
نتایج حاصل از حل مدل 
ریاضی 

مکان یابی مراکز لجستیک
مدل ریاضی توسعه داده شده برای 
ای��ن طرح ب��ا اس��تفاده از حل کننده 
س��یپلکس حل شده است. از سیستم 
ابررایانه با مش��خصات تعداد دو عدد 
پردازنده V۴ ۲۶۵۰، تعداد ۴۸ هسته 
با فرکان��س ۲.۲، حجم حافظه ۱۲۸ 
گیگابایت و حجم هارد ۳۰۰ گیگابایت 
تح��ت سیس��تم عامل وین��دوز ۷ که 

توس��ط مرکز تحقیقات پردازش های 
فوق سریع دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
)پلی تکنیک تهران( در دسترس قرار 

گرفته بود، استفاده شده است.
س��ناریوهای مختل��ف بر اس��اس 
ش��اخص هایی همچ��ون گروه ه��ای 
کاالیی مختلف، تعداد مختلف مراکز 
لجستیک، ثابت و متغیر بودن تعداد 

فرض ذکرشده در قالب  یبندخاطرنشان کرد که در صورت فرمول دیموضوع با نیا یلیتکم حیاعمال شد. در توض

 کیحجم بار  شیبا هدف افزا أمبد کیحالت وجود دارد که بار مربوط به  نیمدل، امکان رخداد ا یهاتیمحدود

دور متصل  اریبا فاصله بس کیبه مرکز لجست ،یابرنامه آستانه مربوط به فرض قطار حدبه  دنیتا رس یلیر ریمس

 .گردد

 است.شده هئارا یینها یویسنار یبرا یاضیر یسازنهیآمده حاصل از حل مدل بهدستبه جیادامه نتا در

-آن انهیسال یعملکرد تیظرف نهیشیبه همراه ب کیلجست زمدل جهت احداث مراک یخروج یهاپهنه ۸شکل  در

 .استها آورده شده

 

 پیشنهادی کیلجست زمراک انهیسال یعملکرد تیظرف نهیشیب: ۸شکل 

 

 نیا زد،یعباس، اصفهان و تهران، بندر یهامربوط به پهنه یهالیرود، با توجه به پتانسیطور که انتظار مهمان

 زانیند. ماباال انتخاب شده یعملکرد تیبا ظرف کیمنتخب جهت احداث مراکز لجست یهاها به عنوان پهنهپهنه

ها و پهنه نیبار مربوط به خود ا دیجذب و تول زانیشده در شکل فوق مشتمل بر مدادهشینما یعملکرد تیظرف

تر شیطور که پاست. همان کیمراکز لجست نیاز ا کیشده در هر عیو توز عیجمت یبار عبور زانیم نیهمچن

هستند و با توجه به  کیمربوط به مراکز لجست انهیسال یعملکرد تیظرف نهیشیاز ب یبرآورد ریمقاد نیشد ا انیب

 نیاست، لذا از انظر گرفته نشدهسفر صاحبان بار در التیمالحظات مربوط به تما یطرح تمام زفاز ا نیدر ا نکهیا

کرد. در جدول ادیتوان یم کیمراکز لجست یبرا یابیدستقابل یاسم یعملکرد تیظرف نهیشیببه عنوان  ریمقاد

-مربوطه ذکر شده یرشهرهایمنتخب مدل همراه با ز یهاپهنه موجود در سند آمایش مراکز لجستیک کشور،

 است. 

های شبکه با تعرفه های مربوط به منفعت اجتماعی و درنظرگرفتن هزینه سوخت و حق دسترسیبا حذف هزینه

شود. نتایج با مشخصات سناریو وضعیت فعلی دست یافته است تا به دیدی از شبکه پیشنهادیفعلی سعی شده

 است.آورده شده ۰مربوط به این سناریو در شکل 

 

 خروجی مدل با فرض وضعیت موجود کیلجستهای هاب انهیسال یعملکرد تیظرف نهیشیب: ۰شکل 

 

که با توجه به  طوریشود بههای منتخب مشاهده نمیشود تغییر محسوسی در پهنهطور که مالحظه میهمان

گیری کرد که تأثیر احداث مراکز لجستیک و تجمیع و توزیع بار جهیتوان نتآمده در این سناریو میدستنتایج به

 های مربوط به قیمت سوخت است.در مراکز لجستیک بیشتر از تغییر در تعرفه

شکل 1: بیشینه ظرفیت عملکردی سالیانه مراکز لجستیک پیشنهادی

شکل 2: بیشینه ظرفیت عملکردی سالیانه هاب های لجستیک خروجی مدل با فرض وضعیت موجود

“پرونده سندهای باالدستی”
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مراک��ز، مقادیر مختل��ف هزینه ثابت 
اح��داث مراک��ز لجس��تیک، مقادیر 
مختلف هزینه ترنش��یپمنت، مقادیر 
مختل��ف هزین��ه نگه��داری و ح��ق 
دسترسی به ش��بکه ریلی و جاده ای، 
لحاظ و عدم لح��اظ هزینه عملیاتی 
درون مراکز لجستیک، در نظر گرفتن 
حاالت مختلف ش��بکه ریلی )شبکه 
موجود، شبکه در حال احداث و شبکه 
در حال مطالعه(، لحاظ و عدم لحاظ 
کمیته فاصله بین دو مرکز لجستیک، 
لحاظ و عدم لحاظ بار حمل ش��ده با 
مس��افت کوتاه ت��ر از ۳۰۰ کیلومت��ر 
و همچنی��ن ف��رض قط��ار برنامه ای 
در نظر گرفته شد و مدل سازی مسئله 
برای هر یک از این س��ناریوها اصالح 
گردی��د. با توجه به ای��ن توضیحات، 
مدل ریاضی با اس��تفاده از زیرساخت 
ابررایان��ه ای با زمان ح��ل بین یک تا 
چه��ار روز برای هر اجرا بیش از ۱۰۰ 
مرتبه اجرا ش��د. در انته��ا با توجه به 
تحلیل های به دس��ت آمده، سناریوی 
نهایی ب��ا پیش فرض های��ی که قبال 
بیان ش��د، انتخاب گردید. در ارتباط 
ب��ا اعمال فرض قط��ار برنامه ای قابل 
ذکر اس��ت ک��ه ابتدا این ف��رض در 
قال��ب محدودیت های م��دل ریاضی 
فرمول بندی ش��د و در بهینه س��ازی 
مس��ئله اعمال گردید ام��ا طبق نظر 
خبرگان این فرض در مرحله پردازش 
نتای��ج خام و محاس��بات پس از حل 
مدل اعمال ش��د. در توضیح تکمیلی 
این موضوع باید خاطرنش��ان کرد که 
در صورت فرمول بندی فرض ذکرشده 
در قالب محدودیت های مدل، امکان 
رخداد این حالت وج��ود دارد که بار 
مربوط به یک مب��دأ با هدف افزایش 
حجم بار یک مس��یر ریلی تا رسیدن 
به حد آس��تانه مربوط به فرض قطار 
برنامه ای، به مرکز لجستیک با فاصله 

بسیار دور متصل گردد.
در ادامه نتایج به دست آمده حاصل 
از حل مدل بهینه سازی ریاضی برای 

سناریوی نهایی ارائه شده است.
در ش��کل ۱ پهنه ه��ای خروج��ی 
مدل جهت احداث مراکز لجس��تیک 
به همراه بیش��ینه ظرفیت عملکردی 

سالیانه آن ها آورده شده است.

شکل ۳: محدوده پوشش هاب های لجستیک 

شکل ۴: جریان حمل بار ریلی و جاده ای شبکه موجود

 است.ترسیم شده  3های لجستیک در شکل در ادامه نقشه مربوط به محدوده پوشش هاب

 

  کیلجستهای : محدوده پوشش هاب3شکل 

 

یابی، هر مبدأ بار امکان اتصال به چندین مرکز لجستیک جهت ارسال طبق فرض تخصیص چندگانه مدل مکان

ی ترسیم شکل فوق استفاده شده از شاخص فاصله موزون برا ،کاال به مقاصد مختلف را دارد. با توجه به این نکته

ترین مرکز لجستیک با بیشترین حجم جریان بار ارسالی مبادی و مقاصد مختلف به نزدیکطوری که  به است.

 اند.تخصیص پیداکرده

 است.ترسیم شده ۸ونقل موجود در شکل ای شبکه حملجریان بار ریلی و جاده

 

 ای شبکه موجودبار ریلی و جادهحمل : جریان ۸شکل 

م��ی رود،  است.ترسیم شده ۶پیشنهادی در شکل حجم جریان بار بین مراکز در شبکه لجستیک  انتظار  ک��ه  همان ط��ور 
با توج��ه ب��ه پتانس��یل های مربوط 
بندر عباس،  ته��ران،  پهنه ه��ای  ب��ه 
اصفهان و ی��زد، این پهنه ها به عنوان 
پهنه ه��ای منتخ��ب جه��ت احداث 
مراکز لجستیک با ظرفیت عملکردی 
باال انتخاب ش��ده اند. میزان ظرفیت 
عملکردی نمایش داده ش��ده در شکل 
ف��وق مش��تمل ب��ر میزان ج��ذب و 
تولید بار مرب��وط به خود این پهنه ها 
و همچنین میزان بار عبوری تجمیع 

و توزیع ش��ده در هر یک از این مراکز 
لجستیک است. همان طور که پیش تر 
بیان ش��د ای��ن مقادیر ب��رآوردی از 
بیش��ینه ظرفیت عملکردی س��الیانه 
مربوط به مراکز لجس��تیک هستند و 
با توجه به اینک��ه در این فاز از طرح 
تمامی مالحظات مربوط به تمایالت 
سفر صاحبان بار در نظر گرفته نشده-
اس��ت، ل��ذا از این مقادیر ب��ه عنوان 
بیش��ینه ظرفیت عملکردی اس��می 
قابل دس��تیابی برای مراکز لجستیک 

می توان یادکرد. در جدول موجود در 
س��ند آمایش مراکز لجستیک کشور، 
پهنه ه��ای منتخ��ب مدل هم��راه با 

زیرشهرهای مربوطه ذکر شده است. 
ب��ا ح��ذف هزینه های مرب��وط به 
منفع��ت اجتماع��ی و درنظرگرفت��ن 
هزینه س��وخت و حق دسترسی های 
شبکه با تعرفه فعلی سعی شده است 
تا به دیدی از ش��بکه پیش��نهادی با 
مش��خصات س��ناریو وضعی��ت فعلی 
دست یافته-شود. نتایج مربوط به این 
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سناریو در شکل ۲ آورده شده است.
همان ط��ور که مالحظه می ش��ود 
تغییر محسوسی در پهنه های منتخب 
مشاهده نمی شود به طوری که با توجه 
به نتایج به دس��ت آمده در این سناریو 
می ت��وان نتیجه گیری ک��رد که تأثیر 
احداث مراکز لجس��تیک و تجمیع و 
توزیع بار در مراکز لجستیک بیشتر از 
تغییر در تعرفه های مربوط به قیمت 

سوخت است.
در ادامه نقش��ه مربوط به محدوده 
پوشش هاب های لجستیک در شکل 

 

 پیشنهادی کیلجست ها در شبکه: حجم جریان بار کل بین هاب۶شکل 

 

در  شدهجاشود که با احداث مراکز لجستیک، بار جابه، مشاهده می۶و شکل  ۸با مقایسه شبکه مربوط به شکل 

تأمل طرح قابل یایاز مزا یکیموضوع  نیشد که احمل خواهند یلیر ریمس قیاز طراً و عمدت عیسطح کشور تجم

مراکز عالوه بر  نیبار در ا عیو تجم یلیبه خطوط ر یاجاده ریبا انتقال بار از مس که یمطالعه است. به طورمورد

 ،یاهمچون تعداد تصادفات جاده ییهاشاخص رد یاقابل مالحظه ییجوصرفه ک،یلجست یهانهیکاهش هز

جم ح ۵خواهد شد. در ادامه در شکل  جادیا یسوخت مصرف زانیو م یطیمحستیز یهایندگیآال زانیم

 است.شده میترس کیبا مراکز لجست ییو مقاصد نها یمباد انیمبادالت م

 

  کیلجست هایهاببا  ییمقاصد نها ی/مباد انیجم مبادالت مح: ۵شکل 

 

شکل 5: حجم جریان بار کل بین هاب ها در شبکه لجستیک پیشنهادی

شکل 6: حجم مبادالت میان مبادی/ مقاصد نهایی با هاب های لجستیک 

۳ ترسیم شده است.
طبق فرض تخصیص چندگانه مدل 
مکان یابی، هر مبدأ بار امکان اتصال به 
چندین مرکز لجستیک جهت ارسال 
کاال به مقاصد مختلف را دارد. با توجه 
به این نکته، از شاخص فاصله موزون 
برای ترس��یم ش��کل فوق اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. به طوری ک��ه مبادی و 
مقاصد مختلف به نزدیک ترین مرکز 
لجستیک با بیشترین حجم جریان بار 

ارسالی تخصیص پیداکرده اند.
جریان بار ریلی و جاده ای ش��بکه 

حمل ونقل موجود در شکل ۴ ترسیم 
شده است.

حجم جری��ان بار بی��ن مراکز در 
شبکه لجستیک پیشنهادی در شکل 

۵ ترسیم شده است.
با مقایسه ش��بکه مربوط به شکل 
می ش��ود  مش��اهده  و ش��کل ۵،   ۴
که با اح��داث مراکز لجس��تیک، بار 
جابه جاش��ده در سطح کشور تجمیع 
و عمدتاً از طریق مس��یر ریلی حمل 
خواهند ش��د که ای��ن موضوع یکی از 
مزایای قابل تأمل ط��رح مورد مطالعه 

اس��ت. ب��ه طوری ک��ه با انتق��ال بار 
از مس��یر ج��اده ای به خط��وط ریلی 
و تجمی��ع ب��ار در این مراک��ز عالوه 
ب��ر کاه��ش هزینه های لجس��تیک، 
صرفه جوی��ی قاب��ل مالحظ��ه ای در 
شاخص هایی همچون تعداد تصادفات 
آالیندگی ه��ای  می��زان  ج��اده ای، 
زیس��ت محیطی و می��زان س��وخت 
مصرفی ایجاد خواهد شد. در ادامه در 
ش��کل ۶ حجم مبادالت میان مبادی 
و مقاص��د نهایی با مراکز لجس��تیک 

ترسیم شده است.
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