی)و آنتروپی

)ماهر  اطالعات کمترین( و 1991، بل1984مربعات )کاستا ترین(، کم2000، هزلتون 1988 نی، کاستا و نگو1991

 .  شودمی ارائه هامدل نیاز ا کیدر مورد هر یحیکه در ادامه توض باشندی( م1983

 یآنتروپ ممیماکزمدل  -1. 2

 هایحالتکالن اب سازگار هایحالتزیر یاست که احتمال وقوع تمام هیقض نیا رفتنیپذ ،یآنتروپ ممیماکزمبنای روش     

راه حل مناسب  کیامر وجود داشته باشد.  نیبر خالف ا یکه اطالعات نیاست، مگر ا کسانی مسئلهگرفته شده در  نظر در

 دهاییعات به شکل قاطال انبی ها،حالتبا اطالعات موجود در مورد کالن هاحالتانیو م هازحالتیبرای اعمال سازگاری ر

 ینتروپآ مفهوم و مدل یبه معرف 1970در سال  لسونی. و(1977 بالیو-کارزیاست )اسن یاضیبرنامه ر کیبرابری در 

را  لیرابطه ذ یوبرسد.  یکسانی یاحتمال عیکرده تا به توز زیموجود را آنال یهاداده ییجابجا نیشتریب ،پرداخته است

  :]1[مدل در نظر گرفت نیا یبرا

𝑊 = 𝑇𝑁!
∏ 𝑇𝑖𝑗!𝑖𝑗

                                                                                        (1)                                      
 رابطه: نیکه در ا

TNتعداد کل سفرها : 

wt و مقصد مبداهر  نیانجام شده ب ی: سفرها 

 نوشت:       نتوایاستفاده نمود. لذا م log Wنوا مانند  کی یاز تابع Wبجای استفاده از  توانیبرای سهولت م 

log 𝑊 = log
𝑇!

∏ 𝑇𝑖𝑗!𝑖𝑗
= log 𝑇! − ∑ log 𝑇𝑖𝑗!𝑖𝑗                                                          (2)   

  ت:نوش توانیم نگیاسترل بیتقر طبق   

 ln 𝑋! = 𝑋 ln 𝑋 − 𝑋  (3 )                                                                                                    

 :نیانجام خواهد شد. بنابرا شترییسازی با سهولت ب نهیبه ب،یتقر نیبا استفاده از ا
        (4   )                                                        log 𝑇! − ∑ (𝑇𝑖𝑗log 𝑇𝑖𝑗 − 𝑇𝑖𝑗)𝑖𝑗 log 𝑊 = 

 صورتادله فوق بمع یسازی حذف نمود. مابقنهیبه مسئلهآن را از  توانیم عدد ثابت است و معموالً کیlog T ! جمله

 شود. یشناخته م آنتروپی تابع عنوانشود و بینوشته م لذی رابطه

F1(T , 𝑡 )= − ∑ 𝑇𝑖𝑗(log 𝑇𝑖𝑗 − 1)                                                                          )5(    

 :شودیم یبازنگر لیبه صورت ذ 5باشد رابطه  اریدر اخت نیشیکه اطالعات سفر پ یدر صورت
            F1(T, t )= − ∑ 𝑇𝑖𝑗(log 𝑇𝑖𝑗/𝑡𝑖𝑗) − 𝑇𝑖𝑗 + 𝑡𝑖𝑗                                                             )6(            

 در آن: که

کل سفر آینده :  𝑇𝑖𝑗 

 

کل سفر پیشین : �̂�𝑖𝑗  

 

  F:  هدف تابع
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  اطالعات کمترینمدل  -2. 2

 نیتخم یاشبکه، زمان سفر هر کمان و... بر هایحجم کمان لیاز قب یکامل یازهانیشیکه اطالعات و پ یهنگام

اطالعات  چیمواقع که ه یکرد. در بعض ینبیشیرا پ یقطع ییسفر نها سیماتر توانیسفر در دسترس باشد م سیماتر

بود. هدف از  همراه خواهد یادیز یس سفر با خطایماتر نیو تخم ینبیشیپ باشدیدر دسترس نم نیتخم یبرا ایهیاول

 یلحاظ اقتصاد زد که از نیقابل قبول تخم یسفر را با خطا سیاطالعات الزم ماتر نیاست که بتوان با کمتر نیا نیتخم

 .  شودیات گفته ماطالع نیمدل کمتر دآییروش به دست م نیاز ا سیکه ماتر یمقرون به صرفه خواهد بود. لذا به مدل زین
ه صورت ب لنیتوسط ون زو 1978اطالعات گرفته شده است که در سال  نیاز قاعده کمتر یآنتروپ ماکزیممروش   

 :]2[شد انیب لیذ

F1(g , �̂� )=∑ 𝑔𝑖𝑗(log
𝑔𝑖𝑗

�̂�𝑖𝑗
− 1)                                                                                       )7(  

 که در آن: 
؛                                              ؛  هدف  تابع : F   

با درنظر گرفتن  ایدر نظر گرفته و  کسانی راآن ریمقاد یدر دسترس نباشد تمام ایهیاول سیدر رابطه فوق اگر ماتر

   خواهد شد. لیتبد یرابطه فوق به رابطه آنتروپ هیاول سیماتر یبرا کسانیوزن 

 ییدرستنما نیشتریمدل ب -3. 2

، jها، مبدااز  ایمجموعه I دیبرآورد است. فرض کن هنظری در هاروش نیتر تیو پر اهم نترییمیاز قد یکیروش  نیا   

هدف  سماتری مقصد،-مبداهر جفت  ی. براباشد مقصد-مبدا هایاز جفت یمجموعه ا R=I.Jاز مقصدها و  یمجموعه ا

�̂�  نیانگیپوآسون با م ندیفرآ کیمشاهدات  لهیبه وس ig iρ  به دست آمده است که احتمال مشاهده�̂� ریبه صورت ز 

 است:

    (8)                                                                                    𝑝𝑟𝑜𝑏 =
(𝜌𝑟 𝑔𝑟)𝑔�̂�×𝑒−𝜌𝑟 𝑔𝑟

𝑔�̂�!
 

 ممیرابطه با ماکز نیکردن ا ممیاست، پس ماکز یتابع صعود کی تمیچون لگار م،یرگییم تمیاکنون از طرفن لگار     
 آن برابر است. تمیکردن لگار

 (9 )                                                                     max ∑(𝑔�̂� log(𝜌𝑟𝑔𝑟) − 𝜌𝑟𝑔𝑟 − log 𝑔�̂�! ) 

F1(g , �̂� )=− ∑(𝝆𝒊 𝒈𝒊𝒋 − 𝒈𝒊𝒋𝒍𝒐𝒈 𝒈𝒊�̂� )                                                                                  )10(  

 :]3[کرد بندیفرمول ریاحتمال را به صورت ز ممیله ماکزئتوان مس یثابت، م رمقادی از کردن نظرصرف با

 در آن: که

                                                                          ρi: ضریب پواسون؛ 

ijg؛ ندهی: کل سفر آ                      �̂�𝒊𝒋 :  ؛       پیشینکل سفر 

 

کل سفر آینده :  𝑔
𝑖𝑗
 

 

کل سفر  :

  �̂�𝑖𝑗پیشین

 

 F:        تابع هدف؛
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 مربعات نیمدل کمتر -4. 2

 یاریر بسدکه  باشدیمربعات م نیکه تاکنون استفاده شده روش کمتر هاییروش نیتر جیو را نترییاز عموم یکی

 :]4[باشد یم لذی قرار از آن رابطه و گرفته قرار استفاده مورد هااز مدل

 

F2(T , �̂� )=∑(𝑇𝑖𝑗 −𝑇𝑖�̂�)2        

(11)                                                                                                 

 دهیاب وزنانتخ هایاز روش یکیالزم باشد.  هدفیمسائل تک یبرا یوزن مخصوص نییامکان وجود دارد که تع نیا   

 استفاده هاداده نیب نسایروش از وار نیدر ا نی. بنابراباشدیمشاهده شده م هایاعتماد داده تیو قابل آزمایییراست اریمع

 شد: اهدخو لیمربعات به صورت ذ نکمتری فرمول و کرده

 

F2(T , �̂� )=∑
1

𝜎𝑎
2 (𝑇𝑖𝑗 – 𝑇𝑖�̂�)2        

(12)                                                                                              

 شبکه شهر مشهد  زیآنال -3

 های شهر مشهدمبنای انتخاب کمان -1. 3

 ز،یآنال برای هاکمان نیشده است و در نظر گرفتن تمام ا لیتشک یاریبس هایشهر مشهد از کمان نکهیبا توجه به ا

لذا در  باشد،یم یادیز اریقت و زمان بسومستلزم  LINGO افزارمقصد با استفاده از نرم -مبدا سیماتر نیو تخم یبررس

به عنوان گره  (1)شکل یکترافی گانه15شهر مشهد، از مناطق  یکیترافگانه  256 یاستفاده از نواح یبه جا قیتحق نیا

 ( خواهد بود.15×15با ابعاد )  یسیشامل ماتر یشبکه مورد بررس نیاستفاده خواهد شد. بنابرا

 ،2شکل) گرفته رنظ در هاآن نیرابط ب رمسی عنوان به را هاگره نبی یاصل ی(هاانشری)شبکه فوق کمان لیتحل یبرا 

ر ه یحجم واقع 5-4 یال 3-4و با استفاده از روابط  شودیم ییمقصد شناسا-مبداهر  نیممکن ب یرهامسی و( 1 جدول

به دست  یعبور کمان کمتر هستند لذا زمان تیاز ظرف یعبور هایاکثر حجم کهنای به توجه با. گرددیکمان محاسبه م

تکرار مراحل ر حجم د ادیآن عدم مشاهده اختالف ز جهیبه هم خواهد شد که نت کیآزاد نزد یآمده از کمان و زمان عبور

با استفاده  تیر نهابا دو تکرار انجام خواهد شد. د هاکمان حجم به مربوط محاسبات لذا بود خواهد هامحاسبه حجم کمان

و دقت آن با  شودیزده م نیتخم 87مقصد سال  -مبدا سی، ماتر73سال  هیاول سیمورد نظر و استفاده از ماتر هایمدل

زمایشى خواهد شد. سهیمقا یواقع سیماتر
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 گانه ترافیکی 15مناطق  -1شکل

 
 شریان های اصلی بین مناطق  -2شکل

م شمارش حج نیشبکه شمارش شود. ا هایاز کمان یتعداد یسفر حجم ساعت سیماتر نیتخم یبرا یستیحال با

 .]5[شودیم آن در ادامه مشاهده جیاست که نتا دهیمطالعات جامع حمل و نقل شهر مشهد انجام گرد سازیدر بهنگام
زمایشى 
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 یسماتر ینشمارش شده جهت تخم هایحجم کماننام و  -1 جدول

 تخمین ماتریس سفر هایو خروجی محاسبات -4

 نیشتریاطالعات، ب نیمربعات، کمتر نیو چهار مدل کمتر لیذ هایورودی از استفاده با را افزارحاصل از نرم جیحال نتا

 . است شده آورده ادامه در هاجداول خالصه آن یحجم باال لیاستخراج کرده و به دل یآنتروپ نیشتریو ب ییدرستنما

 

(13) 

   Pijl = 
𝑡𝑙

∑ 𝑡𝑙
                                                                                                                       )14(    

Va = ∑ 𝑝𝑖𝑗
𝑎  𝑖𝑗 × Tij                                                                                                                   )15(     

:که در آن  

متوسط زمان سفر برای طی یک کیلومتر از طول راه )بر حسب دقیقه(         =t 
متوسط زمان سفر آزاد برای طی یک کیلومتر از طول راه )بر حسب دقیقه(                        

حجم جریان ترافیک )بر حسب وسیله نقلیه همسنگ سواری برای یک متر عرض عبور در ساعت(   =V 

حسب وسیله نقلیه همسنگ سواری برای یک متر عرض عبور در ساعت(ظرفیت عملی )بر    =Q 

ijT=نیب یکل سفرها i وj  

ijlP= کمان صیتخص بیضر                                                                                       

   .دهدیم هر مدل نشان یشمارش حجم کمان برا هایخطا را در هر کدام از حالت نیانگیم ذیلشکل 
 

 های شمارش شده ها بر اساس تعداد کمانمقایسه خطای مدل -3شکل

شماره 

 کمان
 نام کمان

تعداد  

 عبور

حجم شمارش 

 شده ساعتی

 

 

شماره 

 کمان
 نام کمان

تعداد  

 عبور

حجم شمارش 

 شده ساعتی

 8403 42 بلوار طبرسی جنوبی)شهدای گمنام( 28 3699 39 پل آزادی)فلکه پارك( 7

 2254 4 ستغیب(د-راه خیام)سجاد4 33 2377 8 عباس پور)پل سرخس( –سرخس  18

 8027 16 بلوار فردوسی )تقاطع با خیام( 34 4682 46 بابانظر)حر( –بسیج  19

زمایشى 3111 15 بلوار ابوطالب)م ابوطالب( 38 3481 44 راه گاز( 4ستکی)ا-گاز 27
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 کرد: انیمقصد شهر مشهد ب -مبدأ سیماتر نیرا از تخم لیذ جینتا توانیم فوقارائه شده ی با توجه به محاسبات و نمودارها  

 جادیدرصد ا 50از  شتریب یسفر خطا سیماتر نیتخم یدر حالت شمارش تک کمان، برا 27و  7 هایشمارش حجم کمان 

 شمارش مناسب نخواهد بود. یکمان برا نیکه مورد قبول نبوده لذا ا کندیم

 ابدییم شیافزا زین سیماتر نیتخم یشمارش شده، خطا هایتعداد کمان شیبا افزا. 

 زندیم نیرا تخم سیماتر یشتریب خطای با هامدل ریمربعات نسبت به سا نیمدل کمتر. 

 شوندیم کنزدی هم به هامدل نیشمارش شده، دقت تخم هایتعداد کمان شیبا افزا. 

 مشابه هم داشتند. هاییخروج یآنتروپ نیشتریاطالعات و ب نیکمتر هایمدل 

 زدند. نیرا تخم سینسبت به هم ماتر کمی دقت تفاوت با هامدل ریمربعات سا نیبه جز مدل کمتر 

 ابدییم شیافزا زین سیماتر نیتخم یتعداد دفعات عبور حجم از کمان، خطا شیبا افزا. 

 از هامدل رینسبت به سا ییدرستنما نیشتریمختلف شمارش حجم، مدل ب هایهر مدل در حالت یخطا نیانگیبا احتساب م 

 برخوردار است. بهتری دقت
 

 گیری:نتیجه -5

 راجع به  یو اطالعات قبل شودیجدول سفرم هیبار اقدام به ته نیاول یمنطقه خاص که برا کیدر  یاوقات در مسائل علم یگاه

 ریسا یاما برا دیرا محاسبه نما یریمقاد زیبدون جدول سفر مبنا ن تواندیمی آنتروپ نیشتربیمدل  ست،یجدول سفر موجود ن

 زد. نیرا تخم یآن جدول سفر فعل هیاز جدول سفر مبنا موجود باشد و سپس بر پا هیبرآورد اول کی دبای ابتدا هامدل

  اما اشکال عمده  درسی خواهد هاجواب نتریشمارش شوند به مناسب رهایکه تمام مس یدر صورت ییدرستنما نیشتریمدل ب

 معلوم هامقصد آن -مبدأ ک،یفاز حجم ترا یدرصد یالزم است برا رازی هاستنبودن شمارش حجم کمان یروش در کاف نیا

 مدل قابل استفاده نباشد. نیاطالعات، ا تیبه علت محدود کاربردهااز  یاریتا در بس شودیامر موجب م نای. باشد

  به نسبت هاآن خطای و دارد هانسبت به شمارش کمان یکمتر تیاطالعات حساس نیو کمتر ییدرستنما نیشتریب هایمدل 

کم باشند، استفاده  یلخی هاکه جدول سفر مبنا موجود باشد و تعداد شمارش یطیدر شرا نی. بنابراباشدیکمتر م گرید هایمدل

 .گرددیم هتوصی هامدل نیاز ا

  کندیم دایپ شیافزا ینیتخم یخطا ابدییم شیشمارش شده افزا هایدر هر چهار مدل هر چه تعداد کمان. 

  دارند. یکمتر یخطا گرید هاینسبت به مدل ییدرستنما نیشتریمربعات و ب نیکمتر هایمدل 

  برآورد  کی دبای ابتدا هامدل ریسا یاما برا دیرا محاسبه نما یریمقاد زیبدون جدول سفر مبنا ن تواندیم یآنتروپ نیشتربیمدل

بدون شمارش یک کمان دو کمان سه کمان هار کمان چ
LSQ 39.46 45.7 52.36 52.07 62.33

MI 24.10 37.03 49.89 50.17 63.31

ML 24.34 35.64 46.91 48.23 64.57

ME 24.10 37.03 49.89 50.17 64.96
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 زد.    نیرا تخم یآن جدول سفر فعل هیاز جدول سفر مبنا موجود باشد و سپس بر پا هیاول

 مراجع -6

 

، "ونقل شهر مشهد مطالعات بهنگامسازی طرح جامع حمل"بررسی مطالعات شهرسازی: مهندسین مشاور طرح هفتم، ]5[
 .(1388) شهرداری مشهد سازمان حمل و نقل و ترافیک

 

[1]  Wilson, A. G. Entropy in Urban and Regional Modeling, Methuen, Inc ,. NewYork.(1970) 
[2] Van Zuylen, J. H. and Willumsen L. G. (1980) “The most likely trip matrix estimated from traffic 

counts”, Transportation Research, Part B: Methodological 14: 281-293. 
[3]  
 
[4] 
 

Cascetta, E. and Nguyen, S. (1988) “A unified framework for estimating or updating 
origin/destination matrices from traffic counts”, Transportation Research, Part B:Methodological 
22: 437-455. 
Bell, M. (1991) “The estimation of origin-destination matrices by constrained generalized least 
squares”, Transportation Research, Part B: Methodological 25: 13-22. 

زمایشى
خه آ

نس



 

 

 

 برای حل مسائل بهینه سازیکارمارکار نقطه درونیجدید بر اساس روش  های الگوریتم

  محدب غیرخطی

 3عالء الدین ملک، 2حمیدرضا نویدی ،1سارا طهماسبی زاده

 gmail.com1521tahmasebi@  ؛فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد1
 navidi@shahed.ac.ir؛ ریاضی، دانشگاه شاهدعضو هیأت علمی گروه 2

 mala@modares.ac.ir؛ دانشگاه تربیت مدرس ،ریاضیعضو هیأت علمی گروه 3
 

 چكیده

محدب با شرایط  غیرخطیهدف اصلی از این کار ارائه نوع جدیدی از الگوریتم کارمارکار برای حل مسائل مینیمم سازی 

یاسین -کراقل-محدودیت های خطی است که همگرایی سریع تری دارد. این الگوریتم بر اساس تعدیل روش نقطه درونی کبیچ

(KKY)  با پشتوانه ی  تئوری و عددی پیشنهاد می شود که با ارائه طول گام های بهینه ی جدید در هر تکرار، مقدار تابع

با   دارد. KKYی در رسیدن به جواب شدنی و تعداد تکرارهای کمتر درمقایسه با روش هدف کاهش می یابد که نقش مهم

ناصری -را با الگوریتم های ملک  (MKKY)تکیه بر روند خطی سازی تابع هدف در الگوریتم جدید، این الگوریتم تعدیل یافته

را به دست آوردیم. نتایج عددی  Sch-MKKYو  MN-MKKYو الگوریتم های ترکیبی  و شرجور جداگانه ترکیب کردیم

از  MN-MKKYنشان می دهد هر چند سه الگوریتم پیشنهادی از دقت خوبی برخوردارند، در میان آن ها الگوریتم ترکیبی 

 سرعت بیشتری برخوردار است. با افزایش دقت یا به عبارتی کاهش تلورانس، تفاوت تعداد تکرارها محسوس تر است.
 

 .الگوریتم کارمارکار ؛محدب غیرخطیمه ریزی برنا  کلمات کلیدی:

  مقدمه -1

که کارمارکار الگوریتم چندجمله ای زمانی خود را برای حل مسائل برنامه ریزی خطی  1984روش سیمپلکس تا سال  

، شرجور با ارائه طول گام  [1,2,3,6]پس از ارائه الگوریتم کارمارکار   .[3,8,9]بزرگ ارائه داد، رقیب چندانی نداشت 

در  ناصری منجر به تعداد تکرارهای کمتری-، الگوریتم را بهبود بخشید. اما طول گام ارائه شده توسط ملک [7]جدید  

به توسعه ی الگوریتم کارمارکار در مسائل برنامه ریزی از لحاظ تئوری سپس محققین  .[5] گردید رسیدن به جواب بهینه

با استفاده از خطی سازی تابع هدف  با شرایط محدودیت های خطی [4,10]و مسائل غیرخطی   [8]کوادراتیک محدب 

را طوری تعدیل کردیم که در هر مرحله هم مقدار تابع هدف   پرداختند. در این مقاله در هر تکرار، طول گام جدید

با ارائه الگوریتم های ترکیبی جدید، تعداد  کاهش یابد و هم جواب حاصل با دقت خواسته شده، شدنی باشد. سپس

 تمامی الگوریتم ها با پشتوانه ی تئوری و عددی ارائه می گردند. تکرارها در رسیدن به جواب بهینه را کاهش می دهیم.
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 محدب غیرخطیالگوریتم کارمارکار برای حل مسائل   -2

 مساله بهینه سازی زیر را در نظر بگیرید:
𝑚𝑖𝑛{𝑓(𝑥)|𝐴𝑥 = 𝑏 . 𝑥 ≥ 0} 

:𝑓که  𝑅𝑛 → 𝑅 محدب و دیفرانسییییل پ یر غیرخطی تابع هدف، 𝐴   با رتبه  ماتریس𝑚   و 𝑏    بردار

 𝑚 × 𝑥  است. 1 = (𝑥1. … . 𝑥𝑛) نقطه شروع و 𝑥0 اکیداشدنی  است. ی نقطه 

𝑦فییرک کیینییییید  = (𝑦1. 𝑦2. … . 𝑦𝑛+1)𝑇 = (𝑦[𝑛]. 𝑦𝑛+1)𝑇 ،𝑦0 = (
1

𝑛+1
. … .

1

𝑛+1
)𝑇

  
مییرکییز 

𝑆سیییمپلکس  = {𝑦 ∈ 𝑅𝑛+1|𝑒𝑛+1
𝑇 𝑦 = 1. 𝑦 ≥ 𝑒𝑛+1و   {0

𝑇  بردار سییطری شییامل𝑛 + مولفه ی یک  1

فاده ازاسیییت.  کار  با اسیییت مار کار یل تصیییویری  بد 𝑇𝑘: 𝑅𝑛ت → 𝑆  که𝑇𝑘(𝑥) = 𝑦  فت   تابع  می توان گ

𝑔(𝑦) = 𝑦𝑛+1[𝑓(𝑇𝑘+1
−1 (𝑦) − 𝑓(𝑇𝑘

−1(𝑦)]  سیل پ یر ست. محدب و دیفران سازیبا را ساله  ،وند خطی  م

 :[4] ی باال به فرم معادل زیر تبدیل می شود

𝑚𝑖𝑛{𝛻𝑔(𝑦0)𝑇 𝑦 | 𝐴𝑘𝑦 = 0.  𝑒𝑛+1
𝑇 𝑦 = 1.  

𝐷𝑘،  تلورانس که  در آن = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑥𝑘} و  𝐴𝑘 = [𝐴𝐷𝑘. −𝑏]     .است  

𝑐𝑝که     ی  در این صورت پس از محاسبه  = [𝐼 − 𝑝𝑇(𝑝𝑝𝑇)−1 𝑝]𝛻𝑔(𝑦)   و

𝑝 = (
𝐴𝑘

𝑒𝑛+1
𝑇 𝑥𝑘+1جواب بهینه ی ،  ( =

𝐷
𝑘   𝑦𝑘

𝑦𝑛+1
𝑘  .به دست می آید 

معرفی شده که با توجه به تست های عددی، نشان می دهیم که     مقدار KKYدر الگوریتم 

 .(2و 1مثال  )یا از دقت الزم برخوردار نمی باشد، جواب نشدنی است در بعضی موارد

 MKKY) (الگوریتم تعدیل یافته -3

𝜖فرک کنید  > نقطه ی به طور اکید شییدنی باشیید. با انجام مراحل زیر، الگوریتم  𝑥0تلورانس داده شییده باشیید و  0

 می نامیم. MKKY)یاسین را تعدیل می کنیم و آن را الگوریتم)-کراقل-کبیچ

 

 . میییییقیییییادییییییر   𝝀=1 , k=0 گیییییام اول: قیییییرار دهییییییییییید

𝑟و    =
1

√(𝑛+1)(𝑛+2)
 را حساب کنید.   

.𝑦𝑘+1گام دوم: مقادیر  𝐶𝑝 . p . 𝐴𝑘 . 𝐷𝑘     و سپس𝑥𝑘+1 .را حساب کنید 
𝑓(𝑥𝑘+1)   گام سوم: تا زمانی که  − 𝑓(𝑥𝑘)  و به گام دوم بروید.   k=k+1قرار دهید ∋ <

𝑓(𝑥𝑘+1)تا زمانی که                   > 𝑓(𝑥𝑘)  ; 

 مقدار       و با محاسبه ی  قرار دهید                                 

                               𝑥𝑘+1 =
𝐷

𝑘   𝑦𝑘

𝑦𝑛+1
𝑘.را به دست آورید 

  بروید. گام سومبه و  k=k+1در غیر این صورت                
 قابل مشاهده است. 𝑓(𝑥𝑘+1)با مقدار بهینه  𝑥𝑘+1در غیر این صورت جواب بهینه 

 الگوریتم های ترکیبی جدید -4

𝑟صییورت  بهرا  𝑟  مقدار  یافته در الگوریتم تعدیل  = √
𝑛+2

𝑛+1
از پارامترهای ارائه  جای مقادیر به   در نظر بگیرید.  
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لک الگوریتم و [7]شیییرجورالگوریتم شییییده توسیییط  یب از  [5] ناصیییری -م 𝛼به ترت =
1

1+𝑟
αو     = 1 −

1

(𝑛+2)4(√𝑛+1+ √𝑛+2)
یب  اسیییتفاده کردیم  به ترت ته ی ترکیبی جدید را  یاف عدیل  -Shc  و این الگوریتم های ت

MKKY   وMN-MKKY   .می نامیم 
نه، 𝑥   در جدول های زیر عداد تکرارها،  𝑘 جواب بهی نه 𝑓(𝑥∗) ، نرم جواب ها  ‖∗𝑥 ‖ ت قادیر بهی  Error و م

ست. برقدرمطلق اختالف م کور  شده ا شکل ها ای هر یک از الگوریتم ها آورده  سریع تر این الگوریتم ها در  همگرایی 

 قابل مشاهده است.

 

  -1مثال 

𝑚𝑖𝑛 𝑓(𝑥) =
3

2
(𝑥1

2 + 𝑥2
2) + 2(𝑥3

2 + 𝑥4
2) − ln(𝑥1𝑥4) − 3𝑥1𝑥2 + 4𝑥3𝑥4 − 2𝑥1 − 3𝑥4  

       S.t:  𝑥1 +
1

4
𝑥4 − 8𝑥5 − 𝑥6 + 9𝑥7 = 0 

              𝑥3 + 𝑥6 = 1 
                                                                                           𝑥1. 𝑥2 . … . 𝑥7  ≥ 0     

 
 1برای مثال  : جواب های حاصل از الگوریتم ها1جدول

 
MN-MKKY Sch-MKKY MKKY KKY x 

0.75142749 0.75142971 0.75146295 −5.21997974 𝑥1 
0.00000681 0.00000659 0.00000326 −1.88719251 𝑥2 
0.00000220 0.00000212 0.00000105 0.44633043 𝑥3 
1.01721015 1.01723399 1.01759372 0.37916515 𝑥4 
0.00071809 0.00071905 0.00073355 −0.00873129 𝑥5 
0.99999779 0.99999787 0.99999894 0.55366956 𝑥6 

0.0000013940 0.00000134 0.00000066 0.62322307 𝑥7 
'F 

 
 

 1ی حاصل برای الگوریتم های مثال: تعداد تكرارها، نرم جواب ها، مقادیر بهینه و قدرمطلق خطا2جدول

 
Error F(𝑥∗)   ‖ 𝑥∗‖ k Algorithm 

_ _ __ 
 

infeasible KKY 

1.62 × 10−5 -1.36936397 1.61251 181 MKKY 
3.26 × 10−5 -1.36934755 1.61226 87 Sch-MKKY 
3.38 × 10−5 -1.36934639 1.61225 67 MN-MKKY 
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 1: تعداد تكرارهای هر یک از الگوریتم ها بر حسب تلورانس خواسته شده برای مثال1نمودار

 
 

      -2مثال 
min 𝑓(𝑥) = 𝑥1

2 + 2𝑥2
5 − 𝑥1 

       S.t:  𝑥1 + 2𝑥2 − 𝑥3 = 1 
−3𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 = −2              

                     𝑥1. 𝑥2. 𝑥3. 𝑥4  ≥ 0  
 

 2برای مثال  : جواب های حاصل از الگوریتم ها1جدول
 

MN-MKKY Sch-MKKY MKKY KKY x 
0.71428574 0.71428573 0.71428577 0.31245605 𝑥1 
0.14285716 0.14285716 0.14285721 0.34385079 𝑥2 
0.00000004 0.00000007 0.00000021 0.00015764 𝑥3 
0.00000002 0.00000003 0.00000010 −1.406482627 𝑥4 

 
 2: تعداد تكرارها، نرم جواب ها، مقادیر بهینه و قدرمطلق خطای حاصل برای الگوریتم های مثال2جدول

 
Error F(𝑥∗)   ‖ 𝑥∗‖ k Algorithm 

_ _ __ 
 

infeasible KKY 

3.21 × 10−8 −0.2039626101 0.72843142 61 MKKY 
8.99 × 10−8 −0.2039626256 0.72843138 30 Sch-MKKY 
1.34 × 10−8 −0.2039626212 0.72843139 12 MN-MKKY 
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 2تعداد تكرارهای هر یک از الگوریتم ها بر حسب تلورانس خواسته شده برای مثال :2نمودار

 

 نتایج -5

تست های عددی نشان می دهد . تم برای حل مسائل برنامه ریزی غیرخطی محدب معرفی می کندالگوری سه این مقاله

شدنی تولید می  سرعت خوبی برخوردارند. همگی جواب های  که الگوریتم های نقطه درونی جدید هم از دقت و هم از 

جواب های  رد چنین نیسیت.در بسییاری موا KYYدرصیورتی که الگوریتم  کنند که از نظر تئوری نیز اثبات می شیود.

=∋محاسبه شده با تمامی الگوریتم ها برای    قابل مشاهده است. 10−8

 مراجع -6

[1] M.S. Bazzara, J. Jarvis, H.D. Sherali, Linear Programming and network flows, John Wiley and 
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 تحت فاصله منهتن ریزی خطی معکوسمسأله برنامه
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 چکیده

کرد. در این مقاله به بررسی یک نوع خاص از مسایل  تعریفتوان مسایل معکوس متنوعی ریزی خطی میبرای هر مسأله برنامه
 ای که اوالاست به گونهریزی خطی ضرایب تابع هدف یک مسأله برنامه پردازیم که در آن هدف تغییرریزی خطی معکوس میبرنامه

. تا حد ممکن بهبود یابد ریزی خطی اولیهبرنامه و ثانیا مقدار بهینه مساله ده شده تجاوز نکنداز یک کران دااین تغییرات  مجموع
ارتباط آن را با  پردازد. ابتدادر حالتی که تغییرات ضرایب بر حسب فاصله منهتن سنجیده شده، میبه بررسی این مسأله این مقاله 

. روش اول با تبدیل پردازدمیبرای حل این مسأله کلی دو روش  تشریحبه پس س کرده و ها بیاندو دسته کلی از مسایل نظریه بازی
ریزی پارامتری را برای روش دوم یک مسأله برنامهو  دادهیک الگوریتم تجزیه بندرز را پیشنهاد مسأله به یک مسأله دو سطحی، 

  کند.بیان میحل مسأله 

 .فاصله منهتن ؛ریزی پارامتریبرنامه ؛تجزیه بندرز ؛مسأله معکوس ؛ریزی خطیبرنامه کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 د:نی، دو دسته کلی از مسایل معکوس وجود دارساز نهیبهبرای هر مسأله 

با حداقل این است که  ،هدف از حل مسأله معکوس سازی داده شده است.بهینهیک جواب شدنی از مسأله  :1نوع 

 یک جواب بهینه تبدیل کند. را بهتغییرات در پارامترهای مسأله آن جواب 
ن است که پارامترهای مسأله اولیه داده شده است، هدف ایبودجه یک مسأله کمینه سازی همراه با یک مقدار : 2نوع 

 تا حد ممکن بهبود یابد. ای اصالح کنیم که مقدار تابع هدفبه گونه را تحت یک قید بودجه
توان به مقاله اول به طور وسیعی در مقاالت بررسی شده است. از جمله کارهای شاخص در این زمینه، می تاکنون مورد

تن و چبیشف زمانی که تغییرات بر حسب فاصله منهمعکوس اشاره کرد که به بررسی مسأله  [2,3]آهوجا و همکاران 

همینگ تنگنایی مورد بررسی قرار داده و یک مسأله را تحت فاصله  [7]. طیبی و امان پردازدسنجیده می شوند، می

 الگوریتم برای حل آن پیشنهاد کردند.

مسایل معکوس دسته دوم، در حالت کلی سخت تر از مسایل دسته دوم هستند زیرا در آنها نه تنها نیاز به اصالح پارامترها 

دید بیابیم که این در بسیاری موارد ی جای از مسأله را بر حسب این پارامترهاداریم بلکه همچنین بایستی جواب بهینه

به مسأله معکوس برنامه ریزی خطی  [1]بندی مسأله به یک مسأله بهینه سازی غیر خطی می شود. در منجر به فرمول

مقدار تابع هدف را به یک عدد از پیش تعیین ه در حالتی پرداختند که نوع دو پرداخته شد و نویسندگان به تشریح مسأل

کند، از مسأله معکوس نوع دوم دنبال میتری را رغم این که این مسأله حالت کلیممکن نزدیک کنیم. علی شده تا حد 

پردازد که مقدار داده شده بدتر از مقدار بهینه مسأله اولیه بررسی شرایط بهینگی و حالتی میقسمت عمده آن مقاله به 

ریزی خطی معکوس نوع دوم در حالتی به مسأله برنامه [6]در است که سنخیتی با مسایل بهینه سازی معکوس ندارد. 

از دیگر مواردی که به بررسی مسأله معکوس بهینه سازی ای وجود ندارد، پرداخته شده است. که هیچ محدودیت بودجه
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 اشاره کرد.  [9]، مسأله معکوس کوتاهترین مسیر[8]یان توان به مسأله معکوس بیشترین جرنوع دوم می پردازد می

سنجیده شده، دار ایب تابع هدف با فاصله منهتن وزنریزی خطی نوع دوم زمان که تغییرات ضرر این مقاله مسأله برنامهد

بندی غیر خطی برای آن ارایه می شود. با ارایه یک مسأله مورد نظر معرفی و یک فرمول 2شود. در بخش مطالعه می

کند که می توان این مسأله را به عنوان یک بازی استکلبرگ در نظر بیان می  3فرمول بندی دو سطحی از مسأله، بخش 

به بیان دو روش حل از مسأله می پردازد که  4گرفت و سپس مسأله را تبدیل به دو بازی مجموع صفر می کند. بخش 

به نتیجه گیری  5یکی بر اساس مفاهیم برنامه ریزی پارامتری استوار بوده و دیگری از تجزیه بندرز بهره می گیرد. بخش 

 پردازد.و بحث در مورد پژوهش های آتی در این زمینه می

 معرفی مسأله -2

 گیرید:زیر در نظر ب به صورترا کلی  ریزی خطیمسأله برنامهیک 

(1) min 𝑧 = 𝑐𝑇𝑥 
𝑠. 𝑡. 𝐴𝑥 ≥ 𝑏 

𝑋نمایش دهیم به بیان دیگر   𝑋فرض کنید ناحیه شدنی مسأله را با  = {𝑥: 𝐴𝑥 ≥ 𝑏}. 
تابع هدف دهیم که مقدار  کاهشای ( این است که ضرایب تابع هدف مسأله را به گونه1مسأله معکوس متناظر با مسأله )

شود. پس تغییر در ضرایب هزینه تحت یک محدودیت بودجه انجام میکنیم تا حد ممکن بهبود )کاهش( یابد. فرض می

 بندی کرد.خطی همانند زیر فرمولغیر ریزیه صورت یک مسأله برنامهتوان این مسأله را بمی

(2) min 𝑧 = 𝑐̅𝑇𝑥 
𝑠. 𝑡. 𝑤𝑇(𝑐 − 𝑐̅) ≤ 𝑊, 
        0 ≤ 𝑐̅ ≤ 𝑐, 
        𝑥 ∈ 𝑋. 

ضرایب هزینه برای تغییر یک بردار  𝑤مقدار بودجه کل و   𝑊ضرایب تابع هدف جدید بوده،   𝑐̅در اینجا، منظور از 

𝑤𝑇(𝑐دهند. پس محدودیت یب تابع هدف را نشان میاواحدی در ضر − 𝑐̅) ≤ 𝑊  محدودیت بودجه مسأله همان

0 محدودیت است.  ≤ 𝑐̅ ≤ 𝑐کند، همواره ضرایب تابع هدف باید کاهش نامیم که تضمین میرا محدودیت کران می

 تواند مقدار منفی اخذ کند.یافته و نمی

 هاارتباط با بازی -3

( را به صورت مدل 2توان مسأله )میپردازیم. به سادگی ها می( با مسایل نظریه بازی2ه )در این بخش به ارتباط مسأل

 برنامه ریزی دو سطحی زیر بازنویسی کرد

 

(3) 

min 𝑧 
𝑠. 𝑡. 𝑤𝑇(𝑐 − 𝑐̅) ≤ 𝑊, 
        0 ≤ 𝑐̅ ≤ 𝑐, 
        𝑧 = min{ 𝑐̅𝑥: 𝑥 ∈ 𝑋}. 

است. با نوشتن دوگان مسأله سطح دوم به مسأله  𝑥متغیر تصمیم سطح دوم   و 𝑐̅که در آن، متغیر تصمیم سطح اول  

 رسیم. زیر می

 

(4) 

min 𝑧 
𝑠. 𝑡. 𝑤𝑇(𝑐 − 𝑐̅) ≤ 𝑊, 
        0 ≤ 𝑐̅ ≤ 𝑐, 
        𝑧 = max{ 𝑏𝑇𝑦: 𝐴𝑇𝑦 = 𝑐̅, 𝑦 ≥ 0}. 

𝑌نمایش می دهیم به بیان دیگر،  Y( را با 4از این پس، ناحیه شدنی سطح دوم مسأله ) = {𝑦: 𝐴𝑇𝑦 = 𝑐̅, 𝑦 ≥ 0}  .
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تبدیل دو سطحی خطی یک مسأله از دو جنبه دارای اهمیت است. اول این که مسأله از حالت غیر خطی به مسأله اخیر 

این . بندی شده استمدلبخشد. دوم این که مسأله در قالب یک بازی استکلبرگ هولت میشده است که فرآیند حل را س

 را سعی در ماکزیمم کردن تابع هدف خود IIدر سطح اول و دوم است. بازیکن به ترتیب  IIو  Iبازی شامل دو بازیکن 

کند مانع رسیدن بازیکن سعی می  های سطح دوم،با تغییر در اعداد سمت راست محدودیت Iدارد در حالی که بازیکن 

II  .[5]ندسازی مسایل ممانعت گویهای استکلبرگ را در ادبیات بهینهاین دسته از بازیبه هدفش شود . 

و راهبرد خویش تصمیم گیری کرده  Iهای استکلبرگ یک ساختار سلسله مراتبی دارند، بدین معنا که ابتدا بازیکن بازی

. قابل توجه است که می پردازدبه انتخاب راهبرد خود  Iبا مشاهده راهبرد بازیکن  IIسپس بازیکن  کند.را انتخاب می

م را خواهد بهترین تصمی IIاو می داند با انتخاب هر راهبردی بازیکن بر این پایه استوار است که  I گیری بازیکنتصمیم

، یکی از محبوبترین انواع بازی، بازی دو نفره مجموع دارد سلسله مراتبیکه ساختاری گرفت. در مقایسه با این نوع بازی 

. در ادامه نشان ر نیستیچیک از عملکرد رقیب خود با خبصفر است که در آن بازیکنان همزمان با یکدیگر بازی کرده و ه

ظور دو رویکرد متفاوت را ها نیز تبدیل کرد. برای این منتوان مسأله مورد نظر را به این دسته از بازیدهیم که میمی

 کنیم. بیان می

 زیر داریم:اساسی فرض  دو اولین رویکرد، نیاز به در 

 ناتهی و کراندار است.   𝑌ناحیه شدنی  -1
𝑤𝑖به عبارت دیگر ر همه ضرایب تابع هدف برابر است؛ هزینه تغیی -2 = 𝑤   به ازای هر𝑖 = 1, … , 𝑛. 

𝑦می توان هر ، [4]قضیه نمایش بر پایه و  1با توجه به فرض  ∈ 𝑌  را به صورت ترکیب محدبی از نقاط راسی𝑌  نشان

,𝑦1داد. به بیان دیگر اگر  𝑦2, . . . , 𝑦𝑠   نقاط راسی ناحیه شدنی باشند، به ازای هر𝑦 ∈ 𝑌  می توان ضرایب نامنفی

𝜆𝑗  ای یافت که را به گونه 
(5) 

 
 

(6) 

𝑦 = ∑ 𝜆𝑗𝑦𝑗

𝑠

𝑗=1

, 

∑ 𝜆𝑗

𝑠

𝑗=1

= 1. 

 

توان ، مینقاط راسی رخ می دهدمسایل برنامه ریزی خطی در جواب بهینه حداقل یک دانیم که مینکته توجه به این با 

مجموعه نقاط راسی  IIاین بازی، مجموعه راهبردهای محض بازیکن به معرفی بازی دو نفره مجموع صفر پرداخت. در 

Y  است و فقط بازیکنII ( جواب بهینه چندگانه 4کند که در سطح دوم مسأله )ی از راهبردهای مختلط استفاده میزمان

همان راهبردهای ( 6( و )5روابط )  𝜆𝑖ته باشیم. با این تعبیر متغیرهای داشهای بهینه راسی( )ترکیب محدبی از جواب

نیاز به بیان یک نتیجه ساده داریم که آن  Iبرای توضیح در مورد راهبردهای بازیکن دهند. را نشان می IIمختلط بازیکن 

طح اول به صورت تساوی س بودجه محدودیت ،را بدون اثبات می پذیریم.  این نتیجه بیان می کند که همواره در بهینگی

 یعنی ؛گرددبرآورده می
(7) 𝑤𝑇(𝑐 − 𝑐̅∗) = 𝑊. 

𝛾𝑗فرض کنید متغیر تغییر هر یک از ضرایب تابع هدف است.  Iمجموعه راهبردهای محض بازیکن   ∈ راهبردهای   [0,1]

، است wبرابر  برای همه متغیرها ثابت و که هزینه تغییر ضرایب فرض با توجه به اینرا نشان دهند.  Iمختلط بازیکن 

𝛾𝑗به صورت   𝑐�̅�و متغیرهای   𝛾𝑗ارتباط بین متغیرهای  =
𝑤

𝑊
(𝑐𝑗 − 𝑐�̅�)  ( معادل با 7و در نتیجه تساوی ) بوده

∑ 𝛾𝑗 = 1𝑗 .است  

کرانداری ناحیه شدنی( ) 1و نفره تنها نیاز به فرض های مجموع صفر د( با بازی4ی بیان ارتباط مسأله )رویکرد دوم برا
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است. با انتخاب  𝑌همانند قبل انتخاب یک نقطه راسی ناحیه شدنی  IIدارد. در این رویکرد راهبردهای محض بازیکن 

 این است که مسأله کوله پشتی پیوسته زیر را حل کند:  I، بهترین پاسخ بازیکن IIتوسط بازیکن  𝑦𝑖هر راهبرد 

 
(8) 

 
 

min 𝑧 = 𝑐̅𝑇𝑥𝑖 = ∑ 𝑐�̅�𝑥𝑘
𝑖

𝑛

𝑘=1

 

𝑠. 𝑡. 𝑤𝑇𝑐̅ = 𝑤𝑇𝑐 − 𝑊, 
        0 ≤ 𝑐̅ ≤ 𝑐, 

( است  IIاز مسأله دوگان )راهبرد بازیکن  𝑦𝑖ای ( متناظر با جواب پایه1ای مسأله )جواب پایه  𝑥𝑖که در اینجا منظور از  

پیوسته، با توجه به نحوه حل مسأله کوله پشتی . [4]توان آن را با استفاده از قضیه مکمل کمبود به دست آورد که می

بر حسب مقادیر را  𝑐�̅�ی کافی است متغیرها
𝑥𝑗

𝑖

𝑤𝑗
کمترین  𝑐�̅�و سپس از ابتدا به متغیرهای  به صورت غیرنزولی مرتب کرده  

ست داشتن برآورده گردد. پس واضح است که با در د تساویمقدار ممکن داده شود تا زمانی که محدودیت بودجه به طور 

را  I( را یافت. بر این اساس، مجموعه راهبردهای محض بازیکن 8توان جواب بهینه مسأله )می 𝑐�̅�ترتیب بین متغیرهای 

فرض  است. !𝑛در نظر گرفت. به وضوح تعداد این راهبردها برابر  𝑐�̅�های ممکن از متغیرهای توان مجموعه همه ترتیبمی

را تعیین کرده است. برای سادگی فرض   𝑐�̅�متغیرهای یک ترتیب از  Iبازیکن  را انتخاب و 𝑦𝑖راهبرد   IIکنید بازیکن 

در اولویت اول  𝑐1̅باشد. پس به عنوان مثال،   𝑐�̅�منطبق با اندیس متغیرهای   Iمی کنیم ترتیب اخذ شده توسط بازیکن 

𝑧برابر  IIدر اولویت آخر است. با این مفروضات، مقدار عایدی بازیکن   𝑐�̅�و  = 𝑐ℎ̅𝑥ℎ
𝑖 + ∑ 𝑐𝑘𝑥𝑘

𝑖𝑛
𝑘=ℎ+1   که است

ر قرار داده شده و همه متغیرها برابر صفبا اولویت بیشتر در آن   𝑐�̅�اندیسی است که  همه متغیرهای  hدر اینجا منظور از 

𝑐𝑗با اولویت کمتر برابر   با جایگذاری این مقادیر در محدودیت بودجه برابر  𝑐ℎ̅اخذ شده اند و مقدار   
∑ 𝑤𝑘𝑐𝑘

ℎ−1
𝑘=1 −𝑊

𝑤ℎ
  

,1}کافی است اولین اندیس را از مجموعه  hبرای تعیین اندیس   شود.حاصل می … , 𝑛}  اختیار کنیم که مقدار𝑐ℎ̅   در

 محدودیت کران صدق کند. 

های مجموع صفر از لحاظ نظری قابل توجه است، اما به این دلیل که در هر دو ( و بازی2اگر چه ارتباط بین مسأله )

توان ( نمی2برای حل مسأله )در عمل کند، این تبدیالت را به طور نمایی رشد می nبازی، راهبردهای بازیکنان با افزایش 

 پردازیم. ( می2برای حل مسأله )هایی به کار برد. در بخش بعد به بیان روش

 های حلروش -4

ل مسأله به یک مسأله برنامه تبدیپردازیم. اولین روش بر مبنای ( می2)در این بخش به بیان دو روش برای حل مسأله 

 است.  آن دست آوردن جواب بهینهه دهی برای بریزی خطی دو هدفه و سپس استفاده از روش وزن

با توجه به قضیه قوی دوگان، در عوض بهینه کردن تابع هدف مسأله اولیه می توان مسأله دوگان را بهینه کرد. این 

 ریزی خطی زیر گردد:( تبدیل به مسأله برنامه2ر خطی )غیریزی برنامهایده باعث می شود که مسأله 

 

(9) 

m𝑎𝑥 𝑧 = 𝑏𝑇𝑦 
𝑠. 𝑡. 𝑤𝑇(𝑐 − 𝑐̅) = 𝑊, 
        0 ≤ 𝑐̅ ≤ 𝑐, 
        𝑦 ∈ 𝑌. 

ه نسبت ریزی خطی حل کرد، اما ساختار این مسألهای مسایل برنامهتوان این مسأله را با حل کنندههر چند که می

ای حل ههای ترکیبیاتی زمان چند جمل( را با الگوریتم1حتی اگر بتوان مسأله ) متفاوت است و( و دوگانش 1به مسأله )

، از این روها برای حل مسأله فوق استفاده کنیم. از آن الگوریتمنمی توانیم به خاطر حفظ نشدن ساختار مسأله، کنیم، 

 :کنیممسأله را به مسأله دو هدفه زیر تبدیل می
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(10) 

m𝑎𝑥 𝑧1 = 𝑏𝑇𝑦 ,   𝑧2 = 𝑤𝑇𝑐̅ 
𝑠. 𝑡.   𝐴𝑇𝑦 = 𝑐̅, 
        0 ≤ 𝑐̅ ≤ 𝑐, 
         𝑦 ≥ 0. 

 مسأله را به شکل زیر بازنویسی کرد:  𝑐̅می توان با حذف متغیر 

 

(11) 

m𝑎𝑥 𝑧1 = 𝑏𝑇𝑦 ,   𝑧2 = 𝑤𝑇𝑐̅ 
𝑠. 𝑡.  0 ≤ 𝐴𝑇𝑦 ≤ 𝑐, 
         𝑦 ≥ 0,  

های مرسوم در حل مسایل چند هدفه، روش وزن دهی است. در این روش به هر تابع هدف یک وزن یکی از روش

 :آیدفوق را به صورت در می مسألهاین روش، استفاده از  نامنفی داده می شود. با

 

(11) 

m𝑎𝑥 𝑧(𝜆) = (𝜆 𝑏𝑇 + (1 − 𝜆)𝑤𝑇𝐴𝑇)𝑦 
𝑠. 𝑡.  0 ≤ 𝐴𝑇𝑦 ≤ 𝑐, 
         𝑦 ≥ 0,  

𝜆که در آن  ∈ 1نشان دهنده وزن تابع هدف اول و   [0,1] − 𝜆  .برای دستیابی به یک  وزن تابع هدف دوم است

 مورد نیاز است.( لم زیر 9نه از مسأله )جواب بهی

 ( در شرط 11جواب بهینه مسأله ) وجود دارد به طوری که  𝜆عدد نامنفی  :1لم 
(12) 𝑤𝑇𝐴𝑇𝑦 = 𝑤𝑇𝑐 − 𝑊 

 ( نیز است. 9) از مسأله ن جواب بهینه، یک جواب بهینهای صدق کند.

 ∎گردد.                قطعه قطعه خطی پیوسته است، حکم حاصل می  𝑧(𝜆)دانیم تابع با توجه به این که میاثبات: 

𝜆بر پایه این لم کافی است مقدار  ∈ بدین منظور از تحلیل ( برآورده گردد. 12ای بیابیم که شرط )را به گونه  [0,1]

قطعه قطعه خطی بوده و نقاط شکستگی آن متناظر با جوابهای   𝑧(𝜆)که تابع  مالحظه کنیدکنیم. پارامتری استفاده می

�̅�مجموعه راسی  = {𝑦: 0 ≤ 𝐴𝑇𝑦 ≤ 𝑐 , 𝑦 ≥ ابتدا دو نقطه گوشه ای مجاور را یافته که  در این روش،  است. {0

د. ( در حالت بزرگتر یا مساوی بر آورده گرد12) ی( در حالت کمتر یا مساوی و به ازای دیگر12به ازای یکی از آنها )

که در آن محدودیت ای مجاور جواب بهینه مورد نظر را سپس با استفاده از یک جستجوی خطی بین این دو نقطه گوشه

ای مجاور که دارای شرایط مورد نظر باشند به پیدا کردن دو نقطه گوشه یابیم.میبودجه به طور تساوی برقرار است، 

از  از . 𝜆زیرا در این روش با استفاده از تحلیل پارامتری مقدار  استسادگی با استفاده از روش سیمپلکس دو هدفه میسر 

ای تولید های پارتو پایهصفر شروع شده و مقدار آن به تدریج افزوده شده تا به یک برسد. در این روش جبهه جواب

یا خیر؟ اولین  گردد. پس در هر مرحله از این روش کافی است بررسی کنیم که آیا محدودیت بودجه برقرار استمی

این شرط لزوما  𝜆محدودیت بودجه برقرار نباشد، جواب مورد نظر است زیرا به ازای مقادیر ماقبل جوابی که به ازای آن 

کنیم برقرار است. پس از یافتن جواب های مجاور که در شرایط مذکور صدق کنند، از یک جستجوی خطی استفاده می

کنیم که محدودیت حاصل را در نظر گرفته و ضرایب آنها را طوری تعیین می هایبه بیان دیگر ترکیب محدب جواب

 بودجه به شکل تساوی برآورده شود.

(، یک مزیت روش پارامتری این است که به جای 1( با دوگان مسأله )12های مسأله )با توجه به شباهت محدودیت 

( 12( برای حل مسأله )1لگوریتم های حل مسأله )حل مسأله به روش سیمپلکس دوگان در برخی موارد می توان از ا

 استفاده کرد. 

کند که با استفاده از (  این امکان را برای ما فراهم می4بندی )فرمولاجازه دهید به بیان روش دوم بپردازیم. اکنون 
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𝑐̅زیرا این فرمول بندی دارای دو سطح متفاوت است. با توجه به این که  را حل کنیم( 2)تجزیه بندرز مسأله  = 𝑐  یک

𝑐̅جواب شدنی از مسأله سطح باالست، ابتدا دوگان مسأله سطح پایین  را به ازای  = 𝑐 کنیم. فرض کنید که حل می

∗𝑐̅𝑇𝑥سپس قید  .شدبا 𝑧𝑈با مقدار تابع هدف    ∗𝑥جواب بهینه مسأله دوگان  ≤ 𝑧  فزاییم. فرض اه سطح اول میرا ب

𝑐̅است.  سپس مسأله سطح پایین را به ازای  𝑧𝐿جواب بهینه این مسأله با مقدار تابع هدف   ∗𝑐̅کنید  = 𝑐̅∗   حل کرده

شود تا زمانی که مقدار تابع هدف دو کنیم. این رویه پشت سر هم تکرار میمشابه قبل یک قید به سطح باال اضافه می و

سطح یکسان گردد. در صورتی که بخواهیم یک جواب بهینه تقریبی را به دست آوریم کافی است به جای شرط یکسان 

𝑧𝑈بودن مقادیر تابع هدف دو سطح از شرط  − 𝑧𝐿 ≤ 𝜖   به ازای یک عدد کوچک𝜖 این روش  استفاده کنیم. مزیت

 های حل آن استفاده کرد. توان از روش( بوده و در نتیجه می1ه سطح دوم همان مسأله )در این است که دوگان مسأل

 نتیجه گیری  -5

ی دو نفره های استکلبرگ وداختیم و ارتباط آن ها را با بازیریزی خطی معکوس پرین مقاله به مطالعه مسایل برنامهدر ا

لبرگ منجر به رویکرد تجزیه بندرز برای حل مسأله شد، اما مجموع صفر بیان کردیم. اگر چه تبدیل مسأله به بازی استک

بر حسب نظری قابل توجه است زیرا تعداد راهبردهای بازیکنان  لحاظهای مجموع صفر تنها از تبدیل مسأله به بازی

ها از جمله مفهوم توان مفاهیم نظریه بازید که مینکننمایی است. با این وجود این تبدیالت بیان میتعداد متغیرها 

ارتباط داد. به جز رویکرد تجزیه بندرز، به بیان روشی بر پایه تحلیل پارامتری نیز نقطعه تعادلی را به مسایل معکوس 

در این رویکرد از روش سیمپلکس دوهدفه و سپس یک جستجوی خطی برای یافتن ریزی خطی پرداختیم. مسایل برنامه

 شود.جواب بهینه استفاده می

ریزی های دیگری برای حل مسأله برنامهشود که به طراحی روشهای آتی در این زمینه پیشنهاد میبرای پژوهش

ها مقایسه )از جمله جستجوی دودویی( پرداخته شود. همچنین با طراحی آزمایشاتی، عملکرد روش 2خطی معکوس نوع 

پیشنهادی را برای مسایل معکوس خاص از جمله مسأله معکوس کوتاهترین مسیر و توان رویکردهای گردد. ضمنا می

 ها طراحی کرد.هایی کارا برای حل آنمسأله معکوس ییشترین جریان به کار برد و الگوریتم
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 چکیده

های ها به معضل اصلی کالن شهرها تبدیل شده است. طراحی مناسب شبکه زنجیره تامین و باالخص مدلامروزه بحث آالینده
شهرها نقش به سزایی داشته باشد. این در حالی  کالن تواند در بهبود هواییکی از جمله مسائلی است که می مسیریابی -یابیمکان

ها بیش از بال افزایش سود هستند. اما امروزه مباحث مربوط به بحث کاهش انتشار آالیندهاست که در مسائل سنتی صرفا به دن
دوسطحی سبز پرداخته شده است به طوری  مسیریابی -یابیمکانهدفه  ئه یک مدل دوپیش مطرح است. در پژوهش حاضر به ارا

ها و انبارها لحاظ شده است. ی وسایل نقلیه، کارخانهها در دنیای واقعی، ظرفیت محدودی براکه با توجه به محدود بودن ظرفیت
ها، تابع هدف  یابی، مسیریابی و انتشار آالیندههای ناشی از مکانهمین امر سبب گشت که عالوه بر هدف کمینه سازی هزینه

خوردار است در اولویت ها از امتیاز باالتری بر بیشینه کردن پوشش نیز در نظر گرفته شود به نحوی که مشتریانی که پوشش آن
سازی بر مبنای سناریو برای باشند. همچنین تقاضای هر مشتری از هر محصول غیر قطعی در نظر گرفته شد به همین منظور مدل

این حالت پیشنهاد گردید. برای هر مشتری پنجره زمانی خاصی در نظر گرفته شد. در انتها با یک مثال عددی و حل آن با نرم افزار 
 دهنده رفتار منطقی مدل است.نتایج حاصل شده نشان .ه استاپسیلون مرز پارتو به دست آمد -پیاده سازی روش محدودیتگمز و 

 

 .اپسیلون -؛ چند محصولی؛ ظرفیت محدود؛ محدودیتاحتمالیز؛ دوسطحی؛ تقاضا سب مسیریابی -یابیمکانکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

مورد توجه واقع شده است، همچنین دررابطه با جامعه بدلیل تاثیرات زیست در چندین سال اخیر، لجستیک سبز بسیار 

آن ها برهایی را به همراه داشته است. به همین دلیل صنایع و شرکتمحیطی افراد و استفاده نامناسب از منابع، نگرانی

هایت به کاهش اثرات زیست های الزمه را انجام دهند و در نشدند تا برای درک و تشخیص این مهم بتوانند ارزیابی

 التیتسه یابیشامل مکان پایه (LRPمسیریابی ) -یابیاز محصوالت و خدمات خود بپردازند. مسئله مکانمحیطی حاصل 

، با هدف به حداقل رساندن انیاز مشتر ینیخدمت به مجموعه مع یبرا التیاز تسه هینقل لیناوگان وسا یابیریو مس

معرفی شده [ 2]سال پیش توسط 50مسیریابی بیش از یابی و ترکیب مسائل مکان .[1] است یابیریمکان و مس نهیهز

یابی تسهیالت و نباشد که وابستگی بین مکامسیریابی تعمیم مسئله مسیریابی وسایل نقلیه می -یابیاست. مسئله مکان

. [3]آورد بدست مسیریابی -یابیمکانمسئله ای برای آورد، تا بتوان جواب بهینهمسیریابی وسایل نقلیه را بوجود می

و با توجه به این حقیقت که هزینه معموال به طور مستقیم با مسافت طی شده و  [4] مسیریابی سبز اولین بار توسط

همچنین بار خودرو متناسب است، معرفی شده است. تعداد مطالعات کمی در رابطه با تاثیرات زیست محیطی در مرور 

مسیریابی دو سطحی همراه با پنجره زمانی،  -یابیمسئله دو هدفه مکانیک  [5] گویندن و همکارانادبیات آمده است. 

اند. در نظر گرفته را که در یک شبکه زنجیره تامین موادغذایی فسادپذیر با تولید کنندگان، مراکز توزیع و خرده فروشان

و  یاتیعمل نهیکه هزدار با دو تابع هدف سبز ظرفیت یابیریمس -یابیمکان دو هدفه مسئله  کی[ 6] تورو و همکاران
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تر اند. خوانندگان برای بررسی های جامعمطالعه کرده را ،رساند یرا به حداقل م اکسیدکربن دیمصرف سوخت و انتشار 

 مراجعه نمایند. [8]و   [7]توانند به مقاالت مروریدر این موارد می

است اما با گذشت شدهنظر گرفته  تقاضا قطعی در مسیریابی -یابیمکان مسئلهدر بسیاری از مطالعات مربوط به 

توان هایی از آن را میاست. مثالبا تقاضای تصادفی افزایش یافته مسئله مسیریابی وسیله نقلیهها، عالقه به مطالعه سال

های تصادفی به دو استفاده از تکنیکتوان با های حل را میترین رویکردمشاهده نمود. پیشرفته [11]و  [10]، [9]در 

که چارچوبی شناخته شده برای  باشد،ریزی تصادفی با ارجاع میترین، برنامهندی کرد. رویکرد اول و متداولبگروه طبقه

باشد. رویکرد دوم و بسیار پرکاربرد، رویکرد چندین سازی است که شامل عدم قطعیت میسازی مشکالت بهینهمدل

باشد، که با رویکرد دوم قطعی می. در ادامه فرضیات مسئله، تقاضای غیر[12]باشدکارلو( میسازی مونتبیهسناریو )یا ش

مسیریابی دو  -یابیمکان مسئله دوهدفهدر این مقاله یک  است.یعنی در نظر گرفتن چندین سناریو در نظر گرفته شده

و عملیاتی مربوط به مراکز توزیع،  های احداثرساندن هزینهداقل است. هدف اول به حسطحی سبز در نظر گرفته شده

مربوط به حداکثر نمودن پوشش تمام مشتریان  دومباشد. هدف می 2co تاثیرات زیست محیطی و انتشارمسیریابی و 

ده شها به مراکز توزیع بازجا فرض بر این است که در سطح اول محصوالت به صورت مستقیم از کارخانه. در ایناست

انتقال یافته و سپس در سطح دوم از یک مرکز توزیع یک وسیله نقلیه به منظور خدمت رسانی به مجموعه ای از مشتریان 

بیند و هر انبار همه نوع هر مشتری حداکثر از یک انبار خدمت میگردد. میخارج شده و سپس به همان مرکز توزیع باز

به طوری که  بیشینه کردن پوشش دوم یعنی بررسی هدف توان درمینوآوری پژوهش حاضر را محصوالت را داراست. 

 و همچنین در کنار هم دیدن مباحث مربوط به تاثیر انتشار آالینده در محیطهر مشتری امتیاز پوشش خاص خود را دارد 

بودن دار ظرفیت، غیرقطعی در نظر گرفتن تقاضا، وجود چند محصول، مسیریابی -یابیدر یک مدل دوسطحی مکان

 دانست.پنجره زمانی برای هر مشتری و انبار  وجودها و همچنین وسایل نقلیه، انبارها و کارخانه

به تحلیل و بررسی  4به روش حل، در بخش  3به مدلسازی و تعریف مسئله، در بخش  2در ادامه مقاله، در بخش 

 به نتیجه گیری پرداخته خواهد شد.  5مدل و درنهایت در بخش 

 و تعریف مسألهسازی مدل -2

است، که شامل چند سبز دو سطحی در نظر گرفته شدهمسیریابی  -یابیهدفه مکان دو جامع لهدر این تحقیق یک مسئ

با تقاضای  مشتریمناطق و  باظرفیت مختلف ، چندین مرکز انبار بالقوههای متفاوت برای هر محصول با ظرفیت کارخانه

مسیریابی  -یابیله مکانعدد صحیح مختلط برای مسئخطی ریزی ختار برنامهمدل ارائه شده دارای سااست.  غیرقطعی

اثرات زیست محیطی  ، مسیریابی واحداث مراکز توزیع سازی هزینهحداقلسبز با اهداف متعارض است. اهداف مدل شامل 

در این مدل ابتدا . پوشش هر مشتری متفاوت است متیازبه طوری که ضریب ا نمودن سطح پوشش تقاضا است و حداکثر

یابی شده تخصیص . وسایل نقلیه به مراکز توزیع مکانشوندها برای ایجاد مراکز توزیع تعیین میای از مکانزیرمجموعه

شوند، سپس در سطح دوم که یابی شده ارسال میشوند. در سطح اول محصوالت از کارخانه به مراکز توزیع مکانداده می

-له پوشش، مناطق مشتری به مراکز توزیع تخصیص دادهشود، با استفاده از مفهوم مسئمی یابی نیز نامیدهسطح مسیر
 ها برآورده شود. شوند تا تمامی تقاضای آنمی

 ها، پارامترها و متغیرهای مدلمعرفی اندیس -1. 2

 هامجموعه
P: هامجموعه کارخانه P  p ∈    K′مجموعه وسایل نقلیه سطح اول :K'  k' ∈  
J های بالقوه برای احداث انبارمکان: مجموعه J  j ∈ Kمجموعه وسایل نقلیه سطح دوم :K  k ∈  
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Iها: مجموعه مناطق مشتریI  i ∈   Aمجموعه کاالها :A  a ∈ 
Ω مجموعه سناریوهای ممکن :Ω ∈ ω 

 هاپارامتر

if هزینه ثابت احداث انبار :j  ام   ωp احتمال سناریوی :ω  

jab ظرفیت انبار :j  ام برای محصولa ام  ωiad تقاضای مشتری :i  ام از محصولa  ام برای سناریوی𝜔 

am وزن هر محصول :a  ام    kvv سرعت ماشین :k برحسب کیلومتر بر ساعت ام 

pae ظرفیت عرضه کارخانه :p  ام از محصولa ام  jsd زمان شروع سفر )بر حسب ساعت( از انبار :j ام 

'kq' ظرفیت وسیله نقلیه :'k در سطح اول  ie زودترین زمان مجاز رسیدن )بر حسب ساعت( به گره :i ام 

kq ظرفیت وسیله نقلیه :k در سطح دوم  il دیرترین زمان مجاز رسیدن )بر حسب ساعت( به گره :i ام 

is امتیاز پوشش برای هر مشتری :i ام   Nها: تعداد گره مناطق مشتری 

T سطح دومتوسط وسایل نقلیه در  )بر حسب کیلومتر( مسافت قابل طی: حداکثر 

ij : مناطق مشتری یا انبار  بین)بر حسب کیلومتر(  فاصلهi مشتری یا انبار  ام تاj ام 

pj  : کارخانه  بین)بر حسب کیلومتر( فاصلهp  انیار  تاامj ام 

cc :2انتشار  نهیهزco بر حسب کیلومتر( واحد فاصله بر هینقل لهیهر واحد وزن وس یبه ازا( 

cvol :کیلومتر( واحد فاصلهرب وسیله نقلیههر واحد وزن  یحجم مصرف سوخت به ازا( 

cm : 2وزن انتشارco مصرف سوخت تریدر هر ل 
cp :2هر واحد وزن  متیقco 

ijkttبین مناطق مشتری یا انبار  )بر حسب ساعت( : زمان سفرi  ام تا مشتری یا انبارj ام 

ijcی سفر از مشتری یا انبار : هزینهi  ام به مشتری یا انبارj ام 
a

pjc :ی ثابت فرستادن محصول هزینهa  ام از کارخانهp  ام به انبارj ام 

 متغیرهای تصمیم
𝜔ijkxی نقلیه : اگر وسیلهk ی ام مسیر گرهi  ام به گرهj  ام برای سناریوω را طی کند یک در غیر اینصورت صفر 

jy اگر انیاری در یک مکان بالقوه انبار :j  گردد یک در غیر اینصورت صفرام احداث   

ijz اگر مشتری :i  ام به انبارj  یک در غیر اینصورت صفرام تخصیص داده شود 
𝜔piaw مقدار محصول :a  ام قابل انتقال از کارخانهp  ام به انبارj  ام برای سناریوω 

𝜔ijkf : هینقل لهیحمل شده توسط وس باروزن k از گره  امi به گره ام j ویسنار برای ام ω. 

𝜔ijkU متغیر کمکی برای حذف زیر تورهای مسیر وسیله نقلیه :k ام  ita زمان رسیدن به گره :i ام  

 مدل ریاضی -2. 2

 صورت زیر خواهد بود:مدل برنامه ریزی دو سطحی ارائه شده به 

1min . . .a a
j j pjk pjk ij ijk

j J p P j J K K a A i I j J k K
z f y p c w c x



 

         

 
    

 
      

 
. . . . . . . . . . . . . .a

ij c c c ijk ijk ij c c c pj c c c pjk acurb k
i I j J k K a A i I j J k K p P j J a A k K

p c m vol f x c m vol w c m vol w m  




   

           

 
  

 
    

(1)  

2max . .a
i i ij

i I j J a A
z p s d z


   

 
  

 
   (2)  

ها شامل: هزینه به منظور حداقل سازی هزینه و دهنده تابع هدف اول ( نشان1رابطه ) در مدل ریاضی ارائه شده

  2COاثرات زیست محیطی و انتشار احداث انبار، هزینه حمل کاال از کارخانه تا انبار، هزینه مسیریابی و همچنین هزینه 
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به  استشده ( نشان دهنده تابع هدف دوم و به منظور حداکثر سازی مقدار مورد انتظار از تقاضای برآورده2است. رابطه )

بندی شده محدودیت های مدل ریاضی ارائه شده به صورت زیر فرمولشود. که امتیاز پوشش هر مشتری بیشینه نحوی

 است.

(3) , ,p P a A     
a
pjk pa

k K j J
w e



  

 

(4) , ,j J a A     .a
pjk ja j

k K p P
w b y



  

  

(5) , ,j J a A     .a a
pjk i ij

k K p P i I
w d z 



   

   

(6) ,j I    1ijk
k K i I J

x
 

  

(7) , ,k K i I J     0ijk jik
j I J j I J
i j i j

x x 

 
 

   

(8) ,k K     .a
pjk a k

j J p P a A
w m q

 

  

 

(9) ,k K    .ij ijk
i I J j I J

i j

x T
 



  

(10) ,k K    1ijk
i I j J

x
 

 

(11) , , ,i I j J k K      .j jik jik isd tt x ta  

(12) , , ,i I j I J k K       . 1j i ijk ijk ijkta ta tt x M x     

(13) i I J  i ita e 

(14) i I J  i ita l 

(15) , , ,i I j J k K      1ij uik jvk
u I J v I J

z x x 

 

     

(16) ,i I    ij lik
j J i I J k K

i l

z x
  



   

(17)  0jj k
j J j J k K

x




   

 

(18) , , ,i I j I k K      . 1ik i k ijku u N x N  
    

(19) , , ,i I j J k K       . . 1a
jik i i j a jik

i I a A
f d z m M x  

 

 

   

(20) , , ,i I J j I J k K      .jik k jikf q x  

(21) , ,i I k K     . .a
i ik a i ij ii k

k K i I J a A j J k K i I J
f m d z f  
 

      

      

(22) , , ,i I i I J k K      . .i ik k i a a i ik
a A

f q d m x  
  



 
  
 

 

(23) , ,i I i I     . .a
i i ik a i ik

a A k K k K
d x m f  

 

  

  

(24) , , ,i I J j J k K      0ijkf   
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است.   paeکند که، ظرفیت کاالهای خروجی از هر کارخانه برای سناریوهای مختلف به اندازه ( بیان می3محدودیت )

های مختلف به هر انبار منتقل تعداد کاالهایی که از کارخانهبه ازای سناریوهای مختلف دهد که، ( نشان می4محدودیت )

( بیان کننده این مسئله است که، جریان ورودی با خروجی باید 5باشد. محدودیت ) jabبا یا مساوی  کمتر شوند ، بایدمی

( نشان دهنده این است که، برای سناریوهای مختلف هر مشتری با یک 6برای سناریوهای مختلف برابر باشد. محدودیت )

شود از همان ای که وارد میگرهلیه باید از هر کند که، هر وسیله نق( بیان می7وسیله نقلیه خدمت بگیرد. محدودیت )

محدودیت است.  k'q'له است که، حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه در سطح اول ( بیانگر این مسئ8گردد. محدودیت )گره خارج 

کند که، یک وسیله ( بیان می10است. محدودیت ) Tدهد که، حداکثر طول مسیر وسیله نقلیه به اندازه ( نشان می9)

ام و رمان رسیدن به اولین  jنشان دهنده، خروج از انبار  (11محدودیت ) به چند انبار تخصیص داده شود.تواند نقلیه نمی

ها و همچنین رسیدن به انبارها است. ( بیانگر، زمان رسیدن به سایر مشتری12ام است. محدودیت ) iمنطقه مشتری 

 (15) هایمحدودیت دهد.ن زمان ممکن را نشان می( به ترتیب زودترین زمان ممکن و دیرتری14( و )13های )محدودیت

 iتشکیل شود قبل از آن مشتری  kتوسط وسیله نقلیه  jو انبار  iکند که اگر مسیری بین مشتری تضمین می (16و )
. حمل و نقل بین انبارها صورت نگیردنگر آن است که، ا( بی17محدودیت ) تخصیص داده شده باشد. j باید به انبار

دهنده کل  نشان (19حذف زیرتور هر مسیر به ازای سناریوهای مختلف است. محدودیت )( نشان دهنده 18) محدودیت

ام نباید بیشتر از ظرفیت  kکند که، بار وسیله نقلیه ( بیان می20ام است. محدودیت ) kبار قابل حمل توسط وسیله نقلیه 

نشان دهنده حداکثر میزان بار ( 22نقلیه هستند. محدودیت )های جریان بار وسیله ( محدودیت21آن باشد. محدودیت )

زمانی که وسیله  'iو تقاضای گره به طوری که تفاوت بین حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه است  وسیله نقلیه بر روی هر کمان

ی تقاضای ای گره( بیان کننده حد پایین بار وسیله نقلیه که تقاض23محدودیت )کند. ترک می  iرا به سمت  'iنقلیه گره 

 گردد.( بیانگر آن است که وسیله نقلیه خالی به انبار باز می24محدودیت ). مقصد است

 روش حل -3

یکی از  .دارد فراوانی کاربرد چندهدفه ریزیبرنامه در مسائل و بوده تحلیلی روش یک چندهدفه ریاضی ریزیبرنامه روش

 حل در اینجا برای .های چند هدفه استفاده از روش محدودیت اپسیلون استهای کارآمد و دقیق برای حل مدلروش

در این روش با انتقال تمامی توابع هدف به غیر از یکی از است.  استفاده شده اپسیلون -محدودیت روش از مدل دوهدفه

. یکی از مزایای این روش این است [13]پردازدمسائل چند هدفه می ها در هر مرحله به حلها به قسمت محدودیتآن

که به وجود تفاوت در مقیاس توابع هدف )همچون مدل حاضر( حساس نیست. با حل مدل به وسیله این روش، مرز پارتو 

 چندهدفه سازیبهینه  تواند تقریب مناسبی از مجموعه پارتو ایجاد کند. قالب کلی مسئلهگردد. این روش میایجاد می

        :است زیر به صورت اپسیلون-روش محدودیت به
   (x)1Min g 

St: g2(x)<=eps2    
 مثال عددی که برای حل این مدل در نظر گرفته شده است دارای ابعاد زیر است:    

P I J K K′  A Ω 
2 7 3 3 3 2 2 

همچنین پارامترهای زیر برای این مثال در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است که پارامترهای مربوط به مصرف 

 [ استفاده گردیده است.14] از مقاله 2coسوخت و انتشار 
if uniformint(10000,30000) ωp 0.7, 0.3 is uniform(0,1) 
jab uniformint(50000,120000) ωiad uniformint(1000,2000) ei uniform(1,4) 
am uniformint(2,5) ijc uniformint(25,75) li uniform(14,20) 

pae uniformint(80000,150000) cpj
a uniformint(50,100) ttijk ɽij /vvk 

kq' uniformint(35000,450000) vvk uniformint(60,80) Sdj 0 
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kq uniformint(20000,30000) ijɽ' uniformint(200,300) T 450 
ijɽ uniformint(50,100)     

بهره برده شده است. به  GAMSاپسیلون از نرم افزار -برای حل این مدل دو هدفه و پیاده سازی روش محدودیت   

مساله که برای دو تابع هدف پوشش و هزینه ایجاد شد، مرز پارتو برای این مقادیر مختلف اپسیلون و جواب هایی ازای 

کند که از با توجه به شکل، مقدار تابع هدف هزینه با افزایش مقدار پوشش افزایش پیدا می .رسم گردید طیق شکل زیر

 مفهومی، منطقی است. لحاظ

 

 

 

 

 

  

 نتیجه گیری -4

پرداخته مسیریابی سبز دو سطحی  -یابیها به بررسی مدل مکاندر پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت بحث کاهش آالینده

لحاظ شد که اهداف به ترتیب بیشینه  2co یابی و انتشارشد. برای این مدل دو تابع هدف پوشش و هزینه مسیریابی، مکان

ی هر مشتری شود. تقاضا گنجاندههای دنیای واقعی نیز در مدل سری از محدودیتو کمینه شدند. همچنین سعی شد یک

. در که این امر سبب شد مسیر یابی در هر سناریو متفاوت شود ر گرفته شدهر سناریو متغیر در نظبرای  از هر محصول

باشد. همچنین با تغیر ضریب اهمیت این مدل مسیریابی با درنظر گیری هزینه های انتشار آالینده و بدون آن متغیر می

اپسیلون  -پوشش هر مشتری، پوشش و یا عدم پوشش آن نیز تغییر خواهد کرد. در نهایت با حل مدل با روش محدودیت
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 چکیده

تامین  طح زنجیرهسسه در این مقاله یک مدل یکپارچه برای مسائل زمانبندی مونتاژ دو مرحله ای با سفارش قطعات موردنیاز برای 
در حقیقت کند. می ارائهرا  پیش نیازیروابط شامل تهیه کنندگان قطعات، تولیدکنندگان قطعات و مونتاژ کننده با در نظر گرفتن 

دی کارها روی در این مساله دو سطح مختلف تصمیم گیری از جمله تعیین کمیت و تاریخ سفارش قطعات و همچنین برنامه زمانبن
 ار و تاریخمقدبه طور همزمان در جهت از بین بردن هزینه های سفارش و نگهداری قطعات در نظر گرفته شده است.  هاماشین

رضیات مطرح شده فبرای این منظور، ابتدا بر اساس گیرند. ی تصمیم گیری مورد بررسی قرار میسفارش قطعات، به عنوان متغیرها
زینه سفارش مختلط به منظور کمینه سازی مجموع وزنی زمان اتمام کارها، ه یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح در فضای مسئله

و نتایج آن  دهحل ش CPLEXیک نمونه مسئله در نرم افزار  هت اعتبار سنجی مدل ارائه شده،ج و هزینه نگهداری ارائه شده است.
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 .روابط پیش نیازی ؛ای؛ مسئله مونتاژ دو مرحلهزمانبندی ؛زنجیره تامین کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

های طریق روش تواند ازتامین دارد. کاهش هزینه میزنجیرهدر محیط رقابتی اخیر، کاهش هزینه نقش مهمی در موفقیت 

مسائل  تامین شاملها ادغام تصمیمات در سطوح مختلف است. طراحی موثر زنجیرهمختلف حاصل شود که یکی از آن

 پیچیده در زمینه های مسیریابی، مدیریت موجودی و زمانبندی است. 

و مونتاژکننده  کنندگان، تولیدکنندگانسازی از جمله تامینی یکپارچهتامین سه سطحمقاله حاضر بر روی مدل زنجیره

 باشد.های سفارش، موجودی و زمان اتمام میسازی هزینهکمینهیافتن توالی بهینه در جهت برای 
 توان به صورت زیر شرح داد:این مسئله را می

ماشین وجود دارد،  +1mبرای هر عملیات  عملیات که +1mکار و  nبا  1یک مسئله زمانبندی جریان کارگاهی

باشد. همچنین مسئله مونتاژ دو سطحی میزمان ندارند و یک کار را به صورت هم ها توان انجام بیش ازهرکدام از ماشین

 گیری در نظر گرفته شده است.در این مسئله سفارش قطعات و تاریخ سفارش به عنوان متغیرهای تصمیم

و در   لاتی ح، نتایج محاسب3بخش، ، بیان مسئله و مدلسازی آن2رح سازماندهی شده است: بخش ادامه مقاله به این ش

 کنیم.گیری را بیان می، نتیجه4بخش

 

 

                                                           
1 Flow shop 
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 بیان مسئله -2

تصمیم گیری یکپارچه جهت سفارش قطعات و زمانبندی کارها در دومرحله مونتاژ در سه  ارائه مدل ،مسئله موردنظر

 .باشدسطح از زنجیره تامین با در نظرگرفتن زمان تنظیم می
  

 

 مدل ریاضی2-1- 

 ایم:گیری زیر را تعریف نمودهها، پارامترها و متغیرهای تصمیمبه منظور نمایش مدل ریاضی، نماد

 

 

 نمادها:
j تعداد کارها 

i تعداد ماشین ها 
K      بخش هاk=1,2 

 
 

 پارامترها:
n تعداد کارها 
m تعداد ماشین ها 
𝑀 عدد بزرگ 

𝑎𝑖𝑗𝑘  تعداد قطعات مورد نیاز برای فعالیت𝑎𝑖𝑗 

𝐴𝑘  هزینه سفارش مربوط به قسمتk 
𝑠𝑖𝑗 زمان تنظیم کارj روی ماشینi 

𝑊𝑗  وزن کارj 
𝑃𝑖𝑗  زمان پردازش فعالیت𝑎𝑖𝑗 

ℎ𝑘  هزینه نگهداری واحدk در زمان 

𝑇𝑗𝑖𝑖′  𝑖قبل از عملیات   jکار  ′𝑖اگر عملیات  
باید انجام شود مقدار یک و در غیر اینصورت 

 مقدار صفر
 

 
 متغیر تصمیم:

𝑋𝑖𝑗𝑡  اگر پردازش کارj  روی ماشینi  در دوره زمانیt شروع شود برابر با یک، در غیر اینصورت صفر 

𝐿𝑘𝑡  سطح موجودی قطعهk  در دورهt 

𝑄
𝑘𝑡

  tدر زمان  kسطح سفارش قطعه  

𝐶𝑡𝑗  زمان تکمیل کارj 

𝐶𝑖𝑗  زمان تکمیل فعالیت𝑎𝑖𝑗 

𝑌𝑘𝑡  اگر قطعه نوع k در دوره زمانیt سفارش داده شود یک، در غیر اینصورت صفر خواهد شد 

 

 مدل ریاضی:

MinTC = ∑ ∑ hkLkt + ∑ ∑ AkYkt + ∑ wjCj 

n

j=1

t

t=1

K

k=1

t

t=1

K

k=1

 
 (1) 

S.T.   

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑡 = 1

∑ 𝑝𝑖𝑗𝑗 +∑ 𝑠𝑖𝑗𝑗 −𝑝𝑖𝑗−𝑠𝑖𝑗+1

𝑡=1

 

∀𝑖. 𝑗 (2) 
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𝐶𝑖𝑗 = ∑(𝑡 − 1 + 𝑃𝑖𝑗 + 𝑠𝑖𝑗)𝑋𝑖𝑗𝑡         

𝑡=1

 ∀𝑖. 𝑗 (3) 

𝐶𝑡𝑗 ≥ 𝐶𝑖𝑗                                          ∀𝑖. 𝑗 (4) 
 

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝜏 ≤ 1         

𝑡

𝜏=max {𝑡−𝑃𝑖,𝑗−𝑠𝑖𝑗1.0}

𝑛

𝑗=1

 
∀𝑖. 𝑡 (5) 

𝑋𝑖𝑗𝑡 = 0∀𝑡 > ∑ 𝑃𝑖𝑗 + ∑ 𝑠𝑖𝑗

𝑗

− 𝑝
𝑖𝑗

− 𝑠𝑖𝑗          

𝑗

 ∀𝑖. 𝑗 (6) 

𝐿𝑘𝑡 = 𝑄
𝑘𝑡

− ∑ ∑ 𝛼𝑖𝑗𝑘𝑋𝑖𝑗𝑡       

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
∀𝑡 = 1. 𝑘   (7) 

𝐿𝑘𝑡 = 𝐿𝑘(𝑡−1) − ∑ ∑ 𝛼𝑖𝑗𝑘𝑋𝑖𝑗𝑡 + 𝑄
𝑘𝑡

        

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
∀𝑡 ≥ 2. 𝑘   (8) 

𝐿𝑘𝑡 = 0                                                                 ∀𝑡 = 𝑡𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛. 𝑘   (9) 
 

𝑄
𝑘𝑡

≤ 𝑀𝑌𝑘𝑡    ∀𝑘. 𝑡    (10) 
 

𝐶𝑖𝑜 ≥ 𝐶𝑖𝑜′ + 𝑃𝑖𝑜 − 𝑀(1 − 𝑇𝑖𝑜𝑜′) ∀𝑖. 𝑜. 𝑜′ (11) 

𝐶𝑡𝑗. 𝐶(𝑖.𝑗). 𝐿𝑘𝑡. 𝑄
𝑘𝑡

≥ 0.  𝑋𝑖𝑗𝑡. ∈ {0.1}              ∀𝑖. 𝑗. 𝑘. 𝑡    (12) 
 
 

 مدل: شرح

 در جهت کمینه سازی سفارشات، هزینه نگهداری و زمان اتمام می باشد. 1تابع هدف 

 بیان می کند که فعالیت دقیقا در یک نقطه از زمان شروع می شود. 2محدودیت

 محاسبه می کند. ijCبا تعیین متغیر  iدر دستگاه  j، زمان تکمیل کار 3محدودیت 

 باید بیشتر یا مساوی با زمان اتمام هریک از فعالیت های مولفه آن باشد. jبیان می کند که زمان اتمام کار  4محدودیت 

 شروع شود. iمی تواند در هر نقطه از زمان در طول افق برنامه ریزی روی دستگاه  ijaحداکثر یک  5ودیت محد

 شروع می شود تا در افق زمانی تکمیل شود. عموقاظهار دارد که هر فعالیت به  6محدودیت 

رابراست با تعداد قطعات محاسبه می کند، ب ktLبا عالمت  1را در پایان دوره  kسطح موجودی نوع قطعه  7محدودیت 

 1مقدار مورد استفاده در دوره  و ktQ تفاضل موجود در آغاز افق زمانی،

 –در پایان دوره باید برابر با مقدار باقی مانده از دوره قبل باشد  ktLاظهار می دارد که سطح موجودی،  8محدودیت 
 مقداری که در آغاز دوره دریافت کرده است. +مقدار استفاده شده در آن دوره 

 نشان می دهد که تمام قسمت ها تا پایان دوره آخر استفاده می شوند. 9محدودیت 

 داده شد را تعیین می کند. سفارش kمدت زمانی را که در آن قسمت  10محدودیت 

 پیش نیازی را نشان می دهد. 11محدودیت 

 صفر و یک و سایرین غیرمنفی می باشند. ktYو  ijtX نشان می دهد که متغیر های 21محدودیت
 

 حل دقیق و نتایج محاسباتی-3

با در نظرگرفتن کارها در اندازه های  k=2و m=3باچند نمونه مسئله پس از مدلسازی مسئله، برای اعتبارسنجی آن 
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در ادامه به عنوان نمونه  شکل . ایمحل نموده IBM ILOG CPLEX 12.8در نرم افزار درنظرگرفته شده است و متفاوت 

با  (k=1)را جهت ترتیب پردازش کارها را در یکی از سطوح زنجیره تامین )سطح تولید کننده( و مرحله مونتاژ اول  1

 :دهیمکار نشان می 5در نظر گرفتن 

 
 

 گانت چارت ترتیب پردازش: 1 شکل

 

 ه شرح زیر است:همچنین مقادیر تابع هدف و زمان آن به ازای کارهای مختلف ب

 
 کار7 کار 6 کار 5 

 2/838 7/822 7/811 تابع هدف
 404995/174 673/24 25/7 زمان

 مقادیر تابع هدف و زمان به ازای کارهای مختلف : 1جدول
 

 همچنین می توان مقادیر تابع هدف را به ازای بخش های مختلف مقایسه کرد و نتایج آن به شرح زیر است:

 
 زمان مقادیر تابع هدف 

 094/7 7/811 بخش 2
 922/6 7/1141 بخش 3
 313/3 7/1591 بخش 4

 مقادیر تابع هدف و زمان به ازای بخش های مختلف : 2جدول
 

. همچنین (1نموداریابد )تعداد کارها زمان حل به صورت صعودی افزایش میهمان طور که مشاهده می شود با افزایش 

 .(2نمودار) کاهش و مقدارتابع هدف افزایش  یافته است بخش ها زمان تخصیصبا افزایش تعداد 
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 کار در برابر زمان: 1نمودار

 
 

 
 تابع هدف در برابر بخش ها: 2نمودار

 

 بندینتیجه و جمع -3

تامین با در  مدل یکپارچه برای مسائل زمانبندی مونتاژ دو مرحله ای با سفارش قطعات موردنیاز برای سه سطح زنجیره

در جهت کمینه سازی ارائه شده است. مدل ارائه شده، یک مدل عددصحیح مختلط  روابط پیش نیازینظر گرفتن 

سفارشات، هزینه نگهداری و زمان اتمام می باشد. برای اعتبارسنجی، مدل را در ابعاد مختلف با استفاده از نرم افزار ویژوال 

و مشاهده می شود که با افزایش تعداد کار،  لف را با زمان حل مقایسه نمودیمحل نموده و ابعاد مخت CPLEXاستودیو 

همچنین در پژوهش های آینده می  به صورت صعودی افزایش یافته است.ها و با افزایش تعداد بخش هزینهزمان حل 

 توانیم برای حل از الگوریتم های فراابتکاری همچون الگوریتم ژنتیک استفاده نماییم.
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 چكیده

های های آن در حوزهبا توجه به کاربردکه ، سازی در حوزه تحقیق در عملیات استترین مسائل بهینهیکی از کاربردی تطابق مسأله
 بدون وزن بخشیهای دودر گراف تطابق بیشینه مسألهبهبود در این مقاله به بررسی مختلف همواره مورد توجه محققین بوده است. 

 k=1,2,…,Tدر طول افق زمانی بالقوه  توسط اضافه کردن حداکثر یک یالتطابق بیشینه ، بهبود از این مسأله هدف پردازیم.می
دل ارائه شده، به حل یک مثال ممسأله و بهتر جهت فهم  در ادامه م، همچنینکنیاین مسأله را ارائه میمدل ریاضی ابتدا باشد. می

 خواهیم پرداخت.عددی 

   بیشینه. تطابقبهبود مسأله  ؛1های بالقوهیال ؛بخشیگراف دوکلمات کلیدی: 

 مسألهو بیان  مقدمه  -1

های گرافزیر Gدر گراف  Mباشد. تطابق می سازی ترکیبیاتی، مسأله تطابقیکی از مسائل معروف در نظریه گراف و بهینه

توان در را می مسألههایی که دو به دو غیر مجاورند. کاربرد این القایی توسط یال گرافهستند، یعنی زیر Gمنظم از  -1

 .]2[مشاهده کردبندی و پردازش تصویر زماننقل و مسألهوهای حملهزینه مسأله واگذاری شغل، حداقل کردن
 2ادمونز 1965در سال  .]1[بخشی استهای دوئل تطابق در گرافهای جریان بیشینه قادر به حل مساالگوریتم

در  ]3[وزنی کامل بیشینهمسأله تطابق و ] 4[اندازه بیشینه با تطابق ای را برای مسائلهایی با زمان چند جملهالگوریتم

های گرافتطابق با اندازه بیشینه در الگوریتمی را برای مسأله  نیز، 4و کارپ 3های عمومی ارائه داد. هاپکرافتگراف

 .] 5[اندبخشی ارائه دادهدو
صورت تطابقی که تمام رئوس آن نامیم. در اینبرخورد داشته باشد را رأس تطابقی می Mرأسی که با یک یال از تطابق 

با بیشترین اندازه را تطابق بیشینه یا تطابق با بزرگترین  Mگویند. همچنین تطابق می 5رأس تطابقی باشند را تطابق کامل

اند، افراز شده V2و  𝑉1مجموعه جدا از هم یربخشی ، گرافی است که رئوس آن به دو زنامند. گراف دومی 6کاردینالیتی

بخشی را مسأله های دوها مجاور نیستند. مسأله تطابق روی گرافمجموعهاین زیر هر یک از که هیچ دو رأسی درطوریبه

  نامند.تطابق دو بخشی می
این مسأله در تعدادی  دهیم.های دوبخشی را مورد بررسی قرار میتطابق بیشینه روی گراف بهبود مسأله  ما در این مقاله

 های موجودی در گراف اندازه تطابقکه ابتدا با استفاده ازیالطوریبه شودصورت متوالی حل میهای زمانی بهاز دوره

های بالقوه بخشی با توجه به یالهای دوه روی گرافو در ادامه برای بهبود مسأله تطابق بیشین آوریمدست میبیشینه را به
                                                           

1 Potential Edges 
2 Edmonds 
3 Hopcroft 
4 Karp 
5 Perfect Matching 
6 Maximum Cardinality Matching 
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شود و اندازه تطابق بیشینه در هر ای اضافه میموجود در گراف، در هر دوره زمانی حداکثر یک یال بالقوه به گراف زمینه

، Tدر طول افق زمانی  اندازه بیشینه کلاین مسأله، بیشینه کردن مجموع  هدف از واقع . درشوددوره زمانی ثبت می

دنبال در واقع در این مسأله ما به است.ای زمینه گراف توسط اضافه کردن حداکثر یک یال بالقوه در هر دوره زمانی به

، در که مجموع مقدار تابع هدف مسألهطوریهای بالقوه به گراف اولیه هستیم، بهپیدا کردن بهترین ترتیب برای ورود یال

 دهی شده است.صورت زیر سازمان. این مقاله بهنی مختلف بیشینه شودهای زماطول گام

کنیم. در بخش سوم نیز جهت بخشی را ارائه میهای دودر بخش دوم مدل ریاضی بهبود مسأله تطابق بیشینه روی گراف 

 کنیم.فهم بهتر این مسأله یک مثال عددی ارائه می

 

 بندی ریاضی مسألهمدل -2

های دوبخشی را بیان گرافتطابق بیشینه روی بهبود ارائه فرضیات مورد نیاز، مدل ریاضی مسأله  ما در این بخش با

 کنیم:های دوبخشی را مطالعه میمتناظر با مسأله کالسیک تطابق بیشینه روی گرافهای خاصیتکنیم. در ابتدا می

A) V2 ∪ G ,کنیم فرض می ]1[ .2-1قضیه  = (V1   یک گراف دوبخشی بدون وزن باشد. همچنین یک شبکه

 کهطوریگیریم. بهدر نظر می ′A′ ∪ V2 ∪ =(V1  G ,{s,t} {را به صورت  Gدار نظیر گراف دوبخشی جهت
}∪ 𝐴 V2 ϵ vj ,t) |  {(vj } ∪ V1  ϵ ) | vi ={(s,vi  A′ 

 وجود دارد. Gهای گراف و تطابق ′G در شبکه  t به sاز    هایصورت، یک تناظر یک به یک بین جریاندر این
، کافیست جریان بیشینه 𝐺. با توجه به قضیه فوق، برای بدست آوردن تطابق بیشینه روی گراف دوبخشی 2-2نكته

متصل  𝑡و  𝑠های هایی که به گرهدست آوریم. به همین منظور باید ظرفیت نظیر کمانرا به ′𝐺دار نظیر شبکه جهت

که جریان یک واحدی   ′𝐺هایی از شبکه جریان نهایی مجموعه تمام کمان، صورتیک در نظر بگیریم. در اینهستند را 

 های تطابق بیشینه خواهند بود.داشته باشند، مجموعه یال

 پردازیم:های دوبخشی میدر ادامه به بیان مدل ریاضی مسأله بهبود تطابق بیشینه روی گرافاکنون 

های این گراف را مجموعه یال Aمجموعه رئوس و  V. گیریم، را در نظر میG = (V,A)گراف دوبخشی بدون وزن 

 شوند: صورت زیر تعریف میکه بهطوریدهد، بهنشان می

 𝑉2  ∪ V = 𝑉1 که ،𝑉1  و𝑉2  به ترتیب مجموعه رئوس بخش اول و بخش دوم گرافG .هستند 
 𝐴𝑝 ∪ A = 𝐴𝑒 که ،𝐴𝑒 های است که از ابتدا در گراف مجموعه تمام یالG های اند به آن یالوجود داشته

هایی است که در طول افق زمانی جهت بهبود مسأله به گراف مجموعه تمام یال 𝐴𝑝گوییم و وجودی می

 های بالقوه گوییم.شوند و به آن مجموعه یالاضافه می

  صورتزمانی را بهطول افقk={1,2,…,T} کنیم فرض می گیریم ودر نظر می.T > |𝐴𝑝| همچنین(i) 
δ گیریم که با رأس هایی در نظر میرا مجموعه یالi  .برخورد دارند 

  برای هر یالij  در گرافG  و برای هر دوره زمانیk 𝑥𝑖𝑗,𝑘 کنیم:صورت زیر تعریف میرا به 
 

𝑥𝑖𝑗,𝑘 = {
1
0

اگر یال 𝑖𝑗 در دوره 𝑘ام در تطابق 𝑀 حضور داشته باشد                   

 در غیراینصورت
 

 همچنین برای هر یال بالقوه𝐴𝑝 ij 𝜖  در هر دوره زمانیk  متغیر تصمیم𝑦𝑖𝑗𝑘  شود:صورت زیر تعریف میبه 
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𝑦𝑖𝑗,𝑘 = {
1
0

اگر یال 𝑖𝑗𝜖𝐴𝑝  قبل از دوره 𝑘ام ساخته شده باشد                      

 در غیراینصورت
 

 شود:صورت زیر فرموله میبنابراین مدل ریاضی این مسأله به

         
Max  ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗,𝑘ij ϵ A  

T
k=1                                                                                                                      (۱) 

 
S.t 
 

∑ 𝑥𝑖𝑗,𝑘ij ϵ δ(i)   ≤ 1                                            ∀ iϵV1  , ij ϵ A , k = {1,…,T}                                  (۲)  
 
∑ 𝑥𝑖𝑗,𝑘ij ϵ δ(j) ≤ 1                                        ∀ jϵV2  , ij ϵ A , k = {1,…,T}                            (۳) 

 
yij,k ≥  yij,k−1                                                     ∀ij ϵ Ap  , k = {1,…,T}                                    (۴) 
 

yij,1= 0                                                            ∀ij ϵ Ap                                                          (۵)  
 

∑ (ij ϵ Ap
yij,k − yij,k−1)  ≤ 1                               ∀  k = {1,…,T}                                             (۶)  

 
yij,k  ϵ {0.1}                                                        ∀  ij ϵ Ap  , k = {1,…,T}                                (۷)  
  
 xij,k ϵ {0.1}                                               ∀  ij ϵ A , k = {1,…,T}                                        (۸)  
   

 کند. در کل افق زمانی را بیشینه می(، مجموع تطابق بیشینه 1عبارت ) 

هایی که با هر رأس از یک یال از مجموعه یال، حداکثر kکند در هر دوره زمانی ترتیب تضمین میبه 3و2محدودیت 

 شود.ول و دوم برخورد دارند، انتخاب میرئوس بخش ا

های گاه این یال در دورهام ساخته شده باشد، آن kقبل از دوره   ij𝜖𝐴𝑝دهد که اگر یال بالقوه نیز نشان می 4محدودیت 

 زمانی بعدی نیز قابل استفاده است. 

 ای در گراف ساخته نشده است. کند که قبل از دوره اول هیچ یال بالقوهمی نیز بیان 5محدودیت 

 شود.کند که در هر دوره زمانی حداکثر یک یال بالقوه ساخته مینیز تضمین می 6محدودیت 
 

های بالقوه بسیار مهم ، ترتیب ساخت یالهای دوبخشی بدون وزنمسأله بهبود تطابق بیشینه گراف در .2-3نكته

 .های بالقوه استهای ورود یال، بررسی تمامی جایگشتحل این مسألهبرای brute-force  یک الگوریتم .باشدمی

های متناظر با ( به ازای هر جایگشت و مقایسه جواب1مقدار تابع هدف )پس از بدست آوردن روش در این 

را به  کندرا بیشینه می زمانی مختلفهای جایگشتی که مجموع توابع هدف در طول دورههای مختلف، جایگشت

 کنیم. انتخاب میعنوان جایگشت بهینه 

های بالقوه یعنی ها برای ورود یالتعداد کل جایگشتبرای این مسأله به  brute-forceهزینه جستجو به روش 

|𝐴𝑝|! .های ز جمله راههای بالقوه استفاده از این روش در عمل امکان پذیر نیست. ابنابراین با افزایش تعداد یال است

های ابتکاری مخصوص برای هر مسئله به منظور کاهش استفاده از راه brute-force سرعت بخشیدن به الگوریتم

تواند مورد می مفروض، مسأله دن به حل ارائه یک الگوریتم ابتکاری جهت سرعت بخشی .باشدمی فضای جستجو

 توجه قرار گیرد.
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G = (𝑉1بخشی دوگراف  .2-1مثال ∪ 𝑉2,A)  هدف انتخاب بهترین ترتیب را در نظر بگیرید (2-1شکل )در .

بهبود در طول افق زمانی تطابق بیشینه کل برای این گراف  کهطوریاست، بههای بالقوه به گراف اولیه یالبرای ورود 

 های موجودی هستند.(دهنده یالهای توپر نشانهای بالقوه و یالچین در شکل، یالهای نقطه)یال. یابد

 که تعداد یالهای تطابق، شودمحاسبه می اندازه تطابق بیشینه موجودی هاییالتنها با وجود ، k = 0ابتدا در دوره  

یا ترتیب برای  جایگشت 3! بالقوه وجود دارد، بنابراین یال( چون سه 2-1با توجه به شکل )است.  2بیشینه در این دوره 

 تعدادسپس کنیم، میاضافه  گرافرا به بالقوه  یالدر هر دوره زمانی حداکثر یک خواهیم داشت.  های بالقوهورود یال

 کنیم. ده در هر دوره را محاسبه میبالقوه وارد ش یالهای موجودی و یالدست آمده از بهبیشینه تطابق 
 

                                 
 𝒑𝟒، نظیر جایگشت k =2در دوره  ′𝑮: شبكه جریان نهایی 2-2شكل                              

 : گراف دوبخشی2-1شكل 
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𝑖برای هر  𝑝𝑖کنیم فرض می  = 1, ⋯ , باشد، که به صورت زیر در گراف های بالقوه یالورود  ترتیب دهندهنشان  6

 تعریف شده اند:
𝑝1 = {𝑣3𝑣6 , 𝑣1𝑣5, 𝑣4𝑣8},  𝑝2 = {𝑣1𝑣5 , 𝑣4𝑣8, 𝑣3𝑣6}, 𝑝3 = {𝑣4𝑣8 , 𝑣1𝑣5, 𝑣3𝑣6} 
𝑝4 = {𝑣3𝑣6 , 𝑣4𝑣8, 𝑣1𝑣5}, 𝑝5 = {𝑣1𝑣5 , 𝑣3𝑣6, 𝑣4𝑣8}, 𝑝6 = {𝑣4𝑣8 , 𝑣3𝑣6, 𝑣1𝑣5} 

 
 
 

                                   

مجموع اندازه مقدار بهینه این مسأله یا هستند و بهترین جایگشت  𝑝3و  𝑝2های (، جایگشت2-1جدول )با توجه به  

 باشد.می 13تطابق بیشینه در کل افق زمانی 

  

 گیرینتیجه -3
در حوزه  های دوبخشی را به عنوان یکی از کاربردی ترین مسائلما در این مقاله  بهبود مسأله تطابق بیشینه روی گراف

جهت در ادامه مدل ریاضی این مسأله را بیان کردیم و سپس مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم.  بهینه سازی ترکیبیاتی

  .درک بهتر این مسأله مثال عددی ارائه نمودیم
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 درکل افق زمانی بیشینه تطابقاندازه 

  اندازه تطابق بیشینه در هر دوره زمانی       
 های بالقوهیالورود  ترتیب  

K = 3 K = 2 K = 1 K = 0 
                 11           4       3        2        2 𝑝1 

                 13        4       4        3        2  𝑝2 

                 13        4       4        3        2 𝑝3 

                 11        4       3        2        2 𝑝4 

                 12        4       3        3        2 𝑝5 

                 12        4       3        3        2 𝑝6 

 در هر دوره زمانی  2-1شكل   : تطابق بیشینه گراف دوبخشی 2-1جدول 
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 چكیده

ر شده منج هارائ روش نیوتن گردد.ارائه می ،استکه دارای تابع هدف فازی سازی بهینه روش نیوتن برای حل مسالهدر این مقاله، 
ئه ی فازی اراسازه بهینهمجموعه فازی و جواب مسالمفاهیم مربوط به ابتدا، در این راستا . شودیک جواب منحصربفرد می به تولید

-یر گرفته مع فازی بکاپذیری توابترین مفهوم دیفرانسیلپذیری تعمیم یافته هاکوهارا بعنوان عمومیدیفرانسیل سپس،گردد. می
 گیرد.سازی فازی مورد ارزیابی قرار میدر پایان، روش ارائه شده روی برخی مسایل بهینه شود.

 پذیری هاکوهارا.؛ دیفرانسیلمشتق-Hدیفرانسیل؛ -Hسازی فازی؛ روش نیوتن؛ تابع فازی؛ مساله بهینه ت کلیدی:کلما

 مقدمه -1

ها در غالب یک مدل سازی آندنیای واقعی ارائه پارامترهای مشخص و قطعی مقدور نیست و مدل یلدر اغلب مسا

سازی فازی مورد توجه بسیاری از از این رو مسائل بهینه گردد.های فازی و توابع فازی میریاضی منجر به تولید داده

های کاربردی انجام شده است. های تحلیلی و برنامهحلگرفته است و مطالعات گوناگونی برای ارائه راه محققان قرار

رومل فانگر و ، ]2 [2گوچی و رامیک، اینوی]1[ 1سازی فازی که بوسیله لودویک و کاسپرزیکمجموعه مقاالت بهینه

ای فراهم به رشته تحریر درآمده، دیدگاه گسترده 4هایی توسط الی و هونگتصحیح شده و نیز کتاب ]3 [3اسلووینسکی

برای توابع فازی، روش نیوتن را  6هاکوهارا پذیریدیفرانسیلا استفاده از مفهوم ، ب]4 [در 5آورده است. پیرزادا و پاتک

-طبق شرایطی که ایشان برای حل مساله بهینه. اندکار بردهبهسازی فازی برای یافتن جواب منحصربفرد مساله بهینه
اند تمامی نقاط یک همسایگی از جواب منحصربفرد مساله باید قابل مقایسه بوده و مرتب جزئی سازی فازی ارائه داده

 رعایت این شرایط بسیار محدود کننده است. باشند؛ که البته

جای هبویژه بهشود. سازی فازی تعمیم داده میدر این مقاله روش نیوتن برای یافتن جواب منحصربفرد مساله بهینه

با ارائه مثال، کارایی این  .گیردمورد استفاده قرار می 8پذیریدیفرانسیل -gH مفهوم،  7پذیریدیفرانسیل-Hمفهوم 

 . گرددمسایل بهینه سازی فازی ارزیابی می برخی از برای حلروش 

 

 گذاری و فضای اعداد فازیعالمت -2

                                                           
1 Lodwick and kacprzyk 
2 Inuiguchi and Ramik 
3 Rommelfanger and Slowinski 
4 Lai and Hwang 
5 Pirzada and Pathak 
6 Hukuhara differentiability 
7 H-differentiability 
8 gH-differentiability 

زمایشى
خه آ
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u:ℝ𝑛صورت ه نگاشتی است ب،  ℝ𝒏یک مجموعه فازی روی → [∘ αو برای هر   𝑢 برای هر مجموعه فازی . [1, ∈

[∘ 𝛼[𝑢]بصورت  9برش-α مجموعه ،[1, = {𝑥 ∊ ℝ𝑛|𝑢(𝑥) ≥ 𝛼} گاهتکیه شود.مشخص میu10   با نماد

 supp(u)  و به مفهوم𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑢) = {𝑥 ∊ ℝ𝑛 |𝑢(𝑥) نشانگر  𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑢) 11شود که بستاراست. مالحظه می {∘<

∘[𝛼]عبارتی هب  و است  uبرش مجموعه -∘ = 𝑐𝑙(𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑢)). 
 اگر در شرایط زیر صدق کند: ،شودعدد فازی نامیده می  ℝnروی   𝑢مجموعه فازی 

1-  𝑢   نرمال باشد؛ یعنیx∘ ∊ ℝ
n  ای که گونههموجود باشد ب𝑢(𝑥∘) = 1 . 

 از باال نیم پیوسته باشد. 𝑢تابع   -2

,𝑥ازای هر به  -3 𝑦 ∊ ℝ   و𝜆 ∊ [∘ 𝑢(𝜆𝑥رابطه    [1, + (1 − 𝜆)𝑦) ≥ min {𝑢(𝑥) , 𝑢(𝑦)} .صادق باشد 

 فشرده باشد.  ∘[𝑢]مجموعه  -4

𝑢دهنده خانواده همه اعداد فازی باشد. پس برای هر نشان  ℱ𝐶فرض کنید  ∊ ℱ𝐶   رابطه[𝑢]𝛼 ∊ 𝒦𝐶  ازای به

𝛼 ∊ [∘ برش یک عدد -𝛼باشد. عالوه بر آن می  ℝفضای همه فواصل فشرده روی   𝒦𝐶ای که  گونههبرقرار است ب  [1,

𝛼ازای هر فازی به ∊ [∘ 𝛼[𝑢]صورت هب  [1, = [𝑢𝛼 , 𝑢𝛼]   قابل نمایش است که در آن𝑢𝛼 𝑢𝛼 و  ∊ ℝ  باشد. می

𝑎اعداد فازی مثلثی نوع خاصی از اعداد فازی هستند که با سه عدد حقیقی  ≤ 𝑏 ≤ 𝑐   بصورت𝑢 = (𝑎, 𝑏, 𝑐)   نشان

𝛼داده می شوند و بدیهی است برای هر  ∊ [∘ 𝛼[𝑢]رابطه   [1, = [𝑎 + (𝑏 − 𝑎)𝛼, 𝑐 − (𝑐 − 𝑏)𝛼]  .برقرار است 
 .آیداساسی برای تعریف مشتق توابع فازی از تفاضل دو عدد فازی به شرح ذیل بدست مییک مفهوم 

  𝑤تفاضل( عدد فازی -gHاختصار ه)ب 12تفاضل تعمیم یافته هاکوهارا  𝑣و   𝑢رای دو عدد فازی ب  ]5 [.1تعریف

  است بطوری که

𝑢 ⊖𝑔𝐻 𝑣 = 𝑤 ⟺ {
(𝑖) 𝑢 = 𝑣 + 𝑤         یا

(𝑖𝑖) 𝑣 = 𝑢 + (−1)𝑤.
 

𝑢اگر  ⊖𝑔𝐻 𝑣   ،موجود باشدα-  برش آن برای هر𝛼 ∊  عبارتست از  [0.1]
[𝑢 ⊖𝑔𝐻 𝑣]

𝛼 = [𝑢]𝛼⊖𝑔𝐻 [𝑢]
𝛼 = [min{𝑢𝛼 − 𝑣𝛼  , 𝑢𝛼 − 𝑣𝛼} ,𝑚𝑎𝑥{𝑢𝛼 − 𝑣𝛼  , 𝑢𝛼 − 𝑣𝛼}] 

𝛼⊖𝑔𝐻[𝑢]ای که بگونه [𝑢]
𝛼   بیانگرgH-.تفاضل بین دو بازه است 

 

 پذیردیفرانسیلفازی  توابع -3

𝐾   زیر مجموعه بازی ازℝ𝑛   و تابع𝐹:𝐾 ⟶ ℱ𝐶  ازای هر مقدار یک تابع فازی است. بهα ∊ [∘ ی توابع خانواده  [1,

:𝐹𝛼یعنی   Fای بازه 𝐾 → 𝒦𝐶   بصورت𝐹𝛼(𝑥) = [𝐹(𝑥)]
𝛼  ازای هر شود. بهنشان داده می𝛼 ∊ [∘   داریم:  [1,

𝐹𝛼(𝑥) = [𝑓𝛼, 𝑓𝛼], 
:𝑓𝛼توابع انتهایی که در آن،  𝐾 → ℝ𝑛   و𝑓𝛼   به ترتیب تابع انتهایی باالیی و تابع انتهایی پایینی𝐹  نامیده می-

  د.نشو
 شود.پذیری توابع فازی در حالت یک بعدی ارائه میدیفرانسیل-gHدر ادامه مفهوم 

Kفرض کنید  ]6 [.2تعریف ⊂ ℝ  صورت ه بF: K → ℱC   ،یک تابع فازی𝑥∘ ∊ 𝐾   وℎ  ای است که  بگونه𝑥∘ +

                                                           
9 α-level 
1 0 Support of u 
1 1 closur 
1 2 Generalized Hukuhara difference 
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ℎ ∊ 𝐾 .باختصار  13آنگاه مشتق تعمیم یافته هاکوهارا(gH- برای تابع )مشتقF  ی در نقطه𝑥∘   بصورت زیر تعریف

 شود:می

𝐹′(𝑥∘) = lim
ℎ→0

𝐹(𝑥∘+ℎ)⊖𝑔𝐻𝐹(𝑥∘)

ℎ
. 

𝐹′(𝑥∘)اگر  ∊  ℱ𝐶   موجود باشد، آنگاه𝐹   در𝑥∘  پذیر هاکوهارا )بصورت تعمیم یافته دیفرانسیلgH-دیفرانسیل-
ای مقدار تر تابع بازهبطور دقیق .]7 [گرددای مقدار تعریف میبرای یک تابع بازه 14مشتق-gHپذیر( است. بطور مشابه 

F: K → 𝒦C  در نقطه که  𝑥∘ ∊ 𝐾  ،gH-پذیر است دارای دیفرانسیلgH- مشتق𝐹′(𝑥∘) ∊ 𝒦𝐶   است، اگر بر حسب

𝒦𝐶)حد تعریف شده در فضای متریک   , 𝐻) تفاضل با استفاده از ،gH-8 [ها محاسبه شودتفاضل بین بازه[. 
𝐹:𝐾فرض کنید  ]7 [.1قضیه → ℱ𝐶  یک تابع فازی وgH-ای مقدار پذیر باشد، آنگاه تابع بازهدیفرانسیل

𝐹𝛼: 𝐾 → 𝒦𝐶   برای هر𝛼 ∊ [∘ .1]   ،gH-پذیر است و دیفرانسیل 
[𝐹′(𝑥)]𝛼 = 𝐹𝛼

′(𝑥). 
𝐹:ℝفرض کنید نگاشت فازی  .1مثال → ℱ𝐶   توسط𝐹(𝑥) = 𝐶𝑥  ای تعریف گردد که در آن بگونه𝐶   یک

𝛼[𝐶]عدد فازی و   = [𝐶𝛼, 𝐶𝛼]   با شرط𝐶𝛼 < 𝐶𝛼   باشد. توجه کنید که𝐹   یک تابع خطی تعمیم یافته است و

𝛼برای هر  ∊ [∘  رابطه زیر برقرار است.    [1,

𝐹𝛼(𝑥) = {
[𝐶𝛼 , 𝐶𝛼]       اگر   𝑥 ≥∘;

[𝐶𝛼 , 𝐶𝛼]       اگر   𝑥 <∘.
 

𝑥در نقطه   𝑓𝛼و   𝑓𝛼لذا توابع انتهایی   پذیر نیستند.دیفرانسیل  ∘=
 برقرار است.   𝑓𝛼و   𝑓𝛼توابع انتهایی  پذیریدیفرانسیلو    𝐹تابع  پذیریدیفرانسیل-gHبطور کلی رابطه زیر بین 

:Fفرض کنید  ]7 [.2قضیه K → ℱC در یک تابع فازی وx∘ ∊ K  ،gH-است؛ آنگاه برای هر پذیر دیفرانسیلα ∊

[∘  :برقرار استیکی از شرایط زیر   [1,
𝑓𝛼توابع  –الف   بوده و پذیردیفرانسیل ∘𝑥ی در نقطه  𝑓𝛼و   

[𝐹′(𝑥∘)]
𝛼 = [min {(𝑓𝛼)

′
(𝑥∘). (𝑓𝛼)

′
(𝑥∘)} .𝑚𝑎𝑥 {(𝑓𝛼)

′
(𝑥∘). (𝑓𝛼)

′
(𝑥∘)}] ; 

(𝑓𝛼)  -ب 
−

′
(𝑥∘) ،(𝑓𝛼)

+

′
(𝑥∘) ،(𝑓𝛼)−

′
(𝑥∘)  و(𝑓𝛼)+

′
(𝑥∘)  موجود و(𝑓𝛼)

−

′
(𝑥∘) = (𝑓𝛼)

+

′
(𝑥∘)  و

(𝑓𝛼)−

′
(𝑥∘) = (𝑓𝛼)+

′
(𝑥∘)  باشد. بعالوه می 

           [𝑓′(𝑥∘)]
𝛼 = [𝑚𝑖𝑛 {(𝑓𝛼)

−

′
(𝑥∘), (𝑓𝛼)−

′
(𝑥∘)} ,𝑚𝑎𝑥 {(𝑓𝛼)

−

′
(𝑥∘), (𝑓𝛼)−

′
(𝑥∘)}]          

= [𝑚𝑖𝑛 {(𝑓𝛼)
+

′
(𝑥∘), (𝑓𝛼)+

′
(𝑥∘)} ,𝑚𝑎𝑥 {(𝑓𝛼)

+

′
(𝑥∘), (𝑓𝛼)+

′
(𝑥∘)}] 

 

 فازیسازی روش نیوتن برای حل مساله بهینه -4

 .زیر را در نظر بگیرید )FO (15فازی سازیمساله بهینه
FO:   min𝐹(𝑥),     𝑥 ∊ 𝑋 

𝑋بطوری که  ⊂ ℝ𝑛   و𝐹:𝑋 ⟶ ℱ𝐶  .یک تابع فازی است 
𝑋فرض کنید  ]7 [.3تعریف ⊂ ℝ𝑛  گوییم یک مجموعه باز باشد .𝑥∗ ∊ 𝑋   برای مسالهFO  یک جواب

 ∗𝑥در هر همسایگی منحصربفرد موضعی است اگر 
                                                           

1 3 Generalized Hukuhara derivative 
1 4 gH-derivative 
1 5 Fuzzy Optimization (FO) 
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∄ 𝑥 ∊ 𝑁𝜀(𝑥
∗) ∩ 𝑋    𝑠. 𝑡.   𝐹(𝑥) ≺ 𝐹(𝑥∗) 

𝐹:𝑋فرض کنید  ]7 [.3قضیه ⟶ ℱ𝐶 طوری که یک تابع فازی باشد به𝑋 ⊂ ℝ𝑛   .اگریک مجموعه باز است 

𝑥∗ ∊ 𝑋   یک جواب منحصربفرد موضعی برای مسالهFO ازای هر جهت مفروضبوده و به 𝑑  و هر مقدارδ >∘   ،𝜆 ∊

(∘, 𝛿)  موجود باشد بطوریکه𝐹(𝑥∗)  و𝐹(𝑥∗ + 𝜆𝑑)  قابل مقایسه باشند، آنگاه𝑥∗  ازای هر مقدار به𝛼 ∊ [∘ ,1]  

 است. 𝑓𝛼و   𝑓𝛼کننده موضعی دو تابع حقیقی مقدارمینیمم
:Fفرض کنید  ]7 [.4قضیه X ⟶ ℱC   تابع فازی وX ⊂ ℝn   مجموعه باز باشد. اگرx∗  ازای هر بهα ∊ [∘ ,1]، 

𝑓𝛼 قیقی مقدار حیک مینیمم کننده موضعی برای توابع  + 𝑓𝛼 یک جواب موضعی منحصربفرد برای   ∗𝑥باشد، آنگاه    

 است. FOمساله 

 (روش نیوتن) 1-4 الگوریتم

εو   ∘𝑥نقطه شروع   )مقداردهی اولیه( – 1گام  باشد.می  ∘<

𝑥𝑘+1‖اگر رابطه   )شرط توقف( – 2گام − 𝑥𝑘‖ < 휀  برو 3گام به ، باشدبرقرار . 

 از فرمول زیر محاسبه شود:  Ψ(𝒙𝒌)∇ – 3گام
∇Ψ(𝒙𝒌) + ∇

2Ψ(𝒙𝒌)(𝒙 − 𝒙𝒌) =∘ 
:Ψ توجه شود که تابع حقیقی ℝ𝑛 → ℝ  بصورتΨ(x) = ∫ (fα + fα)(x)dα

1

0
 تعریف شده است.  

 قرارده:هنگام سازی( )به – 4گام
𝒙𝒌+1 = 𝒙𝒌 − ∇Ψ(𝒙𝒌)[∇

2Ψ(𝒙𝒌)]
−1 

 

 نتایج عددی -5

 فازی زیر را در نظر بگیرید: غیرخطی سازیمساله بهینه

min𝐹(𝑥1. 𝑥2) = 1̃ ∗ 𝑥1
3⊕ 2̃ ∗ 𝑥2

3⊕ 1̃ ∗ 𝑥1 ∗ 𝑥2,        𝑥1 و 𝑥2 ∈ ℝ, 

1̃طوری که به = 2̃و   (1,1,3−) = 𝛼اعداد فازی مثلثی هستند. بنابراین برای هر   (1,2,3) ∊ [∘  داریم:  [1,
[𝐹(𝑥1, 𝑥2)]

𝛼 

= [1̃]𝛼 ∗ 𝑥1
3 + [2̃]𝛼 ∗ 𝑥2

3 + [1̃]𝛼 ∗ 𝑥1 ∗ 𝑥2 

= [−1 + 2𝛼, 3 − 2𝛼]𝑥1
3 + [1 + 𝛼, 3 − 𝛼]𝑥2

3 + [−1 + 2𝛼, 3 − 𝛼]𝑥1𝑥2 

=

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
[(−1 + 2𝛼)𝑥1

3, (3 − 2𝛼)𝑥1
3] + [(1 + 𝛼)𝑥2

3, (3 − 𝛼)𝑥2
3]

+[(−1 + 2𝛼)𝑥1𝑥2, (3 − 2𝛼)𝑥1𝑥2],     اگر  𝑥1 ≥∘ 𝑥2 و  ≥∘
[(−1 + 2𝛼)𝑥1

3, (3 − 2𝛼)𝑥1
3] + [(3 − 𝛼)𝑥2

3, (1 + 𝛼)𝑥2
3]

+[(3 − 2𝛼)𝑥1𝑥2, (−1 + 2𝛼)𝑥1𝑥2],     اگر  𝑥1 ≥∘ 𝑥2 و  <∘
[(3 − 2𝛼)𝑥1

3, (−1 + 2𝛼)𝑥1
3] + [(3 − 𝛼)𝑥2

3, (1 + 𝛼)𝑥2
3]

+[(−1 + 2𝛼)𝑥1𝑥2, (3 − 2𝛼)𝑥1𝑥2],     اگر  𝑥1 <∘ 𝑥2 و  <∘
[(3 − 2𝛼)𝑥1

3, (−1 + 2𝛼)𝑥1
3] + [(1 + 𝛼)𝑥2

3, (3 − 𝛼)𝑥2
3]

+[(3 − 2𝛼)𝑥1𝑥2, (−1 + 2𝛼)𝑥1𝑥2],     اگر  𝑥1 <∘ 𝑥2 و  ≥∘

 

 
 شود:بصورت زیر تعریف میو   𝑓𝛼 و    fαبنابراین توابع انتهایی 
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𝑓𝛼(𝑥1, 𝑥2) =

{
 
 

 
 
(−1 + 2𝛼)𝑥1

3 + (1 + 𝛼)𝑥2
3 + (−1 + 2𝛼)𝑥1𝑥2,    اگر 𝑥1 ≥∘ 𝑥2 و  ≥∘

(−1 + 2𝛼)𝑥1
3 + (3 − 𝛼)𝑥2

3 + (3 − 2𝛼)𝑥1𝑥2,      اگر 𝑥1 ≥∘ 𝑥2 و  <∘

(3 − 2𝛼)𝑥1
3 + (3 − 𝛼)𝑥2

3 + (1 + 2𝛼)𝑥1𝑥2,       اگر  𝑥1 <∘ 𝑥2 و  <∘

(3 − 2𝛼)𝑥1
3 + (1 + 𝛼)𝑥2

3 + (3 − 2𝛼)𝑥1𝑥2,        اگر  𝑥1 <∘ 𝑥2 و  ≥∘

 

 و

 

𝑓𝛼(𝑥1, 𝑥2) =

{
 
 

 
 
(3 − 2𝛼)𝑥1

3 + (3 − 𝛼)𝑥2
3 + (3 − 2𝛼)𝑥1𝑥2,      اگر 𝑥1 ≥∘ 𝑥2 و  ≥∘

(3 − 2𝛼)𝑥1
3 + (1 + 𝛼)𝑥2

3 + (−1 + 2𝛼)𝑥1𝑥2,      اگر 𝑥1 ≥∘ 𝑥2 و  <∘

(−1 + 2𝛼)𝑥1
3 + (1 + 𝛼)𝑥2

3 + (3 − 2𝛼)𝑥1𝑥2,     اگر  𝑥1 <∘ 𝑥2 و  <∘

(−1 + 2𝛼)𝑥1
3 + (3 − 𝛼)𝑥2

3 + (−1 + 2𝛼)𝑥1𝑥2,    اگر  𝑥1 <∘ 𝑥2 و  ≥∘

 

توان پذیر نبوده و میدیفرانسیل-Hتابعی  Fپذیر نیستند، بدین معنی که تابع دیفرانسیل  𝑓𝛼 و  𝑓𝛼به وضوح توابع 

𝑓𝛼پذیر از مرتبه سه است، داریم دیفرانسیل-gHتابعی  Fکه روش نیوتن را بکار برد. با توجه به این + 𝑓𝛼   نیز

 و پذیر مرتبه سه استدیفرانسیل

(𝑓𝛼 + 𝑓𝛼) (𝑥1, 𝑥2) = 2𝑥1
3 + 4𝑥2

3 + 2𝑥1𝑥2    

𝛼برای همه مقادیر  ∊ [∘  . بنابراین [1,

Ψ(𝑥) = ∫(𝑓𝛼 + 𝑓𝛼) (𝑥1, 𝑥2)𝑑𝛼 = 2𝑥1
3 + 4𝑥2

3

1

∘

+ 2𝑥1𝑥2 

 آنگاه 

∇Ψ(𝑥1, 𝑥2) = (
6𝑥1

2 + 2𝑥2
12𝑥2

2 + 2𝑥1
) 

 و

∇2Ψ(𝑥1, 𝑥2) = (
12𝑥1 2
2 24𝑥2

) 

kبرای  {xk} با استفاده از تساوی زیر، دنباله  =  شود.صل میحا  ⋯,1,2
𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 − ∇Ψ(𝑥𝑘)[∇

2Ψ(𝑥𝑘)]
−1 

αازای همه مقادیر فرض کنید به ∊ [∘ ∗𝑥نقطه  ،[1, = 𝑓𝛼  برای  (∘,∘) + 𝑓𝛼  باشد  3−10یک نقطه ایستا با دقت .

𝑓𝛼چنانچه  + 𝑓𝛼   توان مطمئن بود که نباشد، آنگاه نمی محدب𝑥∗ = است.  Fیک جواب منحصربفرد برای   (∘,∘)

𝐹(∘,−휀)مادامی که  درحقیقت ≺ 𝐹(∘,∘)  ،باشد 𝑥∗ =  .یک جواب منحصربفرد نیست  (∘,∘)

 

 بندینتیجه و جمع -6

لت امکان یوتن باشد و در این حاپذیر باشد تا دارای شرایط الزم برای استفاده از روش ندیفرانسیل-gHباید   Fتابع 

 دستیابی به جواب منحصربفرد وجود دارد. 
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 در صنایع مختلف بازار بورس ایران (CVaR) یتخمین و پیش بینی معیار ریسک پورتفو

 2احسان حاجی زاده، 1نژاد عبداله امیررضا 

 amirrezaab@yahoo.com ؛امیرکبیر تهران صنعتیدانشگاه ، ارشد ی کارشناسیدانشجو1
  ehsanhajizadeh@aut.ac.ir؛امیرکبیر تهران صنعتی دانشگاهدانشکده مهندسی صنایع، استادیار، 2

    
 چكیده

با استفاده از مدل هدف از این تحقیق، محاسبه و پیش بینی ریسک صنایع مختلف در بازار بورس تهران می باشد. لذا بدین منظور، 
در بازه های  سرمایه گذاری در صنایع مختلفبورس تهران(، پورتفوی در ) CVaRو استفاده از معیار های ساخت پورتفوی سهام 

و  بر اساس هر مدلانی در مسائل مالی تابع پیش بینی س با استفاده از مدل های سری زمتشکیل شده است. سپزمانی متنوع 
با مقایسه مقادیر واقعی آینده ضمن بررسی بازدهی واقعی  .تشکیل و خروجی هر یک از مدل ها جمع آوری شده است معیار ریسک

عملکرد  .مورد بررسی قرار داده شده است سبدپورتفو نسبت به عملکرد مورد انتظار میزان کارایی و بهبود داده شده در عملکرد 
، ینده و پیش بینی شدهآ پیش بینی کننده بر اساس فاصله داده های مدل مدل های پیش بینی سری زمانی مالی و انتخاب بهترین

و در نهایت عملکرد کلی سری های زمانی در پیش بینی  شده استمعرفی انتخاب بهترین مدل با توجه به نتایج منجر به  و بررسی
 نتایج مورد سنجش قرار گرفته است.

 .حداقل سازی ریسک ؛پیش بینی ؛سری های زمانی ؛سبد سرمایه گذاری بهینه سازی کلمات کلیدی:

 مقدمه -1

 کلیات -1. 1

اس  ت. ب  ه  هیو فع  ال س  رما ای  وج  ود ب  ازار پو افت  ه،یو توس  عه  یص  نعت یمه  ک کش  ورها یه  ا یژگ  یاز و یک  ی

 یش وند، ع هوه ب ر ب ازده تیه دا دی ب ه بخ ش تول حیص ح س کیاف راد ب ا مکان یاگر پ س ان دازها گریعبارت د

راه  یب را ه،یرماس  نیعام ل ت ام نیب ه عن وان مه ک ت ر توان دیآورد م یب ه ارما ان م  هیصاحبان سرما یکه برا

 : نیبنابرا ،باشد دیمف زیجامعه ن ی وصنعتیاقتصاد یطرح ها یانداز

ه ا ب ا  ی یاس ت ک ه ب ه انتخ اب دارا یدر ح وزه اقتص اد و عل ک م ال یاص ل کیاز مف اه یکیسبد سهام،  انتخاب

ب ر س هام  یمبتن  یم ال یص ندو  ه ا ج ادیپ ردازد و در ص ورت ا یگ ذار م  هیس رما ی هیس رما شیهدف افزا

و ب  دون  زی  گر س  کیاف  راد ر یگ  ذار هیس  رما یمناس  ب ب  را یبس  تر س  از یم  ال یموج  ود در ب  ازار ه  ا یه  ا

مجموع ه ی ک  یرو هیس رما ی عه دف انتخ اب س بد س هام، توز .ردیپ ذ یص ورت م  یو مهارت م ال یدانش فن

ریس ک و درآم د  اس ت.یس ک ر تیریم د نیدر ح  درآم د ک ردن مکیم اکز یب را گذارییهس رما یهااز فرصت

های پیشنهادش  ده ب  رای تخص  یه بهین  ه عنوان پارامتره  ای ورودی م  دله  ایی هس  تند ک  ه ب  ه کمی  ت

ط ور دقی ق  بن دی و ح ل مس  له ب هه ا در زم ان فرمولگیرن د. ول ی ای ن کمیتسرمایه مورداستفاده ق رار می

ی در ص  نایع مختل ف ب رای کش ور ای  ران پرتف وازی در ای ن پ رو ه ریس  ک، ب ازده و تن وع س  . معل وم نیس تند

ی مرب و  ه ا داده. م ا از نمای د س ی م یتحلی ل نت ایج ک ارایی و ت اویر وج ود پورت و را بررو  شده اس تیبررس

ی ب  رای نش  ان دادن ریس  ک ترمناس  بمعی  ار CVaR  ک  ه ییج  ا آن ازیک اک  ردهاس  تفاده  ص  نایع مختل  ف

  .کنیکیاستفاده میسک دارایی ر اریمععنوان به CVaRاز  مقاله نیدر ااست 
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 انسی م دل، وار نی ا در .[1]ارائ ه ش د(1952)  تزیب ار توس م م ارکو نیانتخ اب س بد س هام اول  مس  له

 یتب  ا مح  دود اری  مع نی  ش  ده اس  ت. اس  تفاده از ا در نظ  ر گرفت  هک س  یر اری  عنوان معب  هدارای  ی  یه  ا ب  ازده

 نیهم راه ب ود. همچن  دو ه دف درج هع ب ازده و ت اب یه اداده ینرم ال ب رای ع همچون ل زوم وج ود توز ،هایی

ارزش در  نب  ود. یک  اربرد انسی  کووار-انسی  وار سیبع  د م  اتر لی  ب  ه دل ع  یواق یه  اداده یب  را م  دل نی  ا

م  ورد  انی ز نیش تریب ک ه عب  ارت اس ت از ش د یمعرف ک س یر اری  معی ک عنوان ( ب هVaR) کس یمع ر  ر

ه  ای ریس  ک ت  رین معیار رای  جیک  ی از VaRآن زم  ان  از .نیمع  ن  اناطمی حو ب  ا س    نیانتظ ار در زم  ان مع  

احتم ال ب ه دس ت آم دن ب ازدهی کمت ر از آن براب ر ب ا مق دار درواق ع ب ازدهی ک ه  VaRش ناخته ش د.مالی 

وج  ود دارد ازجمل  ه اینک  ه ی  ک معی  ار منس  جک   VaRهایی نی  ز ب  رای اس  ت. مح  دودیت ∝ مشخص  ی م   ل

منزل  ه ک  اهش ریس  ک در نظ  ر را به VaRک  ه ک  اهش  گیری ریس  ک  نیس  ت و همچن  ین هنگامیب  رای ان  دازه

آن اس  ت ک  ه توزی  ع VaR بگی  ریک ممک  ن اس  ت ج  واب بهین  ه شندگان  ه داش  ته باش  یک. مح  دودیت دیگ  ر 

آن  ازVaR جای گیری ریس  ک ک  ه ب  همعی  ار دیگ  ر ان  دازه احتم  ال قب  ل آن ب  رای م  ا مش  خه نیس  ت.

اس  ت. در برخ  ی  VaRتر از ه  ای کوش  کدرواق  ع هم  ان می  انگین بازدهک  ه  اس  تCVaR، ش  وداس  تفاده می

ازجمل  ه . کنن  دس  ازی پرتف  وی لح  ا  میعنوان معی  ار ریس  ک در ت  ابع ه  دف بهینهرا ب  هCVaR م الع  ات

نامتق  ارن، امک  ان  ه  اییعتوزی وب ب  ران  ام ل هاییس  کآن در محاس  به ر ییتوان  ا اری  مع نی  نق  ا  ق  وت ا

 س  ازیینهبهیج  ه ک و درنتترماکس   کی  داش  تن  س  ک،یفرات  ر از ارزش در مع  ر  ر هاییس  کمحاس  به ر

کنترل و قاب  ل یرنرم  الغ ه  اییعتوز یمنس  جک ، ب  را س  کیر اری  مع ه  اییژگیو یدارا ،تریعتر و س  رس  اده

 .تاس سازیینهبه

 پیشینه تحقیق -2. 1

یک پرتفوی  انتخابی یک مدل غیر خ ی را پیشنهاد می  VaR برای محاسبه و مقایسه مقادیر (2013)شن و یو  

. نتایج روش های مختلف نشان می دهد که عوامل ریسک با ترکیب شند متایره از توزیع نرمال، باعث [2]کنند

فاده از داده های مربو  به را با استC-VaR از استفاده  (2012سینگ و همکاران ) دقیق تر می شوند.VaRایجاد

شرکت،  در صنعت معدن جهانی با نمونه ای از هفت بازار کلیدی مورد بررسی قرار  161ده سال قیمت روزانه در 

سهام موجود در بورس  217، برای2011تا  2004با استفاده از داده های سال های (2017آکوون ) .[3]می دهد

یدند که با توجه به اینکه وزن های بهینه مربو  به مخارج مصرف و پایه مصرف اورا  بهادار اندونزی به این نتیجه رس

با این  ،در طول مدت یکسان بوده ولی صنایع دیگر مانند کشاورزی و مالی نسبت به دوره های قبل تاییر کرده است

هردو نتیجه یکسانی توان گفت  می  C-VaRو VaRوجود با استفاده از داده های تاریخی و پارامتری برای محاسبه 

 C-VaRو VaRنشان می دهد نتایج بهینه به دست آمده از  ،(2011آلن و پاول ) . با این حال، یافته های[4]دارند

ی خود به اکتشاف عناصر مهک در تعیین ارزش در معر  خ ر پرداخت. او در مقاله (2000والر ). [5]یکسان است

لند پرداخت و با سه روش تاریخی، تحلیلی و شبیه سازی مونت کارلو در تحقیق خود به م العه برروی نرخ بهره ه

  t-studentمقادیر ارزش در معر  خ ر را محاسبه کرد. او در محاسبات خود به این نتیجه رسید که عملکرد توزیع 

با مشخصات گوناگون برای تعیین  GARCHبدتر از توزیع نرمال است و در تحقیق خود به ارزیابی تمام خانواده 

های خود را در از بازارهای ها دادهپرداختند. آن Christoferssenو  Kupiecارزش در معر  خ ر به کمک آزمون 

 .[6]آوری کردندمالی نوظهور)ترکیه و برزیل( و بازارهای پیشرفته )آلمان و آمریکا( در طول بحران اقتصادی جمع

 تشریح تحقیق -2

 متودولوژی و جمع آوری داده  -1. 2
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 بازده: -1. 1. 2

بازدهبازده های روزانه هر صنعت به صورت لگاریتمی و از راب ه)  = ln(
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
 (محاسبه شده است و درنهایت  (

 در نظر گرفته شده است. هندسیبازده کل مربو  به هر صنعت به صورت 

 ریسک: -2. 1. 2

روی نمودار    CVaRاندازه گیری می شود و با توجه به تعریف CVaRدر این م العه، ریسک با استفاده از 

است به ریسک های شدید توزیع نیز بر خهف انحراف  VaRبازده به عنوان بازده های مورد انتظاری که کمتر از 

برای  محاسبه می شود. VaRبا میانگین بازده کمتر از  CVaRتوجه می کند.به عبارت دیگر،  VaR معیار یا 

استفاده شده  (2012)  سینگ و همکاران آلن که در مقاله ٪95از رویکرد تاریخی با ضریب اطمینانمحاسبه 

 .[3]است می رویک

 مدل ریاضی و بهینه سازی -2. 2

 مدل مشهور خود را عرضه کرد که مبنایی برای ت وری مدرن پرتفوی و سرلوحه ی (1952) هری مارکویتز

ن می دانستند که متنوع سازی نوعی . اگرشه پیش از آن نیز محققان و سرمایه گذارا[1]گرفتمحققان قرار 

که این مفهوم را به طور خاص بسم  موفقیت سرمایه گذاری است ولی، مارکویتز اولین کسی بود تضمین

مورد انتظار و آن را به طور علمی و رسمی در آورد . مدل مارکویتز براساس شاخصه های بازده  و دادوتوسعه 

بر اساس شارشوب بازده واریانس، روند د اورا  بهادار بنا نهاده شده است.متنوع سازی سب ریسک اورا  بهادار و

رساندن سود پرتفو یا به حداقل رساندن ریسک دارایی ها با تابع هدف به حداک ر بهینه سازی با تاییر ترکیب 

 ر است:آید. شهارشوب کلی به شرح زیپرتفو به دست می 

𝑚𝑖𝑛∑∑𝜎𝑖,𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖𝑥𝑘 

 
  Subject to: 

 

∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

 

∑𝑟𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑟𝑝 

 
0 ≤ 𝑥𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

 
م ابق عبارت است. و  kو  iکواریانس بین بازده دارایی  𝜎𝑖,𝑘بازده دارایی ها و  𝑟𝑖وزن دارایی ها و  𝑋𝑖که در آن 

بازده پرتفو که جمع وزنی بازده تک تک  (3)م ابق عبارت زیاضی است و  1جمع وزن ها برابر  (2)زیاضی 

فروش استقراضی در آن مجاز نیست یعنی وزن ها  (4)م ابق عبارت ریاضی دارایی های داخل پرتفو است 

صنعت برای  10رو ه در این پ است. 𝑟𝑝برابر با یک مقدار مشخه یعنی فی نمی توانند اختیار کنند و نمقدار م

تشکیل پرتفو بازار استفاده شده است. با توجه به تنوع قابل قبول مورد استفاده در تشکیل پرتفو می توان فر  

کرد بازده این پرتفو از توزیع نرمال پیروی می کند و مدلی که برای تشکیل مرز کارا استفاده می شود به صورت 

 زیر بهینه می شود:

(1) 

(2) 

(3) 
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max𝐶𝑉𝑎𝑅𝑟𝑝 
 

  Subjected to: 
 

∑𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 ≥ 𝑟𝑝 

مشخه را  𝑟𝑝هر فرد با توجه به میزان ریسکی که می خواهد متحمل شود یک  (5)م ابق عبارت ریاضی 

وزن  𝑋𝑖 (6)م ابق عبارت ریاضی  می باشد و سرمایه گذارکه حداک ر ریسک قابل تحمل برای لحا  می کند 

مشخه را  𝑟𝑝هر فرد با توجه به میزان ریسکی که می خواهد متحمل شود یک بازده دارایی ها  𝑟𝑖دارایی ها و 

)با توجه به اینکه روی بازده ها در نظر میگیریک  CVaRلحا  می کند و بر اساس آن پرتفویی که بیشترین میزان 

پرتفو  CVaRمحاسبه ( را دارد تشکیل می دهد. برای .به معنای کاهش ریسک است CVaRماکزیمک کردن 

نیز با توجه به اینکه پرتفو از میزان تنوع قابل قبولی برخوردار است میتوان فر  نرمال بودن توزیع بازده پرتفو 

 را درنظر گرفت و برای محاسبه آن از راب ه زیر استفاده کرد:

𝐶𝑉𝑎𝑅𝑃 =
1

1−𝛼
∫ 𝑥𝑝(𝑥)
𝑉𝑎𝑅

−∞
𝑑𝑥 

 
 𝑝میزان وزن دارایی ها و 𝑥که در آن  1برای توزیع نرمالی اس  ت که میانگین ص  فر و واریانس  (7) این راب ه

باالی  دهنده حد نشانα-1ارزش در معر  ریسک در س ح  نیز پارامتر ضریب می باشد  α قیمت هر دارایی و

ضی ست، یعنی به اندازه  دنباله شپ توزیع بازده فر صد دوره زمانی در نظرαا  احتمال دارد که شده، گرفته در
 این راب ه به صورت زیر تاییر میکند: (8عبارت ریاضی )در  وتعیین شده تجاوز کند  محتمل از س ح زیان

 

𝐶𝑉𝑎𝑅𝑃 = 𝜇𝑝 −√𝑣𝑎𝑟𝑝 ∗
1

1−𝛼
∫ 𝑥𝑝(𝑥)𝑑𝑥
𝑉𝑎𝑅

−∞
 

سک از روش هایی مانند:آرما،  سنجه های ری ست آوردن  سازی با توجه به روش های مختلف بد شبیه  گارچ و 

سبه ارزش  شت و آن را نیز در محا ست تا بتوان تخمینی از واریانس دوره های بعد دا شده ا ستفاده  کاپیوال نیز ا

در معر  ریس  ک و ارزش در معر  ریس  ک ش  رطی لحا  و همچنین پیش بینی کرد. به عنوان م ال برای 

سک  سنجه های ری سبه  ستفاده از روش گارج درنهایت برای محا ستفاده میکنیک:ا در این روش  از روابم زیر ا

صورت  ست که توزیع دارایی ها به  سک فر  بر آن ا سبه ارزش در معر  ری ست و از  t-studentبرای محا ا

  راب ه زیر استفاده می شود:

درصد است  95با س ح اطمینان  t-studentمقداری از توزیع  tمیانگین بازده های تاریخی است و μکه در آن 

برای محاسبه ارزش در معر  ریسک شرطی نیز از راب ه زیر  انحراف استاندارد شرطی از مدل گارچ است. ℎ√و 

 استفاده میکنیک:

𝐶𝑉𝑎𝑅𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 =
𝐶𝑉𝑎𝑅𝐻𝑖𝑠

𝑉𝑎𝑅𝐻𝑖𝑠
× 𝑉𝑎𝑅𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 

(5) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(6) 
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 داده: -3. 2

صنعت مختلف: فرآورده  10شرکت مربو  به  50روزانه داده ها از سایت بورس اورا  بهادار تهران، شامل قیمت های  

های نفتی، الستیک و پهستیک، ماشین آالت و دستگاه های برقی، قند و شکر، محصوالت شیمیایی، بانک، خودرو، 

و  1397دارو، فلزات اساسی و ماشین آالت و تجهیزات کشور ایران است. دوره ی مورد بررسی این تحقیق در سال  

 ماه است. 6مربو  به 

 نتیجه گیری -3

 پورتفو بازده -1. 3
توسم بازده جدول زیر تفاوت بازده های م لق و رتبه بندی نسبی صنایع مختلف در ایران را نشان می دهد م

طور  و بیشترین بازدهی مربو  به صنعت الستیک و پهستیک است که به درصد است. 0.34صنایع در ایران 

ور داشته است. کمترین بازدهی مربو  به صنعت خودروسازی است که به طدرصد را  0.56متوسم بازدهی 

 درصد دارد. -0.02متوسم بازدهی 

 
 میزان بازده صنایع مختلف-1جدول

ست. همان اقرار گرفته  یهر صنعت مورد بررس یو بازده یشرط سکیارزش در معر  ر نیارتبا  ب ریدر شکل ز

 .لفه وجود دارددو مو نیا نیب یو راب ه من ق ابدی یم شیافزا سکیبازده، ر شیشود با افزا یطور که مشاهده م

 
 ارزش در معرض ریسکبرسی بازده هر صنایع با -1شكل

 پورتفو ریسکارزیابی -2. 3
به روش تاریخی در جدول زیر آمده است و اختهف بین صنایع بر مبنای  CVaR ریسک تخمین زده شده توسم

درصد است. و بیشترین  4.63-رتبه بندی ریسک نیز انجام شده است. بر این اساس متوسم ریسک صنایع در ایران 

است. وکمترین ریسک مربو  به صنعت فلزات   CVaR=-13.70ریسک مربو  به صنعت فراورده های نفتی با 

 است. CVaR=-1.72با  اساسی

 بازده
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 میزان ریسک هر صنعت-2جدول

 تشكیل پورتفو -3. 3

در ادامه داد.  یل پورتفو مناسب را تشکیلکو حداک ر سازی سود تش با توجه به میزان ریسک ارزیابی و شده   

 رانیر ادگذاران  هیسرما یپرتفو متوسم وزن م لوب مربو  به هر صنعت برا یساز نهیبا توجه به حل مدل به

 کینعت الستوزن مربو  به ص نیشتریب جینتا نیآمده است.طبق ا ریآن در جدول ز جیو نتا ردیگ یرا در نظر م

 است. یبرق زاتیو تجه یوزن مربو  به خودرو ساز نیاست. و کمتر 0.47با متوسم وزن  کیو پهست

 
 یل شدهوزن هر صنعت در پورتفو تشك-3جدول

 
 کارای پورتفومرز -2شكل

 نتیجه نهایی-4. 3

سنجش  یگذار هیگذار را در سرما هیعملکرد سرما توانیو م کندیم دایکاهش پ یگذار هیسرما سکیپورتفو ر لیبا تشک

 جهینت توانیمارزش در معر  ریسک شرطی با استفاده از مدل های پیش بینی مناسب  ینیب شینمود و در ادامه پ

 یابیو ارز لیگرفت با تشک جهیتوان نت یم جهیکند، در نت یگذار هیگذار، سرما هیسرما یکردیوبا شه ر ندهیگرفت در آ

، به حداک ر سکیبا حداقل نمودن ر توانیدهنده پورتفو م لیتشک یو فروش مستمر سهام ها دیپورتو و خر عملکرد

 یساز نهیگذار را به هیعملکرد سرما یگذار هیسرما کردیرو نییو تع ندهیآ ینیب شیبا در نظر گرفتن مقدار پ یبازده

 نییحداقل بازده بورده انتظار به همراه تع نییو تع یگذار هیسرما یصندو  ها لیدر تشک قیتحق نیا تیو اهم کیینما

 قابل تحمل صندو  در نظر گرفت. انیحداک ر ز
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 چكیده

بر روی محیط زیست،  هاآنلیل اثرات مخرب ای افزایش پیدا کرده است و به دهای گلخانهامروزه با افزایش جمعیت انتشار گاز 
ای باشند. حجم زیادی از این گازهای گلخانهها به دنبال راه حلی برای کم کردن میزان انتشار این گازها میمؤسسات، جوامع و دولت
 فروشانخردهزایش میزان اف تأثیراست. این مقاله به بررسی  کنندهمصرفحاصل از تولید و عرضه محصول به مربوط به انتشار کربن 

آن بر پایداری  تأثیرمچنین ، انتشار گاز کربن و هونقلحملدر سطح بازار، میزان  کنندهمصرفمحصول به  ترآسانبرای عرضه 
 یافتهتوسعهی کل کاهش انتشار کربن و بررسی مسئولیت اجتماعی است. مدل هدف از این مقاله کاهش هزینه. پردازدمیاجتماعی 

 .نشان از قوت مدل داردنتایج است که دهی حل شده ا روش وزنو ب GAMS افزارنرمبا استفاده از 

ریزی عدد صحیح خطی ی برنامهمسئله ؛ونقلحمل ؛پایدار تأمینزنجیره  ؛طراحی شبکه ؛سبز تأمینزنجیره کلمات کلیدی: 

 مختلط.

 مقدمه -1

و محیط زیست بیشتر اقدامات مربوط به کاهش انتشار کربن بر روی فرآیندهای  ونقلحملدر مسائل مربوط به سیستم 

را نباید نادیده گرفت، برخی از تصمیمات مانند  تأمینی بنابراین انتشار کربن حاصل از زنجیره؛ شودمیتولیدی اعمال 

یک بگذارند. این  تأثیر 1بر روی ردپای کربن توجهیقابل طوربهد نتوانمی ونقلحملتسهیالت و انتخاب حالت  یابیمکان

 با یک ترکیبتوجه شود.  2و لجستیک تأمینی مسئله مهم است که به مسائل مربوط به کاهش انتشار کربن در زنجیره

های کل و ردپای کربن ی بهینه رسید، هزینهتوان به یک شبکههای مختلف میمناسب بین پارامترهای مختلف و سیاست

 روزروزبه محیطیزیستبا آگاهی مردم از عوامل  .]1[ به حداقل رساند و از آن سود حاصل کرد تأمینی را در کل زنجیره

ی محصوالت در حال افزایش است. ای حاصل از تولید و تهیهکنندگان نگران نسبت به انتشار گازهای گلخانهتعداد مصرف

به محیط زیست که ) تولید محصول سازگار با محیط زیست درصورتکنندگان حاضرند که ای از مصرفبه این دلیل دسته

 .]2[کنند  ی خود را پرداختآسیب کمتری وارد کند( سهم هزینه
د، انتخاب، ارزیابی عملکر مانندسبز  تأمینی مدیریت زنجیره ی ازخاص ابعاد بررسی 2015در سال  فهیم نیا و همکاران

ای ل کتابشناختی و شبکهتحلیلی پرداختند. آنان در بررسی خود یک تحلی سازیمدلو تحقیقات مرتبط با  کنندهتأمین

 یامده یا ارزیابی نشده استن به دستکامل  طوربه هاگذشته را که توسط سایر بررسی هایتحلیلکامل را ارائه دادند که 

 .]3[دهدرا ارائه می
مختلف را بررسی  مجالت در منتشرشدهمقاله  286، 2017در سال  3پایدار انصاری و کانت تأمیندر مبحث زنجیره 

                                                           
1 Carbon Footprin 
2 Logistics 
3 Ansari And Kant 
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سازی مسائل زنجیره ترین روش حل برای بهینهمتداول 4غیرخطی ریزیبرنامهکردند. به این نتیجه رسیدند که مسئله 

پایدار با تصمیمات  تأمینزنجیره به بررسی یک مسئله  2019طالعی زاده و همکارانش در سال  .]4[باشدمی 5پایدار تأمین

که  دادنتایج تحلیل حساسیت در مطالعه موردی نشان پرداختند که  گذاری و تخفیف در محصوالت بازگشتیقیمت

خود به بهبود پایداری  نوبهبهبخشد که را بهبود می مورداستفادهآوری محصوالت توجهی نرخ جمعقابل طوربهتخفیف 

، ونقلحملبرای انتخاب حالت  گیریتصمیمهم بیان کردند که  2007در سال  6تسامبوالس و همکاران. [5کند ]کمک می

ها در بین در بیشتر شرکت دارد. هاآن تأمینی ها و زنجیرهکارخانه محیطیزیستبسزایی در عملکرد اقتصادی و  تأثیر

 .]6[کنندمیای به کربن بیشتر توجه گازهای گلخانه
ی گیری دربارهدر حالت تصمیمتحت سیاست کربن یک شرکت آگاه از کربن را که  2014سال  در 7هون و همکاران 

گیری کربن بر در نظر گرفته بود را بررسی کردند و با استفاده از یک روش اندازهی انتشار کربن را نقل که هزینهوحمل

توان با نوع روش های واقعی آن را در یک مدل موجودی وارد کردند. آنان به این نتیجه رسیدند که اگرچه میاساس داده

تی مانند زمان تدارکات هم بستگی میزان کربن را کاهش داد ولی تصمیم اصلی به مالحظات غیر پولی و نظار ونقلحمل

را در حالت تقاضای تصادفی  فروشخردهبا هدف کاهش انتشار کربن سفارش  2016در سال  8چن و وانگ. ]7[دارد

های آنان های مختلف کربن بررسی کردند، بر طبق تحلیل یافتهی خود را تحت سیاستبررسی کردند و تصمیمات بهینه

( برای هاییآستانه) ییهادرگاههم از آن پشتیبانی کردند. نتایج آنان بیان کرد که  گذارانسیاستبه کارخانه کمک شد و 

به این هدف ، 7201سال  در 9چنگ و همکاران .]8[های مختلف کربن وجود داردتحت سیاست ونقلحملتغییر حالت 

با ناوگان  10ی مسیریابی موجودیمسئلهی مسیر را به حداقل برسانند به معرفی یک ی موجودی و هزینهکه مبلغ هزینه

دریافتند که قیمت باالی . آنان شودمیکربن هم ی انتشار ی مسیر شامل هزینهپرداختند که در آن هزینه 11ناهمگن

توان هنگام اجرای ای نیست بلکه میبهترین روش جهت کمینه کردن انتشار گازهای گلخانه عنوانبهکربن همواره 

توسط سازمان حفاظت  منتشرشدههای طبق گزارش .[9کرد ]ی مسیریابی هم توجه های کنترل انتشار به حوزهسیاست

 1شکل  صورتبه ،شوندیم 13ایمنابعی که باعث انتشار گازهای گلخانهپنج بخش از  ایالت متحده 12از محیط زیست

 [.10باشد ]می ونقلحملحاصل از  2015ای در سال از میزان انتشار گازهای گلخانه %27 تقریبا  نشان داده شده است. 

باشد که به هزینه هدف کاهش هزینه و میزان انتشار حاصل از کارخانه می سبز تأمینهای کالسیک زنجیره در مدل

مطالعاتی که داشتند تحت عنوان جعبه سیاه میزان  در 14شود. گائو و همکارانتوجه نمی کنندهمصرفو میزان انتشار 

گاز هزینه و انتشار در این مقاله مدلی با توجه به . [11کردند ]را نیز بررسی  کنندهمصرفی حاصل از انتشار و هزینه

 گرفته است. در نظرآن را  ایهمقالکه کمتر  شودمیتوسعه داده  کنندهمصرف ونقلحملحاصل از 

                                                           
4 Mixed Integer Nonlinear Programming 
5 Sustainable Supply Chain Problem 
6 Tsamboulas Et Al 
7 Hoen Et Al 
8 Chen Et Al 
9 Cheng Et Al 
1 0 Inventory Routing 
1 1 Heterogeneous Fleet 
1 2 Environmental Protection Agency 
1 3 Green House Gas 
1 4 Gao Et Al 
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 [10] یامنابع انتشار گازهای گلخانه .1شکل 

 

 سازیمدل -2

از سه بخش  تأمین، زنجیره شودمیکه در این شکل مشاهده  طورهماننشان داده شده است.  2مدل مفهومی در شکل 

باشد. محصوالت می جلوروبه تأمینمرکزی و مناطق بازار تشکیل شده است که یک زنجیره  یکنندهتوزیع، کنندهتأمین

پخش  هافروشیخردهازار ارسال شده و بین به مناطق ب ازآنجاکه  شودمیانتقال داده  توزیعکز ابه مر کنندهتأمیناز 

که تعداد آنان بهینه بوده تا دسترسی  شودمی یستأس ایگونهبهدر مناطق بازار  فروشخردهتعدادی در این مسئله . شودمی

 نباشد. یشترمجاز ب ازحدبیشی کارخانه هم آسان شود و هزینه کنندگانمصرف

تامین کنندهتوزیع کننده ی مرکزی منطقه ی بازار
خرده فروشی

منطقه ی بازار 
 مصرف کننده

 [11جلو ]روبه تأمین. زنجیره 2شکل 

 

 اهداف -2-1

 بودی کارخانه سازی هزینههای کالسیک فقط به دنبال کمینهمدل. هاستهزینه سازیکمینهاولین هدف مربوط به 

نیز باید کمینه شود که این کار به نفع خریدار و همچنین در  کنندهمصرفی قبل در این مسئله هزینه برخالفاما 

 باشد.به نفع کارخانه نیز می کنندهمصرفبا باال رفتن فروش و رضایت اقتصادی  بلندمدت

 از هدف .شودمیکه به آن توجه بسیاری  است محیطیزیستو هدفی  پراهمیت از اهدافدیگر کی انتشار کربن ی

ی محصوالت جهت تهیه کنندهمصرف ونقلحملانتشار کربن حاصل از کارخانه و انتشار کربن حاصل از  سازیکمینه

 .است شدهمیباشد که در مسائل کالسیک فقط به انتشار کارخانه توجه مصرفی می

شوند از اقدامات و پایداری اجتماعی بررسی می در این بخش دو دستهاست.  ایداری اجتماعیهدف سوم مربوط به پ

0

0.1

0.2

0.3 0.27, حمل و نقل 0.29, الكتریسیته

0.21, صنعت

0.12, تجارت و مسكن

0.09, کشاورزی
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های تعداد فرصت -، بدر مناطق بازار ناشی از خسارت در حین کار رفتهازدستتعداد روزهای  -الف از: اندعبارتکه 

 یفروشخرده تأسیس درصورت ایجادشدهشغلی 

 مفروضات -2-2
 .شودمیمسئله در حالت تک کاالیی بررسی  -7 شوند.به مراکز توزیع منتقل می کنندهتأمینمحصوالت از  -1
کاالی مصرفی مورد نیاز خود به  تأمینجهت  کنندهمصرف-2

 .کندها مراجعه میفروشیخرده
حاصل از نگهداری موجودی ثابت و  افتهیانتشارمیزان کربن -8

 باشد.مشخص می
محصوالت از مراکز توزیع به مناطق بازار انتقال داده شده و -3

 شوند.ها پخش میفروشیبین خرده
ها مقداری مشخص فروشخردهی بازار برای در هر منطقه-9

 بیکاری ناشی از خسارت وجود دارد.

 .شودمیشغل اضافه تعدادی  فروشخردههر  تأسیسبا -10 .جا کردها جابهفروشیتوان محصوالت را بین خردهمی-4
ونقل ثابت و حاصل از حمل افتهیانتشارمیزان کربن  -11 باشد.ثابت و مشخص می کنندهمصرفتقاضای -5

 شوند.جا میمحصوالت بین مراکز توزیع جابه-6 .باشدمشخص می

 

 مدل ریاضی مسئله -2-3

 هااندیس
A کنندگانتأمینی مجموعه J ی مناطق بازارمجموعه 

I ی مراکز توزیعمجموعه T های زمانیی دورهمجموعه 

 هاپارامتر
 توضیحات نماد توضیحات نماد
𝑀𝑎 a 𝐶𝑗𝑡ی کنندهتأمینظرفیت  

𝑟𝑟  در مناطق بازار هافروشیخردهونقل جابجایی بین ی حملهزینه 
𝑅𝑖 I 𝐶𝑗𝑡 ظرفیت نگهداری مراکز توزیع 

𝑟𝑐 به منزل  فروشخردهونقل جابجایی از ی حملهزینه
 در مناطق بازار کنندهمصرف

𝑆𝑗𝑡 ی در فروشخردهبیشینه ظرفیت فروش هر فروشگاه  
 مناطق بازار

𝐶𝑖𝑡 ی نگهداری موجودی در مراکز توزیعهزینه 

𝑠𝑗𝑡  ی در فروشخردهکمینه ظرفیت فروش هر فروشگاه
 مناطق بازار

𝐶𝑗𝑡 ی در فروشخردههای ی نگهداری موجودی در فروشگاههزینه
 مناطق بازار

𝜆𝑗𝑡 𝐶𝑗𝑡 تقاضای کل در مناطق بازار 
𝑠  ی کمبود در مناطق بازارهزینه 

𝜆𝑗 های از نگهداری موجودی در فروشگاه افتهیانتشارکربن  𝐸𝑗𝑡 میانگین تقاضای هر دوره در مناطق بازار 
 بازاری در مناطق فروشخرده

𝑑𝑎𝑖 i 𝐸𝑗𝑡 عیتوزو مراکز  aکننده تأمینی بین فاصله 
𝑟𝑐  ی تا فروشخردههای از جابجایی بین فروشگاه افتهیانتشارکربن

 کنندگانمصرفمنزل 
𝑑𝑗  ها در مناطق بازار از ی بین فروشگاهکمترین فاصله

 شرکت

𝜋 بیشینه ظرفیت کاالی بارگذاری شده در هر کامیون 

𝑑′𝑗  در مناطق بازار از  کنندگانمصرفی میانگین فاصله
 فروشگاه نیترکینزد

𝐽𝑂𝐼𝑖 یکنندهتوزیعاحداث  درصورت ایجادشدههای شغلی فرصت 
 iمرکزی 

𝑑𝑖𝑗  یمرکزی کنندهتأمینی بین فاصله i  بازار و مناطقj 𝐽𝑂𝐾𝑗 یفروشخردهاحداث  درصورت ایجادشدههای شغلی فرصتjn  

𝐶𝑎𝑖𝑡 به مرکز  aکننده تأمینونقل جابجایی از ی حملهزینه 
 tدر زمان  i عیتوز

𝐿𝐷𝐼𝑖   در مرکز توزیع  رفتهازدستمتوسط تعداد روزهای کاریi 

𝐶𝑖𝑗𝑡 یمرکزی کنندهتأمینی بین فاصله i  بازار و مناطقj 
 tدر زمان 

𝐿𝐷𝐾𝑗  یفروشخردهدر  رفتهازدستمتوسط تعداد روزهای کاریjn  

𝑓𝑗𝑡 ی بازار زمان سفارش منطقهj  در زمانt 𝐶𝑗𝑡
𝑟𝑟𝑡 ها در مناطق بازارفروشخردهجایی بین ی جابههزینه 

𝜋 بیشینه کاالی بارگذاری شده در هر کامیون 𝐸𝑗𝑡
𝑟𝑟𝑡 ها در فروشخردهجایی بین میزان انتشار کربن حاصل از جابه

 مناطق بازار

 تصمیممتغیرهای 
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 باشند:زیر می صورتبهمتغیرهای تصمیم مثبت 
𝑄𝑎𝑖𝑡  و مراکز  کنندهتأمینمقدار محصول جابجا شده بین

 tی توزیع در دوره
𝑌𝑗𝑡 ها در مناطق بازار در مقدار موجودی محصول در فروشگاه

 پایان دوره
𝑌𝑖𝑡  مقدار موجودی از محصول در مرکز توزیع در پایان

 t یدوره

𝑄𝑖𝑗𝑡 ی بازار و منطقه مقدار محصول جابجا شده بین مراکز توزیع
 tی در دوره

𝑆𝑗𝑡 مقدار محصول در مناطق بازار در پایان دوره 𝑛𝑗 های شرکت در مناطق بازارتعداد فروشگاه 
 باشد:زیر می صورتبهمتغیر تصمیم باینری 

𝑂𝑖𝑡  مرکزی برای محصول در زمان  یکنندهتوزیعاگرt  باشد.باشد و در غیر این صورت صفر میمی 1باز باشد مقدار 
𝑍𝑖  مرکزی  یکنندهتوزیعاگرi  باشد.صفر می این صورتو در غیر  1احداث شود مقدار 

 
 ریاضی بندیفرمول

Min𝑍1 = ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑎𝑖𝐶𝑎𝑖𝑡𝑄𝑎𝑖𝑡 + ∑ ∑ ∑ (𝑑𝑖𝑗𝐶𝑖𝑗𝑡𝑄𝑖𝑗𝑡 + 𝑑𝑖𝑖′𝐶𝑖𝑖′𝑡𝑄𝑖𝑖′𝑡) + ∑ ∑  𝑓𝑗𝑡𝑑𝑗𝐶𝑗𝑡
𝑟𝑟𝑡

𝑗 [
𝜆𝑗𝑡

𝜋 𝑓𝑗𝑡
]𝑡𝑗𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡   

+ ∑ [∑ 𝐶𝑖𝑡𝑌𝑖𝑡 + ∑ 𝑛𝑗𝐶𝑗𝑡𝑗 𝑌𝑗𝑡𝑖 ] + ∑ ∑
1

2
[𝑛𝑗(𝑌𝑗𝑡−1 − 𝑌𝑗𝑡) + ∑ 𝑄𝑖𝑗𝑡𝑖 ]𝑑′𝑗𝐶𝑗𝑡

𝑟𝑐
𝑗𝑡𝑡 + ∑ ∑ 𝐶𝑗𝑡

𝑠 𝑆𝑗𝑡𝑗𝑡   

(1) 

𝑀𝑖𝑛 𝑍2 = ∑ ∑ ∑ 𝑑𝑎𝑖𝑖 𝐸𝑎𝑖𝑡𝑄𝑎𝑖𝑡 + ∑ ∑ ∑ (𝑑𝑖𝑗𝐸𝑖𝑗𝑡𝑄𝑖𝑗𝑡 + 𝑑𝑖𝑖′𝐸𝑖𝑖′𝑡𝑄𝑖𝑖′𝑡) + ∑ ∑ 𝑓𝑗𝑡𝑑𝑗𝐸𝑗𝑡
𝑟𝑟𝑡 [

𝜆𝑗𝑡

𝜋 𝑓𝑗𝑡
]𝑗𝑡𝑗𝑖𝑡𝑎𝑡   

+ ∑ [∑ 𝐸𝑖𝑡𝑌𝑖𝑡𝑖 + ∑ 𝑛𝑗𝑗 𝐸𝑗𝑡𝑌𝑗𝑡] + ∑ ∑ (
1

2
[𝑛𝑗(𝑌𝑗𝑡−1 − 𝑌𝑗𝑡) + ∑ 𝑄𝑖𝑗𝑡𝑖 ]𝑑′𝑗𝐸𝑗𝑡

𝑟𝑐)𝑗𝑡𝑡   

(2) 

𝑀𝑎𝑥 𝑍3 = (∑ 𝐽𝑂𝐼𝑖𝑧𝑖𝑖 + 𝐽𝑂𝐾𝑗𝑛𝑗) − (∑ 𝐿𝐷𝐼𝑖𝑧𝑖 + 𝐿𝐷𝐾𝑗𝑛𝑗𝑖 )  (3) 
∑ 𝑄𝑎𝑖𝑡 ≤ 𝑀𝑎                              ∀𝑎. 𝑡 𝑖   (4) 
𝑌𝑖𝑡 ≤ 𝑅𝑖                                         ∀𝑖. 𝑡  (5) 
𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖𝑡−1 = ∑ 𝑄𝑎𝑖𝑡 + 𝑄𝑖𝑖′𝑡 − ∑ 𝑄𝑖𝑗𝑡 − 𝑄𝑖𝑖′𝑡                                ∀𝑖. 𝑡𝑗𝑎   (6) 
∑ 𝑄𝑖𝑗𝑡 + 𝑛𝑗𝑖 (𝑌𝑗𝑡−1 − 𝑌𝑗𝑡) + 𝑆𝑗𝑡 − 𝑆𝑗𝑡−1 = 𝜆𝑗𝑡                                   ∀𝑗. 𝑡  (7) 
∑ ∑ ∑ 𝑄𝑎𝑖𝑡 = ∑ ∑ 𝜆𝑗𝑡𝑡𝑗𝑡𝑖𝑎 + ∑ 𝑌𝑖𝑡′ + ∑ 𝑛𝑗(𝑌𝑗𝑡′ − 𝑆𝑗𝑡′)𝑗                 ∀𝑡′𝑖   (8) 
∑ 𝑄𝑎𝑖𝑡𝑎 ≤ 𝜋𝑂𝑖𝑡                             ∀𝑖. 𝑡  (9) 
∑ 𝑄𝑖𝑗𝑡𝑗 ≤ 𝜋𝑂𝑖𝑡                            ∀𝑖. 𝑡  (10) 
𝑄𝑎𝑖′𝑡 ≤ 𝑊(𝑂𝑖𝑡 + 𝑂𝑖𝑡′ − 1)      ∀𝑖. 𝑡      (11) 
∑ 𝑍𝑖 = 𝐼     𝑖   (12) 
𝑂𝑖𝑡 = {0.1}   𝑖 ∈ 𝐼. 𝑡 ∈ 𝑇  

 
(13) 

𝑄ℎ𝑘𝑡 ≥ 0      (ℎ. 𝑘) ∈ 𝑊. 𝑡 ∈ 𝑇 
 

(14)  

𝑄𝑖𝑖𝑡 = 0        𝑖 ∈ 𝐼. 𝑡 ∈ 𝑇     
 

(15)  

𝑌𝑖𝑡 ≥ 0          𝑖 ∈ 𝐼. 𝑡 ∈ 𝑇 
 

(16)  

𝑌𝑗𝑡 ≥ 0          𝑖 ∈ 𝐼. 𝑡 ∈ 𝑇 (17)  

به مراکز  کنندهتأمینونقل از ی حملهزینه ،باشد خود از چند قسمتسازی هزینه می( که کمینه1اول )تابع هدف 

ونقل بین ی حملونقل بین مراکز توزیع، هزینهی حملونقل بین مراکز توزیع و مناطق بازار، هزینهی حملتوزیع، هزینه

ی نگهداری در ، هزینهدر مراکز توزیع نگهداریی ، هزینهی نقلیهیت وسیلهبا توجه به ظرف در مناطق بازار هافروشیخرده

ی کمبود در مناطق بازار و هزینه کنندهمصرففروشی تا منزل از خرده کنندهمصرفونقل ی حملها، هزینهفروشیخرده

مت میزان کربن حاصل از باشد خود از چند قسانتشار کربن می سازیکمینه( که 2دوم )تشکیل شده است. تابع هدف 

ونقل بین مراکز توزیع و مناطق بازار، میزان کربن به مراکز توزیع، میزان کربن حاصل از حمل کنندهتأمینونقل حمل

با توجه به  در مناطق بازار هافروشیخردهونقل بین بین مراکز توزیع، میزان کربن حاصل از حمل ونقلحملحاصل از 

ها فروشی، میزان کربن حاصل از نگهداری در خردهدر مراکز توزیع نگهداریمیزان کربن حاصل از ، ی نقلیهظرفیت وسیله

سوم تشکیل شده است. تابع هدف  کنندهمصرففروشی تا منزل از خرده کنندهمصرفونقل و میزان کربن حاصل از حمل

احداث  درصورت ایجادشدههای شغلی تفرص سازیبیشینهباشد از دو قسمت ( که مربوط به پایداری اجتماعی می3)
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متوسط تعداد  سازیکمینهو  jnیفروشخردهاحداث  درصورت ایجادشدههای شغلی و فرصت iمرکزی  یکنندهتوزیع

تشکیل شده  jnیفروشخردهدر  رفتهازدستو متوسط تعداد روزهای کاری  iدر مرکز توزیع  رفتهازدستروزهای کاری 

باشد. ( مربوط به ظرفیت مراکز توزیع می5) تیمحدودباشد. می کنندهتأمین( مربوط به ظرفیت 4) تیمحدود باشد.می

را  هافروشیخرده( تراز موجودی در 7) تیمحدودکند. ( تراز موجودی در مراکز توزیع را مشخص می6) تیمحدود

( باز بودن یا 11تا  9قسمت )های کند که تقاضا برآورده شود. محدودیت( تضمین می8) تیمحدودکند. مشخص می

کند. مشخص میاند شده تأسیس( تعداد مراکز توزیع را که 12) تیمحدودکنند. وزیع را مشخص مینبودن مراکز ت

 .باشندهای تصمیم می( مربوط به متغیر17تا  13) یهامحدودیت
 

 حل مسئله -3

با استفاده از روش وزن  GAMS افزارنرمباشد. برای حل مدل از یک مدل با چند هدف متفاوت می شدهارائهمدل 

باشد استفاده ( می19و  18) ریز صورتبهکه له در فرم کلی مسئ دهی جهت ادغام توابع هدف در قالب یک تابع هدف

 شده است.
(18)  𝑀𝑎𝑥 𝑓1(𝑥). 𝑓2(𝑥). 𝑓3(𝑥). … . 𝑓𝑝(𝑥)  

 
(19)  𝑠. 𝑡    𝑥𝜖𝑆 

𝑓که در آن
1
(𝑥)  ،𝑓

2
(𝑥)  ،... ،𝑓

𝑝
(𝑥)  توابع هدف وS  ،فضای جواب است، در روش وزن دهی ابتدا توابع هدف

 .شودمیحل  (22تا20)مقیاس سازی شده و سپس با استفاده از فرم کلی زیربی
(20)  𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑊𝑖

𝑝
𝑖=1

 𝑓𝑖(𝑥)

𝑓𝑖
∗  

(21)  𝑠. 𝑡  𝑥 ∈ S 

(22)  0 ≤ 𝑊𝑖 ≤ 1  .  ∑ 𝑊𝑖 = 1
𝑝
𝑖=1  

𝑓وزن هر یک از توابع هدف و  iWدر این رابطه 
𝑖
 باشد. ی هر یک از توابع هدف میمقدار بهینه ∗

سه [، شامل 13گرفته ]صورت  15برای شرکت دلتادر کشور چین  توسط گائو و همکاران ای کهمطالعه طبق

 1جدول . باشدبه مدت یک ماه میی زمانی چهار دورهی بازار را در مرکزی، چهار منطقه یکنندهتوزیع، دو کنندهتأمین

باشد که می هافروشیخردهمیزان کمینه و بیشینه تعداد  2جدول باشد و تقاضای کل در مناطق بازار می یدهندهنشان

رسیدند که تعداد  3جدول در  شدهارائهنتایج [ ارائه گردید. آنان با توجه به مطالعاتشان به 13همکاران ]توسط گائو و 

بعد پایداری اجتماعی به مدل در این مقاله  کهنیاباشد. با توجه به می 200برابر  1ان در مناطق بازار فروشخردهی بهینه

، بهبود 4جدول در [ 13گائو و همکاران ] حاصل از مقالهبا نتیجه نتایج با حل مدل و بررسی و مقایسه  شده است،اضافه 

 .وضعیت در هر دو تابع هدف اصلی مشهود است
 

 
 tتقاضای کل مناطق بازار در زمان  _1جدول 

 زمان
 ی بازارمنطقه

4 3 2 1 

1711.3 1684.6 1702.5 1741.3 1 
2820.7 2907.7 2946.7 2981.4 2 
3771.7 3714.7 3748.1 3751.5 3 
2231.7 2226.5 2261.4 2273.3 4 
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 ی بازارها در هر ناحیهرنج تعداد فروشگاه _2جدول 
 ی بازارمنطقه حداقل حداکثر
437 159 1 
442 148 2 
436 161 3 
433 157 4 

 
 [13] اولیه نتایج_3جدول 

 انتشار کل انتشار حاصل از کارخانه کنندهمصرفی هزینه سود کارخانه 1ی بازار فروشان در منطقهخردهتعداد 

200 7977622 6119027 1122000 1141171 

 
 حل نتایج_4جدول 

 تابع هدف اجتماعی تابع هدف کل 1ی بازار فروشان در منطقهخرده

100 1.021 12209.274 

200 1.020 12761.163 

300 1.022 13313.053 

 

 گیرینتیجه -4

 شودمیباعث  که شودمی تأسیسفروش در مناطق بازار تعدادی خرده کنندگانمصرف ترآسانبا توجه به دسترسی 

آن را به مسئولیت اجتماعی بررسی نمودیم  تأثیرما نیز کاهش یابد،  و همچنین میزان انتشار کربن کنندهمصرفی هزینه

 کنندهمصرفی کارخانه بسیار باال رود دسترسی هزینه کهنیابدون  هافروشیخرده تأسیسبا و به این نتیجه رسیدیم که 

در جامعه  توجهیقابلمثبت و  تأثیرو  گرددمیهمچنین مسئولیت اجتماعی نیز برقرار  شودمی ترانآسبه محصول 

حلقه بسته تبدیل کرد، حالت چند  تأمینرا به زنجیره  جلوروبه تأمینتوان زنجیره می آیندههای برای تحقیق. گذاردمی

 توان تقاضا، انتشار و هزینه را در حاالت عدم قطعیت بررسی نمود.کاالیی را بررسی نمود و همچنین می
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 چکیده

ا ر هاسازمان ی مشتریان،و مخاطره در بازارهای جهانی و تغییرات روزافزون در نیازها یریپذسکیررشد سریع تکنولوژی، افزایش 
 نیازهایردن کتوسعه محصول جدید یک رویکرد برای برآورده مواجه ساخته است.  هانهیهزبا فشارهای زیادی جهت کاهش 

سازمان  یهاچالشجمله  ازسیستم،  یسازادهیپ. ایجاد یک استراتژی مناسب، حفظ منابع و باشدیم هانهیهزو کاهش  مشتریان
ه از نیاز به استفاد ،افتدیم راه با نوآوری اتفاقکه هم ییهاتیقطععدم ابهامات و . برای بررسی باشندیمبرای توسعه محصول جدید 

ن تخمیقاله این م قیت آن تضمین گردد. دررویکردهای عدم قطعیت است تا فرآیند توسعه محصول جدید با دقت انجام شود و موف
-می انجامژه ت پرویریتکرارشونده فازی بر مبنای مفاهیم مد رویکردیک هزینه فازهای مختلف توسعه محصول جدید با استفاده از 

شان دادن نک مثال برای ی. در انتها نیز گرددمی استفاده هانهیهزکه در این رویکرد از نظرات چندین خبره برای تخمین  شود
 . شودمی ارائهعملکرد رویکرد پیشنهادی 

 .کرد فازیروی ؛قطعیتعدم گروهی؛  یریگمیتصم ؛تخمین هزینه ؛مدیریت پروژه ؛توسعه محصول جدید کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 دیجد ه محصولبه توسع ازیبا روند بازار، ن زیآمتیموفق قیتنوع محصول و تطب شیکاهش چرخه عمر محصول، افزا

(NPDرا آشکار م )ول، محص یدارد که شامل سودآور یمشتر تیبه رضا یبستگ دیمحصوالت جد تی. موفقکندی

صول مح تیفیو ک یسودآور تواندیتوسعه م ینوآورانه برا کردیوجود، رو نیبا ا [.1-4] باشدیمحصول م متیو ق تیفیک

 یزهاایرد که نرا دا یدیت جدانتظار محصوال یباشد. مشتر کنترلرقابلیو غ ریگوقت اریبس تواندیرا ارتقا بخشد اما م

 یوند نوآوربر ر یمنف ریممکن است تأث باشد،یم عیهدف سود سر جهیکه نت ینوآور عیسر یرا برآورده سازد. اجرا یو

 ییارهایها مطابق معروژهپ نیبه انتخاب بهتر ازینوآورانه غالباً محدود است و ن یهابودجه پروژه نیداشته باشد. همچن

 یهاپروژه نهیزهبرآورد  جه،یدارد. در نت NPD نهیچرخه عمر محصول و هز د،یمورد انتظار محصول جد یمانند سودآور

NPD [. 5،6]برخوردار است  یاژهیو تیپروژه از اهم تیریمد نهیدر زم 

 یزیررنامهبو  یمحصول، طراح یمفهوم یطراح ان،یمشتر ازین ییشامل شناسا دیمحصول جد یپروژه طراح ندیفرآ

در وقت و  ییجوفهصر یبرا د،یمحصول جد کی دیتول یبرا [.7،8] باشدیساخت و اجرا م یطراح ،یسازنمونه ،یصنعت

اهش ک یاحطر یمحصول انجام شود تا تعداد تکرارها یمفهوم یطراح یبر رو یشتریاست که تالش ب یضرور نه،یهز

 کل از ٪70 از شیمحصول ب یمفهوم یتوسعه محصول، کامالً مشهور است که طراح یبا مراحل بعد سهی. در مقاابدی

از  یادیعداد زمحصول، طراحان ت یمفهوم ی. در طراحشودیشده در چرخه عمر محصول را شامل م جادیا یهانههزی

 [. 9] به دست آمده را کنترل کنند یرقطعینادرست، مبهم و غ یتا طراح کنندیم یمحصول را بررس میمفاه

با اقدامات مربوط به  تینامشخص است. عدم قطع طیدر شرا یریگمیتصم ،ینوآور نهیعنصر در زم نیترمهم
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به [. 10]به همراه داشته باشد  یآورشگفت جینتا تواندیمرتبط است و م ؛اندنشده یفرد که قباًل عملمنحصر به  عتیطب

برآورد سود دشوار است.  یبرا یاطالعات کاف یآورجمع ،توسعه محصول جدید یندهایدر فرآ ادیز نانیعدم اطم لیدل

شکل ممکن  نیبه بهتر نهیبرآورد هز ،یریگمیتصم ندیدر فرا یعنصر اصل کیعنوان به شودیم هیوجود، توص نیبا ا

 .شود انجام

حصول توسعه م دنیاست. در واقع فرآ هاتیفعال یکسریمستلزم  دیتوسعه محصول جد ندیهر مرحله از فرآ یاجرا

 نیچه بهتر اهر تیریمد یپروژه برا تیریمد یهاکیرو از تکن نیپروژه در نظر گرفت و از ا کیهمانند  توانیرا م دیجد

 گر،ید عبارت. به پروژه هستند تیریمد یعناصر اصل نهیهز یزیرپروژه و برنامه زمانبندی [.5]استفاده کرد  ندیفرآ

 یبرا نیبنابرا روژه دارد.پ کی نهیو هز یبندزمان یبرنامه مناسب برا کیبه  یابیبه دست ازیپروژه ن تیریدر مد تیموفق

ش رو لیاز قب یمختلف یهاشمناسب در نظر گرفته شود. رو یهاروش دیپروژه با یاجرا یهانهیو برآورد هز یزیربرنامه

شبکه  یزیربرنامه یهااز روش یمتداول یها( نمونهPERTپروژه ) یو بررس یابیارز کی( و تکنCPM) یبحران ریمس

  روش [.12] کندیمراحل پروژه کمک م یتمام شرفتیپروژه در نظارت بر پ رانیدو روش به مد نیا [.11]هستند 

CPM رییغکه با توجه به ت ردیگیم واضح در نظر ریعنوان مقادرا به تیهر فعال نهیپروژه مانند هز یپارامترها هیکل 

 [.13] ستین ریپذکامالً امکان ندهیآ یهادهیپد ینیبشیپ ،یطیمح طیشرا

ه در نظر پروژ کیهمانند  توانیرا م دیجد توسعه محصول ندیشده، هر مرحله از فرآکه در باال اشاره طورهمان

ه از شده است که با استفادهپروژه در نظر گرفت کیصورت به دیتوسعه محصول جد ندیمقاله فرآ نیرو در ا نیگرفت. از ا

تفاده را با اس تیهر فعال هنیکرده، شبکه آن را رسم کرده و هز ییاسارا شن هاتیفعال توانیپروژه م تیریمد یهاکیتکن

 نیتخم یهاشو رو دیتوسعه محصول جد نهیموجود در زم اتیبر ادب یزد. در ادامه مرور نیتخم دیجد کیتکن کیاز 

 . شودیپروژه انجام م نهیهز

 دیت تأکدر تجار تیقو ادامه موف دیمحصوالت جد یاندازراه نیبر رابطه معنادار ب دیتوسعه محصول جد اتیادب

شتغال ا ،یقتصادارشد  ،یتکنولوژ شرفتیبر پ یاز منظر جهان دیتوسعه محصول جد ن،یعالوه بر ا [.1، 14، 15] کندیم

 [. 16] گذاردیم ریتأث یو سطح زندگ

از  یشکاالت ناشا افتنیبا  ،یسازقطعه یهااز شرکت یکیدر  ،یدر مرحله طراح نهیکاهش هز [17] قیتحق در

و  یکاروبارهمنظور کاهش نرخ بازگشت، دبه ،ینمودار پارتو و اعمال تلورانس هندس یهالیتوسط تحل یتلورانس ابعاد

قطعات خودرو،  دیتول یهاشرکت تیریمد ستمیس نداردالزامات استا شده محصول، صورت گرفت. با توجه بهتمام متیق

فت و کاهش از محصوالت شرکت صورت گر یکی یرو یمورد استفاده قرار گرفت. بررس APQP کردیرو ندیفرآ نیدر ا

 را حاصل شد.  نهیهز یکل

موجود خود  دیلرا به خط تو یدیمحصول جد خواهندیها مکه شرکت پردازدیم یتیوضع یبه بررس [18] مطالعه

 همسئل کیعنوان محصول به یهایژگیانتخاب سطوح واین مطالعه در اضافه کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند. 

 شده است. شنهادیپ یابتکار کردیرو کیحل مسئله،  یفرموله شده و برا یرخطیغ یسازنهیبه

 وگازیب یهاساخت کارخانه یهانهیهز یزیرو برنامه یبندزمان لیو تحل هیتجز یبرا CPMاز  [19] تحقیق در

 یو روش فاز CPMو  PERT کیکالس یهاآمده را با مطالعه روش دست به جینتا[ 20] قیشده است. در تحق استفاده

 جینتا نیگرفتند که ب جهیها نتکردند. آن لیو تحل هیتجز ،یزیربهبود برنامه یها براروش نیا بیترک قیو از طر

 وجود ندارد. یداریتفاوت معن یزیرمختلف برنامه یهاروش

همچون  یمختلف یهااز روش یاریدر مقاالت بس گردد،یشده مشاهده م یبررس اتیکه در مرور ادب طورهمان

در  تیعدم قطع کی چیشده است اما در هاستفاده  نهیهز نیتخم یو ... برا یهوش مصنوع ک،یپارامتر یهاروش

استفاده  دیمحصول جد کی یهانهیهز نیمتخ یبرا دیجد کردیرو کیمقاله  نینشده است. در ا یبررس نهیهز نیتخم
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پروژه در نظر گرفته  کی یهاتیصورت فعالبه دیتوسعه محصول جد ندیمختلف فرآ یمنظور فازها نیشده است. به هم

 دیتوسعه محصول جد ندیفرآ یهانهیهز ،یفاز یتکرارشونده گروه نهیهز نیتخم کیو سپس با استفاده از تکن شوندیم

 .شودیزده م نیتخم

 نیتخم کردیشده است. در قسمت سوم روئه ارا یمقدمات فی: در قسمت دوم تعارباشدیم ریمقاله به شرح ز ادامه

 و در قسمت آخر شودیم یمثال بررس کیشده  ارائه کردیدرک بهتر رو ی. در بخش چهارم براشودیارائه م یفاز نهیهز

 .شودیارائه م یآت یهاشنهادیو پ یریگجهینت

 تعاریف مقدماتی -2

  شده است.  ارائه یاساس فیتعار یو برخ یاذوزنقه یدر مورد اعداد فاز یبخش، اطالعات مختصر نیدر ا

 تعاریف پایه ای -1. 2

 ،باشدیم X عضوی از �̃� مجموعه جهانی فازی باشد آنگاه مجموعه فازی X : فرض شود1تعریف 

 �̃� = {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑥)|𝑥 ∈ 𝑋}   که𝜇𝐴(𝑥) تابع عضویت یا درجه عضویت x در مجموعه �̃� [21] می باشد. 

�̃� : یک عدد فازی2تعریف  = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) ، زیر باشد: صورتبهاگر تابع عضویت آن  شودیمی نامیده اذوزنقهعدد فازی 

(1) 𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
                      𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏                                                           

 1                              𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐                                                           
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
                     𝑐 < 𝑥 ≤ 𝑑                                                          

0                              𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒                                                        

 

∋ a,b,c,dکه  𝑅 و 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 ≤ 𝑑. 

�̃� یاذوزنقه: یک عدد فازی 3تعریف  = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) ، )اگر  باشدیممثبت )منفی�̃� > 0 (�̃� < و اگر تابع عضویت  (0

𝜇𝐴(𝑥)آن  = 0. 

�̃� یاذوزنقه: دو عدد فازی 4تعریف  = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) و �̃� = (𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ)  اگر و تنها اگر  باشندیمبرابر𝑎 = 𝑒, 𝑏 =

𝑓, 𝑐 = 𝑔, 𝑑 = ℎ. 

 عملگرهای ریاضی -2. 2

 : [21] باشدیمی به شرح زیر اذوزنقهبرخی از عملگرهای ریاضی اعداد فازی 

�̃� اگر = (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) و �̃� = (𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ)  ی باشند، آنگاه:اذوزنقهدو عدد فازی 

(2) �̃� + �̃� = (𝑎 + 𝑒, 𝑏 + 𝑓, 𝑐 + 𝑔, 𝑑 + ℎ) 

(3) −�̃� = (−𝑑,−𝑐, −𝑏, −𝑎) 

(4) �̃� − �̃� = (𝑎 − ℎ, 𝑏 − 𝑔, 𝑐 − 𝑓, 𝑑 − 𝑒) 

(5) 
�̃� ∗ �̃� = (𝑙,𝑚1, 𝑚2, 𝑢) 
𝑙 = 𝑚𝑖𝑛{𝑎𝑒, 𝑎ℎ, 𝑑𝑒, 𝑑ℎ} ,𝑚1 = 𝑚𝑖𝑛{𝑏𝑓, 𝑏𝑔, 𝑐𝑓, 𝑐𝑔} ,𝑚2 = 𝑚𝑎𝑥{𝑏𝑓, 𝑏𝑔, 𝑐𝑓, 𝑐𝑔}, 
𝑢 = 𝑚𝑎𝑥{𝑎𝑒, 𝑎ℎ, 𝑑𝑒, 𝑑ℎ} 

 رویکرد پیشنهادی -3

. شودیممحاسبه  قطعی ریکل پروژه ابتدا به عنوان مقاد نهیمحاسبه شده پروژه، هز ایموجود  CPMا فرض شبکه ب
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با استفاده از  در ادامه. شودیم( محاسبه PERTپروژه ) یو بررس یابیپروژه با استفاده از روش ارز نهیجدول هز سپس

و  شودیانجام م ییزدا یسپس عمل فاز ،شودیمشخص م یصورت عدد فازبه تیهر فعال نهیخبره، هز نینظرات چند

 :باشندیم ری. هر کدام از مراحل به شرح زآیدیبه دست م یعدد قطع کیصورت کل پروژه، به نهیدر انتها هز

 .شودیممحاسبه  PERTو  CPM روش های پروژه با استفاده از نهی، کل هزابتدا :1گام 

 .شودیمی مشخص اقهذوزنخبره و کارشناس، هزینه هر فعالیت با استفاده از عدد فازی  Nبا استفاده از نظرات : 2گام 

(6) 𝐶𝑖𝑗
�̃� = (𝑎𝑖𝑗

𝑘 , 𝑏𝑖𝑗
𝑘 , 𝑐𝑖𝑗

𝑘 , 𝑑𝑖𝑗
𝑘 )                                          𝑖 = 1,2, … , 𝑁      𝑗 = 1,2, … , 𝐿 

 . باشدیم هاتیفعالشماره  jتعداد تکرارها و  k، تعداد خبرگان i، 6در معادله 

 . ردیگیمی قرار بنددستهدر یک  اندزدهیی که خبرگان برای هر فعالیت تخمین هانهیهزدر این مرحله، : 3گام 

(7) 𝐷𝑗
𝑘 =

⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
⌈
 
𝐶1𝑗
𝑘

𝐶2𝑗
𝑘

.

.

.
𝐶𝑁𝑗
𝑘
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
⌉
 

                                                𝑗 = 1,2, … , 𝐿 

پروژه  میتدر این مرحله، تیم پروژه به نظر هر کارشناس برای هر فعالیت، مطابق با تجربه کاری خبره و شناخت : 4گام 

. این باشدیم. در واقع این وزن میزان اعتماد مدیر پروژه به نظر خبره درباره فعالیت دهدیماز خبره یک وزن تخصیص 

 . شودیمنشان داده  𝑊𝑖𝑗وزن با 

𝐷𝑗 در این گام با استفاده از: 5گام 
𝑘  و𝑊𝑖𝑗  ، ی در تکرار بنددستههزینه تجمیعی هرk  شودیمحساب. 

(8) 𝐶𝑗
𝑘̅̅̅̅ = (𝑎𝑗

𝑘̅̅ ̅, 𝑏𝑗
𝑘̅̅ ̅, 𝑐𝑗

𝑘̅̅ ̅, 𝑑𝑗
𝑘̅̅̅̅ ) = (

∑ 𝑊𝑖𝑗𝑎𝑖𝑗
𝑘𝑁

𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

,
∑ 𝑊𝑖𝑗𝑏𝑖𝑗

𝑘𝑁
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

,
∑ 𝑊𝑖𝑗𝑐𝑖𝑗

𝑘𝑁
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

,
∑ 𝑊𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗

𝑘𝑁
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1

)                               

𝐶𝑗پس از محاسبه : 6گام 
𝑘  عمل فازی زدایی را انجام داده تا  9اگر فرآیند به شرط توقف رسیده بود با استفاده از فرمول

 هزینه هر فعالیت مشخص شود.

(9) 𝐷𝐶𝑗
2 =

𝑏𝑗
𝑘̅̅ ̅ + 𝑐𝑗

𝑘̅̅ ̅

2
                                     

 . شودیمحاسبه برای هر خبره م شده زدهی اولیه تخمین هانهیهزدر غیر این صورت تفاوت بین متوسط هزینه از 

(10) 
𝐹𝑗
𝑘 = (𝑎𝑗

𝑘̅̅ ̅ − 𝑎𝑖𝑗
𝑘 , 𝑏𝑗

𝑘̅̅ ̅ − 𝑏𝑖𝑗
𝑘 , 𝑐𝑗

𝑘̅̅ ̅ − 𝑐𝑖𝑗
𝑘 , 𝑑𝑗

𝑘̅̅̅̅ − 𝑑𝑖𝑗
𝑘 )                       

               𝑖 = 1,2, … , 𝑁      𝑗 = 1,2, … , 𝐿 

زینه را بر اسااس عمل تخمین ه مجدداًی اصلی، هر خبره هانیتخمو  هانیتخمپس از محاسبه تفاوت میانگین : 7گام 

 که در این صورت : دهدیممیزان تفاوت انجام 
(11) 𝐶𝑖𝑗

𝑘+1̃ = (𝑎𝑖𝑗
𝑘+1, 𝑏𝑖𝑗

𝑘+1, 𝑐𝑖𝑗
𝑘+1, 𝑑𝑖𝑗

𝑘+1)                     𝑖 = 1,2, … , 𝑁      𝑗 = 1,2, … , 𝐿 

. در این باشدیم د که به معنای حداکثر تعداد توقفتوسط تیم پروژه تعریف شو rیک عدد طبیعی مانند  رط توقف:ش

و به مهارت و  باشدیمشود. این روش بسیار ساده اما غیر دقیق  (k=r)که  کندیمصورت الگوریتم تا زمانی ادامه پیدا 

 دانش تیم پروژه بستگی دارد.

 مثال عددی -4

پروژه  کیمنظور  نیشده است. به همشده، در نظر گرفتهروش ارائه یجهت بررس یمثال عدد کیقسمت  نیدر ا

واحد  5/2، 1هزینه فعالیت که  باشدیم تیفعال 4 ملمثال شا نیاست.. پروژه ا شده یبررس دیتوسعه محصول جد
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پیش  1واحد پولی می باشد. همچنین فعالیت  1، 4واحد پولی و فعالیت  2، 3واحد پولی، فعالیت  9، 2پولی، فعالیت 

در اولین گام، با استفاده از  می باشد. 4نیز پیش نیاز فعالیت  3و فعالیت  3پیش نیاز فعالیت  2، فعالیت 2نیاز فعالیت 

برابر با  PERT در روش. مطابق محاسبات هزینه کل پروژه شودیمهر فعالیت تخمین زده  یهانهیهز PERTوش ر

 نشان داده شده است. 1تمام گام ها در جدول  .باشدیم 2/14
 تخمین هزینه فازی: 1جدول 

ی هاپروژهی هادادهگردد، هر خبره مطابق با تجربیات خود و با استفاده از یممشاهده  1که در جدول  طورمانه

است.  قرارگرفتهدر یک گروه  3های فعالیت مطابق جدول ینههزتخمین زده است و  ای هزینهگذشته برای فعالیت 

شود و یمعمل فازی زدایی انجام  9و در انتها با استفاده از فرمول  شده محاسبهسپس هزینه تجمیعی برای فعالیت 

آید و مقدار آن برابر یم به دستا هیتفعال تکتکشود. هزینه کل پروژه از جمع هزینه یمهزینه هر فعالیت مشخص 

 باشد.یمواحد پولی  21/12با 

 گیرینتیجه -5

 تید. با وجود محدوباشدیبقا و رشد سازمان م یبرا یدیفاکتور کل کیموفق آن  یو اجرا دیتوسعه محصول جد

ه ب نهیهز نیتخم لیدل نیبه هم باشندیکم م نهیپروژه با هز یها به دنبال اجراسازمان د،یبودجه پروژه محصول جد

در  تیوجود عدم قطع لیبه دل دارد که یبستگ ودموج یهابه داده هاینههز نی. دقت تخمکندیها کمک مسازمان

 پروژه نهیمقاله، هز نیشده در ا ارائه کردیرو استفاده شود. تیعدم قطع یکردهایموجود، بهتر است از رو یهاداده

ه کار . نحوشودیم یبررس تیپروژه و عدم قطع تیریمد کردیدر هر مرحله با استفاده از رو دیتوسعه محصول جد

 کی یکه دارا شودیته مپروژه در نظر گرف کیصورت بهفرآیند توسعه محصول جدید است که هر مرحله  صورتینبد

 کیده از . سپس با استفاباشندیم نهیزمان و هز یدارا هایتفعال نیاو  باشدیو ساختار شکست کار م تیفعال یسر

ز ا. با استفاده شودیزده م نیکل پروژه تخم نهیشده و هز محاسبه تیهر فعال نهیهزتکرار شونده گروهی فازی  کردیرو

 را کاهش دهد. هاینهممکن است هز یو حت شودیپروژه توسعه محصول بهتر انجام م هایینههز تیریمد کردیرو نیا

 شنهادیپ کیعنوان رد. بهکاستفاده  گرید هاییتعدم قطع ای گرید یفاز یکردهای، از روتوانیم ندهیآ یکارها یبرا

ختلف م یارهایمع توانیمنظور م نیبه هم ؛کرد سهیمقا گریکدیبا  نهیطرح را از منظر هز نیچند توانیم گرید

 گیرییمصمت یکردهایدر نظر گرفت و با استفاده از رو نهیعنوان گزها را بهو طرح هایژگیعنوان ورا به ایینههز

زمان در پروژه توسعه طور همرا به تیفیزمان و ک نه،یهز توانیم ینچنکرد. هم سهیطرح مختلف را مقا نیچند

 . در نظر گرفت دیمحصول جد

شماره 

 فعالیت
 خبرگان

وزن  هزینه

خبرگان 

(𝑊𝑖𝑗 ) 

 هزینه تجمیعی

 فازی زدایی
𝑑𝑗  𝑐𝑗  𝑏𝑗  𝑎𝑗  𝑑𝑗

̅̅ ̅̅  𝑐𝑗
̅̅ ̅̅  𝑏𝑗

̅̅ ̅̅  𝑎𝑗
̅̅ ̅̅  

1 

1 2 6/1 3/1 1 2/0 

56/2 17/2 71/1 25/1 94/1 2 3 5/2 2 5/1 5/0 

3 2/2 2 5/1 1 3/0 
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 چكیده

نه بهینه سازی ینیز از موضوعات نسبتا جدید در زمسبز . مسیریابی استسازی  های معروف در زمینه بهینهمسیریابی یکی از مدل
رساختیتن ز( با در نظر گرفG-VRPسبز ) هینقل لهیوس یابیریمس کالسیک حل مسئله یبرا قیروش دق کیمقاله  نیدر ا. است

 نیگزیجا ینرژا یدارا هینقل لیکه ناوگان وسا ییهاها و آژانسشرکت یبرا یشترب مدل نی. اشودارائه می محدود یریسوخت گ یها
استفاده از حل  دو رویکرد، بوجود آمده است. رندیگیکاالها به کار م عیتوز در یمناطق شهر یحمل و نقل برا یهاستمیرا در س

CPLEX  در نرم افزارGAMS  و روش آزاد سازی الگرانژ در حل مدل استفاده شده است. حل کنندهCPLEX الی حل کننده ع
به  رود.ر میبه کا NP-HARDبعضی از مسائل برای حل دقیق  الگوریتم الگرانژهای برنامه ریزی است. اما کند برای حل مدل

ر حل د CPLEXکارگیری این الگوریتم باعث حل بسیار سریع مدل شده که کاهش چشمگیری در زمان در مقایسه با رویکرد 
  رایی این الگوریتم ارائه شده است.دهد. در انتها یک مثال عددی برای نشان دادن کامدل اصلی نشان می

  .مدل سازی، الگوریتم الگرانژ ؛برنامه ریزی مختلط عدد صحیح ؛مسیربابی سبزکلمات کلیدی: 

 مقدمه -1

 نیب هاانیجر تیریو مد یساز نهیاست که شامل به قاتیاز موضوعات مهم در تحق یکی 1نیتام رهیزنج تیریمد

 رهیزنج کیمراحل مختلف  یهماهنگ یرو شتریها بشرکت ،یفعل یرقابت یدیتول طیمح بدلیل. است رهیزنج در انیمدع

 یرا بررس باشدیفروشان م و خرده کننده عیکه شامل مرکز توز نیتام رهیدو مرحله از زنج مقاله نیا دارند. دیتاک نیتام

سفارش به  لیو تحو کننده عیدر مرحله توز مسیریابیهر کدام از مسائل  مجزا که حل دهدینشان م قاتی. تحقکندیم

دو مسئله برقرار  نیا نیب یموثر یاست که هماهنگ نیا بر تالش نیرا نخواهند داد. بنابرا یسراسر نهیفروشان، به خرده

به منظور  یاتیو عمل کیاستراتژی هایریگ میتصم ها بهها و کارخانهی، شرکترقابت اقتصاد با توجه به امروزه. شود

مربوط به  یاتیعمل هایمیتصم نیاز مهمتر یکیدارد.  ازیخود ن یکیلجست یندهایبهتر فرا تیریو مد یساز نهیبه

خدمات  تیفیها و بهبود کنهیکاهش هز یبرا یخوب اریبس هایها و پیشنهادجواب رایخودرو است ز یرهایمس یطراح

 دهد.یارائه م

مشخص  شبکه کیدر  هینقل لیناوگان وسا یابیریمستالش دارد تا ( VRP) هینقل لیوسا یابیریمس  کیکالس مسئله    

را در بهینه ترین حالت مربوط به عرضه و تقاضا  یهاتیتحت محدود انیاز مشتر یبه مجموعه ا رسانی خدمت یبرا

از اهداف  یکل نهیبه حداقل رساندن هز ایو  هینقل لیوسا هیشده توسط کل ی. به حداقل رساندن مسافت طانجام دهد

آن  یاز زمان معرف VRP انواع شود.یاز فاصله محاسبه م یتابع خط کیبه عنوان  نهیاست و معموالً هز VRPمعمول 

کند یفرض م کیکالس VRP مورد مطالعه قرار گرفته است. اری، توسط محققان بس[1]و رامسر  گیتوسط دانتز

                                                           
1 Supply Chain Management  
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 ریدر هر مس رانندگان یبرا شهینامحدود است و مقدار سوخت موجود در مخزن هم هینقل لهیمخزن سوخت وس تیظرف

اغلب  تیوضع نیکنند. ا یریگسوخت دیتور خود با لیادامه و تکم یبرا هینقل لی، وسااما در واقعیتاست.  یممکن کاف

هستند، از  ، برق، اتانول(یعی)به عنوان مثال، گاز طب نیگزیجا یانرژ یداراآنها  یهاناوگان یی کههادر مورد شرکت

 یهارساختیمرتبط با ز های بیشترمحدودیت با توجه به دیبا رهایمس ر این صورتکه داهمیت بیشتری برخوردار است 

 نیاز آخر یکی( به عنوان 2سبز کیعموماً مفهوم لجست ای) نیگزیجا یانرژ باها ناوگان . شوند یزیبرنامه ر یریسوخت گ

بسط دهد که با یاز مطالعات نشان م یاریظاهر شده است. به عنوان مثال ، بس ریاخ یهادر سال VRP اتیادبمباحث 

 یانتشار دکاهش های زیادی برای ( موقعیت3)و تاکید روی مدل مسیریابی سبز، کالسیک VRPو گسترش مدل 

 یو اجتماع یطیمح ستیاثرات زو با توجه بیشتر به ، یاقتصاد یهانهیهز صرفا کاهش یجابه ( CO2کربن ) دیاکس

نظر در  دی، خواستار تجدستیز طیحمل و نقل بر مح در مورد اثرات خطرناک ندهیفزا یهاینگران [2] وجود دارد.

 [4] همکاران و کوخ [3]است. یمنف راتیتأث نیچنتوجه به  با یجاده او مسیریابی حمل و نقل  یزیبرنامه ررویکرد 

 نهیهز ،هینقل لهیاز وس یخط یبیکه در آن هدف ترک ندادرا مورد مطالعه قرار د یآلودگ یابیرمسی مسئله و ناوگان اندازه

سبز  هینقل لیوسا یابیریهوکس مسئله مس لریاردوغان و م راننده است. نهیو هز CO2سوخت و انتشار  نهیثابت، هز

(G-VRP.را مطرح کردند ) [5] از  یانبار به مجموعه ا کیاز  یا مسافت طی شده حمل و نقل نهیهز مدل طرح شده

 کند.میحداقل  رامخزن سوخت  تیبه ظرفبا توجه شده  نییتع شیاز پ یبازه زمان کیدر  ییایپراکنده جغراف انیمشتر

در مجدد  یریمجاز به سوخت گ ازیمخزن سوخت محدود دارند و در صورت ن تیظرف هینقل لی، وساG-VRPدر 

 یسیبرنامه نو کیرا به عنوان  G-VRP [6] هستند. برد و همکارانهای سوخت محدود از پیش تعیین شده جایگاه

ی به نمایندگی از متفاوت یهاستگاهیاعنوان به را  4یمجاز یهاآنها، گره مدلدر  .مختلط فرموله کرده اند حیعدد صح

فیشر  شوند.یم گمارده دهی لیتحو ندیفرادر  هینقل لیوسا کاال )تکمیل بارگیری( مجدد یریبارگ یبرا یانیم یانبارها

به کار گرفت.  1981سال  برای اولین بار الگوریتم حل دقیق الگرانژ را برای حل دقیق مدل سازی عدد صحیح در [7]

ابعاد بزرگ بسیار زمان بر خواهد بود به که حل آنها در  NP-HARDهای از آن زمان این الگوریتم برای حل انواع مدل

کالسیک با  VRPاین الگوریتم را برای  1997اولین بار در سال  [8]شود. برای مثال کوهل و مدسن کار گرفته می

شده اند روش  یمعرف اتیکه تاکنون در ادب یقیدقهای تمیالگور نیبهتردرنظرگیری پنجره زمانی به کار گرفتند. 

را با مدل اردوغان و میلر  VRP-Gمدل  [10]. کوخ و کارااوغالن [9] هستندالگرانژ  و 6 برششاخه و و 5 متیق-شاخه

 و چند مدل تکمیلی دیگر را با روش شاخه و برش حل کردند. 

ما در این مقاله قصد داریم تا مدل اردوغان و میلر را با روش آزادسازی الگرانژ برای حل سریع تر پیاده سازی کنیم.     

 تا به حال صورت نگرفته است.  G-VRPدل پیاده سازی الگوریتم الگرانژ روی م

شود، سپس توضیح کلی راجع ابتدا به شرح مسئله و مدل پرداخته می که استصورت  نیدمقاله بادامه  یسازمانده    

شود و نحوه پیاده سازی آن روی مسئله شرح داده خواهد شد، یک مثال عددی آورده به الگوریتم الگرانژ داده می

شود که حل مسئله اعداد مربوط به زمان حل و سایر پارامترها با هم مقایسه خواهند شد. دیده میخواهد شد و سپس 

با استفاده از این الگوریتم بسیار سریع تر است و جواب کامال بهینه خواهد بود به طوریکه با استفاده از این الگوریتم 

 ر سریع ترین حالت جواب بهینه به دست آورد.برای مسئله با ابعاد بزرگ نیز د 7توان در نرم افزار گمز می
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 مسئلهشرح  -2

G-VRP  یاVRP  سبز یک گراف مستقیم و کامل است کهG=(N,A) که  𝑁 = 0 ∪ 𝑁𝐶 ∪ 𝐹  ها مجموعه گره

𝑁𝐶و  depot center است که متشکل شده است از  = {𝑛1, 𝑛2, . . . 𝑛𝑐}  مجموعه مشتریان و 

𝐹 = {𝑛𝐶+1, 𝑛𝐶+2, . . . 𝑛𝑐+𝑆} های سوختگیری و مجموعه ایستگاه𝐴 = {(𝑛𝑖, 𝑛𝑗): 𝑛𝑖, 𝑛𝑗 ∈ 𝑁}  مجموعه

 کند.ها را به هم متصل میهاست که گرهکمان

در نظر میگیریم. هر ماشین با  )گالن بر مایل( rگیریم و نرخ مصرف سوخت را در نظر می Qظرفیت باک ماشین را      

 𝑡𝑖𝑗را با طی این مسافت دهیم و زمان نشان می 𝑑𝑖𝑗را بوسیله   jو  iفاصله بین شهر  کند.حرکت می  spسرعت ثابت 

نشان  𝑝𝑖های سوخت رسانی با مدت زمان سرویس در هر گره برای مشتریان و ایستگاه  t=d/spدهیم که نشان می

های تمامی جایگاهتوان در نظر گرفت. هم به عنوان جایگاه سوخت با ظرفیت نامحدود می depot centerدهیم. می

شوند.  محدودیتی برای تعداد بار سوختگیری وجود ندارد و هر ماشین سوخت نیز با ظرفیت نامحدود در نظر گرفته می

)کل باک خودرو( سوختگیری  Qتواند هر تعداد بار سوختگیری کند و هر ماشین بعد از هربار سوختگیری تا می

 depotبه  (time horizon))که تعداد ساعات کاری روز است(  𝑇𝑀𝐴𝑋 کند. هر خودرو باید قبل از مدت زمان می

 .سفر استکردن هزینه  minبرگردد. تابع هدف 

 شود:فرضیات زیر در نظر گرفته می

 شود. هر ماشین در یک مسیر نهایتا استفاده می -1

 شود. شروع و تمام می depotهر مسیر در  -2

 شود. داده می هر مشتری توسط یک ماشین سرویس -3

 سوخت موجود در هر ماشین باید بزرگتر مساوی مصرف سوخت بین هر دو گره باشد.  -4

 تجاوز کند.  𝑇𝑀𝐴𝑋زمان طی کردن هر مسیر نباید از  -5

 فرمول بندی و مدل مسئله -2.1

�́�در این مدل از گراف  = (𝑁,́ �́�)  استفاده شده که�́� = 𝑁 ∪ �̂� که 

 �̂� = {𝑛𝑛+𝑠+1 + 𝑛𝑛+𝑠+2 + ⋯ + 𝑛𝑛+𝑠+�́�}   مجموعه نقاط مجازی برای هر ایستگاه سوخت که امکان

 است.   �́�های متصل کننده بین هر دو نقطه از هم مجموعه کمان �́�و  استسوختگیری ماشین از آن وجود دارد 

 متغیرهای تصمیم:

𝑥𝑖𝑗  متغیر صفر و یک رفتن از شهر :i  به شهرj  

𝑓𝑖  سطح سوخت باقیمانده در باک در رسیدن به گره :i  که بعد از رسیدن به هر جایگاه سوخت تاQ شود.پر می 

𝜏𝑖  زمان رسیدن یک ماشین به گره :i  که موقع راه افتادن و رسیدن بهdepot شود. صفر می 

 مدل: 

1) min         ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

(𝑖,𝑗)∈𝑁 ́,𝑖 ≠ 𝑗

 

Subject to  
2)        𝑠. 𝑡. ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑗 ∈𝑁 ́,𝑖 ≠ 𝑗

= 1          ∀𝑖 ∈  𝑁𝐶  

3) ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑗 ∈𝑁 ́,𝑖 ≠ 𝑗

≤ 1           ∀𝑖 ∈ (𝑁 ́ ∖ 𝑁𝐶) 
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4) ∑ 𝑥𝑗𝑖

𝑖 ∈𝑁 ́,𝑖 ≠ 𝑗

− ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑖 ∈𝑁 ́ ,𝑖 ≠ 𝑗

=  0         ∀𝑗 ∈ 𝑁 ́   

5) ∑ 𝑥𝑜𝑗 ≤ 𝑚

𝑗 ∈(𝑁 ́  ∖"0")

 

6) ∑ 𝑥𝑖𝑜 ≤ 𝑚

𝑖 ∈(𝑁 ́  ∖"0")

 

7)  𝜏𝑗 ≥ 𝜏𝑖 + (𝑡𝑖𝑗 + 𝑝𝑖)𝑥𝑖𝑗 − 𝑇𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑥𝑖𝑗)          ∀𝑖 ∈  𝑁 ́ ;  ∀𝑗 ∈  (𝑁 ́ ∖ "0")  ;  𝑖 ≠  𝑗 
8)  0 ≤ 𝜏0 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥 
9)  𝜏𝑜𝑗 ≤ 𝜏𝑗 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥 − (𝑡𝑗𝑜 + 𝑝𝑖)         ∀𝑗 ∈ (𝑁 ́ ∖ "0")      
10)  𝑓𝑗 ≤ 𝑓𝑖 − 𝑟. 𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 + 𝑄(1 − 𝑥𝑖𝑗)         ∀𝑗 ∈   𝑁𝐶  ;  ∀𝑖 ∈  𝑁 ́   ;  𝑖 ≠  𝑗   
11) 𝑓𝑗 = 𝑄       ∀𝑗 ∈ (𝑁 ́ ∖ 𝑁𝐶)      
12)  𝑓𝑗 ≥  𝑟. 𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗          ∀𝑖 ∈ (𝐹𝑈�̂�); ∀𝐽 ∈ 𝑁𝐶        
13)  𝑥𝑖𝑗  ∈  {0,1}            ∀(𝑖, 𝑗) ∈  𝑁 ́ 

  
کند که هر مشتری دقیقا تضمین می 3و  2هاست. محدودیت تابع هدف کم کردن مسافت کلی طی شده توسط ماشین

ضمین ت 4یک بار بازدید شود و هر ایستگاه سوخت یا نقاط مجازی حداکثر به یک گره بعدی وصل شوند. محدودیت 

ماشین  mکند که نهایتا تضمین می 6و  5های ورودی و خروجی به گره برابر باشد. محدودیت کند تعداد کمانمی

ها نوشته شود در تا محدود شود بایستی این محدودیت mها روی شینمورد استفاده قرار گیرد. اگر تعداد ما

کند و اینکه هیچ زمان ورودی به گره را تعیین می 9تا  7ها حذف شوند. محدویت غیراینصورت بایستی این محدودیت

ها نوع گره ها ومربوط به سطح سوخت برحسب ترتیب گره 10برنگردد. محدودیت  depotبه  𝑇𝑚𝑎𝑥ماشینی دیرتر از 

سطح  11کند. محدودیت ر مجاز )زیر تورها( را حذف مییخود به خود دور یا مسیرهای غ 10-7. محدودیت است

کند که سوخت تضمین می 12کند. محدودیت بعد از هر بار سوختگیری پر می Qسوخت داخل باک هر ماشین را تا 

هر مشتری در هر مسیر وجود خواهد داشت. محدودیت از طریق یک جایگاه سوخت از  depotکافی برای بازگشت به 

 است. ( 1و0) binaryباشد که می xمتغیر  عبه نوط هم مربو 13

 و اعمال در مدل ساختار اصلی روش الگرانژ -2.2

 : شودبه عنوان یک مسئله صحیح به صورت زیر مدل می Pمسئله بهینه 
𝑧 = mincx     
s.t. 
Ax=b 
Dx≤e 
x≥0 

𝑛 صورت یک ماتریس به xکه در اینجا  × 𝑚 به صورت یک ماتریس bو  1 × 𝑘 یک ماتریس به صورت eو  1 × 1 

 با محدودیت Pدهنده مسئله نشان LPها دارای ابعاد منطبق با این نمادها هستند. فرض کنید اتریسم بوده و بقیه

 باشد. LPنشاندهنده مقدار بهینه  𝑍𝐿𝑃باشد و  AX=b صحیح بودن و آزادسازی رابطه

 شود تا بتوانتقسیم می  Dx≤eو  Ax=bت به دو مجموعه محدودی P های مسئله در اینجا فرض شده است محدودیت

 .مسئله الگرانژ را به راحتی حل نمود
𝑍𝐷(𝜆) = 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑥 +  𝜆(𝐴𝑥 − 𝑏) 
𝐷𝑥 ≤ 𝑒 
𝑥 ≥ 0 

𝜆که در اینجا  = (𝜆1, … , 𝜆𝑚)  حل آسان این مسئله به معنی حل آسان مسئله استیک بردار از مضارب الگرانژ .p 
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 p. برای راحتی فرض شده است که است. مسئله الگرانژ قابل حل در زمان چندجمله ای و یا شبه چند جمله ای است
𝑋شدنی است و مجموعه  = {𝑥|𝐷𝑥 ≤ 𝑒, 𝑥 ≥ 0, integer}  حل شدنی و متناهی برای𝐿𝑅𝜆 سپس است .𝑍𝐷(𝜆) 

های نابرابری این مسئله زمانی که فرضیات نقض شده باشد و یا محدودیت . توسعه و بهبوداستهی ها متنا 𝜆برای تمام 

𝑍𝐷(𝜆). کامال واضح است که استدیگری به مسئله اضافه شود، آسان  ≤ 𝑍 شود که با فرض و به آسانی مشاهده می

 توان گفت:باشد می pحل بهینه مسئله  ∗𝑥اینکه 
𝑍𝐷(𝜆) ≤ 𝑐𝑥∗ +  𝜆(𝐴𝑥∗ − 𝑏) = 𝑍 

𝐴𝑥اگر  = 𝑏  باشد، آنگاه با رابطه𝐴𝑥 ≤ 𝑏  در مسئلهp شود و سپس به جایگزین می 𝜆 ≥ توان نیاز است لذا می0

 نشان داد: 
𝑍𝐷(𝜆) ≤ 𝑐𝑥∗ +  𝜆(𝐴𝑥∗ − 𝑏) ≤ 𝑍 

𝐴𝑥به طور مشابه برای  ≥ 𝑏  به رابطه𝜆 ≤ 𝑍𝐷(𝜆)برای حفظ رابطه  0 ≤ 𝑍  نیاز است. در کل تضمینی برای پیدا

𝑍𝐷(𝜆)ندارد به طوری که وجود  𝜆کردن  = 𝑍 افتد.باشد، اما این اتفاق برای اغلب موارد خاص اتفاق می 

𝑍𝐷(𝜆)رابطه  ≤ 𝑍 دهد که اجازه می𝐿𝑅𝜆  به جایLP  برای ارائه حدهای پایین در یک شاخه و حد پایین الگوریتم

تواند یک واسطه بوده و کاربردهای دیگری نیز دارد. این می 𝐿𝑅𝜆 کاربرد، استفاده شود. این بیشترین Pبرای مسئله 

توان با را اکثرا می Pهای شدنی خوب مسئله برای انتخاب متغیرها و انتخاب شاخه بعدی برای جستجو باشد. حل

 (1981به دست آورد. )فیشر  𝐿𝑅𝜆آشفته سازی یک حل شدنی نزدیک به 

بدست x باشد. برای بدست آوردن حد باالی مسئله می Zایین برای مسئله ک حد پی 𝑍𝐷(𝜆) همانطور که گفته شد    

 قرار داده و یک حد باال بدست خواهد آمد. Pرا در مسئله اصلی  𝑍𝐷(𝜆) مسئله آمده از حل

شود را شدن مدل می NP-HARDها که باعث سختی یا بنابراین همانطور که گفته شد به نوعی  یکی از محدودیت    

افزار گمز برای اینکه در نرم CPLEXآوریم. در مدل ما بعد از حل مدل با کنیم و در تابع هدف میریلکس یا آزاد می

 ها حل این مدل را دشوار کرده است به این روش عمل شد که تک تکمتوجه شویم کدامیک از محدودیت

ها مدل به راحتی و با سرعت باال بعد از حذف یکی از محدودیت شد هرگاهها از مدل حذف و مدل حل میمحدودیت

کرده است. بعد از اعمال فرآیند فوق متوجه  NP-HARDشدیم که این محدودیت مسئله را داد متوجه میجواب می

 مدل یعنی محدودیت زیر بایستی ریلکس شود: 7شدیم که محدودیت شماره 
 𝜏𝑗 ≥ 𝜏𝑖 + (𝑡𝑖𝑗 + 𝑝𝑖)𝑥𝑖𝑗 − 𝑇𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑥𝑖𝑗)          ∀𝑖 ∈  𝑁 ́ ;  ∀𝑗 ∈  (𝑁 ́ ∖ "0")  ;  𝑖 ≠  𝑗  

 های عددیشده است. در این مقاله، از نمونه مثال استفادهمدل الگوریتم الگرانژ روش حل جهت اعتبار سنجی     

را   Lagrangianو  CPLEX جدول زیر مقایسه زمان حل و مقدار تابع هدف در دو حالت .متفاوتی استفاده شده است

ها و مقادیر مقدار دهی در هر تکرار و سایر مقادیر در هر مثال دهد. از آوردن سایر جداول از قبیل تعداد تکرارنشان می

نیز بدلیل شلوغ نشدن بیش از حد مقاله خودداری کردیم. این مدل را برای چند مسئله مختلف با ابعاد کوچک، 

 متوسط و بزرگ حل کردیم که مقادیر بهینه نهایی، حدود باال و پایین هر کدام، زمان حل با هر دو روش و برخی

 :استاین اعداد اجرای مدل در لپ تاپ با مشخات زیر پارامترهای تغییر یافته در هر مدل را در جدول زیر آورده ایم. 
Processor. Intel® Core™ i7 Processor, Intel® Core™ i5 3317U Processor 
Memory. DDR3 1600 MHz SDRAM, 
Chipset. Intel® HM76 Chipset. 
RAM 6GB 
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 و الگرانژ CPLEX: مقایسه اطالعات و نتایج حاصله از دو روش حل 1جدول
مقدار بهینه 

 CPLEXاز 
اختالف حد 
 باال و پایین 

تعداد گره  زمان حل )به ثانیه( حد پایین حد باال
  (́ 𝑁)کلی

شماره 
 مسئله

 ابعاد مسئله

 CPLEX الگرانژ
 کوچک 1 6 61 0.01 48 47 0 48
63 %1 62 63 0.01 203 8 2 
96 %2 94 96 0.02 12.5 10 3 

 متوسط 4 14 3864 0.03 158 154 %2 158
186 %1 183 186 0.05 15876 18 5 
259 %3 251 259 0.06 36851 20  6 
 بزرگ 7 25 * 0.11 375 364 %4 *
* %4 458 476 1.64 * 35 8 

 دهد.مسئله در واقع مقدار بهینه تری)کمینه تری( ارائه مینکته: بدلیل اینکه مدل ما کمینه سازی است حد باالی 

 در جدول است.   )بدلیل زمان باالی حل در گمز( عالمت * نمایاگر عدم وجود داده فوق

 نتیجه و جمع بندی -3

  np-hardلکند. مسائل مسیریابی به دلیکالسیک را با استفاده از الگوریتم الگرانژ حل می G-VRPاین مقاله مدل 

توان با بکارگیری درست بعضی ما در این مقاله نشان دادیم که می. شوندهای فراابتکاری حل میاکثرا با الگوریتمبودن 

تفاوت زیاد زمان  1غیربهینه این مسائل جلوگیری کرد. جدول و  های دقیق در صورت امکان از حل پیچیدهالگوریتم

تواند نمی CPLEXهای زیاد دهد به طوری که برای تعداد گرهو الگرانژ را نشان می CPLEXروش در حل این مدل 

 رسیم. ثانیه به جواب می 1الگرانژ در کمتر از با الگوریتم حتی در مدت زمان چندین ساعت به جواب برسد در حالی که 
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 چکیده

ي بودجه ها نهیهز بندي وویژه اي برخوردار است. پروژه ها معموال براساس برنامه زمان تيموفق پروژه ها از اهم تیریامروزه، مد
 نترل قرارکمورد  شوند، مگر آنکه در هردوره به طور منظم يبندي شده اي که براي آن ها در نظر گرفته شده است، انجام نم

امه اف از برنط انحرنقا یيازرش حاصله است که امکان شناسا تیریمد کيپروژه، تکن يهاي کنترل ستمياز موثرترین س يکی. رنديگ
 يطعيت مقعدم  و سکیعدم توجه به ر ،يکنترل ستميس نینقطه ضعف ا نیکند. ازطرفي بزرگتر يپروژه فراهم م رانیرا براي مد

ه  هدف کردد ، پيشنهاد مي گ سکیر تیریحاصله و مد شارز کيتحقيق، بکارگيري رویکرد تلفيقي تکن نیباشد.از این رو درا
 رييگميدي، تصمدپيشنهااز آستانه ریسک مي باشد.  با بکارگيري رویکرانحراف رخ داده در پروژه،  زانيم يرویکردپيشنهادي بررس

 ردن ابهامطرف کجهت بر نيانجام مي گيرد. همچن سکیبر اساس حدود انحراف و آستانه ر ،يجهت انجام اقدامات اصالح رانیمد
  .ده استفاده شارزش حاصله است کيهاي پروژه، از منطق فازي در فازي سازي شاخص هاي تکن تيفعال شرفتيپ زانيم انيدر ب

 .سکیعدم قطعيت؛ منطق فازي؛ آستانه ر ارزش حاصله؛ تیریمد :يدیکلمات کل

 مقدمه -1

 خیخدمت که داراي تار کی لیتحو ایمحصول  کیپروژه عبارت است از تالشي موقت و منحصربه فردجهت توسعه 

به بهبودکنترل  شترياست. همواره توجه ب يروابط منطق سري کیقابل سنجش و  ارهايياهداف و مع ان،یشروع و پا

تکنولوژي، امري ضروري  عیسر راتييتغ و يرقابت جهان شیمشتري با توجه به افزا تیهاي پروژه و جلب رضا تيوضع

در دوره  نهیهز شیو افزا يزمان ريهاي پروژه ندارند، قطعا با تأخ تياطالعاتي از وضع چيکه ه يرانیبه نظرمي رسد. مد

 کيستماتيس نديیپروژه، وجود فرا شرفتيپ زانيم رييگيشوند؛ لذا درکنارپ يپروژه مواجه م اتيهاي مختلف چرخه ح

هاي  کيپروژه، امري ضروري تلقي مي شود. تکن تیریمد ندیاطالعات عملکرد و ارائه آن در فرا ريبراي جمع آو

ها،روش ارزش حاصله مي  کيتکن نیاز ا يکیود دارد که پروژه وج شرفتيپ زانيم نيو تخم رييگيبراي پ ارييبس

سه عامل دامنه، برنامه  نيبراي برقراري انسجام ب يارزش حاصله را روش تیریباشد.موسسه ي مدیریت پروژه، مد

پروژه، با  يدرصد 15شرفتيتوان بعد از پ يروش م نی[. با بکار گيري ا1کند] يم فیزمانبندي و منابع پروژه تعر

 نهیمدت زمان و هز ثيپروژه از ح یينها تياز وضع يتر نانيو قابل اطم قيروند عملکرد پروژه، پيش بيني دق يبررس

، شناسایي انحراف هاي پروژه وکنترل عملکرد پروژه ،  ليارزش حاصله با تحل کي[. تکن2]تپروژه داش ليتکم يالزم برا

مطلوب  یينها جیبه موقع به نتا يد تا بتوانند با اقدامات اصالحباش يپروژه م رانیبه مد عیهشدار سر يبرا يبعنوان ابزار

است.  رانیو نظرات مد ماتيتصم وژه،اطالعات گذشته پر ي.اساس محاسبات روش ارزش حاصله بر مبناابندیدست 

 يها سکیو ر ندهیآ طیدر نظر نگرفتن شرا ليدهدو به دل يقرار م ياي مبهم را مورد بررس ندهیارزش حاصله آ کيتکن

خواهند با  يپروژه م رانیاست که مد يدر حال نیداشت. ا ينسبتاً مناسب ينيب شيتوان پ يروش نم نیدر ا ياحتمال

چقدر خواهد بود.  یينها نهیخواهد افتاد و زمان و هز يپروژه چه اتفاق يبرا ندهیکه در آ دانندممکن ب يخطا نیکمتر
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مثبت و حداقل  جیها به منظور حداکثر کردن نتا سکیو پاسخ به ر ليوتحل هیتجز ،یيشناسا ندیفرآ سکیر تیریمد

 ياست که آگاه یياز روش ها يکی سکیر تیری[. مد3بر اهداف پروژه است] يمنف يامدهاياثر پ ایکردن احتمال وقوع 

 تيطعروبه جلو مي تواند عدم ق يبا نگاه سکیر تیری[. مد4دهد] يم شیپروژه افزا يرا نسبت به داده ها رانیمد

ها و  ز،فرصتينموده و در ادامه ن ياریو اتخاذ اقدامات مناسب  يابیرا در جهت ارز تیرینموده و مد یيرا شناسا ندهیآ

ارزش  تیریو مد سکیر تیریدهد. هر دو روش مد رييکرده و عملکرد پروژه را به سمت بهبود تغ یيارا شناس دهایتهد

 ندهیبر عملکرد آ ،يو بافراهم نمودن ساختار و چارچوب منطق تیریمد قیموضوع دارند تا از طر نیبر ا يحاصله سع

 ينيب شيپ يبرا يبهتر جیگذشته، به یقين نتا هرو ب دینگاه رو به جلو همراه با د کی عيمطلوب گذارند. تجم ريپروژه تأث

پروژه ها در نظر گرفتن  شرفتيدر پ تيعدم قطع طیپروژه خواهد داشت. با توجه به وجود شرا یينها نهیزمان و هز

بهتر عملکرد و  يرينه تنها به اندازه گ تيترخواهدبود. در نظر گرفتن عدم قطع کینزد تيبه واقع ياعداد به صورت فاز

 نهيکند. در زم يکمک م زين يواقع يايارزش حاصله در دن کيانجامد، بلکه در گسترش کاربرد تکن يپروژه م شرفتيپ

 يو پارامترها ياصل ميخورد. محققان مفاه يبه چشم م يفراوان يات خارجي و داخلارزش حاصله، مطالع تیریمد

 نینو يرا با روشها يسنت يمقاالت روشها يکرده اند و در بعض يمختلف بررس يارزش حاصله را از جنبه ها تیریمد

ارزش حاصله  تیریمد يها تیو محدود ایمزا ريو تفس حي، به توض2014درسال  Guptaقرار داده اند.  سهیمورد مقا

ارزش  يپارامترها جیبه روش جزء به کل نتا يپروژه به عنوان مطالعه ي مورد کیضمن محاسبه  يپرداخته است. و

 تیری، در مورد مفهوم دانش مد 2013در سال  Bhangaleو  Mahadik[. 5داده است] حيوضت ريحاصله را به تفس

پروژه و  تیریبا توجه به اصول مد نهیو هز يرل برنامه زمان بندپروژه و روش ارزش حاصله که شامل نظارت و کنت

 شنهاديکشور هند پ يارزش حاصله را در ساخت وسازها تیریانجام مؤثر روش مد يپردازد و چگونگ يساخت است، م

روش و نحوه  نیمورداستفاده در ا ي، روش ارزش حاصله و شاخصها 1387در سال  رخواهيو خ ي[. ساوج6دهد] يم

ارزش حاصله پرداخته  ي نهيگذشته درزم قاتيمرور تحق يکامل قرار داده و به دسته بند يرفتار شاخصها را مورد بررس

ارزش حاصله بر اساس  تیریروش مد يساز ادهيپ يبرا یي، چارچوب اجرا 1387در سال  ينژاد و مالح ي[. باقر7است]

، ابتدا عدم 2005در سالKuchta[. 8ار در کشور ارائه داده است]ب نياول ي، را براANSI/EIA748استاندارد 

 رتروش ارزش حاصله را به صو يکه شاخصها دینما يارائه م يموجود در پروژه را شرح داده و سپس روش يتهايقطع

مجموعه  يتئور يريزمان حاصله را با به کارگ تیری، مد1393وهمکاران در سال ي[. فدو9]نماید  يمحاسبه م يفاز

[. 10پروژه محاسبه و ارائه نموده است] تيو سنجش وضع شرفتيپ يابیارز يبه همراه شاخص ها يفاز يها

Graham تیریمد يمحاسبه شاخص ها نيو همچن نهیهز ينيب شيپ يکه برا دینما يارائه م ي، مدل2006در سال 

 ي، روش 1385در سال  نايو تات اني[. فرخ11استفاده کرده است] سکیر -نهیتحت عنوان هز يليارزش حاصله، از تحل

پروژه کاربرد  نهیارزش حاصله در محاسبات زمان و هز تیریو مد سکیهم زمان ر يريبه کارگ يرا ارائه داده اند که برا

 دیفوا ارزش حاصله، به تیریو مد سکیر تیریهر دو روش مد حی، ضمن تشر1385و فرداد در سال ي[. شاکر12دارد]

، روش 1388در سال ريزاده و اردش عي[. رف13کنند] ياشاره م یيبه حداکثر کارا دنيدو روش به منظور رس نیادغام ا

 قیکار از طر نیداده اند. ا ئهارا يريگ ميبه سطح قابل قبول اطالعات جهت تصم دنيرس يبرا سکیر يابیارز يفيک

به دست آمده و  يپروژه بر اساس وزن ها سکیر يابیارز تیعوامل و درنها نیا سهیبه عوامل آن، مقا سکیشکست ر

-Lopezو Pajares[. 14انجام شده است] يمنیو ا تيفيک نه،یزمان، هز اريدر چهار مع يفاز نيقوان
Paredesکردند. تفاوت  شنهاديپ سکیر تیریارزش حاصله و مد تیریمد مادغا يبرا دیجد اري، دو مع2010درسال

 نیکند. ا يم سهیمورد انتظار مقا سکیر ليارزش حاصله را با انحراف پروژه در اثر تحل يو زمان بند نهیهز ينيب شيپ

انتظار  ددر چرخه عمر پروژه مور يساختار راتييتغ ای يریرپذييتغ ایآ نکهیا ليوتحل هیتجز يبرا ریدو شاخص به مد

شاخص  ،يپروژه واقع کی ي، با استفاده از داده ها2013و همکاران در سال ي[. مجاب15کند] يکمک م ر،يخ ایاست 
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 ريو تأخ ليزمان تکم نيکرده اند. همچن ليپروژه را تحل ريتأخ يارزش حاصله را محاسبه و فاکتورها تیریمد يها

با  تیکرده اند. درنها ينيب شيمونت کارلو پ يساز هيشب لهيپروژه به وس سکیر ليوتحل هیپروژه را با استفاده از تجز

پژوهش، برگرفته  نیاي ا هی[. مدل پا16داده اند] شنهاديپ يپروژه راه حل تيدو روش به منظور بهبود وضع نیا سهیمقا

دادن  پوششتفاوت که، عالوه بر بسط مدل براي  نی( انجام دادند، با ا2011است که پاجارس و لوپز) ياز پژوهش

ارزش حاصله قرار  تیریمد کيو عدم قطعيت را در کنار تکن سکیمقاله فاکتور ر نیهاي مختلف پروژه، ما در ا تيوضع

 ،يپروژه در هر مقطع زمان نهیزمان و هز تيوضع يابیتر جهت ارز نانهيخوش ساختار و واقع ب يتا به مدل ميده يم

روژه پ نهیزمان و هز تيوضع يابیو ارز ليتحل د،یآ يمدل بدست م نیاکه در انتهاي  يمهم ي. خروجمیينما دايدست پ

مي  سکیر تیریارزش حاصله فازي و مد تیریپروژه با تلفيق مد تيوضع يابیاست .در این پژوهش ،هدف اصلي ارز

 .باشد

 ادبیات موضوع-2

 ینلذا درا است. يازاتمام پروژه مورد ن ینهاست که در برآورد زمان و هز یفيتعار يفازي دارا حاصلهارزش  یریتمد

  خواهند شد. يموارد بررس ینقسمت ا

ا . تديرمشخص، صورت گ يجهبه منظور حصول نت یستبا ياست که م یيمتشکل از مجموعه کارها :محدوده پروژه

د، زمان نشون ينپروژه مع يردرگ يقسمت ها يو نحوه همکار يکار يتهايفعال يبه عبارت یاکه محدوده طرح  يهنگام

 نخواهد بود. يهطرح قابل ته يبند

 ياست که برا يداده شده به کار يصمصوب تخص يشده، بودجه  یزي: ارزش برنامه ر1(PVشده) يارزش برنامه ریز

مصوب به  يکارها یحشده شامل تشر یزيشود. ارزش برنامه ر ياز ساختار شکست کار انجام م يجزئ یا يتفعال یک

پروژه  يتجمع يشده  یزياست. ارزش برنامه ر وژهپر ياتانجام آن کارها در طول چرخه ح يبرا یيدشدهعالوه بودجه تأ

 .شود يشناخته م يزپروژه ن يلتکم يبه عنوان بودجه 

 یک يداده شده برا يص، همان ارزش کار انجام شده برابر با بودجه مصوب تخصحاصله: ارزش 2(EVارزش کسب شده )

شده به عالوه بودجه مصوب متناظر با  يلکار مصوب تکم يزانهمان م یناز ساختار شکست کار است. ا يجزئ یا يتفعال

تواند بزرگ  يشود و نم يم يريشده خط مبنا اندازه گ یزير مه، به نسبت ارزش برنا حاصلهکار انجام شده است. ارزش 

i,....,1,2,3براي .جزء باشد یک يشده برا یزيتر از بودجه مصوب ارزش برنامه ر n 

i,....,1,2,3شده برايدرحالت فازي ارزش کار انجام  n را با رابطه ي زیر محاسبه مي کنيم. در این رابطه

BCيتفازي فعال يشرفتدرصد پ يزانبودجه شده و م ینهنشانگر هز iعددي  بصورتباشد که درصدپيشرفت  يام م

 .شود يم يانبمثلثي فازي 

(1) 
 

 

1 2 3
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1Budget Cost, Work Schedule (BCWS)  

2Budget Cost, Work Performed (BCWP)  
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براي یکهاد، بطورانجام د يتفعالnآن را براي یدرابطه باال به تمام پروژه در هر دوره خاص گزارش، با يمتعمبراي 

1,2,3,....,i n:خواهيم داشت 

(2)  1 2 3 1 2 3
1 1 1 1
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از ساختار   يجزئ یا يتفعال یک يصرف و ثبت شده در انجام کار برا يواقع يها ینه: مجموع هز3(ACهزینه واقعي)

شود اندازه  يصرف م حاصلهبه ارزش  يدنرس يکه برا يزيندارد و هر چ یيحد باال يواقع ینهشکست کار است. هز

 .خواهد شد يريگ

ز ساختار ا  يجزئ یا يتفعال یک يصرف و ثبت شده در انجام کار برا يواقع يها زمانمجموع  (:ATزمان واقعي)

ازه د اندشو يبه ارزش حاصله صرف م يدنرس يکه برا يزيندارد و هر چ یيحد باال يواقع زمانشکست کار است. 

 خواهد شد. يريگ

 .باشد)بودجه مصوب( ياتمام پروژه م ي(  : کل بودجه براBACپروژه) يلبودجه تکم

 .دشو يده ماز آن استفا ینه( : نشان دهنده عملکرد پروژه است که در محاسبات برآورد هزP.F) يشاخص عملکرد

پروژه  يهم بقاتما يدر دسترس برا ینههز يزان(: نشان دهنده مBCWR)يماندهکار باق يشده برا يهزینه بودجه بند

 .است

راف انح يزانده ومبو يواقع يها ینهو هزحاصله ارزش  ينبرابر با اختالف ب ینه،انحراف هز :(  CV)يانحراف هزینه ا

رنامه ز مقدار با يشتربانجام آن کار یعنيباشد،  يمنف يمقدار ینهدهد. اگر انحراف هز يرا نشان م يبرنامه از نظر مال

مقدار  متر ازک يا ینهکار موردنظر هز یعنيمقدار مثبت باشد  ینا که يدربرداشته است. درصورت ینهشده هز یزير

 .شده را به دنبال داشته است یزيبرنامه ر

(3) CV = EV – AC 

 انحراف هزینه اي را با رابطه ي زیر محاسبه مي کنيم. درحالت فازي مثلثي 

(4)  1 1 2 2 3 3, ,CV EV AC EV AC EV AC     

 . ي باشدصرف شده براي کار انجام شده م ینههزACرابطه ینکه در ا

انحراف برنامه، از  يزانشده بود و م یزيو ارزش برنامه ر حاصلهارزش  ين(  : برابر اختالف بSV) يانحراف زمان بند

                                                           
3Actual Cost, Work Performed (ACWP)  
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طول  ياز زمان بند يت،بيشترفعال یاآن است که پروژه  يبه معن يمنف يدهد. انحراف زمان بند يرا نشان م ينظر زمان

 .است يش رويشده در حال پ یزيزودتر از موعد برنامه ر راست که کا يمثبت به آن معن SVو  يدخواهد کش

(5) SV = EV- PV 

 انحراف هزینه اي را با رابطه ي زیر محاسبه مي کنيم.درحالت فازي مثلثي  

(6)  1 1 2 2 3 3, ,SV EV PV EV PV EV PV     

 يقعوا نهیا هزب سهیارزش کار تمام شده در مقا سهیمقا يبرا نه،ی(: شاخص عملکرد هزCPI) يشاخص عملکرد هزینه ا

ده ش ليکمکار ت ي نهیهز یيکارا يرياندازه گ يارزش حاصله برا يتیریمد يشاخص کم نیشاخص مهم تر نیاست. ا

پروژه،  شده در نهیواحد هز کیهر  يکه به ازا است يمعن نیآل و مطلوب پروژه است و به ا دهیا ک،یاست. کسب عدد 

 واحد کار انجام گرفته )ارزش حاصله( است. کی

(7) CPI = EV / AC 

 محاسبه کرد.درحالت فازي مثلثي شاخص عملکرد هزینه اي را مي توان با رابطه ي زیر 

(8)   31 2
1 2 3

1 2 3

, , , , EVEV EVEVCPI CPI CPI CPI
AC AC ACAC
 

    
 

 

برنامه  فتپيشر مقابل حاصله يشرفتپ یسهمقا يبرا ي،شاخص عملکرد زمان بند : (SPI (يشاخص عملکرد زمان بند

مام ت یاآ دهد که يم نشان شاخص ینآل و مطلوب پروژه است. ا یدها یک،پروژه است. کسب عدد  یکشده در  یزير

 .يرخ یاشده مطابق با برنامه اجرا شده است  یزيبرنامه ر يکارها

(9) SPI = EV / PV 

 درحالت فازي مثلثي شاخص عملکرد زمانبندي را مي توان با رابطه ي زیر محاسبه کرد.

(10)   31 2
1 2 3

1 2 3

, , , , EVEV EVEVSPI SPI SPI SPI
PV PV PVPV
 

    
 

 

 ها و محاسبه آستانه یسکر یلو تحل یهتجز-2

صورت که  یددب شود؛ ينشان داده م ینهزمان و هز یسکاز گزارش، توسط وزن ر يدو دوره متوال ينب یسکر ييراتتغ

ابط زیرمحاسبه مي از رو tيدر مقطع زمان ینهزمان و هز یسکاوزان ر يریم،دوره گزارش در نظر بگ يزمان را مقطعtاگر

 گردند.

زمایشى
خه آ

نس



 

 
 

(11) 

(12) 

1t t tWS SRR SRR   

1t t tWC CRR CRR  

 يماندهباق زمان یسکيو مقدار ر يلتکم يماندهباق ینههز یسکينشانگر مقدار ر يبه ترتبtSRRوtCRRروابط باالکه در 

 د.زیرتعميم دا روابط یقبراي کل مقاطع پروژه، از طر ي توانروابط ذکر شده را م است. t ي در مقطع زمان يل،تکم

(13) 

(14) 

2
1 0

1 1 1

T T R
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i i i
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2
1 0

1 1 1

T T R

t t t T pc
i i i

WC CRR CRR CRR CRR 

  

        

2در روابط باال

psو
2

pcیدبا . سپسي باشندتا انتهاي پروژه م ینهکل زمان و هز ينشانگر انحراف احتمال يببه ترت 

 وند.ه مي شآستانه ي ریسک ها نيز ازطریق روابط زیرمحاسب شوند. یيشناساینه حساس به زمان و هز يتهايفعال

(15) 2
t

t
PS

WS ESCPSRT



  

 
 

(16) 2
t

t
PC

WC ECCPCRT



  

 

که بعد  يل است.محتمل زمان تکم یيمقدار نهايل وتکم ینهمحتمل هز یيمقدار نها ESCPوECCPدر این روابط

ا ه آستانه يتجمع .سپس مقداري گردندم يانب يو زمان پروژه براي اتمام به صورت احتمال ینههز يزانم سازييه از شب

 وابط زیرمحاسبه کرد.از ر ي توانرا م

(17) 1t t tASRT SRT ASRT    

 

(18) 1t t tACRT CRT ACRT    

 روش کار -3

 پژوهش یبیارائه مدل ترک -3-1

يت وضع يل هايتحل يفاکتورها از خروج یناست که ا ياديبه داشتن دو فاکتور بن يازن يبي،مدل ترک يبراي طراح
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در آن  فازي بدست آمده است که حاصله يارزش  یریتاند. فاکتور اول از روش مد هاي قبل بدست آمدهروشپروژه با

در حالت  ینهوهز يهاي انحراف زمانشاخص یتدر نها قرار گرفت و يلمذکور مورد تحل يکبا تکن یوسنار يتمرحله وضع

که در آن مرحله  افزار بدست آمده است با نرم یسکر يلو تحل یهاز روش تجز يزفازي بدست آمدند. فاکتور دوم ن

شاخص  یا يبيحاصل شد. مدل ترک ینهزمان و هز یسکهاي ر قرار گرفته و مقدار آستانه يلمورد تحل یوسنار يتوضع

 ي گردند:م یفتعرزیر به صورت روابط يببه ترت ینه،زمان و هز فازي کنترل

(19) 

(20) 

( )( ) , 1, 2,3t it i tSCOI ASRT SV i    

( )( ) , 1, 2,3t it i tCCOI ACRT CV i    

 یبیپروژه به کمک مدل ترک تیوضع یابیارز ندیفرا -3-2

اخص فازي انحراف ،وش 18و17زمان وهزینه ي پروژه به ترتيب از روابط یسکآستانه ر ابتداپروژه  يتوضع یابيجهت ارز

ز الت مناسب را ابا توجه به عالمت شاخص فازي انحراف زمان و هزینه، ح سپسمحاسبه 20و19زمان و هزینه از روابط 

 یسکانه رآستمت با توجه به عال مي کنيم.در ادامهمجموعه حالتهاي شاخص فازي انحراف زمان و هزینه انتخاب  ينب

ارد، وجود د سکینه راعداد فازي شاخص انحراف زمان وهزینه )قدر مطلق اعداد( با آستا ينکه ب يزمان وهزینه ، روابط

 20و19طهشاخص فازي کنترل زمان و کنترل هزینه را طبق راب مي کنيم.حالت مناسب انتخاب شده را، انتخاب 

ا از ناسب رم يتوضع، هزي شاخص کنترل زمان و هزینه  بدست آمدکه براي اعداد فا يبا توجه به عالمت ومحاسبه 

 يرمي کنيم.سپس پروژه را تفس،حالتهاي شاخص کنترل زمان و هزینه انتخاب 

 نتیجه گیريو پروژه تیوضع یابیجداول ارز -4

ده ش کسب رزشا تیریمد بيمعتبر، با ترک ياخذ شده از مقاله ها يواقع يايدن ياز داده ها يريپژوهش با بهره گ نیا

 یر،ذپ یسکر يطکه از طرف مح یطيشرا پرداخت. تيعدم قطع طیبه کنترل و نظارت پروژه در شرا سکیر تیریو مد

يب ترک گریکدی در رابطه با ي،انحراف شاخصو یسککه فاکتورهاي آستانه ر ي کندم یجابشود، ا يبر پروژه وارد م

 ده است کهش يحروابط طرا ینا یابيارز ي برايپژوهش، جداول نیراستا در ا ينکنند. در هم یجادرا ا يمختلف هاي

ي ار موشش قرشود را، تحت پ یجادانحراف ا فازي و شاخص هاي یسکهاي ر آستانه ينکه ب يحالتهاي مختلف يتمام

سته دو د ندکهي دهنشان م با توجه به آستانه ریسک پروژهاین جداول به نوعي وضعيت زماني وهزینه اي پروژه را.دهد

 روژه.پ ینهزحالتهاي زمان پروژه و دسته دوم، مجموعه جداول حالتهاي ه جداول باشند. دسته اول، مجموعه يم

 وiSVباتوجه به مقادیر  در همه ي وضعيت ها با توجه به مثبت و یا منفي بودن عالمت آستانه ي ریسک و 

ASRTعالمتiSCOL .راتعيين مي کنيم 

 شناسایی وضعیت زمانی -1جدول 

 وضعيت اول

 

 زماني برنامه از تر عقب

 
1 2 30, 0, 0SV SV SV   1 2 31, 1, 1SPI SPI SPI   
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 وضعيت دوم

 

 يزمان برنامه از تر عقب نسبتاً

 
1 2 30, 0, 0SV SV SV   1 2 31, 1, 1SPI SPI SPI   

 وضعيت سوم

 

 زماني برنامه با مطابق

 
1 2 30, 0, 0SV SV SV   1 2 31, 1, 1SPI SPI SPI   

 وضعيت چهارم

 

 زماني برنامه از جلوتر نسبتاً

 
1 2 30, 0, 0SV SV SV   1 2 31, 1, 1SPI SPI SPI   

 وضعيت پنجم

 

 زماني برنامه از جلوتر

 
1 2 30, 0, 0SV SV SV   1 2 31, 1, 1SPI SPI SPI   

 وiCVباتوجه به مقادیر  در همه ي وضعيت ها با توجه به مثبت و یا منفي بودن عالمت آستانه ي ریسک و

ACRTعالمتiCCOL .راتعيين مي کنيم 

 شناسایی وضعیت هزینه -2جدول 

 وضعيت اول

 

 شده هزینه بودجه از بيشتر
1 2 30, 0, 0CV CV CV   1 2 31, 1, 1CPI CPI CPI   

 شده هزینه بودجه از بيشتر نسبتاً وضعيت دوم
1 2 30, 0, 0CV CV CV   1 2 31, 1, 1CPI CPI CPI  

 

 شده هزینه بودجه با مطابق وضعيت سوم
1 2 30, 0, 0CV CV CV   1 2 31, 1, 1CPI CPI CPI  

 

 وضعيت چهارم

 

 شده هزینه بودجه از کمتر نسبتاً

 
1 2 30, 0, 0CV CV CV   1 2 31, 1, 1CPI CPI CPI  

 

 شده هزینه بودجه از کمتر وضعيت پنجم

 
1 2 30, 0, 0CV CV CV   1 2 31, 1, 1CPI CPI CPI  

 

 نوع وضعيت مربوط به آن مشخص خواهدشد.iSCOLویاiCCOLدرادامه باتوجه به عالمت 

 وهزینه  بررسی شاخص کنترل زمان – 3جدول 

 درجه هزینه کنترل فازي شاخص مکان زمان کنترل فازي شاخص مکان
 بحراني

 بودن

 درجه
 بحراني
 نبودن

 تصميم
 مدیریتي

1 2 30, 0, 0SCOL SCOL SCOL  

 
1 2 30, 0, 0CCOL CCOL CCOL  

 

 غيربحراني 100% 0%

1 2 30, 0, 0SCOL SCOL SCOL   1 2 30, 0, 0CCOL CCOL CCOL   25% 75%  نسبتا

 غيربحراني

1 2 30, 0, 0SCOL SCOL SCOL   1 2 30, 0, 0CCOL CCOL CCOL   50% 50% نرمال 

1 2 30, 0, 0SCOL SCOL SCOL  

 
1 2 30, 0, 0CCOL CCOL CCOL   75% 25%  نسبتا

 بحراني

1 2 30, 0, 0SCOL SCOL SCOL  

 
1 2 30, 0, 0CCOL CCOL CCOL   100

% 
 بحراني 0%
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 چکیده

ا و ه سازمان  یياسو و آشن یک از پروژه یریتو اجراي پروژه ها و توسعه روزافزون علم مد یریتمد یطشدن شرا يچيدهامروزه با پ
دغ ه ث ر آن ه ا دغتم ام س ازمان ه ا، اک یيماگر نگو دیگر، پروژه حرفه اي از سوي یریتها و استانداردهاي مد یهشرکت ها با نظر

ات از اق دام ک يیراس تا  ينمنابع را در سردارند، در هم  ينهبه یریتو مد استانداردو هماهنگ بر مبناي اصول و یکپارچه یریتمد
ش پژوه.ه اس تپ روژه ب ود یریتگذاري دفاتر مد یهدر کشور ما حرکت به سوي راه اندازي و پا يراخ سالهايسوم سازمان ها درمر

 نی ازد. ب راي اپ رد يم  موردمطالعهپروژه در سازمان  یریتدفاتر مد ياثربخشکارایي و يديعوامل کل يحاضر به کارکردها و بررس
ث ر ا ي ديوامل کلعانجام شد و کارکردها و  یریتبا دفاتر مد ارتباطموضوع موجود در ياتنظري و ادب يمنظور، نخست مطالعه مبان

ند ارکرده ا داش تک یيرا در ک ارا ین تاثير يشترکه ب ليعوامروش هاي آماري از يريدر گام بعد، با بهره گ شدند. یيشناسا يبخش
رش د ا یرانراي م دبپروژه را  یریتموارد مرتبط با دفتر مد بندي تیولوو ا یزيتواند برنامه ر يرتبه بندي م ینا یدند.مشخص گرد
ن به منفع ت کارکردهاي آنا یلپروژه و تبد یریتدفتر مد يتبستر مناسب جهت موفق آمدن نموده و موجب فراهم يلسازمان تسه

 گردد. سازمان براي

 يوش ه ار ؛يواثربخش  یيک ارا ي ديعوام ل کل ؛پروژه یریتدفاتر مد ؛پروژه حرفه اي یریتاستانداردهاي مدکلمات کلیدی: 

 .يآمار
 

 مقدمه-1

 آش کار اس ت. مح ور پ روژه يدر سازمان ه ا يتموفق يپروژه به عنوان عامل اصل یریتدانش مد يريامروزه لزوم بکارگ
ي ب اال يارتم ام ش ده بس  ینهاجرا شده، هز يپروژه ها يفيپروژه ها، ضعف مشهود ک يشدن زمان اجرا يشکست،طوالن

ام ر  ی نو ا برشمردرو يشمشکالت مهم پ يرهاز زنج يتوان به عنوان بخش يو ... را م يهاول يها نسبت به برآوردها پروژه

راس تا و  ی نباشد. در ا يم ي کشورپروژه در طرح ها و پروژه ها يعلم یریتنشدن اصول مد ینهثمرات نهاد یناز مهمتر

تواند  يم پروژه یریتدفتر مد یجادها، ا پروژهطرح ها و يتموفق يزانباال بردن م يبرا يزغلبه بر مشکالت مذکور و ن يبرا

انج ام ش ده در  ي تفعال ینشک به عنوان مهم تر يپروژه ب یریتدفتر مد "هارولدکرنر ي يدهسودمند باشد. به عق ياربس

 يرک ن اساس  یک عنوانبه (PMO)پروژه  یریت.دفاتر مد"یدآ يبه حساب م يرپروژه در دهه اخ یریتدانش مد يطهح

پ روژه  یریتدان ش م د يت بکارگيريپروژه محور هستند. امروزه اهم يدر سازمان ها يتموفق یجادو ا يدر توانمند ساز

موضوع  PMO .[1]قابل انکار است.  يرغ يور بهره یشمنابع و افزا ينهاستفاده به يپروژه محور برا يتوسط سازمان ها

 ياس ت ب را ينه اد PMO یکباشد. در واقع  يپروژه ها م ياتشکالت در چرخه حاز م بسياري يداست که کل يجذاب

س ازمان،  از منابع ينهاستفاده به يبرا يعامل یجادپروژه، بهبود ارتباطات و ا یریتمد يبرا يسازمان استانداردهاي ینتدو

پ روژه ب ه  یریتبل و  م د .[2]نسازما يور و بهره يپروژه بر اثربخش يشکست ها يکمک به کاهش مصائب و آثار منف
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 بس يار پروژه، مشکالت ياجرا يدفتر به روز باشد، سازمان متصد ینهر چقدر ا یندارد. بنابرا يبستگ PMOبلو  سطح

ب ه اس تفاده از  تمایلخواهد کرد. يفهپروژه موثرتر انجام وظ يرمتغ يها يطرو خواهد داشت و در مح يشرا در پ يکمتر

در .[3] باش د يمس لله م  ای ن يپروژه ها نشان دهنده راه حل موجود ب را یریتمد در PMO شده ینتدو يبرنامه ها

 يه ا ين هدر زم ي عمران يتوان از بهبود عملکرد پروژه ها يسازمان م يبخش ها یردر کنار سا PMO صورت استقرار

 ی نا ي  تحق ی نا يموضوع اصل حاصل نمود. يناناطم یانمشتر یتزمان و رضا ینه،هز يفيت،چون محدوده، ک يمختلف

 يو آم ادگ ي تپ روژه از قابل یریتدف اتر م د ينه تلوری کدرزم یاديز يارکارهاي بس ياز طرف ینکهاست که با توجه به ا

و مدل هاي بل و  و  يتراه اندازي موف  و عوامل مؤثر بر موفق الگوهايسازمان براي راه اندازي و نحوه و انوا ع مدل ها و

از س ازمان ه اي داراي دف اتر  ياريت وان متوج ه ش د در بس  يم  يگذرا به راحت گاهينبا يکنصورت گرفته ول یابيارز

 و ن ه یش ينما يموارد به عنوان واحد سازمان يارياز اثرگذاري الزم برخوردار نبوده اند و در بس ین دفاترپروژه، ا یریتمد

ضمن جمع  ین تحقي منظور در ا ینبراي ا م اند؟ادرآمده اند. مشکل کجاست؟ و عوامل مؤثر براثر گذاري کد تأثيرگذار

س ازمان از  و منتف ع ش دن يعوامل م ؤثر براثربخش  پروژه یریتدفاتر مد یفو دسته بندي وظا یيآوري کامل و شناسا

 يپ روژه مرک ز راه کاره ا یریتدف اتر م د ینکهقرار خواهد گرفت.با توجه به ا یابيپروژه مورد ارز یریتعملکرد دفاتر مد

 ي روباش د، ل ذا پ يبرخوردار م  يا یژهو يتآن ها از اهم يريو به کارگ ایجاددر داخل سازمان هستند لذاپروژه  یریتمد

راه  ینب ه عن وان بهت ر PMOیج ادبزرگ پروژه محور، ا يو سازمان ها يشرفتهپ کشورهايدر يمشکالت ينچن يدایشپ

توان  يرا مPMOیجادا يتضرورت و اهم اما .[4]شناخته شده است يرپروژه در دهه اخ یریتمد یدهپدین حل و مهمتر

 یشافزا ي،کار ياستاندارد ها ي: اجریستنگر يزن یرموارد ز همچون و فوائد آن بر سازمان يراتاز تاث ياز نقطه نظر برخ

س رعت  یشپروژه سازمان، افزا یریتمد يتسطح صالح یشافزا ي،مشتر یترضا یشپروژه ها، افزا يتو بهبود نرخ موفق

 يد،و تول یيکارا یششده، افزا یفتعر ینهاتمام پروژه در زمان و هز يفيت،از بهبود ک ينانکسب اطم .[5]اپروژه ه یلتحو

 يه ا ي تفعال استاندارد کردن يبرا يساختار یجاداجرا و اختتام، ا یزي،ر برنامه يمنظم برا يروش یجادا هزینه، کاهش

 يتبهت ر وض ع یر،نمایشتکرارپ ذ يه ا ین دفرآ يب را يمتدلوژ یک يينسبد پروژه، تع یریتمد يلپروژه، تسه یریتمد

 ی کارزش وج ود  س ازمان. ي خ ار بهتر شرکا یریتاثر بخش، مد یسکر یریتمد يير،تغ يقترپروژه، کنترل دق يکنون

PMO اقالم قاب ل  يفيتبهبود ک یل،تحو يها ینهدر موارد کاهش زمان چرخه، کاهش هز ي تواندسازمان م يموف  برا

من ابع، ک اهش  یریتمشکالت پروژه ها، توازن دانش، بهبود دقت برآوردها، بهب ود م د یي بموقعپروژه ها، شناسا یلتحو

 کارکن ان ش رکت یاريپروژه،  یرانمد يانمضاعف پردازش ها در م يو اجرا يها، حذف دوباره کار پروژه عوامل شکست

 عملي اتي فرم ت ی ک ینش رکت، توس عه و ت دو يهاپروژه  يتمام یریتمد یندهاياثربخش فرآ يساز يادهپ درراستاي

کس ب  يبس و گرایشالق اء یکپ ارچگي،و  ينقش ها و سنجه ها، ارتقاء س طوح همک ار یندها،فرآ ي دق یفبا تعر یدجد

 يازتوانند داللت بر ن يم یرز يوجود نشانه ها .تعریف کرد پروژه یریتمد يروال ها و ابزارها یندها،دانش در رابطه با فرآ

 :یندپروژه نما یریتدفتر مد یجادن به اسازما

کارمن دان  انساني بعمنا یزيآورند، برنامه ر يرا فراهم نم یجباالست، آموزش ها نتا يارباال بودن نرخ شکست پروژه ها بس

 وج ود ي لدل س بد پ روژه ب ه ي برکنترل یتبرتر، و در نها يراهکارها یعو توز يضعف در گردآور يست،پروژه اثربخش ن

رائ ه ختل ف در ام يواح دها يانم ناهماهنگيو يناسازگار ي،همزمان و اثرات متقابل آن ها بر ساختار سازمان يپروژه ها

 ينص له ب من ابع، وج ود فا يدر زم ان بن د ی ادز ياربس  وجود تداخل يلي،و تحل یکپارچهپروژه به صورت  يگزارش ها

 .[3]است يفضع یاو عملکردها وجود ندارد و  یندهافرآ

قب ل از ش روع  یه گذاريطرح و برنامه سرما ي،استراتژ یجادنکات قابل ذکر است: ا ینا PMO یيکارا یشدر جهت افزا

 يمت یجادا يدي،و کاربران کل ینفعان،مشتریانذ ي،ساختار سازمان يينو شفاف، تع یحاصول راهنما به طور صر يينکار، تع

در  PMO يسق دمت تأس  ينب  يو ق و ي مس تقيمپ روژه، ارتب اط یریتدر دفتر مد یندو بهبود فرآ يفيتک یریتو مد
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 .[6]پروژه ها وجود دارد يتسازمان و نرخ رشد موفق

 (آورده شده است:1) در جدول یریتانجام شده مرتبط با دفاتر مد يپژوهش هاي کل يشينهپ
 یریتانجام شده مرتبط با دفاتر مد يپژوهش هاي کل يشينهپ -1جدول 

 اهداف سال پژوهش پژوهشگران پژوهشعنوان  ردیف

1 The positive and negative of 
use and impact of a project 

management office 

Southern new 
Hampshire 

university; Joel Saren 

دفتر  ياراخت ميزان پروژه یریتکارکردهاي دفتر مد 2001

 موفقيتشپروژه ونقش آن در یریتمد

2 An exploration of project 
management office 
features and their 

Chirstine xiaoyi dai/ 
William G.Wells 

 يبررس و پروژه یریتاستقرار و استفاده از دفاتر مد يبررس 2004

 ينو همچن يدندبرداري رس بهره که در آن به يطيمح یطشرا

 يرات آنکارکردهاي و خدمات و تأث یابيارز PMOو یيشناسا

 بر روي پروژه

3 The impact of implement 
a project management 

office 

Business 
improvement 

architects 

 راه هاي کمک به سازمان ها براي یيشناسا 2005

 يتموفق يزانم افزایش

 پروژه یریتسازي دفتر مد يادهعمده پ دالیل

 سازي يادهمهم در فاز پ عوامل

 پروژه یریتدفتر مد يتموفق عوامل

 پروژه یریتعمده دفتر مد کارکردهاي

4 Project management 
offices; A case of 
knowledge-based 

archetypes 

Kevin C. Desouzaa/ 
J. Roberto Evaristob 

دسته بندي و  PMOs از خواص و مشخصات ينماي کل 2006

برشمردن فاکتورهاي  PMOs از ياستنتا  الگوي اصل

 PMOs يتمهم در موفق

5 The reality on project 
management offices 

Université du Québec 
a Montreal; Brain 

Hobbs 

 در پروژه که یریتاز دفترمد یيکارکردها یيشناسا 2006

 در حال اجرا است يواحدهاي متفاوت سازمان

6 A new framework for 
understanding 

reorganizational project 
management thought the 

PMOs 

Monique Aubry/ 
Brain Hobbs/ Denis 

Thuillier 

 یریتمد براي مطالعه یکالتلور يهم بخش یکارائه  2007

 يچارچوب مفهوم یک ایجادPMO و يپروژه سازمان

 ی از طر يپروژه سازمان یریتمد یافتبراي در یدجد

PMO 
7 The project management 

office as an 
organizational innovation 

Brain Hobbs/ 
Monique Aubry/ 
Denis Thuillier 

 ينوآوري سازمان یکبه عنوان  PMOs يکربنديو بازپ یجادا 2008

 یریتمد ينب یايو روابط پو PMOs کمک براي درك بهتر

به  PMO ينمودن بررس ي یکپارچهسازمان يمپروژه و مفاه

 در ي تحق ياصل يردر مس ينوآوري سازمان یکعنوان 

باز "تر  وسيعپروژه در سازمان ها و به طور یریتمد فضاي

 تفکر

8 Organizational project 
management: An 

historical approach to the 
study of PMOs 

Monique Aubry/ 
Brain Hobbs/ Denis 

Thuillier 

پروژه  مدیریتبناي نظري بر مبناي درك بهتر از یک یجادا 2008

پروژه  یریتو مد PMOs که يتجرب یلارائه دال يسازمان

 یندفرآ یکاز  يتوانند به عنوان بخش يم يسازمان

 شوند یافتدر يمفهوم سازمان یکدر  تاریخي

9 Towards a 
conceptualization of PMOs 

of a agents and subjects 
change and renewal 

Sergio Pellegrinelli/ 
Luciano Garagna 

عوامل  به عنوان PMOs مفهوم از یکبه سمت  ينگاه 2009

 و نوسازي ييرو موضوعات تغ

10 Project management 
offices in transition 

Monique Aubry/ Ralf 
Muller/ Brain Hobbs/ 

Tomas Blomquist 

تحول  يرس در پروژه یریتاز مشاهده روند دفاتر مد ي تحق ینا 2010

ز مطالعات انجام شده ا توصيفي اقتباس شده است. داده هاي

 35مصاحبه به دست آمده.  ی از طر عمدتاً مورد، 17در 

 ینا عمده دسته گروه بندي شده اند. قسمت 6در  تغييرفاکتور

 PMO یايدرك بهتر ازتحول پو یکبه  يابيپژوهش، دست

ت:چرا اس یربه سؤاالت ز پاسخ به دنبال ي تحق یناست. ا

 چگونهها کدم اند؟ محركانجام شود؟ یدبا PMO ييرات هاتغ
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 وجود دارد؟ ييرپویاتغ یندفرا یک یاافتد؟ آ ياتفاق م ييرتغ

که  یاعملکردهایيها  یژگيهستند؟ و يزهایيچه چ تغييرات

 وجود دارد؟ ييريالگوي تغ آیاکنند چه هستند؟ يم ييرتغ

11 The integration role of 
the project management 
office in the frontend of 

innovation 

Karlosartto, 
liroKulvik, 

jarnoPoskela 

ل هاي فعا سازمانپروژه در یریتدفاتر مد ينقش کنترل يبررس 2011

عملکرد سازمان هاي داراي دفاتر  مقایسهدر حوزه نوآوری

 هپروژ نهاد در حوزه ینو سازمان هاي فاقد ا پروژه یریتمد

 هاي نوآوري

12 The three roles of a 
project portfolio 

management office:their 
impact on portfolio 

management execution 
and success 

Barbara Natalie 
Unger, 

Hans Georg 
Gemunden a, 

Monique Aubry 

سبد  مدیریت پروژه در حوزه یریتنقش دفاتر مد يبررس 2012

 و يکنترل يباني،پشت يسه نقش اصل معرفي پروژه

 يپروژه در خصوص یریتبراي دفاتر مد هماهنگي

 هاي آن یژگيو و يوپورتفول مدیریت

 

 پردازد. يمالعه پروژه در سازمان موردمط یریتدفاتر مد ياثربخش يديعوامل کل يبه کارکردها و بررس دراین تحقي 

دها و د و کارکرام شانج یریتموضوع موجود درارتباط با دفاتر مد تيانظري و ادب يمنظور، نخست مطالعه مبان ینبراي ا

 يرتاث ین يشتره بک يعوامل هاي آماريازروش  يريبهره گ با. در گام بعد، مي گردند یيشناسا ياثر بخش يديعوامل کل

ط با وارد مرتبمندي ب یتو اولو یزيتواند برنامه ر يرتبه بندي م ین. ایدندکارکردها داشتند مشخص گرد یيرا در کارا

 دفتر قيتفهت مونموده و موجب فراهم آمدن بستر مناسب ج يلارشد سازمان تسه یرانپروژه را براي مد یریتدفتر مد

 کارکردهاي آنان به منفعت براي سازمان گردد. یلپروژه و تبد یریتمد

 ادبیات موضوع -2

 پروژه یریتو کارکردهای دفتر مد یفوظا -2-1

 يخ ش س عب ی نا در شده که يانپروژه ب یریتو کارکردهاي دفاتر مد یفمتفاوت و متعددي براي وظا دسته بندي هاي

ن وان در قال ب دوازده ع وظ ایفه اي مختلف، ی دگاهد ينهمچن  ي دينقشه اي کل يانوب ياتکل يحپس از توض یدهگرد

 ين هدر زم پ روژه را یریتتر م ددف يديتوان نقش هاي کل يم يبه طورکل کارکردي دسته بندي و در جدول ارائه گردد.

 خالصه نمود: یرهاي ز

 دفت ر  ط هي ل احاشود. به دل يم يکارکرد برنامه هاي بلندمدت شرکت طراح ین: در ایکاستراتژ یزيبرنامه ر

اي توس عه برنامه ه  ياز،موردن متدولوژي داشتن ياردر اخت ينشرکت و همچن يو خارج يداخل يطپروژه بر مح یریتمد

 کرد. يگيريو پ يتوان طراح يشرکت را م

 ت، اس سازمانيوهاي پروژه اي  يتدر فعال یيها يکدانش، مهارت ها، ابزارها و تکن يريپروژه: به کارگ یریتمد

انداردهاي جموعه استراستا از م ینا درسازد و یرپروژه ها را امکان پذ ی به اهداف سازمان از طر يابيبه گونه اي که دست

و  ينجل امک ان س پروژه ش ام ينهبه یریتبراي انجام مد يات موردنيازعمل یتاًاستفاده کرد و نها توان يپروژه م یریتمد

ا هرائه گزارش تدارکات، بودجه بندي، ا یسک،ر يلتحل يفيت،برنامه ک يهمنابع، ته يصتخص زمان بندي، ین،مراحل آغاز

 .[7]يردگ يمستندسازي انجام م و
 باش د  خ ارجيو يتواند به شکل داخل  يو اقدام براي آموزش در سطح سازمان: آموزش ارائه شده م یيشناسا

 .یردسازمان صورت پذ یکدر راستاي اهداف استراتژ یستيآموزش ها با ینکه ا
 رد عملک هایتدرنها به و يکعملکرد تکن یریت،عملکرد مد يتواند شامل بررس يم یابيارز ینعملکرد: ا یابيارز

 ود.شسازمان در پروژه ها  منابعسازي استفاده از ينهتواند سبب به ياصل م ینروژه باشد. توجه به اخود پ
 همچن ين در اج راي پ روژه ي رمن ابع درگ يبراي استفاده مؤثر از تمام يازموردن یندهاي: فرآیندهاتوسعه فرآ 

 ین دهايفرآ یج ادتوس عه و ا يازب هکن د، چراک ه ن يم يهرا ته يرهکننده و غ ينکارفرما، مجري، تأم ينالزم ب يهماهنگ
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 و مداوم در سطح سازمان است. يشگيهم يازن یک ید،جد
 ایو  يممستق لشک در امور به ييردخل و تصرف و تغ یاو  یيصرفاً عمل مشاوره و راهنما یاپروژه  یریتدفتر مد 

 ی اديز یرددر س طح س ازمان، ص رف مق ا وژهیریت پردفتر مد يستأس یددهد. بدون ترد يدو را انجام م یناز ا يبيترک

فرص ت  و ی امزا ادیجپروژه و ا یریتشده است با بهره برداري از دفتر مد يکن ثابتو زمان را در بر خواهد داشت ل ینههز

 .[8,9,10]شود يصرف شده جبران م ینههز و هاي مختلف، زمان
 یریتدم  دفترک ارکرد ینمه م ت ر یس ندگاناکثر نو یدپروژه که از د یریتروش ها و استانداردهاي مد ینتدو 

ه ا ش انس  تک رار در پ روژه قاب ل دارا ب ودن مت دولوژي و روش ه اي ینکهالخصوص با توجه به ا يباشد. عل يپروژه م

 .[11]دده يم یشدر پروژه ها را افزا يتبه موفق يابيدست
 آوردن  همف را تواند ب ه ص ورت يپروژه، م یریتهاي مد یستگيپروژه: ارتقاء شا یریتهاي مد یستگيارتقاء شا

ه ا  يیراهنما ین. ایردها صورت پذ یي آنبه شکل راهنما یاپروژه و  یریتمد يمپروژه و ت یرانبراي مد یژهآموزش هاي و

مناس ب  ه اي ي تابلقداراي  يمت يدارد ول ياررا در اخت ي افرادپروژه به تعداد کاف يمشود که ت ياستفاده م يزمان يشترب

ک به اعضاي فرد حرفه اي را به صورت پاره وقت براي کم یکپروژه  یریتدفتر مد صورت ین. در ايستنپروژه  یریتمد

 رادارن د شیف خ ویدر انجام دادن وظ ا یيپروژه توانا يمکه ت يزمان يندهد. همچن يم يصتخص یفوظا انجام براي يمت

پ اره وق ت  فرد حرفه اي را به صورت یک توان يخود هستند، م ياتها و اعتبار فرض يلتحل يسنج يخواهان راست يول

 .[12]داد يصتخص يمجهت مشاوره به ت
 اي ه ورالعملدست هاي معمول کنترل پروژه، دارا بودن يتعملکرد پروژه ها : عالو ه ب ر فعال یشو پا يگيريپ

ش تري و س نجمش  يازهايالزامات و ن شناسایيعملکرد پروژه و یابيسنجش عملکرد و مجموعه اي از پارامترها براي ارز

 .[13]شده است يانپروژه ب یریتکارکردهاي مهم دفتر مد از یکي يزعملکرد پروژه مطاب  با آن الزامات ن
 [14]پروژه هاست داده هاي مرتبط با سواب  يلپروژه، ثبت و تحل یریتاز کارکردهاي دفتر مد یکي. 
 و  يني تب ي،طراح  يشاز پ  یرپروژهم د يو نردبان ترق يشغل يشرفترشد و پ يردر سازمان هاي حرفه اي مس

 .[14]پروژه باشد یریتدفتر مد از کارکردهاي یکيتواند  يموضوع م ینشفاف گشته است. ا
 وژه، اده هاي پرو استفاده مجدد از اطالعات و د نگهداريو به روزآوري اطالعات پروژه، به منظور ثبت، یریتمد

 .[9,10]باشد يپروژه م یریتبر عهده دفتر مد
 ه اردي است ک پروژه از مجموعه مو یض مدیرانو تعو یابيارز یگزیني،مانند استخدام، انتخاب، جا یيکردهاکار

 .يردپروژه صورت گ یریتتواند از طرف دفتر مد يم
 يف هوظ ينپروژه ها با اه داف س ازمان، همچن  یکاستراتژ یيراستا همو یيشناسا يفهپروژه وظ یریتدفتر مد 

 سازي سبد را بر عهده دارد. متوازنو یبانتخاب، تصو
 در زیر برخي از کارکردهاي دفتر مدیریت پروژه از دیدگاه هاي مختلف بررسي شده است.

منب ع مختل ف  بر چهار تکيهبندي کارکردها با یتدسته بندي و اولو یسه،به مقا 1387جامع در سال  يقيدر تحق يارباب

 گرفت:بعدي قرار  يقاتاز تحق ياريبس یهاقدام نمود که پا
 .[10]ازدیدگاه اربابي پروژه یریتبندي کارکردهاي دفاتر مد یتدسته بندي و اولو -3جدول 

 کرزنر هابس داي بالك دسته بندي مؤلفان
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 آمده است:4 کارکردهاي پرتکرار در جدول یتدرنها
 پروژه یریتکارکردهاي پرتکرار دفاتر مد -4جدول 

 مراجع )زیرمعيار(هاي کارکرد مشخصه )معيار(عنوان کارکرد کد

 هاياس تاندارد ک اربرد و انتخ اب ي زانم ازنظ ر پ روژه یریتاستانداردهاي مد یسهمقا پروژه یریتمد توسعه متدولوژي 1

 سازي در سازمان پياده مناسب جهت
Hill, 2008 

 یریتم د فرآین دهاي و مستندس ازي يطراح  شامل پروژه یریتمتدولوژي مد ینتدو

 گوه ايها، فرم ت ه ا و ال دستورالعملها و یهرو یندي،نمودارهاي فرآ پروژه در قالب

 ها پروژهدر یکنواختجهت استفاده  استاندارد

Rad, 2002; 
Kerzner,2009; Gartner 2002 

 ;Hobbs,Aubry,2010 سازمانپروژه در یریتاستقرار متدولوژي مد
Crawford,2011 

زم ال اص الحي سازي شده، صدور اقدامات پياده پروژه یریتمد يستمعملکرد س يلتحل

 و بهبود مستمر آن
Wisochi, 2009 

توس  عه ابزاره  ا ون  رم افزاره  اي  2

 یریت پروژهمد

 ;Rad, 2002; Hill, 2008 مناسب در سازمان یریت پروژهابزارها و نرم افزارهاي مدانتخاب 
Wisochi, 2009 

 Rad,2002; Wisochi, 2009 پروژه یریتاستقرار نرم افزارهاي مد

 Kerzner, 2009 پروژه اطالعات یریتمد يستمتوسعه س

 Crawford,2010;Wisochi, 2009 ن هاآ مستمرپروژه و بهبود یریتافزارهاي مد ي نرمو اثربخش یيبازنگري کارا

 Hill,2008; Kerzner, 2009 صورت نظام مند به دانش یریتو اجراي مد یزيطرح ر دانش پروژه یریتمد 3

 Wisochi, 2009 اسناد پروژه يوآرش

مناس ب  انگيزش ي ه اي يسممکان یجادآوري دروس آموخته شده درپروژه ها و ا جمع

 منظور ینبراي ا
Hobbs, Aubry, 2010; 
Crawford,2011 

 Kerzner, 2009 دروس آموخته شده پروژه ها يلتحل
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 Gartner 2002 پروژه هاي سازمان یراستفاده در سا انتشار دروس آموخته شده براي

 Hill, 2008 اي از پروژه ها دوره هاي يزيو انجام مم یزيبرنامه ر پروژه مميزي و انجام یزيطرح ر 4

 Wisochi, 2009 پروژه ينه مدیریتدرزم يآموزش يازسنجيانجام ن پروژه یریتآموزش مد 5

 ;Kerzner, 2009; Hill, 2008 خار  سازمان یابه صورت داخل  یریت پروژهمد يبرگزاري دوره هاي آموزش
Crawford,2011 

 Wisochi, 2009 پروژه یریتمد آموزشي دوره هاي ياثربخش يزانم یابيارز

 پ روژه یرانم د يجه ت آم ادگ يبرگزاري دوره هاي آموزش  ينهدرزم يتفعال

 PMP پروژه مانند یریتمد شرکت در آزمون هاي حرفه اي براي

Wisochi, 2009 

 ب راي پ روژه یریته اي م د يمبه ت متخصص قرار دادن کارشناسان ياردر اخت یتگري و هدا يمرب 6

 ها آنکمک و پر کردن خأل موجود در

Rad, 2002 

و  م کک باتجربه داخل س ازمان ب راي یاافرادو  يرونيب یناز مشاور يريبهره گ

 يم پروژهو اعضاي ت یرانارتقاء مد

Rad, 2002; Wisochi, 2009 

 Rad, 2002 پروري ياست جانشينسازي س يادهو پ یزيطرح ر

 Hobbs, Aubry, 2010 در مواقع لزوم یران پروژههاي الزم به مد یيارائه راهنما

 Hobbs, Aubry, 2010 آن به پروژه تخصيصپروژه مناسب و یرانتخاب مد پروژه ها يحکمران 7

 Kerzner, 2009 یران پروژههاي مد يتنقش و مسلول يينتع

 Hill,2008; Kerzner, 2009 وژهپر یران( مدي)کار راهه شغل شغلينامه رتبه بندي و ارتقاء ينآئ ینتدو

 Hobbs, Aubry, 2010 پروژه مدیران حقوق و پاداش يينمشارکت در تع

 Wisochi, 2009 پروژه یرانعملکرد مد یابيارز

 Hill, 2008 يا يفهظو مدیرانپروژه در برابر یرانمد اختياراتسازمان و ساختار پروژه ها و يينتع

 Hobbs, Aubry, 2010 در سازمان باالتر پروژه ها به مقامات يتگزارش وضع برپروژه هاکنترل و نظارت  8

 ,Rad, 2002; Hobbs, Aubry از خطوط مبنا يص انحرافاتو کنترل پروژه ها و تشخ یشپا
2010 

 Hobbs, Aubry, 2010 یریتيو به روزآوري داشبورد مد يهته

 Hobbs, Aubry, 2010 انتخاب پروژه ها يارهايمع شناسایي سبد پروژه یریتمد 9

 Hill,2008;Unger, et al, 2012 ها پروژه سازوکار الزم براي انتخاب يينتع

 ,Hobbs, Aubry, 2010; Pasini حذف آن ها یاها  پروژه انتخاب يتبر عهده داشتن مسلول
Terzieva,2013;Unger,etal, 2012 

 Hobbs, Aubry, 2010 پروژه یکاستراتژ یریتانجام مد یک پروژهاستراتژ یریتمد 10

کنن دگان  ت أمينروابط با یریتمد 11

 مشتریانو

 Kerzner, 2009 گان(کنند ينکاران / فروشندگان / مشاوران)تأم پيمانروابط با یریتپرداختن به مد

 Hill, 2008 کنندگان( ين)تأم مشاورانکاران / فروشندگان / يمانانتخاب پ

 Hill, 2008 کنندگان( ين)تأم کاران/فروشندگان/مشاوران پيمانعملکرد یابيارز

 Hobbs, Aubry, 2010 سازمان یانبا مشتر یریت روابطمد يتبر عهده داشتن مسلول

 Rad, 2002 یانمشتر یترضا یریتپرداختن به مد

 ي روي)شامل نمنابع پروژه ها یریتمد 12

 (يو منابع مال تجهيزات ي،انسان
 Crawford,2011 سازمان استخر منابع يبانک اطالعات يلتشک

 Hobbs, Aubry, 2010 آن ها به پروژه ها ينهبه تخصيصاستخر منابع سازمان و یریتمد

 

 پروژه یریتمد دفتر یبراثر بخش یرگذارعوامل تأث -2-2
 

 پروژه یریتدفاتر مد يبراثر بخش يرگذارعوامل تأث -5جدول 
 یسندگاننام نو عنوان یفرد

 Singh Rajendra Mark Keil, Vijay Kasi Kevin Desoaza, Evaristo, Roberto پروژه باتجربه یرانمد يريبه کارگ 1

 Dennis Bolls, Brain Hobbs, Monique Aubry, Shehu Zayyane, Akintola ارشد سازمان یریتمد یتحما 2
Akintoye, Kevin Desoaza, Evaristo, Roberto 

 Brain Hobbs, Monique Aubry پروژه سازمان یریتسطح بلو  مد یشافزا 3
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 Gerard Hill, Brain Hobbs, Monique Aubry سازمان يازانجام کارکردهاي موردن 4

 Kevin Desoaza توسعه استانداردها و متدولوژي ها 5

 Kevin Desoaza پروژه یرانهاي مد یستگيتوسعه شا 6

 Sergio Pellegrinelli, Luciano Garanga, Shehu Zayyane, Akintola Akintoye پروژه یریتتوسط دفتر مدکسب منابع الزم  7

 Shehu Zayyane, Akintola Akintoye پروژه در سازمان یریتدرك تخصص و ارزش دفتر مد 8

 Parviz Rad, Ginger Levin, Shehu Zayyane, Akintola Akintoye, Brain دانش در سازمان یریتتوسعه مد 9
Hobbs, Monique Aubry, Kevin Desoaza 

 Monique Aubry, Ralf Muller, Brain Hobbs, Kevin Desoaza يسازمان يفرهنگ یتکسب حما 10

 Brain Hobbs, Monique Aubry, Singh Rajendra Mark Keil, Vijay Kasi پروژه یریتدفتر مد يريگ يمقدرت تصم 11

 یقروش تحق -3

 .نشان داده شده است یربه شکل جدول ز ي تحق یندفرآ
 فرآیند تحقي  -6جدول 

ي
يف
 ک
ول
ز ا
فا

 

 نظري يمطالعه مبان 1

 يعوامل مؤثر براثر بخش شناسایي موضوع ياتکارکردها از ادب یيشناسا 2

 يعوامل اثربخشدسته بندي کارکردها و دسته بندي  3

 انتخاب سازمان هاي موردمطالعه 4

 جهت انجام مصاحبه یافتهساختار يمهپرسشنامه ن يهته 5

 پرسشنامه يلتحل 6

 پروژه مدیریتو کارکردهاي دفاتر يعوامل مؤثر براثر بخش یفو بازتعر یلاصالح، تعد 7

ي
کم
م 
دو
از 
ف

 

 ياثربخش یسماتر يلتشک 1

 جامعه آماري يينتع 2

 پرسشنامه دوم یعتوز 3

 جمع آوري داده هاي پرسش نامه شماره دو 4

 داده هاي به دست آمده يلتحل 5

 يبندي عوامل اثربخش یتو اولو يينتع 6

 یيارائه گزارش نها 7

 جامعه آماری و نمونه آماری ،روش گردآوری اطالعات-3-1

گ ردآوري داده در  ابزارباش د، يم  یافتهس اختار يمهپرسشنامه ن ی مصاحبه و از طر يفيابزار گرداوري داده در بخش ک

پ روژه، ب ه  یریت، ابتدا منابع مرتبط با دفتر مددر بخش کيفي این تحقي  باشد. يم یافتهپرسشنامه ساختار يبخش کم

و  مطالع ات کتابخان ه اي گس ترده جم ع آوري ش دند ی  م آ ن از طريت و مف اه یخچه،اصطالحابا تار یيمنظور آشنا

 ین مف اهيمقرارگرفته تا در درجه ي نخست نگرش جامع تري نسبت به ا يلوتحل یهآوري شده مورد تجز جمع اطالعات

ق وي ب راي  ی کتلور پای ه و سپس بت وان یدبراي شروع مطالعه موردي فراهم ا يهاول يو چارچوب مقدمات یدبه دست آ

ش دند و توس ط  یيشناس ا ي اتادب ي طب و عوامل اثربخشپروژه  یریتنمود. کارکردهاي دفاتر مد یجادا يمطالعات کم

مرحل ه ج رح  ی نا يج هق رار گرفتن د. نت موردبررس ي در نمونه هاي موردي یافتهساختار يمهمصاحبه و با پرسشنامه ن

کارکرده ا و  در بخ ش کم ي ،مص احبه ب ود. یجطب  نتا اثربخشي و اضافه شدن کارکردها و عوامل یفو بازتعر یلوتعد

تر در معرض آزم ون  يعآماري وس جامعهدر فاز اول ، در فاز دوم در یافته یلشده و جرح وتعد یيشناسا ياثربخشعوامل 

 یش يآزما ی عگ ردآوري ش دند. پ س از توز یافته اطالع اتپرسش نامه س اختار ي هبخ ش ب ا ته ین. در اي گيرندقرار م

ي دفت ر م دیریت پ روژه درس ازمان در بخش کم  جامعه آماري و نمونه آماري شد. ینتدو یيپرسشنامه، پرسشنامه نها

 ج زء در دسترس که يريخبره با روش نمونه گ 52به تعداد  ي،در بخش کم.حمل ونقل ریلي استان کرمانشاه مي باشد
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به منظور صحت و دقت اطالعات جمع آوري ش ده از س ازمان ه ا،  .است انتخاب شد يتصادف يرغ يريروشهاي نمونه گ

س ال در س ازمان داش ته  2پروژه سازمان که سابقه کار حداقل  یریتدفاتر مد یامدیرانشناسان و کار ينپرسشنامه ها ب

 .یداند پخش گرد

 رسشنامه اولپ-3-1-1
 سواالت پرسشنامه اول -7جدول 

 بسيارزیاد زیاد متوسط کم موضوع سوال سواالت ردیف

 توسعه متدولوژي 1

 پروژه یریتمد

     پروژه یریتاستانداردهاي مد یسهمقا

     پروژه یریتمتدولوژي مد ینتدو

     پروژه در سازمان یریتاستقرار متدولوژي مد

     پروژه یریتمد يستمعملکرد س يلتحل

توسعه ابزارها ونرم  2

 یریتافزارهاي مد

     پروژه مناسب در سازمان یریتانتخاب ابزارها و نرم افزارهاي مد

     پروژه یریتمد استقرار نرم افزارهاي

     اطالعات پروژه یریتمد يستمتوسعه س

     پروژه یریتنرم افزارهاي مد يو اثربخش یيبازنگري کارا

     دانش یریتو اجراي مد یزيطرح ر دانش پروژه یریتمد 3

     اسناد پروژه يوآرش

     جمع آوري دروس آموخته شده

     دروس آموخته شده پروژه ها يلتحل

     سازمان پروژه هاي یرانتشار دروس آموخته شده براي استفاده در سا

 مميزي و انجام یزيطرح ر 4

 پروژه
     هاي دوره اي از پروژه ها يزيو انجام مم یزيبرنامه ر

     پروژه یریتمد ينهدرزم يآموزش يازسنجيانجام ن یریت پروژهآموزش مد 5

     پروژه یریتمد يدوره هاي آموزش

     پروژه یریتمد يدوره هاي آموزش ياثربخش يزانم یابيارز

     يبرگزاري دوره هاي آموزش ينهدرزم يتفعال

     داشتن کارشناسان متخصص ياردر اخت یتگري و هدا يمرب 6

     افراد باتجربه داخل سازمان یاو  يرونيب یناز مشاور يريبهره گ

     پروري ينجانش ياستسازي س يادهو پ یزيطرح ر

     پروژه یرانهاي الزم به مد یيارائه راهنما

     آن به پروژه يصپروژه مناسب و تخص یرانتخاب مد پروژه ها يحکمران 7

     پروژه یرانهاي مد يتنقش و مسلول يينتع

     ژهپرو مدیران (ي)کار راهه شغل ينامه رتبه بندي و ارتقاء شغل ينآئ ینتدو

     پروژه یرانحقوق و پاداش مد يينمشارکت در تع

     پروژه یرانعملکرد مد یابيارز
     اي يفهظو یرانمد برابر پروژه در یرانمد ياراتسازمان و ساختار پروژه ها و اخت يينتع

     پروژه ها به مقامات باالتر در سازمان يتگزارش وضع کنترل ونظارت 8

     انحرافات از خطوط مبنا يصو کنترل پروژه ها و تشخ یشپا

     یریتيداشبورد مد يو بروزرسان يهته

     انتخاب پروژه ها يارهايمع یيشناسا سبد پروژه یریتمد 9

     سازوکار الزم براي انتخاب پروژه ها يينتع

     حذف آن ها یاانتخاب پروژه ها  يتداشتن مسلولبر عهده 

     پروژه یکاستراتژ یریتانجام مد یکاستراتژ یریتمد 10
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 تأمينروابط با یریتمد 11

 مشتریانکنندگان و

     ندگان(کن ين)تأم مشاورانکاران / فروشندگان / يمانروابط با پ یریتپرداختن به مد

     کنندگان( ينکاران / فروشندگان / مشاوران )تأم يمانانتخاب پ

     کنندگان( ينکاران/فروشندگان/مشاوران)تأم يمانعملکرد پ یابيارز

     سازمان یانروابط با مشتر یریتمد يتبر عهده داشتن مسلول

     یانمشتر یترضا یریتپرداختن به مد

     استخر منابع سازمان يبانک اطالعات يلتشک منابع یریتمد 12

     آن ها به پروژه ها ينهبه يصاستخر منابع سازمان و تخص یریتمد

  دوم پرسشنامه-3-1-2
 کی هر  يرأثت ميزان پردازد؛ به نحوي که يپروژه م یریتکارکردهاي دفتر مد يعوامل اثربخش يتپرسشنامه به اهم ینا

 ید.آ مي به دست يزبان يرهايروي کارکردهاي مختلف با استفاده از متغ ياز عوامل اثربخش
 پرسشنامه عوامل اثربخشي -8جدول

 بسيارزیاد زیاد متوسط کم عنوان یفرد

     پروژه باتجربه یرانمد يريبه کارگ 1

     ارشد سازمان یریتمد یتحما 2

     پروژه سازمان یریتسطح بلو  مد یشافزا 3

     سازمان يازکارکردهاي موردنانجام  4

     توسعه استانداردها و متدولوژي ها 5

     پروژه یرانهاي مد یستگيتوسعه شا 6

     پروژه یریتکسب منابع الزم توسط دفتر مد 7

     پروژه در سازمان یریتدرك تخصص و ارزش دفتر مد 8

     دانش در سازمان یریتتوسعه مد 9

     يسازمان يفرهنگ یتکسب حما 10

     پروژه یریتدفتر مد يريگ يمقدرت تصم 11

و  فیوظ ا ی ک ازه ر  ي تخود را نس بت ب ه اهم یدگاهصورت است که خبرگان د ینپرسشنامه به ا ي هردوساختار کل

ه ب منظ ور  ینا. براي یندنما ميپروژه سازمان )شرکت( دارند، ابراز یریتدفتر مد يتدر موفق يکارکردها که نقش اساس

د از هن د داد. بع خوا "ی ادز ياربس "تا  "کم ياربس"در بازه يزبان يراز کارکردها نمره اي را به صورت متغ یکهر  يتاهم

عادل صفر، م "کم ياربس"صورت که  ینشوند؛ به ا يم یلتبد يرهاي کميبه متغ يزبان يرهايمتغ ینپرسشنامه، ا يلتکم

ر ک ارکرد از ه  ي ازامت ي زانخواهد بود. م 4معادل  "یادز ياربس"و  3معادل  "یادز"،2معادل "متوسط"،1معادل  "کم "

 يره اتغاز م ی کاختصاص داده شده به هر  يازصورت که مجموع حاصل ضرب امت ینبد ید؛آ يم دست به يوزن يانگينم

 آن کارکرد خواهد بود.  يانگينم يازبر تعداد کل خبرگان برابر امت يمخبرگان، تقس تعدادو

 نتایج تحقیق -3-2
 نتایج تحقي  در جداول زیر آورده شده است.

 محق  یجنتا -9جدول
 رتبه بندي ميانگين نمرات موضوع سوال سواالت ردیف

 توسعه متدولوژي 1

 پروژه یریتمد

 18 2.5 پروژه یریتاستانداردهاي مد یسهمقا

 17 2.6 پروژه یریتمتدولوژي مد ینتدو

 11 3.2 پروژه در سازمان یریتاستقرار متدولوژي مد

 7 3.8 پروژه یریتمد يستمعملکرد س يلتحل

توسعه ابزارها ونرم  2

 یریتافزارهاي مد

 12 3.1 پروژه مناسب در سازمان یریتانتخاب ابزارها و نرم افزارهاي مد

 7 3.8 پروژه یریتاستقرار نرم افزارهاي مد
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 5 4 اطالعات پروژه یریتمد يستمتوسعه س

 15 2.8 پروژه یریتنرم افزارهاي مد يو اثربخش یيبازنگري کارا

 9 3.5 دانش یریتو اجراي مد یزيطرح ر دانش پروژه یریتمد 3

 19 2.4 اسناد پروژه يوآرش

 23 2 جمع آوري دروس آموخته شده

 28 1.3 دروس آموخته شده پروژه ها يلتحل

 26 1.5 سازمان پروژه هاي یردر ساانتشار دروس آموخته شده براي استفاده 

 مميزي و انجام یزيطرح ر 4

 پروژه
 3 4.2 هاي دوره اي از پروژه ها يزيو انجام مم یزيبرنامه ر

 13 3 پروژه یریتمد ينهدرزم يآموزش يازسنجيانجام ن یریت پروژهآموزش مد 5

 14 2.9 پروژه یریتمد يدوره هاي آموزش

 20 2.3 پروژه یریتمد يدوره هاي آموزش ياثربخش يزانم یابيارز

 21 2.2 يبرگزاري دوره هاي آموزش ينهدرزم يتفعال

 39 0.4 داشتن کارشناسان متخصص ياردر اخت یتگري و هدا يمرب 6

 29 1.2 افراد باتجربه داخل سازمان یاو  يرونيب یناز مشاور يريبهره گ

 30 1.1 پروري ينجانش ياستسازي س يادهو پ یزيطرح ر

 31 1 پروژه یرانهاي الزم به مد یيارائه راهنما

 16 2.7 آن به پروژه يصپروژه مناسب و تخص یرانتخاب مد پروژه ها يحکمران 7

 4 4.1 پروژه یرانهاي مد يتنقش و مسلول يينتع

 34 0.8 هپروژ مدیران (ي)کار راهه شغل ينامه رتبه بندي و ارتقاء شغل ينآئ ینتدو

 32 0.9 پروژه یرانحقوق و پاداش مد يينمشارکت در تع

 33 0.85 پروژه یرانعملکرد مد یابيارز

 22 2.1 يا يفهظو رانیمد برابر پروژه در یرانمد ياراتسازمان و ساختار پروژه ها و اخت يينتع

 10 3.4 پروژه ها به مقامات باالتر در سازمان يتگزارش وضع کنترل ونظارت 8

 1 4.5 انحرافات از خطوط مبنا يصو کنترل پروژه ها و تشخ یشپا

 2 4.4 یریتيداشبورد مد يو بروزرسان يهته

 8 3.6 انتخاب پروژه ها يارهايمع یيشناسا سبد پروژه یریتمد 9

 25 1.8 سازوکار الزم براي انتخاب پروژه ها يينتع

 27 1.4 حذف آن ها یاانتخاب پروژه ها  يتبر عهده داشتن مسلول

 6 3.9 پروژه یکاستراتژ یریتانجام مد یکاستراتژ یریتمد 10

 تأمينروابط با یریتمد 11

 مشتریانکنندگان و

 24 1.7 گان(نندک ين)تأم مشاورانکاران / فروشندگان / يمانروابط با پ یریتپرداختن به مد

 25 1.8 کنندگان( ينکاران / فروشندگان / مشاوران )تأم يمانانتخاب پ

 37 0.6 کنندگان( ينکاران/فروشندگان/مشاوران)تأم يمانعملکرد پ یابيارز

 35 0.75 سازمان یانروابط با مشتر یریتمد يتبر عهده داشتن مسلول

 40 0.3 یانمشتر یترضا یریتپرداختن به مد

 36 0.70 منابع سازمان ا استخر يبانک اطالعات يلتشک منابع یریتمد 12

 38 0.5 آن ها به پروژه ها ينهبه يصمنابع سازمان و تخص ا استخر یریتمد

رده ا و عداد کارکت به بندي آن ها پرداخت. با توجه یتتوان به اولو يکارکردها م يتمام يازاتبعد از به دست آوردن امت

در  يدانچن  يره تأثاز کارکردها ک برخي کارکردها و حذف ینرسد غربال ا ياز کارکردها به نظر م يبرخ یينپا يازامت يزن

 شتند باقي ماندند.مورد که بيشترین امتياز را دا 30درآخر تعدادپروژه ندارند، امري ضروري است. یریتدفاتر مد يتموفق

اق دام  یافته،ختارس ا نيمه و مصاحبه 1پرسشنامه شماره  يخروج يزبه دست آمده و ن يازاتدر گام بعد، با استفاده از امت

 یرز يشنهاديمنظور از فرمول پ ینشد. براي ا يه رتبه بندي عوامل اثربخشب
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 ي زانم  jEوjام روي ک ارکردiي عام ل اثربخش  يرگ ذاريتأث يزانم  ijEام،iي رتبه عامل اثربخش iR شد که در آن استفاده

 پروژه است. یریتدفتر مد يتروي موفق امjکارکرد يرگذاريتأث

 نتایج محق  -10جدول
 رتبه بندي ميانگين نمرات عنوان یفرد

 1 222.4 پروژه باتجربه یرانمد يريبه کارگ 1

 2 197.5 ارشد سازمان یریتمد یتحما 2

 5 178.5 پروژه سازمان یریتسطح بلو  مد یشافزا 3

 8 144.5 سازمان يازانجام کارکردهاي موردن 4

 3 195.2 توسعه استانداردها و متدولوژي ها 5

 10 135.5 پروژه یرانهاي مد یستگيتوسعه شا 6

 7 158.2 پروژه یریتکسب منابع الزم توسط دفتر مد 7

 9 144 پروژه در سازمان یریتدرك تخصص و ارزش دفتر مد 8

 4 189.8 دانش در سازمان یریتتوسعه مد 9

 11 122 يسازمان يفرهنگ یتکسب حما 10

 6 168.2 پروژه یریتدفتر مد يريگ يمقدرت تصم 11

 نتیجه گیری -4
 يمان دگار ی ا براي ح ذف آندست آمده ازبه یجپروژه شد. نتا یریتکارکردهاي دفتر مد يازدهيمنجر به امتدر پرسشنامه اول که 

مناس ب ب راي  يلت رف ،جهت حذف کارکردها يارمع ينهکم يازامت یکصورت که با انتخاب  ینگرفت؛ بدکارکردها مورداستفاده قرار

 ردار بودن د، ح ذفپ روژه برخ و یریتدفتر م د يتتري در موفقیينپا يازکارکرد که از امت 10 یتا،ًنها آمد. دستغربال کارکردها به

ثرگ ذاري اس هم  يب بيش ترینترتبن دي کارکرده ا ب هیتپرسش نامه اولو ینا يماند. خروجيباق يلکارکرد اص 30و تنها  گردیدند

 رد:اشاره ک یرتوان به موارد زيدارند م را يتخصوص این که یيکارکردها ینترازمهم پروژه است. یریتدفتر مد يتموفقدر کارکردها

 انحرافات از خطوط مبنا يصو کنترل پروژه ها و تشخ یشپا 
 سازمانپروژه ها به مقامات باالتر در يتو ارائه گزارش وضع یریتياستقرار داشبوردهاي مد 
 هاي دوره اي از پروژه ها يزيو انجام مم یزيبرنامه ر 
 پروژه یرانهاي مد يتنقش و مسلول يينتع 
 اطالعات پروژه یریتمد يستمتوسعه س 
 پروژه یکاستراتژ یریتانجام مد 
 هپروژ یریتمد يستمعملکرد س يلتحل 

 يتض عومناس ب  يينها و تب پروژه و کنترل یشبحث پا يتتوان به اهم يبا توجه به دو کارکرد اول ارائه شده در باال، به وضوح م

ز نقش ا يحاک يزن بعديبرد. کارکرد  يپروژه پ یریتمد يت دفترعوامل موفق ینارشد سازمان به عنوان مهم تر یرانپروژه ها به مد

ژه ناد در پ رواس ینگروه هاي مختلف استفاده کننده از ا ينب يو مهندس يمدارك فن گردش روژه در کمک بهپ یریتمؤثر دفتر مد

ن ک ه در درو دان شاز اطالعات و يبرخوردار است؛ چراکه حجم انبوه يبه خصوص يتدر پروژه هاي بزرگ از اهم ین ویژگيدارد. ا

زم ان و  و از دست رف تن يحاطالعات صح یع بهسر ي، عدم دسترسکارشناسان يتواند به سردرگم يپروژه در حال گردش است م

از  گ رید یک يب ه عن وان  یکاس تراتژ یریتم د ينگ ردد. همچن  منجر هاي مختلف یسيپليند ينبه وجود آمدن تناقض ها ب يزن

فتر د یک يازمندسازمان کاربرد دارد و ن يطدر درون مح يشترکارکرد ب ینمشاهده است. ا قابل فهرست ینکارکردهاي مختلف در ا

 در سطح باالست.  ياراتبا اخت یریت پروژهمد

س ري  ی کشد و با اس تفاده از  ارزیابي از کارکردها یکروي هر  يعوامل اثربخش يرتأث يزانم "2پرسشنامه شماره  "با استفاده از 

 ي زانم11در30 یسم اتر ی کمنظ ور، ب ا اس تفاده از  ی نا رتبه بن دي ش دند. ب راي يعوامل اثربخش ینآماري ا یاضير ياتعمل
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از عوام ل  ی که ر  يرت أث ي زانب ر اس اس م ین امتيازدهيشد. ا يازدهيروي کارکردها امت ياز عوامل اثربخش یکهر  يرگذاريتأث

 11ک ار،  يپروژه داشته باشند، بوده است. خروج  یریتدفتر مد يتموفق دررا يرتأث يشترینروي کارکردها به نحوي که ب ياثربخش

 اشاره کرد: یرتوان به موارد ز يم يعوامل اثربخش یناست. از مهم تر شده رتبه بندي يعامل اثربخش

 پروژه باتجربه یرانمد يريبه کارگ 
 ارشد سازمان یریتمد یتحما 
 توسعه استانداردها و متدولوژي ها 
 دانش در سازمان یریتتوسعه مد 
 پروژه سازمان یریتسطح بلو  مد یشافزا 

روژه از پ  یریتتر م دبدنه دف ا در و کارشناسان متخصص یراناستفاده از مد يتتوان به اهم يبا توجه به موارد ارائه شده در باال م

 موضوع مهم ینتوان به ا يارشد سازمان م یریتمد یتحما عدم در صورت ينبرد. همچن يخبرگان مورد مصاحبه قرارگرفته پ یدد

ه ب  ي تواقع ی نو ا يدنخواهن د رس  يتانجام بدهند اما به موفق يخود را به درست یفوظا پروژه هرچند یریتبرد که دفاتر مد يپ

وژه پر مدیریتاترهاي محوله به دف يتو مسلول یفارشد سازمان از وظا یرانمد یتاست. حما یافتهبازتاب  خبرگان وضوح در نظرات

 یریتر م داز دف ات یتعدم حما صورتدفات ر است؛ چراك ه تجرب ه نشا ن داد ه است در یناف مدنظ ر اسازي اهد يادهضامن پ

 یریتم د ز سوي دف اترها و برنامه هاي ارائه شده ا یهاز رو پيروي سازمان و پروژه نسبت به يطاز عناصر فعال در مح يپروژه، برخ

 يم  زي سازمان ن دانش در یریتموارد را به چالش بکشانند. توسعه مد ینسازي ا پياده توانند يدهند و م يپروژه مقاومت نشان م

و  بل  یش س طحف زااتواند با کمک ب ه  يعامل م ینپروژه را فراهم کند. ا یریتسازي اهداف دفاتر مد يادهجهت پ تواند بستر الزم

روه گ ا را ب راي ه از آن  يرويبه پ التزامپروژه و یریتشده از سوي دفاتر مد يينموارد تب یرشمساعدي را براي پذ یطسازمان شرا

ر اي پ روژه مح وکالن سازمان ه یریتعوامل از سوي مد ینا يتاز اهم يآگاه سازمان و پروژه به وجود آورد. يطهاي فعال در مح

ان د  ش ده ه بنديبندي و رتب یتعوامل که اولو ینا ینآن ها کرده و با تمرکز بر مهم تر يحصح یریتبه مد شایاني تواند کمک يم

 فراهم سازند. را پروژه یریتدفاتر مد يتبه رفع مشکالت و چالش هاي مربوطه پرداخته و بستر الزم جهت موفق
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