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یابی هاب برای طراحی شبکه زنجیره تأمین تجهیزات  نظامی پایدار، براساس ارائه یک مدل مکان

  بندی نیروهای نظامیتقسیم

  2دین محمد ایمانی، * 7علی حیدری

  استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران -2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، -1
  (85/81/7930پذیرش:  52/80/7931)دریافت: 

  چكیده
باشد. تأممین تهییأزا    امنیت هر کشور قبل از هر چیزی در گرو داشتن نیروی نظامی قوی )نیروهای امنیتی( و وضعیت اقتصادی مناسب می

داشتن )نیروی دفاعی هرچه بیشتر( آمادگی هرچه بیشتر نیروهأای نظأامی امأروزه امأری وزح و ییأاتی       های نظامی جیتنظامی برای پایگاه
هأای  های لهستیکی بر چگونگی طرایأی شأبکه  محیطی ناشی از فعالیتاست، از طرفی افزایش آگاهی نسبت به تاثیرا  مخرب مسائل زیست

شوند و فقط مسائل اقتصادی را در نظر دارند صور  سنتی طرایی میزنهیره تممین که بههای تممین تاثیر گذاشته است بنابراین، شبکهزنهیره
 های زنهیره تممین ضرور  دارد. با توجه به ادبیا  موضوع در طراییمحیطی در شبکهامروزه کاربردی ندارند لذا در نظر داشتن عوامل زیست
پایداری  مقوله ده )نیروهای نظامی( مورد بررسی قرار نگرفته است، عالوه بر این، درکننشبکه زنهیره تممین پایدار، توجه ویژه به بخش مصرف

ونقل هأاب از طریأک کأاهش    که سامانه یملمحیطی وجود دارد. نظر به اینکمبود شدیدی در بخش مسئولیت اجتماعی نسبت به بعد زیست
سأزایی دارد، لأذا در ایأن پأژوهش یأ       ونقل تاثیر بهوط به بخش یملهای مربها و کاهش آویندهها در جیت کاهش هزینهونقلتعداد یمل
شود که سه بعد میم های نظامی ارائه میبندی نیرویابی هاب برای طرایی شبکه زنهیره تممین تهییزا  نظامی با توجه به تقسیممسئله مکان

ور همزمان در نظأر دارد. بعأد از ارائأه مأدا ریاضأی، جیأت       طباشد را بهمحیطی و مسئولیت اجتماعی میپایداری که شامل اقتصادی، زیست
مورد بررسی قرار گرفت و رویکرد یل برای این مدا چنأد هدفأه    GAMSافزار بررسی عملکرد مدا چندین مسئله در ابعاد مختلف توسط نرح

  دهد.گیری، ارائه مییمهای پارتو کارا متناسب با تماح سطوح تصمباشد که جوابیافته میروش محدودیت اپسیلون تکامل
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   7مقدمه-7
است که اثرا  منفی  ای گونه به بشر  های فعالیت یکنون یرس

 به رشد مصرف رو .گذارد میشدیدی را روی کره زمین 

که به  هایی آسیب و یرزمینیمنابع ز فسیلی،های  سوخت

 آورده است که در وجودبه روندی راشود  می زیست وارد محیط

. [1] بود خواهد یدارناپا توسعه یاصل، و رشد صور  ادامه قطعاً

در دنیای اقتصادی رقابتی امروز، برای بیرمندی از مزیت رقابتی 

ها امری ها و یا افزایش سود برای سازمان تمرکز بر کاهش هزینه

با افزایش آگاهی نسبت به مسائل  .[2]شود  ضروری تلقی می

محیطی و اجتماعی، تنیا شاخص پایداری زنهیره تممین زیست

مسائل  نگرانی در مورد .[3]تواند باشد  مالیظا  اقتصادی نمی

تولیدی و های فعالیتناشی از اجتماعی  تمثیرا  و محیطیزیست

جدید به ناح  یمقولهمنهر به ایهاد ی   ،های مختلفکسب و کار
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جیانی  یونکمس 7301 ساا توسعه پایدار شده است. در

عنوان آینده  با سندی را (WCEDی )توسعه زیست و محیط

معرفی ( SD) آن مفیوح توسعه پایدار که در تییه کرد مشترک ما

در اجالس جیانی مطرح شد که توسعه  5883در ساا . [1] شد

شود بلکه توسعه پایدار فقط به تعادا منافع اقتصادی محدود نمی

تممین نیاز  . توسعه پایدار یعنی[4]شود می اجتماعی را هم شامل

های آینده برای رفع نسل یاضر بدون به خطر انداختن منابع نسل

مفیوح مدیریت زنهیره  .[1] تعریف شده است های خودنیاز

تممین سبز است و  از مدیریت زنهیره تر وسیعتممین پایدار 

مدیریت زنهیره تممین سبز بخشی از مدیریت زنهیره تممین 

ی بر بعد مسائل اجتماعی تاکنون توجه زیاد. [5]باشد  یم پایدار

مسائل  . درگذشتهدر طرایی شبکه زنهیره تممین نشده است

محیطی بوده و کمتر  اقتصادی و زیست های جنبهپایداری شامل 

. برای رسیدن به پایداری شده است به مسائل اجتماعی پرداخته

محیطی  اثرا  زیستبه  توجهعالوه بر های زنهیره تممین در شبکه

باید در نظر گرفته نیز در شبکه زنهیره تممین، مسائل اجتماعی 
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 در محیط میمی نقش تممین های زنهیره که . ازآنهایی[4] شود

 ریزی برنامه و طرایی هنگاح در دارند، امروز وکار کسب

 مسئولیت پایداری، به یابیدست منظور به های تممین زنهیره

طور کلی دلیل . به[6]گیرد  قرار مورد توجه دقت با باید اجتماعی

مسئولیت اجتماعی پیچیدگی مدلسازی  کمبود پژوهش در زمینه

شده در طی های انهاح. بر اساس پژوهش[7]باشد این بعد می

های متفاو  تمکید بسیاری توسط پژوهشگران بر روی در ساا

نظر داشتن مسائل اجتماعی که امروزه خیلی با این مشکال  

رضایت مشتریان، مسائل مربوط به یقوق  )مانند بیکاری، عدح

شویم، شده است که اهمیت این بشر، شرایط کار و ... ( مواجه می

 دهد. بخش از پایداری را نشان می

در این پژوهش هدف طرایی ی  شبکه زنهیره تممین پایدار 

برای تممین تهییزا  نظامی نیروهای نظامی است. اهمیت در نظر 

سو و مزیت سیستم یمل و نظامی از ی داشتن انواع نیروهای 

یابی هاب نقل هاب از سوی دیگر سبب شد که ی  مدا مکان

بندی برای طرایی شبکه زنهیره تممین پایدار براساس تقسیم

 بندی با توجه به مطالعهاین تقسیم نیروهای نظامی )که ایده

کنیم. پیشنیاد  [8]سمی کاسکن و همکاران گرفته شده است 

کل زنهیره تممین ی  سیستم کششی است که به تقاضای 

وو  را متناسب با قدر  شود. مشتریان محصمشتریان مربوط می

کنند که این محیطی خریداری میمالی و اطالعا  زیست

محیطی در سطوح محصوو  از نظر تطابک با استانداردهای زیست

کیفیت متفاوتی قرار دارند که در این پژوهش استفاده از مواد 

سازگار با محیط زیست برای تولید تهییزا  نظامی و همچنین 

ژی پاک مانند انرژی خورشیدی برای تولید این استفاده از تکنولو

تهییزا  مد نظر است که هرچه بیشتر از مواد سازگار با   

زیست برای تولید استفاده شود به دنباا آن این تهییزا  محیط

شوند. شبکه زنهیره تممین مورد نظر در این قابل بازیافت می

ب هایی برای ایداث هاپژوهش شامل تولیدکنندگان، مکان

)استفاده از ساختار شبکه هاب برای طرایی شبکه زنهیره تممین 

های نظامی هاست( و مکان پادگانجویی در هزینهبه دلیل صرفه

باشد که تقاضای مشخصی دارند. تهییزا  نظامی توسط می

تولیدکنندگان از طریک سیستم یمل و نقل هاب به مکان 

است که سه نوع شود. وزح به ذکر نیروهای نظامی ارساا می

نیروی نظامی مد نظر است: نیروی دریایی، نیروی زمینی و نیروی 

ها طوری هوایی. بعد عدالت اجتماعی مربوط به این است که هاب

یابی شوند که فاصله هاب ارائه دهنده خدمت تا نیروی مکان

تقریبا برابر باشد که پادگان نظامی از  qنظامی خدمت گیرنده نوع 

ای فاصله داشته خدمت گرفتن از هاب به اندازه هر نوعی برای

 باشد که پادگان دیگر از هر نوع دیگری دارد.

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -8

به بررسی مسائل طرایی شبکه زنهیره  5879در ساا سورینگ 

مسائل  توان می با توجه به این بررسیتممین پایدار پرداخت. 

 بندی طبقهبه دو گروه عمده  را طرایی شبکه زنهیره تممین پایدار

طرایی شبکه  -5طرایی شبکه زنهیره تممین سبز  -7کرد. 

 5872. اسکندر پور و همکاران در ساا [9] زنهیره تممین پایدار

ی  بررسی جامع در یوزه طرایی شبکه زنهیره تممین پایدار 

مهزا مورد بررسی طور ارائه کردند در این بررسی ابعاد پایداری به

دهد که پژوهشگران نسبت به دو قرار گرفت. این بررسی نشان می

محیطی به مسائل اجتماعی کمتر توجه بعد اقتصادی و زیست

ی  شبکه زنهیره تممین  7شده است ورسایی و پولیاکووسکی

پایدار برای نوشیدنی در استرالیا طرایی کردند. مسائل 

ای ناشی از  گازهای گلخانه ی انتشارمحاسبه محیطی را زیست

ونقل در سراسر زنهیره تممین در نظر  های یمل تماح فعالیت

مسئولیت اجتماعی  دسته دوگرفتند و برای بررسی بعد اجتماعی، 

یعنی شرایط کار و توسعه جامعه را با توجه به اهمیت ایداث 

اندازی ها راههدف اجتماعی آن .اند گرفتهتسییال  در نظر 

مناطقی که نرخ بیکاری باوتری دارند و توسعه جامعه  رکارخانه د

را از طریک تولید ناخالص ملی مد نظر قرار دادند و پیشنیاد دادند 

. امین و [10]شود گذاری  یهسرما  یافته توسعهکه در مناطک کمتر 

تحت شرایط عدح  ژانگ ی  مدا زنهیره تممین یلقه بسته

محیطی را استفاده هرچه  قطعیت ارائه کردند که تابع هدف زیست

زیست برای تولید  بیشتر مراکز تولیدی از مواد سازگار با محیط

محصوا و همچنین استفاده از تکنولوژی سبز مانند استفاده از 

 .[11]ند انرژی خورشیدی در نظر گرفتند انرژی تهدیدپذیر مان

ی  شبکه زنهیره  587۲ سمی کاسکن و همکاران، در ساا

ونقل، مراکز توزیع و  تممین سبز شامل تولیدکنندگان، یمل

بندی مشتریان طرایی کردند که  فروشان را بر اساس تقسیم خرده

مشتریان این تحقیک در سه دسته معرفی شدند. مشتریان 

زیست که آگاهی باویی نسبت به مسائل   محیطدار دوست

سفید( و ) محیطی دارند دسته دوح شامل مشتریان ناسازگارزیست

در نیایت مشتریان قرمز که آگاهی چندانی نسبت به محصوو  

سبز ندارند. برای تقاضای این سه نوع مشتری محصووتی را با سه 

. سلیمانی [8]سطح کیفیت )سبز، سفید و قرمز( در نظر گرفتند 

به بررسی ی  مساله طرایی شبکه زنهیره تممین  و همکاران

کنندگان، مراکز توزیع، کنندگان، تولیدامل تممینیلقه بسته ش

مشتریان، انبار، مراکز بازیافت و مراکز بازگشت محصوو  

سازی این زنهیره با در نظر گرفتن عوامل زیست . مداپرداختند

محیطی، افزایش سود کل زنهیره و افزایش پاسخگویی به نیاز 
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م ژنتی  مشتری صور  گرفته است و برای یل مدا از الگوریت

های مختلف مورد بررسی و چندین سناریو با جنبه استفاده کردند

در یوزه  شده انهاح. با توجه به مرور ادبیا  [12]رار دادند ق

ها مسائل اقتصادی پژوهش دار، تمامیپای تممینمدیریت زنهیره 

سازی سود در نظر    ها و یا بیشینهسازی هزینهرا یا کمینه

محیطی متفاو  است؛ بیترین اند، اما در مورد مسائل زیستگرفته

محیطی روش ارزیابی چرخه عمر روش برای ارزیابی مسائل زیست

 هزینهگیر بودن، باشد، اما با توجه به وقت( میLCAمحصوا )

زیست از این روش باو، نیاز به داده و نیاز به کارشناسان محیط

عملی کردن این روش بسیار  درواقعخیلی استقباا نشده است 

(. پژوهشگران توسعه  دریاادر کشورهای  مخصوصاًمشکل است )

برای ارزیابی این تمثیرا  چیار مورد که بسیار مورد استفاده 

ای، بازیافت مواد، تولید از: گازهای گلخانه انداند که عبار قرارداده

ی پایداری زنهیره تممین زباله و استفاده از انرژی. سومین جنبه

بوده  5۲888استاندارد ایزو  بر اساسیعنی مسئولیت اجتماعی، 

باشد که شامل: بخش اصلی می 2است، مسئولیت اجتماعی شامل 

 بشر یقوقن، شرایط کار، تعید نسبت به جامعه، مسائل مشتریا

های  و شیوه( تبعیض اجتماعا ، آزادی اجباری، کار و کودک)

 مسئولیت ترویج منصفانه، تهار  فساد، با تهاری )مبارزه

باشد. وزح به ذکر است هیچ نفوذ( می یوزه در شرکت اجتماعی

های تهاری انهاح نشده زمینه یقوق بشر و شیوه در دو پژوهشی

که یکی از خدما  میم توجه به اینبا  ،7چونگ و همکاراناست. 

شود، مدیریت تدارکا  و  های لهستیکی ارائه می که توسط شرکت

و از  کننده به چندین کارخانه است مواد خاح از چندین تممین

ها هزینه، هماهنگی و تثبیت  های میم برای این نوع شرکت چالش

ها  خانهکنندگان به کار ونقل برای انتقاا مواد از تممین جریان یمل

      هایی در مسیر  باشد. برای رسیدن به این میم هاب می

کنندگان تا مراکز تولید قرار دادند. مواد اولیه که تممین

شود و  ها تهمیع می کنند در این هاب کنندگان ارساا می تممین

شود. برای این مسئله ی   در نیایت به مراکز تولیدی ارساا می

. رونی و همکاران، [13]کردند  مدا خطی عدد صحیح را ارائه

دیریت ی  مدا چندهدفه هاب و اسپوک، برای طرایی و م

محیطی ارائه کردند،  های زیست زنهیره تممین پایدار سوخت

ها را مدنظر داشتند و مسائل  همچنین میزان انتشار آوینده

ونقل و ایداث تسییال   دلیل یمل اجتماعی را ایهاد شغل به

برای  که تقاضا، با توجه به این5. جی و گاتز[14]مدنظر قراردادند 

محصوو  محلی روند رو به افزایشی داشته است، ی  مدا 

زنهیره تممین با در نظر گرفتن هاب و تمثیر متغیرهای اقتصادی و 

 

 

2 Ge and Goetz 

موسوی و بزرگی در مقاله خود با توجه به  [15]فصلی ارائه دادند 

رسانی به مشتریان تعداد محدودی  که نقاط توزیع برای خدمتاین

هدفه ارائه کردند که به دنباا ونقل دارند، مدلی چند  وسایل یمل

 مناطک تمامی خرید های ارساا مواد و ایتمااسازی هزینهکمینه

رساند همچنین یکی دیگر از اهداف  می یداکثر به را مشتری

ونقل شده توسط بخش یملمنتشر CO2سازی گاز ها کمینهآن

کنندگان و مشتری استقرار     ها در مسیر تممینبود. که هاب

های یل در     طور مختصر به روش( به7بند. در جدوا )یامی

 شود.های زنهیره تامین پایدار اشاره میمدا

 های یل شبکه زنهیره تامین پایدارروش(: 7) جدول

 نویسنده

 یوزه فعالیت

چند هدفه
 

  هدفه
ت

 

ی روش یل
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ن سبز
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 تعریف مسئله -3

های زنهیره تممین کاهش در طرایی شبکه مسائل میم یکی از

ونقل است. که در اکثر موارد مورد نظر هیئت های یملهزینه

ونقل هاب در یمل باشد که در این راستا سیستمگیری میتصمیم

شود. عالوه بر این یکی ونقل مؤثر واقع میهای یملکاهش هزینه

ها در نظر داشتن انواع های مطرح در طرایی این شبکهاز چالش

ها مشتریان است که مشتریان از چه نوعی هستند و تقاضای آن

های زنهیره تممین براساس چه محصولی است. طرایی شبکه

که رضایت مشتریان را به ، عالوه بر اینبندی مشتریانتقسیم

دهد. با توجه دنباا دارد، بینشی نیز به مدیران صنایع تولیدی می

شده در این پژوهش ی  شبکه زنهیره تممین به مطالب گفته
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بندی نیروهای  پایدار برای تهییزا  نظامی بر اساس تقسیم

مدنظر است که خواهان محصووتی با تقاضای مشخص  نظامی

هستند. بنابراین، این زنهیره تممین با چند محصوا موردنظر این 

باشد این مدا شامل تولیدکنندگان و مشتریان است تحقیک می

ها مشخص است و برای انتقاا محصوو  از که مکان آن

ونقل هاب تولیدکنندگان به مکان مشتریان از سیستم یمل

ها هزینه کنیم چرا که در کاهش آلودگی و کاهشاستفاده می

ای برای تمسیس هاب در بین سزایی دارد که نقاط بالقوهتاثیر به

 صور تولیدکنندگان و مکان مشتریان در نظر داریم که به

 (، آورده شده است.7) شکل در شماتی 

مکان مراکز تولیدی تهییزا سیستم یمل و نقل هابمکان نیروهای نظامی      
نظامی 

 شماتی  مدا مورد بررسی :(7) شكل 

کاهش هزینه   قبیلاز  نظامی مشکالتی این مدا از نظر بٌعد

های نظامی را در انواع که نیروو این ونقل تهییزا  نظامییمل

دنباا های نظامی به مختلف در نظر دارد و جیت رضایت نیرو

محیطی تولید تهییزا  نظامی است که از نظر زیست

کند که این موضوع محیطی را رعایت میاستانداردهای زیست

محیطی را در نظر ی مسائل زیستعالوه بر رضایت نیروهای نظام

های بزرگ جامعه بشری عنوان یکی از چالشدارد که امروزه به

های که عدالت اجتماعی بین نیرویاز طرفی برای این مطرح است

های نظامی از هر نوع برقرار شود پیشنیاد ما این است که هاب

دهنده در جایی ایداث شوند که فاصله هر پادگان نظامی خدمت

فاصله دهنده خدمت یداقل شود یعنی گیرنده تا هاب ارائهمتخد

 .های نظامی تا هاب خدمت دهنده تقریبا یکسان باشدپادگان

 است ارائه شده مشکال  قبیل این بر غلبه هدف با مدا پیشنیادی

 است؛ بنابراین، مدا یاضر متعارض تابع هدف سه از متشکل و

محیطی )تابع زیست مسائلاوا( و  هدف مسائل اقتصادی )تابع

 هدف های نظامی )تابعو عدالت اجتماعی بین نیرو هدف دوح(

هدفه از روش محدودیت سوح( را در نظر دارد. برای یل مدا سه

یابی های این روش، دست شود. از ویژگیاپسیلون استفاده می

بندی توابع هدف با  زمان آن به چندین هدف بر مبنای اولویت هم

ظر فرماندهان نظامی و متخصصان این یوزه است که توجه به ن

کند. گیری ارائه میمرز پارتو مناسب و همواره کارا برای تصمیم

 شود.مسئله پرداخته می سازیفرموله به در ادامه

 

 مدل پژوهش -4

    مفروضات 

 اند از :  مفروضا  مدا پیشنیادی عبار 

 چنأد   تولیدکنندگان توانایی تولید چند تهییز نظامی(

محصولی بودن( بأرای سأه نیأروی دریأایی، هأوایی و      

 زمینی را دارند.

  در این مدا سه نوع مشتری )نیروهای نظامی( در نظر

داریم. که هر نیروی نظأامی تقاضأای مشخصأی بأرای     

 محصوو  خاص خود دارد.

 شده و قطعی هستند. همه پارامترها شناخته 

 .ظرفیت تسییال  محدود است 

 سماند( وجود ندارد.ای )پهیچ زباله 

 شده است. ریزی در نظر گرفته دوره برنامه  ی 

 ونقل  ارساا کاو فقط از طریک هاب میسر است و یمل

 بین هاب مهاز است.

 شده است. فرض ت  تخصیصی در نظر گرفته 

    محصوو  یداقل باید از ی  هاب بگذرند و بأه مرکأز

 توزیع برسند.

 .شبکه هاب کامل است 

 N هاست که شامل رهای از گمهموعهN1  وN2     

ای از تولیدکنندگان شامل مهموعه N1باشد که می

ای از    شامل مهموعه N2( و iهای است )گره

که  H و مهموعه (jهای های نظامی است )گرهپادگان

 K  l,هایباشد و شامل گرهمی N و  N1 نیمابفضایی 

 شوند.ها ایداث میها بر روی این گرهکه هاب است

 هامجموعه

 تولیدکنندگان:  

 نقاط بالقوه برای تمسیس هاب:    

 مهموعه محصوو  جنگی:  

: نوع نیروهای نظامی )نیأروی دریأایی، نیأروی هأوایی و      

 نیروی زمینی(

 : پادگان نظامی 

 



 87              یمانی         محمد ا یندیدری و ی علی؛ ینظام یروهاین بندییمبراساس تقس یدار،پا ینظام یزاتتجه ینتأم یرهشبكه زنج یطراح یهاب برا یابیمدل مكان یک ارائه

 

 

 

 ی مربوط به تابع هدف اقتصادی:پارامترها

 )هاب( kتا گره  iونقل از گره  هزینه واید یمل:    

  
)مکأان   j تأا گأره   lونقأل از گأره    هزینه وایأد یمأل  :   

 پادگان(

 ونقل انبوه بین دو گره هاب ضریب تخفیف برای یمل:  

 وونقل بین گأره غیأر هأاب     : فاکتور تخفیف هزینه یمل 

 هاب

ونقل بین گره هأاب و غیأر    : فاکتور تخفیف هزینه یمل  

 هاب

 بین دو گره هابونقل  هزینه واید یمل:    

 هزینه ثابت ایداث هاب:   

  
 iدر مکان تولیدی  pهزینه تولید ی  واید محصوا :  

 kظرفیت هاب :   

 jپادگان نظامی  ظرفیت:     

  
 p برای محصأوا   qنیروی نظامی نوع میزان تقاضای :   

 jدر پادگان نظامی 

 :   
 i یدیدر مکان تول pحصوا م تممینظرفیت  

زیسأت بأرای تولیأد    استفاده از مواد سازگار با محیط :   

 تهییزا  نظامی جیت داشتن قابلیت بازیافت

: استفاده از تکنولأوژی پأاک جیأت تولیأد تهییأزا          

 نظامی جیت جلوگیری از تولید آلودگی.

 متغیرهای تصمیم

    
ازای به    )تولیدکننده(  iمیزان جریان از گره مبدأ    

پادگأان  ) jبأه گأره    q برای پادگان نظامی نأوع  pمحصوا 

 (نظامی

     
تحأت   iاز گره  q برای نیروی نظامی  p اگر محصوا :  

در غیأر   ،یمل شود ی  j پادگان نظامی به l و kهای هاب

 .صور  صفراین

ایأداث شأود مقأدار یأ       kبر روی گأره   kاگر هاب :    

 .صور  صفردر غیر این ،گیرد می

در غیأر   یأ ، تخصیص پیدا کند  kبه هاب  iاگر گره     : 

 .صور  صفراین

شده مدا چند هدفه زنهیره تأممین پایأدار   باتوجه به مطالب ارائه

 شود: صور  زیر ارائه میتهییزا  نظامی به

 تابع هدف اقتصادی 
هأا  شده هدف اقتصادی را کاهش هزینههای انهاحدر همه پژوهش

اند. در ایأن پأژوهش هأدف    سازی سود در نظر داشتهبیشینه و یا

هأای  که هزینأه  صور  نیبدهاست، سازی هزینهاقتصادی کمینه

 ونقل که شامل سه بخش: یمل

 ها)تولیدکنندگان( به هاب مبدأهای ونقل از گره الف( هزینه یمل

 هاونقل بین هاب ب( هزینه یمل

 مقصد )پادگان نظامی(ها به گره ونقل از هاب یمل نهیهزج( 

 ها و هزینه تولید محصوو د(  هزینه ایداث هاب
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 محیطیتابع هدف زیست 

باشأد  ها مأی شده به دنباا کاهش هزینهکه مدا ارائهعالوه بر این

محیطی را نیز مد نظر دارد. بأرای رسأیدن بأه ایأن     مسائل زیست

استفاده از مواد سأازگار بأا        شود، هدف دو پارامتر تعریف می

که که قابل بازیافأت باشأند( بأرای تولیأد     زیست )برای اینمحیط

نشأانگر      و پأارامتر دیگأر    iتهییزا  نظامی در مرکز تولیدی 

استفاده از تکنولوژی پاک در طی فرایند ساخت محصوو  )مانند 

استفاده از انرژی خورشیدی( جیأت تولیأد تهییأزا  نظأامی در     

  .بین صفر و ی  هستند . که این دو پارامتر عددیiمرکز تولیدی 
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(5)  

 تابع هدف مسئولیت اجتماعی 

ی مأدیریت  المللأ  نیبأ استاندارد » ISO5۲888استاندارد  ر اساسب

مسئولیت اجتماعی شامل پنج گأروه اصألی    «مسئولیت اجتماعی

شرایط کار، تعید نسبت به جامعه، مسائل مربأوط بأه مشأتریان،    

باشد که دو گروه آخأر توسأط   های تهاری می و شیوه بشر یقوق

طأور کلأی   هیچ پژوهشگری مورد بررسی قرار نگرفتأه اسأت و بأه   

مسأئولیت اجتمأاعی پیچیأدگی     دلیل کمبود پأژوهش در زمینأه  

در راسأتای همأین موضأوع ایأن      .[7]باشد این بعد می مدلسازی

نحأوی کأه     پأردازد بأه  پژوهش به مسائل مربوط به مشتریان مأی 

نیأروی نظأامی تأا    خواهیم فاصله هر پادگان نظامی از هر نوع می

های دهنده خدمت تقریبا برابر باشد و عدالت بین پادگانهاب ارائه

طأوری کأه بیشأترین فاصأله     نظامی از نظر فاصله برقرار باشد. به

( 9دهنده توسط تابع هدف )گیرنده تا هاب خدمتپادگان خدمت

شود که در نتیهأه آن هأدف عأدالت اجتمأاعی میسأر       کمینه می



فند  الکترونیکی و سایبری ” پژوهشی -مجله علمی                                                                                                                                                55  “ پدا

ین است در برای رسیدن به ایسأاس رضأایت   شود که هدف امی

نیروهای نظامی به یأ  شأکل و بأا اهمیأت یکسأان بأه تمأامی        

 نیروهای نظامی از نظر تامین تهییزا  نظامی رسیدگی شود:
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باشد که فرض ت  : محدودیت شماره ی  مسئله می( 1عبار   )

کنأد.  هأا را تضأمین مأی   )تولیدکنندگان( به هاب مبدأتخصیصی 

باشأد فأرض تأ     (: محدودیت شأماره دو مسأئله مأی   2عبار  )

کأه   صأور   نیأ اکند. بأه  ایداث هاب وابسته می تخصیصی را به

توانند به هاب تخصیص یابند کأه آن  در صورتی می مبدأهای گره

برای هأر جفأت    هاکداح هاب(: ۲باشد. عبار  ) شده  ایداثهاب 

(: مسیر صأحیح را  0( و )1های )در ارتباط باشند. عبار  jو  iگره 

(  3نأد. عبأار  )  کتضمین مأی  شده ایداث های هاباز طریک گره

را از طریأک بررسأی وجأود ارتبأاط              اعتبار مسیر 

کنأد. عبأار    تضأمین مأی        و گأره      بین گره مسأیر  

توانأد از هأاب خأدمت    مأی  j(: در صورتی مرکز توزیع 78شماره )

مربوط به ظرفیت (: 77بگیرد که هاب ایداث شده باشد. عبار  )

کنأد تعأداد محصأووتی    که بیان می ؛تولیدی تولیدکنندگان است

توانأد از  شود نمأی )تولیدکنندگان( ارساا می مبدأهای که از گره

مربأوط  (: 75عبار  )ظرفیت تولیدی تولیدکنندگان بیشتر باشد. 

(: مربأوط بأه ظرفیأت    79باشأد. عبأار  )  هأا مأی  به ظرفیت هاب

کنأد تعأداد محصأووتی کأه از      که بیان مأی  پادگان نظامی است؛

شأود نبایأد از ظرفیأت    )تولیدکنندگان( ارساا مأی  مبدأهای گره

(: تعداد محصووتی کأه از  71پادگان نظامی بیشتر باشد. عبار  )

 ی باشد که تقاضای همها گونه بهشود باید ارساا می مبدأهای گره

(: مربأوط بأه   7۲( و )72هأای ) مشتریان را پوشش دهأد. عبأار   

 .باشدمتغیرها می دامنه

   یقروش تحق -5

 چند هدفه خطی ریزی برنامه مسائل یل برای متعددی های روش

 7گیری دو و یأا چنأد هدفأه   برای یل مسائل تصمیمدارند.  وجود

(MODMرویکردهای مختلفی ارائه ) انأد کأه از جملأه آنیأا     شده

(، اپسأأیلون یکأأی از WSM)5دارتأأوان بأأه روش مهمأأوع وزنمأأی

ریزی ریاضأی بأرای تعیأین الگأوی      برنامههای  پرکاربردترین مدا

ریزی خطأی،   که برنامهآنها ریزی خطی است. از بیینه، مدا برنامه

منظوره است و طبیعت بسیاری از مسائل واقعی چنأدمنظوره  ت 

یافتأه  است، در چنین وضعیتی روش محدودیت اپسأیلون تکامأل  

 منظأوره هأای چنأد   یکی از ابزارهای برجسته برای تحلیل تصمیم

زمأان آن بأه چنأدین     یابی هأم های این ابزاردست است. از ویژگی

باشأد؛ بنأابراین، در ایأن    هدف بر مبنای اهمیت توابع هأدف مأی  

از روش محأدودیت اپسأیلون    هدفه، چند مسئله یل مطالعه برای

گیرنده تصمیم نیأایی را اتخأاذ    یافته استفاده شد تا تصمیمتکامل

 شود.بعد ارائه میدر قسمت  پیشنیادی یل کند. روش

  روشℇ - یافتهمحدودیت تكامل    

افأزار گمأز از روش   برای یل مسئله مورد نظر این پژوهش با نأرح 

شأود. روش متأداوا   یافته استفاده مأی محدودیت اپسیلون تکامل

محأدودیت اپسأیلون کالسأی      روش  ،مورد استفاده پژوهشگران

در های یاصل از آن کارا یا کارای ضأعیف اسأت.   است، که جواب

آیأد  دست مأی های مختلفی بهجواب   با تغییر مقادیر  ECروش 

باشند. بأا اصأالح/   که یا کارا هستند و یا یداقل کارای ضعیف می

دسأت  توان همواره جواب کأارا بأه  می ECتکمیل جزئی در روش 

. بأرای اجأرای    [21]معروف است  AECآورد، این روش به روش 

دسأت  ها( را بأه   ها )، ابتدا بازه مناسب اپسیلونAECبیتر روش 

در  AECروش  کأارگیری در این تحقیک برای بأه  .[22] آوریممی

 
1 Multi Objective Decision Making   

2. Weighted Sum Method 
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سأازی هزینأه کأل    شده، تابع هدف اوا )کمینهیل مسئله تعریف

  
 
گیأریم و هأدف دوح   عنوان هدف اصلی در نظأر مأی  ( را   به 

  زیسأت  سازی استفاده از مواد سازگار بأا محأیط  )بیشینه
 
( و  

  سازی عأدالت اجتمأاعی   همچنین هدف سوح )بیشینه
 
(  بأه   

های میمی که پروسه کنیم. گاحود میمقدار مختلف اپسیلون محد

 اند از: شود عبار طی می AECکارگیری روش به

 آمد: تعیین ماتریس پیگام اول

       [        ]   
 

: محاسأبه کمینأه، بیشأینه، و دامنأه تغییأرا  اهأداف       گام دوم

          

             {        }             

                    

 کننده:: تعریف مقادیر نرمااگام سوم

                        

   
     

     
 

   
     

     
 

 : تعریف قیود: گام چهارم

  قیود اصلی    

 کردن هدف دوح  بیشینه            

 کردن هدف سوح  کمینه            

 تابع هدف اصلی: تعریف گام پنجم

                  

 جواب( N: تعیین تعداد جواب پارتو )گام ششم

 N: اجرا  دو گاح زیر به تعداد گام هفتم

 برای هأدف دوح و سأوح    مقداردهی به مقادیر اپسیلون

        اهداف 

 

     [               ]  

  یل مداAEC : 

 

 

{
 
 

 
 
                     

    
   

           
           

                    71  

 )شرح مثال موردی( و بحث یجنتا -6

موردی در این پژوهش مد نظأر   صور  مطالعهشبکه عرضه که به

همأه تهییأزا    مرکز تولیأدی کأه توانأایی تولیأد      5است شامل 

نظامی پادگان  1مکان بالقوه برای ایداث هاب،  2، نظامی را دارند

در سه نوع نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی مأد نظأر   

 قرار دارد.

 

   

            

            

            

 مطالعه مورد محورهاب داریپا تممین رهیزنه شبکه :(8شكل)

  ها و تجزیه و تحلیلداده 6-7

افأزار گمأز   های مورد استفاده برای یل در نرحدر این بخش داده

سأازی هزینأه   شود. تابع هدف اوا )کمینهارائه می( 5در جدوا )

گیأریم و هأدف دوح   عنوان هدف اصلی در نظر می( را به    کل 

( و     زیسأت  سازی استفاده از مواد سأازگار بأا محأیط   )بیشینه

(  بأه      سأازی عأدالت اجتمأاعی    همچنین هدف سوح )بیشینه

ثاا با توجأه بأه   کنیم. در این ممقدار مختلف اپسیلون محدود می

دهد، که بازه تغییرا  هر تابع هدف را نمایش می Pay offجدوا 

محیطأی انتخأاب   اپسیلون برای توابع هدف اقتصادی و زیست 58

هأای پأارتو ارائأه      ها ما بأه جأواب  شد که با تغییرا  این اپسیلون

( خروجی یاصل از این مثاا عددی ارائه 9شود که در جدوا )می

 شود.می
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 هاداده (:8جدول )
i = 9  

k = 2  

p =5 

q =9 

j =1 

ik =uniform(0,75) 

lj  =uniform(0,75) 

 

 =8087 

 = 800  

 = 801  

kF = uniform(78888,98888) 

pq

jd =uniformint(788,588) 

p

i =uniform(۲88888,7588888) 

kl =uniform(98,12)  

p

i =uniform(788,988) 

مأأورد اسأأتفاده در ایأأن  بأأا اسأأتفاده از خروجأأی یاصأأل از روش

شأده بأا اسأتفاده از اپسأیلون     پأارتو یاصأل   پژوهش، ابتدا جبیه

( کأأه    9شأأود. شأأکل )یافتأأه نمأأایش داده مأأیمحأأدودیت تکامأأل

را با در نظأر گأرفتن تمأاح     AECهای پارتو یاصل از روش جواب

محیطأی و  هأای اقتصأادی، زیسأت   گیری یعنی هدفابعاد تصمیم

  دهد.مسئولیت اجتماعی را نمایش می

 AEC  خروجی یاصل از روش (:3جدول)

 

  of1 of2 of3 Epsilon3 Epsilon2 

1  81681/23 41803/03 190/313 191/406 41803/03 

2 96681/23 41803/03 142/971 158/982 41803/03 

3 107915/4 45861/08 122/042 128/923 45861/08 

4 101681/2 41803/03 122/042 132/68 41803/03 

5 120784/1 55356/28 142/971 152/555 55356/28 

6 104592/8 46907/37 142/971 152/.883 46907/37 

7 99075/23 43361/36 142/971 165/755 43361/36 

8 102084/9 42065/78 122/042 123/748 42065/78 

9 112709.6 51411/54 142/971 168/186 51411/54 

10 99580/48 43690/25 142/971 174/575 43690/25 

11 97340/87 42232/41 142/971 157/495 42232/41 

12 114666/1 43746/01 103/873 106/511 43746/01 

13 96681/23 41803/03 142/971 148/.603 41803/03 

14 81681/23 41803/03 190/313 191/108 41803/03 

15 116894/3 45196/36 103/873 117/923 45196/36 

16 102277/7 42191/29 122/042 133/075 42191/29 

17 101681/2 41803/03 122/042 128/558 41803/03 

18 102968.6 45895.66 142/971 155/163 45895.66 

19 129060/3 52161/07 103/873 113/346 52161/07 

20 101681/2 41803/03 122/042 124/112 41803/03 

 

 
جبیه پارتو با استفاده از روش                 (:3شكل )

          ε             
 

-زیسدت ارتباط بین توابع هددف اقتصدادی و    -6-8

 محیطی

 ( ارتباط مستقیم بأین تأابع هأدف اقتصأادی    9با توجه به شکل )

(Z1   و تأابع هأدف زیسأت ) محیطأی (Z2     .کأامال مشأیود اسأت )

طور که قبال توضیح داده شد هدف این است که تابع هأدف  همان

محیطأأی( میأأزان اسأأتفاده از مأأواد سأأازگار بأأا            دوح )زیسأأت

تولیأد تهییأزا  نظأامی را    زیست و تکنولوژی پاک بأرای  محیط

هاست. سازی کند. و تابع هدف اوا به دنباا کاهش هزینهبیشینه

گیری تمرکز بیشتری بأرای یفاظأت از   که اگر در سطوح تصمیم

بیشتری کنأیم بنأابراین، هأر     بایست هزینهزیست باشد میمحیط

چقدر هدف ما این باشد که برای تولید تهییزا  نظأامی از مأواد   

زیست و تکنولوژی پاک بیشتری اسأتفاده کنأیم   محیط سازگار با

محیطی کاهش یابد )یعنأی تهییزاتأی تولیأد    که آویندگی زیست

شود که در پایان عمر محصوا قابل بازیافت باشأد و ضأمنا بأرای    

 بایسأت هزینأه  سالمتی نیروهای نظامی نیز خطرساز نباشد( مأی 

 یابد.محیطی افزایش میبیشتری کنیم که تابع هدف زیست

 
     ارتباط بین توابع هدف با روش (:4شكل )  
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ارتباط بین توابع هدف اقتصدادی و مسدئولیت    -6-3

 اجتماعی
( موضأوع  Z3کأه تأابع هأدف سأوح )    ( و ایأن 2با توجه به شکل ) 

کنأد،  عدالت اجتماعی بین نیروهای نظامی از هر نوع را دنباا می

افزایش یابد و ما به هدف خأود   (Z3)که تابع هدف سوح برای این

هأأای نظأأامی از طریأأک       یعنأأی عأأدالت اجتمأأاعی بأأین پادگأأان 

گیرنأده از هأاب      پادگأان خأدمت   سأازی بیشأترین فاصأله   کمینه

دهنده خدمت برسیم که هر چه این فاصله کمتر باشأد بیتأر   ارائه

است و از طرفی رسیدن به این میم وابسأته بأه  ایأن اسأت کأه      

یشتری ایداث کنیم و این نیاز به سأرمایه بأاویی دارد   های بهاب

هاست و بأا افأزایش   دنباا کاهش هزینهکه تابع هدف اقتصادی به

یابأد کأه   ها نیز افزایش مأی تابع هدف مسئولیت اجتماعی  هزینه

 باشد.ها با تابع هدف اقتصادی میکنترا هزینه

 
     ارتباط بین توابع هدف با روش(: 5شكل )

 تحلیل حساسیت -1

شود ها، زمان یل توجه میهای عددی به تنوع جوابدر این مثاا

یابد. در جدوا  که با افزایش ابعاد مسئله زمان یل چگونه تغیر می

افزار گمأز یأل شأد. در هأر     ( هفت مثاا طرایی و توسط نرح1)

که بازه تغییرا  هر تابع هأدف را   Pay offمثاا با توجه به جدوا 

اپسأأیلون بأأرای توابأأع هأأدف اقتصأأادی و   78دهأأد، نمأأایش مأأی

هأا مأا بأه    محیطی انتخاب شد که با تغییرا  این اپسأیلون زیست

های پارتو خواهیم رسید. که زمان یل روش، تعأداد نقأاط   جواب

( و 1( آورده شأده اسأت. باتوجأه بأه جأدوا )     1پارتو در جدوا )

کأه روش  نهای پارتو و نظر به ایتعداد جواب های ارزیابیشاخص

AEC شود که دهد این نتایج کسب میهمواره جواب کارا ارائه می

کنأد و  خوب عمأل مأی   AECهای پارتو روش از نظر تولید جواب

های نامغلوب، متنأوع و متناسأب بأا تمأامی سأطوح      تعداد جواب

( نمأایش      ۲طأور کأه شأکل )   کنأد. همأان  گیری ارائه مأی تصمیم

صأور   با افزایش ابعاد مسأئله بأه   AECدهد، زمان یل روش می

 یابد.نمایی افزایش می

 
   AECزمان یل روش :(6شكل )

 افزار گمزیل چندین مثاا در نرح(: 4) جدول

تعداد نقاط 

 پارتو
 زمان یل با استفاده از روش

    
 مسئله ابعاد مسئله

10 (s)10878 
i =3 j =6

p =1 q =3

k =2

 
7 

5 (S)10112 
i = 3 j = 8

p = 2 q = 3

k = 2

 
5 

6 (s)00975  
i = 4 j =10

p = 2 q = 3

k = 2

 
9 

10 20.933 (s) 
i = 6 j =12

p = 2 q = 3

k = 3

 
1 

10 60.01(s) 
i = 8 j =16

p = 3 q = 3

k = 3

 
2 

10 230.154 (s) 
i =10 j =18

p = 4 q = 3

k = 3

 
۲ 

9 734.032 (s) 
i =12 j = 25

p = 5 q = 3

k = 4

 
1 

قسمت به بررسی تاثیر تقاضا بر تابع هدف اقتصادی را در در این 

یابد. اگر نظر داریم با افزایش تقاضا تابع هدف هزینه افزایش می

کننده برای هر بخش از های مصرفتقاضای یکی از بخش

محصوو  )سبز یا غیر سبز( افزایش یابد، این مدا بینشی را به 

افزایش تقاضا در هر قسمت دهد که با توجه به تولیدکنندگان می

کننده مرتبط هماهنگی ایهاد کند و کننده با بخش تامینتولید

 تولیدی هدفند را دنباا کند.
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 اثیر افزایش تقاضا بر تابع هدف اقتصادیت (:1)شكل 

 یریگیجهنت -2

با توجه به فضای رقابتی موجود و نیاز مشتریان برای محصأوو   

بایست شبکه زنهیره تولیدی می با سطوح کیفیت متفاو ، صنایع

وری بیشأتر  تممین را بر اساس توجه به انواع مشتریان جیت بیأره 

کننده بر اساس طرایی کنند. در این پژوهش ما سه بخش مصرف

بندی نیروهای نظامی تعریف کأردیم و یأ  مأدا ریاضأی     تقسیم

 سازی این شبکه زنهیره تممین که همزمان سأه جنبأه  برای بیینه

پایداری را در نظر دارد ارائأه کأردیم کأه شأامل تولیدکننأدگان،      

هأای نظأامی( کأه    ونقأل هأاب و مشأتریان )پایگأاه    سیستم یمل

شود. در نظر گرفتن تقاضای سه بخش نیروهای نظامی برآورد می

تقاضای انواع نیروهای نظامی برای انواع تهییأزا  نظأامی باعأ     

زا  نظامی بیأنش قابأل   شود که مدیران صنایع تولیدی تهییمی

دسأت آورنأد،   توجیی را برای مدیریت زنهیره تأممین شأرکت بأه   

عالوه بر این توجه به نیأاز مشأتریان و کسأب رضأایت آنأان کأه       

هأأای باشأأد یکأأی از جنبأأهامأأروزه یأأ  امأأر وزح و ضأأروری مأأی

در قالأب   53888مسئولیت اجتماعی است که در استاندارد ایأزو  

مطرح شده است که در این پژوهش  "مسائل مربوط به مشتریان"

مشتریان ما همأان نیروهأای نظأامی هسأتند. فأرض کنأیم اگأر        

آن باشأد   دهنأده های نظامی نشانشده از از پایگاهاطالعا  کسب

که تقاضأای نیروهأای نظأامی بأرای تهییأزا  نظأامی در یأاا        

کننأدگان  توانند با همکأاری بأا تأممین   گسترش است مدیران می

ع نیروی نظامی تولید خود را هدفمند کنند که ایأن  متناسب با نو

گیأری هرچأه بیشأتر    بینش قابل توجیی به مدیران برای تصأمیم 

 دهد. می

که چأه تعأداد هأاب ایأداث     در این پژوهش هدف رسیدن به این

کأأداح محصأأوا، چأأه تعأأداد و توسأأط چأأه    نیهمچنأأشأأود و 

چه نوعی ای برای تممین تقاضای کداح نیروی نظامی با تولیدکننده

سأازی هزینأه   تولید شود. ما ی  مسئله چند معیاره که به بیینأه 

عنأوان  ونقل، هزینه ایداث هاب و هزینه تولید محصوو  بهیمل

زیست و استفاده بخش اقتصادی، استفاده از مواد سازگار با محیط

عنوان بخش از تکنولوژی پاک برای تولید تهییزا  نظامی سبز به

عنأوان  مشأتریان )نیروهأای نظأامی( بأه     محیطی، رضأایت زیست

مسئولیت اجتماعی جیت رسیدن به پایداری مدلسازی کردیم. با 

هأأای قبلأأی و مزیأأت سیسأأتم     توجأأه نتأأایج یاصأأل از پأأژوهش

سزایی دارند و ها تمثیر بهها در کاهش هزینهونقل هاب، هابیمل

ونقأل موجأب کأاهش آوینأدگی نیأز           یمأل  از طرفی بأا کأاهش  

دهد که اگر تمرکأز مأدیران بأر کأاهش     شوند. نتایج نشان مییم

آویندگی باشد وزح است که هزینه بیشأتری کننأد. و همچنأین    

برای توجه به مسئولیت اجتماعی یعنی منأوط بأه ایأداث هأاب     

بایست هزینه بیشأتری را متحمأل شأد کأه مأدیران      باشد میمی

چأه سأطحی از   گیری کنند که به دنباا بایست تصمیمصنایع می

هأای  پایداری هستند. مدا ما ی  راه یأل جأامع بأرای شأرکت    

خواهند به ی  تعادا منطقی بین سه جنبأه  زنهیره تممین که می

دهد. برای یل این مدا در ابعاد کوچأ   پایداری برسند ارائه می

استفاده شد توجه به این موضوع که در چنین  GAMSافزار از نرح

باشد که مغلوب نشأود،  واب کارایی میدنباا جپژوهشی محقک به

 افأزار  نأرح بأرای یأافتن جأواب دقیأک، از طریأک       در این پأژوهش 

GAMS یافتأه اسأتفاده شأد و    محدودیت اپسأیلون تکامأل   روش

 چندین مثاا یل و نتایج نیز ارائه شد.

 هایی بأرای مأدیران  پیشنیاد پژوهش این دستاوردهای بر اساس

های مختلف این ا توجه به جنبهمربوطه و متخصصان این یوزه، ب

ترین مأوارد ذکأر    توان مطرح کرد که در اینها میمنوع مسئله می

 شود.می

یابی هاب در زنهیره تممین پایدار ی  مسأئله  مسئله مکان  

چالش برانگیز است که برای ارائه مرز پارتو مناسب نیاز به راه یل 

عنأوان یأ    بأه یأابی هأاب   جایی که مسئله مکانموثر دارد. از آن

که مدا مورد نظر و این [25] شده استشناخته  NP-hardمسئله

یأابی هأاب دارای متغیرهأا و    ک عالوه بأر مسأئله مکأان   این تحقی

)مانند چند محصولی بودن و در نظر داشأتن   های بیشتریپارامتر

باشد لذا یل مسئله با رویکردهای دقیک یتی انواع مشتریان( می

برای مسائل با کاردینالیتی کوچ  نیاز به زمان قابل توجیی دارد. 

هأا  افزار و ایأن روش بزرگ این نرحاما برای مسائل با کاردینالیتی 

برای یل مدا در مقیاس بزرگ، . دهدکارایی خود را از دست می

 بنأدی رتبأه  ژنتیأ   های یل فراابتکاری، ازجمله الگأوریتم روش

 شود.، پیشنیاد میNSGA-IIنامغلوب 

که تمامی پارامترها در یالت قطعی در نظر با توجه به این  

شأود در  شدن به واقعیت پیشنیاد می اند برای نزدی گرفته شده

 یالت عدح قطعیت نیز بررسی شود. 

هأای اخیأر در زمینأه زنهیأره تأممین      با توجه به پیشرفت  
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شود مدا مورد مطالعه این پژوهش در فضأای  ابری، پیشنیاد می

 ابری بررسی شود.     
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